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1. Εισαγωγή 
 
Ζούµε στον κόσµο των ραγδαίων αλλαγών. Όλα γύρω µας µεταβάλλονται µε ρυθµό 
αστραπής. Η ταχύτητα µε την οποία κινούνται οι ιδέες, οι γνώσεις, τα αγαθά, οι 
άνθρωποι είναι χωρίς προηγούµενο. 
Στον κοινωνικό και πολιτικό τοµέα έχουµε συνέχεια νέα δεδοµένα: νέα τάξη 
πραγµάτων, υπερεθνικά µορφώµατα, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πολυπολιτισµικότητα, 
µαζικές κουλτούρες, πολλαπλές ταυτότητες, ανάγκη συνύπαρξης και συνεργασίας. 
Στον οικονοµικό τοµέα, η παγκοσµιοποίηση φαίνεται ως κυρίαρχη τάση. Η 
αλληλεπίδραση και η αλληλεξάρτηση της οικονοµίας των κρατών γίνεται ολοένα και 
πιο επιτακτική. 
Στο χώρο της τεχνολογίας οι αλλαγές που έχουν συµβεί είναι ταχύτατες. Η τεχνολογία 
της πληροφόρησης, η ψηφιακή επανάσταση, η εικονική πραγµατικότητα και η 
παγκοσµιοποίηση των δικτύων έκαναν τον κόσµο µικρότερο. 
Στον εκπαιδευτικό τοµέα δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο ρυθµός της αλλαγής 
είναι το ίδιο ταχύς. Συνήθως η εκπαίδευση και το σχολείο αποτελούν το πιο 
συντηρητικό θεσµό µιας κοινωνίας που παραµένει ουραγός στις εξελίξεις. Παρά το 
γεγονός ότι η εκπαιδευτική θεωρία εµπλουτίζεται συνέχεια µε νέα παραδείγµατα 
σχολικής οργάνωσης και µάθησης (διοίκηση ολικής ποιότητας, ποιοτικό σχολείο, 
θεωρία πολλαπλών τύπων νοηµοσύνης, συναισθηµατική νοηµοσύνη, πυλώνες της 
εκπαίδευσης της Ουνέσκο), η εκπαιδευτική πράξη ακολουθεί πολύ αργά, σε ρυθµό 
χελώνας. Σ’ αυτή την ανακολουθία θεωρίας και πράξης οφείλεται το γεγονός πως η 
ποιότητα στην εκπαίδευση είναι ζητούµενο διαχρονικό. 
Μέσα σε όλα αυτά τα δεδοµένα της παγκόσµιας και της τοπικής σκηνής, µέσα στην 
κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης αλλά και µέσα στους πολλαπλούς 
κινδύνους που απειλούν την ψυχική υγεία µαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, 
προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης, για δια βίου εκπαίδευση και συνεχή επιµόρφωση και αναµόρφωση. 
Μέσα σε µια εποχή που ο ρόλος του σχολείου αµφισβητείται - ακούγονται φωνές για 
την κατάργησή του - θα πρέπει να επανεκτιµήσουµε και να αναθεωρήσουµε µε 
γοργούς ρυθµούς τη δοµή και τη λειτουργία του, το περιεχόµενο των προγραµµάτων 
του, τις µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης, την οικολογία του και το µαθησιακό 
περιβάλλον. 
Το ζητούµενο λοιπόν, είναι ποιοι οι νέοι ρόλοι του σχολείου, οι νέοι ρόλοι του 
εκπαιδευτικού, του µαθητή και του γονιού. Το ζητούµενο είναι η γρήγορη αναβάθµιση 
της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης τόσο των µαθητών όσο και των 
εκπαιδευτικών. Είναι γενικά παραδεκτό πως η ποιότητα στην εκπαίδευση περνά 
πρώτιστα µέσα από την ποιότητα των εκπαιδευτικών. Είναι επίσης παραδεκτό πως η 
ποιότητα των εκπαιδευτικών είναι συνάρτηση της βασικής τους εκπαίδευσης αλλά 
προπάντων της συνεχούς επιµόρφωσής τους. 

