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Περίληψη  

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η παγκοσμιοποίηση και η αυξημένη ταχύτητα μετάδοσης 

των γνώσεων αποτελούν κεντρικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας κι έχουν 

μεταβάλλει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. Τα εκπαιδευτικά συστήματα συνολικά έχουν μεταβάλλει σε 

σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και ειδικότερα έχουν 

αναδιαμορφώσει  τα αναλυτικά προγράμματα και τις διδακτικές μεθόδους στην 

κατεύθυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης χρησιμοποιώντας πολυάριθμα τεχνολογικά 

εργαλεία τα οποία προάγουν τη μαθησιακή διαδικασία. Όλες οι βασικές μέθοδοι 

διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο έχουν αναπροσαρμοστεί με βάση τις τεχνολογικές 

εξελίξεις οι οποίες βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση κεντρικών εννοιών καθώς 

και λοιπών περιεχομένων της διδακτικής ύλης. Οι ξένες γλώσσες, ως αναπόσπαστο 

μέρος του αναλυτικού προγράμματος, διδάσκονται εδώ κι αρκετά χρόνια από τη 

σχολική ηλικία μέσω διαφορετικών μεθόδων που συντελούν στην αποτελεσματική 

εκμάθηση της γλώσσας στόχου. Η μέθοδος της ολοκληρωμένης εκμάθησης ξένης 

γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου (CLIL) αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη 

μέθοδο εκμάθησης ξένων γλωσσών όπου το γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται στην 

ξένη γλώσσα και επιτυγχάνεται η συνδυαστική μάθηση. Απαραίτητη για την 

εφαρμογή της μεθόδου είναι η εργασία των μαθητών σε ομάδες, η χρήση 

τεχνολογικών μέσων, η χρήση βίντεο και η περιορισμένη παρέμβαση του 

εκπαιδευτικού. Για την πραγμάτωση του πειραματισμού και της εφαρμογής της 

μεθόδου CLIL συμμετείχαν μαθητές της έκτης τάξης του δημοτικού (n=15) οι οποίοι 

παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα με αντικείμενο τη μουσειολογία με τη μέθοδο 

CLIL. Συμμετείχαν σε τεστ πριν και μετά το πρόγραμμα και στην συνέχεια 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ενώ η ερευνήτρια συμπλήρωσε ένα 

πρωτόκολλο-ημερολόγιο παρατήρησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υπήρξε μια 

βελτίωση μετά την παρακολούθηση του προγράμματος με τη μέθοδο CLIL ωστόσο 

όμως δεν υπήρξε κάποια σημαντική βελτίωση ειδικά στην παραγωγή του γραπτού 

λόγου. 

 

Λέξεις κλειδιά: ξένη γλώσσα, CLIL, γνωστικό αντικείμενο, πρόγραμμα, 

παγκοσμιοποίηση, τεχνολογία, Αγγλικά, μουσείο. 
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Abstract  

Technological development, globalization and increased speed of knowledge transfer 

are central features of modern society and have changed the way human activities 

operate. Education systems have significantly changed the way in which they operate 

and in particular have reformulated curricula and teaching methods in the direction of 

technological development using numerous technological tools that promote the 

learning process. All the basic teaching methods in modern schools have been 

updated on the basis of technological developments that significantly help to 

understand the central concepts and other contents of the teaching material. Foreign 

languages, as an integral part of the curriculum, have been taught for several years 

from school age through different methods that help to effectively learn the target 

language. The Content and Language Integrated Learning method (CLIL) is an 

internationally recognized method of learning foreign languages where the subject is 

taught in foreign language and combinational learning is achieved. Necessary for the 

implementation of the method is student work in groups, the use of technological 

tools, the use of video and the limited intervention of the teacher. Sixth-grade primary 

school students (n = 15) who attended a CLIL training program participated in the 

survey. They participated in pre and post training events and then completed a 

satisfaction questionnaire while the investigator completed an observation notice. The 

results of the survey showed that there was an improvement after attending the CLIL 

training but there was no significant improvement especially in the production of the 

written word. 

 

Key words: foreign language, CLIL, cognitive subject, training, globalization, 

technology, English, museum. 
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Κεφάλαιο Πρώτο. Εισαγωγικές πληροφορίες 

1.1. Εισαγωγή 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των επιστημών έχει επιδράσει σημαντικά στον τρόπο 

με τον οποίο λειτουργεί η σύγχρονη κοινωνία. Η παγκοσμιοποίηση έχει επιδράσει 

σημαντικά στους ανθρώπους και στις κοινωνίες με αποτέλεσμα να συμβαίνουν 

ταχύρρυθμες αλλαγές σε όλα τα σημαντικά πεδία της ανθρώπινης ζωής. Η 

εκπαίδευση, ως αναπόσπαστο μέρος της εξέλιξης των κοινωνιών, έχει επηρεαστεί σε 

μεγάλο βαθμό από τις διαρκείς αλλαγές των συνθηκών μέσα από τις οποίες ο 

άνθρωπος μαθαίνει και εξελίσσεται. Η τεχνολογία αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα εργαλεία που έχουν συντελέσει στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους 

και επηρεάζει τελικά ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συντελούν στην εξέλιξη των 

ανθρώπων μέσα από τη μάθηση.  

Η μέθοδοι διδασκαλίας δεν μπορεί παρά να αποτελούν ένα βασικό στοιχείο που 

αλλάζει μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ταχύτητα μετάδοσης της γνώσης 

και την παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει διαρκές επιστημονικό ενδιαφέρον που αφορά 

στην εξέλιξη των μεθόδων διδασκαλίας οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόζονται 

διαρκώς στις αλλαγές που συμβαίνουν στο κεντρικό περιβάλλον του ανθρώπου. 

Συνεπώς η προσαρμοστικότητα αυτή ελέγχεται και εξετάζεται ως προς την ικανότητά 

της να έχει μια αποτελεσματική εφαρμογή στις μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες είναι 

αναγκαίο να είναι επίκαιρες και συντονισμένες προς την κατεύθυνση της 

αποτελεσματικής μετάδοσης της γνώσης (Μάνος, Μάνου, & Μάνου, 2003).  

Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν έχουν επηρεάσει μόνο τις 

μεθόδους διδασκαλίας αλλά και το αντικείμενο διδασκαλίας και ειδικότερα έχουν 

καταστήσει επιτακτική την ανάγκη εκμάθησης των ξένων γλωσσών, όχι μόνο στη 

σχολική αλλά και στην προσχολική ηλικία. Πέρα όμως από την αναγκαιότητα 

εκμάθησης των ξένων γλωσσών που σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση και την 

τεχνολογική εξέλιξη, οι ξένες γλώσσες βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στην καλύτερη 

διαπολιτισμική γνώση, στην εξελικτική μάθηση του ανθρώπινου νου αλλά και στην 

επαφή με άλλους πολιτισμούς και γλωσσικά εργαλεία (Mehisto, Marsh, & Frigols, 

Uncovering CLIL: Content and Language Ιntegrated Learning in Bilingual and 

Multilingual Education, 2008).  
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Άλλωστε πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως αναγκαία την εκμάθηση 

τουλάχιστον τριών γλωσσών, της μητρικής και δυο ακόμα γλωσσών, προκειμένου να 

προωθηθεί η διαπολιτισμικότητα και η πολυγλωσσία εντός της Ένωσης. Η 

αναγκαιότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι δεδομένη και δεν μπορεί παρά να 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναλυτικού προγράμματος ενώ πιο αναγκαία είναι 

η διαρκής βελτίωση των μεθόδων εκμάθησης της ξένης γλώσσας προκειμένου να 

προάγεται η μαθησιακή διαδικασία.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της μεθόδου ολοκληρωμένης 

εκμάθησης ξένης γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου μέσα από τη νοηματοδότηση 

του μουσείου στο σχολείου. Οι συμμετέχοντες είναι δεκαπέντε (15) μαθητές της 

Έκτης Τάξης του Δημοτικού τα οποία διδάσκονται ένα νέο γνωστικό αντικείμενο, την 

ιστορία των μουσείων, απευθείας στην αγγλική γλώσσα. Οι μαθητές θα εξεταστούν 

σε γραπτά τεστ πριν και μετά την εφαρμογή της μεθόδου με σκοπό την εξέταση της 

αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης μεθόδου σε ότι αφορά την εκμάθηση 

αγγλικών.  

1.2. Καταγραφή ανάγκης 

Οι ξένες γλώσσες αποτελούν μια απαραίτητη προϋπόθεση για την γνωστική 

ανάπτυξη και την επαγγελματική κατάρτιση του ατόμου κι έχουν αυξημένη σημασία 

για την αποτελεσματική πορεία του ατόμου σε εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και 

κοινωνικό επίπεδο. Η παγκοσμιοποίηση και η αυξημένη χρήση των τεχνολογικών 

μέσων αποτελούν τα βασικά στοιχεία που συντελούν στην αναγκαιότητα εκμάθησης 

των ξένων γλωσσών, δεδομένου ότι η γνώση τους αποτελεί μια απαραίτητη 

προϋπόθεση για να μπορέσει το άτομο να εξελιχθεί σε ακαδημαϊκό και 

επαγγελματικό επίπεδο. Αποτελούν όμως και απαραίτητη προϋπόθεση για να 

μπορέσει να λειτουργήσει εντός μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας η οποία κάνει 

αυξημένη χρήση των ξένων γλωσσών (Mehisto, Excellence in Bilingual Education: A 

Guide for School Principals, 2012).  

Στην σχολική ηλικία η εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι αναγκαία όπως 

προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα ενώ σημαντικό μέρος των 

επιστημονικών μελετών καθιστούν αναγκαία την εκμάθηση ξένων γλωσσών και στην 

προσχολική ηλικία. Έτσι οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι το σημαντικότερο εργαλείο 

μέσα από το οποίο μπορεί να εκπαιδευτεί αποτελεσματικά ο μαθητής στην ξένη 
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γλώσσα και είναι αναγκαίο οι μέθοδοι αυτοί να είναι προσανατολισμένοι προς τις 

σύγχρονες ανάγκες της διδασκαλίας οι οποίες καθιστούν αναγκαία την όσο το 

δυνατόν περισσότερο εναρμόνιση του γνωστικού αντικειμένου με πραγματικά 

γεγονότα της καθημερινότητας (Marsh, Frigols, Mehisto, & Wolff, 2010). Από τα 

παραπάνω καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα διερεύνησης των μεθόδων εκμάθησης 

ξένων γλωσσών που έχουν σύγχρονο χαρακτήρα και βασίζονται σε θεωρίες που 

μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.  

Η μέθοδος ολοκληρωμένης εκμάθησης ξένης γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου 

αποτελεί μια αρκετά καινοτόμα διδακτική μέθοδο η οποία μπορεί να συμβάλλει 

σημαντικά στην αποτελεσματικότητα εκμάθηση της ξένης γλώσσας, όπως 

επισημαίνεται από την επιστημονική βιβλιογραφία. Είναι αναγκαίο όμως η μέθοδος 

αυτή να εξεταστεί και εμπειρικά ότι αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο 

εκμάθησης, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξελικτική εκμάθηση 

των ξένων γλωσσών όχι μόνο για την προαγωγή στα σχολικά διαγωνίσματα, αλλά και 

για την χρήση της γλώσσας σε «πραγματικά» περιβάλλοντα.  

1.3. Ακολουθούμενη μεθοδολογία 

Για την πραγμάτωση του πειραματισμού και της εφαρμογής της μεθόδου CLIL 

δημιουργήθηκαν δυο τεστ τα οποία βασίζονται στο περιεχόμενο της νοηματοδότησης 

του μουσείου στην αγγλική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες (N=15) συμμετείχαν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και συμπλήρωσαν ειδικά τεστ από τα οποία προκύπτει η 

εξελικτική τους πορεία ύστερα από την εφαρμογή της μεθόδου. Τα τεστ αυτά 

αποτελούν το κεντρικό εργαλείο της συγκεκριμένης διαδικασίας πειραματισμού και 

της εφαρμογής της μεθόδου CLIL, διαθέτουν κλίμακα βαθμολόγησης και ουσιαστικά 

η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου θα πραγματοποιηθεί μέσα από 

την βαθμολογική πορεία των μαθητών.  

Επίσης για τον έλεγχο της ικανοποίησης των μαθητών από την συγκεκριμένη μέθοδο 

διδασκαλίας δημιουργήθηκε αντίστοιχο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από το οποίο 

προκύπτει η άποψη των μαθητών για τη μέθοδο αυτή. Η σύγκριση της επίδοσης των 

μαθητών στα τεστ πριν και μετά την εφαρμογή της μεθόδου, τα ερωτηματολόγια και 

το θεωρητικό υπόβαθρο θα αποτελέσουν τα στοιχεία που θα συντελέσουν στη 

διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου 

ολοκληρωμένης εκμάθησης ξένων γλωσσών και γνωστικού αντικειμένου. Πρόκειται 
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για μια ποιοτική μέθοδο ανάλυσης, δεδομένου του αριθμού του ερευνητικού 

δείγματος, από την οποία θα αξιολογηθούν συνδυαστικά τα βασικά ποιοτικά στοιχεία 

που προκύπτουν από τα χρησιμοποιούμενα ερευνητικά εργαλεία.  

1.4. Περιγραφή ενοτήτων 

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από πέντε κεφάλαια τα οποία έχουν σχεδιαστεί 

κατάλληλα για να αποτυπώσουν όλες τα βασικά πεδία που εμπίπτουν από το 

εξεταζόμενο ζήτημα. Το πρώτο και αρχικό κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή του 

αναγνώστη στην παρούσα διατριβή και ουσιαστικά αποτελείται από μια σύντομη 

εισαγωγή, την αναγκαιότητα της μελέτης του θιγόμενου ζητήματος αλλά και την 

ακολουθούμενη μεθοδολογία. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί έναν σημαντικό «οδηγό» 

για τον αναγνώστη προκειμένου να εισαχθεί σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που θα 

θιγούν στη συνέχεια της παρούσας μελέτης.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται από την διερεύνηση της διδακτικής μεθοδολογίας 

και του αναλυτικού προγράμματος, ως το γενικό πλαίσιο που καλύπτει την ειδική 

μέθοδο εκμάθησης ξένης γλώσσας που θα εφαρμοστεί στο εμπειρικό μέρος. 

Αναλύεται ο σημαντικότατος ρόλος του εκπαιδευτικού, το περιεχόμενο και ο τρόπος 

κατάρτισης του αναλυτικού προγράμματος και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 

σημαντικότερες μέθοδοι εκμάθησης των ξένων γλωσσών.  

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί την ανάλυση της μεθόδου ολοκληρωμένης εκμάθησης 

ξένης γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ουσιαστικά παρουσιάζει με 

αναλυτικό τρόπο την μέθοδο που εφαρμόστηκε στους συμμετέχοντες. Θα συζητηθεί 

το περιεχόμενο της μεθόδου, ο τρόπος εφαρμογής, τα οφέλη και οι δυσκολίες που 

μπορεί να αντιμετωπίσει τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος 

είναι η εισαγωγή για την κατανόηση του πειραματικού μέρους της παρούσας μελέτης. 

Αναλύεται η ακολουθούμενη μεθοδολογία, οι συμμετέχοντες, η παρουσίαση του 

εφαρμοζόμενου προγράμματος καθώς και η διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής. Τα 

στοιχεία αυτά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την κατανόηση του εμπειρικού μέρους 

και παρουσιάζονται με αυξημένη αναλυτικότητα έτσι ώστε ο αναγνώστης να 

κατανοήσει τις βασικότερες διαστάσεις της διαδικασίας πειραματισμού και 

εφαρμογής της μεθόδου CLIL.  



13 
 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αποτίμηση του προγράμματος μέσα από τα 

χρησιμοποιούμενα εργαλεία και στη συνέχεια αναφέρεται η μέθοδος ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων καθώς και η αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης μεθόδου, ουσιαστικά 

δηλαδή τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Το έκτο κεφάλαιο, ως απόρροια της ανάλυσης των αποτελεσμάτων που διενεργήθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, περιλαμβάνει τα σημαντικότερα συμπεράσματα και τις 

προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της συγκεκριμένης μεθόδου και την αναγκαιότητα 

εφαρμογής της για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Η μελέτη ολοκληρώνεται με 

την παράθεση της επιστημονικής βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε αλλά και με τα 

παραρτήματα που περιλαμβάνουν όλες τις απαντήσεις των μαθητών στα τεστ και στο 

ερωτηματολόγιο ικανοποίησης.  
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Κεφάλαιο Δεύτερο. Διδακτική μεθοδολογία και αναλυτικό 

πρόγραμμα  

2.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο 

Ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της σχολικής μονάδας 

δεδομένου ότι αναλαμβάνει ένα από τα σημαντικότερα έργα του σχολείου που είναι η 

εκπαίδευση των μαθητών, όχι μόνο στα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος αλλά και σε ένα σύνολο αξιών, αντιλήψεων και πεποιθήσεων που 

συμβάλλουν στην πορεία του ατόμου μέσα από την μάθηση. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι πλέον πολύπλευρος και δεν περιορίζεται μόνο στην εκμάθηση 

της ύλης του αναλυτικού προγράμματος αλλά αναγκαία διευρύνεται σε μια σειρά από 

αρμοδιότητες οι οποίες έχουν κοινωνικοπολιτιστικό αντίκτυπο στους μαθητές 

(Καράμηνας, 2001).  

Το σχολείο ως μια κατεξοχήν σημαντικότατη κοινωνική ομάδα, επιτελεί κοινωνικές 

λειτουργίες στις οποίες καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός και από εκεί 

απορρέουν όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον κεντρικό αυτό ρόλο. Ο εκπαιδευτικός 

είναι αναγκαίο να είναι παιδαγωγός, εκπαιδευτικός, αξιολογητής και φύλακας ενώ 

τουλάχιστον στην Ελλάδα, ο ρόλος αυτός έχει ακόμα ένα στοιχείο του δημοσίου 

υπαλλήλου (Ντούσκας, 2007, σ. 30). Όλες οι παραπάνω διαστάσεις του ρόλου του 

εκπαιδευτικού έχουν σαφώς μεγάλο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 

στην κοινωνική ομάδα του σχολείου, στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει αλλά και 

στα στοιχεία εκείνα που θα πρέπει να διαθέτει σαν προσωπικότητα για να επιτελέσει 

με αποτελεσματικό τρόπο το έργο του (Βακαλούδη, 2003).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αδιαμφησβήτητα πολυσύνθετος και πολυδιάστατος 

γιατί καλείται σε ταυτόχρονες χρονικές στιγμές να επιτελεί σημαντικά διαφορετικούς 

ρόλους που πολύ συχνά μπορεί να έρχονται και σε αντίθεση μεταξύ τους. Έτσι όλα τα 

στοιχεία που θα πρέπει να πληρούνται για την εκπλήρωση των επιμέρους ρόλων, που 

συχνά μπορεί να είναι και αντίθετα μεταξύ τους, δημιουργούν δυσκολίες, διλλήματα, 

συνειδητές και ασυνείδητες προσδοκίες από τις ομάδες που αλληλοεπιδρούν μεταξύ 

τους αλλά και απαιτήσεις από την ίδια την Πολιτεία (Μάνος, Μάνου, & Μάνου, 

2003). Στα παραπάνω σαφώς πρέπει να προστεθεί και η αναγκαιότητα διαρκούς 

εκσυγχρονισμού της μαθησιακής διαδικασίας και των μεθόδων διδασκαλίας, που 
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στην Ελλάδα τουλάχιστον, αποτελεί μια πρωτοβουλία των σύγχρονων εκπαιδευτικών 

οι οποίοι εκτός αναλυτικού προγράμματος «δοκιμάζουν» νέες και πιο 

αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, βασισμένες στις νέες ανάγκες της 

κοινωνίας.  

Ο εκπαιδευτικός για να μπορέσει να επιτύχει αυτόν τον πολύπλευρο ρόλο που έχει 

αναλάβει, θα πρέπει πρωτίστως να έχει συναίσθηση του ρόλου και της αποστολής 

του, να είναι επιστημονικά καταρτισμένος, να ενημερώνεται διαρκώς, να αγαπά το 

επάγγελμα του και να σέβεται την προσωπικότητα του κάθε παιδιού (Ντούσκας, 

2007). Θα μπορούσε κανείς βέβαια να διαπιστώσει ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

θα πρέπει να τα διαθέτει κάθε σύγχρονος επαγγελματίας στο εργασιακό του 

περιβάλλον ωστόσο όμως ο εκπαιδευτικός καλείται να διαθέτει όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον, που υπάρχουν αυξημένες 

υποχρεώσεις, ουσιαστική ευθύνη και διαρκής αναπροσαρμογή των 

χρησιμοποιούμενων μεθόδων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Έτσι καθίσταται σαφές ότι ο 

εκπαιδευτικός, που επηρεάζεται σημαντικά από το περιβάλλον του, θα πρέπει να 

διαθέτει την ανάλογη προσωπικότητα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο δύσκολο 

ρόλο που έχει αναλάβει και τελικά να ικανοποιήσει τα επηρεαζόμενα μέρη (Brown, 

Earlam, & Race, 2000).  

Οι επιστημονικές έρευνες με αφετηρία διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως η 

παιδαγωγική, η φιλοσοφία και η ψυχολογία έχουν ασχοληθεί διαχρονικά με τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού τα οποία 

καθιστούν εφικτή την αποτελεσματική εφαρμογή του ρόλου του στη σχολική μονάδα. 

Η ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών, η ειλικρίνεια, η αντικειμενικότητα, η υπομονή, η 

ευγένεια, η επιμονή, το κέφι, η αισιοδοξία, ο ενθουσιασμός, η κοινωνικότητα, ο 

σεβασμός στα δικαιώματα του παιδιού και η ευρύτερη αγάπη προς το παιδί 

(Ντούσκας, 2007, σ. 31) αποτελούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

προσωπικότητας του εκπαιδευτικού προκειμένου να μπορεί να εκπληρώνει τον ρόλο 

του, στο πλαίσιο βέβαια των προσωπικών του δυνατοτήτων, της προσωπικότητας και 

των λοιπών μοναδικών στοιχείων που τον χαρακτηρίζουν ως ανθρώπινη οντότητα. 

Βέβαια, η σύγχρονη κοινωνία που χαρακτηρίζεται από διαρκείς μεταβολές στην 

ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών, στο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό 
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επίπεδο απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να βρίσκεται διαρκώς ενημερωμένος για τις 

εξελίξεις που συμβαίνουν και αφορούν τη σχολική μονάδα και τους μαθητές 

(Merényi, Szabó, & Takács, 2010). Η ικανότητα αυτή ίσως να είναι η ειδοποιός 

διαφορά μεταξύ του αποτελεσματικού και μη αποτελεσματικού εκπαιδευτικού διότι 

μέσα από την προθυμία για διαρκή ενημέρωση επί του επαγγέλματος, διαφαίνεται η 

αγάπη και η αφοσίωση σε αυτό. Είναι αναγκαίο όμως να επισημανθεί ότι η διδακτική 

πράξη, η οποία προϋποθέτει την πρότερη προετοιμασία του εκπαιδευτικού, θα πρέπει 

να συντελείται με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών καθώς και τις ιδιαίτερες 

δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν (Αμαραντίδου, 2010).  

Οι διδακτικές μέθοδοι θα πρέπει να είναι συντονισμένες προς την κατεύθυνση της 

επίτευξης της αποτελεσματικότητας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το ρόλο που 

κατέχει ο εκπαιδευτικός στη σύγχρονη σχολική μονάδα (Δημητρόπουλος, 1998). 

Έτσι πριν από την εξέταση των μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης, θα πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού η οποία είναι 

αναγκαίο να οριοθετείται και να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του 

περιβάλλοντος που δρα στη σχολική μονάδα. Συνεπώς κανένα αναλυτικό πρόγραμμα 

και καμία διδακτική μέθοδος δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού δεν είναι καθορισμένος και δεν πληροί τουλάχιστον τα βασικά 

κριτήρια που συνδέονται με τον ρόλο του ενώ η διαρκής εκπαίδευση και δια βίου 

μάθηση των εκπαιδευτικών, είναι από τα κεντρικά σημεία για την επίτευξη της 

αποτελεσματικότητας στο εν λόγω επάγγελμα (Δούκας, και συν., 2008).  

Από την παραπάνω ανάλυση καθίσταται σαφές ότι το κεντρικό σημείο που 

διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην αποτελεσματικότητα της μάθησης είναι 

και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός σε συνδυασμό με τον ρόλο που του έχει ανατεθεί. Θα 

πρέπει λοιπόν σε κάθε προσπάθεια ανάλυσης της διδακτικής μεθοδολογίας και των 

νέων μεθόδων εκμάθησης να υπογραμμίζεται ο σημαντικότατος ρόλος του 

εκπαιδευτικού που τελικά επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της 

εκάστοτε μεθόδου.  

