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Σχέδιο Εργασίας (Project)- Ορισµός

• Ως σχέδιο εργασίας ορίζεται κάθε οργανωµένη µαθησιακή
δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως µορφής, που αναπτύσσεται σε
πλαίσιο ελεύθερης επιλογής, µε βάση προκαθορισµένο σχέδιο και

• αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, 
αξιών και δράσεων οι οποίες αφορούν ολιστικές καταστάσεις της
πραγµατικότητας και ενδιαφέρουν άµεσα τους εµπλεκόµενους µαθητές
ως άτοµα ή ως µέλη κοινωνικών οµάδων. 

• Κοµβικά στοιχεία σε οποιονδήποτε ορισµό του σχεδίου εργασίας πρέπει
να είναι: 
– «το σκόπιµο», 
– «το ενδιαφέρον», 
– «το ελεύθερο», 
– «το πραξιακό» και «το συλλογικό». (Ματσαγγούρας 2003).
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Εναλλακτικοί ορισµοί

• Η σύλληψη µιας δραστηριότητας που εκτελείται µε
όλη µας την καρδιά και προγραµµατίζεται µέσα σε
ένα κοινωνικό περιβάλλον.

» Kilpatrick 1918

• Ένας τρόπος διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν
αποφασιστικά εκπαιδευτικοί και παιδιά, ενώ η ίδια
διδασκαλία σχεδιάζεται, διαµορφώνεται και
επιτελείται από όλους όσους συµµετέχουν σε αυτήν.

» Frey, 1986
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Τι είναι τα σχέδια εργασίας;

• Τα σχέδια εργασίας είναι έρευνες θεµάτων που επιλέγουν και
σχεδιάζουν τα παιδιά. 

• Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται σ’ αυτά είναι βιωµατικές και
επικοινωνιακές.

• Η προσέγγιση ανάπτυξης θεµάτων οργανώνει το πρόγραµµα γύρω
από θέµατα που επιλέγονται, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι
ανάγκες των παιδιών και οι στόχοι του προγράµµατος. 

• Πρόκειται για µια δηµιουργική µαθησιακή διαδικασία που
αντανακλά µια καλύτερη προσέγγιση του θέµατος, αφού προκαλεί το
ενδιαφέρον του µαθητή που συµµετέχει στην επιλογή του. 

• Χαρακτηριστική είναι η παιδοκεντρική και διερευνητική διάσταση
της µεθόδου.
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Ποια είναι η θεωρητική βάση;

• Θεωρητική βάση στη µέθοδο προσφέρει η θεωρία του
πραγµατισµού µε τους Dewey και Kilpatrick που πρεσβεύει ότι
µόνο η µάθηση που πραγµατοποιείται µε διαδικασίες δράσης
και χειρισµού των πραγµάτων, προωθεί τη γνώση και τη
γνωστική ανάπτυξη. 

• Ενισχύεται από τις θέσεις του Bruner για ενεργό εµπλοκή των
µαθητών στην αναζήτηση της δοµής των πραγµάτων και τις
θέσεις του κοινωνικού εποικοδοµισµού για την πορεία και τις
συνθήκες της µάθησης.
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Από πού επιλέγονται τα θέµατα;

• Τα θέµατα που επεξεργάζονται τα σχέδια εργασίας
µπορούν να επιλέγονται από:
– τα ενδιαφέροντα των παιδιών

– τη φυσική και κοινωνική πραγµατικότητα

– το περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών
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Από ποιους επιλέγονται;

• προτείνονται από τα παιδιά
• προτείνονται από τον/την εκπαιδευτικό
• αποφασίζονται από κοινού

• Ο/Η εκπαιδευτικός δεν παραβαίνει τις αρχές κάνοντας ο ίδιος
προτάσεις όταν ο ίδιος εντοπίσει µια προβληµατική κατάσταση που δεν
είναι σε θέση να διαπιστώσει η οµάδα ή όταν οι µαθητές αδυνατούν να
καταλήξουν σε κάποιο συµπέρασµα. 

• ∆εν αντιστρατεύεται την όλη φιλοσοφία της µεθόδου, αν φροντίσει να
δηµιουργήσει ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα και
προβληµατισµούς που έµµεσα κατευθύνουν την οµάδα ( Χρυσαφίδης
2002 ) .
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Με ποια κριτήρια επιλέγονται;

• να εµπίπτουν στα ενδιαφέροντα των παιδιών, 

• να έχουν σχέση µε τα βιώµατα και τις εµπειρίες τους

• να έχουν σχέση µε τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος

• να οδηγούν σε διερευνητικές διεργασίες

• να προσφέρονται για διαθεµατικές προσεγγίσεις

• να υπάρχει πρόσβαση σε υλικό

• να εµπλέκονται περισσότερα άτοµα και φορείς του άµεσου
περιβάλλοντος στην υλοποίηση του έργου
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Από πού αναδύονται τα θέµατα;

