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Περίληψη 
 

Ανάμεσα στους κλάδους που έχουν έντονη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες και 
προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από ερευνητές διαφορετικού προσανατολισμού, είναι και 
αυτός της Νευροεπιστήμης. Η διαρκής εξέλιξη της Νευροεπιστήμης από τη στιγμή της 
γέννησής της, και η σύνδεσή της με ένα ευρύ φάσμα επιστημών, επιτρέπει τον 
χαρακτηρισμό του κλάδου ως διαθεματικό και την εφαρμογή των ποικίλων, και 
διαφορετικού είδους και προσέγγισης ευρημάτων, σε διαφορετικά γνωστικά πεδία.  Στην 
παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν τα βασικά σημεία της 
θεωρίας πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η μέθοδος της μάθησης μέσω επίλυσης 
προβλήματος (PBL), να τροποποιηθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και την 
στοχοθεσία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά σε 
διδασκόμενους μικρότερων ηλικιών. Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η 
διαμόρφωση εκπαιδευτικών σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της διδασκαλίας μέσω 
επίλυσης προβλήματος. Τα σενάρια που δημιουργήθηκαν αφορούν το ελληνικό δημοτικό 
σχολείο και καλύπτουν όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών αναγκών, από την πρώτη τάξη 
έως και την έκτη. Για την σύλληψη και την δημιουργία τους χρησιμοποιήθηκαν οι βασικοί 
θεωρητικοί άξονες της PBL σε συνδυασμό με τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος 
Σπουδών (ΑΠΣ)  και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) όπως αυτά ορίζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και η παιδαγωγική 
εμπειρία που έχει αποκομίσει η ερευνήτρια από τη θέση της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού 
σε πολυάριθμα δημοτικά σχολεία ανά την Ελλάδα. Επιπλέον στην παρούσα εργασία 
αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας που διαμορφώνει αυτό που ορίζεται 
ως μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος και αναλύονται οι μεταγνωστικές διεργασίες που 
λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας που ακολουθεί τα βηματα της PBL. 

 

 
 
 
Λέξεις  Κλειδιά: «PBL, μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

εκπαιδευτικά σενάρια, πλάνο μαθήματος, δημοτικό σχολείο, μεταγνώση»
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1   Εισαγωγή 

1.1 Παρουσίαση Προβληματικής 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρείται η παρουσίαση λειτουργικών 

εκπαιδευτικών σεναρίων τα οποία βασίζονται στη μάθηση μέσω επίλυσης 

προβλήματος (Problem Based Learning, PBL) και τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες μέσα στο δημοτικό σχολείο. 

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα μάθησης και καθορίζει 

σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα εξέλιξη και πορεία του ατόμου. Το δημοτικό σχολείο 

του σήμερα επικεντρώνεται στην εγκαθίδρυση των βασικών αρχών της ανάγνωσης / 

κατανόησης και του αριθμητισμού αλλά ταυτόχρονα οφείλει να έχει ως στόχο του την 

ανάπτυξη και  τη βελτίωση της κατανόησης των μαθητών για τον κόσμο. Η 

κατανόηση του περιβάλλοντα κόσμου αποκτά σταδιακά όλο και μεγαλύτερη σημασία 

για την ένταξη και την ομαλή λειτουργία του ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία και 

οικονομία. Για αυτόν το λόγο το δημοτικό σχολείο οφείλει  να επαναπροσδιορίσει τις 

παρωχημένες, παραδοσιακές μεθόδους και πρακτικές που χρησιμοποιούσε μέχρι 

τώρα και να συνδεθεί με τα νέα δεδομένα. 

Η μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος είναι μία αμιγώς μαθητοκεντρική διδακτική 

μέθοδος ενεργητικής και ανακαλυπτικής μάθησης, η οποία στηρίζεται στην 

εποικοδομητική προσέγγιση. Υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών κατά 

τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (Brush & Saye, 2008; Belland et al., 2006). 

Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη των μαθητών και βελτιώνει 

την κριτική τους ικανότητα (Mergendoller et al., 2006; Sepherd, 1998), παρέχοντάς 
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τους τις βάσεις και τα εργαλεία για να ενισχύσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται σε 

μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία (Boaler, 1997). 

 

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει σχέδια μαθήματος σύμφωνα με τις 

αρχές της μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος (PBL) και τα οποία θα είναι δυνατόν 

να υλοποιηθούν σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου και με τις λιγότερες 

δυνατές απαιτήσεις. 

Ειδικότερα, στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών 

σεναρίων με σημείο αναφοράς τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης συνδυαστικά με τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος, με σκοπό την 

ενίσχυση της κριτικής σκέψης, της αιτιολόγησης, της συνεργατικότητας και της 

δημιουργικότητας μαθητών ηλικίας από έξι μέχρι δώδεκα ετών. 

Στόχος επιπλέον είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τα μαθησιακά οφέλη τα οποία 

προκύπτουν απο τη διαμόρφωση ενός πλάνου μαθήματος αξιοποιώντας τις αρχές της 

PBL, αλλά και να δημιουργηθεί ένα έτοιμο υλικό το οποίο θα συμβαδίζει με τις 

απαιτήσεις του  ΑΠΣ και του  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το οποίο θα έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν είτε με τη μορφή που παρουσιάζεται, είτε 

τροποποιώντας το σύμφωνα με τις δυνατότητες και ανάγκες της τάξης τους. 

 

1.3 Συνεισφορά  

Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες έρευνες σχετικά με την 

αναποτελεσματικότητα της παραδοσιακής μεθόδου διαδασκαλίας η οποία αναγάγει 

τον εκπαιδευτικό σε αυθεντία και αντιμετωπίζει τους μαθητές ως tabula rasa και ως 

παθητικούς αποδέκτες της γνώσης.  

