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Βιωμαηική Μάθηζη 

  Με ηνλ όξν βησκαηηθή 

κάζεζε αλαθεξόκαζηε ζηε 
δηαδηθαζία εθείλε ζύκθσλα 
κε ηελ νπνία νη 
εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη 
λα δήζοσλ θαη ελζσλείδεηα 
λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηθές 
ηοσς ζκέυεις, 
ζσναιζθήμαηα, δράζεις 
θαη ανηιδράζεις ζε κία 
θαηάζηαζε.  



Σι ζημαίνει εκπαίδεςζη μέζα από ηην Δμπειπία; 

  Δθπαίδεπζε κέζα από ηελ 
εκπεηξία ζεκαίλεη όηη νη 
εθπαηδεπόκελνη πξώηα 
εθηίζεληαη ζε κία εκπεηξία θαη 
κεηά ελζαξξύλνληαη λα 
αλαζηνραζηνύλ θαη λα 
αλαπηύμνπλ λέεο ηθαλόηεηεο, 
λέεο δεμηόηεηεο , λέεο 
ζπκπεξηθνξέο ή λένπο 
ηξόπνπο ζθέςεο (Jackson, & 
Caffarella, 1994:5).  



Λειηοςπγίερ Βιωμαηικήρ Μάθηζηρ 

 εκπεηρία,  

 

 ζηοταζηηθή παραηήρεζε,  

 

 γελίθεσζε, 

 

 πεηρακαηηζκόο  



Γιαηί  σπηζιμοποιούμε Βιωμαηικέρ ςμμεηοσικέρ 

Σεσνικέρ ζηην Δκπαίδεςζη; 1/3 

Γηαηί κε ηε ζσζηή ρξήζε απηώλ ησλ ηερληθώλ 
επηηπγράλεηαη: 

 

 ε αλάπηπμε νκαδνζπλεξγαηηθώλ κνξθώλ 
δηδαζθαιίαο,  

 
  ε  ελίζρπζε ηεο απηελέξγεηαο ησλ 

καζεηώλ θαη ε ελεξγεηηθόηεξε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία,  

 
 ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο,  



Γιαηί  σπηζιμοποιούμε Βιωμαηικέρ ςμμεηοσικέρ 

Σεσνικέρ ζηην Δκπαίδεςζη; 2/3 

 

 ε  θαιιηέξγεηα ηεο επξεηηθήο πνξείαο 
κάζεζεο,  

 

 ε αλάπηπμε ακθίδξνκσλ ζρέζεσλ 
επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ δάζθαιν θαη 
ηνπο καζεηέο,  

 

 αλάκεζα ζηνπο καζεηέο,  



Γιαηί  σπηζιμοποιούμε Βιωμαηικέρ ςμμεηοσικέρ 

Σεσνικέρ ζηην Δκπαίδεςζη; 3/3 

 

 ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ εξεζηζκάησλ κε ζηόρν 
ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη ηελ επεμεξγαζία 
ιύζεσλ,  

 

 ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία,  

 

 ε παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ κάζεζεο γηα όινπο ηνπο 
καζεηέο αλεμάξηεηα από ηελ θνηλσληθν-
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο πξνέιεπζε, 

 

 Η εζσηεξηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ ζρνιείνπ 

 



Καηηγοπίερ Βιωμαηικών  

ςμμεηοσικών Σεσνικών 

 
 

 Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ δηεμάγνληαη 
κέζα ζηελ ηάμε 

 

  Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ δηεμάγνληαη 
έμσ από ηελ ηάμε (outdoor training)  

 

 Δθπαηδεπηηθέο αζθήζεηο - παηρλίδηα 



Μεθοδολογία ζσεδιαζμού- Οπγάνωζηρ και ςλοποίηζηρ 

Βιωμαηικών ςμμεηοσικών Σεσνικών ζηην ηάξη1/7 

 1ο βήμα: Μελέηη και αξιοποίηζη πληποθοπιών  
   
 Δξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη: 
 ε πνηνπο απεπζύλεηαη ε δηδαζθαιία πνπ ζα πινπνηήζσ 
 Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο εθπαηδεπόκελσλ- 

αλάγθεο – πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο ζρεηηθά κε ην 
αληηθείκελν δηδαζθαιίαο) 

 Γηαηί πινπνηώ ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε 
 Πνην είλαη ην πεξηερόκελό ηεο 
 Πνπ ζα γίλεη ε πινπνίεζή ηεο ( ζηελ αίζνπζα, ζην 

