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Υπεύθσνη Δήλωση Επιμορφούμενοσ/ης: Βεβαηώλω όηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο εξγαζίαο θαη όηη θάζε 

βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο είλαη πιήξωο αλαγλωξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία. 

Επίζεο έρω αλαθέξεη ηηο όπνηεο πεγέο από ηηο νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλωλ, ηδεώλ ή ιέμεωλ, είηε απηέο 

αλαθέξνληαη αθξηβώο είηε παξαθξαζκέλεο. Τέινο βεβαηώλω όηη απηή ε εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε από εκέλα 

πξνζωπηθά εηδηθά γηα ην Μείδνλ Πξόγξακκα Επηκόξθωζεο. 

 

 

 

1
ε
 Δξγαζία 

Τνπ εθπαηδεπηηθνύ Ηξαθιή Παιεά 

 

ΘΔΜΑ Α: Τίηινο ζελαξίνπ « Η εθπαίδεπζε ζην Βπδάληην» 

 

Α1:Σύλδεζε δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ κε ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηωλ 

Νέωλ Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ. 

  
  Τν παξώλ ζρέδην εξγαζίαο αθνξά ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο θαη 

απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Τν βαζηθό ηνπ  ζέκα  
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είλαη ν ηξόπνο πνπ εθπαηδεύνληαλ   ηα παηδηά ζην Βπδάληην θαη απηό εμεηάδεηαη κέζα 

από ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνύζαλ ηελ παξαπάλσ  ρξνληθή πεξίνδν, όζνλ 

αθνξά ηε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηε κόξθσζε   θαη  ηελ εξγαζία ησλ παηδηώλ. 

  Τν ζρέδην εξγαζίαο ζηεξίρζεθε, ζηε δνκή θαη ζηε θηινζνθία ηνπ, κέζα ζην 

ηδενινγηθό πιαίζην πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ. Ο ραξαθηήξαο 

ηνπ είλαη ζηνρνθεληξηθόο θαη νη επηκέξνπο ζηόρνη έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά  ησλ  Ν. Π. 

Σ.. 

   Πξώηνο επηκέξνπο ζηόρνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο καο  βαζηθέο 

έλλνηεο. Να γλσξίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ πώο γηλόηαλ ην 

κάζεκα ζην Βπδάληην, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο εθείλεο ηεο επνρήο, 

θαη λα ζπγθξίλνπλ απηό πνπ γηλόηαλ  ηόηε κε απηό πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα. Γίλνπκε έηζη 

ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο καο γηα λέα γλώζε, δεμηόηεηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 

πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν θαη εληζρύνπκε  ηελ θαηλνηνκία, αμηνπνηώληαο ηηο 

παξαζηάζεηο ηνπο.   Μέζα από ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ νη καζεηέο 

καο αιιειεπηδξνύλ, αλαθαινύλ ηηο δνκεκέλεο γλώζεηο ηνπο θαη καζαίλνπλ πώο λα 

ελεξγνύλ. 

  Γεύηεξνο επηκέξνπο ζηόρνο είλαη λα δώζνπκε ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα κπνπλ 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ην  Ν. Π. Σ. Οη  καζεηέο ζα κάζνπλ 

πώο λα καζαίλνπλ, απνθηνύλ γλώζε  από ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο θαη 

ζπγθξίλνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία εθπαίδεπζεο  από ηε βπδαληηλή πεξίνδν κε ηα αληίζηνηρα 

πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα  

 Μέζα από  δηάινγν,  ελίζρπζε θαη βνήζεηα από ην δάζθαιν, όηαλ ρξεηάδεηαη, ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, νη καζεηέο ζα νδεγεζνύλ ζηε ζρεκαηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ, 

ζα πξνσζήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο, θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

αλαπηύμνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο, θξηηηθέο θαη γλσζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο.  

  Τξίηνο επηκέξνπο  ζηόρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη λα κάζνπλ νη καζεηέο καο πώο λα 

ζπλεξγάδνληαη ζπιινγηθά κέζα από ηελ κηθξή θαη ηε κεγάιε νκάδα θαη λα αλαδείμνπκε 

ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Δδώ κπνξνύκε λα 

πνύκε όηη ην παηδί καζαίλεη «πώο λα ζπκβηώλεη» θαη κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο λα 

θαηαιάβεη πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπιινγηθή εξγαζία ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Δδώ 

αλαδεηθλύεηαη ε ζπνπδαηόηεηα ηεο ζπιινγηθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

Αλαπηύζζνπλ ηε δεμηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο,  

Δθαξκόδνπλ ηελ ηερληθή ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη νξγαλώλνπλ έλα παηρλίδη ξόισλ. 