Παρομοίως έχουν προηγηθεί έρευνες αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου PBL τόσο σε πανεπιστημιακά περιβάλλοντα και σε ιατρικές σχολές όσο και 

πιο πρόσφατα στην εκπαίδευση (Hmelo-Silver, 2004; Kain, 2003; Dochy et al., 2003; 

Neuman, 2003; Torp & Sage, 2002). Πλέον όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

6



αντιλαμβάνονται τα μαθησιακά οφέλη της μεθόδου, στην οποία οι μαθητές έχουν 

ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατακτούν τη γνώση κατά τη 

μετάβασή τους από το ένα επίπεδο της μεθόδου στο επόμενο, ενώ ο δάσκαλος έχει 

τον ρόλο του διευκολυντή στη μάθηση. Συνεπακόλουθα γίνεται όλο και 

επιτακτικότερη η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα αλλά και για τη δημιουργία 

κατάλληλου υλικού, το οποίο θα είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τις εκάστοτε 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, θα προέρχεται από εκπαιδευτικούς ή από 

επαγγελματίες που κατανοούν τη δυναμική μιας τάξης, θα προσαρμόζεται στο 

πλαίσιο διδασκαλίας όπως αυτό προκύπτει τόσο από την συνύπαρξη εκπαιδευτικού – 

μαθητών, αλλά και από τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του σχολείου 

(παραμεθόριες περιοχές, αδυναμία χρήσης τεχνολογικών μέσων, προσπάθεια 

σύνδεσης σχολικής ζωής και κοινότητας κ.τ.λ.) και θα εφαρμόζεται στα  διαφορετικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας έγκειται στη δημιουργία και την παρουσίαση 

έτοιμων για χρήση εκπαιδευτικών σεναρίων με προβληματικές που συνδέονται με τη 

σχολική ζωή και αφορούν τους μαθητές δημοτικού και τα οποία είναι εξ ολοκλήρου 

βασισμένα στη μέθοδο PBL. Λαμβάνοντας υπόψη πως η σύλληψη της μορφής και 

της μεθοδολογίας της προσέγγισης PBL αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε στον χώρο 

των ιατρικών σχολών και των σχολών επιστημών υγείας, αποτελεί πρόκληση η 

πραγμάτωσή της σε τελείως διαφορετικές συνθήκες, με διαφορετική ύλη και 

γνωστικό επίπεδο διδασκομένων. Η μεταφορά της στις τάξεις του δημοτικού 

σχολείου απαιτεί εύστοχες προσαρμογές, ώστε να καταστεί αποτελεσματική, να 

ενσωματωθεί με επιτυχία στο ωρολόγιο πρόγραμμα και να συναντήσει όσο το 

δυνατόν λιγότερη αντίσταση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

 

1.4 Οργάνωση κειμένου 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η προβληματική της διπλωματικής εργασίας, το 

αντικείμενο που πραγματεύεται και οι στόχοι που επιδιώκονται, ενώ στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η συνεισφορά της  σε σχέση με προηγούμενα εγχειρήματα. Στο τέλος 

του πρώτου κεφαλαίου γίνεται αναφορά στην οργάνωση του περιεχομένου της 

εργασίας. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζεται το υπόβαθρο επάνω στο οποίο στηρίχθηκε η 

μέθοδος PBL και συνεπάκολουθα η παρούσα εργασία. Αναφέρονται τα κυριότερα 

στοιχεία της προσέγγισης - εκπαιδευτικός, μαθητής, πρόβλημα - και ο ρόλος τους στη 

διαδικασία, ενώ παράλληλα ορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται και οι στόχοι 

που επιτυγχάνονται με τη χρήση της μεθόδου. Στη συνέχεια αναλύεται η σχέση που 

συνδέει τη μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος με τον τομέα των Νευροεπιστημών 

και τέλος το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση προηγούμενων ερευνών 

που σχετίζονταν με την εφαρμογή της PBL στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

χαρακτηριστικά των οποίων χρησιμοποιήθηκαν και στον σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών σεναρίων της παρούσας εργασίας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η δομή της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό των πλάνων μαθήματος και παρουσιάζονται οι 

ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού της τάξης, τις οποίες επιχειρούν να καλύψουν. 

Τέλος αναλύονται οι γενικοί μαθησιακοί στόχοι που επιτυγχάνονται και 

παρουσιάζεται το γνωσιακό υπόβαθρο των μαθητών που εμπλέκονται στη διαδικασία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα έξι διαθεματικά σχέδια μαθήματος ανά τάξη 

και αναλύονται λεπτομερώς η εκπαιδευτική διαδικασία, η διάρκεια του κάθε 

σεναρίου και οι ειδικοί στόχοι για κάθε μάθημα που εμπλέκεται στο σενάριο. Μετά 

από κάθε περιγραφή των ενδεικτικών σεναρίων, υπάρχει μία σύντομη επεξήγηση 

αναφορικά με τους λόγους επιλογής του θέματος. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η φύση της μεταγνώσης και επιχειρείται να δοθεί 

ένας αποδεκτός ορισμός της. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σημασία που έχουν 

οι μεταγνωστικές διεργασίες των μαθητευόμενων στην επιτυχή έκβαση της 

διδασκαλίας μέσω PBL και ο ρόλος τους στη μαθησιακή πρόοδο των μαθητών. 

Τέλος παρατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη θεωρητική 

θεμελίωση και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεναρίων. 
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2  Θεωρητικό Υπόβαθρο 

2.1 Η διδακτική μέθοδος PBL 

Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος (PBL) 

έχουν μακρά ιστορία στην υποστήριξη της εκπαίδευσης που βασίζεται στην εμπειρία 

και στα βιώματα. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί και θεωρίες από τον κλάδο της 

ψυχολογίας υποστηρίζουν πως οι μαθητές που εμπλέκονται στη λύση προβλημάτων, 

μαθαίνουν ταυτόχρονα στρατηγικές περιεχόμενου και σκέψης. Τα βασικά στοιχεία 

της PBL αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια και ορίζονται ως εξής: Η μάθηση 

χτίζεται πάνω σε ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο δεν έχει μία μόνο σωστή απάντηση. 