Το κείµενο αυτό παρουσιάστηκε στο ∆ιήµερο Επιστηµονικό Συµπόσιο:"Η εφαρµογή 
της οµαδοκεντρικής  διδασκαλίας-Τάσεις και εφαρµογές" που έγινε στη Θεσσαλονίκη, 
8-9 ∆εκεµβρίου 2000 και µπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα του Παραρτήµατος 
Μακεδονίας της Π.Ε.Ε. http://www.geocities.com/pee2000mac  
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Για να µπορέσουµε να πλάσουµε το όραµα για το σχολείο του αύριο θα πρέπει να 
διαγνώσουµε τα δεδοµένα του σήµερα, τις ευκαιρίες αλλά και τα εµπόδια για την 
αλλαγή. 
Το παραδοσιακό σχολείο πεισµατικά παραµένει προσκολληµένο στην ποσότητα της 
γνώσης µέσα σε µια εποχή που απαιτείται επίµονα η ποιότητα. Η αποστήθιση και ο 
βερµπαλισµός συνεχίζονται, ενώ το αίτηµα είναι κριτική σκέψη. Παρά τις θεωρητικές 
διακηρύξεις ότι σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του παιδιού, κυρίαρχη παραµένει η φροντίδα για γνωστική ανάπτυξη. 
Η συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη παραµελούνται ή αγνοούνται. Τα 
Αναλυτικά και τα Ωρολόγια προγράµµατα παραµένουν αυστηρά, ανελαστικά, 
βαρυφορτωµένα, απαιτητικά, αταίριαστα µε τη φύση και τις ανάγκες του παιδιού και 
της σύγχρονης κοινωνίας. Η οµοιοµορφία και ισοπέδωση συντηρούνται ακόµη σε µια 
κοινωνία που θεωρητικά σέβεται την ετερότητα, τη διαφορετικότητα, τις πολλαπλές 
νοηµοσύνες, την πολυπολιτισµικότητα. Το µαθησιακό περιβάλλον και η οικολογία του 
σχολείου εξακολουθούν να συντηρούν τα µοντέλα του προηγούµενου αιώνα, όπου 
«όλα ήταν διαρρυθµισµένα για να ακούεις». Η κύρια µέθοδος διδασκαλίας 
εξακολουθεί να είναι η µετωπική, µε κυρίαρχο το ρόλο, το χρόνο και το λόγο του 
δασκάλου. ∆εν έγινε κατορθωτή η µετακίνηση από τη διδασκαλία στη µάθηση. Η 
διδασκαλία από µέσο έγινε αυτοσκοπός. ∆ιδασκαλία σηµαίνει ενεργοποίηση του 
δασκάλου. Μάθηση σηµαίνει ενεργοποίηση του µανθάνοντα. Έτσι, η µάθηση 
περιορίζεται στην επικοινωνία δασκάλου – µαθητή, που είναι λιγότερο αµφίδροµη και 
περισσότερο µονοδροµική. Ο ρόλος του µαθητή περιορίζεται συνήθως σε παθητικό 
δέκτη, ενώ ο ρόλος του συµµαθητή υποβαθµίζεται. 
Από τους τρεις τρόπους κοινωνικής οργάνωσης της σχολικής τάξης, το παραδοσιακό 
σχολείο προωθεί τον ατοµικισµό και τον ανταγωνισµό και παραµελεί το συνεργατικό 
τρόπο οργάνωσης, που είναι βασική ανάγκη του παιδιού αλλά και της σύγχρονης 
κοινωνίας. Ο τρίτος πυλώνας της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την Έκθεση της ∆ιεθνούς 
Επιτροπής της Ουνέσκο για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, είναι να µάθουµε τους 
µαθητές να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται. Παρόλο που θεωρητικά εγκαταλείφθηκε 
το επιλεκτικό σχολείο, στην εκπαιδευτική πράξη διατηρούνται όλες οι πρακτικές και η 
κουλτούρα του: αστεράκια, βαθµοθηρία, εξετασιοµανία, ανταγωνισµός, στιγµατικό 
και καπέλωµα µε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις της αυτοεκπληρούµενης προφητείας 
στην ψυχική υγεία και την προσωπικότητα του παιδιού. 
Τέλος, το σχολείο δεν µπορεί να παραµένει αυτιστικό και αποξενωµένο από την 
τοπική και την παγκόσµια κοινωνία. 
Για να µετακινηθούµε, όµως, από την αρνητική στη θετική σκέψη, θα πρέπει να 
αναζητήσουµε το σχολείο του 21ου αιώνα, να πλάσουµε το όραµα για το σχολείο του 
αύριο. Καταθέτω το προσωπικό µου όραµα για το σχολείο όπου θα ήθελα να διδάσκω 
και να διδάσκοµαι: 

