




Έλαο νξγαληζκόο κάζεζεο είλαη έλαο

νξγαληζκόο “όπνπ ηα άηνκα επεθηείλνπλ

ζπλερώο ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα

δεκηνπξγνύλ ηα απνηειέζκαηα πνπ

πξαγκαηηθά επηζπκνύλ, όπνπ

θαιιηεξγνύληαη ζπλερώο λέεο θαη

δηεπξπκέλεο κνξθέο ζθέςεο, όπνπ ε

ζπιινγηθή θηινδνμία είλαη ειεύζεξε, θαη

όπνπ νη άλζξσπνη ζπλερώο καζαίλνπλ

πώο λα καζαίλνπλ καδί” (Senge 1990:3).



Ο Senge (1990:3) περιγρϊφει 

ϋναν «οργανιςμό μϊθηςησ» ωσ 

μια ιδεατό μορφό ενόσ 

οργανιςμού ό διαφορετικϊ την 

κατϊληξη μιασ διαδικαςύασ 

«οργανωςιακόσ μϊθηςησ».



Καηά ηνλ Senge (1990) πέληε θιάδνη 
ζπγθξνηνύλ ηελ “νξγαλσζηαθή κάζεζε”:

Α. Η ατομικό 
ςυνειδητοπούηςη

Β. Το κοινό όραμα

Γ. Τα νοητικϊ μοντϋλα

Δ. Η μϊθηςη ςτην ομϊδα

Ε. Όλα τα προηγούμενα ςυμβαύνουν ςτο 

πλαύςιο ενόσ ςυςτόματοσ



” 

Η βαςικό ιδϋα πύςω από το ςενϊριο των
ςχολεύων ωσ “Οργανιςμών Μϊθηςησ”
εύναι ότι: βελτιώνοντασ, ϋνα ςχολεύο, θα
γύνει πιο ελκυςτικό για τουσ μαθητϋσ.

Δηλαδό τα ςχολεύα δεν θα εύναι πλϋον,
απλϊ οργανιςμού που τα παιδιϊ μαθαύνουν
( «organizations for learning»), αλλϊ
οργανιςμού που μαθαύνουν και αυτού οι
ύδιοι («learning organizations»)



Τα ςχολεύα για να
χαρακτηριςθούν ωσ
“Οργανιςμού Μϊθηςησ”

Πρϋπει να λειτουργούν
ωσ κοινότητεσ και όχι
απλώσ ωσ ομϊδεσ
ατόμων

και να βαςύζονται ςτη
ςυλλογικό δύναμη ενόσ
κοινού ορϊματοσ του
ανθρώπινου δυναμικού
τουσ για την επιδύωξη
τησ ςυνεχούσ βελτύωςησ



ςτόχοσ να γύνει η οργϊνωςη πιο αποτελεςματικό 
δύνοντασ ϋμφαςη ςτη δημιουργικότητα  

Τα ςχολεύα πρϋπει να γύνουν οργανιςμού μϊθηςησ 

να αναπτύξουν 
ςτρατηγικό, αξύεσ, 

ςαφό αντύληψη για το 
περιβϊλλον τουσ, 

γνώςη του τι 
πραγματικϊ γνωρύζουν

Η προςϋγγιςη τησ βελτύωςησ του ςχολεύου 





Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

 Η αεηθόξνο αλάπηπμε έρεη σο

θεληξηθό ζηόρν λα ελαξκνλίζεη

ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία κε ηελ

θνηλσληθή επεκεξία γηα ηηο

ησξηλέο θαη ηηο κειινληηθέο

γεληέο

 Η αεηθνξία κηαο πξαθηηθήο, ή

κηαο θνηλσλίαο ή ηεο θύζεο,

είλαη βαζηθά ε ηθαλόηεηά ηεο λα

ιεηηνπξγήζεη ζην δηελεθέο

(Φινγαΐηε, 2009).



ΤΝΔΕΗ ΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Η εθπαίδεπζε σο εξγαιείν

δηεξεύλεζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνύ

αμηώλ, αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ γηα ην

πεξηβάιινλ απνθηά ηδηαίηεξε αμία γηα

ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο πνπ

απηνζπληεξείηαη θαη επεκεξεί

νηθνινγηθά θαη θνηλσληθά, δειαδή κηαο

αεηθνξηθήο ή βηώζηκεο θνηλσλίαο.

