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«Μόνο ό,τι δέχθηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις 
και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και τον χαρακτήρα σου».

John Dewey



Εισαγωγή της μεθόδου Project για τη δραστηριοποίηση 
των κινήτρων των μαθητών των παροικιακών σχολείων

• Η μέθοδος Project έχει αποδοθεί με διάφορους όρους όπως: 
ερευνητική εργασία, διαθεματική προσέγγιση, βιωματική-
επικοινωνιακή διδασκαλία, κ.λπ. (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2007).

• Είναι μια καινοτομική πρόταση για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών 
πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης (Βαϊνά, 
1996; Γρόλλιος & Λιάμπας, 2001; Ματσαγγούρας, 2004; Αγγελάκος, 
2003; Κουλουμπαρίτση, 2005).

• H μέθοδος Project  είναι κατάλληλη για τη δραστηριοποίηση των 
κινήτρων των μαθητών στην παροικιακή εκπαίδευση. Μπορεί να 
προσαρμοστεί άριστα στις ποικίλες συνθήκες των σχολείων.





Μέθοδος Project: πρώτη γενική εικόνα

• Η μέθοδος Project εντάσσεται στη «βιωματική /εμπειρική 
μάθηση» και είναι μια “ανοιχτού τύπου” παιδαγωγική 
προσέγγιση, η οποία επιτρέπει την αυθόρμητη και οργανωμένη 
δραστηριότητα μιας ομάδας μαθητών, για την εκπλήρωση μιας 
εργασίας την οποία οι μαθητές έχουν επιλέξει ή την επίλυση ενός 
προβλήματος (Helm & Katz, 2002; Bordallo & Ginestet, 1993).

• Αναφέρεται όχι μόνο στο μελετώμενο θέμα, αλλά και στον τρόπο 
διερεύνησής του (στο τι και το πώς) (Katz & Chard, 2009; Δεδούλη 
2001; Φίλλιπς, 2004; Καλδή, 2008)

• Στην Ελλάδα το παιδαγωγικό ενδιαφέρον τονώθηκε με την 
μετάφραση του βιβλίου του Κ. Frey (1986), την πρώτη έκδοση του 
βιβλίου του Κ. Χρυσαφίδη (1994) και τις προσπάθειες εισαγωγής 
καινοτόμων προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.



Η μέθοδος Project είναι γνωστή στον διεθνή χώρο κατά 
τις τρεις τελευταίες δεκαετίες ως Project - Based 
Learning (Condliffe et all, 2015; Bender, 2012; Boss, 
Krauss & Conery, 2008).



Θεωρητικές βάσεις της Μεθόδου Project
Η μέθοδος project βασίζεται στις αρχές του κινήματος της ‘’Νέας 
Αγωγής’’, που αναπτύχθηκε κυρίως από τους Dewey, Kilpatrik, 
Decroly, Freinet, κ.ά. 

19ος αιώνας: Το φιλοσοφικό ρεύμα του πραγματισμού στις 
ΗΠΑ αποτελεί ιδεολογική αφετηρία της μεθόδου (Morris, 1970). 

• η δράση είναι θεμελιώδες συστατικό της ανθρώπινης 
υπόστασης. 

• Η εμπειρία αποτελεί κριτήριο της αλήθειας. 

J. Dewey (1859-1952) 
• « learning by doing », μάθηση μέσω της βιωματικής εμπειρίας. 

• Έδωσε προβάδισμα στην εμπειρία, τη δράση, την πρακτική 
εφαρμογή απέναντι της επιστήμης και της θεωρίας.

Το πειραματικό σχολείο του Dewey βασιζόταν στις εμπειρίες της 
καθημερινής ζωής και οι μαθητές καλούνταν να δοκιμάζουν και 
να πράττουν (Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, 1952; Wurdinger, 
2005; Hayes, 2006).

“H εκπαίδευση 

είναι από την 

εμπειρία, για 

την εμπειρία 

και μέσω της 

εμπειρίας”.

(Dewey, 1938)



Dewey: εμπειρική μάθηση, διαθεματικότητα, σύνδεση 
με τον κόσμο και τη ζωή

Η μάθηση μέσω της εμπειρίας (learning by doing) συνεπάγεται την 
ενεργό βιωματική συμμετοχή των μαθητών στις μαθησιακές 
δραστηριότητες, τη σύνδεση των διαφορετικών τομέων γνώσης, 
καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης, της 
καθημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής 
πραγματικότητας (Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, 1952).

«Δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους, ένας από τους 
οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός, κ.λπ. 
Ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται. […]. 
Συνδέστε το σχολείο με τη ζωή …» (Dewey, 1938). 

“Το σχολείο δεν είναι προετοιμασία για τη 

ζωή, είναι ζωή”.
(Dewey, 1938)



Θεωρητικές βάσεις της Μεθόδου Project

W. Η. Kilpatrick (1871-1965) 

• Πρώτος επιχείρησε να εφαρμόσει τη μέθοδο Project στην εκπαίδευση 
εκπαίδευση ο Kilpatrick καθηγητής του Πανεπιστημίου Columbia
(Kilpatrick, 1918).