Μέζα από απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη κε ην  ξόιν ηνπ δαζθάινπ λα είλαη ελζαξξπληηθόο 

θαη θαζνδεγεηηθόο δηεπθνιύλνπκε ηνπο καζεηέο καο λα αληιήζνπλ ηηο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Με ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε νη καζεηέο 

θαιιηεξγνύλ  ηηο θνηλσληθέο  θαη γλσζηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο πνπ καθξνπξόζεζκα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζσζηνύ πνιίηε. 

  Τέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο  επηκέξνπο ζηόρνο, είλαη λα ζπλδέζνπλ  νη καζεηέο καο 

απηό πνπ έκαζαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην Βπδάληην κε ηηο ζεκεξηλέο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο ηόζν ζε ηνπηθό όζν ζην επξύηεξν εζληθό θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Οη καζεηέο 

δηακνξθώλνπλ ζηάζεηο, επεθηείλνπλ ηηο  γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ θαη αλαπηύζζνπλ  

πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη  θξηηηθή ζθέςε.  

 Οη νκάδεο εθζέηνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ηελ νινκέιεηα θαη όινη  αλαζηνράδνληαη θαη 

νξγαλώλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, δεκνζηνπνηνύλ ην έξγν πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη, θξίλνπλ  θαη θξίλνληαη. βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα. Μαθξνπξόζεζκα, ζαλ 

πνιίηεο, ζα έρνπλ ζπγθξνηήζεη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ζηάζε.  
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Η αμηνιόγεζε ζα γίλεηαη ζε όιε ηελ εθαξκνγή θαηά ηελ πνξεία θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ. 

  Τν παξώλ ζρέδην εξγαζίαο ππεξεηεί όιεο ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ησλ ΝΠΣ 

αμηνπνηώληαο ζύγρξνλεο ηερληθέο θαη αλαπηύζζεη πνιύπιεπξα ηηο δεμηόηεηεο ησλ 

καζεηώλ καο.  

 Η ζηνρνθεληξηθή νξγάλσζε   ηνπ ζρεδίνπ παξαπέκπεη κε ηελ πξώηε καηηά ζηνπο 

ηέζζεξηο γεληθόηεξνπο ζηόρνπο ησλ ΝΠΣ α) Μύεζε ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο, 

β)Καηαλόεζε βαζηθώλ ελλνηώλ, δηαδηθαζηώλ θαη γεγνλόησλ, γ)Δπηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία θαη δ)Σύλδεζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

 Η εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ γίλεηαη κέζα από δξακαηνπνίεζε,  εξσηαπνθξίζεηο,  

νκαδηθή εξγαζία, ηερληθή ηνπ δηαιόγνπ θαη  εθπαίδεπζε κέζα από ηελ ηέρλε. 

 Οη  αζθήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηνπο  καζεηέο, ηνπο βνεζνύλ λα απνθηήζνπλ 

λέεο γλώζεηο, ελώ παξάιιεια ζπληεινύλ ζην λα αλαθιεζνύλ, επεθηαζνύλ θαη  

απνζαθεληζηνύλ  νη πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο. Δπηπξόζζεηα βειηηώζεθαλ πνιιέο 

δεμηόηεηεο-ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ όπσο ε επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιώζζα, ε θξηηηθή 

ζθέςε, ε ςεθηαθή ηθαλόηεηα, νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, νη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο, ε 

πξσηνβνπιία,  ε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ε πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε. 

 Η παξνπζία θαη ε παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο  εθαξκνγήο 

ηνπ ζρεδίνπ είλαη   ζηνρνθεληξηθή θαη κε δηαθξηηηθό ηξόπν νξγαλσηηθή.  Έκθαζε επίζεο 

δίδεηαη ζηνλ λα είλαη ν εθπαηδεπηηθόο δεκηνπξγόο  λένπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.  

