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✓ O Donald Maley γεννήθηκε το 1918 στην Buena Vista στην πολιτεία της
Πενσυλβανία

✓ Έλαβε Πτυχίο Βιομηχανικών Τεχνών από την Καλιφόρνια το 1944, το
μεταπτυχιακό του το 1947 και το διδακτορικό του το 1950, στη Βιομηχανική
Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.

✓ Ο Δρ Maley κατείχε διάφορες θέσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του,
συμπεριλαμβανομένων των Μουσικός (1936-1940), Καθηγητής Δ.Ε (1943),
Design / Executive Officer / Captain (1943) -1945), Εκπαιδευτής (1946-1951)

✓ Αναπληρωτής Καθηγητής (1951-1953)

✓ Καθηγητής (1953-1957), Καθηγητής & Πρόεδρος (1957-1974)

✓ Αναπληρωτής Πρύτανης (1974-1975)

✓ Oμότιμος καθηγητής (1987-1993). Ο Δρ Maley ήταν διεθνώς γνωστός για την
καινοτομία του στην Τεχνολογική Εκπαίδευση και την Επαγγελματική-Τεχνική
Εκπαίδευση και αποτέλεσε iδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Καθηγητών
Τεχνολογίας ITEΕA (International Technology and Engineering Educators
Association).

Ποιος είναι ο Donald Maley ?
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✓ O Donald Maley (1918-1993) ήταν Kαθηγητής στο μάθημα «Industrial arts»
στο Πανεπιστήμιο του Maryland. Ανήκει στους Παιδαγωγούς που οριοθέτησαν
την Τεχνολογία ως αντικείμενο σπουδών της γενικής παιδείας κάτω από τον
τίτλο «Technology Education» (Τεχνολογική Εκπαίδευση).

✓ Οι βιομηχανικές τέχνες αποτελούσαν για τον Maley την πλέον πρωτοποριακή
διάσταση του σχολικού προγράμματος. Στη βάση αυτή της πεποίθησης άρχισε
να εφαρμόζει ένα σύνολο διδακτικών μεθόδων που θα δούμε αργότερα.

✓ H καριέρα του Donald Maley έλαβε χώρα κυρίως κατά το δεύτερο μισό του 20ού
αιώνα. Είναι αναμφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς στον
τομέα των βιομηχανικών τεχνών/τεχνολογίας. Οι ομιλίες, τα άρθρα και τα βιβλία
του Dr. Maley βρίσκονται στο Αρχείο ITEEA στο Πανεπιστήμιο Millersville
(Πενσυλβάνια).

✓ Ας δούμε όμως σύντομα το ιστορικό πλαίσιο γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα και
τους βασικούς ορισμούς των όρων «industrial arts» και «Τechnology education»
που αποτελούν κομβικά στοιχεία της παιδαγωγικής μεθοδολογίας του Maley.

Ποιος είναι ο Donald Maley ?
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Τι καινούργιο όμως φέρνει ο Maley : 5
✓ O D.Maley, μαθητής του R.Hornbake στο Παν.του

Maryland αντιτίθεται στον κατακερματισμό της γνώσης
στο σχολικό πρόγραμμα και πίστευε ότι «υπάρχει μόνο
ένα γνωστικό αντικείμενο στην παιδεία και αυτό είναι η
ζωή σε όλες της τις εκδηλώσεις».

✓ Αξιοποίησε τις αρχές της προοδευτικής παιδαγωγικής
παράδοσης (Dewy, Bonser, Kilpatrick) και τα πορίσματα
της αναπτυξιακής ψυχολογίας στις μελέτες του.

✓ Έτσι υπήρξε μια σημαντική φυσιογνωμία της ανανεωτικής
κίνησης (Warner, Wilbert, Hornbake, Maley) για τον
εκσυχρονισμό της διδακτικής των βιομηχανικών τεχνών
αλλά και την διεύρυνση του περιεχομένου τους προς την
Τεχνολογία και έρευνα.



