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Εκπαιδευτικές  Καινοτομίες:
Αλλάζουν το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο

Εκπαιδευτικές Καινοτομίες ως παρεμβάσεις που:
 στηρίζονται σε πρωτοπόρες και πρωτότυπες ιδέες 
 επιφέρουν σημαντικές αλλαγές                                   

στη  νοοτροπία,                                                    
στις πρακτικές,                                                  
στους ρόλους και                                                                
στη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου.       



Οι Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές
των Βιωματικών Δράσεων

 Η αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης της 
Μάθησης   

 Η αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών 



Η Αρχή της Διερευνητικής Μάθησης
Η Διερευνητική προσέγγιση στη Μάθηση εστιάζει στα:

 Εκκίνηση με προβλήματα και ερωτήματα
 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
 Διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων
 Ανάπτυξη επεξηγήσεων
 Εξέταση αντιθέτων απόψεων
 Ανάλυση διαδικασιών και συμπερασμάτων



Νέο Σχολείο-Νέος τρόπος διδασκαλίας
Συνεργατική μάθησηΣυνεργατική μάθηση

Διαμόρφωση Ομάδας

Βήματα και Αρχές



2η Φάση:  Τετράδες μαθητών
 Ονομασία ομάδας

3η Φάση: Ολομέλεια

1η Φάση:   Δυάδες (ζεύγη) μαθητών

Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση
Δημιουργία ομάδων



Λειτουργία ομάδων
Το βασικό τρίπτυχο…

Σύσκεψη→ →

Απόφαση → →

Ανακοίνωση



Είδη Ερευνητικών Εργασιών
ως προς το βαθμό καθοδήγησης

 Ελεγχόμενες μορφές διερεύνησης:
Ο καθηγητής ορίζει  ερωτήματα και  βήματα  διερεύνησης 
και οι μαθητές επαληθεύουν συγκεκριμένη αρχή/γενίκευση

 Μορφές φθίνουσας καθοδήγησης:
Ο  καθηγητής  θέτει τα ερωτήματα και οι μαθητές 
επιλέγουν  βήματα και  δράσεις της έρευνας σε πλαίσιο 
καθοδήγησης

 Ακαθοδήγητες μορφές διερεύνησης: 
Ερωτήματα και διερευνητικές δράσεις καθορίζονται από  
μαθητές, χωρίς παρεμβάσεις του καθηγητή



Μορφές Φθίνουσας Καθοδήγησης 

 Οι Βιωματικές Δράσεις, όπως και οι Ερευνητικές 
Εργασίες  του Λυκείου ακολουθούν  την 
προσέγγιση της φθίνουσας  καθοδήγησης, 
διότι έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Mε τη φθίνουσα καθοδήγηση ο εκπαιδευτικός:
 Διδάσκει μέσω επεξηγήσεων
 Παρωθεί τους μαθητές (να συσχετίσουν έννοιες, να 

επεξηγήσουν φαινόμενα, να ερμηνεύσουν καταστάσεις)

 Εμψυχώνει τους μαθητές (επιβράβευση, ενθάρρυνση, 
συσχέτιση προσπάθειας-θετικών αποτελεσμάτων)



Ένας Βασικός Όρος  Διερευνητικής Μάθησης

Η ένταξη θεμάτων  σε πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων
 Διευκολύνει την κατανόησή τους από τους μαθητές
 Κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους
 Δρομολογεί  διαδικασίες ενεργής μάθησης

εμπλαισιωμένης σε αυθεντικές κοινότητες μάθησης 
 Δημιουργεί συνθήκες γνωστικής μαθητείας 

(=πρότυπα + καθοδήγηση) στους τρόπους σκέψης 
και  έρευνας  και τις μορφές επιστημονικού λόγου
ΣΧΟΛΙΟ: Η διερευνητική Μάθηση είναι η κατεξοχήν 
μέθοδος ανάπτυξης δεξιοτήτων και στάσεων αυτο-
ρυθμιζόμενης μάθησης



Ο Μαθητής γίνεται «μικρός Ερευνητής»
καθώς αποκτά: 

 Ποιότητα και ταχύτητα στην ανάλυση

και στη σκέψη

 Επάρκεια στην ψηφιακή τεχνολογία ώστε

με κριτική ικανότητα να μπορεί να επιλέγει

μέσα από την πληθώρα πληροφοριών και

γνώσεων που έχει πλέον στην διάθεση του



Ο Μαθητής κατακτά το «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω» 

 Αποφεύγει το «μαθαίνω απ’ έξω»

 «Μαθαίνει πώς να μαθαίνει» με νέες 
διδακτικές μεθόδους, εκπαιδευτικά υλικά 
και ψηφιακά εργαλεία



Συμβολή των Βιωματικών Δράσεων και των 
Ερευνητικών Εργασιών στη Μάθηση

 Αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα
 Ενεργοποιούν τη σκέψη, την δημιουργικότητα και την 

πρωτοβουλία τους
 Ασκούν στον τρόπο σκέψης και την επιστημονική 

μέθοδο, σε αυθεντικές συνθήκες εργασίας
 Προάγουν την συλλογικότητα και συνεργασία
 Δημιουργούν διαύλους επικοινωνίας σχολείου-κοινωνίας



Οι τέσσερις θεματικές ενότητες της 
Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής

1. Επικοινωνώ και αισθάνομαι…είμαι ο εαυτός μου
2. Ζούμε μαζί
3. Φροντίζω τον εαυτό μου
4. Το σχολείο ως κοινότητα: Ζούμε μαζί και 

στηρίζουμε ο ένας τον άλλο



Αξιολόγηση τριμήνων Βιωματικών δράσεων

Η βαθμολογία κάθε μαθητή ανά τρίμηνο προκύπτει 
από τον μέσο όρο των:

1. Αξιολόγηση της ατομικής συμβολής 
του,(κατάκτηση γνώσης, ανάπτυξη ικανοτήτων, συμβολή 
στην συλλογικότητα και στο τελικό προϊόν της εργασίας) 

2. Αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας της ομάδας



Αξιολόγηση συλλογικού έργου…
Γίνεται με βάση την ομαδική εργασία της ομάδας
που περιλαμβάνει το υλικό ταξινομημένο σε επτά 

ενότητες:
1. Προβληματισμός και προγραμματισμός
2. Ρόλοι, δράσεις, δικαιώματα, υποχρεώσεις Ομάδας
3. Συλλογή, ταξινόμηση, μελέτη, παρουσίαση
4. Αξιοποίηση-απαντήσεις σε ερωτήματα
5. Κριτική αξιολόγηση επιλογών και πρακτικών
6. Από τη θεωρία στην πράξη
7. Λειτουργικότητα-αποτελεσματικότητα ομάδας 



Πρόταση θέματος βιωματικής δράσης

 ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ
 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 ΠΟΡΟΙ-ΥΛΙΚΑ –ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ







Και πολύ επιγραμματικά…

 Ακούω και…ξεχνώ

 Βλέπω και…θυμάμαι

 Κάνω και…  μαθαίνω!
Κομφούκιος (551-479 π.Χ.)


