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Διατύπωση προβλήματος

 Το Σχολείο μας αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα της κατ΄ οίκον εργασίας.

 Αποφασίσαμε να διερευνήσουμε αυτό το θέμα για να δούμε τις απόψεις των

μαθητών/τριών του σχολείου μας και των καθηγητών μας, αφού κάποιες φορές

υπάρχουν παράπονα για την κατ΄ οίκον εργασία από τους/τις μαθητές/τριες

αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

 Σκοπός της έρευνας είναι να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα σε σχέση με την

κατ΄ οίκον εργασία και να προτείνουμε δράσεις και πρακτικές για απάμβλυνση

των προβλημάτων.
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Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 Έρευνες δείχνουν ότι:

 Οι κατ’ οίκον εργασίες είναι ένα αµφιλεγόµενο θέµα και έχουν προκαλέσει από παλιά 

αρκετές συζητήσεις σχετικά µε τη χρησιµότητα και την αναγκαιότητα της ανάθεσής τους. 

 Υπάρχουν υποστηρικτές, πολέµιοι και αυτοί που δέχονται την ανάθεσή τους µε 

µεταρρυθµίσεις. (Χατζηδήµου 1995). 

 Παρ’ όλα αυτά η ανάθεση κατ’ οίκον εργασιών είναι µια συνηθισµένη εκπαιδευτική 
πρακτική, σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσµου. 

 Η τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι να δίνονται περισσότερες εργασίες, σε 

σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίες. (Polloway et al., 1992, Levin et al. 1997, Cooper

2001). 

 Σύµφωνα µε τους Cooper και Nye (1994), η ολοκλήρωση των κατ’ οίκον εργασιών που 

ανατίθενται συνεπάγεται την πολύπλοκη αλληλεπίδραση περισσότερων επιρροών από 

οποιοδήποτε άλλο µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού σε σχέση µε τις 
δραστηριότητες που γίνονται µέσα στην τάξη οι κατ’ οίκον εργασίες επιτρέπουν 

µεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στους µαθητές για το εάν, πότε και πως θα ολοκληρώσουν 

τις κατ’ οίκον εργασίες. 
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Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 Επίσης, οι έρευνες δείχνουν ότι:

 Το περιβάλλον του σπιτιού επηρεάζει τη διαδικασία, διευκολύνοντας ή 

παρεµποδίζοντας τη µελέτη. 

 Σύµφωνα µε τον Wiesenthal et al (1997) οι κατ’ οίκον εργασίες είναι πιο 

κοντά στις καταστάσεις της πραγµατικής ζωής, όπως το να εργάζεται 

κάποιος µόνος του καθοδηγούµενος από εσωτερικά κίνητρα, µια καλή 

αντιπροσώπευση του κόσµου των ενηλίκων, µε περισσότερη αυτονοµία, 

εργασία και ευθύνη. 

 Γι΄ αυτό κρίνουμε πολύ σημαντική την προτεινόμενη έρευνα δράσης, αφού 

θα καταγραφούν οι απόψεις και οι στάσεις των μαθητών του σχολείου μας 

στα συγκεκριμένα θέματα και βάσει των αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων της έρευνας θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε 

συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες, για απάμβλυνση των προβλημάτων, 

και ενδυνάμωση των μαθητών/τριών του σχολείου μας.
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Ερευνητικά ερωτήματα 5

Τέθηκαν τα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα:

 Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών/τριών του σχολείου μας, 

γενικά, για την κατ΄ οίκον εργασία;

 Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών/τριών του σχολείου μας 

για την κατ΄ οίκον εργασία, που διεκπεραιώνουν;

 Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, 

γενικά, για την κατ΄ οίκον εργασία;



Μεθοδολογία

 Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

 Μελέτη άρθρων σε περιοδικά και σχετικών βιβλίων

 Απόφαση για τον τρόπο διερεύνησης του θέματός μας 

 Ετοιμασία ερωτηματολογίου, γράφοντας οδηγίες και δηλώσεις

 Χορήγηση ερωτηματολογίου στο πιλοτικό τμήμα και στη συνέχεια 
στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου

 Πήραμε ομαδική συνέντευξη από τους μαθητές για εις βάθος 
διερεύνηση των απόψεών τους

 Πήραμε ομαδική συνέντευξη από τους εκπαιδευτικούς για εις βάθος 
διερεύνηση των απόψεών τους

 Καταγραφή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων έρευνας

 Δράσεις για ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων
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Ερευνητικά εργαλεία 8



Ερωτηματολόγιο

 Ερωτηματολόγιο μαθητών:

 Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τρείς ενότητες που 

αφορούσαν: την κατ΄ οίκον εργασία, την κατ΄ οίκον εργασία και 

τους γονείς και την κατ΄ οίκον εργασία και τους καθηγητές. 