Βασικές παιδαγωγικές αρχές του Maley 6

✓ Πρώτιστος σκοπός της παιδείας είναι να ανταποκριθεί
στις αναπτυξιακές ανάγκες και στη συνολική ανάπτυξη
του μαθητή, ψυχολογική, ψυχοκινητική, διανοητική,
συναισθηματική, ηθική ως κοινωνικό όν.

✓ Το αντικείμενο της παιδείας και ιδιαίτερα των
βιομηχανικών τεχνών βρίσκεται στην «μέθοδο» που
χρησιμοποιούμε.

✓ Έτσι θα καταστήσει σκοπό της ζωής του το σχεδιασμό
και τη δοκιμασία στην πράξη νέων προγραμμάτων
και διδακτικών μεθόδων που συνδέουν την
μαθησιακή διαδικασία με το αίτημα της συνολικής
ανάπτυξης της προσωπικότητας του μαθητή.



Το Πρόγραμμα Maryland Plan 
7

✓ Εφάρμοσε το Πρόγραμμα Maryland Plan : «Η σπουδή
της βιομηχανίας και της τεχνολογίας στο γυμνάσιο», το
οποίο προβλέπει κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης των
γνώσεων της τεχνολογίας για κάθε αναπτυξιακό επίπεδο
από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

✓ Βοήθησε επίσης να θεμελιωθεί διεθνώς ο κλάδος της
Παιδαγωγικής και Διδακτικής της Τεχνολογίας υπό τον
όρο «Technology Education» ο οποίος δεν έχει σχέση με
την τεχνολογία της εκπαίδευσης που διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη διδακτική.



Donald Maley Ι
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✓ Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται σήμερα στην Ελλάδα
ονομάζεται Maryland Plan, το οποίο προβλέπει κατάλληλες
μεθόδους προσέγγισης των γνώσεων της τεχνολογίας για
κάθε αναπτυξιακό επίπεδο μαθητών (από το νηπιαγωγείο έως
και το λύκειο).

Αυτές oι μέθοδοι είναι :

✓ Ατομική Εργασία (unit method, 1953)

✓ Ομαδική Εργασία (Group Project, 1948)

✓ Έρευνα και Πειραματισμός (Research and experimentation
Project, 1952)

✓ Γραμμή παραγωγής (line production, 1955)

✓ Τεχνική ανάπτυξη (technical development)

Στην επόμενη εικόνα θα δούμε  ορισμούς των όρων «industrial 
arts» και «Τechnology education».
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Εικόνα 1. Βασικοί ορισμοί των όρων «industrial arts» και «Τechnology education» 

Πηγή : Περιοδικό Journal of Technology Education, Vol. 5 No. 2, Spring 1994, μτφ Ε.Χονδρογιάννης 



10

◼ Είναι απαραίτητο να 
υπάρχει μέσα στο 
σχολείο ένας χώρος 
όπου οι μαθητές θα 
συναρμολογούν όλα τα 
μέρη (γνωστικά 
αντικείμενα)  και θα 
προκύπτει ένα μόνο 
γνωστικό αντικείμενο 
στην παιδεία που δεν 
είναι άλλο από τον 
κόσμο της πραγματικής 
ζωής. Αυτός ο χώρος 
είναι η Τεχνολογία.

Donald Maley ΙΙ
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❑ Οι παιδαγωγικές αρχές του συντέλεσαν στην 
ανάπτυξη και την βελτίωση των παιδαγωγικών 
μεθοδολογιών της Eπαγγελματικής Εκπαίδευσης  
(Vocational Education).

❑ Ανέπτυξε παιδαγωγικά σενάρια και μεθοδολογία 
που συνδιάζουν τα μαθηματικά, τις φυσικές 
επιστήμες και την τεχνολογία που αποτέλεσαν 
τον πρόδρομο του παιδαγωγικού ρεύματος 
STEM (Science, Technology, Engineering, Math).

