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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ (30 διδακτικές ώρες = 15 δίωρα) 
 
Διδακτικοί νεωτερισμοί και ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Διδακτικές προσεγγίσεις με νέες 
τεχνολογίες. Η αξιοποίηση των σύγχρονων παιδαγωγικών κατευθύνσεων στο σχεδιασμό της διδασκαλίας. 
Ευέλικτα διδακτικά σχήματα, ευέλικτα Σχέδια Διδασκαλίας, αξιοποίηση εξωσχολικών εστιών μάθησης. 
Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διδασκαλία με ομάδες δύο 
ατόμων, εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία με βάση την εσωτερική διαφοροποίηση του μαθήματος, 
διδασκαλία με τη μέθοδο σχεδίου δράσης / project, διδασκαλία με βάση τη διερευνητική διαδικασία, 
διδασκαλία με τη μέθοδο της ανακάλυψης, διδασκαλία με βάση την ερμηνευτική μέθοδο, επιτόπια 
διδασκαλία, διδασκαλία προσανατολισμένη στην επίλυση του προβλήματος, διδασκαλία με μοντελοποίηση, 
διδασκαλία από ομάδα εκπαιδευτικών / team teaching, διδασκαλία με βάση την ανάπτυξη από τους μαθητές 
Ατομικού Φακέλου του Μαθήματος, καταιγισμός ιδεών, κτλ.) 
Η διδασκαλία ως δημιουργία. Η διδακτική ελευθερία του εκπαιδευτικού. Σύνδεση διδακτικών μεθόδων. 
Διερεύνηση των διδακτικών στόχων μιας διδασκαλίας πέραν των γνωστικών προς την κατεύθυνση της 
καλλιέργειας της δημιουργικότητας, της κριτικής ικανότητας, του ομαδικού πνεύματος, της αναγνώρισης 
αξιών, της απόκτησης στάσεων κτλ. Σχεδιασμός και οργάνωση σχολικών projects, καθώς και εξωσχολικών 
διδακτικών δραστηριοτήτων σε συνάρτηση με τα περιεχόμενα του Α.Π. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας 
προσομοίωσης στη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Εκ πρώτης όψεως είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η Διδακτική είναι πρωτίστως διαδικασία 
προσαρμογής της  σκέψης και της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, και  ότι  έργο της είναι να 
τους εφοδιάζει  με μια σειρά από οδηγίες και «συνταγές» που αν εφαρμοστούν, εξασφαλίζουν την 
επιτυχή διδασκαλία.    
Όμως καλή διδασκαλία είναι στην πραγματικότητα εκείνη που έχει βαθιά σφραγιστεί από τον 
εκπαιδευτικό – σχεδιαστή και από τους δρόμους που διάλεξε για να την οδηγήσει σε εκπαιδευτική 
πράξη, είναι αυτή που φέρει τα χαρακτηριστικά των νέων ανθρώπων που μετέχουν  σε αυτή.  
Πέρα από επιστημονική – παιδαγωγική και διδακτική γνώση η διδασκαλία είναι μια αρμονική 
σύνθεση από διαδοχικές επολογές ανάμεσα σε διάφορες προσφερόμενες διαδρομές σε χρονική 
αλληλουχία μέσα στο διαρκώς διαμορφούμενο διδακτικό τοπίο. Δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός 
ότι η λέξη «μέθοδος» έχει ως δεύτερο συνθετικό τη λέξη «οδός», ούτε είναι τυχαία η επικράτηση 
της φράσης «πορεία της διδασκαλίας». Επίσης δεν είναι απλή σύμπτωση που γίνεται λόγος για 
διδακτικές «κατευθύνσεις». Η εικόνα μιας αναζήτησης είναι παντού διάχυτη, μιας αναζήτησης 
ιδεών, στόχων, μέσων,τρόπων και σχέσεων. Η γλώσσα της επιστήμης δανείστηκε πολλά σε αυτό 
το κεφάλαιο από τη ζωή προκειμένου να αποδώσει αυτό το ταξίδι ανάμεσα σε διαρκείς επιλογές. 
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Περιηγητές και εξερευνητές είναι στην ουσία οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους, «συν-
οδοιπόροι» στην κοινή πορεία τους προς τη γνώση.  
 
Οι «Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις» δεν καλύπτονται από τυποποιημένα διδακτικά σχήματα 
και φόρμες, ξεπερνούν τους τέσσερις τοίχους των σχολικών τάξεων, οδηγούν σε ορίζοντες 
ανοιχτούς της αλήθειας και καλούν κάθε φορά σε νέα διδακτική «περιπέτεια». Οδηγούν στον 
άνθρωπο μέσα στη ζωή, στην κοινωνία, στην εργασία ή στη φύση, για να τον μελετήσουν σε 
πλαίσια όσο γίνεται πιο αυθεντικά, αλλά και να τον οδηγήσουν σε θαυμασμό, απορία, στοχασμό.  
Δικαιολογημένα λοιπόν ο εναλλακτικός τίτλος της Ενότητας υπόσχεται νέους τόπους Διδακτικής, 
νέα τοπία - πλαίσια και νέες εμπειρίες που δεν έχουν καμιά σχέση με την ανία και την πλήξη της 
καθημερινής σχολικής ρουτίνας. Αποκαλύπτεται έτσι η άλλη πλευρά της Διδακτικής, η ζωντανή, η 
δημιουργική, η πιο ανθρώπινη.        
 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Η θεματική ενότητα αποβλέπει στο να συνδέσει την «παραδοσιακή διδακτική» με τη 
«σύγχρονη» και να προσφέρει το έδαφος για την ανάπτυξη και αξιοποίηση προοδευτικών 
πλαισίων και μορφών διδασκαλίας για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των εκπαιδευτικών 
περί Διδακτικής και για την ανανέωση εν γένει του προφίλ τους ως εκπαιδευτικών μέσω 
της μετάβασης από τη διδακτική του αντικειμένου στη διδακτική του δρώντος 
υποκειμένου. Η θεματική ενότητα «Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις» αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος κάθε  βασικής παιδαγωγικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης και εκφράζει 
την προοδευτική – μεταρρυθμιστική πτυχή της προς όφελος του ίδιου του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Η διδασκαλία της Θεματικής Ενότητας στοχεύει ιδιαίτερα στην επίτευξη στόχων, οι 
σπουδαιότεροι των  οποίων συνοψίζονται στα εξής: 

 Να συνειδητοποιήσουν οι ασχολούμενοι με την εκπαίδευση ότι η διδασκαλία δεν 
είναι υπόθεση «εφαρμογής συνταγών» αλλά δημιουργική διαδικασία, σύνθεση 
επιστήμης, τέχνης και τεχνικής 

 Να ανακαλύψουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα περιθώρια της 
ελευθερίας του εκπαιδευτικού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σύγχρονη 
Παιδαγωγική υλοποιώντας ταυτόχρονα με συνέπεια το Αναλυτικό Πρόγραμμα κάθε 
μαθήματος 

 Να είναι σε θέση να οικοδομούν διεξόδους από τη ρουτίνα και την τυποποίηση της 
διδασκαλίας εναλλάσσοντας κατά την κρίση τους το διδακτικό σκηνικό, τα μέσα και 
τις μεθόδους 

 Να γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο αντιπροσωπευτικών εναλλακτικών διδακτικών 
μεθόδων και των σύγχρονων διδακτικών κατευθύνσεων 
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 Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν την ίδια διδακτική ενότητα 
με εναλλακτικούς τρόπους υπερβαίνοντας το διδακτικό μονισμό και ασκώντας  
κριτική σε αυτόν 

 Να είναι σε θέση να διδάσκουν με βάση εγκεκριμένα σχετικά λογισμικά και να 
αξιοποιούν κάθε άλλη αναγνωρισμένη δυνατότητα που προσφέρει η σύγχρονη 
τεχνολογία  

 Να εναρμονίζουν με μεγαλύτερη επιτυχία το διδακτικό έργο τους προς τη φύση του 
μανθάνοντος ανθρώπου και ιδιαίτερα του νέου.   

 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ» 

 
 

α) Εισαγωγή 
Η αυστηρή κριτική που δέχτηκε, και δικαίως, ο σχολικός θεσμός κατά το β΄ ήμισυ του 
20στού αιώνα και η συνδεδεμένη με αυτήν αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητάς του 
που ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είχε ασκηθεί από κορυφαίους παιδαγωγούς,  
καθιστούν επιτακτική την συστηματική αναζήτηση εναλλακτικών διδακτικών μορφών  που 
φθάνουν μέχρι και στην εκ βάθρων αναθεώρηση του συνολικού διδακτικού πλαισίου. Το 
κίνημα της αποσχολειοποίησης, η ολοένα αυξανόμενη μορφωτική επίδραση εξωσχολικών 
εστιών εκπαίδευσης και μάθησης, η καθυστέρηση του σχολείου να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των καιρών και το γεγονός ότι μορφώνει τη νέα γενιά με αντιλήψεις και 
τακτικές του παρελθόντος, ωθούν στη σύγκλιση των δυνάμεων για υπέρβαση της κρίσης 
με την εξεύρεση και αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων στο πεδίο της Διδακτικής. 
Παράλληλα η ραγδαία εξέλιξη που σημειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στον τεχνολογικό 
τομέα, δημιούργησε νέα μέσα και εργαλεία, κυρίως στο επίπεδο της εναργούς αποτύπωσης 
- απόδοσης της πραγματικότητας, ώστε ήδη να δημιουργείται ένας «νέος κόσμος»  
ανάμεσα στα πράγματα και στην συνήθη κωδικοποίησή τους στα βιβλία. Ο μέχρι πρότινος  
κυρίαρχος λόγος πλαισιώνεται, υποστηρίζεται ή και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαθίσται 
από την εικονική  πραγματικότητα η οποία στη δυναμική της διάσταση έχει εισβάλει και 
στο χώρο της εκπαίδευσης, διευρύνονοντας με αυτό τον τρόπο τις εκπαιδευτικές 
δυνατότητες.  
Ραγδαίες εξελίξεις έχουν συμβεί όμως και στο επίπεδο της προσέγγισης των λαών είτε με 
τη μετακίνηση προσφυγικών πληθυσμών είτε με τη μετανάστευση, αλλά και με την 
τελειοποίηση των μέσων μεταφοράς. Στους ρυθμούς της παγκοσμιοποίησης ο κοινωνικός 
ιστός δοκιμάζεται, αλλάζει δομή και ο μικρόκοσμος του σχολείου έχει ανάγκη από νέου 
είδους υποστήριξη, κυρίως προς την κατεύθυνση της αλληλοκατανόησης και της 
συνεργασίας. Η πορεία προς τον εκδημοκρατισμό των κοινωνιών, η διεκδίκηση ίσων 
ευκαιριών, η ανάγκη για εξάλειψη των διακρίσεων ανάμεσα στα δύο φύλα, για την 
υποστήριξη των ατόμων με ειδικά προβλήματα, όλα αυτά τα οράματα θεωρείται πλέον ότι 
μόνο μέσα από ένα εκσυγχρονισμένο εκπαιδευτικό σύστημα είναι δυνατόν να προωθηθούν 
ως τρόπος ζωής. 
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Όπως στο πέρασμα από τον 19ο αιώνα προς τον εικοστό πήρε σάρκα και οστά το μεγάλο 
εκπαιδευτικό κίνημα της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής που ξαπλώθηκε σε όλο τον 
πολιτισμένο κόσμο ανεξάρτητα από λαούς και ηπείρους διαμορφώνοντας το «νέο σχολείο» 
και τη «νέα αγωγή», και συνέβαλε στην πρόοδο της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής, 
κατά τον ίδιο τρόπο και η σημερινή εποχή έχει ανάγκη από τη δική της στροφή στην 
εκπαίδευση που θα της επιτρέψει να  συνεχίσει να είναι πολύτιμο στήριγμα στα παιδιά και 
στους νέους και να τους μυεί με επιτυχία στον κόσμο. Εξάλλου αυτή είναι η ουσία του 
μεταρρυθμιστικού πνεύματος, ότι ποτέ δεν αρκείται στα δεδομένα, αλλά αναζητά κάθε 
φορά διεξόδους προς νέους ορίζοντες. 
 
β) Οριοθέτηση πεδίου 
Η ενασχόληση με τις «Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις» σηματοδοτεί την πορεία προς 
τη Διδακτική του μέλλοντος και ταυτόχρονα συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης στο παρόν. Η «Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία» (παλαιότερα και ως 
Γενική Διδακτική), η «Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων» (ως κατεύθυνση της Ειδικής  
Διδακτικής) και οι «Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις» αποτελούν αντιπροσωπευτικές 
διαστάσεις της Διδακτικής καθόλου (το «τρίπτυχο της Διδακτικής») και χαρακτηρίζονται 
από αλληλεπίδραση των πεδίων τους και εσωτερική συνοχή. Ειδικότερα, η   «Εισαγωγή 
στη Διδακτική Μεθοδολογία» μυεί γενικά στη Διδακτική, αναλύει το φαινόμενο της 
διδασκαλίας ανεξάρτητα από το διδασκόμενο αντικείμενο, αναφέρεται στις διδακτικές 
αρχές που θα πρέπει να τις έχει υπόψη του ο εκπαιδευτικός, και κατά την κρίση του κατά 
περίπτωση να τις λαμβάνει υπόψη του τόσο στην προετοιμασία όσο και κατά τη διεξαγωγή 
της διδασκαλίας κ.α. Η «Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων», που επικεντρώνεται σε 
συγκεκριμένο διδασκόμενο αντικείμενο ή ομάδα μαθημάτων, έχει ως στόχο τη 
συστηματική υποστήριξη της διδασκαλίας τους μέσω προβολής  και προσαρμογής του 
περιεχομένου της «Εισαγωγής στη Διδακτική Μεθοδολογία» στα ειδικά πεδία τους.      
Οι «Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις» διευρύνουν τους ορίζοντες του εκπαιδευτικού, 
ώστε να σχεδιάζει και στη συνέχεια να βιώνει τη διδασκαλία ως αληθινή δημιουργία, ως 
διαδικασία που το περιεχόμενό της ορίζεται βέβαια από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ο ίδιος 
όμως με τους μαθητές του έχει τη δυνατότητα και την ελευθερία να την ανασυνθέτει σε 
μεγάλο βαθμό και να τη μετατρέπει με την έμπνευσή του ταυτόχρονα σε τέχνη. Γιατί αυτή  
είναι η πολυδιάστατη φύση της διδασκαλίας: επιστήμη (επιστήμη πολλαπλά: της 
ειδικότητας, αλλά και της Διδακτικής, καθώς και των υποστηρικτικών της Διδακτικής 
παιδαγωγικών και ψυχολογικών επιστημών), τέχνη (με την έννοια της προσωπικής 
σφραγίδας και της έντεχνης προσπάθειας, ακόμη και σε επίπεδο σκηνογραφίας και 
δραματουργίας) και τεχνική (σε επίπεδο αξιοποίησης συγκεκριμένων τεχνικής φύσεως 
οδηγιών, που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διδασκαλία, π.χ. εφαρμογή τεχνικής των 
ερωτήσεων με επίγνωση των διαφορετικών ειδών τους και τη σκοπιμότητα της χρήσης 
τους).    
Πρόκειται λοιπόν για το ίδιο το φαινόμενο της διδακτικής πράξης, το οποίο κάθε φορά 
(κάθε διδακτική ώρα) διαμορφώνεται δυναμικά από τον εκπαιδευτικό σύμφωνα με τον 
τρόπο που συνθέτει τις γενικές γνώσεις του της Διδακτικής, όπως αυτές προβάλλλονται και 
εξειδικεύονται εν τέλει στο πλαίσιο της Διδακτικής του συγκεκριμένου μαθήματος, αλλά με 
τρόπο όχι τυποποιημένο, κατά το δυνατόν πρωτότυπο και αυθεντικό, σύγχρονο και 
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ελκυστικό, στηριζόμενο στο ενδιαφέρον των μαθητών, τους οποίους και εμπλέκει όσο το 
δυνατόν περισσότερο στη μαθησιακή διαδικασία.  
Όπως εξελίσσεται κάθε επιστήμη, κατά ανάλογο τρόπο προάγονται και η Παιδαγωγική και 
η Διδακτική. Ιδιαίτερα η δεύτερη προσφέρεται όχι μόνο για νέες θεωρητικές συλλήψεις, για 
νέες μεθόδους και διδακτικές στρατηγικές, αλλά προσφέρεται και για πειραματικές 
εφαρμογές θεωρητικών προτάσεων περί διδασκαλίας. 
Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και οφείλει να υπάρχει 
διαρκής ανατροφοδότηση μεταξύ τους σε βαθμό ώστε να μη νοείται η μια χωρίς το 
αντίκρυσμά της στην άλλη. Η διδακτική πράξη αφ’ ενός μεν αναλύεται και ερμηνεύεται, 
αφ΄ετέρου οργανώνεται και μεθοδεύεται βάσει της θεωρίας, ενώ η ίδια η θεωρία 
επαληθεύεται ή και (επανα)διατυπώνεται μέσω των ερευνητικών δεδομένων της διδακτικής 
πράξης.  

 

γ) Θ ε μ α τ ι κ έ ς 

Οι εκπαιδευτικοί είναι ανάγκη να είναι ευαισθητοποιημένοι στο περιεχόμενο και 
στους στόχους της Μεταρρυθμισττικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής. Η γνωριμία 
με τους εναλλακτικούς τύπους σχολείων της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής 
των αρχών του του 20ού αιώνα διευρύνουν τον γνωστικό ορίζοντα με στοιχεία 
από την Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής, κλασικά για το 
περιεχόμενό τους, απαραίτητα θεμέλια κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 
προκειμένου να διανυθεί η πορεία από το σχολείο των λόγων προς το σχολείο 
των έργων. Οι σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις, που σε πολλά σημεία τους 
αποτελούν δημιουργικές προεκτάσεις και νέες θεωρήσεις νεωτεριστικών 
προσανατολισμών του παρελθόντος, είναι δυνατόν να συνοψιστούν στις 
παρακάτω βασικές μορφές, με την παρατήρηση ότι στην πράξη αυτές δεν 
συναντώνται σε αμιγή μορφή.  

Η διδακτική προσέγγιση με έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της διδασκαλίας 
συμβάλλει στην προώθηση της διδασκαλίας με ομάδες εργασίας και προβάλλει την  
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, αλλά και τη  διδασκαλία που στηρίζεται στην εργασία των 
πυρηνικών ομάδων μαθητών (εργασία με τον διπλανό). Η συνεργατική διδασκαλία σε 
επίπεδο διδασκόντων προβάλλει τις απαιτήσεις του συνεργατικού πνεύματος στο σώμα 
των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα αυτοί να γίνονται ικανοί με τη σειρά τους να το 
προωθούν αποτελεσματικότερα στους μαθητές, οικοδομώντας μια νέα εποχή για το 
σχολικό πνεύμα. Ταυτόχρονα δημιουργούνται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για  
διεπιστημονικές προσεγγίσεις της διδακτικής ενότητας. Η διδακτική προσέγγιση με 
έμφαση στη διαλεκτική πορεία προς τη γνώση δρομολογεί μαθησιακές διαδικασίες 
που στηρίζονται στη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, με καθοριστικά τα στοιχεία της 
συμμετοχικότητας και της συν-έρευνας.  Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διδασκαλιών  στο 
πλαίσιο της πραγματικής ζωής με την επιτόπια διδασκαλία στηρίζεται  στο στοιχείο της 
αυθεντικότητας, το οποίο είναι σε θέση να ανασχηματίσει τις τυποποιημένες σχολικές 
διαδικασίες και να προσδώσει νέο, αποτελεσματικότερο  σχήμα στη βιωματική 
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διδασκαλία. Στο ίδιο μήκος κύματος της βιωματικής πρόσκτησης της γνώσης με έμφαση 
στην ενεργητική βίωση της διδακτικής ενότητας κινείται και η δραματοποίηση, από την 
απλούστερη ως τη συνθετότερη μορφή της. 
 
