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ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

• Γρέζου Ειρήνη (Α1)
• Δημητρίου Μαγδαληνή (Α1)
• Ζαχαρόπουλος Σωτήρης (Α2)
• Κοκαρόπουλος Άγγελος (Α2)
• Μαργαρίτης Αθανάσιος- Λεωνίδας (Α2)
• Μπακάλης Νικόλαος (Α2)
• Μπαρδάκας Διονύσιος (Α2)
• Πάνος Φίλιππος (Α3)
• Παπαγρηγορίου Ιωσήφ (Α3)
• Σβάρνας Βαγγέλης (Α4)
• Σοβιτσλής Γιώργος (Α4)
• Συμεωνίδης Ιορδάνης (Α4)
• Ταλλίδης Γιώργος (Α4)
• Τασομηνόπουλος Γιώργος (Α4)
• Τικταπανίδης Παύλος (Α4)
• Τσιγγέλης Αλέξανδρος (Α4)
• Φετάχου Φατιόν (Α4)



  



  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ομαδοσυνεργατική
 Διερευνητική
Βιωματική
Διαθεματική 

προσέγγιση



  

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ



  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

• Η ενασχόλησή μας με το παραπάνω θέμα έγινε στα πλαίσια του μαθήματος 
Βιωματικές δράσεις ΣΚΖ στο 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας το Σχολικό έτος 2013-14 με 
μαθητές από την Α΄ Γυμνασίου. Ο καταρτισμός του τμήματος έγινε ύστερα από 
επιλογή των μαθητών του συγκεκριμένου θέματος. Ο αριθμός των μαθητών που 
συμμετείχαν ήταν 17 (15 αγόρια και 2 κορίτσια) τα οποία ανήκαν σε ποικίλα τμήματα 
και δεν γνωρίζονταν καλά μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη διαπίστωση αποτέλεσε και 
πρόκληση για τη διδάσκουσα στο κατά πόσο θα μπορούσαν να συνεργαστούν αλλά 
και να αλληλογνωριστούν και να συνδεθούν  ουσιαστικά μεταξύ τους. 

• Η επιλογή του θέματος  (από τη πλευρά των μαθητών)- και πάντα σύμφωνα με τις 
απαντήσεις τους- έγινε ως επί το πλείστον από περιέργεια. Από τη πλευρά της 
διδάσκουσας έγινε με σκοπό να παρουσιάσει την αληθινή πλευρά του  σημερινού 
σχολείου και να άρει τις παρεξηγημένες θέσεις για το ρόλο του. Είναι γνωστό πως 
μέσα σε ένα συναισθηματικά ευχάριστο κλίμα η διαδικασία της μάθησης επιτυγχάνεται 
και επιταχύνεται. Υποχρέωσή μας λοιπόν είναι να καταλάβουν οι μαθητές πως το 
άγχος και οι πιέσεις δεν αποφέρουν θετικά αποτελέσματα και πως μόνο μέσα από τη 
συνεργατκή, βιωματική και διερευνητική μάθηση αποφορτίζονται οι ίδιοι και από 
παθητικοί δέκτες γίνονται μικροί ερευνητές με ενδιαφέροντα και στόχους.



  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας με χωρισμό των μαθητών 
σε 4 ομάδες (4-5 ατόμων) ύστερα από δική τους επιλογή και σαφής 
ορισμός των κανόνων λειτουργίας των ομάδων  τους από τους 
ίδιους.

• Διερευνητική μάθηση με χρήση και σύνταξη ερωτηματολογίου από 
τους ίδιους  για το θέμα μας, λήψη συνέντευξης από πρόσωπα 
δικής τους επιλογής γύρω από το θέμα του άγχους και αξιολόγηση 
των δεδομένων.

• Φύλλα δραστηριοτήτων για προβληματισμό και αφορμή για 
καλλιέργεια της κριτικής τους ικανότητας

• Παροχή  βιβλιογραφικού υλικού για εμπλουτισμό και 
προσανατολισμό των ενδιαφερόντων τους.

• Εικαστικές και μουσικές εκφράσεις των μαθητών (διαθεματική 
προσέγγιση με εικαστικά, μουσική, λογοτεχνία, θρησκευτικά)

• Ελεύθερη έκφραση μέσω της δραματοποίησης



  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

•      Οι Βιωματικές Δράσεις αποτελούν μια εκπαιδευτική καινοτομία στη σχολική 
πραγματικότητα. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα πιο ελεύθερο, δημιουργικό και 
αποτελεσματικό τρόπο στο να διεκδικούν τη μάθηση.

•       Η παθητική αποδοχή της γνώσης με την στείρα παροχή του νέου μορφωτικού 
υλικού είναι πλέον παρελθόν. Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος οι μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να γνωριστούν ουσιαστικά χωρίς προκαταλήψεις και να συνεργαστούν 
ισότιμα – ο καθένας εκεί που μπορούσε να αποδώσει περισσότερο- με σκοπό να 
κατακτήσουν τη γνώση. Η δημιουργία κατάλληλου κοινωνικο-συναισθηματικού 
κλίματος βοήθησε στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και στην προαγωγή της 
σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας τους. 

•      Το κλίμα που υπήρχε στις ομάδες σε γενικές γραμμές ήταν πολύ θετικό και 
ευχάριστο. Έμαθαν κυρίως πώς να δουλεύουν ομαδικά, να επιλέγουν ένα θέμα και να 
συγκεντρώνουν πληροφορίες. Αποκτήσανε δεξιότητες στη χρήση της γλώσσας και 
στο στήσιμο των επιχειρημάτων. Όλα τα μέλη της ομάδας, το καθένα με το δικό του 
τρόπο, έμαθε να αναλαμβάνει την εργασία που το αναλογεί. Έμαθαν να 
συμπεριφέρονται με σεβασμό ακόμα και όταν έχουν διαφωνίες.

•      Το θέμα που επέλεξαν– κυρίως από περιέργεια-  τους πρόσφερε πολλά κυρίως 
στο να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι στα θέματα αυτά και να μάθουν τρόπους για να 
διαχειρίζονται το άγχος  και να το μετατρέπουν σε δημιουργικότητα και όχι σε 
αυτοκαταστροφή. 



  

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 
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