 Κάθε ενότητα συμπεριλάμβανε δηλώσεις σχετικές με το θέμα.

 Η ενότητα «κατ΄ οίκον εργασία» περιλάμβανε 13 δηλώσεις.

 Η ενότητα «κατ΄ οίκον εργασία και γονείς» περιλάμβανε 9 

δηλώσεις.

 Η ενότητα «κατ΄ οίκον εργασία και καθηγητές» περιλάμβανε 10 

δηλώσεις.

 Περιλάμβανε και δύο δημογραφικά στοιχεία: φύλο, τάξη.
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Πιλοτική χορήγηση 
ερωτηματολογίου

 Το χορηγήσαμε σε ένα τμήμα του σχολείου για να δούμε κατά 

ποσό ήταν ορθά κατασκευασμένο το ερωτηματολόγιο μας 

(αυτό το τμήμα δεν έλαβε μέρος στην έρευνα).

 Δηλαδή να εξετάσουμε αν ήτανε κατανοητό σε όλους τους 

μαθητές, ποσό διαρκούσε η συμπλήρωση του και αν 

υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα λάθη. 

 Από την πιλοτική χορήγηση φάνηκε ότι το ερωτηματολόγιο 

μας ήταν κατανοητό και σύντομο ενώ εντοπίστηκε λάθος σε 

μια δήλωση.
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Χορήγηση ερωτηματολογίου

 Μετά από την επιτυχημένη πιλοτική χορήγηση του ερωτηματολογίου μας 

προχωρήσαμε στη διεξαγωγή της έρευνας στα τμήματα του σχολείου τον 

Ιανουάριο του 2020.

 Χωριστήκαμε σε ομάδες και αναλάβαμε να τα διαμοιράσουμε σε όλα τα 

τμήματα.

 Η χορήγηση είχε διάρκεια περίπου 20 λεπτών.

 Δεν υπήρξαν δυσκολίες ή προβλήματα.

 Καταχωρήσαμε στη συνέχεια τα δεδομένα στην Excel.

 Αργότερα υπολογίσαμε τον μέσο ορό και την τυπική απόκλιση από τις 

απαντήσεις που πήραμε.
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Ομαδική Συνέντευξη
 Αρχές Φεβρουαρίου 2020, ετοιμάσαμε τα πρωτόκολλα της ομαδικής 

συνέντευξης. 

 Αφού καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα με βάση τα αποτελέσματα 

των ερωτηματολογίων ετοιμάσαμε κάποιες ερωτήσεις για να πάρουμε 

συνέντευξη από τους συμμαθητές/τριές μας και τους εκπαιδευτικούς. 

 Στην ομαδική συνέντευξη έλαβαν μέρος 5 μαθητές/τριες της Β΄ τάξης και 4 

καθηγητές.

 Με την άδειά τους ηχογραφήσαμε την ομαδική συνέντευξη, ώστε να 

μπορούμε αργότερα να την ξανακούσουμε και να την αναλύσουμε 

καλύτερα για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.

 Σκοπός μας ήταν να ελέγξουμε τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων 

και να τα συγκρίνουμε με τις απόψεις του δείγματος των μαθητών/τριών 

και των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην ομαδική συνέντευξη 

(τριγωνοποίηση αποτελεσμάτων).
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Αποτελέσματα 15



Ερωτηματολόγιο
 Πιο κάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που 

δόθηκε στους μαθητές/τριες. Τα αποτελέσματα χωρίζονται κατά ενότητα, 

όπως ήταν χωρισμένες οι δηλώσεις στο ερωτηματολόγιο. 

 Επειδή οι δηλώσεις είναι αρκετές και δεν μπορούν να σχολιαστούν όλες, 

σχολιάζουμε μόνο έξι δηλώσεις σε κάθε τομέα.

 Τις τρεις δηλώσεις που συγκέντρωσαν τον ψηλότερο μέσο όρο.