Η ζύλδεζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο µε ηελ εθπαίδεπζε, γίλεηαη

ζαθήο ζηε πλδηάζθεςε ησλ Ηλσµέλσλ Εζλώλ γηα ην

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε ζην Ρίν (1992), όπνπ ζην άξζξν 36

ηεο Αηδέληα 21, αλαθέξεηαη όηη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε απνηειεί

βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο αεηθνξίαο,

ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη παγθόζκην επίπεδν.



Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

η 
διεπιςτημονικότητα

η ολιςτικό 
μϊθηςη

η διερεύνηςη, 

η κριτικό ςκϋψη η επύλυςη 
προβλημϊτων,

η ςυμμετοχικό 
λόψη 

αποφϊςεων, 

ο 
προςανατολιςμόσ 

ςτισ αξύεσ 

Με ζκοπό 

ηη 

διάπλαζη 

αςηόνομων 

και 

ενεπγών 

πολιηών

Βαζίδεηαη ζε παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηδέεο πνπ απνηεινύλ 

γλσξίζκαηα κηαο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο, όπσο 





Είλαη επνκέλσο απαξαίηεηεο νη 

αιιαγέο ζην: 

ηη καζαίλνπλ νη καζεηέο

πώο καζαίλνπλ

πώο ιεηηνπξγνύλ ηα ζρνιεία  

 Απαραύτητεσ εύναι  επύςησ  και οι αλλαγϋσ 
ςτην αξιολόγηςη και ςτη ςύνδεςό τησ με τη 
διδαςκαλύα



2.βοηθϊ τουσ 

εκπαιδευτικούσ ςτη 

βελτύωςη των 

πρακτικών τουσ

5.Σε κϊθε περύπτωςη η 

καταλληλότερη 

ςτρατηγικό εύναι ο 

ςυνδυαςμόσ 

διαφορετικών πηγών 

αιιαγέο



Οι παπαδοζιακέρ μέθοδοι 

αξιολόγηζηρ δεν μποπούν να 

αποηιμήζοςν:

Ανηίθεηα, αξιολογούν 

εύκολα μεηπήζιμερ 

δεξιόηηηερ:

•ηηο δεμηόηεηεο Π.ρ. 

• ηελ αηνκηθή εξγαζία 

ελόο καζεηή…

Αιιά όρη 

• ην απνηέιεζκα ηεο 

εξγαζίαο κηαο νκάδαο 

καζεηώλ

•ηε κεηαγλώζε

•ηηο ζηάζεηο 

•ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απηνξπζκηδόκελεο θαη ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο 



Στην παρούςα ειςόγηςη χρηςιμοποιεύται ωσ πλαύςιο 
αναφορϊσ το μοντϋλο δεξιοτότων του 21ου αιώνα που 
παρουςύαςαν οι Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, 

Miller-Ricci & Rumble (2012) 

Οι ερευνητϋσ μελϋτηςαν ςχετικϊ αναλυτικϊ 
προγρϊμματα και αξιολογικϊ πλαύςια από διαφορετικϋσ χώρεσ.

Από την παραπϊνω ϋρευνα προϋκυψε μια ευρεύα και 
εκτενόσ λύςτα δϋκα ςημαντικών δεξιοτότων 
απαραύτητων για τον 21ο αιώνα που περιλαμβϊνει 
όλεσ τισ διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ.



Διαςτϊςεισ τησ κϊθε δεξιότητασ 

• Περιλαμβϊνει όλεσ τισ 
απαιτούμενεσ γνώςεισ για κϊθε 
μία από τισ δεξιότητεσ

Γνώςη

• Περιλαμβϊνει όλεσ τισ 
ικανότητεσ, δεξιότητεσ και 
διαδικαςίεσ βϊςει των οποίων 
διαμορφώνεται  το πλαίςιο των 
αναλυτικών προγραμμϊτων 

Δεξιότητεσ

• Αναφϋρεται ςε ςυμπεριφορϋσ 
και ςτϊςεισ που πρϋπει να 
επιδεικνύουν οι μαθητϋσ ςε 
ςχϋςη με την κϊθε μια από τισ 
δεξιότητεσ

υμπεριφορϋσ, 
αξίεσ  και ηθικϋσ 

αρχϋσ



• Σρόποι 
Εργαςία
σ

• Σρόποι 
κϋψησ

1.Δημιουργικότητα και 
Καινοτομύα .

