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Ενότθτα 2.2 

 Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι μεκοδολογία  

 
1. Ειςαγωγι 

Το μάκθμα περιλαμβάνει τθν άκρωσ ςυνοπτικι παρουςίαςθ μερικϊν από τισ 

ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι. Ραρουςιάηεται επίςθσ, πάντοτε 

ςυνοπτικά, το κεωρθτικό πλαίςιο για τθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

εκπαιδευτικϊν ςεναρίων και δραςτθριοτιτων 

Διδακτικοί Στόχοι  Στοιχειϊδεισ γνϊςεισ γφρω από τθ βαςικι ορολογία τθσ Σφγχρονθσ 

Διδακτικισ 

 Βαςικζσ γνϊςεισ για οριςμζνεσ από τισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ 

μεκόδουσ ςε ςυνδυαςμό με τισ ΤΡΕ 

 

 
2.  Βαςικζσ ζννοιεσ και ορολογία 

 

Μζκοδοι 

διδαςκαλίασ 

 

 

Ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ κεωρείται ζνα πρότυπο (pattern) οργάνωςθσ του 

μακιματοσ και ςυμπεριφοράσ του εκπαιδευτικοφ, ζνα οργανωμζνο ςφνολο 

διδακτικϊν ςτοιχείων, που εφαρμόηεται με ςυςτθματικό τρόπο ςε μια ςειρά 

μακθμάτων. Μια μζκοδοσ διδαςκαλίασ μπορεί προφανϊσ να υιοκετθκεί και 

από μια ευρφτερθ ομάδα εκπαιδευτικϊν. Οι ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ 

αποτελοφν μια ευρφτερθ ζννοια από εκείνθ τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ, 

κακϊσ περιλαμβάνουν, ενδεχομζνωσ, περιςςότερεσ από μια μεκόδουσ και 

ςυνιςτοφν διδακτικζσ παρεμβάςεισ ςυγκροτθμζνεσ ςε μια ακολουκία με 

βάςθ ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ. Ευρφτερθ από τθν ζννοια αυτι είναι και θ 

ζννοια του μοντζλου διδαςκαλίασ που αποτελεί μια διδακτικι πρόταςθ θ 

οποία περιλαμβάνει  τθν ιεράρχθςθ των εκπαιδευτικϊν προτεραιοτιτων, 

ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ διαδικαςίεσ και προςδιορίηει τον τρόπο με τον 

οποίο οργανϊνεται θ τάξθ και γενικότερα θ διδαςκαλία. 

Ρολφ ςυχνά πάντωσ, ςτθ βιβλιογραφία, οι τρεισ όροι ι παραλλαγζσ τουσ, 

χρθςιμοποιοφνται περίπου ωσ ςυνϊνυμα και δθμιουργείται μια ςχετικι 
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αςάφεια.  

 
3.  φγχρονεσ διδακτικζσ μζκοδοι και ΣΠΕ 

 Ρολλζσ από τισ διδακτικζσ μεκόδουσ που αποκαλοφνται ςφγχρονεσ (κυρίωσ 

για τα ελλθνικά δεδομζνα, δεδομζνου ότι ςτθ διεκνι βιβλιογραφία και ςε 

ξζνα εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςυναντϊνται εδϊ και αρκετά χρόνια) 

εφαρμόηονται με πολφ ικανοποιθτικό τρόπο με τθ βοικεια των ΤΡΕ, δθλαδι 

θ εφαρμογι τουσ ευνοείται ιδιαίτερα από τθ χριςθ των ΤΡΕ. Στθν 

πραγματικότθτα, θ ίδια θ φπαρξθ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία «ακυρϊνει» 

εμπράκτωσ οριςμζνεσ παραδοςιακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ κακϊσ 

διανοίγει νζεσ δυνατότθτεσ που δεν είναι δυνατόν να αγνοθκοφν. Ζτςι, για 

παράδειγμα, θ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτο Διαδίκτυο κακιςτά πολφ πιο 

εφκολθ τθν πρόςβαςθ ςε ζνα τεράςτιο απόκεμα πλθροφοριϊν για 

οιοδιποτε ςχεδόν κζμα από αυτά που περιλαμβάνονται ςτθ ςχολικι φλθ. Θ 

χριςθ λοιπόν των ΤΡΕ, είναι διδακτικά «αςφμβατθ» με οριςμζνεσ από τισ 

παραδοςιακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, ενϊ αντίκετα φαίνεται να είναι πολφ 

πιο ταιριαςτι με οριςμζνεσ άλλεσ.  Το δυναμικό εξάλλου των ΤΡΕ επζτρεψε, 

ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τθ δθμιουργία και άλλων μοντζλων και μεκόδων 

διδαςκαλίασ (για παράδειγμα: eClip) και μάλιςτα οριςμζνεσ από αυτζσ 

(όπωσ τα WebQuests: http://www.webquest.org, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

13/10/2012 για παράδειγμα) βρικαν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μεγάλθ 

απιχθςθ διεκνϊσ. 