 Τις τρεις δηλώσεις που συγκέντρωσαν τον χαμηλότερο μέσο όρο. 

 Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να σχολιάζουμε τα θετικά στοιχεία σε σχέση 

με το θέμα της έρευνας και τα αρνητικά, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται 

βελτίωση.
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 Δηλώσεις για την κατ΄ οίκον εργασία

 Οι δηλώσεις «Με την κατ΄ οίκον εργασία έχω λιγότερο ελεύθερο χρόνο» 

(Μ.Ο.=3,99, Τ.Α.=1,20), «Με την κατ΄ οίκον εργασία περνώ λιγότερο χρόνο 

με τους/τις φίλους/φίλες μου» (Μ.Ο.=3,71, Τ.Α.=1,32) (Μ.Ο.=, Τ.Α.=) και «Η 

κατ΄ οίκον εργασία είναι βαρετή» (Μ.Ο.=3,65, Τ.Α.=1,24) συγκέντρωσαν 

τους ψηλότερους μέσους όρους. 

 Οι δηλώσεις «Η κατ΄ οίκον εργασία είναι ευχάριστη» (Μ.Ο.=2,10 Τ.Α.=1,12), 

«Η κατ΄ οίκον εργασία είναι δημιουργική» (Μ.Ο.=2,65, Τ.Α.=1,10)  «Η κατ΄ 

οίκον εργασία είναι απαραίτητη » (Μ.Ο.=2,81, Τ.Α.=1,23), είχαν τους 

χαμηλότερους μέσους όρους. 
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 Δηλώσεις για την κατ΄ οίκον εργασία και τους γονείς

 Oι δηλώσεις «Οι γονείς μου ενδιαφέρονται αν κάνω ή όχι, την κατ΄ οίκον

εργασία μου» (Μ.Ο.=4,18, Τ.Α.=1,07), «Οι γονείς μου μου παρέχουν τα 

μέσα που χρειάζομαι για να κάνω την κατ΄ οίκον εργασία μου (π.χ. 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, γραφείο)» (Μ.Ο.=4,06, Τ.Α.=1,23) και «Οι γονείς 

μου με ενθαρρύνουν να κάνω την κατ΄ οίκον εργασία μου» (Μ.Ο.=3,37, 

Τ.Α.=1,18), είχαν τους ψηλότερους μέσους όρους. 

 Οι δηλώσεις «Οι γονείς μου μου κάνουν την κατ΄ οίκον εργασία μου » 

(Μ.Ο.=1,23, Τ.Α.=0,70), «Η κατ΄ οίκον εργασία βελτιώνει τη σχέση μου με 

τους γονείς μου » (Μ.Ο.=2,02, Τ.Α.=1,10) και «Οι γονείς μου ελέγχουν την 

κατ΄ οίκον εργασία μου» (Μ.Ο.=2,67, Τ.Α.=1,34) είχαν τους 

χαμηλότερους μέσους όρους. 
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 Δηλώσεις για την κατ΄ οίκον εργασία και τους εκπαιδευτικούς

 Οι δηλώσεις «Η κατ΄ οίκον εργασία ελέγχεται από τους καθηγητές» 

(Μ.Ο.=3,76, Τ.Α.=1,03), «Η κατ΄ οίκον εργασία που μας βάζουν οι καθηγητές 

είναι βαρετή» (Μ.Ο.=3,62, Τ.Α.=1,24) και «Η κατ΄ οίκον εργασία διορθώνεται 

στον πίνακα» (Μ.Ο.=3,61, Τ.Α.=1,07) συγκέντρωσαν τους ψηλότερους 

μέσους όρους. 

 Οι δηλώσεις «Η κατ΄ οίκον εργασία που μας βάζουν οι καθηγητές είναι 

δημιουργική» (Μ.Ο.=2,35, Τ.Α.=1,09) «Η κατ΄ οίκον εργασία που μας βάζουν 

οι καθηγητές είναι εύκολη» (Μ.Ο.=2,83, Τ.Α.=0,92) και «Η κατ΄ οίκον εργασία 

που μας βάζουν οι καθηγητές είναι χρονοβόρα» (Μ.Ο.=3,33, Τ.Α.=1,06) είχαν 

τους χαμηλότερους μέσους όρους. 
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Ομαδική συνέντευξη με τους/τις μαθητές/τριες

 Πραγματοποιήσαμε ομαδική συνέντευξη με 4 μαθητές/τριες της Γ΄ 

τάξης. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της συνέντευξης υποβλήθηκαν 

ερωτήσεις έτσι ώστε να σχολιαστούν οι  δηλώσεις του 

ερωτηματολογίου που συγκέντρωσαν τους πιο ψηλούς μέσους 

όρους.

