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Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το πλαίσιο διδασκαλίας της Γεωτεχνικής Μηχανικής, 
που αποτελεί κλάδο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, και συγκεκριμένα του 
μαθήματος «Εργαστήριο Εδαφομηχανικής», που εφαρμόστηκε στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, με στόχο το συνδυασμό μετάδοσης βασικών και τεχνικών γνώσεων και 
κυρίως ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων των φοιτητών. Το τελευταίο προκύπτει 
ως αναγκαιότητα στη σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή, καθώς οι συνθήκες 
ανταγωνισμού και συνεχών αλλαγών που προκαλεί η παγκοσμιοποίηση απαιτούν την 
ανάπτυξη ικανοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης 
χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες διδακτικές πρακτικές (διαφοροποιημένη διδασκαλία, 
ενεργητικές βιωματικές τεχνικές, ομαδοσυνεργατικές τεχνικές και παιγνίδια ρόλων) 
ακολουθώντας την ταξινομία των τεσσάρων επιπέδων της UNESCO για την καλλιέργεια 
των κοινωνικών δεξιοτήτων των φοιτητών, που περιλαμβάνουν τη συνεργασία, την 
επικοινωνία, την κατανόηση του άλλου, την αλληλοβοήθεια, την αυτοπεποίθηση, την 
οργάνωση, την υπευθυνότητα και την ηγεσία.    

 
Λέξεις-κλειδιά: Μέθοδοι διδασκαλίας, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής 

 

1. Εισαγωγή 
Η σύνδεση της διδακτικής διαδικασίας με τις θεωρίες της μάθησης, έχει  
απασχολήσει πολλές φορές τους διδάσκοντες, διότι η σύνδεση αυτή υποτιμήθηκε 
συστηματικά και σε σημαντικό βαθμό (Κουζέλης, 1991, σ. 22) με την  προβολή 
διαμετρικά αντιθέτων απόψεων τόσο στο θεωρητικό όσο και στο ερευνητικό πεδίο 
(Παπαμιχαήλ, 1988, σ. 9). Ορισμένες από αυτές επικεντρώνονται στο «τι» ή στο 
«πως» θα διδαχθεί ένα γνωστικό αντικείμενο μάθησης και άλλες στο «γιατί» θα 
διδαχθεί αυτό.  

Στη διδακτική πρακτική, οι θέσεις αυτές εκφράστηκαν αρχικά, με τη θεώρηση 
της γνώσης του αντικειμένου διδασκαλίας ως αποκλειστικό δεδομένο για την 
αποτελεσματικότητά της. Αργότερα στο πλαίσιο της πρακτικότητας, αυτές 
εκφράστηκαν με την ενίσχυση της διδακτικής μεθοδολογίας. Σήμερα χωρίς να 
παραθεωρούνται οι διαστάσεις του «τι» και «πως», επιχειρείται η διαλεκτική σύνδεσή 
τους, δηλαδή συνδυάζεται η «ειδική ή επιστημονική» με τη «καθημερινή ή κοινή» 
γνώση και πάντοτε σε  σχέση με το υποκείμενο μάθησης. 

2. Η κοινωνική διάσταση της διδασκαλίας 
Το υποκείμενο μάθησης αποτελεί κοινωνικά συγκροτούμενο υποκείμενο αφού είναι 
ενταγμένο a priori σε ένα πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες διαμορφώνονται 
τόσο ανάμεσα στους ανθρώπους όσο και ανάμεσα στον καθένα και το περιβάλλον 
του (Βρατσάλης, 1996, σ.18). Ωστόσο, το πεδίο των κοινωνικών σχέσεων είναι 
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δημιούργημα της ανθρώπινης ιστορίας και ανασυγκροτείται διαρκώς από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες (πράξεις και σκέψεις) σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο 
(Berger & Luckmann, 2003, σ. 51). Στο πλαίσιο αυτό η διδακτική πράξη είναι μια 
δραστηριότητα κοινωνικά οργανωμένη (Παπαμιχαήλ, 1988, σ. 206), συνδεδεμένη με 
την ανάπτυξη των διδασκόντων και των διδασκομένων, οι οποίοι συντελούν στην 
ανασυγκρότηση της γνώσης και τη σύνδεσή της με τη δημιουργία και τη ζωή. Με τον 
τρόπο αυτό, οι  νέοι  οργανώνονται και λειτουργούν στο πλαίσιο των δεδομένων της 
κοινωνίας διαμορφώνοντας προϋποθέσεις ανάλογες με τις απαιτήσεις της γενεάς 
τους. 

