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Περίληψη 

Η  σύγχρονη  εκπαιδευτική  πραγματικότητα  συνδέθηκε  άμεσα  με  την  εξ  αποστάσεως

εκπαίδευση λόγω του αιφνίδιου κλεισίματος  των σχολείων λόγω Covid-19. Το Μοντέλου

Μεικτής  Μάθησης  (blended  learning)  αποτελεί  έναν  από  τους  πιο  ευέλικτους  και

αποτελεσματικούς  τρόπους  οργάνωσης  επιμορφωτικών  δράσεων  διότι  συνδυάζει  τη  διά

ζώσης με  την εξ  αποστάσεως μάθηση,  με  την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών.  Στην

παρούσα  εργασία  παρουσιάζονται  δραστηριότητες  που  υλοποιήθηκαν  με  το  μοντέλο  της

μεικτής εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αξιοποίησης της

Παιδαγωγικής Μεθόδου Freinet στην ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων μαθητών/τριών Ε΄-

ΣΤ΄  Δημοτικού  Σχολείου  στο  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής.  Στην  έρευνα  συμμετείχαν

μαθητές/μαθήτριες (Ν=223, 118 αγόρια και 105 κορίτσια), ηλικίας 10-12 ετών (ΜΟ =11.08 ±

.73). Οι μαθητές/τριες χωρίσθηκαν τυχαία σε δυο ομάδες, στην Πειραματική που συμμετείχε

σε παρεμβατικό πρόγραμμα 4 μηνών με τη μέθοδο Freneit (ν=103) και στην ομάδα ελέγχου

(ν=120) η οποία ακολούθησε το πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων Φυσικής Αγωγής Ε΄- ΣΤ΄

τάξεων του Υπουργείου Παιδείας. Για τη διεξαγωγή της έρευνας και την αξιολόγηση των

Κοινωνικών  δεξιοτήτων  των  μαθητών  χρησιμοποιήθηκε  το  ερωτηματολόγιο  MESSY

(Matson  Evaluation  of  Social  Skills  With  YoungstersΙΙ)  το  οποίο  αποτελείται  από  τρεις

παράγοντες.  Για  την  ανάλυση  των  δεδομένων  εφαρμόστηκε  ανάλυση  διακύμανσης  για

εξαρτημένα  δείγματα  και  διαπιστώθηκαν  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  ανάμεσα  στην

αρχική  και  τελική  μέτρηση  και  στους  τρεις  παράγοντες  του  ερωτηματολογίου.

Παρατηρήθηκε  στατιστικά  σηµαντική  βελτίωση  των  «κατάλληλων  συµπεριφορών»  των

μαθητών/τριών,  µείωση  των  «εχθρικών  συµπεριφορών»  και  των  «προσαρμόσιμων

συµπεριφορών».
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1. Εισαγωγή

Πολλές  επιστημονικές  έρευνες  υποστηρίζουν  την  υπόθεση  ότι  η  εκμάθηση  κοινωνικών

δεξιοτήτων είναι το κλειδί στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου. Εκπαιδευόμενο

το άτομο από νεαρή ηλικία, είναι σε θέση να διαχειριστεί τον εαυτό του, τις σχέσεις του και

να  εργαστεί  αποτελεσματικά  και  ηθικά  (Durlak,  Weissberg,  Dymnicki,  Taylor  και

Schellinger,  2011).  Με  το  πέρασμα  των  χρόνων  γίνεται  όλο  και  πιο  έντονος  ο

προβληματισμός στον επιστημονικό χώρο, σχετικά το φάσμα των κοινωνικών, γνωστικών και

συναισθηματικών  δεξιοτήτων  το  οποίο  είναι  γνωστό  με  την  ορολογία  Δεξιότητες  Ζωής

(Danish, 1997; Unicef, 2003), οι οποίες μπορεί να είναι σωματικές, όπως η σωστή στάση

τους σώματος, συμπεριφορικές όπως η αποτελεσματική επικοινωνία με τους συνομηλίκους

και γνωστικές, όπως η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Μπορεί να είναι ενδο-προσωπικές,

όπως η θετική αυτό-εκτίμηση ή διαπροσωπικές, όπως η συνεργασία (Danish, 1996, 1997).