• H διδασκαλία δεν πρέπει να προσφέρει έτοιμες λύσεις αλλά να 
βοηθά τον μαθητή να αναπτύξει μόνος του μεθόδους δράσης. 

• Aυτοκαθορισμός της προσωπικότητας σημαίνει υποχρέωση του 
ατόμου να αναλαμβάνει τις ευθύνες της δράσης του. Ο δάσκαλος 
επεμβαίνει μόνο τότε, όταν οι μαθητές τον χρειάζονται. 

• Οι προσφερόμενες εμπειρίες πρέπει να σχετίζονται με ό,τι βλέπει, 
αισθάνεται και αγαπάει ήδη το παιδί (Stevenson, 1921; Mendel, 
1919).

“project: πηγαία-εσωτερική σκόπιμη 
ενέργεια” (Kilpatrick, 1918).



Θεωρητικές βάσεις της Μεθόδου Project

• Σχολείο Εργασίας : εκπρόσωποι είναι οι Gaudig και 
Kerchensteiner στη Γερμανία και οι Blonski και 
Makarenko στη Σοβιετική Ένωση. Τονίστηκε η σημασία 
της αυτενέργειας και της  χειρωνακτικής εργασίας. 

• Υπόλοιπη Ευρώπη: Σημαντικές ιδέες της μεθόδου 
project αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του παιδοκεντρικού 
σχολείου των Montessori και Decroly που τόνιζαν τη 
σημασία των ενδιαφερόντων των μαθητών και την 
αναγκαιότητα εμπλοκής τους στον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό των δράσεων.

Hugo Gaudig
(1860 –
1923)

Georg 
Kerschensteiner

(1854 – 1931)

Jean-Ovide
Decroly

(1871 – 1932)

María
Montessori

(1870 –1952)



Θεωρητική στήριξη της Μεθόδου Project από 
την Ψυχολογία

• Κοινωνική Ψυχολογία του Πεδίου του Kurt Lewin που 
αναφέρεται στη Δυναμική της Ομάδας και η μεθοδολογία 
της έρευνας-δράσης ανέδειξαν την αξία της προσωπικής 
υποκειμενικής εμπειρίας στη μάθηση. 

• Στη Γνωστική Ψυχολογία ο Jean Piaget περιγράφει τη 
μάθηση ως διαδικασία αλληλεπίδρασης προσώπου-
περιβάλλοντος. Τονίζει ότι ο νους μετασχηματίζει και δεν 
καταγράφει απλώς τις εμπειρίες μας. 

• Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός του Lev Vygotsky που 
αναδεικνύει τον ρόλο της ομάδας στη διαμόρφωση της 
ατομικής άποψης (Kolb 1984, Δεδούλη 2001).

Lev Vygotsky
(1996 – 1934)

Kurt Lewin
(1890 – 1947)

Jean Piaget
1896-1980



Θεωρητική στήριξη από τον κριτικό 
ορθολογισμό, την κριτική θεωρία, κ.λπ.

• Επιστημολογία Κριτικού Ορθολογισμού (Popper) εισήγαγε τη 
διερευνητική επιβεβαίωση ή διάψευση υποθέσεων, προτάσεων ή 
θεωριών (Χρυσαφίδης 2006). 

• Κριτική Θεωρία επισημαίνει την αναγκαιότητα της ανάδειξης των 
συνεπειών πράξεων και θεσμών στη χειραφέτηση του ατόμου και την 
ανασυγκρότηση της κοινωνίας (Habermas). 

• Συναισθηματική εμπειρία, κατανόηση του εαυτού, αναζήτηση νοήματος 
ύπαρξης, πολλαπλή νοημοσύνη (H. Gardner), συναισθηματική 
νοημοσύνη (D. Goleman), κ.λπ.

• Ριζοσπάστες παιδαγωγοί: P. Freire (κριτική συνειδητοποίηση), J. Mezirow
(μετασχηματιστική μάθηση), Giroux (Κριτική Παιδαγωγική), Carr & 
Kemmis (Έρευνα-Δράση), κ.λπ.

Karl Popper

1902-1994

Jürgen Habermas
1929 -

Σύμφωνα με την αρχή της διαψευσιμότητας μια πρόταση 
έχει νόημα όχι όταν επαληθεύεται, αλλά όταν 
εξακολουθεί να ισχύει παρ’ όλες τις αλλεπάλληλες και 
συστηματικές απόπειρες διάψευσής της.

Karl Popper



Project : μέθοδος διδασκαλίας + έρευνα

• Η μέθοδος Project είναι μέθοδος διδασκαλίας. Είναι μια 
ανοιχτή, ευέλικτη και πολύπλευρη διαδικασία μάθησης, 
χωρίς αυστηρά προσδιορισμένες διαδικασίες που 
εξελίσσονται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση και τα 
ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων (Bender, 2012, Chard & 
Katz, 2000).

