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Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 



Σκοπός  ενότητας 

• Να μελετηθούν τα τρία Εκπαιδευτικά 

παραδείγματα που χαρακτηρίζουν τη 

σχολική εμπειρία (διδακτική, αυθεντική και 

μετασχηματιστική εκπαίδευση) 

• Να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή ανυπαρξία της 

διαπολιτισμικότητας στα παραδείγματα 

αυτά   

 



Δραστηριότητα: βιώνοντας το 

γνωστό / 15’ 

 

 
• Κατάγραψε τα πέντε πιο σημαντικά πράγματα 

που έχεις μάθει στη ζωή.  Τα έμαθες στο 
σχολείο ή κάπου αλλού;  

• Θυμίσου 3 θετικά και3 αρνητικά για την 
εκπαίδευση που είχες στο σχολείο. Πώς θα 
την χαρακτήριζες? 

• (Σε 4άδες) 

 

http://www.culturalmediators.eu/ 
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Οι οκτώ διαστάσεις … 
 …βοηθούν να περιγράψουμε τον τρόπο πρόσληψης, σχεδιασμού, 

παράδοσης και βίωσης της εκπαίδευσης: 

 Διάσταση 1: Τα αρχιτεκτονικά νοήματα εκφράζονται μέσα από το τοπικό 
περιβάλλον, τον χωροταξικό σχεδιασμό του σχολείου, ο οποίος καθορίζει 
τον τρόπο επικοινωνίας.  

 Διάσταση 2: H διαλογικότητα  = τα πρότυπα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας.  

 Διάσταση 3: Τα διυποκειμενικά νοήματα παράγονται κατά την 
αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων.  

 Διάσταση 4: Τα κοινωνικοπολιτισμικά μηνύματα προκύπτουν από τον 
τρόπο αντιμετώπισης των εμπειριών του ατόμου στο εκάστοτε πλαίσιο.  

 Διάσταση 5: Τα ιδιοκτησιακά νοήματα συνδέονται με τις σχέσεις των 
κατόχων της γνώσης.  

 Διάσταση 6: Τα επιστημολογικά νοήματα προκύπτουν από τους 
τρόπους παρουσίασης και παραγωγής της γνώσης.  

 Διάσταση 7: Τα παιδαγωγικά νοήματα αφορούν τους τρόπους με τους 
οποίους οι μαθητές παράγουν γνώση.  

 Διάσταση 8: Τα ηθικά νοήματα αντανακλούν τη λανθάνουσα ισορροπία 
ισχύος ανάμεσα στους φορείς.  

 



Διδακτική 

Εκπαίδευση/εισαγωγικά 

• Εμφανίζεται ταυτόχρονα με τη γραφή  

• Καθιερώθηκε με την μαζική θεσμοποιημένη 
εκπαίδευση τον 19ο αι. 

• Σχετίζεται με τα βασικά, τον έλεγχο, την 
ιεραρχία, την πειθαρχία 

• Δασκαλοκεντρική  

• Επιβιώνει στις μέρες μας & στις 
αναπτυσσόμενες χώρες  

• Διατηρεί τη χρησιμότητά της 



Διδ.Εκπ.: Αρχιτεκτονική 

• Πανομοιότυπα κτήρια & τάξεις 

• Συγκεκριμένος επικοινωνιακός σχεδιασμός & 
ακουστική 

• Μονοσήμαντη επικοινωνία 1-30 

• Συγκεκριμένες θέσεις  

• Παθητικότητα, ανία, αποτυχία 



Διδ.Εκπ.: διαλογική 

• Προφορικότητα - εκπαιδευτικού 

• Ερωτοαπαντήσεις  

• Σιωπηρή ατομική εργασία 

• Ομαδική επανάληψη εν χορώ 

• Απομνημόνευση 

• Σωστές απαντήσεις  



Διδ.Εκπ.: διϋποκειμενική 

• Ο εκπαιδευτικός κυριαρχεί 

• Ο μαθητής σιωπηλός, συμμαζεμένος, δίνει τις 
σωστές απαντήσεις  

• Εκτελεί εντολές κίνητρο μάθησης η 
επιβράβευση του εκπαιδευτικού  



Διδ.Εκπ.: 