2.Κριτικό ςκϋψη ,Επύλυςη 
προβλόματοσ Διαχεύριςη 
και Λόψη Απόφαςησ

3.Μαθαύνοντασ να 
Μαθαύνεισ Μεταγνώςη 

4.Επικοινωνύα

5.Συνεργαςύα 

(ομαδικό εργαςύα)

10 δεξιότητεσ του 21ου Αιώνα οι οπούεσ κατηγοριοποιούνται ςε 4 ομϊδεσ 
και ςτισ οπούεσ θα βαςιςτούν τα κριτόρια και οι αξιολογόςεισ αλλϊ και το 

προτεινόμενο Μοντϋλο!



• Διαβιώνοντασ ςε 
Έναν Κόςμο 

• Εργαλεύα 
Eργαςύασ

6.Πληροφοριακό
Παιδεύα

7.Παιδεύα τησ
Τεχνολογύασ τησ
Πληροφορύασ και
τησ Επικοινωνύασ
(Τ.Π.Ε.)

8.Η Ικανότητα του 
Υπεύθυνου Πολύτη– ςε 
εθνικό και παγκόςμιο 
επύπεδο.

9.Ζωό και Καριϋρα

10.Προςωπικό και 
Κοινωνικό Υπευθυνότητα –
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
Πολιτιςμικόσ Αφύπνιςησ 
και Δεξιότητασ.



Είναι ςαφζσ ότι η καλλιζργεια των δεξιοτήτων που 
αναφζρθηκαν προχποθζτει ζνα διαφορετικό 
περιβάλλον μάθηςησ και αξιολόγηςησ.  

Ζνα τζτοιου είδουσ περιβάλλον μπορεί 
να δημιουργήςει η αυθεντική μάθηςη.



Αυθεντικό μϊθηςη
εύναι η μϊθηςη που ϋχει αξύα ςτον 

πραγματικό κόςμο. Εύναι μϊθηςη  που 
χρηςιμοποιεύται για την 
επύλυςη πραγματικών

προβλημϊτων 
και για την ολοκλόρωςη 

εργαςιών .

Ένασ «αυθεντικόσ» τρόποσ να διδαχθεύ 
ο επιςτημονικόσ τρόποσ ςκϋψησ και 

εργαςύασ εύναι να διατυπώςουν οι 
μαθητϋσ υποθϋςεισ μετϊ από 

παρατόρηςη, να ςχεδιϊςουν και να 
υλοποιόςουν πειρϊματα για να 

επιβεβαιώςουν ό να απορρύψουν τισ 
υποθϋςεισ τουσ και τϋλοσ να 

παρουςιϊςουν τα αποτελϋςματα αυτόσ 
τησ διερεύνηςησ. 

Η παραδοςιακό μϋθοδοσ 
διδαςκαλύασ θα απαιτούςε από τουσ 

μαθητϋσ να διαβϊςουν από το 
ςχολικό τουσ βιβλύο για  το τι εύναι ο 
επιςτημονικόσ τρόποσ ςκϋψησ και 
εργαςύασ, να απομνημονεύςουν τη 
γνώςη και να αξιολογηθούν με ϋνα 

τεςτ για αυτό. 

Οριςμόσ αυθεντικήσ μάθηςησ   



«αυθεντικό μϊθηςη» 
(authentic learning) 

ςυνθόκεσ ό εργαςύεσ 
που αναπαριςτούν 

καταςτϊςεισ τησ 
πραγματικόσ ζωόσ 

εφαρμογό γνώςεων ό 
δεξιοτότων, όπωσ εύναι η 

επύλυςη προβλόματοσ 
και η κριτικό ςκϋψη. 

Η μϊθηςη από εμπειρύα που εςτιϊζει ςε
προβλόματα του πραγματικού κόςμου και
αξιοποιεύ πολλαπλϋσ ειδικότητεσ.
Πρόκειται για παιδαγωγικό προςϋγγιςη που
επιτρϋπει ςτουσ μαθητϋσ να εξερευνόςουν, να
ςυζητόςουν και να καταςκευϊςουν πολυθεματικϊ
ςενϊρια και ςχϋςεισ γύρω από θϋματα που τουσ
απαςχολούν.