• To project είναι μια εκτεταμένη σε βάθος έρευνα ενός
θέματος, που εμπλέκει τα παιδιά σε μια κατευθυνόμενη
έρευνα σε γεγονότα ή φαινόμενα του άμεσου
περιβάλλοντος (Γκλιάου, 2002). 

• Αποτελεί σύνθετη δημιουργική εργασία, που μπορεί να 
διαρκεί από μερικές ώρες μέχρι ολόκληρη τη σχολική 
χρονιά (Frey, 1986; Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2007).



Κατηγορίες Project
• Υπάρχουν τρεις κατηγορίες Project ως προς τη χρονική διάρκεια 

εφαρμογής (Frey, 1986; Καλδή, 2008) :

➢Τα μικρά Project με χρονική διάρκεια μέχρι 2 διδακτικά δίωρα 
(π.χ. διαθεματική προσέγγιση μιας διδακτικής ενότητας, 
συνεργατική επίλυση ενός ανοιχτού προβλήματος κ.λπ.). 

➢Tα μέτρια project, από μια ημέρα μέχρι 2 εβδομάδες. Η 
συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες είναι αναγκαία. 
Επιδιώκεται σε βάθος διερεύνηση με την ενεργητική συμμετοχή 
και την ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας των μαθητών. 

➢Τα μεγάλα Project, από μια εβδομάδα μέχρι και χρόνια. 
Επιπλέον, αντλούν θέματα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, 
τα οποία έχουν εφαρμογή στην κοινωνία.

• H χρονική διάρκεια ενός Project μπορεί να επεκταθεί στην περίπτωση 
που οι μαθητές επιθυμούν να μελετήσουν νέες διαστάσεις του 
θέματος που προκύπτουν κατά την πορεία της διερεύνησης. 



Θεμελιώδη συστατικά της μεθόδου Project

• Κατά βάση, η μέθοδος Project αποτελεί μια ομαδική 
διαδικασία μάθησης, στην οποία συμμετέχει ενεργά, 
ρυθμιστικά και αποφασιστικά όλη η διδακτική ομάδα. 
Επειδή εξαρτάται από τις επιλογές των 
συμμετεχόντων, δεν έχει σταθερά όρια και δομή (Frey, 
1986; Chard, 1998).

• Βασίζεται στη συνεργατική, βιωματική, διερευνητική 
και πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης και 
αποβλέπει στην ανάπτυξη της αυτενέργειας και της 
κριτικής σκέψης των μαθητών (Χρυσαφίδης, 2006; 
Καλδή, 2008).

• Οι μαθητές αναμένεται να αναπτύξουν υπευθυνότητα, 
ανεξαρτησία και δημοκρατική στάση (Stevenson, 
1921; Hayes, 2006).



Κ. Χρυσαφίδης: Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία
Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο
(10η ανατύπωση, Σεπτέμβριος 2006, 1η έκδοση, 1994) 



Μέθοδος Project
Είναι μια μορφή διδακτικής διαδικασίας που έχει ως αφετηρία 
κάποιους προβληματισμούς μεμονωμένων ατόμων, μιας μικρής 
ομάδας ή ολόκληρης της τάξης. Ο σχεδιασμός του μαθήματος 
γίνεται με ευθύνη της διδακτικής ομάδας και στοχεύει στην 
ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί στη λύση ενός 
προβλήματος.

Το σχέδιο δράσης δίνει βαρύνουσα σημασία στη δημιουργικότητα 
και την αξιολόγηση της όλης προσπάθειας (Χρυσαφίδης 2006).

Μέθοδος Project = Βιωματική-Επικοινωνιακή 
Διδασκαλία



Επανατοποθέτηση της μεθόδου Project από τον                    
Κ. Χρυσαφίδη: επίκεντρο οι βιωματικές καταστάσεις στο 
πλαίσιο επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης, προφορικός 
λόγος. 

• …[Η μέθοδος project] είναι ένα πλέγμα διδακτικών διαδικασιών που 
έχουν ως αφόρμηση βιωματικές καταστάσεις. Είναι δηλαδή ανάγκες, 
προβλήματα και απορίες των μαθητών, που πηγάζουν από την 
καθημερινή ζωή καθώς και από τις εμπειρίες και ανησυχίες που 
δημιουργούνται μέσα στον κοινωνικό περίγυρο που ζουν και 
ενσωματώνονται...

• Καλύπτει τις ανάγκες του ατόμου για εντατικοποίηση της προσωπικής 
διερεύνησης και της επικοινωνιακής διαδικασίας. Θέτει στο επίκεντρο 
της διαδικασίας τις βιωματικές καταστάσεις των παιδιών (ατομικά και 
ομαδικά) στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης. Η γνώση 
μπαίνει στην υπηρεσία της αναζήτησης και της προβληματικής των 
μελών της ομάδας. Ο μαθητής μαθαίνει να προσεγγίζει την 
επιστημονική αλήθεια μέσα από ατομικές και ομαδικές αναζητήσεις, 
να μοιράζεται τη χαρά της επιτυχίας και να νιώθει τη χαρά της συμβολής, 
που ενισχύει το αυτοσυναίσθημά του (Χρυσαφίδης, 2006).