 

 

 

 

 

Ομαδοςυνεργατικι 

μάκθςθ 

Οι ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ που αποδίδουν μεγάλθ ςθμαςία ςτον 

κοινωνιοπολιτιςμικό παράγοντα, ςυνθγοροφν υπζρ τθσ οργάνωςθσ 

μακθμάτων ςτα οποία να ευνοείται θ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και θ 

ςυνεργατικι, θ ομαδικι μάκθςθ. Ταυτόχρονα, τα περιςςότερα ςφγχρονα 

περιβάλλοντα εργαςίασ, όπωσ και τα εκπαιδευτικά λογιςμικά, προςφζρουν 

πολλζσ δυνατότθτεσ για επικοινωνία και ςυνεργαςία: άμεςθ, ςφγχρονθ 

επικοινωνία (με ιχο, εικόνα, γραπτό κείμενο), ςυνεπεξεργαςία κειμζνων, 

εικόνων και ντοκουμζντων πάςθσ φφςεωσ, από κοινοφ επίλυςθ 

προβλθμάτων, διαμοίραςθ ψθφιακϊν πόρων, παιχνίδια ρόλων και 

ςυλλογικϊν καταςκευϊν, ςυμμετοχι ςε Κοινότθτεσ, ιςτολόγια και wikis, 

αςφγχρονεσ επικοινωνίεσ.  

http://www.webquest.org/
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Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, οι μζκοδοι που αποκαλοφνται με το γενικό όρο 

ομαδοςυνεργατικζσ φαίνονται να προςφζρουν πολλά διδακτικά 

πλεονεκτιματα.  

Θ οργάνωςθ των μακθτϊν ςε ομάδεσ ζχει κάποιο διδακτικό «κόςτοσ»: ο 

εκπαιδευτικόσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει μερικζσ αποφάςεισ που είναι 

ςθμαντικζσ. Κατϋ αρχάσ, αφοφ αποφαςίςει γα τθν οργάνωςθσ τθσ τάξθσ ςε 

ομάδεσ, κα πρζπει να εκτιμιςει τα μεγζκθ των ομάδων, τον τρόπο με τον 

οποίο κα ςχθματιςκοφν, τον τρόπο με τον οποίο κα αλλθλεπιδροφν οι 

ομάδεσ, τα αναμενόμενα αποτελζςματα, όπωσ και μια ςειρά άλλων 

παραγόντων, όπωσ είναι ο λεγόμενοσ διδακτικόσ κόρυβοσ (παράγοντεσ των 

οποίων θ πολυπλοκότθτα αυξάνει λόγω του νζου τρόπου οργάνωςθσ), θ 

διαχείριςθ του χρόνου κ.ά.  

 

Σχζδια 

ςυνεργατικισ 

ζρευνασ -  

μζκοδοσ project 

Με τθν αυςτθρι ζννοια του όρου οι εργαςίεσ και τα ςχζδια ςυνεργατικισ 

ζρευνασ (ςτο εξισ: projects) δεν αποτελοφν μεκόδουσ διδαςκαλίασ, 

μολονότι οδθγοφν ςε αποτελζςματα μάκθςθσ. Τα projects δίνουν  ςτον 

εκπαιδευτικό τθ δυνατότθτα να μεταδϊςει ςτουσ μακθτζσ του ζνα τόςο 

ευρφ φάςμα γνϊςεων και δεξιοτιτων, αλλά από τθν άλλθ μποροφν να 

οδθγιςουν ςε μεγάλθ ςπατάλθ χρόνου και άλλων πόρων.  

Ωσ projects κεωροφνται ομαδικζσ εργαςίεσ που εκτελοφνται ςε ςχετικά 

μεγάλο χρονικό διάςτθμα (για τθν ακρίβεια: μεγαλφτερο από μια διδακτικι 

ϊρα – αλλά θ ολοκλιρωςι τουσ μπορεί να απαιτιςει και μινεσ), τα οποία 

αποςκοποφν ςτθν παραγωγι ενόσ τελικοφ προϊόντοσ, το οποίο και 

αξιολογείται από τα μζλθ τθσ ομάδασ. Κατά κανόνα, τα projects 

αποςκοποφν ςτθν από κοινοφ διερεφνθςθ ενόσ ανοιχτοφ προβλιματοσ, 

αλλά κατ’ επζκταςθ με τον όρο projects αποκαλοφνται και όλεσ οι εργαςίεσ 

που πραγματοποιοφνται ομαδικά και ζχουν όλα τα υπόλοιπα 

χαρακτθριςτικά των projects (τελικό προϊόν, αξιολόγθςθ κλπ). Τα projects 

ζχουν πολλά πλεονεκτιματα κακϊσ αναμφίβολα δίνουν ςτο μακθτι τθν 

ευκαιρία να χρθςιμοποιιςει ζνα ευρφ ςφνολο γνϊςεων, δεξιοτιτων και 

ικανοτιτων. Του δίνουν επίςθσ τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςει ανϊτερεσ 

μορφζσ μάκθςθσ και νοθτικϊν δεξιοτιτων, π.χ. δθμιουργικότθτα, πλάγια 

ςκζψθ, ανάλυςθ, ςφνκεςθ, αξιολόγθςθ και τον αςκοφν ςτθν αυτοπεικαρχία.  
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Ζτςι, τρία ςθμαντικά πλεονεκτιματα του project είναι:  

 τονίηει τθν ςθμαςία που ζχει θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και όχι το 

αποτζλεςμα 

 βοθκάει τουσ μακθτζσ και τουσ μακαίνει να κζτουν ςτόχουσ  

 ςτθρίηεται ςτθν ομαδικι εργαςία και ςτθ ςυνεργαςία. 