κοινωνικοπολιτισμική 

• Κυριαρχεί η ιδέα του μέσου μαθητή 

• Ομοιομορφία και ομοιογένεια – στην ίδια 
σελίδα, τις ίδιες εξετάσεις … 

• Ταυτόχρονα - συντελούνται όλες οι 
λειτουργίες  

• η απόκλιση από το ιδεατό πρότυπο θεωρείται 
παρέκκλιση ή ένδειξη αδυναμίας από την 
πλευρά του μαθητή 



Διδ.Εκπ.: ιδιοκτησιακή 

• Η τάξη μου – η εργασία μου 

• Η τάξη κλειστή – απρόσιτη σε εξωγενείς 
παράγοντες 

• Δεν υπάρχει καταγραφή του τι συμβαίνει στην 
τάξη 

• Ο έλεγχος προόδου το μόνο τεκμήριο 
μάθησης  



Διδ.Εκπ.: επιστημολογική 

• Οι εκπαιδευτικοί και τα εγχειρίδια- ο γραπτός 
λόγος  πηγές αυθεντικής γνώσης – με 
αδιαπραγμάτευτο τρόπο  

•  η γνώση «μεταδίδεται» 

• Διαχωρισμός της γνώσεις σε αυτοτελή 
μαθήματα  

• Οι πηγές της αυθεντικής γνώσης βρίσκονται 
έξω από τη σφαίρα της μαθησιακής 
δραστηριότητας και την αίθουσα διδασκαλίας 

• Όταν το άτομο θα ολοκληρώσει τις εγκύκλιες 
σπουδές του, θα γνωρίζει όλα όσα θα του 
χρειαστούν 



Διδ.Εκπ.: παιδαγωγική 
• οι μαθητές είναι οι παθητικοί δέκτες γνώσεων, 

τις οποίες απορροφούν.  

• Θεωρείται δεδομένο ότι η μάθηση συνίσταται 
στην εξάσκηση της μνήμης, στην αποστήθιση 
γεγονότων, κανόνων και «ορθών» 
απαντήσεων. 

• Ο δάσκαλος είναι το μέσο διάδοσης της 
επίσημης γνώσης. 

• Ο μαθητής μαθαίνει όντως κάτι, γιατί συχνά, 
παρά τους περιορισμούς, ήταν ενεργός και 
κατάφερε, σχεδόν τυχαία, να συνδέσει την 
παρουσιαζόμενη γνώση με τη δική του 
ταυτότητα 



Διδ.Εκπ.: ηθική  

• όλα τα παραπάνω εκφράζουν ένα συγκεκριμένο είδος 
ηθικής οικονομίας.  

• Παραπέμπουν σε ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων που 
βασίζεται σε συγκεκριμένο αξιακό σύστημα 

• ο σχεδιασμός της Διδ.Εκπ. ανέκαθεν διέθετε σχέδιο και 
λογική 

• Το σύστημα αυτό ήταν κατάλληλο για τη δημιουργία ενός 
ομοιογενούς και πειθήνιου σώματος πολιτών στην 
υπηρεσία του παλαιού έθνους-κράτους· ήταν κατάλληλο 
για την ανάπτυξη πειθήνιων προσωπικοτήτων 

• επιτρεπόταν να «κόβονται» πολλοί μαθητές– ήταν ένας 
τρόπος εκλογίκευσης της έλλειψης ευκαιριών για μεγάλο 
τμήμα της κοινωνίας 



Αυθεντική εκπαίδευση 

• Η διδακτική εκπαίδευση δέχθηκε ισχυρή 
κριτική  

• Ο εκπαιδευτικός ήταν ένας απλός υπάλληλος 
με ελάχιστη κατάρτιση  

• στις αρχές του 20ου αι. στροφή από το 
περιεχόμενο/διδασκαλία στη μάθηση & τις 
διαδικασίες της 

• Maria Montessori (ενεργή συμμετοχή σε 
δραστηριότητες) & Dewey (πραγματισμός-
προοδευτισμός) 



Αυθ.Εκπ.: Αρχιτεκτονική 

• Τροποποιείται η σχολική αίθουσα 

• Νησίδες δραστηριοτήτων 

• Από εκεί και πέρα, όμως: 

•  ο αριθμός των μαθητών και η χωροταξία 

της τάξης διαφέρουν ελάχιστα από την 

παραδοσιακή αναλογία του ενός δασκάλου 

προς τριάντα μαθητές.  