Καθώς μάλιστα το ελληνικό σχολείο επανα-προσανατολίζεται (πέραν  της καλλιέργειας των 
δεξιοτήτων και  της απόκτησης γνώσεων) προς παράλληλη καλλιέργεια ευρύτερων 
πνευματικών ικανοτήτων, έμφαση δίνεται σε διαδικασίες που προάγουν την κριτική και 
τη δημιουργική σκέψη.   Η ιδιότυπη χαρά της ανακάλυψης της γνώσης 
μετασχηματίζεται και μεθοδεύεται σε οδό διδακτική με τη μέθοδο της ανακάλυψης. 
Αλλά και η μέθοδος project (ή μέθοδος Σχεδίου Δράσης), που τα τελευταία χρόνια 
έχει  βρει θετική ανταπόκριση στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, θα πρέπει να γίνει 
κατάκτηση όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διδακτική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην 
προβληματοποίηση της διδακτικής ενότητας, μεταφέροντάς τη σε γενικές γραμμές ως 
διαδικασία από το χώρο της μαθηματικής σκέψης στη μύηση σε κάθε επιστημονικό πεδίο 
με τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος. Αλλά και μια παλιά μέθοδος, η  ερμηνευτική, 
είναι ανάγκη να προσεγγιστεί με νέο πνεύμα και να αξιοποιηθεί όχι μόνο στο πλαίσιο της  
διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών.  
Η διδακτική προσέγγιση με έμφαση στην προβολή προτύπου, διδασκαλία με 
μοντελοποίηση, συναντά την εργαστηριακή. 
Αλλά και η διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, 
υποστηριζόμενη από διασταύρωση  Αναλυτικών Προγραμμάτων, ανοίγει νέες προοπτικές. 
Σχετικά με τη διδακτική διαχείριση των Αναλυτικών Προγραμμάτων αξιοπρόσεκτη και 
πολύτιμη μορφωτικά είναι η διδακτική προσέγγιση με έμφαση στη συμπλήρωση 
ελαστικών Αναλυτικών Προγραμμάτων, όπου τα δεδομένα του περιβάλλοντος 
ενσωματώνονται οργανικά στη διδασκαλία, στην οποία και προσδίδουν πραγματικό νόημα 
και ενδιαφέρον.  
Η διδασκαλία με εσωτερική διαφοροποίηση του μαθήματος αποτελεί μια σύγχρονη 
και αξιόλογη πρόταση στο αίτημα για ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. 
Η σχέση του εκπαιδευτικού και του μαθητή με το ένα και μοναδικό σχολικό βιβλίο 
επιδέχεται επίσης αναθεώρηση. Σύγχρονες εναλλακτικές λύσεις, προς την κατεύθυνση της 
μερικής αυτονομίας των υποκειμένων της μορφωτικής διαδικασίας, καθίστανται 
ενδιαφέρουσες, όπως αυτή της διδασκαλίας με βαθμιαία ανάπτυξη Φακέλου του 
Μαθήματος από τον κάθε μαθητή. Ξεχωριστό θέμα συνιστά σήμερα και η  ενσωμάτωση 
των νέων τεχνολογιών τόσο στη διδακτική θεωρία όσο και στην πράξη, με την 
υπογράμμιση των δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσα από τη χρήση τους, αλλά και με 
την επισήμανση των περιορισμών που συνοδεύουν αυτή τη χρήση.  
Ο εκπαιδευτικός όμως πρέπει να είναι γνώστης και άλλων, εντυπωσιακών για τους μαθητές 
διδακτικών συνθηκών, όπως είναι αυτή που δημιουργείται με τη διδακτική προσέγγιση τη 
στηριγμένη σχεδόν αποκλειστικά στο μαθησιακό υλικό, μέσω της  δημιουργίας 
«ανοιχτών μαθησιακών καταστάσεων».  
 
Χρέος μιας σύγχρονης διδακτικής και ενός σύγχρονου σχολείου είναι εκτός των άλλων και 
η ενσωμάτωση των νέων κατευθύνσεων  της Παιδαγωγικής και η υιοθέτηση σύγχρονων 
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παιδαγωγικών ιδεών και αντιλήψεων.  Χρειάζεται θεωρητική κατάρτιση και άσκηση 
για μια διδασκαλία που περνά μηνύματα για την ισότητα, για την ειρήνη, για τις 
μειονεκτικές ομάδες, και η οποία είναι σε θέση να προσδιορίζει την ευρωπαϊκή διάσταση 
της εκάστοτε θεματικής ενότητας και τη διαπολιτισμική προοπτική της.  
Μια άλλη μοντέρνα διδακτική πτυχή που είναι ανάγκη επίσης να έρθει στο προσκήνιο, είναι 
αυτή που θέλει τον εκπαιδευτικό ταυτόχρονα και ως εμψυχωτή, στο πλαίσιο μιας 
ουσιαστικής και ολιστικής υποστήριξης του ψυχισμού του μαθητή. Τίθεται επίσης και 
διδακτικά το ζήτημα της αναβάθμισης της μορφωτικής αξίας του σχολείου με την 
ανάπτυξη «σχολικής ζωής και κουλτούρας».  
 
Η πορεία του ελληνικού σχολείου προς την αναβάθμιση είναι συνισταμένη πολλών 
παραγόντων, περνά υποχρεωτικά μέσα από τη βελτίωση της διδακτικής πράξης και 
επιτυγχάνεται μέσα από τη γνώση και την κατάλληλη άσκηση, πράγμα που καθιστά 
εξαιρετικά σημαντικό το πεδίο της βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στα θέματα αυτά. 
 
δ) Σύνοψη 
Οι «Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις», σε επιστημονικό θεωρητικό επίπεδο προάγουν  
την ίδια τη διδακτική, σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης τη συνδέουν με τη σύγχρονη 
θεωρία προσφέροντας νέα εναύσματα και συμβάλλοντας γενικότερα στον εκσυγχρονισμό 
της εκπαίδευσης.  Μέσα από τις «κατευθύνσεις» προς την αυθεντικότητα των μαθησιακών 
καταστάσεων και την πρωτοτυπία, τη δράση, τη βιωματικότητα και την κριτική ικανότητα 
ανασχεδιάζεται το «Σχολείο του μέλλοντος», η διεπιστημονική προσέγγιση γίνεται 
πραγματικότητα, αλλά και μέσω της ολιστικής προσέγγισης της νέας γνώσης 
πραγματοποιείται υπέρβαση από τον κατακερματισμό της πραγματικότητας σε 
αποσπασματικές και συχνά ασύνδετες εικόνες γνώσεων της παραδοσιακής διδακτικής προς 
την σύλληψη της ενότητας του διδασκόμενου αντικειμένου και την προβολή του στην 
αληθινή του υπόσταση στη ζωή.    
Επιπρόσθετα ανταποκρίνονται σε ευρύτερα αιτήματα της σύγχρονης κοινωνίας σχετικά με 
τα επιθυμητά γνωρίσματα του σύγχρονου πολίτη κυρίως ως υπεύθυνου, δημιουργικού και 
συνεργατικού. Αναθεωρείται και ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθώς του δίνεται η 
δυνατότητα να συνειδητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τις αναξιοποίητες δυνατότητές του 
προς όφελος της εκπαίδευσης, αλλά κυρίως το εύρος των άγνωστων μέχρι πρό τινος 
διδακτικών επιλογών του στο πλαίσιο της σύνθεσης και της δημιουργίας.  
 
 
 

 
(ΑΝΑ)ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ– 

 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
(σε 15 δίωρα = 30 διδακτικές ώρες) 
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2ωρα     ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
1 

Διδακτικοί νεωτερισμοί και ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. 
Η διδασκαλία ως δημιουργία. Η διδακτική ελευθερία του 
εκπαιδευτικού. 
Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική και Μεταρρυθμιστική 
Διδακτική. 
Επίπεδα εκσυγχρονισμού της διδασκαλίας (διαγραμματική 
παρουσίαση). Διδακτικές αρχές και σύγχρονη  διδασκαλία 
(διαγραμματική παρουσίαση). Μέθοδοι (διαγραμματική 
παρουσίαση,  γενική αναφορά), τεχνικές (η τέχνη των 
ερωτήσεων, καταιγισμός ιδεών).  
Διδακτικές προσεγγίσεις με νέες τεχνολογίες. 
 

 
 
2 

Διερεύνηση των διδακτικών στόχων μιας διδασκαλίας πέραν 
των γνωστικών προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας της 
δημιουργικότητας, της κριτικής ικανότητας, του ομαδικού 
πνεύματος, της αναγνώρισης αξιών, της απόκτησης στάσεων 
κτλ. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό στοχοθεσίας της Διδασκαλίας 
 
Η αξιοποίηση των σύγχρονων παιδαγωγικών κατευθύνσεων 
στο σχεδιασμό της διδασκαλίας. Ευέλικτα διδακτικά σχήματα, 
ευέλικτα Σχέδια Διδασκαλίας, αξιοποίηση εξωσχολικών εστιών 
μάθησης. 
Παραδείγματα 
 

 
 
3 

Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι: 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία,  
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας 
 
Διδασκαλία με ομάδες δύο ατόμων,  
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας 
 
Εξατομικευμένη διδασκαλία,  
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας 
 

 
4 
 

Διδασκαλία με βάση την εσωτερική διαφοροποίηση του 
μαθήματος 
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας. 
 
Διδασκαλία με τη μέθοδο project /Σχέδιο δράσης   
Θεωρητική παρουσίαση της μεθόδου 
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Διδασκαλία με τη μέθοδο project /Σχέδιο δράσης   
Σχεδιασμός και οργάνωση σχολικών projects  
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε Σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη 
μέθοδο project εντός του σχολείου. 
 
 
 

 
 
6 

 
Σχεδιασμός και οργάνωση εξωσχολικών διδακτικών 
δραστηριοτήτων με τη μέθοδο project 
σε συνάρτηση με τα περιεχόμενα του Αναλυτικού 
Προγράμματος. 
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε Σχεδιασμό εξωσχολικών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων με τη μέθοδο project 
 

 
 
7 

Επιτόπια διδασκαλία 
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας  
 
Διδασκαλία προσανατολισμένη στην επίλυση  
προβλήματος  
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας 
 

 
8 

Διδασκαλία με βάση τη διερευνητική διαδικασία 
(διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας) 
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας 
 

 
9 

Διδασκαλία με τη μέθοδο της ανακάλυψης 
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας 
 

 
10 

Διδασκαλία με βάση την ερμηνευτική μέθοδο 
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας  
 

 
11 

Διδασκαλία με μοντελοποίηση 
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας 
 

 
12 

Διδασκαλία από ομάδα εκπαιδευτικών / team 
teaching 
Παράδειγμα. 
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Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας 
 

 
 
13 

Διδασκαλία με βάση την ανάπτυξη από τους μαθητές 
Ατομικού Φακέλου του Μαθήματος 
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας. 
 

 
 
14 

Αξιοποίηση της τεχνολογίας προσομοίωσης στη 
διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηριακών 
ασκήσεων. 
Παράδειγμα. 
Άσκηση σε αντίστοιχο Σχεδιασμό Διδασκαλίας 
 

 
 
15 

Διδακτικές Στρατηγικές. 
Σύνδεση διδακτικών μεθόδων. 
Άσκηση στη σύνθεση μεθόδων. 
 
Τελική Αξιολόγηση 
 

 
Σημείωση: Το παραπάνω Οργανόγραμμα είναι ενδεικτικό και προσαρμόζεται ανάλογα στο πλαίσιο 
του Ωρολογίου Προγράμματος. 
 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Προκειμένου να ενισχυθεί η πρακτική αξία και να μεταφραστεί σε δράση το διδακτικό 
όφελος,  κάθε 2ωρη διδασκαλία θα αποτελείται από  δύο μέρη:  

1) το πρώτο μέρος κάθε διώρου θα είναι θεωρητικής φύσεως και  
2) το δεύτερο μέρος κάθε διώρου θα είναι εργαστηριακό και θα συνίσταται στην 

επεξεργασία και αξιοποίηση  της αντίστοιχης θεωρίας στο πλαίσιο των 
διδασκομένων αντικειμένων – μαθημάτων με βάση τις ειδικότητες  των 
επιμορφούμενων.  

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ 
 

Για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της Θεματικής Ενότητας προβλέπεται αξιολόγηση 
των επιμορφούμενων και του παραχθέντος εκπαιδευτικού έργου εν γένει, η οποία θα είναι:  
α) διαμορφωτική (θα βασίζεται κυρίως στην αξιολόγηση των Σχεδίων διδασκαλίας που 
θα εκπονούνται βαθμιαία από τους επιμορφούμενους κατά την ανάπτυξη του 
Προγράμματος σύμφωνα με τις γενικές προβλέψεις του Οργανογράμματος) και  
β) συνολική - τελική, με το πέρας της επιμορφωτικής διαδικασίας.- 
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2. 
 

ΝΕΟΤΕΡΙΣΜΟΙ - 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
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Διδακτικοί νεωτερισμοί και ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
Η διδασκαλία ως δημιουργία. Η διδακτική ελευθερία του εκπαιδευτικού. 

 
Τα εκπαιδευτικα συστήματα, παρότι διέπονται από πλαίσια νομοθετικά, αποτελούν 
αποκρυστάλλωση της εκπαιδευτικής πολιτικής ενός κράτους, και χαρακτηρίζονται από  
δομές σταθερές, δεν παύουν ταυτόχρονα να είναι ζωντανοί οργανισμοί. Ως τέτοιοι, 
λειτουργούν ως πεδία δυναμικά, υπό το κράτος της εξέλιξης της κάθε κοινωνίας, των 
ευρύτερων μεταβολών που συμβαίνουν σε αυτή, αλλά και παγκόσμια, όπως είναι η 
πρόοδος της τεχνολογίας, το άνοιγμα προς τη διαπολιτισμικότητα, η ευρωπαϊκή ενοποίηση, 
και προπαντός η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της μόρφωσης για όλους ως βασικό 
μέσο κατάκτησης της ισότητας ευκαιριών στην πορεία προς τον εκδημοκρατισμό της 
κοινωνίας.  
Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη συνακόλουθη άσκηση κριτικής που επικεντρώνεται στην 
επισήμανση αδυναμιών ανταπόκρισης στα αιτήματα των καιρών και στη διαπίστωση της 
επιτακτικής ανάγκης για εκσυγχρονισμό.  Όσο μάλιστα ταχύτερος είναι ο ρυθμός προόδου 
και ευρύτερα ο ρυθμός των συντελούμενων αλλαγών με γενικό αντίκτυπο, τόσο 
μακρύτερος είναι ο δρόμος που πρόκειται να διανυθεί για την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος και τόσο πιο έντονη διαμορφώνεται η σχετική απαίτηση. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναζήτηση και η διεκδίκηση της βελτίωσης του κάθε 
εκπαιδευτικού συστήματος είναι διαρκής, αφού η ίδια η κοινωνία που υποστηρίζεται μέσα 
από αυτό, αλλά και το στηρίζει, έχει χαρακτήρα  κατ’ εξοχήν δυναμικό. Επομένως υπάρχει 
μια διαρκής απαίτηση και αντίστοιχα μια διαρκής προσπάθεια για εκσυγρονισμό του 
εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία κατά περιόδους, και λόγω των συγκυριών, λαμβάνει 
μεγάλες διαστάσεις.   
 
Σε αυτές τις καταστάσεις η απάντηση δίδεται κυρίαρχα σε δυο επίπεδα:  
σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και  
σε επίπεδο επιστημονικό. 
 
Στο πρώτο επίπεδο, μετά από τη δέουσα μελέτη του προβλήματος, σχεδιάζεται βελτιωτική 
πρόταση και μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες κωδικοποιείται και μεταφέρεται ως 
απόφαση.  
Στο δεύτερο επίπεδο το λόγο έχει η παιδαγωγική επιστήμη (με τους επιμέρους Κλάδους 
της και τις υποστηρικτικές επιστήμες της), η οποία δεν αιφνιδιάζεται. Στο πεδίο της έχει 
αναπτύξει σχετικούς προβληματισμούς και αυστηρή κριτική, έχει επεξεργαστεί τα 
φαινόμενα,  και  -σε πολλές περιπτώσεις, αιώνες πριν-, έχει δώσει ανάλογη προοδευτική 
απάντηση στη θεωρία και στην πράξη. Προπάντων, έχει διατυπώσει άξονες 
μεταρρυθμιστικούς, δείκτες αλλαγών, για να προσεγγίζεται κάθε φορά απ’ την αρχή το 
όραμα για ένα νέο σχολείο, για μια νέα κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν ένα υπόβαθρο, πάνω στο 
οποίο θα πρέπει να στηθεί, προκειμένου να μελετηθεί σε βάθος και στο σωστό του πλαίσιο 
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το νέο ζήτημα. Αυτά είναι θέματα κυρίως μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής, για την οποία 
θα γίνει ιδιαίτερος λόγος στη συνέχεια. 
 
Τα ως άνω δύο επίπεδα προσέγγισης των εκπαιδευτικών αλλαγών δεν είναι ανεξάρτητα. 
Αφ’ ενός μεν διασταυρώνονται στο χώρο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, αφ’ ετέρου 
η παιδαγωγική επιστήμη έχει τη δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο προς τη 
σωστή κατεύθυνση.  
 
Διαστάσεις μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 
Για να έχει προοπτική επιτυχίας μια μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, 
ανεξάρτητα από το εύρος της, είναι ανάγκη να προχωρήσει και να  και να >>>>> 
 
α) ως εξωτερική μεταρρύθμιση, θα προσλάβει όλα εκείνα τα απαραίητα τυπικά στοιχεία και 
θα ολοκληρωθούν οι νομικές προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την υλοποίησή της . Νόμοι, 
διατάγματα, αποφάσεις και Οδηγίες προσδίδουν το εξωτερικό τυπικό και κανονιστικό 
πλαίσιο, που χωρίς αυτό δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί αλλαγή ή να εισαχθεί 
νεωτεριστικό μέτρο. 
 
β) ως  εσωτερική μεταρρύθμιση, θα εισέλθει στο μικρόκοσμο της σχολικής τάξης και θα 
αγγίξει τον κάθε εκπαιδευτικό, στην ατομική του δράση, αλλά και στη συλλογική. Θα του 
δοθεί η δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης και –πέρα από αυτό- κατάλληλη επιμορφωτική 
δράση θα τον πείσει για την αξία του μεταρρυθμιστικού μέτρου. Θα έχει την ευκαιρία να 
το μελετήσει σε βάθος χρόνου, να κατέχει το «πώς» και το «γιατί» και να πιστέψει στην 
αναγκαιότητα της αξιοποιησής του, να έχει επίσης την ευκαιρία να προτείνει τρόπους για 
τη καλύτερη εισαγωγή του. Τότε πλέον θα ξεφύγει το θέμα από το επίπεδο εφαρμογής 
αποφάσεων και θα γίνει προσωπική υπόθεση, εκεί που παύει ο έλεγχος και ο εκπαιδευτικός 
κινείται στο χώρο της καθημερινής δράσης του.  
 