2.2. Διδακτική μεθοδολογία 

Η διδακτική μεθοδολογία αποτελεί την κεντρική βάση πάνω στην οποία 

αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, που είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική 



17 
 

λειτουργία του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες που είναι (Χρήστου, 2016):  

 Οι πολύ γενικοί στόχοι που αφορούν στην αγωγή του πολίτη, στη 

μεταλαμπάδευση αξιών που σχετίζονται με την κοινωνία και τη δημοκρατία, 

καθώς κι άλλοι στόχοι ανάλογα με την κοινωνικοπολιτιστική διάσταση που 

ακολουθεί το εκπαιδευτικό σύστημα  

 Οι γενικοί στόχοι που αφορούν στους στόχους που τίθενται στα διάφορα 

μαθήματα που δίνονται από το αναλυτικό πρόγραμμα  

 Οι διδακτικοί στόχοι που αφορούν στους στόχους των διδακτικών ενοτήτων, 

στον μέσο όρο που είναι ενδεδειγμένος για την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας κλπ.  

Όλοι οι παραπάνω στόχοι εξετάζονται σε συνάρτηση με τη μαθησιακή διαδικασία και 

αποτελούν το κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο αξιολογείται μια εκπαιδευτική 

μονάδα, ένας εκπαιδευτικός ακόμα και ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα της 

χώρας. Συνεπώς είναι αναγκαία η επίβλεψη της συγκεκριμένης στοχοθεσίας και η 

εναρμόνισή της με όλους τους βασικούς στόχους που ανατίθενται και είναι αναγκαίοι 

για την προαγωγή της μάθησης. Όλοι οι στόχοι που αναπτύχθηκαν στις παραπάνω 

κατηγορίες έχουν μια μοναδική σημασία και ασκούν σημαντική επίδραση στον τρόπο 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Επίσης κάθε εφαρμοζόμενη μέθοδος 

διδασκαλίας και εκμάθησης θα πρέπει να αξιολογείται και να σχεδιάζεται υπό το 

πρίσμα της εκάστοτε στοχοθεσίας.  

Αρχικά οι γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι είναι αναγκαίοι για τη διάρθρωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, τον προσδιορισμό του αναλυτικού προγράμματος και της 

ύλης που θα διδαχθεί στη κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, την ποιότητα των 

εκπαιδευτικών λειτουργιών αλλά και το είδος των διδακτικών μεθόδων. Επίσης 

καθορίζονται τα επιτρεπτά μέσα και η υλική υποδομή, οι τρόποι και τα μέσα 

αξιολόγησης. Σαφώς οι στόχοι αυτοί είναι καίριας σημασίας για τη χρήση κάποιας 

νέας διδακτικής μεθόδου, όπως αυτή που θα παρουσιαστεί στο εμπειρικό μέρος της 

παρούσας μελέτης, κι όταν δεν ικανοποιούνται θα πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος 

επανασχεδιασμός των μεθόδων προκειμένου τελικά να υλοποιούνται οι τιθέμενοι 

στόχοι. Συνεπώς είναι σαφές ότι κάθε μέθοδος εκμάθησης και διδασκαλίας, μπορεί σε 

πρώτη ανάγνωση να έχει σημαντικά οφέλη για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, 
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αλλά είναι αναγκαίο να εξετάζεται κι ως προς την εκπλήρωση των γενικών 

εκπαιδευτικών στόχων που τίθεται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα.  

Το περιεχόμενο της Διδασκαλίας καθορίζεται συχνά από το αναλυτικό πρόγραμμα, 

όπου περιγράφονται όλες οι ενέργειες που προτείνεται να εφαρμοστούν κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας σε συνάρτηση με το γνωστικό περιεχόμενο που αφορά. Στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα γνωστικά αντικείμενα, η βαρύτητα του 

κάθε αντικειμένου αλλά και η διδακτέα ύλη. Όλα τα παραπάνω επιλέγονται με 

δυναμικά κριτήρια τα οποία έχουν άμεση εξάρτηση από οικονομικούς, πολιτικούς, 

πολιτισμικούς και ιδεολογικούς παράγοντες οι οποίοι προέρχονται από τις κοινωνικές 

ομάδες αλλά και τα πρόσωπα που τελικά επιλέγουν το περιεχόμενο του αναλυτικού 

προγράμματος.  

Η οργάνωση της ύλης, η διάταξη της ύλης και η διδακτικοί στόχοι είναι τα βασικά 

στοιχεία που συνθέτουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα οποία σε μεγάλο βαθμό 

επηρεάζουν και το είδος των μεθόδων που θα εφαρμοστούν. Έτσι κάθε απόφαση που 

λαμβάνεται για εφαρμογή μιας νέας μεθόδου θα πρέπει να είναι συνάρτηση του 

Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο τουλάχιστον στο Ελληνικό νομικό σύστημα, θα 

πρέπει να τηρείται από τις σχολικές μονάδες είτε είναι δημόσιου είτε ιδιωτικού 

χαρακτήρα. Συνεπώς δεν μπορεί κανείς να εφαρμόσει με απόλυτη ελευθερία κάθε νέα 

μέθοδο διδασκαλίας αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια συνάφεια με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα και τους τιθέμενους διδακτικούς στόχους.  

2.3. Μέθοδοι εκμάθησης ξένων γλωσσών 

Η αναγκαιότητα της εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι δεδομένη αρκετά χρόνια τώρα 

και ειδικά από την έλευση της παγκοσμιοποίησης που συντέλεσε στην αυξημένη 

συνδιαλλαγή των κοινωνιών σε πολλά επίπεδα. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών ή 

της δεύτερης ξένης γλώσσας έχει επηρεαστεί από μια σειρά εξελίξεων που 

συμβαίνουν στην κοινωνία ενώ ο διαρκής αναστοχασμός και αναθεώρηση των 

σχετικών μεθόδων είναι διαρκής, στο πλαίσιο της εύρεσης μιας αποτελεσματικής 

μεθόδου διδασκαλίας που να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σύγχρονης 

κοινωνίας. Ο παράγοντας της τεχνολογίας βέβαια, δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα 

κεντρικό αίτιο από το οποίο απορρέουν όλες οι σημαντικές αλλαγές στις μεθόδους 

διδασκαλίας ενώ παράλληλα αναθεωρούνται οι παραδοσιακές μέθοδοι μέσα από την 

χρήση των τεχνολογικών μέσων.  
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Οι παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες έχουν θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση στους 

πολίτες να μιλούν τουλάχιστον μια επιπλέον ξένη γλώσσα, πέρα από τη μητρική τους 

για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν για διάφορα σημαντικά ζητήματα με άλλους 

πολιτισμούς. Τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν εντάξει στα αναλυτικά τους 

προγράμματα πολυάριθμες μεθόδους εκμάθησης ξένων γλωσσών και στις αρχικές 

μεθόδους εντάσσονται οι επικοινωνιακές γλωσσικές δραστηριότητας και η παραγωγή 

γραπτού και προφορικού λόγου (Βηδενμάιερ, 2004). Ο διδακτικός στόχος ήταν η 

εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής κειμένων, στόχος αρκετά απομακρυσμένος από την 

επίτευξη της επικοινωνίας ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μέθοδοι ακουστικό-

προφορικής και οπτικοακουστικής μεθόδου διδασκαλίας. Οι τελευταίες μέθοδοι ήταν 

περισσότερο προσανατολισμένες στην κατεύθυνση της «επικοινωνιακής» 

προσέγγισης προκειμένου να υπάρχει πληρέστερη εφαρμογή των γνώσεων σε 

πρακτικό επίπεδο. Οι γλωσσικές δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο πλαίσιο 

αυτών των μεθόδων εκμάθησης ξένων γλωσσών επιχειρούσαν την επαφή με τη 

γλώσσα προς εκμάθηση μέσα από διδακτικά εγχειρίδια και με κάποια επαφή με 

αυθεντικές καταστάσεις που ήταν αναγκαίες, δεδομένου ότι απέδειξαν ότι έχουν 

αποδοτικότερα αποτελέσματα στην εκμάθηση της γλώσσας.  

Ωστόσο όμως η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και της καθημερινότητας των 

ανθρώπων, που χαρακτηρίζεται από την αυξημένη παρουσία των τεχνολογικών 

μέσων και του διαδικτύου κατέστησε αναγκαία τη χρήση νέων μεθόδων, που θα 

χρησιμοποιούν με πρακτικό τρόπο όλα τα διαθέσιμα μέσα για την 

αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Κάθε προσπάθεια 

αποτελεσματικότερης εφαρμογής μεθόδων εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι 

συντονισμένη προς την επίτευξη της ικανότητας του ατόμου, όχι μόνο να γνωρίζει σε 

ένα τυπικό επίπεδο τον γραπτό και προφορικό λόγο, αλλά να επικοινωνεί 

αποτελεσματικά με τους άλλους πολιτισμούς σε μια ξένη γλώσσα. Η τεχνολογία 

σαφώς συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη των μεθόδων εκμάθησης των ξένων 

γλωσσών γεγονός που διαφαίνεται μέσα από τις υπάρχουσες-σύγχρονες μεθόδους 

εκμάθησης που διενεργείται μέσα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, από διαδικτυακές 

εφαρμογές αλλά και από παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών.  

Αρχικά η μέθοδος εκμάθησης της γλώσσας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, αποτελεί 

μια αρκετά καινοτόμα μέθοδο μέσα από την οποία η τεχνολογία ενσωματώνεται στο 
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αναλυτικό πρόγραμμα και οι μαθητές μπορούν μέσα από δραστηριότητες σε 

τεχνολογικά μέσα να εφαρμόσουν την γνώση που αποκτούν. Οι νέες τεχνολογίες 

χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους μαθητές στην κατασκευή της γνώσης και οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν με πρακτικότερα και πιο «αυθεντικά» μέσα να παράγουν 

γνώση και μάθηση.  

Η μέθοδος αυτή, παρά το γεγονός ότι συντελείται μέσα από την χρήση των 

τελευταίων τεχνολογιών, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αναπτύχθηκε ότι αναπτύχθηκε 

περίπου τη δεκαετία του 1960 και ουσιαστικά περιλάμβανε τις δραστηριότητες που 

συντελούνται κανονικά σε μια σχολική τάξη. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας 

διενεργούταν μέσα από την αποστήθιση ηχογραφημένων φράσεων σε διάφορες 

επικοινωνιακές συνθήκες και μέσα από την διαδικασία αυτή διενεργούταν η 

εκμάθηση λέξεων, σημαντικών φράσεων και προτάσεων οι οποίες απαντούσαν σε 

συγκεκριμένες ερωτήσεις.  

Την δεκαετία του 1990 η εξέλιξη των μεθόδων αυτών ήταν σημαντική δεδομένου ότι 

ήδη είχαν συντελεστεί σημαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανεύρεσης 

των βασικότερων χαρακτηριστικών που θα συντελούσαν στην αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή της μεθόδου. Ο Murray (1991) πρότεινε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα 

οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις μεθόδους εκμάθησης ξένης γλώσσας 

από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πιο συγκεκριμένα έθεσε ως βασική:  

 Την ύπαρξη πλήθους πρωταγωνιστών οι οποίοι να μπορούν να αποδίδουν 

στους μαθητές μια ιστορία από διαφορετική οπτική γωνία  

 Την ύπαρξη αυξημένης ποικιλίας στα στοιχεία που συνθέτουν την ιστορία  

 Την ύπαρξη ευχάριστων παιχνιδιών με την παράλληλη ύπαρξη εκπλήξεων 

που να προάγουν την φαντασία και τη διάθεση για εύρεση νέων στοιχείων  

 Την ύπαρξη μέσων παρουσίασης που να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές 

προκειμένου να υπάρχει μια ποικιλία που εγείρει το ενδιαφέρον  

 Την ύπαρξη εσωτερικών κινήτρων, που διευκολύνουν την διαδικασία της 

μάθησης.  

Σήμερα τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι αναγκαίο να υπάρχουν βέβαια μέσα 

από την χρήση πιο εξελιγμένων τεχνολογικά συσκευών όπως είναι τα «έξυπνα» 

κινητά τηλέφωνα και τα tablets. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η έλευση της 

δυνατότητας πρόσβασης στο παγκόσμιο ιστό αποτέλεσε το βασικό αίτιο για το οποίο 



21 
 

η συγκεκριμένη μέθοδος εκμάθησης ξένης γλώσσας εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα, 

έχοντας σημαντικά αποτελέσματα στους μαθητές.  

Σαφώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η ευκολία χρήσης εφαρμογών που συνδέονται 

με το πεδίο της μάθησης διευκολύνουν περισσότερο την ύπαρξη των 

χαρακτηριστικών που πρότεινε ο Murray (1991) και που φαίνεται να επιδρούν 

σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο διενεργείται αποτελεσματικά η εκμάθηση της 

ξένης γλώσσας. Πλέον υπάρχουν οι δυνατότητες προβολής βίντεο, άμεσης 

επικοινωνίας με τους χρήστες, η παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση των 

τεχνολογικών μέσων, η εύρεση οποιασδήποτε λέξης ή φράσης μέσα από 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες μετάφρασης ενώ παράλληλα διενεργείται επεξεργασία 

εικόνων, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε παιχνίδια καθώς και μια πληθώρα 

επιπρόσθετων δυνατοτήτων που παρέχονται από ειδικές τεχνολογικές εφαρμογές.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σημαντικά πλεονεκτήματα δεδομένου ότι υπάρχει η 

δυνατότητα από τον μαθητή να λαμβάνει πλήρη και σε άμεσο χρόνο 

ανατροφοδότηση σχετικά με την μαθησιακή διαδικασία, παράλληλα η μάθηση είναι 

εξατομικευμένη και μπορούν να χρησιμοποιούνται πολυάριθμα μέσα για να 

επιτευχθεί η εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά ή και 

ατομικά, χρησιμοποιώντας μια πληθώρα τεχνολογικών μέσων τα οποία εγείρουν το 

ενδιαφέρον τους και ουσιαστικά συντελούν στην προαγωγή της μάθησης με 

ενδιαφέρον τρόπο για τους μαθητές. Παράλληλα με τη χρήση της συγκεκριμένης 

μεθόδου αναπτύσσονται οι γνωστικές δεξιότητες των μαθητών και στη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, που σταδιακά βελτιώνονται με παράλληλη εκμάθηση της 

ξένης γλώσσας. Συνεπώς η τεχνολογία εάν χρησιμοποιηθεί με το σωστό τρόπο μπορεί 

να έχει ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, διότι οι 

υπολογιστές και τα υπόλοιπα τεχνολογικά μέσα δίνουν την δυνατότητα εκμάθησης 

μέσα από την παρουσίαση πραγματικών κοινωνικών καταστάσεων.   

Ο Blake (2008) επεσήμανε ότι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι μια διαδικασία με πολυάριθμα οφέλη τα οποία 

συνδέονται με την αύξηση της προσοχής των μαθητών στο γνωστικό αντικείμενο, την 

παραγωγή κινήτρων για την βελτίωση του γραπτού ενώ παράλληλα αποτελεί και μια 

μέθοδο που έχει αυξημένες δυνατότητες αλλαγών, όταν ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι τα 

υπάρχοντα εργαλεία έχουν κορεστεί.  
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Κεφάλαιο Τρίτο. Μέθοδος ολοκληρωμένης εκμάθησης ξένης 

γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου.  

3.1. Το περιεχόμενο της μεθόδου  

Ο όρος Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL) 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1994 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και επίσημους εκπαιδευτικούς φορείς σε μια συζήτηση σχετικά με το 

ζήτημα της επίτευξης της εκπαιδευτικής αριστείας στην εκμάθηση των ξένων 

γλωσσών όπως αυτή διενεργείται σε συγκεκριμένου τύπου σχολεία, γενικά σχολεία 

και κολλέγια που χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη. Βασικός στόχος της 

συγκεκριμένης συζήτησης είναι να μπορέσουν να αναδειχθούν χρήσιμες μέθοδοι 

εκμάθησης των ξένων γλωσσών στο πλαισίων μιας κοινής πολιτικής για την 

εκπαίδευση (Commission of the European Communities, 2003). 

Σήμερα, η συγκεκριμένη μέθοδος, σαφώς εξελιγμένη και βελτιωμένη αποτελεί ένα 

μέσο για την βελτίωση της πρόσβασης στις ξένες γλώσσες ενώ παράλληλα συντελεί 

στην ευρύτερη εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων εκμάθησης στις σχολικές 

τάξεις. Όπως θα παρουσιαστεί και στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, η 

εκμάθηση των ξένων γλωσσών με τη μέθοδο CLIL αποτελεί για κάποιες ευρωπαϊκές 

χώρες υποχρεωτική εκπαιδευτική πολιτική, η οποία είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική.  

Η μέθοδος ολοκληρωμένης εκμάθησης επιστημονικού αντικειμένου και ξένης 

γλώσσας αποτελεί μια διδακτική ιδέα κατά την οποία ο μαθητές μέσα από αυθεντικά 

κείμενα και ερεθίσματα από την πραγματικότητα και την καθημερινότητα, μαθαίνει 

για κάποιο γνωστικό αντικείμενο στην ξένη γλώσσα που διδάσκεται. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος ωφελεί τον μαθητή κυρίως επειδή μπορεί να συνδυάσει τα ερεθίσματα από 

την πραγματική ζωή με την εκμάθηση της γλώσσας, αποδίδοντας καλύτερα το 

επιστημονικό περιεχόμενο, αυξάνοντας τις διαπολιτισμικές και γνωστικές του 

ικανότητες (Dalton-Puffer & Nikula, 2006). 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε τη μέθοδο CLIL ως «μια εκπαιδευτική προσέγγιση με 

διπλό στόχο, κατά την οποία χρησιμοποιείται επιπρόσθετη γλώσσα για τη διδασκαλία 

και την εκμάθηση τόσο της γλώσσας όσο και του περιεχομένου» (Eurydice, 2006). 

Δηλαδή διενεργείται παράλληλη διδασκαλία του περιεχομένου και της εκμάθησης 

της ξένης γλώσσας με αποτέλεσμα οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με δυο γνωστικά 

αντικείμενα, τα οποία μαθαίνουν εξίσου καλά. Από τα παραπάνω καθίσταται 

αντιληπτό ότι με την εφαρμογή της μεθόδου αλλάζει εντελώς ο τρόπος διδασκαλίας 

διότι οι εκπαιδευτικοί δεν καλούνται πλέον να διδάξουν στη μητρική τους γλώσσα 

αλλά πρέπει να αποδώσουν στους μαθητές το νόημα ενός γνωστικού αντικειμένου σε 

μια ξένη γλώσσα.  

Η εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει, οι μαθητές μαθαίνουν πως να βρίσκουν 

σημαντικές πληροφορίες από μόνοι τους, προάγεται η συνεργασία μεταξύ τους, 

αναζητούν νέες πληροφορίες που θα συντελέσουν στην μαθησιακή διαδικασία κι έτσι 

η ξένη γλώσσα γίνεται αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας (Llinares, 

2005). Για το λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διευρύνει τον ρόλο του, στον 

οποίο αναφερθήκαμε σε προηγούμενο σημείο της παρούσας μελέτης, να αναζητήσει 

νέα μεθοδολογία εκπαίδευσης και να προετοιμάζει τελικά τους μαθητές για τον 

«πραγματικό» κόσμο που χρειάζεται συνήθως η εκμάθηση κάποιου αντικειμένου σε 

ξένη γλώσσα, και ειδικά στην αγγλική γλώσσα.  

Μέσα από την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου εκμάθησης της ξένης γλώσσας, 

οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήματα, να κατασκευάσουν τις δικές τους 

εργασίες και να προάγουν την ατομική μάθηση χρησιμοποιώντας κυρίως το διαδίκτυο 

και τα τεχνολογικά μέσα. Εργάζονται ατομικά και ομαδικά για να μπορέσουν να 

κατακτήσουν το γνωστικό αντικείμενο μέσα από τη χρήση της ξένης γλώσσας, 

μαθαίνοντας όμως αντικείμενα που προέρχονται από την πραγματική ζωή, τα οποία 

είναι αναγκαία για τη διεύρυνση του γνωστικού τους πεδίου (Marsh, Frigols, 

Mehisto, & Wolff, 2010).  

Οι μαθητές τελικά καταφέρνουν μέσα από την συγκεκριμένη μέθοδο εκμάθησης της 

ξένης γλώσσας να προετοιμαστούν για την συμμετοχή τους στο σύγχρονο 

επιστημονικό και επαγγελματικό κόσμο, όπου θα κληθούν να εργαστούν σε ομάδες, 

να διαβάσουν ξενόγλωσσα κείμενα τα οποία χρειάζονται στην καθημερινότητα και σε 

άλλα πεδία, να συζητήσουν σε μια ξένη γλώσσα και να επικοινωνήσουν τελικά με 
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άλλους πολιτισμούς στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας (Marsh, Using 

Languages to Learn and Learning to Use Languages, 2000). Επιπρόσθετα με την 

μέθοδο της ολοκληρωμένης εκμάθησης ξένης γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου 

έρχονται σε επαφή με τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, σχεδιάζουν τις δικές 

τους εργασίες και τελικά βρίσκουν μόνοι τους τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν 

(Serra, 2007).  

Ο ρόλος του διαδικτύου για την επιτυχία της συγκεκριμένης μεθόδου είναι 

δεδομένος, διότι οι μαθητές χρησιμοποιούν κυρίως πηγές από το διαδίκτυο για να 

μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες και να επιλύσουν τυχόν γλωσσικές 

απορίες όταν δεν βρίσκονται στη σχολική τάξη (Mehisto, Marsh, & Frigols, 

Uncovering CLIL: Content and Language Ιntegrated Learning in Bilingual and 

Multilingual Education, 2008). Συνοψίζοντας τελικά στο περιεχόμενο της 

συγκεκριμένης μεθόδου διαπιστώνεται ότι οι πυλώνες μάθησης είναι το γνωστικό 

αντικείμενο, η ξένη γλώσσα αλλά και η χρήση των τεχνολογικών μέσων που 

καθίσταται αναγκαία για την εφαρμογή της μεθόδου.  

3.2. Τα χαρακτηριστικά της μεθόδου CLIL  

Η μέθοδος της ολοκλρωμένης εκμάθησης ξένης γλώσσας και γνωστικού 

αντικειμένου όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως αποτελεί τον συνδυασμό 

γνωστικών στόχων που τελικά επιτυγχάνουν την πολύπλευρη εκπαίδευση του 

μαθητή. Υπάρχουν ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά, τα οποία ουσιαστικά φέρει 

η συγκεκριμένη μέθοδος τα οποία είναι (Mehisto, Excellence in Bilingual Education: 

A Guide for School Principals, 2012):  

 Η εκμάθηση της επιπλέον γλώσσας είναι ενσωματωμένη κυρίως σε γνωστικά 

πεδία που αφορούν στην επιστήμη, την ιστορία ή την γεωγραφία και οι 

μαθητές μαθαίνουν την γλώσσα μέσα από την απλοποίηση του περιεχομένου 

του γνωστικού αντικειμένου το οποίο μεταδίδεται στη ξένη γλώσσα 

 Οι ρίζες της συγκεκριμένης μεθόδου βρίζονται σε κοινωνικογλωσσικά και 

πολιτικά πλαίσια τα οποία μπορούν να αναδειχθούν από την εκμάθηση 

οποιαδήποτε γλώσσας ενώ η μέθοδος εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Έτσι προάγεται η ενσωμάτωση των πολιτών μέσα 

από την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα κι ως εκ τούτου 
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προάγεται η κινητικότητα και η κατανόηση των Ευρωπαίων πολιτών, που 

είναι ένας από τους κεντρικότερους στόχους της ΕΕ.  

 Η συμπερίληψη πολυάριθμων πεδίων προς ανάπτυξη όπως είναι οι 

κοινωνικές, πολιτιστικές, γλωσσικές, γνωστικές, ακαδημαϊκές και άλλες 

μαθησιακές δεξιότητες, οι οποίες διευκολύνουν στην εκμάθηση της γλώσσας 

και του περιεχομένου.  

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της μεθόδου «αποκαλύπτουν» τον δεδομένο 

πολύπλευρο χαρακτήρα της ενώ παράλληλα συντελούν στην άποψη ότι τα αναλυτικά 

προγράμματα, μπορούν να εισάγουν την συγκεκριμένη νέα μέθοδο στις σχολικές 

τάξεις όχι μόνο επειδή πληρούν τα παραπάνω σημαντικά χαρακτηριστικά, αλλά και 

επειδή πρόκειται για μια μέθοδο με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και τους 

Ευρωπαίους πολίτες, γεγονός που εντοπίζεται σε μια πληθώρα κειμένων της ΕΕ που 

αφορούν στις πρακτικές εκμάθησης των ξένων γλωσσών και θα παρουσιαστούν στην 

συνέχεια.  

