
Τίτλος: Σχολική τάξη: Η επιρροή των χωρικών αλλαγών στη μάθηση των μαθητών 

Σκοπός διδακτορικής έρευνας είναι να μελετηθεί το πώς η διάταξη του χώρου αλλά και              

άλλοι παράμετροι που αφορούν την αρχιτεκτονική του χώρου της σχολικής αίθουσας μπορούν            

να βελτιστοποιήσουν τη μάθηση των μαθητών, και τη δημιουργία θετικού κλίματος των            

μαθητών προς το σχολείο. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η χρήση απλών υλικών για την κατασκευή              

περιβαλλόντων που θα αυξήσουν τη διαδραστικότητα του μαθήματος και την αυτενέργεια των            

μαθητών.  

Η επίτευξη του παραπάνω σκοπού θα βασιστεί μέσα από μια σειρά πειραμάτων όπου θα              

διερευνηθεί το πώς η διαμόρφωση του χώρου μπορεί να αλλάξει τον τρόπο διαδικασίας της              

μάθησης ανάλογα με το αντικείμενο που πραγματεύεται κάθε φορά και πώς οι ίδιοι οι μαθητές               

μπορούν χάρη στη χωροταξική αλλαγή αλλά και στην πολυχρηστικότητα κάποιων          

αρχιτεκτονικών κατασκευών να φέρουν τη μάθηση στα μέτρα τους και να μπορούν να             

ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην κατάκτησή της. Αυτό αρχικά θα διερευνηθεί μέσα από τη            

διεθνή βιβλιογραφία έτσι ώστε να αναγνωριστούν οι κατάλληλοι δείκτες οι οποίοι θα πρέπει να              

παρακολουθούνται και να καταγράφονται ώστε να μπορεί να μετρηθεί ο βαθμός επιτυχίας της             

κάθε διάταξης. Η βιβλιογραφική έρευνα θα δώσει επίσης τις βασικές αρχές ώστε να             

προδιαγραφούν τα πολυχρηστικά περιβάλλοντα μάθησης και στη συνέχεια να σχεδιαστούν και           

να πραγματοποιηθούν τα κατάλληλα πειράματα από όπου θα αναδειχθούν τα ερευνητικά           

αποτελέσματα. Έτσι μέσα από την παρατήρηση , την συγκέντρωση την καταγραφή και την             

ανάλυση των αποτελεσμάτων περιμένω να αναδειχθούν συμπεράσματα τα οποία να          

επιδεικνύουν ποιοτικά χαρακτηριστικά της σχέσης της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου          

μιας τάξης με την ουσιαστική συμβολή της στη βελτιστοποίηση της μάθησης και με την πιο               

δημιουργική κατάκτησή της από τους μαθητές των σχολείων της χώρας. 

Η μεθοδολογία  που ακολουθείται ξεκινά  

- με την διερεύνηση της βιβλιογραφίας με σκοπό την στοιχειοθέτηση και ανάλυση των            

πρόσφατων θεωρήσεων πάνω στο θέμα, ειδικά στο πεδίο της αρχιτεκτονικής          

παιδαγωγικών χώρων και στα μοντέλα παιδαγωγικής με ενεργή συμμετοχή του          

περιβάλλοντος χώρου.  



- Την ανάπτυξη δράσεων έρευνας πεδίου , ο καθορισμός των παραμέτρων της έρευνας            

και οι δείκτες μέσα από τους οποίους μπορούν να βγουν συμπεράσματα για την             

συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια της ενεργούς μάθησης αλλά και για τα             

χαρακτηριστικά του χώρου που έχουν ωφέλιμη ή επιβλαβή επίδρασηστη διαδικασία          

της μάθησης.  

- Την εκτέλεση δράσεων με τη συλλογή στοιχείων , την ανάλυση στοιχείων και τη             

σύγκριση των συμπερασμάτων με διεθνή πορίσματα.  

- Τη διαμόρφωση ενός πλαισίου όπου θα καθίσταται εφικτή η περαιτέρω έρευνα πάνω            

στο θέμα αλλά και η διευρυμένη εφαρμογή των αποτελεσμάτων στα σχολεία της            

χώρας. 

