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Περίληψη

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις επιστήμες, στην οικονομία, στα πρότυπα εργασίας και απασχόλησης
αλλά και σε κάθε έκφραση της ανθρώπινης ζωής, υποχρεώνουν τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά
συστήματα σε αναπροσαρμογή, ώστε αυτά να εξακολουθούν να επιτελούν αποτελεσματικά
τον ρόλο τους, που δεν είναι άλλος από την προετοιμασία των νέων για μια δημιουργική ζωή.
Η  πολυπλοκότητα  των  σύγχρονων  προβλημάτων  απαιτεί  από  τα  Αναλυτικά  Προγράμματα
Σπουδών να διερευνούν τρόπους για να εισάγουν τους μαθητές στο ευρύ φάσμα εκπαίδευσης
των δεξιοτήτων ζωής.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης δράσεων
που  θα  βοηθήσουν  τους  μαθητές  να  αναπτύξουν  δεξιότητες  ζωής,  ιδιαίτερα  εκείνες  που
ανήκουν  στους  άξονες  της  αντιμετώπισης  προβλημάτων  (κατανόηση,  συγκέντρωση,
αξιολόγηση  εναλλακτικών  λύσεων,  επιλογή  λύσης,  λήψη  απόφασης,  αξιολόγηση  και
επανακαθορισμός) και της επιχειρηματικότητας. Οι στόχοι της αφορούσαν αλλαγή στάσης της
ομάδας  ως  προς  τη  διαχείριση  έργου,  με  ενίσχυση  κοινωνικοσυναισθηματικών  θετικών
παρορμήσεων  και  εφαρμογής  της  μεθόδου  ως  καλής  πρακτικής  διαχείρισης  και  επίλυσης
προβλήματος.
Με τη μέθοδο της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης,  δοκιμάστηκε ένας συνεργατικός τρόπος
εργασίας στην τάξη, μέσω ευέλικτων μεθόδων οργάνωσης έργου.
Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  υψηλά  επίπεδα  ολοκλήρωσης  του  έργου,  δημοκρατικές
συνεργατικές  διαδικασίες,  δυσκολίες  στον  συντονισμό  τους  και  στην  τήρηση  των
χρονοδιαγραμμάτων,  καθώς  και  ανάδειξη  μαθητών  με  επιχειρηματικές,  διοικητικές
οργανωτικές ικανότητες.  Τέλος ο εκπαιδευτικός διευκολύνθηκε να οργανώσει ένα ποιοτικό
μάθημα  ανθρωποπλαστικής  αποτελεσματικότητας,  έχοντας  αξιοποιήσιμο  χρόνος  για
συμμετοχική παρατήρηση της συμπεριφοράς της ομάδας.

Λέξεις  -  κλειδιά:  δοκιμή  -  πλάνη,  οργάνωση  έργου,  οριζόντιες  δεξιότητες  ζωής
(softskills).

Εισαγωγή

Η  σύγχρονη  επαγγελματική  ζωή,  εκτός  από  ένα  υψηλό  μορφωτικό  επίπεδο,  απαιτεί
συνεργατικές και επικοινωνιακές ικανότητες και άτομα που μπορούν να ανταποκρίνονται με
ευελιξία στα πολύπλοκα προβλήματα,  να διαχειρίζονται την πληροφορία,  και να παράγουν
νέα γνώση.  Είναι  σημαντικό,  το  σχολείο,  μέσω των  προγραμμάτων σπουδών να λαμβάνει
υπόψη τις ανάγκες αυτές και να διερευνά τρόπους,  για να εισάγει τους μαθητές στο ευρύ
φάσμα εκπαίδευσης των ικανοτήτων ζωής.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι διερευνά την συμβολή “ευέλικτων
μεθόδων” στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων. Η ολοκλήρωση της
άσκησης και η αξιολόγησή τους έγινε με ένα wiki παραδοτέου έργου και ανάληψης ευθύνης
στην ομάδα. Οι μαθητές δοκίμασαν διάφορες προσεγγίσεις του θέματος, αξιοποιώντας κάθε
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φορά  τις  κατευθύνσεις  του  εκπαιδευτικού  με  τη  μέθοδο  δοκιμής-πλάνης  (Fitzgerald  κ.ά.,
2013).

