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      ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 11

ΟΥ   

   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 

Διδακτικές Μέθοδοι  

…με Κέντρο τον Μαθητή (2) 
και η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών! (5-10-17) 

Η Γκρίζα Μειονότητα Έρχεται στο Φως**   

 
 

                                                       T. 161   04-10-2017     

Διδακτικές Μέθοδοι    
ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ  ΜΑΘΗΤΗ (συνέχεια) 

Η Προσομοίωση  
Οι νέες τεχνολογίες – οι υπολογιστές και άλλα μέσα - έχουν εξελιχθεί πολύ . Χρησιμοποιήστε τα για να κάνετε 
προσομοίωση ενός πραγματικού γεγονότος. Κάντε εξάσκηση. Χωρίς το φόβο της αποτυχίας.  

Το Εργαστήριο LAB 
Φτιάχνοντας – δομώντας- την τάξη σε στυλ εργαστηρίου (lab style) δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να κινούνται 
ελεύθερα και να ασχολούνται  με δραστηριότητες άμεσης σωματικής εμπλοκής / εμπειρίας (hands -  on activities). 

Το Εργαστήριο (WORKSHOP) 
Οι  μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν το εργαστήρι και να το τρέξουν με/ για  τους συμμαθητές τους. Έπειτα οι 
συμμαθητές μπορούν να δώσουν ανατροφοδότηση. 

Η επίδειξη 
Οι επιδείξεις είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να εμπλακούν οι μαθητές. Δοκιμάστε επιδείξεις μαγειρικής ή επιδείξεις 
επιστημών… 

Οι Κάρτες Περιεχομένων ( οι Καρτέλες)  
Υπάρχουν 1000 τρόποι να χρησιμοποιήστε μία κάρτα/ καρτέλα. Δώστε τη στους  μαθητές και πείτε τους να σχεδιάσουν μία 
δραστηριότητα. Φτιάξτε μαζί τις γενικές οδηγίες για  να γίνει αυτό.   

Με βάση την Έρευνα 
Η μάθηση με βάση την Έρευνα αρχίζει με μία Ερώτηση. Μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Δοκιμάστε την καθοδηγούμενη 
έρευνα για μεγαλύτερη δομή (=δομημένη έρευνα) και μία πιο ανοικτή έρευνα για λιγότερη δομή. 

Νοητικά Μοντέλα 
Χτίστε νοητικά μοντέλα  (μοντέλα/ βάσεις συλλογισμών) που να μπορούν να στηρίξουν τις νέες πληροφορίες. Σχεδιάστε το 
νοητικό σας μοντέλο. Δοκιμάστε το -σε τεστ. Προκαλέστε το – Αμφισβητήστε το. Χτίστε το.   

Το Σχέδιο Εργασίας (Project) 
Το σχέδιο εργασίας προσομοιάζει με το τι μπορεί ο μαθητής να κάνει σε ένα χώρο εργασίας. Μπορεί να είναι και ένα 
πρότζεκτ Υπηρεσίας όπου οι μαθητές πάνε να «προσφέρουν κάποια υπηρεσία για να δημιουργήσουν μία θετική αλλαγή. 

Το Πρόβλημα  
Η μάθηση με βάση το «πρόβλημα» στοχεύει στην ανάπτυξη αναζήτησης  επίλυσης προβλημάτων. μπορεί να είναι για ένα 
τμήμα ενός προβλήματος. Οι μανθάνοντες  ψάχνουν λύσεις και ο εκπαιδευτικός είναι βοηθός- διευκολυντής.  

Η Ανακάλυψη 
Η ανακάλυψη μπορεί να είναι μικρού ή μεγαλύτερου εύρους. Κάποιες φορές η μάθηση δια της ανακάλυψης οδηγεί  τον 
μαθητή, του επιτρέπει  να διαλέξει  μία ενότητα και να την εξ- δι- ερευνήσει. 

Ε και Α  
Μία συνεδρία  τύπου Ε και Α ( Ερώτηση και Απάντηση) επιτρέπει στους μανθάνοντες και στους διευκολυντές τους να 
μάθουν περισσότερα ο ένας από τον άλλον. 

Τα Κοινωνικά Δίκτυα 
Χρησιμοποιήστε  αποτελεσματικά τα κοινωνικά δίκτυα ( στμ. δεν είναι μόνο μέσω υπολογιστή) για να μοιραστείτε ένα 
μήνυμα. Λάβετε ανατροφοδότηση. Κρατήστε το σύντομο και εύστοχο. Πέρασε το μήνυμα;   

Παιχνίδια  
Τα παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διδάξουν έννοιες, για να δώσουν ένα διάλειμμα – χρόνο- στον 
μανθάνοντα να σκεφτεί ή για να θέσουν υπό αμφισβήτηση τις ιδέες κάποιου. 

  Ανταγωνισμός 
Οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν σε αγώνες ( ανταγωνισμό) σε επίπεδο τοπικό ή διεθνές. Έτσι επιτρέπεται οι μαθητές να  
εμπλακούν  σε σχέσεις με άλλους. 

Επιχειρηματολογία 
Κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης επιχειρηματολογίας οι μαθητές προκαλούν  τους άλλους / οι μεν τους δε. Μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει  και διαλείμματα ώστε να υπάρχει χρόνος για να πραγματοποιηθεί  σχετική έρευνα .  
 

Πηγή: Πίνακας από το διαδίκτυο  (Pinterest,  by Mia MacMeetin;). Επιλογή - μετάφραση: Κυριάκος Περβανάς (Τμ. Ένταξης)                                   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 & Πέμπτη 5-10-2017:  Παγκόσμια  Ημέρα Εκπαιδευτικών!   
Να ένα ερώτημα που αναδύεται συχνά στο χώρο της τρέχουσας εκπαίδευσης. Με εκπαιδευτικούς όλων των λογιών, όλων 
των πνευμάτων και των στάσεων. Με εκπαιδευτικούς με αγωνιστικότητα, και αλτρουισμό, με οράματα και πολλή δουλειά για 
το κοινό καλό -κι όχι για προσωπικό όφελος (καιροσκόποι /  ματαιόδοξοι)…Και με «καμένους και ακυρωμένους». Και ίσως 
λόγω συγκυριών -επαγγελματικής υφής ή/ και προσωπικής ταυτότητας και πορείας, εγωκεντρικούς, κλειστούς, αμετακίνητους 
και με σταθερή ροπή προς κατάχρηση της «εξουσίας» τους / τυραννικούς! εκπαιδευτικούς :  Παιδεία  με κέντρο … …  ποιον; 

 