• Κοινότητα µάθησης 
• Ποιότητα µάθησης – Ανώτερες νοητικές λειτουργίες – ∆ηµιουργική 

σκέψη 
• Συµµετοχή – Συλλογικότητα 
• Έµπρακτος σεβασµός της διαφορετικότητας 
• Αυτόνοµη – Ενεργητική Μάθηση 
• Συναισθηµατική και Κοινωνική εκπαίδευση – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ 

ΕΑΥΤΟΥ 
• Πολλαπλές πηγές πληροφόρησης 
• Ευελιξία – ∆ιαφοροποίηση 
• Αισθητική – Οικολογία 
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• Σύνδεση µε την τοπική και παγκόσµια κοινωνία 
• Συνεργατική Μάθηση 
• Χαρά της Μάθησης 

 
Τα προσωπικά οράµατα συνήθως παραµένουν όνειρα, αν δεν γίνουν συλλογικά. Αλλά 
και τα συλλογικά οράµατα γίνονται ουτοπίες, αν δεν ακολουθεί η δράση. 
Ώρα να µετακινηθούµε από το όραµα στη δράση. Ας µιλήσουµε για τη θεωρία και την 
πράξη της Συνεργατικής Μάθησης. 
 
 
2. Συνεργατική Μάθηση: οι τρεις δοµές κοινωνικής οργάνωσης 
 
Σύµφωνα µε τους θεωρητικούς της δυναµικής της οµάδας, η σχολική τάξη, όπως και 
κάθε ανθρώπινη συµπεριφορά, µπορεί να οργανωθεί µε τρεις µορφές: τη συνεργατική, 
την ανταγωνιστική και την ατοµική. 
Συνεργατική δοµή οργάνωσης υπάρχει όταν οι στόχοι των ατόµων συνδέονται µε 
τρόπο που να υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Έτσι, η οµάδα µπορεί να 
επιτύχει τους στόχους της µόνο αν και όταν κάθε µέλος επιτύχει τους δικούς του 
στόχους. Το άτοµο επιζητεί ένα αποτέλεσµα που θα είναι ευεργετικό τόσο για το ίδιο, 
όσο και για τα µέλη της οµάδας του. 
Ανταγωνιστική δοµή υπάρχει όταν οι ατοµικοί στόχοι συνδέονται µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να υπάρχει αρνητική συνάφεια µεταξύ τους. Έτσι, το άτοµο επιζητεί ένα 
αποτέλεσµα, που θα είναι για τον εαυτό του ευεργετικό, αλλά σε βάρος των 
ανταγωνιστών του. 
Ατοµική δοµή υπάρχει, όταν η επίτευξη των στόχων του ατόµου δεν επηρεάζει ούτε 
θετικά ούτε αρνητικά την επίτευξη των στόχων των άλλων. Έτσι, το άτοµο επιζητεί 
ένα αποτέλεσµα που θα είναι ευεργετικό για τον εαυτό του και αγνοεί ως άσχετες τις 
προσπάθειες των άλλων. 
Ας δούµε άλλον έναν ορισµό της Συνεργατικής Μάθησης. Συνεργατική Μάθηση είναι 
ένα σύστηµα µεθόδων µάθησης, στο οποίο οι µαθητές εργάζονται µε αλληλεπίδραση 
και αλληλεξάρτηση µέσα σε µικρές ανοµοιογενείς οµάδες για την επίτευξη κοινών 
στόχων. 
 
 
3. Συστατικά στοιχεία Συνεργατικής Μάθησης 
 
Από τους πιο πάνω ορισµούς προκύπτουν και τα συστατικά στοιχεία της Συνεργατικής 
Μάθησης. Ποια είναι αυτά; 

 Μαθησιακό έργο – Πρόβληµα για λύση 
 Μικρές οµάδες (2 – 6 µέλη) 
 Ανοµοιογένεια στη σύνθεση των οµάδων 
 Αλληλεπίδραση 
 Αλληλεξάρτηση 
 Συνεργατικές δεξιότητες 
 Ίσες ευκαιρίες για επιτυχία 
 Προσωπική ευθύνη 
 Συλλογική ευθύνη 
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Τρόποι Αλληλεξάρτησης 
Η λέξη – κλειδί που διαφοροποιεί τη Συνεργατική Μάθηση από την παραδοσιακή 
οµαδική ή οµαδοκεντρική διδασκαλία είναι η έννοια της αλληλεξάρτησης. 
Αλληλεξάρτηση υπάρχει όταν η οµάδα για να ολοκληρώσει το έργο της χρειάζεται τη 
συµβολή του κάθε µέλους και αντίστροφα, η επιτυχία του κάθε µέλους εξαρτάται από 
τη συµβολή των υπόλοιπων µελών της οµάδας. 
Η αλληλεξάρτηση µπορεί να εξασφαλιστεί µε διάφορους τρόπους, όπως: 

