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ΤΓΥΡΟΝΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 
ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΝΔΟΓΙΟΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΧΝ  

Δρ. Παπαδημητρίου Άρτεμις  
ΣΕΕ Προσχολικής 

9-9-21   



«Γνπιεηά καο είλαη λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά 
λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θόζκν, 

αλαπηύζζνληαο όιν ην δπλακηθό ηνπο, όιεο 
ηνπο ηηο δπλάκεηο θαη όινπο ηνπο ηξόπνπο 
έθθξαζεο, ππνζθειίδνληαο όια ηα πηζαλά 

εκπόδηα» 

 
L. Malagussi, ρνιεία Reggio Emilia 
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ΤΓΥΡΟΝΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ 
ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ  

Μνληέιν δηδαζθαιίαο 

 

ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο 

 

Μέζνδνο δηδαζθαιίαο 

 

 

Οη ηξεηο όξνη θαη νη παξαιιαγέο ηνπο ζπρλά 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζπλώλπκεο 



Μέζνδνο δηδαζθαιίαο 

  Έλα πξόηππν νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο θαη 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, έλα 
νξγαλσκέλν  ζύλνιν δηδαθηηθώλ ζηνηρείσλ, πνπ 
εθαξκόδεηαη κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν ζε κηα ζεηξά 
καζεκάησλ 

ΤΓΥΡΟΝΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ  ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ  



ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο: (επξύηεξε έλλνηα από εθείλε ηεο 

κεζόδνπ δηδαζθαιίαο.)  

 

 

 Πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξεο από κηα κεζόδνπο 
θαη ζπληζηνύλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο 
ζπγθξνηεκέλεο ζε κηα αθνινπζία κε βάζε 
ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. 



Μνληέιν δηδαζθαιίαο: (επξύηεξε από ηηο 
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο)  

 

 Απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξόηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 
ηεξάξρεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνηεξαηνηήησλ, 
ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνζδηνξίδεη 
ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νξγαλώλεηαη ε ηάμε θαη 
γεληθόηεξα ε δηδαζθαιία (ζρεκαηνπνηεκέλε απόδνζε 
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο) 



   ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ 

 

  

Η νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηελ 
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα πξνβάιιεη ηα 

ηειεπηαία ρξόληα σο έλα απαξαίηεην πιαίζην, ην νπνίν 
δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην παηδί ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα 
κπεζεί ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα κάζεη 

από λσξίο λα ζπλππάξρεη, λα έξζεη ζε επαθή κε ζπιινγηθά 
θαηλόκελα θαη θαηαζηάζεηο θαη λα απνθηήζεη αμίεο όπσο ε 

ζπλεξγαζία, ε αιιεινβνήζεηα, ν ζεβαζκόο θαη ε 
επηθνηλσλία. 

 



ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΟΜΑΓΑ  



Βήκαηα Γηακόξθσζεο ηεο νκάδαο ηεο ηάμεο 

ΒΗΜΑ 1ν:  

Αξρηθή ζύλδεζε ζηελ νινκέιεηα –Γλσξηκία κειώλ- Δηζαγσγή 
ζηνηρείσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

Παξάδεηγκα.  

Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα θνύθια ε όηη άιιν ζέινπκε λα 
ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ ηάμε καο, ζηελ νινκέιεηα γηα ηελ πξώηε γλσξηκία (ε 
θνύθια ζέιεη λα καο γλσξίζεη… γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο λεπηαγσγνύ,  κεηά 
ησλ λεπίσλ λεπίσλ, πνηνλ γλσξίδσ, πνηνο έρεη θνηηήζεη ζηα πξνλήπηα, θ.ιπ). 
Σα παηδηά  κε μελαγό ηελ θνύθια γλσξίδνπλ ηηο γσληέο ηεο ηάμεο, ην ρώξν κέζα 
θαη έμσ από ην ζρνιείν θαη ηίζεληαη νη πξώηνη θαλόλεο.  

 

Πξώηνη θαλόλεο ζηελ νινκέιεηα : είκαζηε κηα παξέα,  ζα παίδνπκε θαη ζα 
καζαίλνπκε όινη καδί. Σώξα αθνύσ ηε δηθή ζαο γλώκε. Πώο ζέιεηε λα είλαη ε 
νκάδα καο; Ση ζα ζέιαηε λα θάλνπκε όινη καδί; Πώο ζα ην θαηαθέξνπκε απηό; 
Να γξάςνπκε κηα «ζπκθσλία»;  

 

Έηζη δηακνξθώλνληαη νη πξώηνη θαλόλεο θαη γίλεηαη ε θαηαγξαθή ηνπο –ην 
γλσζηό εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην (από ην εγώ ζην εκείο). 

 

 



ΒΗΜΑ 2ν: Πξνζσπηθή ζρέζε – Πξώην επίπεδν δηεξεύλεζεο- 
Αμηνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ πξώηε ζύλδεζε ζε 
δπάδα. 

 

Παξάδεηγκα 1ν: 

«Όπσο θάζεζηε όινη γύξσ γύξσ, θνηηαρηείηε κεηαμύ ζαο θαη ν θαζέλαο 
ζαο αο δηαιέμεη θάπνην παηδάθη πνπ δελ μέξεη θαιά θαη πνπ λνκίδεη, πνπ 
ληώζεη όηη ζα ήζειε λα ην γλσξίζεη πεξηζζόηεξν. Φηηάμηε καδί έλα 
δεπγαξάθη». 

 

Παξάδεηγκα 2ν: 

Μνηξάδσ θάξηεο κε βαξθνύια δσγξαθηζκέλε πάλσ,  αλά 2 ζην ίδην 
ρξώκα θαη ηα παηδηά βξίζθνπλ ην δεπγάξη ηνπο. ε κεγάιν γαιάδην παλί 
ζην πάησκα, ηνπο πξνζθαιώ λα ηαμηδέςνπκε πίζσ ζηηο θαινθαηξηλέο 
καο δηαθνπέο…Δγώ ζα είκαη ε θπξά-ζάιαζζα θαη ζα θνιπκπώ αλάκεζά 
ζαο…Διάηε λα γίλνπκε βαξθνύιεο , βξείηε ην κέξνο πνπ ζα αξάμεηε 
κέζα ζην λεξό , θξαηεζείηε γεξά…μεθηλάκε! 

 



ΒΗΜΑ 3ν: Οδεγίεο γηα ηελ απηνξξύζκηζε ζηελ νκάδα- Δπηινγή 
ζέζεσλ- Οξηνζέηεζε. 

 

Παξάδεηγκα: 

 

 «Μόιηο θηηάμεηε δεπγαξάθηα πάξηε από έλα θαξεθιάθη θαη 
θαζίζηε καδί όπνπ ζαο αξέζεη ζηνλ ρώξν».  

 

«Βάιηε ηηο θαξέθιεο ζαο απέλαληη, ώζηε λα βιέπεηε 
θαιύηεξα ν έλαο ηνλ άιινλ… θαη καθξηά από  ηα άιια 
δεπγαξάθηα, ζα λα θηηάρλεηε ηε δηθή ζαο «θσιίηζα». Μέζα 
ζε απηή ηε θσιίηζα ζα θάλεηε κε ηελ εζπρία ζαο ηε 
κεηαμύ ζαο θνπβεληνύια. 

  

 



ΒΗΜΑ 4ν: Οξηδόληηα ηζόηηκε ζρέζε 

 

Παξάδεηγκα: 

 

«Σώξα είλαη ε ώξα λα γλσξηζηείηε κεηαμύ ζαο…Πσο ζαο 
ιέλε, πσο ιέλε ηνλ κπακπά θαη ηε κακά, ηα αδέιθηα ζαο αλ 
έρεηε, πνπ κέλεηε, πνηα παηρλίδηα ζαο αξέζνπλ, πνην είλαη 
ην αγαπεκέλν ζαο θαγεηό.  

   

Αλ ν ρξόλνο θαη ην θιίκα ην επηηξέπνπλ κπνξώ λα ηνπο 
ξσηήζσ: « Πσο θαη βξεζήθαηε εζείο νη δύν καδί από όια ηα 
άιια παηδηά, ηη ζε έθαλε λα ζέιεηο λα γλσξίζεηο 
πεξηζζόηεξν απηό ην παηδί;» 
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ΒΗΜΑ 5ν: Αμηνπνίεζε πξνζσπηθήο εκπεηξίαο-
΄Δκθαζε ζηε ζεηηθή εκπεηξία- Πξνζσπηθή επζύλε 
ζην κνίξαζκα. 