πξναύιην, ζην πεδίν) 
 Πόηε ζα γίλεη ε πινπνίεζή ηεο ( ρξνληθόο πξνζδηνξηζκόο) 

 



Μεθοδολογία ζσεδιαζμού- Οπγάνωζηρ και ςλοποίηζηρ 

Βιωμαηικών ςμμεηοσικών Σεσνικών ζηην ηάξη 2/7 

 2ο Βήμα: Διαηύπωζη ζηόσων Διδακηικήρ παπέμβαζηρ 
ζε επίπεδο:    

  (γλώζεσλ , δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ , ζπκπεξηθνξώλ) 

 

Οη ζηόρνη πξέπεη λα δηαηππώλνληαη κε ξήκαηα πνπ δειώλνπλ 
ελέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξεί εύθνια λα πξνζδηνξηζηνύλ.  

Για ζηότοσς ποσ αθορούν γνώζεις απαραίηηηο 
είναι να τρηζιμοποιούνηαι ηα ακόλοσθα 
ρήμαηα :  
αλαγλσξίδσ, δηαθξίλσ, εξκελεύσ, πεξηγξάθσ, 
νξίδσ, απαξηζκώ, επηιέγσ, θαηαηάζζσ, ζπγθξίλσ, 
ζπζρεηίδσ.  
, πξνηηκώ, πηνζεηώ, ππνθηλώ, ππνζηεξίδσ  



Μεθοδολογία ζσεδιαζμού- Οπγάνωζηρ και ςλοποίηζηρ 

Βιωμαηικών ςμμεηοσικών Σεσνικών ζηην ηάξη 3/7 

 Για ζηότοσς ποσ αθορούν ικανόηηηες 
απαραίηηηο είναι να τρηζιμοποιούνηαι ηα 
ρήμαηα:  
επηδεηθλύσ, θαηαζθεπάδσ, κεηαηξέπσ, κεηξώ, 
ζπληάζζσ, ζρεδηάδσ, ππνινγίδσ, δηνξζώλσ, 
ειέγρσ, επαιεζεύσ, επηιύσ, εθαξκόδσ, 
ρξεζηκνπνηώ.  
 

Για ζηότοσς ποσ αθορούν ζηάζεις- 
ζσμπεριθορές ηα ρήμαηα:  
απνδέρνκαη, εθηηκώ, απνξξίπησ, ακθηζβεηώ, 
δηεξσηώκαη, ελζαξξύλσ, παξνηξύλσ, πξνηηκώ, 
πηνζεηώ, ππνθηλώ, ππνζηεξίδσ.  

 

 



3ο Βήμα: Καθοπιζμόρ και Οπγάνωζη Πεπιεσομένος    

              Δκπαιδεςηικών Γπαζηηπιοηήηων 4/7 

 Σν πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα 
ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαθηηθήο 
παξέκβαζεο. 

 Σν πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ κνπ 

 Οη δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη λα  θαζνξίδνληαη 
αλαιπηηθά θαη λα δηαηππώλνληαη κε αθξίβεηα θη 
ζαθήλεηα. 

 



 4Ο Βήμα: Γημιοςπγία Ομάδων επγαζίαρ με βάζη 5/7  

 Σα  ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ κνπ 

 Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

 Σελ εκπεηξία θαη ηηο γλώζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην 
αληηθείκελν ηνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο ηνπο 

 



5ο Βήμα: Δπιλογή καηάλληλων βιωμαηικών 

ζςμμεηοσικών   

              εκπαιδεςηικών ηεσνικών και μέζων 

διδαζκαλίαρ 

6/7 
 Οη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πξέπεη: 

  λα είλαη ζπκκεηνρηθέο,  

 λα ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερόκελν ηεο δηδαθηηθήο 
παξέκβαζεο,  

 ηηο πξνππάξρνπζεο εκπεηξίεο  

 ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ,  

 λα πξνάγνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ 
εθπαηδεπηηθό θαη ηνπο καζεηέο. 