❑ Ο παγκόσμιος οργανισμός των καθηγητών 
τεχνολογίας ΙΤΕΕΑ έχει θεσπίσει το ετήσιο 
βραβείο  Donald Maley για τον φοιτητή που θα 
υλοποιεί εξαίρετες εργασίες πάνω στην 
Τεχνολογική Εκπαίδευση.

Donald Maley ΙII



Ιστοσελίδα της Ένωσης ΙΤΕΕΑ 12



13

◼ Ένα παράδειγμα-σενάριο 
αξιοποίησης στοιχείων από τα 
μαθηματικά, τις φυσικές 
επιστήμες και την 
τεχνολογία, από την αρχαία 
Ελλάδα : «Ανύψωση 
βάρους με τροχαλία και 
σχοινί». 

◼ Πηγή : Βιβλίο 
math/science/technology 
projects Donald Maley (1953) 
το οποίο προβλέπει 
κατάλληλες μεθόδους

Donald Maley IV
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Γιατί μαθαίνουμε Τεχνολογία;

✓ Οι βασικές επιστήμες αποτελούν τα 
θεμέλια των τεχνολογικών επιστημών

✓ Είναι ενδιαφέρον (!) και η γνώση που 
προσφέρει επηρεάζει όχι μόνο το πώς 
ζούμε αλλά και το πώς σκεφτόμαστε.

Technology Education 

(Τεχνολογική Εκπαίδευση) Ι
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Το Πρόγραμμα Maryland Plan απόλυτα συμβατό 
με την ευρωπαϊκή πολιτική 16

Σύμφωνα με την Ε.Ε. (συμφωνία
Λισσαβώνας 2000), απαιτείται :

❑ μια νέα διαδικασία που αλλάζει
στοιχειωδώς τη σχέση μεταξύ
εκπαίδευσης και των πολιτών, και η
οποία βασίζεται σε τρεις βασικούς
άξονες.

❑ Την ανάπτυξη τοπικών εκπαιδευτικών
κέντρων, την προώθηση νέων βασικών
ικανοτήτων και ιδιαίτερα αυτών που
συνδέονται με την προώθηση των νέων
τεχνολογιών και της τεχνολογίας, και
την αύξηση της διαφάνειας των
προσόντων για να είναι εύκολη και
δυνατή η αντιστοίχηση σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο και η αύξηση της κινητικότητας.

❑ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη
μέλη να ευθυγραμμίζουν τις Εθνικές
νομοθεσίες και να πάρουν τα
απαραίτητα μέτρα

Σύμφωνα με το Maryland Plan, απαιτείται :

❑ η ενσωμάτωση γνώσεων από τα μαθηματικά,
τις φυσικές επιστήμες, τις επικοινωνίες και τις
κοινωνικές επιστήμες στις δραστηριότητες για
την τεχνολογική εκπαίδευση. (Ολοκληρωμένη
μάθηση-Integrated learning).

❑ Ανάπτυξη Ικανότητας για αξιοποίηση μιας
ποικιλίας πηγών πληροφόρησης διαφόρων
βαθμών δυσκολίας, συμπεριλαμβανόμενης
της σύγχρονης πηγής πληροφόρησης του
διαδικτύου που παρέχει πρόσβαση σε όλες τις
διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης και
βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο .

❑ Ανάπτυξη Ικανοτήτων στους μαθητές να
επιλύουν τεχνολογικά προβλήματα.

❑ Ανάπτυξη Ικανοτήτων στους μαθητές
αναζήτησης πληροφοριών, ταξινόμησής και
εφαρμογής τους στην πράξη.