Επομένως, συμπεραίνεται ότι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα υπάρξει μόνον όταν 
συντρέχει η λεγόμενη «λειτουργική μεταρρύθμιση», δηλαδή η συνύφανση στη διδακτική 
πράξη της εξωτερικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με την εσωτερική (που εξαρτάται 
αποκλειστικά από το κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί έχουν εμπνευστεί γι’ αυτήν): 
 
                Εξωτερική μεταρρύμιση («εξωτερικό» μεταρρυθμιστικό μέτρο) 
           + 
                 Εσωτερική μεταρρύμιση (βαθιά γνώση και αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς) 
         
              ________________________________________________    
 
              =   «Λειτουργική» μεταρρύθμιση 
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Στο πεδίο της εσωτερικής μεταρρύθμισης τίθεται το ζήτημα της διδακτικής ελευθερίας του 
εκπαιδευτικού, της ελευθερίας για την επιλογή μεθόδου, καθώς και του παράγοντα 
«εκπαιδευτικός» ως φορέα των εκπαιδευτικών νεωτερισμών.  
 
Η μεθοδολογική ελευθερία του εκπαιδευτικού είναι μια διάσταση της διδακτικής ελευθερίας 
του εκπαιδευτικού εν γένει. Συνήθως τονίζεται το πόσο δεσμευμένος και σχεδόν 
«παγιδευμένος» είναι ο εκπαιδευτικός μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα (από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα μέχρι και την εποπτεία, τη διοίκηση, συμπερριλαμβανόμενης και της διοίκησης 
της σχολικής μονάδος, αλλά και το σχολικό βιβλίο), και επομένως πόσο αδύναμος να 
συμβάλει στην επιδιωκόμενη βελτίωση.  
 
Αυτή η αντιμετώπιση είναι παθητική και δεν αρμόζει σε ένα κλάδο που διεξάγει αγώνες για 
την αναβάθμιση της εκπαίδευσης ούτε συμβαδίζει με τη μεταρρυθμιστική παιδαγωγική 
κίνηση. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στο ότι συνήθως το θέμα της ελευθερίας του 
εκπαιδευτικού και ειδικά της μεθοδολογικής ελευθερίας του δεν έχει ενσωματωθεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό ως αντικείμενο μελέτης στα προγράμματα σπουδών, και δεν έχει 
υπάρξει ικανοποιητική σχετική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών (και στο πλαίσο 
της Διδακτικής Άσκησης), διαφορετικά δεν θα είχε επικρατήσει η συγκεκριμένη άποψη. Δεν 
αμφισβητείται ότι ο εκπαιδευτικός διεξάγει καθημερινά έναν αγώνα (ο όρος «μάχιμος» είναι 
πολύ εκφραστικός), χρειάζεται όμως περισσότερη εργασία προς την κατεύθυνση της 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων του.  
 
Ο Peter Gasser στο βιβλίο του «Mεθοδολογική ελευθερία» τοποθετεί την έννοια αυτή ως 
τη χρυσή τομή ανάμεσα στην απόλυτη δέσμευση και στην απόλυτη χαλαρότητα από τη 
μια, στον άξονα του βαθμού δεσμευτικότητας των επιλογών και ανάμεσα    
 
 
 
                                                  Ετεροπροσδιορισμός 
 
 
    Δογματισμός                                                                     Μοντερνισμός 
 
 
 
     Απόλυτη δέσμευση                       Μεθοδολογική              Απόλυτη χαλαρότητα 
                                                          ελευθερία 
 
                                                                   
                                                        
 
    Ρουτίνα                                                                          Έλλειψη προσανατολισμού 
                                                   Αυτοπροσδιορισμός 
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Ο εκπαιδευτικός αποφασίζει: 

Για το μοντέλο διδασκαλίας, τη θεωρία μάθησης, τον τρόπο ανάλυσης της σχολικής 
πραγματικότητας 

 Για τον προσδιορισμό των ειδικών στόχων 
 Για την πορεία διδασκαλίας, το σχέδιο διδασκαλίας  και την προσέγγιση της 
επιστήμης του 

 Για την κοινωνική δομή 
 Τα μέσα 
 Τις δραστηριότητες 
 Το βαθμό και το είδος καλλιέργειας δεξιοτήτων  
 Τον τρόπο αξιολόγησης. 

Επίσης αποφασίζει για τον τρόπο αναδιάρθρωσης της επιστημονικής γνώσης του 
μαθήματός του, προκειμένου αυτή να γίνει πιο έυκολα προσιτή στου μαθητές.   

 
Μια άλλη πρόοδος που σημειώθηκε ως προς τις απαιτήσεις απέναντι στον εκπαιδευτικό, σε 
αντικατάσταση μακράς σειράς αιτούμενων «αρετών του εκπαιδευτικού», είναι η οριστική 
λύση που έδωσε ο Wolfgang Brezinka  στο θέμα: 
Μία και μόνη γενική ιδιότητα, η «υπευθυνότητα», είναι δυνατόν να οδηγεί τον 
εκπαιδευτικό σε σωστές επιλογές και να είναι ικανός να ανταποκρίνεται στις όποιες 
απαιτήσεις προβάλλει κάθε φορά η κοινωνία προς αυτόν. 
Ήδη ο Wolgang Klafki στο έργο του «Μελέτες σε μια θεωρία της μόρφωσης και τη 
Διδακτική» είχε επισημάνει τη σημασία της παιδαγωγικής υπευθυνότητας ως αφετηρία της 
διδακτικής σκέψης.  
 
Είναι λοιπόν η διδασκαλία μια συνεχής διαδοχή μεθοδολογικών (και όχι μόνο) αποφάσεων 
ανάμεσα σε διαφορετικές επιλογές, που έχει ως συνολικό αποτέλεσμα τη μοναδικότητα της 
διδασκαλίας και τη μοναδικότητα της δημιουργούμενης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας.  
Το φάσμα των επιλογών δημιουργεί ένα σημαντικό ελεύθερο χώρο πρωτοβουλίας και 
αποφάσεων που, εάν αξιοποιηθεί κατάλληλα με τη βοήθεια της γενικής παιδαγωγικής 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, λειτουργεί ως πεδίο εσωτερικής μεταρρύθμισης με  φορέα 
αλλαγής τον εκπαιδευτικό.   
 
Όπως η σύγχρονη έρευνα έχει καταγράψει (Hans Grueber/ Detlev Leutner, 2003), 
σημαντικό ρόλο διάχυσης των καινοτομιών αναλαμβάνουν οι λεγόμενοι 
«πολλαπλασιαστές» εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μυημένοι σε σύγχρονα σχήματα, σύγχρονες 
κατευθύνσεις και συμπεριφορές, δρουν δημιουργικά ως μοχλοί της προόδου.    
 
 
Peter Gasser, Methodenfreiheit. Belz, Basel 1975  
Wolfgang Brenzinka, Tuechtigkeit. Reinhard, Muenchen / Basel 1987    
Wolgang Klafki, Studien zur Bildungwtheorie und Didaktik. Belz. Weinheim 1964 
Hans Grueber/ Detlev Leutner, Die kompetente Lehrperson als Multiplikator von 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

Όπως και στα θεμέλια άλλων επιστημών, έτσι και στη Διδακτική, έχουν 
διατυπωθεί κάποιες γενικά ισχύουσες κρίσεις, που από τη συνεκτίμησή τους 
στη συνέχεια στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό η επιτυχία του ανάλογου 
συνολικού εγχειρήματος.  
Προϋπόθεση κάθε διδασκαλίας, κάθε μαθήματος, είναι η κατά το δυνατόν  
συνεκτίμηση των ονομαζόμενων «διδακτικών αρχών», που στο σύνολό τους 
χαρακτηρίζουν και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. 
Υπάρχουν διάφορες απόπειρες συστηματοποίησης των διδακτικών αρχών. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη ως αφετηρία του 
προβληματισμού η πρόταση ταξινόμησής τους από τον Χρήστο Φράγκο 
διατυπωμένη αρχικά για την προσχολική αγωγή στη γνωστή 
«Ψυχοπαιδαγωγική» του, λόγω της πλούσιας διαφοροποίησής της και διότι 
δίνεται έμφαση και σε ιδιαίτερα απαιτητικές αρχές, που σχετίζονται με την 
καλλιέργεια ανώτερων και σύνθετων ικανοτήτων και νοητικών λειτουργιών, 
ιδιαίτερα σημαντικών για το εκπαιδευτικό έργο στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. 
  
Διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες ομαδοποίησης, τέσσερις δέσμες με τις 
υποδιαιρέσεις τους, όπως αυτές ακολουθούν και όπως εμφανίζονται 
παραστατικά στο συνοδευτικό power point (1) : 

• της   δημιουργίας της κατάλληλης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας 
• των μεθοδολογικών αρχών 
• της τεχνικής της διδασκαλίας 
• της ανάπτυξης συνθετικών ικανοτήτων. 
 
Στην κατηγορία της δημιουργίας της κατάλληλης παιδαγωγικής 
ατμόσφαιρας υπάγονται: 

• Η αρχή της αυθόρμητης συμμετοχής. 
Το σύγχρονο σχολείο δεν είναι εχθρός του αυθορμητισμού. Αντίθετα, 
όταν αυτός υπάρχει, και αξιοποιείται στο μάθημα ή το διανθίζει, είναι 
προς όφελός του.    
• Η αρχή της αναγνώρισης και παραδοχής του άλλου. 
Μόνον όταν αυτή η συνθήκη πλήρους αποδοχής ισχύει για όλους όσοι 
από κοινού συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα 
από τις όποιες αδυναμίες και τα όποια προβλήματα, οικοδομείται μια 
σωστή βάση μορφωτικής επικοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν ως 
τέτοιοι επειδή υπάρχουν οι μαθητές τους.  
• Η αρχή της ηρεμίας και της «σύμμετρης» εκτόνωσης. 
Η ήρεμη συναισθηματική ατμόσφαιρα, μακριά από κάθε έννοια φόβου 
και άγχους, είναι ζητούμενο. Η «σύμμετρη» (με μέτρο) εκτόνωση του 
μαθητή, με ολιγόλεπτα διαλείμματα, αποφορτίζει και ενισχύει 
ψυχολογικά τη συγκέντρωση της προσοχής.  
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• Η αρχή της ομαδικής εκδήλωσης. 
Πρόκειται για τη γνωστή αρχή της καλλιέργειας του ομαδικού 
πνεύματος και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. 
• Η αρχή της ατομικής ιδιαιτερότητας.  
Σε φαινομενική αντίφαση προς την  προηγούμενη αρχή, 
επικεντρώνεται στη δυνατότητα που πρέπει να έχει το άτομο, αν και 
δρα ομαδικά, να προβάλλει την ατομικότητα και μοναδικότητά του. 
Άτομο και ομάδα δεν αλληλοαναιρούνται, αλλά 
αλληλοσυμπληρώνονται και προάγονται εξίσου μέσα από  ανάλογες 
διαδικασίες.   
• Η αρχή της εντιμότητας.  
Ο εκπαιδευτικός δεν εξαρτά πλέον την αυθεντία του από την 
προσποιητή εικόνα του παντογνώστη. Δεν διστάζει να ομολογεί την 
άγνοιά του σε συγκεκριμένο θέμα και προσκομίζει αργότερα τη 
ζητούμενη πληροφορία ή υποδεικνύει τρόπους αντλησής της. Η αρχή 
αυτή ισχύει σε όλα τα πεδία συμπεριφοράς. 

 
Στην κατηγορία των μεθοδολογικών αρχών υπάγονται: 

• Η αρχή της συνερεύνησης.  
Η αρχή αυτή αναφέρεται στην ιδιότητα του εκπαιδευτικού ως 
συνοδοιπόρου προς τη γνώση, αλλά και στον ερευνητικό χαρακτήρα 
της διδασκαλίας.  
• Η αρχή της βίωσης και της αναβίωσης. 
Πρόκειται για το αίτημα για βιωματικό τρόπο της διδασκαλίας, δηλαδή 
για άντληση εμπειρίας σχετικής με τη νέα γνώση «από πρώτο χέρι», 
στο μέτρο του εφικτού. Η  διαδικασία της αναβίωσης (π.χ. μέσω ενός 
δρώμενου ή μέσω ανάκλησης των παραστάσεων και των σχετικών με 
το θέμα βιωμάτων) στηρίζει τη μάθηση.  
Η εργαστηριακή διδασκαλία έχει το χαρακτήρα της βιωματικής  
πρόσκτησης της γνώσης.  
• Η αρχή της ελκυστικότητας. 
Συμβάλλει στο να γίνεται ευχάριστα αποδεκτή η νέα γνώση και κατ’ 
επέκταση η μάθηση πιο αποτελεσματική. Η ελκυστικότητα είναι 
δυνατόν να αναφέρεται σε κάθε στοιχείο που επιδρά στη διδασκαλία, 
από τη μορφή του Φύλλου εργασίας, μέχρι την αξιοποίηση της 
εποπτείας, αλλά και το στυλ διδασκαλίας του εκπαιδευτικού.  
• Η αρχή του προγραμματισμού. 
Γίνεται αναφορά την ανάγκη για προγραμματισμό της διδασκαλίας σε 
επίπεδο μακρο-, μέσο- και βραχυπρόθεσμο. Το πρώτο επίπεδο 
αναφέρεται στην κατανομή της ύλης κάθε μαθήματος στο έτος ή στο 
εξάμηνο (βλ. και τη σχετική λειτουργία του Αναλυτικού Προγράμματος), 
ενώ το βραχυπρόθεσμο φτάνει μέχρι τον προγραμματισμό και τον 
σχεδιασμό της ωριαίας διδασκαλίας. 

 
Στην κατηγορία των αρχών τεχνικής της διδασκαλίας υπάγονται: 

• Η αρχή της προσφοράς και κατανόησης των πληροφοριών. 
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Η νέα γνώση «προσφέρεται» άμεσα ή έμμεσα. Αν αυτό το στοιχείο 
λείπει, δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, επομένως δεν υπάρχει 
μάθηση. Όμως η αποστήθηση ή η επιφανειακή απόκτηση γνώσεων 
δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα το σύγχρονο σχολείο. Η βαθιά κατανόηση είναι 
το ζητούμενο, που συνδέεται αναπόφευκτα με τον περιορισμό της 
έκτασης της διδακτέας ύλης και με την έμφαση στα ουσιώδη (βλ. τη 
θεωρία του Hans Scheuerl για την “παραδειγματική διδασκαλία”).   
• Η αρχή της εποπτείας. 
Πρόκειται για μια από τις κλασικές διδακτικές αρχές που διατυπώθηκαν 
από την εποχή του Κομένιου,  επίκαιρη σήμερα περισσότερο παρά 
ποτέ, λόγω και των δυνατοτήτων που προσφέρει σε αυτό τον τομέα η 
σύγχρονη τεχνολογία.  
• Η αρχή του συνδυασμού, της οργάνωσης και των πολλαπλών 

θεωρήσεων. 
Η εποχή που ίσχυε η ρήση ότι «Η επανάληψη είναι η μήτηρ της 
μαθήσεως», έχει παρέλθει, ενώ προβάλλεται σήμερα η εναλλακτική 
επανάληψη, δηλ. διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του ίδιου 
περιεχομένου, προκειμένου να οικοδομηθούν ισχυροί δεσμοί ανάμεσα 
στους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και τις διαφορετικές 
προοπτικές, προς όφελος της κατανόησης και της ισχυροποίησης της 
μνημονικής λειτουργίας. 
• Η αρχή της συνολικότητας. 
Η μορφολογική ψυχολογία (Gestaltspsychologie) προσέφερε τη 
θεωρητική ψυχολογική βάση για το αίτημα μιας συνολικής αντίληψης 
των πραγμάτων. Η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια, που από μόνη 
της τείνει να αναγνωρίζει ολότητες στο αντιληπτικό πεδίο προκειμένου 
να τις κατανοήσει, ακόμη και εκεί που δεν υπάρχουν. (βλ. π.χ. στην 
ψυχανάλυση τα διαγνωστικά τεστς με τις κηλίδες  Rorschach). H 
μορφολογική ψυχολογία επέδρασε σε μεγάλο βαθμό εκτός των άλλων 
και στη Διδακτική. Η θεωρία των συνόλων, που διδάσκεται με 
απλουστευμένο τρόπο και από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, 
κυριαρχεί και στη σύνταξη των Α.Π., αλλά και στην οργάνωση κάθε 
διδασκαλίας: Ο μαθητής έχει ανάγκη να αποκτήσει πρώτα μια συνολική 
εικόνα από τη νέα γνώση, για να μπορεί να κατανοήσει στη συνέχεια 
την αναλυτική προσέγγισή της. Η προσέγγιση «όλο - μέρη – όλο» 
ανταποκρίνεται σε αυτή τη θεωρία.   
• Η αρχή της συγκεκριμενοποίησης και της επαγωγικότητας. 
Πρόκειται για απλοποιημένη διατύπωση του αιτήματος για την 
καλλιέργεια της απαγωγικής και της επαγωγικής πορείας της σκέψης. 
Τα γενικά (κανόνες, γενικές διατυπώσεις) χάριν της κατανόησης έχουν 
ανάγκη από παραδείγματα συγκεκριμενοποίησης. Και το αντίστροφο: 
Τα επί μέρους είναι δυνατόν να εξετάζονται ως προς τα κοινά στοιχεία 
τους, για την εξαγωγή ή την κατανόηση των αρχών και των κανόνων.  
• Η αρχή της σχηματοποίησης. 
Συμβαδίζει με την αρχή της ελκυστικότητας, ως επί μέρους έκφρασή 
της, για την αποτελεσματικότερη λογική προσέγγιση και κατανόηση.  
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    Στην κατηγορία των αρχών ανάπτυξης σύνθετων ικανοτήτων 
υπάγονται:    

• Η αρχή της εκμετάλλευσης του λάθους. 
Ενώ στο παρελθόν το λάθος του μαθητή τον στιγμάτιζε σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό, στο σύγχρονο σχολείο το λάθος είναι πολύτιμο, ως 
αφετηρία για νέα μάθηση και ως διαγνωστικό στοιχείο. Προϋπόθεση 
είναι η ανάλυσή του και η αποκατάστασή του, όσο το δυνατόν πιο κοντά 
χρονικά στη στιγμή της δημιουργίας του.   
• Η αρχή της ανακάλυψης. 
Πρόκειται για διδακτική αρχή που έχει αναχθεί προ πολλού και σε 
ιδιαίτερη μέθοδο, με βάση την ικανότητα του ανθρώπου να 
αντιλαμβάνεται αρχικά ολιστικά - διαισθητικά την ουσία του θέματος 
(στις γενικές γραμμές του). Η μέθοδος της ανακάλυψης ή ευρετική 
μέθοδος αξιοποίησησε τις θέσεις της μορφολογικής ψυχολογίας. 
• Η αρχή της δημιουργικότητας. 
Η δημιουργικότητα έχει πλέον περίοπτη θέση στο σύγχρονο σχολείο, 
καθώς ανακινεί και φέρει στην επιφάνεια ικανότητες και δεξιότητες των 
μαθητών. Η μάθηση μέσα από δημιουργική διαδικασία είναι βιωματική 
μάθηση.    
• Η αρχή της αντιμετώπισης και επίλυσης προβλήματος. 
Πρόκειται επίσης για διδακτική αρχή που έχει αναχθεί σε ιδιαίτερη 
μέθοδο, με βάση την ικανότητα του ανθρώπου να κατανοεί τη νέα 
γνώση πολύ καλύτερα, στην περίπτωση που αυτή του εμφανίζεται ως 
πρόβλημα που τον αφορά και το οποίο περιμένει από αυτόν τη 
συμβολή του για τη λύση του (βλ. μέθοδος επίλυσης προβλήματος, 
προβληματοποίηση της νέας γνώσης, Problemsolving). 