Το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί αφορά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα          

παρατήρησης σε σχεδόν όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου με στόχο της συλλογή             

στοιχείων που θα οδηγήσουν σε μια πιο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη έρευνα.  

Σε πρώτο στάδιο θα γίνει η βιβλιογραφική έρευνα , όπως περιγράφεται παραπάνω. Αυτή             

η διαδικασία θα διαρκέσει 9 μήνες. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 θα δημιουργηθούν             

συγκεκριμένα πρωτόκολλα παρατήρησης . Το πρώτο πείραμα θα διεξαχθεί το διάστημα           

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος του 2018, με σκοπό την αξιολόγηση της μεθοδολογίας εφαρμογής και           

την βελτιστοποίησή της. .Τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής δράσης θα μελετηθούν           

συνδυαστικά με τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνα που έχει ήδη διεξαχθεί τη χρονιά             

2017-18 

Από το Ιανουάριο του 2019 έως το Σεπτέμβρη του 2021 όπου υπολογίζεται η διάρκεια              

της έρευνας , θα γίνονται δύο πειράματα τη χρονιά όπου θα έχουν τεθεί μαθησιακοί στόχοι και                

κάθε καλοκαίρι της διανυόμενης χρονιάς θα γίνεται καταγραφή σε πρωτόκολλα παρατήρησης .            

Τα πρωτόκολλα παρατήρησης μπορούν να αλλάζουν και να βελτιώνονται κάθε φορά ανάλογα            

με τις ανάγκες που παρουσιάζονται στην πορεία . 



Στο τέλος του 2021 υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση των            

αποτελεσμάτων και θα έχουν εξαχθεί τεκμηριωμένα συμπεράσματα της έρευνας, ώστε να           

ξεκινήσει η φάση της ολοκλήρωση της συγγραφής της διατριβής . 

 

Τα πιθανά αποτελέσματα που αναμένονται είναι η κατάδειξη της σημαντικής επιρροής           

του περιβάλλοντος και της χωροταξικής διαρρύθμισης στους μαθητές στις μαθησιακές τους           

επιδόσεις . Η πιλοτική έρευνα έχει ήδη δείξει την τάση προς την κατεύθυνση αυτή , ότι δηλαδή                 

τα παιδιά με την αλλαγή των χωροταξικών διατάξεων ένιωσαν πιο απελευθερωμένα από τον             

κοινό τρόπο διδασκαλίας και επικοινωνίας με τους συμμαθητές του και το δάσκαλο με             

αποτέλεσμα να είναι ενεργοί διακινητές της μάθησης μεταξύ τους όπως επίσης και το κλίμα της               

τάξης ήταν πιο θετικό και τα παιδιά πιο δεμένα μεταξύ τους. 

Στο παράρτημα παρατίθεται αναλυτικότερα η πιλοτική έρευνα που διεξήχθη και τα           

αποτελέσματα της, καθώς και η αρχική βιβλιογραφία της έρευνας. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Το επιστημονικό μου υπόβαθρο στην παιδαγωγική επιστήμη και στη σχολική ψυχολογία,           

υποστηρίζουν την διεξαγωγή αυτής της ερευνητικής προσπάθειας μέσα από μια διδακτορική           

διατριβή και με ώθησαν στην διεπιστημονική της διάσταση, με κύριο ρόλο κατανόηση της             

επίδρασης της αρχιτεκτονικής εκπαιδευτικών χώρων στην διαδικασία μάθησης στην προεφηβική          

ηλικία. Έτσι έγινε επιθυμία μου να εμβαθύνω την έρευνα στο θέμα της επιρροής του χώρου               

στην μαθησιακή διαδικασία και στην συμπεριφορά των παιδιών . Απευθύνθηκα στον κύριο            

Ουγγρίνη ο οποίος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του εργαστηρίου          

«Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων» . Θεωρώ ότι η πιθανή συνεργασία μας μέσα από            

αυτή τη διδακτορική διατριβή θα οδηγήσει σε επωφελή συμπεράσματα, τόσο τους           



εκπαιδευτικούς, όπως εμένα, όσο όμως και ως συμβολή στην βελτίωση των διατάξεων περί             

διαμόρφωσης των σχολικών χώρων σε θεσμικό επίπεδο.. 

