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1 Ειςαγωγή  
 

Σο παρόν ζγγραφο περιζχει εξειδίκευςθ του πλαιςίου και ςυμπλθρωματικό επιμορφωτικό 

υλικό για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν που κα πραγματοποιιςουν τθν πιλοτικι 

εφαρμογι, των νζων προγραμμάτων ςπουδϊν για τισ ΣΠΕ και τον πλθροφορικό 

γραμματιςμό, κακϊσ και των εκπαιδευτϊν αυτϊν. Περιζχει και προςδιορίηει το ςτοχευμζνο 

περιεχόμενο, τθν διάρκεια/ωρολόγιο πρόγραμμα, και τθ μεκοδολογία τθσ επιμόρφωςθσ. 

2 Προςδιοριςμόσ ςτοχευμένου περιεχόμενου επιμόρφωςησ 
 

Σο περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ περιλαμβάνει: 

1. Σθ φιλοςοφία των νζων προγραμμάτων ςπουδϊν (Π), θ οποία περιγράφεται ςτθν 

ειςαγωγι των Π και ςτον αντίςτοιχο οδθγό εκπαιδευτικϊν. 

2. Σθ μεκοδολογία προγραμματιςμοφ τθσ διδαςκαλίασ, (μακροπρόκεςμα και 

βραχυπρόκεςμα). Η μεκοδολογία προγραμματιςμοφ τθσ διδαςκαλίασ περιγράφεται 

με ςυμπλθρωματικό επιμορφωτικό υλικό ςτο παρόν ζγγραφο ενϊ ςτοιχεία για τον 

ςχεδιαςμό μακθςιακϊν ςεναρίων κακϊσ και δείγματα αυτϊν με βάςθ το νζο Π 

περιλαμβάνονται ςτον οδθγό του εκπαιδευτικοφ. τθ κεματικι ενότθτα του 

προγραμματιςμοφ τθσ διδαςκαλίασ περιλαμβάνεται και ο ςχεδιαςμόσ μακθςιακϊν 

δραςτθριοτιτων. το ςυμπλθρωματικό επιμορφωτικό υλικό περιλαμβάνονται 

ςτοιχεία για διαδεδομζνα μοντζλα δραςτθριοτιτων (ιςτοεξερευνιςεισ, project κ.α.) 

κακϊσ και μεκοδολογία μακθςιακοφ ςχεδιαςμοφ.  

3. Σθν μεκοδολογία επιμόρφωςθσ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ που κα 

χρθςιμοποιθκεί τόςο ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτϊν όςο και ςτθν 

επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων πιλοτικισ εφαρμογισ. τθν 

μεκοδολογία περιλαμβάνονται τα μοντζλα: εργαςτιρι (workshop), επαγγελματικι 

κοινότθτα μάκθςθσ (professional learning community) και αρχιτεκτονικό εργαςτιρι 

(studio).  

4. Σθ μεκοδολογία εκπαιδευτικισ ζρευνασ δράςθσ θ οποία κα εφαρμοςτεί από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων πιλοτικισ εφαρμογισ για τθν ειςαγωγι του νζου Π. 

το υλικό τθσ επιμόρφωςθσ περιλαμβάνεται εκτόσ από το παρόν ζγγραφο το Π (Γυμναςίου 

και Δθμοτικοφ) κακϊσ και οι αντίςτοιχοι οδθγοί εκπαιδευτικοφ.  
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2.1 Στόχοι τησ επιμόρφωςησ 
 

Α. Από το γενικό πλαίςιο επιμόρφωςθσ 

1) Η εξοικείωςθ και θ απόκτθςθ ικανότθτασ υλοποίθςθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ 
με γνωςτικι μακθτεία και βιωματικό εργαςτιρι 

2) Η απόκτθςθ εξειδικευμζνων δεξιοτιτων, όπωσ:  
 διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ για εναρμόνιςθ μεταξφ των ςτόχων των νζων Π και 

τθσ διδακτικισ πράξθσ,  

 διαμόρφωςθσ εννοιοκεντρικοφ προγράμματοσ διδαςκαλίασ (ζννοιεσ  - 
γενικεφςεισ – μεταφορά γνϊςθσ)  

 ανάπτυξθσ κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ και επιλογι ι/και δθμιουργία 
κατάλλθλου διδακτικοφ υλικοφ ςτα επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα τθσ 
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ,  

 υλοποίθςθσ και κριτικισ ανάλυςθσ μικρο-διδαςκαλιϊν και μικρο-
μακθμάτων (micro-teaching, mini-lessons),  

 εκπόνθςθσ ενδοςχολικισ  ζρευνασ – δράςθσ. 

 

Β. Ειδικά για τα Π Πλθροφορικοφ γραμματιςμοφ ςτισ ΣΠΕ και τθσ Πλθροφορικισ 

 Γνωριμία και εξοικείωςθ με τα Π 

o Οι εκπαιδευτικοί κα γνωρίςουν το νζο Π με ςυςτθματικι μελζτθ και 

εκπόνθςθ αντίςτοιχου προγραμματιςμοφ τθσ διδαςκαλίασ  

 Κατανόθςθ τθσ φιλοςοφίασ και του ςκεπτικοφ των νζων Π 

o Γεφφρωςθ του γραμματιςμοφ ςτισ ΣΠΕ και τθ Πλθροφορικι 

o χζςθ του μακιματοσ με τα άλλα 

 χεδιαςμόσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων ελκυςτικϊν, μακθτοκεντρικϊν και 

αποτελεςματικϊν 

o Μοντζλα δραςτθριοτιτων  

o Μεκοδολογία ανάπτυξθσ ςεναρίων και δραςτθριοτιτων ςυμβατϊν με το Π 

o Μελζτθ δραςτθριοτιτων 

o χεδιαςμόσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

 Σο απαιτοφμενο λογιςμικό γενικισ χριςθσ και προγραμματιςμοφ ΗΤ 

 Ανάπτυξθ ικανότθτασ προγραμματιςμοφ διδαςκαλίασ με βάςθ το νζο Π 
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3 Επιμορφωτικό υλικό 
 

Για τισ ανάγκεσ τθσ επιμόρφωςθσ κα αξιοποιθκοφν: 

1. Σα Π (Δθμοτικοφ και Γυμναςίου) 

2. Οι οδθγοί εκπαιδευτικϊν για τα Π 

3. Οι υπουργικζσ αποφάςεισ , εγκφκλιοι και λοιπά διοικθτικά ζγγραφα που αφοροφν 

ςτθν πιλοτικι εφαρμογι των Π 

4. Σο ςυμπλθρωματικό επιμορφωτικό υλικό που ακολουκεί και αφορά ςτον 

προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ, ςτον ςχεδιαςμό μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων 

και ςεναρίων, ςτθν επιμορφωτικι μεκοδολογία και τθν ζρευνα δράςθσ 

Σα υλικά 1-3 υπάρχουν διακζςιμα ςτθν δνςθ: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php 

4 Συμπληρωματικό επιμορφωτικό υλικό 
Περιλαμβάνει βαςικζσ αρχζσ και πλθροφορίεσ για τον προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ, 

τον ςχεδιαςμό μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, τθν μεκοδολογία επιμόρφωςθσ.  

4.1 Προγραμματιςμόσ διδαςκαλίασ  
Ο προγραμματιςμόσ (ςχεδιαςμόσ και προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ) είναι βαςικόσ 

παράγοντασ για τθν αποτελεςματικι εκπαίδευςθ. Βοθκά τον εκπαιδευτικό να εςτιάηει ςτο 

ςκοπό του μακιματοσ, να επικεωρεί τθν φλθ και τουσ διακζςιμουσ μακθςιακοφσ πόρουσ 

πριν να τθν φζρει ςε επαφι με τουσ μακθτζσ και να αποφαςίςει πϊσ κα ξεκινιςει, κα 

διεξάγει και κα αξιολογιςει το μάκθμα (Stronge et.al., 2004). Οι αποτελεςματικοί 

εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ικανό χρόνο ςτον προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ ϊςτε να τθν 

καταςτιςουν ελκυςτικι για τουσ μακθτζσ μειϊνοντασ ζτςι τον χαμζνο χρόνο. Ο ςχεδιαςμόσ 

τθσ διδαςκαλίασ κα πρζπει να ταιριάηει ςτισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν, να 

εξαςφαλίηει ρυκμό που να επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να εμπεδϊςουν το περιεχόμενο και να 

προβλζπει ανατροφοδότθςθ προσ τον εκπαιδευτικό (και τουσ μακθτζσ) ςχετικά με το κατά 

πόςο οι μακθτζσ κατανόθςαν το περιεχόμενο. Ο προγραμματιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ απαιτεί 

καλι γνϊςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν (Π).  

Η λειτουργικι γνϊςθ δεν ςυνίςταται ςε απομονωμζνα δεδομζνα και αλλά οργανϊνεται 

γφρω από ςθμαντικζσ ζννοιεσ που αποτελοφν τισ κεντρικζσ ιδζεσ. Σο Π αποτελεί πλαίςιο 

μζςα από το οποίο οι εκπαιδευτικοί αντλοφν τισ ςθμαντικζσ ζννοιεσ γφρω από τισ οποίεσ 

ςχεδιάηουν τθ διδαςκαλία. Οι αποτελεςματικοί εκπαιδευτικοί ζχουν βακιά γνϊςθ του 

γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου και μποροφν να εξιςορροποφν τισ απαιτιςεισ του πλοφςιου 

περιεχομζνου του Π με τισ βάςεισ των μακθτϊν τουσ. Επίςθσ ςχεδιάηουν μακιματα 
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αξιοποιϊντασ όςο το δυνατόν πιο αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ από τθν ςφαίρα των 

εμπειριϊν των μακθτϊν. Σα ςχζδια των εκπαιδευτικϊν χρειάηεται να είναι ςυμβατά και να 

υλοποιοφν το επίςθμο Π τθσ πολιτείασ όχι μόνο ςτθν περίπτωςθ που προβλζπονται κοινζσ 

εξετάςεισ και αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςε μεγάλθ κλίμακα π.χ. 

πανελλαδικζσ. Σο νζο Π ςε ςυνδυαςμό με τον οδθγό του εκπαιδευτικοφ βοθκοφν τον 

εκπαιδευτικό ςτθν κατεφκυνςθ αυτι δίνοντασ δείγματα μακθςιακϊν ςχεδίων και 

μεκοδολογίασ ςχεδιαςμοφ ενϊ ταυτόχρονα παρζχει ςθμαντικό πλικοσ μακθςιακϊν πόρων 

όπωσ εκπαιδευτικά λογιςμικά, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ, ιδζεσ για 

μακθςιακά ςχζδια εργαςίασ (projects) και τρόπουσ αξιολόγθςθσ. 

4.1.1 Μακροπρόθεςμοσ ςχεδιαςμόσ 

Ο μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ γίνεται ςε ετιςια βάςθ με μονάδα χρόνου τθν εβδομάδα 

και αποτελεί μια διάταξθ των διδακτικϊν ενοτιτων και των άλλων εκπαιδευτικϊν εργαςιϊν 

για χρονικό ορίηοντα ολόκλθρο το εκπαιδευτικό ζτοσ. Λαμβάνει υπόψθ του το Π όςον 

αφορά ςτουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθν 

ςειρά των ενοτιτων και των δραςτθριοτιτων. Οι δυςκολίεσ και οι παρανοιςεισ των 

μακθτϊν κακϊσ και οι λογικζσ εξαρτιςεισ των μακθςιακϊν ςτόχων και ενοτιτων 

λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν κατάρτιςθ του μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ. Οι 

εκπαιδευτικοί μποροφν να κζτουν προτεραιότθτεσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και να 

τουσ διακζτουν ανάλογο διδακτικό χρόνο από τον διακζςιμο. Επιτρζπει τθ ςυνολικι 

κεϊρθςθ του προγραμματιςμοφ και μπορεί να ανακεωρείται και να προςαρμόηεται ςε όλθ 

τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. Ο μακροχρόνιοσ ςχεδιαςμόσ διευκολφνει τθν ςυνεργαςία με 

άλλουσ εκπαιδευτικοφσ ςτον ςυντονιςμό τθσ φλθσ και τθν ανάπτυξθ διακεματικϊν και 

διεπιςτθμονικϊν ενοτιτων. 

Ο μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ μπορεί να λαμβάνει υπόψθ του και το επίπεδο των 

διδακτικϊν ενοτιτων και υποενοτιτων (π.χ. επεξεργαςία κειμζνου, διαδίκτυο) που 

απαιτοφν πλειάδα εβδομάδων ϊςτε θ ςυνολικι εικόνα να είναι περιςςότερο κατανοθτι. Η 

κεϊρθςθ των ενοτιτων επιτρζπει επίςθσ εκτίμθςθ τθσ κατανομισ του διακζςιμου χρόνου, 

και τον προγραμματιςμό τθσ  αξιολόγθςθσ. το επόμενο ςχιμα υπάρχει ζνα οργανωτικό 

περίγραμμα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τον μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό τθσ 

υλοποίθςθσ του Π. 
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Σχήμα 1. Πλάνο μακροπρόθεζμοσ προγραμμαηιζμού ηης διδαζκαλίας.  

Εβδομάδα 1 
Γνωριμία. Ειςαγωγι 
ςτο μάκθμα. 
Κανόνεσ χριςθσ του 
εργαςτθρίου 
 

Εβδομάδα 2 
Βαςικζσ ζννοιεσ 
ΣΠΕ. Ενότθτα ΧΤ 

Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4 

Εβδομάδα 5 
Εκνικι Εορτι 
 
 

Εβδομάδα 6 Εβδομάδα 7 Εβδομάδα 8 

Εβδομάδα 9 
Επανάλθψθ 
 
 

Εβδομάδα 10 
Σεςτ 

Εβδομάδα 11 
Διόρκωςθ τεςτ 

Εβδομάδα 12 
Διακοπζσ 
Χριςτουγζννων 

Εβδομάδα 13 
Διακοπζσ 
Χριςτουγζννων 
 

Εβδομάδα 14 Εβδομάδα 15 Εβδομάδα 16 

Εβδομάδα 17 
 
 
 

Εβδομάδα 18 Εβδομάδα 19 Εβδομάδα 20 

Εβδομάδα 21 
 
 
 

Εβδομάδα 22 Εβδομάδα 23 Εβδομάδα 24 

Εβδομάδα 25 
 
 
 

Εβδομάδα 26 Εβδομάδα 27 Εβδομάδα 28 

Εβδομάδα 29 
 
 
 

Εβδομάδα 30 Εβδομάδα 31 Εβδομάδα 32 
Σελικι αξιολόγθςθ 

 

κεφτείτε: Ποιεσ πλθροφορίεσ παρζχει και ποιεσ όχι; Για ποιουσ λόγουσ κα μποροφςε να προκλθκεί 

αλλαγι ςτον προγραμματιςμό αυτό; Σι κανόνεσ κατανομισ χρόνου κα ζπρεπε να τθροφνται ςτον 

πίνακα π.χ. χρόνοσ αξιολόγθςθσ ςε ςχζςθ με χρόνο διδαςκαλίασ; Ποια τα χαρακτθριςτικά ενόσ καλοφ 

προγραμματιςμοφ; 
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4.1.2 Βραχυπρόθεςμοσ ςχεδιαςμόσ  

 

Ο βραχυπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ γίνεται ςε θμεριςια ι εβδομαδιαία βάςθ εξειδικεφοντασ 

τον μακροπρόκεςμο. Ο βραχυπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ τεκμθριϊνει και επιδεικνφει τθν 

γνϊςθ του Π και του μακθςιακοφ περιεχομζνου από τουσ εκπαιδευτικοφσ, τθν κατανόθςθ 

των αναγκϊν των μακθτϊν, τθσ οργάνωςθσ τθσ τάξθσ ι/και του εργαςτθρίου, τθ γνϊςθ των 

μακθςιακϊν πόρων, των διδακτικϊν ςτρατθγικϊν και των τρόπων αξιολόγθςθσ. Η 

εκπόνθςθ του βραχυπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ απαιτεί ενεργοποίθςθ και ζκφραςθ ςυνολικά 

τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ του εκπαιδευτικοφ. Ο βραχυπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ μπορεί 

να γίνεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ και να προθγείται 1-2 εβδομάδεσ τθσ 

υλοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ ϊςτε να λαμβάνει υπόψθ τθν πρόοδο και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ 

των μακθτϊν κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ πορείασ των διδαςκαλιϊν μζχρι εκείνθ τθν 

ςτιγμι. Πλθροφορίεσ δθλαδι που δεν μποροφν να είναι διακζςιμεσ τθν ςτιγμι του 

μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ ι του προγραμματιςμοφ των διδακτικϊν ενοτιτων. 