Όιε ε δηαδηδαζία ραξαθηεξίδεηαη από δξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε 

δηδαζθαιία-µάζεζε, ηελ  θαζηέξσζε θαη ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

δεκηνπξγηθόηεηαο ζε όια ηα επίπεδα ηεο αλάπηπμήο,  αεηθνξία θαη  πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 Αθόκε κέζα  από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πξνσζείηαη ε ςεθηαθή επηθνηλσλία 

ζε ηζνξξνπία µε ηηο θιαζηθέο µνξθέο «εγγξαµµαηνζύλεο». 

 Ο ξόινο ηνπ καζεηή  είλαη εληζρπκέλνο κε ελεξγή ζπκκεηνρή από όινπο θαη 

ζεηηθό θιίκα ζπλεξγαζίαο. 

 Σην ηέινο ηνπ ζρεδίνπ πξαγκαηώλεηαη ε έλλνηα ηνπ αλαζηνραζκνύ θαη ηεο 

απηναμηνιόγεζεο. 

 Ο ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απηνύ αθνινπζεί ηηο αξρέο θαη ηε 

θηινζνθία ησλ Νέσλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ, έηζη ώζηε κέζα από ην ηξίπηπρν γλώζεηο 

- δεμηόηεηεο - ζηάζεηο, λα   δώζεη ζηνπο καζεηέο καο ηελ επθαηξία λα γίλνπλ ώξηκνη, 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη  θαη επαξθείο πνιίηεο. 

 

Α2 : Πξνηάζεηο –βειηηώζεηο ζην Γηδαθηηθό Σρέδην « Η εθπαίδεπζε ζην 

Βπδάληην» 

 
 Οη αιιαγέο θαη νη βειηηώζεηο πνπ πξνηείλσ ζην παξώλ ζρέδην εξγαζίαο γηα ην 

κάζεκα “ε Δθπαίδεπζε ζην Βπδάληην” ζηεξίδνληαη ζηνλ ηξόπν πνπ εξγάζηεθε ε νκάδα 

κνπ ζηα πιαίζηα ηεο Δπηκόξθσζεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 2 θαη 3, όπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζειίδα 62 ηνπ ηόκνπ Β΄ «Βαζηθό Δπηκνξθσηηθό Υιηθό». Η 

πξνηεηλόκελε δξαζηεξηόηεηα δίλεη έκθαζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη   ζηε 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ. Γηα λα πεηύρνπλ νη παξαπάλσ ζηόρνη πξνϋπόζεζε είλαη 

λα ππάξρεη ζηελ ηάμε θιίκα ζπλεξγαηηθό κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ν δάζθαινο λα έρεη ην 

ξόιν ηνπ ζπληνληζηή κε όζν ην δπλαηόλ πην δηαθξηηηθή ηελ παξέκβαζή ηνπ. Η  
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δξαζηεξηόηεηα παξακέλεη θαζαξά καζεηνθεληξηθή κε ππεπζπλόηεηα θαη ζεβαζκό ησλ 

θαλόλσλ από όινπο ηνπο καζεηέο. 

 Οη  ζηόρνη ηνπ ΠΣ πνπ πξνσζνύληαη είλαη ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ. Η αληηζηνηρία ησλ ζηόρσλ, ζηνπο 

ππιώλεο ηνπ Νηειόξ καζαίλσ: 1) πώο λα καζαίλσ  2) πώο λα ελεξγώ θαη 3) πώο λα 

ζπκβηώλσ, θαιιηεξγνύλ ην ηξίπηπρν ηεο επάξθεηαο Γλώζεηο-Γεμηόηεηεο-Σηάζεηο. 

  Μέζα από ηερληθέο όπσο  είλαη ε  δξακαηνπνίεζε, νη εξσηαπνθξίζεηο, νη 

νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ε ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε πξνσζνύκε ηνπο ζηόρνπο απηνύο θαη  

θαιιηεξγνύκε ηηο νξηδόληηεο ηθαλόηεηεο: 1) επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιώζζα, 2) 

ςεθηαθόο εγγξακκαηηζκόο, 3) κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, 4) ζπλεξγαηηθόηεηα θαη 

δεκηνπξγηθόηεηα, 5) αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη θξηηηθή ζθέςε. 