 

Παξάδεηγκα: 

Αθνύ ηνπο δώζνπκε ιίγν ρξόλν λα γλσξηζηνύλ ηνπο ιέκε: 
«Σώξα ν θαζέλαο ζα θιείζεη γηα ιίγν ηα κάηηα ηνπ θαη ζα 
ζθεθηεί θάηη  πνπ ηνπ άξεζε πνιύ ην θαινθαίξη πνπ πέξαζε 
θαη ην ζπκάηαη κέρξη ηώξα κε επραξίζηεζε».  

 



ΒΗΜΑ 6ν: Η κηθξή νκάδα 

«Όηαλ θαη νη δπν έρεηε ζθεθηεί θάηη επράξηζην αληαιιάμεηε ην κε ην 
ηαίξη ζαο. Μεηά ζθεθηείηε θαη ζπδεηείζηε αλ νη δύν εκπεηξίεο ζαο 
κνηάδνπλ  ζε θάηη ή ζε πνιιά, αλ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθέο θιπ.  

 

ΒΗΜΑ 7ν: Παξνπζίαζε εαπηνύ ηεο δπάδαο ζηελ ηεηξάδα- 
Αλαγλώξηζε βαζκνύ επηθνηλσλίαο. ( από ην εκείο ζην εζείο θαη 
ζην όινη καδί) 

 

Παξάδεηγκα: 

«Σν θάζε δεπγαξάθη ηώξα λα δηαιέμεη έλα άιιν δεπγαξάθη κε ηνλ ίδην 
ηξόπν: δηαιέμηε απηνύο πνπ έρεηε δηάζεζε λα γλσξίζεηε θαιύηεξα θαη 
θαζίζηε καδί ηνπο». Πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζσ ηελ ηεηξάδα λα 
δηακνξθσζεί: «Παηδηά ηώξα θιείζηε ηνλ θύθιν, ώζηε λα κελ αθήλεηε 
θαλέλαλ λα ζαο επηζθεθηεί. Οη άιινη έθαλαλ ην δηθό ηνπο θύθιν, θάληε 
θη εζείο ην δηθό ζαο» 

 



ΒΗΜΑ 8ν: Σν έξγν ζπγθξνηεί ηελ νκάδα 

 

Παξάδεηγκα: 

 «Σώξα ζα θάλνπκε θάηη παξάμελν: Δίζηε δύν 
δεπγαξάθηα. Γηα λα γλσξηζηείηε όινη κεηαμύ ζαο, ν 
θαζέλαο ζα παξνπζηάζεη ην ηαίξη ηνπ θη όρη ηνλ 
εαπηό ηνπ. Γηα λα δνύκε ζα ζπκεζείηε όζα ζαο 
είπε ην ηαίξη ζαο;».  

 



ΒΗΜΑ 9ν: Μνίξαζκα κεηαμύ αηόκνπ-δπάδαο-κηθξήο νκάδαο-
νινκέιεηαο 

«Σώξα ζα πεξάζσ από όινπο ηνπ θύθινπο θαη ζα γξάςσ ζε έλα ραξηί 
ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ αθνύζηεθαλ ζηνλ θύθιν ζαο θαη 
ζέιεηε λα ηα κάζνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο. 

 

ΒΗΜΑ 10ν: Τπνγξαθή έξγνπ 

Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ε θάζε ηεηξάδα έλα όλνκα πνπ λα ζαο 
ηαηξηάδεη. 

Μόιηο είζηε έηνηκνη, ζα πεξάζσ γηα δεύηεξε θνξά θαη ζην ραξηί θάζε 
νκάδαο ζα γξάςσ ην όλνκα πνπ εζείο δηαιέμαηε  γηα λα θσλάδνπκε 
ηελ νκάδα ζαο. Κάησ από ην όλνκα πνπ ζα γξάςσ εγώ, εζείο νη 
ηέζζεξηο κπνξείηε λα θάλεηε όινη καδί θαη ηε δσγξαθηά πνπ λα ηαηξηάδεη 
κε ηελ νκάδα ζαο ή κηα δσγξαθηά από ηελ επράξηζηε εκπεηξία ηνπ 
θαινθαηξηνύ.  
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ΒΗΜΑ 11ν: Παξνπζίαζε έξγνπ ζηελ νινκέιεηα 

 

«Σώξα ζα ραιάζνπκε ηηο θσιίηζεο πνπ είρακε θηηάμεη θαη ζα 
αλαθαηεπηνύκε όινη καδί. Κάζε νκάδα ζα απνθαζίζεη πνην παηδί 
(νξηζκόο εθπξνζώπνπ γηα λα αλαθνηλώζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο 
ζηελ νινκέιεηα) ζα κηιήζεη γηα ηελ νκάδα πνπ θηηάμαηε , ζα καο πεη ην 
όλνκα ηεο νκάδαο θαη ζα καο πεξηγξάςεη ηε δσγξαθηά.  Πνηνο είλαη 
έηνηκνο λα κηιήζεη γηα ηελ νκάδα ηνπ: Αο μεθηλήζεη ινηπόλ!  

 

ΒΗΜΑ 12ν: ύλδεζε ζην αλώηεξν επίπεδν ηεο 
νκάδαο. Δζηίαζε ζηνλ  αξρηθό ζθνπό 

 

Τπνγξακκίδσ ηε δνπιεηά θάζε νκάδαο ρσξίο λα αγλνήζσ ή λα κεηώζσ 
θακία. Αλαπιαηζηώλσ ζεηηθά ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο. 
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ΒΗΜΑ 13ν:  
Αλαδεηθλύσ ηνλ ηξόπν πνπ ζπλδένληαη νη δηάθνξεο νκάδεο θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία 
ε κία ζπκπιεξώλεη ηελ άιιε. Πρ «ε νκάδα ησλ «θαξραξηώλ» θαη ε νκάδα ησλ 
«δειθηληώλ» θάλαλε θέηνο ην θαινθαίξη δηαθνπέο ζηε ζάιαζζα, ε νκάδα ησλ 
«ιύθσλ» θαη ε νκάδα ησλ «ιενληαξηώλ» έθαλαλ δηαθνπέο ζην βνπλό θαη όιεο καδί νη 
νκάδεο πέξαζαλ επράξηζηα.  

ΒΗΜΑ 14ν:  
Αθνύκε πξνζεθηηθά ην θεληξηθό ζέκα πνπ εθθξάδεη ε νκάδα κέζα από ηελ 
αιιεινπρία κελπκάησλ πνπ θέξλνπλ νη κηθξέο νκάδεο.  

ΒΗΜΑ 15ν:  
Σέινο θάλσ ηε ζύλδεζε κε ην ζηόρν ηεο πξώηεο εκέξαο, πνπ ήηαλ λα γλσξηζηνύλ 
ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζηελ νκαδηθή δνπιεηά. Ση ιέηε παηδηά, 
ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο εκέξαο καο ζην λεπηαγσγείν, έρεη αιιάμεη θάηη; Ξέξνπκε 
πεξηζζόηεξα ν έλαο γηα ηνλ άιιν; Θέινπκε λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα; Να θάλνπκε 
πεξηζζόηεξα πξάγκαηα καδί; 

Παξάδεηγκα: Μπνξνύκε κέζα από ηελ ηζηνξία κε ηηο βάξθεο, ηα θαξάβηα θ.ι.π λα 
δεκηνπξγήζνπκε θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνύ όπσο;  Απηά ηα λαπηάθηα καο 
είπαλ πσο ηνπο άξεζε πνπ ηαμίδεςαλ κε δπλαηό αέξα θαη θαηάθεξαλ λα θξαηήζνπλ 
όξζηα ηε βάξθα ηνπο!  

Θέιεηε λα καο πείηε πώο ην θαηαθέξαηε;  

Να ηνπ δνζεί ε επθαηξία λα ζπλζέζνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία ηνπο 

 



Παξάδεηγκα πνπ απνηειεί ηκήκα ελόο  project πνπ πινπνίεζα θάλνληαο έξεπλα 
πεδίνπ (Γλσξίδσ ηελ γεηηνληά κνπ). 

