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Ειςαγωγή τησ μεθόδου Project ςτο ελληνικό ςχολείο
• Η μζκοδοσ Project ζχει αποδοκεί με διάφορουσ όρουσ όπωσ:
ερευνθτικι εργαςία, ςχζδιο εκπαιδευτικισ δράςθσ,
βιωματικι-επικοινωνιακι διδαςκαλία, κ.λπ. (ΣαρατόρθΣςαλκατίδου, 2007; Χρυςαφίδθσ, 2006; Θεοφιλίδθσ, 1997;
Δεδοφλθ, 2001; Γκλιάου, 2002).

• Είναι μια καινοτομικι πρόταςθ για τθ βελτίωςθ των
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ ελλθνικισ
εκπαίδευςθσ (Βαϊνά, 1996; Γρόλλιοσ & Λιάμπασ, 2001;
Ματςαγγοφρασ, 2004; Αγγελάκοσ, 2003; Κουλουμπαρίτςθ,
2005).
• H μζκοδοσ Project είναι κατάλλθλθ για τθν ελλθνόγλωςςθ
εκπαίδευςθ. Μπορεί να προςαρμοςτεί άριςτα ςτισ ποικίλεσ
ςυνκικεσ των Τμθμάτων Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Πολιτιςμοφ
(ΤΕΓ), τα οποία λειτουργοφν ςε όλο τον κόςμο με τθν βοικεια
των οργανϊςεων τθσ διαςποράσ.

Μζθοδοσ Project: πρώτη γενική εικόνα
• Η μζκοδοσ Project εντάςςεται ςτθ «βιωματικι /εμπειρικι μάκθςθ»
και είναι μια “ανοιχτοφ τφπου” παιδαγωγικι προςζγγιςθ, θ οποία
επιτρζπει τθν αυκόρμθτθ και οργανωμζνθ δραςτθριότθτα μιασ
ομάδασ μακθτϊν, για τθν εκπλιρωςθ μιασ εργαςίασ τθν οποία οι
μακθτζσ ζχουν επιλζξει ι τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ (Helm &
Katz, 2002; Bordallo & Ginestet, 1993).
• Αναφζρεται όχι μόνο ςτο μελετϊμενο κζμα, αλλά και ςτον τρόπο
διερεφνθςισ του (ςτο τι και το πώσ) (Katz & Chard, 2009; Δεδοφλθ
2001; Φίλλιπσ, 2004; Καλδι, 2008)
• Ο όροσ Project (< λατ. projicere: ςχεδιάηω, βάηω κάτι ςτο μυαλό
μου) ζχει χρθςιμοποιθκεί από τισ αρχζσ του 20oυ αιϊνα.
• τθν Ελλάδα το παιδαγωγικό ενδιαφζρον τονϊκθκε με τθν
μετάφραςθ του βιβλίου του Κ. Frey (1986), τθν πρϊτθ ζκδοςθ του
βιβλίου του Κ. Χρυςαφίδθ (1994) και τισ προςπάκειεσ ειςαγωγισ
καινοτόμων προγραμμάτων ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ.

Η μζκοδοσ Project είναι γνωςτι ςτον διεκνι χϊρο κατά
τισ τρεισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ωσ Project - Based
Learning (Condliffe et all, 2015; Bender, 2012; Boss,
Krauss & Conery, 2008).

Θεωρητικζσ βάςεισ τησ Μεθόδου Project
Η μζκοδοσ project βαςίηεται ςτισ αρχζσ του κινιματοσ τθσ
‘’Νζασ Αγωγισ’’, που αναπτφχκθκε κυρίωσ από τουσ Dewey,
Kilpatrik, Decroly, Freinet, κ.ά.
J. Dewey (1859-1952)
• « learning by doing », μάκθςθ μζςω τθσ βιωματικισ
εμπειρίασ.
• Ζδωςε προβάδιςμα ςτθν εμπειρία, τθ δράςθ, τθν πρακτικι
εφαρμογι ζναντι τθσ επιςτιμθσ και τθσ κεωρίασ (Morris,
1970).
Το πειραματικό ςχολείο του Dewey βαςιηόταν ςτισ εμπειρίεσ
τθσ κακθμερινισ ηωισ και οι μακθτζσ καλοφνταν να
δοκιμάηουν και να πράττουν (Κλεάνκουσ-Παπαδθμθτρίου,
1952; Wurdinger, 2005; Hayes, 2006).

