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ύλνςε
Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ θπζηνινγηθά—καζαίλνπλ δώληαο, καζαίλνπλ από ηελ
πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη από ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Απηό ιέγεηαη αλεπίζεκε
κάζεζε (θαζεκεξηλή κάζεζε). Η Δθπαίδεπζε αθνξά ζην ζρεδηαζκό ησλ αλζξώπηλσλ
εκπεηξηώλ κε ζθνπό ηε κάζεζε. Απηό ιέγεηαη επίζεκε κάζεζε (κάζεζε κέζσ
ζρεδηαζκώλ). Η επηηπρεκέλε επίζεκε κάζεζε ζπλππνινγίδεη θαη ελζσκαηώλεη ηελ
αλεπίζεκε κάζεζε κέζα ζηνπο ηξόπνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο.
1. εκαληηθέο αιιαγέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
άλζξσπνη δεκηνπξγνύλ λόεκα. Η λέα ηερλνινγία θαη ε παγθνζκηνπνίεζε
έρνπλ επηθέξεη δξακαηηθέο αιιαγέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δσή ησλ
αλζξώπσλ, ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη, θαζώο επίζεο θαη ζηνλ
ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπζρεηίδνληαη ν έλαο κε ηνλ άιινλ. Σα επίζεκα
καζεζηαθά πεξηβάιινληα πιαηζηώλνληαη ζπλεπώο από εθπαηδεπόκελνπο
ησλ νπνίσλ νη αλεπίζεκεο καζεζηαθέο πεγέο θαη εκπεηξίεο δσήο
δηαθνξνπνηνύληαη πάξα πνιύ. Υξεηάδεηαη έηζη λα αλαγλσξίδνπκε απηέο
ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη λα ρηίδνπκε πάλσ ζε απηέο κε ζθνπό λα
δεκηνπξγνύκε ηα θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.
2. Γηα όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα νη εθπαηδεπόκελνη απαηηείηαη λα έρνπλ
δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ γξακκαηηζκό-αλάγλσζε, γξαθή,
νκηιία, θαη αθνπζηηθή θαηαλόεζε. Χζηόζν ζηηο κέξεο καο ππάξρεη θάηη
πεξηζζόηεξν πνπ αθνξά ηνλ γξακκαηηζκό από όηη ζην παξειζόλ. Οη
αιιαγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θόζκν ζεκαίλνπλ όηη ν
γξακκαηηζκόο δελ είλαη θάηη ην ζηαηηθό θαη ην ζπγθεθξηκέλν. Απνηειεί
θάηη ην πνιιαπιό θαη νξίδεηαη κέζα από δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο: ηελ
ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ γισζζώλ (δηάιεθηνη, επαγγεικαηηθέο ή
ηερληθέο γιώζζεο), θαη ηελ πνιπκνξθία ησλ ςεθηαθά δηαθηλνύκελσλ
λνεκάησλ (καγλεηνθώλεζε γιώζζαο, εηθόλαο, ήρνπ). Απηή ε αιιαγή
ζηνλ γξακκαηηζκό ζήκεξα ιέγεηαη πνιιπγξακκαηηζκόο. Όιεο νη
γλσζηηθέο πεξηνρέο πξνϋπνζέηνπλ όηη νη εθπαηδεπόκελνη θαηαλννύλ απηέο
ηηο πνιιαπιέο κνξθέο θαηαζθεπήο θαη κεηάδνζεο λνεκάησλ —ζηα
καζεκαηηθά, ζηηο επηζηήκεο, ζηελ ηζηνξία, ζηε ινγνηερλία, ζηελ
πιεξνθνξηθή θηι.
3. Οη καζεζηαθέο εκπεηξίεο δηαθνξνπνηνύλ ηνπο αλζξώπνπο. Έρνπλ ζαλ
απνηέιεζκα ηελ ηθαλόηεηα ησλ εθπαηδεπόκελσλ λα κπνξνύλ λα μέξνπλ ή
λα θάλνπλ θάηη ην νπνίν δελ ήμεξαλ ή δελ κπνξνύζαλ λα θάλνπλ πξηλ. Η
απνκλεκόλεπζε θαη ε επαλάιεςε πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί
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θαηεπζείαλ από ην δάζθαιν δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά όηη θάηη έρεη γίλεη
αληηιεπηό εθηόο από ηηο δεμηόηεηεο ηεο απνκλεκόλεπζεο θαη ηεο
επαλάιεςεο. Οη καζεζηαθνί ζρεδηαζκνί ζηεξίδνληαη ζε κηα θηινζνθία
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ε νπνία αμηνπνηεί θαη αλαγλσξίδεη κηα πνηθηιία
ελεξγώλ ηξόπσλ απόθηεζεο ηεο κάζεζεο. Η δηδαζθαιία, ε νπνία
αμηνπνηεί ηελ πνιπκνξθία θαη ηελ εηεξόηεηα θαη νδεγεί ηνλ
εθπαηδεπόκελν ζε κηα κεηάβαζε/κεηακόξθσζε, ζπκπεξηιακβάλεη κηα
ζεηξά από δηαδηθαζίεο γλώζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ απνιύησο
θαηαλνεηέο θαη λα είλαη κέξνο ηνπ παηδαγσγηθνύ ξεπεξηνξίνπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ. Η αμηνιόγεζε θαη ε εθηίκεζε είλαη κηα πξνζπάζεηα
θαηαγξαθήο ηεο γλώζεο ε νπνία έρεη απνθηεζεί, αιιά θαη ησλ ηθαλνηήησλ
πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο.
4. Μηα ηέηαξηε ζεκαληηθή ηδέα είλαη ε αλάγθε ηεο επαλανξηνζέηεζεο ηεο
νξγάλσζεο ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο θαη ησλ καζεζηαθώλ πεγώλ
πιεξνθόξεζεο. Οη πεγέο ηεο κάζεζεο θαη ηα κέξε όπνπ απηή
πξαγκαηώλεηαη έρνπλ επεθηαζεί ζεκαληηθά. Πνιιή από ηελ κάζεζε
πξαγκαηώλεηαη έμσ από ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, γηα παξάδεηγκα—ε
απαζρόιεζε κε ηελ λέα ηερλνινγία, ηα παηρλίδηα, ηα ηαμίδηα, θηι.
Γάζθαινη θαη καζεηέο έξρνληαη πηα ζε επαθή θαη ελζσκαηώλνπλ
πνιιαπιέο καζεζηαθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο απνηειώληαο ηαπηόρξνλα
Οκάδεο Παξαγσγήο Γλώζεο. Οη εθπαηδεπηέο ρξεηάδεηαη λα βξνπλ
ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ησλ επηινγώλ ηνπο, θαηαγξαθήο ησλ καζεζηαθώλ
θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (Π) ηνπο, αληαιιαγήο
απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ θαη ζπγγξαθήο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ ηεο
θνηλσλίαο. Απηό ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ κεγαιύηεξε δηαθάλεηα θαη
ινγνδνζία αλάκεζα ζηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο.
ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ
Ζ ΜΑΘΖΖ ΜΔΩ ΥΔΓΗΑΜΟΤ
βαζίδεηαη ζε ζεσξία θαη πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε:
• ΣΖΝ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ
• ΣΟΤ ΠΟΛΤΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
• ΣΗ ΓΝΩΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
• ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΤΝ ΜΑΘΖΖ
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ΣΚΔΦΤΔΙΤΔ
Τη δηαθνξεηηθό ππάξρεη ζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε
κάζεζε;
Γηαηί δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθόηεηα;
Γηαηί δίλεηαη έκθαζε ζηνπο πνιπγξακκαηηζκνύο;
Γηαηί δίλεηαη έκθαζε ζηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο;
Γηαηί ρξεζηκνπνηνύληαη εξγαιεία ζρεδηαζκνύ – πξόηππν/πιαηθνξκα θαη πιαίζην;
Πώο απηή ε πξνζέγγηζε ηαηξηάδεη κε απηό πνπ θάλσ ηώξα;
Πώο ζα κε βνεζήζεη λα θάλσ απηά πνπ αλακέλνληαη από εκέλα;
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Σα επίπεδα ηεθκεξίσζεο ηεο Μάζεζεο κέζω Σρεδηαζκνύ
Τπάξρνπλ ηξία επίπεδα εθπαηδεπηηθήο θαηαγξαθήο/ηεθκεξίσζεο πνπ απαηηνύληαη γηα
έγθπξα απνηειέζκαηα:
1. Ζ Παηδαγσγηθή – ην ΠΧ ηεο επίζεκεο κάζεζεο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη
καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο επηιέγνληαη, ζρεδηάδνληαη θαη γίλνληαη αληηιεπηέο ζε
θάζε καζεζηαθή πεξίζηαζε. Απηό βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο κάζεζεο θαη έρεη ηελ
κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηελ επίδνζε/απνηειέζκαηα ηνπ καζεηή.
Οη κηθξν ζρεδηακνί ησλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ:
Οη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο Παηδαγσγηθήο
Γηα παξάδεηγκα, κηα ζεηξά από καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο έλα κάζεκα, κηα
νκάδα καζεκάησλ, έλα θεθάιαην ζε έλα εγρεηξίδην –
ΜΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ.
2. Σν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα (ΑΠ)– ην ΣΙ ηεο επίζεκεο κάζεζεο. Δπηινγέο
γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, πεξηερόκελα, ζεσξεηηθά πεδία θαη θαηεύζπλζε ζηε γλώζε.
Απηέο νη επηινγέο είλαη ζεκαληηθέο γηα θνηλσληθνύο, νηθνλνκηθνύο θαη πνιηηηθνύο
ιόγνπο θαη δηαθνξνπνηνύληαη από θαηξό εηο θαηξόλ.
Οη καθξν ζρεδηαζκνί ησλ καζεζηαθώλ πξνγξακκάησλ,
ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζεσξεηηθώλ πεδίσλ: Σν πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνύ
Πξνγξάκκαηνο
Γηα παξάδεηγκα, έλα ζέκα γηα έλα ηξίκελν ή έλα ρξόλν, έλα νιόθιεξν πξόγξακκα
δηδαζθαιίαο ή έλα εγρεηξίδην πνπ ‘θαιύπηεη όιν ην πξόγξακκα’
-ΔΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
3. Ζ Δθπαίδεπζε – ην ΓΙΑΣΙ ηεο επίζεκεο κάζεζεο. Οη ζηόρνη θαη νη πξνζδνθίεο
κηαο ζεηξάο εκπιεθνκέλσλ παξαγόλησλ όπσο γηα παξάδεηγκα ν καζεηήο, ν δάζθαινο,
ην ζρνιείν, ν καζεζηαθόο ηόπνο, ε θνηλσληθή πεξηθέξεηα, ε θπβέξλεζε, θηι.
Οη θνηλσληθνί ζρεδηαζκνί ησλ καζεζηαθώλ θνηλνηήησλ:
Ο ζεζκόο ηεο Δθπαίδεπζεο
Γηα παξάδεηγκα, ην όξακα, νη ζρεδηαζκνί θαη ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ελόο
καζεζηαθνύ ηόπνπ
- ΜΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
Η θαηαγξαθή απηή κπνξεί λα είλαη γηα πξνζσπηθή κόλν ρξήζε, γηα λα ζπδεηεζεί κε
επηιεγκέλνπο άιινπο ή γηα δεκόζηα επηθνηλσλία/δηάινγν.
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί:
 Γηα λα θαηαγξάςεηο θαη λα δηαρεηξηζηείο ηα δηθά ζνπ ζρέδηα δηδαζθαιίαο.
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Γηα λα ζπλεξγαζηείο κε ζπλαδέιθνπο γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηόκσλ
καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ.
Γηα λα αμηνινγήζεηο επηινγέο πνπ έγηλαλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο κάζεζεο.
Γηα ηελ θαηαγξαθή ζρνιηθώλ ή ηνπηθά παξαγκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ πιηθώλ
θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε.
Από ηνπο καζεηέο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθή δνπιεηά θαη λα
αλαπηύμνπλ ηα δηθά ηνπο ςεθηαθά ραξηνθπιάθηα.

Σν Πιαίζην ηεο Μάζεζεο κέζω Σρεδηαζκώλ

ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ
Μαζεζηαθή Κνηλόηεηα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μαζεζηαθό Πιαίζην

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ
Μαζεζηαθή Δλόηεηα


















Σηόρνη
Σπλζήθεο
Σρέδην Γξάζεο
Απνηειέζκαηα

Μαζεζηαθό Πεδίν
Μαζεζηαθνί Σηόρνη
Μαζεζηαθόο Χάξηεο
Αμηνιόγεζε
Μαζεζηαθή
Δθηίκεζε

Μαζεζηαθή Έκθαζε
Γλωζηηθνί Σηόρνη
Γλωζηηθέο Γηαδηθαζίεο
Γλωζηηθά Απνηειέζκαηα
Μαζεζηαθνί Πξνζαλαηνιηζκνί
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1. Ζ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΣΖ ΝΔΑ ΜΑΘΖΖ
1.1 Μάζεζε θαη Γηαθνξεηηθόηεηα
Μάζεζε είλαη …
Οη άλζξσπνη έρνπλ γελλεζεί κε κηα έκθπηε ηθαλόηεηα λα καζαίλνπλ θαη θαζ’όιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ε κάζεζε δε ζηακαηά πνηέ.
Ζ Δθπαίδεπζε είλαη ε ζπλεηδεηή θαιιηέξγεηα ηεο κάζεζεο ζε κηα θνηλόηεηα πνπ
έρεη ζρεδηαζηεί πξσηαξρηθά γη’ απηό ην ζθνπό.
Μέζα ζηελ εθπαίδεπζε, ην Πξόγξακκα πνπδώλ είλαη έλα ζπλεηδεηά ζρεδηαζκέλν
πιαίζην κάζεζεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ θνξκνύ γλώζεο, είηε απηό είλαη κηα ζεσξεηηθή
πεξηνρή είηε πξόθεηηαη γηα έλα ζπλαθέο πιαίζην θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνηήησλ.
Καη κέζα ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα, ε Παηδαγσγηθή είλαη κηα ζπλεηδεηή εθαξκνγή
ησλ γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηεο κάζεζεο.
ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ
• Μάζεζε
• Δθπαηδεπηηθή Κνηλόηεηα
• Πξόγξακκα πνπδώλ
• Παηδαγσγηθή
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Καζεκεξηλή Μάζεζε θαη Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνύ
Η κάζεζε πξαγκαηώλεηαη ελώ νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, ελώ
αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ θπζηθό θόζκν θαη ελώ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θόζκν πνπ
έρηηζαλ. Έλα από ηα πξάγκαηα πνπ καο μερσξίδεη σο αλζξώπνπο είλαη ε ηεξάζηηα
ηθαλόηεηα λα καζαίλνπκε.
Δίλαη ζηε θύζε καο λα καζαίλνπκε, κε ή ρσξίο εθπαίδεπζε, κε ή ρσξίο Πξόγξακκα
πνπδώλ, κε ή ρσξίο παηδαγσγηθή.