Βασικές αρχές της βιωματικής-επικοινωνιακής διδασκαλίας

• Αξιοποιεί τα βιώματα των μαθητών και προκαλεί νέα. 

• Ενθαρρύνει τον μαθητή να συμμετέχει ενεργητικά στη διαδικασία 
της μάθησης. 

• Βοηθά στην οικειοποίηση του θέματος μέσω του προσωπικού 
ενδιαφέροντος. 

• Προωθεί την ανακάλυψη, την ενεργοποίηση της φαντασίας και τη 
δημιουργικότητα. 

• Ασκεί την παρατήρηση, την έρευνα, τον πειραματισμό και τον 
διάλογο αντί της απομνημόνευσης. 

• Ενδυναμώνει την αυτογνωσία, την αυτονομία και τις κοινωνικές 
δεξιότητες. 

• Απενεχοποιεί το λάθος και αναδεικνύει τις ιδιαίτερες ικανότητες 
κάθε μαθητή. 

• Διαμορφώνει ένα κλίμα αλληλεπίδρασης, ισότιμης ανταλλαγής 
επιχειρημάτων και συνεργασίας (Χρυσαφίδης, 2006; Δεδούλη, 2001; 
Καλδή, 2008).



Όρια της βιωματικής-επικοινωνιακής διδασκαλίας

• Δυνατότητα έκφρασης όλων των μελών : 
συμμετρική αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-
ομάδας και μεταξύ μελών ομάδας, έμφαση στη 
δόμηση αυτόνομου χαρακτήρα, έκφραση των 
συνεσταλμένων και διστακτικών μελών. 

• Ταχύτητα επίτευξης των στόχων : στοχεύει στην 
αναζήτηση της γνώσης και στην καλλιέργεια της 
ικανότητας να μαθαίνουμε (μακροπρόθεσμα και 
ποιοτικά ανώτερα αποτελέσματα). 

• Ανακατάταξη ιεραρχίας μαθητών σχετικά με την 
αξιολόγηση : βαρύνουσα σημασία στις 
ικανότητες των μαθητών να επικοινωνούν, να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να βοηθούν, κ.ά. 
(Χρυσαφίδης, 2006).



Οφέλη για τους μαθητές

Τα οφέλη εμφανίζονται σε βάθος χρόνου (Frey, 1998). Έχει 
προεξάρχουσα σημασία να υπάρχει ισορροπία 
ανάμεσα στο τελικό προϊόν, τους διδακτικούς στόχους και την 
αυθόρμητη έκφραση των μαθητών. Σημαντικά οφέλη είναι: 

• Οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλία και υπευθυνότητα. 

• Αποφεύγοντας την κατακερματισμένη θεωρητική γνώση 
κατανοούν την αλληλεξάρτηση των γνωστικών αντικειμένων και τη 
συμπληρωματικότητα των μαθημάτων, και οδηγούνται στη 
σύνθεση. 

• Τα εκάστοτε μελετώμενα θέματα τοποθετούνται στο ευρύτερο 
πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο.

• Αναζητούν τη γνώση σε βιβλιοθήκες, στο διαδίκτυο, στα ΜΜΕ, κ.λπ. 

• Ασκούνται στην κριτική αξιολόγηση και αξιοποίηση των 
πληροφοριών.



Οφέλη για τους μαθητές

• Αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις κοινωνικές 
δεξιότητες. 

• Καλλιεργούν τη συλλογικότητα και τη συνεργασία.

• Συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα αλλαγής στάσεων, 
μετασχηματισμού και δράσης ως προέκταση της κοινωνικής 
γνώσης. 

• Παράγουν πρωτότυπο υλικό.

• Αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα ταλέντα και τις 
ικανότητές τους.

• Συνεργάζονται με την ευρύτερη κοινότητα.

• Ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους
(Χρυσαφίδης, 2006).





Διδακτικές συνέπειες (Χρυσαφίδης, 2006) 

• Συσχετισμός της διδακτικής ύλης με την καθημερινή ζωή : τα θέματα που 
απασχολούν τον μαθητή στο σχολείο τον απασχολούν ταυτόχρονα και στη ζωή. 

• Δραστηριοποίηση των μαθητών : τα θέματα είναι ζωντανά, παρμένα από την 
καθημερινή ζωή, τα κοινωνικά προβλήματα, κ.λπ. και δραστηριοποιούν το 
ενδιαφέρον των μαθητών. 

• Καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης : καλλιέργεια της ικανότητας του 
μαθητή να μαθαίνει, δηλ. να λύνει προβλήματα και να προσεγγίζει τη γνώση 
μέσα από δική του προσπάθεια. 

• Συνεργατικότητα : ομαδικότητα και κοινή δράση. 

• Διαφοροποιημένη διδασκαλία : εσωτερική διαφοροποίηση του θέματος 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών. 

• Διαθεματικό μάθημα : διακλαδική αντιμετώπιση ενός θέματος ώστε να 
ανταποκρίνεται στα βιώματα των παιδιών. 