Στην παρούσα εργασία θεωρείται ότι η διδασκαλία ως πράξη ξεπερνά τις 
απλοϊκές και μονοσήμαντες συσχετίσεις διδακτικών δραστηριοτήτων και 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και προβάλλεται ως σκόπιμη δραστηριότητα, η οποία 
ενεργοποιεί τον μαθητή και εντάσσει αυτόν μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
επιστημονικό-κοινωνικό πεδίο και δραστηριοποιεί τόσο τη σκέψη όσο και την πράξη 
του για εξεύρεση στρατηγικών με σκοπό όχι την αναπαραγωγή αλλά την 
ανασυγκρότηση των δεδομένων πεδίων. Έτσι η κοινωνικότητα της διδασκαλίας 
απεικονίζεται στην καλλιέργεια εκείνων των δεξιοτήτων που προάγουν την επιστήμη 
αλλά και την πρακτική της καθημερινής ζωής. 

Τούτο κατανοείται ως αναγκαιότητα στη σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή, 
διότι  οι συνθήκες του ανταγωνισμού και των συνεχών αλλαγών που προκαλεί η 
παγκοσμιοποίηση απαιτούν ανάπτυξη ικανοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα (Goleman 
1999, σ. 30, 34, 60), ώστε οι άνθρωποι να κατανοούν ευρύτερα τις διάφορες 
καταστάσεις και να έχουν ικανότητες προγραμματισμού, δημιουργικότητας, 
ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνίας, 
διαπραγμάτευσης και χρήσης μαθησιακών πηγών (Κόκκος, 2005). Επίσης να 
συνεργάζονται μέσα σε ομάδες και να αναλαμβάνουν νέους σύνθετους ρόλους 
(Jarvis, 2004).  

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις διαφαίνεται η αναγκαιότητα μιας 
διαφορετικής διδακτικής προσέγγισης των  υποκειμένων μάθησης, αφού η 
διδασκαλία των γνωστικών πεδίων θα πρέπει  να πλαισιώνεται και με την ταυτόχρονη  
καλλιέργεια των κοινωνικών  ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό 
τίθεται το ερώτημα του καθορισμού των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οι έννοιες των κοινωνικών ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων καθορίζονται με διαφορετικό περιεχόμενο. Στη Λευκή Βίβλο (1996) 
για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα του 
συνδυασμού βασικών γνώσεων, τεχνικών γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι 
τελευταίες ορίζονται ως «οι ικανότητες διαχείρισης των σχέσεων, η ικανότητα 
συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η δημιουργικότητα, η επιδίωξη ποιότητας» 
(ΕΕΔΕ, 1996, σ. 16). Στη Σύνοδο της Λισσαβόνας (2000) προβάλλονται ως 
προϋπόθεση της  στρατηγικής της ανάπτυξης οι «νέες βασικές δεξιότητεςς», στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι κοινωνικές δεξιότητες. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι 
τελευταίες προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό από τη Λευκή Βίβλο (Κόκκος 
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2005, σ. 7-8), και περιλαμβάνουν την αυτοπεποίθηση, τον αυτοπροσανατολισμό και 
τη διακινδύνευση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000, σ. 12-13). 