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  να  διερευνηθεί  η  συμβολή  “ευέλικτων  μεθόδων”
εργασίας  στην  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  στρατηγικής  επίλυσης  προβλημάτων.  Οι  στόχοι  που
τέθηκαν, αφορούσαν αλλαγή στάσης της ομάδας ως προς τη διαχείριση έργου, με ενίσχυση
κοινωνικοσυναισθηματικών  θετικών  παρορμήσεων  και  εφαρμογής  της  μεθόδου  ως  καλής
πρακτικής διαχείρισης και επίλυσης προβλήματος.

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής προσφέρεται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής μέσα σε ένα
περιβάλλον  χαράς,  εκτίμησης  και  συμμετοχής  από  τους  μαθητές  (Γιαννούδης,  2010;
Παπαχαρίσης, 2004). Το σχολικό βιβλίο έχει αξιολογηθεί από τους μαθητές ως πολύ σχετικό
όσον αφορά το  περιεχόμενό του.  Τα  παιδιά  δήλωσαν ότι  μαθαίνουν μέσα από μια σειρά
ποικίλων κινητικών δραστηριοτήτων και πληροφοριών  (Spetsotaki κ.ά., 2016). Παράλληλα, η
χρήση ψηφιακών μέσων (παιγνιδιών ή εφαρμογών) προάγει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή
των  μαθητών  και  έχει  δημιουργήσει  την  ανάγκη  για  την  αξιοποίησή  τους  από  τους
εκπαιδευτικούς στην τάξη (Kangas κ.ά., 2016).

Ένα  παρατεταμένο  πρόβλημα  που  υπάρχει  στις  τάξεις  (και  της  Φυσικής  Αγωγής)
σήμερα είναι η διαχείριση του “νεκρού χρόνου” του μαθήματος, δηλαδή ο μη ενεργός χρόνος
μάθησης ή χρόνος μη εργασίας των μαθητών. Ο Mitchell  (Mitchell,  2005) διαπίστωσε ότι η
μεγάλη περίοδος «νεκρού χρόνου στην τάξη» οφειλόταν στην ανησυχία των εκπαιδευτικών
για τη  συμμετοχή και  την  δέσμευση των μαθητών,  κάτι  που επιβεβαίωσε αργότερα και  ο
Jacobson  (Jacobson  κ.ά.,  2009).  Η  δέσμευση αναφέρεται  συνήθως  ως  χρόνος  αφοσίωσης,
ενεργός χρόνος μάθησης ή χρόνος εργασίας. Η εφαρμογή των ευέλικτων μεθόδων διαχείρισης
έργου, όπως το Scrum, οδήγησε σε πλεονέκτημα (SoftSkills) εκείνα τα άτομα που γνωρίζουν
και αξιοποιούν στην πράξη αυτό το πλαίσιο εργασίας (Antonio & Fernandes, 2015). Τέλος, το
θέμα  της  επιχειρηματικότητας  δεν  είναι  ενταγμένο  πλήρως  στην  ελληνική  εκπαιδευτική
διαδικασία  και  η  πλειοψηφία  των  μαθητών/τριών  δε  λαμβάνει  γνώσεις  σε  θέματα
επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Παπαγιάννης, 2014).