• Χειρωνακτική εργασία : προσφέρει το πλεονέκτημα της αμεσότητας και του 
χειροπιαστού αποτελέσματος. 

• Ένταξη της σχολικής ζωής στην κοινωνία και της κοινωνίας στο σχολείο : η 
σχολική ζωή οργανώνεται ως τμήμα των τοπικών και περιφερειακών 
συμβάντων.



Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
Στη μέθοδο project αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αφού οι 

μαθητές διαμορφώνουν, κατά κύριο λόγο, τη διαδικασία, την 

παραγωγή και διάχυση του προϊόντος. Ο νέος ρόλος του εμψυχωτή 

περιλαμβάνει: 

• Συντονισμό, τουλάχιστον κατά τα πρώτα βήματα.

• Ο εκπαιδευτικός αποσύρεται από το προσκήνιο των διαδικασιών 

διαμορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ατομική και 

ομαδική δραστηριότητα των μαθητών. 

• Παροχή βοήθειας μόνο όταν είναι απαραίτητη. 

• Συμμετοχή με ίσους όρους, όσο είναι δυνατόν. 

• Υπομονή, όχι παρέμβαση.

• Εμψύχωση και διακριτική υποστήριξη στα δύσκολα σημεία

(Ματσαγγούρας, 2004; Χρυσαφίδης, 2006).



Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

• Πρόκειται για ομαδική διδασκαλία στην οποία 
συμμετέχουν ισότιμα δάσκαλοι και μαθητές. 

• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι ο κεντρικός, αλλά 
καθοδηγητικός – συμβουλευτικός, με παρεμβάσεις 
που γίνονται μόνον όταν το ζητούν οι μαθητές. 

• Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από τον 
εκπαιδευτικό στους μαθητές, από την ατομική στη 
συλλογική μορφή εργασίας. 

• Είναι μια ανοικτή διαδικασία μάθησης, η οποία δεν 
είναι αυστηρά οριοθετημένη (Χρυσαφίδης, 2006).





Διακρίνονται 4 βασικά στάδια 

• Α. Προβληματισμός.

• Β. Προγραμματισμός των διδακτικών 
δραστηριοτήτων.

• Γ. Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. 

• Δ. Αξιολόγηση. 



Προβληματισμός

• Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την επιλογή, την 
ευαισθητοποίηση και τη διερεύνηση του θέματος.
Στοχεύει στη δημιουργία ενός κλίματος προβληματισμού 
και αναζήτησης, που θα οδηγήσει ομαλά στην ερευνητική 
διαδικασία.

• Η επιλογή του θέματος γίνεται ύστερα από αδιάλειπτο και 
ουσιαστικό διάλογο, ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας 
εργασίας. 

• Το αρχικό ερέθισμα μπορεί προκύψει μέσα από κάποιο 
μάθημα ή μετά από συζήτηση για κάποιο επίκαιρο θέμα, 
τοπικό ή ευρύτερο ή από την ανάγνωση κάποιου άρθρου 
εφημερίδας ή περιοδικού ή από το διαδίκτυο, το οποίο ο 
εκπαιδευτικός ή οι μαθητές έφεραν στην τάξη 
(Χρυσαφίδης, 2006). 



Ευαισθητοποίηση

• Αφού επιλεγεί ένα συγκεκριμένο θέμα, ο εκπαιδευτικός 
φροντίζει για την ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών 
πάνω στο θέμα. 

• Εδώ μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο έντυπο υλικό (άρθρα, 

φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, κάρτες, φωτογραφίες, κ.ά.) όσο 

και οπτικοακουστικό υλικό από ιστοεξερευνήσεις στο 

διαδίκτυο(slides, you tube, αρχεία ήχου, αρχεία κειμένου, 

κ.λπ.).



Η μέθοδος καταιγισμού ιδεών (διερεύνηση)
• Ένας από τους τρόπους διερεύνησης είναι η μέθοδος καταιγισμού 

ιδεών (brainstorming). Πρόκειται για μία τεχνική δημιουργικής 
επίλυσης προβλημάτων μέσω ανταλλαγής ιδεών. Όλα τα μέλη της 
διδακτικής ομάδας με βάση τις εμπειρίες τους εκφράζουν ελεύθερα 
οποιαδήποτε λέξη ή φράση τούς έρχεται στο μυαλό πάνω στο θέμα. 

• Γράφονται όλες οι ιδέες χωρίς σχολιασμό ή αξιολόγηση. Ακολουθεί, 
λογική κατηγοριοποίηση – ταξινόμηση των ιδεών και συζήτηση για 
κάθε κατηγορία. 