“H εκπαίδεσζη είναι από ηην εμπειρία, για ηην εμπειρία
και μέζω ηης εμπειρίας”. (Dewey, 1938)

Θεωρητικζσ βάςεισ τησ Μεθόδου Project
W. Η. Kilpatrick (1871-1965)
• Πρϊτοσ επιχείρθςε να εφαρμόςει τθ μζκοδο Project ςτθν
εκπαίδευςθ ο Kilpatrick κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου
Columbia (Kilpatrick, 1918).
• H διδαςκαλία δεν πρζπει να προςφζρει ζτοιμεσ λφςεισ αλλά να
βοθκά τον μακθτι να αναπτφξει μόνοσ του μεκόδουσ δράςθσ.
• Ο δάςκαλοσ επεμβαίνει μόνο τότε, όταν οι μακθτζσ τον
χρειάηονται.
• Οι προςφερόμενεσ εμπειρίεσ πρζπει να ςχετίηονται με ό,τι
βλζπει, αιςκάνεται και αγαπά ιδθ το παιδί (Stevenson, 1921;
Mendel, 1919).

“project: πθγαία-εςωτερικι ςκόπιμθ
ενζργεια” (Kilpatrick, 1918).

Project : μζθοδοσ διδαςκαλίασ + ζρευνα
• Η μζκοδοσ Project είναι μζκοδοσ διδαςκαλίασ. Είναι μια
ανοιχτι, ευζλικτθ και πολφπλευρθ διαδικαςία μάκθςθσ,
χωρίσ αυςτθρά προςδιοριςμζνεσ διαδικαςίεσ που
εξελίςςονται ανάλογα με τθν εκάςτοτε κατάςταςθ και τα
ενδιαφζροντα των ςυμμετεχόντων (Bender, 2012, Chard &
Katz, 2000).
• To project είναι μια εκτεταμζνθ ςε βάκοσ ζρευνα ενόσ
κζματοσ, που εμπλζκει τα παιδιά ςε μια κατευκυνόμενθ
διερεφνθςθ ςε γεγονότα ι φαινόμενα του άμεςου
περιβάλλοντοσ (Γκλιάου, 2002).
• Αποτελεί ςφνκετθ δθμιουργικι εργαςία, που μπορεί να
διαρκεί από μερικζσ ϊρεσ μζχρι ολόκλθρθ τθ ςχολικι
χρονιά (Frey, 1986; Σαρατόρθ-Σςαλκατίδου, 2007).

Θεμελιώδη ςυςτατικά τησ μεθόδου Project
• Κατά βάςθ, θ μζκοδοσ Project αποτελεί μια ομαδικι
διαδικαςία μάκθςθσ, ςτθν οποία ςυμμετζχει ενεργά
όλθ θ διδακτικι ομάδα. Επειδι εξαρτάται από τισ
επιλογζσ των ςυμμετεχόντων, δεν ζχει ςτακερά όρια
και δομι (Frey, 1986; Chard, 1998).
• Βαςίηεται ςτθ ςυνεργατικι, βιωματικι, διερευνθτικι
και πολυαιςκθτθριακι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ και
αποβλζπει ςτθν ανάπτυξθ τθσ αυτενζργειασ και τθσ
κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν (Χρυςαφίδθσ, 2006;
Καλδι, 2008).
• Οι μακθτζσ αναμζνεται να αναπτφξουν υπευκυνότθτα,
ανεξαρτθςία και δθμοκρατικι ςτάςθ (Stevenson,
1921; Hayes, 2006).

Κ. Χρυςαφίδησ: Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδαςκαλία
Η ειςαγωγή τησ μεθόδου Project ςτο ςχολείο
(10η ανατφπωςη, Σεπτζμβριοσ 2006, 1η ζκδοςη, 1994)

Μζθοδοσ Project
Είναι μια μορφι διδακτικισ διαδικαςίασ που ζχει ωσ αφετθρία
κάποιουσ προβλθματιςμοφσ μεμονωμζνων ατόμων, μιασ μικρισ
ομάδασ ι ολόκλθρθσ τθσ τάξθσ. Ο ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ
γίνεται με ευκφνθ τθσ διδακτικισ ομάδασ και ςτοχεφει ςτθν
ολοκλιρωςθ κάποιου ζργου που οδθγεί ςτθ λφςθ ενόσ
προβλιματοσ.