Στο  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής  επικρατούν  έντονες  καταστάσεις,  έντονες

αλληλεπιδράσεις,  συναγωνισμός,  συνθήκες  ικανές  να  φέρουν  στην  επιφάνεια  αρνητικές

συμπεριφορές και συναισθήματα, καθώς και έλλειψη αυτοελέγχου. Οι λόγοι αυτοί μπορούν

να βοηθήσουν στην κατανόηση του διαφορετικού επιπέδου κοινωνικών δεξιοτήτων ανάμεσα

στα δύο φύλα (Papageorgiou, Hassandra, & Hatzigeorgiadis, 2008).

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει  τη διερεύνηση της αξιοποίησης της Παιδαγωγικής

Μεθόδου  Freinet  στην  ανάπτυξη  των  Κοινωνικών  Δεξιοτήτων  μαθητών/τριών  Ε΄-ΣΤ΄

Δημοτικού  Σχολείου  στο  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής  μέσα  από  ένα  μοντέλο  Μεικτής

Μάθησης. Οι Powell, Staley, Horn, Fetzer, Hibbard, Oglesby και Verma (2015) δηλώνουν

ξεκάθαρα πως «η μεικτή μαθησιακή προσέγγιση συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία τόσο της

ηλεκτρονικής όσο και της πρόσωπο-με-πρόσωπο μάθησης. Είναι πιθανό να αναδυθεί ως το

κυρίαρχο μοντέλο του μέλλοντος και να γίνει πολύ πιο συχνή από καθεμία άλλη ξεχωριστά».

Σύμφωνα με τους Σαρημπαλίδης και Αντωνίου (2013), αν και έχει τονιστεί η σπουδαιότητα

των παιδαγωγικών θεωριών στη Μεικτή Μάθηση, η ελληνική πραγματικότητα αποδεικνύει

ότι  οι  περισσότεροι  εκπαιδευτικοί  δεν  τις  λαμβάνουν  σοβαρά  υπόψη  τους.  Ο  λόγος  που

οδήγησε στην υιοθέτηση του Μεικτού Μοντέλου Μάθησης αποτέλεσε το αιφνίδιο κλείσιμο



των  σχολείων  λόγω  πανδημίας  του  Covid  19.  H  αξιοποίηση  της  τεχνολογίας  ήρθε  την

κατάλληλη στιγμή, ώστε να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τα ενδιαφέροντα

των μαθητών. Eπίσης, σημαντικό χαρακτηριστικό του Mοντέλου Μεικτής Μάθησης είναι η

επικοινωνία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στον μαθητή.

2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Σύμφωνα  με  τους  Durlak  και  συνεργάτες  (2011),  οι  κοινωνικές  δεξιότητες  που

καλλιεργούνται  από  νεαρή  ηλικία,  καθιστούν  τα  άτομα  ικανά  στο  να  μπορούν  να

διαχειριστούν τον εαυτό τους, τις σχέσεις τους και να εργαστούν αποτελεσματικά και ηθικά

στην  ενήλικη  ζωή  τους.  Επίσης,  μια  σειρά  από  έρευνες  υποστηρίζουν  ότι  η  διδασκαλία

προγραμμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων σε ένα αθλητικό πλαίσιο βοηθά στην απόκτηση νέων

αθλητικών δεξιοτήτων και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συνδεθεί με την ενίσχυση της

απόδοσης σε αθλητικές  δοκιμές  (Sackett  και Gano-Overway,  2017; Papacharisis,  Goudas,

Danish, και Theodorakis, 2005).

Την  καλλιέργεια  των  κοινωνικών  και  συναισθηματικών  δεξιοτήτων  ενστερνίζεται

παιδαγωγική πρακτική του Freinet. Σύμφωνα με την Λάχλου (2016): «Με την παιδαγωγική

Freinet  προσφέρονται  τα  εργαλεία  και  οι  τεχνικές  για  την  ανάπτυξη  των  κοινωνικών

δεξιοτήτων,  επικοινωνίας  και  συνεργασίας  με  έμφαση  στη  συλλογική  εργασία,  τη

δημοκρατία και  την πρόληψη της  βίας,  την ανάπτυξη της υπευθυνότητας  και  την ενεργή

συμμετοχή  του  μαθητή/τριας  και  τον  καθοδηγητικό  ρόλο  του  δασκάλου.  Προσφέρεται

δηλαδή η πρόταση και τα εργαλεία για ένα σχολείο κοντά στον μαθητή/τρια, ευχάριστο και

δημιουργικό, αλλά κυρίως ένα σχολείο που μπορεί να βλέπει έστω και μακροπρόθεσμα μια

πιο ειρηνική, δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία».