 
 
Είναι βέβαια αδύνατον να επιχειρεί ο εκπαιδευτικός σε κάθε διδακτικό βήμα 
του να μεριμνά για την τήρηση όλων αυτών των αρχών. Όμως είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να γνωρίζει το νόημά τους και να αναγνωρίζει τη σημασία τους, να 
τις αποδέχεται και να είναι πρόθυμος σύμφωνα με τις συνθήκες, να τις 
λαμβάνει υπόψη του. Να έχει επίγνωση δηλαδή ενός ευρύτατου φάσματος 
απαιτήσεων απέναντι στον εκπαιδευόμενο στο πλαίσιο της διδακτικής  
επάρκειας του εκπαιδευτικού. 
 
Όπως όλες οι αρχές, ακόμη και οι ηθικές, έτσι και ορισμένες διδακτικές αρχές 
με το πέρασμα του χρόνου και τις κοινωνικές αλλαγές, επιδέχονται μείωση της 
εγκυρότητάς τους και της ισχύος τους. Τέτοιο παράδειγμα είναι η πολύ 
σημαντική στο παρελθόν διδακτική αρχή «από τα κοντινά στα μακρινά». Με 
την πρόοδο όμως της τεχνολογίας και την ανατροπή πολλών σχετικών 
δεδομένων, η αρχή αυτή αποδυναμώθηκε. Αντίθετα, και τα ίδια τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης μας φέρνουν πολύ κοντά σε μακρινές πραγματικότητες, 
οι οποίες αποσπούν συχνά το ενδιαφέρον μας και ασκούν μορφωτική 
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επίδραση,  περισσότερο μάλιστα από γεγονότα ή πηγές μάθησης που είναι 
δυνατόν να βρίσκονται στη γειτονιά μας. 
 
Οι διδακτικές αρχές εξετάζονται μεμονωμένα χάριν μελέτης, στην πράξη όμως 
σχεδόν πάντα συνυφαίνονται, αλληλοστηρίζονται ή και 
αλληλοσυμπληρώνονται, έτσι ώστε να λειτουργούν ως πλέγματα διδακτικών 
αρχών, που «βαστάζουν» αποτελεσματικά κάθε τη διδασκαλία.    
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1 & 2  
ΘΕΜΑΤ. ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ 



Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
ΟΑΕΔ (Ε.Κ.Π.Α. – Α.Σ.Π.Α.Ι.ΤΕ) 2008

Ενότητα 8: Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις

Εισαγωγή



Η διδασκαλία ως δημιουργία

Στην προοπτική που διαγράφουν οι νέες μέθοδοι
διδασκαλίας, οι διδάσκοντες οδηγούνται σε σύνθετους
ρόλους, που διερευνούν τα όρια της αυτονομίας αλλά και της
ευθύνης τους. 

Παύουν να αποτελούν τα κεντρικά πρόσωπα της διδακτικής
διαδικασίας που καθορίζουν τι πρόκειται να γίνει και να
δρουν κυρίως ως μεταδότες της γνώσης.

Αντίθετα, καθοδηγούν διακριτικά και δημιουργούν εκείνες
τις προϋποθέσεις που τους επιτρέπουν να αποσύρονται από
το προσκήνιο των διαδικασιών.

Η διδακτική ελευθερία του εκπαιδευτικού

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συνειδητοποιήσουν:

τις δυνατότητες και τα επίπεδα της διδακτικής
ελευθερίας τους, για να τα αξιοποιήσουν δημιουργικά
τα προβλήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν από
αυτή, προκειμένου να τα αποφύγουν. 



(1.)

(2.)



Οι εκπαιδευτικοί
Υιοθετούν ένα νέο ρόλο μέσα στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία
και πράξη, αυτόν του διευκολυντή και του σύμβουλου παιδαγωγού

Κέντρο της διδακτικής πράξης δεν πρέπει να είναι ούτε εκείνοι, 
ούτε ο μαθητής, αλλά η συνεννόηση μεταξύ δασκάλου – μαθητή
και μαθητών μεταξύ τους. 

Παροτρύνουν τα παιδιά σε κάθε τους κίνηση, παρεμβαίνουν στη
διδακτική διαδικασία ενεργά ως σύμβουλοι και συνεργάτες των
μαθητών τους.

Γίνεται δικό τους καθήκον να προτείνουν, στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων σπουδών, δραστηριότητες αρκετά ενδιαφέρουσες για
να προκαλέσουν την προσοχή. 

Γίνεται, επίσης, δικό τους καθήκον να οργανώσουν το περιβάλλον της
αλληλεπίδρασης, ώστε να αναπτυχθεί « η ατμόσφαιρα του αμοιβαίου
ελέγχου και της ανταποδοτικότητας», που είναι απαραίτητη για να
ξεδιπλωθεί η συνεργασία και η δραστηριότητα των μαθητών.

Στη συνέχεια, χρειάζεται να παρατηρούν με προσοχή και επαγρύπνηση
τη δραστηριότητα των μαθητών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η δυναμική
της αλληλεπίδρασης αναπτύσσεται σωστά και, ιδιαίτερα, ότι κανένας
μαθητής δεν μένει στα μισά του δρόμου.



Συμπερασματικά ο εκπαιδευτικός έχει τους εξής ρόλους:

Καθοδηγητικός ρόλος: Κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, ο
εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές του στην πορεία κατάκτησης της γνώσης, 
τους εισάγει στο εικονικό περιβάλλον, τους παρέχει εν γένει κάθε είδους βοήθεια.

Πειραματικός ρόλος: Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να πειραματίζεται σχετικά με
τους τρόπους διδασκαλίας, τα μέσα και τα εργαλεία μάθησης, την εμπλοκή των
μαθητών κ. ά.

Εμψυχωτικός ρόλος: Ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενθαρρύνει τους μαθητές τους, 
όταν αυτοί απογοητεύονται ή όταν αποσπάται η προσοχή τους κατά την
μαθησιακή διαδικασία.
Ρόλος του συντελεστή της αναβάθμισης της εκπαίδευσης, μέσω της δημιουργικής
αξιοποίησης της ελευθερίας του.

Διδακτικές αρχές και σύγχρονη διδασκαλία
(προϋποθέσεις)

Κατοχή διδακτικού αντικειμένου

Εποπτεία

Συνολικότητα

Εγγύτητα στη ζωή

Βιωματικότητα



Διδακτικές αρχές και σύγχρονη διδασκαλία
(σύστημα ταξινόμησης)

1. Οι διδακτικές αρχές της δημιουργίας
κατάλληλης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας



2. Μεθοδολογικές αρχές

3. Οι διδακτικές αρχές της τεχνικής της
διδασκαλίας



4. Οι διδακτικές αρχές της ανάπτυξης
σύνθετων ικανοτήτων

Μέθοδοι διδασκαλίας

Ο μορφές ή μέθοδοι διδασκαλίας είναι εργαλεία, είναι μέσα στα χέρια του
δασκάλου για την άσκηση του διδακτικού έργου

Μέθοδοι που εντάσσονται στην καρτεσιανή μεθοδολογία:

Επαγωγική. Από τις επιμέρους στις ευρύτερες μορφές για τη σύλληψη του όλου.

Παραγωγική. Από τους ορισμούς στα επιμέρους. Από το γενικό στο ειδικό.

Συγκριτική. Όταν υπάρχουν δεδομένα που επιδέχονται συγκριτική αποτίμηση.
Περιγραφική
Ερμηνευτική

Ερμηνευτική. Επιδιώκει την κατανόηση και όχι απλά τη γνώση.



Νεότερες μεθοδεύσεις της διδασκαλίας επηρεασμένες από τις
παιδαγωγικές και επιστημολογικές εξελίξεις – Η διαδραστική
παιδαγωγική:

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος

Η διερευνητική μέθοδος

Η ανακαλυπτική μέθοδος

Η ερμηνευτική μέθοδος

Η μέθοδος Project

Στρατηγικές - Τεχνικές διδασκαλίας

Ερωταπόκριση
Συζήτηση
Καταιγισμός ιδεών
Ασκήσεις
Επίδειξη
Ομάδες εργασίας
Μελέτη περίπτωσης
Παιχνίδια ρόλων
Προσομοίωση
Επίλυση προβλήματος
Συνέντευξη
Εκπαιδευτικές επισκέψεις



Ηλίας Ματσαγγούρας, Θεωρία της
Διδασκαλίας, τ. Β΄, Gutenberg 1997, σ..248

Οι διδακτικοί στόχοι

Μια συστηματική και ορθολογική διδακτική εργασία απαιτεί να καθορίσουμε λίγους
στόχους, αλλά καλά μελετημένους και διατυπωμένους και προπάντων
πραγματοποιήσιμους. 

Η πιο γνωστή από τις ταξινομήσεις των στόχων είναι του Bloom «Taxonomy of 
education objectives». Περιλαμβάνει στόχους μάθησης ταξινομημένους σε
κατηγορίες και διαρθρωμένους ιεραρχικά από ψυχολογική άποψη. Οι στόχοι
νοούνται σαν τρόποι συμπεριφοράς που επιδιώκονται και μπορούν να
πραγματοποιηθούν.

Η ταξινόμηση περιλαμβάνει 3 περιοχές, στις οποίες μπορούν να καταταχθούν οι
στόχοι μάθησης. Σε κάθε περιοχή οργανώνεται χωριστή ταξινόμηση με δικά της
ιδιαίτερα κριτήρια: α) νοητικών λειτουργιών, β) συναισθηματικών καταστάσεων
και γ) ψυχοκινητικών λειτουργιών.



Γνώση

Κατανόηση

Εφαρμογή

Ανάλυση

Σύνθεση

Αξιολόγηση

Επίπεδα σχεδιασμού της διδασκαλίας

ΒΡΑΧΥ-
ΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΜΕΣΟ-ΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧ

ΜΑΚΡΟ –ΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



Άξονες σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΣ

ΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός διδασκαλίας – Στάδια

1ον Στάδιο: Προετοιμασία

Μεθοδολογία
Στοχοθεσία
Επιλογή απαιτούμενων υλικών – εποπτικών μέσων
Aφετηρία: η γνώση που απέκτησε η τάξη στο προηγούμενο
μάθημα

2ον Στάδιο: Παρουσίαση

3ον Στάδιο: Εφαρμογή

4ον Στάδιο: Έλεγχος

5ον Στάδιο: Ανακεφαλαίωση

6ον Στάδιο: Ανάθεση εργασίας



Σχέδιο μαθήματος: περιεχόμενα

Ταυτότητα διδασκαλίας
Διδακτικοί στόχοι
Βιβλιογραφία, ηλεκτρ. πηγές, μέσα
ΦΑΣΕΙΣ πορείας: προπαρασκευή

προσφορά
επεξεργασία
εφαρμογή
έλεγχος- ανατροφοδότηση
ανακεφαλαίωση
μαθησιακή –μετα γνωστική

αξιολόγηση
Φύλλα εφαρμογής, ελέγχου, εμπλουτισμού, εργασιών



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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5. 
 

ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 



1

ΑπόΑπό τηντην αλληλοδιδακτικήαλληλοδιδακτική
στηστη μεταρρυθμιστικήμεταρρυθμιστική

παιδαγωγικήπαιδαγωγική

ΗΗ παιδαγωγικήπαιδαγωγική άνοιξηάνοιξη



1

ΤοΤο ΜεσαίωναΜεσαίωνα ηη εκπαίδευσηεκπαίδευση ήτανήταν γιαγια
τουςτους λίγουςλίγους, , τουςτους ευγενείςευγενείς

ΣτιςΣτις αρχέςαρχές τουτου 1919ουου αιαι. . εφαρμόστηκανεφαρμόστηκαν βιομηχανικάβιομηχανικά
πρότυπαπρότυπα στηνστην εκπαίδευσηεκπαίδευση γιαγια τοντον μαζικόμαζικό
αλφαβητισμόαλφαβητισμό



2

1. 1. ΣταΣτα θρανίαθρανία τουτου αλληλοδιδακτικούαλληλοδιδακτικού σχολείουσχολείου
2. 2. ΤαΤα ημικύκλιαημικύκλια, , οιοι πρωτόσχολοιπρωτόσχολοι καικαι ηη ενεν χορώχορώ
διδασκαλίαδιδασκαλία

ΟδηγίεςΟδηγίες γιαγια τητη θέσηθέση τωντων μαθητώνμαθητών, , τητη στάσηστάση
τουςτους καικαι τοντον εξοπλισμόεξοπλισμό τουςτους
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ΗΗ αλληλοδιδακτικήαλληλοδιδακτική σεσε αντιπαραβολήαντιπαραβολή
μεμε τητη σύγχρονησύγχρονη ΔιδακτικήΔιδακτική

►► ΜαζικήΜαζική εκπαίδευσηεκπαίδευση
►► ΒιομηχανικόΒιομηχανικό πρότυποπρότυπο
►► ΈμμεσηΈμμεση διδασκαλίαδιδασκαλία μέσωμέσω τωντων
πρωτόσχολωνπρωτόσχολων ((τωντων
μεγαλύτερωνμεγαλύτερων άριστωνάριστων μαθητώνμαθητών)  )  

►► ΣτόχοςΣτόχος: : οιοι γνώσειςγνώσεις
►► ΠλαίσιοΠλαίσιο: : απόλυτααπόλυτα
προκαθορισμένοπροκαθορισμένο, , αυστηρήαυστηρή
πειθαρχίαπειθαρχία

►► ΚλίμαΚλίμα: : φόβουφόβου, , επιβολήεπιβολή
αυστηρώναυστηρών ποινώνποινών

►► ΗΗ ατομικότηταατομικότητα: : δενδεν απασχολείαπασχολεί

►► ΠεριορισμένοςΠεριορισμένος αριθμόςαριθμός μαθητώνμαθητών
►► ΠρότυπαΠρότυπα μεταρρυθμιστικάμεταρρυθμιστικά
►► ΆμεσηΆμεση διδασκαλίαδιδασκαλία τουτου
εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού. . ΟιΟι ομάδεςομάδες είναιείναι
μιαμια εναλλακτικήεναλλακτική επιλογήεπιλογή καικαι
παροδικήςπαροδικής διάρκειαςδιάρκειας

►► ΣτόχοςΣτόχος: : ΗΗ καλλιέργειακαλλιέργεια τηςτης
προσωπικότηταςπροσωπικότητας καικαι ηη αυτονομίααυτονομία

►► ΠλαίσιοΠλαίσιο: : ευέλικτοευέλικτο
►► ΚλίμαΚλίμα: : θετικόθετικό, , δημιουργίαςδημιουργίας --
επικοινωνίαςεπικοινωνίας

►► ΤοΤο άτομοάτομο γιαγια τηντην ομάδαομάδα καικαι ηη
ομάδαομάδα γιαγια τοτο άτομοάτομο. . ΠορείαΠορεία προςπρος
τηντην αυτοδυναμίααυτοδυναμία

ΗΗ μεταρρυθμιστικήμεταρρυθμιστική παιδαγωγικήπαιδαγωγική
((ReformpaedagogikReformpaedagogik))

►► ΕίναιΕίναι οο ΚλάδοςΚλάδος τηςτης παιδαγωγικήςπαιδαγωγικής επιστήμηςεπιστήμης πουπου έχειέχει ωςως αντικείμενοαντικείμενο τοτο
σύνολοσύνολο τωντων επίεπί μέρουςμέρους παιδαγωγικώνπαιδαγωγικών μεταρρυθμιστικώνμεταρρυθμιστικών κινημάτωνκινημάτων
πουπου διαμορφώθηκανδιαμορφώθηκαν σταστα τέλητέλη τουτου 1919ουου καικαι ιδίωςιδίως στιςστις αρχέςαρχές τουτου 2020ούού
αιώνααιώνα καικαι κατέκτησανκατέκτησαν σεσε μεγαλύτερομεγαλύτερο ήή μικρότερομικρότερο βαθμόβαθμό τοντον
πολιτισμένοπολιτισμένο κόσμοκόσμο..

►► ΕίναιΕίναι έναένα παγκόσμιοπαγκόσμιο κίνημακίνημα μεμε επίεπί μέρουςμέρους εκφάνσειςεκφάνσεις, , πουπου έδωσεέδωσε
ώθησηώθηση στηνστην ίδιαίδια τηντην παιδαγωγικήπαιδαγωγική επιστήμηεπιστήμη, , αλλάαλλά καικαι στηνστην αλλαγήαλλαγή τηςτης
αντιμετώπισηςαντιμετώπισης τωντων παιδιώνπαιδιών καικαι τωντων νέωννέων

►► ΣυνέβαλεΣυνέβαλε στοστο χώροχώρο τηςτης εκπαίδευσηςεκπαίδευσης στηστη μεγάλημεγάλη στροφήστροφή απόαπό τοτο
««παλιόπαλιό σχολείοσχολείο»» στοστο ««νέονέο σχολείοσχολείο»»

ΣατώΣατώ, , ΖανΖαν, , ΟιΟι μεγάλοιμεγάλοι παιδαγωγοίπαιδαγωγοί. . ΑπόΑπό τοντον ΠλάτωναΠλάτωνα καικαι τοντον ΣωκράτηΣωκράτη ωςως τοντον ΤζωνΤζων ΝτιούιΝτιούι καικαι τητη ΜαρίαΜαρία ΜοντεσσόριΜοντεσσόρι. . 
ΜετφρΜετφρ. . ΚΚ. . ΚίτσουΚίτσου. . ΑθήναΑθήνα 19831983

HoussayeHoussaye, , JJ. (. (επιμέλειαεπιμέλεια), ), ΔεκαπέντεΔεκαπέντε παιδαγωγοίπαιδαγωγοί. . ΣταθμοίΣταθμοί στηνστην ιστορίαιστορία τηςτης παιδαγωγικήςπαιδαγωγικής σκέψηςσκέψης. . . . ΜετφρΜετφρ. . ΔΔ. . 
ΚαρακατσάνηΚαρακατσάνη. . ΑθήναΑθήνα 20002000

ScheibeScheibe, , WW.., , Die Die ReformpaedagogischeReformpaedagogische BewegungBewegung. . EineEine einfuerendeeinfuerende DarstellungDarstellung. . WeinheimWeinheim und Basel 1984 (9)und Basel 1984 (9)



4

ΤομείςΤομείς στουςστους οποίουςοποίους επέδρασεεπέδρασε ηη
μεταρρυθμιστικήμεταρρυθμιστική παιδαγωγικήπαιδαγωγική (1)(1)

►► ΣτηΣτη διαρκήδιαρκή μεταρρύθμισημεταρρύθμιση τουτου σχολικούσχολικού
συστήματοςσυστήματος σεσε κάθεκάθε προηγμένηπροηγμένη χώραχώρα

►► ΣτηΣτη μεταρρύθμισημεταρρύθμιση τουτου μικρόκοσμουμικρόκοσμου κάθεκάθε
σχολείουσχολείου

►► ΣτηΣτη δημιουργίαδημιουργία κινήματοςκινήματος γιαγια τηντην ανάπτυξηανάπτυξη
««σχολικήςσχολικής ζωήςζωής»» ((παιδαγωγικήπαιδαγωγική επίδρασηεπίδραση εκτόςεκτός τουτου
τυπικούτυπικού μαθήματοςμαθήματος))

