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Περίληψη 

Τα µαθήµατα Πληροφορικής στο Γυµνάσιο είναι µονόωρα µε αποτέλεσµα ο εκπαιδευτικός να 

δυσκολεύεται να γνωρίσει αλλά και να οργανώσει τους µαθητές του σε οµάδες, ειδικά στο 

πλαίσιο της εφαρµογής της µεθόδου project στη Γ’ Γυµνασίου για τις µεγάλες εργασίες. 

Παρόµοιες δραστηριότητες µε ανάλογες δυσκολίες υλοποιούνται και στα µαθήµατα επιλογής 

του ΓΕ.Λ. και σε µαθήµατα Πληροφορικής στα ΕΠΑ.Λ. Στην εργασία αυτή προτείνεται η 

χρήση του Κοινωνιοµετρικού πίνακα (κοινωνιόµητρας) για την γνωριµία των µαθητών, των 

σχέσεων που υπάρχουν στο τµήµα και τον χωρισµό τους σε οµάδες, ώστε να είναι ευκολότερη 

και αποτελεσµατικότερη η εκτέλεση δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, προτείνεται η εφαρµογή 

της στην εργασία µε τη µέθοδο Project, αναδεικνύοντας την παιδαγωγική της αξία και 

προτείνοντας στάδια για τη βήµα προς βήµα υλοποίηση της µεθόδου. 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνιομετρικός πίνακας, μέθοδος Project. 
 

Abstract 
It is not an easy task for the Information Technology teacher in Gymnasium to organize 

students in work groups and apply the Project method because the Information Technology 

courses last only 1 hour per week (per class). Such large scale teamwork teachers try to 

perform within some relevant courses in Lyceum (General and Professional as well). In this 

paper the use of some techniques from the social science are suggested in order to make team 

formulation easier and performance of activities more effective. More particularly, the 

implementation of these techniques within the Project method is suggested, in order to show 

its pedagogical value. Also, a step by step implementation of the method is described. 

Keywords: Socialmetric table, Project method. 
 

1. Εισαγωγή 
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Τα µαθήµατα Πληροφορικής, στην µεγάλη τους πλειοψηφία εργαστηριακά (τα 
θεωρητικά µαθήµατα είναι µόνο ένα µικρό µέρος από αυτά των ΕΠΑΛ, ενώ στο 

Γυµνάσιο και το ΓΕΛ είναι όλα εργαστηριακά), ευνοούν τη διδασκαλία σε οµάδες. 

Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (http://www.pi-schools.gr/programs/depps/), η διδασκαλία 

της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο θα πρέπει να στηρίζεται σε συµµετοχικές – 

συνεργατικές µεθόδους. Ωστόσο, στο Γυµνάσιο το µάθηµα της Πληροφορικής είναι 
µονόωρο, µε αποτέλεσµα κατά τη διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς να 

πραγµατοποιούνται πρακτικά περίπου 20-25 διδακτικές ώρες. Επίσης, αν για 

οποιοδήποτε λόγο χαθεί µία διδακτική ώρα, τότε θα µεσολαβήσει διάστηµα δύο 

εβδοµάδων προκειµένου να πραγµατοποιηθούν δύο διαδοχικά µαθήµατα. Έτσι, το 

διάστηµα που µεσολαβεί από µάθηµα σε µάθηµα στην πράξη «αµβλύνει» όχι µόνο 
τις γνωστικές αλλά και τις κοινωνικές διεργασίες που συντελούνται µέσα στην τάξη. 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει, ότι ούτε ο εκπαιδευτικός έχει πολλές φορές τον χρόνο να 

διαµορφώσει επαρκή εικόνα για τους µαθητές του αλλά ούτε και οι µαθητές να 
οικοδοµήσουν σχέσεις µεταξύ τους, τέτοιες που να τους επιτρέπουν να 

συνεργάζονται αποτελεσµατικά στο πλαίσιο µιας οµάδας. Πολύ περισσότερο το 

πρόβληµα αυτό είναι εµφανές στη Γ΄ Γυµνασίου, όπου πρέπει οι µαθητές, 

δουλεύοντας σε οµάδες, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις λεγόµενες µεγάλες 

συνθετικού τύπου εργασίες, µε τον εκπαιδευτικό υπεύθυνο για την εφαρµογή τους µε 
χρήση της µεθόδου Project.  