 Κοινοί στόχοι 
 Κοινές αµοιβές 
 Κατανοµή ρόλων 
 Καταµερισµός έργου 
 Καταµερισµός πηγών 

 
 
4. ∆ιαδικασία και στάδια εφαρµογής της συνεργατικής µάθησης και ρόλος 
του εκπαιδευτικού 

 
α) Προπαρασκευαστικό Στάδιο 

1. ∆ηµιουργία συνεργατικού κλίµατος στην τάξη 
• Καλλιέργεια συνεργατικών δεξιοτήτων 
• Οργάνωση του χώρου και διαρρύθµιση των επίπλων 
• Σύνθεση των οµάδων 
• Κατανοµή και συγκεκριµενοποίηση ρόλων στην οµάδα 
• Καθορισµός του γνωστικού αντικειµένου 
• Συγκεκριµενοποίηση των µαθησιακών στόχων 
• Συγκεκριµενοποίηση των συνεργατικών στόχων 
• Ετοιµασία των πηγών µε βάση τις οποίες θα εργαστούν οι οµάδες 
• Ετοιµασία ατοµικού οµαδικού φύλλου εργασίας 
• Ετοιµασία φύλλου αξιολόγησης των γνωστικών και συνεργατικών στόχων 

 
β) Εφαρµογή της Συνεργατικής Μάθησης 

• Εισαγωγή στο νέο µάθηµα 
• Προφορικές ή γραπτές οδηγίες για: 

- τους συνεργατικούς στόχους 
- τη διασφάλιση της αλληλεξάρτησης 
- τους ρόλους των µελών 
- τον τρόπο αξιολόγησης. 

• Εργασία πάνω στο ατοµικό φύλλο εργασίας 
• Εργασία των οµάδων µε βάση το οµαδικό φύλλο εργασίας 
• Καθοδήγηση και παρέµβαση του εκπαιδευτικού όπου και όταν χρειάζεται 
• Ενίσχυση και εµψύχωση. 

 
γ) Αξιολόγηση της Συνεργατικής Μάθησης 

• Παρουσίαση του έργου των οµάδων – Συζήτηση και αλληλοσυµπλήρωση 
• Αξιολόγηση του έργου των οµάδων 
• Αξιολόγηση της ποιότητας της συνεργασίας 
• Συζητούνται τρόποι περαιτέρω βελτίωσης της συνεργασίας. 
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Νέος ρόλος του εκπαιδευτικού 
 

Από τη διαδικασία εφαρµογής της Συνεργατικής Μάθησης εύκολα µπορούµε να 
αντιληφθούµε τη διαφοροποίηση των ρόλων του εκπαιδευτικού και του µαθητή. 
Συνοψίζουµε το ρόλο του εκπαιδευτικού: 

• Γνωρίζει τον κάθε µαθητή 
• Προγραµµατίζει τη µάθηση 
• Οργανώνει το µαθησιακό περιβάλλον 
• Οργανώνει τις οµάδες 
• Παρακολουθεί τη µάθηση 
• Συµβουλεύει και καθοδηγεί 
• Ενισχύει και ανατροφοδοτεί 
• Αξιολογεί και αυτοαξιολογείται 

 
Νέος ρόλος του µαθητή 

 
• Ενισχύεται ο ρόλος του συµµαθητή 
• Γίνεται ποµπός και δέκτης 
• Συνεργάζεται 
• Ενεργοποιείται 
• Ερευνά και ανακαλύπτει 
• Υπευθυνοποιείται 
• Αυτοκαθορίζεται 
• Αυτοαξιολογείται 

 
5. Μια πειραµατική έρευνα στην Κύπρο για την αποτελεσµατικότητα της 
συνεργατικής µάθησης 