Το Πρόγραμμα Maryland Plan απόλυτα συμβατό με το 
μοντέλο Εκπαίδευση 4.0 και την ατζέντα του ΟΗΕ 2030 17

Σύμφωνα με ορισμένους από τους στοχους
που θέτει η Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την
Εκπαίδευση 4.0, απαιτείται :

❑ Η αξιοποίηση και η ευελιξία της ψηφιακής
τεχνολογίας στην εκπαίδευση των μαθητών

❑ Η 4η βιομηχανική επανάσταση, ανέδειξε
δύο κυρίαρχα ζητήματα: τις δεξιότητες που θα
πρέπει να διαθέτουν οι νέοι, καθώς και τη
σημασία της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας. Η τεχνολογική
εξειδίκευση δεν αρκεί από μόνη της για να
αποτελέσει πηγή καινοτομίας.

❑ Η γνώση πρέπει επίσης να συνδυάζεται με
επιχειρηματικές ικανότητες, οργανωτική
τεχνογνωσία και σχεδιασμό.

❑ Τα σχολεία θα πρέπει επιπλέον της
θεμελιώδους γνώσης, να προσφέρουν τη
δυνατότητα στους μαθητές να ενισχύσουν και
επεκτείνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους,
ευέλικτα, σε όλη τους τη ζωή.

Σύμφωνα με το Maryland Plan, απαιτείται :

❑ η ενσωμάτωση γνώσεων από τα μαθηματικά, τις
φυσικές επιστήμες, τις επικοινωνίες και τις
κοινωνικές επιστήμες στις δραστηριότητες για την
τεχνολογική εκπαίδευση. (Ολοκληρωμένη μάθηση-
Integrated learning).

❑ Ανάπτυξη Ικανότητας για αξιοποίηση μιας ποικιλίας
πηγών πληροφόρησης διαφόρων βαθμών δυσκολίας,
συμπεριλαμβανόμενης της σύγχρονης πηγής
πληροφόρησης του διαδικτύου που παρέχει
πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές
πληροφόρησης και βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο .

❑ Ανάπτυξη Ικανοτήτων στους μαθητές να επιλύουν
τεχνολογικά προβλήματα.

❑ Ανάπτυξη Ικανοτήτων στους μαθητές αναζήτησης
πληροφοριών, ταξινόμησής και εφαρμογής τους
στην πράξη.
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Διαγράμματα ροής που περιγράφουν τις μεθόδους διδασκαλίας 

του Maley για την Τεχνολογική Εκπαίδευση (συνέχεια)
(Πηγή : Βιβλίο Τεχνολογία Α, Β Γυμνασίου στην Ελλάδα)
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Διαγράμματα ροής που περιγράφουν τις μεθόδους διδασκαλίας 

του Maley για την Τεχνολογική Εκπαίδευση (συνέχεια)
(Πηγή : Maley, 1969, “A New Role for Industrial Arts In the Senior High School”)



Technology Education 

(Τεχνολογική Εκπαίδευση) ΙΙ
20

Η Τεχνολογία είναι πειραματική

✓ Μέσα από την μέθοδο Έρευνα και Πειραμασμός
ψάχνουμε κανονικότητες και αρχές (θεωρίες, 
νόμοι)

✓ Ερώτημα→Πείραμα→Αποτέλεσμα→Θεωρία→Νό

μος



Technology Education 

(Τεχνολογική Εκπαίδευση) ΙΙΙ
21



Technology Education 

(Τεχνολογική Εκπαίδευση) ΙV
22

Η Tεχνολογία κατασκευάζει μοντέλα για να λύσει 
καθημερινά προβλήματα ακολουθώντας την 
μέθοδο Problem Solving

✓ Απλοποιημένη εκδοχή φυσικού συστήματος

✓ Αδυναμία ανάλυσης χωρίς απλοποίηση

✓ Προσοχή: Όχι υπερβολική απλοποίηση!