Μεθοδολογία

Στο μάθημα της Πληροφορικής και σε μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου, ανατέθηκε η υλοποίηση
ενός έργου επίλυσης προβλήματος, σε επίπεδο τμήματος, με την σχεδίαση και την οργάνωση
ενός  ηλεκτρονικού  καταστήματος  πώλησης  (e-shοp)  αθλητικών  ειδών  (Trikalis,  2017).  Ως
υπόθεση εργασίας επιλέχθηκε η παραδοχή ότι αν οι μαθητές/τριες “περάσουν” από όλους
τους ρόλους μιας επιχείρησης,  θα ανακαλύψουν μόνοι  τους τόσο τις  ατομικές όσο και  τις
ομαδικές δεξιότητες και  αδυναμίες οργάνωσής τους.  Αφού εκπαιδεύτηκαν στην χρήση του
πλαισίου Scrum, εφάρμοσαν αυστηρά του κανόνες του και ανέλαβαν “κυκλικά” όλους τους
πιθανούς ρόλους εργασίας αυτού (ενσυναίσθηση). Αξιοποιήθηκε η πολυμεθοδική προσέγγιση
ποιοτικής  και  ποσοτικής  έρευνας  σε  ομάδα  εστίασης.  Δοκιμάστηκαν  οι  αντιδράσεις  των
μαθητών/τριών  σε  άγνωστες  προκλήσεις  και  πεδία  που  απαιτούν  οργάνωση  και  λήψη
απόφασης. Η ολοκλήρωση της άσκησης και η αξιολόγησή τους έγινε με ένα wiki παραδοτέου
έργου και ανάληψης ευθύνης στην ομάδα. Οι μαθητές δοκίμασαν διάφορες προσεγγίσεις του
θέματος, αξιοποιώντας κάθε φορά τις κατευθύνσεις του εκπαιδευτικού με τη μέθοδο δοκιμής-
πλάνης (Fitzgerald κ.ά., 2013).
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Δείγμα:  Το  δείγμα  της  έρευνας  αποτέλεσαν  12  μαθητές/τριες  Γυμνασίου  του
Ηρακλείου.  Για  την  επιλογή  του  δείγματος,  αξιοποιήσαμε  τους  12  μαθητές  τμήματος  24
ατόμων  της  Γ΄  Γυμνασίου,  οι  οποίοι  αποτελούν  τυχαία  αλφαβητική  επιλογή  του  μισού
τμήματος,  χωρίς  επιλογή  άλλων  χαρακτηριστικών  πλην  της  αλφαβητικής  ταξινόμησης  του
επωνύμου. 

Μέσο συλλογής των δεδομένων: Τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν με αξιοποίηση
καταγραφών των παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών με ηλεκτρονικές κλείδες παρατήρησης
AtTask  (CBT-Cognitive Behavior  Tools),  καταγραφών αξιολογητικών εκθέσεων των μαθητών
στο  wiki  του  μαθήματος,  αυτοματοποιημένων  χρονοδιαγραμμάτων  και  γραφημάτων
παρακολούθησης του έργου, διαθέσιμα από την πλατφόρμα διαχείρισης έργου (taiga.io), στην
οποία εκπαιδεύτηκαν και  συνεργάστηκαν οι μαθητές,  απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του
μαθήματος με το πέρας των μαθημάτων.

Εγκυρότητα  ερωτηματολογίου:  Η  κλείδα  παρατήρησης  AtTask,  προσαρμόστηκε  στις
επιθυμητές  παρατηρούμενες  συμπεριφορές  της  έρευνας  (κατανόηση  προβλήματος,
συγκέντρωση στο στόχο, αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, κλπ) αλλά και σε φαινομενικές
συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του έργου, εφαρμόζοντας αρχές Κοινωνιολογικής ανάλυσης
της  θεωρίας  του  κοινωνικού  εαυτού  (αίσθηση  του  ανήκειν  κλπ)  (Χτούρης  κ.ά.,  2016).  Η
καταγραφή έγινε  ηλεκτρονικά με  χρήση εφαρμογής  σε  κινητή  συσκευή,  αόρατα  από τους
εμπλεκόμενους.  Τα  δεδομένα  καταγράφονταν  σε  αυτοματοποιημένες  χρονοσημασμένες
διαμερίσεις κλάσεων 60 δευτερολέπτων για κάθε μαθητή και για διάστημα παρατήρησης 6
λεπτών κάθε φορά.

