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ΠΡΟΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Στην εργασία θα γίνει μία προσπάθεια παρουσίασης της καινοτομίας των Βιωματικών
Δράσεων στο γυμνάσιο.
Το περιεχόμενο όλης της εργασίας αποτελείται από έξι ενότητες. Στην πρώτη ενότητα
γίνεται η εισαγωγή της καινοτομίας των Βιωματικών Δράσεων στο γυμνάσιο και εξηγείται γιατί
οι Βιωματικές Δράσεις αποτελούν μια εναλλακτική μορφή μάθησης και αξιολόγησης.
Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων. Θα
πρέπει να αναφερθεί, ότι δεν έχει διατυπωθεί με σαφήνεια από το υπουργείο παιδείας το
θεωρητικό πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων, ωστόσο όμως έγινε μια προσπάθεια να καταγραφεί
αυτό, όπως έγινε κατανοητό από τα διάφορα σχετικά έγγραφα του υπουργείου παιδείας, από τις
σχετικές υπουργικές εγκυκλίους, από τις τοποθετήσεις του κ. Ηλία Ματσαγγούρα ως
επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, αλλά και από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων σχολικών
συμβούλων, οι όποιοι έχουν αναλάβει το έργο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Στην τρίτη ενότητα αναφέρονται οι σκοποί και οι στόχοι των Βιωματικών Δράσεων, οι
οποίοι είναι παρόμοιοι με του σκοπούς και στόχους των Ερευνητικών Εργασιών που εισήχθησαν
στο Λύκειο τη σχολική χρονιά 2011-12, με τις διαφορές οι οποίες προκύπτουν λόγω της διαφοράς
των αντιστοιχών ηλικιών των μαθητών γυμνασίου – λυκείου. Επίσης εμπεριέχονται και οι
αντίστοιχοι σκοποί και στόχοι των διδακτικών πεδίων των αντικειμένων
Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)»,

«Η Σχολική και

«Φύση και Άσκηση», «Πολιτισμός Δραστηριότητες Τέχνης»,

«Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ)», «Τοπική Ιστορία» και
«Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ)», τα οποία έχουν ενταχθεί στο γενικότερο
πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων.
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Στην τέταρτη ενότητα έγινε μια προσπάθεια να καταγραφούν τα στάδια υλοποίησης μίας
Βιωματικής Δράσης, καθώς και πολύτιμες παρατηρήσεις, οι οποίες προέκυψαν από την
ενασχόληση με τις Βιωματικές Δράσεις σε διάφορα επίπεδα, είτε ως επιβλέπων εκπαιδευτικός στη
τάξη, είτε ως διευθυντής σχολικής μονάδας, είτε ως επιμορφωτής και σχολικός σύμβουλος
γενικής παιδαγωγικής ευθύνης.
Στην πέμπτη ενότητα, τον επίλογο γίνεται μία προσπάθεια να επισημανθούν κάποια
πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ώστε οι Βιωματικές Δράσεις να καθιερωθούν
στο γυμνάσιο συμβάλλοντας στην αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου, αλλά και της τοπικής
κοινωνίας, εξαλείφοντας το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ σχολείου και τοπικής
κοινωνίας.
Η έκτη ενότητα αποτελεί το παράρτημα της εργασίας. Στην πρώτη παράγραφο υπάρχει ο
πίνακας ανάπτυξης των Βιωματικών Δράσεων σύμφωνα με το μοντέλο R, D & D Model. Σε
αυτόν τον πίνακα περιγράφονται τα καθήκοντα που θα ανακύψουν, οι ρόλοι και τα καθήκοντα
των συμμετεχόντων, οι διευκολυντικοί και οι ανασταλτικοί παράγοντες, στρατηγικές αλλαγής, η
υποστήριξη που χρειάζεται, οι ηγετικοί Ρόλοι/ καθήκοντα, τα κριτήρια αξιολόγησης αντίστοιχα
στα τρία στάδια ανάπτυξης που είναι: 1ο στάδιο – Εισαγωγή , 2ο στάδιο- Εφαρμογή, 3ο στάδιο –
Εγκαθίδρυση.
Στη δεύτερη παράγραφο δίνεται συμπληρωμένη μία «πρόταση θέματος βιωματικής
δράσης», ως βοήθημα στον εκπαιδευτικό που θα επιβλέψει μία Βιωματική Δράση στο γυμνάσιο.
Την πρόταση αυτή θα πρέπει να καταθέσει στον Σχολικό Σύμβουλο γενικής παιδαγωγικής
ευθύνης προς έγκριση.
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Στην τρίτη παράγραφο παρατίθεται ένα σχέδιο εργασίας ολοκληρωμένο. Το σχέδιο αυτό
παρατίθεται ώστε να δοθεί πλήρη εικόνα μίας Βιωματικής Δράσης διάρκειας ενός διδακτικού
εξαμήνου. Το σχέδιο αυτό είναι αυτούσιο όπως είναι καταγεγραμμένο στον οδηγό του
εκπαιδευτικού στο βιβλίο «Σχολική και Κοινωνική Ζωή».
Στην τέταρτη παράγραφο παρατίθεται η έκθεση σχολικού συμβούλου γενικής παιδαγωγικής
ευθύνης για τις επιβλέπουσες Βιωματικές Δράσεις τη πρώτη σχολική χρονιά που εφαρμόστηκαν,
ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί τα θέματα βιωματικών δράσεων που ανεπτύχθησαν από τους
μαθητές, τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών στο είδος των θεμάτων που επιλεχτήκαν, τις
ειδικότητες των επιβλεπόντων εκπαιδευτικών, τις

διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας

δεδομένων, παρατηρήσεις σε σχέση με τη βαθμολογία, τυχόν προβλήματα που προέκυψαν, αλλά
και τις επιμορφωτικές ανάγκες που υπήρχαν.
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Εισαγωγή
Η δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος και η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών
διευκολύνει τη γνώση και βοηθά στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής όλων των
συντελεστών της σχολικής κοινότητας. Οι μαθητές μας βιώνουν καθημερινά ποικίλα προβλήματα
τα οποία έχουν επιπτώσεις στους τομείς της ψυχικής και σωματικής υγείας, της γνώσης και της
προσαρμογής τους.
Οι Καινοτομίες είναι σημαντικές αλλά και δύσκολες, διότι στηρίζονται σε πρωτοπόρες και
πρωτότυπες ιδέες και οδηγούν σε παρεμβάσεις που επιφέρουν μεγάλες αλλαγές και ανατροπές
στις πρακτικές, στη
γενικότερη

νοοτροπία, στους ρόλους των εκπαιδευτικών, των μαθητών

κουλτούρα

του

σχολείου.

Επειδή

τα

κοινωνικά

και στη

συστήματα

αντιστέκονται στις αλλαγές, η επιτυχία των καινοτομιών απαιτεί προετοιμασία, στήριξη και
συνέπεια από το σύνολο του συστήματος, τέτοιες αντιστάσεις υπάρχουν και στις εκπαιδευτικές
καινοτομίες.
Οι αλλαγές όμως δεν είναι εύκολο να διενεργηθούν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά όπως
περιγράφει ο Lewin, χρειάζεται ο απαραίτητος χρόνος ώστε να δημιουργηθεί η ανάγκη για
αλλαγή, στη συνέχεια να γίνει η μετακίνηση προς τη νέα ιδέα, η υιοθέτηση της και τέλος η
σταθεροποίηση στην νέα κατάσταση.
Λόγω της αύξησης των απαιτήσεων της εκπαίδευσης έχουν γίνει αρκετές μεταρρυθμίσεις
στην Ελληνική Εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια έγιναν αρκετές βελτιωτικές αλλαγές, όπως είναι
ή δημιουργία του θεσμού των καινοτόμων δράσεων, στις οποίες εντάσσονται τα Γραφεία
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ), τα Γραφεία Αγωγής Υγείας, τα Γραφεία
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, τα Κέντρα Ενημέρωσης και
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Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ). Επίσης εισήχθησαν νέα μαθήματα στα γυμνάσια και στα λύκεια,
όπως