Σο ςχζδιο δράςθσ δίνει βαρφνουςα ςθμαςία ςτθ δθμιουργικότθτα
και τθν αξιολόγθςθ τθσ όλθσ προςπάκειασ (Χρυςαφίδθσ 2006).

Μζκοδοσ Project = Βιωματικι-Επικοινωνιακι
Διδαςκαλία

Βαςικζσ αρχζσ τησ βιωματικήσ-επικοινωνιακήσ διδαςκαλίασ
• Ενκαρρφνει τον μακθτι να ςυμμετζχει ενεργθτικά ςτθ
διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.

• Βοθκά ςτθν οικειοποίθςθ του κζματοσ μζςω του προςωπικοφ
ενδιαφζροντοσ.
• Αςκεί τθν παρατιρθςθ, τθν ζρευνα, τον πειραματιςμό και τον
διάλογο αντί τθσ απομνθμόνευςθσ.
• Ενδυναμϊνει τθν αυτογνωςία, τθν αυτονομία και τισ
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ.
• Απενεχοποιεί το λάκοσ και αναδεικνφει τισ ιδιαίτερεσ
ικανότθτεσ κάκε μακθτι.

• Διαμορφϊνει ζνα κλίμα αλλθλεπίδραςθσ, ιςότιμθσ ανταλλαγισ
επιχειρθμάτων και ςυνεργαςίασ (Χρυςαφίδθσ, 2006; Δεδοφλθ,
2001; Καλδι, 2008).

Όρια τησ βιωματικήσ-επικοινωνιακήσ διδαςκαλίασ
• Δυνατότθτα ζκφραςθσ όλων των μελϊν :
ςυμμετρικι αλλθλεπίδραςθ εκπαιδευτικοφομάδασ και μεταξφ μελϊν ομάδασ, ζμφαςθ ςτθ
δόμθςθ αυτόνομου χαρακτιρα, ζκφραςθ των
ςυνεςταλμζνων και διςτακτικϊν μελϊν.
• Ταχφτθτα επίτευξθσ των ςτόχων : ςτοχεφει ςτθν
αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ και ςτθν καλλιζργεια τθσ
ικανότθτασ να μακαίνουμε (μακροπρόκεςμα και
ποιοτικά ανϊτερα αποτελζςματα).
• Ανακατάταξθ ιεραρχίασ μακθτϊν ςχετικά με τθν
αξιολόγθςθ : βαρφνουςα ςθμαςία ςτισ
ικανότθτεσ των μακθτϊν να επικοινωνοφν, να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ, να βοθκοφν, κ.ά.
(Χρυςαφίδθσ, 2006).

Οφζλη για τουσ μαθητζσ
• Οι μακθτζσ αναπτφςςουν πρωτοβουλία και υπευκυνότθτα.
• Αποφεφγοντασ τθν κατακερματιςμζνθ κεωρθτικι γνϊςθ
κατανοοφν τθ ςυμπλθρωματικότθτα των μακθμάτων, και
οδθγοφνται ςτθ ςφνκεςθ.
• Σα εκάςτοτε μελετϊμενα κζματα τοποκετοφνται ςτο ευρφτερο
πολιτιςμικό και κοινωνικό πλαίςιο.
• Αναηθτοφν τθ γνϊςθ ςε βιβλιοκικεσ, ςτο διαδίκτυο, ςτα ΜΜΕ,
κ.λπ.
• Αναπτφςςουν τθν κριτικι ςκζψθ και τισ κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ.
• Καλλιεργοφν τθ ςυλλογικότθτα και τθ ςυνεργαςία.
• Ενιςχφουν τθν αυτοεκτίμθςθ και αυτοπεποίκθςι τουσ (Frey,
1998; Χρυςαφίδθσ, 2006).