 
Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη συνεργατική µάθηση σε σχέση µε την ανταγωνιστική 
και ατοµική µάθηση υπήρξε πολύ έντονο. Πιστεύεται ότι ο τοµέας αυτός δεν έχει 
διερευνηθεί περισσότερο από κάθε άλλο τοµέα της κοινωνικής ψυχολογίας. 
Στην µεταανάλυση των Johnson & Johnson (1989) επισηµάνθηκαν 529 έρευνες που 
σύγκριναν τη διαφορική αποτελεσµατικότητα των τριών δοµών οργάνωσης σε µια 
µεγάλη ποικιλία µεταβλητών, όπως είναι η επίδοση, το είδος και η ποιότητα των 
διαπροσωπικών σχέσεων και γενικότερα η ψυχική υγεία. 
Τα συνοπτικά ευρήµατα των ερευνών έδειξαν ότι η συνεργατική µάθηση υπήρξε πιο 
αποτελεσµατική της ανταγωνιστικής και ατοµικής µάθησης όσον αφορά στη σχολική 
επίδοση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχική υγεία. 
Στον ελλαδικό χώρο οι έρευνες για τη Συνεργατική Μάθηση είναι περιορισµένες 
(Χαραλάµπους, 1996), όπως και οι έρευνες για το ψυχολογικό κλίµα της τάξης 
(Ματσαγγούρας, 1987, Καψάλης κ.ά. 1997). 
Τα διερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στην έρευνα αυτή ήταν τα ακόλουθα: 

1. Η συνεργατική µάθηση είναι πιο αποτελεσµατική από την ατοµική 
µάθηση στη σχολική επίδοση; 

2. Ποιοι µαθητές (χαµηλής, µέσης και ψηλής ικανότητας) ωφελούνται 
περισσότερο µε τη συνεργατική µάθηση και ποιοι µε την ατοµική µάθηση; 

3. Υπάρχει διαφορική επίδραση της συνεργατικής και ατοµικής µάθησης στο 
ψυχολογικό κλίµα της τάξης; 

4. Πώς διαφοροποιείται η αρνητική συµπεριφορά σε δέκα εβδοµάδες 
συνεργατικής µάθησης; 
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Μέθοδος 

 
∆είγµα:  
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 808 µαθητές Ε′ τάξης δηµοτικού σχολείου από 36 
τάξεις σε σχολεία της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας. Οι 394 µαθητές συµµετείχαν 
στη συνεργατική δοµή οργάνωσης και 414 στην ατοµική δοµή οργάνωσης. Οι µαθητές 
της συνεργατικής δοµής χωρίστηκαν σε 6µελείς οµάδες µικτής ικανότητας και φύλου. 
Κάθε οµάδα περιλάµβανε 2 µαθητές χαµηλής ικανότητας, 2 µέσης και 2 υψηλής 
ικανότητας. Ως κριτήριο σχολικής ικανότητας θεωρήθηκε η επίδοση των µαθητών την 
προηγούµενη σχολική χρονιά. Κάθε εβδοµάδα οι οµάδες άλλαζαν συντονιστή και 
γραµµατέα. 
Μαθησιακό έργο:  
Το µαθησιακό έργο αφορούσε τα µαθήµατα των Ελληνικών και των Μαθηµατικών. 
Στα Μαθηµατικά το πρόγραµµα περιλάµβανε 45 µαθήµατα των 40 λεπτών. Σε κάθε 
µάθηµα είχαν τέσσερα προβλήµατα για λύση. Στη συνεργατική δοµή τα παιδιά 
συζητούσαν και έλυναν τα προβλήµατα µε συνεργασία στην οµάδα τους, ενώ στην 
ατοµική µάθηση έλυναν τα προβλήµατα µόνοι τους και µε τη βοήθεια του δασκάλου 
τους. Στα Ελληνικά το πρόγραµµα περιλάµβανε την επεξεργασία κειµένων από το 
βιβλίο «Η Γλώσσα µου». Έγιναν 45 µαθήµατα των 80 λεπτών. 
Μέσα συλλογής του ερευνητικού υλικού:  
Τα δεδοµένα της έρευνας που αφορούσαν την επίδοση στα Μαθηµατικά και Ελληνικά 
συγκεντρώθηκαν µε δοκίµια που ετοιµάστηκαν από τον ερευνητή. Έγιναν µετρήσεις 
πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος. 
Το ψυχολογικό κλίµα της τάξης µετρήθηκε µε τα «Ερωτηµατολόγια της τάξης µου» 
των Fraser, Anderson & Walberg (1958), όπως προσαρµόστηκαν από τον 
Ματσαγγούρα. Χρησιµοποιήθηκε όµως, η κλίµακα διαστηµάτων πέντε σηµείων. Το 
ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 25 ερωτήσεις, που οµαδοποιούνται σε πέντε 
κατηγορίες και µετρούν τις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίµατος, την 
ικανοποίηση, τη διενεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη δυσκολία και τη 
συνεκτικότητα. 
Για τη µελέτη της αρνητικής συµπεριφοράς χρησιµοποιήσαµε την «Ανάλυση 
Αλληλεπίδρασης» (Interaction Process Analysis) του Bales (1970). Το όργανο 
αποτελείται από 12 ειδικές κατηγορίες συµπεριφοράς που κατηγοριοποιούνται σε 4 
γενικότερες κατηγορίες: τη θετική και την αρνητική συµπεριφορά του κοινωνικο-
συναισθηµατικού τοµέα και την ενεργητική και παθητική συµπεριφορά του τοµέα 
έργου. Στο τέλος κάθε εβδοµάδας κάθε µαθητής αξιολογούσε τον εαυτό του και τα 
άλλα πέντε µέλη της οµάδας του στις 12 ειδικές κατηγορίες συµπεριφοράς σε κλίµακα 
από 1 – 5. Έγιναν συνολικά δέκα τέτοιες µετρήσεις στη διάρκεια του πειραµατικού 
προγράµµατος. 
 