 

Πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
 

Φάζε Α (15 ιεπηά): Γηαβάδνπκε ην θείκελν από ην εγρεηξίδην ζειίδα 38, ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Αηνκηθά νη καζεηέο  ρσξίδνπλ ην θείκελν ζε ηξεηο βαζηθέο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ζηε ζπλέρεηα  βάδνπλ πιαγηόηηηινπο,  παξαηεξνύλ ηηο εηθόλεο. 

 Δπόκελε δξαζηεξηόηεηα είλαη λα ρσξηζηνύλ   ζε ηξεηο νκάδεο. Η 1
ε
 νκάδα 

αλαδεηά ζην ηληεξλέη εηθόλεο ζρεηηθέο κε θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα. Η 2
ε 

νκάδα 

θαηαγξάθεη πξνεγνύκελεο γλώζεηο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ην κάζεκα 

ζην Βπδάληην. Η 3
ε 

νκάδα κεηακνξθώλεη κηα γσλία ηεο ηάμεο ζε ρώξν πνπ λα κνηάδεη κε 

ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ. Δδώ θάλνπκε πξάμε ην «Μαζαίλσ πώο λα καζαίλσ» θαηά ηνλ 

Νηειόξ.   

 

Φάζε Β (15 ιεπηά): Η 1
ε
 νκάδα  αλαπαξηζηάλεη ζηελ ηάμε κία ζθελή από ην κάζεκα, 

ζρεηηθή κε ηνλ ηξόπν πνπ γηλόηαλ ε εθπαίδεπζε ζην Βπδάληην, έηζη ώζηε κε βησκαηηθό 

ηξόπν κέζα από δξακαηνπνίεζε θαη ξόινπο λα „δσληαλέςνπλ‟ ηελ επνρή εθείλε. Η 

παξνπζίαζε γίλεηαη κε παληνκίκα, όπσο απηή θαίλεηαη  ζηηο εηθόλεο πνπ έρνπλ βξεη ζην 

δηαδίθηπν θαη αλαθέξεηε ζην βηβιίν.. Η 2
ε
 νκάδα παξαθνινπζεί θαη ζην ηέινο θάλεη 

εξσηήζεηο. Τηο απεπζύλεη ζηελ νκάδα πνπ έθαλε ηελ δξακαηνπνίεζε θαη έηζη κέζα από 

δηάινγν δίλνληαη απαληήζεηο θαη ιύλνληαη  όπνηεο απνξίεο ππάξρνπλ.  Η 3ε νκάδα, 

θαηαγξάθεη θαη ζην ηέινο παξνπζηάδεη κία πεξηγξαθή όισλ όζσλ έγηλαλ κέρξη ηώξα από 

ηηο άιιεο νκάδεο.. «Μαζαίλσ πώο λα ελεξγώ θαη πώο λα ζπκβηώλσ» θαηά ηνλ Νηειόξ.  

 

Φάζε Γ (15 ιεπηά): Σε απηή ηε θάζε ε 1
ε
 νκάδα ζρνιηάδεη  ην θείκελν  πνπ θαηέγξαςε 

ε 3
ε
 νκάδα ζηελ πξνεγνύκελε θάζε. Η 2

ε
 νκάδα ζπλζέηεη  κηα εηθόλα από ην θείκελν 

πνπ αθνύεη. Η 3
ε
 νκάδα αιιάδεη  ζην θείκελν  ιέμεηο, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα πεξηγξάςεη 

κέζα από ην λέν θείκελν πώο γίλεηαη  ζήκεξα ε εθπαίδεπζε.  

 Όιεο νη εξγαζίεο απηήο ηεο θάζεο   παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα 

(αλαζηνραζκόο). Απηό είλαη ην πιηθό πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηα ίδηα ηα παηδηά κε 

βησκαηηθό ηξόπν. Απνηειεί δηθό ηνπο έξγν θαη είλαη απνηέιεζκα αηνκηθήο θαη 

ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο κέζα από βησκαηηθέο θαη θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο. Μεηά 

ηελ παξνπζίαζε όινη νη καζεηέο ζπκπιεξώλνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο, έηζη 

ώζηε κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο, λα γίλνπλ νη ζσζηέο παξεκβάζεηο γηα λα πεηύρνπκε 

ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο πνπ είρακε ζέζεη γηα απηό ην κάζεκα.  