3.3. Η μέθοδος CLIL στην Ευρώπη  

 

Η εξέλιξη των μεθόδων διδασκαλίας αποτελεί έναν από τους κεντρικότερους στόχους 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενώ παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να 

δίνει σημαντική έμφαση σε όλες τις διαστάσεις της εκμάθησης των ξένων γλωσσών. 

Η Ευρωπαϊκή πολιτική σε ότι αφορά την εκμάθηση των ξένων γλωσσών έχει δείξει 

αυξημένο ενδιαφέρον, στηρίζοντας τις μεθόδους γλωσσικής πολυμορφίας στην 

Ευρώπη δεδομένου ότι μέσα από κείμενα μαλακού δικαίου (Soft Law) επισημαίνει 

την αναγκαιότητα συγκεκριμένων πολιτικών από τα κράτη μέλη, που ουσιαστικά θα 

καθορίζουν αναγκαία την εκμάθηση ξένης γλώσσας από μικρή ηλικία (Commission 

of the European Communities, 2003). Συγκεκριμένα, κείμενο της ΕΕ από την 

Διακήρυξη της Βαρκελώνης το 2002, αναφέρει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες «πρέπει να 

μάθουν να χειρίζονται λειτουργικά τουλάχιστον τρεις γλώσσες-την μητρική τους συν 

άλλες δυο- και η διδασκαλία θα πρέπει να ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία (ΕυρωπαΪκή 

Επιτροπή, 2017).  

Η γλωσσική πολυμορφία αναφέρεται επίσης και στο άρθρο 22 του Ευρωπαϊκού 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όπου τονίζεται ότι  ενώ υπάρχει και η επίσημη 

πολιτική της Ένωσης σχετικά με τα θέματα της γλώσσας και της γλωσσικής 
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πολιτικής που θα πρέπει να ασκείται από τα κράτη μέλη (Dalton-Puffer & Nikula, 

2006). Από τα παραπάνω κείμενα καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα γνώσης ξένων 

γλωσσών από τους ευρωπαίους πολίτες προκειμένου να είναι μια δια βίου 

δραστηριότητα, να βελτιώνεται η διδασκαλία των ξένων γλωσσών και να 

δημιουργηθεί ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο να συντελεί στην 

προαγωγή της εκμάθησης των ξένων γλωσσών.  

Η Ένωση επιδεικνύει σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο σημαντικό ενδιαφέρον για 

τη μέθοδο CLIL, η οποία είναι αρκετά δημοφιλής και αποτελεσματικά σύμφωνα με 

στοιχεία που έχουν δοθεί από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Η προσέγγιση 

αυτή αναφέρεται ονομαστικά στο Σχέδιο Δράσης «Προώθηση της εκμάθησης 

γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας 2004-2006» στο οποίο αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι «Η προσέγγιση CLIL, κατά την οποία οι μαθητές διδάσκονται ένα 

μάθημα μέσω μιας ξένης γλώσσας μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στους 

στόχους της ένωσης σε σχέση με την εκμάθηση γλωσσών». Επιπλέον σε ανακοίνωση 

της 24
η
 Μαίου 2005 από το Συμβούλιο της Ευρώπης αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη 

προσέγγιση «μπορεί να συνεισφέρει στην ατομική και συλλογική ευημερία και να 

ενδυναμώσει την κοινωνική συνοχή. Επομένως, η προσέγγιση παρουσιάζει ένα 

πρακτικό εργαλείο για την ευρωπαϊκή πολιτότητα ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την 

κινητικότητα φοιτητών και εργατών. Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα για ειδική 

επιμόρφωση των δασκάλων και για όσους συνεισφέρουν στην εισαγωγή, ανάπτυξη, 

συντονισμό και επέκταση της προσέγγισης CLIL. Η ανταλλαγή επιστημονικών 

πληροφοριών και παραδειγμάτων καλής Πρακτικής πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο» (Commission of the European Communities, 2003). 

Διαπιστώνεται τελικά από τα παραπάνω κείμενα κανονιστικού περιεχομένου της ΕΕ, 

αλλά και από την συνολική ανάλυση που προηγήθηκε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος 

όχι μόνο είναι ενδεδειγμένη για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο αλλά προτείνεται κι από την ίδια την ΕΕ στα κράτη μέλη.  

3.4. Τα πέντε Cs της μεθόδου  

Τα 5Cs είναι αναγκαίο να παρέχονται κατά την εφαρμογή της μεθόδου και οι 

εκπαιδευτικοί να έχουν υπόψη τους το Περιεχόμενο (Content), την Επικοινωνία 

(Communication), τις Ικανότητες (Competence), την Κοινότητα (Community) και τις 

Γνωστικές Ικανότητες (Cognition). Τα 5Cs προκύπτουν από το αρχικό γράμμα των 
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παραπάνω προϋποθέσεων στην αγγλική γλώσσα και τελικά συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική διδασκαλία της μεθόδου.  

Η εκπαιδευτική διαδικασία που συντελείται και στις τυπικές μεθόδους διδασκαλίας 

περιλαμβάνουν την προετοιμασία του εκπαιδευτικού στο μάθημα που θα διδάξει το 

οποίο στη συνέχεια θα μεταδοθεί στους μαθητές. Ακριβώς η ίδια διαδικασία 

διενεργείται και για την εφαρμογή της μεθόδου CLIL κατά την οποία οι 

εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν το μάθημα γύρω από ζητήματα που σχετικών γνωρίζουν 

οι μαθητές ως απόρροια της εκπαιδευτικής ή κοινωνικής εμπειρίας και τελικά χτίζουν 

την γνώση σταδιακά μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας (Llinares, 2005). 

Η επικοινωνία είναι ένα σημαντικό μέρος της μεθόδου δεδομένου ότι οι 

εκπαιδευτικοί μέσα από τα παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης, μιλούσαν πολύ 

ακούγοντας λιγότερο τους μαθητές οι οποίοι είχαν περιορισμένη συμμετοχή. Στην 

μέθοδο CLIL συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί μιλούν αρκετά 

λιγότερο διότι οι μαθητές δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα που διδάσκονται, 

δεδομένου ότι πρόκειται για μια νέα και ξένη γλώσσα οπότε όσο περισσότερο μιλάει 

ο εκπαιδευτικός τόσο περισσότερο μπερδεύονται και δεν καταλαβαίνουν. Έτσι 

δουλεύοντας σε ομάδες εργασίας, μιλούν μεταξύ τους στην ξένη γλώσσα ενώ 

παράλληλα συμμετέχει και ο εκπαιδευτικός που συμβάλλει στην όλη διαδικασία 

(Montalto, Walter, Theodorou, & Chrysanthou, 2014). 

Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός που επιχειρεί να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μέθοδο θα 

πρέπει πρώτα να έχει σχεδιάσει αποτελεσματικά τον τρόπο με τον οποίο θα 

επιχειρήσει την επικοινωνία με τους μαθητές, τι είδους γλώσσα θα χρησιμοποιήσει, 

ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσει επαναλαμβανόμενα για να συντελεστεί η μάθηση και 

τελικά τι είδους τεχνικές στήριξης θα πρέπει να παρέχει όταν επεμβαίνει στις ομάδες 

εργασίας. Έτσι η διάσταση της επικοινωνίας αποκτά αυξημένη σημαντικότητα στο 

πλαίσιο της προσπάθειας επίτευξης της αποτελεσματικότητας της μεθόδου ενώ ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει τα όρια της γλωσσικής επικοινωνίας 

προκειμένου να γίνεται αντιληπτός από τους μαθητές (Dalton-Puffer & Nikula, 

2006).  

Οι ικανότητες είναι μια ακόμα σημαντική διάσταση που θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψιν κατά την εφαρμογή της μεθόδου δεδομένου, δηλαδή ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει πριν την εφαρμογή της μεθόδου να γνωρίζει ποιες επιθυμεί να είναι οι 
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πρακτικές ικανότητες του μαθητή ύστερα από την εφαρμογή της μεθόδου εκμάθησης. 

Στην μέθοδο CLIL ο εκπαιδευτικός πρέπει να σκεφτεί τι θα πρέπει να μπορούν να 

κάνουν οι μαθητές του μετά από το κάθε μάθημα, κι αυτό συνιστά την αποκτώμενη 

ικανότητα. Η αποκτώμενη ικανότητα μπορεί να αφορά είτε στο γνωστικό αντικείμενο 

που αναλύεται, είτε στη γλώσσα που μαθαίνεται είτε σε συνδυασμό αυτών (Serra, 

2007).  

Η κοινότητα, είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο για την εφαρμογή της μεθόδου 

δεδομένου ότι πρόκειται για μια μέθοδο που παρουσιάζει, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

πραγματικές διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Θα πρέπει λοιπόν ο εκπαιδευτικός να 

παρέχει γνωστικά αντικείμενα τα οποία να είναι σχετιζόμενα με τον πραγματικό 

κόσμο που διαβιούν οι μαθητές (Marsh, Frigols, Mehisto, & Wolff, 2010). Συνεπώς 

οι μαθητές θα αντιλαμβάνονται τη μαθησιακή διαδικασία ως μια διαδικασία που 

σχετίζεται με τον «πραγματικό κόσμο» και δεν είναι απλά ένα σχολικό μάθημα. Οι 

εκπαιδευτικοί που επιχειρούν να εφαρμόσουν την συγκεκριμένη μέθοδο θα πρέπει να 

γνωρίζουν την σχέση του γνωστικού αντικειμένου που θα διδάξουν με την 

καθημερινή ζωή και το περιβάλλον του μαθητή, τη σχέση του αντικειμένου με την 

κοινότητα και τη συσχέτισή του με άλλες κουλτούρες. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν 

την κοινότητα, ο εκπαιδευτικός δημιουργεί μια πιο στοχευμένη προσέγγιση και 

επιλέγει ένα κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο που άπτεται του ενδιαφέροντος του 

μαθητή.  

Τέλος η γνωστική ικανότητα είναι απαραίτητο να αποτελεί κριτήριο για την 

ανάπτυξη της μεθόδου κι έτσι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι έχει τις 

απαραίτητες ικανότητες για να κατανοήσει τη μαθησιακή συμπεριφορά και να 

ανταποκριθεί σε αυτή. Δεδομένων των ευρέων ερωτήσεων που μπορούν να 

αναπτυχθούν για ένα κοινωνικό για παράδειγμα, γνωστικό αντικείμενο ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσει τις επιμέρους έννοιες, να τις 

αξιολογήσει και τις εφαρμόζει στην τάξη. Σαφώς στόχος είναι η διαδικασία αυτή να 

συντελείται αποτελεσματικά από τους μαθητές οι οποίοι είναι και ο κεντρικός άξονας 

πάνω στον οποίο σχεδιάζεται η μέθοδος (Montalto, Walter, Theodorou, & 

Chrysanthou, 2014).  
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Κεφάλαιο τέταρτο. Σχεδιασμός και εφαρμογή του προγράμματος.  

4.1. Αιτιολόγηση του προγράμματος 

Η παρούσα μέθοδος, όπως παρουσιάστηκε και κατά την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας αποτελεί μια σημαντικά ενδεδειγμένη μέθοδο εκμάθησης ξένων 

γλωσσών όχι μόνο κατά τους επιστημονικούς ερευνητές αλλά και κατά την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει αναγνωρίσει την σημαντική συμβολή της μεθόδου 

CLIL στην εκμάθηση ξένης γλώσσας. Σημαντικές έρευνες με βάση την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μέσα από την 

ακολούθηση παρόμοιας μεθοδολογίας με αυτή που θα αναπτυχθεί στην παρούσα 

μελέτη. 

Οι Βενετοπούλου, Κασβίκης & Γρίβα (2014) πραγματοποίησαν μια εργασία με θέμα 

την «άλλη» γλώσσα της Ακρόπολης που πρόκειται για ένα διαθεματικό projet στην 

Αγγλική γλώσσα το οποίο εφαρμόστηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από 

την μέθοδο CLIL. Για την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργήθηκε 

πολυαισθητηριακό και πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης μέσα από την προβολή 

βίντεο, αναπαραγωγή ηχογραφήσεων, προβολή φωτογραφιών και φυσικών 

αντικειμένων ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν βιωματικές μέθοδοι όπως για 

παράδειγμα η συζήτηση και η ανταλλαγή πληροφοριών. Η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου project διενεργήθηκε τόσο με ποιοτικές 

όσο και με ποσοτικές μεθόδους ενώ το βασικό αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ότι οι 

μαθητές βελτίωσαν την γλωσσικές τους δεξιότητες και τις γνώσεις ιστορίας 

(Βενετοπούλου, Κασβίκης, & Γρίβα, 2014). 

Μια ακόμα σημαντική έρευνα που εφάρμοσε την μέθοδο CLIL είναι αυτή των 

Κοροσίδου, Γρίβα & Κασβίκη (2014) οι οποίοι εφάρμοσαν ένα διαθεματικό project 

στην αγγλική γλώσσα σε μαθητές της έκτης δημοτικού. Αντικείμενο της μάθησης 

ήταν η «Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη στην Καστοριά» με στόχο την 

παράλληλη ανάπτυξη της γλωσσικής δεξιότητας και του περιεχομένου που σχετίζεται 
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με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας. Για την εφαρμογή του 

προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες δραστηριότητες που συντέλεσαν στην 

δημιουργία ενός πολυτροπικού περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα έγινε χρήση 

βίντεο, χαρτών, πόστερ, οπτικών αντικειμένων και οι μαθητές επισκέφτηκαν χώρους 

και μνημεία. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης έδειξαν ότι υπήρχε βελτίωση των 

δεξιοτήτων στην χρήση της ξένης γλώσσας ενώ παράλληλα οι μαθητές βελτίωσαν τις 

ιστορικές και πολιτισμικές τους γνώσεις. Επίσης ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα 

είναι ότι οι μαθητές είχαν αρκετά θετική στάση στο γεγονός ότι συνεργάζονταν και 

ανέπτυξαν την συνεργατική μάθηση που βελτιώνει τις αντιλήψεις τους απέναντι στην 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Κοροσίδου, Γρίβα, & Κασβίκης, 2014).  

Οι Δούρδα, Μπρατίτσης & Γρίβα (2014) πραγματοποίησαν μια παρέμβαση η οποία 

χρησιμοποιεί συνδυαστικά δυο προσεγγίσεις την Μάθηση μέσω Παιχνιδιού και την 

μέθοδο της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL). Η 

παρέμβαση έφερε τον τίτλο «Ο Γύρος του Κόσμου» που πρόκειται για ένα project 

στην αγγλική γλώσσα μέσα από την χρήση των υπηρεσιών της Google Earth και του 

QR Codes. Στόχος της παρέμβασης είναι η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε 

μαθητές του δημοτικού σχολείου με την παράλληλη βελτίωση των γνωστικών 

δεξιοτήτων κυρίως στο γνωστικό πεδίο της γεωγραφίας. Οι συμμετέχοντες ήταν 

ηλικίας 11-12 ετών καλούνταν να συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι επίλυσης 

προβλημάτων μέσα από τη χρήση των γεωγραφικών γνώσεων, το οποίο αποτελούταν 

από έξι επίπεδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι επί του συνόλου 

βελτιώθηκε η γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά (σε επίπεδο ανάγνωσης και 

λεξιλογίου) ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι γνώσεις των μαθητών στη γεωγραφία. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν μέσα από την αξιολόγηση διαγνωστικών τεστ 

πριν και μετά από την εφαρμογή της παρέμβασης. Τέλος σημαντικό αποτέλεσμα της 

μελέτης είναι ότι οι μαθητές έδειξαν σημαντική προτίμηση στην συνεργατική μάθηση 

δεδομένου ότι εργάζονταν σε ομάδες και επίσης διαπιστώθηκε ότι σπάνια ζητούσαν 

την παρέμβαση της ερευνήτριας (Δούρδα, Μπρατίτσης, & Γρίβα, 2014). 

Oι Griva & Kasvikis (2014) πραγματοποίησαν μια έρευνα σχετικά με την εφαρμογή 

της μεθόδου CLIL στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα σε μαθητές ηλικίας 

8-12 ετών με σκοπό τη διασύνδεση της εκμάθησης ξένης γλώσσας με το γνωστικό 

αντικείμενο της ιστορίας. Χρησιμοποιήθηκαν μέσα που συνέβαλαν στο πολυτροπικό 

περιβάλλον όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη ιστοριών, οι παρουσιάσεις σε power 
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point, βίντεο, τραγουδιών, ταινιών, παιχνιδιών και κατασκευών. Το περιβάλλον 

διδασκαλίας βασίστηκε στο παιχνίδι, σε εργασίες και την ομαδική εργασία των 

μαθητών οι οποίοι συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων. Η αξιολόγηση των 

εργαλείων πραγματοποιήθηκε μέσα από την χρήση ποιοτικών και ποσοτικών 

μεθόδων. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι η μέθοδος είχε θετικό 

αντίκτυπο στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας ενώ παράλληλα εξοικειώθηκαν 

σημαντικά με το περιεχόμενο (δηλαδή την ιστορία και τον πολιτισμό) (Griva & 

Kasvikis, 2014).  

Με βάση τις παραπάνω έρευνες, τα εργαλεία και την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 

αναπτύχθηκε η παρέμβαση που θα παρουσιαστεί στην συνέχεια. Θα πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι το πεδίο του πολιτισμού και της ιστορίας είναι ιδιαίτερα «εύφορο» για 

την εφαρμογή της μεθόδου όπως φαίνεται κι από τις έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν. Η μουσειολογία ως μια αρκετά σημαντική διάσταση του 

ιστορικού και του πολιτιστικού πεδίου επιλέχθηκε ως γνωστικό αντικείμενο για την 

εφαρμογή της παρέμβασης στην παρούσα μελέτη.  

4.2. Ακολουθούμενη μεθοδολογία 

H παρούσα μελέτη είναι μια ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

από την διδασκαλεία των μαθητών στο ευρύτερο πεδίο της μουσειολογίας, με βάση 

τη μέθοδο CLIL. O λόγος που επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος είναι διότι 

προσδιορίζονται οι συμμετέχοντες και ο χώρος με κριτήριο τον τόπο και τους 

ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα στην κατανόηση του κεντρικού 

φαινομένου (Creswel, 2011, p. 243). Οι συμμετέχοντες είναι μαθητές της έκτης τάξης 

του Δημοτικού (N=15), είναι μαθητές της ερευνήτριας στο δωδεκαθέσιο δημοτικό 

σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος
1
 (3

ο
 Φλώρινας) και 

συνεπώς πληρούν όλα τα στοιχεία για την πραγμάτωση της ποιοτικής έρευνας ενώ 

παράλληλα είναι τα κατάλληλα πρόσωπα που μπορούν να βοηθήσουν στην 

κατανόηση του κεντρικού φαινομένου, που είναι η ανάλυση και η εύρεση της 

αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης μεθόδου εκμάθησης ξένης γλώσσας CLIL.  

                                                           
1
 Βλ. Φ.12/520/61575/ΓΙ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: «Τα δημοτικά σχολεία Ενιαίου 

Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος λειτουργούν μέχρι τις 16:15 (αντί 14:00) και οι 

επιπλέον ώρες διδασκαλίας χρησιμοποιούνται για την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες 

από μετωπικές μετατρέπονται σε μαθητοκεντρικές - συνεργατικές - διερευνητικές - βιωματικές και 

διαθεματικές, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών». 
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Για την πραγμάτωση του πειραματισμού και της εφαρμογής της μεθόδου CLIL 

διενεργήθηκαν δυο τεστ πριν και μετά την εφαρμογή της μεθόδου καθώς κι ένα 

ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των μαθητών από διαδικασία της εφαρμογής της 

μεθόδου, μετά το πέρας του συνόλου της διαδικασίας. Τα τεστ διαθέτουν κλίμακα 

βαθμολόγησης, η οποία θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα ενώ το ερωτηματολόγιο 

ικανοποίησης διαθέτει κλίμακα ικανοποίησης από το μηδέν μέχρι και το 2.   

Tέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ερευνήτρια ως εκπαιδευτικός και πρόσωπο 

που εφάρμοσε την συγκεκριμένη μέθοδο στην σχολική τάξη ανέπτυξε ένα 

πρωτόκολλο παρατήρησης (ημερολόγιο) στο οποίο κατέγραψε όλες τις σημαντικές 

διαστάσεις που αφορούσαν στις αντιδράσεις και τη γενική άποψη των μαθητών σε 

σχέση με τη διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου. Το πρωτόκολλο γενικά είναι πολύ 

σημαντικό στην ποιοτική έρευνα διότι μέσω της παρατήρησης εξασφαλίζεται ένας 

οργανωμένος τρόπος γραφής και τήρησης σημειώσεων και κεντρικών ζητημάτων που 

αφορούν στο θέμα της (Neuman, 2002).  

4.3. Συμμετέχοντες  

Οι συμμετέχοντες με τη μέθοδο της ομοιογενούς δειγματοληψίας κατά την οποία η 

ερευνήτρια έλαβε σκόπιμα δείγμα των συγκεκριμένων ατόμων-μαθητών, με βάση το 

εάν αποτελούν μέλη μιας ομάδας που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Marshall 

& Rossman, 2016). Η ομάδα αυτή είναι οι μαθητές της τάξης στην οποία διδάσκει η 

ερευνήτρια, έχουν την ίδια ηλικία και έχουν όλοι συμμετάσχει στη διαδικασία των 

τεστ αλλά και στην εφαρμογή της μεθόδου CLIL.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες, με το στοιχείο του φύλου, 

τον κωδικό του συμμετέχοντα καθώς και τα πρώτα γράμματα από το ονοματεπώνυμο 

του κάθε μαθητή. Η δημοσίευση του πλήρους ονοματεπωνύμου σαφώς δεν δύναται 

να πραγματοποιηθεί για λόγους δεοντολογίας, που επιβάλλεται η διατήρηση της 

ανωνυμίας ειδικά όταν πρόκειται για ανήλικους συμμετέχοντες.  

Πίνακας 1. Βασικά στοιχεία του ερευνητικού δείγματος. 

ΑΑ Διακριτικά 

ονόματος  

Φύλλο 
2
 Τάξη φοίτησης 

                                                           
2
 Όπου Α: αγόρι και όπου Κ:Κορίτσι 
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Σ1 ΓΘ Α ΣΤ' Δημοτικού 

Σ2 ΓΜ Κ ΣΤ' Δημοτικού 

Σ3 ΓΕ Α ΣΤ' Δημοτικού 

Σ4 ΔΣ Κ ΣΤ' Δημοτικού 

Σ5 ΙΦ Κ ΣΤ' Δημοτικού 

Σ6 ΙΧ Κ ΣΤ' Δημοτικού 

Σ7 ΚΒ Α ΣΤ' Δημοτικού 

Σ8 ΜΝ Κ ΣΤ' Δημοτικού 

Σ9 ΜΑ Α ΣΤ' Δημοτικού 

Σ10 ΝΣ  Α ΣΤ' Δημοτικού 

Σ11 ΠΑ Κ ΣΤ' Δημοτικού 

Σ12 ΠΑ Α ΣΤ' Δημοτικού 

Σ13 ΡΔ Α ΣΤ' Δημοτικού 

Σ14 ΣΑ Α ΣΤ' Δημοτικού 

Σ15 ΤΙ Α ΣΤ' Δημοτικού 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι εννέα συμμετέχοντες είναι αγόρια 

(60,0%) και οι υπόλοιποι έξι είναι κορίτσια (40,0%). Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

επίσης να σημειωθεί ότι στη διαδικασία πειραματισμού και εφαρμογής της μεθόδου 

CLIL συμμετείχε ένας ακόμα μαθητής ο οποίος για λόγους υγείας δεν μπόρεσε να 

συμπληρώσει τα τεστ και συμπλήρωσε μόνο το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης. 

Επειδή όμως το κεντρικό εργαλείο αξιολόγησης είναι τα τεστ, δεν ήταν εφικτή η 

εισαγωγή του στους εξεταζόμενους συμμετέχοντες διότι δεν υπάρχουν οι ανάλογες 

απαντήσεις. Ο συμμετέχοντας αυτός συμπλήρωσε μόνο το ερωτηματολόγιο 

ικανοποίησης δεδομένου ότι παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 

αντικείμενο της μουσειολογίας με τη μέθοδο CLIL, οπότε είναι σε θέση να εκφέρει 

άποψη. Ωστόσο όμως επειδή δεν συμπλήρωσε τα ερωτηματολόγια δεν μπορεί να 

αποτελέσει μέρος του ερευνητικού δείγματος.  

4.4. Παρουσίαση εφαρμοζόμενου προγράμματος με βάση τη μέθοδο 

CLIL 

Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε με βάση τη μέθοδο CLIL αφορά στην 

νοηματοδότηση του μουσείου μέσω της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Το 
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πρόγραμμα που ακολουθήθηκε για την πραγμάτωση του συνόλου του προγράμματος 

παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ενώ στην συνέχεια θα διενεργηθεί 

αναλυτική παράθεση του περιεχομένου της κάθε διδακτικής ώρας.  

