
1θ δραςτθριότθτα

• Πείτε 2 αλικειεσ και 1 ψζμα για τον εαυτό 
ςασ

• Προςπακοφμε να εντοπίςουμε το ψζμα (όχι 
ςε άτομα που ξζρουμε ςίγουρα)



2θ δραςτθριότθτα

• 4άδεσ με κάποιουσ τελείωσ άγνωςτουσ

• Γιατί ιρκα;

• Σι περιμζνω;

• Σι ανάγκεσ ζχω;

• Δυςκολίεσ που πικανό να ςυναντιςω



Παιχνίδι με κάρτεσ
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-Είναι πολύ ωραίος ο πλανήτης σας. Μήπως έχει ωκεανούς;
-Δεν μπορώ να ξέρω, είπε ο γεωγράφος.

-Ααα! (ο μικρός πρίγκιπας απογοητεύτηκε). Και βουνά;
-Δεν μπορώ να ξέρω, είπε ο γεωγράφος.
-Και πολιτείες και ποτάμια και ερήμους;

-Μήτε αυτό μπορώ να ξέρω, είπε ο γεωγράφος.
-Αφού είστε γεωγράφος!

-Ακριβώς, αποκρίθηκε ο γεωγράφος. 
Αλλά δεν είμαι και εξερευνητής.

Antoine De Saint-Exupiry, Ο μικρός Πρίγκιπας



τόχοι 

• Να αλλάξουν

– ρόλουσ

– νοοτροπία (διερευνθτικι μάκθςθ, 
ομαδοςυνεργατικι οργάνωςθ μακθτϊν)

– κουλτοφρα του ςχολείου (διεπιςτθμονικι 
ςυνεργαςία κακθγθτϊν)



• Ζνταξθ κεμάτων του ΑΠ ςε πλαίςιο 
πραγματικϊν καταςτάςεων (situated learning)



Διοικθτικά

• φλλογοσ ορίηει ςυντονιςτι των Project που 
κακορίηει τθ χριςθ των υποδομϊν 
(εργαςτιριο Πλθροφορικισ, βιβλιοκικθ κ.ά.)

• Σμιματα ενδιαφζροντοσ (ν+1) 20 μακθτζσ

• Μακθτζσ δθλϊνουν κζματα ιεραρχικά



οργάνωςθ

• 1 πρόβλθμα + ερωτιματα

• Αναηιτθςθ, ςυλλογι & επεξεργαςία 
δεδομζνων

• Οι εκπαιδευτικοί ςυηθτοφν αν το κζμα που 
προτείνουν οι μακθτζσ είναι ρεαλιςτικό να 
ολοκλθρωκεί ςε ζνα 4μθνο

• Εφικτό και όχι κοινότυπο

• Να υπάρχουν ερωτιματα!

• Ο πιχθσ ανάλογα με το επίπεδο των μακθτϊν



Οι μακθτζσ

• υγγράφουν όχι ςυρράφουν 

• Μεγάλο μζροσ τθσ δουλειάσ ςτο ςχολείο

• Επιςκζψεισ εκτόσ 

• Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν: κακοδθγοφμε, 
ςυνεντεφξεισ, φωτογραφίεσ, επιτόπια ζρευνα, 
πρωτότυπθ δουλειά



Δεξιότθτεσ

• Εκμάκθςθ δεξιοτιτων όπωσ:

– Πωσ γράφω μια αναφορά;

– Πωσ παρουςιάηω;

– Φωτογραφία

– Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο (αξιολόγθςθ)

– Επεξεργαςία βίντεο

– Κριτικι ανάγνωςθ πλθροφοριϊν



Αξιολόγθςθ

• Παίρνει κανονικό βακμό και από τουσ 2 κακθγθτζσ 
που το διδάςκουν

• Αξιολογοφμε
– Σρόπο Ζρευνασ ομάδασ 30%

• Προετοιμαςία, ςυςτθματικότθτα, μζκοδο, αυτονομία, γνϊςθ-
εμπειρία, θμερολόγιο, απάντθςθ ςτο ερϊτθμα

– Περιεχόμενο 30%
• Επικζντρωςθ ςτον προβλθματιςμό

– Γλϊςςα και δομι 20%
– Δθμόςια παρουςίαςθ 20%

• Σουσ γίνονται προςανατολιςμζνεσ ερωτιςεισ

ομαδικά



Ατομικι αξιολόγθςθ

• Ατομικόσ φάκελοσ

• Ημερολόγιο μακθτι με ςχόλια, δυςκολίεσ κ.ά.

• Ερωτθματολόγια, φϊτο κ.ά.

• Προςωπικι εμπειρία κακθγθτι (θμερολόγιο 
με ονόματα, να ςθμειϊνεται αμζςωσ μετά 
από κάκε μάκθμα)

• Ατομικι ςυμμετοχι ςτθν παρουςίαςθ 

• Βακμό ομαδικισ =ΜΟ ατομικϊν να μθν 
αποκλίνει από τον ομαδικό

• 15,15,16,16  12;;;;



αξιολογϊ

• Οπτικό υλικό

• Επιχειρθματολογία

• Τπάρχει διάλογοσ

• Αυτοπεριγραφι ςε 1-2 ςελίδεσ 

– Σι ζχει ςυνειςφζρει (ο κακζνασ);

– Σι προβλιματα είχε;

– Σι ζμακε;



Ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ (webquest)



Προτάςεισ κεμάτων

• Θρανιοτοιχογραφίεσ

• Ευγζνεια ςτο ςχολείο

• Διαβάςτε «κείμενο» Οι αντιλιψεισ των αρχαίων και 
δθμιουργιςτε ερωτθματολόγιο που κα δοκεί 
ςτουσ ςυμμακθτζσ ςασ

• Να μθν βρίςκονται ζτοιμα!

• Να υπάρχει κατανόθςθ & ςφνκεςθ (εκφράηω κάτι με άλλο 
τρόπο)



Παρουςίαςθ Project από ΔΕ


