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Με τη συνεργασία:



• AΔΙΑΦΟΡΙΑ

• ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΣΑΗ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ

• ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ

• ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ

• ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΧΗ ΚΑΙ

• ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ

• ΝΟΟΚΑΣΑΚΕΤΣΙΚΕ  - ΜΑΘΗΣΟΚΕΝΣΡΙΚΕ  
ΘΕΩΡΙΕ  ΜΑΘΗΗ

• Στόχοσ τθσ εκπαίδευς θσ δεν είναι να μεταδώςε ι γνώς εισ αλλά να 
ενεργοποιιςει γνωςτικά τουσ μακθτζσ τουσ ϊςτε να 

καταςκευάςουν νοθτικά και να κατακτιςουν τθ γνϊςθ (Slavin
2007).

Διαδικαςία π ου εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςτθν ανακάλυψθ τθσ γνώςθ σ 
ώς τε να τθν επεξεργας τοφν και να τθν εφαρμόηουν ςε  ανάλογεσ 

περις τάςε ισ.



PIAGET : θ γνϊςθ δεν παράγεται πακθτικά 

 αλλά οικοδομείται μζςω τησ δραςτηριότητασ του υποκειμζνου , ςε μία
διαρκή προςαρμογή προσ τα εξωτερικά ερεθίςματα που δζχεται.

 Μηχανιςμοί ανάπτυξησ τησ λογικήσ ςκζψησ

 Αφομοίωςη /// ςυμμόρφωςη //// εξιςορρόπηςη.

 Η εξιςορρόπηςη ςυνιςτά την κινητήρια δφναμη τησ γνωςτικήσ
ανάπτυξησ.

 Η διαφοροποίηςη ή η αντίθεςη ανάμεςα ςε αυτό που πίςτευε και ςτη
νζα πληροφορία προκαλεί τη γ ν ω ς τ ι κ ή ς φ γ κ ρ ο υ ς η,

 Ενεργοποίηςη, μεταβολή των γνωςτικϊν ςχημάτων
 αναθεϊρηςη και οικοδόμηςησ τησ γνϊςησ .

 Σημαντικόσ αναδεικνφεται ο ρόλοσ τησ κοινωνικήσ αλληλεπίδραςησ
ςτο πλαίςιο τησ τάξησ (Campulainen &Wray 2002).



τόχοσ του εκπαιδευτικοφ: 

• δθμιουργία ενκαρρυντικοφ κλίματοσ 

• που επιτρζπει 

• τθ ςφγκριςθ, τθ διαφωνία, τθ γνωςτικι  ςφγκρουςθ

• Ανακαλυπτικι μάκθςθ: Τποβοθκοφμενθ  

• ι φκίνουςα κακοδιγθςθ με βάςθ τθ ςυνεχι διάγνωςθ τθσ 
γνωςτικισ πορείασ του μακθτι.

• Σα παιδιά μακαίνουν μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ με ικανότερουσ 
ςυνομιλικουσ ι ενιλικεσ

• ΖΕΑ : Ζώνη  Επικείμενης  Ανάπτυξης (Vygotsky 1978). 



χεδιάηοντασ  ζνα  μακθτοκεντρικό περιβάλλον 
μάκθςθσ

• 1. Διαγνωςτικι  Διδαςκαλία (Cooper 1977)

• Επιςιμανςθ  ελλιποφσ κατανόθςθσ,  παρερμθνείασ ι 
δυςκολίασ των μακθτϊν

• Οριοκζτθςθ ςτόχων για κάκε μακθτι ξεχωριςτά 

• Διατιρθςθ  φακζλου  ι αρχείου, ςτο οποίο 
καταγράφεται θ πορεία του κάκε μακθτι ξεχωριςτά

• Κίνθτρα: αίςκθμα ικανοποίθςθσ, αυτοεκτίμθςθ, 

• ενεργό ςυμμετοχι (Usher & Cober 2012).



χεδιάηοντασ  ζνα  μακθτοκεντρικό
περιβάλλον μάκθςθσ

2 Διαμορφωτικι  αξιολόγθςθ (Fisher & Frey 2007)

• Φιλικι  προσ τον μακθτι 

• Αναγνωρίηει τθν προςπάκεια,  ενιςχφει τθν 
αυτοεκτίμθςθ 

• Σεχνικζσ,  κριτιρια  που  ανιχνεφουν  

ελλείψεισ,  παρερμθνείεσ

• Ενκαρρφνει  τον  μακθτι  ςτθν  οικοδόμθςθ  και  
όχι  ςτθν  αποςτικιςθ  τθσ γνϊςθσ

• Επαναπροςδιορίηει τουσ ςτόχουσ τθσ  
διδαςκαλίασ



ΠΡΟΣΑΕΙ    ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Αμοιβαία Διδαςκαλία (Palincsar & Brown 1993)

• Αμοιβαία   Διδαςκαλία :  ςτρατθγικζσ  κατανόθςθσ  
κειμζνου,  ςφνταξθσ  περίλθψθσ  και  παραγωγισ  λόγου . 