Οι μαθητές δουλεύουν συνεργατικά σε ομάδες με σκοπό να αναγνωρίσουν τι 

χρειάζεται να μάθουν ώστε να επιλύσουν το πρόβλημα. Εμπλέκονται σε ένα είδος 

αυτόνομης μάθησης και έπειτα εφαρμόζουν την καινούρια γνώση στο πρόβλημα που 

προσπαθούν να επιλύσουν. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνουν υπόψη ό,τι έμαθαν και 

αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που χρησιμοποίησαν. Ο 

διδάσκων ενεργεί μόνο για να διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία και όχι για να 

παρέχει γνώση. Οι στόχοι της PBL αναφορικά με τον μαθητή περιλαμβάνουν την 

ανάπτυξη από μέρους του 1) ευέλικτης γνώσης, 2) αποτελεσματικών ικανοτήτων για 

επίλυση προβλημάτων 3) ικανοτήτων αυτόνομης μάθησης 4) αποδοτικών ικανοτήτων 

συνεργασίας και 5) εσωτερικών κινήτρων (Cindy E. Hmelo-Silver, 2004). 

Η μέθοδος της μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος PBL εφαρμόστηκε για πρώτη 

φορά στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Case Western Reserve των Ηνωμένων 

Πολιτειών τη δεκαετία του 1950. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου McMaster στο 
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Οντάριο του Καναδά το 1969, εισήγαγε τη διαδικασία εκμάθησης, όχι μόνο ως μία 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεθοδο αλλά ως επίκεντρο μιας φιλοσοφίας που 

πρεσβεύει την οικοδόμηση ενός ολόκληρου αναλυτικού προγράμματος το οποίο  

προωθεί τη μαθητοκεντρική, διαθεματική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση 

(Barrows & Tamblyn, 1980). Ακολούθησαν τα Πανεπιστήμια του Maastricht στην 

Ολλανδία και του Newcastle στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας και δέκα χρόνια 

αργότερα η Ιατρική Σχολή του Νέου Μεξικού στις Η.Π.Α. Μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας του 1990 η μέθοδος PBL είχε υιοθετηθεί από 150 Ιατρικές σχολές στον 

κόσμο για να χρησιμοποιείται σήμερα σε πάνω από το 80% των Σχολών Επιστημών 

Υγείας των Η.Π.Α. Αν και οι απαρχές της βρίσκονται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα 

και χρησιμοποιείται από πληθώρα ακαδημαΐκών κλάδων, πλέον αρχίζει να 

διαφαίνεται η συνεισφορά της στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με το βασικό μοντέλο που περιγράφει ο Barrows (1996), διακρίνονται έξι 

βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου PBL. To πρώτο χαρακτηριστικό τονίζει πως η 

μάθηση θα πρέπει να έχει ως σημείο αναφοράς τον μαθητή. Δεύτερον, η μάθηση θα 

πρέπει να προκύπτει σε μικρές ομάδες εκπαιδευόμενων υπό την καθοδήγηση ενός 

εκπαιδευτή. Το τρίτο χαρακτηριστικό αναφέρεται στον εκπαιδευτή ως καθοδηγητή ή 

διευκολυντή. Τέταρτον, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα 

προβλήματα πριν από οποιαδήποτε μελέτη ή προετοιμασία. Πέμπτον, τα προβλήματα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο με σκοπό να επιτευχθούν η γνώση και οι 

ικανότητες επίλυσης που είναι απαραίτητες για να λυθεί τελικά το πρόβλημα και 

τέλος, οι καινούριες πληροφορίες πρέπει να αποκτώνται μέσα από αυτο-

καθοδηγούμενη μάθηση. 

 

2.1.1. Ο ρόλος του μαθητή 

Η μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος είναι μία μαθητο-κεντρική παιδαγωγική 

προσέγγιση που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην 

μαθησιακή διαδικασία καθώς εμπλέκονται σε ρεαλιστικά, ουσιώδη προβλήματα. 

Τους επιτρέπει να διαχειριστούν οι ίδιοι την έρευνα, να συγχωνεύσουν τη θεωρία και 

την πράξη, και να εφαρμόσουν τη γνώση και τις δεξιότητες για να καταλήξουν σε μία 

βιώσιμη λύση αναφορικά με ένα καθορισμένο πρόβλημα. Οι ίδιοι οι μαθητές 

καθορίζουν τη στοχοθεσία, την ανάδρομη τροφοδότηση και την αξιολόγηση, και 
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είναι εκείνοι που ευθύνονται για το τι μαθαίνουν (Τριάρχου, 2015). Σύμφωνα με τους 

Torp και Sage (2002), οι μαθητές περιγράφονται ως αφοσιωμένοι λύτες 

προβλημάτων, οι οποίοι προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το βαθύτερο πρόβλημα και 

τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για μία αποτελεσματική λύση και κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας αυτής καταλήγουν να μαθαίνουν καθοδηγώντας οι ίδιοι 

τους εαυτούς τους. Η περιγραφή της Hmelo-Silver (2004) για τους μαθητευόμενους 

σύμφωνα με τις αρχές της PBL, τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τους 

ώστε να αναγνωρίσουν τι πρέπει να μάθουν προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα, να 

εμπλακούν στην αυτο-καθοδηγούμενη μάθηση, να εφαρμόσουν τις καινούριες 

γνώσεις στο πρόβλημα και να αναλογιστούν τι έμαθαν και την αποτελεσματικότητα 

των στρατηγικών που ακολούθησαν. Ακριβώς για να φέρουν εις πέρας  αυτόν τον 

καινούριο τους ρόλο, υποχρεούνται να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που 

αγότερα θα τους είναι απαραίτητες για τη δια βίου μάθηση. 