Στην εργασία αυτή προτείνεται η χρήση ενός µεθοδολογικού εργαλείου, του 

κοινωνιοµετρικού πίνακα (ή κοινωνιόµητρας), που βοηθά τον εκπαιδευτικό κλάδου 

πληροφορικής να διαχειριστεί τα παραπάνω χαρακτηριστικά των µαθηµάτων που 
διδάσκει. Το εργαλείο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί, εκτός από το Γυµνάσιο, και 

στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όπου η διδασκαλία σε οµάδες είναι η πιο συχνά επιλεγόµενη 

διδακτική τεχνική, ιδιαίτερα στα εργαστηριακά µαθήµατα και τα µαθήµατα επιλογής 
(Καράκιζα, 2004).  

Η χρήση του κοινωνιοµετρικού πίνακα βοηθάει τον εκπαιδευτικό να οργανώσει την 

τάξη του σε λειτουργικές οµάδες. Ο εκπαιδευτικός αποκοµίζει πολύτιµα στοιχεία για 
το πώς αισθάνονται γενικά οι µαθητές στην τάξη και πως βιώνουν τις σχέσεις τους. 

Με µικρές παρεµβάσεις, οι οποίες θα αποσκοπούν στη βελτίωση της δηµοτικότητας 

των µαθητών µε χαµηλή κοινωνική αποδοχή, µπορεί να βελτιώσει το κλίµα και το 

δίκτυο των διαπροσωπικών σχέσεων της τάξης. Τέλος, η υλοποίηση µεγάλων 

εργασιών µέσω της µεθόδου Project (Σχέδιο δράσης) αποτελεί µια ευκαιρία για 
εφαρµογή του µεθοδολογικού εργαλείου, ώστε να βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός στη 

διαχείριση οµαδικών εργασιών (Καραµάνης, κ.ά., 2001). 

2. Χωρισμός της τάξης σε λειτουργικές 
ομάδες 
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Η διαδικασία της συγκρότησης των οµάδων εργασίας σε µια σχολική τάξη είναι 
καθοριστικής σηµασίας για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση µιας οµαδικής 

εργασίας και πολλές φορές αποτελεί πηγή προβληµατισµού για τους εκπαιδευτικούς, 

κυρίως σε σχέση µε τα κριτήρια αλλά και τις διαδικασίες σχηµατισµού των οµάδων. 

Αυτό µπορεί να γίνει είτε ελεύθερα και χωρίς καµία µεσολάβηση του εκπαιδευτικού 

(τότε οι επιλογές των µαθητών γίνονται ανάλογα µε τις φιλίες, τα ενδιαφέροντα ή τις 
επιδόσεις στα µαθήµατα), είτε µε σχηµατισµό οµάδων µε κριτήρια αυστηρά 

καθορισµένα από τον εκπαιδευτικό ή, τέλος, µε χρήση κοινωνιοµετρικών µεθόδων. Ο 

τελευταίος τρόπος θεωρείται πιο αποτελεσµατικός για τη συγκρότηση οµάδων στο 

Γυµνάσιο και στο Λύκειο (Γενικό και Επαγγελµατικό).  

Για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα από έρευνα (Καράκιζα, 2004) στο χώρο της 

Β/θµιας εκπαίδευσης, όπου οι  252 µαθητές του δείγµατος απάντησαν, µεταξύ άλλων, 

και στην ερώτηση «Πώς επέλεξες τον διπλανό σου;», έχουν ως εξής.  