Θ ολοκλιρωςθ μιασ εργαςίασ και θ εκτζλεςθ ενόσ ςχεδίου ςυνεργατικισ 

ζρευνασ αποτελοφν μία δθμιουργικι διαδικαςία. Μερικά βιματα ωςτόςο 

είναι απαραίτθτα ςε μία τζτοια διαδικαςία:  

* επιλογι του κζματοσ 

* ςυγκεκριμενοποίθςθ των ςτόχων 

* ςυνεργατικόσ ςχεδιαςμόσ 

* αναηιτθςθ πθγϊν 

* εκτζλεςθ 

* παρουςίαςθ του τελικοφ προϊόντοσ 

* αξιολόγθςθ.  

Ρολλοί ειδικοί υποςτθρίηουν ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι οργανϊνουν τθ 

διδαςκαλία τουσ γφρω από ςχζδια κοινϊν ερευνθτικϊν προςπακειϊν 

εξαςφαλίηουν ςτουσ μακθτζσ τουσ περιβάλλοντα μάκθςθσ τα οποία είναι 

ιδεϊδθ για τθν αυτοκατευκυνόμενθ διερεφνθςθ.  

Θ επιτυχία των projects οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ όλθ εργαςία των 

μακθτϊν κατευκφνεται από εςωτερικά κίνθτρα μάκθςθσ. Οι υποςτθρικτζσ 

τουσ μάλιςτα διατείνονται ότι τα εςωτερικά κίνθτρα μάκθςθσ δεν είναι ζνα 

ςτοιχείο το οποίο ςχετίηεται με το κζμα διδαςκαλίασ και μάκθςθσ οφτε με 

τισ προδιακζςεισ του μακθτι οφτε τζλοσ αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του 

εκπαιδευτικοφ. Αντίκετα δζχονται ότι τα εςωτερικά κίνθτρα μάκθςθσ 

υποςτθρίηονται, γεννιοφνται και διατθροφνται (ευδοκιμοφν) ςε ζνα 

περιβάλλον μάκθςθσ, ςτο οποίο εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ αναγνωρίηουν 

και αποδζχονται ότι το κακζνα από τα ςτοιχεία αυτά ζχει να παίξει ζνα 

ςθμαντικό ρόλο, το κακζνα από μόνο του ωςτόςο δεν επαρκεί.  

Τα projects ζχουν δφο ςυςτατικά ςτοιχεία που τα διακρίνει από άλλεσ, 
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ςυναφείσ μεκόδουσ: α. οργανϊνονται γφρω από ζνα κεντρικό ερϊτθμα ι 

πρόβλθμα, το οποίο βοθκάει να οργανωκοφν και να τεκοφν ςε ενζργεια οι 

δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ, β. απαιτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν ι ζνα 

αποτζλεςμα, το οποίο αποτελεί κατά κάποιον τρόπο τθν απάντθςθ ι τθν 

λφςθ ςτο αρχικό κεντρικό ερϊτθμα ι πρόβλθμα.  

 

Επίλυςθ 

προβλθμάτων – 

problem solving 

Οι ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, κζτουν το πρόβλθμα και τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων (με τθ γενικι ζννοια του όρου «πρόβλθμα») ςτο επίκεντρο 

των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων. Ρρόβλθμα αποκαλείται ςυνικωσ μια 

κατάςταςθ κατά τθν οποία το άτομο προςπακεί να επιτφχει ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό και πρζπει να βρει τα μζςα και τουσ τρόπουσ, ϊςτε να 

τον επιτφχει. Κατά ςυνζπεια θ επίλυςθ προβλθμάτων αναφζρεται ςτισ 

προςπάκειεσ που καταβάλλει ζνα άτομο, προκειμζνου να επιτφχει ζνα 

ςκοπό, για τον οποίον δεν ζχει ζτοιμθ μια λφςθ.  

Οι ειδικοί διακρίνουν ςυνικωσ δφο είδθ προβλθμάτων, τα ςαφϊσ και τα 

αςαφϊσ διατυπωμζνα προβλιματα. Σαφϊσ διατυπωμζνα είναι τα 

προβλιματα τα οποία δίνουν ςτον λφτθ όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ, 

δθλ. πλθροφορίεσ  

α. για τθν αρχικι κατάςταςθ 

β. για τθν τελικι κατάςταςθ (ςτόχο) 

γ. για επιτρεπόμενουσ ι μθ επιτρεπόμενουσ χειριςμοφσ. 