 Κατ΄ οίκον εργασία : Γενικά, ανάφεραν ότι συμφωνούν με τις δηλώσεις 

του ερωτηματολογίου ότι με την κατ΄ οίκον εργασία έχουν λιγότερο 

ελεύθερο χρόνο και ότι μπορεί να περνούν λιγότερο χρόνο με τους/τις 

φίλους/φίλες τους. Επίσης, ανάφεραν ότι μπορεί η κατ΄ οίκον εργασία 

να είναι βαρετή, αλλά αναγκαία γιατί τους βοηθά στην καλύτερη 

κατανόηση του μαθήματος. Θα μπορούσε κάποιες φορές να είναι 

πιο δημιουργική.
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 Κατ΄ οίκον εργασία και γονείς : Ανάφεραν ότι είναι πολύ σημαντικό οι 

μαθητές/τριες να οργανώνουν τον χρόνο τους και ότι οι γονείς τους 

ενδιαφέρονται για την κατ΄ οίκον εργασία τους. Επίσης, οι γονείς τους  

ενθαρρύνουν να κάνω την κατ΄ οίκον εργασία τους και τους παρέχουν 

τα μέσα που χρειάζονται για να κάνουν την κατ΄ οίκον εργασία τους και 

αυτό τους διευκολύνει. 

 Κατ΄ οίκον εργασία και καθηγητές : Ανάφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί 

ελέγχουν την κατ΄ οίκον εργασία και αρκετές φορές ο έλεγχος γίνεται 

στον πίνακα, αυτό εξαρτάται από το μάθημα. Αυτό τους βοηθά για να 

κατανοούν καλύτερα το μάθημα και να επιλύουν τις απορίες τους. 

Αρκετές φορές η κατ΄ οίκον εργασία που τους βάζουν οι καθηγητές 

είναι βαρετή και αρκετή σε ποσότητα. Σε κάποια μαθήματα θα 

μπορούσε να ήταν πιο ενδιαφέρουσα και δημιουργική. 
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Ομαδική συνέντευξη με τους/τις εκπαιδευτικούς

 Πραγματοποιήσαμε ομαδική συνέντευξη με 8 εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με 

το πρωτόκολλο της συνέντευξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις έτσι ώστε να 

σχολιαστούν οι  δηλώσεις του ερωτηματολογίου που συγκέντρωσαν τους 

πιο ψηλούς μέσους όρους.

 Κατ΄ οίκον εργασία : Γενικά, ανάφεραν ότι η κατ΄ οίκον εργασία είναι θέμα 

οργάνωσης και προγραμματισμού και κάποιος μπορεί να έχει ελεύθερο 

χρόνο αλλά και χρόνο για τους τους/τις φίλους/ες. Η κατ΄οίκον εργασία 

μπορεί να είναι «βαρετή» μερικές φορές, αλλά εξαρτάται πόσο αρέσει 

κάποιου το συγκεκριμένο μάθημα και πόσο κόπο χρειάζεται, αυτό όμως 

είναι υποκειμενικό. Δεν είναι ανάγκη σε κάθε μάθημα να μπαίνει κατ΄ οίκον

εργασία αλλά όποτε χρειάζεται για να βοηθήσουν τους μαθητές στην 

κατανόηση του μαθήματος, ενώ μέρος της μπορεί να γίνεται στο τμήμα. Τα 

παιδιά που διαμαρτύρονται, συνήθως, δεν εργάζονται συστηματικά στο 

τμήμα και μένουν την τελευταία στιγμή να κάνουν την κατ΄ οίκον τους.
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 Κατ΄ οίκον εργασία και γονείς : Ανάφεραν ότι όταν υπάρχει 
προγραμματισμός τότε υπάρχει χρόνος για τα παιδιά και τους γονείς. 
Οι περισσότεροι γονείς ενδιαφέρονται για την κατ΄ οίκον εργασία των 
παιδιών τους, αλλά μπορεί να μην την ελέγχουν. Φυσικά, εξαρτάται και 
πόσο ειλικρινείς είναι με τους γονείς τους αν έχουν ή όχι κατ΄ οίκον και 
γι’  αυτό πολλές φορές δεν ενημερώνουν τους γονείς τους. Γενικά, στη 
σημερινή εποχή τα παιδιά έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, για να την 
αξιοποιήσουν όποτε χρειάζεται. 