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά της εφαρμοζόμενης μεθόδου εκμάθησης. 

ΑΑ Περιεχόμενο  Ώρες  

1 What is a museum?  3 

1 What is a museum? 3 

2 Types of Museums 3 

3 Who works in a museum? 3 

4 Virtual Museum 3 

5 The history of museums 3 

5 The history of museums 3 

6 Collecting and Exhibiting 3 

Σύνολο ωρών εφαρμοζόμενου προγράμματος 24 ώρες  

 

Κάθε διδακτική ενότητα με διαφορετικό θέμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο και 

μαθησιακά εργαλεία και για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η παρουσίαση όλων των 

επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν την κάθε ενότητα. Αρχικά όμως θα πρέπει να 

αποσαφηνιστεί ότι πριν την σχεδίαση των θεματικών ενοτήτων και των επιμέρους 

δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα με την εφαρμογή της μεθόδου CLIL τέθηκαν 

οι παιδαγωγικοί και γλωσσικοί στόχοι που θα επιτευχθούν μέσα από την μέθοδο. Οι 

παιδαγωγικοί στόχοι είναι:  

 Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά. 

 Να μάθουν ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις μέσα από διάλογο. 

 Να μάθουν να συμφωνούν (ή να διαφωνούν) μέσα από διάλογο. 

 Να μάθουν να κατανέμουν αρμοδιότητες στα μέλη μίας ομάδας. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται ώστε να φτάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της παρουσίασης και της 

επιχειρηματολογίας 

Και στην συνέχεια οι γλωσσικοί στόχοι που τέθηκαν πριν την σχεδίαση των 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της μεθόδου CLIL είναι: 
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 Να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στη γλώσσα-στόχο (με συγκεκριμένο θέμα 

και σκοπό). 

 Να μάθουν να ζητάνε και να λένε την γνώμη τους στη γλώσσα-στόχο. 

 Να μάθουν να ρωτάνε και να απαντάνε (μιλάνε) υποθετικά στη γλώσσα-

στόχο. 

 Να ανακυκλώσουν το ήδη γνωστό και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους στη 

γλώσσα-στόχο. 

Οι παραπάνω στόχοι είναι αναγκαίοι για την κατανόηση του τρόπου δόμησης των 

δραστηριοτήτων που θα διενεργηθούν σε κάθε ενότητα.  

Αρχικά, η πρώτη ενότητα «What is a museum?» αποτελείται από δυο υπο-ενότητες 

ενώ η συνολική διάρκεια διδασκαλίας είναι 2,5 ώρες. Κατά την εισαγωγή των 

μαθητών/τριών στο θέμα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας γίνεται μία 

παρουσίαση σε PowerPoint σχετικά με την έννοια του μουσείου. Δίνεται ένας 

ορισμός του μουσείου, η ετυμολογία της λέξης museum και κάποιες γενικές 

πληροφορίες για το μουσείο.  

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης οι μαθητές/τριες καλούνται να φανταστούν 

πως βρίσκονται σε ένα μουσείο και να συζητήσουν σε τι διαφέρει ένα αντικείμενο ή 

ένας χώρος στην πραγματικότητα, σε αντίθεση με το να διαβάζουν απλά για αυτό(ν). 

Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο να καταλάβουν καλύτερα οι μαθητές/τριες τι είναι 

ένα μουσείο.  Στην συνέχεια ακολουθεί ομαδική δραστηριότητα με τίτλο « Museum: 

a building, a place, an institution» κατά την οποία οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 3 

ομάδες και κάθε ομάδα σχεδιάζει ένα μουσείο (a building, a place, an institution). Η 

κάθε ομάδα παρουσιάζει και εξηγεί στις άλλες ομάδες το σχέδιο που ετοίμασαν τα 

μέλη της και γίνεται μία συζήτηση μεταξύ των μαθητών/τριών για τις «μορφές» που 

έχει ένα μουσείο. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομαδικής αυτής δραστηριότητας οι 

μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στη γλώσσα-

στόχο, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, να συμφωνήσουν μέσα από διάλογο στο τι 

θα και πώς θα το σχεδιάσουν και να συνεργαστούν ώστε να φτάσουν στο αποτέλεσμα 

που επιθυμούν.  

Έπειτα, μέσα από την ίδια διαδικασία θα αποφασίσουν τον τρόπο που θα 

παρουσιάσουν την δημιουργία τους στις άλλες δύο ομάδες, καλλιεργώντας έτσι τις 
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δεξιότητες παρουσίασης και επιχειρηματολογίας, καθώς στο τέλος της 

δραστηριότητας γίνεται συζήτηση μεταξύ των μαθητών/τριών όλων των ομάδων για 

τις «μορφές» που έχει ένα μουσείο.  

Το μάθημα ολοκληρώνεται με μια μέθοδο επικέντρωσης στη γλώσσα κατά την οποία 

δίνονται στους/στις μαθητές/τριες κάποιες λέξεις όπως new, big, quiet, modern, light, 

dark, busy, traditional κτλ. και τους ζητείται να επιλέξουν ποιες από αυτές 

περιγράφουν καλύτερα κατά τη γνώμη τους ένα μουσείο. Έπειτα παρουσιάζονται 

στους/στις μαθητές/τριες εικόνες/φωτογραφίες από διάφορα μουσεία (της Ελλάδας 

και του εξωτερικού) και τους ζητείται να φανταστούν αν τα εικονιζόμενα μουσεία 

είναι new, big, quiet, modern, light, dark, busy, traditional κτλ. και πώς θα ένιωθαν αν 

επισκέπτονταν στην πραγματικότητα κάποιο από αυτά τα μουσεία. 

Η επόμενη ενότητα «Types of museums» έχει διάρκεια δυο ωρών και αποτελείται 

από τα ίδια εργαλεία δηλαδή μια παρουσίαση σε Power Point
3
, ομαδική εργασία και 

τέλος μια θεματική δραστηριότητα με επίκεντρο τη γλώσσα. Αρχικά, κατά την 

εισαγωγή των μαθητών/τριών στο θέμα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας 

γίνεται μία παρουσίαση σε PowerPoint σχετικά με τα είδη των μουσείων. 

Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα είδη μουσείων που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο 

(μέσα από φωτογραφίες και σύντομα κείμενα), καθώς επίσης και τα «διασημότερα» 

μουσεία του κόσμου (σύμφωνα με την επισκεψιμότητα). 

Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση, οι μαθητές/τριες καλούνται να αναφέρουν τις 

δικές τους επισκέψεις σε μουσεία (κατά το παρελθόν) και να προσπαθήσουν να 

αναγνωρίσουν τα είδη των μουσείων που έχουν επισκεφθεί ή υπάρχουν στην περιοχή 

τους. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο να καταλάβουν και να αναγνωρίζουν οι 

μαθητές/τριες τα διάφορα και διαφορετικά είδη των μουσείων που υπάρχουν. 

Στην συνέχεια, κατά την ομαδική δραστηριότητα οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 

τρεις ομάδες και αφού επιλέξουν ένα είδος μουσείου, καλούνται να σχεδιάσουν το 

εσωτερικό του (αλλά και τον εξωτερικό χώρο), δηλαδή τα εκθέματα που θα έβλεπε 

ένας/μία επισκέπτης/τρια αν το επισκέπτονταν. Η κάθε ομάδα θα δημιουργήσει ένα 

διαφορετικό είδος μουσείου. Μπορούν ακόμα να δημιουργήσουν και το φυλλάδιο του 

μουσείου, το οποίο ενημερώνει τους/τις επισκέπτες/τριες του μουσείου για το 

μουσείο και τα εκθέματά του.  

                                                           
3
 Βλ. Παράρτημα 1: «Types of museums» 
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Κατά τη διάρκεια της ομαδικής αυτής δραστηριότητας οι μαθητές/τριες έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στη γλώσσα-στόχο, να ανταλλάξουν 

ιδέες και απόψεις, να συμφωνήσουν μέσα από διάλογο στο τι θα και πώς θα το 

δημιουργήσουν, να σχεδιάσουν τα εκθέματα και τον χώρο του μουσείου, να 

κατανείμουν αρμοδιότητες στα μέλη της ομάδας και να συνεργαστούν ώστε να 

φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Έπειτα, μέσα από την ίδια διαδικασία θα αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

παρουσιάσουν το μουσείο τους στις άλλες δύο ομάδες, καλλιεργώντας με αυτό τον 

τρόπο τις δεξιότητες της παρουσίασης και της επιχειρηματολογίας. Η κάθε ομάδα δεν 

γνωρίζει το είδος του μουσείου που παρουσιάζουν οι άλλες ομάδες και  καλούνται να 

το αναγνωρίσουν μέσα από την παρουσίαση. Στο τέλος της δραστηριότητας θα 

ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των μαθητών/τριών όλων των ομάδων για τα είδη των 

μουσείων που υπάρχουν στην περιοχή τους, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. 

Τέλος, στη δραστηριότητα που αφορά στην δραστηριότητα με επίκεντρο τη γλώσσα 

με τίτλο «Can you guess?» παρουσιάζονται στους/στις μαθητές/τριες εικόνες από τον 

εξωτερικό χώρο και το εσωτερικό διαφόρων και διαφορετικών ειδών («διάσημων» 

και μη) μουσείων και καλούνται να αναγνωρίσουν το είδος τους. Με αυτό τον τρόπο, 

για άλλη μία φορά, χρησιμοποιούν και επαναλαμβάνουν λεξιλόγιο σχετικό με τα είδη 

των μουσείων και τι μπορεί να δει ο/η επισκέπτης/τρια σε αυτά. 

Στη συνέχεια ένας/μία μαθητής/τρια από κάθε ομάδα περιγράφει ένα μουσείο στις 

υπόλοιπες ομάδες, χωρίς να αποκαλύψει ποιο και οι υπόλοιποι/ες προσπαθούν να 

μαντέψουν και να αναγνωρίσουν το είδος του μουσείου. Έπειτα συνεχίζει η επόμενη 

ομάδα και αφού περιγράψουν και οι τρεις ομάδες, περιγράφει ξανά ένας/μία άλλος/η 

μαθητής/τρια από την πρώτη ομάδα κ.ο.κ. Όποια ομάδα αναγνωρίσει τα περισσότερα 

μουσεία κερδίζει. Σκοπός αυτή της δραστηριότητας είναι να χρησιμοποιήσουν οι 

μαθητές/τριες το λεξιλόγιο που έχει αναφερθεί μέχρι τώρα στη διάρκεια της 

παρέμβασης (collection, artifacts, exhibits, etc.) και να διασκεδάσουν κάνοντάς το. 

Η ενότητα «Who works in a museum?» ακολουθεί την ίδια διαδικασία προγράμματος 

με τις προηγούμενες και κατά την εισαγωγή των μαθητών/τριών στο θέμα της 

συγκεκριμένης θεματικής ενότητας γίνεται μία παρουσίαση σε PowerPoint
4
 σχετικά 

με τα επαγγέλματα και τους επαγγελματίες των μουσείων. Παρουσιάζονται τα 

                                                           
4
 Βλ. Παράρτημα 5: «Who works in a museum?» 
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επαγγέλματα και οι επαγγελματίες των μουσείων με τρόπο απλό και κατανοητό, μέσα 

από σύντομα κείμενα και εικόνες/φωτογραφίες, αλλά και οι ιδιότητες/ικανότητες που 

θα πρέπει να έχει κάποιος/α που θέλει να ακολουθήσει κάποιο από αυτά τα 

επαγγέλματα. 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης οι μαθητές/τριες καλούνται να αναφέρουν 

τις δικές τους εμπειρίες/βιώματα από τα επαγγέλματα και τους επαγγελματίες των 

μουσείων (γνωρίζουν κάποιον/α που να εργάζεται σε μουσείο;, έχουν παρατηρήσει 

κατά την διάρκεια επίσκεψής τους σε μουσείο κάποιον/α εργαζόμενο/η; κτλ.). Η 

διαδικασία αυτή έχει ως στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ποια είναι τα 

επαγγέλματα και τι ακριβώς κάνουν οι επαγγελματίες των μουσείων. 

Στην συνέχεια ακολουθεί ο ομαδική δραστηριότητα όπου δίνονται στους/στις 

μαθητές/τριες οι ορισμοί του προσωπικού των μουσείων και καλούνται σε ομάδες να 

τους αντιστοιχίσουν με τα επαγγέλματα. Κατά τη διάρκεια της ομαδικής αυτής 

δραστηριότητας οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ 

τους στη γλώσσα-στόχο, να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις και γνώσεις και να 

συμφωνήσουν μέσα από διάλογο για την τελική επιλογή τους. Έπειτα ακολουθεί 

σύγκριση και αντιπαραβολή των απαντήσεων όλων των ομάδων και συζήτηση πάνω 

στις σωστές και λανθασμένες επιλογές. 

Οι μαθητές/τριες διαλέγουν (σε ομάδες) κάποια επαγγέλματα και τα περιγράφουν 

στους/στις συμμαθητές/τριές τους και αυτοί/ές καλούνται να μαντέψουν ποιο είναι το 

περιγραφόμενο επάγγελμα. Μέσα από αυτό το «παιχνίδι» οι μαθητές/τριες 

χρησιμοποιούν την γλώσσα-στόχο, συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν να 

ακούν προσεκτικά αυτόν/ήν που περιγράφει, κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, 

διασκεδάζουν και μαθαίνουν. 

Στην τελευταία δραστηριότητα της συγκεκριμένης ενότητας ζητείται από τους/τις 

μαθητές/τριες να φανταστούν ότι είναι δημοσιογράφοι και παίρνουν συνέντευξη από 

το προσωπικό ενός μουσείου (για την σχολική εφημερίδα): τι θα ρωτούσαν τους 

επαγγελματίες του μουσείου σχετικά με το επάγγελμά τους/τα προσόντα που 

απαιτούνται/τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους κτλ.(do you like your job/is it 

demanding?);. Οι μαθητές/τριες ανακυκλώνουν το λεξιλόγιο της παρούσας θεματικής 

ενότητας, αναπτύσσουν την φαντασία τους και καλούνται να δημιουργήσουν 

(ομαδικά) πραγματικές ερωτήσεις για ένα αληθοφανές σενάριο. 
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Για τη θεματική ενότητα «Virtual Museum»
5
 ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τις 

προηγούμενες αλλά για διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Κατά την εισαγωγή των 

μαθητών/τριών στο θέμα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας γίνεται μία 

παρουσίαση σε PowerPoint σχετικά με το ψηφιακό μουσείο. Παρουσιάζονται ο 

ορισμός του ψηφιακού μουσείου, πληροφορίες για το ψηφιακό μουσείο (μέσα από 

φωτογραφίες και σύντομα κείμενα), καθώς επίσης και τα πρώτα ψηφιακά μουσεία 

του κόσμου (με βάση την ημερομηνία ίδρυσής τους). 

Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση, οι μαθητές/τριες καλούνται αναφέρουν τις δικές 

τους σκέψεις/εμπειρίες για το ψηφιακό μουσείο: το έχουν ακούσει;, έχουν επισκεφθεί 

κάποιο από το σπίτι ή το σχολείο τους; Θα τους ενδιέφερε να επισκεφθούν κάποιο και 

ποιο; κτλ. 

Στην ομαδική δραστηριότητα που ακολουθεί οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τρεις 

ομάδες και αφού επιλέξουν ένα είδος μουσείου, καλούνται να σχεδιάσουν τον τρόπο 

με τον οποίο θα παρουσιάζονταν το μουσείο που επέλεξαν ψηφιακά. Μπορούν να 

σχεδιάσουν την αρχική σελίδα του ιστότοπου ή πώς φαντάζονται ότι θα είναι η 

αρχική σελίδα ώστε να είναι ελκυστική για τον/την επισκέπτη/τρια. 

Κατά τη διάρκεια της ομαδικής αυτής δραστηριότητας οι μαθητές/τριες έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στη γλώσσα-στόχο, να ανταλλάξουν 

ιδέες και απόψεις, να συμφωνήσουν μέσα από διάλογο στο τι θα και πώς θα το 

δημιουργήσουν, να σχεδιάσουν την αρχική σελίδα ενός ιστότοπου σύμφωνα με την 

αισθητική και τις δυνατότητές τους, να κατανείμουν αρμοδιότητες στα μέλη της 

ομάδας και να συνεργαστούν ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Έπειτα, μέσα από την ίδια διαδικασία θα αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

παρουσιάσουν την αρχική σελίδα του ιστότοπου στις άλλες δύο ομάδες, 

καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο τις δεξιότητες της παρουσίασης και της 

επιχειρηματολογίας. Οι μαθητές/τριες και των τριών ομάδων μπορούν να 

αποφασίσουν ποια ομάδα δημιούργησε την πιο αποτελεσματική και ελκυστική 

σελίδα. 

Τέλος η τελευταία δραστηριότητα της ενότητας που είναι επικέντρωση στη γλώσσα. 

Υποθέτοντας ότι η σχολική αίθουσα είναι μία αίθουσα ψηφιακού μουσείου, ένας/μία 

                                                           
5
 Βλ. Παράρτημα 6: «Virtual Museum» 
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μαθητής/τρια αναλαμβάνει το ρόλο του avatar και οι υπόλοιποι/ες τον/την 

κατευθύνουν δίνοντας του/της οδηγίες στη γλώσσα-στόχο (turn/go left/right etc.) 

ώστε να κινηθεί μέσα στο χώρο (όπως περίπου θα έκαναν μέσω υπολογιστή) και να 

φτάσει στο σημείο που επιθυμούν να δουν. Έπειτα αναλαμβάνει άλλος/η 

μαθητής/τρια το ρόλο του avatar και επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Οι 

μαθητές/τριες μαθαίνουν να κατευθύνουν κάποιον/α μέσα στο χώρο και εξασκούνται 

στο κατάλληλο λεξιλόγιο. 

Η προτελευταία θεματική ενότητα «The history of museums»
6
 ακολουθεί την ίδια 

διαδικασία και αρχικά γίνεται η παρουσίαση σε Power Point
7
. Κατά την εισαγωγή 

των μαθητών/τριών στο θέμα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας γίνεται μία 

παρουσίαση σε PowerPoint σχετικά με την ιστορία των μουσείων. Παρουσιάζεται η 

ιστορία των μουσείων από την αρχαιότητα ως την σύγχρονη εποχή με τρόπο απλό και 

κατανοητό, μέσα από σύντομα κείμενα και εικόνες/φωτογραφίες, αλλά γίνεται επίσης 

αναφορά και στην έννοια του συλλέγει (collecting).  

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης οι μαθητές/τριες καλούνται να αναφέρουν 

τις δικές τους «εμπειρίες» από συλλογές, είτε που έχουν δει σε κάποιο μουσείο ή σε 

κάποιο άλλο χώρο, είτε που έχουν οι ίδιοι/ες και να τις παρουσιάσουν στους/στις 

συμμαθητές/τριές τους (τους έχει ζητηθεί εν των προτέρων να τις έχουν μαζί τους). Η 

διαδικασία αυτή έχει ως στόχο να καταλάβουν οι μαθητές/τριες τι είναι μία συλλογή 

και πώς με την πάροδο των χρόνων οι συλλογές μεταφέρθηκαν σε χώρους που 

σήμερα ονομάζουμε μουσεία. 

Στην ομαδική δραστηριότητα οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τρεις ομάδες και 

δημιουργούν το δικό τους μουσείο με τις συλλογές που έχουν φέρει και/ή με 

αντικείμενα τα οποία σχεδιάζουν/δημιουργούν ως ομάδα με διάφορα υλικά και τα 

οποία θα αποτελέσουν τα εκθέματα του μουσείου της κάθε ομάδας. Η κάθε ομάδα θα 

δημιουργήσει ένα μουσείο διαφορετικής χρονικής περιόδου. Ανάλογα με τις 

συλλογές που θα περιέχει θα το κατατάξουν περίπου χρονικά σε ποια περίοδο ανήκει: 

αν για παράδειγμα περιέχει κυρίως συλλογές φυσικής ιστορίας θα ανήκει στην 

περίοδο των συλλογών με αξιοπερίεργα (cabinets of curiosities). Μπορούν φυσικά να 

δώσουν ένα όνομα στο μουσείο τους. 

                                                           
6
 Βλ. Παράρτημα 7: «The history of museums»» 

7
 Βλ. Παράρτημα 2: «History of museums»  
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Κατά τη διάρκεια της ομαδικής αυτής δραστηριότητας οι μαθητές/τριες έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στη γλώσσα-στόχο, να ανταλλάξουν 

ιδέες και απόψεις, να συμφωνήσουν μέσα από διάλογο στο τι θα και πώς θα το 

δημιουργήσουν, να κατασκευάσουν «εκθέματα», να κατανείμουν αρμοδιότητες στα 

μέλη της ομάδας και να συνεργαστούν ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Έπειτα, μέσα από την ίδια διαδικασία θα αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

παρουσιάσουν το μουσείο τους στις άλλες δύο ομάδες, καλλιεργώντας έτσι τις 

δεξιότητες της παρουσίασης και της επιχειρηματολογίας, καθώς στο τέλος της 

δραστηριότητας θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των μαθητών/τριών όλων των 

ομάδων για τις «μορφές» που έχουν πάρει τα μουσεία με την πάροδο του χρόνου. 

Η τελευταία δραστηριότητα περιλαμβάνει την θεματική με γλωσσικό 

προσανατολισμό και ένας/μια μαθητής/τρια από κάθε ομάδα σε ρόλο 

δημοσιογράφου, κρατώντας ένα υποτιθέμενο μικρόφωνο, ζητά από τους/τις 

συμμαθητές/τριές του να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις τους από 

μία υποτιθέμενη επίσκεψη στα μουσεία που κατασκεύασαν και παρουσίασαν οι άλλες 

ομάδες (Was he/she amazed/bored?, Was it interesting/exciting?). 

Αφού ο/η δημοσιογράφος κάθε ομάδας καταγράψει τις απόψεις των μαθητών/τριών 

ακολουθεί συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των ομάδων για τα 

συναισθήματα και τις εντυπώσεις που άφησαν οι επισκέψεις στα υποτιθέμενα, αλλά 

και σε πραγματικά μουσεία, με στόχο να ανακυκλωθεί και να εμπλουτιστεί το 

σχετικό λεξιλόγιο. 

Η τελευταία θεματική ενότητα «Collecting and Exhibiting»
8
 αποτελείται από την 

παρουσίαση Power Point όπου κατά την εισαγωγή των μαθητών/τριών στο θέμα της 

συγκεκριμένης θεματικής ενότητας (το οποίο είναι διττό) γίνεται μία παρουσίαση σε 

PowerPoint σχετικά με την συλλογή και την έκθεση στα μουσεία. Παρουσιάζονται 

συνοπτικά (μέσα από σύντομα κείμενα και φωτογραφίες) η σπουδαιότητα και η 

χρησιμότητα της συλλογής και της έκθεσης στα μουσεία. 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης οι μαθητές/τριες καλούνται να αναφέρουν 

τις δικές τους «εμπειρίες» από συλλογές και εκθέσεις, τις οποίες έχουν δει σε κάποιο 

                                                           
8
 Βλ. Παράρτημα 8: «Collecting and Exhibiting» 
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μουσείο ή σε κάποιο άλλο χώρο και να πουν τι τους άρεσε ή όχι, τι θα άλλαζαν (αν 

μπορούσαν) κτλ. 

Στην ομαδική δραστηριότητα οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τρεις ομάδες και 

αναλαμβάνουν τον ρόλο της διευθυντικής ομάδας ενός μουσείου. Θα πρέπει να 

αποφασίσουν τι είδους μουσείο διοικούν, τι συλλογές (και πόσες) θα ήθελαν να έχει 

το μουσείο τους και πώς θα τις εκθέσουν στο κοινό. Τα μέλη κάθε ομάδας θα 

«δημιουργήσουν» τα δικά τους μουσεία με βάση τις συλλογές που θα επιλέξουν για 

το μουσείο τους. 

 Κατά τη διάρκεια της ομαδικής αυτής δραστηριότητας οι μαθητές/τριες έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στη γλώσσα-στόχο, να ανταλλάξουν 

ιδέες και απόψεις, να συμφωνήσουν μέσα από διάλογο στο ποιες και πόσες συλλογές 

θα επιλέξουν να συμπεριλάβουν στο μουσείο τους, να επιλέξουν και να φανταστούν 

πώς θα εκθέσουν τις συλλογές τις οποίες επέλεξαν, να κατανείμουν αρμοδιότητες στα 

μέλη της ομάδας και να συνεργαστούν ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Έπειτα, μέσα από την ίδια διαδικασία θα αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

παρουσιάσουν το μουσείο τους (ως εκπρόσωποι του μουσείου) στις άλλες δύο 

ομάδες, καλλιεργώντας έτσι τις δεξιότητες της παρουσίασης και της 

επιχειρηματολογίας και στο τέλος της δραστηριότητας θα ακολουθήσει συζήτηση 

μεταξύ των μαθητών/τριών όλων των ομάδων για το είδος του μουσείου, το είδος των 

συλλογών και τον τρόπο έκθεσής τους που επιλέχθηκε από κάθε ομάδα. 