Σα βραχυπρόκεςμα ςχζδια ζχουν ςυνικωσ τθν μορφι ςχεδίων μακθμάτων που 

περιγράφουν τι κα γίνει κατά τθν διάρκεια του μακιματοσ (δράςεισ εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν), τι υλικά κα απαιτθκοφν και πωσ κα γνωρίηουν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ αν 

ζχουν επιτευχκεί τα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα. Τπάρχουν διάφορα 

προτεινόμενα περιγράμματα (δομζσ) για τον βραχυπρόκεςμο ςχεδιαςμό που ςυνικωσ 

περιλαμβάνουν ςτοιχεία όπωσ:  

Όνομα μακιματοσ, Στοιχεία εκπαιδευτικοφ, Ημερομθνία, κζμα, χρόνοσ υλοποίθςθσ, ςτόχοι, 

περιεχόμενο, μακθςιακά υλικά, διδακτικζσ ςτρατθγικζσ και πορεία τθσ διδαςκαλίασ, 

δραςτθριότθτεσ μακθτϊν, εναλλακτικζσ εργαςίεσ για ανάκεςθ ςτουσ μακθτζσ, αξιολόγθςθ, 

εργαςίεσ για το ςπίτι.  

Οι εναλλακτικζσ εργαςίεσ αποτελοφν λογικζσ επεκτάςεισ του μακιματοσ και εξυπθρετοφν 

ςτθν προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ ςτισ περιπτϊςεισ που το μάκθμα διαρκζςει λιγότερο 

χρόνο ι κάποιοι μακθτζσ τελειϊςουν γρθγορότερα τισ προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ μζςα 

ςτθν τάξθ. Επίςθσ ςτα ςχζδια μακιματοσ ςυνικωσ υπάρχουν προτάςεισ για τθν 

προςαρμογι του μακιματοσ ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν (πιο δφςκολεσ και πιο 

εφκολεσ εκδοχζσ). Ζνα ενδεικτικό περίγραμμα εμφανίηεται ςτο ςχιμα 2. 

Παρά τθν ςθμαντικότθτα του ςχεδιαςμοφ τα διδαςκαλίασ αυτόσ δεν εξαςφαλίηει ότι θ 

υλοποίθςθ τθσ κα εξελιχκεί όπωσ ακριβϊσ είχε προβλεφκεί. Η τάξθ είναι δυναμικό 

περιβάλλον και ςυχνά τα ςχζδια χρειάηεται να τροποποιοφνται ακόμα και κατά τθν 

υλοποίθςθ λόγω απρόβλεπτων γεγονότων. Η δυνατότθτα δυναμικισ προςαρμογισ είναι 

ηωτικι για τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
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Σχήμα 2. Ενδεικηικό περίγραμμα ζτεδίοσ μαθήμαηος  

Θζμα – τίτλοσ ε ποια περιοχι τθσ ενότθτασ εςτιάηω; Πϊσ ςυνδζεται με τα 
προθγοφμενα και τα επόμενα μακιματα; 

Σάξθ ε ποιουσ απευκφνεται το μάκθμα 

Χρόνοσ Πόςοσ χρόνοσ απαιτείται για τθν υλοποίθςθ του μακιματοσ; ε ποιεσ 
εβδομάδεσ του μακροχρόνιου ςχεδιαςμοφ αντιςτοιχεί; 

Πρόγραμμα 
πουδϊν 

Πϊσ ςυνδζεται το μάκθμα με το Π; Ποια πρότυπα του προγράμματοσ 
ςπουδϊν υλοποιεί; Αν αφορά ςτα Π περιςςότερων μακθμάτων, ποια 
είναι αυτά; 

Μακθςιακά 
αποτελζςματα -
τόχοι 

Μακθςιακοί ςτόχοι του μακιματοσ. Σι κα είναι ικανοί να κάνουν οι 
μακθτζσ μετά το μάκθμα. 

Απαιτοφμενοι 
πόροι και υλικά 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό, διάταξθ εργαςτθρίου, φφλλα εργαςίασ κλπ 

Δραςτθριότθτεσ 
μακθτϊν και 
πορεία 
διδαςκαλίασ 

Περιγράφει με λεπτομζρεια τισ δράςεισ των εκπαιδευτικϊν και των 
μακθτϊν κατά τθν διδαςκαλία με χρονολογικι ςειρά. 
Π.χ. ςε μια διερευνθτικι προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ θ πορεία μπορεί να 
ακολουκεί το ςχιμα: ειςαγωγι /κακοδθγοφμενθ 
εξερεφνθςθ/αναςτοχαςμόσ μακθτϊν/αξιολόγθςθ 
(explain/explore/reflect) 
 
τον ςχεδιαςμό βοθκά να αναρωτιζται κανείσ: 
Πωσ κα γίνει θ ειςαγωγι ςτο μάκθμα για να ενεργοποιθκεί θ ςκζψθ των 
μακθτϊν; 
Πωσ ςχετίηεται το κζμα με τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ των 
μακθτϊν; 
Ποιεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ κα αξιοποιθκοφν; 
Ποιεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ κα υλοποιθκοφν; 
Με ποια ςειρά κα εξελιχκεί δράςεων κα εξελιχκεί θ πορεία τθσ 
διδαςκαλίασ; 

Αξιολόγθςθ Περιλαμβάνει δράςεισ για τθν εκτίμθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ 
διδαςκαλίασ. Μπορεί να είναι αρχικι-διαγνωςτικι, διαμορφωτικι, και 
τελικι. 
Προτείνεται θ αξιολόγθςθ επίδοςθσ με προδιαγεγραμμζνα επίπεδα 
επίδοςθσ ςε ςθμαντικοφσ άξονεσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ (rubric 
based performance assessment ) 
υμπεριλαμβάνει και τθν ανάκεςθ εργαςίασ για το ςπίτι. 
τον ςχεδιαςμό τθσ βοθκά να αναρωτιζται κανείσ: 
Σι κα βελτιϊςει τθ μάκθςθ των μακθτϊν; 
Τπάρχουν αςκιςεισ-εργαςίεσ ςτο ςχολικό εγχειρίδιο που μποροφν να 
αξιοποιθκοφν;  
Πωσ κα παραςχεκεί πλθροφορία ανάδραςθσ ςτουσ μακθτζσ; 

Αναςτοχαςμόσ 
(του 
εκπαιδευτικοφ 
για το ςχζδιο) 

Τι προςαρμογζσ ζκανα κατά τθν υλοποίθςθ του μακιματοσ και γιατί; 
Τι χρειάηεται να γίνει διαφορετικά τθν επόμενθ φορά; 
Τι δοφλεψε καλά; 
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4.1.2.1 Σχέδιο μαθήματοσ ή μαθηςιακό ςενάριο; 

Πρόςφατα ςχετικά ζχει επικρατιςει θ χριςθ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων αντί των ςχεδίων 

μακθμάτων ςε μια προςπάκεια να δοκεί ζμφαςθ ςτθ νοθματοδοτθμζνθ δράςθ των 

μακθτϊν ςε αυκεντικζσ εμπειρίεσ κατά τθν μάκθςθ. Σα ςενάρια είναι περιςςότερο 

πλαιςιωμζνα ςτθν ςφαίρα των εμπειριϊν των μακθτϊν από τθν κακθμερινι ηωι ϊςτε θ 

γνϊςθ να μθν παρουςιάηεται αποςπαςματικά αλλά ολιςτικά και διακεματικά ςτο πλαίςιο 

τθσ εφαρμογισ τθσ. Σα μακθςιακά ςενάρια υπόςχονται καλφτερθ εμπλοκι των μακθτϊν, 

ελκυςτικότερεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ και αυξθμζνθ αυτενζργεια. 

Ο οδθγόσ εκπαιδευτικοφ για το Π περιλαμβάνει λεπτομερι περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

ςχεδιαςμοφ μακθςιακϊν ςεναρίων κακϊσ και πλικοσ ενδεικτικϊν ςεναρίων μάκθςθσ που 

είναι ςυμβατά με το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν του πλθροφορικοφ γραμματιςμοφ. 

Η προτεινόμενθ διαδικαςία ανάπτυξθσ μακθςιακϊν ςεναρίων ςυνοψίηεται ςτο επόμενο 

ςχιμα: 

Σχήμα 3. Βήμαηα ζτεδιαζμού εκπαιδεσηικών ζεναρίων  

• Προςδιοριςμόσ των επιδιωκόμενων μακθςιακϊν ςτόχων του εκπαιδευτικοφ 

ςεναρίου (με βάςθ τα αντίςτοιχα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα του 

Προγράμματοσ πουδϊν)  

• Εκτίμθςθ των γνωςτικϊν δυςκολιϊν των μακθτϊν (προχπάρχουςεσ ιδζεσ, βαςικζσ 

παρανοιςεισ, τεχνικζσ και εννοιολογικζσ δυςκολίεσ)  

• Επιλογι διδακτικισ και παιδαγωγικισ προςζγγιςθσ  

• Προςδιοριςμόσ του τφπου τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ που καλοφνται να 

υλοποιιςουν οι μακθτζσ (επίλυςθ προβλιματοσ, διερευνθτικι δραςτθριότθτα, 

εφαρμογι γνϊςεων, ςχζδιο ζρευνασ, μάκθςθ μζςω ςχεδιαςμοφ κ.λπ.)  

• χεδιαςμόσ του βθματιςμοφ εργαςίασ των μακθτϊν  

• χεδιαςμόσ τθσ μακθςιακισ κακοδιγθςθσ (scaffolding)  

 Παράκεςθ διαγνωςτικϊν ερωτιςεων-αξιολόγθςθ μακθτι. 

 

Πθγζσ ιδεϊν για τθν ανάπτυξθ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και ςεναρίων μποροφν επίςθσ 

να αντλθκοφν από τισ ακόλουκεσ πθγζσ: 

 http://cis275topics.blogspot.com/ 

 http://nifty.stanford.edu/ 

 http://csunplugged.org 

 http://www.cs4fn.org/ 
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4.2 Σχεδιαςμόσ μαθηςιακών δραςτηριοτήτων 
τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται ενδιαφζροντα μοντζλα (υποδείγματα) μακθςιακϊν 

δραςτθριοτιτων που ενςωματϊνουν ολιςτικά ΣΠΕ και μποροφν να αξιοποιθκοφν από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ για τθν παραγωγι υψθλισ ποιότθτασ μακθςιακϊν εμπειριϊν ςε διάφορεσ 

περιπτϊςεισ και περιβάλλοντα. Η παρουςίαςθ αφορά ςτισ ιςτοεξερευνιςεισ, τισ 

δραςτθριότθτεσ που αξιοποιοφν τισ ΣΠΕ ωσ  μζςα επικοινωνίασ και τα μακθςιακά ςχζδια 

εργαςίασ (projects).  Η ανάπτυξθ μακθςιακϊν ςεναρίων καλφπτεται εκτενϊσ ςτον οδθγό 

εκπαιδευτικοφ. Η αξιοποίθςθ υπθρεςιϊν web 2.0 καλφπτεται από τα περιγραφόμενα 

μοντζλα. 

 

4.2.1 Το μοντέλο των ιςτοεξερευνήςεων (Webquests) 

Μια ιςτοεξερεφνθςθ (http://webquest.org) είναι ζνα ςχζδιο διερευνθτικισ μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ ςτο οποίο οι περιςςότερεσ ι και όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ 

προζρχονται από τον παγκόςμιο ιςτό. Οι ιςτοεξερευνιςεισ είναι ςυνικωσ 

ομαδοςυνεργατικζσ.  Σο ςυγκεκριμζνο μοντζλο μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων αναπτφχκθκε 

το 1995 από τουσ Bernie Dodge (Dodge, 1997) και Tom March (March, 2005) ςτο πολιτειακό 

πανεπιςτιμιο San Diego των ΗΠΑ. 

 

Η δομή τησ ιςτοεξερεφνηςησ 

Η δομι τθσ ιςτοεξερεφνθςθσ ακολουκεί το γενικό ςχιμα των διερευνθτικϊν 

δραςτθριοτιτων. Ειδικότερα, ςυνικωσ αποτελείται από τισ επόμενεσ ενότθτεσ (Dodge, 

1997): 

 

 Ειςαγωγι: Η ειςαγωγι ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ για το περιεχόμενο τθσ 

ιςτοεξερεφνθςθσ. Προςπακεί να προκαλζςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν π.χ. με 

ζνα ςενάριο, τουσ καλεί να αναλάβουν κάποιο ρόλο, να επιλφςουν κάποιο 

πρόβλθμα κλπ. Τπενκυμίηει τισ ςχετικζσ υπάρχουςεσ γνϊςεισ και τισ δυνατότθτεσ 

των μακθτϊν.  

 

 κοπόσ – Αποςτολι: τθν αποςτολι περιγράφεται το τελικό αποτζλεςμα που κα 

προςπακιςουν οι μακθτζσ να επιτφχουν. Επίςθσ αναφζρονται τα εργαλεία που κα 

χρθςιμοποιθκοφν. Η αποςτολι μπορεί να ζχει για παράδειγμα τθ μορφι 

προβλιματοσ που πρζπει να επιλυκεί, άποψθσ που πρζπει να διατυπωκεί και να 

υποςτθριχκεί µε επιχειριματα, προϊόντοσ που απαιτεί ςχεδιαςμό, ανάλυςθσ 

γεγονότοσ, ιδζασ ι ζμπνευςθσ που ηθτά να υλοποιθκεί, περίλθψθσ ι ζκκεςθσ, 

οποιαςδιποτε δθλαδι δθμιουργικισ εργαςίασ κατά τθν οποία κα πρζπει να γίνει 

ςυλλογι, επεξεργαςία και μεταςχθματιςμόσ πλθροφοριϊν. 
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 Διαδικαςία: τθν ενότθτα αυτι προςδιορίηονται τα βιματα που πρζπει να 

ακολουκιςουν οι μακθτζσ για να υλοποιιςουν τισ δραςτθριότθτεσ που περιγράφει 

θ αποςτολι. Αναφζρονται οι ςτρατθγικζσ που πρζπει να ακολουκιςουν, γίνεται θ 

ανάκεςθ ρόλων, ο χωριςμόσ τουσ ςε ομάδεσ και  δίνονται ςυμβουλζσ ι πρόςκετο 

υλικό υποςτιριξθσ. τθ “Διαδικαςία” οι ιςτοεξερευνιςεισ μποροφν να 

περιλαμβάνουν πθγζσ των πλθροφοριϊν, κοινζσ για όλουσ τουσ μακθτζσ ι 

διαφορετικζσ ςε κάκε ομάδα, με ςκοπό να αποτραποφν οι άςκοπεσ περιθγιςεισ 

των μακθτϊν ςτο Διαδίκτυο. Δίνονται επίςθσ οδθγίεσ τεχνικϊν που κα χρειαςτοφν 

για τθν εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων, όπωσ θ οργάνωςθ των πλθροφοριϊν, θ 

χριςθ πινάκων, διαγραµµάτων ροισ, εννοιολογικϊν χαρτϊν κ.α.  