• Τα παιδιά ενίοτε βγαίνουν από την τάξη, 
συμμετέχοντας σε εκδρομές ή εξωσχολικές 
δραστηριότητες,  

• στο επίκεντρο της δραστηριότητας παραμένει 
η τάξη 



Αυθ.Εκπ.: διαλογική 

• Η χωροθέτηση ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ 
των μαθητών, πάντα όμως εντός των ορίων 
της τάξης.  

• Οι μαθητές σχηματίζουν μικρές ομάδες και 
μπορούν να συνεργάζονται και να μιλούν 
μεταξύ τους. 

•  Επιτρέπεται επίσης έως έναν βαθμό στους 
μαθητές να χρησιμοποιούν την 
καθομιλουμένη,  

• γίνεται προσπάθεια να διδαχθούν τόσο τη 
μητρική τους γλώσσα όσο και την επίσημη 
γλώσσα του σχολείου και της κοινωνίας 



Αυθ.Εκπ.: διϋποκειμενική 
• Το περιβάλλον είναι παιδοκεντρικό.  

• Η ενεργή συμμετοχή ενθαρρύνεται,  

• η μάθηση βασίζεται στη διερεύνηση, τον πειραματισμό, την επίλυση 
προβλημάτων και σε άλλες δραστηριότητες που περιστρέφονται 
γύρω από τον εκπαιδευόμενο.  

• Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις 
τους και δημιουργούν σύνθετες εργασίες, όπως «πρότζεκτ» και 
«αποστολές».  

• Ο δάσκαλος διαμεσολαβεί για να διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης 
των  παιδιών.  

• Αναγνωρίζεται η πολιτισμική και κοινωνική πολυμορφία, καθώς και 
η ποικιλομορφία των μαθητών.  

• Άρα, η πρόοδός τους εξαρτάται από τις εκπαιδευτικές μεθόδους.  

• Παραδοσιακές μορφές τιμωρίας, όπως η σωματική, 
εγκαταλείπονται, ή απαγορεύονται εντελώς.  

• Ωστόσο, τα παραδοσιακά συστήματα επιβράβευσης διατηρούνται, 
συνήθως, με τη μορφή μοντέλων αξιολόγησης.  

 



Αυθ.Εκπ.: 

κοινωνικοπολιτισμική 
• Η διαφορετικότητα των μαθητών αναγνωρίζεται όλο και 

περισσότερο 

• Όμως, η εξατομίκευση αυτή σχεδιάζεται συνήθως με 
βάση το κριτήριο της «ικανότητας» ή του «σταδίου 
ανάπτυξης» που έχουν περιγράψει οι ψυχολόγοι.  

• Οι πολιτισμικές, έμφυλες και λοιπές διαφορές περνούν σε 
δεύτερη μοίρα, και θεωρούνται δείκτες της εκπαιδευτικής 
«υστέρησης» ορισμένων μαθητών. («αντισταθμιστική 
λογική» για σύγκλιση με τον μέσο όρο της τάξης & 
ένταξη).  

• Σε άλλες περιπτώσεις, οι διαφορές αναγνωρίζονται έως 
ένα βαθμό, στο πλαίσιο, λόγου χάρη, μιας επιφανειακής 
πολυπολιτισμικότητας 

• Η ομοιομορφία εξακολουθεί να προωθείται  



Αυθ. Εκπ.: ιδιοκτησιακή 
 η αίθουσα διδασκαλία «είναι ανοιχτή» στη μερική αλλαγή 

των ισορροπιών όσον αφορά την κατοχή της γνώσης και 
τον έλεγχο της τάξης.  

 Οι μαθητές συνεργάζονται ενίοτε σε ομάδες, όμως η 
ομαδική εργασία ούτε είναι η κύρια μέθοδος εργασίας στο 
σχολείο, ούτε αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση των 
«αποτελεσμάτων» της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 Επίσης, οι εκπαιδευτικοί συνηθίζουν όλο και περισσότερο 
να φέρνουν σε επαφή τους μαθητές τους με ανθρώπους 
εκτός σχολείου, τους οποίους εντάσσουν στη μαθησιακή 
διαδικασία. 