 

B1 : Πξόηαζε γηα ηε δηαδηθαζία δηακόξθωζεο νκάδαο ζηελ ηάμε. 
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 Μέζα από ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο ηεο εθαξκνγήο ησλ Ν.Π.Σ νη καζεηέο θαιιηεξγνύλ 
γλώζεηο δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο. Απηό ζα ηνπο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμνπλ ηηο 

δεμηόηεηέο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο. Τν λέν ζρνιείν δίλεη έκθαζε θαη πξνσζεί κέζα από ηε ζρέζε θαη 

ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιειεπίδξαζε  θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ κειώλ ηεο 
νκάδαο.  

Με ηελ νκαδηθή εξγαζία θαιιηεξγνύληαη νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ θαη «Μαζαίλνπλ 

πώο λα ζπκβηώλνπλ», θαηά ηνλ Νηειόξ.  

 

Βήκα 1
ν
: Παξνπζίαζε ηωλ καζεηώλ - Δξγαζία ζηελ νινκέιεηα. 

 

 Τελ πξώηε κέξα  ηνπνζεηνύκε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηα θαζίζκαηα ζε έλα κεγάιν 

θύθιν θαη αθνύ θαζίζνπλ νη καζεηέο καο, κεηά έλαο - έλαο κε ηε ζεηξά έξρνληαη ζην θέληξν ηνπ 
θύθινπ θαη από κία βαξθνύια πνπ «πιέεη κέζα ζε γαιάδηα ζάιαζζα»επηιέγνπλ κία θάξηα. Οη 

θάξηεο απηέο πνπ έρεη εηνηκάζεη από πξηλ ν εθπαηδεπηηθόο έρνπλ δηάθνξα λεζηά. Οη καζεηέο ζηε 

ζπλέρεηα θάζνληαη πάιη θαη γξάθνπλ από ηε κία όςε ηεο θάξηαο ην όλνκά ηνπο. Σηελ άιιε 

γξάθνπλ ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα.: 1) Πνην είλαη ην αγαπεκέλν 
ζνπ λεζί; 2) Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ  ρξώκα; 3) Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ ηξαγνύδη; 4) 

Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ δών; 5) Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ όλνκα;  

 Με ηνλ ηξόπν απηό νη καζεηέο θηηάρλνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο. Μεηά θαινύληαη λα 
βάινπλ κε ηε ζεηξά., ηηο θάξηεο ηνπο κέζα ζηε βαξθνύια πνπ ηηο πήξαλ. Ο εθπαηδεπηηθόο θαιεί 

ζηε ζπλέρεηα ηνπο κηζνύο καζεηέο λα πάξνπλ ζηελ ηύρε από κία θάξηα ν θαζέλαο θαη λα 

δηαβάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ζηελ νινκέιεηα. Με ηνλ ηξόπν απηό παξνπζηάδνπλ ην πξνθίι ηνπ 

ζπκκαζεηή πνπ ζα είλαη ην δεπγάξη ηνπ. Αθνύ γίλνπλ όινη νη καζεηέο δπάδεο θάζνληαη έηζη ζε 
θάζε ζξαλίν. Οη ηαπηόηεηεο κέλνπλ ζε ρξήζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν 

γίλεηαη αλαζύζηαζε ησλ νκάδσλ ζε δηαζηήκαηα πνπ θξίλεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό όηη απηό 

είλαη απαξαίηεην.  

  

Βήκα 2
ν
: Πώο πεξάζακε ην θαινθαίξη - Δξγαζία αλά δπάδα. 

 

 Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη εηνηκάζεη θαη κνηξάδεη ζηηο  ηηο δπάδεο από κία εηθόλα ζρεηηθή κε 

ην θαινθαίξη ζηε ζπλέρεηα δεηάεη από ηα δεπγάξηα ησλ καζεηώλ λα δσγξαθίζνπλ κέζα ζε απηήλ 
ηνλ εαπηό ηνπο θαη αθνύ  αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο επράξηζηεο θαινθαηξηλέο εκπεηξίεο  λα 

ηηο κνηξαζηνύλ κε ην δηπιαλό ηνπο. Σηε ζπλέρεηα αληαιιάζνπλ  ηε δσγξαθηά ηνπο κε έλα από ηα 

άιια δεπγάξηα ηεο ηάμεο, κε ην νπνίν δελ γλσξίδνληαη θαιά θαη ζέινπλ λα γίλνπλ ηεηξάδα γηα λα 
έρνπλ έηζη ηελ επθαηξία κέζα από ηελ δηαδηθαζία απηή λα γλσξηζηνύλ θαιύηεξα. 