Τέλος στη θεματική δραστηριότητα με γλωσσικό προσανατολισμό «Would you visit 

our museum?» ένας/μία μαθητής/τρια από κάθε ομάδα σε ρόλο διευθυντή/ντριας ή 

εφόρου μουσείου, αναλαμβάνει να ζητήσει την γνώμη του κοινού που υποτιθέμενα το 

επισκέφθηκε, δηλαδή των υπόλοιπων μαθητών/τριών, για το μουσείο το οποίο 

εκπροσωπεί (αν είναι ενδιαφέρουσες οι συλλογές τις οποίες διαθέτει το μουσείο, αν 

τους άρεσε ο τρόπος που αυτές εκτίθενται κτλ.). 

Στη συνέχεια, αφού συγκεντρώσει τις απόψεις και εντυπώσεις τους, τους ζητάει να 

του/της πουν αν θα επισκέπτονταν στην πραγματικότητα ένα τέτοιο μουσείο και τι θα 

άλλαζαν (αν άλλαζαν κάτι) ώστε να γίνει πιο ελκυστικό στο κοινό (Would you visit 

our museum?, What else would you like to see? etc.) με στόχο να ανακυκλωθεί και να 

εμπλουτιστεί το σχετικό λεξιλόγιο. 
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4.5. Πιλοτική Εφαρμογή 

 

Η παρέμβαση «Νοηματοδοτώντας το Μουσείο στο Σχολείο» περιλαμβάνει 7 

θεματικές ενότητες (η 6
η
 και η 7

η
 έγιναν ταυτόχρονα). Κάθε θεματική ενότητα 

αποτελείται από τρία στάδια: προστάδιο, κυρίως στάδιο, μεταστάδιο, και 

ολοκληρώθηκαν σε τρεις διδακτικές ώρες η καθεμία. Ακολουθεί η δομή καθενός από 

τα τρία στάδια, η οποία αποτελεί την βάση της παρέμβασης. 

4.5.1. Προστάδιο 

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιούνταν η εισαγωγή των μαθητών στο αντικείμενο της 

εκάστοτε θεματικής ενότητας και γινόταν σύνδεση των προηγούμενων γνώσεων και 

εμπειριών των μαθητών με τις γνώσεις που θα διδάσκονταν και τις νέες εμπειρίες που 

θα αποκόμιζαν, με άλλα λόγια, κύριος στόχος αυτού του σταδίου ήταν να 

ενεργοποιηθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους. Επίσης 

παρουσιάζονταν τα νέα γλωσσικά στοιχεία στη γλώσσα-στόχο (αγγλικά), σε 

συνδυασμό με το νέο γνωστικό αντικείμενο που αφορούσε στα μουσεία με σκοπό να 

κεντριστεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Επιμέρους στόχοι του προσταδίου ήταν: 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές το μουσείο, τους ανθρώπους και τις λειτουργίες 

του. 

 Να δουν το μουσείο από μία διαφορετική οπτική γωνία, ως κάτι προσιτό και 

ενδεχομένως διασκεδαστικό. 

 Να ευαισθητοποιηθούν  στο θέμα του μουσείου ώστε να το επιλέγουν 

συνειδητά ως χώρο επίσκεψης. 

 Να εξοικειωθούν με την χρήση διάφορων και διαφορετικών μέσων κατά την 

διάρκεια της διδασκαλίας. 

Η παρουσίαση της κάθε θεματικής ενότητας γινόταν με την χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή μέσω του προγράμματος PowerPoint και με την συνοδευτική χρήση 

φωτογραφιών, εικόνων κτλ. Πριν από κάθε παρουσίαση υπήρχε συζήτηση για την 

θεματική ενότητα που θα παρουσιάζονταν, για το τι περίμεναν οι μαθητές ότι θα 

παρουσιαστεί, τι γνώριζαν για το θέμα κτλ. Μετά το τέλος της παρουσίασης 

ακολουθούσε συζήτηση και σχολιασμός. 
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4.5.2. Κυρίως στάδιο 

Μετά την ολοκλήρωση του προσταδίου οι μαθητές καλούνταν μέσα από 

ομαδοσυνεργατικές και μαθητοκεντρικές δραστηριότητες να ενισχύσουν τις γνώσεις 

τους στη γλώσσα-στόχο (αγγλικά), που ήταν και ο κύριος στόχος αυτού του σταδίου. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε ένα παιγνιώδες και ελεύθερο πλαίσιο μάθησης, οι 

μαθητές έπρεπε να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν, να παρουσιάσουν τις 

δημιουργίες τους, να εμπλακούν σε παιχνίδια ρόλων και γενικά να αλληλεπιδράσουν  

στη γλώσσα-στόχο (αγγλικά). Επιμέρους στόχοι του κυρίως σταδίου ήταν: 

 Να εμπλακούν ενεργά στις ομαδικές και συνεργατικές δραστηριότητες. 

 Να καλλιεργήσουν τις εικαστικές και καλλιτεχνικές δεξιότητές τους. 

 Να ανακαλύπτουν τρόπους να επιλύουν τα τυχόν προβλήματα και διαφωνίες 

τους κατά την διάρκεια της συνεργασίας τους ώστε να φτάνουν στο επιθυμητό 

γι’ αυτούς αποτέλεσμα και να το παρουσιάζουν. 

 Να μάθουν να καταμερίζουν αρμοδιότητες με σκοπό την ομαδική επίτευξη 

του στόχου τους. 

Κατά την διάρκεια αυτού του σταδίου οι μαθητές γνώριζαν καλύτερα το μουσείο, την 

ιστορία, τις λειτουργίες, τους ανθρώπους και τα είδη του και μέσα από τις διάφορες 

και διαφορετικές κάθε φορά δραστηριότητες έρχονταν πιο κοντά σε αυτό. Μέσα σε 

αυτό το πολυαισθητηριακό πλαίσιο οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν 

ελεύθερα τις ιδέες και τις απόψεις τους, να καλλιεργήσουν την φαντασία τους, να 

δημιουργήσουν με τα χέρια τους, να εκθέσουν στους συμμαθητές τους τις 

δημιουργίες τους, να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν και να υποδυθούν ρόλους, 

μετέχοντας με αυτό τον τρόπο σε μια διαδικασία μάθησης πρωτόγνωρη για αυτούς 

και φυσικά διαφορετική από την μέχρι τότε μαθησιακή εμπειρία τους αναφορικά με 

την διδακτική προσέγγιση της γλώσσας-στόχου (αγγλικά). 

4.5.3. Μεταστάδιο 

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ανακυκλώσουν τις νέες γνώσεις 

στη γλώσσα-στόχο (αγγλικά) μέσα από παιγνιώδεις επικοινωνιακές δραστηριότητες 

και αυτός ήταν ο βασικός στόχος αυτού του σταδίου. Επίσης γινόταν ισχυροποίηση 

και εμπέδωση των νέων γνώσεων με τρόπο χαλαρό και ευχάριστο. Επιμέρους στόχοι 

του μετασταδίου ήταν: 



45 
 

 Να εξασκήσουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους ικανότητες και 

δεξιότητες. 

 Να ενεργοποιήσουν και να αναπτύξουν την φαντασία τους. 

 Να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά. 

Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν από την ερευνήτρια και υλοποιήθηκαν από τους 

μαθητές ήταν προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εκάστοτε θεματικής ενότητας, 

στην ηλικία των μαθητών και στο γνωστικό και νοητικό τους επίπεδο και πάντα σε 

συνδυασμό με τους επιθυμητούς γλωσσικούς στόχους. 

Δομή των πιλοτικών παρεμβάσεων 

Δομή πρώτης παρέμβασης, θεματική ενότητα What is a museum? ((3 διδακτικές  

ώρες) 

4.5.4. Προστάδιο 

Pre-task: PowerPoint Presentation 

Κατά την εισαγωγή των μαθητών/τριών στο θέμα της συγκεκριμένης θεματικής 

ενότητας γίνεται μία παρουσίαση σε PowerPoint σχετικά με την έννοια του μουσείου. 

Δίνεται ένας ορισμός του μουσείου, η ετυμολογία της λέξης museum και κάποιες 

γενικές πληροφορίες για το μουσείο. 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης οι μαθητές/τριες καλούνται να φανταστούν 

πως βρίσκονται σε ένα μουσείο και να συζητήσουν σε τι διαφέρει ένα αντικείμενο ή 

ένας χώρος στην πραγματικότητα, σε αντίθεση με το να διαβάζουν απλά για αυτό(ν). 

Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο να καταλάβουν καλύτερα οι μαθητές/τριες τι είναι 

ένα μουσείο. 

4.5.5. Κυρίως στάδιο  

Task Cycle: Museum: a building, a place, an institution 

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 3 ομάδες και κάθε ομάδα σχεδιάζει ένα μουσείο (a 

building, a place, an institution). Η κάθε ομάδα παρουσιάζει και εξηγεί στις άλλες 

ομάδες το σχέδιο που ετοίμασαν τα μέλη της και γίνεται μία συζήτηση μεταξύ των 

μαθητών/τριών για τις «μορφές» που έχει ένα μουσείο. 
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Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομαδικής αυτής δραστηριότητας οι 

μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στη γλώσσα-

στόχο, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, να συμφωνήσουν μέσα από διάλογο στο τι 

θα και πώς θα το σχεδιάσουν και να συνεργαστούν ώστε να φτάσουν στο αποτέλεσμα 

που επιθυμούν.  

Έπειτα, μέσα από την ίδια διαδικασία θα αποφασίσουν τον τρόπο που θα 

παρουσιάσουν την δημιουργία τους στις άλλες δύο ομάδες, καλλιεργώντας έτσι τις 

δεξιότητες παρουσίασης και επιχειρηματολογίας, καθώς στο τέλος της 

δραστηριότητας γίνεται συζήτηση μεταξύ των μαθητών/τριών όλων των ομάδων για 

τις «μορφές» που έχει ένα μουσείο. 

4.5.6. Μεταστάδιο 

Language Focus: The museum itself 

Δίνονται στους/στις μαθητές/τριες κάποιες λέξεις όπως new, big, quiet, modern, light, 

dark, busy, traditional κτλ. και τους ζητείται να επιλέξουν ποιες από αυτές 

περιγράφουν καλύτερα κατά τη γνώμη τους ένα μουσείο.  

Έπειτα παρουσιάζονται στους/στις μαθητές/τριες εικόνες/φωτογραφίες από διάφορα 

μουσεία (της Ελλάδας και του εξωτερικού) και τους ζητείται να φανταστούν αν τα 

εικονιζόμενα μουσεία είναι new, big, quiet, modern, light, dark, busy, traditional κτλ. 

και πώς θα ένιωθαν αν επισκέπτονταν στην πραγματικότητα κάποιο από αυτά τα 

μουσεία. 

Παιδαγωγικοί στόχοι: 

 Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά. 

 Να μάθουν ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις μέσα από διάλογο. 

 Να μάθουν να συμφωνούν (ή να διαφωνούν) μέσα από διάλογο. 

 Να μάθουν να κατανέμουν αρμοδιότητες στα μέλη μίας ομάδας. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται ώστε να φτάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της παρουσίασης και της 

επιχειρηματολογίας. 

Γλωσσικοί στόχοι: 
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 Να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στη γλώσσα-στόχο (με συγκεκριμένο θέμα 

και σκοπό). 

 Να μάθουν να ζητάνε και να λένε την γνώμη τους στη γλώσσα-στόχο. 

 Να μάθουν να ρωτάνε και να απαντάνε (μιλάνε) υποθετικά στη γλώσσα-

στόχο. 

 Να ανακυκλώσουν το ήδη γνωστό και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους στη 

γλώσσα-στόχο. 
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Κεφάλαιο πέμπτο. Αποτίμηση του προγράμματος.  

5.1. Ερευνητικά εργαλεία 

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα μελέτη είναι o 

προέλεγχος, ο μεταέλεγχος και το ερωτηματολόγιο της ικανοποίησης. Σε ότι αφορά 

τον προέλεγχο και τον μεταέλεγχο θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελείται από 

τέσσερις ενότητες οι οποίες αφορούν τόσο σε γενικές ερωτήσεις όσο και σε ειδικές 

που αφορούν στα γνωστικό αντικείμενο της νοηματοδότησης του μουσείου.  

Η πρώτη ενότητα του τεστ περιλαμβάνει οκτώ (8) ερωτήσεις ανοικτού τύπου στις 

οποίες οι συμμετέχοντες απαντούν σχετικά με την γενική εμπειρία που έχουν από την 

επίσκεψή τους σε μουσεία. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί κυρίως στην σύγκριση των 

διαφορών μεταξύ των απαντήσεων κατά την πρώτη και δεύτερη φάση της διενέργειας 

του πειράματος και της εφαρμογής της μεθόδου CLIL, δεδομένου ότι θα διαπιστωθεί 

εάν οι μαθητές αποκόμισαν ουσιαστική εμπειρία από την εφαρμοζόμενη μέθοδο.  

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου αποτελείται από μια άσκηση αντιστοίχισης 

όπου στην αριστερή στήλη δίνονται ουσιαστικά τα οποία πρέπει να αντιστοιχηθούν 

με τον ανάλογο ορισμό που τα χαρακτηρίζει. Οι ερωτήσεις αντίστοιχης είναι δέκα 

(10) συνολικά ενώ η συνολική βαθμολογία είναι στις είκοσι μονάδες (20/20). Οπότε 

κάθε σωστή αντιστοίχιση είναι δυο βαθμοί για τον μαθητή και με την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας διόρθωσης αθροίζονται οι επιμέρους βαθμοί για να προκύψει η 

τελική βαθμολογία.  

Η τρίτη ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις σωστού λάθους όπου παρατίθενται πέντε 

(5) προτάσεις στα αγγλικά και ο μαθητής καλείται να αποφασίσει εάν η πρόταση 

είναι σωστή ή λανθασμένη. Η συνολική βαθμολογία από την συγκεκριμένη ενότητα 

ασκήσεων είναι δέκα (10/10) οπότε κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε δυο 

βαθμούς και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης αθροίζονται οι 

επιμέρους βαθμοί για να προκύψει η τελική βαθμολογία. 

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα αποτελείται από μια ερώτηση ανοικτού τύπου όπου 

οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν προτάσεις με πέντε από τις λέξεις που δίνονται. Το 

όριο της έκτασης ανέρχεται στις 100 λέξεις και τα κριτήρια αξιολόγησης σχετίζονται 

με το βαθμό χρήσης των προτεινόμενων λέξεων, την συντακτική, την γραμματική και 

την ορθογραφική ικανότητα του μαθητή. Κάθε λέξη που χρησιμοποιείται και μπορεί 
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να ανακύψει νόημα από την πρόταση καταλαμβάνει δυο βαθμούς ενώ οι υπόλοιποι 

δέκα βαθμοί μοιράζονται αναλογικά με την ορθότητα της συντακτικής, της 

γραμματικής και της ορθογραφικής έκφρασης.  

Η αξιολόγηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου θα διενεργηθεί μέσα από 

την πρόσθεση των σκορ που προέκυψαν από τις απαντήσεις των μαθητών ανά 

ερώτηση. 

Το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης αποτελείται από δυο ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου και πιο συγκεκριμένα ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής στις οποίες οι συμμετέχοντες απαντούν σε μια κλίμακα από το μηδέν μέχρι 

και το δυο. Το μηδέν σημαίνει «πολύ λίγο/καθόλου» και το δυο «πάρα πολύ». 

Γενικότερα, οι κλίμακες που χρησιμοποιούνται σε ανάλογα ερωτηματολόγια 

ικανοποίησης είναι τύπου Linkert με βαθμολογία από το ένα μέχρι και το πέντε 

(Ritchie, Lewis, Nicholls, & Ormston, 2014), όμως επειδή οι συμμετέχοντες είναι 

παιδιά της σχολικής ηλικίας είναι επιβεβλημένη η απλοποίηση των απαντήσεων. 

Μάλιστα οι μαθητές επιλέγουν μεταξύ του μηδέν, του ένα και του δυο με εικονίδια 

που απεικονίζουν μικρά προσωπάκια με διαφορετικές διαθέσεις.  

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου οι οποίες αφορούν στην εμπειρία που αποκόμισαν συνολικά οι μαθητές από 

την εφαρμοζόμενη μέθοδο εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Η αξιολόγηση της 

συγκεκριμένης ενότητας θα πραγματοποιηθεί με την υπογράμμιση των περισσότερων 

κοινών απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν όλες 

οι εκφραζόμενες απόψεις. 

Το πρώτο ερευνητικό εργαλείο κατασκευάστηκε μέσα από την αναλυτική μελέτη των 

θεματικών ενοτήτων που διδάχθηκαν με την μέθοδο CLIL και ουσιαστικά αποτελούν 

ύλη από αυτές τις διδακτικές ενότητες. Το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο 

κατασκευάστηκε με βάση τα τυπικά ερωτηματολόγια ικανοποίησης τα οποία είναι 

σχεδιασμένα για άλλες μεθόδους και διενεργήθηκε η ανάλογη αναπροσαρμογή για 

την κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας μελέτης.  
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5.2. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

5.2.1. Τα αποτελέσματα από τον προέλεγχο σχετικά με την εφαρμογή της 

μεθόδου CLIL  

Το ερευνητικό εργαλείο στην παρούσα ανάλυση ο προέλεγχος πριν την εφαρμογή της 

μεθόδου (pretest), που όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως αποτελείται από 

τέσσερις ενότητες. Τα αποτελέσματα από την πρώτη ενότητα παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες.   

Πίνακας 3. Απαντήσεις συμμετεχόντων στις τέσσερις πρώτες ερωτήσεις του 

προελέγχου 

 Γνωρίζεις 

κάποιο 

μουσείο 

Ποιο μουσείο; Έχεις 

επισκεφτεί 

κάποιο 

μουσείο;  

Ποιο μουσείο; 

Σ1 Ναι Το μουσείο της Φλώρινας Ναι Το μουσείο της 

Φλώρινας 

Σ2 Ναι Το αρχαιολογικό Ναι Το αρχαιολογικό 

Σ3 Ναι Το μουσείο της Φλώρινας Ναι Το μουσείο της 

Φλώρινας 

Σ4 Ναι 

γνωρίζω 

Το αρχαιολογικό μουσείο 

Φλώρινας 

Ναι  Το αρχαιολογικό 

μουσείο Φλώρινας 

Σ5 Ναι 

γνωρίζω 

Το αρχαιολογικό μουσείο 

Φλώρινας 

Ναι  Της πόλης μου 

Σ6 Ναι  Αρχαιολογικό Μουσείο Ναι Αρχαιολογικό 

μουσείο Φλώρινας 

Σ7 Ναι 

γνωρίζω 

στη 

Φλώρινα 

είναι ένα 

Της Φλώρινας  Ναι στην 

Φλώρινα 

Το μουσείο της 

Φλώρινας 
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μουσείο 

Σ8 Ναι  Ένα αρχαιολογικό 

Μουσείο 

Ναι Το μουσείο της 

Φλώρινας 

Σ9 Ναι Αρχαιολογικό μουσείο 

Φλώρινα, Λαογραφικό 

Μουσείο Χρυσοπηγής 

Ναι  Αρχαιολογικό 

μουσείο Φλώρινα, 

Λαογραφικό 

Μουσείο 

Χρυσοπηγής 

Σ10 Ναι  Το αρχαιολογικό μουσείο 

Φλώρινας 

Ναι  Το αρχαιολογικό 

μουσείο Φλώρινας 

Σ11 Ναι Το αρχαιολογικό μουσείο 

Φλώρινας 

Ναι Το αρχαιολογικό 

μουσείο Φλώρινας 

Σ12 Ναι Το αρχαιολογικό μουσείο 

Φλώρινας 

Ναι της 

Φλώρινας 

- 

Σ13 Ναι Το αρχαιολογικό μουσείο 

Φλώρινας 

Ναι  Το αρχαιολογικό 

μουσείο 

Φλώρινας, 

φυσικής ιστορίας 

στη Γερμανία 

Σ14 Ναι Στη Φλώρινα Ναι Το μουσείο της 

Φλώρινας 

Σ15 Ναι Αρχαιολογικό μουσείο 

Φλώρινας 

Ναι Αρχαιολογικό 

μουσείο Φλώρινας 

 

Από τα αποτελέσματα των ερωτήσεων προκύπτει ότι όλοι οι μαθητές (100,0%) 

γνωρίζουν κάποιο μουσείο και στην ερώτηση ποιο μουσείο απαντά η πλειοψηφία 

(66,6%) για το μουσείο της Φλώρινας. Όλοι οι συμμετέχοντες έχει επισκεφτεί το 
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συγκεκριμένο μουσείο της Φλώρινας ενώ ένας από τους συμμετέχοντες δεν έχει 

απαντήσει καθόλου στην ερώτηση.  

Στην συνέχεια ακολουθούν οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις της πρώτης ενότητας στις 

οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν τις απόψεις τους σχετικά με την 

εμπειρία που αποκόμισαν από την επίσκεψή τους στο μουσείο.  

Πίνακας 4. Απαντήσεις συμμετεχόντων στις τέσσερις επόμενες ερωτήσεις του 

προελέγχου. 

 Τι είδες; Τι σου 

άρεσε/εντυπωσίασε;  

Πως 

αισθάνθηκες; 

Τι περιμένεις να 

μάθεις από αυτό το 

Project; 

Σ1 Πολλά πράγματα Τίποτα Τίποτα Δεν ξέρω 

Σ2 Αρχαία 

εργαλεία, 

πλάκες, 

ψηφιδωτά, 

ζωγραφιές 

Αρχαίων Θεών 

(12 Θεούς) 

Όλα Πολύ ωραία 

με 

εντυπωσίασε  

Για τα μουσεία και 

τους αρχαίους 

Έλληνες 

Σ3 Αγάλματα Το Μουσείο Ωραία Μουσεία 

Σ4 Τα πάντα Όλα, τα πάντα Πολύ ωραία Για τα μουσεία στα 

Αγγλικά 

Σ5 Είδα διάφορα 

αρχαιολογικά 

πράγματα 

Μου άρεσαν όλα Αισθάνθηκα 

χαρά 

Να μάθω τι είναι 

τα μουσεία και 

διάφορες 

πληροφορίες 

Σ6 Νταμιτζάνες Διάφορα οικιακά 

εργαλεία 

Χαρά Τα πάντα για το 

μουσείο 

Σ7 Αγάλματα και 

γράψαμε 

διαγώνισμα 

Τα αγάλματα Πολύ ωραία Πολλά πράγματα 

για το Project; 

Σ8 Πολλά αρχαία 

γλυπτά 

Όλα! Ωραία! Για τα μουσεία στα 

Αγγλικά 



53 
 

Σ9 Ενδυμασίες, 

αρχαία εργαλεία, 

γράμματα 

Τα πάντα που είχε Χαρούμενος Πολλά πράγματα 

για το έχει ένα 

μουσείο 

Σ10 Πολλά αρχαία 

πράγματα 

Μου άρεσαν τα 

αγάλματα και με 

εντυπωσίασε τα 

αρχαία πράγματα 

Ωραία Θα μάθουμε 

πράγματα για τα 

μουσεία 

Σ11 Παλιά σκέβη, 

ηλιακά ρολόγια 

κλπ 

Τα πάντα Τέλεια μου 

άρεσε πολύ 

Για τα μουσεία στα 

Αγγλικά 

Σ12 Πολλά 

αρχαιολογικά 

Τα πάντα γιατί ποτέ 

δεν είχα δει 

Όμορφα Να μάθω πιο 

πολλά για τα 

μουσεία, αν τα 

κρατούν 

καλοδιατηρημένα 

κλπ 

Σ13 Κόκαλα 

δεινοσαύρων 

Τα κόκαλα 

δεινοσαύρων 

Ωραία Τίποτα 

Σ14 Παλιά εργαλεία Τα παλιά πράγματα 

όπως ένα παλιό 

σπίτι 

Ωραία Για τα μουσεία 

Σ15 Αρχαία ελληνικά 

αγάλματα 

Όλα Βαρετά Για τους αρχαίος 

ανθρώπους και με 

τι ζούσαν  

 

Η πλειοψηφία (53,3%) των μαθητών απάντησε γενικά ότι τους άρεσαν όλα τα 

εκθέματα του μουσείου ενώ ένας από τους συμμετέχοντες απάντησε ότι δεν του 

άρεσε τίποτα (Σ1). Η πλειοψηφία (60,0%) του δείγματος αισθάνθηκε «ωραία» με την 

επίσκεψη στο μουσείο, τρεις από τους συμμετέχοντες αισθάνθηκαν χαρά ενώ οι 

υπόλοιποι δυο ανέπτυξαν αρνητικά-ουδέτερα συναισθήματα, με τον Σ1 να απαντά ότι 

δεν αισθάνθηκε τίποτα και τον Σ15 ότι αισθάνθηκε «βαρετά». Τέλος σε ότι αφορά τις 

προσδοκίες των μαθητών από το project που θα εφαρμοστεί οι απαντήσεις ποικίλουν 

και μόνο τρεις από τους συμμετέχοντες απάντησαν ολοκληρωμένα σχετικά με το 
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περιεχόμενο της μεθόδου και δήλωσαν ότι θα μάθουν για τα μουσεία στην αγγλική 

γλώσσα (Σ4,Σ8,Σ11).  