είναι η εισαγωγή

του μαθήματος των Βιωματικών Δράσεων στο γυμνάσιο και των

Ερευνητικών Εργασιών στο λύκειο.
Η εισαγωγή ιδιαίτερα των Βιωματικών Δράσεων στο γυμνάσιο, έρχεται με σκοπό να
μειώσει την «απόσταση» των εκπαιδευτικών και των μαθητών, να βελτιώσει τις μεθόδους
επικοινωνίας αυτών, να επιλύσει και να προλάβει μικρά καθημερινά προβλήματα του σχολείου
και εν τέλει να καταστήσει το σχολείο πιο αποτελεσματικό.
To νέο πεδίο των βιωματικών δράσεων δίνει νέες δυνατότητες:
Α) Στο μαθητή να φέρει στο προσκήνιο και να επεξεργαστεί θέματα που τον απασχολούν
ή τον προβληματίζουν σε καθημερινή βάση. Ο μαθητής μπορεί να μετασχηματίσει τις αγωνίες και
τα όνειρά του, τις αμφισβητήσεις του και τις αμφιβολίες του, ώστε να αποκτήσει κρητική σκέψη
και λόγο. Επίσης ο μαθητής μπορεί να αυτενεργήσει, να δώσει διεξόδους δημιουργικούς στα
ενδιαφέροντά του, να αποκτήσει δεξιότητες, να συνεργαστεί και να «συναντηθεί» με τους
συμμαθητές τους, να αναπτύξει τις σχέσεις τους σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο διδάσκω – μαθαίνω,
με τις ιδανικές αρχές της δημοκρατίας, συζητώντας με επιχειρήματα στη βάση της
αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασμού.
Β) Στον εκπαιδευτικό να αναχθεί σε «αυτοδιαχειριζόμενο δάσκαλο», αποκτώντας το
δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής θεμάτων και δραστηριοτήτων, μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα
θετικά στοιχεία που διακρίνουν τη διδακτική του φυσιογνωμία και προκύπτουν από την ιδιαίτερη
κατάρτισή του, την επαγγελματική του ή την ερευνητική του εμπειρία, τα βιώματα του και την
εξειδίκευση του. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να υπερκεράσει τη μοναξιά του διδάσκοντος και να
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απεγκλωβιστεί από τα στενά όρια της επιστήμης του, εγκαινιάζοντας ένα δημιουργικό διάλογο με
τους μαθητές του και να νοιώσει τη βαθειά ικανοποίηση του παιδαγωγού, που δημιουργεί μια νέα
πτυχή στη σχολική ζωή και ανοίγει νέα παράθυρα στη σκέψη των μαθητών του, καθοδηγώντας τη
σκέψη των μαθητών του σε νέα μονοπάτια, έχοντας πλήρη συνείδηση για τη βαθειά ανθρώπινη
και μεγάλη συμβολή του.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Οι Βιωματικές Δράσεις καθιερώθηκαν σαν διακριτή μονάδα του υποχρεωτικού αναλυτικού
προγράμματος σπουδών του γυμνασίου την σχολική χρονιά 2013-14. Αποτελούν θα λέγαμε
συνέχεια της καθιέρωσης των Ερευνητικών Εργασιών που εισήχθησαν στο λύκειο την σχολική
χρονιά 2011-12 και κινούνται στην ίδια παιδαγωγική φιλοσοφία με τις Ερευνητικές Εργασίες, η
οποία προωθεί τη συνεργατική, βιωματική και διερευνητική μάθηση. Οι Βιωματικές Δράσεις
εισήχθησαν στο γυμνάσιο χωρίς καμία προετοιμασία των εκπαιδευτικών, αλλά και ούτε επαρκή
προετοιμασία και στήριξη των στελεχών εκπαίδευσης.
Οι Βιωματικές Δράσεις όπως επίσης και οι Ερευνητικές Εργασίες διέπονται από πλαίσιο το
οποίο αλλάζει διαρκώς με νέες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους
περισσότερο το οικονομικό κόστος και μάλιστα παραβλέπουν τις αρχικές παιδαγωγικές αρχές.
Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι οι Ερευνητικές Εργασίες στον αρχικό προγραμματισμό τους,
ήταν να διδάσκονται από δύο εκπαιδευτικούς, διαφορετικών ειδικοτήτων και για τρεις ώρες την
εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια διδάσκονται από ένα εκπαιδευτικό, (αποκλειομένων των
εκπαιδευτικών των βασικών ειδικοτήτων) και μόνο για δύο ώρες την εβδομάδα. Ως συνέπεια της
παραπάνω πολιτικής του υπουργείου παιδείας, μέσα στη γενικότερη ύφεση που διέρχεται η χώρα
μας, είναι να δημιουργείται στους εκπαιδευτικούς ένα γενικότερο κλίμα ανησυχίας και
αβεβαιότητας, κάποιοι εκπαιδευτικοί επιμένουν θα λέγαμε «με λογισμό και μ’ όνειρο» και
κάποιοι άλλοι στέκονται με αβεβαιότητα, φόβο και απορία.
Οι Βιωματικές Δράσεις εστιάζουν σε συγκεκριμένα πεδία μάθησης κατά τάξη τα οποία
είναι: στην πρώτη τάξη «Η Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)», στη δεύτερη τάξη «Φύση και
Άσκηση» και «Πολιτισμός Δραστηριότητες Τέχνης» και για τη τρίτη τάξη «Περιβάλλον και
9

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

(ΠΕΑΑ)», η «Τοπική Ιστορία»

και «Σχολικός

Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ)». Επίσης τα πεδία μάθησης των βιωματικών δράσεων
συγγενεύουν στενά με αρκετά από τα διδασκόμενα μαθήματα στο γυμνάσιο, με αποτέλεσμα
αρκετές θετικές και αρνητικές συνέπειες.
Οι παιδαγωγικές αρχές των βιωματικών δράσεων είναι παρόμοιες με αυτές των ερευνητικών
εργασιών, βασική διαφορά των Ερευνητικών Εργασιών με τις Βιωματικές Δράσεις είναι ότι στις
Ερευνητικές Εργασίες μπορεί να γίνει

ελεύθερη επιλογή ενός θέματος από τα τέσσερα

ακαδημαϊκά πεδία: α) Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες,

β) Μαθηματικά, Φυσικές

Επιστήμες και Τεχνολογία, γ) Τέχνη και Πολιτισμός και δ) Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη,
ενώ οι Βιωματικές Δράσεις εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ανά τάξη όπως προαναφέραμε.
Στο πλαίσιο της επίβλεψης της Ερευνητικής Εργασίας, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός έχει
σαφώς διαφορετικό ρόλο από τον συνηθισμένο του ρόλο όταν διδάσκει κάποιο από τα μαθήματα
της ειδικότητάς του. Θα λέγαμε ότι λειτουργεί περισσότερο ως μέντορας και λιγότερο ως
καθηγητής με τη συνηθισμένη έννοια. Στο πλαίσιο καθοδήγησης των Βιωματικών Δράσεων
έχουμε βασικά τρεις διαφορετικές μορφές διερεύνησης :


Ακαθοδήγητες μορφές διερεύνησης: οι διερευνητικές δράσεις και τα

ερωτήματα καθορίζονται από τους μαθητές, χωρίς παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών.


Μορφές φθίνουσας καθοδήγησης: οι εκπαιδευτικοί θέτουν τα ερωτήματα

και οι μαθητές επιλέγουν τα βήματα και τις δράσεις της έρευνας σε ένα πλαίσιο
καθοδήγησης.
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Ελεγχόμενες μορφές διερεύνησης: οι εκπαιδευτικοί ορίζουν τα ερωτήματα

τα βήματα της διερεύνησης και οι μαθητές επαληθεύουν την συγκεκριμένη αρχή της
διερεύνησης.
Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να ακολουθούν την προσέγγιση της φθίνουσας καθοδήγησης,
σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός, διδάσκει δια μέσω επεξηγήσεων ότι είναι αναγκαίο,
παρακινεί τους μαθητές να αναπτύξουν δικά τους σημεία της ερευνητικής διαδικασίας, τους
τρόπους επιχειρηματολογίας, τους επιστημονικούς τρόπους σκέψης - λόγου και τους εμψυχώνει.
Η προσέγγιση της φθίνουσας καθοδήγησης

έχει αποδειχθεί από διάφορες έρευνες ιδιαίτερα

αποτελεσματική.
Οι

τρεις αρχικές βασικές παιδαγωγικές αρχές των Ερευνητικών Εργασιών ήταν: α)

Διερευνητική διαδικασία μάθησης,

β)

Διεπιστημονική συνεργασία εκπαιδευτικών

και

ομαδοσυνεργατική οργάνωση μαθητών. Ωστόσο όπως προαναφέραμε η δεύτερη έχει ουσιαστικά
εκλείψει. Η διερευνητική διαδικασία μάθησης επικεντρώνεται στην εκκίνηση με προβλήματα και
ερωτήματα θα οποία εγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών, συνεχίζει με συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων ικανών για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων και επεξηγήσεων, διερευνά
τις διαφορετικές απόψεις και τη γενίκευση του αρχικού προβλήματος. Η ομαδοσυνεργατική
οργάνωση διασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες συνεργασίας και αλληλο-επικοινωνίας με
αποτέλεσμα το τελικό «προϊόν» να είναι μεγαλύτερο του αθροίσματος των ατομικών εργασιών.
Επιπλέον διασφαλίζει ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο επιβεβαιώνει την ανάπτυξη της Γλώσσας,
της Επικοινωνίας, της Σκέψης, της Λήψης Αποφάσεων, της Αυτοαντίληψης και της Ταυτότητας
του ατόμου.
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ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Οι γενικοί σκοποί των Βιωματικών Δράσεων ενσωματώνουν τις βασικές αρχές του Νέου
Σχολείου όπως επίσης και τους αντίστοιχους σκοπούς και στόχους των επιμέρους θεματικών
πεδίων τα οποία διαπραγματεύονται οι μαθητές στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Σύμφωνα
λοιπόν με τα παραπάνω οι Βιωματικές Δράσεις επιχειρούν να συμβάλλουν :


Στην προαγωγή της ψυχικής, σωματικής υγείας και ευεξίας των μαθητών και
στην ολόπλευρη θετική ανάπτυξη.



Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και αξιών των μαθητών, οι οποίες είναι
απαραίτητες για τη συνέχεια μιας επιτυχημένης ζωής στα σύγχρονα
κοινωνικά δεδομένα .



Στην ανάπτυξη κλίματος συνεργατικότητας, εποικοδομητικής επικοινωνίας,
δημιουργικών

σχέσεων στην ομάδα, αποδοχής και αξιοποίησης της

διαφορετικότητας, ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.


Στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας του μαθητή με
χαρακτηριστικά την κριτική και αυτοκριτική σκέψη στην έρευνα και στην
ενεργό συμμετοχή.



Στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης και δράσης των μαθητών για την
κατάκτηση των μαθησιακών στόχων της γνώσης.
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Στην πρόληψη άσχημων φαινομένων και καταστάσεων για το σχολείο, όπως
είναι

ο κοινωνικός αποκλεισμός, η εγκατάλειψη του σχολείου και οι

εκδηλώσεις βίας στο σχολικό περιβάλλον


Στην ενίσχυση του παιδαγωγικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο
προάγει τη μάθηση και τη διασύνδεση του σχολείου με τη ζωή της ευρύτερης
κοινότητας .



Στην ενεργοποίηση των μαθητών ώστε να αναπτύξουν τις αναγκαίες
κοινωνικές

στάσεις

κιναισθητικές

μετα-γνωστικές,

αυτό-γνωσιακές

ικανότητες που χρειάζεται η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση «μαθαίνω πώς να
μαθαίνω».


Στην ανάπτυξη νέων προσωπικών εμπειριών από τους μαθητές, οι οποίες θα
τους βοηθούν να αντιλαμβάνονται σε βάθος τα θέματα τα όποια μελετούν.