Οφείλει στο σημείο αυτό να υπογραμμιστεί ο καθοριστικός ρόλος της ομάδας στην 

PBL. Οι μαθητές σχηματίζουν μικρές ομάδες των οποίων τα μέλη δουλεύουν σε 

συνεργασία για να επεξηγήσουν τα προβληματικά σημεία του σεναρίου που 

χρησιμοποιείται κάθε φορά. Η δημιουργία ομάδων είναι ενας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας, αρχικά επειδή η δομή τους επιτρέπει το 

γνωστικό «φορτίο» να διανεμηθεί σε όλα τα μέλη και να χρησιμοποιηθούν οι ειδικές 

γνώσεις που αποκτά το κάθε ένα από αυτά κατα τη διάρκεια της έρευνας, για να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Δευτερευόντως, έρευνες υποστηρίζουν πως οι 

συζητήσεις μέσα στις ομάδες και οι αντιπαραθέσεις που μπορεί να δημιουργηθούν, 

βελτιώνουν τις ικανότητες επίλυσης και τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και 

ταυτόχρονα προωθούν τη δόμηση κοινής γνώσης (Blumenfeld et al., 1996; Brown, 

1995; Vye et al., 1997)  

 

2.1.2. Ο ρόλος του διδάσκοντος 

Η διδασκαλία είναι μία σύνθετη γνωστική δραστηριότητα, είτε πραγματοποιείται σε 

μία δασκαλό-κεντρική τάξη, είτε σε μία μαθητο-κεντρική. Ο τρόπος με τον οποίο 

κάποιος διδάσκει και οι στρατηγικές που ακολουθεί είναι στενά συνδεδεμένα με τις 

πεποιθήσεις του διδάσκοντος σχετικά με τη φύση της διδακτικής – μαθησιακής 

διαδικασίας (Schoenfeld, 1998). Οι δάσκαλοι προσπαθούν συνήθως να διαχειριστούν 

και να συντονίσουν παιδαγωγικές μεθόδους, στόχους, διάφορετικά είδη γνώσης και 
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τις προσωπικότητες των μαθητών. Για τους ειδήμονες του κλάδου ωστόσο, η 

διδασκαλία από μόνη της χαρακτηρίζεται ως «επίλυση προβλήματος» καθώς ο 

στόχος τους είναι πρωτίστως να κατανοήσουν τη σημασία από τις ιδέες και τις 

απόψεις των μαθητών και όχι τόσο να τις διορθώσουν (Lampert 2001). Κάτι τέτοιο 

αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν δάσκαλοι και μαθητές προσπαθούν να 

συν-δημιουργήσουν μία εκπαιδευτική ατζέντα σε ένα αμιγώς μαθητο-κεντρικό 

περιβάλλον όπως στη μέθοδο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος (PBL). 

O διδάσκων στην προκειμένη περίπτωση, έχει κυρίως ρόλο διευκολυντή και 

συμβούλου της ομάδας. Τα καθήκοντά του περιορίζονται στην προώθηση της 

συζήτησης – χωρίς ωστόσο να παρέχει λύσεις και πληροφορίες – στην ενθάρρυνση 

της σκέψης, στην παροχή ανατροφοδότησης και στην αξιολόγηση συνεργατικά με 

τους μαθητές. Ο δάσκαλος καθοδηγεί τους μαθητές στη μαθησιακή δαιδικασία, 

ενθαρρύνοντάς τους να σκεφθούν βαθύτερα και σχεδιάζοντας τα είδη των ερωτήσεων 

που χρειάζεται οι μαθητές να ρωτάνε τους ίδιους (Collis et al., 1989) Ουσιαστικά 

είναι ένας επαΐων μαθητευόμενος ικανός κυρίως να διαμορφώνει καλές στρατηγικές 

μάθησης και σκέψης και δευτερευόντως να παρέχει εμπειρογνωσία σε ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Σύμφωνα με τον Τριάρχου, «Ο ρόλος του διδάσκοντα 

μεταβάλλεται καθώς η ομάδα προοδεύει. Στα πρώτα στάδια ο διδάσκων προτυποποιεί 

τη διαδικασία σκέψης – λογικής (modeling). Αργότερα, συμβάλλει στον εστιασμό της 

προσοχής και παρέχει καθοδήγηση και εξισορρόπηση». 

  

2.1.3. Ο ρόλος του προβλήματος 

Σύμφωνα με τον Polya (1973), «Η επίλυση προβλήματος θεωρείται θεμελιώδης 

ικανότητα για τον άνθρωπο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της συνειδητής μας σκέψης 

αφορά σε προβλήματα». Η PBL είναι μία προσέγγιση που είναι επικεντρωμένη στο 

πρόβλημα. Ουσιαστικά οι μαθητευόμενοι αρχίζουν να μαθαίνουν καθώς εμπλέκονται 

στην προσομοίωση κάποιου αυθεντικού προβλήματος. Τα προβλήματα που 

επιλέγονται και χρησιμοποιούνται στη μέθοδο PBL έχουν καθοριστικό ρόλο στην 

επίτευξη της γνώσης, καθώς είναι εκείνα που στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

σεναρίου καθορίζουν τους μαθησιακούς στόχους. Ο σκοπός της χρήσης τους δεν 

είναι αποκλειστικά και μόνο η επίλυσή τους, αλλά κυρίως η απόκτηση γνώσεων μέσα 

από την πρακτική εφαρμογή τους. Ο Dewey εξηγεί πως η προέλευση της σκέψης 

αφορά μία «περιπλοκή, σύγχυση ή αμφιβολία» που ενεργοποιείται από «κάτι 
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Πλήρως δομημένο Πλημμελώς  δομημένο 

συγκεκριμένο που το προκαλεί και το παράγει» (EHJ. Yew, K. Goth, 2016). 

Επιλέγονται κυρίως προβληματικές που αφορούν τους μαθητές και ανταποκρίνονται 

στα ενδιαφέροντά τους, ώστε να τους παρέχουν εσωτερικά κίνητρα, και δεν είναι 

αποκομμένες από τον πραγματικό κόσμο ή από τις περιρρέουσες συνθήκες. 

Οι ερευνητές της PBL (Duch, 2001; Dolmans & Snellen-Balendong, Moust & 

Stalenhoef-Halling, 1990; Neame, 1981; Schmidt, 1983; Sibley, 1989; Thomas, 1992) 

προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι της μεθόδου, πρότειναν κάποιες 

γενικές αρχές για τον σχεδιασμό καλών προβλημάτων και συνοψίζονται ως εξής. 

Τα προβλήματα της μεθόδου PBL πρέπει να είναι 

• Ανοιχτά, ανεπαρκώς δομημένα, ωστόσο με έναν μέτριο βαθμό δόμησης 

• Σύνθετα, ωστόσο ο βαθμός πολυπλοκότητας πρέπει να θέτει προκλήσεις, να 

παρακινεί και να συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Να παρέχει 

ευκαιρίες στους μαθητές να εξετάσουν το πρόβλημα από διάφορες οπτικές. 

Να προσαρμόζεται στην πρότερη γνώση των μαθητών. Να προσαρμόζεται 

στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών και στην ετοιμότητα τους. 

• Αυθεντικά, με την έννοια να μπορούν να ενταχθούν και να νοηματοδοτηθούν 

από τα βιώματα των εκπαιδευόμενων, να σχετιστούν με το μέλλον τους ή με 

το πιθανό μελλοντικό τους περιβάλλον. 

Έχοντας ως σημείο αναφοράς τα παραπάνω κριτήρια, τα προβλήματα που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία στα εκπαιδευτικά σενάρια 

της PBL έχουν την παρακάτω μορφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.  Μορφή του προβλήματος στη μέθοδο PBL (Jonassen & Hung) 

 

   Τομέας της PBL 

  Απλό 

  Σύνθετο  
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2.1.4. Τεχνική 

Η μέθοδος μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος ανήκει σε μία ευρύτερη οικογένεια 

συνεργατικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που βασίζονται επάνω στις αρχές του 

κονστρουκτιβισμού. Η μάθηση αντιμετωπίζεται ως μία διαρκής και ενεργή 

διαδικασία, ενώ οι ίδιοι οι μαθητές οφείλουν να αναζητούν από μόνοι τους τη γνώση 

και όχι να τους παρέχεται έτοιμη. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των θεωριών 

του εποικοδομισμού αφορά τη δόμηση των νέων ιδεών, μοντέλων, εννοιών επάνω σε 

προυπάρχουσες νοητικές δομές και τη σύνδεση τους με τις εμπειρίες και τα βιώματα 

των εκπαιδευομένων. 

Η μέθοδος που ακολουθείται για την επίτευξη των παραπάνω περιγράφεται 

σχηματικά στην εικόνα, και ορίζεται ως μαθησιακός κύκλος της PBL ή διδακτική 

διαδικασία της PBL (PBL tutorial process).  

O κύκλος ξεκινάει με την παρουσίαση τους προβλήματος σε μία ομάδα μαθητών και 

ολοκληρώνεται με τον στοχασμό των μαθητών (reflection). Κατά τον Barrows, η 

εκκίνηση μίας συνεδρίας βασισμένης στην PBL γίνεται με την παρουσίαση στους 

μαθητές όσο το δυνατόν λιγότερων πληροφοριών για ένα σύνθετο πρόβλημα.  

Έπειτα, αναλύουν το πρόβλημα, διατυπώνοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις στον 

εκπαιδευτικό/διευκολυντή ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες πληροφορίες. 

Ταυτοποιούν παράλληλα τις συναφείς πληροφορίες που προσφέρει το σενάριο, ενώ 

σε πολλά σημεία της διαδικασίας στοχάζονται επάνω στα δεδομένα που έχουν 

συλλέξει μέχρι τώρα  και παράγουν υποθέσεις αναφορικά με υποκείμενους αιτιακούς 

μηχανισμούς και πιθανές λύσεις. Σημασία πρέπει να δοθεί στην αναγνώριση των 

γνωστικών ανεπαρκειών που τυχόν υπάρχουν από την πλευρά των μαθητών και 

σχετίζονται με το πρόβλημα. Αυτές οι ελλείψεις μετατρέπονται σε αυτό που είναι 

γνωστό ως παιδαγωγικό ζήτημα. Οι εκπαιδευόμενοι ερευνούν τα παιδαγωγικά 

ζητήματα ατομικά μέσα από την αυτο-καθοδηγούμενη μάθηση. Στη συνέχεια, τα 

μέλη της ομάδας επανενώνονται για να μοιραστούν όσα έμαθαν, εφαρμόζουν την 

καινούρια γνώση και αξιολογούν αύμφωνα με αυτή τις υποθέσεις τους. Με την 

αποπεράτωση κάθε προβλήματος, αναστοχάζονται πάνω στην αφηρημενη|θεωρητική 

γνώση που κέρδισαν αλλά και πάνω στις διαδικασίες που χρησιμοποίησαν τόσο στην 

αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση  όσο και στην συνεργατική επίλυση (Cindy E. Hmelo-

Silver, 2004). 
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Εικόνα 2. Ο μαθησιακός κύκλος της PBL 

 

Η παιδαγωγική τεχνική που ακολουθείται στην PBL συμβάλλει στην οικοδόμηση της 

γνώσης καθώς οι μαθητές καθοδηγούνται μέσα στις διαδικασίες μάθησης και 

επίλυσης προβληματών, ενεργοποιούν την γνώση που έχουν ήδη και τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες μέσα από τη συζήτηση στην ομάδα και προετοιμάζονται για τη 

μάθηση (Schmidt et al., 1989). 

 

2.1.5 Στόχοι της μεθόδου PBL 

Η αφορμή που ώθησε τον Barrows στην εφαρμογή της μεθόδου PBL, ήταν η 

διαπίστωσή του πως οι φοιτητές του μπορούσαν να συγκρατήσουν όσα είχαν 

προγενέστερα διδαχθεί και επιπλέον δεν χρησιμοποιούσαν τις συλλογιστικές που 

είναι χαρακτηριστικές στον ιατρικό κλάδο. Ο μηχανισμός λοιπόν και η διαδικασία 

του μοντέλου της PBL διαμορφώθηκαν προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάποιοι 

συγκεκριμένοι σκοποί. Ο γενικός στόχος της μεθόδου PBL είναι να παράγει 

μαθητευόμενους που θα: 

Σενάριο  

Προβληματικής 

Αξιολόγηση 

Αναγνώριση 
Στοιχείων 

Παραγωγή 

Υποθέσεων 
Αναγνώριση 

Γνωστικών 
Ελλειμάτων 

Εφαρμογή 

Νέας Γνώσης 

Αφηρημένες 

Έννοιες 
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• Εμπλέκονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη ζωή και στην καριέρα 

με ενθουσιασμό και δυναμισμό. 

• Επιλύουν προβλήματα αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας μία ενοποιημένη, 

ευέλικτη και λειτουργική βάση γνώσεων. 

• Μεταχειρίζονται αποτελεσματικές, αυτοκατευθυνόμενες γνωστικές δεξιότητες 

για να συνεχίσουν να μαθαίνουν δια βίου. 

• Ελέγχουν διαρκώς και θα αξιολογούν την επάρκεια και την καταλληλότητα 

των γνώσεών τους, των δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων και των 

αυτοκατευθυνόμενων μαθησιακών δεξιοτήτων. 

• Συνεργάζονται αποδοτικά ως μέλη μιας ομάδας. 

(http://www.pbli.org/) 

Οι ειδικοί στόχοι της PBL που μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την εμπλοκή των 

μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικά σενάρια της PBL 

περιγράφονται από τους Jonassen & Kown. Οι μαθητές συμμετέχουν σε αυθεντικές 

εμπειρίες, οι οποίες τους υποχρεώνουν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις μορφές 

γνώσης που έχουν αποκτήσει και αναπτύσσουν τις ακόλουθες δεξιότητες: 

• Επίλυση προβλήματος 

• Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 

• Εύρεση και χρήση κατάλληλων 

πόρων 

• Κριτική σκέψη 

• Ικανότητα απόδοσης – 

παρουσίασης 

• Αυτοτέλεια – αυτενέργεια 

• Ηγετική Ικανότητα 

• Συνεργατικότητα 

• Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

• Διορατική – δυναμική σκέψη 

• Ευχέρεια χρήσης Η/Υ 

 

2.2 PBL και Νευροεπιστήμες 

Η μέθοδος  PBL βασίζεται γνωστικά στην ενεργοποίηση της πρότερης γνώσης των 

εκπαιδευόμενων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για να γίνει η επεξεργασία των 

καινούριων πληροφοριών. Καθώς οι μαθητές εμπλέκονται στη συζήτηση πάνω σε μία 

προβληματική, επιτυγχάνουν πολλαπλές  γνωστικές συνδέσεις ανάμεσα σε νέες και 

παλιές έννοιες. Η μάθηση λαμβάνει χώρα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, παρόμοιο με τις 

συνθήκες του πραγματικού κόσμου, βοηθώντας τον μαθητευόμενο να λάβει τα 
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κατάλληλα ερεθίσματα για να αποκτήσει πρόσβαση σε προηγούμενες γνώσεις  

(Devraj Kumar, 2016). 

Η έννοια της μάθησης από την πλευρά της επιστήμης περιλαμβάνει μία πληθώρα 

παραγόντων - εγκεφαλική ανάπτυξη και μαθησιακές διαδικασίες, μαθησιακά 

περιβάλλοντα, διδασκαλία - που συμβάλλουν στην επίτευξη της. Παράλληλα υπάρχει 

μία πληθώρα επιστημών που ασχολούνται εντατικά με το αντικείμενο είτε θεωρητικά 

είτε πειραματικά προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτό που ονομάζουμε μάθηση. Η 

σύγκλιση των θεωριών και των πειραματικών αποτελεσμάτων που έχει παρατηρηθεί 

από αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους και η συνεργασία μεταξύ τους τα τελευταία 

χρόνια, διασαφήνισε πολλά σκοτεινά σημεία και προσέφερε εξηγήσεις στον 

επιστημονικό κόσμο σε θέματα, όπως αυτό της μάθησης, που απασχολούσαν με την 

πολυπλοκότητα τους. Οι Νευροεπιστήμες αποτελούν πλέον έναν από τους 

μεγαλύτερους αρωγούς στην προσπάθεια των ερευνητών να επεξηγήσουν και να 

θεμελιώσουν βασικές θεωρίες πάνω στη γνωστική ανάπτυξη. Η πρόοδος που έχει 

σημειώσει ο τομέας των νευροεπιστημών τα τελευταία χρόνια δίνει τη δυνατότητα να 

επιβεβαιωθούν οι θεωρητικές θέσεις στις οποίες είχαν καταλήξει οι γνωστικοί 

ψυχολόγοι πάνω στις γνωστικές λειτουργίες. Οι τομείς της νευροεπιστήμης, της 

γνωστικής ψυχολογίας και της αναπτυξιακής ψυχολογίας προσέφεραν πλήθος 

ερευνών, ώστε να σχηματιστεί μία πλήρης εικόνα για τον τρόπο που προκύπτει η 

γνωστική ανάπτυξη, να αποσαφηνιστούν κάποιοι από τους μηχανισμούς μάθησης και 

να μελετηθούν οι ανθρώπινες μαθησιακές διαδικασίες μέσω των τεχνολογιών που 

είναι πλέον διαθέσιμες και οι οποίες επιτρέπουν στους ερευνητές να παρατηρήσουν 

τον ανθρώπινο εγκέφαλο απευθείας (PET, fMRI).  

Παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά σημεία που έχουν προκύψει από ευρήματα των 

νευροεπιστημών και της γνωστικής ψυχολογίας α) Η μάθηση αλλάζει τη φυσική δομή 

του εγκεφάλου, β) Οι αλλαγές στη δομή μεταβάλλουν τη λειτουργική οργάνωση, με 

άλλα λόγια η μάθηση οργανώνει και αναδιοργανώνει τον εγκέφαλο, γ) διαφορετικά 

τμήματα του εγκεφάλου μπορεί να είναι έτοιμα να μάθουν σε διαφορετικές χρονικές 

φάσεις. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σύνδεση ανάμεσα στον κλάδο των 

νευροεπιστημών και στη μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος, θα πρέπει αρχικά να 

ορίσουμε και να συνοψίσουμε τι είναι η μάθηση και πώς επιτυγχάνεται. Σύμφωνα με 

τον  H. G. Schmidt, οι βασικές αρχές μάθησης συνοψίζονται ως εξής: 
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• Η πρότερη γνώση που κατέχει κάποιος σχετικά με ένα θέμα καθορίζει την 

φύση και την ποσότητα των καινούριων πληροφοριών που μπορεί να 

αποκτήσει. 

• Η διαθεσιμότητα της πρότερης γνώσης είναι σημαντική, αλλά όχι επαρκής 

προυπόθεση για την κατανόηση και την απομνημόνευση νέων πληροφοριών. 

Η πρότερη γνώση πρέπει να ενεργοποιηθεί με κάποια ερεθίσματα από το 

συγκείμενο μέσα στο οποίο μελετάται η νέα πληροφορία. 

• Η γνώση είναι δομημένη. Ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη στη μνήμη, 

την κάνει περισσότερο ή λιγότερο προσβάσιμη για χρήση. 

• Η αποθήκευση πληροφοριών στη μνήμη και η ανάκλησή τους μπορεί να 

βελτιωθεί σημαντικά όταν κατά τη διάρκεια της μάθησης λαμβάνει χώρα 

παράλληλα κάποια μορφή διεργασίας του υλικού. 

• Η ικανότητα να ενεργοποιεί κάποιος τη γνώση από τη μακρόχρονη μνήμη και 

να την κάνει διαθέσιμη για χρηση εξαρτάται από τα συμφραζόμενα (context 

cues). 

• Τα κίνητρα στη μάθηση, παρατείνουν το χρόνο μελέτης ή αλλιώς τον χρόνο 

επεξεργασίας και συνεπακόλουθα ενισχύουν την πρόοδο. 

 

Η μέθοδος PBL σύμφωνα με έρευνες («blood-cell-problem studies» : Schmidt, 1984; 

Schmidt et al., 1989; De Grave et al., 1985; Moust et al., 1986; De Volder et al., 1985, 

1989; Schmidt, 1983a) έχει τις ακόλουθες γνωστικές επιδράσεις στην ικανότητα 

μάθησης των εκπαιδευομένων, α) ενεργοποίηση πρότερης γνώσης - η αρχική 

ανάλυση του προβλήματος δίνει το έναυσμα στους μαθητές να ανακτήσουν τη γνώση 

που αποκτήθηκε νωρίτερα - , β) επεξήγηση (elaboration) της προγενέστερης γνώσης 

μέσα από τη συζήτηση σε μικρές ομάδες, τόσο πριν αποκτηθεί η νέα γνώση όσο και 

μετά – ενεργή επεξεργασία των καινούριων πληροφοριών, γ) αναδιάρθρωση της 

γνώσης για να ταιριάζει στο πρόβλημα που παρουσιάζεται – κατασκευή ενός 

κατάλληλου εννοιολογικού δικτύου, δ) το πρόβλημα λειτουργεί ως υπόβαθρο για την 

αποθήκευση στοιχείων που μπορεί να υποστηρίξουν την ανάκληση σχετικής με 

παρόμοια προβλήματα γνώσης, ε) καθώς οι μαθητές τείνουν να βλέπουν τα 

προβλήματα που τους παρουσιάζονται ως συναφή και καθώς συμμετέχουν σε 
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ανοιχτές συζητήσεις, είναι αναμενόμενο πως θα προκύψει «γνωσιολογική 

περιέργεια». 

Διαπιστώνουμε συγκρίνoντας τα παραπάνω πως ένας μεγάλος αριθμός των αρχών 

που είναι απαραίτητες σε πολλές μορφές της ανθρώπινης μάθησης, της κατανόησης 

και της ικανότητας για επίλυση προβλημάτων – όπως αυτές διαμορφώθηκαν με βάση 

θεωρίες και επιστημονικά ευρήματα των κλάδων που καλύπτει ο όρος 

«νευροεπιστήμες» εφαρμόζονται στη μέθοδο PBL και υποστηρίζονται εμπειρικά από 

πλήθος ερευνών. 

 

2.3 Η μέθοδος PBL στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Η μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος έχει υιοθετηθεί ευρέως από διάφορους 

κλάδους και με διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια για να προωθήσει την κριτική 

σκέψη και την ικανότητα για επίλυση προβλημάτων σε αυθεντικές μαθησιακές 

καταστάσεις. Η διαθεματικότητα και η ικανότητα της να συνδέεται με ποικίλους 

επαγγελματικούς τομείς, συνέβαλλαν στη διάδοση της πέρα από τα παραδοσιακά 

όρια της κλινικής εκπαίδευσης από όπου και ξεκίνησε, σε εφαρμοσμένους κλάδους 

όπως οι επιστήμες υγείας, οι επιχειρηματικές σπουδές και η μηχανική.  Πολυάριθμες 

έρευνες έχουν διεξαχθεί με αντικείμενο την μέθοδο PBL σε διάφορα περιβάλλοντα 

και με διαφορετικές συνιστώσες, ώστε να διερευνηθούν τα αποτελέσματα της 

μεθόδου επάνω στους εκπαιδευόμενους και να αξιολογηθεί ο βαθμός επιτυχίας της. 