• Κατά τη συζήτηση οι μαθητές επιλέγουν τις κατηγορίες τους
ενδιαφέρουν περισσότερο και αποφασίζουν πώς θα ήθελαν να τις 
ερευνήσουν.

http://www.searchenginepeople.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/brainstorming-session.jpg


Προγραμματισμός των διδακτικών δραστηριοτήτων 

• Στο στάδιο αυτό αποφασίζεται με τι ακριβώς θα ασχοληθούν 
τα μέλη της σχολικής τάξης, είτε ατομικά, είτε χωρισμένα σε 
μικρότερες ομάδες, ποια μεθοδολογία θα χρησιμοποιήσουν, 
ποια είναι τα διερευνητικά ερωτήματα, τι δραστηριότητες θα 
υλοποιήσουν, ποιους εξωσχολικούς χώρους θα επισκεφτούν, 
με ποιους ειδικούς θα επικοινωνήσουν, κ.λπ.

• Όσο αναλυτικότερος και καλύτερα οργανωμένος είναι ο 
προγραμματισμός των δραστηριοτήτων, τόσο ευκολότερα 
αλλά και ταχύτερα θα διεξαχθεί η έρευνα.

• Σύμφωνα με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, οι 
εξωτερικεύσεις τους  γίνονται διδακτική πράξη και 
διατυπώνεται ο σκοπός και οι στόχοι κάθε διδακτικής 
δραστηριότητας (Χρυσαφίδης, 2006; Καλδή, 2008).



Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων

• Οι μαθητές εργάζονται ατομικά, σε μικρές 
ομάδες ή στην ολομέλεια, σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό. 

• Ο εκπαιδευτικός βρίσκεται κοντά τους για να 
λύσει τυχόν απορίες, να ενθαρρύνει, να 
βοηθήσει να ξεπεραστούν προβλήματα που 
θα οδηγούσαν σε απώλεια του ενδιαφέροντος 
και απογοήτευση.



• Η φάση της συλλογής δεδομένων, εκτός του ότι είναι 
ιδιαίτερα σημαντική στην όλη εξέλιξη του project, συνήθως 
είναι αυτή που χρειάζεται και τον περισσότερο χρόνο. 

• Είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής να γίνονται 
διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης, στα οποία 
τα μέλη της ομάδας διακόπτουν τις δραστηριότητές τους και 
συγκεντρώνονται με σκοπό να αλληλοενημερωθούν για την 
εξέλιξη της έρευνας και την ανταλλαγή ιδεών για τις 
επόμενες δραστηριότητες. 

• Στα διαλείμματα αυτά οι μικρότερες ομάδες παρουσιάζουν 
γραπτά ή προφορικά τα στοιχεία που συνέλεξαν μέχρι τότε, 
ακούν τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των άλλων ομάδων και 
αποφασίζουν για τη συνέχεια της έρευνάς τους (Χρυσαφίδης, 
2006). 

Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων



• Στα διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης 
συζητούνται ακόμα η καλή ή μη συνεργασία ανάμεσα στα 
μέλη των ομάδων, εξομαλύνονται προβλήματα 
διαπροσωπικών σχέσεων και συζητούνται πιθανές αλλαγές 
στη σύνθεση των ομάδων. 

• Ένας από τους σκοπούς της μεθόδου είναι να μάθει τους 
μαθητές να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να 
δουλεύουν ομαδικά. 

• Για τον λόγο αυτό δεν παραμερίζει τα προβλήματα 
διαπροσωπικών σχέσεων, θεωρώντας τα απλώς ως 
παράγοντα που ενοχλεί τη διεξαγωγή της έρευνας, αλλά 
αντίθετα τα φέρνει στο φως για να τα επιλύσει 
(Χρυσαφίδης, 2006). 

Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων



Κατά τη φάση αυτή γίνεται η επιβεβαίωση ή απόρριψη των 
υποθέσεων με τη δράση της ομάδας. Καλλιεργείται η 
δημιουργική σκέψη, ο έλεγχος και η κριτική ικανότητα 
(Χρυσαφίδης, 2006). 

Καταρχάς γίνεται η συλλογή των πληροφοριών. Μερικές 
ενέργειες είναι οι ακόλουθες: 

1.Έρευνα σε βιβλιοθήκη και αναζητήσεις στο διαδίκτυο.

2.Έρευνα πεδίου.

3.Συνεντεύξεις με κατοίκους, εργαζομένους, ειδικούς.

4.Σύνταξη επιστολών (προς ειδικούς, οργανώσεις, υπηρεσίες 
κ.λπ.).     

5. Προετοιμασία και συμπλήρωση ερωτηματολογίου.    

6. Διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων. 

Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων



Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων



Η ανάγκη έκφρασης των μαθητών

• Στη διάρκεια της φάσης συλλογής των δεδομένων, προκύπτει 
συχνά και η ανάγκη έκφρασης των μαθητών μέσα από 
περισσότερο «φανταστικούς» δρόμους. 

• Η γνώση και η ευρηματικότητα του εκπαιδευτικού μπορεί εδώ 
να βοηθήσει πολύμορφα. 

• Παιχνίδια ρόλων ή δραματοποίηση, ατομική ή ομαδική 
ζωγραφική, δημιουργία σκίτσων, γελοιογραφιών, αφισών, 
συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων, σύνθεση μουσικών 
κομματιών, εξαγωγή φωτογραφιών, δημιουργία κατασκευών 
είναι μερικές μόνο από τις ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν. 