 Τα σύνορα της τάξης παραμένουν ευδιάκριτα και η 
αναλογία του 1-30 παραμένει ο πυρήνας της μαθησιακής 
σχέσης 



Αυθ.Εκπ.: επιστημολογική 
 Η αυθεντική δεν εστιάζεται αποκλειστικά στη διδακτέα ύλη, 

αλλά θέτει γενικούς μαθησιακούς στόχους για τα 
σημαντικότερα πεδία μάθησης.  

 Τα σχολικά εγχειρίδια παίζουν λιγότερο κεντρικό ρόλο, καθώς 
συμπληρώνονται από άλλα κείμενα και άλλες δραστηριότητες  

 ίδια τα σχολικά εγχειρίδια είναι συνήθως γραμμένα 
διαφορετικά & εμπλουτισμένα όμως το γραπτό κείμενο 
εξακολουθεί να κυριαρχεί 

 Το παραδοσιακό ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένει αν και 
πλέον το πρόγραμμα περιλαμβάνει και «διαθεματικές 
ενότητες» &  νέα αντικείμενα 

 Το ΠΣ είναι υπερφορτομένο, καλύτπει αχανή ύλη 

 Η έμφαση από το περιεχόμενο στην ίδια τη διαδικασία της 
μάθησης 

 Ο εκπαιδευτικός με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας  



Αυθ.Εκπ.: παιδαγωγική 

• Η μάθηση είναι πλέον πιο συμμετοχική και πιο 
πειραματική.  

• Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην έρευνα από την 
πλευρά του μαθητή και όχι στην παθητική 
πρόσληψη της γνώσης που μεταδίδεται μέσω του 
δασκάλου ή του σχολικού βιβλίου.  

• Η ψυχολογία της ανάπτυξης προσδιορίζει γενικά 
στάδια «κατάστασης ετοιμότητας», στα οποία τα 
παιδιά έχουν τη γνωστική ικανότητα να παράγουν 
νοήματα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης στο 
οποίο βρίσκονται  

• Έμφαση στην πραγματική κατανόηση από την 
απλή αποστήθιση και επανάληψη 



Αυθ.Εκπ.: ηθική  

• Η αυθεντική εκπαίδευση ενδιαφέρεται για τη 
δημιουργία κοινωνικά ενεργών πολιτών, 
εργαζομένων και ατόμων που θα έχουν την 
ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές 
αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής τους, 
ατόμων με ανοιχτό μυαλό και ανήσυχο 
πνεύμα.  

• Η ατομική επιλογή και η προσωπική 
ολοκλήρωση είναι τα κύρια ζητούμενα.  

• Αυτά είναι τα ιδεώδη της φιλελεύθερης, 
δημοκρατικής νεωτερικότητας του 20ού 
αιώνα.  



Δραστηριότητα: βιώνοντας το 

νέο 30’ 

 

 

• μελετήστε τις «διαστάσεις» της σχολικής ζωής 
που παρουσιάσαμε.  

• Αναρωτηθείτε εάν είχατε επίγνωση αυτών των 

παραμέτρων όταν πηγαίνατε σχολείο και τι αντίκτυπο 

άσκησαν στη ζωή σας και στις μαθησιακές εμπειρίες 

σας.  

• Θυμηθείτε μια σειρά από σημαντικές στιγμές των 

μαθητικών σας χρόνων, που αναδεικνύουν τη σημασία 

αυτών των διαστάσεων για τη σχολική ζωή και τη 

μάθηση.  

• Πόσο μπορούν να σας βοηθήσουν στην προετοιμασία 

σας να ασκήσετε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; 

• (Σε 4άδες) 

 



Μετασχημτιστική εκπαίδευση 
• Το τοπίο αλλάζει με προκλήσεις από  

• τις νέες τεχνολογίες,  

• την παγκοσμιοποίηση,  

• την πολυπολιτισμικότητα των σχολείων  

• τη μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας και της ιδιότητας του 

πολίτη,  

• καθώς και τις αλλαγές που συντελούνται στην υπόσταση, 

την ταυτότητα και την προσωπικότητα των ατόμων 

• διαφορετικές ευαισθησίες των μαθητών και των 
δασκάλων 

• παιδοκεντρικό περιβάλλον, καταναλωτική κοινωνία, νέος 

επαγγελματισμός, μετασχηματισμός (χειραφετικός και 

ρεαλιστικός) 



Μετ.Εκπ.: Αρχιτεκτονική 

• οι μαθητές μπορούν να  

• εργάζονται παντού 

• επικοινωνούν με τους δασκάλους τους και με 

άλλους συμμαθητές τους,  

• να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση συνεχώς 

τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, 

μέσω πλήθους συσκευών που επιτρέπουν την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

• Ταμπλετ, σύννεφο ασύρματα δίκτυα 

• Ανασχεδιασμός των χώρων   

 



Διδ.Εκπ.: διαλογική 

• Η επικοινωνία και η αναλογία αλλάζει είναι  

• Επεριόριστη, ζωντανή, απευθείας, 
ηλεκτρονική 

• Χρηση πολλών γλωσσών - έξυπνοι 
υπολογιστές 

• Ροή επικοινωνίας οριζόντια- αθέατη-σιωπηρός 
θόρυβος 

 



Διδ.Εκπ.: διϋποκειμενική 

• Η νέα μάθηση αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη συμμετοχή 
του εκπαιδευομένου. 

• Αφετηρία για αποτελεσματική μάθηση είναι ο προσδιορισμός των 

αναγκών, των ταυτοτήτων, των προσδοκιών, των φιλοδοξιών, των 

ενδιαφερόντων και των κινήτρων των μαθητών. 

• «διαδραστικότητα» και όχι απλά «δραστηριότητας» 

• Συμπερίληψη και πλουραλισμός  

• Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιμετωπίσουν το ρόλο τους 
κυρίως ως συνεργατικό και ερευνητικό, καθώς βασίζεται στο 
σχεδιασμό και την παρακολούθηση μαθησιακών 
παρεμβάσεων που έχουν στόχο το μετασχηματισμό.  

• Αυτός ο νέος ρόλος προϋποθέτει τη συνεργασία και τη 
δικτύωση των εκπαιδευτικών με συναδέλφους τους, με 
κοινωνικούς φορείς, αλλά και με τους ίδιους τους μαθητές. 



Διδ.Εκπ.: κοινωνικοπολιτισμική 

• η διαφορετικότητα των μαθητών έχει κεφαλαιώδη 
σημασία 

• ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός πρέπει να διαχειριστεί τις 
διαφορές, που είναι απεριόριστες:  

• υλικές, κοινωνικές, χωρικές και οικογενειακές,  

• φυσικές (με βάση την ηλικία, τη φυλή, το φύλο και τη 

σεξουαλικότητα, καθώς επίσης τα σωματικά και νοητικά 

χαρακτηριστικά) και  

• συμβολικές (με βάση την κουλτούρα, τη γλώσσα, το φύλο, την 

οικογένεια, τη συγγένεια και την προσωπικότητα). 

• η νέα μάθηση είναι συμπεριληπτική, χωρίς αποκλεισμούς 
(δεν αποκλείει κανένα παιδί) 

• Εδράζεται στο τοπικό επίπεδο, όμως είναι εξωστρεφής 
και ανοιχτή στον κόσμο 



Διδ.Εκπ.: ιδιοκτησιακή 

• Στη νέα μάθηση, οι τοίχοι γκρεμίζονται 

• Η εργασία αποτέλεσμα δουλειάς σε κοινότητες μάθησης (για μαθητές η 

για επαγγελματίες) 

• Σύμπραξη ειδικών  

• Συνεργατικοί επαγγελματίες/μαθητές (συνεργασία, δημοσίευση, 

ανταλλαγή)  

• Στην αυθεντική εκπαίδευση, η μάθηση έγινε περισσότερο 
εξατομικευμένη και με αυτενέργεια και συμμετοχή 

• Η νέα μάθηση δεν καταργεί τις ατομικές δραστηριότητες και 
τους ιδιωτικούς χώρους μάθησης.  

• Η εξατομικευμένη μάθηση δεν είναι αυτοσκοπός – για την ακρίβεια, 

όταν γίνεται αυτοσκοπός («οι βαθμοί μου» για «τη δουλειά μου»), οι 

μαθητές έχουν κίνητρο να ξεγελάσουν το σύστημα. 

• Τώρα νέες μορφές αυτενέργειας και εξατομίκευσης 
(υποβοηθούμενη, αυτόνομη και συνεργατική ικανότητα)- 
έλεγχος από έξυπνους υπολογιστές 



Διδ.Εκπ.: επιστημολογική 
• Η μετασχηματιστική εκπαίδευση ενθαρρύνει τρόπους σκέψης που 

βασίζονται σε μια εντελώς διαφορετική σύλληψη της παραγωγής και 
πρόσληψης της γνώσης, η οποία είναι συμβατή με τα κοινωνικά δεδομένα 
του παρόντος και του ορατού μέλλοντος. 

• οι μαθητές μελετούν πραγματικά κείμενα, στα οποία θίγονται πραγματικά 
ζητήματα, ιδέες και προβλήματα. Οι μαθητές μελετούν, ελέγχουν και 
επιβεβαιώνουν τα δεδομένα.  

• Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο αν δεν πληρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις 

• Η γνώση παράγεται με βάση πλήθος πηγών και εδράζεται σε ποικίλες 
εναλλακτικές, σε διάφορους γνωστικούς προσανατολισμούς και σε πολλές 
προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων (διεπιστημονικότητα) 

• οι κύριες πηγές της αυθεντικής γνώσης δεν είναι πλέον ο προφορικός και ο 
γραπτός λόγος 

• βασικά πεδία, όπως  

• η τεχνολογία (φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, εφαρμοσμένες επιστήμες),  

• το εμπόριο (επιχειρηματικότητα, καινοτομία, συνεργασία σε ομάδες) και  

• οι ανθρωπιστικές σπουδές (πολιτισμική αντίληψη, ικανότητες διαπολιτισμικής 

αλληλεπίδρασης και προσπέλασης των ορίων) 



Διδ.Εκπ.: παιδαγωγική 
• Η νέα μάθηση δεν ενδιαφέρεται τόσο για τη μετάδοση ενός 

διαχρονικής ισχύος και χρησιμότητας συνόλου γνώσης και 
δεξιοτήτων όσο για τη διάπλαση μιας προσωπικότητας που 
διακρίνεται από βαθιά γνώση. 

• οι εκπαιδευόμενοι  

• δεν είναι απλώς δημιουργοί γνώσης· αξιοποιούν τους καρπούς της 

δημιουργικότητας των άλλων και μοιράζονται μαζί τους τη γνώση που 

απέκτησαν οι ίδιοι.  

• Ο διαμοιρασμός της γνώσης και η συνεργατική μάθηση συνθέτουν τον ιστό της 

συλλογικής μας ευφυΐας.  

• δεν παράγουν μόνο εξειδικευμένη γνώση και γνώση περιεχομένου, 

αλλά παράγουν και γνώση για την ίδια τη διαδικασία παραγωγής 

γνώσης και εκμάθησης του τρόπου να μαθαίνουν («μεταγνώση»). 

• Ο εκπαιδευτικός δεν είναι μόνο ο ειδικός της γνώσης, αλλά και 
αυτός που σχεδιάζει περιβάλλοντα παραγωγής γνώσης, 
δημιουργεί μαθησιακές κλίμακες, διαχειρίζεται τη μάθηση και 
αξιολογεί τις επιδόσεις των μαθητών του 

 



Διδ.Εκπ.: ηθική  
• Η νέα μάθηση οραματίζεται έναν νέο τύπο ανθρώπου, ικανού  

• να βρίσκει το δρόμο του σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών και έντονης πολυμορφίας,  

• να μη σταματά ποτέ να μαθαίνει, να επιλύει προβλήματα, να συνεργάζεται, να καινοτομεί 

και να είναι ευέλικτος και δημιουργικός. 

• Δεν βλέπει με δέος το μέλλον ούτε το αντιμετωπίζει υποχωρώντας στην ασφάλεια της 

πατρικής κοινότητας.  

• βρίσκεται στην πρωτοπορία του κοινωνικού μετασχηματισμού όπου κι αν ζει ή εργάζεται.  