6ο Βήμα: Αξιολόγηζη διδακηικήρ παπέμβαζηρ με: 7/7 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ κνληέινπ αμηνιόγεζεο 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ ηύπνπ αμηνιόγεζεο 

 Δπηινγή θαηάιιεισλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 



Δίδη Αζκήζεων Αξιολόγηζηρ 

 Αζθήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ 

 Αζθήζεηο αληηζηνηρίαο 

 Αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο « ζσζηνύ-ιάζνπο» 

 Αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελώλ 

 Αζθήζεηο ζσζηήο αθνινπζίαο  

 



ςμμεηοσικέρ Δκπαιδεςηικέρ 

Σεσνικέρ 

 

  Καηαηγηζκόο ηδεώλ 

 

Μειέηε Πεξίπησζεο 

  



Καηαιγιζμόρ Ιδεών 

 Πνιπεπίπεδε εμέηαζε 

 Δξεζίζκαηα, ώζηε λα 
αλαδεηνύλ 
πιεξνθνξίεο 

 Αλάπηπμε θξηηηθήο 
ηθαλόηεηαο 

 Δπεμεξγαζία ιύζεσλ 

 Μάζεζε κέζα από 
πξάμε 

 



Μελέηη Πεπίπηωζηρ 1/2 

 Έλα πξαγκαηηθό ή 
ππνζεηηθό παξάδεηγκα, 
πνπ αληαλαθιά κηα 
επξύηεξε θαηάζηαζε, 
παξνπζηάδεηαη ζηνπο 
εθπαηδεπόκελνπο, κε 
ζθνπό λα αλαιπζεί ζε 
βάζνο θαη λα 
δηεξεπλεζνύλ νη ιύζεηο 
ζηα πξνβιήκαηα πνπ 
αλαδύνληαη  
 

 

 

 



Μελέηη Πεπίπηωζηρ 2/2 

Η εθπαηδεπηηθή απηή 
ηερληθή έρεη δύο πεδία 

εθαρκογής 
 

•Αθελόο ρξεζηκνπνηείηαη κε 
ζηόρν λα γίλεη εκπέδωζε 

θαη εθαρκογή ηωλ 
ζεωρεηηθώλ γλώζεωλ ποσ 

έτοσλ αποθηεζεί. 
 

•Αθεηέξνπ πηνζεηείηαη όηαλ 
αθόκε δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ε απόθηεζε 
ησλ απαηηνύκελσλ 

γλώζεσλ θαη ζηόρνο είλαη 
λα σποθηλεζεί ε εσρεηηθή 
πορεία προς ηε κάζεζε.  

 
 



Παπαδείγμαηα Δθαπμογήρ  

ςμμεηοσικών Σεσνικών 



Καηαιγιζμόρ Ιδεών 
Η διερεύνηζη  απόψεων ηων μαθηηών ζηο άκοσζμα ηοσ όροσ 

«Τζιγγάνος Σσμμαθηηής» 

ηάδηα Τινπνίεζεο 

 

  Υσξηζκόο καζεηώλ ζε νκάδεο θαη θαηαγξαθή 
ησλ απόςεώλ ηνπο ζην άθνπζκα ηνπ 
πξναλαθεξόκελνπ όξνπ 

 Έληαμε ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ ζε 
ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο 

 Παξαθίλεζε ησλ καζεηώλ ώζηε λα  δηαηππώζνπλ 
ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο ζα έθαλαλ πξνθεηκέλνπ λα 
εληάμνπλ ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο ηνπο  ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν καζεηή.  

 



Η ςμβολή ηηρ ζςγκεκπιμένηρ εκπαιδεςηικήρ 

ηεσνικήρ ζηην πποώθηζη ηων απσών ηηρ 

Γιαπολιηιζμικήρ Δκπαίδεςζηρ βοηθά ζηην: 1/2 

 επεμεξγαζία θαη ζύλζεζε ησλ απόςεσλ 
ησλ καζεηώλ γύξσ από ην ζπγθεθξηκέλν 
ζέκα,  

 

 άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ ησλ καζεηώλ, 

 



Η ςμβολή ηηρ ζςγκεκπιμένηρ εκπαιδεςηικήρ 

ηεσνικήρ ζηην πποώθηζη ηων απσών ηηρ 

Γιαπολιηιζμικήρ Δκπαίδεςζηρ βοηθά ζηην: 2/2 

 αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ησλ 
καζεηώλ απέλαληη ζηνπο ηζηγγάλνπο 
ζπκκαζεηέο ηνπο 

 

 ζηε πηνζέηεζε από κέξνπο ηεο ζρνιηθήο 
θνηλόηεηαο (γνλέσλ – καζεηώλ , 
εθπαηδεπηηθώλ) ησλ αξρώλ θαη ζηόρσλ ηεο 
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 



 

Μελέηη Πεπίπηωζηρ 

 

Η  μελέηη πεπίπηωζηρ  πος ακολοςθεί 

απεςθύνεηαι ζε Δκπαιδεςηικούρ  Γεςηεποβάθμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ και ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηηρ   

Δνόηηηαρ  

«Γιασείπιζη Πποβλημάηων ζηη σολική Σάξη». 