Στην αξιοποίηση των νέων στάσεων, γνώσεων και ικανοτήτων των μαθητών,
ώστε να κάνουν θετικές και στοχευμένες βελτιωτικές

παρεμβάσεις στη

προσωπική τους ανάπτυξη.


Στην βαθύτερη κατανόηση θεμάτων του φυσικού και κοινωνικού κόσμου των
μαθητών.



Στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών.



Στην κατασκευή αντικείμενων και συστημάτων από τους μαθητές.



Στην ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών και παρότρυνσή τους στην
ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών.



Στην

ικανότητα

παρουσίασης
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εργασιών

από

τους

μαθητές.

ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Από την χρόνια ενασχόληση με αντίστοιχα προγράμματα στα σχολεία και από την
παρακολούθηση των Βιωματικών Δράσεων στο γυμνάσιο, δίνονται οι παρακάτω βοηθητικές
παρατηρήσεις στην υλοποίηση των Βιωματικών Δράσεων.
 Η επιλογή του θέματος είναι προτιμότερο να είναι υπό μορφή ερευνητικού
ερωτήματος, για παράδειγμα το θέμα «αθλητισμός και υγεία» είναι προτιμότερο να
τίθεται ως «γιατί ο αθλητισμός βοηθά στην υγεία».
 Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να σέβονται τις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους
και του οικογενειακού τους περιβάλλον.
 Οι εκπαιδευτικοί ας μην τους πιέζουν τους μαθητές τους όταν δεν θέλουν να
ενταθούν στην ομάδα, αλλά απλά να τους παροτρύνουν.
 Οι εκπαιδευτικοί

φροντίζουν την διαμόρφωση της ομάδας και του καλού

παιδαγωγικού κλίματος.
 Οι εκπαιδευτικοί προτείνετε να δίνουν χρόνο στην ομάδα και στα μέλη της, ώστε
να γίνει η σύνδεση της ομάδας (π.χ. πριν με τώρα, αλλού με εδώ, μέσα στη τάξη
και έξω από τη αυτή, να έχει πλαίσιο και στόχους).
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 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βοηθούνε να συνδεθούν στην ομάδα οι λιγότερο
συνδεδεμένοι μαθητές (πχ οι νεοεισερχόμενοι μαθητές, ή αυτοί που μόλις λίγο πριν
βίωσαν έναν ρόλο διαφορετικό, κάποιος που έλειπε,

… το λιγότερο

με τον

περισσότερο έμπειρο… κλπ ).
 Καλόν είναι να δημιουργείται ένα βοηθητικό πλαίσιο

μέσα από οδηγίες ή

κατάλληλη δομή ενός εντύπου (πχ οδηγηθείτε από το συναίσθημα εκεί που θέλετε
να συνεργαστείτε, καθίστε απέναντι … γνωριστείτε ως άνθρωποι έξω από το
‘ρόλο’).
 Οι εκπαιδευτικοί προτείνετε να δίνουν τον κατάλληλο χρόνο, να μοιραστούν οι
μαθητές κάτι θετικό, να βάλουν κοντά τις εμπειρίες τους, ώστε να βοηθήσουν να
χτιστεί η σχέση σε ένα πρώτο επίπεδο με «υλικά» από θετική εμπειρία και να μην
βασίζεται η σχέση αρχικά σε δυσκολίες.
 Οι εκπαιδευτικοί

δίνοντας λίγο χρόνο στην ομάδα εργασίας, βοηθούν

διαμορφωθεί ένα κατάλληλο επίπεδο σχέσης (π.χ.

να

κλείστε τον κύκλο

….γνωριστείτε ανθρώπινα …με κάτι που θεωρείτε κατάλληλο να μοιραστείτε σε
αυτό το πλαίσιο…).
 Οι εκπαιδευτικοί

συζητώντας

με κατάλληλο τρόπο με τους μαθητές να

αναδεικνύουν ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας,

μια σύνθεση ή διευρυμένη

κατανόηση που εμπεριέχει τη διαφορά χωρίς να την καταργεί (να ακούγονται όλες
οι φωνές).
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 Η παρουσίαση του έργου στην ολομέλεια αναδεικνύει την χρησιμότητα και τη

συμβολή της μικρής ομάδας στη μεγάλη (το σύστημα λειτουργεί στο άμεσο
περιβάλλον) συγκροτώντας περισσότερο

την ταυτότητα της ομάδας.

Οι

εκπαιδευτικοί καλό είναι να υπογραμμίζουν τη συμβολή της κάθε ομάδας,
αναδεικνύοντας έτσι την αναγκαιότητα της σύνθεσης των ομάδων για την επίτευξη
του κεντρικού θέματος.
 Μία γενική εικόνα ολοκληρωμένης βιωματικής δράσης δίνεται στο παρακάτω
διάγγραμμα 1. (Ματσαγγούρας 2011)

Διάγραμμα 1.
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 Για τη δομή της συγγραφής της έκθεσης μπορεί να βοηθήσει το παρακάτω διάγραμμα
2, (Ματσαγγούρας 2011).

(1)
(2)
(3)
Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης

(4)

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης

(5)

(6)

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης

(9)

(11)

(10)

(12)

Διάγραμμα 2



(7)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η υλοποίηση μίας Βιωματικής Εργασίας μπορεί να χωριστεί σε εννέα φάσεις, αναλυτικά
περιγράφονται ο ρόλος του εκπαιδευτικού και των μαθητών στις προτεινόμενες φάσεις.
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(8)

1) Γενικός Προγραμματισμός σε Ολομέλεια Τμήματος
Ο εκπαιδευτικός: Προσπαθεί να δημιουργήσει και να διευρύνει τα ενδιαφέροντα
των μαθητών για τη διερεύνηση θεμάτων, κάνει την πρώτη ενημέρωση των
μαθητών επί του θέματος και συνδιαμορφώνει μαζί τους τον σκοπό και τις
διαστάσεις του θέματος και το κεντρικό ερώτημα.
Οι μαθητές: Προβληματίζονται

επί του προτεινόμενου θέματος, αναζητούν

πληροφορίες για το θέμα, συνδιαμορφώνουν τους σκοπούς του θέματος

και

διατυπώνουν τα αρχικά τους ερωτήματα.

2) Προετοιμασία και Προγραμματισμός της Ερευνητικής Ομάδας
Ο εκπαιδευτικός: Στηρίζει τις ομάδες στον προγραμματισμό των διαδικασιών και
στην κατανομή ρόλων, ελέγχει την καταλληλότητα των μεθόδων και προτείνει
στην ομάδα βιβλιογραφία για τη βασική ενημέρωση επί

του θέματος.

Οι μαθητές: Εξειδικεύουν τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα σε υπο-ερωτήματα,
θέτουν χρονοδιαγράμματα, κατανέμουν και αναλαμβάνουν ρόλους, επιλέγουν
μεθοδολογικά εργαλεία και πηγές άντλησης δεδομένων ανοίγουν προσωπικό
ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.

3) Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων
Ο εκπαιδευτικός: Βοηθά τους μαθητές στην αξιολόγηση της εγκυρότητας και της
σχετικότητας των πηγών και στην εφαρμογή των μεθοδολογικών εργαλείων.
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Οι μαθητές: Αξιοποιούν τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις πηγές και
συγκεντρώνουν τα δεδομένα, ενημερώνουν το προσωπικό τους ημερολόγιο και
ατομικό τους φάκελο.

4) Επεξεργασία Δεδομένων από Ομάδα εντός Τάξης
Ο εκπαιδευτικός: Παρέχει κατάλληλα εργαλεία στατιστικής και ερμηνευτικής
επεξεργασίας δεδομένων συμβάλλοντας στη μετατροπή της γνώσης σε ερευνητικά
τεκμηριωμένη.
Οι μαθητές: Επεξεργάζονται τα δεδομένα της έρευνας, παράγουν νέα γνώση και
ενημερώνουν το προσωπικό τους ημερολόγιο και τον ατομικό τους φάκελο.

5) Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης Νέων Γνώσεων
Ο εκπαιδευτικός: Στηρίζει τους μαθητές στην αναζήτηση περισσοτέρων και
διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, προτείνοντας

τρόπους

αξιοποίησής τους.
Οι μαθητές: Αναζητούν και δοκιμάζουν εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης της
νέας γνώσης ενημερώνουν το προσωπικό τους ημερολόγιο και ατομικό τους
φάκελο.

6) Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών σε Ολομέλεια Τμήματος
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Ο εκπαιδευτικός: Καθοδηγεί τους μαθητές στην προετοιμασία τους για την
παρουσίαση της έρευνάς τους και του τεχνήματός τους.
Οι μαθητές: Αναζητούν και δοκιμάζουν
του θέματος, σκοπών,

εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης

κεντρικού ερωτήματος, διαδικασία συλλογής και

επεξεργασίας των δεδομένων και των συμπερασμάτων τους και προσπαθούν να
αναλύσουν κριτικά τα κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που αγγίζει η έρευνά τους.

7) Διαμόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας
Ο εκπαιδευτικός: Βοηθά τους μαθητές στη χρήση της γλώσσας, στην επιλογή
κατάλληλων εικόνων και σχημάτων στη συγγραφή της Ερευνητικής Έκθεσης και
τη δημιουργία του τεχνήματος.
Οι μαθητές: Συγγράφουν την Βιωματική Δράση, συνθέτουν

το τέχνημα και

εμπλουτίζουν τον ομαδικό φάκελο και το προσωπικό τους ημερολόγιο, πριν τον
υποβάλλουν για αξιολόγηση.