►► ΣτηΣτη δημιουργίαδημιουργία τουτου κινήματοςκινήματος γιαγια μιαμια νέανέα
προσέγγισηπροσέγγιση τηςτης καλλιτεχνικήςκαλλιτεχνικής αγωγήςαγωγής

►► ΣτηΣτη δημιουργίαδημιουργία τουτου κινήματοςκινήματος γιαγια έναένα ενιαίοενιαίο
σχολείοσχολείο

ΤομείςΤομείς στουςστους οποίουςοποίους επέδρασεεπέδρασε ηη
μεταρρυθμιστικήμεταρρυθμιστική παιδαγωγικήπαιδαγωγική (2)(2)

►► ΣτηΣτη δημιουργίαδημιουργία κινήματοςκινήματος γιαγια τηντην αναμόρφωσηαναμόρφωση τωντων επαρχιακώνεπαρχιακών
σχολείωνσχολείων

►► ΣτηΣτη δημιουργίαδημιουργία κινήματοςκινήματος γιαγια μιαμια σύγχρονησύγχρονη μορφήμορφή πολιτικήςπολιτικής αγωγήςαγωγής
►► ΣτηΣτη δημιουργίαδημιουργία κινήματοςκινήματος γιαγια μιαμια νέανέα μορφήμορφή ηθικοηθικο--θρησκευτικήςθρησκευτικής
αγωγήςαγωγής

►► τητη δημιουργίαδημιουργία τουτου νεανικούνεανικού κινήματοςκινήματος
►► ΣτηΣτη δημιουργίαδημιουργία κινήματοςκινήματος γιαγια μιαμια καλύτερηκαλύτερη εκπαίδευσηεκπαίδευση στιςστις φυλακέςφυλακές
►► ΣτηΣτη δημιουργίαδημιουργία κινήματοςκινήματος γιαγια τητη μόρφωσημόρφωση τουτου λαούλαού, , τωντων ενηλίκωνενηλίκων

((ΛαϊκόΛαϊκό ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο))

((ΒλΒλ..γιαγια συνοπτικήσυνοπτική παρουσίασηπαρουσίαση τηςτης ΜεταρρυθμιστικήςΜεταρρυθμιστικής ΠαιδαγωγικήςΠαιδαγωγικής στοστο::
http://www.ottohttp://www.otto--friedrichfriedrich--bollnow.de/01section.htmlbollnow.de/01section.html , , 

βιβλίοβιβλίο 2828αα: : PhilosophikePhilosophike PaidagegikePaidagegike /Athena 1986)/Athena 1986)
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ΟΟ ««αιώναςαιώνας τουτου παιδιούπαιδιού»» (20(20οςος αιαι.).)
►► ΤηνΤην ΠρωτοχρονιάΠρωτοχρονιά τουτου 2000 2000 διάλεξεδιάλεξε ηη σουηδέζασουηδέζα
παιδαγωγόςπαιδαγωγός EllenEllen KeyKey γιαγια νανα συνδυάσεισυνδυάσει μαζίμαζί μεμε
τοντον εορτασμόεορτασμό τουτου νέουνέου χρόνουχρόνου τηντην ανάγνωσηανάγνωση
αποσπασμάτωναποσπασμάτων τουτου παιδαγωγικούπαιδαγωγικού έργουέργου τηςτης γιαγια
τηντην επιτακτικήεπιτακτική ανάγκηανάγκη, , κάθεκάθε διαδικασίαδιαδικασία αγωγήςαγωγής καικαι
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης ««νανα ξεκινάξεκινά απόαπό τοτο παιδίπαιδί»» ((““vomvom KindeKinde
ausaus””). ). 

►► ΣτηνΣτην ίδιαίδια εκδήλωσηεκδήλωση κάλεσεκάλεσε σεσε συστράτευσησυστράτευση όλουςόλους
τουςτους διανοούμενουςδιανοούμενους τηςτης εποχήςεποχής σεσε κοινήκοινή
προσπάθειαπροσπάθεια γιαγια νανα αλλάξειαλλάξει ριζικάριζικά ηη εκπαίδευσηεκπαίδευση. . 
ΤότεΤότε, , μεμε πρότασήπρότασή τηςτης χαρακτηρίστηκεχαρακτηρίστηκε διεθνώςδιεθνώς οο
2020οςος αιώναςαιώνας ωςως ««οο αιώναςαιώνας τουτου παιδιούπαιδιού»», , όπωςόπως τοτο
είχεείχε οραματιστείοραματιστεί καικαι περιγράψειπεριγράψει στοστο έργοέργο τηςτης..

ΜηνύματαΜηνύματα μεταρρυθμιστικήςμεταρρυθμιστικής
παιδαγωγικήςπαιδαγωγικής -- OttoOtto

►► ΟΟ παιδαγωγόςπαιδαγωγός Berthold OttoBerthold Otto (1859(1859--1933) 1933) εισηγήθηκεεισηγήθηκε καικαι εφάρμοσεεφάρμοσε
έναένα σχολείοσχολείο εμπνευσμένοεμπνευσμένο απόαπό τοντον τρόποτρόπο αγωγήςαγωγής καικαι μάθησηςμάθησης στηνστην
οικογένειαοικογένεια..

►► ΆσκησεΆσκησε μιαμια πολύπολύ αυστηρήαυστηρή κριτικήκριτική στοστο σύστημασύστημα εκπαίδευσηςεκπαίδευσης τηςτης
εποχήςεποχής τουτου καικαι αρνήθηκεαρνήθηκε νανα στείλειστείλει τιςτις κόρεςκόρες τουτου σχολείοσχολείο

►► ΤοΤο σχολείοσχολείο τουτου έξωέξω απόαπό τοτο ΒερολίνοΒερολίνο ((πουπου τελικάτελικά, , στήριξεστήριξε καικαι ηη
επίσημηεπίσημη πολιτείαπολιτεία), ), λειτουργείλειτουργεί ακόμηακόμη μεμε τιςτις ίδιεςίδιες αρχέςαρχές καικαι έχειέχει δεχτείδεχτεί
τιςτις περισσότερεςπερισσότερες επισκέψειςεπισκέψεις ειδικώνειδικών στονστον κόσμοκόσμο..

►► ΊδρυσεΊδρυσε μαθητικέςμαθητικές κοινότητεςκοινότητες, , καθιέρωσεκαθιέρωσε διδασκαλίεςδιδασκαλίες μεμε μικτέςμικτές τάξειςτάξεις, , 
χρησιμοποίησεχρησιμοποίησε κινητάκινητά διαχωριστικάδιαχωριστικά ανάμεσαανάμεσα στιςστις τάξειςτάξεις ώστεώστε νανα
ενοποιείενοποιεί τουςτους μαθητέςμαθητές ανάλογαανάλογα μεμε τιςτις ανάγκεςανάγκες καικαι τοτο θέμαθέμα, , 
συγκρότησεσυγκρότησε ελεύθερεςελεύθερες δραστηριότητεςδραστηριότητες τατα απογεύματααπογεύματα, , επέτρεψεεπέτρεψε
στουςστους γονείςγονείς νανα φοιτούνφοιτούν καικαι αυτοίαυτοί, , παίρνονταςπαίρνοντας θέσηθέση στοστο τέλοςτέλος τηςτης
αίθουσαςαίθουσας ότανόταν τοτο επιθυμούσανεπιθυμούσαν κκ..αα. . 

►► ΤοΤο μαθητικόμαθητικό δικαστήριοδικαστήριο μεμε ΚανονισμόΚανονισμό πουπου συνέταξανσυνέταξαν οιοι ίδιοιίδιοι οιοι
μαθητέςμαθητές ((μεμε μορφήμορφή ΆρθρωνΆρθρων) ) συμπεριλαμβάνεταισυμπεριλαμβάνεται σταστα ενδεικτικάενδεικτικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης δουλειάςδουλειάς τουτου.   .   
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Maria Montessori  (1870Maria Montessori  (1870--1952)1952)

ΣπούδασεΣπούδασε ιατρικήιατρική, , τηςτης οποίαςοποίας
αναγορεύτηκεαναγορεύτηκε διδάκτωρδιδάκτωρ τοτο
1896. 1896. 

ΕισαγωγήΕισαγωγή τοτο 1902 1902 στηστη ΦιλοσοφικήΦιλοσοφική
ΣχολήΣχολή τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου τηςτης
ΡώμηςΡώμης, , όπουόπου σπούδασεσπούδασε
ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική, , ΦιλοσοφίαΦιλοσοφία καικαι
ΨυχολογίαΨυχολογία..

ΥφηγήτριαΥφηγήτρια τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου
ΡώμηςΡώμης

To To 1906 1906 άφησεάφησε τηντην έδραέδρα τηςτης καικαι
τηντην άσκησηάσκηση τουτου επαγγέλματόςεπαγγέλματός
τηςτης γιαγια νανα δουλέψειδουλέψει μεμε παιδιάπαιδιά

ΠροτάθηκεΠροτάθηκε 3 3 φορέςφορές γιαγια ΝόμπελΝόμπελ

►►ΤοΤο 1898, 1898, σεσε μιαμια διάλεξήδιάλεξή τηςτης ήτανήταν παρώνπαρών οο
υπουργόςυπουργός ΠαιδείαςΠαιδείας πουπου, , εντυπωσιασμένοςεντυπωσιασμένος
απόαπό τατα επιχειρήματάεπιχειρήματά τηςτης, , τηντην διόρισεδιόρισε
διευθύντριαδιευθύντρια τουτου ScuolaScuola OrtofrenicaOrtofrenica

►►ΑρχικάΑρχικά ασχολήθηκεασχολήθηκε μεμε τηντην ειδικήειδική αγωγήαγωγή
((παιδιάπαιδιά μεμε νοητικήνοητική στέρησηστέρηση))

►► αρκετοίαρκετοί απόαπό τουςτους οχτάχρονουςοχτάχρονους μαθητέςμαθητές
συμμετείχανσυμμετείχαν στιςστις κρατικέςκρατικές εξετάσειςεξετάσεις μεμε
εντυπωσιακάεντυπωσιακά αποτελέσματααποτελέσματα
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ΜηνύματαΜηνύματα απόαπό τηντην παιδαγωγικήπαιδαγωγική τηςτης
ΜαρίαςΜαρίας ΜοντεσσόριΜοντεσσόρι (1)(1)

►► ΞεκίνησεΞεκίνησε καικαι εκείνηεκείνη μεμε κριτικήκριτική στοστο παραδοσιακόπαραδοσιακό σχολείοσχολείο καικαι κατέκρινεκατέκρινε
τηντην ακινησίαακινησία στηνστην οποίαοποία είναιείναι υποχρεωμένοιυποχρεωμένοι νανα ζουνζουν οιοι μαθητέςμαθητές

►► ΟιΟι διάλεξηδιάλεξη δενδεν αρμόζειαρμόζει, , κατάκατά τητη γνώμηγνώμη τηςτης, , γιαγια τηντην εκπαίδευσηεκπαίδευση τωντων
παιδιώνπαιδιών, , διότιδιότι τατα καθηλώνεικαθηλώνει σεσε παθητικήπαθητική στάσηστάση

►► ΟιΟι τιμωρίεςτιμωρίες επίσηςεπίσης ασκούνασκούν έλεγχοέλεγχο στουςστους μαθητέςμαθητές καικαι καταπιέζουνκαταπιέζουν τηντην
ανέλιξηανέλιξη τηςτης προσωπικότητάςπροσωπικότητάς τουςτους

ΗΗ ΜοντεσσόριΜοντεσσόρι αντίθετααντίθετα, , 
►► ΈτρεφεΈτρεφε σεβασμόσεβασμό γιαγια τοτο παιδίπαιδί καικαι έθεσεέθεσε αυτήαυτή τηςτης τηντην θεώρησηθεώρηση στοστο
επίκεντροεπίκεντρο τηςτης αγωγήςαγωγής τηςτης

►► ΑντίΑντί τηςτης παθητικήςπαθητικής στάσηςστάσης, , εργάστηκεεργάστηκε γιαγια νανα αποκτήσουναποκτήσουν τατα παιδιάπαιδιά τητη
δυνατότηταδυνατότητα νανα μαθαίνουνμαθαίνουν ενεργητικάενεργητικά. . ΗΗ αυτενεργόςαυτενεργός μάθησημάθηση
κατέκτησεκατέκτησε κεντρικήκεντρική θέσηθέση στηστη θεωρίαθεωρία τηςτης καικαι τηντην πρακτικήπρακτική τηςτης

►► ΗΗ ειδικήειδική αγωγήαγωγή, , γιαγια τηντην εμφάνισήεμφάνισή τηςτης οποίαςοποίας ωςως επιστημονικόεπιστημονικό ΚλάδοΚλάδο
εργάστηκεεργάστηκε μεμε αφοσίωσηαφοσίωση, , μπορείμπορεί νανα συμβάλλεισυμβάλλει καικαι στηνστην εκπαίδευσηεκπαίδευση
όλωνόλων τωντων παιδιώνπαιδιών γενικάγενικά..

►► ΗΗ ελευθερίαελευθερία καικαι ηη αυτονομίααυτονομία είναιείναι οο υπέρτατοςυπέρτατος σκοπόςσκοπός τηςτης
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης

ΜοντεσσόριΜοντεσσόρι (2)(2)
►► ΆλληΆλλη καθοδηγητικήκαθοδηγητική ιδέαιδέα τουτου συστήματόςσυστήματός τηςτης ήτανήταν ηη δημιουργίαδημιουργία ειδικάειδικά

κατασκευασμένουκατασκευασμένου καικαι προετοιμασμένουπροετοιμασμένου μαθησιακούμαθησιακού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος, , πουπου νανα
είναιείναι σύμφωνοσύμφωνο μεμε τητη φύσηφύση καικαι τιςτις απαιτήσειςαπαιτήσεις τωντων παιδιώνπαιδιών

►► ΕισηγήθηκεΕισηγήθηκε τοντον σχεδιασμόσχεδιασμό τωντων παιδικώνπαιδικών επίπλωνεπίπλων τόσοτόσο γιαγια τοτο νηπιαγωγείονηπιαγωγείο όσοόσο
καικαι γιαγια τοτο σχολείοσχολείο

►► ΣτοΣτο ««σχολείοσχολείο τωντων παιδιώνπαιδιών»» πουπου οργάνωσεοργάνωσε, , τατα παιδιάπαιδιά συμμετείχανσυμμετείχαν σεσε όλεςόλες τιςτις
πρακτικέςπρακτικές εργασίεςεργασίες γιαγια τητη συντήρησήσυντήρησή τουςτους καικαι αυτόαυτό ήτανήταν μέροςμέρος σημαντικόσημαντικό τηςτης
μόρφωσήςμόρφωσής τουςτους

►► ΕισηγήθηκεΕισηγήθηκε τηντην κατασκευήκατασκευή καικαι χρήσηχρήση ειδικούειδικού καικαι πολύμορφουπολύμορφου γεωμετρικούγεωμετρικού
υλικούυλικού απόαπό ξύλοξύλο, , ωςως μέσομέσο αυταυτoo--μάθησηςμάθησης καικαι αυτόαυτό--διόρθωσηςδιόρθωσης: : ράβδουςράβδους, , 
κυλίνδρουςκυλίνδρους κύβουςκύβους, , όπωςόπως αυτάαυτά πουπου συναντώνταισυναντώνται καικαι σήμερασήμερα στοστο νηπιαγωγείονηπιαγωγείο

►► ΣτηΣτη ΓυμναστικήΓυμναστική εργάστηκεεργάστηκε γιαγια νανα περιοριστείπεριοριστεί οο στρατιωτικόςστρατιωτικός χαρακτήραςχαρακτήρας τηςτης
καικαι καθιέρωσεκαθιέρωσε δραστηριότητεςδραστηριότητες καικαι ασκήσειςασκήσεις μεμε περισσότερηπερισσότερη ελευθερίαελευθερία

►► ΜέσωΜέσω τηςτης αγωγήςαγωγής τωντων αισθήσεωναισθήσεων στόχευεστόχευε στηστη γνωστικήγνωστική ανάπτυξηανάπτυξη
►► ΗΗ εκμάθησηεκμάθηση τηςτης γραφήςγραφής καικαι τηςτης ανάγνωσηςανάγνωσης, , καθώςκαθώς καικαι τηςτης αρίθμησηςαρίθμησης, , δενδεν

γίνεταιγίνεται μέσαμέσα απόαπό βιβλίαβιβλία, , αλλάαλλά απόαπό δραστηριότητεςδραστηριότητες, , βασισμένεςβασισμένες σεσε πλούσιοπλούσιο
ανασχηματιζόμενοανασχηματιζόμενο υλικόυλικό

►► ΗΗ άριστηάριστη οργάνωσηοργάνωση καικαι ηη ταξινόμησηταξινόμηση τουτου υλικούυλικού, , καθώςκαθώς καικαι ηη διαφύλαξήδιαφύλαξή τουτου
δενδεν είχανείχαν αξίααξία μόνομόνο πρακτικήπρακτική, , αλλάαλλά καικαι διαμορφωτικήδιαμορφωτική τουτου χαρακτήραχαρακτήρα

►► ΣημαντικόςΣημαντικός ρόλοςρόλος τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού είναιείναι νανα ««συσχετίζεισυσχετίζει»» τοτο παιδίπαιδί μεμε τοτο
διαμορφωμένοδιαμορφωμένο απόαπό αυτόναυτόν περιβάλλονπεριβάλλον, , προκειμένουπροκειμένου νανα δρομολογηθείδρομολογηθεί ηη δράσηδράση

ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία
ΜοντεσσόριΜοντεσσόρι, , ΜαρίαΜαρία, , ΠαιδαγωγικόΠαιδαγωγικό ΜανιφέστοΜανιφέστο. . ΑθήναΑθήνα 1986. 1986. ΓλάροςΓλάρος
ΖαφρανάΖαφρανά--ΚάτσιουΚάτσιου ΜαρίαΜαρία, , ΗΗ ΜοντεσσοριανήΜοντεσσοριανή μέθοδοςμέθοδος στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι ηη πε΄ριπτωσηπε΄ριπτωση τηςτης ΜαρίαςΜαρίας ΓουδέληΓουδέλη
ΓιαγλήςΓιαγλής, , ΓεώργιοςΓεώργιος, , ΘεμελιώδειςΘεμελιώδεις αρχέςαρχές καικαι ιδέεςιδέες στηνστην ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική τηςτης ΜαρίαςΜαρίας ΜοντεσσόριΜοντεσσόρι. . ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη 1983. 1983. ΚυριακίδηΚυριακίδη
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««ΕνώΕνώ όλοιόλοι θαύμαζανθαύμαζαν τατα καθυστερημένακαθυστερημένα
παιδιάπαιδιά τουτου σχολείουσχολείου μουμου, , εγώεγώ
αναζητούσααναζητούσα τιςτις αιτίεςαιτίες πουπου κρατούσανκρατούσαν
τόσοτόσο πίσωπίσω τατα γεράγερά καικαι ευτυχισμέναευτυχισμένα
παιδιάπαιδιά τωντων κανονικώνκανονικών σχολείωνσχολείων πουπου σταστα
τεσττεστ νοημοσύνηςνοημοσύνης ήτανήταν ίσαίσα μεμε τουςτους δικούςδικούς
μουμου δύστυχουςδύστυχους μαθητέςμαθητές»»



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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6. 
 

KERSCHENSTEINER 
 



ΟΟ κύριοςκύριος εκπρόσωποςεκπρόσωπος τουτου ««ΣχολείουΣχολείου
εργασίαςεργασίας»»

ΟΟ Georg Georg KerschensteinerKerschensteiner
(1854(1854--1932)1932)

ΟμότιμοςΟμότιμος καθηγητήςκαθηγητής τουτου
ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου τουτου
ΜονάχουΜονάχου

ΣχολικόςΣχολικός ΣύμβουλοςΣύμβουλος τηςτης
περιοχήςπεριοχής τουτου ΜονάχουΜονάχου
(1895(1895--1918)1918)

ΣυντάκτηςΣυντάκτης ΑναλυτικώνΑναλυτικών
ΠρογραμμάτωνΠρογραμμάτων πρακτικήςπρακτικής
καικαι επαγγελματικήςεπαγγελματικής
κατεύθυνσηςκατεύθυνσης



ΕπιλογήΕπιλογή απόαπό τατα έργαέργα τουτου
((απόαπό τατα 30 30 βιβλίαβιβλία τουτου καικαι τιςτις εκατόεκατό καικαι πλέονπλέον άρθραάρθρα))

►► ΠροσεγγίσειςΠροσεγγίσεις στηστη θεωρίαθεωρία τωντων ΑναλυτικώνΑναλυτικών ΠρογραμμάτωνΠρογραμμάτων
(1899)(1899)

►► ΗΗ έννοιαέννοια τηςτης πολιτικήςπολιτικής αγωγήςαγωγής (1910)(1910)
►► ΗΗ έννοιαέννοια τουτου ΣχολείουΣχολείου ΕργασίαςΕργασίας (1912)(1912)
►► ΗΗ έννοιαέννοια τουτου χαρακτήραχαρακτήρα καικαι ηη αγωγήαγωγή τουτου χαρακτήραχαρακτήρα

(1912)(1912)
►► ΗΗ ουσίαουσία καικαι ηη αξίααξία τωντων μαθημάτωνμαθημάτων τωντων φυσικώνφυσικών
επιστημώνεπιστημών (1914)(1914)

►► ΤοΤο βασικόβασικό αξίωμααξίωμα τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας τηςτης μόρφωσηςμόρφωσης (1917)(1917)
►► ΗΗ ψυχήψυχή τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού καικαι τοτο πρόβλημαπρόβλημα τηςτης
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης τωντων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών (1921)(1921)

►► ΘεωρίαΘεωρία τηςτης μόρφωσηςμόρφωσης (1926),  (1926),  τοτο εκτενέστεροεκτενέστερο))

ΑπόσπασμαΑπόσπασμα απόαπό τηντην ομιλίαομιλία τουτου
στηστη ΖυρίχηΖυρίχη ««ΤοΤο σχολείοσχολείο τουτου μέλλοντοςμέλλοντος είναιείναι

τοτο ΣχολείοΣχολείο εργασίαςεργασίας»» (1908)(1908)

««ΘαΘα έρθειέρθει οο καιρόςκαιρός, , μεμε τέτοιατέτοια βεβαιότηταβεβαιότητα
όπωςόπως ηη μέραμέρα διαδέχεταιδιαδέχεται τητη νύκτανύκτα, , πουπου
δενδεν θαθα μπορούνμπορούν οιοι άνθρωποιάνθρωποι νανα
καταλάβουνκαταλάβουν, , πώςπώς μπορούσεμπορούσε κάποιοςκάποιος στοστο
παρελθόνπαρελθόν νανα διδάσκειδιδάσκει διαφορετικάδιαφορετικά»»

ΤοΤο ΣχολείοΣχολείο εργασίαςεργασίας θαθα είναιείναι ««ορισμόςορισμός τουτου
σχολείουσχολείου τηςτης μοντέρναςμοντέρνας κοινωνίαςκοινωνίας»»



ΑπόΑπό τητη συμβολήσυμβολή
τουτου G. G. KerschensteinerKerschensteiner

ΞεπέρασεΞεπέρασε πολλέςπολλές αντιδράσειςαντιδράσεις γιαγια προωθήσειπροωθήσει τοτο έργοέργο
τουτου
ΑύξησεΑύξησε σεσε οκτατάξιοοκτατάξιο τοτο ΛαϊκόΛαϊκό ΣχολείοΣχολείο ((μεμε
προαιρετικήπροαιρετική φοίτησηφοίτηση στιςστις επιπλέονεπιπλέον τάξειςτάξεις))

΄Ιδρυσε΄Ιδρυσε::
ΣχολικάΣχολικά ΕργαστήριαΕργαστήρια
ΣχολικούςΣχολικούς κήπουςκήπους
ΕργαστήριαΕργαστήρια τωντων φυσικώνφυσικών επιστημώνεπιστημών
ΣχολικέςΣχολικές κουζίνεςκουζίνες γιαγια αντίστοιχοαντίστοιχο πρακτικόπρακτικό μάθημαμάθημα

ΕκσυγχρόνισεΕκσυγχρόνισε τατα ΕπαγγελματικάΕπαγγελματικά σχολείασχολεία

ΗΗ αξίααξία τηςτης εργασίαςεργασίας τωντων χεριώνχεριών

►► HH κατασκευαστικήκατασκευαστική εργασίαεργασία πουπου επιτυγχάνειεπιτυγχάνει τοτο χέριχέρι
τουτου ανθρώπουανθρώπου, , συμβάλλεισυμβάλλει σημαντικάσημαντικά στηνστην
καλλιέργειακαλλιέργεια ικανοτήτωνικανοτήτων καικαι δεξιοτήτωνδεξιοτήτων, , όπωςόπως είναιείναι
ηη συγκέντρωσησυγκέντρωση τηςτης προσοχήςπροσοχής, , ηη ακρίβειαακρίβεια στιςστις
κινήσειςκινήσεις, , καικαι συνοδεύεταισυνοδεύεται απόαπό τητη σκέψησκέψη

►► ΤοΤο κίνημακίνημα τουτου ΣχολείουΣχολείου εργασίαςεργασίας βρήκεβρήκε τητη
μεγαλύτερημεγαλύτερη απήχησηαπήχηση απόαπό τατα κινήματακινήματα τηςτης
ΜεταρρυθμιστικήςΜεταρρυθμιστικής ΠαιδαγωγικήςΠαιδαγωγικής σεσε όλαόλα τατα
εκπαιδευτικάεκπαιδευτικά συστήματασυστήματα



ΤοΤο ΚέντροΚέντρο ΕπαγγελματικήςΕπαγγελματικής ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης στοστο
Ludwigshafen am Ludwigshafen am RheinRhein σήμερασήμερα πουπου φέρειφέρει τοτο όνομαόνομα

τουτου G. G. KerschensteinerKerschensteiner

►► ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει 1. 1. ΕπαγγελματικόΕπαγγελματικό ΣχολείοΣχολείο ((BerufsschuleBerufsschule))
2. 2. ΕπαγγελματικόΕπαγγελματικό ΣχολείοΣχολείο β΄Κύκλουβ΄Κύκλου
3. 3. ΕπαγγελματικόΕπαγγελματικό ΓυμνάσιοΓυμνάσιο (Gymnasium)(Gymnasium)
4. 4. ΣχολήΣχολή εξειδίκευσηςεξειδίκευσης ((FachschuleFachschule))
5. 5. ΤηλεΤηλε--ΚολλέγιοΚολλέγιο ((TelekollegTelekolleg))

www.bbslu.dewww.bbslu.de



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-6- 

 

 
 
 

7. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΕ 2 

ΦΑΣΕΙΣ 
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ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 



Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Οι έννοιες ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διδασκαλία σε
ομάδες, συνεργατική μάθηση χρησιμοποιούνται συχνά
ως συνώνυμα, εφόσον συντρέχουν τα εξής
χαρακτηριστικά: 

- η αυτόνομη μάθηση
- η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, 
- η αμφίδρομη παροχή βοήθειας μεταξύ των μαθητών
- η ευγενής άμιλλα μεταξύ των ομάδων



Αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία:

Ενέργειες που πραγματοποιούνται από τους
μαθητές
Δυναμικότητα των ομάδων
Διαμόρφωση των ομάδων
Διαχωρισμός της εργασίας μεταξύ των ομάδων
Συνθήκες της συνεργατικής μάθησης

Διδακτικά σενάρια που ενδείκνυνται
για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Πειραματικές ασκήσεις
Projects
Τεχνικές αναλύσεις
Εργασία με κειμενική υποστήριξη
Ασκήσεις επιδιόρθωσης
Ασκήσεις κατασκευής



Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διδακτικά
περιεχόμενα

Διδακτικοί
στόχοιΚαθορισμός

προβλήματος
•Πείραμα
•Project
•Τεχνική ανάλυση
•Εργασία με κειμενική
υποστήριξη
•Εργασίες κατασκευής
•Εργασίες σχεδιασμού

Οργάνωση μιας
συγκεκριμένης
παραλλαγής της
συνεργατικής
μάθησης

Σύνθεση των ομάδων

•Ανάλογα με τη θέση
τους
•Ομοιογενείς ομάδες
όσον αφορά την
επίδοσή των μαθητών
•Ετερογενείς ομάδες
όσον αφορά την
επίδοση των μαθητών
•Ομάδες που
προκύπτουν από
ελεύθερη επιλογή
συνεργάτη

Δύναμη ομάδων

•Μεγάλες ομάδες
•Μάθηση ανά δυάδες

Παράδειγμα: πείραμα με θέμα την τριβή

Στόχοι: Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές να
είναι ικανοί να απαντήσουν τις ερωτήσεις:
Πότε ολισθαίνει ένα σώμα; 
Τι επίδραση έχει το βάρος του σώματος στο
μέγεθος της στατικής τριβής (πρόσφυσης);
Πως επηρεάζει το μέγεθος της επιφάνειας
ενός σώματος το οποίο εφάπτεται με το
επίπεδο την στατική τριβή; 



Πειραματική διάταξη

Fa

Fr

Fg

Ομαδοσυνεργατική μάθηση /τρεις μεγάλες
ομάδες / διαφορετικές εργασίες
Εργασία πρώτης ομάδας: Η δύναμη
εφελκυσμού FA αυξάνεται
Εργασία δεύτερης ομάδας : Το βάρος του
σώματος διπλασιάζεται
Εργασία τρίτης ομάδας : Το σώμα
τοποθετείται έτσι ώστε να εφάπτεται στο
έδαφος με την επιφάνειά του με το μικρότερο
εμβαδόν.



Σύνοψη των συμπερασμάτων
Συμπεράσματα της πρώτης ομάδας
Προκειμένου να υπερνικηθεί η δύναμη τριβής, πρέπει να αυξηθεί η
δύναμη εφελκυσμού (FA> FR),  αυτό σημαίνει ότι η δύναμη
εφελκυσμού είναι μεγαλύτερη από την τριβή του σώματος. 
Συμπεράσματα του δεύτερης ομάδας
Κατά τον διπλασιασμό του βάρους πρέπει να αυξηθεί δύναμη
εφελκυσμού και μάλιστα σε βαθμό μεγαλύτερο από το διπλάσιο
προκειμένου να μετακινηθεί το σώμα. Και εδώ ισχύει: FA> FR

Συμπεράσματα τρίτης ομάδας
Εφόσον τοποθετηθεί το σώμα με βάση την επιφάνεια με το
μικρότερο εμβαδόν, και όλες οι υπόλοιποι παράμετροι
παραμείνουν αμετάβλητοι, διαπιστώνεται ότι το μέγεθος της
επιφάνειας δεν έχει καμία επίδραση στην δύναμη τριβής και κατά
συνέπεια στο μέγεθος της τριβής πρόσφυσης.

Σημαντικές προϋποθέσεις για την επιτυχή
στελέχωση των ομάδων είναι:

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας
Η ετοιμότητα των μεμονωμένων μαθητών να αναλάβουν ευθύνες, 
αλλά να εναρμονίζονται με την ομάδα και μερικές φορές να
υπακούν στις απαιτήσεις της ομάδας
Αποφυγή συμπεριφορών «έχω πάντα δίκιο»
Ικανότητες που αφορούν την πραγμάτωση του «εγώ» σε «εμείς»
και αντίστροφα με το σωστό, δημοκρατικό και ανθρωπιστικό
τρόπο. 
Ετοιμότητα για ταύτιση με την ομάδα, την εκπροσώπηση του
συμφέροντος της ομάδας και ταυτόχρονα να γίνονται σεβαστές οι
επιδόσεις άλλων ομάδων. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT 
(ΑΡΘΡΟ) 
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ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT 
 



Μέθοδος Project



Λέγοντας τα πράγματα με το όνομα τους

Λατινική προέλευση
Projicio, δηλ. προβάλλω
pro (λατ).- (προ)
jacio(λατ.) - (βάλλω)

Έχει να κάνει με την προβολή του σχολείου στην
κοινωνία
O όρος «Σχέδιο δράσης» είναι η επικρατέστερη
μετάφραση
Όμως δεν προβάλλεται το κέντρο βάρους της
μεθόδου, που είναι η υλοποίηση του σχεδίου στην
πράξη

Ιστορικά

Η μάθηση με projects παρουσιάστηκε στην Ιταλία πριν από 300 
χρόνια
Στον 18ο αιώνα με την εισαγωγή των κλάδων της αρχιτεκτονικής
και τεχνικής-τεχνολογίας στα πανεπιστήμια, τα projects
αποτέλεσαν μορφωτικό μέσο των ανώτατων Σχολών
Η ιδέα των projects και η εισαγωγή της στην διαδικασία της
εκπαίδευσης έτυχε θερμής υποδοχής στις Η.Π.Α. στις αρχές του
20ου αιώνα
Ο Richard χρησιμοποιούσε ήδη από το 1900 projects στο
μάθημα των Κατασκευών
ο Kilpatrick περιέγραφε την αξιοποίηση των projects κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας. Ονόμαζε «The Project Method» την
μεθοδολογική του πρόταση η οποία προσανατολιζόταν στη
σχολική μάθηση μέσω νέων οδών (1918)



Σύμφωνα με τον Kilpatrick

Η μέθοδος project είναι μια σχεδιασμένη δράση
η οποία γίνεται με όλη την καρδιά και
λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον

Στόχοι της μεθόδου project σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα της Kάτω Σαξονίας

Να εντοπίζει και να θέτει στον εαυτό του θέματα –
εργασίες που ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα
ενδιαφέροντά του
Να παίρνει πρωτοβουλίες
Να επινοεί τρόπους για να επιτύχει τους στόχους
του
Να μαθαίνει να διατυπώνει τις θέσεις του και να τις
υποστηρίζει
Να μάθει να αντλεί μόνος του πληροφορίες, να τις
ταξινομεί, να τις αξιολογεί και να τις αξιοποιεί
Να δημιουργεί ο ίδιος διέξοδο και να προσφέρει
λύσεις σε τυχόν προβλήματα



Γνωρίσματα της μεθόδου

Η παραγωγή χειροπιαστού έργου –
προϊόντος (όχι κατ’ ανάγκην κειμενικού)
Η διεπιστημονικότητα της προσέγγισης
Η ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα των
μαθητών
Η αναγωγή στον κοινωνικό περίγυρο
Η από κοινού κατάστρωση των μαθησιακών
διαδικασιών



Φάσεις ενός project

1. Παρουσίαση ενός ερεθίσματος για δράση και
διατύπωση της αντίστοιχης πρότασης

2. Συζήτηση του θέματος και οριστικοποίηση της
απόφασης για δράση

3. Από κοινού σχεδιασμός του σχεδίου δράσης και
κατανομή αρμοδιοτήτων

4. Υλοποίηση του σχεδίου με διαλείμματα
ενημερωτικά ή ανατροφοδότησης

5. Ολοκλήρωση του project με έκθεση και αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων του

Εμπλεκόμενα πρόσωπα

Μαθητές
Ή Φοιτητές
Διδάσκοντες του Ιδρύματος σε συνεργασία
Τοπικές αρχές, ιδρύματα και υπηρεσίες
Κάτοικοι ενός τόπου



Διαφορετικοί τρόποι επεξεργασίας ενός
project
παράλληλη εργασία πολλών ομάδων, οι
οποίες επεξεργάζονται το ίδιο πρόβλημα,
εργασία των ομάδων αρχικά με διαχωρισμό
σε ομάδες και στη συνέχεια από κοινού,
αρχικά από κοινού εργασία, στη συνέχεια με
διαχωρισμό σε ομάδες και πάλι από κοινού
επεξεργασία του project,
Παράλληλη εργασία περισσότερων ομάδων, 
οι οποίες επεξεργάζονται διαφορετικά
projects.

Ανάλυση μαθησιακών ενεργειών

Ήταν η σύνθεση της εκάστοτε ομάδας
κατάλληλη;
Συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές στην
ομάδα τους;
Τι υποστήριξε, αλλά και τι δυσχέρανε την
επεξεργασία του θέματος;
Με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να βελτιωθούν
οι μαθησιακές ενέργειες στην εργασία με
ομάδες;



Παράδειγμα
Κατασκευή ενός χαρτοστάτη

Προτεινόμενα θέματα: 
Καλάθι για χαρτιά από ξύλο,
Κρεμαστό δοχείο για ένα φυτό εσωτερικού χώρου
από χάλυβα.
Χαρτοστάτης από χάλυβα με έναν κύβο, ο οποίος
ισορροπεί σε μια ακμή του.

Καθορισμός του σχεδίου εργασίας

Προτείνεται να κατασκευαστεί η κυρίως βάση
από χάλυβα και ο κύβος από ορείχαλκο. 
Ο εκπαιδευτικός προτείνει να διεκπεραιωθεί
το σχέδιο εργασίας σε ομάδες των δύο
ατόμων. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατός ο
καταμερισμός της εργασίας. Οι μαθητές
επιλέγουν τους συνεργάτες τους κατά την
διάρκεια μίας ανοιχτής συζήτησης.



Στα αντικείμενα σχεδιασμού ανήκουν:
Η σύνταξη ενός καταλόγου τεμαχίων,
Ο υπολογισμός του κόστους των υλικών,
Ο προσδιορισμός της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή.

Οι ακόλουθες ενέργειες καθορίζουν την πρακτική διαδικασία που θα
ακολουθηθεί:

Διαστασιολόγηση,
Χάραξη,
Κόψιμο,
Λιμάρισμα - πλάνισμα,
Διάτρηση,
Διαμόρφωση σπειρώματος (σπειροτόμηση),
Επεξεργασία των επιφανειών,
Καθορισμός της ακολουθίας συναρμολόγησης (μονταρίσματος),
Καθορισμός του χρονικού περιθωρίου.

Υλοποίηση της εργασίας και έλεγχος

Οι μαθητές ενημερώνονται σχετικά με τους
κανόνες ασφαλείας πριν από την έναρξη της
κατασκευής. 
Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τις ενέργειες
των μαθητών τόσο σε επίπεδο μαθησιακό, 
όσο και στο επίπεδο της πρακτικής εργασίας

Υλοποίηση της εργασίας και έλεγχος



Ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων και
παρουσίαση

Οι ομάδες παρουσιάζουν τις κατασκευές τους. 
Εξηγούν τον τρόπο που χρησιμοποίησαν για την υλοποίηση του
σχεδίου εργασίας. 
αναφέρονται σε τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν.
Με αυτό τον τρόπο η επίλυση ενός προβλήματος οδηγεί συχνά
σε διατύπωση νέων προβλημάτων σε ένα υψηλότερο επίπεδο
του γνωστικού επιπέδου των μαθητών
Τέλος φωτογραφίζονται τα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν, 
καθώς και οι ομάδες. 
Οι εικόνες, τα τεχνικά σχέδια και οι σύντομες τεχνικές εκθέσεις
δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο της μαθητικής έκθεσης ως
εκθέματα. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 



ΗΗ διερευνητικήδιερευνητική μέθοδοςμέθοδος

ΣεΣε σύγκρισησύγκριση μεμε τητη μέθοδομέθοδο
τηςτης ανακάλυψηςανακάλυψης



ΕισαγωγήΕισαγωγή στοστο πρόβλημαπρόβλημα
•• ΔιδακτικοίΔιδακτικοί όροιόροι::

««ανακάλυψηανακάλυψη»» && ««διερεύνησηδιερεύνηση»»::
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται παρατακτικάπαρατακτικά
εμφανίζονταιεμφανίζονται ωςως επικαλυπτόμενεςεπικαλυπτόμενες καικαι ωςως
συνώνυμεςσυνώνυμες διεργασίεςδιεργασίες

•• ΚοινάΚοινά στοιχείαστοιχεία τωντων δύοδύο μεθόδωνμεθόδων::
ενεργητικήενεργητική φύσηφύση τηςτης μάθησηςμάθησης
προβληματισμόςπροβληματισμός μαθητώνμαθητών
δημιουργίαδημιουργία γνωστικώνγνωστικών αδιεξόδωναδιεξόδων
έμφασηέμφαση στηνστην αυτενέργειααυτενέργεια

ΑνακαλυπτικήΑνακαλυπτική μέθοδοςμέθοδος
ΑνακάλυψηΑνακάλυψη::

•• ««ηη διαδικασίαδιαδικασία ««αυτοαυτο--μάθησηςμάθησης»» διαδια
μέσουμέσου τηςτης οποίαςοποίας οιοι μαθητέςμαθητές
επεξεργάζονταιεπεξεργάζονται έννοιεςέννοιες καικαι
συλλογισμούςσυλλογισμούς χωρίςχωρίς παρεμβάσειςπαρεμβάσεις
τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού»»

•• ψυχολογικόψυχολογικό επινόημαεπινόημα ((constructconstruct) ) πουπου
στοχεύειστοχεύει στηνστην παραγωγήπαραγωγή νέωννέων ιδεώνιδεών

•• λειτουργείλειτουργεί καικαι ωςως διδακτικήδιδακτική μέθοδοςμέθοδος

Μασσιάλας, 1989



•• ΚατάΚατά τηντην εφαρμογήεφαρμογή τηςτης ανακαλυπτικήςανακαλυπτικής
μεθόδουμεθόδου οιοι μαθητέςμαθητές καλούνταικαλούνται: : 
ΝαΝα προβούνπροβούν σεσε προβολέςπροβολές καικαι εικασίεςεικασίες, , 
βασιζόμενοιβασιζόμενοι σεσε υποκειμενικέςυποκειμενικές αρχέςαρχές ήή
επεξηγηματικέςεπεξηγηματικές γενικεύσειςγενικεύσεις
ΝαΝα πραγματοποιήσουνπραγματοποιήσουν νοητικάνοητικά άλματαάλματα
σεσε κόσμουςκόσμους πουπου τουςτους είναιείναι άγνωστοιάγνωστοι
ΝαΝα αναπτύξουναναπτύξουν καικαι νανα εκλαϊκεύσουνεκλαϊκεύσουν
ευρετικάευρετικά σχήματασχήματα

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά ΔιαισθητικήςΔιαισθητικής
ΣκέψηςΣκέψης

•• ΔενΔεν προχωράπροχωρά μεμε οργανωμέναοργανωμένα βήματαβήματα
•• ΔενΔεν ερμηνεύεταιερμηνεύεται ηη πορείαπορεία προςπρος τητη
λύσηλύση //δενδεν είναιείναι σαφέςσαφές σεσε ποιεςποιες
πτυχέςπτυχές τουτου προβλήματοςπροβλήματος βασίζεταιβασίζεται

•• ΣύλληψηΣύλληψη ΟλιστικήΟλιστική
•• ΠροϋποθέτειΠροϋποθέτει εξοικείωσηεξοικείωση μεμε τοτο
σχετικόσχετικό τομέατομέα γνώσηςγνώσης καικαι τητη δομήδομή
τουτου

((επιτρέπειεπιτρέπει ελευθερίαελευθερία κινήσεωνκινήσεων, , άλματαάλματα
καικαι τητη χρήσηχρήση τηςτης ««σύντομηςσύντομης οδούοδού»»))

Brunner,1960



ΔιερευνητικήΔιερευνητική μέθοδοςμέθοδος

•• ««ΕνεργητικήΕνεργητική, , επίμονηεπίμονη καικαι
προσεκτικήπροσεκτική θεώρησηθεώρηση κάθεκάθε
αντίληψηςαντίληψης ήή υποτιθεμένουυποτιθεμένου
σχήματοςσχήματος γνώσηςγνώσης, , υπόυπό τοτο
φωςφως τωντων τεκμηρίωντεκμηρίων καικαι τωντων
επιμέρουςεπιμέρους συμπερασμάτωνσυμπερασμάτων»»

Dewey

βασίζεταιβασίζεται σεσε αντικειμενικάαντικειμενικά
στοιχείαστοιχεία

υποκειμενικόςυποκειμενικός χαρακτήραςχαρακτήρας, , 
προσωπικήπροσωπική κατάκτησηκατάκτηση

λογικήλογική ακολουθίαακολουθίανοητικάνοητικά άλματαάλματα

εξοικείωσηεξοικείωση μεμε τουςτους κανόνεςκανόνες
τηςτης λογικήςλογικής

προϋποθέτειπροϋποθέτει εξοικείωσηεξοικείωση μεμε
τοτο συγκεκριμένοσυγκεκριμένο τομέατομέα

πλήρηςπλήρης συνείδησησυνείδηση τουτου
σκοπούσκοπού τουτου κάθεκάθε βήματοςβήματος

δενδεν ερμηνεύεταιερμηνεύεται ηη πορείαπορεία
προςπρος τητη λύσηλύση

βαθμιαίαβαθμιαία βήματαβήματαολιστικήολιστική σύλληψησύλληψη

αναλυτικήαναλυτική σκέψησκέψηδιαισθητικήδιαισθητική σκέψησκέψη

ΔιερευνητικήΔιερευνητική
μέθοδοςμέθοδος

ΑνακαλυπτικήΑνακαλυπτική
μέθοδοςμέθοδος



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

ΑνακαλυπτικήΑνακαλυπτική μπορείμπορεί νανα χαρακτηριστείχαρακτηριστεί ηη

εκπαιδευτικήεκπαιδευτική διεργασίαδιεργασία πουπου βασίζεταιβασίζεται στηστη

««διαισθητικήδιαισθητική σκέψησκέψη»», , ενώενώ διερευνητικήδιερευνητική αυτήαυτή

πουπου βασίζεταιβασίζεται στηνστην ««αναλυτικήαναλυτική σκέψησκέψη»»..
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12. 
 

POLYA 
 



Από το: Polya, 6.: Πώς να το λύσω, Μτφρ. Λ. Σιαδήμας, 
Σπηλιώτη, Αθήνα

(1)



(2)

(3)



(4)
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13. 
 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ - 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 

 



Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και
μέθοδοι (επιτόπια, ερμηνευτική)



Επιτόπια διδασκαλία
Η επιτόπια διδασκαλία είναι η πλέον απαιτητική
μορφή μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης, με έμφαση στη
συστηματική επίτευξη των μαθησιακών στόχων
συγκεκριμένης διδακτικής ή θεματικής ενότητας
Οργανωτικά προϋποθέτει την εξασφάλιση των
αντικειμενικών συνθηκών για την υλοποίησή της
Διδακτικά-μεθοδολογικά προϋποθέτει σύνταξη
«Σχεδίου επιτόπιας διδασκαλίας», με τις ανάλογες
προσαρμογές, σε τρεις φάσεις: α) της προπαρασκευής
της β) της κύριας διδασκαλίας επί τόπου και γ) της
φάσης μετά την επίσκεψη

Επιτόπια διδασκαλία – το πλαίσιο

Κάθε μάθημα είναι δυνατόν να διδαχτεί «επί τόπου», όπου
(έξω από το σχολείο) εντοπίζεται ο φυσικός χώρος του προς
διδασκαλία αντικειμένου
Αξιοποιείται πλήρως η Διδακτική του συγκεκριμένου
επιστημονικού Κλάδου, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση
ανα-πλαισιώνεται δυναμικά με την ίδια την πραγματικότητα
Έμφαση δίνεται στη διαφορετική ποιότητα των στόχων της
διδασκαλίας, ώστε οι γνωστικοί στόχοι να εμπλουτίζονται με
στόχους καλλιέργειας ανάλογων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 
με στόχους που αποβλέπουν στη συνειδητοποίηση
λειτουργιών, συνθηκών και προβλημάτων,  με στόχους που
προσβλέπουν στην προβολή αξιών και την αλλαγή
συμπεριφοράς



Διασταύρωση της επιτόπιας διδασκαλίας
με τη διδασκαλία με τη μέθοδο project
Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία ανάμεσά τους, όπως
διαπιστώνεται εύκολα, που απορρέουν από την έξοδο από την
τάξη, την αξιοποίηση της ίδιας της πραγματικότητας, αλλά
και από τη λειτουργία των ομάδων, την αυτενεργό δράση κ.α.
Διαφέρουν στο ότι στην «επιτόπια» την κεντρική θέση κατέχει
ως κορυφαία διδακτική πράξη μια καλοσχεδιασμένη
διδασκαλία που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο χώρο της
επίσκεψης. Στη μέθοδο project η κορύφωση αυτή συμβαίνει
με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε συμβατικό -
εκπαιδευτικό χώρο

Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις
(συνέχεια)

Η ερμηνευτική μέθοδος



Διδασκαλία με βάση την ερμηνευτική
μέθοδο: Εισαγωγή
Η ερμηνευτική είναι μια μεθοδολογία προσέγγισης των
θεωρητικών επιστημών και στηρίζεται στη θέση για την
ιδιαιτερότητα των ψυχολογικών φαινομένων απέναντι σε αυτά
των φυσικών επιστημών:

«Τη φύση την εξηγούμε, την ψυχική ζωή την καταλαβαίνουμε», 
διαπίστωνε ο Dilthey. 

Ενώ η φύση είναι δυνατόν να ανάγεται στα απλά στοιχεία της, η
πιο μικρή ψυχική ενότητα, το βίωμα, είναι ήδη ένα πολύπλοκο
σύνολο, που ποτέ δεν εξηγείται πλήρως, αλλά μόνο απόπειρες
για την κατανόησή του μπορούν να υπάρξουν.

Επομένως η «ερμηνεία» είναι η κύρια δυνατότητα προσέγγισης
τόσο των ψυχικών φαινομένων, όσο και των δημιουργημάτων
του πολιτισμού. 

Η ερμηνεία στη διδασκαλία
Παρέχει δυνατότητες προσέγγισης που αδυνατούν να προσφέρουν
άλλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις των θετικών επιστημών
Αξιοποιείται κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία λογοτεχνικών
κειμένων, της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, της διδασκαλίας των
ξένων γλωσσών, αλλά και σε όποιες περιπτώσεις αποκτά βαρύτητα
η κατανόηση και η προσωπική βίωση κειμένων και φαινομένων.
Τα έργα τέχνης επίσης προσεγγίζονται, κατανοούνται και
«διδάσκονται» μέσω της ερμηνευτικής μεθόδου
Η ερμηνεία στη διδασκαλία αποτελεί στην ουσία μια νέα
δημιουργία (ανα-δημιουργία) που στηρίζεται στην αρχική, μέσω
της αναβίωσής της.
Ως διαδικασία παραμένει «ανοικτή», -με πράγματι ανεξάντλητο
ανεξάντλητο πλούτο, καθώς επιτρέπει κάθε φορά μια νέα θεώρηση, 
μια νέα ερμηνεία.
Σε αυτό έγκειται και η ουσία του «ερμηνευτικού κύκλου».



Ο «ερμηνευτικός κύκλος»
Είναι η κυκλοτερής, πολυδιάστατη και πάντα διαλεκτική κίνηση για την

προσέγγιση του αντικειμένου και τη βαθύτερη κατανόησή του. Είναι:
α) Ο κύκλος των διαφόρων προοπτικών του κειμένου, (του δημιουργήματος εν

γένει), αλλά και των μορφών της επεξεργασίας του, των επί μέρους μεθόδων
και πρακτικών

β) Η διαλεκτική σύνθεση που προκύπτει από το πρωτότυπο και την
εκσυγχρονισμένη μορφή του

γ) Ο κύκλος που συνδέει το όλο με τα επί μέρους και τα επί μέρους μεταξύ τους
δ) Ή σπείρα, που έχει αφετηρία το κείμενο και με τη βοήθεια της ερμηνείας

προχωρεί αδιάκοπα στο βάθος του
ε) Η έκφραση της κινητοποίησης ολόκληρου του ψυχισμού του ανθρώπου κατά

την ερμηνεία: του λογικού, των συναισθημάτων και της θέλησης για δράση
στ) Πάνω απ’ όλα είναι η κυκλοτερής κίνηση μεταξύ της ζωής του κειμένου, 

της αντικειμενικοποίησής της (στα κείμενα),
της συνάντησής τους (στο μαθητή)

και της νέας έκφρασής της ή και αντικειμενικοποίησής της από αυτόν.-
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ΕΠΙΤΟΠΙΑ - 
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ΕΠΙΤΟΠΙΑ - 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
(ΑΡΘΡΟ) 
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17. 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 



ΕσωτερικήΕσωτερική διαφοροποίησηδιαφοροποίηση
τουτου μαθήματοςμαθήματος

ΜιαΜια παροδικάπαροδικά εφαρμοζόμενηεφαρμοζόμενη μεθοδολογικήμεθοδολογική
διδακτικήδιδακτική λύσηλύση, , γιαγια νανα βρίσκειβρίσκει καθέναςκαθένας μαθητήςμαθητής
τοτο πλαίσιοπλαίσιο πουπου τουτου ταιριάζειταιριάζει,,
ώστεώστε νανα φτάνειφτάνει ασφαλέστεραασφαλέστερα στονστον κοινόκοινό σκοπόσκοπό.  .  



ΑπόΑπό τηντην αδιαφοροποίητηαδιαφοροποίητη
διδασκαλίαδιδασκαλία πουπου δενδεν συνεκτιμάσυνεκτιμά τιςτις
ατομικέςατομικές διαφορέςδιαφορές ……

…Στη διαφοροποίηση και στην
εξατομίκευση της διδασκαλίας

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



ΑξιώσειςΑξιώσεις καικαι σκοποίσκοποί τηςτης
εσωτερικήςεσωτερικής διαφοροποίησηςδιαφοροποίησης

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ατομικώνατομικών ικανοτήτωνικανοτήτων
ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια τωντων ενδιαφερόντωνενδιαφερόντων
ΚάλυψηΚάλυψη τωντων μαθησιακώνμαθησιακών κενώνκενών
ΕνίσχυσηΕνίσχυση τηςτης αυτονομίαςαυτονομίας καικαι τηςτης
αυτοεκτίμησηςαυτοεκτίμησης
ΔυνατότηταΔυνατότητα γιαγια περισσότερεςπερισσότερες καικαι αμεσότερεςαμεσότερες
εμπειρίεςεμπειρίες
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη καικαι ενίσχυσηενίσχυση τηςτης συνεργατικότηταςσυνεργατικότητας
ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια τηςτης δημιουργικότηταςδημιουργικότητας καικαι τηςτης
αυτενέργειαςαυτενέργειας

ΧΩΡΟ

ΜΕΘΟΔΟ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΣΑ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΚΟΠΟΥΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΩΣ ΠΡΟΣ:

ΡΥΘΜΟ



ΗΗ εσωτερικήεσωτερική διαφοροποίησηδιαφοροποίηση δενδεν είναιείναι
απλάαπλά μέθοδοςμέθοδος, , είναιείναι στρατηγικήστρατηγική

ΗΗ εσωτερικήεσωτερική διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας
είναιείναι μιαμια υπεύθυνηυπεύθυνη αντιμετώπισηαντιμετώπιση τηςτης
πραγματικότηταςπραγματικότητας, , ότιότι οιοι μαθητέςμαθητές πουπου είναιείναι
κάτωκάτω ήή πάνωπάνω απόαπό τοντον μέσομέσο όροόρο, , θεωρητικάθεωρητικά
δενδεν υπάρχουνυπάρχουν καικαι δενδεν έχουνέχουν πολλάπολλά περιθώριαπεριθώρια
βελτίωσηςβελτίωσης
ΕίναιΕίναι μιαμια απάντησηαπάντηση στοστο πώςπώς τοτο σχολείοσχολείο μπορείμπορεί
νανα συμβάλεισυμβάλει στηνστην ολόπλευρηολόπλευρη ανάπτυξηανάπτυξη τουτου
νέουνέου ανθρώπουανθρώπου, , καικαι όχιόχι μόνομόνο στηνστην απόκτησηαπόκτηση
γνώσεωνγνώσεων

ΠιοΠιο απλάαπλά σημαίνεισημαίνει ότιότι::

ΤηνΤην ίδιαίδια διδακτικήδιδακτική ώραώρα, , οο ίδιοςίδιος εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός, , στηνστην ίδιαίδια
διδακτικήδιδακτική ενότηταενότητα, , ωςως επίεπί τοτο πλείστονπλείστον στηνστην ίδιαίδια τηντην
αίθουσααίθουσα διδασκαλίαςδιδασκαλίας, , μεμε βάσηβάση τοτο ίδιοίδιο ΑναλυτικόΑναλυτικό
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα, , γιαγια μιαμια συγκεκριμένησυγκεκριμένη φάσηφάση τουτου
μαθήματοςμαθήματος καικαι γιαγια συγκεκριμένοσυγκεκριμένο λόγολόγο δρομολογείδρομολογεί
ξεχωριστέςξεχωριστές, , ποικίλεςποικίλες μαθησιακέςμαθησιακές
διαδικασίεςδιαδικασίες
ΕπιλέγειΕπιλέγει, , ανάμεσαανάμεσα στιςστις πολλέςπολλές δυνατότητεςδυνατότητες, , κάθεκάθε φοράφορά
τηντην προσφορότερηπροσφορότερη γιαγια τητη συγκεκριμένησυγκεκριμένη ενότηταενότητα καικαι
τουςτους συγκεκριμένουςσυγκεκριμένους μαθητέςμαθητές

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα::
ΚάποιοιΚάποιοι κατανοούνκατανοούν τοτο θέμαθέμα καλύτερακαλύτερα, , μέσωμέσω τηςτης
κατασκευήςκατασκευής. . ΗΗ εργαστηριακήεργαστηριακή προσέγγισηπροσέγγιση είναιείναι γιαγια
αυτούςαυτούς προσφορότερηπροσφορότερη, , ότανόταν άλλοιάλλοι εμβαθύνουνεμβαθύνουν
γνωστικάγνωστικά--θεωρητικάθεωρητικά στηστη νέανέα γνώσηγνώση



ΗΗ μετωπικήμετωπική διδασκαλίαδιδασκαλία έχειέχει περισσότερεςπερισσότερες όψειςόψεις
καικαι επιδέχεταιεπιδέχεται καικαι αυτήαυτή εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό, , γιαγια τητη
δημιουργίαδημιουργία καλύτερουκαλύτερου κλίματοςκλίματος καικαι γιαγια ευέλικτεςευέλικτες

διαφοροποιήσειςδιαφοροποιήσεις

ΗΗ ίδιαίδια τάξητάξη αλλάζειαλλάζει μορφήμορφή, , ιδίωςιδίως κατάκατά τητη
διαφοροποίησηδιαφοροποίηση, , προσαρμοζόμενηπροσαρμοζόμενη στηνστην
επιλεγόμενηεπιλεγόμενη μορφήμορφή τηςτης