Brown, Collins 

& Duguid 

(1989) 

Με τον όρο αυθεντικό πλαίςιο μάθηςησ 

εννοοφμε:

«τισ κανονικζσ πρακτικζσ μιασ κουλτοφρασ, 

όπου τα  νοήματα και οι ςτόχοι αποτελοφν 

κοινωνικζσ καταςκευζσ και διαπραγματεφςεισ 

μεταξφ παλαιών και νζων μελών μίασ 

κοινότητασ» 



θαιιηεξγεί 

ζπλεξγαζία

δηαιιαθηηθόηεηα

δηαπξαγκάηεπζε

ζπκβάιιεη ζηε 

δηακόξθσζε πνιηηώλ 

κε ζπγθξνηεκέλε αηνκηθή 
θαη θνηλσληθή ηαπηόηεηα

κε  θξηηηθή ζθέςε 

κε γλσζηηθή απηνλνκία

κε δεκνθξαηηθό ήζνο



Η βαζηθή ηδέα ηεο απζεληηθήο

κάζεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ

αληίιεςε όηη ελδερνκέλσο νη

καζεηέο λα επηδείμνπλ

κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα

απηά πνπ καζαίλνπλ εάλ απηά:

αληαλαθινύλ ηελ πξαγκαηηθή δσή

είλαη πξαθηηθά θαη ρξήζηκα 

αθνξνύλ δεηήκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά θαη 
εθαξκόζηκα γηα ηε δσή εθηόο ζρνιείνπ.



Καηαθέξλεη λα εηζαγάγεη ηνλ «πξαγκαηηθό 
θόζκν» κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. 

Πεξηιακβάλεη:

Α. Μελϋτεσ περύπτωςησ

Β. Αςκόςεισ ανϊληψησ ρόλων

Γ. Σύνθεςη & λύςη 
προβλημϊτων

Δ. Δραςτηριότητεσ 
βαςιςμϋνεσ ςε προβλόματα

Ε. Συμμετοχό ςε εικονικϋσ ό μη 
κοινότητεσ



Χαρακτηριςτικά τησ αυθεντικήσ μάθηςησ
Απαντήςεισ 

 Πολλαπλϋσ ερμηνεύεσ και 
αποτελϋςματα 

 Συνεργαςύα

 Ποικιλύα πηγών και οπτικών  Αναςτοχαςμόσ

 Ενςωματωμϋνη Αξιολόγηςη  Μαθητοκεντρικό τϊξη

 Συςχϋτιςη με τον πραγματικό 
κόςμο

 Διεπιςτημονικό οπτικό

 Ανοικτϊ προβλόματα  Έρευνα

 Ενεργητικόσ τρόποσ μϊθηςησ  Αξιοπούηςη αυθεντικών 
εργαςιών





Η αςθεντική μάθηση και 

αξιολόγηση ζπλδέεηαη 

κε δηδαθηηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο 

πξνζεγγίζεηο όπσο 

απηέο:

 ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 

κάζεζεο

 ηεο θνηλόηεηαο 

κάζεζεο 

 ηνπ ζρεδίνπ 

εξγαζίαο

Έρεη ζρέζε κε ηα θηλήκαηα «τηρ κπιτικήρ 

σκέψηρ» θαη ηεο «ολιστικήρ ανάπτςξηρ τηρ 

γνώσηρ», όπνπ ζην επίθεληξν ηνπνζεηείηαη ε 

δηδαζθαιία κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε 



Σε ζνα τζτοιο πλαίςιο η αξιολόγηςη θεωρείται ότι:

αποβλζπει ςτθν 

αποτίμθςθ των γνϊςεων και των ικανοτιτων του  

μακθτι που αφοροφν  πραγματικζσ καταςτάςεισ 





ΥΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ  

Η Θεσξία Καηαζθεπήο ηεο Γλώζεο (constructivism), ζύκθσλα κε

ηελ νπνία,

«ε γλώζε νηθνδνκείηαη ελεξγεηηθά από ηνπο καζεηέο αιιά θαη

θνηλσληθά κέζα από ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο.»