8) Συνοπτική Παρουσίαση Εργασίας στα Ελληνική ή/και Αγγλική
Ο εκπαιδευτικός: Καθοδηγεί τους μαθητές να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους από
τις δοκιμαστικές παρουσιάσεις που προηγήθηκαν.
Οι μαθητές: Από την εμπειρία των δοκιμαστικών παρουσιάσεων, αξιοποιούν τους
πιο αποτελεσματικούς τρόπους προφορικής παρουσίασης της έρευνας

20

9) Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας και Ατομικής Συμβολής Μελών
Ο εκπαιδευτικός: Βαθμολογεί τον φάκελο της ομάδας, αξιοποιώντας το
περιεχόμενο των προσωπικών ημερολογίων και των ατομικών φακέλων,
βαθμολογεί τα μέλη της ομάδας.
Οι μαθητές: Παρουσιάζουν το προσωπικό τους ημερολόγιο και τον ατομικό τους
φάκελο προς αξιολόγηση και δίνουν τις απαραίτητες εξηγήσεις .
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η εισαγωγή της καινοτομίας των Βιωματικών Δράσεων έχει γίνει, όπως αναφέρθηκε μόλις
την τελευταία σχολική χρονιά 2013-14, η εισαγωγή έγινε αρκετά βεβιασμένα, χωρίς να έχουν
ενημερωθεί ακόμη και τα στελέχη της εκπαίδευσης, ωστόσο οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ήταν
πράγματι επιβεβλημένη, όπως έχει αποδειχτεί από πολλούς παράγοντες. Άποψή μας είναι ότι εάν
εφαρμοστεί η καινοτομία σωστά, τότε θα εκλείψει το σημερινό χάσμα επικοινωνίας μαθητών –
εκπαιδευτικών, πολλά πράγματα στο σημερινό σχολείο θα αλλάξουν προς το καλύτερο, θα
βελτιωθεί η σημερινή κουλτούρα και νοοτροπία. Το σχολείο θα καταστεί άξιο της αποστολής
του, θα είναι ένας αποτελεσματικός οργανισμός, με όραμα για τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς, οι μαθητές θα χαίρονται να πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο και οι
εκπαιδευτικοί θα αισθάνονται ότι υπηρετούν την επιστήμη τους, με την οποία έχουν επιλέξει να
βαδίσουν μαζί για το υπόλοιπο της ζωής τους.
Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να αλλάξει το κλίμα ανασφάλειας που αισθάνονται
σήμερα οι εκπαιδευτικοί μας. Οι διάφορες υπουργικοί εγκύκλιοι δεν πρέπει να αναιρούν το
αρχικό θεωρητικό πλαίσιο της καινοτομίας, αλλά να ενισχύουν τα αδύνατα σημεία τα οποία
παρατηρούνται κατά το στάδιο εφαρμογής της καινοτομίας. Τα στελέχη της εκπαίδευσης θα
πρέπει να παίξουν τον ουσιαστικό ρόλο τους να είναι δίπλα στο μάχιμο εκπαιδευτικό και ο
εκπαιδευτικός να αισθάνεται ασφάλεια από την παρουσία αυτών. Ο σχολικός σύμβουλος θα
πρέπει να έχει το ρόλο του κριτικού φίλου στη λειτουργία του σχολείου και να είναι αυτός που θα
ενημερώνεται και θα ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι για να πετύχει
η καινοτομία θα πρέπει πρώτα να έχουν πειστεί οι εκπαιδευτικοί για την αξία της καινοτομίας, και
οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα που θα επιφέρει αυτή. Για να
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εγκαθιδρυθεί η καινοτομία χρειάζεται συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού,
αναβάθμιση της παιδείας των εκπαιδευτικών και στήριξη αυτών από τη διεύθυνση.
Εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις τότε το σχολείο μπορεί να γίνει ανοικτόδημιουργικό σχολείο, θα υπάρχει ένα παρακινητικό περιβάλλον μάθησης, με ανάληψη
πρωτοβουλιών από μαθητές και εκπαιδευτικούς, με τη βοήθεια μιας συμμετοχικής ηγεσίας, τότε
μπορεί να επεκταθεί και ο θεσμός της καινοτομίας των Βιωματικών Δράσεων και σε άλλα
μαθήματα.
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Παράρτημα
Η Καινοτομία των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο
Μοντέλο: R, D & D Model

1ο στάδιο - Εισαγωγή
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
από το σύμβουλο γενικής
παιδαγωγικής ευθύνης.
Επιλογή κατάλληλων
εκπαιδευτικών από του
σχολικούς συμβούλους, για την
επίβλεψη του μαθήματος.
Ενεργός συμμετοχή της τοπικής
κοινωνίας.
Ενεργός συμμετοχή των
γονέων.
Διαμόρφωση κατάλληλου
ωρολογίου προγράμματος.
Εξεύρεση χορηγών
Υιοθέτηση της καινοτομίας.
Καταγραφή και εκτίμηση της
πραγματικότητας.
Πρωτόκολλο συνεργασίας
2)
Καθοδηγητής - Μέντορας –
Ρόλοι/
Επιμορφωτής / Καθοδήγηση Καθήκοντα
Ενημέρωση – Υποστήριξη των
συμμετεχόντων Σχέδιο δράσης- Διαπίστωση
των μαθησιακών δυσκολιών.
1)

Καθήκοντα
που θα
ανακύψουν

3) Διευκολυντικοί

Παράγοντες

4)

Ανασταλτικοί
Παράγοντες

Σχολικός Σύμβουλος
Συνεργασία συναδέλφων
Ύπαρξη πόρων.
Θετικό κλίμα.
Έγκριση και στήριξη από τη
διεύθυνση / εμπειρία
διευθυντή .
Χορηγοί
Έλλειψη εμπιστοσύνης στις
υπουργικές αποφάσεις και

2ο στάδιο- Εφαρμογή

3ο στάδιο - Εγκαθίδρυση

Συνεργασία εκπαιδευτικών.
Ανάληψη πρωτοβουλιών από
εκπαιδευτικούς.
Ανάληψη πρωτοβουλιών από
μαθητές.
Στήριξη του θεσμού από
τους εμπλεκόμενους.

Κατάλληλα
μαθήματα
δραστηριότητες.

Αλλαγή κουλτούρας και
νοοτροπίας.
Επέκταση του τρόπου
λειτουργίας και στα άλλα
μαθήματα.
Επαναπροσδιορισμός του
ρόλου των εκπαιδευτικών.
Αξιολόγηση του θεσμού
από εκπαιδευτικούς, γονείς
και μαθητές.

και

Διαχείριση
προβλημάτων.
Δημιουργία ομάδων.
Οικονομικοί Πόροι
Υλικοτεχνική υποδομή
οικονομική στήριξη).
Καλή οργάνωση.
Θετικό κλίμα.
Διευκολυντική ηγεσία.
Συνεργασία τοπικών
φορέων.
Σαφήνεια - πρακτικότητα
Μη στήριξη και κακή
οργάνωση από την ηγεσία /
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Παρακινητικό
περιβάλλον
τάξης και σχολείου.
ΑξιολόγησηΑυτοαξιολόγηση.
Συνεχής επιμόρφωση και
κατάρτιση προσωπικού
Αναβάθμιση της παιδείας
των εκπαιδευτικών.
Στήριξη από διεύθυνση
και αποτελεσματική
οργανωτική διοίκηση.
Έλλειψη αξιολόγησης –
αυτοαξιολόγησης..

5)

Στρατηγικές
αλλαγής

στις εγκυκλίους.
Ελλιπής επιμόρφωση
εκπαιδευτικών.
Συντηρητισμός των
εκπαιδευτικών.
Μη κατανόηση της
εισαγωγής του θεσμού από
τους διευθυντές.
Έλλειψη αιθουσών.
Πίεση χρόνου
Έλλειψη υλικοτεχνικής
υποδομής.
Το προσωπικό πλαίσιο
θεώρησης των
εμπλεκομένων.
Έλλειψη κατάρτισης και
ετοιμότητας.
Αρνητικό κλίμασυγκρούσεις.

διεύθυνση
Έλλειψη συνεργασίας των
εμπλεκομένων .
Ο μεγάλος χρόνος
κατανόησης της καινοτομίας.
Μετακίνηση εκπαιδευτικών

Έλλειψη κινήτρων.
Συχνή αλλαγή
προσωπικού.
Αναποτελεσματική
οργάνωση και διοίκηση.
Μετακίνηση εκπαιδευτικών

Παρουσίαση πλαισίου
αλλαγής στο σύλλογο
διδασκόντων , στο σχολικό
συμβούλιο και στους
εμπλεκόμενους φορείς.

Εκδηλώσεις
διαπολιτισμικού χαρακτήρα και
επισκέψεις για επικοινωνία και
αλληλεπίδραση.
Αναγνώριση και υποστήριξη
ταλέντων των αλλοδαπών
μαθητών και ψυχολογική τους
ενίσχυση.
Ενίσχυση της βιβλιοθήκης του
σχολείου με βιβλία, παραμύθια,
ταινίες, τραγούδια, χορούς από
όλες τις χώρες που προέρχονται
οι μαθητές.

Υιοθέτηση καινοτόμων
αντιλήψεων.
Μακρόχρονη στοχοθέτηση.
Αλλαγή κλίματος και
εδραίωση κουλτούρας.
Κοινοποίηση θετικών
αποτελεσμάτων .
Καλλιέργεια προσδοκιών
υψηλής απόδοσης.
Ενδυνάμωση της σχολικής
κοινότητας από τη
συνεργασία με το
εξωτερικό περιβάλλον.

Εσωτερική ενδυνάμωση και
επιμόρφωση εκπαιδευτικών από
συντονιστές και συμβούλους.
Δημιουργία κινήτρων.
Ορθολογικό και τεχνικό
πρότυπο αλλαγής.
Στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής.
Δημιουργία οράματος σχολείου.

Συμμετοχή του
σχολείου σε καινοτόμα
προγράμματα.

Διαμόρφωση ταυτότητας του
σχολείου.
Διαμόρφωση κατάλληλης
εσωτερικής εκπαιδευτικής
πολιτικής. Δημιουργία
κατάλληλου κλίματος για την
εισαγωγή της καινοτομίας.
6)

Υποστήριξη

Βιωματικά σεμινάρια στους
εκπαιδευτικούς

Ήρεμο, ασφαλές, άνετο
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Θετικό κλίμα, Κοινωνικό

που χρειάζεται

7)

Ηγετικοί
Ρόλοι/
Καθήκοντα

Αξιολόγηση στάσεων και
επιδόσεων των μαθητών
Καλλιέργεια ομαδικότητας,
συνεργατικότητας και
συμμετοχικής λήψης
αποφάσεων..