Σηελ ΄Α΄ Τάμε ελόο Γπκλαζίνπ, ν Κώζηαο, Αιβαλόο καζεηήο, πεγαίλεη ζε 

΄έλα δηάιεηκκα θιαίγνληαο  ζην δάζθαιό ηνπ. Σηα ρέξηα ηνπ θξαηά ηα 

βηβιία θαη ηα ηεηξάδηά ηνπ. Τα μεθπιιίδεη θαη ηα δείρλεη ζην δάζθαιν. Σην 

εμώθπιιν θαη ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο είλαη γξακκέλεο νη ιέμεηο: 
 

ΑΛΒΑΝΟΣ= ΚΛΔΦΤΖΣ= ΓΟΛΟΦΟΝΟΣ= ΝΑ ΦΥΓΔΗ 
 

Ο δάζθαινο κπαίλεη ζηελ ηάμε πνιύ ζπκσκέλνο . Εεηάεη από ηνπο 

καζεηέο λα ηνπ εμεγήζνπλ πνηνο ην έθαλε θαη γηαηί ην έθαλε. 

   Καλείο δε κηιά. Κάπνηνο καζεηήο ζεθώλεη ην ρέξη ηνπ θαη ιέεη: 

 

 -  «Κύξηε, εγώ δελ έρσ γξάςεη ηέηνηα πξάγκαηα ζην ηεηξάδην ηνπ Κώζηα.  

    Σπγραίξσ όκσο όπνηνλ ην  έγξαςε. Κη απηό γηαηί ην θαινθαίξη πνπ 

είρακε πάεη δηαθνπέο νη Αιβαλνί καο ξήκαμαλ ην ζπίηη». 

 

Ο δάζθαινο ζπκώλεη αθόκε πεξηζζόηεξν θαη  ιέεη: 

 

«Γελ έρεηε θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλύεη όηη ν Κώζηαο είλαη 

θιέθηεο θαη δνινθόλνο , γη΄ απηό όηαλ αλαθαιύςσ απηόλ πνπ έθαλε απηή 

ηελ πξάμε εηο βάξνο ηνπ Κώζηα , ζα ηνλ ηηκσξήζσ αλάινγα. Φηππώληαο 

ηελ πόξηα βγαίλεη από ηελ ηάμε». 



Η ςμβολή ηηρ ζςγκεκπιμένηρ εκπαιδεςηικήρ ηεσνικήρ ζηην 

πποώθηζη ηων απσών ηηρ Γιαπολιηιζμικήρ Δκπαίδεςζηρ 

βοηθά ηον εκπαιδεςηικό ζηη:  1/2 

 βειηίσζε ησλ ρεηξηζκώλ ηνπ ζε ζέκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 
ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ,  

 

 βειηίσζε  ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 
πξαθηηθώλ θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο 
πξνβιεκαηηθώλ ή ζπγθξνπζηαθώλ 

θαηαζηάζεσλ,  



Η ςμβολή ηηρ ζςγκεκπιμένηρ εκπαιδεςηικήρ ηεσνικήρ ζηην 

πποώθηζη ηων απσών ηηρ Γιαπολιηιζμικήρ Δκπαίδεςζηρ 

βοηθά ηον εκπαιδεςηικό:  2/2 

 ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ιεθηηθήο βίαο πξνο 
ηνπο καζεηέο ηνπ,  

 

 ζηελ πηνζέηεζε ησλ αξρώλ ηεο 
πξνζσπνθεληξηθήο θαη ζπζηεκηθήο ζεσξίαο 
ζηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε 
πξνβιεκάησλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 



Δνδεικηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ 1/2 

Αθνύ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηελ  πξναλαθεξόκελε 
Μειέηε Πεξίπησζεο ρσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ πέληε 

αηόκσλ θαη ζε ρξνληθή δηάξθεηα 7΄ιεπηώλ 
θαηαγξάςηε  ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλαηε εζείο σο 
εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεηε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε.  
 