Διδακτικζσ ςυνζπειεσ (Χρυςαφίδησ, 2006)
• Συςχετιςμόσ τθσ διδακτικισ φλθσ με τθν κακθμερινι ηωι : τα κζματα που
απαςχολοφν τον μακθτι ςτο ςχολείο τον απαςχολοφν ταυτόχρονα και ςτθ ηωι.
• Δραςτθριοποίθςθ των μακθτϊν : τα κζματα είναι ηωντανά, παρμζνα από τθν
κακθμερινι ηωι, τα κοινωνικά προβλιματα, κ.λπ. και δραςτθριοποιοφν το
ενδιαφζρον των μακθτϊν.
• Καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ : καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ του
μακθτι να μακαίνει, δθλ. να λφνει προβλιματα και να προςεγγίηει τθ γνϊςθ
μζςα από δικι του προςπάκεια.
• Συνεργατικότθτα : ομαδικότθτα και κοινι δράςθ.
• Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία : εςωτερικι διαφοροποίθςθ του κζματοσ
ανάλογα με τα ενδιαφζροντα και τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν.
• Διακλαδικό μάκθμα : διακλαδικι αντιμετϊπιςθ ενόσ κζματοσ ϊςτε να
ανταποκρίνεται ςτα βιϊματα των παιδιϊν.
• Χειρωνακτικι εργαςία : προςφζρει το πλεονζκτθμα τθσ αμεςότθτασ και του
χειροπιαςτοφ αποτελζςματοσ.
• Ζνταξθ τθσ ςχολικισ ηωισ ςτθν κοινωνία και τθσ κοινωνίασ ςτο ςχολείο : θ
ςχολικι ηωι οργανϊνεται ωσ τμιμα των τοπικϊν και περιφερειακϊν
ςυμβάντων.

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ
Ο νζοσ ρόλοσ του εμψυχωτι περιλαμβάνει:
•Συντονιςμό, τουλάχιςτον κατά τα πρϊτα βιματα.

•Ο εκπαιδευτικόσ αποςφρεται από το προςκινιο των
διαδικαςιϊν διαμορφϊνοντασ τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για
τθν ατομικι και ομαδικι δραςτθριότθτα των μακθτϊν.
•Παροχι βοικειασ μόνο όταν είναι απαραίτθτθ.
•Συμμετοχι με ίςουσ όρουσ, όςο είναι δυνατόν.

•Υπομονι, όχι παρζμβαςθ.
•Εμψφχωςθ και διακριτικι υποςτιριξθ ςτα δφςκολα ςθμεία
(Ματςαγγοφρασ, 2004; Χρυςαφίδθσ, 2006).

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ
• Πρόκειται για ομαδικι διδαςκαλία ςτθν οποία
ςυμμετζχουν ιςότιμα δάςκαλοι και μακθτζσ.
• Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ δεν είναι ο κεντρικόσ,
αλλά κακοδθγθτικόσ – ςυμβουλευτικόσ, με
παρεμβάςεισ που γίνονται μόνον όταν το ηθτοφν οι
μακθτζσ.
• Το κζντρο βάρουσ μετατοπίηεται από τον
εκπαιδευτικό ςτουσ μακθτζσ, από τθν ατομικι ςτθ
ςυλλογικι μορφι εργαςίασ.
• Είναι μια ανοικτι διαδικαςία μάκθςθσ, θ οποία δεν
είναι αυςτθρά οριοκετθμζνθ (Χρυςαφίδθσ, 2006).

Διακρίνονται 4 βαςικά ςτάδια
• Α. Προβλθματιςμόσ.
• Β. Προγραμματιςμόσ των διδακτικϊν
δραςτθριοτιτων.

• Γ. Διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων.
• Δ. Αξιολόγθςθ.

Προβληματιςμόσ
• Σο ςτάδιο αυτό περιλαμβάνει τθν επιλογι, τθν
ευαιςκθτοποίθςθ και τθ διερεφνθςθ του κζματοσ.

• Η επιλογι του κζματοσ γίνεται φςτερα από αδιάλειπτο και
ουςιαςτικό διάλογο, ανάμεςα ςε όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ
εργαςίασ.
• Σο αρχικό ερζκιςμα μπορεί προκφψει μζςα από κάποιο
μάκθμα ι μετά από ςυηιτθςθ για κάποιο επίκαιρο κζμα,
τοπικό ι ευρφτερο ι από τθν ανάγνωςθ κάποιου άρκρου
εφθμερίδασ ι περιοδικοφ ι από το διαδίκτυο, το οποίο ο
εκπαιδευτικόσ ι οι μακθτζσ ζφεραν ςτθν τάξθ
(Χρυςαφίδθσ, 2006).