 

Συνοπτική περιγραφή πιλοτικής έρευνας 

Ήρθα σε επαφή με τον κύριο Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη, ο οποίος είναι           

αναπληρωτής καθηγητής και Διευθυντής του εργαστηρίου «Μεταβαλλόμενων Ευφυών        

Περιβαλλόντων» στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης . Στην πρώτη           

μας συνάντηση συζητήσαμε το θέμα που με ενδιέφερε και αφού μου εξήγησε και ο ίδιος τις                

παραμέτρους που πρέπει να λάβω υπόψη μου , συμφώνησε να εποπτεύσει πειραματικά την             

πιλοτική έρευνά μου με σκοπό να αποφανθεί και ο ίδιος αν ενδιαφέρεται να δουλέψει μαζί μου .                 

Μέσα από αρκετές συναντήσεις πριν από την αρχή της έρευνας και αφού άκουσε της προτάσεις               

μου για τον τρόπο στησίματος της έρευνας και εφόσον κατέληξα στους δείκτες τους οποίους θα               

στάθμιζα , άρχισα την πειραματική διαδικασία τον Οκτώβριο του 2016 . Στη πορεία αυτή              

πειραματίστηκα σε μεθοδολογία, παρατήρηση και καταγραφή, ανάλυση και εξαγωγή         

συμπερασμάτων. 

Η έρευνα είχε σχεδιαστεί ώστε η τάξη να έχει μια διαφορετική χωρική διάταξη των              

θρανίων ανά δίμηνο και να έχει διάρκεια από τον Οκτώβριο του 2016 έως το Μάρτιο του 2017 .                  

Με αυτό τον τρόπο κατέστη ικανό να παρατηρηθεί η συμπεριφορά των παιδιών και η μαθησιακή               

τους απόδοση και συμμετοχή βασιζόμενη στην αλλαγή των θρανίων . Τα συγκεκριμένα παιδιά             

όλα τα προηγούμενα χρόνια της σχολικής τους ζωής στο δημοτικό είχαν συνηθίσει τα θρανία              

τους να είναι το ένα πίσω από το άλλο χωρισμένα σε δύο ή τρεις γραμμές ανάλογα τη                 

διαμόρφωση της αίθουσας , ανά δύο , χωρίς να συνεργάζονται μεταξύ τους . Έτσι όταν μπήκαν                

στην τάξη και αντίκρισαν τα θρανία σε ομαδική διάταξη , ανά δύο θρανία και οι τέσσερις                

μαθητές της ομάδας να έχουν άμεση βλεμματική επαφή , ενθουσιάστηκαν . Συμφωνήσαμε όμως             

ότι τις ομάδες των παιδιών θα τις διαμόρφωνα εγώ και ότι θα μπορούσαν να αλλάζουν θέση και                 

ομάδα μία φορά το μήνα . Η έδρα της τάξης τοποθετήθηκε στο πίσω μέρος του χώρου , με στόχο                   

την αυτονομία των μαθητών , μιας και δεν υπάρχει έντονη βλεμματική επαφή με τον δάσκαλο ,                

όμως εγώ μπορώ να έχω καλή οπτική προς όλες τις ομάδες . Ακόμη έτσι διευρύνεται η                



ορατότητα όλων των μαθητών προς την μεριά του πίνακα μιας και δεν υπάρχει πλέον η έδρα ως                 

εμπόδιο μπροστά του . Επίσης για να μπορώ να έχω και κάποιο μέτρο σύγκρισης              

χρησιμοποίησα την τάξη του άλλου τμήματος ως ομάδα ελέγχου , μετά από τη σύμφωνη γνώμη               

του συναδέλφου . 

Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για να αποτυπώσουν την επίδραση του περιβάλλοντος           

στη μαθησιακή διαδικασία και την συμπεριφορά των παιδιών ήταν έξι .  

Ο πρώτος δείκτης αφορά την καθαριότητα του χώρου , δηλαδή αν στο τέλος της              

ημέρας η αίθουσα ήταν καθαρή και τακτοποιημένη από τους μαθητές . Αυτό αποδείκνυε             

ότι οι μαθητές έχουν οικειοποιηθεί τον χώρο της αίθουσας τον σέβονται , τηρούν τους              

κανόνες σωστής συμπεριφοράς και δείχνουν ότι νοιάζονται .  