………Μεηά ζα πξνηείλνπκε ζηα παηδηά αλ ζέινπλ λα πάκε έλα πεξίπαην γηα λα 
δηεξεπλήζνπζε ηνλ ρώξν έμσ από ην ζρνιείν θαη ηα παηδηά ζα απνθαζίζνπλ πσο 
ζα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο ησλ 3-4 αηόκσλ. Η θάζε νκάδα ζα θαηαγξάςεη ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα αλαιάβεη από ηνλ πίλαθα πνπ είρακε δεκηνπξγήζεη, όηαλ 
κηιήζακε γηα ηηο 5 αηζζήζεηο.  
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Σα παηδηά ζα απνθαζίζνπλ πνηα 
εξγαζία ζα επηιέμνπλ. Η κηα νκάδα 
ζα θσηνγξαθίζεη, ε άιιε ζα 
καγλεηνθσλήζεη ήρνπο, ε άιιε ζα 
εζηηάζεη ζηηο κπξνπδηέο, ε άιιε 
ζηελ αθή θαη ή άιιε ζηα 
ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα ηνπο 
πξνθαιέζεη ν πεξίπαηνο ζηε γεηηνληά 
καο. 
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Οξηζκέλεο ζύγρξνλεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
εθαξκνζηνύλ ζηελ ηάμε ηνπο έρνληαο σο θνηλή βάζε ηε δηδαζθαιία κε νκάδεο 
εξγαζίαο είλαη:  
 ην ζρέδην ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο (Project) 
 
 ε εξεπλεηηθή – αλαθαιππηηθή κέζνδνο (Discovery method),  

 
 ην παηρλίδη ξόισλ – ε δξακαηνπνίεζε,  

 
 ε βησκαηηθή κάζεζε, 

 
  ε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ., 

 
  ε δηδαζθαιία επηθεληξσκέλε ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε 
 
 ν θαηαηγηζκόο ηδεώλ (ηδενζύειια) (Brain storming) 

 
  ε  αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε.  



Δπίιπζε πξνβιεκάησλ (problem solving) 

 

Οη ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο ζέηνπλ ην πξόβιεκα θαη 
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (κε ηε γεληθή έλλνηα) ζην 
επίθεληξν ησλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Πξόβιεκα απνθαιείηαη κηα θαηάζηαζε πνπ ην άηνκν 
πξνζπαζεί λα επηηύρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη πξέπεη 
λα βξεη ηα κέζα θαη ηνπο ηξόπνπο λα ηνλ επηηύρεη 

 

Η επίιπζε πξνβιεκάησλ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ 
θαηαβάιιεη έλα άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη έλαλ ζθνπό 
γηα ηνλ νπνίν δελ έρεη έηνηκε ιύζε 

 

 



Δπίιπζε πξνβιεκάησλ (problem solving) 

 

 Λεηηνπξγηθή Φπρνινγία: Πξνζπάζεηα γηα εξκελεία ηεο 
δηαδηθαζίαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη πξνζπάζεηα 
αλάδεημεο  θαη θαιιηέξγεηαο ζρεηηθώλ ηθαλνηήησλ 

 Δθπξόζσπνη: Claparede, J. Dewey 

 

Ο άλζξσπνο ππνρξεσκέλνο θαζεκεξηλά λα ιύλεη   
πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπ θαη ε εθπαίδεπζε πξνζπαζεί 

λα εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο κε ηξόπνπο, ζηξαηεγηθέο θαη 
κεζόδνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 



Δπίιπζε πξνβιεκάησλ (problem 
solving) 

 
Καηά G. Polya δηαθξίλνληαη ηέζζεξα βήκαηα γηα 
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 Καηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Καηάζηξσζε ελόο ζρεδίνπ επίιπζεο ηνπ 
πξνβιήκαηνο 

 Δθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ 

 Αλαζθόπεζε θαη αμηνιόγεζε 



 Παηρλίδη ξόισλ, παηρλίδη 

 
Οη καζεηέο ππνδύνληαη ξόινπο πνπ ζπλδένληαη κε κηα εμεηαδόκελε θαηάζηαζε.ηόρνο 
είλαη ε βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο θαηάζηαζεο κέζσ ηνπ βηώκαηνο.Αμηνπνίεζε πνηθίισλ 
εθθξαζηηθώλ κέζσλΟ δάζθαινο εκςπρσηήο, θαζνδεγεηήο.Πξνεγείηαη ζπδήηεζε γηα 
ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ αλαγθαηόηεηα θάζε ξόινπ.ΠαξαδείγκαηαΔθπαηδεπηηθό 
παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή. 

 

 Μειέηε πεξίπησζεο 

Πξαγκαηηθό ή ππνζεηηθό παξάδεηγκα - πξόβιεκα, πνπ αληηπξνζσπεύεη κηα επξύηεξε 
θαηάζηαζε. Αλαιύεηαη ζε βάζνο από ηνπο καζεηέο θαη δηεξεπλώληαη ελαιιαθηηθέο 
ιύζεηο. Δθαξκόδνληαη νη ππάξρνπζεο ζεσξεηηθέο γλώζεηο. Τπνθηλείηαη ε επξεηηθή 
πνξεία πξνο ηε κάζεζε. Μέζα από ηελ ελδειερή δηεξεύλεζε ηεο επηκέξνπο 
πεξίπησζεο, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ όινπ. 

 

 Δπηζθέςεηο, παξαθνινπζήζεηο 

Δπηζθέςεηο ζε κνπζεία, πηλαθνζήθεο, αξραηνινγ. ρώξνπο, επηζηεκνληθέο εθζέζεηο 
θιπ.Παξαθνινύζεζε ηαηληώλ, ληνθπκαληέξ, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ.Δλίζρπζε ηνπ 
πνιηηηζκηθνύ θεθαιαίνπ ησλ καζεηώλ (εηδηθά απηώλ πνπ έξρνληαη από ρακειά 
θνηλσληθά ζηξώκαηα). 

 
 



 Η ύπαξμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία «αθπξώλεη» 
εκπξάθησο νξηζκέλεο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο 
δηδαζθαιίαο, θαζώο δηαλνίγεη λέεο δπλαηόηεηεο  

 

 Παξάδεηγκα: Η ρξήζε από ηνπο καζεηέο ηνπ 
δηαδηθηύνπ θαζηζηά πνιύ εύθνιε ηελ πξόζβαζε  
ζε κεγάιν όγθν πιεξνθνξηώλ – 

 

 Σν δπλακηθό  ησλ ΣΠΔ επέηξεςε ηε  δεκηνπξγία 
λέσλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο (WebQuest) 

 Η ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ 



Η ελεξγεηηθή εξεπλεηηθή – αλαθαιππηηθή κέζνδνο 
 

Πξόθεηηαη γηα ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ε νπνία 

  παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα απηελεξγήζνπλ, ππό ηελ θαηάιιειε 
θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα, ώζηε λα αλαθαιύςνπλ κόλνη ηνπο ηε 
γλώζε θαη λα θαηαθηήζνπλ ηε κάζεζε. Οη καζεηέο δελ είλαη 
παζεηηθνί απνδέθηεο, αιιά άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε 
κάζεζή ηνπο.  

 

 ην πιαίζην απηήο ηεο κεζόδνπ δελ παξέρνληαη έηνηκεο ιύζεηο ζηνπο 
καζεηέο, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν ζσζηέο θαηεπζύλζεηο, έηζη ώζηε 
εθείλνη λα θζάζνπλ κόλνη ηνπο ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα. ηελ 
ελεξγεηηθή εξεπλεηηθή κάζεζε είλαη ρξήζηκν λα αμηνπνηεζνύλ θαη ηα 
ελαιιαθηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ). 
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Η βησκαηηθή - επηθνηλσληαθή κάζεζε σο 
εξγαιείν αληίξξνπεο δξάζεο ζηα αξλεηηθά 

ζηνηρεία ηεο ζύγρξνλεο επνρήο 

Η επεμεξγαζία ησλ βησκάησλ  

 Γίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα επεμεξγαζηνύλ 
ππαξθηέο θαηαζηάζεηο θαη λα θαηαιήμνπλ ζε 
ζπκπεξάζκαηα, ύζηεξα από κηα δηεμνδηθή επεμεξγαζία.  

 

 Έρνπλ δηθή ηνπο άπνςε, δηθή ηνπο γλώκε θαη δελ 
αλακαζνύλ μέλεο απόςεηο. (Καηαπνιέκεζε ηεο 
αδπλακίαο ηνπ παηδηνύ λα αξζξώζεη πξνζσπηθό ιόγν) 
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Μ Γναμμαηηζμόξ ζηεκ Ννμζπ. Γθπ/ζε 



 Ναιηόηενα οπήνπε ε ακηίιερε όηη ηα παηδηά πνέπεη 
κα θαηαθηήζμοκ έκα ζογθεθνημέκμ επίπεδμ 
κμεηηθήξ ςνημόηεηαξ γηα κα είκαη έημημα γηα ηε 
γναθή θαη ηεκ ακάγκςζε.  