Πίνακας 1: Απαντήσεις µαθητών στην ερώτηση «Πως επέλεξες τον διπλανό σου;» 

Απαντήσεις Πλήθος Συχνότητες 

Τυχαία.  30 12% 

Είναι φίλος µου. 180 71% 

Ξέρει πολλά για υπολογιστές κι αυτό µε διευκολύνει.    6 2% 

Προτιµώ να κάθοµαι µόνος.  34 14% 

Σύνολο 250 99% 

Είναι φανερή η επιλογή της µεγάλης πλειοψηφίας (71%) των µαθητών να βρεθούν 

στην ίδια οµάδα µε ένα φίλο τους. Ούτε η τύχη, ούτε η σκοπιµότητα αποτελούν 

κριτήριο επιλογής του άλλου µέλους της οµάδας. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι σύµφωνα 

µε την ίδια έρευνα, µόνο στο 6% των οµάδων συνυπάρχουν και τα δύο φύλα, ενώ 
στις υπόλοιπες υπάρχουν µαθητές του ίδιου φύλου. Σηµειώνουµε επίσης ότι το 50% 

των οµάδων περιλαµβάνουν άτοµα της ίδιας κατηγορίας επίδοσης, ενώ µόνο στο 

10% των οµάδων συνυπάρχουν ένας µαθητής υψηλής επίδοσης και ένας χαµηλής. Τα 

παραδοσιακά σχήµατα και οι ήδη διαµορφωµένοι ρόλοι της τάξης µεταφέρονται κατ’ 

αρχήν και εδώ: ο µαθητής αισθάνεται ασφαλής για να δουλέψει και κυρίως για να 

συνεργασθεί, µε τον όµοιο και όχι µε τον διαφορετικό, όπως θα δούµε και παρακάτω. 

Η «αναζήτηση της οµοιότητας» είναι κίνητρο (Χρηστάκης, 1997). Η οµοιότητα, η 

οποία µπορεί να αναφέρεται είτε στο φύλο είτε στην επίδοση, εξασφαλίζει 
οικειότητα, εγγύτητα, προστασία, αποτελεσµατικότητα (Καράκιζα, 2004). 

Ακολούθως περιγράφεται λεπτοµερέστερα ο τρίτος τρόπος χωρισµού σε οµάδες 

βάσει της κοινωνιοµετρίας, η οποία είναι µέθοδος και ταυτόχρονα σύνολο από 

τεχνικές, µε τις οποίες διαπιστώνονται και µελετούνται οι διαπροσωπικές σχέσεις 
ανάµεσα στα µέλη µιας κοινωνικής οµάδας, σε ένα δεδοµένο χρόνο. Βασίζεται στην 

υποβολή ερωτήσεων στους µαθητές της σχολικής τάξης για τις σχέσεις τους µε τους 
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συµµαθητές τους στην ίδια τάξη/τµήµα, πράγµα που σηµαίνει ότι ως µέθοδος 
µέτρησης συναισθηµατικών καταστάσεων αποτελεί µια κρίση που αφορά συµπάθεια, 

ικανότητα συνεργασίας, ανεκτικότητα και εµπιστοσύνη, χωρίς όµως να δίνει 

πληροφορίες για το βάθος των σχέσεων. 

Το κοινωνιοµετρικό τεστ είναι ένα ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις σχετικές µε τις 

επιθυµίες των µαθητών µιας τάξης. Οι ερωτήσεις µπορεί να αναφέρονται στη φιλία, 

τη συνεργασία, το παιχνίδι, την επικοινωνία, την ικανότητα ή δεξιότητα των µελών 

της τάξης, κλπ. Στη σχολική τάξη πληροφορεί τον εκπαιδευτικό ποιος µαθητής 

γίνεται αποδεκτός από τους άλλους, ποιες επιλογές είναι αµοιβαίες, τις προτιµήσεις 
µεταξύ ατόµων του ίδιου ή του άλλου φύλου κ.ά. Π.χ., µια τέτοια ερώτηση µπορεί να 

είναι η ακόλουθη: «Με ποιους συµµαθητές σου θέλεις να είσαι στην ίδια οµάδα στο 

εργαστήριο Πληροφορικής; (γράψε τρία ονόµατα κατά σειρά προτίµησης)». 