Εθθηλεί από ηηο δηθέο ηνπο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο, 

παξαηεξήζεηο θαη εκπεηξίεο θαη πξνάγεηαη κε ηε ζπδήηεζε, ηε 

ζπλεξγαζία, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηα θνηλά λνήκαηα». 

(Ernest,1995) 



ο εκπαιδευόμενοσ αναπτύςςει 
την δυνατότητα να γνωρίζει τισ 
ικανότητϋσ του

Απζεληηθή Αμηνιόγεζε

είλαη ε  

ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία 

ζπιινγήο θαη 

θαηαγξαθήο 

πνηθίισλ 

ζηνηρείσλ

Δείχνει την πρόοδο 

ενόσ εκπαιδευόμενου 

μζςα ς’ ζνα πλαίςιο 

διδαςκαλίασ - μάθηςησ 



ΣΔΥΝΙΚΔ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

-Παξαηήξεζε -πλέληεπμε

-Απηναμηνιόγεζε -Εηεξναμηνιόγεζε

-Ηκηδνκεκέλνο δηάινγνο κεηαμύ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία

- πλζεηηθέο δεκηνπξγηθέο, 
δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο (ρέδηα 

εξγαζίαο projects)



ΜΔΑ ΑΠΟΣΤΠΩΗ – ΔΚΦΡΑΗ ΣΟΤ 

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ

 Portfolio

 Κιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ   θξηηεξίσλ   

(rubrics)

 Ελλνηνινγηθόο ράξηεο

 Ηκεξνιόγην

 Πεδίν δπλάκεσλ



ΣΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΟ PORTFOLIO;

Αυκεντικζσ εργαςίεσ απο τον φάκελο εργαςιϊν 
του μακθτι.







Η ηξηάδα Έλλνηα-ύλδεζµνο-Έλλνηα δεµηνπξγεί µηα πξόηαζε.

Οπζηαζηηθά έλαο ελλνηνινγηθόο ράξηεο απνηειεί µηα

δηαγξαµµαηηθή αλαπαξάζηαζε ζπλδέζεσλ µεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ

ελλνηώλ µε ηε µνξθή πξνηάζεσλ πξνβάιινληαο θαη αλαδεηθλύνληαο ηηο

ζπλδέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο µεηαμύ ησλ ελλνηώλ.





Ηκηζπκπιεξσκελνο ελλνηνινγηθόο ράξηεο 

αλαηξνθνδόηεζεο



ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΕΚΘΕΗ ΙΔΕΩΝ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΗ (3)

ΜΕΣΡΙΑ
ΕΠΙΔΟΗ(2)

ΧΑΜΗΛΗ
ΕΠΙΔΟΗ(1) ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Περιεχόμενο

Ο μακθτισ
μεταδίδει με
ςαφινεια
τισ ςκζψεισ και 
τα 
ςυναιςκιματά
του ςε ποςοςτό
άνω του 80% 

Ο μακθτισ
μεταδίδει
με ςαφινεια
τισ ςκζψεισ
και τα 
ςυναιςκιματά
του ςε
ποςοςτό μεταξφ
του 50-80% 

Ο μακθτισ
μεταδίδει με
ςαφινεια τισ
ςκζψεισ και τα
ςυναιςκιματά
του ςε ποςοςτό
κάτω του 50% 

Ζκφραςη

Ο μακθτισ
Χειρίηεται ορκά
Σθ γλϊςςα
(ςυντακτικζσ
δομζσ, πλοφςιο
λεξιλόγιο κ.τ.λ.) 
ςε ποςοςτό άνω
του 80% 

Ο μαθητήρ

σειπίζεται οπθά

τη γλώσσα

σε ποσοστό

μεταξύ τος

50-80% 

Ο μαθητήρ

σειπίζεται οπθά

τη γλώσσα

σε ποσοστό

κάτω τος 50% 



υνοχή
&

Οργάνωςη
Λόγου

Ο μακθτισ  
χρθςιμοποιεί
κατάλλθλεσ
ςυνδετικζσ λζξεισ
και φράςεισ, με
αποτζλεςμα να
προκφπτει ζνα
ενιαίο νοθματικό
ςφνολο ςε
ποςοςτό άνω
του 80% 