Η δεύτερη ενότητα του τεστ που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις αντιστοίχισης 

συμπληρώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες και τα βαθμολογικά αποτελέσματα 

της επίδοσής τους παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 5. Βαθμολογικά αποτελέσματα δεύτερης ενότητας μεταελέγχου 

Κωδικός συμμετέχοντα Βαθμός 

Σ1 2 

Σ2 4 

Σ3 2 

Σ4 0 

Σ5 6 

Σ6 0 

Σ7 2 

Σ8 4 

Σ9 4 

Σ10 0 

Σ11 8 

Σ12 0 

Σ13 0 

Σ14 2 

Σ15 8 

Μέσος όρος  2,8 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των απαντήσεων με άριστα το 20 ήταν 2,8 αρκετά 

χαμηλός σε σχέση με τον άριστο βαθμό. Στην συνέχεια η βαθμολογία για την Τρίτη 

ενότητα του τεστ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 6. Βαθμολογικά αποτελέσματα τρίτης ενότητας μεταελέγχου 

Κωδικός συμμετέχοντα Βαθμός 

Σ1 4 



55 
 

Σ2 2 

Σ3 6 

Σ4 4 

Σ5 6 

Σ6 2 

Σ7 6 

Σ8 4 

Σ9 4 

Σ10 6 

Σ11 6 

Σ12 4 

Σ13 6 

Σ14 8 

Σ15 6 

Μέσος όρος  4,93 

Τα αποτελέσματα από το συγκεκριμένο τεστ παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα 

και το άριστα είναι το 10. Παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος είναι κάτω από τα βάση 

του 5. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των τελευταίων αποτελεσμάτων της 

τέταρτης ενότητας.  

Πίνακας 7. Βαθμολογικά αποτελέσματα τέταρτης ενότητας μεταελέγχου. 

Κωδικός συμμετέχοντας  Βαθμός 
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Σ1 0 

Σ2 15 

Σ3 15 

Σ4 5 

Σ5 3 

Σ6 6 

Σ7 0 (απάντησε στα ελληνικά) 

Σ8 12 

Σ9 12 

Σ10 2 

Σ11 4 

Σ12 2 

Σ13 4 

Σ14 - 

Σ15 6 

Μέσος όρος  6,14 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ο μέσος όρος ανέρχεται στο 6,14 στα 20, 

αρκετά χαμηλός σε σχέση με τον άριστο βαθμό.  

5.2.2. Τα αποτελέσματα του μεταελέγχου σχετικά με την εφαρμογή της 

μεθόδου CLIL 

Ο μεταέλεγχος διενεργήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της μεθόδου CLIL (post-

test) χωρίζεται επίσης σε τέσσερις ενότητες δεδομένου ότι είναι το ίδιο με αυτό που 
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χρησιμοποιήθηκε στον προέλεγχο (pre-test). Τα αποτελέσματα από την πρώτη 

ενότητα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.   

Πίνακας 8. Απαντήσεις συμμετεχόντων στις τέσσερις πρώτες ερωτήσεις του 

μεταελέγχου 

 Γνωρίζεις 

κάποιο 

μουσείο 

Ποιο μουσείο; Έχεις 

επισκεφτεί 

κάποιο 

μουσείο;  

Ποιο μουσείο; 

Σ1 Ναι Της Φλώρινας Ναι Του Βρέλη 

Σ2 Ναι Το αρχαιολογικό, 

το λαογραφικό του 

Βρέλη 

Ναι Όλα αυτά 

Σ3 Ναι Το μουσείο της 

Φλώρινας 

Ναι Το μουσείο της 

Φλώρινας 

Σ4 Ναι Το μουσείο νέας 

τέχνης, Το 

αρχαιολογικό 

μουσείο Φλώρινας 

Ναι  Το μουσείο νέας 

τέχνης 

Σ5 Ναι Της Φλώρινας και 

του Βρέλη 

Ναι Της Φλώρινας και 

του Βρέλη 

Σ6 Ναι  Αρχαιολογικό 

Μουσείο 

Ναι Μουσείο κέρινων 

ομοιωμάτων 

Σ7 Ναι το 

αρχαιολογικό 

μουσείο 

Το αρχαιολογικό Ναι 2 χώρες Φλώρινας 

Σ8 Ναι πολλά Το μουσείο της 

Φλώρινας 

Ναι! Το μουσείο της 

Φλώρινας 
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Σ9 Ναι Το αρχαιολογικό 

μουσείο Φλώρινας 

Ναι Το αρχαιολογικό 

μουσείο Φλώρινας 

Σ10 Ναι  Της Φλώρινας Ναι Της Φλώρινας το 

αρχαιολογικό 

Σ11 Ναι  Του Βρελη Ναι Ναι του Βρελη 

Σ12 Ναι  Το αρχαιολογικό 

μουσείο Φλώρινας 

Ναι Των κέρινων 

ομοιωμάτων 

Σ13 Ναι  Της Φλώρινα Ναι Της Φλώρινας 

Σ14 Ναι  Μουσεία κέρινων 

ομοιωμάτων 

πολεμικό μουσείο 

μουσείο ιστορίας 

μουσείο φυσικής 

ιστορίας 

Ναι Μουσείο ιστορίας 

Σ15 Ναι  Της Φλώρινας Ναι Της Φλώρινας 

Παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα ότι ένα μέρος των μαθητών (46,6%) έχει 

προσθέσει κι άλλα μουσεία που γνωρίζει εκτός από το μουσείο της Φλώρινας. Όλοι 

απαντούν θετικά στην ερώτηση εάν έχουν επισκεφτεί μουσεία ενώ σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο παρατηρούμε ότι οι μαθητές μετά από την εφαρμογή της μεθόδου γνωρίζουν 

περισσότερα μουσεία, που σημαίνει ότι η μέθοδος είχε κάποια αποτελέσματα στο 

συγκεκριμένο μέρος.  

Πίνακας 9. Απαντήσεις συμμετεχόντων στις τέσσερις επόμενες ερωτήσεις του prost-

test. 

 Τι είδες; Τι σου 

άρεσε/εντυπωσίασε;  

Πως 

αισθάνθηκες; 

Τι περιμένεις 

να μάθεις από 

αυτό το 

Project; 
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Σ1 Κέρινα 

ομοιώματα 

Το σπίτι του Αλί 

Πασά 

Χαρά και 

εντυπωσιάσει 

Αρκετά για τα 

μουσεία 

Σ2 Στου Βέλη είδα 

κέρινα 

ομοιώματα, στο 

Αρχαιολογικό 

είδα παλιά 

πράγματα και 

στο λαογραφικό 

πράγματα 

σχετικά με τις 

τέχνες 

Όλα Ότι ζούσα παλιά Για τα μουσεία 

Σ3 Αρχαία Τα παλιά μάρμαρα Ωραία Διάφορα άλλα 

Σ4 Πολλές εργασίας 

από φοιτητές 

Τα πάντα Πολύ ωραία Διάφορα 

πράγματα για 

τα μουσεία 

Σ5 αρχαία 

αγάλματα και 

κέρινα 

ομοιώματα 

Όλα Ωραία Ωραία 

πράγματα για 

τα μουσεία 

Σ6 Διάφορες 

κέρινες 

στρατιωτικές 

φιγούρες 

Με εντυπωσίασε οι 

φιγούρες και τα 

κέρινα ομοιώματα 

Χαρά Τα πάντα για 

το μουσείο 

Σ7 Αγάλματα Τα αγάλματα και το 

γραπτό που έραψα 

Πολύ ωραία Πολλά 

πράγματα για 

το Project; 

Σ8 Αγάλματα Όλα μου άρεσαν Περίεργα Για τα μουσεία 
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Σ9 Αγάλματα Τα αγάλματα Χαρά - 

Σ10 Πολλά 

πράγματα 

Τα πράγματα Ωραία Πράγματα για 

τα μουσεία 

Σ11 Κέρινα 

ομοιώματα 

Οι λεπτομέρειες 

στα ομοιώματα 

Εντυπωσιάστηκα 

από τη δουλειά 

που κάνανε 

Για τα μουσεία 

Σ12 Κέρινα 

ομοιώματα 

Το ομοίωμα της 

Φιλικής Εταιρίας 

Ωραία Καινούργια 

πράγματα για 

τα μουσεία  

Σ13 Αγάλματα Τα αγάλματα Ωραία Τίποτα 

Σ14 αγάλματα 

πλάκες με 

επιγραφές και τα 

λοιπά 

τα αγάλματα Ωραία επειδή 

είχε ωραία 

πράγματα 

- 

Σ15 Παλιά εργαλεία Τίποτα Βαρετά Τίποτα 

Σε ότι αφορά τα αντικείμενα που τους έκαναν εντύπωση οι μαθητές φαίνεται να 

παρουσίασαν περισσότερες απαντήσεις σε σύγκριση με την πρώτη φάση που 

διενεργήθηκε το τεστ. Οι περισσότεροι αναφέρουν τα κέρινα ομοιώματα και τα 

αγάλματα γεγονός που στον προέλεγχο δεν είχε παρατηρηθεί. Οι εντυπώσεις είναι 

αρκετά καλές ενώ οι απαντήσεις είναι πιο περιγραφικές σε σχέση με αυτές που 

δόθηκαν στον προέλεγχο.Σε ότι αφορά το τι μάθανε από το project οι μαθητές 

απάντησαν σε πλειοψηφία ότι έμαθαν σχετικά με το μουσείο, βέβαια κανείς δεν 

αναφέρει την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Τρεις από τους συμμετέχοντες βέβαια 

(Σ13,Σ14,Σ15) απάντησαν ότι δεν περιμένουν τίποτα, αλλά αυτό ίσως οφείλεται στην 

κακή διατύπωση της ερώτησης δεδομένου ότι το project έχει ολοκληρωθεί πριν τον 

μεταέλεγχο.  
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Η δεύτερη ενότητα του τεστ που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις αντιστοίχισης 

συμπληρώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες και τα βαθμολογικά αποτελέσματα 

της επίδοσής τους παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 10. Βαθμολογικά αποτελέσματα δεύτερης ενότητας μεταελέγχου. 

Κωδικός συμμετέχοντα  Βαθμός 

Σ1 2 

Σ2 18 

Σ3 20 

Σ4 18 

Σ5 2 

Σ6 10 

Σ7 2 

Σ8 6 

Σ9 16 

Σ10 18 

Σ11 16 

Σ12 12 

Σ13 20 

Σ14 2 

Σ15 20 

Μέσος όρος  12,13333333 
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Παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος από την βαθμολογία του τεστ είναι αρκετά πιο 

υψηλός από αυτόν που σημειώθηκε στον προέλεγχο κι ως εκ τούτου οι μαθητές 

προσέλαβαν σημαντικές γνώσεις από την εφαρμοζόμενη μέθοδο. Βέβαια δεν θα 

πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι ο μέσος όρος είναι και πάλι χαμηλός σε 

σχέση με το άριστα 20 αλλά είναι τουλάχιστον βελτιωμένος σε σχέση με τον 

προέλεγχο.  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα βαθμολογικά αποτελέσματα από την τρίτη ενότητα 

του τεστ.  

Πίνακας 11. Βαθμολογικά αποτελέσματα τρίτης ενότητας μεταελέγχου. 

Κωδικός συμμετέχοντα Βαθμός 

Σ1 10 

Σ2 10 

Σ3 10 

Σ4 10 

Σ5 4 

Σ6 10 

Σ7 10 

Σ8 10 

Σ9 10 

Σ10 10 

Σ11 10 

Σ12 10 

Σ13 10 
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Σ14 10 

Σ15 10 

Μέσος όρος  9,6 

Ο μέσος όρος των βαθμολογίων των απαντήσεων ανέρχεται στο 9,6 στα 10, που 

αγγίζει το άριστα και είναι αρκετά βελτιωμένος σε σχέση με τον προέλεγχο. Τέλος 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την τέταρτη ενότητα του τεστ.  

Πίνακας 12. Βαθμολογικά αποτελέσματα τρίτης ενότητας μεταελέγχου. 

Κωδικός συμμετέχοντα Βαθμός 

Σ1 5 

Σ2 5 

Σ3 17 

Σ4 12 

Σ5 5 

Σ6 3 

Σ7 0 

Σ8 6 

Σ9 5 

Σ10 8 

Σ11 3 

Σ12 3 

Σ13 0 
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Σ14 0 

Σ15 5 

Μέσος όρος 5,13 

O μέσος όρος από την συγκεκριμένη δραστηριότητα φαίνεται μειωμένος κυρίως 

επειδή τρεις από τους συμμετέχοντες (Σ7, Σ13 και Σ14) απάντησαν στα ελληνικά, 

πράγμα που δεν ήταν το ζητούμενο της άσκησης.  

 

5.2.3. Τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης  

Το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης αποτελείται από δυο ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

περιλαμβάνει δέκα (10) ερωτήσεις και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 13. Αποτελέσματα πρώτης ενότητας ερωτηματολογίου ικανοποίησης 

 

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σ7 Σ8 Σ9 Σ10 Σ11 Σ12 Σ13 Σ14 Σ15 Σ16 MO 

Ήταν ενδιαφέρον να μάθω για τα 

μουσεία 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1,4 

Ήταν χρήσιμα όσα έμαθα για τα 

μουσεία 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 1 1 2 1,6 

Ήταν εύκολο να μάθω για τα μουσεία 

στα Αγγλικά 2 1 2 1 2 2 0 1 0 2 2 2 0 1 2 1 1,3 

Μου άρεσε που συνεργαζόμουν με 

φίλους και συμμαθητές 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1,6 

Μου άρεσε που κάναμε τις 

δραστηριότητες χωρισμένοι σε ομάδες 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1,5 

Μου άρεσε που παίζοντας μαθαίναμε 

για τα μουσεία 1 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1,4 

Μου άρεσε ο τρόπος που 

παρουσιάστηκαν τα μουσεία 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 0 1 0 1 1,4 

Μου άρεσε που έμαθα Αγγλικά με 

αυτόν τον τρόπο  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 1 1,8 

Μου άρεσε που η καθηγήτριά μας δεν 

επενέβαινε, ούτε διόρθωνε όσα 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 1,6 
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γράφαμε. 

Θα ήθελα να ξανακάνω τέτοιο 

πρόγραμμα του χρόνου  2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 1,2 

Παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι κοντά στο δυο (2) για πέντε 

από τις δέκα ερωτήσεις. Αυτό είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικό για την ποιότητα της 

μεθόδου που εφαρμόστηκε.  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας.  

Πίνακας 14. Απαντήσεις στην πρώτη ερώτηση της δεύτερης ενότητας του 

ερωτηματολογίου ικανοποίησης. 

Κωδικός συμμετέχοντας Από όλες τις δραστηριότητες μου άρεσε περισσότερο: 

Σ1 Όταν χωριστήκαμε σε ομάδες 

Σ2 Που συνεργαζόμασταν και μου άρεσαν και τα βιντεάκια 

Σ3 Όλα 

Σ4 Που μάθαμε για τα διάφορα ειδών μουσεία που υπάρχουν 

σε όλο τον κόσμο 

Σ5 Οι ζωγραφιές και τα project  

Σ6 Οι εικόνες που βλέπαμε στον υπολογιστή 

Σ7 - 

Σ8 Οι εργασίες που κάναμε ομαδικά 

Σ9 Που ζωγραφίζαμε για τα μουσείο 

Σ10 Που βλέπαμε εικόνες στο υπολογιστή για τα μουσεία 

Σ11 Η δραστηριότητα που φτιάχναμε αγάλματα και ζωγραφιές 

για το μουσείο 

Σ12 Ότι συνεργαζόμασταν όλοι μαζί 
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Σ13 Τίποτα 

Σ14 Μου άρεσε όταν μαθαίναμε μέσα από τον υπολογιστή 

Σ15 Που καθόμουν 

Σ16  Όλα  

Ένα μέρος των μαθητών (3 στους 15 συμμετέχοντες) απάντησαν ότι η δραστηριότητα 

που τους άρεσε περισσότερο ήταν η ομαδική εργασία. Στην συνέχεια, οι τέσσερις από 

τους δέκα συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τους άρεσε η εργασίες που γίνονταν στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ενώ τρεις από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τους άρεσε 

η ζωγραφική.  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις δυσκολίες 

που αντιμετώπισαν οι μαθητές κατά την εφαρμογή της μεθόδου.  

Πίνακας 15. Απαντήσεις στην δεύτερη ερώτηση της δεύτερης ενότητας του 

ερωτηματολογίου ικανοποίησης.  

Κωδικός 

συμμετέχοντα 

Κατά τη διάρκεια του Project με δυσκόλεψε περισσότερο 

Σ1 Τίποτα 

Σ2 Να μεταφράζω και πολύ το προηγούμενο τεστ 

Σ3 Με δυσκόλεψε όταν έπρεπε να ζωγραφίσουμε και να 

γράψουμε 

Σ4 Τίποτα, λίγο να μάθω τα μουσεία αλλά εντάξει 

Σ5 Τίποτα 

Σ6 Κάποιες λέξεις που δεν της ήξερα 

Σ7 με δυσκόλεψε τα αγγλικά σας 
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Σ8 Τίποτα 

Σ9 Το τεστ που γράψαμε 

Σ10 Όχι δε με δυσκόλεψε τίποτα 

Σ11 Τίποτα 

Σ12 Οι δύσκολες λέξεις στα αγγλικά 

Σ13 Να καταλάβω αγγλικά 

Σ14 Έτσι κι έτσι 

Σ15 Τίποτα 

Οι επτά από τους δεκαπέντε ασθενείς απάντησαν ότι δεν τους δυσκόλεψε τίποτα ενώ 

τέσσερις συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η γλώσσα τους δυσκόλεψε περισσότερο. Η 

τελευταία ερώτηση της ενότητας αφορά στις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με 

τα όσα έμαθαν οι μαθητές από το project. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 16. Απαντήσεις στην τρίτη ερώτηση της δεύτερης ενότητας του 

ερωτηματολογίου ικανοποίησης. 

Κωδικός 

συμμετέχοντα 

Συμμετέχοντας στο Project έμαθα να  

Σ1 Έμαθα για τα μουσεία 

Σ2 Τα μουσεία όλου του κόσμου στα αγγλικά, άγνωστες 

λέξεις 

Σ3 Συνεργάζομαι 

Σ4 Για τα διάφορα μουσεία σε όλο τον κόσμο και τι ακριβώς 

είναι το καθένα 
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Σ5 Ξέρω για τα μουσεία στα Αγγλικά  

Σ6 Έμαθα πόσα μουσεία υπάρχουν και τα επαγγέλματα που 

υπάρχουν στο μουσείο 

Σ7 Εργάζομαι 

Σ8 Συνεργάζομαι 

Σ9 Συνεργάζομαι για τα μουσεία του κόσμου 

Σ10 Πράγματα για τα μουσεία  

Σ11 Καλύτερα Αγγλικά, πολλά πράγματα για τα μουσεία 

Σ12 Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου 

Σ13 Τίποτα 

Σ14 Πολλά για τα μουσεία 

Σ15 Κάποια πράγματα για τα μουσεία 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι έξι από τους δεκαπέντε συμμετέχοντες 

(40,0%) ενώ μόλις τρεις από τους δεκαπέντε μαθητές (20,0%) απάντησαν ότι έμαθαν 

και αγγλικά. Επίσης τέσσερις από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι έμαθαν να 

συνεργάζονται γεγονός που δεν ήταν κι ιδιαίτερα αναμενόμενο με την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί κάποιο αρνητικό στοιχείο.  

5.3. Αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης μεθόδου από την ερευνήτρια  

Για κάθε μια από τις ενότητες του εφαρμοζόμενου προγράμματος στο αντικείμενο 

της μουσειολογίας, η ερευνήτρια κατέγραψε μέσω ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου 

τις παρατηρήσεις της σχετικά με τα αποτελέσματα της συνολικής διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε. Το πρωτόκολλο είναι κοινό για κάθε μια από τις ενότητες του 

προγράμματος κι ως εκ τούτου για κάθε ερώτηση θα παρατίθεται ξεχωριστά η 

παρατήρηση της ερευνήτριας σχετικά με την κάθε ενότητα. Το ημερολόγιο χωρίζεται 
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σε τρεις διακριτές ενότητες (α) την διδασκαλία, (β) ζητήματα που αφορούν τους 

συμμετέχοντες καθώς και (γ) τη συνολική αποτίμηση. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

καταγραφές της ερευνήτριας για κάθε από τις θεματικές ενώ για κάθε θεματική 

υπάρχουν δυο καταγραφές.  

5.3.1.  Θεματική Ενότητα: What is a museum? (1) 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 

Οι μαθητές/τριες κατανόησαν γενικά το στόχο της κάθε δραστηριότητας: την 

προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint για την εισαγωγή του θέματος και την 

συζήτηση για το τι είναι ένα μουσείο. 

2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  

Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής και διάλογος με τους/τις μαθητές/τριες. 

Ήταν αποτελεσματικά, αφού κίνησαν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών. 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 

Η προβολή  της παρουσίασης σε PowerPoint άρεσε πολύ σε όλους/ες τους 

μαθητές/τριες. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 



70 
 

Δυσκολεύτηκαν στο γεγονός ότι έπρεπε να χρησιμοποιούν συνεχώς την γλώσσα-

στόχο (αγγλικά), ιδιαίτερα όσοι/ες δεν έχουν μεγάλη ευχέρεια στην γλώσσα-στόχο 

(αγγλικά).  

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Πιστεύω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν ότι το μουσείο μπορεί να είναι ένα κτίριο, ένα 

μέρος ή ένα ίδρυμα. Ειδικότερα, έμαθαν τι είναι ένα ίδρυμα, πώς λέγεται στα αγγλικά 

(institution) και ότι μπορεί να είναι μουσείο.  

7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διαχείριση του χρόνου, ώστε να μην υπάρχει χρονική 

πίεση για την ολοκλήρωση της εισαγωγής της θεματικής ενότητας. 

5.3.2. Θεματική Ενότητα: What is a museum? (2) 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 

Οι μαθητές/τριες κατανόησαν γενικά το στόχο της κάθε δραστηριότητας: χωρίστηκαν 

σε ομάδες και κατανόησαν τι τους ζητήθηκε να κάνουν, πώς να το παρουσιάσουν και 

πώς να περιγράψουν τα μουσεία που τους παρουσιάστηκαν με τις λέξεις που τους 

δόθηκαν (new, big, quiet, modern, light, dark, busy,traditional). 

2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  
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Χρησιμοποιήθηκαν χαρτιά, χαρτόνια, χρώματα και πλαστικοποιημένες φωτογραφίες 

μουσείων. Ήταν αποτελεσματικά, ειδικά οι πλαστικοποιημένες φωτογραφίες 

μουσείων, οι οποίες τους φάνηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η παρουσίαση εκ μέρους των μαθητών/τριών των δημιουργιών τους στις άλλες 

ομάδες ήταν πολύ επιτυχημένη, η διαδικασία της δημιουργίας ήταν λιγότερο 

επιτυχής, λόγω του ότι μιλούσαν και στα ελληνικά μεταξύ τους. 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 

Η παρουσίαση των δημιουργιών τους στις άλλες ομάδες: έδειξαν πολύ μεγάλη 

προθυμία να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους (όλοι/ες οι μαθητές/τριες). 

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 

Δυσκολεύτηκαν να φανταστούν πώς είναι στην πραγματικότητα τα μουσεία που τους 

παρουσιάστηκαν μέσω πλαστικοποιημένων φωτογραφιών. 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Πιστεύω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν να συνεργάζονται, να παρουσιάζουν, να 

περιγράφουν, σε γενικές γραμμές, ένα μουσείο και να επιχειρηματολογούν. 

7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

Θα μπορούσε να γίνει πιο ομαδική η παρουσίαση εκ μέρους των μαθητών/τριών: δεν 

μίλησαν όλοι/ες τον ίδιο χρόνο (άλλοι/ες μίλησαν περισσότερο και άλλοι/ες 

λιγότερο). 
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5.3.3. Θεματική ενότητα: The History of Museums (1) 

 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

  

1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 

Οι μαθητές/τριες κατανόησαν, σε γενικές γραμμές, τον στόχο της κάθε δραστηριότητας: 

την προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint για την εισαγωγή του θέματος και την 

συζήτηση για την ιστορία των μουσείων. 

 

2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  

Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής και διάλογος με τους/τις μαθητές/τριες και 

ήταν αποτελεσματικά, αφού κίνησαν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών. 

 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint ήταν εξαιρετικά επιτυχής. 

 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 

Η προβολή  της παρουσίασης σε PowerPoint άρεσε αρκετά σε όλους/ες τους 

μαθητές/τριες. 