περιβάλλον.

περιβάλλον.

Υποστηρικτικά εργαλεία.

Αμοιβαίος σεβασμός.

Οικονομικοί πόροι.

Διασφάλιση της ποιότητας.

Υλικοτεχνική υποδομή.

Αλληλεπίδραση με το
εξωτερικό περιβάλλον.

Δημιουργία ηγετικής ομάδας.

Επικοινωνία γραπτή και
προφορική. Σαφείς ιδέες και
τεχνικές

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός
του οράματος σχολείου.

Δημιουργία μεντόρων και
επιμορφωτών.
/Σχέδιο δράσης.

Ενδιάμεση αξιολόγηση του
προγραμματισμού.

Βελτίωση της ταυτότητας του
σχολείου
Συμμετοχική ηγεσία.

Αποσαφήνιση και ανάδειξη του
ρόλου του σχολείου.

Εμπλοκή του προσωπικού στην
καινοτομία.

Πρόβλεψη του μέλλοντος.

Συντονισμός και σαφή
κατανόηση των ρόλων.

Δημιουργία φάσης
«διαφοροποίησης» της
κατάστασης

Δημιουργία φάσης
«ξαναπαγώματος» της
κατάστασης.

Ευελιξία.

Διάχυση της ηγεσίας.

Ενθάρρυνση.

Ευκαιρίες ανάδειξης
προσόντων.

Σύγκρουση με ισχύουσες
πρακτικές.
Ξεκάθαροι στόχοι.
Ενθάρρυνση και καθοδήγηση

Αξιοποίηση των περιστάσεων.

Καλός προγραμματισμός.
Δημιουργία κινήτρων.
Καταγραφή της κατάστασης.
Δημιουργία φάσης
«ξεπαγώματος» της
κατάστασης.
Προγραμματισμός – οργάνωση
σχεδιασμός.
Δημιουργία συνεργατικού
πρότυπου διοίκησης.
Καταμερισμός εργασίας.
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8)

Κριτήρια
Αξιολόγησης

Σχολική επιτυχία.

Σωστή διαχείριση του χρόνου.

Αποτελεσματικότητα.

Σχολική Διαρροή.

Ποιότητα της διδασκαλίας.

Αποδοτικότητα.

Συνεργασία εκπαιδευτικών.

Ευκαιρίες για μάθηση.

Ποιότητα διδασκαλίας.

Παιδαγωγικό περιβάλλον.

Ενεργός συμμετοχή της
κοινότητας.

Σχολικό κλίμα.

Συνεργασία σχολείουοικογένειας.

Εσωτερική οργάνωση .
Ολιστική μάθηση.
Ανοικτό- Δημιουργικό
σχολείο.
To χρονοδιαγράμματα για τη
διεξαγωγή και ολοκλήρωση
των βιωματικών δράσεων.
Εναλλακτική μορφή μάθησης
και αξιολόγησης
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σχ. Έτος: 2013-14
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:…………………………………….
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Μαθαίνω να αγαπώ, μαθαίνω να προσφέρω : στην τάξη μου, στην
οικογένειά μου, στην τοπική κοινωνία, στον κόσμο.
(Θεματική ενότητα: Ζούμε μαζί- Αξίες και κοινωνικές συμπεριφορές στην ομάδα)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
A.

ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 150 λέξεις):
Σκοπός θέματος
1. να αναπτυχθούν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των
μαθητών
2. να ευαισθητοποιηθούν, να συνειδητοποιήσουν και να βιώσουν τα
οφέλη της υιοθέτησης θετικά προσανατολισμένων κοινωνικών
συμπεριφορών
3. να αναλάβουν οι ίδιοι έργο προσφοράς
4. να ενισχυθεί η αίσθηση της κοινότητας στο σχολικό περιβάλλον και η
διασύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα.
Επιμέρους στόχοι
1. να αντιληφθούν τη σημασία του εθελοντισμού
2. να αντιληφθούν τη σημασία της αγάπης και της κατανόησης
στις ανθρώπινες σχέσεις
3. να ερευνήσουν για άτομα, φορείς και υπηρεσίες στην περιοχή
τους που ασχολούνται με τον εθελοντισμό
4. να συζητήσουν με ανθρώπους που ασχολούνται με τον
εθελοντισμό ως τρόπο ζωής
5. να ξεπεράσουν στερεότυπα που επηρεάζουν τις κοινωνικές
τους σχέσεις
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με
διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 200 λέξεις).
Κριτήρια επιλογής
Σε μια περίοδο ιδιαίτερης δυσκολίας σε κοινωνικό και οικογενειακό επίπεδο, η αίσθηση του
ανθρώπινου σχολείου πρέπει να ενισχυθεί. Η παρούσα βιωματική δράση συνεισφέρει ιδιαίτερα
στην δημιουργία θετικού ψυχολογικού κλίματος που προάγει την συνεργασία, την κατανόηση,
την αλληλεγγύη και την ομαδικότητα. Με την ανάπτυξη της δράσης, οι μαθητές θα
ευαισθητοποιηθούν και θα ενεργοποιηθούν σε θέματα προσφοράς και εθελοντισμού και θα
αναπτύξουν με αυτόν τον τρόπο σύνθετες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και
θετικά προσανατολισμένες συμπεριφορές: αλτρουισμός, εθελοντισμός, ευγένεια, αγάπη,
προσφορά, κατανόηση.
Συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα
- Θρησκευτικά (η αντίληψη περί αγάπης και προσφοράς στην Ορθοδοξία και σε άλλες
θρησκείες)
- Λογοτεχνία (η έννοια της αγάπης και της προσφοράς μέσα στην λογοτεχνία)
- Εικαστικά (ζωγραφιές, χειροτεχνίες)
- Μουσική (η έννοια της προσφοράς και της αγάπης στην μουσική)
- Τεχνολογία (κατασκευές για προσφορά)
- Γλώσσα (ποιήματα των μαθητών και σκέψεις σχετικά με το θέμα)
- Γυμναστική (έκφραση των συναισθημάτων μέσα από τον χορό)
- Οικιακή οικονομία (διαθεματικές εργασίες)
- Θεατρική αγωγή (παρουσίαση μικρού θεατρικού έργου)
Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ π.χ. πηγές και μέθοδοι αναζήτησης
και επεξεργασίας δεδομένων (μέχρι 200 λέξεις).
1. Διαδίκτυο
2. Δανειστική βιβλιοθήκη σχολείου
3. Συνεντεύξεις
4. Ερωτηματολόγια
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Δ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (μέχρι 150 λέξεις).
1. Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην εορτή λήξης του σχολικού έτους
2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου
3. Δημιουργία αφισών και φυλλαδίων όπου θα τονίζεται η σημασία της προσφοράς
και του εθελοντισμού και θα αναγράφονται όλοι οι φορείς εθελοντικής προσφοράς
της περιοχής

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ.
Α. ΥΛΙΚΑ
1. Χρήση υπολογιστών, βιντεοπροβολέα και εκτυπωτή του σχολείου
2. Χαρτί, κόλλες χρωματιστές, υλικά για χειροτεχνίες και ζωγραφιές
3. Λουλούδια, φυτά, γλάστρες, χώμα
4. Υλικά περιτυλίγματος
5. Υλικά για παρασκευή γλυκών
6. Χαρτί, μολύβια/στυλό, φάκελοι, γραμματόσημα
Β. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
- Επίσκεψη στην Ι. Μητρόπολη Λαγκαδά – ενημέρωση για το φιλανθρωπικό έργο
της Εκκλησίας στην περιοχή μας
- Επίσκεψη και βοήθεια σε συσσίτιο της ευρύτερης περιοχής
Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
1. Πρόσκληση εθελοντή από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
2. Πρόσκληση εθελοντή από το Χαμόγελο του Παιδιού
Δ. ΠΟΡΟΙ
- Ίδιοι πόροι : οι συμμετέχοντες θα φέρουν υλικά χειροτεχνίας (κυρίως από
ανακύκλωση) που έχουν στα σπίτια τους, γλάστρες, χώμα και φυτά που επίσης
διαθέτουν στα σπίτια τους, λόγω της αγροτικής περιοχής
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ΤΩΝ

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Βιβλία που θα μελετήσουν οι μαθητές στην διάρκεια της χρονιάς:
-

Το ταξίδι της παπλωματούς, Τζεφ Μπριμπώ

-

Το δώρο της παπλωματούς, Τζεφ Μπριμπώ

-

Παιδικό γεροντικό

-

Να ζεις, να αγαπάς, να μαθαίνεις, Λεό Μπουσκάλια

-

Από την Εγώπολη στην Εσύπολη, Μυρσίνη Βιγγοπούλου

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ.