 Κατ΄ οίκον εργασία και καθηγητές : Ανάφεραν ότι η κατ΄ οίκον εργασία 
ελέγχεται από τους καθηγητές και διορθώνεται στον πίνακα όταν 
χρειάζεται, ώστε να βοηθάει τους μαθητές, διαφορετικά δεν έχει νόημα 
να μπαίνει. Μπορεί να είναι «βαρετή» η κατ΄ οίκον εργασία μερικές 
φορές, ανάλογα με το είδος της, αλλά είναι αναγκαία και γι΄ αυτό 
πρέπει να ενταχθεί στον προγραμματισμό τους. Οι μαθητές/τριες
πρέπει να κατανοήσουν την αναγκαιότητά της, να έχουν περισσότερο 
ενδιαφέρον και, σίγουρα, βοηθά και τους ίδιους να κατανοήσουν το 
μάθημα.

23



Συμπεράσματα έρευνας 

Κατ΄ οίκον εργασία

 Οι μαθητές/τριες ανάφεραν ότι με την κατ΄ οίκον εργασία

έχουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο και γι΄ αυτό περνούν

λιγότερο χρόνο με τους/τις φίλους/φίλες τους. Ανάφεραν ότι

η κατ΄ οίκον εργασία είναι βαρετή και δεν είναι ευχάριστη.

Επίσης, ανάφεραν ότι δεν είναι δημιουργική αλλά ούτε και
απαραίτητη. Στη συνέντευξη, γενικά, ανάφεραν ότι

συμφωνούν με τις δηλώσεις του ερωτηματολογίου. Όμως,

ανάφεραν ότι η κατ΄ οίκον εργασία αναγκαία γιατί τους

βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος, αλλά θα

μπορούσε κάποιες φορές να είναι πιο δημιουργική. Οι

εκπαιδευτικοί ανάφεραν ότι η κατ΄ οίκον εργασία είναι θέμα

οργάνωσης και προγραμματισμού και χρειάζεται για να

βοηθήσει τους μαθητές στην κατανόηση του μαθήματος,

ενώ μέρος της μπορεί να γίνεται στο τμήμα. Τα παιδιά που

διαμαρτύρονται, συνήθως, δεν εργάζονται συστηματικά στο

τμήμα και μένουν την τελευταία στιγμή να κάνουν την κατ΄

οίκον τους.
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Συμπεράσματα έρευνας  

Κατ΄ οίκον εργασία και γονείς
 Οι μαθητές/τριες ανάφεραν ότι οι γονείς τους ενδιαφέρονται αν κάνουν ή όχι, 

την κατ΄ οίκον εργασία τους και ότι οι γονείς τους τούς παρέχουν τα μέσα που 

χρειάζονται για να κάνουν την κατ΄ οίκον εργασία τους. Ακόμη, ανάφεραν ότι 

οι γονείς τους τούς ενθαρρύνουν να κάνουν την κατ΄ οίκον εργασία τους. 

Τόνισαν ότι οι γονείς τους δεν τους κάνουν την κατ΄ οίκον εργασία τους αλλά 

ούτε και τους την ελέγχουν. Επίσης, ανάφεραν ότι αυτή δεν βελτιώνει τη σχέση 

τους με τους γονείς τους. Στις συνεντεύξεις, ανάφεραν ότι είναι πολύ 

σημαντικό οι μαθητές/τριες να οργανώνουν τον χρόνο τους και ότι οι γονείς 

τους ενδιαφέρονται για την κατ΄ οίκον εργασία τους, ενώ τους  ενθαρρύνουν 

να κάνουν την κατ΄ οίκον εργασία τους. Οι εκπαιδευτικοί στη συνέντευξη 

ανάφεραν ότι όταν υπάρχει προγραμματισμός τότε υπάρχει χρόνος για τα 

παιδιά και τους γονείς. Οι περισσότεροι γονείς ενδιαφέρονται για την κατ΄ 

οίκον εργασία των παιδιών τους, αλλά μπορεί να μην την ελέγχουν. Φυσικά, 

εξαρτάται και πόσο ειλικρινείς είναι με τους γονείς τους αν έχουν ή όχι κατ΄ 

οίκον και γι’  αυτό πολλές φορές δεν ενημερώνουν τους γονείς τους. Γενικά, 

στη σημερινή εποχή τα παιδιά έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, για να την 