Επόμενος δείκτης είναι η ενεργή μάθηση δηλαδή αν οι μαθητές εμπλέκονται           

ενεργά στη διαδικασία του μαθήματος και προσπαθούν να κατακτήσουν τη γνώση με            

δική τους προσπάθεια επιστρατεύοντας διάφορα είδη στρατηγικής τα οποία έχουν μάθει           

στο παρελθόν .  

Έπειτα ακολουθεί ο δείκτης συνεργασία , ο οποίος αναδεικνύει το κατά πόσο οι             

μαθητές κατάφεραν να συνεργαστούν υπό τις νέες συνθήκες που τους παρουσιάστηκαν .  

Η επικοινωνία είναι ο επόμενος δείκτης , όπου σε αυτό το σημείο φάνηκε κατά              

πόσο οι μαθητές μπόρεσαν να συνεννοηθούν , να επικοινωνήσουν σωστά και να            

καταφέρουν να περάσουν τα μηνύματα στους συμμαθητές τους που σκοπό έχουν την            

ανακάλυψη της μάθησης και προεκτείνοντας την επικοινωνία στην ανάπτυξη πιο          

ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων και στη δημιουργία στέρεων δεσμών φιλίας .  

Στη συνέχεια μέσα από το δείκτη που αφορά την βλεμματική επαφή , φάνηκε             

κατά πόσο οι μαθητές έδιναν σημασία σε αυτά που έλεγαν οι συνομήλικοι τους κατά τη               

διάρκεια του μαθήματος και κατά πόσο μέσα από μια μη λεκτική συμπεριφορά            

συμφωνούσαν , διαφωνούσαν ή και καταλάβαιναν αυτά που ήταν υπό συζήτηση .  

Τέλος , η ενεργητική συμμετοχή αφορά το κατά πόσο ο μαθητής προσπαθούσε να             

συμμετάσχει στη διαδικασία του μαθήματος , θέλοντας να καταλάβει αυτά που λέγονται            



από το δάσκαλο ή τους συμμαθητές του και να αντλήσει πληροφορίες που θα τον              

βοηθήσουν να οργανώσει και να λύσει τα προβλήματα που του τίθενται .  

 

Το Σεπτέμβριο η διάταξη των θρανίων ήταν σε «Π» . Αφού πέρασε ο Σεπτέμβριος που               

τον θεώρησα μήνα προσαρμογής και διαμόρφωσης του σχολικού περιβάλλοντος , έθεσα σε            

εφαρμογή το πρώτο πείραμα .Τον Οκτώβρη τα παιδιά κάθισαν σε ομάδες των τεσσάρων και τα               

θρανία ήταν ανά δύο ενωμένα πλην μίας ομάδας που χρειάστηκε να μπει και τρίτο θρανίο διότι                

στην τάξη υπάρχει μονός αριθμός παιδιών , δεκαεπτά στο σύνολο . Επομένως δημιουργήθηκαν             

τρεις ομάδες των τεσσάρων ατόμων και μία ομάδα των πέντε ατόμων . Αυτή η διάταξη έχει από                 

μόνη της ενδιαφέρον μιας και ήταν η πρώτη φορά που τα παιδιά συντάσσονταν σε ομάδες κατά                

τη διάρκεια της διδασκαλίας . Τα σχόλια που ακούστηκαν από τα παιδιά ήταν θετικά και αυτό                

από μόνο του συνέβαλε στο θετικό κλίμα που επικρατούσε ήδη στην τάξη . Σε κάθε ομάδα                

υπήρχαν δύο αγόρια και δύο κορίτσια , εκτός από τη μία ομάδα που είχε τρία αγόρια και δύο                  

κορίτσια . Στην αρχή ο διαχωρισμός των παιδιών ήταν τυχαίος μιας και δεν γνώριζα επαρκώς το                

μαθησιακό επίπεδο των παιδιών . Στην ομάδα ελέγχου ο δάσκαλος προτίμησε για αρχή και για               

αρκετό χρονικό διάστημα μετά , να τοποθετήσει τα θρανία σε διάταξη που να σχηματίζει το               

γράμμα «Π» . 