Ευρήµατα 

 
1. Επίδραση της συνεργατικής και ατοµικής µάθησης στην επίδοση στα Ελληνικά και 
Μαθηµατικά. 
Το πρώτο ερώτηµα που διερευνήθηκε ήταν αν η συνεργατική µάθηση ήταν πιο 
αποτελεσµατική από την ατοµική µάθηση στην επίδοση στα Ελληνικά και 
Μαθηµατικά. Η συνεργατική µάθηση ήταν πιο αποτελεσµατική από την ατοµική 
µάθηση στα Ελληνικά (Μσυν=63,4, Ματοµ=54,3) κατά 9 εκατοστιαίες µονάδες. 
Η διαφορά των µέσων όρων ανάµεσα στη συνεργατική ατοµική µάθηση ήταν 
Μσυν=0,80, Ματοµ=0,69 στα Μαθηµατικά. 
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2. Ποιοί µαθητές ωφελήθηκαν περισσότερο µε τη Συνεργατική Μάθηση στα Μαθηµατικά 
Το δεύτερο ερώτηµα που διερευνήθηκε ήταν αν η σχολική ικανότητα επηρεάζει 
διαφορικά την αποτελεσµατικότητα της Συνεργατικής Μάθησης  της Ατοµικής 
Μάθησης στα Μαθηµατικά. Με την µέθοδο της ανάλυσης διασποράς διερευνήσαµε 
πόσο σηµαντικές είναι οι διαφορές που παρουσίασαν οι µέσοι όροι των βαθµών στις 
δυο δοµές οργάνωσης, για κάθε επίπεδο σχολικής ικανότητας χωριστά. 
Οι µαθητές χαµηλής ικανότητας στις δυο δοµές οργάνωσης ενώ δεν είχαν σηµαντική 
διαφορά στην αρχική επίδοση (F=00,df=1/259, p=98), παρουσίασαν σηµαντική 
διαφορά στην τελική επίδοση (F=5,54, df=1/259, p=,02). Η διαφορά ήταν υπέρ της 
συνεργατικής µάθησης (Μσ=0,49, Μα=0,41). 
Οι µαθητές µέσης ικανότητας είχαν σηµαντική διαφορά στην αρχική επίδοση 
(F=14,81, df=1/281, p=,00) υπέρ της ατοµικής δοµής (Μσ=0,45, Μα=0,67). Η 
διαφορά όµως αυτή εξέλιπε στην τελική επίδοση (Μσ=0,77, Μα=0,79). 
Οι µαθητές υψηλής ικανότητας είχαν σηµαντική διαφορά (Μσ= 0,67, Μα=0,08) στην 
αρχική επίδοση (F=10,30, df=1/233, p=,00) υπέρ της ατοµικής δοµής. Μετά την 
πειραµατική παρέµβαση η διαφορά αυτή έπαυσε να υπάρχει (F=0,69, df=1/233, p=41). 
Το συµπέρασµα είναι ότι η συνεργατική δοµή οργάνωσης ήταν πιο αποτελεσµατική 
από την ατοµική δοµή οργάνωσης στη µαθηµατική επίδοση και για τα τρία επίπεδα 
σχολικής ικανότητας. 
 
