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Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει  
κέντρο  δράσης και δηµιουργικότητας; 



1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία 
«µαθησιακών καταστάσεων» 

Όλες οι διδακτικές καταστάσεις δεν είναι µαθησιακές καταστάσεις.  

Σε µια µαθησιακή κατάσταση οι µαθητές έχουν την ευκαιρία  
 να καθορίζουν τους στόχους  της κατάστασης,  
 να προσδιορίζουν, να αναζητούν και να διαχειρίζονται τους απαραίτητους 
για την κατάσταση πόρους,  
 να ξέρουν τι περιµένουν και, συνεπώς να είναι σε θέση να αξιολογήσουν 
το αποτέλεσµα, 
 να εφαρµόσουν πολλαπλές στρατηγικές για να επιτύχουν τους στόχους.  



2. Περισσότερο συµµετοχική εκπαίδευση 

Στη συµµετοχική εκπαίδευση, οι µαθητές και οι δάσκαλοι µοιράζονται 
εξίσου το δικαίωµα λήψης απόφασης και την ευθύνη αυτής της 
απόφασης  σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών, την λειτουργία της 
τάξης κλπ. Οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά, σε αντιδιαστολή µε 
µια τάξη στην οποία όλα όσα αφορούν τους µαθητές αποφασίζονται 
από τους εκπαιδευτικούς ή τους διοικητικούς φορείς. 

2. Απόκτηση νέων δεξιοτήτων  
Οι σύγχρονες κοινωνικές και τεχνολογικές έχουν κάνει απαραίτητη 

την απόκτηση νέων δεξιοτήτων όπως: η ικανότητα κάποιου να 
εργαστεί σε µια οµάδα ή  να βρει και να επιλέξει τις κατάλληλες 
πληροφορίες, η να έχει ενεργή συµµετοχή σε δίκτυα επικοινωνίας 
(communication networks), κλπ  



Εάν θέλουµε οι µαθητές να είναι σε θέση να παίρνουν 
αποφάσεις και να εφαρµόζουν κατάλληλες στρατηγικές 
προκειµένου να µπορούν να επιλύουν προβλήµατα, τότε 
δεν µπορούµε να περιορίσουµε τους στόχους της 
εκπα ίδευσης στη συσσώρευση µεµονωµένων 
πληροφοριών και δεξιοτήτων.  



3. Αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί, που ήταν εκτελεστές του προγράµµατος 
σπουδών, γίνονται σχεδιαστές και κριτικοί παρατηρητές των 
µαθησιακών περιβαλλόντων. 

Σήµερα είναι σχεδόν ασύλληπτο ότι οι δάσκαλοι δεν πρέπει να είναι 
τίποτα περισσότερο από εκτελεστές των προγραµµάτων σπουδών. Το 
νέο profile των εκπαιδευτικών διαµορφώνεται ως «εκπαιδευτικός-
ερευνητής», εκπαιδευτικός σε άµεση και συνεχή συνεργασία µε 
ένα δίκτυο εκπαιδευτικών experts,  για το σχεδιασµό και την 
επανερµηνεία των προγραµµάτων σπουδών  µέσα στο ίδιο το 
πλαίσιο της τάξης.  



4. Συνύπαρξη µιας εκπαίδευσης βασισµένης σε 
γνωστικές πειθαρχίες µε µια διεπιστηµονική εκπαίδευση.  
  

Μια εκπαίδευση που είναι απλώς βασισµένη στην µάθηση  Μαθηµατικών, 
Χηµείας ή Φυσικής από µια σχεδόν «ουδέτερη» προοπτική δεν εγγυάται 
οποιαδήποτε διάρκεια  στα αποτελέσµατα µάθησης.  

Η διδασκαλία του περιεχοµένου αυτών των σχολικών αντικειµένων πρέπει 
να συνοδεύεται πάντα από ερωτήµατα που αφορούν ενδοεπιστηµονικούς, 
αλλά και διεπιστηµονικούς συσχετισµούς, καθώς επίσης και αναζήτηση του 
νοήµατος µέσα από την ιστορική, κοινωνική και πολιτισµική διάσταση των 
ζητηµάτων. 

Σήµερα σε µια καινοτόµο Μαθηµατική Εκπαίδευση, µιλάµε για συνύπαρξη 
Μαθηµατικών ΚΑΙ Μαθηµατικού Γραµµατισµού 



Μια καινοτόµα εκπαιδευτική δραστηριότητα κινείται 
πάνω σε πολλές διαστάσεις, οι σηµαντικότερες από τις 
οποίες είναι: 
I. Κοινωνικοπολιτισµική 
Αναγνώριση και αξιοποίηση των προηγούµενων (και εξωσχολικών) 
γνώσεων και εµπειριών 

II. Δι-υποκειµενική 
Αναγνώριση της συµβολής του δι-υποκειµενικού χαρακτήρα των 
αλληλεπιδράσεων και των νοηµάτων που προκύπτουν στην οργάνωση 
και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη 

III. Θεσµική 
Αναγνώριση της εναλλαγής ρόλων(εκπαιδευτικών και µαθητών/τριών) 
µε σκοπό τα µαθησιακά αποτελέσµατα 

IV. Επιστηµολογική 
Διερεύνηση των τρόπων δηµιουργίας και αναπαράστασης της γνώσης 



V. Δικτύωση Σχολείου–Κοινωνίας 
Δηµιουργική επικοινωνία και συνεργασία της σχολικής µονάδας µε το 
κοινωνικό της περιβάλλον και δραστηριοποίηση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας πέραν των συµβατικών προγραµµάτων 

VI. Ενδο-σχολική επικοινωνία και συνεργασία 
Διαδραστικότητα και συνέχεια σε όλες τις πτυχές της µαθησιακής 
διαδικασίας και µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων σε αυτήν 

VII. Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη και Προσαρµογή - Προαγωγή 
Θετικού Κλίµατος στο Σχολικό Περιβάλλον 
Σχολική προσαρµογή, κοινωνική και συναισθηµατική επάρκεια-
πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στη σχολική κοινότητα 

VIII. Ανάπτυξη Ικανοτήτων για τη Γνώση, την Μάθηση και την 
Κοινωνική Συµµετοχή 
Διεύρυνση µαθησιακών στόχων και αποτίµηση σύνθετων ικανοτήτων, 
µέσω της απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων, καλλιέργειας 
στάσεων και αξιών (αποτίµηση τυπικών και άτυπων µορφών 
µάθησης) 



• Aπό τι εξαρτάται η επιτυχία µιας Εκπαιδευτικής 
Δραστηριότητας; 

Η επιτυχία µιας Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας εξαρτάται άµεσα  
 από το βαθµό συνειδητής εµπλοκής των µαθητών σε γνωστικό και 
συναισθηµατικό επίπεδο,   
 από την επιλογή του θέµατος και την ποιότητα των ερωτήσεων,  
 από τον καταµερισµό των ρόλων και από τον τρόπο οργάνωσής της. 
 από τον τρόπο εξέλιξής της και τη συνεχή ανατροφοδότησή της σε 
ιδέες, προτάσεις και στρατηγικές αντιµετώπισης ζητηµάτων που 
προκύπτουν στο πλαίσιο της επικοινωνίας των µελών της οµάδας,  

Σύµφωνα µε τον Dewey (1989), µια εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι µια 
δοµηµένη δράση όπου κάθε βήµα λαµβάνεται υπόψη για την προετοιµασία 
του επόµενου, και όπου µε κάθε βήµα όλα όσα έχουν γίνει ή έχουν 
προκύψει προστίθενται µε ένα συσσωρευτικό τρόπο.  