Ευαιςθητοποίηςη
• Αφοφ επιλεγεί ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα, ο εκπαιδευτικόσ
φροντίηει για τθν ευαιςκθτοποίθςθ όλων των μακθτϊν
πάνω ςτο κζμα.
• Εδϊ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τόςο ζντυπο υλικό (άρκρα,
φυλλάδια, βιβλία, αφίςεσ, κάρτεσ, φωτογραφίεσ, κ.ά.) όςο
και οπτικοακουςτικό υλικό από ιςτοεξερευνιςεισ ςτο
διαδίκτυο (slides, you tube, αρχεία ιχου, αρχεία κειμζνου,
κ.λπ.).

Προγραμματιςμόσ των διδακτικών δραςτηριοτήτων
• το ςτάδιο αυτό αποφαςίηεται με τι ακριβϊσ κα αςχολθκοφν
τα μζλθ τθσ ςχολικισ τάξθσ, είτε ατομικά, είτε χωριςμζνα ςε
μικρότερεσ ομάδεσ, ποια μεκοδολογία κα χρθςιμοποιιςουν,
ποια είναι τα διερευνθτικά ερωτιματα, τι δραςτθριότθτεσ κα
υλοποιιςουν, ποιουσ εξωςχολικοφσ χϊρουσ κα επιςκεφτοφν,
με ποιουσ ειδικοφσ κα επικοινωνιςουν, κ.λπ.
• Όςο αναλυτικότεροσ και καλφτερα οργανωμζνοσ είναι ο
προγραμματιςμόσ των δραςτθριοτιτων, τόςο ευκολότερα
αλλά και ταχφτερα κα διεξαχκεί θ ζρευνα.
• Σφμφωνα με το γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν, οι
εξωτερικεφςεισ τουσ γίνονται διδακτικι πράξθ και
διατυπϊνεται ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι κάκε διδακτικισ
δραςτθριότθτασ (Χρυςαφίδθσ, 2006; Καλδι, 2008).

Διεξαγωγή των δραςτηριοτήτων
• Οι μακθτζσ εργάηονται ατομικά, ςε μικρζσ ομάδεσ ι
ςτθν ολομζλεια, ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό.
• Ο εκπαιδευτικόσ βρίςκεται κοντά τουσ για να λφςει
τυχόν απορίεσ, να ενκαρρφνει, να βοθκιςει να
ξεπεραςτοφν προβλιματα που κα οδθγοφςαν ςε
απϊλεια του ενδιαφζροντοσ και απογοιτευςθ.

• Κατά τθ φάςθ αυτι γίνεται θ επιβεβαίωςθ ι
απόρριψθ των υποκζςεων με τθ δράςθ τθσ ομάδασ.
Καλλιεργείται θ δθμιουργικι ςκζψθ, ο ζλεγχοσ και θ
κριτικι ικανότθτα (Χρυςαφίδθσ, 2006).

Η φάςη τησ ςυλλογήσ δεδομζνων
• Η φάςθ τθσ ςυλλογισ δεδομζνων, εκτόσ του ότι είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν όλθ εξζλιξθ του project, ςυνικωσ
είναι αυτι που χρειάηεται και τον περιςςότερο χρόνο.
• Είναι χριςιμο κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ αυτισ να γίνονται
διαλείμματα ενθμζρωςθσ και ανατροφοδότθςθσ, ςτα οποία
τα μζλθ τθσ ομάδασ διακόπτουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και
ςυγκεντρϊνονται με ςκοπό να αλλθλοενθμερωκοφν για τθν
εξζλιξθ τθσ ζρευνασ και τθν ανταλλαγι ιδεϊν για τισ
επόμενεσ δραςτθριότθτεσ.
• τα διαλείμματα αυτά οι μικρότερεσ ομάδεσ παρουςιάηουν
γραπτά ι προφορικά τα ςτοιχεία που ςυνζλεξαν μζχρι τότε,
ακοφν τισ παρατθριςεισ και τα ςχόλια των άλλων ομάδων και
αποφαςίηουν για τθ ςυνζχεια τθσ ζρευνάσ τουσ (Χρυςαφίδθσ,
2006).

Ενδεικτικζσ ενζργειεσ ςυλλογήσ δεδομζνων
Μερικζσ ενζργειεσ είναι οι ακόλουκεσ:
1.Ζρευνα ςε βιβλιοκικθ και αναηθτιςεισ ςτο διαδίκτυο.
2.Ζρευνα πεδίου.

3.Συνεντεφξεισ με κατοίκουσ, εργαηομζνουσ, ειδικοφσ.
4.Σφνταξθ επιςτολϊν (προσ ειδικοφσ, οργανϊςεισ,
υπθρεςίεσ κ.λπ.).
5. Προετοιμαςία και ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου.
6. Διεξαγωγι εργαςτθριακϊν πειραμάτων.

Εξομάλυνςη προβλημάτων
διαπροςωπικών ςχζςεων
• Ζνασ από τουσ ςκοποφσ τθσ μεκόδου είναι να μάκει
τουσ μακθτζσ να ςυνεργάηονται, να επικοινωνοφν, να
δουλεφουν ομαδικά.
• Ο εκπαιδευτικόσ κζτει προσ ςυηιτθςθ τα προβλιματα
διαπροςωπικϊν ςχζςεων, και βοθκά ςτθν επίλυςι
τουσ.
• υηθτοφνται ακόμα θ καλι ι μθ ςυνεργαςία ανάμεςα
ςτα μζλθ των ομάδων, εξομαλφνονται προβλιματα
διαπροςωπικϊν ςχζςεων και αναηθτοφνται πικανζσ
αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ των ομάδων (Χρυςαφίδθσ,
2006).

Διεξαγωγή των δραςτηριοτήτων

Η ανάγκη ζκφραςησ των μαθητών
• τθ διάρκεια τθσ φάςθσ ςυλλογισ των δεδομζνων, προκφπτει
ςυχνά και θ ανάγκθ ζκφραςθσ των μακθτϊν μζςα από
περιςςότερο «φανταςτικοφσ» δρόμουσ.
• Η γνϊςθ και θ ευρθματικότθτα του εκπαιδευτικοφ μπορεί εδϊ
να βοθκιςει πολφμορφα.
• Παιχνίδια ρόλων ι δραματοποίθςθ, ατομικι ι ομαδικι
ηωγραφικι, δθμιουργία ςκίτςων, γελοιογραφιϊν, αφιςϊν,
ςυγγραφι λογοτεχνικϊν κειμζνων, ςφνκεςθ μουςικϊν
κομματιϊν, εξαγωγι φωτογραφιϊν, δθμιουργία καταςκευϊν
είναι μερικζσ μόνο από τισ ιδζεσ που μποροφν να υλοποιθκοφν.
• Σο ςθμαντικότερο εδϊ δεν είναι το αποτζλεςμα, που ςυνικωσ
είναι πολφ αξιόλογο, αλλά θ διαδικαςία ζκφραςθσ με πολλοφσ
διαφορετικοφσ τρόπουσ, θ επικοινωνία, θ δθμιουργικότθτα.

Φάςη τησ ςφνθεςησ και τησ επεξεργαςίασ
• Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ςυλλογι των πλθροφοριϊν από τισ διάφορεσ
ομάδεσ, ακολουκεί θ φάςθ τθσ ςφνκεςθσ και τθσ επεξεργαςίασ.
• Οι καταγραμμζνεσ πλθροφορίεσ ανακοινϊνονται ςυνολικά προσ όλουσ,
ςυηθτιοφνται ςυγκρίνονται, αξιολογοφνται.

• Καταγράφονται ιδιαιτζρωσ τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία, γίνονται
ςχεδιαγράμματα, ςυμπλθρϊνονται, και όλα αυτά μαηί με το αρχικό υλικό
τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ, αλλά και ό,τι άλλο υλικό ζχουν ςυλλζξει ι
δθμιουργιςει οι ομάδεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν,
αποτελοφν ζναν εξαιρετικό οδθγό τθσ εξζλιξθσ του προγράμματοσ.
• Σο υλικό αυτό μπορεί να εκτεκεί ς’ ζναν ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο του
ςχολείου ι τθσ κοινότθτασ και να αποτελεί ερζκιςμα για ςκζψθ και
δράςθ και άλλων μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, γονιϊν, κατοίκων.
• Με τον τρόπο αυτό το project ξεφεφγει από τουσ τζςςερισ τοίχουσ τθσ
ςχολικισ αίκουςασ και γίνεται δρόμοσ κοινωνικισ παρζμβαςθσ,
ςυνδζοντασ το ςχολείο με τθν κοινωνία και τθ ηωι (Ματςαγγοφρασ,
2004; Χρυςαφίδθσ, 2006).