 

 Αξιολόγθςθ: Περιγράφεται ο τρόποσ αποτίμθςθσ τθσ προςπάκειασ και του 

αποτελζςματοσ των μακθτϊν, µε τθ βοικεια οδθγιϊν αξιολόγθςθσ και κακορίηεται 

ο τρόποσ βακμολόγθςθσ (ατομικι ι κοινι ςτισ ομαδικζσ εργαςίεσ). Η 

ιςτοεξερεφνθςθ κα πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον μια αξιολόγθςθ απόδοςθσ με 

τθν μορφι ςειράσ από ρουμπρίκεσ επίδοςθσ. Ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει προςεκτικά 

τόςο τουσ άξονεσ αξιολόγθςθσ όςο και τισ περιγραφζσ των επιπζδων απόδοςθσ και 

τισ γνωςτοποιεί από τθν αρχι ςτουσ μακθτζσ. Η ζγκαιρθ γνϊςθ του τρόπου 

αξιολόγθςθσ με τθ μορφι ρουμπρίκασ επιπζδων απόδοςθσ δίνει περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ για διαμόρφωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν 

δραςτθριότθτα ςφμφωνα με το πνεφμα του ςχεδιαςμοφ τθσ.  

 

 υµπζραςµα: Τπενκυμίηονται τα κφρια ςθμεία τθσ εργαςίασ των μακθτϊν, δίνονται 

παραινζςεισ για ανάδραςθ και περαιτζρω δραςτθριότθτεσ. Οι μακθτζσ 

αναλογίηονται τα οφζλθ που προζκυψαν ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο.  

 

 Τλικό/ Πθγζσ: υγκεντρϊνονται αναφορζσ που αφοροφν ςτθν δραςτθριότθτα 

κακϊσ και επιπλζον πθγζσ. Θα πρζπει να υπάρχουν οπωςδιποτε και δικτυακοί 

πόροι διαφορετικά θ ιςτοεξερεφνθςθ δεν διαφζρει από ζνα απλό ςχζδιο 

μακιματοσ. 

 

 ελίδα του εκπαιδευτικοφ: ε αυτι τθν ενότθτα ο ςχεδιαςτισ αναφζρεται ςτον 

εκπαιδευτικό και καταγράφει: μακθςιακοφσ ςτόχουσ, τθν ενότθτα του 

προγράμματοσ ςπουδϊν ςτθν οποία αναφζρεται, τρόπουσ διαχείριςθσ των 

πλθροφοριϊν, τρόπουσ προςαρμογισ τθσ δραςτθριότθτασ ςε διαφορετικζσ 

ςυνκικεσ και μακθτζσ, τρόπουσ επζκταςθσ τθσ δραςτθριότθτασ, εμπειρίεσ από τθν 

εφαρμογι τθσ, κ.α. 

 

 



  

Πράξθ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ,  ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 
1,2,3, -Οριηόντια Πράξθ», 

 

15 
 

Κατηγορίεσ ιςτοεξερευνήςεων 

Ο Dodge, (2002) ζχει προτείνει τουσ επόμενουσ δϊδεκα τφπουσ ιςτοεξερευνιςεων ανάλογα 

με το είδοσ του ζργου: εξιςτόρθςθσ (retelling), ςφνκεςθσ (compilation), μυςτθρίου 

(mystery), δθμοςιογραφικζσ (journalistic), ςχεδιαςμοφ (design), δθμιουργικϊν προϊόντων 

(creative product), διαμόρφωςθσ κοινισ αντίλθψθσ (consensus building), πεικοφσ 

(persuasion), αυτογνωςίασ (self-knowledge), κρίςθσ (judgment), αναλυτικζσ (analytical) και 

επιςτθμονικζσ (scientific). 

Οι ιςτοεξερευνιςεισ διακρίνονται ακόμθ με βάςθ τθ διάρκεια τουσ ςε βραχείασ και μακράσ 

διάρκειασ. Οι ςφντομθσ διάρκειασ φζρονται καταλλθλότερεσ για τθν ανάπτυξθ γνϊςθσ, ενϊ 

οι μεγάλθσ διάρκειασ για τθ βελτίωςθ των γνωςτικϊν ςχθμάτων και τθσ κατανόθςθσ. Οι 

ςφντομθσ διάρκειασ ιςτοεξερευνιςεισ μποροφν επίςθσ να αξιοποιθκοφν ωσ πρϊτο 

ειςαγωγικό βιμα για πιο απαιτθτικζσ γνωςτικά δραςτθριότθτεσ. 

 

Μια αυκεντικι ιςτοεξερεφνθςθ: 

 εκτυλίςςεται γφρω από μια επιτεφξιμθ, αυκεντικι και ενδιαφζρουςα εργαςία-

αποςτολι θ οποία ςτθν ιδανικι περίπτωςθ αποτελεί μικρότερθσ κλίμακασ ζκδοςθ 

ανάλογων εργαςιϊν που κάνουν οι ενιλικεσ ωσ πολίτεσ ι εργαηόμενοι 

 απαιτεί ανϊτερθ ςκζψθ και όχι απλά δθμιουργία ςυνόψεων. Απαιτεί δθλαδι 

ανάλυςθ, ςφνκεςθ, επίλυςθ προβλιματοσ, δθμιουργικότθτα και κρίςθ 

 υποδεικνφει καλι χριςθ του διαδικτφου. Μια ιςτοεξερζυνθςθ που δε βαςίηεται ςε 

πραγματικοφσ πόρουσ από τον παγκόςμιο ιςτό είναι πικανότατα ζνα παραδοςιακό 

μάκθμα μεταμφιεςμζνο. Φυςικά, ςε μια αυκεντικι ιςτοεξερεφνθςθ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν βιβλία και άλλα μζςα, αλλά θ καρδιά του μακιματοσ κα πρζπει 

να είναι το διαδίκτυο. 

 δεν είναι μια αναφορά αποτελεςμάτων ζρευνασ ι μια βιμα προσ βιμα διαδικαςία 

επιςτθμονικοφ ι μακθματικοφ περιεχομζνου. Η απλι επίςκεψθ ιςτοςελίδων και θ 

παρουςίαςι τουσ δεν είναι αρκετι. 

 δεν πρόκειται απλά για μια ςειρά εμπειριϊν βαςιςμζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό. Σο 

να ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να επιςκεφτοφν κάποια ιςτοςελίδα, κατόπιν να 

παίξουν ζνα ψθφιακό παιχνίδι κλπ. δεν απαιτεί από μόνο του δεξιότθτεσ ανϊτερθσ 

ςκζψθσ και ζτςι εξ οριςμοφ δεν αποτελεί ιςτοεξερεφνθςθ. 

 

 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ 

Οι ιςτοεξερευνιςεισ είναι ιδανικζσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που μόλισ αρχίηουν να 

αξιοποιοφν το διαδίκτυο ςτθν εκπαίδευςθ επειδι παρζχουν ςαφι δομι ενϊ υπάρχει 

υποςτιριξθ για το ςχεδιαςμό και θ εφαρμογι τουσ. Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να φτιάξουν 

τισ δικζσ τουσ ιςτοεξερευνιςεισ ι να χρθςιμοποιιςουν κάποιεσ από τισ πολλζσ διακζςιμεσ 

ςε διάφορουσ δικτυακοφσ τόπουσ. Ιςτοεξερευνιςεισ μποροφν να βρεκοφν ςε ειδικζσ πφλεσ 
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όπωσ θ http://zunal.com, θ http://www.questgarden.com/ και αλλοφ. κοπόσ του 

εκπαιδευτικοφ που ςχεδιάηει ι προςαρμόηει ιςτοεξερευνιςεισ για τουσ μακθτζσ του είναι 

να τουσ εμπλζξει ςε ςφνκετθ ςκζψθ και δθμιουργία και ςφνκεςθ αυκεντικϊν προϊόντων 

που κα αποτελοφν τεκμιριο για τθν ανάπτυξθ γνϊςθσ. Κατά τθν υλοποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων ο εκπαιδευτικόσ αναλαμβάνει υποςτθρικτικό και κακοδθγθτικό ρόλο 

λειτουργϊντασ ωσ πολφτιμοσ μακθςιακόσ πόροσ για τουσ μακθτζσ. Ο εκπαιδευτικόσ 

εμψυχϊνει, βοθκά τουσ μακθτζσ ςτθ διαχείριςθ τθσ δραςτθριότθτασ, ενκαρρφνει τθ 

ςφγκριςθ αποτελεςμάτων, τθν κοινωνικι διαπραγμάτευςθ, τθ ςυνεργαςία, τθν 

παρουςίαςθ δεδομζνων ςτθν τάξθ, τθ διατφπωςθ ερωτθμάτων και υποκζςεων, το ζλεγχο 

ςυμπεραςμάτων και ερμθνειϊν κλπ. Ο εκπαιδευτικόσ δεν κα πρζπει να είναι υπερβολικά 

κακοδθγθτικόσ επειδι ζτςι δεν αφινει περικϊρια διερευνθτικισ μάκθςθσ ςτουσ μακθτζσ. 

Οι μακθτζσ που υλοποιοφν μια πολφ κακοδθγθτικι ιςτοεξερεφνθςθ μποροφν να μιμοφνται 

απλά τα βιματά τθσ χωρίσ να κατανοοφν τι κάνουν. Ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να προβλζπει 

ευκαιρίεσ για αναςτοχαςμό πάνω ςτθ δραςτθριότθτα και να διαςφαλίςει τισ ςυνκικεσ για 

τθν αυκεντικι ολοκλιρωςθ τθσ με διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τουσ μακθτζσ. 

υνοπτικά οι εκπαιδευτικοί κατά τθν υλοποίθςθ μιασ ιςτοεξερεφνθςθσ αρχικά κακορίηουν 

μακθςιακοφσ ςτόχουσ, προςανατολίηουν γνωςτικά τουσ μακθτζσ και τουσ ανακζτουν 

κακικοντα και εργαςίεσ.  τθ ςυνζχεια κακοδθγοφν και υποςτθρίηουν τουσ μακθτζσ να 

ολοκλθρϊςουν τισ εργαςίεσ που ανζλαβαν. Παρζχουν διάφορα μζςα και υλικά. Σζλοσ, 

φροντίηουν να μποροφν οι μακθτζσ να αυτοαξιολογθκοφν, να διεξάγουν ςυμπεράςματα, 

κανόνεσ, κλπ και να παρουςιάςουν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τουσ με διάφορα μζςα 

και τρόπουσ. 

 

Σχολιαςμόσ των ιςτοεξερευνήςεων 

φμφωνα με τον Richards (2005), πολλοί εκπαιδευτικοί αντιλιφκθκαν το διαδίκτυο ωσ μια 

πθγι πλθροφοριϊν και πόρων αναφοράσ, το μοντζλο των ιςτοεξερευνιςεων όμωσ 

βοικθςε ςτθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ ιδζασ τθσ ενςωμάτωςθσ των διαδικτυακϊν 

πόρων με όρουσ μακθτοκεντρικϊν αυκεντικϊν δραςτθριοτιτων ςχεδιαςμζνων από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ.  Τπάρχουν όμωσ και κάποιοι περιοριςμοί του μοντζλου των 

ιςτοεξερευνιςεων οι οποίοι βοθκοφν να προχωριςουμε ςε πιο προθγμζνα μοντζλα 

ςχεδιαςμοφ. Για παράδειγμα ο αρχικόσ οριςμόσ του Dodge μπορεί να κεωρθκεί ότι 

καλφπτει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που χρθςιμοποιοφν πλθροφοριακζσ πθγζσ από το 

διαδίκτυο για διδακτικοφσ και μακθςιακοφσ ςκοποφσ. Με άλλα λόγια προκφπτει το 

ερϊτθμα αν πρζπει όλεσ οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που χρθςιμοποιοφν διαδικτυακοφσ 

πόρουσ να αναφζρονται ωσ ιςτοεξερευνιςεισ και αν όχι, τότε ποφ εντοπίηεται θ 

διαχωριςτικι γραμμι; 

Η ζννοια δθλαδι τθσ ιςτοεξερεφνθςθσ είναι μάλλον ςτενι για να ςυμπεριλάβει όλεσ τισ 

μορφζσ των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων που χρθςιμοποιοφν διαδικτυακοφσ πόρουσ. Για 

παράδειγμα δεν καλφπτει με ςαφινεια τισ περιπτϊςεισ που θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν 
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επικοινωνιακι χριςθ του διαδικτφου. Είναι ενδεικτικό ότι ο Tom March (2005) προχϊρθςε 

ςτθν ανάπτυξθ ενόσ πλαιςίου για μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςτον παγκόςμιο 

ιςτό το οποίο περιελάμβανε τισ ιςτοεξερευνιςεισ (μαηί με τισ topic hotlist, multimedia 

scrapbook, treasure hunt, και subject sampler) ωσ τθν κατθγορία που κάλυπτε τθν 

ενςωμάτωςθ των διαδικτυακϊν πόρων. Για τθν κάλυψθ όλων των περιπτϊςεων 

προτείνεται θ ζννοια των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων με βάςθ τα ςχζδια εργαςίασ 

(project-based learning) θ οποία καλφπτει τισ ιςτοεξερευνιςεισ όλων των τφπων και των 

μεγεκϊν κακϊσ και διάφορα άλλα είδθ δραςτθριοτιτων με χριςθ ΣΠΕ. 

 

4.2.2 Δραςτηριότητεσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ μέςω διαδικτύου 

Οι ιςτοεξερευνιςεισ δίνουν ζμφαςθ ςτθ χριςθ περιεχομζνου από το διαδίκτυο και ςτθν 

οργάνωςθ τθσ δράςθσ των μακθτϊν. τθν παροφςα κατθγορία εντάςςονται οι 

δραςτθριότθτεσ που δίνουν ςαφϊσ ζμφαςθ ςτθ χριςθ του διαδικτφου ωσ επικοινωνιακό 

μζςο. Ωσ επικοινωνιακό εργαλείο, το διαδίκτυο μπορεί να επεκτείνει τθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ με διάφορουσ τρόπουσ. Προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςκιαγράφθςθσ περιγραμμάτων 

υποδειγματικϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων ζχει ςυγκροτθκεί ζνα ςφνολο που είναι 

γνωςτό ωσ «telecοmputing activity stuctures»  (Grabe & Grabe, 1998; Harris, 1998, 1999).   

το (Harris, 1998) όπωσ και ςτον ςυνοδευτικό δικτυακό τόπο (Harris, 2009) περιγράφεται 

πλειάδα τζτοιων δραςτθριοτιτων οργανωμζνων ςε τρεισ κατθγορίεσ: Διαπροςωπικϊν 

ανταλλαγϊν (Interpersonal Exchange), υλλογισ και ανάλυςθσ πλθροφορίασ (Information 

collection and Analysis), Επίλυςθσ προβλιματοσ (Problem Solving). Οι τρεισ κατθγορίεσ 

αντιςτοιχοφν ςτισ δυνατότθτεσ των ΣΠΕ για διάχυςθ πλθροφορίασ, διευκόλυνςθ τθσ 

επικοινωνίασ και υποςτιριξθ τθσ διάδραςθσ (με το περιεχόμενο και τουσ ςυμμετζχοντεσ).  