Καζεκεξηλή Μάζεζε

Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνύ



Αλεπίζεκε



Δπίζεκε



Τπνλννύκελε



Ρεηή



Αόξαηε



Οξαηή



πκπησκαηηθή



θόπηκε



Σπραία



πζηεκαηηθή



Αλαπιαηζησκέλε



Αθεξεκέλε



Δηδηθή



Γεληθή
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Δλζσκαησκέλε

Μάζεζε



Δμσηεξηθεπκέλε

Δθπαίδεπζε
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ΣΚΔΦTΔΙΤΔ
Πώο καζαίλνπκε ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε γηα λα είκαζηε
απνηειεζκαηηθά αλζξώπηλα όληα ζηνλ θόζκν πνπ αλαδύεηαη;
Γηα παξάδεηγκα:
• Σπλεξγαζία ή δεμηόηεηεο νκαδηθήο εξγαζίαο
• Πώο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο λέεο ηερλνινγίεο
• Πώο πξέπεη λα «δηαβάδνπκε» ηα κέζα ελεκέξσζεο
• Σπκκεηνρηθή εγεζία
• Πώο λα δηαπξαγκαηεπόκαζηε ηηο δηαθνξέο: ζηνλ πνιηηηζκό, ζην θύιν, ζηελ εκπεηξία
από ηε δσή, ζηα ελδηαθέξνληα, ζηα είδε ησλ αηόκσλ
• Η επθπΐα, ε αληίιεςε θαη ηα έλζηηθηα πνπ κπνξεί λα είλαη αμηόπηζηα
• Η απζεληηθόηεηα, ην ηαιέλην, ε πεηζηηθόηεηα.
Καζεκεξηλή Μάζεζε (άηππε κάζεζε)

Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνύ (ηππηθή
κάζεζε)
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Γηαθνξεηηθόηεηα είλαη …
Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αηζζάλνληαη ηνλ εαπηό ηνπο νη καζεηέο είλαη πάληα ηδηαίηεξνο
θαη απηή ε ηδηαηηεξόηεηα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα ελζσκαηώλεηαη γηα πην
απνηειεζκαηηθή κάζεζε.
Δδώ, ε έλλνηα ηεο ‘δηαθνξεηηθόηεηαο’ είλαη ρξήζηκε γηαηί ππνγξακκίδεη κεξηθέο
δηαζηάζεηο ηεο ηδηαηεξόηεηαο ησλ καζεηώλ.
Οη θπζηνγλσκίεο καο ζα πξέπεη λα εθιακβάλνληαη ζαλ έλα ζεκείν αθεηεξίαο γηα ηελ
θαηαλόεζε ησλ δηαθνξώλ καο. Σα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά καο
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ δεκνγξαθία ησλ θνηλσληώλ καο.
Γηα παξάδεηγκα – ην θύιν, ε θπιή θαη ε (αλ)ηθαλόηεηα δηακνξθώλνπλ έλα
βηνινγηθό αθεηεξηαθό ζεκείν θαηαλόεζεο ηεο βάζεο ησλ δηαθνξώλ καο.
Αιιά απηό είλαη κόλν ε αξρή.
Η δηαθνξεηηθόηεηα είλαη επηπιένλ έλα απηνπξνζδηνξίζηκν κέγεζνο όζν θαη
θνηλσληθά θαζνξηζκέλν.
Απηό πξαγκαηώλεηαη όηαλ νη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά/πηπρέο ησλ θπζηνγλσκηώλ
καο θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο εηεξόηεηάο καο γίλνληαη ηόζν εκθαλείο θαη
ζεκαληηθέο.
Γηα παξάδεηγκα - εζληθόηεηα/θπιή (θαη απηόρζνλν, κεηαλαζηεπηηθό θαη
κεηνλνηηθό
ζηάηνπο),
θύιν
(θαη
ζεμνπαιηθή
θαηεύζπλζε),
θνηλσληθννηθνλνκηθή νκάδα, εληνπηόηεηα (παγθόζκηα θαη πεξηθεξεηαθή) θαη
(αλ)ηθαλόηεηα.
Όια απηά ιέγνληαη ‘θνηλσληθή βηνγξαθία’ ή βηόθνζκνο.
ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ
• ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ
• ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΑ
• ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ- ΒΗΟΚΟΜΟ
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ΣΚΔΦTΔΙΤΔ
Δπίπεδα Γηαθνξεηηθόηεηαο:
Γηαθνξεηηθόηεηα 1:
Μηθηέο Γεκνγξαθίεο

Γηαθνξεηηθόηεηα 2:
Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο
Κνηλσληθήο Βηνγξαθίαο

• Φύιν

• Δκπεηξία

• Ηιηθία

• Δλδηαθέξνληαη θαη πξνζαλαηνιηζκνί

• Δζληθόηεηα/Φπιή

• Αμίεο

• Δληνπηόηεηα

• Πξνδηαζέζεηο θαη επαηζζεζίεο

• Κνηλσληθν-νηθνλνκηθή Οκάδα

• Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθά ζηπι

• (Αλ)ηθαλόηεηα

• πιινγηζηηθά ζηπι

... θαη άιια παξόκνηα.

... θαη άιια παξόκνηα.

Πώο απηνί νη παξάγνληεο επηδξνύλ ζηε κάζεζε;
Ωο εθπαηδεπηηθνί, ηη θάλνπκε γη’απηό;
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Πξνϋπνζέζεηο Μάζεζεο
Η κάζεζε δελ είλαη απιά θαη κόλν ε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο.
Η κάζεζε είλαη έλα ηαμίδη καθξηά από ηελ πεξηνρή άλεζεο ηνπ καζεηή, καθξηά από
ηε ζρεηηθή ζηελόηεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο θνηλσληθήο ηνπ βηνγξαθίαο. Σόζν
όζν ε κάζεζε πξέπεη λα επαιεζεύεη ηελ ηαπηόηεηα θαη λα δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε
ηνπ αλήθεηλ, άιιν ηόζν αθόκε απνηειεί κηα δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο από ην νηθείν
θαη από ηελ θαζεκεξηλή βησκαηηθή εκπεηξία. Απηό ην ηαμίδη είλαη κηα πξνζσπηθή θαη
πνιηηηζκηθή κεηακόξθσζε.
Σν καζεζηαθό ηαμίδη έρεη δύν θαηεπζύλζεηο θαη δύν άμνλεο
Η πξώηε είλαη ν άμνλαο ηεο εκβάζπλζεο ή ε κάζεζε απηνύ πνπ δελ είλαη άκεζα ή
δηαηζζεηηθά νξαηό από ηηο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Απηό κπνξεί λα
ακθηζβεηήζεη θαζεκεξηλέο ππνζέζεηο —όηη ε Γε είλαη επίπεδε, γηα παξάδεηγκα, ή όηη
ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα αμηώλ είλαη βηώζηκα.
Η δεύηεξε είλαη ν άμνλαο δηεύξπλζεο, κε ην νπνίν ηαμηδεύεηο ζε άγλσζηα κέξε ηνπ
κπαινύ θαη ίζσο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο.
***
Η κάζεζε ζα πξέπεη λα ζπλδηαιέγεηαη κε ηηο ηαπηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη απηέο νη
ηαπηόηεηεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο δηαθνξεηηθέο.
Θα πξέπεη λα κεηαθέξεη ηνπο αλζξώπνπο ζε άγλσζηα κέξε θαη απηά ηα κέξε ζα
πξέπεη λα είλαη άγλσζηα ζην κέηξν πνπ ζα ειέγρνληαη.
Η απνηπρία ζπκβαίλεη όηαλ ε κέηξεζε ηεο απόζηαζεο (γλσζηνύ-άγλσζηνπ) είλαη
αθαηάιιειε γηα ην καζεηή.
Δαλ ε απόζηαζε κεηαμύ ηεο θνηλσληθήο βηνγξαθίαο θαη ηεο κάζεζεο είλαη πνιύ
κεγάιε, ε εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα ζα είλαη ιαλζαζκέλε, ζπκβηβαζκέλε θαη
αλαπνηειεζκαηηθή.
Καη εάλ δελ ππάξρεη θακηά απόζηαζε κεηαμύ ηεο θνηλσληθήο βηνγξαθίαο θαη απηνύ
πνπ ζα πξέπεη λα καζεπηεί, ε κάζεζε ζα είλαη ειαρηζηνπνηεκέλε ή απαηειή. Η
απόζηαζε κεηαμύ ηεο θνηλσληθήο βηνγξαθίαο θαη απηνύ πνπ ζα πξέπεη λα
απνθηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη παξαγσγηθή.

ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ
• Αλήθεηλ / ηαπηόηεηα
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• Μεηαζρεκαηηζκόο
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ΣΚΔΦΘΔΙΤΔ
Σθεθζείηε ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο κάζεζεο
δηαθνξά γίλεηαη ζεηηθή ή αξλεηηθή;

•

•

– Πόηε βηώλνληαη θαη πόηε ε

Πξνϋπόζεζε 1: ΑΝΗΚΔΙΝ – ε απνηειεζκαηηθή κάζεζε ζπλππνινγίδεη ηελ
ηαπηόηεηα ηνπ καζεηή. Υηίδεη πάλσ ζηε γλώζε ηνπ καζεηή, πάλσ ζηηο
εκπεηξίεο ηνπ, ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηα θηλήηξά ηνπ. ε θάζε καζεζηαθή
θνηλόηεηα ππάξρεη θαη έλαο κεγάινο βαζκόο δηαθνξνπνίεζεο θαη απηό γηαηί νη
θαζεκεξηλνί βηόθνζκνη από ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη καζεηέο, δηαθέξνπλ.
Πξνϋπόζεζε 2: ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ – ε απνηειεζκαηηθή κάζεζε παίξλεη
ην καζεηή ζε έλα ηαμίδη ζε λέεο θαη άγλσζηεο πεξηνρέο. Χζηόζν γηα λα
πξαγκαησζεί ε κάζεζε, ην ηαμίδη ζε άγλσζηεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα
παξακείλεη κέζα ζηε δώλε ηεο επθπΐαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ.
ε θάζε βήκα ζα πξέπεη λα ηαμηδεύνπκε ηελ θαηάιιειε απόζηαζε κε βάζε
εθθίλεζεο ηελ θνηλσληθή βηνγξαθία ηνπ καζεηή.

Πώο μέξνπκε αλ ε κάζεζε πνπ ζπκβαίλεη είλαη απνηειεζκαηηθή;
Με ηη κνηάδεη;
Πνηα ε επίδξαζή ηεο ζην καζεηή;
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Ζ Μάζεζε κέζα από βηληενπαηρλίδηα - ‘First Person Shooter Games’
• Η ελεξγή κάζεζε, εκπιέθεη ηελ ππνθεηκεληθόηεηα - είζηε εζνπνηόο, έλαο
ραξαθηήξαο, έλαο παίθηεο (πνπ αλήθεη/αίζζεζε ηαπηόηεηαο)
• Πξνθαιεί θαη κεηαζρεκαηίδεη ηελ ηαπηόηεηα (κεηαζρεκαηηζκόο)
• Δίλαη πλαηζζεηηθή (Synaesthetic)– ζύλζεζε εηθόλαο, θεηκέλνπ, αξηζκώλ,
εηθνληδίσλ, αληηθεηκέλσλ, ρώξνπ, ήρνπ (πνιπηξνπηθόηεηα)
• Δίλαη ζθελνζεηεκέλε, θαη θαηαθηάηαη βαζκηαία - εκβάπηηζε ζηελ εκπεηξία ηνπ θάζε
επηπέδνπ, εκπέδσζε άλεζεο ζην θάζε επίπεδν, θαιή ηθαλόηεηα/επίδνζε ζε απηό
(εκπεηξία)
• Γίλεζηε θαιύηεξνη ζην παηρλίδη θαζώο θαηαλνείηε θαιύηεξα ηηο αξρέο ζρεδηαζκνύ
ηεο (ελλνηνιόγεζε)
• Κξηηηθή – ςάρλεηε γηα εμαπάηεζε, παγίδεο, αλαηξνπέο ζην παηρλίδη (αλάιπζε)
• Μνλνπάηηα πινήγεζεο πνπ γίλνληαη από ηνλ παίθηε - ν καζεηήο σο γλώζηεο
(επξηζθόκελνο κέζα ζηε δηαδηθαζία) θαη παξαγσγόο (δελ είλαη απιώο
«θαηαλαισηήο»), αιιά αθόκε θαη ν δάζθαινο - ελζαξξύλεη ηελ αλάιεςε
ξίζθνπ κεηώλνληαο ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ζπλέβαηλαλ ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν
(εθαξκνγή)
James Gee, What Video Games Teach Us About Learning
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Ο Μεηαβαιιόκελνο Κόζκνο ηεο εξγαζίαο, ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε θαη ηεο
Καζεκεξηλήο Εσήο
Η παγθνζκηνπνίεζε θαη νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ ζεκαληηθό αληίθηππν ζηηο δσέο
ησλ αλζξώπσλ. Δπεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηελ
πξνζσπηθή ηαπηόηεηα. Απηέο νη αιιαγέο πξνϋπνζέηνπλ όηη ε κάζεζε θαη ε
εθπαίδεπζε πξνεηνηκάδνπλ ηνπο ιανύο λα ζπκκεηάζρνπλ νπζηαζηηθά θαη κε επηηπρία
ζηνλ θόζκν, κε λένπο θαζώο θαη παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο. Βιέπε:
Cope, Bill and Mary Kalantzis (eds), Multiliteracies: Literacy Learning and the
Design of Social Futures, Routledge, London, 2000, 350pp.

Δξγαζία

Από …

Σην …

Σην …

Φνξδηθό κνληέιν

Μεηα-θνξδηθό
κνληέιν

Παξαγσγηθή
πνιπκνξθία/δηαθνξεηη
θόηεηα

Ιδηόηεηα ηνπ Πνιίηε Δζληθηζκόο

πξξίθλσζε
Κξάηνπο

ηνπ Πνιηηεηαθόο
Πινπξαιηζκόο

Άηνκα

Μαδηθή Κνπιηνύξα

Καηαθεξκαηηζκέλε
Κνηλόηεηα

Πνιπεπίπεδε
Σαπηόηεηα

Μάζεζε

Βηνκεραλνπνηεκέλε

‘Πξννδεπηηθή’

Νέα Μάζεζε
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ΣΚΔΦΤΔΙΤΔ
Τη ζπκβαίλεη ζηνλ θόζκν ηεο λέαο γεληάο;
Πώο είλαη ηα πξάγκαηα γη’ απηήλ ζήκεξα, θαη ηη ζα είλαη ζην εγγύο κέιινλ;
Πώο επεξεάδεηαη ε αίζζεζε πνπ έρεη ε λέα γεληά γηα ηελ ηαπηόηεηά ηεο από ηηο αιιαγέο
πνπ ζπκβαίλνπλ γύξσ ηεο;
Γηα παξάδεηγκα:
• Η Τερλνινγία
• Η κειινληηθή εξγαζία
• Η παγθνζκηνπνίεζε θαη ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία/δηαθνξεηηθόηεηα
• Οη ηαπηόηεηεο θαη νη επαηζζεζίεο
• Οη νκάδεο θαη νη θνηλόηεηεο
• Τα κέζα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο
ΤΑ ΣΦΟΛΔΙΑ: Πνηεο είλαη νη πξνθιήζεηο γηα ηα ζρνιεία;


Πεγέο γλώζεηο



Σρνιεία ηνπ κέιινληνο
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1.2 Γεκηνπξγώληαο Νόεκα: Πνιπγξακκαηηζκνί
Δπηθνηλσλία είλαη …
Ο όξνο ‘πνιπγξακκαηηζκνί’ αλαθέξεηαη ζε δύν ζεκαληηθέο απόςεηο ηεο γισζζηθήο
ρξήζεο ζήκεξα.
Η πξώηε είλαη ε πνιππινθόηεηα δόκεζεο ηνπ λνήκαηνο ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά,
θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα. Σαπηόρξνλα κε ηελ αλαγσγή ησλ
Αγγιηθώλ σο παγθόζκηαο γιώζζαο, απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο γίλνληαη αθόκε
πεξηζζόηεξν ζεκαληηθέο ζην επηθνηλσληαθό καο πεξηβάιινλ.
Η δεύηεξε είλαη ε θύζε ησλ λέσλ επηθνηλσληαθώλ ηερλνινγηώλ. Σν λόεκα
δεκηνπξγείηαη κε ηξόπνπο πνπ είλαη ζπλερόκελα πνιπζρηδείο—ζηνπο νπνίνπο
γξαπηέο γισζζηθέο κνξθέο λνεκάησλ επηθαιύπηνληαη κε νπηηθέο, ερεηηθέο,
λνεκαηηθέο, θαη ρσξνζεηηθέο δνκέο λνεκάησλ.
ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ
ΠΟΛΤΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΗ
•

Πνιπ - γιωζζηθνί: γιώζζεο, δηάιεθηνη, ‘θνηλσληθέο γιώζζεο’