• Η κοινωνική ζωή αυτού του ανθρώπου είναι ένα δικτυωμένο «εμείς»: η ζωή του είναι 

στενά συνυφασμένη με τη ζωή άλλων ανθρώπων, ενώ ο ίδιος είναι παρατηρητικός, 

εύστροφος και ευέλικτος. 

• Οι κακές σχολικές επιδόσεις είναι ανάθεμα τόσο για τα ίδια τα άτομα όσο 
και για την κοινωνία. Ούτε έχει θέση η διόγκωση της μετριότητας.  

• Τα παιδιά θα καταλήξουν να κάνουν διαφορετικά πράγματα στη ζωή τους, 
και ως ενήλικοι μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία με διαφορετικό, 
αλλά συγκρίσιμο τρόπο. Αυτή πρέπει να είναι η βασική αρχή της 
εκπαίδευσης, και οι μέθοδοι επιβράβευσης και πιστοποίησης πρέπει να 
την καθιστούν απολύτως σαφή.( ένα χαρτοφυλάκιο, μια σύνθετη και ολοκληρωμένη 
αφήγηση των σπουδών και της ζωής τους, που μπορεί να αξιολογηθεί από άλλους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, από τους υποψήφιους εργοδότες και την ευρύτερη κοινωνία.  

 

 



Συνέργεια νέας μάθησης & 

ΔΕ 
• Ενιαία προσέγγιση της μάθησης για συμπερίληψη και 

μετασχηματισμό 

• Η ΔΕ αφορά όλους τους μαθητές μέσω διαχείριση 
διαφορετικότητας  

• Διαφοροποιημένης διδασκαλίας (διαθεματικότητα, 
διαδραστικότητα, αμοιβαιότητα και αλληλεπίδραση) 

• Νέος ρολος εκπαιδευτικού για μετασχηματισμό και αλλαγή του 
πολιτισμικού προτύπου διδασκαλίας που 

• εφαρμόζει στην πράξη αυτό που ευαγγελίζεται η διαπολιτισμική 

παιδαγωγική περί σεβασμού, αλληλεγγύης, αλλαγής στερεοτύπων, 

διαπολιτισμικής ανταλλαγής και αμοιβαιότητας, ξεκινώντας από την 

αλλαγή του ίδιου του προτύπου του εκπαιδευτικού ως 

επαγγελματία, πολίτη και ατόμου. 

• Εμπλοκή των μαθητών και της διαφορετικότητάς τους  

• Νέοι χώροι διαπολιτιμσικής εμπλοκής και αμοιβαιότητας  

 



Δραστηριότητα: αναλύοντας 

λειτουργικά 30’ 

 Σκέψου τα τρία μοντέλα διδασκαλίας και 
μάθησης.  

 Ποια είναι τα κοινά στοιχεία τους και σε τι 
διαφέρουν;  

 Πού μπορεί να υπάρχουν 
αλληλοεπικαλύψεις;  

 

(Σε 4άδες) 

 

 



Δραστηριότητα: αναλύοντας 

λειτουργικά 30’ 
 Πάρε συνέντευξη 

από συμμαθητές και 
έμπειρους 
καθηγητές σου και 
σκέψου πώς θα 
συμπλήρωνες τον 
πίνακα.  

 Ποια ήταν η 
κοινωνική 
λειτουργία ή 
σκοπιμότητα κάθε 
μοντέλου 
διδασκαλίας και 
μάθησης; 

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ       

ΛΕΚΤΙΚΗ       

ΔΙΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ       

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ       

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ       

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ       

ΗΘΙΚΗ       



Δραστηριότητα:εφαρμόζοντας 

κατάλληλα 30’ 

 
• Πάρε συνέντευξη από ένα παιδί 5 ετών, από έναν 

έφηβο 15 ετών και από έναν νεαρό άντρα 25 ετών.  

• Δημιούργησε ένα χάρτη στον οποίο να 
παρουσιάζονται η κουλτούρα τους και τα τεχνολογικά 
μέσα που χρησιμοποιούν.  

• Τι έκαναν ο έφηβος όταν ήταν 5 ετών και ο νεαρός 
άντρας όταν ήταν 5 και 15 ετών;  

• Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των γενεών;  

• Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των διαφορών για την 
εκπαίδευση; 

 

• (Σε 4άδες) 
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