Ενδεικτικά περιγράφονται μερικζσ από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ: 

 Κυβερνοφίλοι (Keypals): αφορά ςε δραςτθριότθτεσ που προβλζπουν θλεκτρονικι 

αλλθλογραφία μεταξφ μακθτϊν 

 Σθλεςυμβουλευτικι (Telementoring): ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ οι μακθτζσ 

επικοινωνοφν με κάποιον ειδικό για ςυμβουλζσ και κακοδιγθςθ. 

 Ανταλλαγι Πλθροφορίασ (Information Exchanges): περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ που 

προβλζπουν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ μακθτϊν μζςω του διαδικτφου. Για 

παράδειγμα, οι μακθτζσ μπορεί να ανταλλάςουν περιβαλλοντικά δεδομζνα για τισ 

περιοχζσ τουσ. 

 χζδια κοινωνικισ δράςθσ (Social Action Projects): Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν το 

διαδίκτυο για να οργανϊςουν κοινωνικι δράςθ π.χ. καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ, 

οργάνωςθ εκελοντικϊν ομάδων κλπ 

Οι ςυγκεκριμζνοι τφποι δραςτθριοτιτων μποροφν να προςαρμοςτοφν και να επεκτακοφν 

για ςυγκεκριμζνα περιεχόμενα ι διαφορετικά γνωςτικά αντικείμενα. το πλαίςιο των 

δραςτθριοτιτων αυτοφ του τφπου αξιοποιοφνται διαδικτυακά εργαλεία όπωσ e-mail, 

webforum, chat,videoconferecing, ip-telephony, weblogs, social networking services κλπ.   
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Ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν κατθγορία αυτι παρουςιάηουν επίςθσ τα γενικά ςενάρια 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ υποςτθριηόμενθσ από τεχνολογίεσ επικοινωνίασ (Dillenbourg, 2002). 

Πρωτοπόροι οργανιςμοί ςθμαντικισ επιρροισ όπωσ ο Global Schoolnet Foundation από 

πολφ νωρίσ (1984) χρθςιμοποιοφν τθλεπικοινωνιακά δίκτυα και αργότερα το διαδίκτυο για 

τθ διάχυςθ ςχεδίων εργαςίασ, τθ διαςφνδεςθ ςχολικϊν τμθμάτων από όλο τον κόςμο και 

τθν ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν εκπαιδευτικϊν κοινοτιτων. το δικτυακό τόπο του οργανιςμοφ 

μπορεί κανείσ να βρει λεπτομερείσ περιγραφζσ από πλθκϊρα ςχεδίων εργαςίασ κακϊσ και 

υποςτιριξθ για ςυμμετοχι.  Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι δραςτθριότθτεσ που αξιοποιοφν 

διαδικτυακι επικοινωνία χρθςιμοποιοφν ςυχνά απλζσ προφάςεισ (pretext) για μάκθςθ και 

κοινωνικι διάδραςθ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτελοφν τα ςχζδια εργαςίασ 

TravelBudies (http://www.globalschoolnet.org/programs/travelbuddies/) και 

MonsterExchange (http://www.monsterexchange.org/). Σο μοντζλο MonsterExchange 

επινοικθκε για νεαροφσ μακθτζσ αν και ςυχνά προκαλεί ςφντομα τον ενκουςιαςμό των 

μακθτϊν κάκε θλικίασ. Πρόκειται για μια άςκθςθ (ατομικι ι ομαδικι) ςυγγραφισ κειμζνου 

από φανταςίασ. Μια ομάδα περιγράφει λεκτικά ζνα φανταςτικό τζρασ και μια άλλθ ομάδα 

λαμβάνει μζςω διαδικτφου τθν περιγραφι για να το ςχεδιάςει και να ςτείλει ςτθν αρχικι 

ομάδα το ςχζδιο. Οι δραςτθριότθτεσ ςτθν κατθγορία αυτι είναι οι πλζον καινοτόμεσ με τθν 

ζννοια ότι δεν κα μποροφςαν εφκολα να πραγματοποιθκοφν χωρίσ το διαδίκτυο. Επιπλζον 

θ ζλευςθ των υπθρεςιϊν web 2.0 δθμιουργεί νζεσ δυνατότθτεσ (Fessakis, Dimitracopoulou 

& Tatsis, 2008). Αυτό που λείπει είναι θ ςυςτθματικι παιδαγωγικι τουσ επικφρωςθ και θ 

μελζτθ τουσ με όρουσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ. 

 

4.2.3 Μαθηςιακά ςχέδια εργαςίασ  (Projects) 

H μάκθςθ με ςχζδια εργαςίασ (Project Based Learning - PjBL) γενικά είναι μια ςυςτθματικι 

μζκοδοσ θ οποία  εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε μάκθςθ κεμελιϊδουσ γνϊςθσ και δεξιοτιτων 

βελτίωςθσ τθσ ηωισ δια μζςου μια εκτεταμζνθσ, μακθτοκεντρικισ, διερευνθτικισ  

διαδικαςίασ δομθμζνθσ γφρω από ςφνκετα και αυκεντικά ερωτιματα και προςεκτικά 

ςχεδιαςμζνα προϊόντα και εργαςίεσ (Alensub, 2006). 

φμφωνα με τουσ Helm & Katz, (2002) θ ειδοποιόσ διαφορά ενόσ ςχεδίου εργαςίασ είναι ότι 

θ διερευνθτικι δράςθ οργανϊνεται για τθν απάντθςθ  ερωτθμάτων που διατυπϊνονται 

ελεφκερα από τα παιδιά, τον εκπαιδευτικό ι τουσ εκπαιδευτικοφσ κακϊσ ςυνεργάηονται με 

τα παιδιά. Η PjBL ςυνάδει με τισ αρχζσ τθσ προςζγγιςθσ Reggio Emilia που αποτελεί μια 

ολοκλθρωμζνθ προοδευτικι εποικοδομθςτικι προςζγγιςθ τθσ εκπαίδευςθσ (Gandini, 

1997). 

Βαςικά ςτοιχεία των δραςτθριοτιτων PjBL είναι: Ένα κεμελιϊδεσ ερϊτθμα, Συγκεκριμζνεσ 

μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και εργαςίεσ-αποςτολζσ, Κακοριςμζνο ςθμείο τερματιςμοφ: 

προιόν/αποτζλεςμα, Ενςωματωμζνθ-Σφμφυτθ αξιολόγθςθ τθσ προόδου, Συνδυαςμόσ 

ομαδικισ και ατομικισ εργαςίασ, Αναςτοχαςμόσ ςε κανονικι βάςθ. 
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Η PjBL διδάςκει ςφγχρονεσ δεξιότθτεσ όπωσ: Επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ, Οργάνωςθσ 

και διαχείριςθσ χρόνου, Μελζτθσ και ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ, Αυτοαξιολόγθςθσ και 

αναςτοχαςμοφ, Συμμετοχισ ςε ομάδεσ εργαςίασ και δεξιότθτεσ θγεςίασ. 

 

ΤΠΕ και μαθηςιακά ςχζδια εργαςίασ 

Οι ΣΠΕ μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτο πλαίςιο PjBL ωσ εργαλεία, παραγωγικότθτασ, 

γνωςτικά εργαλεία, εργαλεία διαχείριςθσ πλθροφορίασ και μζςα επικοινωνίασ όπωσ 

ακριβϊσ ςυμβαίνει και με τα ςφγχρονα αυκεντικά ςχζδια εργαςίασ. Για τθν ενςωμάτωςθ 

ΣΠΕ ςτα ςχζδια εργαςίασ ζχει προτακεί το μοντζλο των μακθςιακϊν ςχεδίων εργαςίασ με 

πολυμζςα. Σο μοντζλο τθσ ανάπτυξθσ υπερμεςικϊν ςχεδίων εργαςίασ προτάκθκε αρχικά 

από τουσ  Lehrer, Erickson, and Connell (1994) και κατόπιν αναπτφχκθκε και βελτιϊκθκε και 

από άλλουσ (Mayer, 2001). Tα μακθςιακά ςχζδια εργαςίασ με πολυμζςα (multimedia 

learning projects) ζχουν ωσ διαδικαςίεσ τθν μορφι ςπειροειδοφσ ςχεδιαςμοφ μιασ 

πολυμεςικισ εφαρμογισ γφρω από ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα ι ιδζα. Σα μακθςιακά ςχζδια 

εργαςίασ με πολυμζςα μοιάηουν με τα ζργα τθσ ανάπτυξθσ εμπορικϊν πολυμεςικϊν 

εφαρμογϊν αλλά είναι μικρότερθσ κλίμακασ, πιο διαχειρίςιμα και ευζλικτα. Βαςικι 

υπόκεςθ ςτα ζργα αυτά είναι ότι παρζχουν ζνα αυκεντικό πλαίςιο για τθ μακθςιακι 

διαδικαςία κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςχεδιαςμοφ πολυμζςων και τθ 

διαχείριςθ ζργων. τα ςχζδια εργαςίασ με πολυμζςα οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε 

διαδοχικοφσ κφκλουσ δράςθσ-αναςτοχαςμοφ (activity-reflection). τθν πορεία ενόσ τζτοιου 

ζργου οι μακθτζσ υποςτθρίηονται με εργαλεία όπωσ χάρτεσ εννοιϊν-ιδεϊν (mindmaps-

conceptmaps), διαγράμματα ροισ υπερμζςων (hypermedia flowcharts) και ςεναριοεικόνεσ 

(storyboards)  και μποροφν να αξιολογθκοφν αποτελεςματικά με τθν τεχνικι του φακζλου 

επιτευγμάτων (e-portfolio). Σα προϊόντα ςτα μακθςιακά ςχζδια πολυμζςων είναι 

οργανωμζνα ςυςτιματα πολυμεςικϊν ςτοιχείων και διαδραςτικϊν επιλογϊν (Mayer, 

2001). 

ε ςχζςθ με τισ ιςτοεξερευνιςεισ και τισ επικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ παρατθροφμε ότι 

τα ςτοιχεία τουσ είναι και ςτοιχεία του PjBL. Όλα τα είδθ είναι διερευνθτικζσ και 

τεχνολογικζσ δραςτθριότθτεσ, εμπλζκουν τουσ μακθτζσ ςτθν ανάλθψθ ρόλων και τθν 

εκτζλεςθ εργαςιϊν, προωκοφν τθν ςυνεργαςία, απαιτοφν από τουσ μακθτζσ να 

δθμιουργιςουν προϊόντα, ζχουν ενςωματωμζνεσ δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ και 

αναςτοχαςμοφ, διδάςκουν ςφγχρονεσ δεξιότθτεσ και ςτοχεφουν ςτθν ενεργοποίθςθ και 

ανάπτυξθ ανϊτερθσ ςκζψθσ. Ζνα μακθςιακό ςχζδιο εργαςίασ κυρίωσ ενκαρρφνει το 

προςωπικό κίνθτρο για τθν επιλογι και τθ διαχείριςθ τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ από 

τουσ μακθτζσ. Η μεταφορά τθσ ευκφνθσ ςχεδιαςτικϊν αποφάςεων ςτουσ μακθτζσ είναι θ 

ειδοποιόσ διαφορά των μακθςιακϊν ςχεδίων εργαςίασ ςε ςχζςθ με όλα τα άλλα μοντζλα 

(Helm & Katz, 2002) που ζχουμε παρουςιάςει μζχρι τϊρα. Για τον ίδιο λόγο, τα μακθςιακά 

ςχζδια εργαςίασ κατατάςςονται ςτο ανϊτερο μακθτοκεντρικό επίπεδο. Σα επιτυχθμζνα 

μακθςιακά ςχζδια εργαςίασ προςελκφουν το ενδιαφζρον-ενκουςιαςμό και τθν 



  

Πράξθ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ,  ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 
1,2,3, -Οριηόντια Πράξθ», 

 

20 
 

αυτενζργεια των μακθτϊν για τθν εξερεφνθςθ τθσ γνϊςθσ. Σα μακθςιακά ςχζδια εργαςίασ 

αποτελοφν ζνα μοντζλο δραςτθριότθτασ που απομακρφνεται από τισ ςυνθκιςμζνεσ 

πρακτικζσ τθσ τάξθσ για ςφντομθσ διάρκειασ, απομονωμζνων, δαςκαλοκεντρικϊν 

μακθμάτων και δίνουν ζμφαςθ ςε δραςτθριότθτεσ μακροπρόκεςμεσ, διακεματικζσ, 

μακθτοκεντρικζσ και ενςωματωμζνεσ ςε κζματα και πρακτικζσ του πραγματικοφ κόςμου 

(αυκεντικζσ) (Challenge 2000 Multimedia Project, 1999).  

 

Μαθηςιακά ςχζδια εργαςίασ PjBL, Μάθηςη μζςω προβλημάτων (PBL) και Διαθεματικζσ 

δραςτηριότητεσ 

υχνά γίνεται ςφγχυςθ τθσ μάκθςθσ βάςθ ςχεδίων εργαςίασ με τθν ςαφϊσ μικρότερθσ 

εμβζλειασ προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ με επίλυςθ προβλθμάτων (Problem Based Learning - 

PBL) (Carroll, Kelly, & Witherspoon,2003). Η μάκθςθ βάςθ επίλυςθσ προβλθμάτων είναι μια 

ςτρατθγικι κατά τθν οποία κζτουμε προβλιματα τθσ κακθμερινισ ηωισ, που ζχουν νόθμα 

για τα παιδιά προκειμζνου να κακοδθγιςουν τθν διερεφνθςθ και τθν μάκθςθ τουσ. 

φμφωνα με τθν PBL ςτρατθγικι ο εκπαιδευτικόσ δεν παρζχει ςτουσ μακθτζσ μόνο 

διδαςκαλία αλλά πλοφςιουσ πόρουσ, ερωτιςεισ και ατομικι ι ομαδικι κακοδιγθςθ κατά 

τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. Αντίκετα ςτθν PjBL ςτρατθγικι οι μακθτζσ προβαίνουν από 

δικό τουσ ενδιαφζρον ςε βάκοσ διερεφνθςθ ενόσ κζματοσ για το οποίο αξίηει να μάκει 

κανείσ περιςςότερα και ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι διευκολυντικόσ.  

Οι διακεματικζσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ διακρίνονται από τισ απλζσ επειδι αφοροφν 

ςε περιςςότερεσ από μία γνωςτικζσ περιοχζσ του προγράμματοσ ςπουδϊν. Για παράδειγμα 

αφοροφν ταυτόχρονα ςτα Μακθματικά, τθ Γλϊςςα, τθν Σζχνθ, τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ κλπ. 

το πλαίςιο μιασ διακεματικισ δραςτθριότθτασ ο εκπαιδευτικόσ φροντίηει να ενςωματϊςει 

πολλαπλζσ ευκαιρίεσ για τθν επίτευξθ ςτόχων από τα αναλυτικά προγράμματα διάφορων 

γνωςτικϊν αντικειμζνων.  

Ανιχνεφοντασ τισ ςχζςεισ αυτϊν των εννοιϊν βλζπουμε οι PBL δραςτθριότθτεσ δεν είναι εξ 

οριςμοφ διακεματικζσ. Σόςο ςτισ δραςτθριότθτεσ PBL όςο και ςτισ διακεματικζσ θ ςειρά 

των εργαςιϊν και οι αποςτολζσ είναι προςχεδιαςμζνεσ από τον εκπαιδευτικό και τα 

περικϊρια πρωτοβουλίασ των μακθτϊν ςτα κζματα αυτά είναι περιοριςμζνα. Και ςτα τρία 

υποδείγματα οργάνωςθσ τθσ μακθςιακισ δράςθσ, οι ΣΠΕ μποροφν να ενςωματϊνονται 

επιτυχϊσ με πρωτοβουλία του ςχεδιαςτι και των μακθτϊν. 