Το 2002 οι κοινωνικές ικανότητες  αποτελούν τη βάση τόσο για την 
επαγγελματική όσο και για την καθημερινή ζωή του ανθρώπου και προσδιορίζονται 
ως «η έκφραση, η συνεργατικότητα, το να μαθαίνω πως να μαθαίνω, η διαχείριση 
καταστάσεων και η επίλυση προβλημάτων, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η οργανωτική 
ικανότητα κ.ά.» (CEDEFOP, 2002, σ. 8). Δηλαδή ως δεξιότητα ορίζεται η γνώση και 
η εμπειρία που έχει το άτομο και είναι αναγκαία για την εκτέλεση ενός 
συγκεκριμένου καθήκοντος ή μιας εργασίας, ενώ ως ικανότητα ορίζεται η 
αποδεδειγμένη δυνατότητα του ατόμου να αξιοποιεί τεχνογνωσία, δεξιότητες, 
προσόντα ή γνώσεις ώστε να διαχειρίζεται με επιτυχία, τόσο οικείες όσο και νέες 
επαγγελματικές καταστάσεις και απαιτήσεις. (Παπαδάκης & Φραγούλης, 2005,  σ. 
160-1). 

Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιείται ο όρος κοινωνικές δεξιότητες διότι 
επικεντρώνεται κυρίως στη διδασκαλία πειραματικών μεθόδων, περιορισμένης 
χρονικής διάρκειας (δηλαδή  μάθημα διάρκειας ενός εξαμήνου μέσα στο πενταετές 
πρόγραμμα σπουδών Πολιτικού Μηχανικού). Η εφαρμογή της γνώσης περιορίστηκε 
λοιπόν στην επαγγελματική πρακτική και την καλλιέργεια της συνεργατικότητας.  

Κατά συνέπεια, η οργάνωση της διδασκαλίας προϋποθέτει την κοινωνικότητα 
(διαμόρφωση σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές, στο δάσκαλό και μαθητές κ.λ.π.), την 
επιλογή κατάλληλου μοντέλου διδασκαλίας (μετωπική, εξατομικευμένη, συνεργατική 
κλπ), την ύπαρξη σκοπών και στόχων (γνωστικών, κ.λ.π.) και τέλος την αξιολόγησή 
της (Ματσαγγούρας 1996, σ. 47). Ωστόσο, ο κοινωνικός προσδιορισμός της 
διδασκαλίας προϋποθέτει την ύπαρξη στοιχείων συνδεδεμένων με την κοινωνική 
μεταβολή (η δυναμική των υπαρχόντων σχέσεων, η διαφοροποιημένη εμπειρία-
επιστημονικότητα των υποκειμένων, η διαφοροποιημένη χρηστικότητα του 
αντικειμένου μάθησης κ.λ.π.). Αποτέλεσμα αυτής της συνεχούς μεταβολής και της 
ρευστότητας των κοινωνικών δεδομένων είναι η «μη διατύπωση μιας θεωρίας 
διδασκαλίας με γενική ισχύ» και η υποστήριξη της «συστηματοποίησης της 
προσωπικής θεωρίας κάθε εκπαιδευτικού» (Ματσαγγούρας, 1996, σ. 121) 
προσαρμοσμένης κάθε φορά τόσο στα δεδομένα των μαθητών του όσο και στις 
απαιτήσεις των καταστάσεων-πεδίων που συνεχώς μεταβάλλονται. 

Όμως ο περιορισμός του διδακτικού υποκειμενικού στοιχείου του 
εκπαιδευτικού προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ευέλικτου λειτουργικού σχήματος, το 
οποίο αναφέρεται στη δομή της διδασκαλίας. Το σχήμα αυτό θα λειτουργεί ως 
πλαίσιο, με βάση το οποίο ο εκπαιδευτικός θα οικοδομεί σταδιακά και με 
συστηματικό τρόπο την προσωπική θεωρία της διδασκαλίας κατανοώντας, 
αναλύοντας και συν-διαμορφώνοντας τη διδασκαλία με τους μαθητές του (Clark & 
Peterson, 1990, σ. 292).  