Στα αςαφϊσ διατυπωμζνα προβλιματα αντίκετα δε δίνονται κακόλου ι δε 

δίνονται επαρκείσ πλθροφορίεσ για όλα αυτά. Ραράδειγμα: πϊσ κα 

επιλυκεί ζνα οικολογικισ φφςεωσ πρόβλθμα μιασ περιοχισ; Το πρόβλθμα 

αυτό δεν είναι ςαφϊσ διατυπωμζνο. Το τελικό αποτζλεςμα δεν είναι ςαφζσ, 

μπορεί να επιλυκεί με πολλζσ ςτρατθγικζσ και επιδζχεται πολλζσ ςωςτζσ 

λφςεισ. Συγγενισ είναι και θ ζννοια των ανοιχτϊν προβλθμάτων, τα οποία 

όχι μόνο επιδζχονται πολλζσ λφςεισ, αλλά ςυχνά δεν προςδιορίηουν καν τισ 

αποδεκτζσ λφςεισ με ςαφι τρόπο. 

Για τθν επίλυςθ ςαφϊσ διατυπωμζνων προβλθμάτων χρθςιμοποιοφμε 

ςυνικωσ αλγορίκμουσ, δθλ. ςτακεροφσ κανόνεσ ι διαδικαςίεσ οι οποίεσ 

εξαςφαλίηουν τθ ςωςτι απάντθςθ, αν τισ ακολουκιςουμε ςωςτά. Σε 

αντίκεςθ τα αςαφϊσ διατυπωμζνα προβλιματα απαιτοφν ευριςτικζσ 
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προςεγγίςεισ (heuristics), άτυπεσ δθλ. διαιςκθτικζσ, πρωτότυπεσ 

ςτρατθγικζσ, οι οποίεσ κάποιεσ φορζσ αποδίδουν και κάποιεσ άλλεσ όχι. Οι 

ευριςτικζσ προςεγγίςεισ δεν εγγυϊνται λφςεισ, όπωσ οι αλγόρικμοι, αλλά 

εφαρμόηονται ςε ζνα ευρφτερο φάςμα προβλθμάτων και επιτρζπουν ςτουσ 

ανκρϊπουσ να εφευρίςκουν μόνοι τουσ τισ λφςεισ.  

Θ πιο ςοβαρι προςπάκεια ερμθνείασ τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ 

προβλθμάτων και αντίςτοιχων προςπακειϊν ανάδειξθσ και καλλιζργειασ 

ςχετικϊν ικανοτιτων ζγινε από τθ Λειτουργικι Ψυχολογία. Σφμφωνα με 

τουσ κφριουσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε. Claparède (1873-1940) και J. Dewey 

(1859-1952), κάκε μζρα ο άνκρωποσ καλείται να λφςει μικρά ι μεγάλα 

προβλιματα και κατά βάςθ θ εκπαίδευςθ αυτόν τον ςκοπό εξυπθρετεί, να 

εφοδιάςει τουσ μακθτζσ με τρόπουσ, ςτρατθγικζσ και μεκόδουσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων.  

Μια προςζγγιςθ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων είναι εκείνθ που πρότεινε 

πριν από μερικζσ δεκαετίεσ ο G. Polya, o οποίοσ διακρίνει τζςςερα βιματα 

τα οποία ακολουκεί ςυνικωσ το άτομο το οποίο επιλφει προβλιματα, α. 

κατανόθςθ του προβλιματοσ, β. κατάςτρωςθ ενόσ ςχεδίου επίλυςθσ του 

προβλιματοσ, γ. εκτζλεςθ του ςχεδίου και δ. αναςκόπθςθ και αξιολόγθςθ.  

 

Θ ςυμβολι των 

ΤΡΕ 

Θ ςυμβολι των ΤΡΕ ςτθν εφαρμογι των ςφγχρονων διδακτικϊν μεκόδων, 

είναι ουςιαςτικι ςε τουλάχιςτον 3 διαφορετικά επίπεδα: 

(α) το επίπεδο του περιεχομζνου: το ψθφιακό υλικό (είτε εντοπίηεται μζςω 

Διαδικτφου, είτε ζχουν ςε αυτό πρόςβαςθ οι μακθτζσ μζςω άλλου τρόπου – 

π.χ. CD), αυξάνει πρακτικά απεριόριςτα τισ δυνατότθτεσ για ανεφρεςθ και 

ςυνδυαςμό πλθροφοριϊν για διάφορα κζματα. Υπάρχει λοιπόν υλικό, το 

οποίο οι μακθτζσ καλοφνται να εντοπίςουν, να ελζγξουν (ωσ προσ τθν 

εγκυρότθτά του, τθν επικαιρότθτά του, τθ νομιμότθτά του, τθν πλθρότθτά 

του), να μορφοποιιςουν και να ςυνδυάςουν ζτςι ϊςτε να επιλφςουν 

κάποιο πρόβλθμα ι να επεξεργαςτοφν λφςεισ προσ μια κατεφκυνςθ. 

