
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ - 9350062
Στόχος Βελτίωσης:

Βασικός σκοπός της δράσης είναι οι μαθητές να εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή αφήγηση(Β και Γ
τάξεις),την προφορική και γραπτή περιγραφή στα αγγλικά(ΣΤ1 και ΣΤ2 τάξεις) τον προφορικό και γραπτό λόγο
επιχειρημάτων (Δ και ΣΤ1 Τάξεις )μέσα από ομαδοσυνεργατικές πρακτικές διαδασκαλίας και μάθησης
καλλιεργώντας παράλληλα τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης ,της επικοινωνίας ,της συνεργασίας ,της
αποδοχής , της διαφορερτικότητας και της αλληλεγγύης.

Επιμέρους στόχοι

Λειτουργία πενταμελών ,ισοδύναμων και αναμοιογενών ομάδων  μαθητών,
κατανομή ρόλων ευθύνης σε κάθε μέλος και εκ περιτροπής αλλαγή των ρόλων
στην ομάδα,έτσι ώστε κάθε μαθητής -μέλος να έχει τη δυνατότητα να εργασθεί
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν και οι πέντε ρόλοι της ομάδας
στη διάρκεια της μαθησιακής πράξης.
Από κοινού (εκπαιδευτικοί και μαθητές ) δημιουργία κανονισμού λειτουργίας
των ομάδων της τάξης
Συνδιοργάνωση και συμμετοχή του  συνόλου των μαθητών της τάξης στις
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

 

 

Σχέδιο Δράσης: Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών και των μαθητριών του
σχολείου μας μέσα από ομαδοσυνεργατικές πρακτικές διδασκαλίας της προφορικής
και γραπτής έκφρασης
Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Συντονιστής Δράσης: ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Στην εποχή μας το σχολείο αναλαμβάνει όλο και περισσότερες ευθύνες κοινωνικοποίησης των παιδιών, οι οποίες
αυξάνονται δραματικά χρόνο με το χρόνο εξαιτίας βασικών αλλαγών που συμβαίνουν τόσο στους άλλους φορείς
κοινωνικοποίησης (διαζευγμένοι γονείς, απόντες συγγενείς, γείτονες και φίλοι), όσο και στις καθημερινές
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και συνήθειές μας (ελάχιστος ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, αναστολή
σημαντικών κοινωνικών αναγκών μας λόγω των συνεπειών της πανδημίας). Οι συνθήκες μέσα στις οποίες
μεγαλώνουν τα σύγχρονα παιδιά προσανατολίζουν τους ειδικούς στην επιτακτική ανάγκη να θέσουν την



αυτόνομη κοινωνικοποίηση μεταξύ των πρωταρχικών επιδιώξεων της εκπαίδευσης. Προς το σκοπό αυτό η
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία προσφέρεται περισσότερο από κάθε άλλη μαθησιακή προσέγγιση, επειδή
αναπτύσσει αποτελεσματικά και δεξιότητες και στάσεις επικοινωνίας και συνεργασίας.

Για τις ανάγκες πραγματοποίησης της δράσης μας θα εφαρμόσουμε τη μεθοδολογία της έρευνας - δράσης, δηλαδή
θα συλλέξουμε δεδομένα ( ερωτηματολόγια, φύλλα εργασίας, κοινωνιογράμματα ), θα τα αναλύσουμε σύμφωνα
με τις αρχές της αναστοχαστικής ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της
ανάλυσης και θα διατυπώσουμε τα συμπεράσματά μας. Στην περίπτωση που τα συμπεράσματα αυτά δεν είναι
σύμφωνα με τη στοχοθεσία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης, θα προβούμε σε νέο αναστοχασμό,
από τον οποίο θα προέρθουν νέα ερευνητικά ερωτήματα και ο αναθεωρημένος σχεδιασμός της επόμενης
παρέμβασης.

Η δράση μας στοχεύει στη βελτίωση του κλίματος που επικρατεί στην τάξη στη διάρκεια της μαθησιακής
διαδικασίας. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και των
μαθητριών της κάθε τάξης μέσα από εκπαιδευτικές πρακτικές καλλιέργειας των δεξιοτήτων της επικοινωνίας,
της συνεργασίας, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Α. Για την υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός του πεδίου παρέμβασης. Η εν λόγω
ενέργεια περιλαμβάνει: α) Συμμετοχική παρατήρηση από εκπαιδευτικούς - μέλη
της ομάδας δράσης, β) Αξιοποίηση αναφορών από τους εκπαιδευτικούς
ειδικότητας για περιστατικά, γεγονότα και καταστάσεις σχετικά με την υπό
έρευνα προβληματική, γ) Ερωτηματολόγια προς τους μαθητές, οι οποίοι
αξιολογούν το κλίμα της τάξης τους, τις σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών τους,
την ανταγωνιστικότητα και τη συνεργασία, το επίπεδο συνοχής της ομάδας -
τάξης

2. Καταγραφή δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης. Η εν λόγω
ενέργεια περιλαμβάνει προσδιορισμό ποιοτικών (για παράδειγμα, μέτρηση
δυναμικής της ομάδας - τάξης κάθε μήνα) και ποσοτικών (για παράδειγμα,
μέτρηση αριθμού περιστατικών σύγκρουσης μεταξύ συμμαθητών ανά τάξη,
ημέρα και εβδομάδα) δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης ενεργειών
παρέμβασης της ομάδας δράσης.

3. Καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων για την ενεργό συμμετοχή τους τόσο
στις ομάδες εργασίας, όσο και στην ευρύτερη ομάδα της τάξης μέσα από
ομαδοσυνεργατικές πρακτικές εξάσκησής τους στα τρία βασικά είδη του
προφορικού και γραπτού λόγου: αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία.

4. Καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα
από ομαδοσυνεργατικές πρακτικές εξάσκησής τους στο θεατρικό παιχνίδι, στο
θεατρικό παραμύθι, στην παρουσίαση θεατρικού έργου, στην κατασκευή
διαφημιστικών καρτών και αφισών με θέματα όπως μνημεία, φυσικές ομορφιές
και αξιοθέατα, στην ενεργό συμμετοχή τους σε αγώνες επιχειρηματολογίας.

5. Κοινωνιομετρικά τεστ για την τελική αξιολόγηση της εξέλιξης της δυναμικής
της ομάδας σε καθεμιά σχολική τάξη ξεχωριστά (στην έρευνα συμμετέχουν οι



μαθητές πέντε σχολικών τάξεων: Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ1, ΣΤ2), ερωτηματολόγια προς
τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν την πορεία της δράσης, τη
συμμετοχή της ομάδας τους και τη συμμετοχή των υπόλοιπων ομάδων στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποτελούν τη δράση.

Β. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της έρευνας δράσης

Διαδικασίες υλοποίησης:

1. Προσδιορισμός του πεδίου παρέμβασης: 1ο τρίμηνο
2. Καταγραφή δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης: 1ο και 2ο

και 3ο τρίμηνο
3. Ανάπτυξη στρατηγικών ενδυνάμωσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας

μεταξύ των μαθητών της τάξης: 1ο και 2ο και 3ο τρίμηνο
4. Δημιουργία κώδικα καλής συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: 1ο τρίμηνο
5. Προγραμματισμός, οργάνωση και διεξαγωγή ομαδοσυνεργατικών

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην τάξη: 1ο και 2ο και 3ο τρίμηνο
6. Παρακολούθηση και ανατροφοδότηση της δράσης: 1ο και 2ο και 3ο τρίμηνο
7. Τελική Αξιολόγηση της δράσης: 3ο τρίμηνο

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ " Πρακτικές Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Επικοινωνίας 
στα γλωσσικά μαθήματα του δημοτικού (ελληνικής και αγγλικής γλώσσας) στοχεύοντας στη Βελτίωση των 
Διαμαθητικών Σχέσεων στην Τάξη.

Η αρχική αξιολόγηση της δράσης διενεργήθηκε στα τέλη του πρώτου διδακτικού τριμήνου με την ολοκλήρωση 
του σχεδιασμού της παρούσας δράσης προκειμένου να διερευνηθεί αφενός αν η υλοποίησή της είναι εφικτή και 
αφετέρου αν η διάρθρωση του σχεδιασμού της είναι ποιοτική. Η αρχική διερεύνηση του κλίματος στις πέντε 
τάξεις που συμμετέχουν στην έρευνα έγινε μέσω ερωτηματολογίου κλειστού τύπου που απαντήθηκε από το 
σύνολο των μαθητών. Οι βασικοί δείκτες που καταμετρήθηκαν ομαδοποιούνται ως εξής: διενεκτικότητα, 
ανταγωνισμός, βία, επιθετικότητα, επίπεδο συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία, πνεύμα διαμαθητικής 
σενεργασίας, συνεκτικότητα τάξης, βαθμός ικανοποίησης από τον τρόπο λειτουργίας της τάξης. 