Ο μακθτισ
χρθςιμοποιεί
κατάλλθλεσ
ςυνδετικζσ
λζξεισ και φράςεισ, ςε
ποςοςτό μεταξφ
του 50-80% 

Ο μακθτισ
χρθςιμοποιεί
κατάλλθλεσ
ςυνδετικζσ
λζξεισ και φράςεισ ςε
ποςοςτό κάτω
του 50% 

Αποτελεςμα
τικότητα

Ο μακθτισ
πετυχαίνει το
ςκοπό που
επιδιϊκει (πείκει
και προκαλεί
τισ επικυμθτζσ
αντιδράςεισ) ςε
ποςοςτό άνω
του 80% 

Ο μακθτισ
πετυχαίνει το
ςκοπό που
επιδιϊκει (πείκει
και προκαλεί
τισ επικυμθτζσ
αντιδράςεισ) 
ςε ποςοςτό
μεταξφ του
50-80% 

Ο μακθτισ
πετυχαίνει
το ςκοπό
που επιδιϊκει
(πείκει και
προκαλεί τισ
επικυμθτζσ
αντιδράςεισ) 
ςε ποςοςτό
Κάτω του 50% 



Κατανόηςη

Ο μακθτισ
αντιλαμβάνεται
τισ προκζςεισ, τισ 
διακζςεισ
και τα
ςυναιςκιματά
του πομποφ
και εντοπίηει
τα κφρια  ςθμεία
του λόγου του ςε
ποςοςτό άνω του 80% 

Ο μακθτισ
αντιλαμβάνεται
τισ προκζςεισ , 
τισ διακζςεισ
και τα ςυναιςκιματά
του πομποφ
και εντοπίηει
τα κφρια ςθμεία
του λόγου του ςε 
ποςοςτό μεταξφ του
50- 80% 

Ο μακθτισ
αντιλαμβάνεται
τισ προκζςεισ, 
τισ διακζςεισ
και τα 
ςυναιςκιματά
του πομποφ
και εντοπίηει
τα κφρια ςθμεία
του λόγου του ςε 
ποςοςτό κάτω του
50% 

Αξιολόγηςη

Ο μακθτισ αναλφει 
και αξιολογεί τισ
πλθροφορίεσ
και τα επιχειριματα
του πομποφ, 
λαμβάνοντασ
υπόψθ το ςκοπό
του πομποφ και
τθν περίςταςθ τθσ 
επικοινωνίασ ςε 
ποςοςτό πάνω του 
80% 

Ο μακθτισ αναλφει 
και αξιολογεί τισ
πλθροφορίεσ
και τα επιχειριματα
του πομποφ, 
λαμβάνοντασ
υπόψθ το ςκοπό
του πομποφ και
τθν περίςταςθ
τθσ επικοινωνίασ
ςε ποςοςτό μεταξφ 
του 50-80% 

Ο μακθτισ αναλφει 
και αξιολογεί τισ
Πλθροφορίεσ και τα
Επιχειριματα του 
πομποφ,  
λαμβάνοντασ 
υπόψθ το ςκοπό 
του πομποφ και τθν 
περίςταςθ
τθσ επικοινωνίασ
ςε ποςοςτό κάτω
του 50% 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Xξήζηκν αμηνινγηθό εξγαιείν, ην νπνίν καο 

επηηξέπεη λα απηό-αμηνινγεζνύκε. 

ην εκεξνιόγην θαηαγξάθνληαη νη 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη νη καζεζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο.

 Ο βαζηθόο ηνπ ζηόρνο είλαη λα ζπκβάιιεη 

ζηε κάζεζε κε βησκαηηθό ηξόπν.



ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΔΤΝΑΜΕΩΝ (FORCE FIELD)