Technology Education 

(Τεχνολογική Εκπαίδευση) V
23

ΑΕΡΑΣ



Technology Education 

(Τεχνολογική Εκπαίδευση) VΙ
24

Υλικό Σημείο
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Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα Maryland Plan μετέφερε 
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 1993, ο φοιτητής του 
Maley, Νίκος Ηλιάδης, καθηγητής στην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
και αργότερα Σύμβουλος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Το πρόγραμμα Maryland Plan 

στην Ελλάδα Ι



13/5/2021 Ελευθέριος Σπ. Χονδρογιάννης 26

Σχ.έτος Τίτλος Μαθήματος Τάξη Ώρες Παρατηρήσεις

1977-78 Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου 2 Το μάθημα διδάχθηκε πιλοτικά 

σε 4 Γυμνάσια

1978-79 Τεχνολογία Α΄, Β΄ Γυμνασίου 2 Το μάθημα διδάχθηκε πιλοτικά 

σε 17 Γυμνάσια

1979-80 Τεχνολογία Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου 2 Το μάθημα διδάχθηκε πιλοτικά 

σε 17 Γυμνάσια

1984-85 Τεχνολογία και 

παραγωγή

Α΄ Λυκείου 4 Το μάθημα διδάχθηκε σε 50 

Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια

1993-94 Τεχνολογία Α΄, Β΄ Γυμνασίου 2 Το μάθημα εισάγεται σε όλα τα 

Γυμνάσια της χώρας

1997-98 Τεχνολογία Α΄ Λυκείου 2 Το μάθημα εισάγεται σε όλα τα 

Λύκεια της χώρας

1998-99 Τεχνολογία 

Επικοινωνιών

Β΄ Λυκείου 2 Το μάθημα εισάγεται στην 

τεχνολογική κατεύθυνση

1999-00 Τεχνολογία και 

Ανάπτυξη

Γ΄ Λυκείου 2 Το μάθημα εισάγεται στην 

τεχνολογική κατεύθυνση

2007-08

2015-16

Τεχνολογία Α΄, Β΄ Γυμνασίου

Α΄, Β΄, Γ Γυμνασίου

1 Νέο αναλυτικό πρόγραμμα

Πίνακας : Σταθμοί στην ιστορία του μαθήματος της 

τεχνολογίας στην Ελλάδα (Πρόγραμμα Maryland Plan)



Το πρόγραμμα Maryland Plan στην 

Ελλάδα ΙΙ
27

✓ Η μέθοδος που χρησιμοποιείται σήμερα στην 
Ελλάδα είναι αυτή του προγράμματος Maryland
Plan του Donald Maley, το οποίο προβλέπει 
κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης των γνώσεων 
της τεχνολογίας για κάθε αναπτυξιακό επίπεδο 
μαθητών (από νηπιαγωγείο έως το λύκειο). Η 
μέθοδος αυτή σε γενικές γραμμές ακολουθεί τη 
μέθοδο Project (Α, Β, Γ’ Γυμνασίου).

✓ Α’ Γυμνασίου: Ατομική Εργασία (unit method)

✓ B’ Γυμνασίου : Ομαδική Εργασία (Group Project)

✓ Γ’ Γυμνασίου : Έρευνα και Πειραματισμός 
(Research Project)

✓ .



Ερωτήσεις-Σύνοψη
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✓ Η τεχνολογική εκπαίδευση (Τεχνολογία) χρειάζεται να λάβει την
πραγματική θέση που της αρμόζει ανάμεσα στα άλλα γνωστικά
αντικείμενα στη χώρα μας ως μάθημα γενικής παιδείας. Έχουν γίνει
αρκετές προσπάθειες στη χώρα μας, τα τελευταία 30 χρόνια
χρειάζεται όμως να συνεχιστούν προκειμένου να πετύχουμε αυτό
που ο Maley είχε θέσει ως σκοπό της ζωής του :

✓ Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή νέων προγραμμάτων και διδακτικών
μεθόδων να συνδέουν την μαθησιακή διαδικασία με το αίτημα της
συνολικής ανάπτυξης της προσωπικότητας του μαθητή.

✓ Το Πρόγραμμα του Μαθήματος της Τεχνολογίας για τη Γενική
Εκπαίδευση είναι απολύτως Συμβατό με την Ευρωπαϊκή Πολιτική και
τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Εκπαίδευση.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
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