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητος ο καθορισμός της δομής και της 
λειτουργίας του πλαισίου, με βάση το οποίο θα διαμορφωθεί η διδασκαλία. Η 
οργάνωση του πλαισίου περιλαμβάνει τρία επίπεδα: στο πρώτο επίπεδο αξιοποιείται 
το επιστημονικό σε συνδυασμό με το κοινωνικό για το σχεδιασμό και τη διενέργεια 
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της διδακτικής πράξης και αποτυπώνεται στις παρακάτω πρακτικές: διαμόρφωση 
ομάδων και καλλιέργεια επικοινωνιακού και συνεργατικού πνεύματος, σχεδιασμός 
και γνωστοποίηση τόσο των στόχων διδασκαλίας (ακολουθείται η ταξινομία στόχων 
των τεσσάρων επιπέδων της UNESCO: Μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε, 
Μαθαίνουμε πώς να ενεργούμε, Μαθαίνουμε πως να συμβιώνουμε με τους άλλους, 
Μαθαίνουμε πώς να υπάρχουμε) όσο και των αντίστοιχων δράσεων στα μέλη των 
ομάδων. Στο δεύτερο επίπεδο ενεργοποιούνται οι ρόλοι μαθητή-δασκάλου και 
συντελείται η κοινωνική και μαθησιακή διδακτική επικοινωνία (με την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων π.χ. της συνεργασίας, κ.λ.π.). Στο τρίτο επίπεδο διενεργείται η 
αυτοαξιολόγηση μαθητών, δασκάλων και διδασκαλίας τόσο σε επίπεδο 
μικροαξιολόγησης όσο και σε επίπεδο μακροαξιολόγησης, η οποία θα λειτουργεί ως 
ανατροφοδότηση στη διδασκαλία αλλά και στα προγράμματα σπουδών.  

3. Διδασκαλία και κοινωνικές δεξιότητες 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρμογή των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων 
για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στη Γεωτεχνική Μηχανική, που αποτελεί 
κλάδο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα 
«Εργαστήριο Εδαφομηχανικής». Οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν: 
συνεργασία, επικοινωνία, κατανόηση του άλλου, αλληλοβοήθεια, αυτοπεποίθηση, 
οργάνωση, υπευθυνότητα, ηγεσία. 
 Το διδακτικό σχέδιο του εν λόγω μαθήματος εφαρμόστηκε στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012: 

3.1. Θέμα διασκαλίας 
Το θέμα της διδασκαλίας ήταν «ο πειραματικός προσδιορισμός των φυσικών 

και μηχανικών ιδιοτήτων (π.χ. αντοχή, συμπιεστότητα) που καθορίζουν την εδαφική 
συμπεριφορά στα τεχνικά έργα». Αυτό αποτελείται από δύο ενότητες: (α) 
Εργαστηριακές μέθοδοι και (β) Μέθοδοι πεδίου (στη συγκεκριμένη ενότητα δεν θα 
επεκταθούμε στην παρούσα εργασία). Το μάθημα θεωρείται συμπληρωματικό του 
μαθήματος της «θεωρίας της Εδαφομηχανικής», στο οποίο μελετάται η συμπεριφορά 
του εδάφους ως μέσο θεμελίωσης, αντιστήριξης, περιβάλλον κατασκευής ή δομικό 
υλικό τεχνικών έργων.  
 Ήδη από το 1991 έχει αναγνωριστεί η ανάγκη μείωσης της ύλης των 
μαθημάτων Γεωτεχνικής Μηχανικής (Orr, 1991): More is not better; better is better. 
Indeed less might be better when planning courses. Αυτή η στροφή στις βασικές 
έννοιες και σημαντικά τεχνικά αντικείμενα που πρέπει να προσδιορίζουν το 
αντικείμενο διδασκαλίας, με αναφορές όμως στα πρόσφατα ερευνητικά επιτεύγματα 
περιγράφεται στη μέθοδο KISS: Keep It Simple Stupid! (Graham& Shields, 1988). 
Στη λογική αυτή και υιοθετώντας την άποψη του Graham «the process and 
excitement of learning are important, not the facts themselves», το αντικείμενο του 
μαθήματος περιορίζεται στις κλασσικές δοκιμές εδαφομηχανικής που εφαρμόζονται 
κατά κόρον στην πράξη κατά το σχεδιασμό των τεχνικών έργων, αλλά και με 
αναφορές στις σύγχρονες μοντέρνες πειραματικές μεθόδους. 
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3.2. Σκοπός και στόχοι διασκαλίας 