(β) ςτο επίπεδο διεκπεραίωςθσ και οργάνωςθσ των δεδομζνων, 

πλθροφοριϊν και γενικά των ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθν 

επεξεργαςία ενόσ κζματοσ. Για παράδειγμα, αν ζνα κζμα πρζπει να τεκεί 

προσ «ιςότιμθ», Online ςυηιτθςθ, μπορεί να τεκεί ςε μια discussion list ι ςε 
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ζνα e-forum (για τισ μεταξφ τουσ διαφορζσ δεσ ςτθν ενότθτα 3), εφόςον 

είναι επικυμθτι μια αςφγχρονθ ςυηιτθςθ, ι να τεκεί ςε ζνα chat room για 

μια online ςφγχρονθ ςυηιτθςθ. Σε περίπτωςθ όμωσ που πρόκειται μια 

ομάδα μακθτϊν να «εκκζςει» οριςμζνα ςτοιχεία – εκτεταμζνα ςχετικά – και 

είναι επικυμθτόσ ο ςχολιαςμόσ τουσ, τότε ίςωσ μια ςελίδα ιςτολογίου (blog) 

να είναι καταλλθλότερο εργαλείο. Αν τζλοσ πρόκειται για ζνα 

ομαδοςυνεργατικό project, θ χριςθ ςελίδων  wikis είναι ίςωσ πιο 

ενδεδειγμζνθ. 

(γ) ςτο επίπεδο προζκταςθσ των πρακτικϊν αυτϊν και άλλων καινοτόμων 

πρακτικϊν. Οι ΤΡΕ παρζχουν πάρα πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ, ςε πολλά 

επίπεδα επεξεργαςίασ δεδομζνων και επικοινωνίασ, και κατά τον τρόπο 

αυτόν κακιςτοφν δυνατι τθν επζκταςθ των πρακτικϊν αυτϊν ι και τθ 

δθμιουργία άλλων. Ζνα τυπικό παράδειγμα διδακτικισ μεκοδολογίασ που 

βαςίηεται ςτισ ΤΡΕ, με πολφ μεγάλθ διάδοςθ ςτον Αγγλοςαξωνικό χϊρο 

είναι τα Web Quests. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και κεωρθτικά 

κείμενα για τα Web Quests (για παράδειγμα: http://www.webquest.org/, 

τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012). Τα Webjects αποτελοφν μια 

επζκταςθ των Web Quests ςε projects ςχετικά μεγάλθσ διάρκειασ (πρακτικά 

μερικϊν μθνϊν). 

 

 
4. Διδακτικά ςενάρια και διακεματικότθτα  

 Ωσ διδακτικό ςενάριο, κεωροφμε τθν περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ με 

εςτιαςμζνο γνωςτικό(ά) αντικείμενο(α), ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ 

ςτόχουσ, διδακτικζσ αρχζσ και πρακτικζσ. Ζνα διδακτικό ςενάριο μπορεί να 

ζχει διάρκεια περιςςότερων από μια διδακτικϊν ωρϊν. 

Το ςχζδιο μακιματοσ είναι μια ζννοια πολφ ςυγγενικι με το ςενάριο και 

αντιςτοιχεί ςε μια λεπτομερι περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ – από τθν οποία 

ωςτόςο ενίοτε μπορεί να απουςιάηει θ περιγραφι τθσ κοινωνικισ 

αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ μακθτϊν-εκπαιδευτικοφ (ι εκπαιδευτικϊν, αν είναι 

περιςςότεροι). Κατά κάποιο τρόπο, ιςτορικά, ο όροσ ςχζδιο μακιματοσ 

είναι παλιότεροσ και ζχει ςυνδεκεί με μια μθχανιςτικι ι μάλλον 

μπθχεβιοριςτικι περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ (περιγραφι των φάςεων ι 

http://www.webquest.org/
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ςταδίων μιασ διδαςκαλίασ, όπωσ αφόρμθςθ, ανάπτυξθ, ανακεφαλαίωςθ 

κλπ). Στα διδακτικά ςενάρια, αντίκετα, περιλαμβάνονται και ςτοιχεία όπωσ 

θ αλλθλεπίδραςθ και οι ρόλοι των ςυμμετεχόντων, οι αντιλιψεισ των 

μακθτϊν και τα ενδεχόμενα διδακτικά εμπόδια και γενικότερα όλα εκείνα 

τα ςτοιχεία που κεωροφνται ςθμαντικά ςτθ ςφγχρονθ κεωρία. Στθ ςφγχρονθ 

Διδακτικι πάντωσ, οι δυο όροι τείνουν να ταυτιςτοφν και πρακτικά 

μποροφμε να κεωριςουμε ότι ταυτίηονται (με τθν ζννοια ότι ςιμερα ζνα 

ςχζδιο μακιματοσ πρζπει να περιλαμβάνει και τθν αλλθλεπιδραςτικι και 

ςυνεργατικι διάςταςθ τθσ διδαςκαλίασ κλπ). 

Ζνα διδακτικό ςενάριο υλοποιείται, κατά κανόνα, μζςα από μια ςειρά 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Θ δομι και ροι κάκε δραςτθριότθτασ 

κακϊσ και οι ρόλοι του διδάςκοντα-διδαςκομζνων (οι οποίοι διδαςκόμενοι, 

κατά περίπτωςθ μπορεί να είναι μακθτζσ, ςπουδαςτζσ, αλλά και 

επιμορφοφμενοι κλπ) και θ αλλθλεπίδραςι τουσ με τα όποια 

χρθςιμοποιοφμενα μζςα και υλικό, περιγράφονται ςτο πλαίςιο του 

διδακτικοφ ςεναρίου. Οι δραςτθριότθτεσ λοιπόν είναι τμιματα του 

ςεναρίου, εντάςςονται μζςα ςε αυτό και μποροφν να είναι από απλζσ ζωσ 

πιο προθγμζνεσ, ςφνκετεσ, κλπ. Το διδακτικό ςενάριο ι διδακτικι 

κατάςταςθ αντίκετα είναι πολφ πιο ςφνκετα αντικείμενα και εςτιάηονται ςε 

ζννοιεσ. Ζχουν ζνα χαρακτιρα «ευρφ», κακϊσ θ κυρίαρχθ λογικι τουσ είναι 

θ λογικι τθσ υπό διδαςκαλίασ εννοίασ. Σε μια τζτοια διδαςκαλία μποροφν 

να ςυνδυάηονται περιςςότεροι διδακτικοί πόροι, όπωσ π.χ. περιςςότερα το 

ενόσ λογιςμικά, ςθμειϊςεισ, sites, όργανα (π.χ. εργαςτθριακά, πίνακασ, 

διαβιτθσ,…), προκειμζνου να επιτευχκεί ζνα μακθςιακό αποτζλεςμα.  

Τονίηεται και πάλι ότι θ διάρκειά τουσ μπορεί να επεκτείνεται και πζρα από 

τθ 1 διδακτικι ϊρα. 

Ρολφ ςυχνά, ςτθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ, θ επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ 

απαιτεί τθν αντιμετϊπιςι του από πολλζσ, διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ, με 

τα εργαλεία πολλϊν και διαφόρων επιςτθμονικϊν κλάδων. Θ 

διακεματικότθτα και θ διεπιςτθμονικότθτα, αποτελοφν δυο μεκόδουσ 

προςεγγίςεων προβλθμάτων, αλλά και διδαςκαλίασ, των οποίων θ ανάλυςθ 

κα απαιτοφςε πολφ χϊρο και ωσ εκ τοφτου παρατίκενται δυο 

ςυνοπτικότατοι οριςμοί:  
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Θ διεπιςτθμονικότθτα είναι θ εμπλοκι περιςςοτζρων από μια γνωςτικϊν 

περιοχϊν ςτθ μελζτθ ενόσ φαινομζνου (για παράδειγμα το Ρυκαγόρειο 

κεϊρθμα μπορεί να  μελετθκεί από κακαρά μακθματικι άποψθ, αλλά και 

από γλωςςικι-γλωςςολογικι). 

Θ διακεματικότθτα είναι θ επζκταςθ τθσ ανάλυςθσ ενόσ υπό μελζτθ 

αντικειμζνου ςε ςφαίρεσ που επεκτείνονται πζρα από τα αυςτθρά όρια τθσ 

μιασ γνωςτικισ περιοχισ, προκειμζνου θ μελζτθ αυτι να εγγραφεί ςε ζνα 

γενικότερο πλαίςιο και να διαςυνδεκεί με άλλεσ ζννοιεσ. Για παράδειγμα 

μια διακεματικι προςζγγιςθ του Ρυκαγόρειου κεωριματοσ κα εξζταηε και 

τθν ιςτορία του, το ρόλο που ζπαιξε ςτα Μακθματικά, αλλά ενδεχομζνωσ 

και ςε άλλουσ τομείσ ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων κλπ. Θ διάταξθ τθσ 

διδακτζασ φλθσ ςτο ςχολείο με βάςθ τα επιμζρουσ μακιματα βλζπει 

ςυνικωσ τισ γνϊςεισ ωσ μωςαϊκό και θ ςχολικι εργαςία γίνεται με τθν 

ελπίδα ότι θ ενςωμάτωςθ των ειδικϊν γνϊςεων, θ οποία μπορεί να 

οδθγιςει ςε μια γενικι μόρφωςθ, γίνεται αυτομάτωσ ςτο μυαλό του 

μακθτι. Αυτό το πρόβλθμα ζρχεται να επιλφςει θ διακεματικι διδαςκαλία. 

Αυτό που προζχει δεν είναι βζβαια θ κατάργθςθ των επιμζρουσ 

μακθμάτων, αλλά μια νζα ςχζςθ ανάμεςα ςτθ μάκθςθ με βάςθ ειδικά 

μακιματα και ςε προςπάκειεσ για υπζρβαςθ των ορίων που κζτουν τα 

επιμζρουσ μακιματα με βάςθ τθ διακεματικι προςζγγιςθ.  

Ωςτόςο το κζμα δεν πρζπει να το δοφμε ωσ αντίκεςθ ανάμεςα ςτθν 

διδαςκαλία ξεχωριςτϊν ειδικϊν μακθμάτων και ςτθν διακεματικι 

διδαςκαλία. Αυτό που προζχει δεν είναι θ κατάργθςθ των επιμζρουσ 

μακθμάτων, αλλά μια νζα ςχζςθ ανάμεςα ςτθν μάκθςθ με βάςθ ειδικά 

μακιματα και ςε προςπάκειεσ για υπζρβαςθ των ορίων που κζτουν τα 

επιμζρουσ μακιματα με βάςθ τθν διακεματικι προςζγγιςθ. Είναι ενδεικτικό 

το γεγονόσ ότι θ ςφνοδοσ των υπουργϊν παιδείασ των γερμανικϊν κρατιδίων 

το 1997 κακόριςε τθν αρχι τθσ διακεματικότθτασ ςτθν ανϊτερθ βακμίδα τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ωσ βαςικι αρχι τθσ διδαςκαλίασ ςτθν 

βακμίδα αυτι.  