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 

Δυσκολεύτηκαν με την συνεχή χρήση της γλώσσας-στόχου (αγγλικά), ιδιαίτερα όσοι/ες 

δεν έχουν μεγάλη ευχέρεια στην γλώσσα-στόχο (αγγλικά). 

 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Πιστεύω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν αρκετά για την ιστορία των μουσείων από την 

αρχαιότητα ως την σύγχρονη εποχή, αλλά και για την έννοια του συλλέγειν (collecting) 

την οποία φαίνεται να αγνοούσαν σε μεγάλο βαθμό. 
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7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

Θα μπορούσε να γίνει εκτενέστερη αναφορά στην έννοια του συλλέγειν (collecting) την 

οποία φαίνεται να αγνοούσαν σε μεγάλο βαθμό. 

 

5.3.4. Θεματική ενότητα: The History of Museums (2) 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 

Οι μαθητές/τριες κατανόησαν γενικά το στόχο της κάθε δραστηριότητας: χωρίστηκαν 

σε ομάδες και κατανόησαν τι τους ζητήθηκε να κάνουν (το έκαναν με επιτυχία) και 

πώς να το παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες. 

2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  

Χρησιμοποιήθηκαν εικόνες, φωτογραφίες και κυρίως οι συλλογές των ίδιων των 

μαθητών/τριών. Ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικές, αφού τους κίνησαν το ενδιαφέρον 

και χρησιμοποίησαν τις καλλιτεχνικές ικανότητες και δεξιότητές τους, γεγονός που 

τους άρεσε πολύ. 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η παρουσίαση εκ μέρους των μαθητών/τριών των δημιουργιών τους στις άλλες 

ομάδες ήταν πολύ επιτυχημένη, η διαδικασία της δημιουργίας ήταν επίσης επιτυχής, 

αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες. 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 

Η διαδικασία κατασκευής και η παρουσίαση των δημιουργιών τους στις άλλες 

ομάδες. Έδειξαν προθυμία να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους όλοι/ες οι 
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μαθητές/τριες, ακόμα και αυτοί/ές που δεν έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι/ες από το 

τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 

Δυσκολεύτηκαν λίγο με τον σχεδιασμό και την κατασκευή των δημιουργιών τους, 

όπως και με το να μιλήσουν στη γλώσσα-στόχο (αγγλικά) στον/στην δημοσιογράφο. 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Νομίζω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν να συνεργάζονται, να σχεδιάζουν, να 

κατασκευάζουν και να παρουσιάζουν τα εκθέματα ενός μουσείου. 

7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

Θα μπορούσε να γίνει πιο ομαδική η κατασκευή και παρουσίαση εκ μέρους των 

μαθητών/τριών, καθώς κάποιοι/ες μαθητές/τριες είχαν πιο ενεργό ρόλο από 

κάποιους/ες άλλους/ες στην όλη διαδικασία. 

 

5.3.5. Θεματική Ενότητα: Types of Museums (1) 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 

Οι μαθητές/τριες κατανόησαν, σε γενικές γραμμές, τον στόχο της κάθε 

δραστηριότητας: την προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint για την εισαγωγή του 

θέματος και την συζήτηση για τα είδη των μουσείων. 

2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  
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Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής και διάλογος με τους/τις μαθητές/τριες 

και ήταν αποτελεσματικά, αφού κίνησαν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και 

προκάλεσαν αναμνήσεις από παλιότερες επισκέψεις τους σε μουσεία. 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint ήταν εξαιρετικά επιτυχής. 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 

Η προβολή  της παρουσίασης σε PowerPoint άρεσε αρκετά σε όλους/ες τους 

μαθητές/τριες, ειδικά σε όσους/ες είχαν επισκεφθεί κάποια αντίστοιχα μουσεία. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 

Δυσκολεύτηκαν με την συνεχή χρήση της γλώσσας-στόχου (αγγλικά), ιδιαίτερα 

όσοι/ες δεν έχουν μεγάλη ευχέρεια στην γλώσσα-στόχο (αγγλικά), όπως επίσης και 

με το νέο λεξιλόγιο στη γλώσσα-στόχο (αγγλικά) για τα είδη του μουσείου. 

 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Πιστεύω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν αρκετά για τα είδη των μουσείων, πολλά από τα 

οποία φαίνεται να αγνοούσαν σε μεγάλο βαθμό. 

7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

Θα μπορούσε να γίνει αναφορά σε περισσότερα είδη του μουσείου, τα οποία οι 

μαθητές/τρεις φαίνεται να αγνοούσαν. 
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5.3.6. Θεματική Ενότητα: Types of Museums (2) 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 

Οι μαθητές/τριες κατανόησαν γενικά το στόχο της κάθε δραστηριότητας: χωρίστηκαν 

σε ομάδες και κατανόησαν τι τους ζητήθηκε να κάνουν (το έκαναν με μεγάλη 

επιτυχία) και πώς να το παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες. 

2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  

Χρησιμοποιήθηκαν χαρτιά, χαρτόνια, χρώματα και πηλός. Ήταν εξαιρετικά 

αποτελεσματικά, αφού τους κίνησαν το ενδιαφέρον και χρησιμοποίησαν τις 

καλλιτεχνικές ικανότητες και δεξιότητές τους, γεγονός που τους άρεσε πολύ. 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η παρουσίαση εκ μέρους των μαθητών/τριών των δημιουργιών τους στις άλλες 

ομάδες ήταν πολύ επιτυχημένη, η διαδικασία της δημιουργίας ήταν επίσης επιτυχής, 

αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε απόλυτα όλους/ες τους/τις 

μαθητές/τριες. 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 

Η διαδικασία κατασκευής και η παρουσίαση των δημιουργιών τους στις άλλες 

ομάδες. Έδειξαν προθυμία να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους όλοι/ες οι 

μαθητές/τριες, ακόμα και αυτοί/ές που δεν έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι/ες από το 

τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. 
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5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 

Δυσκολεύτηκαν λίγο με τον σχεδιασμό και την κατασκευή των δημιουργιών τους, 

όπως και με το να μαντέψουν στη γλώσσα-στόχο (αγγλικά) το είδος του μουσείου. 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Νομίζω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν να συνεργάζονται, να σχεδιάζουν, να 

κατασκευάζουν και να παρουσιάζουν τα εκθέματα ενός μουσείου, όπως επίσης και τα 

είδη του μουσείου στη γλώσσα-στόχο (αγγλικά). 

7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διαχείριση του χρόνου ώστε να προλάβουν οι 

μαθητές/τρεις να δημιουργήσουν περισσότερα εκθέματα μουσείου. 

5.3.7. Θεματική Ενότητα: Who Works in a Museum (1) 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 

Οι μαθητές/τριες κατανόησαν, σε γενικές γραμμές, τον στόχο της κάθε 

δραστηριότητας: την προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint για την εισαγωγή του 

θέματος και την συζήτηση σχετικά με τα επαγγέλματα και τους επαγγελματίες των 

μουσείων. 

2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  
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Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής και διάλογος με τους/τις μαθητές/τριες 

και ήταν αποτελεσματικά, αφού κίνησαν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και 

προκάλεσαν την ενεργή συμμετοχή τους στη συζήτηση. 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint ήταν εξαιρετικά επιτυχής. 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 

Η προβολή  της παρουσίασης σε PowerPoint άρεσε αρκετά σε όλους/ες τους 

μαθητές/τριες. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 

Δυσκολεύτηκαν με την συνεχή χρήση της γλώσσας-στόχου (αγγλικά), ιδιαίτερα 

όσοι/ες δεν έχουν μεγάλη ευχέρεια στην γλώσσα-στόχο (αγγλικά), όπως επίσης και 

με το νέο λεξιλόγιο στη γλώσσα-στόχο (αγγλικά) για τα επαγγέλματα και τους 

επαγγελματίες των μουσείων. 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Πιστεύω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν αρκετά για τα επαγγέλματα και τους 

επαγγελματίες των μουσείων, κάποια από τα οποία φαίνεται να αγνοούσαν. 

7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

Θα μπορούσε να γίνει αναλυτικότερη αναφορά στα επαγγέλματα και στους 

επαγγελματίες των μουσείων για να τα κατανοήσουν ακόμα καλύτερα οι 

μαθητές/τριες. 
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5.3.8. Θεματική Ενότητα: Who Works in a Museum (2) 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 

Οι μαθητές/τριες κατανόησαν γενικά το στόχο της κάθε δραστηριότητας: χωρίστηκαν 

σε ομάδες και κατανόησαν τι τους ζητήθηκε να κάνουν (το έκαναν με μεγάλη 

επιτυχία) και πώς να το παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες. 

2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  

Χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής για να δοθούν στους/στις 

μαθητές/τριες οι ορισμοί του προσωπικού των μουσείων και να τους αντιστοιχίσουν 

με τα επαγγέλματα. Ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικό, αφού φαίνεται να 

κατανόησαν τους ορισμούς του προσωπικού των μουσείων και τα επαγγέλματα των 

μουσείων. 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η αντιστοίχιση καθώς και η περιγραφή των επαγγελμάτων από τους/τις μαθητές/τριες 

ήταν αρκετά επιτυχημένες. 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 

Η περιγραφή των επαγγελμάτων από τους/τις μαθητές/τριες τους άρεσε πολύ, όπως 

επίσης και ότι προσπαθούσαν να μαντέψουν το επάγγελμα. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 
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Δυσκολεύτηκαν αρκετά στην περιγραφή των επαγγελμάτων στη γλώσσα-στόχο 

(αγγλικά). 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Νομίζω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν τα επαγγέλματα και τους επαγγελματίες των 

μουσείων στη γλώσσα-στόχο (αγγλικά) μέσα από την  ομαδοσυνεργατική δουλειά 

που έκαναν. 

7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διαχείριση του χρόνου ώστε να έχουν την 

δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότερο όλοι/ες οι μαθητές/τρεις. 

5.3.9. Θεματική Ενότητα: Virtual Museum (1) 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 

Οι μαθητές/τριες κατανόησαν, σε γενικές γραμμές, τον στόχο της κάθε 

δραστηριότητας: την προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint για την εισαγωγή του 

θέματος και την συζήτηση σχετικά με το ψηφιακό μουσείο. 

 

2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  

Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής και διάλογος με τους/τις μαθητές/τριες 

και ήταν αποτελεσματικά, αφού κίνησαν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και 

προκάλεσαν την ενεργή συμμετοχή τους στη συζήτηση. 
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3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 

Η προβολή  της παρουσίασης σε PowerPoint άρεσε πολύ σε όλους/ες τους 

μαθητές/τριες. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 

Δυσκολεύτηκαν λίγο με την συνεχή χρήση της γλώσσας-στόχου (αγγλικά), ιδιαίτερα 

όσοι/ες δεν έχουν μεγάλη ευχέρεια στην γλώσσα-στόχο (αγγλικά). 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Πιστεύω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν αρκετά για το ψηφιακό μουσείο το οποίο οι 

περισσότεροι/ες φαίνεται να αγνοούσαν. 

7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

Θα μπορούσε να γίνει είσοδος και περιήγηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 

ψηφιακό μουσείο για να το κατανοήσουν ακόμα καλύτερα οι μαθητές/τριες. 

 

5.3.10. Θεματική Ενότητα: Virtual Museum (2) 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 
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Οι μαθητές/τριες κατανόησαν γενικά το στόχο της κάθε δραστηριότητας: χωρίστηκαν 

σε ομάδες και κατανόησαν τι τους ζητήθηκε να κάνουν (το έκαναν με μεγάλη 

επιτυχία) και πώς να το παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες. 

2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  

Χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, χαρτιά και χρώματα. Ήταν σε 

μεγάλο βαθμό αποτελεσματικό, αφού φαίνεται να τους άρεσε πολύ η όλη διαδικασία. 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η σχεδίαση της αρχικής σελίδας ενός ιστότοπου ήταν εξαιρετικά επιτυχής, σε 

αντίθεση με την επιλογή του είδους του μουσείου, αφού υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ 

των μελών της κάθε ομάδας. 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 

Η σχεδίαση και παρουσίαση της αρχικής σελίδας ενός ιστότοπου άρεσε σε όλους/ες 

τους/τις μαθητές/τριες. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 

Όλοι/ες οι μαθητές/τριες δυσκολεύτηκαν αρκετά στην επιλογή του είδους του 

μουσείου και ειδικά χρησιμοποιώντας την γλώσσα-στόχο (αγγλικά). 

 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Πιστεύω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν εντέλει να συνεργάζονται, να σχεδιάζουν και να 

παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας τους. 
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7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη επιλογή των μελών της κάθε ομάδας ώστε να μην 

χαθεί πολύτιμος χρόνος σε διαφωνίες αναφορικά με την επιλογή του  είδους του 

μουσείου. 

5.3.11. Θεματική Ενότητα: Collecting and Exhibiting (2) 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 

Οι μαθητές/τριες κατανόησαν γενικά το στόχο της κάθε δραστηριότητας: χωρίστηκαν 

σε ομάδες και κατανόησαν τι τους ζητήθηκε να κάνουν (το έκαναν με μεγάλη 

επιτυχία) και πώς να το παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες. 

2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  

Χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, χαρτιά και χρώματα. Ήταν σε 

μεγάλο βαθμό αποτελεσματικό, αφού φαίνεται να τους άρεσε πολύ η όλη διαδικασία. 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η παρουσίαση εκ μέρους των μαθητών/τριών του μουσείου τους στις άλλες ομάδες 

ήταν πολύ επιτυχημένη, όπως επίσης και η διαδικασία της δημιουργίας ήταν επίσης 

επιτυχής 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 
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Η διαδικασία δημιουργίας του μουσείου και η παρουσίαση του μουσείου τους στις 

άλλες ομάδες. Έδειξαν προθυμία να παρουσιάσουν το μουσείο τους όλοι/ες οι 

μαθητές/τριες. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 

Όλοι/ες οι μαθητές/τριες δυσκολεύτηκαν αρκετά στην επιλογή του είδους του 

μουσείου και ειδικά χρησιμοποιώντας την γλώσσα-στόχο (αγγλικά). 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Πιστεύω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν εντέλει να συνεργάζονται, να σχεδιάζουν και να 

παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας τους. 

7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη επιλογή των μελών της κάθε ομάδας ώστε να μην 

χαθεί πολύτιμος χρόνος σε διαφωνίες αναφορικά με την επιλογή του  είδους του 

μουσείου. 

5.3.12. Θεματική Ενότητα: Collecting and Exhibiting (1) 

Α) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 1. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες το στόχο της κάθε δραστηριότητας (μαθήματος 

γενικά); 

Οι μαθητές/τριες κατανόησαν, σε γενικές γραμμές, τον στόχο της κάθε 

δραστηριότητας: την προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint για την εισαγωγή του 

θέματος και την συζήτηση σχετικά με την χρησιμότητα της συλλογής και της έκθεσης 

στα μουσεία. 
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2. Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  

Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής και διάλογος με τους/τις μαθητές/τριες 

και ήταν αποτελεσματικά, αφού κίνησαν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και 

προκάλεσαν την ενεργή συμμετοχή τους στη συζήτηση. 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Η προβολή της παρουσίασης σε PowerPoint ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. 

Β) ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

4. Τι άρεσε πιο πολύ στους/στις μαθητές/τριες; Σε ποιους/ες κυρίως; 

Η προβολή  της παρουσίασης σε PowerPoint άρεσε πολύ σε όλους/ες τους 

μαθητές/τριες. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες; Ποιοι/ες κυρίως; 

Δυσκολεύτηκαν λίγο με την συνεχή χρήση της γλώσσας-στόχου (αγγλικά), ιδιαίτερα 

όσοι/ες δεν έχουν μεγάλη ευχέρεια στην γλώσσα-στόχο (αγγλικά), όπως ακριβώς και 

στις προηγούμενες ενότητες. 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

6. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές/τριες; 

Πιστεύω ότι οι μαθητές/τριες έμαθαν αρκετά για την χρησιμότητα και σπουδαιότητα 

της συλλογής και της έκθεσης στα μουσεία 

7. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

 Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διαχείριση του χρόνου, ώστε να μην υπάρχει 

χρονική πίεση για την ολοκλήρωση της εισαγωγής της διπλής αυτής θεματικής 

ενότητας. 
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Κεφάλαιο έκτο. Αποτίμηση και αξιολόγηση εφαρμοζόμενης μεθόδου.  

6.1 Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός ότι οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας που συνδυάζουν την εφαρμογή των 

τεχνολογικών μέσων, της συνεργατικής μάθησης και της περιορισμένης παρέμβασης 

των εκπαιδευτικών έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Στην 

παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι όντως σε πολλά επιμέρους πεδία, οι μαθητές 

βελτιώθηκαν σε ότι αφορά την γνώση τους για τα μουσεία, όμως δεν φαίνεται 

τουλάχιστον στον ελεύθερο γραπτό λόγο να υπήρξε κάποια βελτίωση στη χρήση της 

αγγλικής γλώσσας. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο αντικρούει τόσο την άποψη 

άλλων επιστημονικών ερευνητών για τη μέθοδο (πχ. Dalton-Puffer & Nikula, 2006, 

Llinares, 2005, Marsh, Frigols, Mehisto, & Wolff, 2010) όσο και της ΕΕ που έχει 

θέσει ότι η μέθοδος CLIL είναι από τις πιο αποτελεσματικές για την εκμάθηση της 

ξένης γλώσσας.  

Το γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή η νοηματοδότηση του μουσείου είχε σημαντική 

βελτίωση διότι οι  μαθητές είχαν σημαντικές διαφορές από το πρώτο τεστ μέχρι και 

το δεύτερο που πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της μεθόδου. Φάνηκε να 

γνώριζαν περισσότερα πράγματα για τα μουσεία, περισσότερες λεπτομέρειες για 

ορισμένα εκθέματα και τελικά από το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης προέκυψε ότι 

ένα μέρος των μαθητών έμαθε για τα μουσεία. Βέβαια ένα άλλο μέρος των μαθητών 

απάντησε ότι από την συνολική μέθοδο έμαθε να συνεργάζεται ενώ ένα μικρότερο 

ποσοστό ανέφερε την εκμάθηση των αγγλικών. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα 

σαφώς δεν ήταν αναμενόμενα δεδομένου ότι θα έπρεπε οι μαθητές να έχουν 

αναγνωρίζει τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή της μεθόδου, ότι οι στόχοι της 
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μεθόδου είναι η νοηματοδότηση του μουσείου με την παράλληλη εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας.  

Οι μέσοι όροι στην πλειοψηφία των επιμέρους δραστηριοτήτων αυξήθηκαν μετά την 

εφαρμογή της μεθόδου. Ειδικότερα στην δεύτερη άσκηση του τεστ οι μαθητές είχαν 

στον προέλεγχο μέσο όρο 2,8 και στον μεταέλεγχο 12,13 με άριστα το 20. Στη τρίτη 

άσκηση ο μέσος όρος της βαθμολογίας στον προέλεγχο ήταν 4,9 και στον μεταέλεγχο 

9,6 με άριστα το 10. Σε αυτές τις επιμέρους ασκήσεις οι μαθητές σημείωσαν 

σημαντική βελτίωση δεδομένου ότι ο μέσος όρος ανέβηκε περίπου κατά 10 μονάδες 

στην πρώτη ερώτηση και κατά πέντε μονάδες για το δεύτερο τεστ. Τα αποτελέσματα 

αυτά ταιριάζουν με τα αποτελέσματα παρεμβάσεων που χρησιμοποίησαν την μέθοδο 

CLIL και διαπίστωσαν την γλωσσική βελτίωση των μαθητών (Griva & Kasvikis, 

2014; Κοροσίδου, Γρίβα, & Κασβίκης, 2014;Βενετοπούλου, Κασβίκης, & Γρίβα, 

2014; Δούρδα, Μπρατίτσης, & Γρίβα, 2014). 

Η τρίτη άσκηση δεν παρουσίασε καμία βελτίωση από το pre-test στον μεταέλεγχο 

δεδομένου ότι ο μέσος όρος μειώθηκε από το 6,14 στο 5,26. Ο μέσος όρος πιθανώς 

μειώθηκε γιατί οι τρεις από τους συμμετέχοντες στην δεύτερη φάση του τεστ 

απάντησαν στα ελληνικά με αποτέλεσμα να μηδενιστούν εντελώς διότι το ζητούμενο 

της άσκησης ήταν εντελώς διαφορετικό. Βέβαια η ενέργεια αυτή μπορεί να αποδοθεί 

στο γεγονός ότι δεν αντιλήφθηκαν σωστά τη διαδικασία στην οποία πρέπει να 

συμμετέχουν. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν φαίνεται να παρουσιάζουν 

ομοιότητα με άλλες έρευνες, δεδομένου ότι οι επιστημονικές μελέτες που 

παρουσιάστηκαν κατέληξαν συνολικά στο συμπέρασμα ότι βελτιώθηκε η γλωσσική 

δεξιότητα στη γλώσσα στόχο.  

Από το ερωτηματολόγιο της ικανοποίησης προέκυψε ότι τη μεγαλύτερη βαθμολογία 

(μέσο όρο 1,8) έλαβε η πρόταση «Μου άρεσε που έμαθα Αγγλικά με αυτό τον τρόπο» 

γεγονός που αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος, πέραν από τα δεδομένα 

αποτελέσματα που έχει σε μαθησιακό επίπεδο, είναι και μια ευχάριστη μέθοδος για 

τα παιδιά. Στην συνέχεια οι προτάσεις με την αμέσως μικρότερη βαθμολογία (μέσο 

όρο 1,6) ήταν οι «Ήταν χρήσιμα όσα έμαθα για τα μουσεία», «Mου άρεσε που 

συνεργαζόμουν με φίλους και συμμαθητές», « Μου άρεσε που η καθηγήτριά μας δεν 

επενέβαινε, ούτε διόρθωνε όσα γράφαμε». Η χρησιμότητα της γνώσης περί των 

μουσείων, η απουσία του εκπαιδευτικού και η συνεργασία με φίλους και συμμαθητές 
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είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται ως θετικά κι από την ΕΕ σχετικά με 

τη μέθοδο CLIL (Eurydice, 2006) γεγονός που ταιριάζει με τα συμπεράσματα της 

παρούσας μελέτης. Επίσης ταιριάζει και με τα αποτελέσματα της μελέτης των 

Δούρδα, Μπρατίτσης, & Γρίβα (2014) οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι μαθητές 

εκφράζουν αυξημένη ικανοποίηση σε ότι αφορά την συνεργασία σε ομάδες ενώ η 

συνεργατική μάθηση είχε θετικά αποτελέσματα στην επίλυση των προβλημάτων 

(Δούρδα, Μπρατίτσης, & Γρίβα, 2014). 

Η πρόταση που συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία και σημειώνει δηλαδή τα 

ελάχιστα επίπεδα ικανοποίησης (μέσο όρο 1,2) είναι «Θα ήθελα να ξανακάνω τέτοιο 

πρόγραμμα του χρόνου». Δηλαδή οι μαθητές δεν φαίνονται πρόθυμοι να 

συμμετέχουν και πάλι σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, εάν και από την πρόταση δεν 

διευκρινίζεται εάν θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν την ίδια μέθοδο αλλά για άλλο 

θέμα.  

Επί του συνόλου θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι μαθητές έλαβαν τις απαραίτητες 

γνώσεις για τα μουσεία αλλά δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρο το εάν βελτιώθηκαν 

ουσιαστικά επί του γραπτού λόγου στα Αγγλικά, δεδομένου ότι τα σχετικά 

αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπήρξε επιμέρους βελτίωση μεταξύ των δυο τεστ. 

Έτσι θα ήταν σκόπιμο σε επόμενες μελέτες να προσδιορίζονται με περισσότερη 

ακρίβεια οι οδηγίες για τη συμπλήρωση τους δεδομένου ότι ένα μέρος του χαμηλού 

μέσου όρου στην τέταρτη ενότητα του τεστ οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές 

συμπλήρωσαν την άσκηση στα Ελληνικά.   

6.2 Προτάσεις 

Η παρούσα μελέτη εκτός από τα σημαντικά αποτελέσματα που παρουσίασε σε 

συνάρτηση με τη μέθοδο εκμάθησης ξένων γλωσσών CLIL, αποτελεί ένα πεδίο 

παραγωγής προτάσεων για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και 

προτάσεων που αφορούν μελλοντικούς ερευνητές. Αρχικά βασική πρόταση 

βελτίωσης είναι η μέθοδος να εφαρμόζεται σε γνωστικά πεδία πιο ενδιαφέροντα για 

τους μαθητές, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο της εφαρμογής της. Δηλαδή η πρώτη 

φορά που εφαρμόζεται σε μια τάξη καλό θα ήταν να επιλέγεται ως γνωστικό 

αντικείμενο ένα θέμα ενδιαφέρον για τους μαθητές που το γνωρίζουν πιο καλά από 

ότι τα μουσεία, τα είδη των μουσείων κλπ. Αυτό ενδεχομένως να βελτίωνε την άποψη 
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των μαθητών για την εν λόγω μέθοδο και συνεπώς να υπήρχε ευρύτερη ικανοποίηση 

των μαθητών και μεγαλύτερη διάθεση συμμετοχής.  

Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη μέθοδος ενδεχομένως να πρέπει να εφαρμοστεί με 

διαφορετικά τεστ για την περίοδο πριν και μετά την εφαρμογή της μεθόδου. Ή 

τουλάχιστον να αλλάζει η σειρά των απαντήσεων στις περιπτώσεις πολλαπλής 

επιλογής και σωστού λάθους. Κι αυτό διότι ενδεχομένως με την επίλυση του 

προελέγχου στην τάξη οι μαθητές να συγγράτησαν την πληροφορία και στην 

συνέχεια να την συμπλήρωσαν στον μεταέλεγχο. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να 

ελεγχθεί από τον ερευνητή αλλά μπορεί να βελτιωθεί από μελλοντικές έρευνες.  

Τέλος προτείνεται οι μελλοντικοί ερευνητές να εφαρμόσουν την μέθοδο αυτή σε 

ανάλογες τάξης του δημοτικού, για γνωστικά αντικείμενα που κεντρίζουν 

περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών και να δοθεί έμφαση στην εκμάθηση των 

Αγγλικών αλλά και στην κατανόηση από μέρους των μαθητών ολόκληρης της 

διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί.  
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Παραρτήματα  

Παράρτημα 1: «Types of museums» 
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ETHNOGRAPHIC MUSEUM

• The Ethnographic Museum presents 
different traditional cultures of a 

country and artifacts of several other 
peoples of the world.
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Παράρτημα 2: «History of museums» 
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Παράρτημα 3. Προέλεγχος-Μεταέλεγχος 

Name:  ------------------------------------------------------      

 

Date:    ---------------------  Class:    -------------------- 

 

 

 

Γνωρίζεις κάποιο μουσείο; 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

Ποιο μουσείο; 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 
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Έχεις επισκεφτεί κάποιο μουσείο; 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

Ποιο μουσείο; 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

Τι είδες; 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

Τι σου άρεσε/σε εντυπωσίασε; 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

Πώς αισθάνθηκες; 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

Τι περιμένεις να μάθεις από αυτό το project; 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

I. Match the two columns: 

 

1) A director … 

 

 

2) A curator … 

 

 

3) An educator… 

a) were encyclopedic collections of 

objects. 

 

b) works with the items on exhibit 

and makes repairs or does 

restorations.   

c) are mainly Archaeological, 

Byzantine, History, Folklore, Art 
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4) A conservator … 

 

 

5) Marketing staff… 

 

 

6) A guard…  

 

 

7) Collecting… 

 

 

8) Cabinets of curiosities… 

 

 

9) Museums in Greece… 

 

 

10)  Museum collections… 

 

 

 

galleries and Maritime.  

d) is in charge of the whole 

museum. 

 

e) guides and teaches visitors 

on tours of the museum. 

 

f) is  in charge of safety for all 

museum objects and visitors. 

g) is in charge of one type of the 

collection. 

 

h) consist of art, of scientific 

specimens, of historic objects and 

much more. 

i) includes acquiring, organizing 

and displaying, items of interest. 

j) promote museums and their 

exhibitions. 

 

                                                                                                                        

 

____/20 
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II. Are the following sentences true (T) or false (F)? 

 

1) A National History Museum is a museum dedicated to presenting 

artifacts and exhibits reflecting the history of a particular nation. 

T    F 

 

2) An Archaeology Museum specializes in the display   of artifacts found 

most of the times in excavations.                                                      

T    F 

 

 

3) History Museums specialize in the presentation of maritime history, 

culture or archaeology.                                           

T    F 

 

 

4) An Art Museum, also known as an Art Gallery, is a space for the 

exhibition of paintings and sculpture.                                                          

 T    F 

 

 

5) Museums of Natural History and Natural Science simulate past time 

periods, providing visitors with an interpretation of the history of human 

beings. 

T    F   
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 ____/10 

 

 

III. What is a museum? Write no more than 100 words, including the 

following words: national, exhibition, fun, historical, museum, collection, 

cultural and objects. 

 

 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

____/20 
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Παράρτημα 4. Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

Ονοματεπώνυμο:……………………………………….. 

…………………………………………………………… 

  

 

Σημείωσε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι: 

 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ               ΚΟΡΙΤΣΙ  

 

Κύκλωσε το προσωπάκι που σε εκφράζει σε κάθε ερώτηση : 
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ΠΟΛΥ, ΜΕΤΡΙΑ,         

ΛΙΓΟ/ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

1) Ήταν ενδιαφέρον να μάθω για τα μουσεία: 

 

 

2) Ήταν χρήσιμα όσα έμαθα για τα μουσεία: 

 

                                       .             

 

3) Ήταν εύκολο να μάθω για τα μουσεία στα Αγγλικά: 

                                .                           

 

4) Συμμετέχοντας στο project: 

 

 

 μου άρεσε που συνεργαζόμουν με τους φίλους/ες και τους 

συμμαθητές/τριές μου: 
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 μου άρεσε που κάναμε τις δραστηριότητες χωρισμένοι/ες σε 

ομάδες: 

 

                                     

 

 μου άρεσε που παίζοντας μαθαίναμε για τα μουσεία: 

                                                           

 

 μου άρεσε ο τρόπος που παρουσιάστηκαν τα μουσεία:  

 

                                                   

      

 μου άρεσε που έμαθα Αγγλικά με αυτό τον τρόπο: 

                                                        

 μου άρεσε που η καθηγήτριά μας δεν επενέβαινε, ούτε διόρθωνε 

όσα γράφαμε: 

 

                                      

 

5) Θα ήθελα να ξανακάνω ένα παρόμοιο πρόγραμμα και του χρόνου: 

                                                         

 



120 
 

6) Από όλες τις δραστηριότητες, μου άρεσε περισσότερο: 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

7) Κατά τη διάρκεια του project, με δυσκόλεψε περισσότερο: 

 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

 

8) Συμμετέχοντας στο project έμαθα να: 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 
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Παράρτημα 5: «Who works in a museum?» 

 

A Director…

 is in charge of the whole museum and its 

workings,

works with the entire staff to make sure 

museum runs smoothly and,

 assists wherever needed in any department.

You could be a Director if you are very good at 

persuading people to work together!!
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A conservator/restorer…

 cares for collections by applying scientific 

methods to preserve and restore artifacts and 

physical remains, 

monitors and controls the environment in which 

collections are stored or displayed and

 restores individual objects directly.

You could be a Conservator/Restorer if you can 

manage labs or have research interests!!

A Museum Educator…

 plans tours and other programmes for museum 

visitors of all ages and

works with the Curators to develop exhibits.

You could be a Museum Educator if you love 

sharing new ideas and information with people!!
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Παράρτημα 6: «Virtual Museum» 
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Παράρτημα 7: «The history of museums» 
 

 

 



130 
 

THE HISTORY OF MUSEUMS
Museums have 
a long history. 

Individuals and 
groups had 

large collections 
before modern 

times.

 

 

The collection of 

things that had 

religious, magical, 

economic, 

aesthetic or 

historical value, or 

simply were 

curiosities, was 

worldwide.
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Close to the concept of a museum 

was the Greek pinakotheke, like 

the one established on the 

Acropolis, which housed 

paintings of the gods. 
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Παράρτημα 8: «Collecting and Exhibiting» 
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Παράρτημα 9: Aναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων από Excel  
 

Κατάσταση συμμετεχόντων  

 

ΑΑ Διακριτικά ονόματος  Φύλλο  Τάξη φοίτησης  

Σ1 ΓΘ Α ΣΤ' Δημοτικού 1 

Σ2 ΓΜ Κ ΣΤ' Δημοτικού  

Σ3 ΓΕ Α ΣΤ' Δημοτικού 1 

Σ4 ΔΣ Κ ΣΤ' Δημοτικού  

Σ5 ΙΦ Κ ΣΤ' Δημοτικού  

Σ6 ΙΧ Κ ΣΤ' Δημοτικού  

Σ7 ΚΒ Α ΣΤ' Δημοτικού 1 

Σ8 ΜΝ Κ ΣΤ' Δημοτικού  

Σ9 ΜΑ Α ΣΤ' Δημοτικού 1 

Σ10 ΝΣ  Α ΣΤ' Δημοτικού 1 

Σ11 ΠΑ Κ ΣΤ' Δημοτικού  

Σ12 ΠΑ Α ΣΤ' Δημοτικού 1 

Σ13 ΡΔ Α ΣΤ' Δημοτικού 1 

Σ14 ΣΑ Α ΣΤ' Δημοτικού 1 

Σ15 ΤΙ Α ΣΤ' Δημοτικού 1 

 

Απαντήσεις στον προέλεγχο 

Προσοχή, όλα τα ορθογραφικά λάθη είναι επειδή έγινε ακριβής αποτύπωση των απαντήσεων 

των μαθητών με τα υπάρχοντα ορθογραφικά.  

 

  1st set of qustns.  

 Γν

ωρί

ζει

ς 

κά

ποι

ο 

μο

υσε

ίο 

Ποιο 

μουσείο

; 

Έχεις 

επισκ

εφτεί 

κάποι

ο 

μουσε

ίο;  

Ποιο 

μουσείο

; 

Τι 

είδες; 

Τι σου 

άρεσε/εντυ

πωσίασε;  

Πως 

αισθάν

θηκες; 

Τι 

περίμενεις 

να μάθεις 

από αυτό 

το project; 

Σ1 Να

ι 

Το 

μουσείο 

της 

Φλώριν

ας 

Ναι Το 

μουσείο 

της 

Φλώριν

ας 

Πολλά 

πράγμα

τα 

Τίποτα Τίποτα Δεν ξέρω 

Σ2 Να

ι 

Το 

αρχαιολ

ογικό 

Ναι Το 

αρχαιολ

ογικό 

Αρχαία 

εργαλεί

α, 

πλάκες, 

ψηφιδω

τά, 

ζωγραφ

Όλα Πολύ 

ωραία 

με 

εντυπω

σίασε  

Για τα 

μουσεία 

και τους 

αρχαίους 

Έλληνες 
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ιές 

Αρχαίω

ν Θεών 

(12 

Θεούς) 

Σ3 Να

ι 

Το 

μουσείο 

της 

Φλώριν

ας 

Ναι Το 

μουσείο 

της 

Φλώριν

ας 

Αγάλμα

τα 

Το 

Μουσείο 

Οραία Μουσεία 

Σ4 Να

ι 

γν

ωνί

ζω 

Το 

αρχαιολ

ογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας 

Ναι  Το 

αρχαιολ

ογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας 

Τα 

πάντα 

Όλα, τα 

πάντα 

Πολύ 

ωραία 

Για τα 

μουσεία 

στα 

Αγγλικά 

Σ5 Να

ι 

γν

ωνί

ζω 

Το 

αρχαιολ

ογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας 

Ναι  Της 

πόλης 

μου 

Είδα 

διάφορ

α 

αρχειολ

ογικά 

πράγμα

τα 

Μου 

άρεσαν όλα 

Αισθάν

θηκα 

χαρά 

Να μάθω 

τι είναι τα 

μουσία και 

διάφορες 

πληροφορί

ες 

Σ6 Να

ι  

Αρχαιο

λογικό 

Μουσεί

ο 

Ναι Αρχαιο

λογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας 

Ταμιτσ

άνες 

Διάφορα 

οικιακά 

εργαλεία 

Χαρά Τα πάντα 

για το 

μουσείο 

Σ7 Να

ι 

γν

ωρί

ζω 

στ

η 

Φλ

ώρι

να 

είν

αι 

ένα 

μο

υσε

ίο 

Της 

Φλώριν

ας  

Ναι 

στην 

Φλώρ

ινα 

Το 

μουσείο 

της 

Φλώριν

ας 

Αγάλμα

τα και 

γράψαμ

ε 

διαγόνε

ισμα 

Τα 

αγάλματα 

Πολύ 

ωρέα 

Πολα 

πράγματα 

για το 

project; 

Σ8 Να

ι  

Ένα 

αρχαιολ

ογικό 

Μουσεί

ο 

Ναι Το 

μουσείο 

της 

Φλώριν

ας 

Πολλά 

αρχαία 

γλυπτά 

Όλα! Ωραία! Για τα 

μουσεία 

στα 

Αγγλικά 

Σ9 Να

ι 

Αρχαιο

λογικό 

μουσείο 

Φλώριν

α, 

Ναι  Αρχαιο

λογικό 

μουσείο 

Φλώριν

α, 

Ενδυμα

σίες, 

αρχαία 

εργαλεί

α, 

Τα πάντα 

που είχε 

Χαρού

μενος 

Πολλά 

πράγματο 

για το έχει 

ένα 

μουσείο 
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Λαογρα

φικό 

Μουσεί

ο 

Χρυσοπ

ηγής 

Λαογρα

φικό 

Μουσεί

ο 

Χρυσοπ

ηγής 

γράμμα

τα 

Σ10 Να

ι  

Το 

αρχαιολ

ογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας 

Ναι  Το 

αρχαιολ

ογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας 

Πολλά 

αρχαία 

πράγμα

τα 

Μου 

άρεσαν τα 

αγάλματα 

και με 

εντυπωσίασ

ε τα αρχαία 

πράγματα 

Ωραία Θα 

μάθουμε 

πράγματα 

για τα 

μουσεία 

Σ11 Να

ι 

Το 

αρχαιολ

ογικό 

μουσίο 

Φλώριν

ας 

Ναι Το 

αρχαιολ

ογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας 

Παλιά 

σκέβοι, 

ηλιακά 

ρολόγια 

κλπ 

Τα πάντα Τέλεια 

μου 

άρεσε 

πολύ 

Για τα 

μουσεία 

στα 

Αγγλικά 

Σ12 Να

ι 

Το 

αρχαιολ

ογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας 

Ναι 

της 

Φλώρ

ινας 

- Πολλά 

αρχαιολ

ογικά 

Τα πάντα 

γιατί ποτέ 

δεν είχα δει 

Όμορφ

α 

Να μάθω 

πιο πολλά 

για τα 

μουσεία, 

αν τα 

κρατούν 

καλλοδιατ

ηρημένα 

κλπ 

Σ13 Να

ι 

Το 

αρχαιολ

ογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας 

Ναι  Το 

αρχαιολ

ογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας, 

φυσικής 

ιστορία

ς στη 

Γερμανί

α 

Κόκαλα 

δεινοσα

ύρων 

Τα κόκαλα 

δεινοσαύρω

ν 

Ωραία Τίποτα 

Σ14 Να

ι 

Στη 

Φλώριν

α 

Ναι Το 

μουσείο 

της 

Φλώριν

ας 

Παλιά 

εργαλεί

α 

Τα παλιά 

πράγματα 

όπως ένα 

παλιό σπίτι 

Ορέα Για τα 

μουσία 

Σ15 Να

ι 

Αρχαιο

λογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας 

Ναι Αρχαιο

λογικό 

μουσείο 

Φλώριν

ας 

Αρχαία 

ελληνικ

ά 

αγάλμα

τα 

Όλα Βαρετά Για τους 

αρχαίος 

ανθρώπους 

και με τι 

ζούσαν  
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 2nd set 3rd set 4th set 

  Βαθμός    Βαθμός    Βαθμός 

Σ1 Σ1 2   Σ1 4   Σ1 0 

Σ2 Σ2 4   Σ2 2   Σ2 15 

Σ3 Σ3 2   Σ3 6   Σ3 15 

Σ4 Σ4 0   Σ4 4   Σ4 5 

Σ5 Σ5 6   Σ5 6   Σ5 3 

Σ6 Σ6 0   Σ6 2   Σ6 6 

Σ7 Σ7 2   Σ7 6   Σ7 0 

Σ8 Σ8 4   Σ8 4   Σ8 12 

Σ9 Σ9 4   Σ9 4   Σ9 12 

Σ10 Σ10 0   Σ10 6   Σ10 2 

Σ11 Σ11 8   Σ11 6   Σ11 4 

Σ12 Σ12 0   Σ12 4   Σ12 2 

Σ13 Σ13 0   Σ13 6   Σ13 4 

Σ14 Σ14 2   Σ14 8   Σ14 - 

Σ15 Σ15 8   Σ15 6   Σ15 6 

 

Αποτελέσματα μεταελέγχου 
 

Προσοχή, όλα τα ορθογραφικά λάθη είναι επειδή έγινε ακριβής αποτύπωση των απαντήσεων 

των μαθητών με τα υπάρχοντα ορθογραφικά 

 

 Τι είδες; Τι σου 
άρεσε/εντυπωσίασε;  

Πως αισθάνθηκες; Τι περίμενεις να 
μάθεις από αυτό 
το project; 

Σ1 Κέρινα ομοιόματα Το σπίτι του Αλί 
Πασά 

Χαρά και 
εντυπωσίαση 

Αρκετά για τα 
μουσεί 

Σ2 Στου Βρέλλη είδα 
κέρινα ομοιώματα, 
στο Αρχαιολογικό 
είδα παλιά 
πράγματα και στο 
λαογραφικό 
πράγματα σχετικά 
με τις τέχνες 

Όλα Ότι ζούσα παλιά Για τα μουσεία 
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Σ3 Αρχαία Τα παλιά μάρμαρα Ορέα Διάφορα άλλα 

Σ4 Πολλές εργασίας 
από φοιτητές 

Τα πάντα Πολύ ωραία Διάφορα 
πράγματα για τα 
μουσεία 

Σ5 αρχαία αγάλματα 
και κέρινα 
ομοιόματα 

Όλα Ωραία Ωραία πράγματα 
για τα μουσεία 

Σ6 Διάφορες κέρινες 
στρατιωτικές 
φιγούρες 

Με εντυπωσίασε οι 
φιγούρες και τα 
κέρινα ομοιώματα 

Χαρά Τα πάντα για το 
μουσείο 

Σ7 Αγάλματα Τα αγάλματα και το 
γραπτο που έψραψα 

Πολύ ορέα Πολα πράγματα 
για το project; 

Σ8 Αγάλματα Όλα μου άρεσαν Περίεργα Για τα μουσεία 

Σ9 Αγάλματα Τα αγάλματα Χαρά - 

Σ10 Πολλά πράγματα Τα πράγματα Ωραία Πράγματα για τα 
μουσεία 

Σ11 Κέρινα ομοιόματα Οι λεπτομέρεις στα 
ομοιόματα 

Εντυπωσιάστικά 
από τη δουλειά 
που κάνανε 

Για τα μουσεία 

Σ12 Κέρινα ομοιόματα Το ομοίωμα της 
Φιλικής Εταιρίας 

Ωραία Καινούργια 
πράγματα για τα 
μουσεία  

Σ13 Αγάλματα Τα αγάλματα Ωραία Τίποτα 

Σ14 αγαλματα πλακες 
με επιγραφες και 
τα λιπα 

τα αγαλματα ορεα επιδι ειχε 
ορεα πραγματα 

- 

Σ15 Παλιά εργαλεία Τίποτα Βαρετά Τίποτα 

 

 2nd set 3rd set 4th set 

  Βαθμός    Βαθμός    Βαθμός 

Σ1 Σ1 2   Σ1 10   Σ1 5 

Σ2 Σ2 18   Σ2 10   Σ2 5 

Σ3 Σ3 20   Σ3 10   Σ3 17 

Σ4 Σ4 18   Σ4 10   Σ4 12 

Σ5 Σ5 2   Σ5 4   Σ5 5 

Σ6 Σ6 10   Σ6 10   Σ6 5 

Σ7 Σ7 2   Σ7 10   Σ7 0 

Σ8 Σ8 6   Σ8 10   Σ8 6 

Σ9 Σ9 16   Σ9 10   Σ9 5 

Σ10 Σ10 18   Σ10 10   Σ10 8 

Σ11 Σ11 16   Σ11 10   Σ11 3 

Σ12 Σ12 12   Σ12 10   Σ12 3 
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Σ13 Σ13 20   Σ13 10   Σ13 0 

Σ14 Σ14 2   Σ14 10   Σ14 0 

Σ15 Σ15 20   Σ15 10   Σ15 5 

 

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης  
 Σ

1 
Σ
2 

Σ
3 

Σ
4 

Σ
5 

Σ
6 

Σ
7 

Σ
8 

Σ
9 

Σ1
0 

Σ1
1 

Σ1
2 

Σ1
3 

Σ1
4 

Σ1
5 

Σ1
6 

M
O 

Ήταν 
ενδιαφέρον 
να μάθω για 
τα μουσεία 

1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1,4 

Ήταν 
χρήσιμα όσα 
έμαθα για 
τα μουσεία 

1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 1 1 2 1,6 

Ήταν εύκολο 
να μάθω για 
τα μουσεία 
στα Αγγλικά 

2 1 2 1 2 2 0 1 0 2 2 2 0 1 2 1 1,3 

Mου άρεσε 
που 
συνεργαζόμ
ουν με 
φίλους και 
συμμαθητές 

1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1,6 

Μου άρεσε 
που κάναμε 
τις 
δραστηριότη
τες 
χωρισμένοι 
σε ομάδες 

2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1,5 

Μου άρεσε 
που 
παίζοντας 
μαθαίναμε 
για τα 
μουσεία 

1 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1,4 

Μου άρεσε ο 
τρόπος που 
παρουσιάστ
ηκαν τα 
μουσεία 

2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 0 1 0 1 1,4 

Μου άρεσε 
που έμαθα 
Αγγλικά με 
αυτόν τον 
τρόπο  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 1 1,8 

Μου άρεσε 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 1,6 
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που η 
καθηγήτριά 
μας δεν 
επενέβαινε, 
ούτε 
διόρθωνε 
όσα 
γράφαμε 

Θα ήθελα να 
ξανακάνω 
τέτοιο 
πρόγραμμα 
του χρόνου  

2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 1,2 

 

 

 

Από όλες τις δραστηριότητες μου άρεσε 
περισσότερο 

Σ1 Όταν χωριστήκαμε σε ομάδες 

Σ2 
Που συνεργαζόμασταν και μου άρεσαν και τα 
βιντεάκια 

Σ3 Όλα 

Σ4 
Που μάθαμε για τα διάφορα ειδών μουσεία που 
υπάρχουν σε όλο τον κόσμο 

Σ5 Οι ζωγραφιές και τα project  

Σ6 Οι εικόνες που βλέπαμε στον υπολογιστή 

Σ7 - 

Σ8 Οι εργασίες που κάναμε ομαδικά 

Σ9 Που ζωοραφιξαμε για τα μουσείο 

Σ10 Που βλεπαμε εικόνες στο υπολογιστή για τα μουσεία 

Σ11 
Η δραστηριότητα που φτιάχναμε αγαλματα και 
ζωγραφιές για το μουσείο 

Σ12 Ότι συνεργαζόμασταν όλοι μαζί 

Σ13 Τίποτα 

Σ14 
Μου άρεσε όταν μαθαίναμε μέσα από τον 
υπολογιστή 

Σ15 Που καθόμουν 

Σ16  Όλα  
 

Κατά τη διάρκεια του project με δυσκόλεψε 
περισσότερο 

Σ1 Τίποτα 

Σ2 
Να μεταφράζω και πολύ το προηγούμενο 
τεστ 
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Σ3 
Με δυσκόλεψε όταν έπρεπε να 
ζωγραφίσουμε και να γράψουμε 

Σ4 
Τίποτα, λίγο να μάθω τα μουσεία αλλά 
εντάξει 

Σ5 Τίποτα 

Σ6 Κάποιες λέξεις που δεν της ήξερα 

Σ7 με δισκολεψε τα αγγλικα σας 

Σ8 Τίποτα 

Σ9 Το τεστ που γράψαμε 

Σ10 Όχι δε με δυσκόλεψε τίποτα 

Σ11 Τίποτα 

Σ12 Οι δισκολες λέξεις στα αγγλικά 

Σ13 Να καταλάνω αγγλικά 

Σ14 Έτσι κι έτσι 

Σ15 Τίποτα 

 

Συμμετέχοντας στο project έμαθα να  

Σ1 Έμαθα για τα μουσεία 

Σ2 Τα μουσεία όλου του κόσμου στα αγγλικά, άγνωστες λέξεις 

Σ3 Συνεργάζομαι 

Σ4 Για τα διάφορα μουσεία σε όλο τον κόσμο και τι ακριβώς είναι το καθένα 

Σ5 Ξέρω για τα μουσεία στα Αγγλικά  

Σ6 
Εμαθα πόσα μουσεία υπάρχουν και τα επαγγέλματα που υπάρχουν στο 
μουσείο 

Σ7 Εργαζομε 

Σ8 Συνεργάζομαι 

Σ9 Συνεραζομαι για τα μουσεια του κόσμου 

Σ10 Πράγματα για τα μουσεία  

Σ11 Καλλητερα Αγγλικα, πολλά πράγματα για τα μουσεία 

Σ12 Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου 

Σ13 Τίποτα 

Σ14 Πολλά για τα μουσεία 

Σ15 Κάποια πράγματα για τα μουσεία 
 

 