Γενικός σκοπός 
Γενικός σκοπός της διδασκαλίας είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις, 

ώστε να επιλέγουν και να εφαρμόζουν κατάλληλες πειραματικές μεθόδους για την 
κατάρτιση-εκτέλεση ενός προγράμματος εργαστηριακών δοκιμών, με σκοπό την 
εκτίμηση των εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού των τεχνικών έργων (σε 
συνεργασία με άλλες ειδικότητες Πολιτικού Μηχανικού π.χ. στατικοί, 
συγκοινωνιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι κλπ), ή ακόμη να αξιολογούν τα 
αποτελέσματα ενός ανάλογου προγράμματος, το οποίο αποτελεί τμήμα μίας 
γεωτεχνικής μελέτης. 

Επιμέρους στόχοι 
• Γνωρίζοντας και κατανοώντας (μαθαίνω πως να μαθαίνω) 
 Να περιγράψουν τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες που καθορίζουν την 

εδαφική συμπεριφορά στα τεχνικά έργα. 
 Να περιγράψουν τις εργαστηριακές μεθόδους προσδιορισμού των 

συγκεκριμένων ιδιοτήτων.  
• Διερευνώντας και εντοπίζοντας (μαθαίνω πως να ενεργώ) 
 Να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους και να προσδιορίζουν τον κατάλληλο 

εξοπλισμό. 
 Να καταρτίσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα δοκιμών συναρτήσει του είδους 

και των απαιτήσεων του τεχνικού έργου και να συντάσουν τεχνική έκθεση.  
 Να αξιολογούν τα αποτελέσματα της τεχνικής έκθεσης ενός προγράμματος 

δοκιμών κατά τη χρήση τους στην εκπόνηση μιας γεωτεχνικής μελέτης.  
• Επικοινωνώντας και συνεργαζόμενοι (μαθαίνω πως να συμβιώνω με τους 

άλλους) 
 Να συνεργαστούν μεταξύ τους τα μέλη της κάθε ομάδας υπό την καθοδήγηση 

συντονιστή και στο πλαίσιο κανόνων για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
απόδοση, καλλιεργώντας ταυτόχρονα την επικοινωνία, την κατανόηση του 
άλλου, την αλληλοβοήθεια, την οργάνωση, την υπευθυνότητα κ.λ.π.  

 Να συνεργαστούν μεταξύ τους ομάδες ώστε κατά την παρουσίαση των 
τεχνικών εκθέσεων η αξιολόγηση και η κριτική που θα ακολουθήσει από τα 
μέλη άλλων ομάδων να λειτουργήσει ως ανατροφοδότηση στη μαθησιακή 
διαδικασία.  

 Να συνεργαστούν οι ομάδες μεταξύ τους για την ανασύνθεση των 
αποτελεσμάτων τους και την αποτύπωσή τους σε κοινή τεχνική έκθεση. 

• Συνδέοντας με το σήμερα (μαθαίνω πως να υπάρχω) 
 Να αναλάβουν εικονικά το ρόλο επαγγελματία πολιτικού μηχανικού 

σχεδιάζοντας-υλοποιώντας μια ανάλογη τεχνική έκθεση με θέμα 
«αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής στα υλικά 
κατασκευής επιχωμάτων οδοποιίας». 
Οι στόχοι που προαναφέρθηκαν εξυπηρετούν την ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.  
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3.3. Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Οι φοιτητές οφείλουν: 
• Να κατέχουν βασικές γνώσεις Εδαφομηχανικής και Μηχανικής 

Παραμορφώσιμων Σωμάτων. 
• Να γνωρίζουν μεθόδους επίλυσης προβλημάτων κλασσικής Εδαφομηχανικής. 