 Οξγαλώλνληαη  ζε ηεηξάδεο θαη θάζε παηδί παξνπζηάδεη  ζηελ ηεηξάδα πώο πέξαζε ην 

θαινθαίξη ην δεπγάξη ηνπ από ηε δπάδα. Η θάζε ηεηξάδα  επηιέγεη ην όλνκά ηεο θαη θηηάρλεη κία 
θαξηέια κε απηό γηα λα ην παξνπζηάζεη ζηελ νινκέιεηα. Η επηινγή ηνπ νλόκαηνο ηεο νκάδαο 

είλαη ειεύζεξε θαη όρη θαζνδεγνύκελε από ηνλ εθπαηδεπηηθό.  

 

Βήκα 3
ν
: Όινη καδί βάδνπκε ηνπο θαλόλεο - Δξγαζία ζηελ ηεηξάδα. 

 
 Πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ κε θνηλή απνδνρή θαη ζπλαίλεζε νη θαλόλεο έηζη ώζηε λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ε ηάμε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο,  ν 

εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ζε όιεο ηηο νκάδεο, κία ιίζηα από θαλόλεο, πνπ πξνηείλεη, γηα ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο. Οη νκάδεο θαηαγξάθνπλ θαη ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο  θαλόλεο  κε 

ηνπο νπνίνπο ζπκθσλνύλ ή δηαθσλνύλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ηε ιίζηα.  

 Σηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ ην ξόιν πνπ ζα έρεη ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζην ζρεδηαζκό 

ησλ θαλόλσλ. Αληηζηνηρνύλ ηνλ θάζε θαλόλα πνπ ζα ηεξνύλ, κε κηα πξνζδνθία πνπ έρνπλ από ηε 
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λέα ζρνιηθή ρξνληά θαη κε έλα ζύκβνιν πνπ ην δσγξαθίδνπλ. Απνθαζίδνπλ επίζεο  γηα ηηο 

ζπλέπεηεο  πνπ ζα έρνπλ όπνηνη δελ ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο.  
 Σε έλαλ  πίλαθα γξάθεη ε θάζε νκάδα όια απηά πνπ πξνηείλεη θαη ζπκθώλεζαλ κεηαμύ 

ηνπο. Ο πίλαθαο απηόο    έρεη θηηαρηεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη πεξηιακβάλεη  ζηήιεο: κε ηα 

νλόκαηα θαη ηνπο ξόινπο, ηνπο θαλόλεο θαη ηηο Πξνζδνθίεο, ηηο επηβξαβεύζεηο θαη ηηο πνηλέο. 
Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηνλ πίλαθά ηεο ζηελ νινκέιεηα γηα ζπδήηεζε. Όινη νη ηειηθνί θαλόλεο 

πνπ νκαδνπνίεζε θαη ζπκθώλεζε ε νινκέιεηα, αλαγξάθνληαη κε κεγάια γξάκκαηα, ζε έλα 

κεγάιν πίλαθα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο αίζνπζαο. αθνύ δηαβαζηνύλ 

κεγαιόθσλα νη θαλόλεο. όινη καδί ζπκθσλνύλ όηη απηνί πξέπεη λα ηεξνύληαη ρσξίο παξέθθιηζε, 
γηα λα ιεηηνπξγεί θαιύηεξα ε ηάμε θαη αθνύ ππνγξαθεί από όινπο ηνπο καζεηέο θαη ην δάζθαιν 

γίλεηαη έλα ζπκβόιαην πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη από όινπο. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη επηηπρεκέλε 

όηαλ, ζύκθσλα κε ηνλ Νηειόξ  « Μαζαίλσ πώο λα ζπκβηώλσ θαη καζαίλσ πώο λα ππάξρσ»όινη 
όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο αλαιακβάλνπλ ξόινπο επζύλεο ν θαζέλαο κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ.  