ΑνάλογαΑνάλογα μεμε τητη συγκεκριμένησυγκεκριμένη δραστηριότηταδραστηριότητα οιοι
μαθητέςμαθητές αφήνουναφήνουν τατα θρανίαθρανία ήή τατα αναδιατάσσουναναδιατάσσουν
ΣχηματίζουνΣχηματίζουν προσωρινάπροσωρινά κύκλουςκύκλους εργασίαςεργασίας ήή
ομάδεςομάδες πουπου εργάζονταιεργάζονται σεσε ««τραπέζιατραπέζια»»
ΟΟ εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός ((σημειώνεταισημειώνεται) ) έχειέχει πάνταπάντα μιαμια
θέσηθέση σεσε όλαόλα αυτάαυτά

ΆλλοΆλλο παράδειγμαπαράδειγμα μετασχηματισμούμετασχηματισμού τηςτης τάξηςτάξης

ΑρχικήΑρχική διάταξηδιάταξη: : σεσε παραλληλόγραμμοπαραλληλόγραμμο (4)(4)
ΔιαφοροποίησηΔιαφοροποίηση τηςτης διάταξηςδιάταξης ωςως προςπρος μιαμια συγκεκριμένησυγκεκριμένη
φάσηφάση (3), (3), ππ..χχ. . γιαγια δραστηριότηταδραστηριότητα δραματοποίησηςδραματοποίησης



ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία

ΚανάκηςΚανάκης, , ΙωάννηςΙωάννης,, ΗΗ εσωτερικήεσωτερική διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τηςτης
διδασκαλίαςδιδασκαλίας στοστο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο, , ««όπωςόπως γίνεταιγίνεται»» καικαι
««όπωςόπως θαθα ήθελανήθελαν»» οιοι μαθητέςμαθητές νανα γίνεταιγίνεται. . ΠρακτικάΠρακτικά τουτου
44ουου ΠανελληνίουΠανελληνίου ΣυνεδρίουΣυνεδρίου τηςτης ΠΕΕΠΕΕ, , επιμεπιμ. . ΧατζηδήμουΧατζηδήμου
κκ..αα., ., ΘεσΘεσ//νίκηνίκη 2004, 2004, ΚυριακίδηΚυριακίδη σσ. 737. 737--764764
HopfHopf, , DietherDiether, , ΔιαφοροποίησηΔιαφοροποίηση τηςτης σχολικήςσχολικής εργασίαςεργασίας. . 
ΠαραδοσιακοίΠαραδοσιακοί καικαι σύγχρονοισύγχρονοι τρόποιτρόποι οργάνωσηςοργάνωσης τηςτης
διδασκαλίαςδιδασκαλίας.. ΜτφρΜτφρ. . ΒΒ. . ΔεληγιάννηΔεληγιάννη--ΚουιμτζήΚουιμτζή. . ΘεσΘεσ//νίκηνίκη
1982, 1982, ΚυριακίδηΚυριακίδη
ΒαϊνάςΒαϊνάς, , ΚωνΚων//νοςνος,  ,  ΕσωτερικήΕσωτερική διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τουτου
μαθήματοςμαθήματος. . ΠαιδαγωγικόΠαιδαγωγικό ΒήμαΒήμα ΑιγαίουΑιγαίου
LichtensteinLichtenstein--RotherRother, I., , I., ΔιαφοροποίησηΔιαφοροποίηση τηςτης
διδασκαλίαςδιδασκαλίας. . ΣτοΣτο: : ΛεξικόΛεξικό σχολικήςσχολικής παιδαγωγικήςπαιδαγωγικής. . 
Herder.Herder.ΜτφρΜτφρ. . ΚουτσούκηςΚουτσούκης. . ΘεσΘεσ//νίκηνίκη ΚυριακίδηΚυριακίδη1982 1982 
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18. 
 

TEAM TEACHING – 
PORTFOLIO - 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 



Εναλλακτικές διδακτικές
προσεγγίσεις και μέθοδοι

(3ο Μέρος: Team teaching, Portfolio, 
Μοντελοποίηση)



Διδασκαλία από ομάδα εκπαιδευτικών
/team teaching

Όπως είναι γνωστό, στις βασικές μορφές διδασκαλίας και στο πλαίσιο του διδακτικού
πεδίου μια σχολικής τάξης τους κύριους παράγοντες αποτελούν ο δάσκαλος, ο
μαθητής, ο συμμαθητής και το αντικείμενο διδασκαλίας

Ο δάσκαλος έχει προπαρασκευάσει τη διδασκαλία μόνος του ή και με συνεργασία
των μαθητών του, την εκτελεί και την αξιολογεί

Τελευταία εμφανίστηκε μια άλλη μορφή διδασκαλίας, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., όπου η
προπαρασκευή, η διεξαγωγή και η αξιολόγησή της δεν γίνεται από έναν δάσκαλο, 
αλλά από μια ομάδα δασκάλων, συνήθως δύο ή τρεις, για τούτο μπορούμε να τη
χαρακτηρίσουμε και ως συλλογική ή συνεργατική διδασκαλία

Δεν υπάρχει μια ενιαία μορφή εφαρμογής της μεθόδου αυτής, τα είδη
της ποικίλλουν και κάθε σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες του και τις
ιδιαιτερότητες του, την εφαρμόζει κατά διαφορετικό τρόπο.

Θα αναφέρουμε απλώς μερικές παραλλαγές με τις οποίες
παρουσιάζεται συλλογική αυτή μέθοδος: α) Οι δάσκαλοι που
απαρτίζουν την ομάδα είναι της ίδιας ειδικότητας, β) Οι δάσκαλοι που
απαρτίζουν την ομάδα έχουν διαφορετικές ειδικότητες και γ) Μπορούν
επίσης δυο ή τρεις δάσκαλοι του βασικού σχολείου να αποτελέσουν την
ομάδα των δασκάλων και η ομάδα των μαθητών να αποτελείται από
περισσότερες τάξεις.

Αυτές οι τρεις διαφορετικές ομάδες δασκάλων μπορούν στο πλαίσιο
ενός πολυδύναμου σχολείου, με περισσότερες παράλληλες τάξεις, να
διδάξουν ομάδες μαθητών, που ανάλογα με τη σύνθεσή τους, 
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:



Αν η ομάδα των δασκάλων εργάζεται με ένα σύνολο μαθητών που
το αποτελούν 3 παράλληλες τάξεις Β1, Β2 και Β3, μιλάμε για
οριζόντια σύνθεση της ομάδας

Όταν η ομάδα αποτελείται από τις τάξεις Α1, Β1 και Γ1 έχουμε
κατακόρυφη σύνθεση

Έχουμε και τη μικτή σύνθεση, όταν την ομάδα αποτελούν οι τάξεις
Α1, Α2, Β1, Β2 ή τμήματα αυτών.

Μόνοι οι δυο αυτοί παράγοντες: σύνθεση ομάδας δασκάλων και
σύνθεση ομάδας μαθητών, μας δίνουν εννέα θεμελιώδεις παραλλαγές
της «Team Teaching» μορφής διδασκαλίας

Διδασκαλία με βάση την ανάπτυξη από τους
μαθητές Ατομικού Φακέλου του Μαθήματος
Φάκελος Εργασιών του Μαθητή είναι ένα προσωπικό αρχείο, στο
οποίο περιλαμβάνονται δημιουργικές εργασίες του μαθητή καθώς
και εργασίες που αποτυπώνουν την κριτική του σκέψη. 

Ο μαθητής επιλέγει ο ίδιος τις εργασίες που θα καταχωρήσει, με
βάση ένα μαθησιακό στόχο και κάποια κριτήρια, που ορίζονται με
τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται, αποτελούν τεκμήρια της
προόδου και της επίδοσής του. Με το portfolio, η πρόοδος του
μαθητή παρακολουθείται συνεχώς για μια μεγάλη χρονική
περίοδο.



Σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ. Α΄), σε κάθε Λύκειο παρέχεται η
δυνατότητα να τηρείται με ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και
σε χώρο που καθορίζεται από τον Διευθυντή του Λυκείου, φάκελος εκπαιδευτικών
επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που
συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία δεν
προκύπτουν από άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους. Τέτοιου είδους
στοιχεία είναι κυρίως: 

α) Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται στο
πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών, 

β) Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής

γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευματικό, 
πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το ΥΠΕΠΘ ή από
επίσημα αναγνωρισμένους επιστημονικούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς
φορείς υψηλού κύρους, 

δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή, 

ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του μαθητή σχετικές με τα μαθήματα. 

Σκοπός του portfolio είναι:

να αποτυπώσει την εξελικτική πορεία του προγραμματισμού της διδασκαλίας

να αποτυπώσει τη διαλεκτική σχέση του μαθητή με το γνωστικό αντικείμενο,

να βοηθήσει στη σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των δραστηριοτήτων των
μαθητών

να βοηθήσει την επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκόντων και
διδασκομένων, καθώς και διδασκόντων και γονέων

να παρέχει έμμεσα στον μαθητή δυνατότητα συμμετοχής, μέσω της αυτοαξιολόγησης
και της διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων για τα μαθήματα, στη δική του
αξιολόγηση και στη βελτίωση της διδακτικής πράξης

Το portfolio είναι ένα εργαλείο:
αυτο-αξιολόγησης των μαθητών (portfolio self-assessment) και
ετερο-αξιολόγησης τόσο από τα μέλη της ομάδας, όσο και από τους διδάσκοντες.



Ποια είναι τα συστατικά του στοιχεία;

Η δομή του Portfolio συγκροτείται με βάση τις παρακάτω
ενότητες (Κουλαϊδής, 2007):

Βιογραφία του μαθητή (συνέντευξη με το μαθητή, τυχόν έπαινοι
ή βραβεία που πήρε ο μαθητής κτλ.)

Εργασίες που ανατίθενται ή κάνει με δική του πρωτοβουλία
ο/η μαθητής/τρια, αφού προηγουμένως πιστοποιηθεί η
αυθεντικότητα της εργασίας με έγκυρα μέσα, π.χ. παρουσίαση της
εργασίας από τον/την μαθητή/τρια και δοθούν απαντήσεις σε
ερωτήσεις τόσο του καθηγητή όσον και των συμμαθητών του.

Δραστηριότητες (ατομικές και ομαδικές) οι οποίες αξιοποιούν και
επεκτείνουν την κριτική, δημιουργική και αναστοχαστική σκέψη.
Έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση ατόμου και ομάδας. Οι
δραστηριότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

πειραματικές ή εργαστηριακές ασκήσεις, 
ομαδικές εργασίες(projects), 
αποσπάσματα/ δείγματα από το ημερολόγιο του μαθητή, 
χειροτεχνίες, φωτογραφίες, ζωγραφιές, παζλ, κατασκευές και
παιχνίδια, 
εκθέσεις ιδεών, 
μαγνητοταινίες και βιντεοταινίες από παρουσιάσεις μαθητών, 
μουσικά κομμάτια ή δραματοποιήσεις,



αποτελέσματα μικρών ερευνών από εγκυκλοπαίδειες ή άλλες πηγές, 

ηλεκτρονικές δημιουργίες (σε δισκέττα ή CD-ROM), 

επίλυση πρακτικών προβλημάτων,

γραπτά δοκίμια,

σχόλια από εκπαιδευτικούς, συμμαθητές και γονείς,

αυτοαξιολογήσεις των μαθητών,

έλεγχοι προόδου και

ό,τι άλλο θεωρήσει ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός ότι επιβεβαιώνει την
προσπάθειά του, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και γενικά τη δημιουργική
του συμμετοχή στην τάξη.

Πώς δημιουργείται το portfolio; 

Επειδή οι φάκελοι υλικού των μαθητών χρησιμοποιούνται σε ευρεία έκταση
σκοπών διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης των μαθητών, είναι δύσκολο να
καθιερωθεί μια μοναδική σειρά σταδίων ή οδηγιών οργάνωσης των φακέλων
αυτών. Ο σχεδιασμός ενός συστήματος φακέλων υλικού των μαθητών σε μια
σχολική τάξη είναι πολύ εξατομικευμένος, γιατί εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, όπως ο τρόπος (στυλ) διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, οι ανάγκες
του σχολείου, οι προσδοκίες της κοινότητας, κλπ. 
Σε γενικές γραμμές, τα στάδια δημιουργίας ενός φακέλου μαθητή είναι τα εξής. 
Ο μαθητής:
Σχεδιάζει τους σκοπούς και το είδος του Portfolio.
Συλλέγει στοιχεία.
Επιλέγει αυτά που τον αντιπροσωπεύουν. 
Σκέπτεται και αξιολογεί. 
Συνδέει και συσχετίζει τα προηγούμενα στοιχεία. 
Συζητά γι’ αυτά.
Απορρίπτει ό,τι δεν ισχύει πλέον και ανανεώνει με καινούργια στοιχεία.



Αξιοποίηση της τεχνολογίας προσομοίωσης και
μοντελοποίησης στη διδασκαλία των μαθημάτων και των
εργαστηριακών ασκήσεων

Διαδικασίες μοντελοποίησης με σκοπό τη μάθηση, μπορούν να
σχεδιαστούν είτε γύρω από παραδοσιακό πειραματικό υλικό στα
εργαστήρια, είτε γύρω από τεχνολογικά περιβάλλοντα μάθησης, και
συγκεκριμένα από εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Οι δραστηριότητες μοντελοποίησης είναι από τη φύση τους τυπικές
δραστηριότητες μάθησης μέσω διερεύνησης.

Δεδομένου ότι οι μαθητές (ιδιαίτερα στην Ελλάδα) δεν είναι
εξοικειωμένοι σε συστηματικές διαδικασίες πειραματισμού, 
διερεύνησης, και ακόμα περισσότερο μοντελοποίησης, είναι
απαραίτητο να υποστηριχτούν στην νοητική τους διαδρομή, μέσα από
προσχεδιασμένα, αλλά ευέλικτα φύλλα δραστηριοτήτων, ικανά να τους
υποστηρίξουν σε αυτή την πορεία. 

Τα φύλλα δραστηριότητας βοηθούν στη διδακτική διαχείριση του
θέματος μελέτης, με δύο κυρίως τρόπους: 

Αναλύουν ένα σύνθετο ερώτημα, σε επιμέρους σταδιακά ερωτήματα, 
καθοδηγώντας τους μαθητές στη διαδικασία της διερεύνησης/μοντελοποίησης, 
αλλά και της ουσιαστικής παρατήρησης και καταγραφής των δεδομένων που
παρέχονται από την προσομοίωση ενός δυναμικού μοντέλου, και κυρίως από τις
πολλαπλές αναπαραστάσεις (πίνακες τιμών, ραβδογράμματα, διαγράμματα
συμμεταβολών). 

Χωρίζουν τη δραστηριότητα σε επιμέρους ενότητες, επιτρέποντας μια πιο
ευέλικτη διαχείριση από τις ομάδες των μαθητών (που εργάζονται με διαφορετικό
ρυθμό), στα πλαίσια των διδακτικών ωρών. Η κάθε ομάδα μπορεί να εργάζεται
ανεξάρτητα, έχοντας όμως και σαφή σημεία αναφοράς που διευκολύνουν τη γενική
δια-ομαδική συζήτηση στην τάξη. 



Οι εκπαιδευτικοί, για να υποστηρίξουν τους μαθητές στη μάθηση των
αφηρημένων επιστημονικών εννοιών, χρησιμοποιούν παραδείγματα της
άμεσης εμπειρίας των μαθητών, επιδείξεις πειραμάτων, απλές
πειραματικές δραστηριότητες στο εργαστήριο, ή δραστηριότητες με
εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων και μοντελοποιήσεων στο
εργαστήριο υπολογιστών.

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων σχεδιάζονται για τη
διδασκαλία, τη μελέτη και την κατανόηση ενός φαινομένου μέσα από
την παρατήρηση της συμπεριφοράς του και της ανάδρασης που
παράγεται από την προσομοίωσή του (με βάση ‘κρυφό’ μαθητικό
μοντέλο που έχει ενσωματωθεί από το σχεδιαστή του λογισμικού). 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά μοντελοποίησης επιτρέπουν στους μαθητές να
ασχοληθούν με την επινόηση και κατασκευή μοντέλων (που εμπεριέχει τη
δημιουργία μοντέλου, τη δοκιμή του μέσα από προσομοίωση του φαινομένου
που απορρέει από το μοντέλο, τη βελτίωση του μοντέλου μέσα από τη σύγκριση
των αποτελεσμάτων του με αυτά της πραγματικότητας).

Σε όλες τις περιπτώσεις, βασικό συστατικό των λογισμικών αυτών είναι οι
προσομοιώσεις των υπό μελέτη φαινομένων, αλλά και η ‘οπτικοποίηση’ των
αφηρημένων εννοιών

Οι προσομοιώσεις επιτρέπουν στους μαθητές να παρατηρήσουν και να
διερευνήσουν φυσικά φαινόμενα που είναι δύσκολο ή αδύνατο να διερευνηθούν
πειραματικά, μελετώντας τις συνέπειες σημαντικού αριθμού αλλαγών στις
πειραματικές συνθήκες, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που
βασίζονται σε προσομοιώσεις, μέσα από κατάλληλα σενάρια και διδακτικές
προσεγγίσεις βοηθούν τους μαθητές να ξεπεράσουν τις γνωστικές δυσκολίες που
οφείλονται στις παρανοήσεις τους και να βελτιώσουν τις εναλλακτικές ιδέες τους



Ιδιαίτερα τα λογισμικά προσομοίωσης (και όχι μοντελοποίησης), ενδεχομένως
να οδηγούν σε συγχύσεις και υπεραπλουστεύσεις από την πλευρά των μαθητών
που τα χειρίζονται.

Επιπρόσθετα, είναι πιθανόν οι μαθητές που εκτελούν προσομοιωμένα
πειράματα, να ενδυναμώνουν τις δικές τους ημι-διαισθητικές ιδέες, αντί να
οδηγούνται πλησιέστερα στις παραδεκτές επιστημονικές θεωρίες

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι τα μοντέλα που παράγουν προσομοιώσεις
περιέχουν ένα βαθμό υποκειμενικότητας καθώς βασίζονται στις προσωπικές
επιλογές των κατασκευαστών του προγράμματος.

Είναι λοιπόν απαραίτητο σε κάθε περίπτωση, να διερευνάται αν και με πoιο
τρόπο συμβάλλουν τα λογισμικά αυτά, για ποια ηλικία μαθητών είναι κατάλληλα
και σε σχέση με ποιες δραστηριότητες.

Παρόλο που τα λογισμικά έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, 
συχνά εμπεριέχουν διαφορετικά δομικά στοιχεία, που ενδεχομένως να είναι
κρίσιμα, όταν πρόκειται για μαθητές σε διαδικασία εννοιολογικής συγκρότησης. 

Η πειραματική έρευνα επιτρέπει να δοθούν σαφείς πληροφορίες για το πώς οι
μαθητές χειρίζονται το λογισμικό, πώς οικοδομούν έννοιες και πώς αναπτύσσουν
συλλογισμούς, προκειμένου: α) να εξακριβωθεί πού και πώς συμβάλλει το κάθε
λογισμικό, και αν ενδεχομένως δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, β) να δοθούν
αναλυτικές και σαφείς πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς για τις ιδέες, 
συνειρμούς και συμπεριφορές των μαθητών, προκειμένου να βοηθηθούν στη
διδακτική διαχείριση της διδασκαλίας μέσω διερεύνησης εκπαιδευτικών
λογισμικών.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
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