 
 Οήμενα, επηθναηεί ε ακηίιερε όηη ε μάζεζε ηεξ 

ακάγκςζεξ θαη ηεξ γναθήξ είκαη μηα ελειηθηηθή 
δηαδηθαζία, ε μπμία πεγάδεη από ημ ίδημ ημ παηδί, 
λεθηκά από ημ πνώημ έημξ ηεξ δςήξ ημο θαη 
«ακαδύεηαη» ακεμπόδηζηα, εθόζμκ μη ζοκζήθεξ 
είκαη θαηάιιειεξ.  
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Ο γναμμαηηζμόξ ιμηπόκ, έπεη ζπέζε με ηεκ ηθακόηεηα 
ημο αηόμμο όπη απιά κα δηαβάδεη θαη κα γνάθεη,  

 

αιιά κα ιεηημονγεί απμηειεζμαηηθά ζε δηάθμνα 
πενηβάιιμκηα θαη θαηαζηάζεηξ επηθμηκςκίαξ, όπμο 
πνεζημμπμημύκηαη θείμεκα γναπημύ θαη πνμθμνηθμύ 
ιόγμο  

 

αιιά θαη με γιςζζηθά θείμεκα, όπςξ πάνηεξ, 
εηθόκεξ, ζπεδηαγνάμμαηα θιπ (Ηονίδεξ, Δνόζμξ & 
Κηίκαξ, 2003).  
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Ακαδοόμεκμξ γναμμαηηζμόξ 

(emergent literacy). 
 
Ο όνμξ «ακαδοόμεκμξ γναμμαηηζμόξ» ακαθένεηαη 

ζηηξ ζομπενηθμνέξ ακάγκςζεξ θαη γναθήξ ηςκ 
μηθνώκ παηδηώκ, μη μπμίεξ ζοκδέμκηαη ηόζμ με ηεκ 
θςδηθμπμίεζε θαη απμθςδηθμπμίεζε ημο γναπημύ 
ιόγμο  

 
όζμ θαη με ηεκ θαηακόεζή ημο θαη μη μπμίεξ 

παναηενμύκηαη ζηεκ πνμζπμιηθή πενίμδμ, πνηκ 
από ηεκ είζμδμ ημο παηδημύ ζημ δεμμηηθό ζπμιείμ 
θαη ηε ζοζηεμαηηθή εθμάζεζε ακάγκςζεξ θαη 
γναθήξ.  



Οηεκ πνμζπμιηθή εθπαίδεοζε δε δηδάζθμομε ακάγκςζε θαη 
γναθή!!!  
 
 
 Ε ζοζηεμαηηθή δηδ/ιία ηεξ ακάγκςζεξ θαη γναθήξ είκαη θαη 

πνέπεη κα παναμέκεη θύνημ ένγμ ηςκ δαζθάιςκ ημο 
δεμμηηθμύ ζπμιείμο. 
 

 
 Ε Ημοηζμοβάκμο (2000) οπμζηενίδεη όηη «ε γιώζζα 

μαζαίκεηαη με ηεκ επηθμηκςκία θαη ηε πνήζε θαη όπη με ηεκ 
ελάζθεζε. Γπηθμηκςκία πμο πανέπεη εοπανίζηεζε ζηα παηδηά 
θη όπη απμμόκςζε». Αοηή ε ακηίιερε ημο επηθμηκςκηαθμύ 
παναθηήνα ηεξ γιώζζαξ, απμηειεί μία από ηηξ βαζηθέξ ανπέξ 
ηεξ κέαξ πνμζέγγηζεξ γηα ηεκ ακάδοζε ημο γναμμαηηζμμύ. 

 
 



Ε Γιώζζα ζηα Κ.Ν.Ο.  

 Ηαηακόεζε πιενμθμνηθώκ θεημέκςκ 

 

 Παναγςγή πιενμθμνηθώκ θεημέκςκ 

 

 Ηαηακόεζε γναπημύ ιόγμο 

 

 Παναγςγή γναπημύ ιόγμο 
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Ηαηακόεζε πιενμθμνηθώκ θεημέκςκ:  
 
Τύποι κειμένων:  
Ναναμύζηα, Νμηήμαηα, Ζζημνίεξ, Γιςζζμδέηεξ, Νανμημίεξ 
 
Μδεγίεξ πνμζακαημιηζμμύ γηα μηα επίζθερε, Ηακόκεξ με ημοξ μπμίμοξ 

παίδεηαη έκα παηπκίδη,  
 
Ηαηεοζύκζεηξ ζηεκ οιμπμίεζε μηαξ ζοκηαγήξ 
 
 Απιμί δηάιμγμη «μεηαλύ αγκώζηςκ» με ζογθεθνημέκμ ζηόπμ: μδεγίεξ, 

θακόκεξ, πνόζθιεζε θ.ιπ.,  
 
Μηηδήπμηε πνμθμνηθό θείμεκμ 
  
 Δηάιμγμη ειεύζενμη αιιά θαη ζπεδηαζμέκμη από ηε κεπηαγςγό 
 
Οοδεηήζεηξ 



Ναναγςγή πιενμθμνηθώκ θεημέκςκ:  
 
Αθεγήζεηξ παναμοζηώκ θαη ηζημνηώκ θακηαζηηθώκ ή 

πναγμαηηθώκ, Ννμθμνηθέξ δηεγήζεηξ: 
 
Ναηπκίδηα νόιςκ, Δναμαημπμηήζεηξ, Θεαηνηθό παηπκίδη, 

Αοημπανμοζηάζεηξ/πανμοζίαζε θάπμημο γεγμκόημξ ή 
πνμζώπμο μέζα ζηεκ ηάλε, Νενηγναθέξ εηθόκςκ, 
πηκάθςκ δςγναθηθήξ θ.ιπ., 

 
 Νμηήμαηα, Πναγμύδηα, Αηκίγμαηα, Γιςζζμδέηεξ, 

Νανμημίεξ. 
 
Γηθμκμγναθεμέκεξ ηζημνίεξ, Αθήγεζε θαζεμενηκώκ 

γεγμκόηςκ, Νενηγναθέξ πνμζώπςκ ή γεγμκόηςκ πμο 
παναθίκεζακ ημ εκδηαθένμκ ημοξ. 
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Ηαηακόεζε γναπημύ ιόγμο  

 
Δηαθεμίζεηξ, Ιαγεηνηθέξ ζοκηαγέξ, Θίζηεξ γηα ηεκ αγμνά πνμσόκηςκ, 

Ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ, Ακάγκςζε βηβιίςκ: Παναμύζηα, ηζημνίεξ, 

πενημδηθά…, Γηθμκμγναθεμέκα βηβιία, Πμιοηνμπηθά θείμεκα. 

 
 
 
 
           
     

Έκηοπα: ιμγανηαζμμί, εηζηηήνηα…, Γηηθέηεξ, Πνμζθιήζεηξ, Ακαθμηκώζεηξ, 

Γοπεηήνηεξ θάνηεξ, Σοκηαγέξ γηαηνμύ, Θμγανηαζμμί ΔΓΕ, ΟΤΓ… 

Φάνηεξ, Αθίζεξ, Γλώθοιια βηβιίςκ, Γηθμκμγναθεμέκα βηβιία. 

Αθήγεζε  μηθμγεκεηαθώκ ηζημνηώκ όμμνθςκ ζηηγμώκ πμο δήζαμε 

Αθνόαζε  ηζημνηώκ παηδηθήξ ιμγμηεπκία από ημ  Ζκηενκέη 
 
 



Ναναγςγή γναπημύ ιόγμο:  
 
Ννμζθιήζεηξ, Αθίζεξ, Ιεκύμαηα ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο, 

Μδεγίεξ παηπκηδηώκ, Ιαγεηνηθέξ ζοκηαγέξ. 
 
Ννμζθιήζεηξ, Αθίζα, Θμγηζμηθό αηζζεηηθήξ έθθναζεξ & 

ακάπηολεξ ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ (tuxpaint).  
 
νήζε δηαθμνεηηθώκ ενγαιείςκ γναθήξ: μανθαδόνμη, μμιύβηα, 
 
Ειεθηνμκηθόξ Ρπμιμγηζηήξ, Θμγηζμηθό εκκμημιμγηθήξ 

πανημγνάθεζεξ kidspiration-θεημέκμο Word, 
 
Νίκαθεξ ακαθμνάξ, Νηκαθίδεξ θαηαζηεμάηςκ, Ναηπκίδηα με 

ηηξ ιέλεηξ, Νμηήμαηα 



 
Ε γναθή δεκ κμείηαη μεπακηζηηθά, δειαδή μόκμ ςξ ελάζθεζε ηεξ ιεπηήξ 
θηκεηηθόηεηαξ ή ςξ ζοκημκηζμόξ μαηημύ πενημύ.  
Σε αοηή ηε ιμγηθή ήηακ μη ιεγόμεκεξ πνμγναθηθέξ αζθήζεηξ, πμο ζοκήζςξ είηε 
απαηημύζακ «γέμηζμα» εκόξ ζπεδίμο είηε ημ «ηνάβεγμα» μηαξ γναμμήξ.  

 
Γηαλληθνπνύνπ, 2015.  





Πνιπηξνπηθό θείκελν 



Ε Αλημπμίεζε ηεξ Πέπκεξ ζηεκ 

Γθπαίδεοζε 

"Ο σκοπός της τέχνης δεν είναι να 
αναπαραστήσει την εξωτερική εμφάνιση των 

πραγμάτων, αλλά την εσωτερική τους σημασία." 
Αριστοτέλης 



Ιε ημκ όνμ ηέπκεξ ζημ ζπμιείμ εκκμμύμε 
ηε ιμγμηεπκία, ηε μμοζηθή, ημκ 

θηκεμαημγνάθμ, ηα εηθαζηηθά, ημ ζέαηνμ, 
ημ πμνό θ.ι.π 



 Ε επαθή ηςκ παηδηώκ με ηεκ ηέπκε βμεζά ηα παηδηά: 
 
  κα απμθηήζμοκ εοαηζζεζία, ηθακόηεηα γηα μάζεζε 
 κα γίκμοκ πημ δεμημονγηθά 
 κα εκηάζζμκηαη μμαιόηενα ζηεκ μμάδα 
 κα εκηζπύμοκ ηηξ κμεηηθέξ ημοξ ιεηημονγίεξ (ζθέρε, θνίζε, ακάιοζε, αθαίνεζε, 

ζύκζεζε, παναηήνεζε, μκήμε) 
  
 ζοκηειεί ζηεκ θαιύηενε θαηακόεζε ημο εαοημύ ημοξ, ηςκ άιιςκ ακζνώπςκ θαη ημο 

θόζμμο, με πενηζζόηενμ μιηζηηθμύξ  ηνόπμοξ Lawrence, 2008:67) 
 

 απμηειεί ζεμακηηθή «πνόθιεζε γηα ζθέρε» (Ηόθθμξ, 2009) θαη πνμάγεη ημ ζημπαζμό 
(Ηόθθμξ, 2011). 
 

 πανίδεη ζημ μαζεηή γκςζηηθή εοειηλία, ακαπηύζζεη ηε θακηαζία ημο, ςζεί ηε ζθέρε 
ημο ζε πμιιαπιέξ ενμεκείεξ, ημκ εκδοκαμώκεη πμιηηηζηηθά θαη ημκ εοαηζζεημπμηεί 
αηζζεηηθά.  
 

 ζοκηειεί ζηεκ θαιύηενε θαηακόεζε ημο εαοημύ ημοξ, ηςκ άιιςκ ακζνώπςκ θαη ημο 
θόζμμο, με πενηζζόηενμ μιηζηηθμύξ  ηνόπμοξ (Lawrence, 2008:67) 
 

 Ε ηέπκε, ιόγς ηεξ πνήζεξ πμηθίιςκ ζομβμιηθώκ ζοζηεμάηςκ, είκαη ηθακή κα 
εκενγμπμηήζεη ηεκ πμιιαπιή κμεμμζύκε θαη κα θαιύρεη ηηξ ακάγθεξ ημο αηόμμο γηα 
μιηζηηθή ακάπηολε ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ (Gadsen, 2008, ζ. 52).  

 
 

 



Μ νόιμξ ημο εθπαηδεοηηθμύ 
 Δίκεη πιήζμξ ενεζηζμάηςκ 

Δεμημονγεί ζοκζήθεξ ζοκαηζζεμαηηθήξ έθθναζεξ θη 
αιιειεπίδναζεξ 

Δηαζθαιίδεη έκα πνμζηαηεοηηθό θιίμα αμμηβαίαξ 
εμπηζημζύκεξ 

Γκηζπύεη ηεκ εκενγεηηθή ζομμεημπή, ηεκ ελενεύκεζε θαη ημκ 
πεηναμαηηζμό 

Γμπκέεη  

Σοκ-δεμημονγεί 

 Ο εκπαιδερηικόπ δεμ ςοειάζεηαι μα έςει ειδικέπ γμώζειπ! 

 

 
  Μ νόιμξ ημο είκαη:  

Γμροπςηηθόξ 
Ρπμζηενηθηηθόξ 
Οοκημκηζηηθόξ  
Αοζεκηηθόξ        

Φηιηθόξ  



Πα projects Visible (VT) θαη Artful Thinking (AT)  
Πα πνμγνάμμαηα μναηή ζθέρε θαη έκηεπκμξ ζοιιμγηζμόξ  

Τα δύμ αοηά projects, ακαπηύπζεθακ οπό ηεκ αηγίδα ημο Project Zero 
(PZ) ημο Πακεπηζηεμίμο ημο Harvard.  

Τμ VΤ πμο έπεη πηα θιείζεη 10 πνόκηα δςήξ, πνμεγείηαη πνμκηθά από ημ 
ΑΤ θαη ζοκδέεηαη με αοηό θαζώξ μμηνάδμκηαη ηηξ ίδηεξ ή πανόμμηεξ 
εθπαηδεοηηθέξ ηεπκηθέξ ζε έκα εονύ θάζμα ειηθηώκ πμο απιώκεηαη 

θονίςξ ζηεκ ηοπηθή εθπαίδεοζε.  

 

To ηζημνηθό πιαίζημ ημο PZ θαζώξ θαη όια ηα πνμγνάμμαηα πμο αοηό 
οπμζηενίδεη πανμοζηάδμκηαη ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε: 

http://www/pz.harvard.edu  



Γκδεηθηηθμύ ηύπμο ενςηήμαηα πμο εκενγμπμημύκ ηε ζημπαζηηθή 
δηάζεζε 

 Ξμοηίκεξ 
Ε παιέηα ηεξ “έκηεπκεξ ζοιιμγηζηηθήξ” απμηειείηαη από 6 
ηνόπμοξ ή μμνθέξ ζοιιμγηζμμύ θόνμεξ ή μμηίβα δηακμεηηθήξ ή 
πκεομαηηθήξ ζομπενηθμνάξ-πμο ακηηζημηπμύκ ζε 6 βαζηθά 
πνώμαηα θαη έπμοκ δηπιή δοκαμηθή:  

 

Γίκαη εκδεδεηγμέκμη ηνόπμη ηόζμ γηα ηεκ ελενεύκεζε ηςκ ίδηςκ 
ηςκ ένγςκ ηέπκεξ, όζμ θαη γηα ηεκ ελενεύκεζε ζεμάηςκ θαη 
εκκμηώκ ημο ζπμιηθμύ πνμγνάμμαημξ. 

  



Έκηεπκμξ ζοιιμγηζμόξ  



• Γνώηεζε, ελέηαζε, ένεοκα 

   γαιάδημ: νςηάς, ακανςηηέμαη, ελεηάδς, ενεοκώ  

•Ναναηήνεζε θαη πενηγναθή 

   πνάζηκμ: παναηενώ θαη πενηγνάθς  

•Οογθνίκμκηαξ θαη ζοκδέμκηαξ 

   πμνημθαιί: ζογθνίκς θαη ζοκδές  

•Γλέηαζε από δηαθμνεηηθέξ γςκίεξ ζέαζεξ 

   θίηνηκμ: ελεηάδς από δηαθμνεηηθέξ γςκίεξ ζέαζεξ  

•Γνμεκεία θαη αηηημιόγεζε,  

   θόθθηκμ: αηηημιμγώ  

•Άιιεξ δεμημονγηθέξ ηεπκηθέξ 

βημιεηί: δηενεοκώ ηεκ πμιοπιμθόηεηα  

Πα 6 μμηίβα ημο Έκηεπκμο Οοιιμγηζμμύ (Harvard, 
2004) είκαη : 



Πα μμηίβα 
 

 

Ιμηίβμ 1. ΓΞΩΠΕΟΕ, ΓΛΓΠΑΟΕ, ΓΞΓΡΚΑ  



1. 1. Βιέπς, Ζζπονίδμμαη, ακανςηηέμαη /δηενςηώμαη [I see, I 
think, I wonder] Δεηάηε από ημοξ μαζεηέξ κα παναηενήζμοκ 
έκα ένγμ ηέπκεξ   

Τη βιέπεηξ; 

Τη ζθέπηεζαη γη αοηό πμο βιέπεηξ; 

Τη είκαη αοηό πμο ζε θάκεη κα ακανςηηέζαη γη΄ αοηό ημ ένγμ; 

Υπμζηενίληε ηεκ ενμεκεία ζαξ με ιμγηθά επηπεηνήμαηα  



2. 1 ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΕ ΗΑΖ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ Ναηπκίδη επελενγαζίαξ  

Παναηενώ  

Γπελενγάδμμαη  

Γνμεκεύς  

Παναηενώ δειαδή πενηγνάθς θάηη όπςξ θαίκεηαη.  

Γπελενγάδμμαη δειαδή επεθηείκμμαη ζηηξ ιεπημμένεηέξ ημο  

Γνμεκεύς δειαδή ελεγώ ηη ζεμαίκεη γηα μέκα, πμηα είκαη ε ζεμαζία 
ημο θαη ημ κόεμά ημο.  

Παίνκμομε έκα ένγμ ηέπκεξ θαη ημ πςνίδμομε ζε επημένμοξ 
εκόηεηεξ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Θεόθηιμο αηδεμηπαήι, (Δίμπεν Άιηα Ρπανπεία Ζηαιίαξ, 1928)   

73.5x115, (Ηαδεΐκε ζε θαμβά) 

 

 



Δεμημονγηθέξ ενςηήζεηξ [Creative Questions] Έκα μμηίβμ γηα ηε 
δεμημονγία ενςηήζεςκ με δηακμεηηθή πνόθιεζε Γηαηί... 

 

 (1) Γηα πμημοξ ιόγμοξ...  

(2) Τη ζα γηκόηακ ακ... ;  

(3) Γηα πμημ ζθμπό... ;  

(4) Πμηα ζα ήηακ ε δηαθμνά εάκ...;  

(5) Τη ζα ζοκέβαηκε ακ γκςνίδαμε όηη...;  

(6) Τη ζα άιιαδε ακ... ;  

(7) Ακ οπμζέζμομε όηη...  









Βλέπω βουνά, δέντρα 

και ένα ποτάμι!!  
Σκέφτομαι ότι θα είναι άνοιξη!!!! Αναρωτιέμαι τι κάνει ο μικρός 

άνθρωπος εκεί!!! 

Ξμοηίκα ζθέρεξ  



Adalbert Waagen, Hunting in the Alps. Oil on canvas, 52 x 41 1/2 inches. Collection of the 
Nasher Museum of Art at Duke University.  



 «Οη άζιμη ημο Αιέλακδνμο» (Rene Magritte, 1967) 

Ωζηόζμ, ζημ ζεμείμ αοηό ζα πνέπεη κα 
οπμγναμμηζηεί ε αλία ηεξ σημαντικής τέχνης. Γηα κα 
μπμνεί έκα ένγμ ηέπκεξ κα δηεοθμιύκεη ημκ θνηηηθό 
ζημπαζμό, είκαη απαναίηεημ κα απμηειεί ακηηθείμεκμ 
ορειήξ αηζζεηηθήξ αλίαξ.  



Ναπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ, Οπμιηθή Ούμβμοιμξ Ν.Α.  
Θάνηζα 2017 

Αλημπμίεζε Οημπαζηηθώκ Ννμζεγγίζεςκ 

 
Πα 6 θαπέια ηεξ ζθέρεξ ημο De Bono 

 
Τμ εθπαηδεοηηθό δνάμα 

 



Πα Έλη Ηαπέια Οθέρεξ-Edward de Bono 
 
 
Πνόθεηηαη γηα μία πνμζέγγηζε πμο μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί 
γηα ηε δηενεύκεζε δηαθμνεηηθώκ απόρεςκ θαη ζθεπηηθώκ επί 
μίαξ πμιύπιμθεξ θαηάζηαζεξ ή πνόθιεζεξ (Cosy Lab, 2013).  
 
Βαζίδεηαη ζηεκ ακάπηολε ηεξ πιεονηθήξ ζθέρεξ (lateral 
thinking), ζηεκ έμμεζε δειαδή πνμζέγγηζε εκόξ πνμβιήμαημξ 
από δηαθμνεηηθέξ μπηηθέξ γςκίεξ (Wikipedia 2013).  
 
 
Πνμθεημέκμο κα εκηζπύζεη ηεκ εκαιιαθηηθή ζθέρε μ de Bono 
πνόηεηκε έλη θαπέια ζθέρεξ με δηαθμνεηηθά πνώμαηα, ηα 
μπμία ακηηθαημπηνίδμοκ ηηξ δηαθμνεηηθέξ μπηηθέξ ημο οπό 
ελέηαζε πνμβιήμαημξ (The de Bono Group 2013). 



ΠΑ ΓΛΖ ΟΗΓΝΠΜΙΓΚΑ ΗΑΝΓΘΑ ΠΜΡ 
DE BONO 



 



 



Ε ζθέρε μαξ είκαη ημπμζεηεμέκε μέζα ζε έκα 
θμοηί, έκα θμοηί πμο απμηειείηαη από 
πενημνηζμμύξ, πνμζδμθίεξ, ηδέεξ, ακηηιήρεηξ θαη 
πνμθαηαιήρεηξ.  

Όηακ θάπμημξ ζέιεη κα βνεη κέεξ ηδέεξ, ηόηε ζα 
πνέπεη κα βγεη έλς κα απμδνάζεη από αοηό. 

 “είμαζηε παγηδεομέκμη ζηεκ πνμζςπηθή μαξ 
ηζημνία” J. Mezirow  

 

Τμ « Think outside the box » ζεμαίκεη κα 
ζθέθηεζαη πένα από ηα ζοκεζηζμέκα δειαδή κα 
είζαη δεμημονγηθόξ.  



 

Γεκηνπξγηθή ζθέςε - Πιάγηα ζθέςε –  
Παξάιιειε ζθέςε 

1. Σν πξόβιεκα: Μέζα ζην θνπηί 

2. Σν αίηεκα: λα βγνύκε έμσ από ην 
θνπηί  

3. Η ιύζε: Γεκηνπξγηθή ζθέςε 

4. Ο ηξόπνο: Πιάγηα ζθέςε 

5. Η βνήζεηα: Παξάιιειε ζθέςε 
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Η ΛΤΗ: ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ &  ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΚΔΦΗ… 

πγθιίλνπζα ή θξηηηθή 
δηαδηθαζία ζθέςεο. 
Παξαδνζηαθόο ηξόπνο 
ζθέςεο. Μία ιύζε, ε νπνία 
ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή θαη 
ζπλήζσο ηα απνηειέζκαηα 
είλαη θαηά θάπνηνλ ηξόπν 
πξνθαζνξηζκέλα. 

 Απνθιίλνπζα ή 
δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία ζθέςεο. 
Απνκάθξπλζε ηεο ζθέςεο 

από ηηο γλσζηέο θαη 
ζπλεζηζκέλεο απαληήζεηο. 

 

Η ηθαλόηεηα 
παξαγσγήο ελόο λένπ 
έξγνπ ή κηαο ηδέαο κε 

βάζε ηε θαληαζία. 
 



Ο ηξόπνο: Πιάγηα ζθέςε (Lateral thinking) 

 O De Bono ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απεγθισβίζεη ηνλ αλζξώπηλν λνπ από 
ηελ «θάζεηε ζθέςε», επηλόεζε ηελ «πιάγηα ζθέςε» γηα ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνύλ δεκηνπξγηθή παξαγσγή πξσηόηππσλ ηδεώλ. 
 

 Ο άλζξσπνο, θαηά ηνλ de Bono, γηα ηελ εμεύξεζε ηεο πξνζθνξόηεξεο 
ιύζεο ζε έλα ηνπ πξόβιεκα ζηεξίδεηαη, θαηά βάζε: 
 ζηε ινγηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο,  
 ζηε ζπζρέηηζε,  
 ζηελ απνηίκεζε θαη, ηέινο, 
  ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο ιύζεο.  