• Πνιπ - κνξθηθνί:
ρσξναληηιεπηηθνί

γισζζηθνί,

νπηηθνί,

ερεηηθνί,
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ΣΚΔΦΘΔΙΤΔ
Τνπο Σρεδηαζκνύο ηνπ Ννήκαηνο
Γισζζηθόο ρεδηαζκόο
Οπηηθόο ρεδηαζκόο
Ζρεηηθόο ρεδηαζκόο
σκαηηθόο ρεδηαζκόο
Υσξναληηιεπηηθόο ρεδηαζκόο
ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ρεδηαζκόο






Σθεθζείηε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην λόεκα/ επηθνηλσλία
πξαγκαηώλεηαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο;
Σθεθζείηε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα δηάθνξα κέζα ρξεζηκνπνηνύληαη
από θνηλνύ γηα λα παξάμνπλ λόεκα / επηθνηλσλία;
Τη είδνπο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, πηζηεύεηε όηη ζα πξέπεη λα έρεηε γηα θάζε
ηξόπν αιιά θαη γηα ηελ επηηπρεκέλε ρξήζε πνιιώλ ηξόπσλ καδί;
Παξαθάησ αθνινπζνύλ πνιιά παξαδείγκαηα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
δηάθνξα κνηίβα επηθνηλσλίαο θαη λνήκαηνο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη
ζπλδπάδνληαη.
Σθεθηείηε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ θαηαλόεζε, ζηελ
δηεξκελεπηηθόηεηα, ζηελ ηθαλόηεηα λα απνθσδηθνπνηήζνπλ δηάθνξα
ζηνηρεία θαη νύησ θαζεμήο.
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Σα Γισζζηθά Μνηίβα γίλνληαη πεξηζζόηεξν Οπηηθά!
πγθξίλεηε ηηο δύν παξαθάησ εθεκεξίδεο: Πνην αθξναηήξην; Πνηα επνρή;
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Πνηεο είλαη νη δηαζπλδέζεηο κεηαμύ εηθόλσλ θαη γιώζζαο ζηα παξαθάησ θείκελα;
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Ζ Γιώζζα ηνπ ώκαηνο
Ση «ιέλε» απηνί νη άλζξσπνη;
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Ο Υσξναληηιεπηηθόο Σξόπνο
Πάλσ: Ση είδνπο ζπδεηήζεσλ δεκηνπξγνύλ νη ρώξνη;

Κάησ: Πνηα είλαη ε γξακκαηηθή ελόο ζπκβόινπ; Πώο ρξεζηκνπνηεί ηε κεηαθνξά θαη
ηελ αιιεγνξία;
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Η ζειίδα γηα ηα ςώληα θαη ηηο αγνξέο – Πώο ζπλδένληαη ε εηθόλα, ην θείκελν θαη ν
ρώξνο;
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... θαη ην Οπηηθό κνηίβν γίλεηαη πην Γισζζηθό {πεξηζζόηεξα ςώληα}
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Ιζηνιόγηα – πνιπηξνπηθέο δηαδηθηπαθέο επηθνηλσλίεο.
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Γηαβάδνληαο ηελ Σειεόξαζε;
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Η παξνπζίαζε ζε PowerPoint
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Γξάθνπκε ή Μηιάκε;
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1.3 Παηδαγσγηθή: Οη Γλσζηηθέο Γηαδηθαζίεο
Δκπινθή …..
Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξόπνη γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
καζεηέο θαη ην ζρεδηαζκό καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ. Γηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο
θνηλόηεηεο θαη θξάηε έρνπλ πξνζεγγίζεη απηό ην ζέκα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν
ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, επεηδή έρνπλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο ζρεηηθά κε ην
είδνο ηνπ πνιίηε, ηνπ εξγαδόκελνπ θαη ηνπ καζεηή πνπ ζέινπλ λα
δηακνξθώζνπλ. Αθνινπζεί κηα ζεηξά από παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο έλαο
εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα εμεηάζεη όηαλ θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ ζρεηηθά κε:
• Σελ Παηδαγσγηθή
• Σν Πξόγξακκα πνπδώλ
θαη
• Σνπο επξύηεξνπο εθπαηδεπηηθνύο ηόρνπο/Απνηειέζκαηα
ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ
• ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
• ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
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Παξαδνζηαθνί ρεδηαζκνί κάζεζεο
Η παξαδνζηαθή ηάμε είλαη έλα πιαίζην επηθνηλσληαθήο
ηερλνινγίαο, κε έλαλ δάζθαιν λα απεπζύλεηαη ζε 20-40
παηδηά. Οη θιαζζηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο ήηαλ ε απάληεζεεξώηεζε πξνο έλα καζεηή ή πξνο ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ.
Σν πεξηζζόηεξν δηάζηεκα ν καζεηήο έπξεπε λα είλαη
ζησπειόο. Οη γξαπηέο κνξθέο επηθνηλσλίαο (θπξίσο θάηη
γξαπηό ή έλα ηεζη) πξνεξρόηαλ από ηηο αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ
(έλα ζε όιν ην θξάηνο) θαη είρε έλαλ αθξναηή... ηνλ εμεηαζηή
δάζθαιν. Ο κόλνο ηξόπνο αμηνιόγεζεο ήηαλ ε βαζκνινγία.
Ο δάζθαινο θαηείρε ηελ θεληξηθή ζέζε ζηελ ηππνπνηεκέλε
επηθνηλσλία ηεο ηάμεο. Η νκαδηθή επηθνηλσλία ήηαλ θάηη πνπ
ζεσξνύληαλ δύζθνιν ζηε δηαρείξηζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό, ή
αλ γηλόηαλ ήηαλ εθηόο ζέκαηνο.
Κάπνηεο θνξέο ε ηάμε ήηαλ κέζσ κεηαθνξάο θάπνησλ
γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ/καζεκάησλ ή ήηαλ κέξνο
δηδαζθαιίαο βαζηθώλ αλαγλσζηηθώλ ή αξηζκεηηθώλ
γλώζεσλ, θαη γλώζεσλ αγσγήο ηνπ πνιίηε. Απηό ην είδνο ηεο
εθπαίδεπζεο ιεηηνύξγεζε θαιά γηα όζν δηάζηεκα ν
πξννξηζκόο ησλ εθπαηδεπκέλσλ ήηαλ λα πξνσζεζνύλ ζε κηα
εξγαζία αγνξάο πνπ επηζπκνύζε ππαθνή ζηελ πεηζαξρία, θαη
πεξηνξηζκέλεο, ζηαζεξέο θαη πξνβιέςηκεο δεμηόηεηεο (πρ.
ζηε γξακκή ηεο παξαγσγήο). Δπίζεο εμππεξεηνύζε ζηε
δεκηνπξγία ελόο νκνηνγελνύο θξάηνπο θαη ηδενινγίαο κε
πνιίηεο πνπ ειεγρόηαλ.
Απηό ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο όκσο, δελ εμππεξεηεί πηα ηελ
θνηλσληθή εμέιημε ηνπ 21νπ αηώλα.
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Ζ Νέα Μάζεζε
Η επαλάζηαζε πνπ δεκηνύξγεζαλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε έρεη αιιάμεη
ξηδηθά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δνκνύληαη νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη νη ηξόπνη
κάζεζεο.
Ζ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο
Οη θνηλσλίεο ηνπ 21νπ αηώλα είλαη πιένλ ζύγρξνλεο «θνηλσλίεο γλώζεο» θαη δηαξθνύο
κεηαβνιήο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε νηθνλνκίεο πνπ απαηηνύλ, αλζξώπηλεο
ηθαλόηεηεο, νξγαλσηηθή επειημία, επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ηζρπξή αίζζεζε
ηαπηόηεηαο, ηεγλνγλσζία, παξαγσγή αηζζεηηθώλ απνηειεζκάησλ, θηι. Οη ζύγρξνλνη
πνιίηεο θαινύληαη πιένλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζε έλα επξύ θαη πνιιαπιό πεδίν
αιιειεπηδξάζεσλ ζηνλ θνηλσληθό θαη εξγαζηαθό ηνκέα. Απηό επηηξέπεη ηελ
απηόλνκε εμέιημε ησλ αηόκσλ ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν
ζπλππάξρνπλ θνηλέο ζπληζηώζεο ηνπηθήο, εζληθήο θαη ππεξεζληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Απηό ην λέν πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα εηδσζεί ζα κηα λέα πξόθιεζε γηα ηελ
εθπαίδεπζε αιιά θαη ζαλ κηα επθαηξία. Καη απηό γηαηί ε εθπαίδεπζε αζρνιείηαη κε
ηελ νηθνδόκεζε ελόο θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ γλώζεο, θαζώο επίζεο κε ηελ
νηθνδόκεζε θαηλνηνκηώλ, επαηζζεζηώλ, αιιά θαη δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο/πινήγεζεο
πνπ ζα επηηξέπνπλ ην ζύγρξνλν πξνζαλαηνιηζκό ηνπ πνιίηε κέζα ζηελ πνιύκνξθε
θαη εηεξόθιεηε παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλίαο καο. Η εθπαίδεπζε ζα παίμεη
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ θαη παξάιιεια ζα γίλεη
απνδεθηή από ηνλ ζύγρξνλν πνιίηε, εθπαηδεπόκελν θαη εξγαδόκελν, κόλνλ όηαλ
πηνζεηήζεη θαη δεκηνπξγήζεη κέζα πνπ δεκηνπξγνύλ θαη αμηνινγνύλ ηελ γλώζε. ε
έλα ηέηνην πιαίζην, ε Δθπαίδεπζε απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθό θνηλσληθό παξάγνληα
επέλδπζεο. Ο ζύγρξνλνο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζα
πξέπεη ζπλεπώο λα ζπλαληά ηα λέα θνηλσληθά δεδνκέλα θαη λα εμαζθαιίδεη λέεο
βαζηθέο δεμηόηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο ηνπ 21νπ αηώλα. ε
απηό ην πιαίζην νη παξαδνζηαθέο γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ
πηα ξόιν.
Οη λέεο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζα πξαγκαησζνύλ κέζα από λένπο ζρεδηαζκνύο
θαη κεζόδνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα:
 Καιιηεξγνύλ κηα θνπιηνύξα πξσηνηππίαο θαη θαηλνηνκίαο κε ην απαξαίηεην
ξίζθν ππνινγηζκέλν
 Απαηηνύλ ζθεπηόκελνπο καζεηέο θαη ζπλεξγαδόκελα κέιε νκάδαο
 Δπηδνθηκάδνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηηο δεκηνπξγηθέο ιύζεηο
 έβνληαη ηελ εηεξόηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα
 Γεκηνπξγνύλ ελεξγνύο πνιίηεο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ απηόλνκα θαη ζα
ζπλεηζθέξνπλ
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Γηαπιάζνπλ άηνκα κε θαιή γλώζε ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ ζηηο νπνίεο δνπλ,
αιιά θαη κε θαιή αίζζεζε ηνπ παγθόζκηνπ πιαηζίνπ
Δλζαξξύλνπλ ηε ζθέςε θαη ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ από πνιιαπιέο πεγέο
γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, εθαξκόδνληαο παξάιιεια δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο
Καιιηεξγνύλ ηελ ηθαλόηεηα δηα βίνπ θαη δηεπξπκέλεο κάζεζεο
Αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα θξηηηθήο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηώληαο πνηθηιία
κέζσλ.

Απηέο είλαη κεξηθέο από ηηο αλαδπόκελεο λέεο βαζηθέο δεμηόηεηεο. Απηέο νη λέεο
βαζηθέο δεμηόηεηεο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο. Αιιά
θακηά από απηέο νη δεμηόηεηεο δελ ζα εκπεδσζεί ρσξίο λένπο ζρεδηαζκνύο θαη
εξγαιεία κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα επαλα-νξηνζεηήζνπλ ην ξόιν ηνπο
αιιά θαη λα επαλαζρεδηάζνπλ ηα πεξηβάιινληα κέζα ζηα νπνία ζα ζπλεξγαζηνύλ κε
ηνπο καζεηέο. Γηα λα γίλεη απηό ζα απαηηεζνύλ λέα εξγαιεία πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ
λένπο ηξόπνπο εξγαζίαο.
Νένη ρεδηαζκνί Μάζεζεο
Σν πξόγξακκα Μάζεζε κέζσ Σρεδηαζκνύ πεξηιακβάλεη κηα δηεζλή νκάδα
εξεπλεηώλ θαη εηδηθώλ ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ πνπ δηεξεπλνύλ ηηο
επηπηώζεηο ησλ λέσλ θαη αλαδπόκελσλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο θαη αλαπηύζζνπλ
εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε απηώλ ησλ πεξηβαιιόλησλ. Γξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο
θαη ςεθηαθήο αλάπηπμεο είλαη ελ εμειίμεη ζηελ Διιάδα (πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ
Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ), ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Απζηξαιία (Queensland, ACT
θαη Βηθηώξηα), δηεξεπλώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ ζην
κεηαζρεκαηηζκό ησλ ζεκεξηλώλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο θαη ηε δεκηνπξγία κάζεζεο
γηα ην κέιινλ. Πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη πην ζρεηηθά κε
έλαλ κεηαβαιιόκελν θόζκν, πην απνηειεζκαηηθά ζην λα ζπλαληνύλ ηηο θνηλσληθέο
πξνζδνθίεο θαη ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη πην απνηειεζκαηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
πόξνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθό είλαη όηη απηά ηα λέα πεξηβάιινληα κάζεζεο εκπιέθνπλ
θαη αμηνπνηνύλ δπλακηθά ηηο επαηζζεζίεο/ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη
αζρνινύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζε ςεθηαθνύο θαη παγθόζκηνπο ηξόπνπο
έθθξαζεο- από ηηο πεγέο ςπραγσγίαο πνπ επηιέγνπλ κέρξη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
εξγάδνληαη θαη καζαίλνπλ.
Σν πξόγξακκα Μάζεζε κέζσ Σρεδηαζκνύ επηρεηξεί λα θαληαζηεί θαη λα
δνθηκάζεη θαηλνηόκα εξγαιεία θαη πεξηβάιινληα κάζεζεο ζηα νπνία ν
καπξνπίλαθαο, ην βηβιίν, ην βηβιίν αζθήζεσλ θαη ηα απμεκέλα ηεζη θαηά θαηξνύο
αληηθαζίζηαληαη από ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. Σν θξίζηκν ζεκείν, σζηόζν, δελ είλαη
νη ηερλνινγίεο. Οη ηερλνινγίεο παξνπζηάδνπλ έλα επξύ θάζκα ησλ δπλαηνηήησλ.
Πξάγκαηη, ε πξώηε θάζε ηεο ιεγόκελεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο /«eLearning»
αλαπαξάγεη θαη ζπρλά αθόκε θαη ηνλίδεη όια απηά πνπ ήηαλ αλεπαξθή ζηελ
παξαδνζηαθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο- κεηάδνζε ηεο γλώζεο, εμαηνκηθεπκέλε
επηθνηλσλία κε ην καζεηή, νη ξνπηίλεο εξώηεζεο θαη απάληεζεο, ηεζη πεξηνξηζκέλεο
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έκθαζεο θαη άληζε πξόζβαζε ζε πόξνπο κάζεζεο. Μεξηθά από ηα πεξηβάιινληα
ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηεο πξώηεο θάζεο είλαη αληηπξνζσπεπηηθά αθόκε θαη ηεο
κείσζεο ηεο πνηόηεηαο πνπ ππήξρε ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε. Παξά ηελ αύξα ηεο
θαηλνηνκίαο, είλαη εμίζνπ κε ζπκβαηά κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλώζεο, όπσο
θαη ε παξαδνζηαθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο.
Η ζεκαζία ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ είλαη όηη, σο κέζα, επηηξέπνπλ πνιύ
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζπκκεηνρήο, αιιεινζπζρέηηζεο θαη επηθνηλσλίαο. Σν
πξόγξακκα Μάζεζε κέζσ Σρεδηαζκνύ εμεηάδεη ζήκεξα ηηο δπλαηόηεηεο ησλ
ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο. Σν
πξόγξακκα έρεη αλαπηύμεη δύν θύξηα εξγαιεία: ην Σρεδηαζηηθό Φώξν Μάζεζεο κέζσ
Σρεδηαζκνύ (Learning Design space) θαη ην Πιαίζην Μάζεζε κέζσ Σρεδηαζκνύ
(Learning Design Framework) γηα λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο λα
αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηε δπλακηθή ησλ λέσλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο.
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Δθπαηδεπηηθνί ρεδηαζκνί: Παξειζόλ, Παξόλ, Μέιινλ
Παξαδνζηαθή
Πξννδεπηηθή
ζην
Παηδαγσγηθή • Έκθαζε
πεξηερόκελν.
• Γεγνλόηα,
κε
δηαπξαγκαηεύζηκε
ο αιήζεηεο.
• Μάζεζε
κέζσ
επαλάιεςεο.
• Γαζθαινθεληξηθέο
αίζνπζεοαπηαξρηθέο.
• Γεληθό,ζθαηξηθό:
αγλόεζε
δηαθνξώλ.