Προηγουµένως, θα πρέπει να εξηγηθεί στους µαθητές της τάξης για ποιο λόγο 

ζητούνται αυτές οι πληροφορίες και να διαβεβαιώσουµε ότι θα τηρηθεί απόλυτα η 

ανωνυµία των απαντήσεών τους. Επειδή η αξιοπιστία του τεστ εξαρτάται από την 

ειλικρίνεια των µαθητών, πρέπει να τονιστεί ότι οι απαντήσεις οφείλουν να είναι 

αυθόρµητες. Έρευνες της κοινωνικής ψυχολογίας έδειξαν ότι οι µαθητές γνωρίζουν 

πολύ καλά τη θέση που έχει ο καθένας στο δίκτυο των σχέσεων µέσα σε µια τάξη 

(Reck, 1980, Earn & Sobol, 1990). 

Οι απαντήσεις των µαθητών καταχωρούνται στον κοινωνιοµετρικό πίνακα ή 

κοινωνιόµητρα, ο οποίος έχει αριθµό στηλών και γραµµών ίσων µε τον αριθµό των 

µαθητών της τάξης (Πίνακας 2). Κάθε µαθητής συµβολίζεται µε το ονοµατεπώνυµο ή 

τα αρχικά του. Οι προτιµήσεις τους συµβολίζονται µε τον αριθµό 1 η πρώτη, 2 η 

δεύτερη και 3 η τρίτη, στα αντίστοιχα τετραγωνάκια του πίνακα. Στο κάτω µέρος 
εγγράφονται τα συνολικά αποτελέσµατα.  

Πίνακας 2: Κοινωνιόµητρα τάξης µε 12 µαθητές και µαθήτριες (αγόρια: Α, Ε, Θ, Ι, Λ, 
Μ -  κορίτσια: Β, Γ,  ∆, Ζ, Η, Κ) 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ 

Α   1  2  3      

Β   1  2    3    

Γ  1    2   3    

∆ 2  1        3  

Ε 1      3     2 

Ζ   1    3  2    

Η 3    1   2     

Θ  3       2  1  

Ι   2   3  1     

Κ   1  2    3    



3η  Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής 

 

5 
 

Λ    2    1    3 

Μ 1  2  3        

1η επιλογή 2 1 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 

2η επιλογή 1 0 2 1 3 1 0 1 2 0 0 1 

3η επιλογή 1 1 0 0 1 1 3 0 3 0 1 1 

Σύνολο 4 2 7 1 5 2 3 3 5 0 2 2 

Οι κατηγορίες δηµοτικότητας ή δηµοφιλίας είναι οι ακόλουθες: 

� ∆ηµοφιλής: συγκεντρώνει πολλές επιλογές, π.χ. 6,7. 
� Μαθητής Μέσου Όρου: συγκεντρώνει αρκετές επιλογές, π.χ. 4,5. 

� Αντιφατικός: συγκεντρώνει συνήθως µέτριο αριθµό επιλογών, π.χ. 2,3). 

� Παραµεληµένος: συγκεντρώνει ελάχιστες επιλογές, π.χ.1. 

� Απορριπτόµενος: µηδενικός αριθµός επιλογών. 
Μαθητές µε αµοιβαία προτίµηση πρέπει να µπαίνουν στην ίδια οµάδα και για τον 

κάθε µαθητή να ικανοποιείται µία τουλάχιστον επιθυµία. Μαθητές που δεν είναι 

επιθυµητοί από κάποιους, δεν πρέπει να µπαίνουν στις ίδιες οµάδες. Επίσης, οι 

παραµεληµένοι ή απορριπτόµενοι µαθητές πρέπει να τοποθετούνται σε οµάδες µε 

συµµαθητές τους, που αφενός οι ίδιοι προτιµούν και αφετέρου σε αυτή από τις 
οµάδες που παρουσιάζει τη χαµηλότερη αντίσταση προς αυτούς (James, 1993). Για 

παράδειγµα, µία συγκρότηση σε 4 οµάδες µπορεί να έχει ως εξής: 1
η
 οµάδα: Γ-Ι-Κ,  

2
η
 οµάδα: Θ-Λ- ∆, 3

η
 οµάδα: Ζ-Η-Α και 4

η
 οµάδα: Ε-Μ-Β. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η κοινωνιόµητρα είναι απλά ένα διαγνωστικό εργαλείο. 

Στην πράξη, η µάθηση βασισµένη σε συνθετικές εργασίες (project-based learning) 

αποτελεί ένα καινοτοµικό µοντέλο σχολικών δραστηριοτήτων, όπου ο εκπαιδευτικός 

έχει την ευκαιρία να εφαρµόσει συστηµατικά τον κοινωνιοµετρικό πίνακα στην φάση 

της συγκρότησης των οµάδων (Frey, 1998). Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα – σε 

αντίθεση µε πολλά αντίστοιχα διεθνή – δεν είχαν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για την 

ένταξή τους στην σχολική πραγµατικότητα, κυρίως λόγω των αυξηµένων 

απαιτήσεων που παρουσιάζει η εκτέλεση των συνθετικών εργασιών τόσο από τον 
διδάσκοντα όσο και από τους µαθητές. Στα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 

(Α.Π.Σ.) των µαθηµάτων Πληροφορικής του Γυµνασίου και του Γενικού Λυκείου 

υπάρχει η ενότητα “∆ιερευνώ-∆ηµιουργώ-Ανακαλύπτω” γενικός σκοπός της οποίας 

είναι να εµπλακούν οι µαθητές σε ποικίλες οµαδικές δραστηριότητες, να 

χρησιµοποιούν µέσα και εργαλεία που είναι διαθέσιµα στο σχολικό εργαστήριο 

(λογισµικό γενικής χρήσης, προγραµµατιστικά περιβάλλοντα, εργαλεία αξιοποίησης 

των υπηρεσιών του Internet κ.ά.), τα οποία όµως δεν αποτελούν το κύριο αντικείµενο 

της διδασκαλίας. Η συγκρότηση των οµάδων κατά τη φάση της οργάνωσης του 

project αποτελεί µόνιµη πηγή προβληµατισµού για τον εκπαιδευτικό που έχει την 
ευθύνη (Θεοφανέλλης, 2008). Η χρήση του κοινωνιοµετρικού πίνακα τον 

διευκολύνει και αυξάνει τις πιθανότητες να δηµιουργηθούν οµάδες που θα έχουν τις 
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λιγότερες δυνατές δυσλειτουργίες, τείνοντας να µετατραπούν σε οµάδες πλούσιας 
αλληλεπίδρασης και δηµιουργίας. 

3. Συμπεράσματα 

Στην παρουσίαση αυτή προτείνουµε ένα χρήσιµο για τους καθηγητές Πληροφορικής 

εργαλείο, τον κοινωνιοµετρικό πίνακα.  Η χρήση του αξιοποιείται κατά το χωρισµό 

µιας τάξης σε οµάδες. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες 

και τα κριτήρια που θέτει η επιστήµη της Κοινωνιολογίας και συγκεκριµένα τα 

κοινωνιοµετρικά τεστ και τους κοινωνιοµετρικούς πίνακες (Σαρρής, 1995). 
Θεωρούµε ότι η χρήση του θα προσφέρει στην καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη, και 

κυρίως όπου εφαρµόζεται οµαδοσυνεργατική µέθοδος. Μια τέτοια περίπτωση είναι η 

υλοποίηση µεγάλων εργασιών, µε εφαρµογή της µεθόδου Project, όπου οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να βιώσουν και να αποδεχθούν την καινούρια προσέγγιση 
του ρόλου τους, να εµπεδώσουν και να εφαρµόσουν νέες διδακτικές πρακτικές και να 

προσεγγίσουν διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης. Η αποδοχή του εργαλείου από 

τους εκπαιδευτικούς και η σωστή εφαρµογή του αποτελεί σηµείο κλειδί για την καλή 

λειτουργία των οµάδων και εποµένως συντελεί στη διατήρηση ή εξάπλωση της 

µεθόδου και σε πολλά µαθήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
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