Ο συντάκτης

Μετά την έγκριση από τον Σχολικό Σύμβουλο, έλαβε γνώση ο/η Διευθυντής του Γυμνασίου
......................................................................
(Υπογραφή)
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το σχέδιο εργασίας που ακολουθεί
«Σχολική και Κοινωνική Ζωή»

είναι από τον οδηγό του εκπαιδευτικού

«Γινόμαστε ομάδα - Επικοινωνώ,
αισθάνομαι… είμαι ο εαυτός
μου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Υποενότητες

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΖΟΥΜΕ
ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ
ΑΛΛΟ

Καλλιέργεια της αίσθησης του
«ανήκειν»

Το δικό μας σχολείο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ… ΕΙΜΑΙ
Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ

Επικοινωνώντας με τους άλλους

Λεκτική και μη λεκτική
διαπροσωπική επικοινωνία
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ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Να αισθάνονται οι μαθητές μέλη
της σχολικής τάξης/κοινότητας
- Να έχουν τη δυνατότητα να
αναδείξουν τις ικανότητές τους στο
πλαίσιο της τάξης / του σχολείου
- Να μοιράζονται τις κοινές
ανησυχίες τους (σκέψειςσυναισθήματα) σε ζητήματα που
αφορούν την τάξη/σχολείο
- Να εμπλέκονται ενεργά στην
ομαδική λήψη αποφάσεων (π.χ.
θέσπιση ορίων-κανόνων στην τάξη)

- Να χρησιμοποιούν στοιχεία της
μη λεκτικής επικοινωνίας (κινήσεις
στάση του σώματος, εκφράσεις,
χειρονομίες κλπ) ως μέσα
επικοινωνίας, αυτοέκφρασης και
αυτοπαρουσίασης
- Να κατανοούν τη σημασία πιο
πολύπλοκων καθημερινών
μηνυμάτων αποκωδικοποιώντας τα
μη-λεκτικά μηνύματα του
περιβάλλοντος (συμμαθητές, φίλοι,
καθηγητές).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ… ΕΙΜΑΙ
Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ

Τα συναισθήματά μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ… ΕΙΜΑΙ
Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ

Γνωριμία με τον εαυτό μας

Αναγνώριση, έκφραση, αποδοχή
συναισθημάτων
Διαχείριση συναισθημάτων
Ενσυναίσθηση

Προσωπική ταυτότητα
Δημόσια εικόνα
Κοινωνική ταυτότητα Υπαγωγή σε
ομάδες
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- Να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά
συναισθήματα που αναδύονται σε
σχέση με ένα γεγονός και ότι
διαφοροποιείται η έκφρασή τους
από άτομο σε άτομο
- Να αυξήσουν τη συχνότητα
λειτουργικής έκφρασης των
συναισθημάτων τους στην
καθημερινή ζωή
- Να μπορούν να ηρεμούν (ελέγχουν
τον εαυτό τους) με ή χωρίς βοήθεια
όταν νιώθουν δυσάρεστα
συναισθήματα.
- Να μπορούν να εκφράζουν και να
προσπαθούν να διαχειρίζονται τα
συναισθήματά τους με
διαφορετικούς τρόπους.
- Να συνειδητοποιήσουν ότι οι
σκέψεις, τα συναισθήματα και οι
αντιδράσεις αποτελούν ένα συνεχές
και ότι υπάρχει αλληλεπίδραση
μεταξύ τους
- Να βρίσκουν και να αναφέρουν
τρόπους που θα μπορούσαν να
βοηθήσουν ατομικά τον καθένα στη
διαχείριση των δυσάρεστων
συναισθημάτων

- Να αναγνωρίζουν δυνατότητες και
αδυναμίες τους (δεξιότητες,
ικανότητες, στοιχεία του χαρακτήρα)
καθώς και βασικές επιθυμίες,
ανάγκες, προτιμήσεις ,
ενδιαφέροντά τους και πώς αυτά
καθορίζουν την αυτοαντίληψή τους.
- Να αναγνωρίζουν στοιχεία τους
που μένουν σταθερά ή εξελίσσονται
θετικά στο χρόνο (στον τρόπο που
σκέφτονται και νιώθουν καθώς και
στον τρόπο με τον οποίο
συμπεριφέρονται/επικοινωνούν στις
κοινωνικές και διαπροσωπικές τους
σχέσεις).
- Να αντιλαμβάνονται πώς «τους
βλέπουν» οι σημαντικοί άλλοι και να
αξιοποιούν την ανατροφοδότηση

αυτή.
- Να κατανοούν ότι, μέσα στα
κοινωνικά συστήματα οι άνθρωποι
έχουν πολλαπλούς ρόλους, οι οποίοι
πρέπει να συνδυάζονται με αρμονικό
τρόπο προκειμένου να επιτυγχάνεται
προσωπική ισορροπία και
ικανοποίηση.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ… ΕΙΜΑΙ
Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ

Η έννοια του άγχους
- Να μπορούν να περιγράφουν και
να εξηγούν τι σημαίνει στρες/άγχος
και να το συνδέουν με
συναισθήματα και σωματικές
αλλαγές που βιώνουν

Αντιμετωπίζοντας το άγχος

Ενδεικτικές Δραστηριότητες
1) Τα πρώτα βήματα της ομάδας
2) Η ομάδα αυτοδεσμεύεται
3) Πολλοί τρόποι για τον ίδιο σκοπό
4) Μπορεί να νιώθουμε το ίδιο, μπορεί και όχι
5) Αντιγνωμίες… συναισθημάτων
6) Η ανταλλαγή της εικόνας μας
7) Υγεία πάνω απ’ όλα
8) Τα πρώτα βήματα της ομάδας

(Υποενότητες: «Γνωριμία με τον εαυτό μας», «Το δικό μας σχολείο»)
Εφαρμογή
Οι μαθητές και ο/η εκπαιδευτικός κάθονται σε κύκλο και ανά δύο (με έναν συμμαθητή που
κάθεται δίπλα τους) λένε λίγα πράγματα για τον εαυτό τους π.χ. συστήνονται λίγο καλύτερα,
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αναφέρουν ασχολίες, χόμπι, συναισθήματα, σκέψεις, εμπειρίες τους κ.ά. Οι μαθητές μπορούν να
έχουν μπροστά τους ένα κοινό χαρτί στο οποίο καθένας γράφει το όνομά του, μια λέξη, μια
φράση ή ζωγραφίζει ένα σύμβολο ή μια ζωγραφιά που νιώθει πως το αντιπροσωπεύει εκείνη τη
στιγμή. Στη συνέχεια, κάθε δυάδα ενώνεται με μια άλλη και κάθε παιδί παρουσιάζει το «ζευγάρι»
του καθώς και αυτό που έγραψαν ή ζωγράφισαν στο κοινό τους χαρτί. Αφού μιλήσουν και οι
τέσσερις μαθητές, κάθε ομάδα προσπαθεί να γράψει μια νέα φράση ή πρόταση (ή να φτιάξει μια
καινούρια ζωγραφιά) που θα αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη της τετράδας.
Τέλος, κάθε τετράδα παρουσιάζει τη σύνθεση που έφτιαξε στην υπόλοιπη τάξη και ακολουθεί
συζήτηση.

Ώρα για συζήτηση
- Μάθαμε καινούρια πράγματα για τους συμμαθητές μας;
- Πώς συστήνουμε τον εαυτό μας; Ποια στοιχεία επιλέγουμε κάθε φορά να παρουσιάσουμε;
(ανάλογα με την ηλικία μας, το πλαίσιο κλπ. επιλέγουμε να αποκαλύψουμε περισσότερες, λιγότερες ή
διαφορετικές πληροφορίες)
- Πώς αισθανθήκαμε στο πλαίσιο των μικρών ομάδων (δυάδα, τετράδα); (Νιώσαμε άνετα,
αισθανθήκαμε ευχαρίστηση, αμηχανία, ασφάλεια, ντροπή, δυσφορία, εμπιστοσύνη κ.ά.)
- Εξέφρασαν όλα τα μέλη της ομάδας τη γνώμη τους; Ακούσαμε με σεβασμό την άποψή τους;
Νιώσαμε όλοι ότι οι άλλοι μας ακούν με προσοχή;
- Μοιραστήκαμε σκέψεις, συναισθήματα ή εμπειρίες; Νιώσαμε σιγά-σιγά να οικοδομείται μια
σχέση με τους άλλους;
- Παρουσιάσαμε με αποτελεσματικό τρόπο το έργο της ομάδας μας;
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Εκπαιδευτικό υλικό
Χαρτιά, μαρκαδόροι, χρώματα.

Η ομάδα αυτοδεσμεύεται

(Υποενότητα: «Το δικό μας σχολείο»)
Εφαρμογή
Οι μαθητές /τριες χωρίζονται σε ομάδες τριών-τεσσάρων μελών και συζητούν πώς θα ήθελαν να
είναι η τάξη τους τη φετινή χρονιά. Μπορούν να αναφέρουν στοιχεία για το χώρο (τα χρώματα, τη
διακόσμηση, τη διάταξη των θρανίων κ.ά.), για τους κανόνες λειτουργίας και συμπεριφοράς, για
τη σχέση μεταξύ των συμμαθητών, για τη σχέση τους με τον/την εκπαιδευτικό ή τι συγκεκριμένα
θα ήθελαν από τον/την εκπαιδευτικό (για τα μαθήματα, τη διδασκαλία, για κάποιους κοινούς
στόχους που θα επιθυμούσαν ως τάξη να επιτύχουν τη φετινή χρονιά κ.ά.
Στη συνέχεια, οι μικρές ομάδες ανακοινώνουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους στην τάξη και όλοι
μαζί ψηφίζουν και αποφασίζουν ποιες αυτές είναι πιο σημαντικές και θα καταγραφούν σε ένα
μεγάλο χαρτόνι που θα φτιάξουν όλοι μαζί και θα αναρτήσουν στην τάξη. Το χαρτόνι αυτό μπορεί
να περιλαμβάνει ζωγραφιές, σύμβολα, τις «υπογραφές» των παιδιών και του/της εκπαιδευτικού,
οι οποίες θα συμβολίζουν τη δέσμευση των παιδιών να σέβονται τις αρχές και τους κανόνες
λειτουργίας της τάξης τους και να υλοποιήσουν κάποιους από τους προτεινόμενους στόχους.
Ώρα για συζήτηση
- Διαμορφώθηκαν κανόνες για την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας;
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- Ποια θέματα αφορούν οι κανόνες;
- Ποιοι από τους κανόνες αφορούν στον εκπαιδευτικό της τάξης; (ο δάσκαλος αυτοδεσμεύεται και
ο ίδιος, έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις)
- Σε ποιο βαθμό και με πόση ευκολία θεωρούν οι μαθητές ότι μπορούν να δεσμευτούν με τις
αρχές, τους κανόνες και τους στόχους που αναφέρθηκαν;
- Ποιες θα είναι οι συνέπειες από τη μη τήρηση των κανόνων; (αναφέρονται και αυτές στο
«συμβόλαιο»)

Εκπαιδευτικό υλικό
Χαρτόνια, μαρκαδόροι, χρώματα.