• Έκθαζε
ζηε
δηαδηθαζία.
• Έξεπλα
θαη
εκπεηξηθή
κάζεζε;
‘θπζηθή’
θαη
‘απζεληηθή’
κάζεζε.
• Μαζεηνθεληξηθέο
αίζνπζεο:
νη
δάζθαινη
ζαλ
ζπληνληζηέο.
• Αλαγλώξηζε ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο
ζπρλά
κε
επηθαλεηαθνύο ή
ηνθεληζηηθνύο
ηξόπνπο.

Μεηαζρεκαηηζηηθή
• Γηδαζθαιία
θαη
κάζεζε
ζαλ
δηάινγνο.
• Παηδαγσγηθέο
κεηαβνιέο: εκπεηξία,
ελλνηνιόγεζε,
αλάιπζε, εθαξκνγή.
• Γηαθνξεηηθή
παηδαγσγηθή έκθαζε
θαη
δηαθνξεηηθέο
ζπρλόηεηεο
γηα
δηαθνξεηηθνύο
καζεηέο θαη πεξηνρέο
γλώζεο.
• Απνδνρή
ηεο
πνιπκνξθίαο
ησλ
βηόθνζκσλ:
ζηξαηεγηθέο
εηεξόηεηαο γηα ην
αλήθεηλ
θαη
ην
κεηαζρεκαηηζκό.
• Μνλνδηάζηαηα
απνηειέζκαηα:
ηζόηεηα.
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Παξαδνζηαθή
Πξνγξάκκαηα
πνπδώλ

Δθπαίδεπζε

Πξννδεπηηθή

Μεηαζρεκαηηζηηθή

• Κεληξηθά
• ρνιηθά
ειεγρόκελε
βαζηζκέλα
ή
δηδαθηέα
ύιε,
ηνπηθά
βηβιία.
πξνζδηνξηζκέλα
• Παξαδνζηαθέο
Π.
θαηεπζύλζεηο.
• Σνπηθά ζρεηηθό θαη
• Παξαδνζηαθά ηεζη,
βαζηζκέλν
ζηηο
πνζνηηθά κεηξήζηκα
αλάγθεο Π.
απνηειέζκαηα.
• ρεηηθά
πεξηερόκελα,
δαζθαινζηνραζηηθ
ή αμηνιόγεζε
• Φνξησκέλν Π.

• Ιεξαξρηθή,
γξαθεηνθξαηηθή.

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ
Γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο:

• ‘Νέεο
βαζηθέο
γλώζεηο’:
γλώζε,
ηθαλόηεηεο,
επαηζζεζίεο.
• Αλνηρηά ζε κηα πιαηηά
γθάκα πεξηερνκέλσλ.
• πγγξαθηθόηεηα ζηε
γλώζε θαη ηε κάζεζε.
• Αμηνιόγεζε
ησλ
ζπγθξίζηκσλ κεγεζώλ.
• Μέηξεζε
γηα
παηδαγσγηθνύο
θαη
ζηόρνπο ησλ Π: γηα
λα
αλνηρηνύλ
πηζαλόηεηεο παξά γηα
λα ζθξαγηζηνύλ ηύρεο.
• Δθπαηδεπηηθή
‘γλσζηηθή δηαρείξηζε’:
ππνζηεξίδνληαο
θαη
αλαδεηθλύνληαο
ππνδεηγκαηηθή
δηδαζθαιία
θαη
κάζεζε.
• Δμειηθηηθή.
• Βνεζεηηθή
θαη
• Αλάπηπμε
κηαο
Οκνζπνλδηνπνίεζε.
‘ζπλεξγαηηθήο’
• Παξαγσγηθή
θνπιηνύξαο
ζε
Πνιπκνξθία.
ηνπηθό επίπεδν.
• Κνηλσληθνπνιηηηθή
πκκεηνρή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ
Πεξηερόκελν
Μέζα
Μαζεζηαθέο δηαδηθαζίεο

Δκπεηξία
Δλλνηνιόγεζε
Αλάιπζε
Δθαξκνγή
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ΣΚΔΦΤΔΙΤΔ
Σθεθζείηε ηνλ ηζρύνλ ζρεδηαζκό κάζεζεο ζηελ ηάμε, ην ζρνιείν θαη ηελ
θνηλόηεηά ζαο.
Πνηνο παίξλεη ηηο απνθάζεηο ζε θάζε ηνκέα;
Τη είδνπο παξάγνληεο ιακβάλεη ππόςε;
Άιινη παξάγνληεο;
Τη πεξηιακβάλεηαη ζηα ζρέδηα ησλ καζεκάησλ ζαο;
Δξγαιεία ζρεδηαζκνύ;
Αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ;
Λόγνο γηα νξηζηηθνπνίεζε επηινγήο;
Άιινη παξάγνληεο;
Τη πξόγξακκα ζπνπδώλ έρεη επηιεγεί;
Πώο έρεη επηιεγεί ην πεξηερόκελν;
Τη είδνπο κέζα ρξεζηκνπνηνύληαη;
Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο ή νη ξνπηίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη;
Άιινη παξάγνληεο;
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Ζ Μαζεζηαθή Δλόηεηα
Γεληθά
Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ην ειεθηξνληθό ζρεδηαζηηθό εξγαιείν ηεο
Μαζεζηαθήο Δλόηεηαο γηα λα πξνβνύλ ζην δηθό ηνπο ζρεδηαζκό κάζεζεο θαη λα
ζπλδπάζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηιέγνπλ κε ηηο Γλσζηηθέο Γηαδηθαζίεο.
Τπάξρνπλ δύν πηπρέο πνπ αθνξνύλ ηελ ηεθκεξίσζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε
Μαζεζηαθή Δλόηεηα: κηα πξνθαηαξηηθή (πνπ αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκό, θαη ζηα
βήκαηα πξηλ ηε δηδαζθαιία) θαη κηα αλαζηνραζηηθή (πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
αλαδηαηύπσζε πξαθηηθώλ κεηά ηε δηδαζθαιία, θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ βέιηηζησλ
πξαθηηθώλ ζε κηα ηξάπεδα γλώζεο).
Αθνινπζεί
ε
ζπλνιηθή
αξρηηεθηνληθή
ηεο
Μαζεζηαθήο
http://neamathisi.com/learning-by-design/the-learning-element/ :
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1.

2.

3.

4.

5.

Μαζεζηαθή Δζηίαζε: ε γλσζηηθή
πεξηνρή ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ
θαη ην καζεζηαθό επίπεδν.
Γλσζηηθνί ηόρνη: πξνζδνθώκελα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη
ζύλδεζε κε ηα πξνθαζνξηζκέλα
πξόηππα θαη ηα απνηειέζκαηα
αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδώλ.
Γλσζηηθέο
Γηαδηθαζίεο:
δξαζηεξηόηεηεο, θαηάιιειεο γηα
‘ην είδνο ηεο γλώζεο’ πνπ
απαηηείηαη από ην καζεηή,
ζπλδεδεκέλεο κε αιιεινπρία θαη
θαηάιιειν ηξόπν, ώζηε λα
αληαπνθξίλνληαη
ζηε
δηαθνξεηηθόηεηα/πνιπκνξθία ησλ
καζεηώλ.
Γλσζηηθά
απνηειέζκαηα:
νη
δηαδηθαζίεο
αμηνιόγεζεο:
δηακνξθσηηθή θαη αξζξνηζηηθή.
Μαζεζηαθέο
δηαδξνκέο:
πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο πνπ
ζπληζηώληαη ζηνπο καζεηέο όπσο
άιιεο Μαζεζηαθέο Δλόηεηεο.

Δπηπιένλ ππάξρνπλ δύν ρώξνη ζρεδηαζκνύ. Ο έλαο ρώξνο ‘γξάθεηαη’ ζηελ
επαγγεικαηηθή γιώζζα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (έηζη ώζηε νη ζρεδηαζκνί κάζεζεο λα
κπνξνύλ λα γίλνπλ αληηθείκελν αληαιιαγήο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ), θαη ε άιιε πιεπξά
είλαη γξακκέλε απεπζείαο ζηε γιώζζα ησλ καζεηώλ θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (έηζη
ώζηε νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε κηα Μαζεζηαθή Δλόηεηα
παίξλνληαο έλα ζρεηηθά απηόλνκν ξόιν ζηε κάζεζε ηνπο):
1. Ο ζρεδηαζηηθόο ρώξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (The Teacher Resource Space):
Δίλαη έλα πεξηβάιινλ ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη δηδαθηηθώλ
ελνηήησλ, κηα ‘ζθαισζηά’ (scaffold) γηα ην ζρεδηαζκό καζεζηαθώλ
δηαδηθαζηώλ. Δδώ, δεκηνπξγνύληαη νη ζρεδηαζκνί κάζεζεο ρξεζηκνπνηώληαο
ηελ επαγγεικαηηθή γιώζζα ηεο εθπαίδεπζεο: δηαηύπσζε ζηόρσλ, αλάπηπμε
θαη αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ θαη νξγάλσζε ηεο αμηνιόγεζεο. Η
Μαζεζηαθή Δλόηεηα θέξλεη ην ζρεδηαζκό κάζεζεο ζην δηαδηθηπαθό
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πεξηβάιινλ ηνπ 21νπ αηώλα. Παξέρεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο «θνηλσληθήο
δηθηύσζεο» γηα ηελ αληαιιαγή δηδαθηηθώλ ζρεδίσλ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ,
είηε πξόθεηηαη γηα έλα κεκνλσκέλν ζπλάδειθν, είηε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
ζε έλα ζρνιείν, είηε γηα άιινπο ζπλαδέιθνπο εθηόο ζρνιείνπ. Οη
εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κνηξαζηνύλ Μαζεζηαθέο Δλόηεηεο κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην δηθό ηνπο ζρνιείν θαη πέξα από απηό, αιιά θαη λα
αλαθαιύςνπλ θαη λα μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ Μαζεζηαθέο Δλόηεηεο κε βάζε
ην επίπεδν κάζεζεο, ην κάζεκα θαη ην ζέκα ηνπο. Δπίζεο, κπνξνύλ λα
πξνζαξκόζνπλ θαη λα μαλαγξάςνπλ Μαζεζηαθέο Δλόηεηεο άιισλ, ζεβόκελνη
θαη αλαγλσξίδνληαο πάληα ηνπο θαλόλεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ
πξνεγνύκελσλ ζπληαθηώλ.
2. Ο ζρεδηαζηηθόο ρώξνο γηα ην καζεηή ( Learner Resource Space): Δίλαη έλαο
ρώξνο όπνπ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ην πεξηερόκελν
ζπνπδώλ γηα ηε δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο, παξάιιεια κε ην πιηθό πνπ
ππάξρεη ζην ρώξν ησλ καζεηώλ. Δδώ, νη ζρεδηαζκνί κάζεζεο κεηαθξάδνληαη
ζηε γιώζζα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, επηηξέπνληαο απηόλνκε θαη αζύγρξνλε
(ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ θαζνδεγεκέλε/ θαη ζύγρξνλε) πξόζβαζε από
κεκνλσκέλνπο καζεηέο ή νκάδεο καζεηώλ. Απηό ην πεξηερόκελν κπνξεί λα
απνηειείηαη από έλα επξύ θάζκα πεγώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξρηθνύ
πιηθνύ πνπ έρεη εθπνλεζεί από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ησλ ζπλδέζεσλ κε
ειεθηξνληθό/δηαδηθηπαθό πιηθό, ηνπ ελζσκαησκέλνπ πνιπκεζηθνύ
πεξηερνκέλνπ, ησλ ζαξώζεσλ απνζπαζκάησλ από ζπκβαηηθά θείκελα, θιπ.
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Ο Γηαδηθηπαθόο Φώξνο
Σρεδηαζηηθώλ Φώξσλ

Σρεδηαζκνύ

ηεο

Μαζεζηαθήο

Δλόηεηαο:

Πξνβνιή

Η αμηνπνίεζε ηεο Μαζεζηαθήο Δλόηεηαο κπνξεί:
1. Να ελαξκνλίζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηε κάζεζε κε ηηο ζύγρξνλεο
εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηύσζεο Web «2.0» θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα
επηθνηλσλίαο θαη επηθνηλσλίαο. Απηό έρεη πνιιά εγγελή πιενλεθηήκαηα, όπσο
ε επθνιία ρξήζεο, ην ρακειό θόζηνο, αιιά ίζσο ην πην ζεκαληηθό ηε
δπλακηθή πξόζβαζεο ζην πεξηερόκελν από εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο αιιά θαη
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κεηόρνπο ζε θνηλόηεηεο κάζεζεο, όπσο είλαη νη γνλείο.
Με ηελ πξνζβαζηκόηεηα παγηώλεηαη ε δηαθάλεηα θαη ην άλνηγκα ηεο
πξόζβαζεο ζε όπνην βαζκό γίλεηαη επηζπκεηό από έλαλ κεκνλσκέλν
εθπαηδεπηηθό ή ζρνιείν. Γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα
επηιέμνπλ λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο, ώζηε θαη άιινη
ζπλάδειθνί ηνπο λα γλσξίδνπλ ηη καζαίλνπλ νη καζεηέο ηνπο. Παξάιιεια, νη
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καζεηέο κπνξνύλ λα δνπλ ην ζεκείν εθθίλεζεο ζηε κάζεζή ηνπο θαη ηε
ζπλνιηθή πνξεία απηήο. Καη νη γνλείο κπνξνύλ λα έρνπλ ζπλερή πξόζβαζε
ζηελ ζπλνιηθή επίδνζε θαη πξόνδν ησλ καζεηώλ.
2. Να αλαδεηρζεί ν εθπαηδεπηηθόο σο ζρεδηαζηήο ηεο κάζεζεο, θαη σο εηδηθόο
εκπεηξνγλώκνλαο, καθξηά από ηνλ παξαδνζηαθό ηνπ ξόιν σο
δηαρεηξηζηήο/εθηειεζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη σο απιό κέζν
κεηαθνξάο ηεο δηδαθηέαο ύιεο. Δπίζεο, αλαδεηθλύεη ην ζρνιείν σο κηα
θνηλόηεηα πνπ παξάγεη γλώζε. Γηα παξάδεηγκα, ην κνληέιν ηεο Μαζεζηαθήο
Δλόηεηαο επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα δεκηνπξγήζνπλ γεληθέο αιιά θαη
ηνπηθέο εξκελείεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ή ησλ ηζηνξηθώλ ή ησλ θνηλσληθώλ
επηζηεκώλ.
3. Να κεξηκλήζεη γηα ηελ εηεξνγέλεηα θαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ καζεηώλ,
επηηξέπνληαο πνιιαπιή εμαηνκίθεπζε ή εθκάζεζε ζε κηθξέο νκάδεο κε
πνηθίιεο καζεζηαθέο δηαδξνκέο/επηινγέο. Οη επηινγέο αληινύληαη από κηα
ειεθηξνληθή ηξάπεδα δηδαθηηθώλ ελνηήησλ, ζηελ νπνία ππάξρεη απεπζείαο
πξόζβαζε θαη ζύλδεζε κε ηνλ ίδην ην θάθειν εξγαζίαο θαη ζρεδηαζκνύ
Μαζεζηαθώλ Δλνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ή από κηα επξύηεξε, ελνπνηεκέλε
ηξάπεδα Μαζεζηαθώλ Δλνηήησλ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πνιινί
εθπαηδεπηηθνί. Με άιια ιόγηα, νη Μαζεζηαθέο Δλόηεηεο απνηεινύλ κηα
πινύζηα πεγή πνπ ππνζηεξίδεη κηα ζηνρεπκέλε θαη δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε.
Απηό ελζαξξύλεη επίζεο ηε δεκηνπξγία ελόο πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη άκεζε
ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη πνπ ηελ ίδηα ζηηγκή επζπγξακκίδεηαη κε ηα
επίζεκα πξόηππα/πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.
4. Να δεκηνπξγήζεη λέεο ηθαλόηεηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη
καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ ζα αλακέλνπλ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα από ην
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζην νπνίν ζα γίλεηαη πην ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ
δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί επαλαζρεδηάδνπλ
παξόκνηα εξγαιεία, ηόζν γηα ηα θαζεκεξηλά ζρέδηα ησλ καζεκάησλ ηνπο, όζν
θαη γηα ηελ πξνθνξηθή ζπδήηεζε ζηηο ηάμεηο ηνπο. Σν κνληέιν ηεο
Μαζεζηαθήο Δλόηεηαο δεηά από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα εληάμνπλ ηα ζρέδηα
ησλ καζεκάησλ ηνπο ζηε ινγηθή κηαο ςεθηαθήο εγγξαθήο. Απηό απαηηεί
πεξηζζόηεξε δνπιεηά, ζε πξώηε θάζε, από έλα ζπκβαηηθό ζρέδην καζήκαηνο.
Γηα ην ιόγν απηό, νη εθπαηδεπηηθνί θαηαγξάθνπλ κόλν ηα θαιύηεξα ηνπο
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ζρέδηα. Χζηόζν, ε πξόζβαζε ζηα ζρέδηα ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ δεκηνπξγεί
ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο απνδνηηθόηεηαο θαη αληαιιαγήο, θαζώο έλαο
εθπαηδεπηηθόο ζην ίδην ζρνιείν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα Μαζεζηαθή
Δλόηεηα κε κεγάιε ηνπηθή ζεκαζία, ή έλαο άιινο εθπαηδεπηηθόο ζε έλα άιιν
ζρνιείν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα εμαηξεηηθό ζρέδην καζήκαηνο, ην νπνίν
έλαο ηξίηνο εθπαηδεπηηθόο ζα ζέιεη λα μαλαγξάςεη ή λα ην πξνζαξκόζεη ζηηο
δηθέο ηνπ ηνπηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο, επηηξέπεη ηε ξεηή παξαθνινύζεζε θαη
ηνλ αλαζηνραζκό ζρεηηθά κε ηηο εηζξνέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηηο εθξνέο
ησλ καζεηώλ, επηηξέπνληαο γξήγνξεο αλαζεσξήζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθό
ζρεδηαζκό γηα πην απνηειεζκαηηθά θαη έγθαηξα απνηειέζκαηα.
5. Να θαιιηεξγήζεη κηα θνπιηνύξα επαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο. Σν κνληέιν
ζρεδηαζκνύ ηεο Μαζεζηαθήο Δλόηεηαο ππνζηεξίδεη ηελ θνηλή δεκηνπξγία θαη
ζπγγξαθή, αιιά θαη ηελ νκαδηθή δηδαζθαιία. Δλζαξξύλεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο λα κνηξάδνληαη ηηο θαιύηεξεο πξαθηηθέο ηνπο αλαθνξηθά κε ην
ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, αιιά θαη λα αληαιιάζζνπλ κε
δπλακηθό ηξόπν ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο γλώζεηο. Σν κνληέιν απηό
ζπλνδεύεηαη από ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ελόο ζπκβαηηθνύ δηθαηώκαηνο
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή κηαο άδεηαο ζπιινγηθήο ζπγγξαθήο θαη ειεύζεξεο
ηεθκεξίσζεο (Creative Commons). Καη νη δύν επηινγέο ελζαξξύλνπλ ηνλ
επαλαζρεδηαζκό θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ Μαζεζηαθώλ Δλνηήησλ
αλαγλσξίδνληαο ηόζν ηηο αξρηθέο θαηαγξαθέο όζν θαη ηηο λέεο εηζθνξέο ζην
θείκελν.
6. Να επηηξέςεη ηε ζπλερή αμηνιόγεζε, ηε ινγνδνζία θαη ηε ιεπηνκεξή
αμηνιόγεζε ησλ επηδόζεσλ. Η Μαζεζηαθή Δλόηεηα επηηξέπεη ζηνλ
εθπαηδεπηηθό λα ζπζρεηίζεη θαη λα ζπλδέζεη κε κεγάιε αθξίβεηα ην
πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ (κε ππεξ-ζπλδέζκνπο αλ είλαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή ή κε απιή παξαπνκπή) ζηελ πεξηνρή ησλ Γλσζηηθώλ
ηόρσλ. Δπίζεο, παξέρεη θαη έλα πεδίν Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα
ζπλερή δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ.
Παξαδείγκαηα Μαζεζηαθώλ ελνηήησλ ζηα ειιεληθά ζα
http://cglearner.com/learning_element/public_index?method=get
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Ζ δνκή ηεο Μαζεζηαθήο Δλόηεηαο

ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΣΙΑΗ
Βαζηθά ζηνηρεία πνπ νξηνζεηνύλ ηε ζέζε ηεο καζεζηαθήο ελόηεηαο ζην ελ γέλεη Αλαιπηηθό
πξόγξακκα είλαη:
Η Γλωζηηθή πεξηνρή: Σν ζέκα ή ηε γλσζηηθή πεξηνρή.
Οη Μαζεζηαθνί ηόρνη: Σν ζέκα θαη ην ζθνπό.
Σν Μαζεζηαθό Δπίπεδν: Ηιηθία ή επίπεδν καζεηώλ.
Η Πξνεγνύκελε Γλώζε: Ση μέξνπλ ήδε νη καζεηέο, ή ηη αλακέλεηαη λα γλσξίδνπλ γηα λα
δνπιέςνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή ελόηεηα.

ΓΝΩΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ
Σα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη από ηε ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή εκπεηξία.
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Δθαξκνγή/κεηαηξνπή
… Καηάιιεια: ‘ζσζηή’ εθαξκνγή θαη κεηαθνξά
ηππηθή
κηα
ζε
γλώζεο
ηεο
θαηάζηαζε/πεξίζηαζε
… Γεκηνπξγηθά: λεσηεξηζηηθή εθαξκνγή ηεο
γλώζεο, ε κεηαθνξά ηεο ζε δηαθνξεηηθή
θαηάζηαζε

Αλάιπζεία
… Λεηηνπξγηθά: αίηην θαη απνηέιεζκα. ε ηη
απνζθνπεί θάηη
… Κξηηηθά: αηνκηθνί ζθνπνί, θίλεηξα, πξνζέζεηο,
θαη απόςεηο

Δλλνηνιόγεζε
… Με ηελ νξνινγία: νξηζκόο θαη εθαξκνγή
ελλνηώλ
… Με ηε ζεσξία: κε ηε ζπζηεκαηηθνπνίεζε ησλ
ελλνηώλ θαη ηελ απόθηεζε γλώζεσλ γύξσ από ηε
ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή

Δκπεηξία
… Τν γλσζηό: πξνζσπηθή γλώζε, ζηνηρεία από
ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ εθπαηδεπόκελσλ
… Τν λέν: εκβάπηηζε ζε λέεο πιεξνθνξίεο θαη
εκπεηξίεο

ΓΝΩΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ
Γηαθνξεηηθνί ηξόπνη κάζεζεο αληαλαθιώληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο καζεζηαθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, ε ζπρλόηεηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ην ζέκα, ηνπο
ηξόπνπο εθκάζεζεο, θηι. Οη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο εκπινπηίδνληαη κε ην βάζνο, ηελ επξύηεηα
θαη ηελ πθή ηεο κάζεζεο.

ΓΝΩΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ Αμηνιόγεζε από ηνλ
εθπαηδεπηηθό, αιιά θαη ηελ νκαδηθή αμηνιόγεζε, θαη ηελ απηναμηνιόγεζε ηνπ καζεηή.
Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλα εξγαιεία ή ζε κηα πεξηγξαθή ηνπ καζεζηαθνύ
απνηειέζκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γλσζηηθώλ Γηαδηθαζηώλ. Σα απνηειέζκαηα κπνξεί λα
είλαη βησκαηηθά, ελλνηνινγηθά, αλαιπηηθά θαη εθαξκνζκέλα.

Ση έρνπλ κάζεη νη καζεηέο από ηελ εκβάπηηζή ηνπο ζε βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
κάζεζεο.
Οη έλλνηεο θαη ζεσξίεο πνπ έρνπλ εκπεδσζεί. Μπνξνύλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο
έλλνηεο θαηάιιεια, θαη λα ηηο ζπλδένπλ; Μπνξνύλ νη καζεηέο λα νξίδνπλ ηηο έλλνηεο θαη
λα επηβεβαηώλνπλ ηε ζεσξία κε δηθά ηνπο ιόγηα;
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Έρνπλ επίγλσζε νη καζεηέο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο γλώζεο, θαη πνηώλ ηα ζπκθέξνληα απηή ε
γλώζε εμππεξεηεί;
Μπνξνύλ νη καζεηέο λα εθαξκόζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε γλώζε πνπ απέθηεζαλ γηα λα
επηιύζνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, λα εθθξάζνπλ έλλνηεο θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ
πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθόλησλ; Μπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ κε θαηάιιειν,
δεκηνπξγηθό θαη θαηλνηόκν ηξόπν;

ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ
Δπηινγή από κηα ζεηξά Μαζεζηαθώλ Δλνηήησλ πνπ κπνξνύλ επίζεο λα κειεηεζνύλ κεηά ηελ
νινθιήξσζε απηήο ηεο ελόηεηαο.
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πλνπηηθόο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο κηαο «Μαζεζηαθήο Δλόηεηαο»
1. Δηζαγσγή
Σν ειεθηξνληθό ζρεδηαζηηθό κνληέιν ηεο Μαζεζηαθήο Δλόηεηαο έρεη αλαπηπρζεί σο
έλα νξγαλσκέλν ζρέδην γηα λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ έθδνζε ελόο
ζύληνκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.
Μηα Μαζεζηαθή ελόηεηα νξίδεηαη σο:
Μηα ζπλεθηηθή δέζκε καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ, καζεζηαθώλ εξγαζηώλ ή
δξαζηεξηνηήησλ, όπσο έλα κάζεκα ή κηα ζεηξά καζεκάησλ.
Μηα Μαζεζηαθή ελόηεηα είλαη πεξίπνπ ζην κέγεζνο ηνπ θεθαιαίνπ ελόο βηβιίνπ ή
κηαο ελόηεηαο ζε έλα πξόγξακκα ζπνπδώλ.
Κάζε Μαζεζηαθή Δλόηεηα δεκνζηεύεηαη κε κία ή δύν δηαθνξεηηθνύο ζρεδηαζηηθνύο
ρώξνπο:


Τν ζρεδηαζηηθό ρώξν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηόηεηεο
κάζεζεο είλαη ζε γιώζζα αληηιεπηή από άιινπο εθπαηδεπηηθνύο. Πξόθεηηαη
γηα κηα επαγγεικαηηθή γιώζζα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζην
πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ζηελ παηδαγσγηθή. Υξεζηκνπνηεί ην ηξίην πξόζσπν
όηαλ απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο («απηνί») θαη ζην δεύηεξν πξόζσπν όηαλ
απεπζύλεηαη ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο («εζείο»). Η γιώζζα ζα πξέπεη λα
είλαη αξθεηά απηνλόεηε γηα έλα άιιν εθπαηδεπηηθό ώζηε απηόο λα είλαη ζε
ζέζε λα ηελ θαηαλνήζεη θαη λα δηδάζθεη κε απηή.



Τν ζρεδηαζηηθό ρώξν ηνπ καζεηή, ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο είλαη
ζε γιώζζα αληηιεπηή από ηνπο καζεηέο κε όξνπο πνπ είλαη θαηαλνεηνί από
απηνύο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν κάζεζεο πνπ βξίζθνληαη. Ο ζρεδηαζκόο
ζε απηό ηνλ ρώξν ρξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα ηεο ηάμεο, θαη απεπζύλεηαη ζηνπο
καζεηέο ζην πξώην πξόζσπν («εγώ», «εκείο») ή ην δεύηεξν πξόζσπν
(«εζύ»). Μηιά απεπζείαο ζηνπο καζεηέο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ζρεδηαζηεί. Η
γιώζζα ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά απηνλόεηε γηα έλα καζεηή ή νκάδα
καζεηώλ ώζηε απηνί λα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ καδί κε ή ρσξίο ηε
βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ.

Καη νη δύν ζρεδηαζηηθνί ρώξνη θαιύπηνπλ ηα ίδηα ζέκαηα. Ωζηόζν ρξεζηκνπνηνύλ
δηαθνξεηηθή γιώζζα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όια κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά όπσο νη
δηαηππώζεηο ησλ ηίηισλ. Σν ζρεδηαζηηθό κνληέιν είλαη ρσξηζκέλν ζε δύν ζηήιεο. Η
αξηζηεξή είλαη ν ρώξνο ζρεδηαζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ε δεμηά ν ρώξνο
ζρεδηαζκνύ γηα ην καζεηή.
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Ο δηάινγνο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο
Μάζεζεο κέζσ Σρεδηαζκνύ.
Η εκπινθή ζε έλα δηάινγν ζρεδηαζκνύ
ζεκαίλεη όηη ζπλεξγαδόκαζηε θαη
δνπιεύνπκε καδί…..
Σηηο επόκελεο ζειίδεο ππάξρνπλ κηα ζεηξά
εξσηήζεσλ θαη αλαζηνραζηηθώλ
ππελζπκίζεσλ γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα
μεθαζαξίζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ
Σθνπό ηνπ Σρεδηαζκνύ ζαο.
Γηα λα είλαη ρξήζηκεο γηα εζάο απηέο νη
εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα δνπιεύεηε γύξσ
από έλα ηξαπέδη κε κεγάιεο θόιιεο ραξηηνύ
θαη καξθαδόξνπο. Καζίζηε κε ηνπιάρηζηνλ
έλα αθόκε άηνκν γηα λα ζρεδηάζεηε καδί
θαη γηα λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο.
Σθνπόο είλαη λα εκπιαθείηε ζε έλα δηάινγν
πνπ αθνξά ην ζρεδηαζκό, λα ζθεθηείηε ηηο
ηδέεο ζαο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε σο
εθαιηήξην γηα έλα δπλακηθό ζρεδηαζκό
κάζεζεο.

Ο δηάινγνο ηνπ ζρεδηαζκνύ

Ξεθηλήζηε κε ην λα μεθαζαξίδεηε ην ζθνπό
ηνπ ζρεδηαζκνύ ζαο….
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Πξέπεη λα είζηε μεθάζαξνη γηα ηνλ
ζθνπό ηνπ ζρεδηαζμνύ ζαο.
Απηό ζεμαίλεη όηη είζηε μεθάζαξνη γηα
(1) Τν Σκοπό Μάθηζης
(2) Τηο Μεγάλες Ιδέες πνπ ζέιεηε
λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
εθθξάζνπλ νη μαζεηέο ζαο.
(3) Τηο Ερωηήζεις πνπ ζέιεηε νη
μαζεηέο ζαο λα δηεξεπλήζνπλ,
λα ζπδεηήζνπλ θαη λα
απαληήζνπλ – εξσηήζεηο πνπ
ζα εμπιέμνπλ θαη ζα
πξνθαιέζνπλ ηνπο μαζεηέο, πνπ
ζα ηνπο θάλνπλ λα ζθεθηνύλ
θαη ζα ηνπο ελζαξξύλνπλ λα
επεθηείλνπλ θαη λα
δηαμνξθώζνπλ ηνπο
μειινληηθνύο ηνπο εαπηνύο, θαη
(4) Τν Πρόγραμμα Σποσδών θαη
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Ο ζπλδπαζμόο απηώλ ησλ ηεζζάξσλ
ζεμείσλ ζα θάλεη ην ζρεδηαζμό ζαο
μεθάζαξν σο πξνο ην ζηόρν θαη ηελ
θαηεύζπλζε νδεγώληαο ηνπο μαζεηέο
ζαο ζε έλα ηαμίδη μάζεζεο.

