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Βιωματικές δράσεις 2013-2014
Σχολική και Κοινωνική Ζωή
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Ψηφιακός κόσμος και εφηβεία:
Ωφέλειες και κίνδυνοι.

3



Οι ομάδες μας και τα logo τους
1.Θεοδωρόπουλος Γιώργος ,Δημητρίου Γιάννης, Μπιβόλτση Κωνσταντίνα,Μαλεσάγκου Κατερίνα, Γρατσουνίδου Ελένη.
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2.Αριάδνη Καραγκιοζίδου, Ξανθίππη Κοκοβιάδου, Ενρίκ Μπαλίου, 
Τραϊανός Πάνου. 
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3.Διονύσης Μπαρούφας, Χρήστος Ζούμκα, Παναγιώτα Νικολαΐδου, 
Μαρία Αθανασίου.
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4. Χρήστος Τριανταφύλλου,Ορέστης Αραβιάδης, Ευάγγελος 
Βαρσαμάκης, Χρήστος Χατζής.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Το παραπάνω θέμα επιλέχθηκε στα πλαίσια των 
Βιωματικών Δράσεων της Α’ Γυμνασίου , και 
απασχόλησε ένα τμήμα 17 μαθητών (7 κορίτσια – 10 
αγόρια) στο Α΄ Γυμνάσιο Φλώρινας κατά το σχολικό 
έτος 2013-2014.
Οι μαθητές επέλεξαν το θέμα προκειμένου να 
εξερευνήσουν λίγο πιο βαθιά τις δυνατότητες της 
ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο διαχείρησης αυτής από την πλευρά τους.
Από την πλευρά της διδάσκουσας η επιλογή του 
θέματος έγινε με σκοπό τον εμπλουτισμό των 
γνώσεων των μαθητών για τον όρο «ψηφιακός», τους 
ορίζοντες και τις προοπτικές που η ψηφιακή 
τεχνολογία ανοίγει στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην 
επιστημονική έρευνα αλλά και στην καθημερινότητά 
μας.
Μετά τον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των 
εφαρμογών της ψηφιοποίησης, η κριτική θεώρηση και ο 
εντοπισμός των κινδύνων που ελοχεύουν από την 
άκριτη και υπερβολική χρήση των Η.Υ. και άλλων 
εφαρμογών υπήρξε ο επόμενος στόχος του μαθήματος. 
Σκοπός αυτού του δεύτερου σκέλους υπήρξε η 
καλύτερη δυνατή γνωστική και συναισθηματική 
θωράκιση των μαθητών απέναντι στους κινδύνους 
(μοναξιά, απομόνωση, εξάρτηση, διαδικτυακό bulling, 
ψεύτικες ειδήσεις κ.τ.λ.)
Τέλος , οι ίδιοι μαθητές πρότειναν τρόπους 
αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνογνωσίας με σκοπό την 
υγιή εξάπλωσή της στη μελλοντική καθημερινότητα 
του ανθρώπου όπως αυτοί την οραματίστηκαν.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας. 
Χωρισμός των μαθητών σε 4 ομάδες. Ονομασία 
των ομάδων από τα μέλη τους.  Σύνταξη κοινού 
συμβολαίου συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της 
δράσης.

 Παιχνίδια ρόλων με σκοπό την καλύτερη 
βιωματική αφομοίωση των διάφορων ιδεών -  
θεμάτων.

 Έντυπο υλικό από διάφορες πηγές (π.χ. από το 
πρόγραμμα «Στηρίζομαι στα πόδια μου»).

 Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών με σκοπό 
τη σάτυρα της εξάρτησης από τον υπολογιστή, 
την αποτύπωση των προβληματισμών τους και 
της φαντασίας τους για τις εφαρμογές του 
μέλλοντος. 

 Παρουσίαση ψηφιακού υλικού,  (power point 
και επίσκεψη ιστοσελίδων ) , με σκοπό τη 
διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών  και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην έρευνα.

 Χρήση ερωτηματολογίων με σκοπό τη συλλογή 
στατιστικών στοιχείων για τη συμπεριφορά των 
εφήβων αλλά και των οικογένειών τους στην 
ψηφιοποιημένη εποχή.
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η καινοτόμα μέθοδος των Βιωματικών Δράσεων 
στην Α΄Γυμνασίου έδωσε τη δυνατότητα στους 
μαθητές:
 Να ξεφύγουν από τη δασκαλοκεντρική 

μέθοδο διδασκαλίας και να αναπτύξουν 
καινούργιες δεξιότητες όπως την ατομική 
αλλά και συλλογική έρευνα καθώς και την 
ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

 Να καλλιεργήσουν μία πιο ολιστική 
προσέγγιση του θέματος που 
διαπραγματεύονται.

 Να μάθουν να δουλεύουν 
ομαδοσυνεργατικά, ξεπερνώντας τις όποιες 
δυσκολίες ανακύπτουν όπως διαφορά 
φύλλου, ιδεών, ενδιαφερόντων. 
Συνειδητοποίησαν με αυτό τον τρόπο τη 
δυναμική της συλλογικής εργασίας και της 
«ένωσης» των δυνάμεών τους.

 Να αυτοσχεδιάσουν μέσα στην τάξη και να 
λαμβάνουν πρωτοβουλίες κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία.

 Να ερευνούν προκειμένου να εξάγουν 
αποτελέσματα.

 Να οργανώνουν και να παρουσιάζουν  μόνοι 
τους το αποτέλεσμα της έρευνάς τους.
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Η Συντονίστρια Καθηγήτρια :
Τσατσούλη θεοδώρα ΠΕΟ5 
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