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δείγμα

Στην  έρευνα  συμμετείχαν  μαθητές/τριες  Ε΄  και  ΣΤ΄  τάξης  Δημοτικού  Σχολείου

(Ν=223,  118  αγόρια  και  105  κορίτσια),  ηλικίας  10-12  ετών  (ΜΟ=  11.08  ±  .73),  112

μαθητές/τριες φοιτούσαν στην Ε΄ τάξη, ενώ οι 111 μαθητές στην ΣΤ΄ τάξη. Οι μαθητές/τριες

χωρίστηκαν  τυχαία  σε  δύο  ομάδες,  στην  Πειραματική  που  συμμετείχε  σε  παρεμβατικό

πρόγραμμα 4 μηνών με τη μέθοδο Freinet (ν=103) και στην ομάδα ελέγχου (ν=120) η οποία



ακολούθησε  το  πρόγραμμα των σχολικών  βιβλίων Φυσικής  Αγωγής  Ε΄-  ΣΤ΄ τάξεων  του

Υπουργείου Παιδείας.

 Διαδικασία παρέμβασης

Οι  μαθητές/τριες  της  Πειραματικής  ομάδας  συμμετείχαν  σε  ένα  παρεμβατικό

πρόγραμμα  4  μηνών,  δηλαδή ακολούθησαν  πλάνα  μαθήματος  45  λεπτών  δύο  φορές  την

εβδομάδα σχεδιασμένα από την ερευνήτρια με την παιδαγωγική Freinet. Η ομάδα ελέγχου

ακολούθησε τα πλάνα εργασίας του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκονται στο βιβλίο του

Εκπαιδευτικού Ε΄-ΣΤ΄ τάξης για δύο φορές την εβδομάδα διάρκειας 45 λεπτών κάθε φορά.

Στην  έρευνα  επίσης  συμμετείχαν  εθελοντικά  12  εκπαιδευτικοί  Α/θμιας  ΠΕ11,  οι

οποίοι είχαν πάρει επιμόρφωση 6 εβδομάδων από την ερευνήτρια. 

Διαδικασία μετρήσεων

Οι μαθητές αξιολογήθηκαν στις κοινωνικές δεξιότητες δύο φορές: στην αρχή, πριν την

παρέμβαση και μετά το τέλος της παρέμβασης.

Όργανα μέτρησης

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της ελληνικής έκδοσης του

ερωτηματολογίου του Matson Evaluation of Social  Skills  with Youngsters (MESSY-II)

(Masadis,  Filippou,  Derri  και  Papaioannou,  2016),  (Matson και  συνεργάτες,  2012)  που

ερευνά τις κοινωνικές δεξιότητες που κατέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Η ανάλυση

των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η  ανάλυση  της  εσωτερικής  συνοχής  αξιολογώντας  το  α  Cronbach,  έδειξε  ότι  οι

παράγοντες είχαν υψηλή εσωτερική συνοχή: «εχθρικές συμπεριφορές» α=.958, «κατάλληλες

συμπεριφορές α=.913 και «προσαρμόσιμες συμπεριφορές» α=.890. Η ανάλυση διακύμανσης

στις  αρχικές  μετρήσεις  έδειξε διαφορές μεταξύ των ομάδων, οπότε για την επίδραση της

παρέμβασης  στους  παράγοντες  του  ερωτηματολογίου  κοινωνικών  δεξιοτήτων,

χρησιμοποιήθηκε  η  ανάλυση  Συνδιακύμανσης  (ANCOVA)  για  κάθε  παράγοντα  της

εξαρτημένης μεταβλητής «κοινωνικές δεξιότητες», έχοντας ως παράγοντα συνδιακύμανσης

τη διαφορά αρχικής και τελικής μέτρησης του κάθε παράγοντα «εχθρικές συμπεριφορές»,

«κατάλληλες συμπεριφορές», «προσαρμόσιμες συμπεριφορές».



Σχετικά με τον παράγοντα «αρνητικές συμπεριφορές», η ανάλυση Συνδιακύμανσης

(ANCOVA) έδειξε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας και

μέτρησης (F1,218 = 1.399, p = 0.238 > 0.05), αλλά διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια

επίδραση του  επαναλαμβανόμενου  παράγοντα  «μέτρηση» (F1,218= 14.482,  p<  0.05),  ενώ

αντίθετα δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα»  (F1,218)=

0.033, p =0. 855 >0.05). 

Αναφορικά  με  τις  «κατάλληλες  συμπεριφορές»  η  ανάλυση  Συνδιακύμανσης

(ANCOVA) έδειξε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδας

και μέτρησης (F1,219= 4.723, p  < 0.05), κύρια επίδραση της «μέτρησης» (F1,219= 1157.424,

p= 0.000 < 0.05) και της «ομάδας» (F1,219= 1118.520, p = 0. 000 < 0.05).