Σθνπόο ηνπ ζρεδηαζκνύ

Πξώηα ζα πξέπεη λα είζηε μεθάζαξνη
γηα ην ζθνπό ηεο μάζεζεο….
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Ο θνπόο ηεο κάζεζεο είλαη ε ζπλεθηηθή ηδέα ηνπ
ζρεδηαζκνύ. Αλ είζηε μεθάζαξνη γηα ην ζθνπό ηεο
κάζεζεο, ν ζρεδηαζκόο ζαο ζα είλαη πην ζπγθξνηεκέλνο
θαη νη καζεηέο ζαο δελ ζα ‘ραζνύλ’ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κάζεζήο ηνπο.
Εδώ είναι ορισμζνες ερωτισεις για να
σκεφτείτε/συηθτισετε /απαντισετε:
Ποιος είναι ο σκοπός τθς μάκθσθς, τι κζλουμε να
μάκουν οι μακθτζς; *Να μάκουν το πώς και το γιατί,
*να αναλφσουν, *να διερευνισουν, *να κάνουν κριτικι,
*να δοκιμάσουν, *να απομυκοποιισουν, *να πετφχουν,
*να δείξουν, *να παρουσιάσουν
Γηαηί είλαη ζεκαληηθόο απηόο ν ζθνπόο γηα εζάο, γηα ηνπο
καζεηέο, γηα ην ζρνιείν;
Με ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζθνπνύ πώο ζα κπνξέζνπλ νη
καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θνηλσλία; ή ζηε
κειινληηθή ηνπο εξγαζία, ή ζηελ ηάμε ή ζην δηάιεηκκα ή
ζην ζπίηη;
Πώο ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα είλαη θαιύηεξνη
πνιίηεο ή θαιύηεξνη άλζξσπνη;
Πώο ζα μέξεηε εζείο θαη νη καζεηέο αλ επεηεύρζε απηόο
ν ζθνπόο; Η επίδνζε πξέπεη λα είλαη εκθαλήο.

(1) Ο Σθνπόο ηνπ ζρεδηαζκνύ

Πώο ε κάζεζε κεηαζρεκαηίδεη ηνπο καζεηέο;
Πώο ζα αμηνινγείηε ηελ θαηαλόεζε θαη ην
κεηαζρεκαηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην ηέινο;
Πώο ν ζθνπόο πνπ έρεη ν ζρεδηαζκόο ζαο επηδξά ζε εζάο
θαη ηνπο καζεηέο ζαο; Πώο ζαο θάλεη θαιύηεξνπο;
Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηε δηαηύπσζε ηνπ ζθνπνύ σο
εμήο…
Σην ηέινο απηήο ηεο ελόηεηαο νη καζεηέο ζα…..

Mary Kalantzis & Bill Cope• The Learning by Design Guide • 56

Πξάμε «ΝΔΟ ΥΟΛΔΙΟ (ρνιείν 21νπ αηώλα) – Πηινηηθή Δθαξκνγή, ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 1,2,3, Οξηδόληηα Πξάμε», MIS 295379
Υπνέξγνπ 1 «Πηινηηθή εθαξκνγή δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα»

Οη Κεληξηθέο Ιδέεο είλαη ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη
ζεωξίεο, ηηο νπνίεο ζέιεηε λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο
ζαο ώζηε λα κπνξνύλ λα ηηο δηαηππώλνπλ.
Οη Κεληξηθέο Ιδέεο ππάξρνπλ θπξίσο ζηελ
Δλλνηνιόγεζε, εθεί πνπ νη καζεηέο κπνξεί λα ηηο κάζνπλ
γηα πξώηε θνξά. Ωζηόζν ε ζεκαζία ηνπο θαη νη
επηπηώζεηο ηνπο ζα ζπδεηεζνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο
Αλάιπζεο. Δθεί πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα ζθεθηνύλ γηα
ην ζθνπό θαη ηε ιεηηνπξγία απηώλ ησλ ηδεώλ θαη λα
δηαηππώζνπλ θξηηηθή άπνςε.
Οη Κεληξηθέο Ιδέεο κπνξεί επίζεο λα δηεξεπλεζνύλ από
ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δκπεηξίαο θαη λα εθαξκνζηνύλ ζηηο
δηαδηθαζίεο Δθαξκνγήο. Οη Κεληξηθέο Ιδέεο νξηνζεηνύλ
ηελ έκθαζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ζαο θαη δελ είλαη πάλσ από
2-3 αιιηώο ε εζηίαζε κπνξεί λα είλαη αζαθήο.
Όκσο πνηεο είλαη απηέο νη Κεληξηθέο Ιδέεο πνπ δίλνπλ
λόεκα ζην ζρεδηαζκό ζαο; Τπάξρνπλ ζην πξόγξακκα
πνπδώλ θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ.
Πνην είλαη ην γλσζηηθό αληηθείκελν ζην νπνίν εζηηάδεη ν
ζρεδηαζκόο;
Μηα βαζηά θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ζύλδεζεο ησλ Ιδεώλ
κε ην θνπό ηνπ ζρεδηαζκνύ ζα δώζνπλ ζηνπο καζεηέο
ζαο αλεθηίκεηε γλώζε θαη δεμηόηεηεο.

(2) Οη Κεληξηθέο Ιδέεο

Αλ έρεηε πάλσ από 2-3 ηδέεο κελ ηηο παξνπζίαζε όιεο
καδί. Μπνξείηε λα βάιεηε παξαπιήζηεο ηδέεο/ έλλνηεο
ζηνπο Δλλνηνινγηθνύο ηόρνπο.
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Οη Καηεπζπληήξηεο Ερωηήζεις βνεζνύλ ηνπο
μαζεηέο ζαο λα δηεξεπλήζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα
απαληήζνπλ. Οριςμένεσ από τισ εξσηήζεηο ςασ ζα
πξνθαιέζνπλ ηνπο μαζεηέο ζαο απηό ζα ελζαξξύλεη
ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ, λα εκβαζύλνπλ θαη λα
θξίλνπλ ηηο Κεληξηθέο Ιδέεο.
Οη θαιά δηαηππσκέλεο εξσηήζεηο βνεζνύλ ηνπο
καζεηέο λα ζθεθηνύλ θαη λα εκβαζύλνπλ.
Οη Καηεπζπληήξηεο εξσηήζεηο κπνξνύλ λα
ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεύλεζε ζεκάησλ ηα νπνία
ζέιεηε νη καζεηέο ζαο λα κάζνπλ θαη λα
αμηνπνηεζνύλ ζε όιεο ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο.
Πνηεο ζεκαληηθέο εξσηήζεηο ζέιεηε λα
δηεξεπλήζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα απαληήζνπλ νη
καζεηέο ζαο;
Σθεθηείηε εξσηήζεηο πνπ ελζαξξύλνπλ ηνπ καζεηέο
λα δηεξεπλήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο θαη ηδέεο, ην λόεκά
ηνπο, ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο
επηπηώζεηο ηνπο.
Κάληε κηα ιίζηα ηέηνησλ εξσηήζεσλ.
Φξεζηκνπνηήζηε ην Σθνπό Μάζεζεο θαη ηηο
Κεληξηθέο Ιδέεο γηα λα θαηαγξάςεηε ηέηνηεο
εξσηήζεηο.
Δξσηήζεηο πνπ μεθηλνύλ κε ην ηη ή ην πνηνο νδεγνύλ
ζηε δηεξεύλεζε ελλνηώλ θαη νξνινγίαο. Δξσηήζεηο
πνπ μεθηλνύλ κε ην πώο θαη ην γηαηί πξνθαινύλ ηελ
επεμήγεζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ βαζύηεξε ζθέςε.
Έλαο ζπλδπαζκόο εξσηήζεσλ είλαη επίζεο ρξήζηκνο
όηαλ δηεξεπλάηαη ην πώο νη καζεηέο κπνξνύλ λα
εθαξκόζνπλ απηά πνπ έκαζαλ.
Σηγνπξεπηείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε έλαλ θαιό
ζπλδπαζκό εξσηήζεσλ.

(3) Οη Καηεπζπληήξηεο Δξσηήζεηο
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Ο ζρεδηαζκόο Μαζεζηαθώλ Δλνηήησλ γίλεηαη
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Σπνπδώλ (ΑΠΣ & ΓΔΠΣ) πνπ ζηεξίδνληαη ζηα
γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηε δηαζεκαηηθόηεηα.
Η αληηζηνίρεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ ζαο κε
ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ ελδπλακώλεη ηε ζύλδεζε
ησλ ζρεδηαζκώλ κάζεζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
επίζεκεο εθπαίδεπζεο.
Σθεθηείηε ηη πξνδηαγξαθέο θαη καζεζηαθά
απνηειέζκαηα πεηπραίλεη ν ζρεδηαζκόο ζαο.
Βξείηε πώο ν ζθνπόο ηνπ ζρεδηαζκνύ, νη Κεληξηθέο
Ιδέεο θαη νη Καηεπζπληήξηεο Δξσηήζεηο ηαηξηάδνπλ
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.
Πώο ζπλδένληαη νη ζηόρνη κάζεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε ηελ ελόηεηά ζαο;
Αλ ν ζρεδηαζκόο ζαο πξνβιέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό ζέκα απηό είλαη εκθαλέο ζην
ζθνπό, ζηηο Κεληξηθέο Ιδέεο θαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο
εξσηήζεηο;
Πώο εμεηδηθεύεηε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο
αμηνιόγεζεο ηεο ελόηεηά ζαο;
Πώο θαηαγξάθεηε ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ κε βάζε
ηηο πξνδηαγξαθέο (δηακνξθσηηθή , ηειηθή
αμηνιόγεζε);
Τώξα είλαη θαηξόο λα αλαζεσξήζεηε ηα 4 ζεκεία ηνπ
ζθνπνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ ζαο – πξέπεη λα έρεηε
μεθάζαξε εηθόλα γηα ην πνύ θαηεπζύλεηαη ε κάζεζε.
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Μόιηο έρεηε ζπδεηήζεη θαη ζπκθσλήζεη:.
(1) Σην Σκοπό ηεο Μάθηζης
(2) Σηηο Κενηρικές Ιδέες πνπ ζέιεηε λα
θαηαλνήζνπλ θαη κε άλεζε λα
δηαηππώλνπλ θαη λα εθθξάζνπλ.
(3) Σηηο Καηεπζπληήξηεο Ερωηήζεις πνπ
ζέιεηε νη μαζεηέο ζαο λα
δηεξεπλήζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα
απαληήζνπλ κέζα από ην ζρεδηαζκό
ζαο.
(4) Σην Πρόγραμμα Σποσδών θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πνπ ζα εμεηδηθεύζεη
ν ζρεδηαζκόο ζαο.
Τόηε κπνξείηε λα αξρίζεηε λα δηαηππώλεηε ηνπ
Μαθηζιακούς Σηότοσς!!!

ΣΚΔΦΤΔΙΤΔ
Γξάθνληαο κηα Μαζεζηαθή Δλόηεηα …
Πώο θξίλεηε ην πιαίζην/ δνκή ηεο Μαζεζηαθήο Δλόηεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηα ζρέδηα
καζήκαηνο πνπ θάλεηε κέρξη ηώξα;
Πώο ζρεδηάδεηε ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο ησλ καζεηώλ;
Πώο ζρεδηάδεηε θαη παξαθνινπζείηε ηελ γλσζηηθή δηαδηθαζία;
Πώο ζπλδέεηε ην πεξηερόκελν κε ηελ αμηνιόγεζε;
Πώο ειέγρεηε ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ;
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Οη ΓΝΩΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ

Η παηδαγσγηθή ηεο Μάζεζεο κέζσ ρεδηαζκνύ ρξεζηκνπνηεί νθηώ «Γλσζηηθέο
Γηαδηθαζίεο». Η Γλσζηηθή Γηαδηθαζία είλαη έλα είδνο δξαζηεξηόηεηαο πνπ απνηειεί
μερσξηζηό ηξόπν παξαγσγήο/νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο θαη ηεο κάζεζεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί σο ζρεδηαζηέο ησλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο, κπνξνύλ λα επηιέμνπλ
νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό ή θαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο Γλσζηηθέο Γηαδηθαζίεο κε όπνηνλ
ηξόπν ζέινπλ. Ο ζθνπόο ηεο ζύλδεζεο θάζε Γλσζηηθήο Γηαδηθαζίαο κε ηηο
δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη γηα λα θάλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ζθεθηνύλ κε
ξεηό θαη μεθάζαξν ηξόπν ηελ πιένλ θαηάιιειε αιιεινπρία θαη ην εύξνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ην ζέκα
ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ηηο Γλσζηηθέο Γηαδηθαζίεο σο πξνηξνπέο γηα λα
ζρεδηάζνπλ, λα εθπνλήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ καζεζηαθά πξνγξάκκαηα. Η κε
επίγλσζε θαη θαιά δηαξζξσκέλε ρξήζε ησλ ελ ιόγσ Γηαδηθαζηώλ Μάζεζεο
απνθαιείηαη «Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνύ».
ε απηό ην πιαίζην, ν εθπαηδεπηηθόο γίλεηαη έλαο αληαζηνραζηηθόο ζρεδηαζηήο ησλ
καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ (ν εθπαηδεπηηθόο-σο-ζρεδηαζηήο), ελώ ηα δηδαθηηθά ζρέδηα
καζεκάησλ ηεο ηάμεο κεηαηξέπνληαη ζε θνηλόρξεζηα «ζρέδηα-γηα-κάζεζε». Η κε
επίγλσζε θαη θαηάιιειε αλάπηπμε νιόθιεξνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ Γλσζηηθώλ
Γηαδηθαζηώλ απνζθνπεί ζηελ πξνώζεζε αλώηεξσλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη
εκπέδσζεο ηεο κάζεζεο
Η Γλσζηηθή Γηαδηθαζία είλαη ηα είδε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή πξαγκάησλ πνπ
θάλνπκε γηα λα καζαίλνπκε:
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Η βησκαηηθή κάζεζε …
ε γλσζηή - νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ηηο εκπεηξίεο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηηο
απόςεηο ηνπο.
ε λέα – νη καζεηέο παξαηεξνύλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε άγλσζηεο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο
θαη εκβαπηίδνληαη ζε λέεο θαηαζηάζεηο ή πεξηερόκελν.
Η ελλνηνιόγεζε …
κε νξνινγία – νη καζεηέο νκαδνπνηνύλ πξάγκαηα ζε θαηεγνξίεο, εθαξκόδνπλ
θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ όξσλ θαη ηνπο νξίδνπλ.
κε ζεσξία – νη καζεηέο θάλνπλ γεληθεύζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο έλλνηεο, θαη
ζπλδένπλ ηνπο όξνπο ζε ελλνηνινγηθνύο ράξηεο ή ζεσξίεο.
Η αλάιπζε …
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κε ιεηηνπξγηθό ηξόπν – νη καζεηέο αλαιύνπλ ινγηθέο ζπλδέζεηο, ζρέζεηο αηηίνπαπνηειέζκαηνο, δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο.
κε θξηηηθό ηξόπν – νη καζεηέο αμηνινγνύλ ηηο δηθέο ηνπο απόςεηο, ελδηαθέξνληα θαη
θίλεηξα, θαζώο θαη ησλ άιισλ αλζξώπσλ.
Η εθαξκνγή …
κε θαηάιιειν ηξόπν - νη καζεηέο εθαξκόδνπλ ηε λέα κάζεζε ζε πξαγκαηηθέο
θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη δνθηκάδνπλ ηελ εγθπξόηεηά ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ.
κε δεκηνπξγηθό ηξόπν - νη καζεηέο θάλνπλ κηα παξέκβαζε ζηνλ θόζκν πνπ δνπλ, ε
νπνία είλαη θαηλνηόκα θαη δεκηνπξγηθή ή κεηαθέξνπλ απηό πνπ έκαζαλ ζε
δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα/θαηαζηάζεηο.
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ζα βξείηε
design/the-knowledge-processes/