ηε ζπλέρεη θάζε νκάδα θαιείηαη λα νξίζεη έλαλ 
εθπξόζσπν, ν νπνίνο ζα παξνπζηάζεη ηηο απόςεηο ηεο 

νκάδαο ηνπ ζηελ νινκέιεηα.  
 

Πξηλ νινθιεξώζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα 
εξγαζηείηε πάιη νκαδηθά γηα 7΄ιεπηά θαη επηιέμηε ηηο 
3  από ηηο απόςεηο ησλ νκάδσλ πνπ ζαο εθθξάδνπλ 
πην πνιύ. Κάζε νκάδα νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηηο 

επηινγέο ηεο. 



Δνδεικηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ 2/2 

Δξγαζηείηε νκαδηθά ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο 
θαη εληνπίζηε ελόηεηεο από ην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ θάζε ηάμεο  ηνπ 
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ κε 
θαηάιιειε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ άκβιπλζε ησλ ζηεξενηύπσλ θαη ησλ 
αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ ζαο απέλαληη ζηνπο 

αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ηνπο.  
 

ηε ζπλέρεηα αμηνπνηώληαο ηε κέζνδν project 
πξνρσξήζηε ζηε δεκηνπξγία ελόο ζρεδίνπ 

εξγαζίαο, ην νπνίν ζα είρε σο αληηθείκελν ηνπ ηελ 
πξνώζεζε ηεο  ηζόηηκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

αιινδαπνύο καζεηέο κέζσ ηεο άκβιπλζεο ησλ 
πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα ζηόρν. 
  



ςμπεπάζμαηα – Γιαπιζηώζειρ 1/3 
 

Η αμηνπνίεζε ησλ βησκαηηθώλ ζπκκεηνρηθώλ 
ηερληθώλ ζηελ Δθπαίδεπζε απνηειεί έλα 
απνηειεζκαηηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ 

ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο κέζα από 
ηελ αμηνπνίεζε ησλ βησκάησλ, ησλ 

εκπεηξηώλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεηώλ 

δεκηνπξγείηαη εθείλν ην καζεζηαθό θαη 
παηδαγσγηθό πιαίζην, ην νπνίν δεκηνπξγεί 
πξνϋπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. 
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  Η ρξήζε απηώλ ησλ ηερληθώλ είλαη 

απαξαίηεηε, θαζώο ζηόρνο ηεο 
Δθπαίδεπζεο δελ είλαη κόλν ε απόθηεζε 
γλώζεσλ, αιιά ε θαιιηέξγεηα θαη 
αλάπηπμε πνηθίισλ ικανοηήηων, 
δεξιοηήηων, ζηάζεων θαη 
ζπκπεξηθνξώλ. 



ςμπεπάζμαηα – Γιαπιζηώζειρ 3/3 

 Η βησκέλε εκπεηξία, ε νπνία 
αλαγλσξίδεηαη από ηα ίδηα ηα 
άηνκα όηη ηα αθνξά θαη ηα 
ζπγθηλεί νδεγεί ζηε γνώζη, ζηελ 
αςηογνωζία θαη ζηε βειηίσζε 
ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο. 



Η αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος Project 

ζηη διδακηική ππάξη 
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ΟΡΙΜΟ ΜΔΘΟΓΟΤ PROJECT 

 

 Η κέζνδνο project απνηειεί κηα αλνηθηή 
δηαδηθαζία κάζεζεο, ηα όξηα θαη νη 
δηαδηθαζίεο ηεο δελ είλαη απζηεξά 
θαζνξηζκέλα, ελώ εμειίζζεηαη αλάινγα κε 
ηελ θαηάζηαζε, ηηο ηδηαίηεξεο επηζπκίεο θαη ηα 
ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερόλησλ ( Frey, 
1986, Κξίβαο, 2007). 

 

 Ωο  κέζνδν project ελλννύκε κηα ρξνληθά, 
ηνπηθά θαη ζεκαηηθά πξνζδηνξηζκέλε, 
πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε θαη θαηεπζπλόκελε 
ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο δηδαθηηθή 
ελέξγεηα. 