Στθν εφαρμογι τθσ ωςτόςο θ διακεματικι προςζγγιςθ παρουςιάηει 

διάφορα προβλιματα. Είναι γνωςτό ότι κατά τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ 

πρζπει να παίρνει υπόψθ του ο δάςκαλοσ τον κάκετο και τον οριηόντιο 

ςυντονιςμό των διδακτικϊν ενοτιτων. Κατά τον κάκετο ςυντονιςμό τα 
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περιεχόμενα ενόσ μακιματοσ μιασ τάξθσ ςυντονίηονται με τα περιεχόμενα 

του ίδιου αντικειμζνου, τα οποία διδάςκονται ςε άλλεσ τάξεισ. Θ Λςτορία τθσ 

Εϋ Δθμοτικοφ π.χ. ςυντονίηεται με τθν Λςτορία των άλλων τάξεων του 

Δθμοτικοφ Σχολείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι διάφορεσ διδακτικζσ ενότθτεσ 

διατάςςονται ιεραρχικά ι κατά βιματα (π.χ. από τα απλά προσ τα δφςκολα, 

από τα εγγφσ προσ τα μακράν, από τα ςυγκεκριμζνα ςτα αφθρθμζνα κ.ά.π.), 

ζτςι ϊςτε τα επόμενα να ςτθρίηονται ςτα προθγοφμενα και να μθν υπάρχουν 

ςοβαρά κενά ςτθν κάλυψθ ενόσ αντικειμζνου.  

Κατά τον οριηόντιο ςυντονιςμό ο εκπαιδευτικόσ φροντίηει ϊςτε ςε κάκε 

διδακτικι ενότθτα να ενςωματϊνει γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ από 

διάφορεσ περιοχζσ και αντικείμενα. Με τθν ζννοια αυτι δεν υπάρχουν 

ςφνορα ανάμεςα ςτα διάφορα αντικείμενα και μακιματα και ςτθν ακραία 

τθσ μορφι καταργοφνται τα ξεχωριςτά μακιματα, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν 

Ενιαία Συγκεντρωτικι Διδαςκαλία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαςφαλίηεται 

καλφτερα θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ 

επίλυςθσ προβλθμάτων, ςυνεργατικισ μάκθςθσ, ανεξαρτθςίασ ςκζψθσ και 

δράςθσ. 

Θ διακεματικι προςζγγιςθ ευνοεί εργαςία τφπου ςχεδίων ςυνεργατικισ 

ζρευνασ (project). Ευνοεί επίςθσ τθν ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. Οι μακθτζσ 

αναγκάηονται να επιχειρθματολογοφν λογικά και κριτικά, να κζτουν 

ερωτιςεισ, να κάνουν προγνϊςεισ, και με τθν βοικεια του εκπαιδευτικοφ να 

ελζγχουν και να αξιολογοφν τθν καταλλθλότθτα και τθν εγκυρότθτα των 

απαντιςεϊν τουσ.  

Διακεματικζσ προςεγγίςεισ, projects (ςχζδια δράςθσ) και 

ομαδοςυνεργατικζσ πρακτικζσ με τθ βοικεια των ΣΠΕ 

Οι ΤΡΕ ςυνειςφζρουν ςε ςθμαντικό βακμό ςτισ νζεσ αυτζσ διδακτικζσ 

πρακτικζσ. (χαρακτθρίηονται «νζεσ» για τα ελλθνικά κυρίωσ δεδομζνα, 

δεδομζνου ότι ςτθ διεκνι βιβλιογραφία και ςε ξζνα εκπαιδευτικά 

ςυςτιματα ςυναντϊνται εδϊ και αρκετά χρόνια). Οι ΤΡΕ (κυρίωσ το 

Διαδίκτυο) δίνουν τθ δυνατότθτα ανεφρεςθσ πολλϊν ςτοιχείων που είναι 

απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ των projects, ενϊ τα διάφορα 

περιβάλλοντα ςυνεργατικισ μάκθςθσ, αποτελοφν μια ςτζρεθ «βάςθ» για τισ 

ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ. 
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Στθν εφαρμογι τθσ βζβαια, θ διακεματικι προςζγγιςθ παρουςιάηει 

διάφορα προβλιματα, όπωσ αυτά που προκφπτουν από  τον κάκετο και τον 

οριηόντιο ςυντονιςμό των διδακτικϊν ενοτιτων.  

Θ διακεματικι προςζγγιςθ ευνοεί επίςθσ τθ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. Οι 

μακθτζσ αναγκάηονται να επιχειρθματολογοφν λογικά και κριτικά, να 

κζτουν ερωτιςεισ, να κάνουν προγνϊςεισ, και με τθ βοικεια του 

εκπαιδευτικοφ να ελζγχουν και να αξιολογοφν τθν καταλλθλότθτα και τθν 

εγκυρότθτα των απαντιςεϊν τουσ.  

Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, ωσ διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό κεωρείται 

ο,τιδιποτε υλικό (ζντυπο, ψθφιακό αλλά και αντικείμενα, όπωσ αφίςεσ, 

χάρτεσ κλπ) πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία. Υπάρχει μια 

διάκριςθ ανάμεςα ςτο επιμορφωτικό και το διδακτικό υλικό. Θ διάκριςθ 

βαςίηεται ςτο εξισ: το επιμορφωτικό υλικό εξ οριςμοφ απευκφνεται ςε 

υποκείμενα επιμόρφωςθσ και επομζνωσ προςδιορίηει τα επικυμθτά 

χαρακτθριςτικά ενόσ μακιματοσ, χωρίσ ωςτόςο να το προςδιορίηει ςε όλεσ 

του τισ λεπτομζρειεσ. Κεωροφμε επίςθσ ότι το επιμορφωτικό υλικό ζχει ζνα 

«μθ-υποχρεωτικό» χαρακτιρα και αποτελεί ζνα ςϊμα υλικοφ, ενϊ το 

διδακτικό υλικό είναι πιο «αυςτθρό» ςτθ μορφι του, είναι πιο αυςτθρά 

δομθμζνο. Επίςθσ το διδακτικό υλικό δεν ςυνοδεφεται γενικϊσ από 

εκτεταμζνεσ επεξθγιςεισ, ενϊ το επιμορφωτικό υλικό αναμζνεται να 

ςυνοδεφεται. Κατά κανόνα επίςθσ, το επιμορφωτικό υλικό είναι 

πλουςιότερο από το διδακτικό (για το ίδιο μάκθμα, για τθν ίδια 

διδαςκαλία). 

 5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ 

Δραςτθριότθτα 1θ 

Εκτόσ από τισ αναφερόμενεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, υπάρχουν πολλζσ 

ακόμθ που ςτθρίηονται ςε κάποια μορφι ςυνεργαςίασ, όπωσ οι λεγόμενεσ 

εταιρικζσ, οι καταιγιςμοί ιδεϊν κ.ά. Βρείτε μερικζσ από αυτζσ και τα βαςικά 

τουσ χαρακτθριςτικά. Κα μποροφςατε να τισ χρθςιμοποιιςετε ςτισ 

διδαςκαλίεσ ςασ; Με ποιο τρόπο ςυνδζονται με τισ ΤΡΕ; Συηθτείςτε το 

ςχετικό ερϊτθμα. 
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Δραςτθριότθτα 2θ 

Εντοπίςτε ςτο Διαδίκτυο πθγζσ που αναφζρονται ςτισ WebQuests 

(ιςτοεξερευνιςεισ), δείτε τα χαρακτθριςτικά τουσ. Επιςκεφκείτε το ςχετικό 

ιςτοχϊρο (http://www.webquests.org). Κα είχαν εφαρμογι ςτισ δικζσ ςασ 

διδαςκαλίεσ; Συηθτείςτε το ςχετικό ερϊτθμα. 

 

 6. Ερωτιςεισ 

 

1. Εκτιμάτε ότι οι προτεινόμενεσ ομαδοςυνεργατικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ 

προςιδιάηουν ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα; Κεωρείτε ότι υπάρχουν 

οριςμζνα γνωςτικά αντικείμενα ςτα οποία κα ιταν πιο αποτελεςματικζσ; 

 

2. Κεωρείτε ότι τα διδακτικά ςενάρια προςφζρουν ουςιαςτικι ςτιριξθ ςτο 

διδακτικό ζργο ι είναι, κατά τθν άποψι ςασ, περιττά για τουσ 

πεπειραμζνουσ εκπαιδευτικοφσ – δεδομζνου μάλιςτα ότι ςε πραγματικζσ 

ςυνκικεσ, ςπανίωσ εφαρμόηονται επακριβϊσ. 

 

 

 7. Αςκιςεισ 

 

1. Εντοπίςτε ψθφιακζσ πθγζσ ςτο Διαδίκτυο που ςχετίηονται με τθν 

ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία και αξιολογείςτε τα πλεονεκτιματα και τα 

μειονεκτιματά τθσ. 

 

 

 8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία  

 

 

 

Ενδεικτικζσ 

ψθφιακζσ πθγζσ 

Δικτυογραφία 

Διδακτικζσ Μζκοδοι 

http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

13/10/2012 

 

Συνεργατικι Μάκθςθ: από τθ κεωρία ςτθν πράξθ 

http://users.sch.gr/kliapis/NeofytF.pdf Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012 

 

 

Συνεργατικι μάκθςθ ςτο ςχολείο (Μακθματικά-Μειονότθτεσ) 

http://www.webquests.org/
http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm
http://users.sch.gr/kliapis/NeofytF.pdf
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http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/Praktika/05Biblia/1031Doublh%E

3%E7%F3%E7.doc Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012 

 

 

Ο Σχεδιαςμόσ μιασ Διαδικαςίασ Μάκθςθσ μζςω του Δικτφου Υπολογιςτϊν 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15  

Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012 

 

Δραςτθριότθτεσ Μάκθςθσ μζςω Υπολογιςτι 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf Τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012 

 

Οι Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθ Διδακτικι και τθ Μακθςιακι Διαδικαςία 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf Τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012 

 

Διδαςκαλία και Μάκθςθ με τθ βοικεια των Νζων Τεχνολογιϊν 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf Τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012 
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