Αξιολόγηςη
• τθ μζκοδο project αξιολόγθςθ ςθμαίνει από κοινοφ
κριτικι αποτίμθςθ τθσ δουλειάσ, γενικι ςυηιτθςθ από όλα
τα μζλθ τθσ ομάδασ για τον βακμό επίτευξθσ των αρχικϊν
ςτόχων, τον τρόπο εκτφλιξθσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ, τθν
εκτίμθςθ των τελικϊν αποτελεςμάτων (Χρυςαφίδθσ, 2006).
• Ακόμα, ςτθ μζκοδο project αξιολόγθςθ ςθμαίνει εκτίμθςθ
τθσ εμπειρίασ ατομικά και ομαδικά, εντοπιςμόσ των
λακϊν και των προβλθμάτων που υπιρξαν, αλλά και
υπενκφμιςθ όλου του πλοφςιου γνωςτικοφ και βιωματικοφ
υλικοφ που κατακτικθκε.
• Μία τζτοιου τφπου αξιολόγθςθ περιζχει τόςο
ετεροαξιολόγθςθ, όςο και αυτοαξιολόγθςθ και ςτοχεφει
ςτθν αυτογνωςία, τθν πρόοδο και τθ βελτίωςθ τθσ
εργαςίασ και όχι ςτθν κατάκριςθ του ατόμου.

Μζθοδοσ project και ςφνδεςη με τισ εμπειρίεσ των μαθητών
που μετζχουν ςτα Τμήματα Γλώςςασ και Πολιτιςμοφ (ΤΕΓ)

• Η Μζκοδοσ project με τθν ευελιξία τθσ παρζχει
δυνατότθτεσ ςφνδεςθσ του μακθςιακοφ περιεχομζνου με
τα βιϊματα, τα ενδιαφζροντα, τισ παραςτάςεισ και τισ
ανάγκεσ των ελλθνοπαίδων τθσ διαςποράσ.
• Η ελλθνόγλωςςθ παιδεία μπορεί να ςυνδεκεί δθμιουργικά
με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ
διαμονισ.
• Η επιλογι υλικοφ των project είναι ευκφνθ του
εκπαιδευτικοφ ο οποίοσ προςαρμόηει τον βακμό δυςκολίασ
των δραςτθριοτιτων ςτθν θλικία και τθ γλωςςικι
επάρκεια των μακθτϊν.

Ενδεικτικά παραδείγματα για projects ςτην
Ελληνόγλωςςη Εκπαίδευςη τησ Διαςποράσ
• Να ςυγκρίνετε ζνα μνθμείο από τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά
τθσ Σουθδίασ με ζνα αντίςτοιχο τθσ Ελλάδασ.
• Να περιγράψετε ζνα τοπίο φυςικισ ομορφιάσ από τθν
Ελλάδα και ζνα από τθ Σουθδία και να διαπιςτϊςετε
διαφορζσ και ομοιότθτεσ.
• Ήκθ, ζκιμα, αναμνιςεισ και παραδόςεισ από τθν Ελλάδα που
διατθροφνται από τουσ Ζλλθνεσ ομογενείσ ςτθ Σουθδία .
• Να ςυγκρίνετε τθν επικοινωνία των ανκρϊπων ανάμεςα ςτθ
ςθμερινι αποχι και τθν κλαςικι εποχι.

• Το ντφςιμο και το χτζνιςμα ςτθν αρχαία Ελλάδα και ςιμερα
(π.χ. κοφροι και κόρεσ από Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ).
• Η κουηίνα ςτθ Στοκχόλμθ και θ ελλθνικι κουηίνα.

Η επαφι με χϊρουσ πολιτιςμικισ αναφοράσ μποροφν
να αποτελζςουν γόνιμεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ

Κριτικόσ ςτοχαςμόσ των μακθτϊν κατά τθ
ςυμμετοχι τουσ ςε εκπαιδευτικά προγράμματα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, αειφόρου ανάπτυξθσ...

Ήκθ, ζκιμα και παραδόςεισ από τθν Ελλάδα...

