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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή παρουσιάζει µια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της δοµής επανάληψης σε 
µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που συνδυάζει τη µάθηση µε βάση συνθετικές εργασίες και τη 
µάθηση µε βάση περιπτώσεις. Στους µαθητές ανατίθεται µια συνθετική εργασία για την εκπόνηση της 
οποίας υποστηρίζονται από διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό σε µορφή περιπτώσεων, οι οποίες 
αποτελούν καταγραφές εµπειριών ειδικών σε αντίστοιχα προβλήµατα. Επιπλέον, οι περιπτώσεις 
εµπεριέχουν ερωτήµατα τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να απαντήσουν.. Η διδακτική πρόταση 
εφαρµόστηκε σε µαθητές Β’ τάξης ΤΕΕ δυο σχολείων στο µάθηµα του Προγραµµατισµού Υπολογιστών. 
Από την εµπειρική µελέτη προέκυψαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα σχετικά µε την δυνατότητα της 
πρότασης αυτής να υποστηρίξει τη διδασκαλία συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων καθώς και να 
ενισχύσει το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή των µαθητών. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Συνθετικές εργασίες, Μελέτη περιπτώσεων, ∆ιδακτική πληροφορικής, 
Προγραµµατισµός Υπολογιστών, ∆οµή επανάληψης 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

H ενθάρρυνση της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευόµενων και η χρήση 
δραστηριοτήτων που έχουν νόηµα για τους µαθητές συγκαταλέγονται στις αρχές που 
αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σχεδιάζουν τα 
περιβάλλοντα µάθησης του σύγχρονου σχολείου (Βοσνιάδου 2001). ∆υο εκπαιδευτικές 
στρατηγικές που υποστηρίζουν τις αρχές αυτές είναι η µάθηση µε βάση συνθετικές 
εργασίες (Project-based learning) (Thomas 2000) και η µάθηση µε βάση περιπτώσεις 
(Case-based learning) (Bennett et al. 2002).   

Στη µάθηση µέσω συνθετικών εργασιών η δραστηριότητα των µαθητών 
οργανώνεται γύρω από την εκπόνηση µιας συνθετικής εργασίας. Οι συνθετικές εργασίες 
βασίζονται σε ερωτήµατα ή προβλήµατα που προκαλούν το ενδιαφέρον των µαθητών και 
τους εµπλέκουν σε δραστηριότητες σχεδιασµού, επίλυσης προβληµάτων, λήψης 
αποφάσεων ή διερεύνησης. Επιπλέον, αποτελούν αυθεντικά προβλήµατα και όχι 
προβλήµατα που προσοµοιώνουν την πραγµατικότητα για εκπαιδευτικούς σκοπούς  Οι 
µαθητές αποκτούν και αναπτύσσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες µέσω της ενασχόλησής 
τους µε τις συνθετικές εργασίες και δεν εφαρµόζουν απλά γνώσεις που έχουν ήδη 
αποκτήσει (Thomas 2000).  

Η µάθηση µε βάση περιπτώσεις υποθέτει ότι όταν οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν 
ένα πρόβληµα, αρχικά προσπαθούν να θυµηθούν µια παρόµοια κατάσταση που 
αντιµετώπισαν στο παρελθόν (Shank 1990, 1999). Όταν οι προσωπικές τους εµπειρίες είναι 
ανεπαρκείς για την επίλυση του προβλήµατος, οι άνθρωποι είναι πιο δεκτικοί στο να 
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µάθουν ακούγοντας ή διαβάζοντας ιστορίες που περιγράφουν πώς κάποιοι έµπειροι 
αντιµετώπισαν παρόµοιες καταστάσεις (Edelson 1994; Shank 1990,1999). Οι ιστορίες και 
οι εµπειρίες των άλλων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υποκατάστατο της άµεσης 
εµπειρίας, την οποία οι αρχάριοι δε διαθέτουν (Jonassen, et al 2002). Οι περιπτώσεις είναι 
καταγραφές των εµπειριών (Kolodner and Guzdial, 1999). Συγκεκριµένα, η επίλυση 
προβληµάτων µε βάση τη µελέτη περιπτώσεων περιλαµβάνει τρία στάδια: α) ανάκληση 
προηγούµενων εµπειριών, β) ερµηνεία της νέας κατάστασης µέσα από το πρίσµα της 
προηγούµενης εµπειρίας, γ) προσαρµογή της παλιάς λύσης στη νέα κατάσταση (Kolodner, 
1992). Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και το 
πλαίσιο σχεδίασης και εφαρµογής της µελέτης περιπτώσεων στην εκπαίδευση, ενισχύουν  
την άποψη ότι η συγκεκριµένη στρατηγική µπορεί να υποστηρίξει τους µαθητές 
ικανοποιητικά κατά την εκπόνηση συνθετικών εργασιών (Αλέξη, Παπανικολάου & 
Γρηγοριάδου 2005, Παπανικολάου & Γουλή 2006) ή την επίλυση σύνθετων ηµιδοµηµένων 
προβληµάτων (J. Hernandez-Serrano, & Jonassen 2003), δηλαδή προβληµάτων που η λύση 
τους δεν είναι µοναδική αλλά επιδιώκεται στα πλαίσια ενός εύρους πιθανών λύσεων 
αφήνοντας στον ανθρώπινο παράγοντα τα περιθώρια επιλογής.  