3.4. Δραστηριότητες υλοποίησης των στόχων διδασκαλίας 
Αρκετοί διδάσκοντες της επιστήμης της Γεωτεχνικής Μηχανικής (Wood, 

1991) υποστηρίζουν την άποψη ότι το μάθημα του Εργαστηρίου της Εδαφομηχανικής 
μπορεί και πρέπει να γίνεται εικονικά με τη χρήση τεχνολογίας (π.χ. 
βιντεοσκοπημένα πειράματα), καθώς οι δοκιμές απαιτούν σημαντικό χρόνο στο ήδη 
βεβαρημένο πρόγραμμα σπουδών Πολιτικού Μηχανικού, τόσο για τους φοιτητές όσο 
και για τους διδάσκοντες, και επίσης ότι απώτερος σκοπός του μαθήματος δεν είναι η 
γνώση εκτέλεσης των δοκιμών αλλά ο σχεδιασμός ενός προγράμματος δοκιμών και η 
ορθή χρήση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Πράγματι, ο μεγάλος 
αριθμός φοιτητών, η έλλειψη υποδομών, επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού 
καθώς και ο περιορισμένος χρόνος είναι παράγοντες που ενισχύουν αυτήν την άποψη. 

Ωστόσο, κατά την άποψη των συγγραφέων το εργαστήριο προσφέρει αληθινή 
εμπειρία και ενεργοποίηση-συμμετοχή του φοιτητή που δεν είναι πια θεατής αλλά 
πρωταγωνιστής, δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, αντίληψης και απομνημόνευσης 
εννοιών μέσα από βιωματικές εμπειρίες, συμμετοχή επιπλέον αισθήσεων στη 
μαθησιακή διαδικασία (π..χ. όσφρηση, αφή) και μετάβαση από τη θεωρία στην 
πράξη,  π.χ. η έννοια «μαλακό - χαμηλής αντοχής έδαφος» μπορεί να γίνει άμεσα 
αντιληπτή με την εκτέλεση ενός πειράματος, το οποίο εκτελούν οι ίδιοι οι φοιτητές, 
αναπτύσσοντας καθαυτόν τον τρόπο την μεταφορά της γνώσης στην πραγματικότητα 
της ζωής. 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που 
χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των στόχων της διδασκαλίας. 

Σε κάθε μάθημα ανατίθεται στους μαθητές η εκτέλεση ενός πειράματος, αφού 
έχει προηγηθεί παρουσίαση της μεθοδολογίας και της διαδικασίας της δοκιμής από το 
διδάσκοντα. Οι φοιτητές καλούνται λοιπόν να υλοποιήσουν το πείραμα στο 
εργαστήριο μόνοι τους ή σε ομάδες, να οργανωθούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες,  
υπό την επίβλεψη ασφαλώς του διδάσκοντα, στη συνέχεια να κάνουν την 
επεξεργασία των δεδομένων και τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων και να 
συντάξουν τεχνική έκθεση (που περιλαμβάνει την περιγραφή του πειράματος, τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν και την αξιολόγησή του), την οποία παραδίδουν ως 
εργασία στο επόμενο μάθημα. Για τα πειράματα διατίθενται στους φοιτητές 
πραγματικά φυσικά εδαφικά δείγματα γεωτρήσεων από περιοχές μελέτης ή 
κατασκευής τεχνικών έργων είτε της περιοχής τους είτε από άλλες περιοχές κι έτσι η 
μελέτη αφορά πραγματικά δεδομένα και όχι κάποιο υποθετικό έργο. Τα εδαφικά 
δείγματα περικλείονται συνήθως σε πλαστικό σωλήνα ή λινάτσα και  καλύπτονται με 
παραφίνη για τη διατήρηση της υγρασίας τους, φέρουν δε ετικέτα με τον τίτλο του 
τεχνικού έργου, τη θέση της γεώτρησης και το βάθος προέλευσης του δείγματος. Οι 
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φοιτητές εντυπωσιάζονται, καθώς αισθάνονται τη σημασία των γνώσεων που 
αποκτούν στη διάρκεια των μαθημάτων. 