• Το σημαντικότερο εδώ δεν είναι το αποτέλεσμα, που συνήθως 
είναι πολύ αξιόλογο, αλλά η διαδικασία έκφρασης με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους, η επικοινωνία, η δημιουργικότητα.



Φάση της σύνθεσης και της επεξεργασίας
• Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των πληροφοριών από τις διάφορες 

ομάδες, ακολουθεί η φάση της σύνθεσης και της επεξεργασίας. 

• Οι καταγραμμένες πληροφορίες ανακοινώνονται συνολικά προς όλους, 
συζητιούνται συγκρίνονται, αξιολογούνται. 

• Καταγράφονται ιδιαιτέρως τα σημαντικότερα στοιχεία, γίνονται 
σχεδιαγράμματα, συμπληρώνονται, και όλα αυτά μαζί με το αρχικό 
της ευαισθητοποίησης, αλλά και ό,τι άλλο υλικό έχουν συλλέξει ή 
δημιουργήσει οι ομάδες κατά τη διάρκεια της συλλογής πληροφοριών, 
αποτελούν έναν εξαιρετικό οδηγό της εξέλιξης του προγράμματος. 

• Το υλικό αυτό μπορεί να εκτεθεί σ’ έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 
σχολείου ή της κοινότητας και να αποτελεί ερέθισμα για σκέψη και 
δράση και άλλων μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών, κατοίκων. 

• Με τον τρόπο αυτό το project ξεφεύγει από τους τέσσερις τοίχους της 
σχολικής αίθουσας και γίνεται δρόμος κοινωνικής παρέμβασης, 
συνδέοντας το σχολείο με την κοινωνία και τη ζωή (Ματσαγγούρας, 
2004; Χρυσαφίδης, 2006).



Αξιολόγηση
• Στη μέθοδο project αξιολόγηση σημαίνει από κοινού 

κριτική αποτίμηση της δουλειάς, γενική συζήτηση από όλα 
τα μέλη της ομάδας για τον βαθμό επίτευξης των αρχικών 
στόχων, τον τρόπο εκτύλιξης της όλης διαδικασίας, την 
εκτίμηση των τελικών αποτελεσμάτων (Χρυσαφίδης, 2006).

• Ακόμα, στη μέθοδο project αξιολόγηση σημαίνει εκτίμηση 
της εμπειρίας ατομικά και ομαδικά, εντοπισμός των 
λαθών και των προβλημάτων που υπήρξαν, αλλά και 
υπενθύμιση όλου του πλούσιου γνωστικού και 
βιωματικού υλικού που κατακτήθηκε. 

• Μία τέτοιου τύπου αξιολόγηση περιέχει τόσο 
ετεροαξιολόγηση, όσο και αυτοαξιολόγηση και στοχεύει 
στην αυτογνωσία, την πρόοδο και τη βελτίωση της 
εργασίας και όχι στην κατάκριση του ατόμου.



Μέθοδος project και σύνδεση με τις εμπειρίες 
των μαθητών που μετέχουν στην παροικιακή
εκπαίδευση

• Η Μέθοδος project με την ευελιξία της παρέχει 
δυνατότητες σύνδεσης του μαθησιακού 
περιεχομένου με τα βιώματα, τα ενδιαφέροντα 
και τις παραστάσεις των ελληνοπαίδων της 
διασποράς. 

• Η ελληνόγλωσση παιδεία μπορεί να συνδεθεί 
δημιουργικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και τη 
γλώσσα της χώρας διαμονής.



Ενδεικτικά παραδείγματα για projects στην 
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

• Να συγκρίνετε ένα μνημείο από την πολιτιστική κληρονομιά της Μ. 
Βρετανίας με ένα αντίστοιχο της Ελλάδας.

• Να περιγράψετε ένα τοπίο φυσικής ομορφιάς από την Ελλάδα και ένα 
από τη Μ. Βρετανία και να διαπιστώσετε διαφορές και ομοιότητες.  

• Ήθη, έθιμα, αναμνήσεις και παραδόσεις από την Ελλάδα και την 
Κύπρο που διατηρούνται στη Μ. Βρετανία . 

• Να συγκρίνετε την επικοινωνία των ανθρώπων ανάμεσα στη 
αποχή και την κλασική εποχή: μπορείτε να φανταστείτε τον Σωκράτη 
με κινητό τηλέφωνο; 

• Το ντύσιμο και το χτένισμα στην αρχαία Ελλάδα και σήμερα (π.χ. 
κούροι και κόρες από Μουσείο της Ακρόπολης).

• Η κουζίνα στο Λονδίνο και η ελληνική κουζίνα. 



Η επαφή με χώρους πολιτισμικής αναφοράς μπορούν 
να αποτελέσουν γόνιμες μαθησιακές εμπειρίες



Κριτικός στοχασμός των μαθητών κατά τη 
συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, αειφόρου ανάπτυξης... 



Ήθη, έθιμα και παραδόσεις από την Ελλάδα... 



ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Προσομοιώσεις: μίμηση καταστάσεων της 
καθημερινής ζωής

Μερικά παραδείγματα: 

1. Αναπαράσταση σύγκλησης της συνόδου κορυφής της Ε.Ε. 

2. Προσομοίωση μιας σκηνής από ένα σχολείο στο Λονδίνο.

3. Οργάνωση ενός βυζαντινού δείπνου. 

4. Έκφραση με λόγο, εικόνα, μουσική, κίνηση, 

δραματοποίηση, μετά τη διδασκαλία ενός ποιήματος, 

πεζού κειμένου, κ.λπ.

5. Προσομοιώσεις δραστηριοτήτων με εκπαιδευτικά 

λογισμικά.



ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Ταξίδια φαντασίας, μυθοπλασίας, δημιουργία 
υλικού και απόπειρα ερμηνείας, κ.λπ.

Μερικά παραδείγματα: 

1.Είμαι το νερό. Περιγράφω τον κύκλο μου… (ο μαθητής 
φαντάζεται ότι είναι το γνωστικό αντικείμενο)

2.Κατεβαίνω στα βάθη του ηφαιστείου.

3.Ολοκληρώνω το τέλος μιας ιστορίας. 

4.Βλέποντας τις νωπογραφίες της Μινωικής Κρήτης 
αναλογίζομαι το ρόλο της γυναίκας εκείνη τη μακρινή 
εποχή…

5.Συλλογές με κολλάζ, αρχείο εικονιστικού υλικού από το 
διαδίκτυο, βίντεο, μουσικές συνθέσεις, παρουσιάσεις, 
κ.λπ.



ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: 
Παιγνίδια ρόλων (π.χ. αντιστροφή ρόλων, κυκλική 
εναλλαγή, κ.λπ.)

Μερικά παραδείγματα: 

1.Παίξιμο του ρόλου πατέρα και γιου σε μια 
κατάσταση δισεπικοινωνίας.

2.Στην Πνύκα: Αναπαράσταση μιας συζήτησης στην 
Εκκλησία του Δήμου στην Αρχαία Αθήνα. 

3.Υπόδυση του ρόλου του διαμεσολαβητή σε μια 
κατάσταση σχολικού εκφοβισμού (Δεδούλη, 2001).





Ερωτήματα για τη θέση της ελληνικής παιδείας 
μπροστά στις νέες προκλήσεις

• Η πολυπολιτισμική Ευρώπη μαστίζεται από κρίση, 
κύματα προσφύγων, κλείσιμο συνόρων και εθνική 
εσωστρέφεια. Επιπλέον η οικονομικές αντιξοότητες της 
χώρας ωθούν προς επανεξέταση της πολιτικής για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση (Αρβανίτη, 2013).

• Πώς μπορεί να ενισχυθούν η Ελληνική Παιδεία και η 
Ελληνοφωνία στην εποχή του κοσμοπολιτισμού;

• Ποιές είναι οι διαστάσεις της ελληνικότητας στον 
σύγχρονο κόσμο; 

• Με την έκρηξη των νέων τεχνολογιών πόσο 
αποτελεσματική είναι η επαφή Ελλήνων της διασποράς;



Η Μέθοδος project ως οδηγός στα σχολείο της 
παροικιακής εκπαίδευσης

• Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας συμβάλλει στην ενίσχυση 
της πολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων και την επικαιρότητα 
της ελληνικής σκέψης στην πολυπολιτισμική Ευρώπη. 

• Η ελληνόγλωσση παιδεία μπορεί να συνδεθεί δημιουργικά με 
το εκπαιδευτικό σύστημα και τη γλώσσα της χώρας διαμονής.

• Τα πολιτισμικά στοιχεία από τη σύγχρονη Ελλάδα, την Κύπρο, 
την  Ελληνική Παροικία και την χώρα υποδοχής θα πρέπει να 
διασυνδέονται κριτικά, έτσι ώστε το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας να έχει νόημα για τη ζωή των ελληνοπαίδων της 
διασποράς. 

• Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών η μέθοδος που περιγράψαμε 
μπορεί να γίνει ένας χρήσιμος οδηγός διδασκαλίας και μάθησης.



Αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών/μαθητών

• Σύμφωνα με τον Κ. Frey , η ποιότητα των ενεργειών 
και η συλλογική προσπάθεια έχουν ιδιαίτερη 
παιδαγωγική αξία, που καθορίζει την επιτυχία ή όχι 
ενός προγράμματος, έστω κι αν το τελικό 
αποτέλεσμα δεν θεωρείται επιτυχημένο. 

• Τελικά στην αξιολόγηση του project αυτό που κυρίως 
μας ενδιαφέρει είναι το κατά πόσο οι γνώσεις και οι 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν διαμόρφωσαν 
καινούργιες αξίες και συμπεριφορές που άλλαξαν 
παλιότερες αρνητικές στάσεις μαθητών και 
εκπαιδευτικών. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν και την 
ουσία της πραγματικής μάθησης.
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