Πολλοί τρόποι για τον ίδιο σκοπό

(Υποενότητα: «Επικοινωνώντας με τους άλλους)
Εφαρμογή
Οι μαθητές αναλαμβάνουν να προσομοιώσουν στιγμιότυπα της κοινωνικής ζωής με μη λεκτικό
τρόπο, με στόχο να ανακαλύψουν τη σημασία των μη λεκτικών μηνυμάτων στην κοινωνική
αλληλεπίδραση πχ. χαιρετισμοί διαφόρων ειδών σε διαφορετικά περιβάλλοντα, παρουσιάσεις και
συστάσεις, εκδηλώσεις χαράς και λύπης, τελετουργίες και εθιμοτυπίες, στην οικογένεια, στο
σχολείο, στην πολυκατοικία, στο δρόμο και σε άλλους δημόσιους χώρους. Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν υποστηρικτικό υλικό από το διαδίκτυο, φωτογραφίες, υλικό από τον τύπο κλπ.
Οι υπόλοιποι μαθητές μπορούν από κάθε στιγμιότυπο (θεατρικό, φωτογραφικό, video κλπ) να
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ανιχνεύουν το μήνυμα (Είναι μήνυμα χαιρετισμού; Συγκατάνευσης; Άρνησης; Θυμού;
Συνεργασίας; Πρόσκλησης; κλπ) και στοιχεία του πλαισίου στο οποίο διαδραματίζεται, πχ χώρος,
χρόνος, χώρα, ιστορική εποχή κλπ.

Ώρα για συζήτηση
- Με ποια κριτήρια τα παιδιά επέλεξαν να παρουσιάσουν τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα;
- Μέσα σε ποιο πλαίσιο διαδραματίζεται το στιγμιότυπο; Δίνονται ευκαιρίες να παρουσιαστούν
εθιμοτυπίες, τελετουργίες κλπ άλλων λαών και πολιτισμών; (οι μαθητές συζητούν με την
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού για το πού, πότε, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό που
παρακολουθούν).
- Εντοπίζουν διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στον τρόπο έκφρασης των μη λεκτικών
μηνυμάτων στα διαφορετικά πλαίσια;
- Εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές στο υλικό τους και τις παρουσιάζουν στην τάξη.
- Ποια είναι η σημασία της απουσίας ή παράλειψης των μη-λεκτικών μηνυμάτων στην
επικοινωνία;
Εκπαιδευτικό Υλικό
Φωτογραφίες, video, υλικό για τους ρόλους, περιοδικά, εφημερίδες, βιντεοπροβολέας,
υπολογιστής

Μπορεί να νιώθουμε το ίδιο, μπορεί και όχι
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(Υποενότητα: «Τα συναισθήματά μας»)
Εφαρμογή
Οι μαθητές παρακολουθούν μία θεατρική παράσταση κατά προτίμηση μίας αρχαίας τραγωδίας
και καλούνται να περιγράψουν συμπεριφορές των βασικών ηρώων και τα συναισθήματα που τις
συνοδεύουν. Στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο επίπεδο εκφράζουν τι νιώθουν οι ίδιοι βλέποντας τη
συγκεκριμένη παράσταση. Εναλλακτικά οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα
ακουστικό ερέθισμα (θεατρική παράσταση ηχογραφημένη) και να ακολουθήσουν την ίδια
διαδικασία.
Ώρα για συζήτηση
- Ποια ήταν τα συναισθήματα των ηρώων και ποιες συμπεριφορές τα συνοδεύουν;
- Στην περίπτωση των δυσάρεστων συναισθημάτων, πώς τα διαχειρίστηκαν οι ήρωες; Θα
μπορούσαν να αντιδράσουν διαφορετικά; Με ποιο τρόπο;
- Ως θεατές ή ακροατές ποια είναι τα συναισθήματα των μαθητών; Ποιο σημείο της παράστασης
ή του ακουστικού ερεθίσματος τους «άγγιξε» συναισθηματικά περισσότερο και για ποιο λόγο;
(πολλές φορές τα συναισθήματά μας συνδέονται με προηγούμενες εμπειρίες)
- Τα συναισθήματα που βίωσαν οι μαθητές ήταν τα ίδια για όλους ή διαφέρουν μεταξύ τους; Για
ποιο λόγο μπορεί να νιώθουμε διαφορετικά συναισθήματα ενώ βλέπουμε ή ακούμε το ίδιο
ερέθισμα; (ο καθένας μας μπορεί να νιώθει διαφορετικά συναισθήματα για την ίδια κατάσταση,
κ.λπ.)

Εκπαιδευτικό Υλικό
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Video με μαγνητοσκοπημένη μία θεατρική παράσταση, μαγνητοφωνημένο ακουστικό ερέθισμα
κ.λπ. Οι ίδιοι οι μαθητές θα μπορούσαν να προτείνουν τι θα ήθελαν να δουν ή να ακούσουν και να
ψηφίσουν την προτίμησή τους.
Αντιγνωμίες… συναισθημάτων

(Θεματική ενότητα: «Τα συναισθήματά μας»)
Εφαρμογή
Ο/Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να επιλέξουν ένα θέμα με κοινωνικές διαστάσεις που
να τους κινεί το ενδιαφέρον και δημιουργεί αντικρουόμενες απόψεις. Οι μαθητές μπορούν να
αντλήσουν το θέμα από ποικίλες πηγές π.χ. από ντοκιμαντέρ, ειδησεογραφικό ρεπορτάζ, μία
διαφήμιση που μπορεί να προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις. Στη συνέχεια οι μαθητές
δημιουργούν ομάδες συζητητών για τη στήριξη αντικρουόμενων θέσεων. Η συζήτηση
περιλαμβάνει επιχειρήματα για τη στήριξη των διαφορετικών απόψεων και την έκφραση
διαφορετικών συναισθημάτων από τις ομάδες των συζητητών. Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός
να επισημάνει ότι στη συζήτηση υπάρχουν κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των παιδιών,
ιδίως ως προς την έκφραση των συναισθημάτων τους (π.χ. ακόμα και αν διαφωνούν ή θυμώνουν
με τις διαφορετικές απόψεις είναι σημαντικό το πώς θα εκφράσουν και θα επικοινωνήσουν το
συναίσθημά τους). Μέσα από τη διαδικασία αυτή δίνεται η αφόρμηση προκειμένου τα παιδιά να
ρυθμίσουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις και τη συμπεριφορά τους γενικότερα, ακούγοντας
τους συμμαθητές τους.
Ώρα για συζήτηση
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Μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των απόψεων και της στήριξης των διαφορετικών θέσεων
ακολουθεί συζήτηση που επικεντρώνεται στα παρακάτω:
- Ποια ήταν τα συναισθήματα των μαθητών ακούγοντας διαφορετικές απόψεις και επιχειρήματα;
- Πώς εκφράστηκαν τυχόν δυσάρεστα συναισθήματα; Πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να
ρυθμίσουν τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις και τη συμπεριφορά τους και για ποιο λόγο;
(πολλές φορές ο θυμός, η λύπη, όπως και άλλα δυσάρεστα συναισθήματα ρυθμίζονται με
συμπεριφορές όπως η άρνηση της ύπαρξης τους, ή αποφυγή της έκφρασής τους, η απομόνωση κ.ά.
Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως δεν μας είναι επιτρεπτό να τα εκφράσουμε, ή δεν έχουμε μάθει να τα
εκφράζουμε με λειτουργικούς τρόπους)
- Για ποιο λόγο είναι σημαντικό να προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τη συμπεριφορά μας; (μπορούμε
να διευκολύνουμε την επικοινωνία με τους άλλους, ελέγχουμε το συναίσθημά μας, νιώθουμε πιο
αποτελεσματικοί όταν μπορούμε να είμαστε ψύχραιμοι κ.λπ.)
- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπήρχε κάτι που θα άλλαζαν στη συμπεριφορά τους και
στην έκφραση των συναισθημάτων τους;
- Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να βοηθηθούν οι μαθητές να ρυθμίσουν τα συναισθήματά
τους προκειμένου να συνεχίσουν να εκθέτουν τις απόψεις τους;
Εκπαιδευτικό υλικό
Ντοκιμαντέρ, ειδησεογραφικό ρεπορτάζ, μία διαφήμιση, άρθρα από εφημερίδες και όποια άλλη
πηγή χρησιμοποιούν οι μαθητές για να εντοπίσουν το βασικό θέμα συζήτησης στην τάξη.

Η ανταλλαγή της εικόνας μας
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(Υποενότητα: «Γνωριμία με τον εαυτό μας»)
Εφαρμογή*
Δίνουμε στα παιδιά ένα χαρτί (μεγέθους μισής κόλλας Α4) και τους ζητούμε, αφού γράψουν στην
κορυφή το όνομά τους, να σκεφθούν και να γράψουν 3-5 βασικές πληροφορίες για τον εαυτό τους
(θετικά χαρακτηριστικά, δυνατότητες, αδυναμίες στοιχεία της προσωπικότητας, του χαρακτήρα
κ.λπ.). Στη συνέχεια, οι μαθητές σηκώνονται όλοι στην τάξη και αρχίζει η ανταλλαγή: Βρίσκουν ο
καθένας έναν άλλο συμμαθητή τους, διαβάζουν ο ένας στον άλλο αρχικά το χαρτί με τα δικά τους
χαρακτηριστικά («Είμαι επίμονος, φιλικός, ευαίσθητος»… κλπ») και κατόπιν το ανταλλάσσουν.
Έχοντας τώρα στο χέρι τους το χαρτί του συμμαθητή τους, καθένας βρίσκει ένα άλλο παιδί,
διαβάζει το όνομα και τα χαρακτηριστικά που γράφει το χαρτί που κρατούν («Η Μαρία είναι
ανεξάρτητη, δυναμική, πεισματάρα…» κλπ) και τα ανταλλάσσουν και πάλι. Η διαδικασία
επαναλαμβάνεται με τα παιδιά ανά δύο να διαβάζουν και να ανταλλάσσουν τα χαρτιά
διαφορετικών συμμαθητών τους. Με το σύνθημά μας, η διαδικασία σταματά, τα παιδιά κάθονται
στη θέση τους και καθένας παρουσιάζει αυτόν του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στο χαρτί που
κρατάει στο χέρι του.
*Περιγράφουμε και εξηγούμε όλη τη δραστηριότητα από την αρχή στα παιδιά, ώστε να γνωρίζουν τι
ακριβώς θα συμβεί και να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποια στοιχεία του εαυτού τους θα
ήθελαν να μάθουν οι άλλοι.
Σημείωση: Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί, αν θέλει, να συμμετέχει στη διαδικασία.
Ώρα για συζήτηση
- Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να καταγράψουν οι μαθητές/τριες τα χαρακτηριστικά του εαυτού
τους;
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- Το γεγονός ότι γνώριζαν εξαρχής πως οι άλλοι θα ακούσουν την αυτοπαρουσίασή τους, τούς
επηρέασε ως προς την επιλογή των χαρακτηριστικών που έγραψαν στο χαρτί τους;
- Ακούγοντας τις αυτοπαρουσιάσεις των συμμαθητών τους ανακάλυψαν σημαντικές διαφορές σε
σχέση με την εικόνα που είχαν οι ίδιοι για αυτά τα παιδιά;
- Για ποιους λόγους η αντίληψη που έχει κάποιος για τον εαυτό του μπορεί να μοιάζει ή να
διαφέρει λιγότερο ή περισσότερο με την εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτόν;
- Πώς αισθάνονται που όλοι μοιράστηκαν με όλους ένα μέρος της εικόνας του εαυτού τους, τόσο
των δυνατοτήτων όσο και των αδυναμιών τους;