 Με άιια ιόγηα ε επηζπκεηή ιύζε αλαδεηείηαη κέζσ ηεο «θάζεηεο ζθέςεο», 
ε νπνία παξά ηελ αμία ηεο, εγθισβίδεη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηελ αλζξώπηλε 
ζθέςε θαη ηελ νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε αδηέμνδν, δειαδή δελ ηελ αθήλεη 
λα ζθεθηεί δεκηνπξγηθά. 
 

 Γηα λα παξάγνπκε λέεο πξσηόηππεο ηδέεο, είλαη απαξαίηεηνο ν 
απεγθισβηζκόο καο από ηα ζηελά πιαίζηα πνπ καο βάδεη ε θπξίαξρε ηδέα, 
δειαδή ε «θάζεηε ζθέςε». 



Κάζεηε  πιάγηα 

ΔΝΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΑ 

 

Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

1. Καζνξηζκόο ζηόρσλ 

2. Καηαγξαθή ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

3. Αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ 

4. Δπηινγή θαιύηεξεο 

5. εθαξκνγή 

θάζεηε 

Ηαη ε 
πιάγηα; 
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https://homerworld.blogspot.gr/2014_04_01_archive.html 
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…ΚΑΙ Η ΒΟΗΘΔΙΑ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ οΚΔΦΗ:  

ΟΙ ΠΟΛΛΔ ΟΠΣΙΚΔ ΒΟΗΘΟΤΝ ΚΑΛΤΣΔΡΑ 

Παξάιιειε ζθέςε 

αληηζεηηθή ζθέςε 



ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΔΞΑΙΑ- ΠΓΚΖΗΓΟ - 
ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΜΟ ΞΜΘΜΟ  

  



Τμ Γθπαηδεοηηθό Δνάμα, «Drama in Education»), είκαη μηα δμμεμέκε παηδαγςγηθή 
δηαδηθαζία (Αοδή & Φαηδεγεςνγίμο, 2007) πμο οημζεηεί ζημηπεία από ημ θμηκςκηθό 
ζέαηνμ - δειαδή ηεπκηθέξ θαη ενγαιεία ηεξ δναμαηηθήξ ηέπκεξ- με ζθμπό ηεκ 
πνμζςπηθή θαη θμηκςκηθή ακάπηολε ηςκ ζομμεηεπόκηςκ, θαζώξ θαη ηεκ 
απμηειεζμαηηθόηενε αθμμμίςζε ηεξ γκώζεξ μέζα ζημ θμηκςκηθό ηεξ πιαίζημ. 
 
Μπξοεί μα διδαςθεί είηε ωπ αμενάοηηηξ μάθημα ηέςμηπ είηε παοάλληλα 
μα ανιξπξιηθεί ωπ μέζξ για ηη διδαζκαλία διαθόοωμ μαθημάηωμ ηξρ 
ποξγοάμμαηξπ ζπξρδώμ» (Αοδή, αηδεγεςνγίμο,2007). 

 
  
 
Σακ εθπαηδεοηηθή μέζμδμξ ημ δνάμα πνεζημμπμηείηαη ζακ μέζμκ (θαη όπη ζακ 
αοημζθμπόξ) πνμζέγγηζεξ θαη δηενεύκεζεξ ηεξ κέαξ γκώζεξ. Ηαηά ηεκ εθανμμγή ημο, 
έμθαζε δίκεηαη ζηεκ δηαδηθαζία θαη όπη ζημ ηειηθό απμηέιεζμα-δειαδή ηεκ 
«πανάζηαζε»- πμο ζα πανμοζηαζηεί ζε ηνίημοξ. Ο όνμξ ελάιιμο «Δνάμα», 
ακαθένεηαη ζηεκ δνάζε πμο ζομβαίκεη ζημ εδώ θαη ηώνα θαη όπη ζημκ πνόκμ 
πνμεημημαζίαξ θάπμημο δνώμεκμο.  
 
 

ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΔΞΑΙΑ- ΠΓΚΖΗΓΟ - ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΜΟ ΞΜΘΜΟ  
  



ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗ Α ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΡ ΔΞΑΙΑΠΜΟ 
Θεηημονγεί ζε έκα θακηαζηηθό πνμζηαηεομέκμ πιαίζημ, επηηνέπμκηαξ ηε δηαπείνηζε 
δύζθμιςκ ζεμάηςκ. 
 
Βμεζάεη κα ακαδοζμύκ θαη κα γίκμοκ λεθάζανεξ δύζθμιεξ ή αθεγεμέκεξ έκκμηεξ.  
 
Φνεζημμπμηεί πενηζηαηηθά ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ, εκηζπύμκηαξ ηεκ  αλημπμίεζε ηςκ 
γκώζεςκ θαη ηςκ εμπεηνηώκ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ. 
 
Ε μάζεζε επηηογπάκεηαη μέζα από ηε πνάλε, ζε μηα δηαδηθαζία ελέηαζεξ θαη 
δηενεύκεζεξ- απμθηά έκα ζθμπό ζηόπμ, θαηακμεηό από όιμοξ. 
 
Δεκ οπάνπμοκ πνμθαζμνηζμέκα απμηειέζμαηα, όπςξ θαη δεκ  οπάνπμοκ ζςζηέξ θαη 
ιάζμξ απακηήζεηξ. 
 
Οη ζομμεηέπμκηεξ, έπμοκ μη ίδημη ηεκ εοζύκε ηεξ εθπαηδεοηηθήξ πνάλεξ.  
 
Ο εθπαηδεοηήξ γίκεηαη ζοκημκηζηήξ ηεξ  δηαδηθαζίαξ θαη δηαηενεί πμιύ ηζπονέξ 
αιιειμελανηώμεκεξ ζπέζεηξ με  ηεκ μμάδα ημο. 
 
Ηαη θονίςξ, είκαη μηα δηαδηθαζία ζοιιμγηθή, ζοκενγαηηθή θαη  δεμημονγηθή, πονήκαξ ηεξ 
μπμίαξ είκαη ε ζπέζε μεηαλύ ημο αηόμμο θαη  ηεξ μμάδαξ 
 



Ε ακάπηολε ημο δνάμαημξ θαη μη ηεπκηθέξ πμο εθανμόδμκηαη 
 

Ε δεμημονγία ημο δναμαηηθμύ πιαηζίμο (ηόπμξ, πνόκμξ, γεγμκόξ, πνόζςπα) 
Ανπηθά, δίκμκηαη από ημ δάζθαιμ μη πνώηεξ πιενμθμνίεξ, πμο ζα 
αλημπμηήζμοκ μη ζομμεηέπμκηεξ γηα κα λεθηκήζμοκ ημ πηίζημμ ημο θακηαζηηθμύ 
θόζμμο ημο δνάμαημξ. 

 
Δεμημονγείηαη ε θαηάιιειε αημόζθαηνα γηα ηεκ εηζαγςγή ηεξ δναμαηηθήξ 
έκηαζεξ, εκώ ανπίδεη ημ πηίζημμ ημο νόιμο θαη ημο πώνμο πνεζημμπμηώκηαξ 
ηηξ παναθάης ηεπκηθέξ: 
 
Ναγςμέκε εηθόκα 
 
ηίζημμ ηεξ «ζηάζεξ» ημο νόιμο 
 
Δεμημονγία ήπςκ 
 
Ννμζςπηθά ακηηθείμεκα ημο νόιμο 
 
Μμαδηθή δςγναθηθή 
 
Ξόιμξ ζημκ ημίπμ 
 
 
 



Ε θμνύθςζε ημο δνάμαημξ - Πμ θεκηνηθό δναμαηηθό γεγμκόξ θένκεη ηα 
πνόζςπα ημο δνάμαημξ ακηημέηςπα με έκα δίιεμμα ή έκα πνόβιεμα ημ μπμίμ 
πνέπεη κα ιύζμοκ.  
 
Ακαθνηηηθή θανέθια 
Δηάδνμμμξ ηεξ ζοκείδεζεξ  
Ηύθιμξ ημο θμοηζμμπμιημύ 
Οομβμύιηα 
Πμ ζέαηνμ ηεξ Αγμνάξ 
Ε ανμαηςζηά ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ θαη ηςκ αληώκ 
 

 
Ε ιύζε ηεξ πιμθήξ γίκεηαη ζοκήζςξ ζηα ηειεοηαία επεηζόδηα. Οη 
ζομμεηέπμκηεξ δίκμοκ ημ ηέιμξ ηεξ ηζημνίαξ, εζηηάδμκηαξ ζηηξ ζοκέπεηεξ ηεξ 
απόθαζεξ πμο πάνζεθε. 