 

4.2.4 Διαδικαςία παραγωγήσ ςχεδίων δραςτηριοτήτων μάθηςησ με ΤΠΕ  

Ζχοντασ παρουςιάςει μερικά παραδείγματα γενικευμζνων μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων 

που ενςωματϊνουν και αξιοποιοφν ΣΠΕ προκφπτει το ηιτθμα του πϊσ μπορεί κανείσ να 

ςκιαγραφιςει και να οργανϊςει τον ςχεδιαςμό τουσ. Για τον ςκοπό αυτό παρουςιάηουμε 

ςτθν  ενότθτα αυτι τθν προςζγγιςθ των «ςχεδίων μάκθςθσ» όπωσ ζχουν αναπτυχκεί ςτα 

πλαίςια του ζργου ICT based learning designs (http://www.learningdesigns.uow.edu.au/) 

τθσ Australian Universities Teaching Committee (AUTC). 
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Ο όροσ «μακθςιακόσ ςχεδιαςμόσ» (learning design) αναφζρεται ςε μια ποικιλία μεκόδων 

για το ςχεδιαςμό των μακθςιακϊν εμπειριϊν των μακθτϊν, που ςθμαίνει, ακολουκίεσ από 

δραςτθριότθτεσ (activities) και αλλθλεπιδράςεισ (interactions).  Σο ςυγκεκριμζνο ζργο τθσ 

AUTC εςτιάηει ςτα ςχζδια μάκθςθσ που υλοποιοφνται με τθν χριςθ ΣΠΕ και ςτο πϊσ 

μποροφν μζςω αυτϊν των τεχνολογιϊν να παραςχεκοφν ευζλικτεσ και επιτεφξιμεσ 

μακθςιακζσ ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ. Η ςφνκεςθ ενόσ μακθςιακοφ ςχεδίου, ιδιαίτερα όταν 

αξιοποιεί ΣΠΕ, βαςίηεται ςτισ εργαςίεσ των Oliver (1999) και Oliver & Herrington (2001). το 

πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ζργου ζνα μακθςιακό ςχζδιο περιλαμβάνει τρία βαςικά 

ςτοιχεία: το περιεχόμενο ι τουσ πόρουσ με τουσ οποίουσ αλλθλεπιδροφν οι μακθτζσ, τισ 

εργαςίεσ ι δραςτθριότθτεσ που απαιτείται να εκτελζςουν οι μακθτζσ και τουσ 

υποςτθρικτικοφσ μθχανιςμοφσ που παρζχονται για να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να 

εμπλακοφν με τισ εργαςίεσ και τουσ πόρουσ (Εικόνα 1). «Τψθλισ ποιότθτασ μακθςιακζσ 

εμπειρίεσ» ςθμαίνει εμπειρίεσ που είναι αποτζλεςμα ενόσ περιβάλλοντοσ που ενκαρρφνει 

τουσ μακθτζσ να αναηθτοφν τθν κατανόθςθ αντί τθσ απομνθμόνευςθσ όπωσ επίςθσ και τθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων δια βίου μάκθςθσ. Ο όροσ «Ευζλικτθ μάκθςθ» αναφζρεται ςε μια 

εκπαιδευτικι προςζγγιςθ που καλφπτει τισ διαφορετικζσ ανάγκεσ των φοιτθτϊν. 

 

 
Εικόνα 1. Σα βαςικά ςυςτατικά ενόσ ςχεδίου μάκθςθσ (Oliver, 1999) 

 

Βαςικό προϊόν του ςυγκεκριμζνου ζργου είναι θ ζννοια του μακθςιακοφ ςχεδιαςμοφ που 

χρθςιμοποιείται ςτο πλαίςιο του ζργου για τθν περιγραφι μεκόδων που μποροφν να 
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χρθςιμοποιθκοφν για τθν κακοδιγθςθ του ςχεδιαςμοφ και τθν επιλογι των τριϊν αυτϊν 

ςτοιχείων για τθν ανάπτυξθ μιασ μακθςιακισ εμπειρίασ για τουσ μακθτζσ και ιδιαίτερα 

εμπειρίασ που διαμεςολαβείται και αξιοποιεί ΣΠΕ.  

 

Η καταςκευή μιασ ακολουθίασ μαθηςιακοφ ςχεδίου 

Για τθν αναπαράςταςθ των μακθςιακϊν ςχεδίων ζχει αναπτυχκεί ζνα πρωτόκολλο 

(γραφικι γλϊςςα) που παρζχει τυποποιθμζνθ μορφι επικοινωνίασ για τθν περιγραφι 

διαφορετικϊν ειδϊν μακθςιακϊν ςχεδίων. Βάςθ για τθν ςυγκεκριμζνθ καταςκευι 

αποτελοφν οι εργαςίεσ: Oliver (1999, 2001) και Oliver & Herrington (2001) που 

προςδιορίηουν τα κρίςιμα ςυςτατικά ενόσ μακθςιακοφ ςχεδίου ειδικά όταν 

διαμεςολαβείται από ΣΠΕ. Όπωσ αναφζρκθκε ιδθ τα ςτοιχεία αυτά περιλαμβάνουν το 

περιεχόμενο, δθλαδι τουσ πόρουσ με τουσ οποίουσ αλλθλεπιδροφν οι μακθτζσ, τισ 

εργαςίεσ ι δραςτθριότθτεσ που απαιτείται να εκτελζςουν οι μακθτζσ και τουσ 

υποςτθρικτικοφσ μθχανιςμοφσ που παρζχονται για να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να 

εμπλακοφν με τουσ πόρουσ και τισ εργαςίεσ (Εικόνα 1).  

  

 Η αναπαράςταςθ ενόσ μακθςιακοφ ςχεδίου ωσ ακολουκία: Η ακολουκία ενόσ 

μακθςιακοφ ςχεδίου περιγράφει πωσ διατάςςονται χρονικά τα ςτοιχεία που 

εμφανίηονται ςτθν εικόνα 1. Η ακολουκία δείχνει δθλαδι τισ μακθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ, τουσ πόρουσ και τισ υποςτθρίξεισ κακϊσ και τα τεχνουργιματα 

που παράγουν οι μακθτζσ για να φτάςουν ςτο τελικό ςτοιχείο τθσ ακολουκίασ που 

είναι τα μακθςιακά αποτελζςματα. 

 

 Αναπαράςταςθ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων:  Οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

αναπαρίςτανται ωσ ςειρζσ ονοματιςμζνων ορκογωνίων που διατάςςονται κάκετα.  

Οι δραςτθριότθτεσ αναπαριςτοφν το «ταξίδι-διαδρομι» του μακθτι. Κάκε 

ορκογϊνιο διακζτει περιγραφι του τι χρειάηεται να κάνουν ι να παράγουν οι 

φοιτθτζσ. Οι δραςτθριότθτεσ που αξιολογοφνται επιςθμαίνονται με ζναν αςτερίςκο 

(*). 

 

 Αναπαράςταςθ μακθςιακϊν πόρων: Οι μακθςιακοί πόροι παριςτάνονται με 

τρίγωνα ςτο αριςτερό μζροσ τθσ ακολουκίασ δραςτθριοτιτων. Ζνα βζλοσ από ζνα 

πόρο (τρίγωνο) προσ μια δραςτθριότθτα (ορκογϊνιο) δθλϊνει ότι οι πόροι είναι 

διακζςιμοι ςτουσ φοιτθτζσ όταν εκτελοφν τθ δραςτθριότθτα. Ζνα βζλοσ από μια 

δραςτθριότθτα (ορκογϊνιο) προσ ζνα πόρο (τρίγωνο) δθλϊνει ότι ο πόροσ 

παράγεται κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ και γίνεται διακζςιμοσ για πικανι 

χριςθ από τουσ υπόλοιπουσ. 
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 Αναπαράςταςθ υποςτιριξθσ μάκθςθσ: Σα υποςτθρικτικά ςτοιχεία τθσ μάκθςθσ 

αναπαρίςτανται με κφκλουσ ςτα δεξιά κάκε ακολουκίασ. Ζνα βζλοσ από ζναν κφκλο 

προσ ζνα ορκογϊνιο ςθμαίνει ότι οι αντίςτοιχεσ υποςτθρικτικζσ ςτρατθγικζσ 

χρθςιμοποιοφνται για να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ. 

 

 Αναπαράςταςθ διάφορων ςυνδυαςμϊν δραςτθριοτιτων, πόρων και 

υποςτιριξθσ: Πόροι και υποςτθρίξεισ μποροφν να είναι ςυγκεκριμζνεσ για μια 

δραςτθριότθτα, μποροφν να ειςάγονται πριν τθν ζναρξθ μιασ δραςτθριότθτασ ι με 

τθν ολοκλιρωςι τθσ, ι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ. Για τθν 

γραφικι αναπαράςταςθ των καταςτάςεων αυτϊν προτείνεται θ επόμενθ ςφμβαςθ: 

o Αν οι μακθςιακοί πόροι ι οι υποςτθρίξεισ είναι περιοριςμζνεσ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ τότε θ διακεςιμότθτα τουσ 

αναπαριςτάνεται με ζνα οριηόντιο βζλοσ προσ τθν ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα για τθν οποία είναι διακζςιμα. 

o Αν ζνασ μακθςιακόσ πόροσ ι υποςτιριξθ είναι διακζςιμοσ ςε πολλαπλζσ 

δραςτθριότθτεσ τότε το τρίγωνο του πόρου και/ι ο κφκλοσ τθσ υποςτιριξθσ 

ςχεδιάηεται μία φορά (εκεί που ειςάγεται για πρϊτθ φορά ςτουσ μακθτζσ) 

και ζνα κάκετο βζλοσ δθλϊνει τθ χρονικι περίοδο για τθν οποία είναι 

διακζςιμοσ ο πόροσ και/ι υποςτιριξθ.  

o Αν οι φοιτθτζσ παράγουν τεχνουργιματα (artifacts) από μια μακθςιακι 

δραςτθριότθτα που χρθςιμοποιοφνται ωσ πόροι για επόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ, ζνα βζλοσ ςχεδιάηεται από τθν δραςτθριότθτα προσ τον 

πόρο. 

 

Ζνα παράδειγμα επίδειξθσ μιασ μακθςιακισ κατάςταςθσ ςε χρονικό πεδίο εμφανίηεται ςτθν 

Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2: χιμα επίδειξθσ ενόσ μακθςιακοφ ςχεδίου για ζνα φανταςτικό αντικείμενο 

Εκπαιδευτικισ Σεχνολογίασ για τισ μεκόδουσ αποτίμθςθσ (προςαρμογι από τον δικτυακό 

τόπο του leaningdesigns.uow.edu.au). 

 

Όταν οι δραςτθριότθτεσ είναι διαφορετικζσ για διαφορετικοφσ μακθτζσ ι  

ςυνεξελιςςόμενεσ (concurrent), θ ακολουκία των δραςτθριοτιτων κα παρουςιάηεται με 

παράλλθλα ςτοιχεία δραςτθριοτιτων για το ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ ακολουκίασ. τθν 

εικόνα 3 εμφανίηεται ζνα παράδειγμα. 
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Εικόνα 3: Παράδειγμα ςυνεξελιςςόμενων δραςτθριοτιτων (προςαρμογι από τον δικτυακό 

τόπο του leaningdesigns.uow.edu.au) 

 

Γενικευμζνα πρότυπα-οδηγοί ςχεδίων μάθηςησ 

τθν ενότθτα περιγράφονται πζντε γενικευμζνα πρότυπα-οδθγοί που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ περιγράμματα για τθ δθμιουργία ςχεδίων μάκθςθσ. Οι οδθγοί 

παρζχουν πιο άμεςθ υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου είδουσ ςχεδίου 

προςαρμοςμζνου ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων. 

Κάκε οδθγόσ προζρχεται, τουλάχιςτον εν μζρει, από μια πιο προςεκτικι εξζταςθ μιασ 

ςειράσ από υλοποιιςεισ μακθςιακϊν ςχεδίων από το ςφνολο των υποδειγμάτων που 

υπάρχουν ςτον δικτυακό τόπο του ζργου. 

 

 Διερεφνω, Περιγράφω, Εφαρμόηω (Explore, Describe, Apply): χζδιο μάκθςθσ με 

ζμφαςθ ςτθν επίλυςθ πρόβλθματοσ 

 

 Παρατθρϊ, αναπαριςτϊ, βελτιϊνω (Observe, Represent, Refine): Ανάπτυξθ 

επιςτθμονικά αποδεκτϊν νοθτικϊν μοντζλων για μθ ορατά φυςικά φαινόμενα 

 

 Αναςκοπϊ, Προςπελάηω, Ερωτϊ, Αποφαςίηω, Αναφζρω, Αναςτοχάηομαι 

(Review, Access, Question, Decide, Report, Reflect): Δομθμζνθ επίλυςθ 

προβλιματοσ 

 

 Αναςκοπϊ, Ερμθνεφω, Καταςκευάηω, Αιτιολογϊ (Review, Interpret, Construct, 

Justify): χζδιο μάκθςθσ προςανατολιςμζνο ςε πλαιςιωμζνα προβλιματα 
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 Δθλϊνω ςυμμετοχι, Ερευνϊ, Αντιδρϊ, Επιλφω, Αναςτοχάηομαι (enRole, 

Research, React, Resolve, Reflect): Ανάπτυξθ και χριςθ δικτυακϊν μακθςιακϊν 

ςχεδίων παιξίματοσ ρόλων 

 

Η ανίχνευςθ προτφπων από τα επιτυχθμζνα μακθςιακά ςχζδια μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

για να βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν αξιοποίθςι τουσ αλλά και τθν ανακάλυψθ νζων 

καινοτόμων δυνατοτιτων που αναδφονται από τθν ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτθν 

εκπαιδευτικι πράξθ. 

 

 

Ζνα ολοκληρωμζνο παράδειγμα μαθηςιακοφ ςχεδίου 

τθν εικόνα 4 εμφανίηεται ζνα παράδειγμα που περιγράφει ςυγκεκριμζνο 

εμπεριςτατωμζνο μακθςιακό ςχζδιο που ακολουκεί το πρότυπο POE= «Predict-Observe-

Explain». 

 
Εικόνα 4: Ολοκλθρωμζνο παράδειγμα μακθςιακοφ ςχεδίου (προςαρμογι από τον δικτυακό 

τόπο του leaningdesigns.uow.edu.au) 

 

Ποιοτική αποτίμηςη των ςχεδίων μάθηςησ  

Ο γενικόσ χαρακτιρασ των ςχεδίων μάκθςθσ και θ εκφραςτικι τουσ ευελιξία δίνει τθν 

δυνατότθτα περιγραφισ πλθκϊρασ διαφορετικϊν ςχεδίων αλλά δεν εξαςφαλίηει τθν 
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ποιότθτά τουσ. Είναι κρίςιμο λοιπόν το ηιτθμα τθσ μεκόδευςθσ για τον προςδιοριςμό των 

μακθςιακϊν ςχεδίων υψθλισ ποιότθτασ. Οι εμπνευςτζσ των μακθςιακϊν ςχεδίων 

υιοκζτθςαν και προτείνουν ιδζεσ και αρχζσ για τθν ποιότθτα τθσ μάκθςθσ ςτθν ανϊτερθ 

εκπαίδευςθ  από το ζργο των Boud και Prosser.  