• Το θέµα στο σχέδιο εργασίας µπορεί να αναδυθεί µετά από
προβληµατισµό και συζήτηση από αφορµές που θα δίδονται
µέσα από
– το ελεύθερο σχέδιο των παιδιών
– το παιχνίδι
– µία διδακτική επίσκεψη
– αναφορές, εµπειρίες των παιδιών
– ένα τυχαίο γεγονός



Αλβανόπουλος Γ. Σχ. Σύµβουλος 9

Πόσο χρόνο διαρκεί ένα σχέδιο
εργασίας;

• Η χρονική διάρκεια του σχεδίου εργασίας είναι
ανάλογη µε το πόσο διαρκεί το ενδιαφέρον των
παιδιών

• Υπάρχουν…
– µικρά σχέδια εργασίας των δύο έως πέντε ωρών
– µέτρια, διάρκειας δύο έως πέντε εβδοµάδων
– µεγάλα, µερικών µηνών έως ενός έτους
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Ποιος ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού;

• Ο/Η εκπαιδευτικός ενεργεί σαν εµψυχωτής, συντονιστής, 
καθοδηγητής. 

• Ο ρόλος του είναι ενεργός και ιδιαίτερα σηµαντικός. 

• ∆ουλεύει µε τα παιδιά, προτείνει, αναζητά, φροντίζει να διατηρείται
το ενδιαφέρον για το θέµα. 

• Εξασφαλίζει ένα ελκυστικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα. 

• Συνεργάζεται µε τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. 

• Αξιοποιεί τις διάφορες πηγές πληροφόρησης.
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Πώς εµπλέκονται οι γονείς;

• Οι γονείς µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στην
επεξεργασία ενός σχεδίου εργασίας
– ενηµερώνονται για το θέµα
– συνεισφέρουν µε υλικό αντικείµενα, βιβλία, συλλογές
– επισκέπτονται το σχολείο µεταφέρουν,   παρουσιάζουν

σχετικές εµπειρίες τους.



Αλβανόπουλος Γ. Σχ. Σύµβουλος 12

Φάσεις διεξαγωγής ενός Σχεδίου
εργασίας;

• Α' φάση (σχεδιασµός-προγραµµατισµός)
• Ανάδυση θέµατος

– µέσα από προβληµατισµό, διερεύνηση) 
– Συζήτηση π.χ. τι γνωρίζουµε για το συγκεκριµένο θέµα

• Ιδεοθύελλα: 
– τι θέλουµε να µάθουµε ή να κάνουµε για το θέµα

• Αξιολόγηση θέµατος: 
– αν πληροί τις προϋποθέσεις για διαπραγµάτευση

• Ιστόγραµµα:
– εξακτίνωση θέµατος σε επιµέρους διαστάσεις

• Ενηµέρωση γονέων
– ενηµερώνονται οι γονείς για το θέµα

• Στόχοι και δραστηριότητες: 
– ορίζουµε τους στόχους
– καταγράφουµε δραστηριότητες που θα βοηθήσουν την επίτευξη

των στόχων
– προγραµµατίζουµε τις δραστηριότητες
– αναθέτουµε εργασίες σε οµάδες
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Β & Γ Φάσεις

• Β' φάση
• Υλοποίηση του προγράµµατος.

• Γ' φάση
• Παρουσίαση
• Αξιολόγηση…

– της επίτευξης των στόχων
– της συνεργατικότητας ενδο- και δι-οµαδικά
– της διαφορετικής προσέγγισης αν υλοποιούσα για 2η φορά

το ίδιο σχέδιο
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Πώς εξακτινώνεται το θέµα;

• Τα σχέδια εργασίας αποτελούν ιδανικά πλαίσια για τη
διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος και την ολιστική αντίληψη
της γνώσης.

• Εξακτινώνονται πάνω σε συγκεκριµένα πλαίσια όπως:
– τα ενδιαφέροντα των παιδιών ( τι θέλουµε να µάθουµε για το

συγκεκριµένο θέµα )
– τους τοµείς του αναλυτικού προγράµµατος
– τη θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης (γλωσσική, λογικό

µαθηµατική, ενδοπροσωπική, διαπροσωπική, µουσική, 
νατουραλιστική, κιναισθητική, χωρική.)
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Εξακτίνωση του θέµατος σύµφωνα
µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών.

• Πιθανές ερωτήσεις που µπορούν να βοηθήσουν την
εξακτίνωση: Ποιος; Πού; Τι; Πόσο; Πότε; Γιατί; 
Πώς; …

∆ιατύπωση στόχων:



Αλβανόπουλος Γ. Σχ. Σύµβουλος 16

∆ιαθεµατική
προσέγγιση
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Πώς γίνεται η αξιολόγηση;

• Βασικό κριτήριο της αξιολόγησης αποτελούν οι στόχοι που
αρχικά τέθηκαν. 

• Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στο έργο που επιτεύχθηκε και
τη λειτουργικότητα της οµάδας. 