ζην

http://neamathisi.com/learning-by-
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ΤΝΣΟΜΟ ΟΓΖΓΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΔΝΟΣΖΣΩΝ ΜΑΘΖΖ
Έλαο ζύληνκνο νδεγόο γηα ηελ δεκηνπξγία δηδαθηηθώλ ελνηήησλ (ελνηήησλ
κάζεζεο) αμηνπνηώληαο ην θνηλσληθό ινγηζκηθό Learning by Design.
1.ύλδεζε ζην http://CGLearner.com – H εγγξαθή είλαη δσξεάλ. Γεκηνπξγήζηε ην
πξνθίι ζαο.
2. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια «Create Learning Element/Γεκηνπξγία δηδαθηηθήο ελόηεηαο»
θαη θαηαρσξείζηε ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελόηεηά ζαο.
3. Δπηιέμηε ην ζύλδεζκν «Focus/εζηίαζε »γηα λα πεξηγξάςεηε ηνπο καζεζηαθνύο
ζθνπνύο/ζηόρνπο ηεο ελόηεηαο. Δπίζεο ζπλδεζείηε θαη δεκηνπξγείζηε ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ πλεπκαηηθώλ ζαο δηθαησκάησλ.
4. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια «Objectives/ηόρνη» θαη θαζνξίζηε ηνπο ζηόρνπο ηεο
δηδαθηηθήο ελόηεηαο, επηιέγνληαο Βησκαηηθνύο, Δλλνηνινγηθνύο, Αλαιπηηθνύο θαη
Δθαξκνζκέλνπο ζηόρνπο. Δπηιέμηε ηνπιάρηζηνλ έλα ζηόρν από ηηο 4 θαηεγνξίεο.
5. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια «Activities/Γξαζηεξηόηεηεο» γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα
αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, θαη ηαμηλνκείζηε ηελ θάζε δξαζηεξηόηεηα ζε
ζρέζε κε ηηο 4 γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη:
Βηώλνληαο ην γλωζηό: δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαδεηθλύνπλ ηηο πξνζσπηθέο
εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ θαη ηελ πξνεγνύκελε γλώζε ηνπο.
Βηώλνληαο ην λέν: δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκβαπηίδνπλ ηνπο καζεηέο ζε λέεο
εκπεηξίεο ή πιεξνθνξίεο.
Δλλνηνινγώληαο κε νξνινγία: δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο
λα νκαδνπνηνύλ θαη λα ηαμηλνκνύλ πξάγκαηα, λα αλαπηύζζνπλ έλλνηεο θαη δίλνπλ
ηνλ νξηζκό ησλ όξσλ.
Δλλνηνινγώληαο κε ζεωξία: δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο
ζπλδένπλ έλλνηεο κεηαμύ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαθύγνπλ ζε γεληθεύζεηο ή λα
ραξηνγξαθνύλ ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ελλνηώλ.
Αλαιύνληαο ιεηηνπξγηθά: δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηεξεπλνύλ ηα αίηηα, ηα
απνηειέζκαηα, ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ελλνηώλ.
Αλαιύνληαο θξηηηθά: δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηεξεπλνύλ ηα θίλεηξα, ηνπο
ζθνπνύο θαη ηα ελδηαθέξνληα.
Δθαξκόδνληαο θαηάιιεια: δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ ηελ εθαξκνγή ησλ
γλώζεσλ ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο.
Δθαξκόδνληαο δεκηνπξγηθά: δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ ηε κεηαθνξά ησλ
γλώζεσλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα.
6. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια «Assessment/Αμηνιόγεζε» γηα λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν
πνπ ζα αμηνινγεζνύλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.
7. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια «Pathways/Πξνζαλαηνιηζκνί» γηα λα πξνηείλεηε άιια
καζήκαηα ή πεξεηαίξσ κειέηε.
8. Γεκνζηεύζηε ηε δηδαθηηθή ζαο ελόηεηα ζην δηαδίθηπν, ή δεκηνπξγήζηε έλα PDF,
ην νπνίν κπνξεί λα εθηππσζεί.
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ΣΚΔΦΘΔΙΤΔ
Πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πιαίζην Μάζεζε κέζσ Σρεδηαζκνύ
ρξεζηκνπνηείηε ήδε?
Τη είλαη θαηλνύξγην ή δηαθνξεηηθό;
Τη επίδξαζε ζα έρεη ε αμηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ Μάζεζε κέζσ Σρεδηαζκνύ ζηελ
καζεζηαθή εκπεηξία ησλ καζεηώλ ζαο;
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1.4 Αμηνιόγεζε
ην πιαίζην ηεο Μάζεζεο κέζσ ρεδηαζκνύ ε Αμηνιόγεζε είλαη Οιηζηηθή θαη
πλερήο.
Η παξαθνινύζεζε ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ, ε παξνρή ηεθκεξίσλ γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κάζεζε θαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπο, απνηειεί ζεκαληηθό
ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ ρξήζε ησλ ‘ηεζη’ απνηειεί έλα δύζθνιν δήηεκα πνπ απαηηεί πξνζεθηηθό
ζρεδηαζκό αιιά θαη ζθέςε γηα ην πνηνπο ζθνπνύο εμππεξεηνύλ.
Έλαο ζύληνκνο Οδεγόο γηα κηα Οιηζηηθή Αμηνιόγεζε










Γελ ππάξρεη κόλν ην ηεζη ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ.
Μεηξά ηηο ‘λέεο βαζηθέο δεμηόηεηεο’ θαη όρη ηηο παιηέο: πνιπγξακκαηηζκνί,
ζπλεξγαηηθέο δεμηόηεηεο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγηθόηεηα-θαληαζίαθαηλνηνκία.
Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο πάλσ ζε κηα ζπλνιηθή Μαζεζηαθή Δλόηεηα ή ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα (όπσο έλα νκαδηθό ή αηνκηθό πξόηδεθη) θαη ε νπνία
κεηξά ην ζύλνιν ησλ Γλσζηηθώλ Γηαδηθαζηώλ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ
νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο.
Αμηνιόγεζε ηεο αηνκηθήο γλώζεο θαη επίδνζεο: βησκαηηθή, ελλνηνινγηθή,
αλαιπηηθή θαη εθαξκνζκέλε.
Αμηνιόγεζε αηόκσλ ζε νκαδηθό πιαίζην: Η ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα θάλεη
θνηλσληθνύο ζπζρεηηζκνύο (κεηαμύ θεηκέλσλ θαη αηόκσλ, θαη ζπλεξγαηηθή
θαη θαηαζθεπαζκέλε γλώζε).
Δπίζεκε νκαδηθή αμηνιόγεζε (αλνηρηή, θιεηζηή κηαο θαηεύζπλζεο, θιεηζηή
δηπιήο θαηεύζπλζεο, ειεγρόκελεο).
Πνηνηηθή εθηίκεζε θαη πεξηγξαθή γηα ηελ αηηηνιόγεζε πνζνηηθήο
αμηνιόγεζεο/ βαζκνινγίαο.
Γεκηνπξγία αηνκηθώλ ραξηνθπιαθίσλ εξγαζίαο (π.ρ. ςεθηαθά portfolios), ζηα
νπνία βξίζθνληαη ηα ηεθκήξηα ηεο επίδνζεο θαη ε βαζκνιόγεζή ηνπο.

ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ
• ΟΛΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
• ΓΙΑΡΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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ΣΚΔΦΘΔΙΤΔ
Ννκίδεηε όηη ηα ηεζη είλαη θαηάιιεια;
Πόζν αθξηβείο λνκίδεηε όηη είλαη νη παξαθάησ απόςεηο ζρεηηθά κε ηα ηεζη;


Όηη είλαη θαιά ζην λα κεηξνύλ απηό γηα ην νπνίν έρνπλ ζρεδηαζηεί λα κεηξνύλ
θαη όηη δελ αμηνινγνύλ πάληα ηη μέξεη έλα άηνκν.



Δίλαη πνιύ αθαηάιιεια ζην λα αμηνινγνύλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα
γλσξίδεη θάηη.



Μπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ κήια κε κήια αιιά όρη κήια κε πνξηνθάιηα θαη δνύκε
ζε έλαλ θόζκν κε κήια θαη πνξηνθάιηα. (κε δηαθνξά ζηπι, πξνηηκώκελνπο
ηξόπνπο κάζεζεο, εκπεηξίεο δσήο θαη ηύπνπο αηόκσλ).

Γηα πνην ζθνπό ρξεζηκνπνηείηε ηα ηεζη;
Πνηα είλαη ηα πνην ρξήζηκα θαη δπλαηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεζη;
Σθεθηείηε πώο κπνξείηε λα αμηνινγήζεηε ή λα κεηξήζεηε ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην πιαίζην Μάζεζε κέζσ Σρεδηαζκνύ.
βησκαηηθέο
ελλνηνινγηθέο
αλαιπηηθέο
εθαξκνζκέλεο
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Πιαίζην Αμηνιόγεζεο
Σν παξαθάησ απνηειεί έλα ζρήκα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ,
ην νπνίν κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε νξγαλσκέλεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο.
θεθζείηε πώο κπνξείηε λα ην ζπκπεξηιάβεηε ζηελ πξαθηηθή ζαο.
Σν πιαίζην ζάο επηηξέπεη λα εθηηκάηε ηελ θαζεκία από ηηο παξαθάησ γλωζηηθέο
δηαδηθαζίεο:
- Δκπεηξία
- Δλλνηνιόγεζε
- Αλάιπζε
- Δθαξκνγή
Δπίζεο ζαο επηηξέπεη λα ζπλππνινγίδεηε θαη ηα επίπεδα/πξόνδν επίδνζεο, δειαδή,
πόζν θαιά έλαο εθπαηδεπόκελνο έρεη:
- Σελ ηθαλόηεηα λα ζθέθηεηαη θαη λα δξα κε βνήζεηα
- Σελ ηθαλόηεηα λα ζθέθηεηαη θαη λα δξα αλεμάξηεηα
- Σελ ηθαλόηεηα λα ιεηηνπξγεί ζπλεξγαηηθά
ην πξνηεηλόκελν πιαίζην ε δπλαηόηεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ λα δεκηνπξγεί θαη λα
κνηξάδεηαη ηε γλώζε κε άιινπο λνείηαη ζαλ ην πην δύζθνιν θαη ην πςειό επίπεδν
ηθαλόηεηαο γηαηί εκπεξηέρεη επηθνηλσλία, δηαπξαγκάηεπζε θαη επαηζζεζία, θαζώο
επίζεο θαη κεγάιε γλώζε ζρεηηθά κε έλα ζέκα.
Αθνινπζεί έλαο ζύληνκνο νδεγόο θαη πίλαθεο-κνληέια πνπ παξέρνπλ:
i.
ii.
iii.

Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο – βαζηζκέλα ζηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο.
Φύιιν βαζκνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ – κε πξνηεηλόκελα επίπεδα
επίδνζεο.
Φύιιν Οκαδηθήο Αμηνιόγεζεο – πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο
λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδνζε ν έλαο ηνπ άιινπ.

ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ
ΔΠΗΠΔΓΑ ΔΠΗΓΟΖ
• ΤΠΟΒΖΘΟΤΜΔΝΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
• ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
• ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
ΓΝΩΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
• ΒΗΩΜΑΣΗΚΔ
• ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΔ
• ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ
• ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΔ
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i) Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο: Ο/ε εθπαηδεπόκελνο/ε δείρλεη όηη ...
ΔΠΙΠΔΓΑ
ΔΠΙΓΟΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υποβοηθούμενη
Ικανόηηηα:

ΓΝΩΣΤΙΚΔΣ
ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΔΣ

Φξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ή
ππνζηήξημε από ηνλ εθπαηδεπηή ή ηνπο
άιινπο εθπαηδεπόκελνπο γηα λα
κπνξεί λα αλαιάβεη έλα ζέκα ή
δξαζηεξηόηεηα.

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Ασηόνομη Ικανόηηηα:
Μπνξεί λα θαηαιάβεη από κόλοη ηνπ
πώο λα δηεθπεξαηώζεη έλα ζέκα ή κηα
δξαζηεξηόηεηα θαη λα ηελ
νινθιεξώζεη επηηπρώο (ηε δηθή ηνπ
δνπιεηά ή κηα νκαδηθή εξγαζία).

Υξεηάδεηαη παξαηλέζεηο από ηνλ
εθπαηδεπηή ή ηνπο άιινπο
εθπαηδεπόκελνπο γηα λα ζπλδένπλ ηελ
δηθή ηνπ θαζεκεξηλή εκπεηξία κε ην
καζεζηαθό ζέκα.
Βαζκνινγία: 0-5
Υξεηάδεηαη βνήζεηα από ηνλ
εθπαηδεπηή ή ηνπο άιινπο
εθπαηδεπόκελνπο γηα λα θαηαιάβεη
άγλσζηα θείκελα, κέξε,
δξαζηεξηόηεηεο ή νκάδεο αλζξώπσλ.
Βαζκνινγία: 0-5

Μπνξεί λα θαηαιάβεη από κόλνο ηνπ
ηε ζύλδεζε κεηαμύ ηεο θαζεκεξηλήο
ηνπ εκπεηξίαο θαη ηνπ καζεζηαθνύ
ζέκαηνο.
Βαζκνινγία: 3-7

Θεωξεηηθνπνίεζε:
Ολνκαηνπνίεζε

Όηαλ ηνπ εμεγεζεί θάηη , είλαη ηθαλόο
λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ έλλνηα ζε
θαηάιιειν πιαίζην θαη λα γεληθεύζεη
απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηώληαο
απηή ηελ έλλνηα.
Βαζκνινγία: 0-5

Θεωξεηηθνπνίεζε:
Δλλνηνινγηθή
νξηνζέηεζε

Δίλαη ηθαλόο λα δηαθξίλεη ηελ
ζύλδεζε κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ
ελλνηώλ κόιηο απηή ηνπο έρεη
ππνδεηρζεί.
Βαζκνινγία: 0-5
Μπνξεί λα θαηαιάβεη κόιηο ηνπ
ππνδεηρζεί ε γεληθή ιεηηνπξγία ή ν
ζθνπόο κηαο επηκέξνπο γλώζεο,
θεηκέλνπ ή αλζξώπηλεο
δξαζηεξηόηεηαο ή αηηηαθέο ζρέζεηο.
Βαζκνινγία: 0-5
Μπνξεί λα αληηιεθζεί κόιηο ηνπ
εμεγεζεί, κεξηθά από ηα πην εκθαλή
αλζξώπηλα ελδηαθέξνληα θαη
παξαιεηπόκελα από έλα θείκελν,
δξάζε ή γλώζε.
Βαζκνινγία: 0-5

Μπνξεί από κόλνο ηνπ λα
θαηαιαβαίλεη ην λόεκα κηαο έλλνηαο
από ηα ζπκθξαδόκελα θαη ηε ρξήζε
ηεο ή θνηηώληαο ηελ επεμεγεζή ηεο
θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ
έλλνηα γηα λα θάλνπλ θάηη ην
αθεξεκέλν.
Βαζκνινγία: 3-7
Μπνξεί λα θαηαιάβεη από κόλνο ηνπ
ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ελλνηώλ
ζε κηα ζεσξία.
Βαζκνινγία: 3-7

Δκπεηξία:
Σν Γλωζηό

Δκπεηξία:
Σν Νέν

Αλάιπζε:
Λεηηνπξγηθά

Αλάιπζε:
Κξηηηθά

Δθαξκνγή:
Καηάιιεια

Δθαξκνγή:
Γεκηνπξγηθά

ΠΟΛΤΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΙ
(Πνιπεπηδεμηόηεηα)

Μπνξεί λα θαηαλνεί αξθεηά θαη από
κόλνο ηνπ άγλσζηα θείκελα, κέξε,
δξαζηεξηόηεηεο ή νκάδεο θαη λα
ζπιιακβάλεη ηε γεληθή ηδέα.
Βαζκνινγία: 3-7