Αναλύοντας τα δεδομένα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

1. Οιμαθητέςείναιχωρισμένοισεμικρέςομάδεςτωνδύομέχριτεσσάρωνατόμων
γιατησύνθεσητωνοποίωντακριτήριαείναικυρίωςτοφύλοημαθησιακήπρόοδοςοισχέσειςμαθητή/μαθήτριαςκιεκπαιδευτικούοιφιλίεςεκτόςσχολείου

2. Σημαντικόςαριθμόςαγοριώνδηλώνουνπωςσυχνάκαυγαδίζουνγιαναλύσουντιςδιαφορέςτους
3. Σεκάθετάξηυπάρχουνμαθητέςκοινωνικάαπομονωμένοιγεγονόςπουεπηρεάζειαρνητικάτηνπρόοδότουςσταμαθήματα
4. Παράτηνπροτίμησήτουςγιατασυνεργατικάπαιχνίδιαπολλοίμαθητέςεπιλέγουνναεργάζονταιστηντάξημόνοιτους.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Ανθρώπινο Δυναμικό: οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι μαθητές των πέντε
τάξεων που συμμετέχουν στην έρευνα (τάξεις: δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και τα
δύο τμήματα της έκτης)

2. Υλικοτεχνική Υποδομή του σχολείου: ηλεκτρονικός και ψηφιακός εξοπλισμός
για την καταγραφή, τη μελέτη και την παρουσίαση δεδομένων, ψηφιακές 



πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass, e-me) για την εκπόνηση
συνεργατικών εργασιών από τους μαθητές της έκτης

3. Φύλλα Παρατήρησης, Ερωτηματολόγια, Κοινωνιομετρικά Λογισμικά
(GroupDynamics, SocioMetrics) για την αξιολόγηση της έρευνας δράσης.

 

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η βασική υπόθεση της παρούσας έρευνας είναι ότι η συστηματική και διδακτικά δομημένη αξιοποίηση
ομαδοσυνεργατικών βιωματικών πρακτικών ανάπτυξης του προφορικού και γραπτού λόγου στη μαθησιακή και
διδακτική διαδικασία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των διαμαθητικών σχέσεων στη σχολική τάξη.
Συνεπώς, ο βαθμός επίτευξης των στόχων της έρευνας εξαρτάται άμεσα από τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Πραγματοποιήθηκαν οργανωμένα και μεθοδικά όλες οι επιμέρους ενέργειες της
δράσης που αποσκοπούν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη στους μαθητές των
αντίστοιχων δεξιοτήτων;

2. Έγινε συστηματική και λεπτομερής παρακολούθηση και ανάλυση των
δεδομένων κάθε ερευνητικού αποτελέσματος σε όλη την πορεία της δράσης;

3. Για την υλοποίηση της δράσης συμμετείχε το σύνολο των μαθητών αλλά και
των εκπαιδευτικών των τάξεων που παίρνουν μέρος στην παρούσα έρευνα;

4. Λειτούργησε το σύνολο των παραγόντων της σχολικής κοινότητας
(εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) υπεύθυνα και δεσμευτικά στην οργάνωση και
την υλοποίηση της δράσης;

5. Βελτιώθηκαν τελικά οι σχέσεις των μαθητών και των μαθητριών των τάξεων
που συμμετείχαν στη δράση;

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Για την αξιολόγηση της δράσης θα αξιοποιηθούν δείκτες σχετικοί με τις εκάστοτε απαιτήσεις του
χρονοδιαγράμματος της δράσης. Η αξιολόγηση διαμορφώνεται σε τρία στάδια:

1. Την Αρχική Αξιολόγηση, η οποία διενεργείται με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της δράσης και πριν την
έναρξή της, για να αξιολογηθεί αφενός αν η υλοποίηση της δράσης είναι εφικτή και αφετέρου αν η διάρθρωση
του σχεδιασμού της είναι ποιοτική. Για την αρχική αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο κλειστού
τύπου που θα συμπληρωθεί από το σύνολο των μαθητών που συμμετέχουν στην έρευνα.

2. Τη Διαμορφωτική Αξιολόγηση, που διενεργείται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Στο στάδιο αυτό
θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των επιμέρους ενεργειών της δράσης, σύμφωνα με το βαθμό της οποίας θα
γίνουν τροποποιητικές παρεμβάσεις: διαφοροποίηση, εμπλουτισμός ή αντικατάσταση κάποιων ενεργειών, οι
οποίες στην πορεία της δράσης θα φανούν αναποτελεσματικές. Η διαμορφωτική αξιολόγηση θα γίνει μέσω
Φύλλων Παρατήρησης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.

3. Την Τελική Αξιολόγηση, η οποία διενεργείται αφού ολοκληρωθεί η δράση. Στο στάδιο αυτό θα εξεταστεί ο
βαθμός επίτευξης των στόχων της δράσης καθώς και οι άμεσες και έμμεσες συνέπειές της στη λειτουργία της
σχολικής κοινότητας. Η τελική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω κοινωνιογραφημάτων τάξης και
ερωτηματολογίων ανοιχτού και κλειστού τύπου, που θα συμπληρωθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές που
συμμετέχουν στην έρευνα.



 

 

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Συγχαρητήρια για την επιλογή του θέματος, όπως και για την προσπάθεια αποτύπωσης του Σχεδίου Δράσης! Το
Σχέδιο διαθέτει σαφείς στόχους, ο σχεδιασμός διαθέτει δομή και ροή και η μεθοδολογία έρευνας είναι
συνεκτική! Η διδακτική παρέμβαση περιγράφεται με σαφήνεια και οι ερευνητικές διαδικασίες συλλογής και
ανάλυσης των δεδομένων είναι εμπεριστατωμένες!

Υπενθυμίζουμε ότι επειδή στην παρούσα φάση το Σχέδιο Δράσης αφορά στον σχεδιασμό δράσεων επί χάρτου, η
Ομάδα Δράσης κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσης, της φάσης της υλοποίησης, αν κρίνει ότι απαιτείται,
δύναται να προβεί σε ανασχεδιασμό ή σε διορθωτικές κινήσεις και  διαφοροποιήσεις, ώστε να κατορθώσει να
επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε. 

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία!

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα των ομαδοσυνεργατικών μαθησιακών πρακτικών είναι η
ισότιμη και δημοκρατική συμμετοχή των μαθητών στη βιωματική παραγωγή γνώσης και η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων τους στη διερευνητική μάθηση. Με γνώμονα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης των καλών
μαθησιακών πρακτικών, που αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων τόσο γλωσσικής έκφρασης όσο και
συμμετοχικής διερευνητικής παραγωγής γνώσεων, υλοποιήθηκαν σε καθεμιά από τις έξι τάξεις που παίρνουν
μέρος στην έρευνα οχτώ συνολικά διδακτικές παρεμβάσεις - δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των οχτώ
εβδομάδων υλοποίησης της παρούσας έρευνας δράσης. Συγκεκριμένα:

Στις τάξεις Δ΄ και ΣΤ1 πραγματοποιήθηκαν δράσεις των οποίων οι μαθησιακοί
στόχοι ήταν η καλλιέργεια των ακόλουθων δεξιοτήτων: η πειθώ μέσω της
αιτιολόγησης, η δημιουργική σκέψη, η ανάπτυξη πλούσιας και άρτιας
έκφρασης, η κατανόηση υποθετικών προτάσεων του λόγου και η δυνατότητα
τεκμηρίωσής τους με επιχειρηματολογική σκέψη βασισμένη στην αιτιολόγηση
(για παράδειγμα: Αν δυναμώσει ο αέρας, θα επιστρέψουμε στην ακτή επειδή η
θάλασσα θα "σηκώσει" κύματα.), η επιχειρηματολογία μέσω της εναντίωσης
(ναι μεν ... αλλά), ο πλουραλισμός και η σφαιρική αντιμετώπιση των ζητημάτων
(τα καπέλα του De Bono), ο αυθορμητισμός, η αφηγηματική ικανότητα. Τα
προϊόντα της μαθησιακής πρακτικής διακρίνονται σε τρία είδη γλωσσικής
έκφρασης: στην προφορική διαλεκτική επιχειρηματολογία, το
επιχειρηματολογικό κείμενο και τον προφορικό αγώνα αντιλογίας (debate).

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας δράσης είναι οι
ακόλουθες:

1. Προφορική Έκφραση - Αγώνες Πειθούς: Υποστηρίζουμε την άποψή μας
χρησιμοποιώντας αιτιολογικές προτάσεις, δηλαδή επιχειρήματα

2. Θεατρικό Παιχνίδι: "Η άποψή μου για το θέμα είναι ότι ... επειδή ... "



3. Φύλλα Εργασίας για την κατανόηση και εμπέδωση βασικών χαρακτηριστικών
του επιχειρηματολογικού λόγου

4. Μελέτη και ανάλυση κειμένων, εντοπισμός επιχειρημάτων και
αντεπιχειρημάτων αναφορικά με ένα θέμα, κατασκευή χάρτη επιχειρημάτων

5. Συλλογή εποπτικού υλικού αναφορικά με ένα θέμα και δημιουργία χάρτη
επιχειρημάτων

6. Αγώνες Πειθούς μεταξύ δύο ομάδων που υποστηρίζουν διαφορετική άποψη για
ένα επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα

7. Συλλογή εποπτικού υλικού για ένα θέμα διαφορετικό για κάθε ομάδα,
δημιουργία χάρτη επιχειρημάτων, συγγραφή κειμένου με την ακόλουθη δομή:
παρουσίαση θέσης σχετικά με το θέμα - υποστήριξη θέσης - αντίκρουση
αντίθετης άποψης - συμπέρασμα

8. Συλλογή εποπτικού υλικού αναφορικά με ένα θέμα κοινό για όλες τις ομάδες,
δημιουργία χάρτη επιχειρημάτων, συγγραφή κειμένου με την ακόλουθη δομή:
παρουσίαση θέσης σχετικά με το θέμα - υποστήριξη θέσης - αντίκρουση
αντίθετης άποψης - συμπέρασμα, συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης και
αξιολόγηση των συλλογικών εργασιών

Η σύνθεση και ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας διέφερε ανάλογα με τις απαιτήσεις της δραστηριότητας.
Συχνότερα οι μαθητές εργάζονταν σε τετραμελείς ανομοιογενείς ομάδες.

Στα τμήματα αγγλικής γλώσσας ΣΤ1 και ΣΤ2 πραγματοποιήθηκαν δράσεις των
οποίων οι μαθησιακοί στόχοι ήταν η καλλιέργεια των ακόλουθων δεξιοτήτων:

1. αναφορικά με τον προφορικό λόγο η δημιουργία προτάσεων χρησιμοποιώντας
για κάθε ουσιαστικό ένα επίθετο, η δραματοποίηση καθημερινών περιστάσεων
επικοινωνίας στις οποίες απαιτείται η χρήση ουσιαστικών και επιθέτων

2. αναφορικά με το γραπτό λόγο η αναγνωστική κατανόηση περιγραφικού
κειμένου, η δημιουργία προτάσεων χρησιμοποιώντας για κάθε ουσιαστικό ένα
επίθετο, η γραπτή περιγραφή προσώπου, ζώου, αντικειμένου, η συμμετοχική
συγγραφή περιγραφικού κειμένου δομημένου σε θεματικές ενότητες
(παραγράφους)

Οιδραστηριότητεςπουπραγματοποιήθηκανστηντάξηκατάτηδιάρκειαυλοποίησηςτηςέρευναςδράσηςείναιοιακόλουθες:

1. Παιχνίδιαγλωσσικήςέκφρασηςκαιεπικοινωνίας(τέσσερα διδακτικά
δίωρα):"Μάντεψε τι
Κρύβω","ΜάντεψετιΚρατάςσταΧέριασου","ΟυσιαστικάΕπίθετα=3,
2,1","ΕγώΠεριγράφωκιΕσύΜαντεύεις":Οιμαθητέςχωρισμένοισεανομοιογενείςομάδεςδραματοποιούνκαθημερινέςπεριστάσειςεπικοινωνίαςστιςοποίεςαπαιτείταιηχρήσηουσιαστικώνκαιεπιθέτων.

2. ΦύλλαΕργασίαςγιατηνεξάσκησητωνμαθητώνστηνπεριγραφήπροσώπου,ζώου,αντικειμένου(δύο
διδακτικά δίωρα)

3. Δημιουργίααφισών,έργωνζωγραφικήςκαικολάζμεσκοπότηνπροβολήτωνελληνικώναξιοθέατωνστοεξωτερικό



Ησύνθεσηκαιοαριθμόςτωνμελώνκάθεομάδαςδιέφερεανάλογαμετιςαπαιτήσειςτηςεκάστοτεδραστηριότητας.Συχνότεραοιμαθητέςεργάζοντανσετετραμελείςήπενταμελείςομάδες.

Στις Β΄ και Γ΄ τάξεις πραγματοποιήθηκαν δράσεις με τελικό στόχο την ομαδική
συγγραφή παραμυθιού. Οι μαθησιακοί στόχοι κλιμακώθηκαν ως εξής: α) η
καλλιέργεια φυσικής αυτογνωσίας και η ενδυνάμωση της
έκφρασης/επικοινωνίας μέσω παντομίμας, β) η δυναμική έκφραση, η ανάληψη
ρόλων, η καλλιέργεια ενσυναίσθησης/φαντασίας μέσω θεατρικού
αυτοσχεδιασμού/δραματοποίησης, γ) η κατανόηση χρονικής αλληλουχίας
αφηγηματικών κειμένων, δ) η καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής, ε) η
ανάπτυξη γλωσσικής επικοινωνίας μέσω συνεργασίας, στ) η ανάπτυξη της
αφηγηματικής ικανότητας, ζ) η συνεργατική διαβούλευση αναφορικά με την
επάρκεια/συνοχή του ομαδικού έργου.

Οι ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν οι εξής:

1. θεατρικό παιχνίδι-παντομιμική έκφραση
2. θεατρικό παιχνίδι-αυτοσχεδιασμός προσχεδιασμένης σκηνής
3. θεατρικό παιχνίδι-δραματοποίηση γνωστών παραμυθιών-κόμικς
4. ομαδικά φύλλα εργασίας σειροθέτησης εικόνων με συγγραφή λεζαντών και

ανακατεμένων προτάσεων
5. δημιουργική γραφή-επινόηση της συνέχειας και της ολοκλήρωσης μιας

δοσμένης από τον εκπαιδευτικό ημιτελούς ιστορίας με στόχο την ανταλλαγή
απόψεων, τη βελτίωση συγκέντρωσης και του προβληματισμού

6. δημιουργική γραφή-δημιουργία αυτοσχέδιας ιστορίας (κείμενα και
εικονογράφηση)-προϊόν συνεργασίας όλων των ομάδων μεταξύ τους

7. προετοιμασία παραμυθιού: οι ομάδες συναποφασίζουν (μέσω ιδεοθύελλας) τους
ήρωες, τον τόπο, τον χρόνο, την προβληματική, τις ανατροπές της ιστορίας τους

8. τελική συγγραφή-εικονογράφηση και παρουσίαση στην ολομέλεια

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Οι σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας δράσης είναι οι
ακόλουθες:

1. Δεν πραγματοποίηθηκαν οισυνεργατικές δραστηριότητες των μαθητών της ΣΤ1
στην εκπαιδευτικήπλατφόρμα e-me
λόγωέλλειψηςτωνκατάλληλωνμέσωνψηφιακήςτεχνολογίαςσεορισμένουςμαθητέςτηςτάξης.

2. Για τη μεγιστοποίηση του μαθησιακού χρόνου κρίθηκε απαραίτητο στο
μεσοδιάστημα της έρευνας δράσης να καθιερωθούν και να διδαχθούν στους
μαθητές κανόνες, προσδοκίες και ρουτίνες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή
διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Η περίοδος προσαρμογής των μαθητών



στα νέα δεδομένα λειτουργίας της τάξης είχε διάρκεια από οχτώ διδακτικά
δίωρα στις καλύτερα οργανωμένες τάξεις μέχρι δώδεκα διδαχτικά δίωρα στις
υπόλοιπες. Εννοείται πως ακολούθησαν συχνές ανατροφοδοτήσεις στους
μαθητές αναφορικά με τις παρεμβάσεις διαχείρισης τάξης σε όλη τη διάρκεια
της υλοποίησης της έρευνας δράσης. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια
δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης οι μαθητές έμαθαν να συζητούν
χαμηλόφωνα, να μιλούν μόνο σε σχέση με το θέμα της εργασίας που τους είχε
ανατεθεί, πρώτα να ρωτάνε τα μέλη της ομάδας τους πριν θέσουν μια ερώτηση
στο/στη δάσκαλο/δασκάλα τους, να κρατάνε τα χέρια και τα πόδια τους κοντά
στο σώμα τους και να ακολουθούν τις οδηγίες του/της εκπαιδευτικού. Στην ΣΤ1
τάξη οι ομάδες στα δύο τελευταία διδακτικά δίωρα σχηματίστηκαν σύμφωνα με
το κοινωνιόγραμμα της τάξης. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε μαθητή να
ορίσει ο ίδιος την ομάδα που θα ήθελε να ανήκει, αλλά και στην εκπαιδευτικό
να κάνει τις αναγκαίες διαρθρωτικές παρεμβάσεις με στόχο την
αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων. Η ανασύσταση των ομάδων είχε
θετικά αποτελέσματα ως προς τη λειτουργία των ομάδων, γιατί βελτιώθηκε η
αμοιβαία προσαρμογή των μαθητών στις μεταξύ τους σχέσεις.

Αποτελέσματα της Δράσης

Σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφηκαν μέσω των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν
(ερωτηματολόγια, κλείδες μη συμμετοχικής παρατήρησης, κοινωνιογράμματα) διαπιστώνουμε ότι στις τέσσερις
από τις πέντε σχολικές τάξεις που πήραν μέρος στην έρευνα υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ της παρούσας
ποιότητας των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και των προσδοκόμενων αποτελεσμάτων. Μόνο σε μία τάξη
φαίνεται να επέδρασαν θετικά οι δράσεις της παρούσας διδακτικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα:

α) Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών φαίνεται να αποτιμά θετικά την ομαδοσυνεργατική μέθοδο
διδασκαλίας και μάθησης, εκφράζει ωστόσο σχετική ικανοποίηση ως προς τον τρόπο συνεργασίας τους
εστιάζοντας σε αντιπαραθέσεις, διαμαρτυρίες, ασυμφωνία επιμέρους ρόλων στην ομάδα, σημαντικές διαφορές
στο βαθμό δυσκολίας των εργασιών από ομάδα σε ομάδα, αντιδράσεις που φανερώνουν τις ανταγωνιστικές
διαθέσεις των μαθητών όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών ομάδων αλλά και μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας. 

β) Αν και τα περισσότερα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν στις δράσεις της ερευνητικής
παρέμβασης, παρατηρείται ωστόσο μειωμένη ενεργοποίηση και συμμετοχή συγκεκριμένων μαθητών που
θεωρούνται "αδύναμοι" στα γνωστικά μαθήματα, γεγονός που ίσως οφείλεται στη μη εύστοχη επιλογή
κατάλληλων δραστηριοτήτων για την ενεργοποίηση και αυτής της μερίδας του μαθητικού δυναμικού της τάξης.
Η ομαδοσυνεργατικότητα φαίνεται να λειτούργησε ενισχυτικά στην αυτοπεποίθηση των δυναμικών μαθητών,
παρατηρείται σχετική βελτίωση στην ψυχολογία των συνεσταλμένων μαθητών, αλλά δυστυχώς διαπιστώνεται
στασιμότητα στη μαθησιακή συμπεριφορά των αδύναμων, οι οποίοι λειτούργησαν, στην καλύτερη περίπτωση,
ως_ακροατές_και_εφαρμοστές_των_προτάσεων που άκουγαν.

γ) Στις τρεις από τις πέντε σχολικές τάξεις οι παρεμβάσεις διαχείρισης προβληματικών συμπεριφορών φαίνεται
να επέδρασαν αποτελεσματικά στη βελτίωση του δικτύου των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών σε επίπεδο
τάξης.

 

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί



3 = Σε μεγάλο βαθμό

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Οι παράγοντες που διευκόλυναν την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας είναι οι ακόλουθοι:

Τα θέματα και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων είναι βασισμένα στα
ενδιαφέροντα των μαθητών.
Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων έχουν παιγνιώδη μορφή.
Το αντικείμενο μελέτης των δραστηριοτήτων είναι βασισμένο στα
ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών
Οι μέθοδοι υλοποίησης των δραστηριοτήτων είναι συνεργατικές, διερευνητικές -
ανακαλυπτικές, βιωματικές.
Η ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία
Οι κλείδες μη συμμετοχικής παρατήρησης και η κοινωνιομετρική μέθοδος
συλλογής δεδομένων συντέλεσαν σημαντικά στον εντοπισμό των
δυσλειτουργιών αναφορικά με το δίκτυο των διαπροσωπικών σχέσεων των
μαθητών της κάθε τάξης.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι παράγοντες που δυσχέραναν την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας δράσης είναι οι ακόλουθοι:



Ελλιπής ερευνητική εμπειρία των εκπαιδευτικών, μικρή εξοικείωσή τους με την
ερευνητική διαδικασία και το σχεδιασμό ερευνητικών τεχνικών
Προβληματική διαχείριση τάξης: Συχνά στη διάρκεια των συνεργατικών
δράσεων ορισμένοι μαθητές δεν συμμετείχαν στο μάθημα και κάποιοι άλλοι
εκδήλωναν προβληματική συμπεριφορά (ενοχλούσαν τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας, περιφέρονταν άσκοπα στο χώρο της αίθουσας, έβγαιναν από την
αίθουσα χωρίς την άδεια του εκπαιδευτικού) 
Μικρός αριθμός μαθητών με μειωμένες γλωσσικές, πολυγλωσσικές και
επικοινωνιακές δεξιότητες δεν συμμετείχε στις γραπτές ομαδικές
δραστηριότητες
Πρακτικοί περιορισμοί: φόρτος διδακτικού έργου και παράλληλα απαιτητική η
διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας δράσης (χρόνος για παρατήρηση της
μαθησιακής διαδικασίας και καταγραφή της παράλληλα με τη διεξαγωγή της
διδακτικής πράξης λόγω απουσίας κριτικών φίλων παρατήρησης, χρόνος για
συναντήσεις των μελών της ομάδας εκτός εργασιακού ωραρίου, επιπλέον
χρόνος για το σχεδιασμό ειδικών δραστηριοτήτων με την συμμετοχή
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, συχνές πολυήμερες απουσίες μαθητών και
εκπαιδευτικών-μελών της ερευνητικής ομάδας λόγω των πρωτόγνωρων
συνεπειών της πανδημίας)

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Στη διάρκεια της έρευνας δράσης παρήχθη το ακόλουθο υλικό:

Διαφημιστικές αφίσες για την προβολή των ελληνικών αξιοθέατων σε
αγγλόφωνες χώρες
Πίνακες επιχειρημάτων - αντεπιχειρημάτων
Κατασκευή "το τρενάκι των επιχειρημάτων"
Εικονογραφημένα παραμύθια
Χειροποίητα βιβλιαράκια "το παραμύθι της τάξης μας"
Κατασκευή κολάζ "αυτοβιογραφική περιγραφή των μαθητών της τάξης"
Φύλλα εργασίας
Κλείδες Παρατήρησης - Φύλλα Παρατήρησης
Κοινωνιομετρικά τεστ - Κοινωνιογράμματα

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Σε επίπεδο ερευνητικής ομάδας πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες "αλληλοδιδακτικές επιμορφώσεις":

Επιμόρφωση πάνω στα χαρακτηριστικά, τους στόχους τα μέσα και την
αξιοποίηση των μεθοδολογικών εργαλείων της έρευνας δράσης
Επιμόρφωση πάνω στη διδακτική μεθοδολογία παραγωγής αφηγηματικού



(τάξεις Β΄ και Γ΄), περιγραφικού (τάξεις αγγλικής γλώσσας ΣΤ1 και ΣΤ2) και
επιχειρηματολογικού λόγου (τάξεις Δ΄ και ΣΤ1)
Επιμόρφωση πάνω στα χαρακτηριστικά, τους στόχους και τα μέσα υλοποίησης
της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Η Παρατήρηση Διδασκαλίας (μη συμμετοχική) μέσω Κλείδας και Φύλλων
Παρατήρησης αποδείχτηκε μια πολύ σημαντική μέθοδος ποιοτικής έρευνας όχι
μόνο για τη συλλογή, αλλά και για την ερμηνεία των δεδομένων αναφορικά με
το προς μελέτη θέμα και τους διδακτικούς στόχους που ορίζονταν κάθε φορά.
Στη διάρκεια της παρατήρησης καταγράφηκαν γεγονότα, φαινόμενα, διάλογοι,
δραστηριότητες, στάσεις, μετατοπίσεις και οτιδήποτε κρίθηκε αναγκαίο από
τον εκπαιδευτικό για την εξέλιξη της έρευνας δράσης. Ως απαραίτητη μέθοδος
έρευνας στη μαθησιακή διαδικασία η Παρατήρηση Διδασκαλίας θα συνεχίσει
να αξιοποιείται από τα μέλη της ομάδας μας.
Όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη
συμβολή του κοινωνιογράμματος στη σύνθεση ή ανασύνθεση των ομάδων της
τάξης τους. Για την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής τάξης η
ερευνητική ομάδα συμφώνησε πως είναι σημαντικό στην αρχή της σχολικής
χρονιάς, αλλά και οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή αυτό κριθεί αναγκαίο,
κατά τη διαδικασία σύνθεσης των μαθητικών ομάδων οι εκπαιδευτικοί να
λαβαίνουν υπόψη όλες τις σημαντικές παραμέτρους όπως είναι η απόδοση των
παιδιών, το φύλο, η πολιτισμική ιδιαιτερότητα, η ιδιοσυγκρασία αλλά και οι
προσωπικές φιλίες, οι συγκρούσεις, οι αναστολές τους. Η κοινωνιομετρική
μέθοδος είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να
βελτιώσει το κλίμα και το δίκτυο των διαπροσωπικών σχέσεων της τάξης του.

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Στην πορεία διεξαγωγής της έρευνας προέκυψε η ανάγκη για τις ακόλουθες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών:

Επιμόρφωση στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην οργάνωση, τον
προγραμματισμό και την υλοποίηση των μαθημάτων, όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο από τον εκπαιδευτικό
Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης
της σχολικής τάξης. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρούν
στη μάθηση, μετά τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μάθησης
κάθε μαθητή, είναι η διαχείριση της σχολικής τάξης. Τα αποτελέσματα της
μαθησιακής διαδικασίας θα είναι θεαματικά, αν οι εκπαιδευτικοί
επιμορφωθούμε στη χρήση τεχνικών διαχείρισης, οι οποίες προωθούν τη
συνεργασία των μαθητών και συντελούν στην ενεργό συμμετοχή τους στις



μαθησιακές δραστηριότητες.

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Στη διάρκεια υλοποίησης της φετινής έρευνας δράσης μας δόθηκε η δυνατότητα να διαπιστώσουμε άμεσα την
καθοριστική συμβολή της επικοινωνίας, τόσο μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών όσο και των μαθητών μεταξύ
τους, της συνεργασίας και της ενσυναίσθησης στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος κατάλληλου για
την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής τάξης. Για το επόμενο σχολικό έτος σκεφτόμαστε να ερευνήσουμε
και να αξιοποιήσουμε διδακτικές μεθόδους και πρακτικές που καλλιεργούν στους μαθητές τις δεξιότητες της
διαπολιτιστικής επικοινωνίας και συνεργασίας, όχι μόνο στη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και
στη χρονική περίοδο του σχολικού διαλείμματος. Θεωρούμε, ωστόσο, πως τα αποτελέσματα της νέας έρευνας
δράσης θα είναι εξίσου αποκαρδιωτικά όσο και τα φετινά. Είναι κοινή πεποίθηση όλων μας πως η επιτυχία της
δράσης δεν κρίνεται μόνο από τη διδακτική εμπειρία, την επιστημοσύνη, την κατάλληλη προετοιμασία, τις
οργανωτικές και συνεργατικές δεξιότητές μας, αλλά κυρίως από τον δημιουργικό χρόνο που μπορεί να διαθέσει
ο καθένας μας για να υλοποιηθεί αυτή η απαιτητική συλλογική προσπάθεια. Επειδή, λοιπόν, οι υπηρεσίες που
παρέχει ο Έλληνας εκπαιδευτικός στα παιδιά του λαού πρέπει να είναι άριστες, καλό είναι σε κάθε σχολική
μονάδα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας να απαλλάσσονται από κάθε άλλης μορφής επαγγελματική υποχρέωση,
προκειμένου να εργάζονται απερίσπαστοι με στόχο την αξιοποίηση νέων μεθόδων και τεχνικών στη μαθησιακή
διαδικασία και την επαγγελματική βελτίωση των συνυπηρετούντων συναδέλφων τους.