 
Ούκηαλε θεημέκμο 
Μμαδηθό γιοπηό 
Ακίπκεοζε ηεξ ζθέρεξ ημο άιιμο 
Ναίνκμκηαξ απόζηαζε 
 
 
 
 
 



 
 

ΓΚΔΓΖΗΠΖΗΓΟ ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΜΡ ΞΕΟΖΙΜΝΜΖΜΡΙΓ ΟΠΜ 
ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ  ΔΞΑΙΑ 

 

Ννμζςπηθά οπάνπμκηα 
Έκαξ παναθηήναξ εηζάγεηαη ή πηίδεηαη μέζα από ηηξ πιενμθμνίεξ 
πμο ακαθένεη γηα θάπμηα πνμζςπηθά ακηηθείμεκα. 
 
Δάζθαιμξ ζε νόιμ 
Ο εθπαηδεοηήξ «μπαίκεη» ζε νόιμ γηα κα πνμςζήζεη ηε δνάζε, κα 
πηίζεη έκα δίιεμμα ή κα επηιύζεη μηα  θαηάζηαζε. 
 
Οοιιμγηθόξ παναθηήναξ 
Ιηα μμάδα αοημζπεδηάδεη πάκς ζε έκα  παναθηήνα. Ο θάζε έκαξ 
μπμνεί κα μηιήζεη ζακ δηαθμνεηηθή θςκή ημο  ίδημο παναθηήνα. 
 
 
 
 



Θέαηνμ ηεξ Αγμνάξ: Ιηα μηθνή μμάδα δναμαημπμηεί μία 
ζθεκή. Ηαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ δναμαημπμίεζεξ μπμνεί 
μπμημζδήπμηε από ημοξ ζομμεηέπμκηεξ πμο παναθμιμοζμύκ 
κα δηαθόρεη ηε ζθεκή γηα κα ακηηθαηαζηήζεη έκακ από ημοξ 
παναθηήνεξ θαη κα δώζεη μία άιιε έθβαζε ζημ δνάμα. Ιπμνεί 
κα ακηηθαηαζηαζεί μόκμ έκαξ ή θαη πενηζζόηενμη παναθηήνεξ 
θαηά ηεκ ελέιηλε ηεξ ζθεκήξ. 
 
 
 
 
Ηύθιμξ ημο θμοηζμμπμιημύ: Ο εθπαηδεοηηθόξ ζε νόιμ 
μπμνεί κα δηαδώζεη ζημοξ ζομμεηέπμκηαξ θάπμηα θήμε πμο 
αθμνά ηε δςή ηςκ πνμζώπςκ ημο δνάμαημξ. Ηαζώξ μη θήμεξ 
μεηαδίδμκηαη ζηεκ μμάδα, μπμνμύκ κα πάνμοκ οπενβμιηθέξ 
δηαζηάζεηξ. Ιε ηεκ ηεπκηθή αοηή εηζάγεη μ εθπαηδεοηηθό 
δναμαηηθή έκηαζε ζημ Δνάμα. 
 



 
 
 
 
Οθέρεηξ πμο ιέγμκηαη θςκαπηά: Ο εμροπςηήξ παγώκεη ηε δνάζε θαη 
αθμομπώκηαξ θάπμημκ νόιμ ημο δίκεη ηεκ εοθαηνία κα μηιήζεη θαη κα πεη ηη 
ζθέθηεηαη εθείκε ηε ζηηγμή. Ε αζθάιεηα πμο ημοξ δίκεη μ νόιμξ κα 
απμθαιύπημοκ ηηξ πναγμαηηθέξ αηηίεξ θαη πνμζέζεηξ θαιιηενγεί ηεκ θνηηηθή 
θαη ζημπαζηηθή ημοξ ηθακόηεηα, αθμύ ημοξ δεηά κα παναηενήζμοκ ή κα 
λακαδμύκ ηε ζηάζε ημοξ. Ε απμζηαζημπμίεζε ημοξ βγάδεη από ηε δοκαμηθή ηεξ 
δνάζεξ θαη ημοξ εηζάγεη ζε έκακ θόζμμ ειέγπμο ηεξ δνάζε» (Παπαδόπμοιμξ, 
2010) 
 
 

Μμαδηθό γιοπηό 
Όιε ε μμάδα θηηάπκεη έκα ζπήμα, ημ μπμίμ εθθνάδεη μηα ζογθεθνημέκε μπηηθή ημο 
ζέμαημξ πμο  ελεηάδεηαη. 
 
Ακαθνηηηθή θανεθιά 
Ο παναθηήναξ ημπμζεηείηαη ζε μηα θανέθια θαη δέπεηαη ενςηήζεηξ από ηεκ μμάδα 
ζπεηηθά με ηηξ πνάλεηξ ημο. 



 
 
Μ δηάδνμμμξ ηεξ ζοκείδεζεξ 
Φνεζημμπμηείηαη ζε μηα θνίζημε ζηηγμή όπμο οπάνπεη δίιεμμα. Ο παναθηήναξ 
βαδίδεη ακάμεζα ζε δομ ζεηνέξ πμο ζπεμαηίδμοκ  μη ζομμεηέπμκηεξ θαη ημο 
δίκμοκ ζομβμοιέξ με μμνθή θνάζεςκ θαζώξ αοηόξ πενκά. 
 
 
Εμενμιόγημ/Γνάμμα: Τα μέιε ηεξ μμάδαξ εκηόξ ή εθηόξ νόιμο γνάθμοκ είηε 
ζημ εμενμιόγηό ημοξ είηε ζε έκα γνάμμα ακηακαθιώκηαξ ηα ζοκαηζζήμαηά ημοξ 
ή ηηξ ζθέρεηξ ημοξ πνμζπαζώκηαξ κα δηεοθνηκίζμοκ ηη ζοκέβε ζημ δνάμα. 
 
 
Ε ανμαηςζηά ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ θαη ηςκ αληώκ: Σε έκα πακςθόνη ή μία 
θάπα, μη ζομμεηέπμκηεξ θανθηηζώκμοκ ζεμεηώμαηα όπμο ακαγνάθμκηαη 
ζοκαηζζήμαηα ή εζηθέξ αλίεξ, ηα μπμία ζα απμηειέζμοκ ηεκ ανμαηςζηά ημο 
νόιμο γηα κα ακηημεηςπίζεη μία δύζθμιε θαηάζηαζε. Ε ηεπκηθή εζηηάδεηαη 
ζηε πνήζε εκόξ ακηηθεημέκμο-ζομβόιμο. 

  
 
 
 
 
 
 



Νενίγναμμα Ξόιμο ζημκ ημίπμ: 
«Ε ηεπκηθή ημοξ δίκεη ηεκ εοθαηνία κα θαηακμήζμοκ 
βαζύηενα ηεκ θαηάζηαζε ημο παναθηήνα, κα βηώζμοκ ηεκ 
εκζοκαίζζεζε, κα εθθνάζμοκ αηζζήμαηα αιιειεγγύεξ, αιιά 
θαη ηεκ θνηηηθή ημοξ απέκακηη ζε ζομπενηθμνέξ με ηηξ μπμίεξ 
δε ζομθςκμύκ» (Παπαδόπμοιμξ, 2007). «Γπηηνέπεη ηα 
παηδηά κα επηθμηκςκήζμοκ με ημκ παναθηήνα ζε θιίμα 
εκζοκαίζζεζεξ θαη ζημπαζμμύ» (Παπαδόπμοιμξ, 2010) 
 
 
 
Επμεηθόκεξ: Δςκηακεύεη έκα μένμξ ή μηα θαηάζηαζε με ηεκ 
ακαπαναγςγή ηςκ ήπςκ ηεξ ή ηε δεμημονγία ήπςκ πμο έπμοκ 
ζπέζε με ημ μένμξ ή ηε ζογθεθνημέκε θαηάζηαζε (π.π. Τη 
ήπμοξ ζα αθμύγαμε μέζα ζημ δάζμξ;) 
 



Σειηθά ηη παηδηά ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε; 

  

Παηδηά πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ, λα ακθηζβεηήζνπλ, 
λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζηελ επηζηεκνληθή 
αιήζεηα, αληαπνθξηλόκελα ζε εζσηεξηθέο παξνξκήζεηο ή 

αθνκνησηηθέο κεραλέο αιιόηξηαο γλώζεο θαη πξνζέγγηζεο, σο 

έλα είδνο ππνρξέσζεο; 
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Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο  

 

 

Δθπαίδεπζε είλαη ν αέξαο πνπ 
θνπληώλεη ηε θιόγα ηεο πεξηέξγεηαο, 

ώζηε λα γίλεη ππξθαγηά κάζεζεο. 