Οι Boud and Prosser (2001) υποςτθρίηουν ότι ζνα ςχζδιο μάκθςθσ χρειάηεται να ακολουκεί 

τισ επόμενεσ τζςςερισ αρχζσ προκειμζνου να υλοποιθκεί το δυναμικό για υψθλισ 

ποιότθτασ μάκθςθ: 

 

 Προςελκφει και εμπλζκει ενεργά τουσ μακθτζσ (Engage learners): Λαμβάνει 

υπόψθ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και επικυμίεσ των μακθτϊν και οικοδομοφν 

πάνω ςτισ προςδοκίεσ τουσ 

 

 Αναγνωρίηει και λαμβάνει υπόψθ το μακθςιακό πλαίςιο (Acknowledge the 

learning context): Λαμβάνει υπόψθ πωσ θ υλοποίθςθ του μακθςιακοφ ςχεδίου 

(είτε είναι διάρκειασ μιασ ςυνεδρίασ, μερικϊν εβδομάδων ι ενόσ ολόκλθρου 

μακιματοσ) τοποκετείται ςτο ευρφτερο πρόγραμμα μελζτθσ του μακθτι. 

 

 Αποτελει πρόκλθςθ για τουσ μακθτζσ (Challenge learners): Αποηθτά τθν ενεργι 

ςυμμετοχι των μακθτϊν, τουσ ενκαρρφνει να αςκοφν αυτοκριτικι και υποςτθρίηει 

τισ αναπτυξιακζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν. 

 

 Παρζχει πρακτικι εφαρμογι (Provide practice): Ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να 

διατυπϊνουν και να επιδεικνφουν ςτουσ εαυτοφσ τουσ και ςτουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ 

ότι μακαίνουν. 

 

Παρόλο που ςε διαφορετικά μακθςιακά περιβάλλοντα κάποιεσ από αυτζσ τισ αρχζσ μπορεί 

να είναι πιο ςθμαντικζσ από άλλεσ και οι τζςςερισ κεωροφνται εξίςου ςθμαντικζσ ςτθν 

περίπτωςθ του περιβάλλοντοσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Οι αρχζσ είναι ολιςτικζσ 

επειδι ενςωματϊνουν τόςο μακθςιακά αποτελζςματα όςο και μακθςιακζσ διαδικαςίεσ και 

βαςίηονται ςτθν υπόκεςθ ότι θ μάκθςθ δθμιουργείται από τθν εμπειρία που αποκομίηουν 

οι μακθτζσ κατά τθν υλοποίθςθ ενόσ ςχεδίου μάκθςθσ. Οι ςχεδιαςτζσ/εκπαιδευτικοί 

χρειάηεται να εξετάςουν τα ςχζδια μάκθςισ τουσ από τθν ςκοπιά τθσ επίδραςισ τουσ ςτθ 

μάκθςθ, που ςθμαίνει, να τοποκετιςουν τουσ εαυτοφσ τουσ ςτθ κζςθ των μακθτϊν και να 

εξετάςουν τα προτεινόμενα ςχζδια τουσ από τθν προοπτικι αυτισ. 

 

Σχολιαςμόσ των ςχεδίων μάθηςησ  

Σα ςχζδια μάκθςθσ αποτελοφν μια αρκετά γενικι και αφθρθμζνθ μζκοδο για το ςχεδιαςμό 

κάκε είδουσ μακθςιακισ εμπειρίασ. Με τον τυπικό τρόπο περιγραφισ τουσ τα μακθςιακά 

ςχζδια προδιαγράφονται  με ςαφινεια και μποροφν να γίνουν αντικείμενο επικοινωνίασ, 
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μελζτθσ και αναςτοχαςμοφ για ερευνθτζσ, εκπαιδευτικοφσ τθσ πράξθσ και μακθτζσ. Ο 

μακθςιακόσ ςχεδιαςμόσ μπορεί να υποςτθριχκεί από εργαλεία παραγωγικότθτασ και να 

αυτοματοποιθκεί ςε μεγάλο βακμό ϊςτε να εκςυγχρονιςκεί. Μια ενδιαφζρουςα διάςταςθ 

τθσ τυποποίθςθσ του μακθςιακοφ ςχεδιαςμοφ είναι θ δυνατότθτα παραγωγισ 

«εκτελζςιμων» ςχεδίων για τα οποία μποροφν να ςυλλζγονται πλθροφορίεσ κατά τθν 

υλοποίθςι τουσ ςτο πλαίςιο πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ μάκθςθσ όπωσ π.χ. 

το LAMS (http://www.lamsinternational.com/). 

Σα μακθςιακά ςχζδια ανοίγουν νζουσ καινοτόμουσ δρόμουσ ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα που 

μποροφν να δϊςουν απαντιςεισ ςτα ςφγχρονα προβλιματα τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ ψθφιακι 

εποχι. 

 

Σα παραπάνω μοντζλα δραςτθριοτιτων και θ μεκοδολογία μακθςιακοφ ςχεδιαςμοφ 

μποροφν να αξιοποιθκοφν για τισ ανάγκεσ του νζου Π. 

 

4.3 Μεθοδολογία επιμόρφωςησ 
 

Για να προςδιορίςουμε τθν μεκοδολογία επιμόρφωςθσ λαμβάνουμε υπόψθ  τισ ςυνκικεσ 

τθσ. Όπωσ αναφζρει και το γενικό πλαίςιο επιμόρφωςθσ πρόκειται για ενδοςχολικι 

επιμόρφωςθ με γενικζσ προςεγγίςεισ το βιωματικό εργαςτιριο και τθ γνωςτικι μακθτεία.  

τθν γνωςτικι μακθτεία ο επιμορφωτισ εκτελεί το ζργο που πρζπει να μάκει ο 

εκπαιδευόμενοσ δίνοντασ του τθν ευκαιρία να παρακολουκεί λεπτομερϊσ και ταυτόχρονα 

εξθγϊντασ τον τρόπο εκτζλεςθσ και το ςκεπτικό των επί μζρουσ εργαςιϊν.  

 Πωσ εξειδικεφεται θ μζκοδοσ αυτι ςτθν περίπτωςθ τθσ επιμόρφωςθσ ςτα νζα Π?  

 χεδιάςτε και αναφζρεται περιπτϊςεισ που κα τθν εφαρμόηατε. 

 

4.3.1 Το μοντέλο του εργαςτηρίου 

 

Σο μοντζλο του εργαςτθρίου (workshop) βαςίηεται ςτθν «προοδευτικι» παιδαγωγικι 

άποψθ ότι θ ανακαλυπτικι μάκθςθ (discovery learning) είναι ζνασ καλόσ τρόποσ για να 

επιτευχκεί κατανόθςθ με βάκοσ και διάρκεια. Σο μοντζλο προορίηεται ειδικότερα για τθν 

περίπτωςθ μικρϊν ομάδων μακθτϊν οι οποίοι εμπλζκονται ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και 

προςπορίηονται μόνοι τουσ γνϊςθ.  

φμφωνα με το μοντζλο αυτό ο εκπαιδευτισ πρζπει να περιορίηει τθν άμεςθ διδαςκαλία 

ςτα πρϊτα 10-15 λεπτά  (ενδεικτικά) του μακιματοσ ειςάγοντασ και μοντελοποιϊντασ 
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κάποια ζννοια ι δεξιότθτα (μικροδιδαςκαλία - mini-lesson). Για τα επόμενα 30-40 λεπτά οι 

εκπαιδευόμενοι εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ (2-4 άτομα) δοκιμάηοντασ τθν ζννοια ι τθν 

δεξιότθτα. το διάςτθμα αυτό ο εκπαιδευτικόσ περιφζρεται από ομάδα ςε ομάδα 

βοθκϊντασ όπου χρειάηεται. Μπορεί επίςθσ να διεξάγει ςφντομεσ ςυςκζψεισ με τουσ 

εκπαιδευόμενουσ για να τουσ αξιολογιςει ατομικά. το τελευταίο δεκάλεπτο του 

μακιματοσ οι ομάδεσ διαμοιράηονται τα αποτελζςματα. 

το ςχιμα 4 περιγράφεται ςφντομα θ ςυνθκιςμζνθ δομι του εργαςτθρίου. Η φάςθ τθσ 

προκζρμανςθσ τυπικά δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςχιμα, πρακτικά όμωσ μπορεί να 

βοθκιςει ειδικά για τθν ομαλι προςαρμογι από τισ προθγοφμενεσ αςχολίεσ των 

εκπαιδευόμενων. 

Σχήμα 4. Η δομή για ηο μονηέλο ηοσ εργαζηηρίοσ 

Προκζρμανςθ – Ειςαγωγι (5’) 

Ο εκπαιδευτικόσ ανακζτει μια ςφντομθ εργαςία που μπορεί να γίνει ανεξάρτθτα και ατομικά 

για να προετοιμάςει τουσ εκπαιδευόμενουσ για μάκθςθ. Π.χ. ανάγνωςθ, γράψιμο, ςφνταξθ ι 

επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ. 

Μικρο-διδαςκαλία - Mini-Lesson (10-15’) 

Ο εκπαιδευτικόσ παρζχει ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ άμεςθ και ςαφι διδαςκαλία. τθ ςυνζχεια 

περιγράφει το ζργο που πρόκειται να εκτελζςουν οι εκπαιδευόμενοι ςυμπεριλαμβάνοντασ το 

αναμενόμενο αποτζλεςμα (ολοκλθρωμζνο ζργο π.χ. ζνα ςχζδιο μακιματοσ) και το πϊσ 

αναμζνεται να εφαρμοςτεί το περιεχόμενο τθσ μικροδιδαςκαλίασ ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο (π.χ. 

αν ςτθν μικροδιδαςκαλία περιγράφτθκε μια γνωςτι δυςκολία των μακθτϊν τότε αναμζνεται 

ςτο ςχζδιο μακιματοσ να υπάρχει κατάλλθλθ αντιμετϊπιςθ). 

Ανεξάρτθτθ εργαςία (30-40’) 

Οι εκπαιδευόμενοι εργάηονται ανεξάρτθτοι ςε ηεφγθ ι μικρζσ ομάδεσ. Ο επιμορφωτισ 

περιφζρεται ςτισ ομάδεσ αρχικά για να εξαςφαλίςει ότι όλεσ εργάηονται ςτο κζμα τουσ κατόπιν 

ςυηθτά με εκπαιδευόμενουσ ατομικά κρατϊντασ ςθμειϊςεισ και υποςτθρίηει όςεσ ομάδεσ το 

χρειάηονται. 

Διαμοιραςμόσ αποτελεςμάτων (5-10’) 

Ο εκπαιδευτι αναςυντάςςει τθν τάξθ και εςτιάηει ςτθν εργαςία 1-2 μακθτϊν που 

χρθςιμοποίθςαν το περιεχόμενο τθσ μικροδιδαςκαλίασ, ανακεφαλαιϊνει  ςφντομα (1-2’) το 

βαςικό περιεχόμενο τθσ θμζρασ, ελζγχει τθν κατανόθςθ με μια ςφντομθ αξιολόγθςθ ανακζτει 

επιπλζον εργαςία. 
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4.3.2 Άλλα επιμορφωτικά μοντέλα 

4.3.2.1 Επαγγελματικέσ κοινότητεσ μάθηςησ (professional learning community) 

 

Όλο και πιο διαδεδομζνο μοντζλο ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ αποτελεί θ επαγγελματικι 

κοινότθτα μάκθςθσ (professional learning community) (Scardamalia & Bereiter, 1994).που 

είναι γνωςτι και ωσ «ομάδα μάκθςθσ» (learning team)  ι «ομάδα διερεφνθςθσ» (inquiry 

team).  

φμφωνα με το μοντζλο αυτό (Honawar, 2008) οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί 

ςυναντϊνται τακτικά (ςυχνά μερικζσ φορζσ τθν εβδομάδα) και ςυνεργάηονται ςε κζματα 

διδακτικϊν ςτρατθγικϊν και επίλυςθσ προβλθμάτων τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ. Οι 

εκπαιδευτικοί κζτουν κοινοφσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, υλοποιοφν αντίςτοιχα μακιματα ςτισ 

τάξεισ τουσ και εκτελοφν άτυπθ αξιολόγθςθ για να εκτιμιςουν τα μακθςιακά 

αποτελζςματα. τθ ςυνζχεια ςυγκεντρϊνονται πάλι και αναλφουν τα δεδομζνα από κοινοφ, 

επιςθμαίνουν ςθμεία επιτυχίασ και ςθμεία που χρειάηονται βελτίωςθ και κζτουν ςτόχουσ 

για μελλοντικζσ διδαςκαλίεσ. Για να υλοποιθκεί το ςυγκεκριμζνο μοντζλο ςυχνά χρειάηεται 

διαχειριςτικι υποςτιριξθ για να βρεκεί ο απαραίτθτοσ χρόνοσ των ςυναντιςεων μζςα ςτο 

ςχολικό πρόγραμμα. τθν περίπτωςι μασ μπορεί να αξιοποιθκεί ο χρόνοσ των τριϊν 

φάςεων επιμόρφωςθσ κακϊσ και θλεκτρονικι κοινότθτα μάκθςθσ. 

Η μζκοδοσ αυτι μπορεί να ςυνδυαςτεί με άλλεσ όπωσ θ παρατιρθςθ των διδαςκαλιϊν 

ςυναδζλφων και θ ςυνεργαςία με «προπονθτζσ» τάξθσ (Keller, 2007). Επίςθσ ςε μια άλλθ 

εκδοχι γνωςτι ωσ «μελζτθ μακιματοσ» (lesson study) (Viadero, 2004) ζνασ εκπαιδευτικόσ 

δθμιουργεί ζνα πρότυπο μάκθμα θ υλοποίθςθ του οποίου παρατθρείται (μερικζσ φορζσ 

αφοφ πρϊτα βιντεοςκοπθκεί) ϊςτε οι ςυνάδελφοι να το αναλφςουν για να βρουν τισ 

αδυναμίεσ και τα δυνατά του ςθμεία ϊςτε να προςδιορίςουν πωσ μποροφν να το 

βελτιϊςουν.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ επιμόρφωςθσ κα δθμιουργθκεί θλεκτρονικι κοινότθτα μάκθςθσ 
που κα επιτρζπει τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των 
πιλοτικϊν ςχολείων και των επιμορφωτϊν τουσ. Με τθν βοικεια τθσ θλεκτρονικισ 
κοινότθτασ οι εκπαιδευτικοί κα μποροφν να ανταλλάςουν μακθςιακά ςχζδια και να 
ςυηθτάνε για τα κζματα τθσ εφαρμογισ του Π. 
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4.3.2.2 Η προςέγγιςη “Studio” 

 

Η μζκοδοσ “Studio” προτείνεται από τθ τυπικι παιδαγωγικι ςτθν εκπαίδευςθ τθσ 

αρχιτεκτονικισ, και εμπλζκει ενεργά τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε μάκθςθ προςανατολιςμζνθ 

ςτθ ςχεδίαςθ. Οι ρίηεσ τθσ μποροφν να αναηθτθκοφν ςτα αρχιτεκτονικά εργαςτιρια τθσ 

αναγζννθςθσ, όπου για τθν καταςκευι ςφνκετων τεχνουργθμάτων πλθκϊρα τεχνιτϊν 

ςυνεργάηονταν ςε ομάδεσ με επικεφαλισ ζμπειρουσ πρωτομάςτορεσ ςε κάκε επιμζρουσ 

τζχνεσ π.χ. ομάδα γλυπτϊν, ηωγράφων, ςιδεροτεχνθτϊν κλπ. τα εργαςτιρια αυτά οι 

μακθτευόμενοι μποροφςαν να εντάςςονται ςτισ ομάδεσ για να δοκιμάςουν τισ ικανότθτζσ 

τουσ μζχρι να γνωρίςουν όλεσ τισ επί μζρουσ τζχνεσ και να βρουν τουσ τομείσ ςτουσ 

οποίουσ μποροφςαν να είναι καλφτεροι. 