Πξάγκαηα πνπ κε βνεζνύλ λα 

κάζσ 

Καζεγεηέο πνπ κε δέρνληαη όπσο 

είκαη 

Καζεγεηέο πνπ κνπ ιέλε πόηε 

θάλσ θάηη ζσζηό 

αθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο

 πκκαζεηέο πνπ κνπ εμεγνύλ απηά 

πνπ δελ θαηαιαβαίλσ 

πκκαζεηέο πνπ κπνξώ λα ηνπο 

κηιήζσ ειεύζεξα γηα ηα πάληα

Η θαιή αηκόζθαηξα ζηελ ηάμε

Πξάγκαηα πνπ κε εκπνδίδνπλ λα 

κάζσ

Καζεγεηέο πνπ κε αδηθνύλ

Καζεγεηέο  πνπ δίλνπλ ζεκαζία 

κόλν ζηνπο θαινύο καζεηέο

Καζεγεηέο πνπ εηξσλεύνληαη ηε 

δνπιεηά κνπ

Καζεγεηέο πνπ δελ ζέινπλ λα 

βνεζήζνπλ

Σν παξαθνξησκέλν πξόγξακκα 

κεξηθώλ εκεξώλ

Σα καζήκαηα όπνπ δελ 

θαηαιαβαίλσ ηη λόεκα έρνπλ απηά 

πνπ θάλνπκε



Γεμηόηεηεο όπνπ εζηηάδεη ε απζεληηθή 

Γλσζηηθέο Δεμηόηεηεο



Κνηλσληθέο / Επηθνηλσληαθέο 

Δεμηόηεηεο



Γηα λα θαιιηεξγήζνπκε κεηα-γλσζηηθέο δεμηόηεηεο 

ζηεξίδνπκε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο:

να δομήσουν 

κριτική σκέψη

να οδηγηθούν σε διαδικασίες 

αναστοχαστικής διαχείρισης της 

γνώσης και αυτο-αξιολόγησης



.

Η αυθεντικό μϊθηςη μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να 
ενθαρρύνει και να διευκολύνει την καλλιϋργεια των 

δεξιοτότων του 21ου αιώνα.  

Στην αυθεντικό μϊθηςη, που από τη φύςη τησ  εύναι 
διαθεματικό - διεπιςτημονικό, οι μαθητϋσ καλούνται :

• να χρηςιμοποιόςουν ποικιλύα 
δεξιοτότων, πολλαπλϋσ τεχνολογύεσ 
και ςύγχρονουσ τρόπουσ 
επεξεργαςύασ τησ πληροφορύασ

•να αναλϊβουν πρωτοβουλύεσ
• να ςκεφθούν δημιουργικϊ
• να ςχεδιϊςουν τη διαδικαςύα
• να εργαςτούν  ςυνεργατικϊ ςε ομϊδεσ



 Οη TΠE δεκηνύξγεζαλ έλα ελδηαθέξνλ, ην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη σο «αμηνινγώληαο ην απξόζηην» (Nunes et 

al.2003),

όπσο:

 Η κεηαγλώζε

 Η δεκηνπξγηθόηεηα 

 Η επηθνηλσλία 

 Η κάζεζε γηα ηε κάζεζε θαη 

 Οη δεμηόηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο

(Anderson 2009; Deakin Crick et al. 2004 ) 

H ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΣΙΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΣΩΝ  ΣΠΕ

 Η έληνλε ρξήζε ηεο νπηηθνπνίεζεο θαη 

ηεο πξνζνκνίσζεο απνηεινύλ 

παξάδεηγκα ην ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

ΣΠΔ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κέηξεζεο ησλ 

δηάθνξσλ δεμηνηήησλ (Wegerif and Dawes

2004).



 πλεξγαηηθή νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο

 Οηθνδόκεζε ηεο γλώζεο ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην





Σα θξίζηκα επνκέλσο εξσηήκαηα πνπ 
ηίζεληαη είλαη ηα εμήο:

Με επύκεντρο τη γνώςη Με επύκεντρο τη γνώςη



Σα θξίζηκα επνκέλσο εξσηήκαηα πνπ 
ηίζεληαη είλαη ηα εμήο:

Με επύκεντρο την 
κοινότητα

Με επύκεντρο την 
αξιολόγηςη



I. Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ

II. Νέεο Γηδαθηηθέο Μέζνδνη

III. Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ

IV. Αμηνιόγεζε

V. Νέα Τπνδνκή θαη Δμνπιηζκόο



«Αυθεντικό πλαύςιο μϊθηςησ και διδαςκαλύασ για 
την καλλιϋργεια δεξιοτότων του 21ου αιώνα»

Καςιμϊτη Αικατερύνη 
Αναπληρώτρια Καθηγότρια 

Παιδαγωγικού Τμόματοσ  
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε