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουµε µια διδακτική πρόταση για τη δοµή 
επανάληψης στον προγραµµατισµό που συνδυάζει τη µάθηση µε βάση συνθετικές εργασίες 
(Project-based learning) και τη µάθηση µε βάση περιπτώσεις (Case based learning) και µια 
εµπειρική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε τη σχ. χρονιά 2005-2006 σε µαθητές Β’ τάξης 
ΤΕΕ στο µάθηµα Προγραµµατισµός Υπολογιστών µε στόχο τη διερεύνηση της 
αποτελεσµατικότητας της συγκεκριµένης πρότασης και της αποδοχής της από τους 
µαθητές. 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  

Η διδακτική πρόταση αφορά στη διδασκαλία της  δοµής επανάληψης στα πλαίσια 
του µαθήµατος Προγραµµατισµός Υπολογιστών της Β’ τάξης ΤΕΕ. Λαµβάνοντας υπόψη 
τον διαθέσιµο χρόνο (βλέπε Πίνακα 1) τέθηκαν οι ακόλουθοι µαθησιακοί στόχοι: οι 
µαθητές να είναι σε θέση (α) να αναγνωρίζουν τα προβλήµατα που απαιτούν τη χρήση 
επαναληπτικής δοµής, (β) να αναπτύσσουν προγράµµατα σε Pascal µε ορθή χρήση 
επαναληπτικής δοµής και (γ) να επιλύουν προβλήµατα τα οποία απαιτούν συνδυασµό των 
δοµών επιλογής και επανάληψης. 

Για την υποστήριξη της διδακτικής πρότασης αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε 
ηλεκτρονική µορφή (βλέπε Πίνακα 2) που περιλαµβάνει: την εκφώνηση της συνθετικής 
εργασίας, τέσσερις µελέτες περίπτωσης και δυο προβλήµατα. Επίσης σχεδιάστηκαν δύο 
φύλλα εργασίας τα οποία δόθηκαν στους µαθητές σε έντυπη µορφή. Το εκπαιδευτικό υλικό 
διατίθεται στην ιστοσελίδα http://hermes.di.uoa.gr/loops. Η παροχή του υλικού σε 
ηλεκτρονική µορφή επιλέχθηκε αφενός για τη διευκόλυνση της πλοήγησης των µαθητών 
σε αυτό λόγω της έκτασής του και αφετέρου για να είναι συνεχώς διαθέσιµο σε όλη τη 
διάρκεια εφαρµογής της διδακτικής πρότασης. Αντίθετα επιλέχθηκε η έντυπη µορφή για τα 
δύο φύλλα εργασίας προκειµένου να διευκολυνθούν οι µαθητές στην καταγραφή των 
απαντήσεών τους δεδοµένης της εξοικείωσής τους µε τα έντυπα µέσα. 

Αναλυτικά, η διδακτική πρόταση προβλέπεται να εφαρµοστεί σε τρία δίωρα 
(βλέπε Πίνακα 1). Η συνθετική εργασία ανατίθεται στους µαθητές πριν διδαχθούν την 
απαραίτητη ύλη για την εκπόνησή της. Στο έργο αυτό οι µαθητές  υποστηρίζονται από τις 
τέσσερις µελέτες περίπτωσης. Στη διάρκεια κάθε δίωρου οι µαθητές µελετούν από µία έως 
δύο περιπτώσεις. Ακόµη σχεδιάστηκαν δύο προβλήµατα για την αξιολόγηση της επίτευξης 
των στόχων των δύο πρώτων δίωρων. Οι απαντήσεις των µαθητών στα ερωτήµατα που 
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περιέχονται στις περιπτώσεις καθώς και στα προβλήµατα καταγράφονται στα δύο φύλλα 
εργασίας. Στο τρίτο δίωρο οι µαθητές παραδίδουν την συνθετική εργασία. 

 
 Πίνακας 1: Χρονοπρογραµµατισµός της διδακτικής πρότασης σε 3 διδακτικά δίωρα. 

Χρόνος Στόχοι Περιγραφή  Παραδοτέα 

Ανάθεση της συνθετικής εργασίας στους µαθητές 
Μελέτη εκφώνησης συνθετικής εργασίας και 
σχολιασµός ως προς την ευκολία της 
Μελέτη Περιπτώσεων 1 και 2  
Συµπλήρωση Φύλλου εργασίας 1 

1ο 

δίωρο 
(α) & (β) 

Ενασχόληση µε Πρόβληµα 1   
Συµπλήρωση Φύλλου εργασίας 1 

Φύλλο εργασίας 1 

Μελέτη Περίπτωσης 3 
Συµπλήρωση Φύλλου εργασίας 2 2ο 

δίωρο 
(β) 

Ενασχόληση µε Πρόβληµα 2 
Συµπλήρωση Φύλλου εργασίας 2   

Φύλλο εργασίας 2 

Μελέτη Περίπτωσης 4 3ο 
δίωρο 

(γ) 
Εκπόνηση συνθετικής εργασίας 

Συνθετική εργασία 

 
Η συνθετική εργασία (βλέπε Σχήµα 1) αποτελεί ένα αυθεντικό πρόβληµα που 

προέρχεται από τη σχολική πραγµατικότητα και το παραδοτέο της είναι ένα πραγµατικό 
προϊόν: ένα πρόγραµµα σε Pascal. Η εργασία σχεδιάστηκε µε κριτήριο τις γνώσεις και 
δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν οι µαθητές για το γνωστικό αντικείµενο της 
δοµής επανάληψης. Οι περιπτώσεις (βλέπε Σχήµα 2), αποτελούν επίσης αυθεντικά 
προβλήµατα και χωρίζονται σε πέντε τµήµατα: α) την εκφώνηση του προβλήµατος, β) τη 
λύση κάποιου ειδικού, γ) τα βήµατα που ακολούθησε ο ειδικός για να λύσει το πρόβληµα, 
δ) την εξήγηση των βηµάτων αυτών, ε) το τελικό αποτέλεσµα (Kolodner and Guzdial, 
1999). Σε ορισµένες περιπτώσεις, έχουν δοθεί περισσότερες από µια λύσεις καθώς και 
συγκριτική αξιολόγησή τους. Ακόµα, οι περιπτώσεις σχεδιάστηκαν µε τη βασική απαίτηση 
να χαρακτηρίζονται από αλληλεπιδραστικότητα για να κρατείται αµείωτο το ενδιαφέρον 
και η συµµετοχή των µαθητών. Για το λόγο αυτό, ενσωµατώθηκαν ερωτήµατα και 
ζητήθηκε από τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τα φύλλα εργασίας για να καταγράψουν 
τις απαντήσεις τους (βλέπε Πίνακα 2). Ορισµένα από τα ερωτήµατα αυτά απαιτούν την 
εκτέλεση δραστηριοτήτων από τους µαθητές πριν απαντήσουν: για παράδειγµα εκτέλεση 
ενός κώδικα σε περιβάλλον Pascal και παρατήρηση των αντίστοιχων αποτελεσµάτων. 

Στην εφαρµογή της διδακτικής πρότασης απαιτείται µια διαφορετική 
δραστηριοποίηση του καθηγητή στην τάξη σε σχέση µε µια παραδοσιακή διδασκαλία. Η 
κύρια ενασχόλησή του είναι να ανταποκρίνεται στις απορίες/ανάγκες των µαθητών που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Γενικά ο ρόλος του είναι 
περισσότερο του βοηθού/συµβούλου παρά του εισηγητή. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Αντικείµενο έρευνας 

Η συγκεκριµένη έρευνα στοχεύει να διερευνήσει (α) την αποτελεσµατικότητα της 
διδακτικής πρότασης και (β) την αποδοχή της από τους µαθητές. 
 
Μέθοδος 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο σχολεία ΤΕΕ (1ο Εσπερινό ΤΕΕ Περιστερίου 
και 3ο ΤΕΕ Αθηνών) κατά το δεύτερο τετράµηνο της σχολ. χρονιάς 2005-06, στη Β’ τάξη 
του Α’ κύκλου στο µάθηµα Προγραµµατισµός Υπολογιστών του τοµέα Πληροφορικής της 
ειδικότητας Υποστήριξης Συστηµάτων Υπολογιστών. Στο πρώτο σχολείο είχαµε τµήµα 16 
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ενήλικων και εργαζόµενων µαθητών και στο δεύτερο σχολείο τµήµα 18 ανήλικων 
µαθητών. Σε κάθε σχολείο, οι µαθητές οργανώθηκαν σε δύο οµάδες, η πρώτη – 
πειραµατική οµάδα - εργάστηκε µε βάση τη διδακτική πρόταση και η δεύτερη αποτέλεσε 
την οµάδα ελέγχου όπου υιοθετήθηκε µία παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση βασισµένη 
στις εκπαιδευτικές τεχνικές της εισήγησης, της παρουσίασης σύντοµων παραδειγµάτων 
από τον διδάσκοντα στην τάξη, των ερωταπαντήσεων και της επίλυσης ασκήσεων από τους 
µαθητές. Οι δύο οµάδες δούλεψαν παράλληλα για το ίδιο χρονικό διάστηµα (τρία δίωρα). 
Και στα δύο σχολεία ο διαχωρισµός των µαθητών σε οµάδες έγινε µε βάση το βαθµό τους 
στο µάθηµα Προγραµµατισµός Υπολογιστών του πρώτου τετράµηνου. Επιδιώχθηκε η 
οµοιόµορφη κατανοµή των µαθητών στις δύο οµάδες µε στόχο ο µέσος όρος βαθµολογίας 
των δύο οµάδων να είναι περίπου ο ίδιος. Έτσι, προέκυψε στο 1ο Εσπερινό ΤΕΕ 
Περιστερίου η πειραµατική οµάδα µε 6 µαθητές και στο 3ο ΤΕΕ Αθηνών µε 8 µαθητές και 
η οµάδα ελέγχου µε 10 µαθητές σε κάθε σχολείο.  
 

 
Σχήµα 1: Βασική οθόνη e-περιβάλλοντος εκπόνησης συνθετικής εργασίας όπου αριστερά εµφανίζονται 

σύνδεσµοι προς το εκπαιδευτικό υλικό και δεξιά το περιεχόµενο του τρέχοντος συνδέσµου δηλ. η 
εκφώνηση της συνθετικής εργασίας. Τα εικονίδια που συνοδεύουν την κάθε µονάδα εκπαιδευτικού 

υλικού αντανακλούν τον τύπο του υλικού µε στόχο την υποστήριξη της πλοήγησης των εκπαιδευόµενων 
(ανθρωπάκι για τις περιπτώσεις, χαρτί-µολύβι για τα προβλήµατα κτλ.)  

 
Η έρευνα οργανώθηκε σε τέσσερις φάσεις. Στη πρώτη φάση (Φάση Α’) έγινε 

έλεγχος της πρότερης γνώσης των µαθητών στη δοµή επανάληψης και την υλοποίησή της 
στη γλώσσα Pascal, µε τη βοήθεια ενός εισαγωγικού τεστ αξιολόγησης. Το τεστ ήταν 
χωρισµένο σε δυο µέρη: στο πρώτο υπήρχαν οι περιγραφές πέντε προβληµάτων και οι 
µαθητές έπρεπε να εντοπίσουν ποια προβλήµατα απαιτούσαν τη χρήση της επαναληπτικής 
δοµής. Στο δεύτερο µέρος, οι µαθητές έπρεπε να επιλέξουν ένα από τα προβλήµατα του 
πρώτου µέρους που έκριναν ότι απαιτούσε τη χρήση της επαναληπτικής δοµής και να το 
επιλύσουν, είτε µε ψευδοκώδικα, είτε µε τη χρήση εντολών της Pascal. Στη δεύτερη φάση 
(Φάση Β’) στους µαθητές της πειραµατικής οµάδας εφαρµόστηκε η διδακτική πρόταση 
που περιγράφεται στην προηγούµενη ενότητα, ενώ η οµάδα ελέγχου διδάχτηκε τις  
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Σχήµα 2: Οθόνη που παρουσιάζει µία αντιπροσωπευτική περίπτωση, η οποία δοµείται σε πέντε 
τµήµατα: πρόβληµα, λύση, βήµατα, εξήγηση, αποτέλεσµα και περιλαµβάνει συµβουλές εργασίας προς 

τους µαθητές. 
 

Συµβουλές 
εργασίας 
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Πίνακας 2: Συνοπτική περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε για τη διδακτική πρόταση 

 Θέµα/Στόχος Περιγραφή Οι µαθητές καλούνται … 
Συνθετική 
εργασία  

Στόχοι (α),(β) & 
(γ) 

∆ιαχείριση σχολικού 
ταµείου. 

…να γράψουν πρόγραµµα σε 
Pascal. 

Περίπτωση
1 

Πότε 
χρησιµοποιούµε 
επανάληψη – 
Στόχος (α) 

Υπολογισµός µέσου όρου 
τάξης 10 µαθητών. 
Περιέχει 2 λύσεις: µία χωρίς 
και µία µε χρήση 
επαναληπτικής δοµής.  
 

…να επιλέξουν και να 
αιτιολογήσουν την προτίµησή 
τους όσον αφορά στις 2 λύσεις 
και να καταγράψουν την 
απάντησή τους στο Φύλλο 
Εργασίας 1. 

Περίπτωση
2 

Είδη 
επαναληπτικών 
εντολών –  
Στόχος (β) 
 

Υπολογισµός µέσου όρου 
µαθητή για τάξη 25 
µαθητών. 
Περιέχει 3 λύσεις : µία για 
κάθε επαναληπτική εντολή 
της Pascal. 

…να προσαρµόσουν τις 3 
λύσεις για τη δική τους τάξη 
(αριθµό µαθητών) και να 
καταγράψουν τις απαντήσεις 
τους στο Φύλλο Εργασίας 1. 

Πρόβληµα 
1 

Αξιολόγηση των 
στόχων (α) & 
(β) 

Αναγνώριση προβληµάτων 
που απαιτούν χρήση 
επαναληπτικής δοµής. 
∆ίνονται 10 προβλήµατα. 
 

…να προσδιορίσουν ποια 
προβλήµατα απαιτούν χρήση 
επαναληπτικής δοµής, να 
επιλέξουν ένα από αυτά και να 
αναπτύξουν πρόγραµµα σε 
Pascal. Οι απαντήσεις 
καταγράφονται στο Φύλλο 
Εργασίας 1. 

Περίπτωση
3 

Βασικά στοιχεία 
της δοµής 
επανάληψης –  
Στόχος (β) 
 

Εύρεση των ηµεροµηνιών 
για τις ηµερήσιες εκδροµές 
µιας σχολής ιστιοπλοΐας. 
∆ίνεται λανθασµένος 
κώδικας στον οποίο λείπει η 
εντολή ανανέωσης της 
µεταβλητής που ελέγχει την 
επανάληψη. 

… να εντοπίσουν το λάθος και 
να το διορθώσουν 
καταγράφοντας την απάντησή 
τους στο Φύλλο Εργασίας 2. 

Πρόβληµα 
2 

Αξιολόγηση του 
στόχου (β) 

Υπολογισµός ετήσιων 
απουσιών µαθητή 
(δικαιολογηµένων και 
αδικαιολόγητων).  
∆ίνονται 4 λύσεις κάποιες 
από τις οποίες είναι 
λανθασµένες.  

Οι µαθητές καλούνται να 
προσδιορίσουν ποιες είναι οι 
λανθασµένες λύσεις και να 
προτείνουν διορθώσεις για 
κάθε µία από αυτές 
καταγράφοντας τις απαντήσεις 
τους στο Φύλλο Εργασίας 2. 

Περίπτωση
4 

Συνδυασµός 
δοµών επιλογής 
και επανάληψης 
–  
Στόχος (γ) 

Καθορισµός απουσιολόγου 
κάποιου τµήµατος από την 
βαθµολογία του και 
εµφάνιση του ονόµατός 
του. 

 

 
αντίστοιχες έννοιες µε τον παραδοσιακό τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Στη τρίτη 
φάση (Φάση Γ’) οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας κλήθηκαν να καταγράψουν τις 
εντυπώσεις τους από τη διδακτική πρόταση συµπληρώνοντας ένα ερωτηµατολόγιο. Οι 
ερωτήσεις αναφέρονταν τόσο στις εκπαιδευτικές τεχνικές που ακολουθήθηκαν όσο και στο 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε. Η διαδικασία αυτή 
πραγµατοποιήθηκε αµέσως µετά τη Φάση Β’, ώστε οι εντυπώσεις από τη διδασκαλία να 
είναι ακόµη νωπές. Στη τέταρτη (Φάση ∆’) και τελευταία φάση, πραγµατοποιήθηκε και 
στις δύο οµάδες το τελικό τεστ αξιολόγησης για να εκτιµηθούν τα µαθησιακά 
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αποτελέσµατα. Το τελικό τεστ είχε την ίδια δοµή µε το εισαγωγικό τεστ αξιολόγησης και 
πραγµατοποιήθηκε µε χρονική απόσταση τριών εβδοµάδων από την Φάση Β’ για να 
διερευνηθεί η αφοµοίωση των νέων γνώσεων. Ο χρονοπρογραµµατισµός και τα εργαλεία 
της έρευνας για την πειραµατική οµάδα συνοψίζονται στον Πίνακα 3. 

 
Πίνακας 3: Χρονοπρογραµµατισµός και εργαλεία της έρευνας για την πειραµατική οµάδα 

Φάση Στόχος Εργαλεία έρευνας 
Α’ Έλεγχος πρότερης γνώσης των µαθητών Εισαγωγικό Τεστ αξιολόγησης (pre-test) 
Β’ Εφαρµογή της ∆ιδακτικής Πρότασης Εκπαιδευτικό υλικό, Φύλλα εργασίας, 

περιβάλλον Turbo Pascal for Windows 
Γ’ Καταγραφή προσωπικών εκτιµήσεων των 

µαθητών 
Ερωτηµατολόγιο  

∆’ Αξιολόγηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων Τελικό τεστ αξιολόγησης (post-test) 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Με τα εργαλεία της έρευνας και από οπτική παρατήρηση των διδασκόντων 
διερευνήθηκαν η αποτελεσµατικότητα της διδακτικής πρότασης και η αποδοχή της από 
τους µαθητές. 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις του εισαγωγικού 
και του τελικού τεστ αξιολόγησης προέκυψε πως οι µαθησιακοί στόχοι εκπληρώθηκαν 
επαρκώς χωρίς ιδιαίτερες διαφορές µεταξύ της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου. Πιο 
συγκεκριµένα, οι µαθητές ήταν σε θέση να εντοπίζουν τα προβλήµατα που απαιτούν τη 
χρήση επαναληπτικής δοµής (στόχος α) σε ικανοποιητικό βαθµό, χωρίς µεγάλες 
διακυµάνσεις στις επιδόσεις µεταξύ των δύο οµάδων (βλέπε Πίνακα 4). Στο σηµείο αυτό 
θα πρέπει όµως να αναφερθεί ότι το γεγονός αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό σε 
προϋπάρχουσα γνώση των µαθητών αφού όλοι είχαν αξιοσηµείωτα υψηλές επιδόσεις στο 
εισαγωγικό τεστ αξιολόγησης. Αντίθετα, το εισαγωγικό τεστ αξιολόγησης έδειξε ότι οι 
µαθητές δεν ήταν σε θέση να χρησιµοποιούν ορθά την επαναληπτική δοµή της γλώσσας 
Pascal (στόχος β). Στον επανέλεγχο που έγινε µε το τελικό τεστ αξιολόγησης και οι δύο 
οµάδες εµφάνισαν καλά αποτελέσµατα, µε εκείνα της πειραµατικής οµάδας να είναι 
καλύτερα και στα δυο σχολεία, γεγονός που αποτελεί µία ενθαρρυντική ένδειξη για την 
αποτελεσµατικότητα της διδακτικής πρότασης. Για τον τρίτο στόχο (στόχος γ) που 
αναφέρεται στο συνδυασµό των δοµών επιλογής και επανάληψης δεν υπάρχουν συγκριτικά 
αποτελέσµατα ανάµεσα στη πειραµατική οµάδα και στην οµάδα ελέγχου µιας και σαν 
εργαλείο αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκαν οι απαντήσεις στη συνθετική εργασία που 
εκπονήθηκε µόνο από τους µαθητές της πειραµατικής οµάδας. Από τις απαντήσεις αυτές 
προκύπτει ότι το 50% των µαθητών κατάφεραν να επιτύχουν το στόχο αυτό που θεωρείται 
αρκετά προωθηµένος για αρχάριους προγραµµατιστές. Ίσως όµως το σχετικά χαµηλό 
ποσοστό να οφείλεται στο γεγονός ότι η περίπτωση 4, που καλύπτει το συγκεκριµένο θέµα, 
ήταν η µόνη που δεν περιείχε ερωτήµατα ή δραστηριότητες για τους µαθητές τα οποία 
στοχεύουν να τους κινητοποιήσουν να συνδέσουν την κάθε περίπτωση µε έννοιες που 
εµπλέκει η συνθετική εργασία. Πιθανά λοιπόν απαιτείται η τροποποίηση του 
εκπαιδευτικού υλικού ώστε να υποστηριχτεί ο στόχος αυτός µε καλύτερο τρόπο.  

Αξιοσηµείωτη διαφορά µεταξύ της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου  
παρατηρήθηκε και στα δυο σχολεία, στο βαθµό ενεργοποίησης και εµπλοκής των µαθητών 
στην µαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριµένα, η συµµετοχή των µαθητών της πειραµατικής 
οµάδας ήταν συνεχής σε όλη τη διάρκεια των διδακτικών ωρών.  

Επιπλέον, στην πειραµατική οµάδα παρατηρήθηκαν στην τάξη κοινές αντιδράσεις 
µεταξύ των ενηλίκων µαθητών που διαφοροποιούνται αρκετά από εκείνες των ανηλίκων. 
Συγκεκριµένα, οι ενήλικοι µαθητές, αρχικά αντιµετώπισαν προβλήµατα στην περιήγηση 
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και τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού µε αποτέλεσµα να χρειάζονται συνεχή επέµβαση 
και καθοδήγηση από τον καθηγητή. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να  
εµφανιστούν δυσπροσάρµοστοι στη νέα κατάσταση, αντιµετωπίζοντας αρχικά µε 
καχυποψία, φόβο και άγχος την εφαρµογή της διδακτικής πρότασης. Βέβαια, τα πρώτα 
αρνητικά συναισθήµατα των ενηλίκων µέσα στο πρώτο δίωρο υποχώρησαν. Αντίθετα, οι 
ανήλικοι µαθητές πλοηγήθηκαν από την πρώτη στιγµή µε άνεση στο εκπαιδευτικό υλικό 
και υποδέχτηκαν τη διδακτική πρόταση µε περιέργεια και ενδιαφέρον.  

 
Πίνακας 4: Αποτελέσµατα της διδακτικής πρότασης. Φαίνονται τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών 

ανά µαθησιακό στόχο στις δοκιµασίες ελέγχου.  
Μαθησιακός στόχος Εργαλείο 

ελέγχου 
1ο Εσπερινό ΤΕΕ 
Περιστερίου 

3ο ΤΕΕ Αθηνών 

  Πειραµατική 
οµάδα 

Οµάδα 
ελέγχου 

Πειραµατική 
οµάδα 

Οµάδα 
ελέγχου 

Εισαγωγικό 
Τεστ 61% 67% 71% 71% 

Στόχος (α): 
Αναγνώριση προβληµάτων 
που απαιτούν τη χρήση 
επαναληπτικής δοµής 

Τελικό 
Τεστ 77% 83% 77% 75% 

Εισαγωγικό 
Τεστ 0% 0% 0% 0% Στόχος (β): 

Ορθή χρήση της 
επαναληπτικής δοµής σε 
προγράµµατα Pascal 

Τελικό 
Τεστ 83% 67% 80% 63% 

Στόχος (γ): 
Επίλυση προβληµάτων µε 
συνδυασµό των δοµών 
επιλογής και επανάληψης 

Συνθετική 
εργασία 50%  50%  

 
Η διαφορά στάσης µεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων διαφαίνεται επίσης και στο 

ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους µαθητές στη φάση Γ’ της έρευνας, µέσα από τις 
απόψεις τους για τις απαιτήσεις της διδακτικής πρότασης (βλέπε Πίνακα 5). Συγκεκριµένα, 
οι 4 στους 6 ενήλικες χαρακτήρισαν τη συνεχή εµπλοκή τους στη µαθησιακή διαδικασία 
αρκετά απαιτητική και κοπιαστική, ενώ αντίστοιχη άποψη εξέφρασαν µόνο οι 3 στους 8 
µαθητές της πειραµατικής οµάδας των ανηλίκων. Αντίθετα τόσο οι ενήλικοι όσο και οι 
ανήλικοι βρήκαν τον τρόπο διδασκαλίας πολύ ενδιαφέροντα και αρκετά ευχάριστο (βλέπε 
Πίνακα 5). Μαθητές και από τα δύο σχολεία ανέφεραν στο ερωτηµατολόγιο ότι τους άρεσε 
ιδιαίτερα το ότι είχαν τη δυνατότητα να µελετήσουν πρώτα το υλικό και στη συνέχεια να 
επιλύουν τις τυχόν απορίες τους µε τη βοήθεια του διδάσκοντα. Όπως διατύπωσε 
χαρακτηριστικά ένας µαθητής «ήταν καλύτερα γιατί διαβάζαµε κάτι και µετά µας το 
εξηγούσαν». 

Επιπρόσθετα, στο ερωτηµατολόγιο, οι µαθητές εξέφρασαν θετικά σχόλια για το 
εκπαιδευτικό υλικό δίνοντας έµφαση στην αναλυτική του διατύπωση, την ευχάριστη 
παρουσίαση της ύλης, το ότι ήταν ιδιαίτερα επεξηγηµατικό, µε ικανοποιητικό αριθµό 
εργασιών και ποσότητα ύλης ανά µάθηµα (βλέπε Πίνακα 6) και το γεγονός ότι παρείχε 
πολλές πληροφορίες µε δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε αυτές. Έτσι µελετώντας και 
αλληλεπιδρώντας µε το εκπαιδευτικό υλικό σηµείωσαν ότι ένοιωθαν αυτοδύναµοι και 
αυτοελεγχόµενοι. Ακόµα, όπως εξήγησαν οι ίδιοι οι µαθητές σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου 
που περιλαµβάνονταν στο ερωτηµατολόγιο της Φάσης Γ’, η άµεση και συνεχής εφαρµογή 
των νέων εννοιών διατηρούσε αµείωτο το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, θεώρησαν πολύ σηµαντικό το ότι είχαν τη δυνατότητα 
να ανατρέχουν στο υλικό οποτεδήποτε επιθυµούσαν. Συγκεκριµένα οι µαθητές στα 
στοιχεία που τους άρεσαν ανέφεραν µεταξύ άλλων «Λεπτοµερής εξήγηση. Άµεση 
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εφαρµογή», «∆υνατότητα επίσκεψης του υλικού οποιαδήποτε στιγµή», «Πολλές 
πληροφορίες. Ευκολία εύρεσης». Αυτό ενισχύει την επιλογή της ενσωµάτωσης 
ερωτηµάτων και δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις και την παροχή του υλικού σε 
ηλεκτρονική µορφή. 

 
 Πίνακας 5: Χαρακτηρισµός της διδακτικής πρότασης από τη πειραµατική οµάδα πλήθους 6 και 8 

µαθητών αντίστοιχα από το 1ο Εσπερινό ΤΕΕ Περιστερίου και το 3ο ΤΕΕ Αθηνών. 
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Πίνακας 6: Χαρακτηρισµός του εκπαιδευτικού υλικού από τη πειραµατική οµάδα των 14 µαθητών.  

2 1

11

00

3

11

0
0
2
4
6
8

10
12

Πολύ κακή-
Κακή

Μέτρια Καλή – Πολύ
καλή

∆εν απάντησαν

Παρουσίαση ∆ιατύπωση

2

7

4

1
0

9

5

0
0
2
4
6
8

10

Ελάχιστη-Λίγη Ικανοποιητική Πολλή – Πάρα
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∆εν απάντησαν

Ποσότητα ύλης ανά µάθηµα Ποσότητα εργασιών  
 

Παράλληλα, οι µαθητές, χαρακτηρίζοντας τα δοµικά στοιχεία της διδακτικής 
πρότασης στα πλαίσια του ερωτηµατολογίου, αναγνώρισαν τη χρησιµότητα των µελετών 
περίπτωσης, όχι όµως και της συνθετικής εργασίας, την οποία παρόλα αυτά χαρακτήρισαν 
ενδιαφέρουσα. Πιο αναλυτικά, οι 10 στους 14 µαθητές απάντησαν ότι η µελέτη 
περιπτώσεων διευκολύνει την κατανόηση νέων εννοιών και οι 9 στους 10 ότι διευκολύνει 
και την εφαρµογή τους. Αντίθετα, µόνο οι 3 στους 14 µαθητές απάντησαν ότι η εκπόνηση 
µιας συνθετικής εργασίας βοηθά την εφαρµογή νέων εννοιών , παρόλο που οι 10 στους 14 
χαρακτήρισαν την συγκεκριµένη συνθετική εργασία ενδιαφέρουσα. Μια πιθανή ερµηνεία 
για το γεγονός αυτό είναι ότι λόγω του φόρτου εργασίας µε τη µελέτη περιπτώσεων, οι 
µαθητές πρακτικά ασχολήθηκαν µε την εκπόνηση της συνθετικής εργασίας µόνο κατά τη 
διάρκεια του τρίτου δίωρου. Για να αποφευχθεί το παραπάνω φαινόµενο σε µελλοντική 
εφαρµογή της διδακτικής πρότασης, σκοπεύουµε να εµπλουτίσουµε το εκπαιδευτικό υλικό 
µε κατάλληλα κινητήρια ερωτήµατα που θα βοηθούν τους µαθητές στη σταδιακή επίλυση 
της συνθετικής εργασίας. Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόµενο να προστεθούν ενδιάµεσα 
παραδοτέα. Τα παραπάνω ίσως απαιτήσουν την παράταση της διάρκειας εφαρµογής της 
διδακτικής πρότασης. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι η εφαρµογή µιας διδακτικής πρότασης που 
συνδυάζει τη µάθηση µε βάση συνθετικές εργασίες (Project-based learning) και τη µάθηση 
µε βάση περιπτώσεις (Case-based learning) είναι εφικτή στα πλαίσια της δευτεροβάθµιας 
και ειδικότερα της τεχνικής εκπαίδευσης. Από την εµπειρική µελέτη προέκυψε ότι τα 
µαθησιακά αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα της 
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παραδοσιακής µεθόδου, αν και η περιορισµένη διάρκεια του πειράµατος και του µεγέθους 
του δείγµατος δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για τη σύγκριση των 
δυο µεθόδων. Ωστόσο τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι σε συνάφεια µε τα συµπεράσµατα 
αντίστοιχης µελέτης που πραγµατοποιήθηκε για το αντικείµενο των µηχανών αναζήτησης 
σε µαθητές Β’ Γυµνασίου (Παπανικολάου και Γουλή 2006). Επίσης, είναι θετικό το 
γεγονός ότι η εφαρµογή της διδακτικής πρότασης στην τάξη φάνηκε να απαιτεί αντίστοιχο 
χρόνο µε την παραδοσιακή µέθοδο και εποµένως δεν συνιστά πρόβληµα για την κάλυψη 
της ύλης. Βέβαια η σχεδίαση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού είναι πολύ πιο 
χρονοβόρες και κοπιαστικές διαδικασίες σε σχέση µε τη συνήθη προετοιµασία των 
εκπαιδευτικών για τη παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας, γεγονός όµως που 
αντισταθµίζεται από τη συµµετοχή των µαθητών και τη διευκόλυνση της διδακτικής 
πράξης. Ακόµα, ενδείξεις προέκυψαν και για τη διαφοροποίηση της αποδοχής της µεθόδου 
από ενήλικους και ανήλικους µαθητές, κάτι που πιστεύουµε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
περαιτέρω για να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα Στα µελλοντικά µας σχέδια, 
περιλαµβάνεται ο επανασχεδιασµός της συνθετικής εργασίας και του εκπαιδευτικού υλικού 
µε βάση τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, σκεπτόµαστε στο 
µέλλον η διατύπωση της εκφώνησης της συνθετικής εργασίας να είναι πιο γενική και 
ανοιχτή ώστε να εµπλέκει περισσότερο τους µαθητές στον ορισµό και την ανάλυση του 
προβλήµατος. Επιπλέον, η εκπόνηση της εργασίας να περιλάβει και ένα στάδιο συλλογής 
και επεξεργασίας στοιχείων από τον πραγµατικό κόσµο. Ενδεχοµένως, τα παραπάνω να 
απαιτούν παράταση της διάρκειας εφαρµογής της διδακτικής πρότασης. Τέλος, 
σκοπεύουµε να επαναλάβουµε την εµπειρική µελέτη σε µεγαλύτερο δείγµα µαθητών.  
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