Η επιλογι τθσ προςζγγιςθσ ςτθρίχκθκε ςτθν παρατιρθςθ ότι θ καταςκευι προγραμμάτων 

ςπουδϊν είναι ςε μεγάλο ποςοςτό αφενόσ μια διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, αφετζρου μια 

διαδικαςία ςφνκεςθσ επιμζρουσ αντικειμζνων και λειτουργιϊν, ενϊ ωσ επιμορφωτικι 

μζκοδοσ υποςτθρίηεται και από τθ διεκνι βιβλιογραφία (Clinton & Rieber, 2010; Tripp, 

1994).  

Ειδικότερα ςτθν παιδαγωγικι προςζγγιςθ του studio διατίκεται ςτουσ επιμορφοφμενουσ 

ζνασ εργαςτθριακόσ χϊροσ (studio) όπου υπάρχουν εμπειρότεροι «τεχνίτεσ», εργαλεία, 

μοντζλα, ςχζδια κ.α. και ςτον οποίο μποροφν να εξαςκοφνται πρακτικά, ατομικά και 

ςυνεργατικά, πάνω ςε ιδζεσ και πραγματικά ςχζδια εργαςίασ για εξωτερικοφσ «πελάτεσ-

χριςτεσ». Σο ωράριο είναι ςχετικά ελεφκερο με τθν ζννοια ότι οι εκπαιδευόμενοι μποροφν 

να εργάηονται και να μελετοφν ςε προγραμματιςμζνεσ και ελεφκερεσ ϊρεσ.  Η παιδαγωγικι 

προςζγγιςθ του ςτοφντιο είναι ςυνθκιςμζνθ ςτισ ςχολζσ αρχιτεκτονικισ, ενϊ ζχει προτακεί 

και για άλλα πεδία που ζχουν τον ςχεδιαςμό τεχνουργθμάτων ωσ αντικείμενο όπωσ θ 

τεχνολογία λογιςμικοφ, ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ κ.α. 

 Πϊσ μπορεί να εξειδικευτεί θ μζκοδοσ ςτθν περίπτωςθ μασ; 

 

4.4 Ενδοςχολική έρευνα δράςησ 
 

Η ζρευνα δράςθσ ζχει οριςτεί ωσ θ μελζτθ μιασ κοινωνικισ κατάςταςθσ με ςτόχο τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δράςθσ ςτα πλαίςια αυτισ τθσ κατάςταςθσ (Altrichter H., Posch 

P., Somekh B., 2001). Ο παραπάνω οριςμόσ υποδεικνφει ωσ βαςικό κίνθτρο για τθν εμπλοκι 

ςε εκπαιδευτικι ζρευνα δράςθσ τθ κζλθςθ για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διδαςκαλίασ και 

τθσ μάκθςθσ. 
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Α. Εντοπιςμόσ μιασ αφερθρίασ 

Β. Αποςαφινιςθ τθσ κατάςταςθσ 

Γ. Ανάπτυξθ και εφαρμογι 
ςτρατθγικϊν δράςθσ 

Δ. Ανάλυςθ και παραγωγι κεωρίασ 

Η ζρευνα δράςθσ γίνεται ςυχνά από μαχόμενουσ εκπαιδευτικοφσ που επικυμοφν να 

αντιμετωπίςουν προκλιςεισ και προβλιματα τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ ι να υλοποιιςουν 

καινοτομίεσ κατόπιν προβλθματιςμοφ. 

Η κεωρθτικι κεμελίωςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ βαςίηεται ςτον αναςτοχαςτικό ορκολογιςμό 

που ςκιαγραφείται από τισ επόμενεσ παραδοχζσ (Altrichter H., Posch P., Somekh B., 2001, 

ςελ. 291): 

 Σα πολφπλοκα πρακτικά προβλιματα απαιτοφν εξειδικευμζνεσ λφςεισ 

 Οι λφςεισ αυτζσ μποροφν να αναπτυχκοφν μόνο μζςα ςτο περιβάλλον ςτο 

οποίο αναδφεται το πρόβλθμα και όπου κρίςιμο και κακοριςτικό ςτοιχείο 

του είναι ο μαχόμενοσ εκπαιδευτικόσ. 

 Οι λφςεισ δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν με επιτυχία ςε άλλεσ καταςτάςεισ, 

αλλά μποροφν να τεκοφν ςτθ διάκεςθ άλλων μαχόμενων εκπαιδευτικϊν ωσ 

υποκζςεισ προσ ζλεγχο 

Η υιοκζτθςθ των παραπάνω παραδοχϊν αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ 

αυτόνομθσ επαγγελματικισ αυτοβελτίωςθσ των εκπαιδευτικϊν μζςα από ςυςτθματικι 

αυτοπαρατιρθςθ, μελζτθ τθσ δουλειάσ άλλων εκπαιδευτικϊν και τον ζλεγχο των ιδεϊν με 

ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ ςτθν τάξθ. 

4.4.1 Τα βαςικά ςτάδια τησ έρευνασ δράςησ 

Οι διαδοχικζσ φάςθσ τθσ διαδικαςία τθσ ζρευνασ δράςθσ απεικονίηεται ςτο επόμενο ςχιμα: 

Σχήμα 5. Η διαδικαζία ηης έρεσνας δράζης. 
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4.4.2 Η αφετηρία 

το  (Altrichter H., Posch P., Somekh B., 2001, ςελ. 66) αναφζρονται τρεισ μθ αμοιβαίωσ 

αποκλειόμενοι τφποι αφετθριϊν για ζρευνεσ δράςθσ: 

1. Ζνα ενδιαφζρον – π.χ θ δοκιμαςτικι εφαρμογι μιασ καλισ ιδζασ, θ 

καλλιζργεια ενόσ προτεριματοσ ι θ διεκπεραίωςθ μιασ υποχρζωςθσ 

ρουτίνασ με ζνα πιο μελετθμζνο και οικονομικό τρόπο. 

2. Μια δυςκολία – π.χ. όταν κζλουμε να βελτιϊςουμε μια δφςκολθ 

κατάςταςθ, να λφςουμε ζνα πρόβλθμα ι να αντιςτακμίςουμε ζνα ζλλειμμα 

(π.χ. ςτθν ποιότθτα του διδακτικοφ υλικοφ) 

3. Μια «αςαφήσ» κατάςταςη – οι εκπαιδευτικοί ςυχνά αρχίηουν τθν ζρευνα 

τουσ με μεγάλα ι μικρά «αινίγματα»: καταςτάςεισ που δεν είναι οφτε 

κετικζσ οφτε αρνθτικζσ, οφτε ευχάριςτεσ οφτε επϊδυνεσ, αλλά κζτουν ζνα 

ηιτθμα το οποίο κζλουν να κατανοιςουν καλφτερα.  

Οποιαδιποτε κατάςταςθ τθν οποία οι εκπαιδευτικοί κζλουν να κατανοιςουν βακφτερα και 

πικανά να τθν τροποποιιςουν αποτελεί κατάλλθλο ηιτθμα για ζρευνα δράςθσ.  

4.4.3 Η αποςαφήνιςη τησ κατάςταςησ 

Η αφετθρία μιασ ενδιαφζρουςασ ερευνθτικά κατάςταςθσ δεν γίνεται πάντα κατανοθτι ςε 

βάκοσ. Η κατανόθςθ τθσ αφετθρίασ εμποδίηεται ςυχνά από ςτερεότυπα, παγιωμζνεσ 

αντιλιψεισ και ζλλειψθ πλθροφοριϊν. Για τθν κατανόθςθ τθσ αφετθρίασ κατά τθν δεφτερθ 

φάςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ επιχειρείται θ αποςαφινιςθ τθσ αρχικισ κατάςταςθσ με τθ 

χριςθ διαφόρων μεκόδων ςυλλογισ και ανάλυςθσ πλθροφοριϊν. 

4.4.4 Ανάπτυξη και εφαρμογή ςτρατηγικών δράςησ 

Η αποςαφινιςθ τθσ προβλθματικισ κατάςταςθσ επιτρζπει τθν λιψθ αποφάςεων και τθν 

ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν δράςθσ που εφαρμόηονται ςτθν τρίτθ φάςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ. Οι 

ςτρατθγικζσ δράςθσ αφοροφν παρζμβαςθ ςτθ  προβλθματικι κατάςταςθ με ςκοπό τθ 

βελτίωςθ τθσ. Κατά τθν ζρευνα δράςθσ δεν είναι αρκετι θ ανάπτυξθ κεωριϊν από τθ νζα 

γνϊςθ που προκφπτει από τθ μελζτθ τθσ προβλθματικισ κατάςταςθσ, αντίκετα ο ερευνθτισ 

επιδιϊκει τθν αξιοποίθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ για τθν αλλαγι τθσ κατάςταςθσ. 

Οι ςτρατθγικζσ δράςθσ δε φζρνουν ςυνικωσ άμεςα αποτελζςματα αλλά πυροδοτοφν ζνα 

νζο κφκλο αποςαφινιςθσ και ανάπτυξθσ δράςθσ με βάςθ τθν εμπειρία που αποκτάται από 

τθν πρϊτθ προςπάκεια παρζμβαςθσ. 
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4.4.5 Ανάλυςη και παραγωγή θεωρίασ 

Η ζρευνα δράςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ διάχυςθ τθσ επαγγελματικισ γνϊςθσ των 

ερευνθτϊν π.χ. με παρουςιάςεισ ςε επιμορφϊςεισ, ι με ζντυπεσ παρουςιάςεισ μελετϊν 

περίπτωςθσ κλπ. 

Η ζρευνα δράςθσ ζχει εφαρμοςτεί ςτθν Ελλθνικι πραγματικότθτα για τθν βελτίωςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ ςτθν Πλθροφορικισ π.χ. ςτθν περίπτωςθ των βάςεων δεδομζνων (Fessakis, 

Dimitracopoulou, and Komis, 2005). το πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ μπορεί να αξιοποιθκεί 

για να βοθκιςει τουσ εκπαιδευόμενουσ να ειςάγουν το Π ωσ καινοτομία. 
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5 Ωρολόγιο πρόγραμμα επιμόρφωςησ εκπαιδευτών  

εκπαιδευτικών 
 

φμφωνα με το γενικό πλαίςιο του ΠΙ ο προγραμματιςμόσ τθσ επιμόρφωςθσ κα πρζπει να 

αφορά ςε: Εργαςτθριακισ μορφισ εργαςία, θ οποία κα επικεντρϊνεται ςτον 

προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ ςχεδίων μακιματοσ και ςχεδίων ερευνθτικισ εργαςίασ, 

κακϊσ και ςτθν εμβάκυνςθ ςε διδακτικζσ ςτρατθγικζσ  ςτα  επιςτθμονικά πεδία-γνωςτικά 

αντικείμενα, ςτο πλαίςιο παιδαγωγικϊν αρχϊν του Νζου Σχολείου και των νζων 

Προγραμμάτων Σπουδϊν. Επιπλζον τθσ γνωριμίασ των εκπαιδευόμενων με το Π κρίνεται 

απαραίτθτο να αςχολθκοφν με τα κζματα του προγραμματιςμοφ τθσ διδαςκαλίασ, τθσ 

μεκοδολογίασ τθσ επιμόρφωςθσ και τθσ ζρευνασ δράςθσ. Με βάςθ τθν παραπάνω οδθγία 

και το ςυμπλθρωματικό επιμορφωτικό υλικό προτείνονται τα επόμενα ωρολόγια 

προγράμματα για 1) επιμόρφωςθ των εκπαιδευτϊν και 2) τθν επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν ςτθν επόμενθ ενότθτα. 

 

1. Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτϊν Εκπαιδευτικϊν  21-23 Οκτωβρίου 2011 

 

1θ Μζρα, Παραςκευι, 14/10/2011, 3-10 μμ. 

Γενικά για τα Π. Κοινι για όλεσ τισ κατθγορίεσ. Ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν  

ςχετικά με τθ φιλοςοφία, τθ δομι, τισ προτεραιότθτεσ και τισ αρχζσ των νζων  

Προγραμμάτων  πουδϊν και τισ διαδικαςίεσ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ςτο πλαίςιο του 

Νζου χολείου. Επίςθσ, κα παρουςιαςτεί το παιδαγωγικό πλαίςιο και θ μεκοδολογία των 

βιωματικϊν δράςεων, κακϊσ και οι μζκοδοι και τα εργαλεία τθσ διαμορφωτικισ 

αξιολόγθςθσ των νζων Προγραμμάτων πουδϊν Ωρολόγιο πρόγραμμα όπωσ ςτο 

παράρτθμα του γενικοφ πλαιςίου επιμόρφωςθσ.  

  



  

Πράξθ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ,  ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 
1,2,3, -Οριηόντια Πράξθ», 

 

38 
 

 

2θ Μζρα (7 ϊρεσ) :  άββατο 22/10/2011, 9-16.00 μμ. 

 

22/10/11 

Μάθηςη και Διδαςκαλία με βάςη τα νέα 

Προγράμματα Σπουδών  

(Πλθροφορικοσ γραμματιςμόσ -  ΠΕ19/20) 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9.00 – 11.00 Γενικι φιλοςοφία, αρχζσ, δομι και περιεχόμενα του 

Π για τον πλθροφορικό γραμματιςμό 

Φεςάκθσ 

Γεϊργιοσ 

11.00-11.30 Διάλειμμα    

11.30 – 13.30   φγχρονεσ κεωριςεισ για τθν μάκθςθ, τθ 

διδαςκαλία και ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ.  

 Γνωριμία με το Π του Δθμοτικοφ: 

 Μελζτθ των ενοτιτων, των ςτόχων και 
των μεκόδων του Π του Δθμοτικοφ. 

 Εργαςία ςε ομάδεσ ανά τάξθ ι/και 
ενότθτα. Παρουςίαςθ και ςχολιαςμόσ 
των ενοτιτων 

Μικρόπουλοσ 

Αναςτάςιοσ 

13.30 – 14.00  Διάλειμμα  

14.00-16.00  Γνωριμία με το Π του Γυμναςίου: 

 Μελζτθ των ενοτιτων, των ςτόχων και 
των μεκόδων του Π του Γυμναςίου. 

 Εργαςία ςε ομάδεσ ανά τάξθ ι/και 
ενότθτα. Παρουςίαςθ και ςχολιαςμόσ 
των ενοτιτων 

Φεςάκθσ 
Γεϊργιοσ 

Παρατθριςεισ:  
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3θ Μζρα (7 ϊρεσ) :  Κυριακι 23/10/2011, 9-16.00 μμ. 

Βιωματικά εργαςτιρια για τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ςχεδίων μακιματοσ και ςχεδίων 

εργαςίασ ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ και ειδικότθτα. 

 

23/10/11 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών ωσ εργαλείο 

ςχεδιαςμού τησ διδαςκαλίασ. 

(Πλθροφορικοσ γραμματιςμόσ -  ΠΕ19/20) 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

 

9.00 – 11.00 
 Προγραμματιςμόσ Διδαςκαλίασ και Μάκθςθσ. 

o Μακροπρόκεςμοσ-Βραχυπρόκεςμοσ. 
 Μοντζλα μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και 

μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ αυτϊν. 

 Μελζτθ περιπτϊςεων δραςτθριοτιτων από τον 
οδθγό εκπαιδευτικοφ.  
o Εργαςία ςε ομάδεσ ςτο ςχιμα μελζτθ-

παρουςίαςθ-ςχολιαςμόσ 

Φεςάκθσ Γεϊργιοσ 

 

11.00 - 11.30 
 

Διάλειμμα   
 

 

 

11.30 – 13.30  
 Εργαςτιριο διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ και 

ανάπτυξθσ μακθςιακϊν ςεναρίων και project 
ςφμφωνα με το νζο Π.  