3. Ποιοι µαθητές ωφελήθηκαν περισσότερο µε τη Συνεργατική Μάθηση στα Ελληνικά. 
Οι µαθητές χαµηλής ικανότητας ενώ δεν παρουσίασαν σηµαντική διαφορά στην 
αρχική επίδοση (F=0,11, df=1/261, p=,745) σηµείωσαν σηµαντική διαφορά στην 
τελική επίδοση (F=20,97, df=1/261, p=,000) υπέρ της συνεργατικής δοµής 
(Μσυν=47,6, Ματ=37,9). 
Οι µαθητές µέσης ικανότητας, ενώ φάνηκε ότι ξεκίνησαν µε σηµαντική διαφορά στην 
αρχική µέτρηση (F=15,80, df=1/276, p=,000) υπέρ της ατοµικής δοµής, στην τελική 
µέτρηση η διαφορά αυτή εξέλιπε (F=1,84, df=1/276, p=,176). 
Οι µαθητές υψηλής ικανότητας, ενώ παρουσίασαν σηµαντική διαφορά στην αρχική 
επίδοση (F=4,73, df=1/232, p=,031) υπέρ της ατοµικής δοµής, στην τελική επίδοση η 
διαφορά ήταν υπέρ της συνεργατικής δοµής (F=6,93, df=1/232, p=,009). 
Το συµπέρασµα είναι ότι οι µαθητές χαµηλής, µέσης και υψηλής ικανότητας που 
εργάστηκαν µε συνεργατική µάθηση βελτίωσαν περισσότερο τη γλωσσική τους 
επίδοση παρά οι συµµαθητές τους που εργάστηκαν µε την ατοµική µάθηση. 
 
4. Η διαφορική επίδραση της συνεργατικής και ατοµικής µάθησης στο ψυχολογικό κλίµα 
της τάξης. 
Το τρίτο ερώτηµα που διερευνήθηκε ήταν αν υπήρξε διαφορική επίδραση της 
συνεργατικής και ατοµικής µάθησης στις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίµατος 
της τάξης. Για κάθε διάσταση του ψυχολογικού κλίµατος έγινε χωριστή ανάλυση 
διασποράς. Φάνηκε ότι από τις πέντε διαστάσεις υπήρξε στατιστικά σηµαντική 
διαφορική επίδραση στο βαθµό της διενεκτικότητας. Συγκεκριµένα, στην αρχική 
µέτρηση δεν υπήρχε σηµαντική διαφορά µεταξύ συνεργατικής και ατοµικής µάθησης, 
που σηµαίνει ότι οι δυο οµάδες βίωναν τον ίδιο βαθµό διενεκτικότητας. Στην τελική 
όµως µέτρηση, µετά την πειραµατική παρέµβαση, υπήρξε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά υπέρ της συνεργατικής µάθησης (F=5,04, df=1/697, p=,025). Η διαφορά 
στους µέσους όρους της διενεκτικότητας ήταν: Συνεργατική Μπριν=2,32, 
Μµετά=2,16, Ατοµική Μπριν=2,4, Μµετά=2,37. 
Συγκρίνοντας τους µέσους όρους ανάµεσα στην τελική και την αρχική µέτρηση 
φαίνεται διαφορά µεταξύ συνεργατικής και ατοµικής µάθησης στο βαθµό της 
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ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριµένα, στη συνεργατική µάθηση φάνηκε µείωση της 
ανταγωνιστικότητας κατά 0,23 ενώ στην ατοµική µάθηση η µείωση ήταν 0,16. Φάνηκε 
επίσης ότι οι µαθητές στη συνεργατική δοµή βίωσαν χαµηλότερο βαθµό δυσκολίας 
στα µαθήµατα. Η διαφορά στη συνεργατική µάθηση ήταν 0,12 ενώ στην ατοµική 
µάθηση ήταν 0,04. 
 