Σχετικά  με  τις  «προσαρμόσιμες  συμπεριφορές»  η  ανάλυση  Συνδιακύμανσης

(ANCOVA) έδειξε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας και

μέτρησης (F1,220= 4.947, p < 0.05), κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» (F1,220= 49.95,

p= 0.000 < 0.05) και κύρια επίδραση της «ομάδας» (F1,220= 18.435, p = 0. 000 < 0.05). 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των κοινωνικών δεξιοτήτων

της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου.

Πειραματική Ελέγχου

Πριν μετά πριν μετά

Κοινωνικές δεξιότητες ΜΟ    ΤΑ ΜΟ    ΤΑ ΜΟ     ΤΑ ΜΟ     ΤΑ

Εχθρικές συμπεριφορές
62.72 23.22 54.98 18.08 55.47 20.34 56.21 19.55

Κατάλληλες 
συμπεριφορές 62.11 12.22 69 12.27 64.37 13.55 66.05 12.43

Προσαρμόσιμες
συμπεριφορές 26.35 9.29 23.97 7.97 23.02  9.14 23.53 8.83

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αξιοποίησης της Παιδαγωγικής

Μεθόδου  Freinet  στην  ανάπτυξη  Κοινωνικών  Δεξιοτήτων  μαθητών/τριών  Ε΄-ΣΤ΄

Δημοτικού Σχολείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι

μαθητές/τριες  της  πειραματικής  ομάδας  μετά  το  παρεμβατικό  πρόγραμμα  μείωσαν  τις

«αρνητικές συμπεριφορές» (π.χ. παραπονιέται συχνά), αύξησαν τις «θετικές συμπεριφορές»

(π.χ.  βοηθάει  τους  άλλους),  καθώς επίσης  μείωσαν  τις  «προσαρμόσιμες  συμπεριφορές»

(π.χ. είναι αυταρχικός). Στους μαθητές της ομάδας ελέγχου δε διαπιστώθηκαν στατιστικά

σημαντικές βελτιώσεις στις κοινωνικές δεξιότητες αφού τα σκορ παρέμειναν αμετάβλητα

κατά  τη  2η μέτρηση  γεγονός  που  καταδεικνύει  ότι  οι  κοινωνικές  δεξιότητες  είναι

απαραίτητες  να ενσωματωθούν στη σχολική πραγματικότητα  μέσω προγραμμάτων όπως

αυτό της Παιδαγωγικής Freinet και να εκπαιδευτούν οι μαθητές/τριες: στην αποτελεσματική

επίλυση  προβλημάτων,  στη  σωστή  επικοινωνία,  στις  διαπροσωπικές  σχέσεις,  στην

εκπλήρωση καθηκόντων  μέσα στην ομάδα,  στον καθορισμό στόχων,  στον χειρισμό των

συναισθημάτων και του στρες, στη δημιουργική και κριτική σκέψη, στην αυτογνωσία, στην

αυτο-αποτελεσματικότητα,  στη  συναισθηματική  κατανόηση  και  πολλές  άλλες  όπως

υποστηρίζει  ο  Παγκόσμιος  Οργανισμός  Υγείας  (1999).  Τα  αποτελέσματα  της  εν  λόγω

έρευνας  καταδεικνύουν  την  θετική  επίδραση  που  είχε  το  πρόγραμμα  της  Παιδαγωγικής

Freinet  στους  μαθητές/τριες  της  πειραματικής  ομάδας.  Μάλιστα,  σύμφωνα  με  τους

Μασσάδη, Φιλίππου, Δέρρη και Παπαϊωάννου (2016) η εναλλακτική μορφή διδασκαλίας

των  αντικειμένων  της  Φυσικής  Αγωγής  αποτελεί  κατάλληλη  μέθοδο  για  τη  διδασκαλία

κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων δημοτικού σχολείου. Τα

αποτελέσματα της  έρευνας  συμφωνούν με αυτά προηγούμενων ποιοτικών αξιολογήσεων

προγραμμάτων δεξιοτήτων ζωής (Goudas και Giannoudis, 2010; Θεοφανίδης, 2002; Κιορπέ,

2002) και δείχνουν ότι οι συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας (όπως είναι και η Παιδαγωγική

Μέθοδος  Freinet)  ήταν  κατάλληλες  για  τη  διδασκαλία  των  κοινωνικών  δεξιοτήτων  του
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