Μπνξεί λα αλαιύεη αηηηαθέο ζρέζεηο
γηα ηνλ εαπηό ηνπ.
Βαζκνινγία: 3-7

Μπνξεί λα θαηαζθεπάδεη κηα ινγηθή
επεμήγεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ
ελλννύληαη, ησλ παξαιεηπόκελσλ θαη
ησλ ελδηαθεξόλησλ πνπ θαζνδεγνύλ
έλα θείκελν, κηα δξαζηεξηόηεηα ή κηα
γλώζε.
Βαζκνινγία: 3-7
Μπνξεί ρσξίο ζπγθεθξηκέλε βνήζεηα
ή νδεγίεο λα επηθνηλσλεί ή λα δξα κε
θνηλσληθά απνδεθηνύο ηξόπνπο.
Βαζκνινγία: 3-7

ΕΠΙΠΕΔΟ 3:
Σσνεργαηική Ικανόηηηα:
Μπνξεί λα δνπιέςεη απνηειεζκαηηθά κε
άιινπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
αλζξώπσλ κε ιηγόηεξε ή δηαθνξεηηθή
γλώζε θαη εκπεηξία, λα παξάγεη κηα έμνρε
εξγαζία (ηε δηθή ηνπ δνπιεηά ή κηα νκαδηθή
εξγαζία).
Μπνξεί λα δείρλεη ζηνπο άιινπο ηηο
δηαζπλδέζεηο κεηαμύ ηνπ καζεζηαθνύ
αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δηθώλ ηνπο
θαζεκεξηλώλ εκπεηξηώλ.
Βαζκνινγία: 5-10
Μπνξεί λα επεμεξγάδεηαη έλα άγλσζην
θείκελν, κέξνο, δξαζηεξηόηεηα ή νκάδα
κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αιιειεπηδξά
ελεξγά κε απηό ή λα πξνζζέηεη λόεκα
βαζηζκέλνο ζηε δηθή ηνπ άπνςε, γλώζε
θαη εκπεηξία.
Βαζκνινγία: 5-10
Μπνξεί λα νξίδεη κηα έλλνηα ζε ζρέζε κε
άιιεο θαη λα εμεγεί απηή ηελ έλλνηα ζε
άιινπο αλζξώπνπο κε αθξηβή θαη απιό
νξηζκό θαη παξέρνληαο μεθάζαξα
παξαδείγκαηα.
Βαζκνινγία: 5-10
Μπνξεί λα ζπλδπάδεη έλλνηεο ζε κηα
ζεσξία θαη λα ηελ εμεγεί ζε άιιν άηνκν.
Βαζκνινγία: 5-10
Μπνξεί λα εξγαζηεί κε άιινπο, λα
θαηαιάβεη θαη λα επηδείμεη ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν βιέπεη ηηο αηηηαθέο ζρέζεηο ζε
αλζξώπνπο πνπ κπνξεί λα κελ ηηο βιέπνπλ
κε ηνλ ίδην ηξόπν.
Βαζκνινγία: 5-10
Μπνξεί λα ζπλδηαιέγεηαη κε πνιιαπιέο
πεγέο αλάιπζεο ή λα αλαπηύζζεη κηα
νκαδηθή θαηαλόεζε γηα ηα εκθαλή θαη
αθαλή θίλεηξα, αηδέληεο θαη δξάζεηο.
Βαζκνινγία: 5-10

Μπνξεί ζε έλα θηιηθό θαη δνκεκέλν
Καηέρεη έλα ζέκα ή έλα είδνο ζε ζεκείν
πεξηβάιινλ λα επηθνηλσλεί ή λα δξα
πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ έλα
κε ηξόπνπο πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο
νινθιεξσκέλν κέινο κηαο νκάδαο
ζπλζήθεο ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ
εξγαζίαο.
θεηκέλσλ.
Βαζκνινγία: 5-10
Βαζκνινγία: 0-5
Μπνξεί ζε έλα θηιηθό θαη δνκεκέλν
Μπνξεί ρσξίο ζπγθεθξηκέλε βνήζεηα
Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ζύλζεην
πεξηβάιινλ λα ζπλδπάδεη κε ζσζηό
ή νδεγίεο λα ζπλδπάδεη κε ζσζηό
θείκελν, δξάζε ή νκαδηθό πεξηβάιινλ πνπ
ηξόπν δύν ή πεξηζζόηεξεο κνξθέο
ηξόπν δύν ή πεξηζζόηεξεο κνξθέο
πεξηιακβάλεη έλαλ απζεληηθά πξσηόηππν
επηθνηλσλίαο ή δξάζεο.
επηθνηλσλίαο ή δξάζεο.
ζπλδπαζκό γλώζεο, δξάζεσλ θαη ηξόπσλ
Βαζκνινγία: 0-5
Βαζκνινγία: 3-7
επηθνηλσλίαο. Βαζκνινγία: 5-10
Απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ επηθνηλσλία κελπκάησλ θαη ρξήζε πνιιαπιώλ κνξθώλ κελπκάησλ (πρ.
Γισζζηθέο, νπηηθέο, ερεηηθέο, ρσξνζεηηθέο θαη λνεκαηηθέο)
Βαζκνινγία: 0-20
Μέγηζηε Πηζαλή Βαζκνινγία: 100
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ii) Φύιιν βαζκνιόγεζεο εθπαηδεπηηθνύ
Γηα [ ] Όιν ην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα, [ ] Έλα ζπγθεθξηκέλν Θέκα, [ ] θαη ηα δύν
ΚΡΙΣΗΡΙΟ
ΣΔΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ…
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Απνδείμεηο
• Δκπεηξία: Σν Γλσζηό
Δκπεηξηθήο Γλώζεο
• Δκπεηξία: Σν Νέν

ΒΑΘΜ/
ΓΙΑ
0-20

Απνδείμεηο
Θεσξεηηθήο
Γλώζεο

• Δλλνηνιόγεζε: Με Οξνινγία

0-20

Απνδείμεηο
Αλαιπηηθήο
Γλώζεο

• Αλάιπζε: Λεηηνπξγηθή

Απνδείμεηο
Δθαξκνζκέλεο
Γλώζεο

• Δθαξκνγή: Καηάιιειε

ΠΟΛΤΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΙ

• Γισζζηθνί

{αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ
λνήκαηνο θαη ηνλ ηξόπν
επηθνηλσλίαο}

• Οπηηθνί

• Δλλνηνιόγεζε: Με ζεσξία
0-20

• Αλάιπζε: Κξηηηθή
0-20

• Δθαξκνγή: Γεκηνπξγηθή
0-20

• Ηρεηηθνί
• Ννεκαηηθνί θαη Υσξναληηιεπηηθνί
ΤΝΟΛΟ
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iiia) Φύιιν νκαδηθήο αμηνιόγεζεο
Όλνκα Αλαζεσξεηή: ..............................................................................................
Σίηινο αλαζεσξεκέλεο εξγαζίαο:...................................................................……
........................................................................................................................…….
Όλνκα δεκηνπξγνύ ή δεκηνπξγώλ ηεο εξγαζίαο: ..............................................….
........................................................................................................................…….
Θέιεηο λα μέξνπλ νη δεκηνπξγνί πνηνο είζαη;
[ ] Ναη, Θα ήζεια ν/νη δεκηνπξγόο/νί λα μέξνπλ πνηνο είκαη. (Αλνηρηή Αμηνιόγεζε –
Απηή θαη ε επόκελε ζειίδα λα παξαθακθηνύλ.)
[ ] Όρη, ζα πξνηηκνύζα λα παξακείλσ αλώλπκνο, αθόκε θαη αλ μέξσ πνηνη είλαη νη
δεκηνπξγνί. (κνλνκεξήο θιεηζηή αμηνιόγεζε – κόλν ε επόκελε ζειίδα λα
παξαθακθηεί.)
[ ] Όρη, Θα πξνηηκνύζα λα παξακείλσ αλώλπκνο, θαη λα κελ μέξσ πνηνη είλαη νη
δεκηνπξγνί. (δηκεξήο θιεηζηή αμηνιόγεζε – κόλν ε επόκελε ζειίδα λα παξαθακθηεί.)
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iiib) ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΠΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΡΓΑΙΑ:
........................................................................................................................………….
ΥΟΛΙΑ
Μεηαθνξά Δκπεηξίαο
Ση έρεη κάζεη θαη εθθξάζεη ην άηνκν γηα ηηο
εκπεηξίεο ηνπ;
Ση έρεη κάζεη θαη εθθξάζεη ην άηνκν γηα λέεο
εκπεηξίεο θαη παξαζηάζεηο;

ΒΑΘ/ΓΙΑ
0-20

[ ] Μπνξεί λα ην θάλεη κε βνήζεηα
[ ] Μπνξεί λα ην θάλεη κόλν ηνπ
[ ] Ξέξεη αξθεηά γηα λα βνεζά άιινπο
αλζξώπνπο λα ην θάλνπλ.
πλδπαζηηθή ηθαλόηεηα
Μπνξεί ην άηνκν λα ρξεζηκνπνηεί ην ζσζηό
νξηζκό ησλ θαηλνκέλσλ;
Μπνξεί ην άηνκν λα ζπλδέεη απηνύο ηνπο
νξηζκνύο θαιά;

ηνραζηηθν-θξηηηθή θαη αλαιπηηθή
ηθαλόηεηα
Ξέξεη ην άηνκν πσο έλα ιεηηνπξγεί έλα
θαηλόκελν, ηε ζεσξία, θηι. ιεηηνπξγεί;
Καηαιαβαίλεη πνηνη είλαη νη απνδέθηεο κηαο,
ελέξγεηαο, θαηλνκέλνπ, θηι.;
Πξαθηηθή εθαξκνγή
Μπνξεί λα θάλεη θάηη ζσζηά;
Μπνξεί λα θάλεη θάηη κε ελδηαθέξνλ/
πξσηόηππν ηξόπν;

0-20

[ ] Μπνξεί λα ην θάλεη κε βνήζεηα
[ ] Μπνξεί λα ην θάλεη κόλν ηνπ
[ ] Ξέξεη αξθεηά γηα λα βνεζά άιινπο
αλζξώπνπο λα ην θάλνπλ.

0-20

[ ] Μπνξεί λα ην θάλεη κε βνήζεηα
[ ] Μπνξεί λα ην θάλεη κόλν ηνπ
[ ] Ξέξεη αξθεηά γηα λα βνεζά άιινπο
αλζξώπνπο λα ην θάλνπλ.

0-20
[ ] Μπνξεί λα ην θάλεη κε βνήζεηα
[ ] Μπνξεί λα ην θάλεη κόλν ηνπ
[ ] Ξέξεη αξθεηά γηα λα βνεζά άιινπο
αλζξώπνπο λα ην θάλνπλ.

0-20

Δπηθνηλωλία
Πόζν θαιά επηθνηλσλεί ην άηνκν;
Γηα παξάδεηγκα , ζηε γξαθή, εηθόλεο, ήρνπο,
εθθξάζεηο ζηε ζθελή ...
ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΔΝΙΚΑ ΥΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ:
........................................................................................................................……….
ΜΠΟΡΔΙΣΔ ΝΑ ΔΛΔΓΞΔΣΔ ΠΟΟ ΓΙΚΑΙΑ ΔΥΔΣΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΑΤΣΗ ΣΗ ΓΟΤΛΔΙΑ
ΜΔ ΔΝΑΝ ΑΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΗΓΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΔΙ.
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3. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ
Η Γξ Μαίξε Καιαληδή είλαη Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Δθπαίδεπζεο ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ Illinois, Urbana-Champaign, ΗΠΑ. Καηείρε επίζεο ηε ζέζε ηνπ
Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Δθπαίδεπζεο, Γισζζώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπεξεζηώλ ζην
Παλεπηζηήκην RMIT, Μειβνύξλε, Απζηξαιία. Τπήξμε θαη Πξόεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ, ησλ Κνζκεηόξσλ Δθπαίδεπζεο ηεο Απζηξαιίαο. Τπήξμε κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνύ Ιλζηηηνύηνπ γηα ηελ Πνηόηεηα ηεο Γηδαζθαιίαο
θαη ηεο ρνιηθήο Ηγεζίαο, ελώ δηεηέιεζε θαη Δπίηξνπνο ηεο Απζηξαιηαλήο επηηξνπήο
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηώλ, θαη Αληηπξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ
Ιλζηηηνύηνπ Γισζζώλ θαη Δθπαίδεπζεο ηεο Απζηξαιίαο. Με ηνλ Bill Cope, είλαη
ζπγγξάςεη θαη εθδόζεη κηα ζεηξά βηβιίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμήο: The
Powers of Literacy: Genre Approaches to Teaching Literacy, Falmer Press, London,
1993, Productive Diversity, Pluto Press, Sydney, 1997; A Place in the Sun: ReCreating the Australian Way of Life, HarperCollins, Sydney, 2000; Multiliteracies:
Literacy Learning and the Design of Social Futures, Routledge, London, 2000, New
Learning: Elements of a Science of Education, Cambridge University Press, 2008 θαη
Ubiquitous Learning, University of Illinois Press, 2009.
Ο Γξ Bill Cope είλαη Καζεγεηήο Έξεπλαο ζην Σκήκα πνπδώλ θαη Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο, University of Illinois, Urbana-Champaign, ΗΠΑ θαη Δπίηηκνο Καζεγεηήο
ζην Globalism Institute ζην Παλεπηζηήκην RMIT, Μειβνύξλε. Δίλαη επίζεο
δηεπζπληήο ηνπ Common Ground Publishing, ελόο νξγαληζκνύ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ ζηελ εθπαίδεπζε
(www.CommonGroundGroup.com). Τπήξμε θαη πξώελ Πξώηνο βνεζόο γξακκαηέα
ζην Γξαθείν ηνπ Απζηξαινύ Πξσζππνπξγνύ θαη Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ
Πνιππνιηηηζκηθώλ Τπνζέζεσλ. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ
ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο ηεο παηδαγσγηθήο, ηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία,
θαζώο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ηε
δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο κέζα από παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά ζρεδηαζηηθά
κνληέια (Learning by Design WEB2 model).
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Πξάμε «ΝΔΟ ΥΟΛΔΙΟ (ρνιείν 21νπ αηώλα) – Πηινηηθή Δθαξκνγή, ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 1,2,3, Οξηδόληηα Πξάμε», MIS 295379
Υπνέξγνπ 1 «Πηινηηθή εθαξκνγή δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα»

4. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ - ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο αλ ελδηαθέξεζηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε δηα
δώζεο ή εμ’απνζηάζεσο επηκόξθσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παηδαγσγηθήο
πξνζέγγηζεο Μάζεζε κέζσ ρεδηαζκνύ.
Καζ. Bill Cope, email: billcope@uiuc.edu
Kαζ. Mary Kalantzis, email: marykalantzis@uiuc.edu
College of Education
University of Illinois, Urbana-Champaign
326 Education
1310 S. Sixth Street, MC-708
Champaign, IL 61820 USA

ηελ Διιάδα, επηθνηλσλήζηε κε ηελ:
Γξ Δπγελία Αξβαλίηε, ΤΠΓΒΜΘ, ζην earvanitis@aegean.gr ή ζην 210 3443785 ή
επηζθεθζείηε ηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν http://neamathisi.com/
H Γξ Δπγελία Αξβαλίηε είλαη δηδάζθνπζα (ΠΓ 407/80) ζην Σκήκα Πξνζρνιηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδάζθεη
επίζεο ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ "Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ" ηνπ
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ. Δξγάδεηαη σο ζπλεξγάηηδα ηεο Δηδηθήο
Γξακκαηέσο Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ζην
Τπνπξγείν Παηδείαο. Μεηαμύ 2006-20010 ήηαλ ζπληνλίζηξηα ηνπ Γξαθείνπ
Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο & Αμηνιόγεζεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο.
Δίλαη ζπλεξγάηεο ηνπ Γηεζλνύο Παξαηεξεηεξίνπ PASCAL. Καηά ηα έηε 2001-2004,
ήηαλ δηεπζύληξηα ηνπ Κέληξνπ Παξνηθηαθήο Ιζηνξίαο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ RMIT, Μειβνύξλε. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ
πνιππνιηηηζκηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη παηδαγσγηθή, ηνλ παηδαγσγηθό
ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ. Έρεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ
θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθώλ.
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