αξιοποιήσουν όποτε χρειάζεται. 
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Συμπεράσματα έρευνας

Κατ΄ οίκον εργασία και εκπαιδευτικοί

 Οι μαθητές/τριες ανάφεραν ότι η κατ΄ οίκον εργασία ελέγχεται από 

τους καθηγητές και διορθώνεται στον πίνακα, όμως τη βρίσκουν 

βαρετή. Γι΄ αυτό ανάφεραν ότι η κατ΄ οίκον εργασία δεν είναι 
δημιουργική, είναι δύσκολη και είναι χρονοβόρα. Στις συνεντεύξεις 

αννάφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν την κατ΄ οίκον εργασία και 

αρκετές φορές ο έλεγχος γίνεται στον πίνακα, αυτό εξαρτάται από το 

μάθημα. Αυτό τους βοηθά για να κατανοούν καλύτερα το μάθημα 

και να επιλύουν τις απορίες τους, ενώ σε κάποια μαθήματα θα 

μπορούσε να ήταν πιο ενδιαφέρουσα και δημιουργική. Οι 

εκπαιδευτικοί στη συνέντευξη ανάφεραν ότι η κατ΄ οίκον εργασία 

ελέγχεται από τους καθηγητές και διορθώνεται στον πίνακα όταν 
χρειάζεται, ώστε να βοηθάει τους μαθητές, διαφορετικά δεν έχει 

νόημα να μπαίνει. Η κατ΄ οίκον εργασία είναι αναγκαία και γι΄ αυτό 

πρέπει να ενταχθεί στον προγραμματισμό τους. Οι μαθητές/τριες

πρέπει να κατανοήσουν την αναγκαιότητά της, να έχουν 
περισσότερο ενδιαφέρον και, σίγουρα, βοηθά και τους ίδιους να 

κατανοήσουν το μάθημα.
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Δράσεις που προτείνονται  

βάσει των συμπερασμάτων 

της έρευνας
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 Δραστηριότητες για τον κατ΄οίκον εργασία

 Συνέδριο για παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους/στις 

μαθητές/τριες και στους γονείς (11/3/20).

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων έρευνας σε τηλεοπτική 

εκπομπή.

 Διάλεξη από ειδικό προς τους μαθητές και τους γονείς για το θέμα της κατ΄ 

οίκον εργασίας.

 Βιωματικά εργαστήρια από ειδικούς προς τους μαθητές για το θέμα της 

κατ΄ οίκον εργασίας.

 Καθορισμός συζητήσεων και debate στα τμήματα για το θέμα της κατ΄ 

οίκον εργασίας.

 Επιβράβευση μαθητών που συστηματικά διεκπεραιώνουν την κατ΄ οίκον

εργασία τους.

 Δημιουργία τρίπτυχου για την κατ΄ οίκον εργασία προς τους μαθητές και 

τους γονείς.

28



Περιορισμοί της έρευνας 1
 Θα μπορούσαμε να ζητούσαμε από τους συμμαθητές μας να  μας προτείνουν 

δράσεις/δραστηριότητες για  την κατ΄ οίκον εργασία.

 Τα αποτελέσματά της αφορούν μόνο τους μαθητές/τριες του σχολείου μας γι’  αυτό δεν 

μπορούν να γενικευθούν. Θα μπορούσε να γίνει η έρευνα και σε γειτονικά γυμνάσια.

 Οι συνεντεύξεις θα μπορούσε να ήταν ατομικές αντί μια ομαδική. Έτσι θα αναλύαμε καλύτερα 

τις απόψεις των συμμαθητών/τριών μας.

 Δεν λάβαμε συνεντεύξεις από γονείς του σχολείου μας, που μπορεί να μας έδιναν πολύτιμες 

πληροφορίες για το θέμα της έρευνας.

 Κάποια επιπρόσθετα στατιστικά στοιχεία, που θα ήταν σημαντικά, για την έρευνα (όπως μας 

ανάφερε η καθηγήτριά μας και ο έμπειρος ερευνητής) δεν τα περιλάβαμε λόγω ηλικίας. 
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Σας ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας!
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