Πρόταςη για βιωματικό εργαςτήριο ςτο πλαίςιο τησ
ελληνόγλωςςησ εκπαίδευςησ:
• Σχεδιάςτε ζνα υποκετικό project για
τθ δικι ςασ τάξθ ςτο ΤΕΓ Στοκχόλμθσ
και προςδιορίςτε τα επιςτθμονικά

πεδία με τα οποία ςυνδζεται.
• Διατυπώςτε δικοφσ ςασ ςτόχουσ, ςε

μια προςπάκεια υπζρβαςθσ των
περιοριςτικών ορίων του κλειςτοφ
ςχολικοφ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ.

Αλλαγή ςτάςεων εκπαιδευτικών/μαθητών
• φμφωνα με τον Κ. Frey , θ ποιότθτα των ενεργειών
και θ ςυλλογικι προςπάκεια ζχουν ιδιαίτερθ
παιδαγωγικι αξία, που κακορίηει τθν επιτυχία ι όχι
ενόσ προγράμματοσ, ζςτω κι αν το τελικό αποτζλεςμα
δεν κεωρείται επιτυχθμζνο.

• Σελικά ςτθν αξιολόγθςθ του project αυτό που κυρίωσ
μασ ενδιαφζρει είναι το κατά πόςο οι γνϊςεισ και οι
εμπειρίεσ που αποκτικθκαν διαμόρφωςαν
καινοφργιεσ αξίεσ και ςυμπεριφορζσ που άλλαξαν
παλιότερεσ αρνθτικζσ ςτάςεισ μακθτϊν και
εκπαιδευτικϊν. Οι αλλαγζσ αυτζσ αποτελοφν και τθν
ουςία τθσ πραγματικισ μάκθςθσ.

Η Μζθοδοσ project ωσ οδηγόσ ςτα ΤΕΓ τησ
ελληνόγλωςςησ εκπαίδευςησ
• Η διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ
τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ των Ελλινων και τθν επικαιρότθτα
τθσ ελλθνικισ ςκζψθσ ςτον πολυπολιτιςμικό κόςμο.
• Σα πολιτιςμικά ςτοιχεία από τθ ςφγχρονθ Ελλάδα, τθν
Ελλθνικι Παροικία και τθν χϊρα υποδοχισ κα πρζπει να
διαςυνδζονται κριτικά, ζτςι ϊςτε το περιεχόμενο τθσ
διδαςκαλίασ να ζχει νόθμα για τθ ηωι των ελλθνοπαίδων τθσ
διαςποράσ.

• ε όλα αυτά θ μζκοδοσ project μπορεί να γίνει ζνασ χριςιμοσ
οδθγόσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ.

Προςπάθεια όλων για βελτίωςη…
• Σο Γραφείο υντονιςτι Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλθνικισ Πρεςβείασ ςτο
Λονδίνο ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ τθσ ομογζνειασ και τουσ
εκπαιδευτικοφσ κα προςπακιςει να επιλφςει τα τρζχοντα προβλιματα,
ζτςι ϊςτε θ ςχολικι ηωι να γίνει μια ευχάριςτθ μακθςιακι εμπειρία
για τουσ μακθτζσ. τόχοσ μασ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ
παρεχόμενθσ Ελλθνόγλωςςθσ Εκπαίδευςθσ και θ ανάλθψθ
παιδαγωγικϊν πρωτοβουλιϊν και καινοτόμων δράςεων. Η μζκοδοσ
project που περιγράψαμε μπορεί να ςυμβάλει προσ αυτιν τθν
κατεφκυνςθ.
• Είμαι ςτθ διάκεςθ όλων, για ανταλλαγι προτάςεων, αλλθλοενθμζρωςθ
και επικοινωνία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαηί μασ οποιαδιποτε
ςτιγμι και με κάκε πρόςφορο μζςο. Σο Γραφείο υντονιςτι Εκπαίδευςθσ
κι εγϊ προςωπικά κα είμαςτε δίπλα ςασ ςε ό, τι χρειαςτείτε.
• Εφχομαι ολόψυχα ςε όλεσ και όλουσ κάκε επιτυχία ςτο δφςκολο ζργο
ςασ για το καλό των μακθτϊν μασ και τθσ Ελλθνόγλωςςθσ Εκπαίδευςθσ
γενικότερα.
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