Εκπαιδευτικό Υλικό
Κόλλες Α4, στυλό.

Υγεία πάνω απ’ όλα
(Υποενότητα: «Αντιμετωπίζοντας το άγχος»)
Εφαρμογή
Χωρίζουμε την τάξη σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Σε κάθε ομάδα δίνουμε ενημερωτικό υλικό
σχετικά με την αντίδραση συγκεκριμένων οργάνων σε αγχογόνες καταστάσεις (πχ. εγκέφαλος,
καρδιά, στομάχι...). Κάθε ομάδα θα πρέπει να μελετήσει τις πληροφορίες που της έχουν δοθεί και
να τις παρουσιάσει με το δικό της τρόπο στην υπόλοιπη τάξη. Καλό θα ήταν, μετά την
ολοκλήρωση των παρουσιάσεων να γίνει και μια σύνδεση, καθώς τα ανθρώπινα όργανα
αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος και δεν λειτουργεί το ένα ανεξάρτητα από τα
άλλα. Όταν ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις είναι...
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Ώρα για συζήτηση
- Ποια όργανα κινητοποιούνται όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια αγχογόνο κατάσταση;
(Όταν αντιμετωπίζουμε μια αγχογόνο κατάσταση είναι φυσιολογικό να αντιδρά το σώμα μας, σε μια
κατάσταση που αρχικά αξιολογείται ως άγνωστη-επικίνδυνη...)
- Πώς νιώθουμε αυτή την κινητοποίηση των διαφόρων οργάνων; (Εφίδρωση, ταχυπαλμία, σφίξιμο
στο στομάχι, πονοκέφαλος κλπ)
- Τι σημαίνει όλη αυτή η αντίδραση του σώματος στο στρες; (Το σώμα ετοιμάζεται να
«αντιδράσει» σε μια κατάσταση που αποκωδικοποιούμε ως άγνωστη ή ως επικίνδυνη, με σκοπό τη
μείωση της έντασης και την καλύτερη αντιμετώπιση)
- Συνήθως ποια όργανα αντιδρούν περισσότερο; (Εκείνα στα οποία το άτομο έχει ευαισθησία)
- Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μετριάσουμε τη έντονη σωματική αντίδραση στο άγχος;
(Οι προσπάθειες αντιμετώπισης του άγχους – όπως κατανόηση της κατάστασης, συγκέντρωση
πληροφοριών, αποτίμηση των δυνάμεών μας, χρήση αυτών που θα μπορέσουν να βοηθήσουν κλπσυμβάλλουν στη ρύθμιση των σωματικών αντιδράσεων στο άγχος).

Εκπαιδευτικό υλικό
Πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος και συγκεκριμένων
οργάνων σε αγχογόνες καταστάσεις.

44

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Σχολ. Έτος:

2013-14

Τάξη:

Α΄ Ημερήσιου Γυμνασίου

Σχολείο:

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ : ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΒΙΑ-ΑΛΚΟΟΛ-ΤΣΙΓΑΡΟ
, ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ20 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) , ΠΕ15 (ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) , ΠΕ06
(ΑΓΓΛΙΚΗΣ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ , ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ΓΙΝΟΤΑΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΦΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΑΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΑΝ ΟΜΑΔΑ.
ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ. ΟΤΑΝ Η ΣΥΛΛΟΓΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΟ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ
ΓΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ , ΟΧΙ. ΑΥΤΟ ΙΣΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΜΙΑ
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Σχολ. Έτος:

2013-14

Τάξη:

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολείο:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΓΑΠΩ - ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΗΝ
ΤΑΞΗ ΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ, ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ,
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΤΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕ 05
& ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΣ
ΠΡΟΤΖΕΚΤ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΑΨΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΟΧΙ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

Σχολ. Έτος:

2013-14

Τάξη:

Α

Σχολείο:

1 Γυμνάσιο Σταυρούπολης

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μεσογειακή διατροφή στα πλαίσια του σχολικού
περιβάλλοντος, Η κοινωνική-πολιτιστική ζωή της περιοχής
του σχολείου. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τα θέματα
ΘΕΜΑΤΩΝ
που ασχολήθηκαν.
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επίσης η εργασία σε ομάδες βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη
κλίματος εποικοδομητικής συνεργασίας και στην ένταξη
στην ομάδα και μαθητών που αντιμετώπιζαν στο
παρελθόν προβλήματα επικοινωνίας με τους συμμαθητές
τους.
ΠΕ 15- ΠΕ08- ΠΕ05
& Αναζήτηση των πηγών κυρίως στο διαδίκτυο αλλά και σε
βιβλιοθήκες. Σημειώσεις των μαθητών και κείμενα τους σε
ηλεκτρονική μορφή, αναλύοντας τη θεματολογία τους.
Παρουσίαση, ανάγνωση, σχεδίαση ή φωτογράφηση και
σχολιασμός των θεμάτων μέσα στην τάξη. Καταγραφή από
την κάθε ομάδα των θεμάτων που ανέλαβαν, σε
ηλεκτρονική μορφή. Προσπάθειες σελιδοποίησης και
δημιουργίας λογοτύπων. Τελικό βήμα: ανάρτηση των
εργασιών στην ιστοσελίδα του σχολείου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ Στο πρώτο τρίμηνο η βαθμολογία ήταν χαμηλή διότι δεν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ήταν γνωστά τα παιδιά. Το ενδιαφέρον και η απόδοση
τους -κάτι που φάνηκε βέβαια στο 2ο τρίμηνο-, ήταν πολύ
ανώτερη των βαθμών..
ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πολυάριθμα τμήματα για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
λόγω δυσκολίας εύρεσης αιθουσών (ελλιπής υποδομή
σχολικού κτιρίου).

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΝΑΙ
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Σχολ. Έτος:

2013-14

Τάξη:

Α’ Γυμνασίου

Σχολείο:

Γυμνάσιο Αξιού

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

1) Α) «Επικοινωνώ, αισθάνομαι, είμαι ο εαυτός μου και ζω αρμονικά
μέσα στη σχολική κοινότητα».
2) Β) «Σχολείο, Διαφορετικότητα και Διαδίκτυο»
3) Α) «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι»
4) Β) «Σύγκριση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τα
εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ
ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1) Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα για να εξοικειωθούν οι μαθητές
αυτής της ηλικίας με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα
συναισθήματα, την διαφορετικότητα και τις συγκρούσεις. Επίσης
δόθηκε έμφαση στο θέμα του σχολικού& του διαδικτυακού
εκφοβισμού και της πρόληψης του, θέματα τα οποία
αποδεικνύονται καίρια στη σχολική πραγματικότητα.
2) Η επιλογή των θεμάτων έγινε λόγω
της ιδιαιτερότητας του σχολείου
(ομάδες ρομά, περιπτώσεις παιδιών
με σημαντικές μαθησιακές
δυσκολίες κτλ)
ΠΕ 07 -ΠΕ06

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση, έρευνα σε βιβλιογραφία και
&
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ διαδίκτυο.
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΧΕΣΗ
ΜΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ Ισχύουν για όλες τις βιωματικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:
ΤΗ α. Σε μαθητές που δεν τηρούσαν τις προθεσμίες μπήκε χαμηλότερος βαθμός.
β. Εκτιμήθηκε και βαθμολογήθηκε υψηλά η εξαιρετική ερευνητική εργασία
των παιδιών.

ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

α. Ορισμένα παιδιά έδειξαν δυσκολίες προσαρμογής στην ανοιχτή φύση του
μαθήματος.
β. Δυσκολία να ανταπεξέλθουν
οικονομικά τα παιδιά στα έξοδα για υλικά (π.χ. χαρτόνια, μαρκαδόρους,
κόλλες).
γ. Δυσκολία των παιδιών να συμμορφωθούν με τις προθεσμίες υποβολής του
έργου τους.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

Ισχύουν για όλες τις βιωματικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν: Χρήσιμη θα
ήταν η επιμόρφωση των διδασκόντων πριν την έναρξη του πρότζεκτ, στην αρχή
της σχολικής χρονιάς.

Σχολ. Έτος: 2013-14
Τάξη:A’
ο

Σχολείο: 2 Γυμνάσιο Συκεών
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

1) ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 2) ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ &
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ15) & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΕ11)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ
ΟΜΑΔΕΣ, ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΠΟΙΚΙΛΑΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
(ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΕΝΤΥΠΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, κλπ)
ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΤΟΥ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ
ΥΦΟΥΣ
ΚΑΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ 20).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΩΡΑ ΣΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΣΟ ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
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