ΘΔΩΡΗΣΙΚΔ ΑΦΔΣΗΡΙΔ ΜΔΘΟΓΟΤ PROJECT   

Η αθεηεξία ηεο κεζόδνπ: 
Πξαγκαηηζκόο Κύξηνη εθπξόζσπνη 

 W. Kilpatrick (1871-
1965) 

J. Dewey (1859-
1952) 



ΘΔΩΡΗΣΙΚΔ ΑΦΔΣΗΡΙΔ ΜΔΘΟΓΟΤ PROJECT   

 

    
1) Αλάπηπμε ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο σο αληίβαξν ζηελ 

πξαθηηθή ηεο απνκλεκόλεπζεο θαη ηνπ βεξκπαιηζκνύ. 
2) Αμηνπνίεζε εκπεηξηώλ, βησκάησλ θαη ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ καζεηώλ ζηελ απόθηεζε λέσλ 
γλώζεσλ. 

3) Άλνηγκα  ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 
4) Δζσηεξηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ ζρνιείνπ. 
5) Δλίζρπζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
6) Αμηνπνίεζε ησλ γεγνλόησλ πνπ ζρεηίδνληαη 
 κε ηελ άκεζε πξαγκαηηθόηεηα σο αθεηεξία γηα κάζεζε. 



ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ- ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ 

PROJECT 

 Άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία,  

 Παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ κάζεζεο γηα όινπο 
ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο αλεμάξηεηα από ηα 
δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά,  

 Αμηνπνίεζε ηνπ άκεζνπ ρώξνπ  σο αθεηεξία 
γηα κάζεζε,  

 πζηεκαηηθή κειέηε θαη πξνζέγγηζε ησλ 
θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ ζην ρώξν ηνπ 
ζρνιείνπ, 

 Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο 

 Αμηνπνίεζε ζπκκεηνρηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 
ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο κεζόδνπ 

 



ΑΠΑΙΣΔ  ΚΡΗΣΗ 27 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 
2011 

Φάζειρ Ανάπηςξηρ Μεθόδος 1/2 

1. Φάζε πξνβιεκαηηζκνύ επηινγήο θαη 
δηεξεύλεζεο ηνπ ζέκαηνο κειέηεο 

 

2. Φάζε πξνγξακκαηηζκνύ δηδαθηηθώλ     
δξαζηεξηνηήησλ 

 

 2.Α. Πξνζδηνξηζκόο ζεκαηηθώλ ελνηήησλ 

 2.Β. πγθξόηεζε νκάδσλ εξγαζίαο κε βάζε 
ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα 
ελδηαθέξνληα  θαη ηηο αλάγθεο ησλ 
καζεηώλ 
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 2.Γ. Καηαλνκή ησλ ζεκάησλ ζηηο νκάδεο θαη θαηαγξαθή ηδεώλ 
γηα πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

 2.Γ. Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ ζηόρσλ, αλ είλαη απαξαίηεην 
 
 3 Γηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ 
 
 4.Παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ, αξρηθά ζηηο νκάδεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ νινκέιεηα. 
 
 5. Αμηνιόγεζε ( έιεγρνο επίηεπμεο ζηόρσλ project, απνηίκεζε 

ζεηηθώλ ζεκείσλ θαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ 
project, απνηίκεζε αξλεηηθώλ ζεκείσλ θαηά ηε δηαδηθαζία 
πινπνίεζεο, αλάδεημε θαιώλ πξαθηηθώλ θηι) 

 



Οπγανωηικέρ πποϋποθέζειρ 

 σζηή αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ 

 Καηάιιειε επηινγή ηνπ ρώξνπ/σλ 
πινπνίεζεο ηεο κεζόδνπ 

 πλεξγαζία κε εμσζρνιηθνύο θνξείο 

 πλεξγαζία κε γνλείο 

 Οηθνλνκηθέο δηαηππώζεηο 

 Γηνηθεηηθέο δηαηππώζεηο 

 Γηαιείκκαηα αλαηξνθνδόηεζεο ηεο 
παηδαγσγηθήο νκάδαο 



Κπιηήπια επιλογήρ θέμαηορ 

Να πξνέξρεηαη από ην ρώξν 
εκπεηξηώλ ησλ καζεηώλ  

Να ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηα 
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ 

Να πξνζθέξεη πνηθηιία ζηελ πξάμε 

Να δηεμάγεηαη ζε θαηάιιειν 
παηδαγσγηθό θιίκα 

Να ζπλδέεηαη κε ηα ζέκαηα ηεο 
θαζεκεξηλόηεηαο  



 

 
αρ εςσαπιζηώ πολύ για ηην πποζοσή  

και  

ηο ενδιαθέπον ζαρ 

Ι. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ  
sfaka@otenet.gr 