5. Η διαφοροποίηση της αρνητικής συµπεριφοράς στις δέκα εβδοµάδες συνεργατικής 
µάθησης. 
Το τέταρτο ερώτηµα που διερευνήθηκε ήταν πώς διαφοροποιήθηκε η αρνητική 
συµπεριφορά στις δέκα εβδοµάδες εφαρµογής της συνεργατικής µάθησης, όπως την 
αντιλήφθηκαν οι ίδιοι οι µαθητές. Στο τέλος της εβδοµάδας κάθε µαθητής 
αξιολογούσε τη δική του συµπεριφορά καθώς και τη συµπεριφορά των άλλων πέντε 
µελών της οµάδας του. Οι µέσοι όροι της αρνητικής συµπεριφοράς δείχνουν µια 
συνεχή πτώση από την πρώτη ως την τελευταία αξιολόγηση. Η ίδια πτωτική τάση 
φαίνεται τόσο στην αρνητική συµπεριφορά του εαυτού (Μ1=2,68, Μ10=1,87) όσο και 
στην αρνητική συµπεριφορά της οµάδας (Μ1=2,60, Μ10=1,89). Η σύγκριση της 
τελευταίας µε την πρώτη βαθµολογία έδειξε ότι πρόκειται για στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές και στην περίπτωση του εαυτού και της οµάδας. 
 
6. Ως επίλογος 

 
Η Συνεργατική Μάθηση αποδείχτηκε ότι έχει θετική επίδραση στη σχολική επίδοση, 
µειώνει την αρνητική συµπεριφορά και δηµιουργεί θετικότερο ψυχολογικό κλίµα στην 
τάξη, ευρήµατα που συµφωνούν µε τη διεθνή βιβλιογραφία. Παρά τα ευρήµατα της 
έρευνας και τις θεωρητικές διαπιστώσεις η σχολική πρακτική δεν έχει δώσει τη θέση 
που αρµόζει στη Συνεργατική Μάθηση µέσα στην τάξη. Κυρίαρχοι τρόποι οργάνωσης 
της τάξης παραµένουν ο ανταγωνιστικός και ο ατοµικός. 
Ο δασκαλοκεντρισµός και ο υλοκεντρισµός εξακολουθούν να αποτελούν τις 
επικρατέστερες διδακτικές διαδικασίες παρά τις θεωρητικές διακηρύξεις για 
µαθητοκεντρικές αρχές και προσεγγίσεις. Η διακηρυγµένη αρχή της ολόπλευρης 
ανάπτυξης του µαθητή θα παραµένει ουτοπική θεωρία, εφόσον συνεχίζεται η 
επικέντρωση στη µονόπλευρη γνωστική ανάπτυξη. Μέσα σε µια εποχή που οι γνώσεις 
πολλαπλασιάζονται µε το ρυθµό της αστραπής είναι µαταιοπονία το σχολείο να 
κυνηγά τη συσσώρευση γνώσεων. Η διαδικασία της µάθησης πρέπει να αποτελεί το 
αντικείµενο της µάθησης. Πρέπει το ελληνικό σχολείο να περάσει όσο µπορεί πιο 
σύντοµα από το δασκαλοκεντρικό και το υλοκεντρικό στο µαθητοκεντρικό και 
συνεργατικό σχολείο. Χρειαζόµαστε ένα σχολείο που να σέβεται έµπρακτα τη 
διαφορετικότητα κάθε παιδιού, χωρίς στιγµατισµούς και καπελώµατα. Ένα σχολείο 
που αντί να θεοποιεί τους βαθµούς, τις εξετάσεις και τον ανταγωνισµό θα προωθεί την 
ενεργητική συµµετοχή και τη συνεργασία. Χρειαζόµαστε το σχολείο που θα 
δηµιουργεί τη χαρά της µάθησης. Είµαι βέβαιος ότι µπορούµε να φτιάξουµε ένα 
σχολείο αλλιώτικο: πιο ανθρώπινο, πιο συνεργατικό, πιο χαρούµενο, πιο ελπιδοφόρο. 
Το δικαιούνται και το αξίζουν τα παιδιά µας, οι πολίτες του 21ου αιώνα. Πιστεύω πως 
όλοι συµφωνούµε πως θέλουµε πολίτες ελεύθερους και αυτόνοµους χωρίς εξαρτήσεις, 
πολίτες µε κριτική σκέψη, ευέλικτους και ευπροσάρµοστους, πολίτες που να µπορούν 
να λειτουργούν στο «εµείς», που να θέλουν και να µπορούν να προσφέρουν, πολίτες 
ψυχικά υγιείς και ισορροπηµένους. 
Ας κλείσουµε µε το όραµα αυτού του πολίτη. Ας κλείσουµε µε το όραµα για ένα 
σχολείο που θα προετοιµάζει αυτό τον πολίτη. Το συνεργατικό σχολείο µπορεί να 
θρέψει την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 
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