• Ερωτιςεισ  περιεχομζνου,  ερωτιςεισ  διευκρινιςτικζσ ,  
ςφνταξθ περίλθψθσ  και  διατφπωςθ  προβλζψεων.

• ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΗΗ

• Ο  εκπαιδευτικόσ  διατυπϊνει  με  ςαφινεια  τον  τρόπο  
που ςκζφτεται  και  εργάηεται  ϊςτε  θ  διαδικαςία  να  
είναι  ςαφισ  και  κατανοθτι  από  τουσ  μακθτζσ  και  να  
μποροφν  ςε  ζνα  βακμό  να τθν  εφαρμόςουν

• Η  διδαςκαλία  είναι  αμοιβαία  κακϊσ  εκπαιδευτικόσ  και  
μακθτισ //  ομάδα  μακθτϊν  εναλλάςςονται  ςτθ  
διερεφνθςθ  και  κακοδιγθςθ για  τθν  κατανόθςθ  του  
κειμζνου



ΠΡΟΣΑΕΙ    ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Σο  πρόγραμμα του Schoenfeld (1991) για τα Μακθματικά

• Πρόγραμμα αντίςτοιχο με τθν αμοιβαία διδαςκαλία
ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ςτα μακθματικά

• Ο διδάςκων παρουςιάηει με ςαφινεια ςτρατθγικζσ
επίλυςθσ και διαχείριςθσ των προβλθμάτων

• Εφαρμόηει τθ ςυνεργαςία ςε ομάδεσ

• Περιορίηει βακμιαία τθν υποςτιριξι του

• Αρχι: θ κατανόθςθ των μακθματικϊν είναι απόρροια
τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτθν τάξθ και τθσ ενκάρρυνςθσ
εναλλακτικϊν τρόπων επίλυςθσ του προβλιματοσ



υνεργατικι μάκθςθ
διδακτικά ςενάρια ςυνεργαςίασ

• Μζθοδοσ ομάδεσ μαθητϊν – κατανομζσ επίδοςησ:

• προβλζπει: ςχθματιςμό ομάδων 4 μελϊν,  ςυνεργαςία 
των μακθτϊν ςτο πλαίςιο των ομάδων για τθν 
κατανόθςθ τθσ φλθσ που παραδόκθκε, εξζταςθ με 
ατομικά διαγωνίςματα και υπολογιςμό των μονάδων 
που ακροίηει θ ομάδα για να κερδίςει διάκριςθ ι άλλθ 
αμοιβι. 

• οι βακμολογίεσ ςτα ατομικά διαγωνίςματα ςυγκρίνονται 
με τουσ προθγοφμενουσ μζςουσ όρουσ και με βάςθ τθν 
αφξουςα ι φκίνουςα πρόοδο απονζμονται οι βακμοί 
(Slavin 2007).



Μελζτεσ επίδοςθσ  ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ 
όροι - προχποκζςεισ

• αναγνϊριςθ ι ανταμοιβι ςτισ ομάδεσ που διακρίνονται, 
ωσ πρόςκετο κίνθτρο για να βοθκοφν τουσ πιο 
αδφνατουσ μακθςιακά ςυμμακθτζσ τουσ.

• ευκφνθ ςε ατομικό επίπεδο: θ επιτυχία τθσ ομάδασ κα 
πρζπει να ςυνδζεται με τθν ατομικι μάκθςθ των μελϊν 
και όχι από ζνα γενικό ομαδικό αποτζλεςμα. 

• ε αυτι τθν περίπτωςθ (ομαδικό αποτζλεςμα), υπάρχει ο 
κίνδυνοσ ζνασ ι δφο μακθτζσ να κάνουν τθ δουλειά των 
άλλων ι να παραγκωνιςτοφν κάποιοι μακθτζσ (Slavin, 2007).



υνεργατικι  μάκθςθ

• Μελζτεσ καταδεικνφουν ότι οι ςυνεργατικζσ μζκοδοι ζχουν ωσ 
αποτζλεςμα όχι μόνο υψθλότερθ επίδοςθ και βελτίωςθ των 
διαπροςωπικϊν ςχζςεων και τθσ κοινωνικισ υποςτιριξθσ  (Johnson 
& Johnson, 1992)

• αλλά και ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και τθσ ψυχικισ υγείασ, 
δεδομζνα ιδιαίτερα ςθμαντικά ςχετικά με τον προβλθματιςμό για 
τθ διαχείριςθ τθσ τάξθσ (Παναγάκοσ, 2003). 

• Μελζτεσ των μεκόδων ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ που 
ενςωματϊνουν ομαδικοφσ ςτόχουσ και ατομικι ευκφνθ 
καταγράφουν κετικζσ επιδράςεισ ςτθν επίδοςθ των μακθτϊν, από 
τθ δευτζρα τάξθ του δθμοτικοφ ζωσ τθν τρίτθ λυκείου, ςε όλα τα 
μακιματα και ςε όλουσ τουσ τφπουσ ςχολείων (Slavin, 2007). 

• Ευχαρις τώ για τθν προςοχι ςασ