  

B2 : Πηζαλά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε 

δηακόξθωζε νκάδωλ ζηελ ηάμε  

 
 1.Κάζε αιιαγή λννηξνπίαο θαη ζηάζεσλ θαηά θαλόλα ζπλαληά δπζθνιίεο θαη 

αληηζηάζεηο. Έηζη επεηδή νη καζεηέο καο πηζαλόλ λα έρνπλ ζπλεζίζεη κέρξη ηώξα λα εξγάδνληαη 
δαζθαινθεληξηθά ζίγνπξα ζα ζπλαληήζνπκε πξώηα απ‟ όια κία δπζθνιία από ηα παηδηά ζην λα 

αληαπνθξηζνύλ θαη λα απνδερζνύλ ηνλ λέν νκαδνθεληξηθό  ηξόπν εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

βάδεη ηνλ καζεηή ζην επίθεληξν.  

 Από ηελ πξώηε ώξα ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ καζεηώλ 
θαη λα δεκηνπξγήζεη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρεη εηνηκάζεη,  θιίκα ελζνπζηαζκνύ ζηελ ηάμε, 

θηλεηνπνηώληαο όια ηα κέιε θαη ηηο νκάδεο πνπ ζα γίλνπλ. Σηγά - ζηγά λα θηάζνπλ ηα παηδηά ζην 

επίπεδν λα πξνρσξνύλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο κε όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε παξέκβαζε 
ηνπ δαζθάινπ. 

 2. Γπζθνιία επίζεο ζα ζπλαληήζνπκε όηαλ δεκηνπξγεζνύλ νη νκάδεο θαη ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη ην έλα παηδί ην άιιν.  Πξόβιεςε πξέπεη λα γίλεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν 
ζπλνιηθόο αξηζκόο είλαη κνλόο θαη  ζα πξέπεη κε θιήξσζε κία νκάδα λα έρεη ηξία κέιε. Γηα λα 

μεπεξάζνπκε ηηο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ παηδηώλ, θαιό είλαη από ηελ αξρή λα 

θαιιηεξγήζνπκε θιίκα ζεηηθό θαη αηζηόδνμν. Όινη λα πξνζπαζνύκε ζηελ αξρή απηό λα έρνπκε 

θαηά λνπ θαη έηζη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη ηξόπνο δσήο θαη επηθνηλσλίαο.  
 3,Ίζσο παξνπζηαζηεί πξόβιεκα κε ηνλ ρξόλν θαηαλνκήο θαη πξαγκαηνπνίεζεο γηα ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο, αιιά κε ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία, θαζνδήγεζε θαη παξέκβαζε από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό απηό ζα μεπεξαζηεί πνιύ ζύληνκα.   
4. Σεκαληηθόηαηνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ησλ δξάζεσλ πνπ ζρεδηάζακε είλαη  ε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο ηάμεο. Φώξνο ζηελ αίζνπζα γηα ηνλ θύθιν, ηηο δπάδεο, ηηο ηεηξάδεο. Η 

ύπαξμε ησλ ηερληθώλ κέζσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο κε ηηο παξαδνζηαθά αιιά θαη ηα 

ζύγρξνλα επνπηηθά κέζα. Απαξαίηεηε θαη ε ρξήζε ησλ Τ.Π.Δ. Δδώ ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηη ππάξρεη ζην ζρνιείν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη, λα βξεη ηξόπνπο 

γηα λα εμνπιίζεη ηελ ηάμε κε όια ηα απαξαίηεηα. Δίκαζηε βέβαηνη όηη ν εθπαηδεπηηθόο πνπ έρεη 

ελζνπζηαζκό θαη ζεηηθή ζηάζε, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα μεπεξάζεη θάζε δπζθνιία πνπ ζα 
πξνθύςεη. έηζη ώζηε λα εθαξκόζεη όια όζα έρεη ζρεδηάζεη θαη λα έρεη ηα θαιιίηεξα 

απνηειέζκαηα. 

Μέζα από ηελ εθαξκνγή ηνπ  ζρεδίνπ εξγαζίαο πξέπεη λα δώζνπκε ηελ επθαηξία ζε 
όινπο ηνπο καζεηέο  καο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο, ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

θαη κέζα από ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή όισλ  ην 

θιίκα ελζνπζηαζκνύ θαη αηζηνδνμίαο,  λα πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο πνπ από ηελ αξρή ζέζακε.  

   
   


