
 
       

  
 Πνιγόμαστε στις πληροφορίες μα διψάμε για ΓΝΩΣΗ 

 

ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 11

ΟΥ  
& 63

ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ 
 

Θέμα : Η  Αυτοεκτίμηση  

T. 20   20- 5- 2013 

 

      ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 11

ΟΥ   

   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 

Διδακτικές Μέθοδοι  

…με Κέντρο τον Μαθητή (1) 
 
Η Γκρίζα Μειονότητα Έρχεται στο Φως**   

 
 

                                                       T. 160   02-10-2017     

 

Διδακτικές Μέθοδοι    
ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

 

Συνεργατική   
Η συνεργατική μάθηση  περιλαμβάνει μικρές ομάδες που 
συνεργάζονται για την ολοκλήρωση  ενός μαθησιακού έργου. 

Παρουσιάσεις  
Οι παρουσιάσεις είναι εργασίες που παρουσιάζονται από τον 
μανθάνοντα. Οι μαθητές παρουσιάζουν ομαδικά ή ατομικά. 

Τα Πάνελ / οι Ειδικοί 
Τα πάνελ είναι ένας τρόπος για να συμπεριληφθούν πολλές 
φωνές σε ένα θέμα. Οι μαθητές γράφουν κι απαντούν σε 
ερωτήσεις σε συνεδρία τύπου Ε-Α (Ερώτηση – Απάντηση) 

Γ.Θ.Μ. (KWL) 
Βάλτε τα σε ένα πόστερ. Τι γνωρίζετε ήδη; (Γ.) Τι θα θέλατε 
να γνωρίζετε; (Θ.) Τι θα θέλατε να μάθετε ; (Μ.). Θέλετε και 
την επαυξημένη εκδοχή; (KWHLAQ) (Γνωρίζω; Θέλω; Πώς 
θα…; Μαθαίνω; Εφαρμόζω; Εξετάζω: Διερωτώμαι - Κρίνω;) 

Η Ιδεοθύελλα ή ο Καταιγισμός Ιδεών  
Αυτή η μέθοδος καλεί τον «σκεπτόμενο μαθητή» να 
δουλέψει. Παρουσιάστε μία κατάσταση. Καλέστε τους 
μανθάνοντες να σκεφτούν δημιουργικά σχετικά με αυτήν. 

Δημιουργήστε «πολυμεσικά έργα» 
Παρουσιάστε ένα θέμα και προτρέψτε τους μαθητές να 
δημιουργήσουν ένα video για δημόσια χρήση. 

Ο Διάλογος 
Παρουσιάστε ένα θέμα και πείτε στους μαθητές να το 
συζητήσουν. Αν θέλουν περισσότερες πληροφορίες πείτε να 
ερευνήσουν ώστε να τις βρουν.  

Η Μικρή Ομάδα 
Τι μπορεί να ολοκληρώσει μία μικρή ομάδα; Τονίστε τα 
καλύτερα χαρακτηριστικά της ομάδας. Δώστε ρόλους. 

Η Μελέτη Περίπτωσης 
Χρησιμοποιήστε τις μελέτες περίπτωσης για να μάθετε για 
σύνθετα θέματα, να εφαρμόσετε κριτική σκέψη και να 
εξερευνήσετε σενάρια. 

Το Πάζλ 
Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες, δίνοντας σε κάθε μέλος 
ένα διαφορετικό έργο. Ξαναενώστε την ομάδα και 
μοιραστείτε (ενώστε) τα υποέργα.   

Τα Μαθησιακά Κέντρα 
Χωρίστε την τάξη σε διαφορετικές δραστηριότητες π.χ. σε 
γωνιές (Κέντρα). Έπειτα από ένα δεδομένο χρονικό 
διάστημα ζητήστε να κάνουν οι μαθητές αλλαγές 
προχωρώντας σε νέα δραστηριότητα («εκ περιτροπής»). 

Τα Πειράματα 
Σχεδιάστε πειράματα και βάλτε τους μαθητές να εμπλακούν, 
ή ζητήστε τους να σχεδιάσουν οι ίδιοι το πείραμα. 

Το Παιχνίδι Ρόλων  
Τα παιχνίδια ρόλων επιτρέπουν στον μανθάνοντα να 
δοκιμάσει την εμπειρία. Μπορεί οι ρόλοι να είναι 
δημιουργήματα  του διδάσκοντα ή του ιδίου του μανθάνοντα.  

Πηγή: Πίνακας από το διαδίκτυο  (Pinterest,  by Mia 
MacMeetin;). Επιλογή και μετάφραση: Κυριάκος Περβανάς 
(Τμήμα Ένταξης)  …ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ στο ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ  

 