 Παρουςίαςθ των εργαςιϊν των ομάδων  – 
υηιτθςθ 

 

Σηιμογιάννθσ 
Ακανάςιοσ 

 

13.30 – 14.00  
 

Διάλειμμα 
 

 

 

14.00-16.00  
 Μεκοδολογία επιμόρφωςθσ & Ζρευνασ Δράςθσ 

o Διαμόρφωςθ τθσ επιμορφωτικισ 
μεκοδολογίασ 

 

Φεςάκθσ Γεϊργιοσ 

Παρατθριςεισ:    
Η προςζγγιςθ των κεμάτων κα γίνει υποχρεωτικά βιωματικά με εργαςία 
των επιμορφοφμενων ατομικά και ςε ομάδεσ.  
Με το πζρασ των εργαςιϊν, κα γίνει παρουςίαςθ των  εργαςιϊν και 
ςυηιτθςθ. 
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6 Ωρολόγιο πρόγραμμα επιμόρφωςησ  εκπαιδευτικών 
Προβλζπεται ότι οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωκοφν ανάλογα με τον κλάδο τουσ. Η 

επιμόρφωςθ κα πραγματοποιθκεί ςε τρεισ φάςεισ,  δθλαδι 3 τριιμερα. Ενδιάμεςα οι 

εκπαιδευόμενοι μποροφν να ςυνεργάηονται με τθν βοικεια τθσ θλεκτρονικισ κοινότθτασ 

μάκθςθσ που κα διαμορφωκεί ειδικά για τισ ανάγκεσ τθσ επιμόρφωςθσ των ΠΕ19/20. 

6.1 Α΄ Φάςη. 
τον αρχικό ςχεδιαςμό προβλεπόταν ζνα τριιμερο, κατά το χρονικό διάςτθμα Οκτϊβριοσ –

Δεκζμβριοσ, 2011, οι ακριβείσ θμερομθνίεσ κα επαναπροςδιοριςτοφν από το ΠΙ. 

1θ Ημζρα:  Γενικό πρόγραμμα για όλεσ τισ κατθγορίεσ αναμορφοφμενων  

Εκπαιδευτικϊν. Θα προςδιοριςτεί από το ΠΙ. 

Η 2θ και 3θ μζρα αξιοποιοφνται για τθν γνωριμία με τα Π και τθν διαδικαςία τθσ πιλοτικισ 

εφαρμογισ. Οι εκπαιδευτικοί προγραμματίηουν τθν εφαρμογι του Π μακροπρόκεςμα ςε 

επίπεδο ενοτιτων και βραχυπρόκεςμα με τθν ανάπτυξθ-επιλογι ςεναρίων διδαςκαλίασ. Ο 

προγραμματιςμόσ κα εφαρμοςτεί για να αξιολογθκεί ςτθ 2θ φάςθ και να παραχκεί 

αναδραςτικι πλθροφορία για τθν ομάδα εκπόνθςθσ των Π. 

2θ  Ημζρα:   

 

ΧΧ/ΥΥ/11 

Μάθηςη και Διδαςκαλία με βάςη τα νέα 

Προγράμματα Σπουδών  

(Πλθροφορικοσ γραμματιςμόσ -  ΠΕ19/20) 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9.00 – 11.00 Γενικι φιλοςοφία, αρχζσ, δομι και περιεχόμενα του 

Π για τον Πλθροφορικό γραμματιςμό. 

Γνωριμία με το Π και το επιμορφωτικό υλικό. 

Αποςαφινιςθ τθσ μεκοδολογίασ επιμόρφωςθσ & 

ειςαγωγι ςτθν ζρευνα δράςθσ. 

 

11.00-11.30 Διάλειμμα    

11.30 – 13.30  Προγραμματιςμόσ διδαςκαλίασ – Μακροπρόκεςμοσ 

Ξεχωριςτζσ ομάδεσ για Δθμοτικό και Γυμνάςιο. 

 

13.30 – 14.00  Διάλειμμα  

14.00-16.00  Παρουςίαςθ και ςχολιαςμόσ των προτεινόμενων 
προγραμμάτων. Πικανά εναλλακτικά προγράμματα 
επιλζγονται για εφαρμογι. 

 

Παρατθριςεισ:  

 Η προςζγγιςθ των κεμάτων κα γίνει υποχρεωτικά βιωματικά με 

εργαςία των επιμορφοφμενων ατομικά και ςε ομάδεσ.  

Η εργαςία μπορεί να ςυνεχίηεται ςτθν θλεκτρονικι κοινότθτα. 
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3θ  Ημζρα:   

 

ΧΧ/ΥΥ/11 

Μάθηςη και Διδαςκαλία με βάςη τα νέα 

Προγράμματα Σπουδών  

(Πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ -  ΠΕ19/20) 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9.00 – 11.00 χεδιαςμόσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων. 

Μοντζλα και μεκοδολογία. 

Παραδείγματα από τον οδθγό εκπαιδευτικοφ. 

 

11.00-11.30 Διάλειμμα    

11.30 – 13.30  Προγραμματιςμόσ διδαςκαλίασ - Βραχυπρόκεςμοσ. 
Εργαςτιριο παραγωγισ μακθςιακϊν ςχεδίων 
(ςχζδια μακιματοσ, ςενάρια, projects) από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ. Ξεχωριςτζσ ομάδεσ για Δθμοτικό και 
Γυμνάςιο. 
Μελζτθ ςε ομάδεσ περιπτϊςεων μακθςιακϊν 
ςεναρίων από τον οδθγό εκπαιδευτικοφ. 
Επιλογι και ςχεδιαςμόσ νζων ςεναρίων.  

 

13.30 – 14.00  Διάλειμμα  

14.00-16.00  Παρουςίαςθ εργαςιϊν των ομάδων. Επιλογι για 
εφαρμογι ςε διαφορετικά ςχολεία.  Διάφορεσ 
ενότθτεσ. ενάρια ςυγχρονιςμζνα με τθν φυςικι 
εφαρμογι του Π. 

 

Παρατθριςεισ:  

 Η προςζγγιςθ των κεμάτων κα γίνει υποχρεωτικά βιωματικά με 

εργαςία των επιμορφοφμενων ατομικά και ςε ομάδεσ.  

Η εργαςία μπορεί να ςυνεχίηεται ςτθν θλεκτρονικι κοινότθτα. 
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6.2 Β΄ Φάςη 
τον αρχικό ςχεδιαςμό προβλεπόταν ζνα τριιμερο, κατά το χρονικό διάςτθμα Ιανουάριοσ - 

Φεβρουάριοσ 2012, οι ακριβείσ θμερομθνίεσ κα επαναπροςδιοριςτοφν από το ΠΙ. 

1θ – 3θ Ημζρα: Γνωςτικά αντικείμενα. Η βαςικι ιδζα είναι να γίνει αξιολόγθςθ τθσ 

εφαρμογισ του Π και επαναπροςαρμογι του προγραμματιςμοφ ϊςτε να προκφψει 

αναδραςτικι πλθροφορία για τα Π. 

1θ Ημζρα:   

 

ΧΧ/ΥΥ/11 

Μάθηςη και Διδαςκαλία με βάςη τα νέα 

Προγράμματα Σπουδών  

(Πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ -  ΠΕ19/20) 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9.00 – 11.00 Αναςτοχαςμόσ ςτθν εφαρμογι του 

μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ. 

Παρουςίαςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ των 

αποτελεςμάτων τθσ υλοποίθςθσ 

 

11.00-11.30 Διάλειμμα    

11.30 – 13.30  Εργαςτιριο αναπροςαρμογισ του μακροπρόκεςμου 

ςχεδιαςμοφ.  

 

13.30 – 14.00  Διάλειμμα  

14.00-16.00  Παρουςίαςθ του ενθμερωμζνου προγραμματιςμοφ. 

υγκζντρωςθ αναδραςτικισ πλθροφορίασ για τθν 

ομάδα εκπόνθςθσ του Π. 

 

Παρατθριςεισ:  

 Η προςζγγιςθ των κεμάτων κα γίνει υποχρεωτικά βιωματικά με 

εργαςία των επιμορφοφμενων ατομικά και ςε ομάδεσ.  

 

 

2θ Ημζρα:   

 

15/10/11 

Μάθηςη και Διδαςκαλία με βάςη τα νέα 

Προγράμματα Σπουδών  

(Πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ -  ΠΕ19/20) 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9.00 – 11.00 Αναςτοχαςμόσ ςτθν εφαρμογι των μακθςιακϊν 

ςχεδίων που είχαν ςχεδιαςτεί ςτθν προθγοφμενθ 

φάςθ. Παρουςίαςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ των 

αποτελεςμάτων τθσ υλοποίθςθσ. 

 

11.00-11.30 Διάλειμμα    
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11.30 – 13.30  Εργαςτιριο αναπροςαρμογισ του βραχυπρόκεςμου 

ςχεδιαςμοφ. Διόρκωςθ των μακθςιακϊν ςχεδίων 

και εκπόνθςθ νζων με βάςθ τθν πρόοδο τθσ 

εφαρμογισ του Π. Οι ομάδεσ παροτρφνονται να 

δοκιμάςουν  νζεσ μορφζσ δραςτθριοτιτων. 

 

13.30 – 14.00  Διάλειμμα  

14.00-16.00  Παρουςίαςθ του ενθμερωμζνου προγραμματιςμοφ. 

υγκζντρωςθ αναδραςτικισ πλθροφορίασ για τθν 

ομάδα εκπόνθςθσ του Π. 

 

Παρατθριςεισ:  

 Η προςζγγιςθ των κεμάτων κα γίνει υποχρεωτικά βιωματικά με 

εργαςία των επιμορφοφμενων ατομικά και ςε ομάδεσ.  

 

 

3θ  Ημζρα:   

 

15/10/11 

Μάθηςη και Διδαςκαλία με βάςη τα νέα 

Προγράμματα Σπουδών  

(Πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ -  ΠΕ19/20) 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9.00 – 11.00 Εργαςτιριο εκπόνθςθσ ςχεδίου ζρευνασ δράςθσ από 

τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν εφαρμογι μιασ 

καινοτομίασ ι τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ προβλιματοσ 

ςχετικοφ με το Π από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

Π.χ. ςχεδιαςμόσ μιασ παρζμβαςθσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ γνωςτικϊν δυςκολιϊν ι 

παρανοιςεων των μακθτϊν ςχετικά με κάποια 

ζννοια. 

 

11.00-11.30 Διάλειμμα    

11.30 – 13.30  Παρουςίαςθ των ςχεδίων ζρευνασ δράςθσ των 

εκπαιδευτικϊν. 

 

13.30 – 14.00  Διάλειμμα  

14.00-16.00  Εργαςτιριο για τθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ του Π με 

τα άλλα μακιματα. υντονιςμόσ φλθσ, εκπόνθςθ 

διακεματικϊν και διεπιςτθμονικϊν μακθςιακϊν 

δραςτθριοτιτων. 

Παρουςίασ των εργαςιϊν των ομάδων 

 

Παρατθριςεισ:  

 Η προςζγγιςθ των κεμάτων κα γίνει υποχρεωτικά βιωματικά με 
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εργαςία των επιμορφοφμενων ατομικά και ςε ομάδεσ.  
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6.3 Γ΄ Φάςη 
τον αρχικό ςχεδιαςμό προβλεπόταν ζνα τριιμερο, κατά το χρονικό διάςτθμα Απρίλιοσ 

2012, οι ακριβείσ θμερομθνίεσ κα επαναπροςδιοριςτοφν από το ΠΙ. 

1θ – 3θ Ημζρα:  Ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τθ διδαςκαλία ςτθ βάςθ των νζων 

Προγραμμάτων πουδϊν ςτα επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα. 

1θ Ημζρα:   

 

ΧΧ/ΥΥ/12 

Μάθηςη και Διδαςκαλία με βάςη τα νέα 

Προγράμματα Σπουδών  

(Πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ -  ΠΕ19/20) 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9.00 – 11.00 Αναςτοχαςμόσ ςτον μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό.   

11.00-11.30 Διάλειμμα    

11.30 – 13.30  Εργαςτιριο: Διαμόρφωςθ τελικισ πρόταςθσ 

ενδεικτικοφ μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ τθσ 

διδαςκαλίασ για το νζο Π. Οριςμόσ ενοτιτων, 

προτεραιοτιτων, διάρκειασ και ςειράσ υλοποίθςθσ. 

 

13.30 – 14.00  Διάλειμμα  

14.00-16.00  Παρουςίαςθ και παράδοςθ τθσ τελικισ πρόταςθσ 

μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ. Ξεχωριςτά για το 

Δθμοτικό και το Γυμνάςιο.  

Προτάςεισ για τθν ομάδα εκπόνθςθσ του Π. 

 

Παρατθριςεισ:  

 Η προςζγγιςθ των κεμάτων κα γίνει υποχρεωτικά βιωματικά με 

εργαςία των επιμορφοφμενων ατομικά και ςε ομάδεσ.  

 

 

2θ Ημζρα:   

 

ΧΧ/ΥΥ/12 

Μάθηςη και Διδαςκαλία με βάςη τα νέα 

Προγράμματα Σπουδών  

(Πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ -  ΠΕ19/20) 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9.00 – 11.00 Αναςτοχαςμόσ ςτθν εφαρμογι των μακθςιακϊν 

ςχεδίων. Σι απζδωςε και τι όχι. Πικανζσ αιτίεσ – 

προτάςεισ.  

 

11.00-11.30 Διάλειμμα    
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11.30 – 13.30  Εργαςτιριο: Σελικι διαμόρφωςθ και επιλογι 

μακθςιακϊν ςχεδίων. 

 

13.30 – 14.00  Διάλειμμα  

14.00-16.00  Παρουςίαςθ των ςχεδίων κάκε ομάδασ και 

ςχολιαςμόσ. Προτάςεισ προσ τθν ομάδα εκπόνθςθσ 

του Π. 

 

Παρατθριςεισ:  

 Η προςζγγιςθ των κεμάτων κα γίνει υποχρεωτικά βιωματικά με 

εργαςία των επιμορφοφμενων ατομικά και ςε ομάδεσ.  

 

 

3θ  Ημζρα:   

 

ΧΧ/ΥΥ/12 

Μάθηςη και Διδαςκαλία με βάςη τα νέα 

Προγράμματα Σπουδών  

(Πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ -  ΠΕ19/20) 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9.00 – 11.00 Αναςτοχαςμόσ ςτα project ςτισ διακεματικζσ 

διεπιςτθμονικζσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και τθν 

ςφνδεςθ του Π με αυτά των άλλων γνωςτικϊν 

αντικειμζνων. 

Προτάςεισ για τθν ομάδα εκπόνθςθσ των Π 

 

11.00-11.30 Διάλειμμα    

11.30 – 13.30  Παρουςίαςθ των ερευνϊν δράςθσ των 

εκπαιδευτικϊν με τθν μορφι μικροφ ςυνεδρίου. 

Διαμόρφωςθ ενόσ ςφντομου τόμου πρακτικϊν. 

 

13.30 – 14.00  Διάλειμμα  

14.00-16.00  Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ και του 

προγράμματοσ ςπουδϊν. Διαμόρφωςθ τελικϊν 

ςυνολικϊν παρατθριςεων και προτάςεων. 

 

Παρατθριςεισ:  

 Η προςζγγιςθ των κεμάτων κα γίνει υποχρεωτικά βιωματικά με 

εργαςία των επιμορφοφμενων ατομικά και ςε ομάδεσ.  

 

 