Αρχικά τα πειράματα που ανατίθενται είναι ατομικά, καθώς εξαιτίας της 
απλότητάς τους και της μικρής διάρκειας εκτέλεσης της δοκιμής δίνεται η 
δυνατότητα ενασχόλησης όλων των φοιτητών με το αντικείμενο στον ίδιο βαθμό και 
εντοπίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας από το διδάσκοντα (μετωπική 
διδασκαλία που λειτουργεί ως στάδιο της διαμορφωτικής διδασκαλίας). Στη συνέχεια 
και αφού οι φοιτητές έχουν αποκτήσει εξοικείωση με το εργαστήριο, ανατίθεται η 
εκτέλεση των πιο σύνθετων πειραμάτων σε μικρές ομάδες δύο έως πέντε ατόμων. Η 
σύνθεση των ομάδων δεν είναι σταθερή σε όλα τα πειράματα αλλά μεταβάλλεται. 
Αρχικά αποτελεί επιλογή των φοιτητών (όπου συστηματικά παρατηρείται ο 
διαχωρισμός σε ομάδες αγοριών - κοριτσιών) και στη συνέχεια ο διδάσκοντας 
προτείνει άλλους συνδυασμούς, ώστε όλα τα άτομα να έχουν συνεργαστεί μεταξύ 
τους με την ολοκλήρωση της σειράς πειραμάτων. Η αντίδραση των φοιτητών στη 
μεταβολή της σύνθεσης των ομάδων είναι αρχικά αρνητική, αντιδρούν δηλαδή στην 
αλλαγή και στο άγνωστο, στη συνεργασία με μη-φιλικά ή άγνωστα προς αυτούς 
άτομα. Η αντίδραση του διδάσκοντα είναι ότι οι φοιτητές δεν μπορεί να είναι 
προστατευμένοι μέσα σε ένα περιβάλλον σπουδών, αλλά προετοιμασμένοι να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της μετέπειτα επαγγελματικής τους εργασίας. Μέσα 
από τις ομαδικές εργασίες δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργήσουν 
δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια, η καταπολέμηση 
του φόβου του άγνωστου, η αυτοπεποίθηση και η ηγεσία. 

Επίσης, στα πλαίσια των δοκιμών πεδίου πραγματοποιείται μια επίσκεψη της 
τάξης στο πεδίο εκτέλεσης μιας τέτοιας δοκιμής για την κατασκευή ενός τεχνικού 
έργου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές καλούνται να κρατούν σημειώσεις (ο 
καθένας ξεχωριστά) τις οποίες και παραδίδουν στο τέλος της επίσκεψης. Με αυτόν 
τον τρόπο επιτυγχάνεται η συγκέντρωση της προσοχής των φοιτητών στο λόγο της 
επίσκεψης στο πεδίο. 

Στο τέλος του εξαμήνου και αφού οι φοιτητές έχουν αποκτήσει μια αρκετά 
μεγάλη εξοικοίωση με το εργαστήριο, τους ανατίθεται από μια τεχνική εταιρία αυτή 
τη φορά, η εκτέλεση ενός προγράμματος δοκιμών για τη γεωτεχνική μελέτη ενός 
έργου. Η ανάθεση της μελέτης γίνεται συνήθως με συνομιλία μέσω διαδικτύου, όπου 
ο υπεύθυνος της εταιρίας περιγράφει το έργο και ζητά από τους φοιτητές να 
αναλάβουν το ρόλο του μηχανικού που θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει το πρόγραμμα 
δοκιμών σε εδαφικά δείγματα από τη θέση κατασκευής του έργου. Οι φοιτητές 
οφείλουν να παραδώσουν την τεχνική έκθεση στον «πελάτη τους» με τα 
αποτελέσματα των δοκιμών και την αξιολόγησή τους μέσα σε καθορισμένο χρόνο. 
Τους δίνεται έτσι η δυνατότητα και μέσα από αυτό το παιχνίδι ρόλων να 
καλλιεργήσουν την υπευθυνότητα, την αυτοπεποίθηση, την κρίση τους ως μηχανικοί 
και την οργανωτική τους ικανότητα. 
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3.5. Μέθοδοι – Τεχνικές Διδασκαλίας 

Στο μάθημα εφαρμόζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενεργητικές 
βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές, ομαδοσυνεργατικές τεχνικές και παιχνίδια ρόλων. 
Ο ρόλος του διδάσκοντα εκτός από την παρουσίαση με μονολογικό τρόπο των 
βασικών πληροφοριών (περιγραφή των πειραμάτων μέσω προβολής διαφανειών σε 
Η/Υ, φωτογραφιών, βίντεο και αναλυτικών οδηγιών), είναι καθοδηγητικός και 
συντονιστικός. 