Ανάλυση  των  δεδομένων:  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  αναλύθηκαν  με
πολυμεθοδολογικό  τριγωνισμό  των  αποτελεσμάτων:  περιγραφικής  στατιστικής,  CBT
δεδομένων για κάθε μαθητή που αναλάμβανε ρόλο συντονιστή της ομάδας,  συστηματικής
συμμετοχικής παρατήρησης του εκπαιδευτικού Πληροφορικής και καταγραφή συμπεριφοράς
της συνεργασίας της ομάδας, στατιστικών δεδομένων της εφαρμογής taiga.io.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  στην πλειονότητά τους οι μαθητές πέτυχαν να καταγράψουν
ατομική έκθεση παραδοτέου έργου (76%), πέτυχαν σε ικανοποιητικό βαθμό να συνεργαστούν
δημοκρατικά (60%), δυσκολεύτηκαν στο συντονισμό της ομάδας (30%) και στην τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων (38,33%). Στο 1ο  Sprint, έδειξαν ότι δεν είχαν καλό συντονισμό. Με την
μέθοδο  της  παρατήρησης  και  αξιολόγησης  των  δεδομένων  εργασίας  κάθε  μαθητή,
διαπιστώθηκε ότι  τα αυστηρά μετρήσιμα αποτελέσματα και  χρονοδιαγράμματα ανάγκασαν
τους  μαθητές  να  πειθαρχήσουν  και  να  επικεντρωθούν  στο  στόχο.  Πιο  αναλυτικά  76%
εργάστηκαν  τουλάχιστον  1  φορά  την  εβδομάδα,  περίπου  25%  δεν  ασχολήθηκαν  με  την
παράδοση της εργασίας στο wiki, 34% ολοκλήρωσαν τη μικροεργασία που τους ανατέθηκε. Ως
προς  το  φύλλο  δεν  παρατηρήθηκαν  διαφορές  επιδόσεων·  η  μισή  ομάδα  εστίασης  ήταν
κορίτσια,  πέτυχαν  σε  ίδια  ποσοστά  τους  στόχους  τους  51%,  παρατηρήθηκε  ίδιο  μοντέλο
διοίκησης της ομάδας 65,5%, με ελάχιστες στιγμές που ανέπτυξαν απογοήτευση 16,5% και
επέδειξαν αδράνεια 9%. Οι  μέσες τιμές για τα δύο φύλλα ήταν περίπου οι ίδιες. Μεγάλες
διαφορές τυπικών αποκλίσεων παρουσιάστηκαν συνολικά στους μαθητές, κατά τη διοίκηση
της ομάδας (ΤΑ=23,45), την επίτευξη στόχων (ΤΑ=26,41) και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
(ΤΑ=21,08).

Συζήτηση

Ενδιαφέρουσα πρόταση, λόγω της φύσης της μεθόδου, υπήρξε η ανακάλυψη και αποκάλυψη
ατόμων με ιδιαίτερη κλίση στην επιχειρηματικότητα, στη διοίκηση, στην οργάνωση και στη
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διαχείριση του χρόνου για την παράδοση αποτελεσμάτων,  επιβεβαιώνοντας την παραδοχή
ότι,  η  αξιοποίηση  κατάλληλων  προγραμμάτων  σπουδών,  θα  βοηθήσει  τους  μαθητές  να
αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τα ηγετικά τους προσόντα. Η μέθοδος Scrum
βοήθησε  τον  εκπαιδευτικό  να  οργανώσει  ένα  ποιοτικό  μάθημα  ανθρωποπλαστικής
αποτελεσματικότητας,  αφού  οι  μαθητές  ελάμβαναν  αποφάσεις  σε  σημαντικό  για  αυτούς
επιλεγμένο από τους  ίδιους  θέμα.  Οι  κοινωνικογνωστικοί  και  συναισθηματικοί  στόχοι  που
τέθηκαν, ικανοποιήθηκαν στο έπακρο, αφού ενισχύθηκε η αυτενέργεια και η εμπιστοσύνη της
ετερότητας στο πεδίο.

Συμπέρασμα

Η συνεισφορά της μεθόδου Scrum ήταν σημαντική στη συγκεκριμένη πρόκληση διαχείρισης
έργου, διότι υποστήριξε τους μαθητές στην ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους,
ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία ενδεχόμενες αλλαγές και προκλήσεις στη ζωή τους.  Η
αξιοποίηση  εφαρμογών  κινητής  τεχνολογίας  για  τη  διδασκαλία,  μάθηση  και  αξιολόγηση,
κρίνεται  χρήσιμη  και  απαραίτητη  για  το  νέο  σχολείο  της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης
(Alasmari, 2019).
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