Το επόμενο δίμηνο η διάταξη των θρανίων της τάξης άλλαξαν σε σχήμα «Γ» . Τα παιδιά                

παρέμειναν σε ομάδες των τεσσάρων μόνο που σε αυτή την περίπτωση η διάταξη έγινε πιο               

σύνθετη διότι τώρα είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν και ως μονάδα , ως δυάδα αλλά και ως                 

τετράδα ενώνοντας τα θρανία όποτε αυτό κρινόταν απαραίτητο ανάλογα με το είδος της             

εργασίας και τις ανάγκες του μαθήματος . Η μία ομάδα μόνο πήρε τη μορφή «Π» εφόσον τα                 

μέλη που υπήρχαν σε αυτή ήταν πέντε . Αυτή η πολυμορφική αναδίπλωση του περιβάλλοντος              

της τάξης ήταν και διασκεδαστική για τα παιδιά , μιας και είχαν περισσότερες ευκαιρίες να               

διαμορφώσουν το χώρο τους ανάλογα με τις ανάγκες τους (κάτι που διδάσκει αυτενέργεια). Σε              

αυτή τη διάταξη ο ρόλος μου ήταν επίσης παρεμβατικός αλλά όχι σε τόσο έντονο βαθμό όπως το                 

προηγούμενο δίμηνο .  



Το τελευταίο δίμηνο η διάταξη των θρανίων άλλαξε και δημιουργήθηκαν δύο ομάδες .             

Τα θρανία χωρίστηκαν ανά τέσσερα και πέντε σε μακρόστενη διάταξη , όπου στη μία ομάδα               

υπήρχαν οκτώ παιδιά και στην άλλη εννιά . Αυτή η διάταξη φάνηκε να είναι πιο βολική στην                 

τάξη μας μιας και τα παιδιά είχαν περισσότερο χώρο και άνεση για να κινηθούν μέσα στην τάξη                 

χωρίς να ενοχλούν . Αν και οι ομάδες μεγάλωσαν δεν μειώθηκε η προσπάθεια των παιδιών .                

Κατά την άποψή μου αυξήθηκε η δυναμική τους . Είχαν τη δυνατότητα να σηκωθούν όποτε               

εκείνα το έκριναν για να συσπειρωθούν και να διεκπεραιώσουν μια ομαδική εργασία , αλλά και               

να δουλεύουν καθιστοί . Επίσης όταν έπρεπε να δουλέψουν ατομικά το έκαναν με απόλυτη              

υπευθυνότητα , παρόλα αυτά είχαν την δυνατότητα να ζητήσουν κάποια βοήθεια εάν τους ήταν              

απαραίτητο από το διπλανό τους , χωρίς να χρειαστεί η δική μου παρέμβαση . Σε αυτή τη                 

διάταξη ο ρόλος μου είχε γίνει περισσότερο καθοδηγητικός μιας και τα παιδιά προτιμούσαν να              

απευθύνονται στους συμμαθητές τους για κάποιες διευκρινήσεις . Είχα επίσης τη δυνατότητα να             

εξηγώ σε κάθε ομάδα τυχόν απορίες , ενώ η άλλη ομάδα δούλευε . Αυτό βέβαια μπορούσε να                 

γίνει και σε ατομικό επίπεδο απομονώνοντας κάποιο μαθητή στην έδρα και δίνοντας του πιο              

εξειδικευμένες οδηγίες . Θεωρώ ότι τα παιδιά είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο επικοινωνίας όπου              

προτιμούσαν να ρωτήσουν κάποιο συμμαθητή τους για διευκρινήσεις παρά εμένα . Μόνο όταν             

ένα θέμα ήταν αρκετά πολύπλοκο , τα μέλη της ομάδας απευθύνονταν σε μένα . 

Η έρευνα αυτή παρουσιάστηκε στο διεπιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε στη          

Θεσσαλονίκη με θέμα «Χώροι για το παιδί ή χώροι του παιδιού» που διοργάνωσαν τα Τμήματα               

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και το           

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και        

Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,        

σε συνεργασία με τις Αρχιτεκτονικές Σχολές ΕΜΠ και Πολυτεχνείου Κρήτης και το            

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων . 
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