Για την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αρχικά οι φοιτητές 
απαντούν-συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο με προσωπικά στοιχεία και με τις 
μαθησιακές συνήθειες και δυσκολίες τους. Αυτό περιλαμβάνει όνομα, ηλικία, 
οικογενειακή κατάσταση, τόπο καταγωγής, πτυχία και ξένες γλώσσες, επαγγελματική 
εμπειρία και εργασιακή κατάσταση, σχέση με την τεχνολογία και χρήση μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, προσωπικά ενδιαφέροντα, ενδιαφέρον για τις σπουδές, 
προτίμηση στη θεωρία ή στις εργαστηριακές ασκήσεις, στις ατομικές ή στις ομαδικές 
εργασίες, προσδοκίες από το συγκεκριμένο μάθημα, ικανότητες και προτιμήσεις στη 
μαθησιακή διαδικασία (π.χ. οπτικοί τύποι, ακουστικοί τύποι, ικανοί στις 
παρουσιάσεις, ικανοί στα μαθηματικά), και δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία 
(π.χ. δυσλεξία, προβλήματα όρασης ή ακοής). Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου 
είναι εμπιστευτικά και βοηθούν το διδάσκοντα στην οργάνωση του μαθήματος με 
σκοπό την εμπλοκή όλων των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη, 
προσφέρεται στους φοιτητές ποικιλία δραστηριοτήτων, οι οποίες ανταποκρίνονται σε 
διαφορετικούς τρόπους μάθησης (ατομικές, δυαδικές ή ομαδικές εργασίες που 
περιλαμβάνουν την εκτέλεση πειραμάτων, τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων και 
τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων). 

Επίσης κατά την έναρξη του πρώτου μαθήματος, δίνεται στους φοιτητές ένα 
διαγνωστικό διαγώνισμα, ούτως ώστε στην αρχή της διδασκαλίας να γνωρίσει ο 
διδάσκοντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες, ελλείψεις και αδυναμίες των 
φοιτητών, ενώ στο τέλος κάθε μαθήματος οι φοιτητές συμπληρώνουν ένα 
ερωτηματολόγιο στο οποίο περιγράφουν τις γνώσεις που απέκτησαν και που 
πιστεύουν πως μπορούν να τις εφαρμόσουν, το βαθμό δυσκολίας του μαθήματος και 
πως μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμβάλλει στη 
διαμορφωτική αξιολόγηση κάθε μαθήματος. 

3.6. Υλικοτεχνική Υποδομή 
Η υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του εργαστηρίου με 

κλασσικές και νέου τύπου συσκευές εδαφομηχανικής, ειδικά μετρητικά και 
καταγραφικά συστήματα, καθώς και Η/Υ για την προβολή των παρουσιάσεων. 

3.7. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση γίνεται μία φορά την εβδομάδα, με την ολοκλήρωση του κάθε 

πειράματος και συνήθως πριν από την έναρξη του καινούργιου πειράματος με 
παράδοση των τεχνικών εκθέσεων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις ομάδες 
και συζήτηση μεταξύ των ομάδων. Η διαμορφωτική αξιολόγηση δίνει καταρχάς τη 
δυνατότητα στο διδάσκοντα να βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία καθόσον αυτή 
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είναι σε εξέλιξη. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να αξιολογεί την πρόοδό 
του, να εντοπίζει τις ικανότητες και τις αδυναμίες του και να καταβάλλει προσπάθεια 
βελτίωσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η αξιολόγηση από τους συμμαθητές 
(ετεροαξιολόγηση) πραγματοποιείται σε ομάδες που παρουσιάζουν στην τάξη την 
εργασία τους, όπου οι μαθητές συζητούν τη συμβολή του καθενός στην υλοποίηση 
κοινών εργασιών. Επίσης κρίνουν τις εργασίες άλλων και συζητούν τα κριτίρια 
αξιολόγησης. 
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