• Μέσα από την καταγραφή των θετικών και αρνητικών
εµπειριών αναπτύσσονται προβληµατισµοί που έχουν να κάνουν
µε τις επόµενες εργασίες.
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Το σχέδιο εργασίας µε τη βοήθεια παραδείγµατος

• ∆ύο φιλικά ζευγάρια συζητώντας
αποφασίζουν να πάνε µαζί διακοπές.

• Συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις
αλλά τελικά επιλέχτηκε ένας εφικτός
προορισµός.

• Σε λίγο αρχίζουν και κανονίζουν τις
λεπτοµέρειες όπως π.χ. σε τι
αποσκοπούν µε αυτό το ταξίδι, άδειες, 
περίοδος, µέσο µεταφοράς, κατάλυµα, 
κόστος, προετοιµασία κι επιµερισµός
δράσεων (αυτοκίνητο, µουσική, 
φωτογραφίες, ξεναγός, φαγητό κλπ)

• Α’ Φάση

– Ανάδυση θέµατος

– Ιδεοθύελα
– Αξιολόγηση θέµατος

– Στόχοι
– Σχεδιασµός-

προγραµµατισµός
δραστηριοτήτων κι
επιµερισµός
δράσεων.
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• Έρχεται η
προγραµµατισµένη µέρα
και ξεκινάει το ταξίδι.

• Παρουσιάζονται
απρόοπτα που λύνονται
από κοινού.

• Θέλοντας να
αποτυπώσουν τις στιγµές
που ζουν βγάζουν
φωτογραφίες, βίντεο, 
γράφουν ποιήµατα.

• Β’ ΦΑΣΗ

– Υλοποίηση

– Επανασχεδιασµός

– Αποτύπωση δράσεων
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• ∆ηµιουργούν ένα ξεχωριστό
άλµπουµ το οποίο θα µπορούν να το
βλέπουν ή να το δείχνουν όποτε
θέλουν.

• Βλέποντας το υλικό συζητούν
µεταξύ τους
– αν συνεργάστηκαν

αποτελεσµατικά,
– αν πέτυχαν το στόχο του

ταξιδιού, 
– τι θα έπρεπε να είχαν προσέξει

για να περάσουν καλύτερα
καθώς και

– τι διαφορετικό θα έκαναν αν
ξανασχεδίαζαν το ίδιο ταξίδι
αργότερα

• Γ’ ΦΑΣΗ
– Παρουσίαση-

επεξήγηση
– Αξιολόγηση

• επίτευξης
στόχων

• συνεργατικότητας

– αυτοκριτική
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Αξιολόγηση του Σχεδίου Εργασίας

• Ενδο-οµαδική και δι-οµαδική
– το έργο που έχει παραχθεί µε βάση τους αρχικούς στόχους

του σχεδίου εργασίας
– τη λειτουργικότητα της οµάδας µε βάση την ικανότητα

συνεργασίας του κάθε µέλους (αυτοαξιολόγηση και
ετεροαξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό)

– µε τη βοήθεια διαβαθµισµένης 4βάθµης κλίµακας

4                              3                 2              1

∆ε συµβάλλει

καθόλου στην

επίτευξη των

στόχων

Συµβάλλει πάρα

πολύ στην

επίτευξη των

στόχων

∆ε συνεργάζεται

µε κανέναν

Άλλοτε

συνεργάζεται και

άλλοτε όχι

Συνεργάζεται

πολύ καλά µε

τους συµµαθητές

του

Συνεργάζεται

άριστα µε τους

συµµαθητές του
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∆ιαδικασίες αξιολόγησης του
συλλογικού έργου των οµάδων

• µε βάση περιγραφικές κλίµακες διαβαθµισµένων
κριτηρίων (rubrics), οι οποίες αναφέρονται…
– (α) στη µεθοδολογία της έρευνας, 

– (β) στο περιεχόµενο του ερευνητικού αποτελέσµατος, 

– (γ) στη γλώσσα και στη δόµηση της Ερευνητικής
Έκθεσης της Οµάδας και

– (δ) στον τρόπο παρουσίασης της ερευνητικής εργασίας
στην εκπαιδευτική κοινότητα.
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Να εµπίπτουν τουλάχιστον σε τρεις
από τους επόµενους κύκλους:

• α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες», 
• β) «Τέχνη και Πολιτισµός», 
• γ) «Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες και

Τεχνολογία» και
• δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή να

συνδυάζουν κάποιους από αυτούς. 
• Αυτό διασφαλίζει τη διασπορά της θεµατολογίας και

τον αποκλεισµό της θεµατικής µονοµέρειας των
προτεινόµενων θεµάτων. 
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χρόνος
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• Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Βοηθητικές
• Project Zero was founded at the Harvard Graduate School of

Education in 1967 by the philosopher Nelson Goodman to study and
improve education in the arts. 

• Today, Project Zero is building on this research to help create
communities of reflective, independent learners; to enhance deep
understanding within disciplines; and to promote critical and
creative thinking. 

• Project Zero's mission is to understand and enhance learning, 
thinking, and creativity in the arts, as well as humanistic and
scientific disciplines, at the individual and institutional levels.

» http://www.pz.harvard.edu/History/History.htm
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