Οι αρχικές έρευνες αφορούσαν τις συνέπειες της προσέγγισης μέσα στο εκάστοτε 

πρόγραμμα σπουδών, ενώ οι πιο πρόσφατες εξέταζαν τον τρόπο με τον οποίο η 

διαδικασία που χρησιμοποιεί η PBL  μπορεί να οδηγήσει σε θετικά μαθησιακά 

αποτελέσματα (Elaine H.J. Yew; K. Goh, 2016) 

H αποτελεσματικότητα της προσέγγισης και η ικανότητα να επιτυγχάνει τους 

προσδοκώμενους σκοπούς αξιολογήθηκαν με επιπλέον έρευνες συγκεκριμένα για τον 

τομέα της Εκπαίδευσης (Dochy et al., 2003; Hmelo-Silver, 2004; Newman, 2003; 

Barrows, 2000; Duch et al., 2001; Evenson & Hmelo, 2000; Kain, 2003; Torp & 

Sage, 2002) οι οποίες και απέδειξαν πως με τα σωστά εργαλεία και την κατάλληλη 

εκπαίδευση, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί  μπορούν να την μετατρέψουν σε έναν πολύτιμο 

βοηθό, ακόμη και στις μικρότερες τάξεις του δημοτικού σχολείου. 
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Επιπλέον κατά τη διάρκεια των ερευνών έγινε εμφανής  τόσο η δυνατότητα 

εφαρμογής της μεθόδου σε ποικίλα αντικείμενα, όπως μαθηματικά ή  μουσική με την 

ίδια επιτυχία, όσο και η ευελιξία στην προσαρμογή της ανάλογα με τις συνθήκες και 

το μαθητικό δυναμικό. Σε συνδυασμό με τον ευχάριστο χαρακτήρα που προσδίδει 

στο μάθημα - σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία που χαρακτηρίζεται ως 

στείρα και άκαμπτη - και την πρόκληση του ενδιαφέροντος των διαδασκομένων χάρη 

στα προβλήματα που χρησιμοποιούνται, αποτελεί σίγουρα μία επιλογή που αξίζει 

περαιτέρω μελέτη από ερευνητές και εκπαιδευτικούς ώστε να εφαρμοστεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο στην τάξη. Μία πρώτη προσέγγιση των βασικών σημείων της 

μεθόδου PBL και επεξηγήσεων που συμβάλλουν στην κατανόηση της από τον 

εκπαιδευτικό μπορεί να δoθεί μέσα από τον πίνακα 1. 

 

Πρόβλημα Ρεαλιστικό, ανεπαρκώς δομημένο πρόβλημα 

Ρόλος του Προβλήματος 
Εστιασμένο σε πληροφορίες για τη δόμηση 

της μάθησης και σε στρατηγικές 

Διαδικασία 

Αναγνώριση στοιχείων, παραγωγή ιδεών και 

μαθησιακών θεμάτων, αυτοκαθοδηγούμενη 

μάθηση, επανεξέταση και στοχασμός 

Ρόλος του Εκπαιδευτικού 
Διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία και 

διαμορφώνει συλλογιστική 

Συνεργασία 

Διαπραγμάτευση ιδεών, κάθε μαθητής 

φέρνει καινούρια γνώση στην ομάδα για να 

την εφαρμόσουν στην επίλυση του 

προβλήματος 

Εργαλεία 

Δομημένος πίνακας 

Πηγές πληροφοριών που έχουν βρει οι 

μαθητές 

 

Πίνακας 1. Τα βασικά σημεία της μεθόδου PBL 
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3 Σχεδιασμός 

Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον 

σχεδιασμό των εκπαιδευτικών σεναρίων  για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα 

με τις αρχές της PBL. 

Η δομή της PBL έχει διαμορφωθεί μέσα στη συγκεκριμένη μορφή που έχουν τα 

περιβάλλοντα των ιατρικών σχολών και των σχολών  επιστημών της υγείας, στα 

οποία το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται γύρω από προβλήματα κυρίως, και όχι 

πάνω σε περιοχές μαθημάτων. Το περιβάλλον μίας τάξης διαφέρει ως προς το 

περιεχόμενο, τους στόχους, τη διάρκεια των μαθημάτων και το αναπτυξιακό επίπεδο 

των διδασκομένων. Η προσαρμογή λοιπόν του μοντέλου της PBL κρίνεται 

απαραίτητη για να καλύψει τις απαιτήσεις των μαθητών και του Προγράμματος 

Σπουδών του δημοτικού Σχολείου. 

3.1 Εκπαιδευτική Διαδικασία  

Στα εκπαιδευτικά σενάρια που δημιουργήθηκαν, ακολουθείται η διδακτική 

προσέγγιση της PBL 9 βημάτων (The PBL Circle -9 steps) όπως αυτή ορίζεται από 

τους Sveikauskas & Kirikova (2007).  

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η διδασκαλία ακολουθεί τις παρακάτω φάσεις:  

  

● 1η Φάση: Το πρόβλημα 
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● 2η Φάση: Καταιγισμός ιδεών σε σχέση με το πρόβλημα  

● 3η Φάση: Συστηματοποίηση και μεθόδευση της μέχρι τώρα γνώσης   

● 4η Φάση: Ορισμός επιμέρους θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν  

● 5η Φάση: Προσδιορισμός αναγκών για τη μάθηση  

● 6η Φάση: Έρευνα για τη γνώση  

● 7η Φάση: Συζήτηση και αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν  

● 8η Φάση: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ομάδα  

● 9η Φάση: Εφαρμογή της νέας γνώσης 

 

 
 

The PBL Circle -9 Steps 
 

Φάση 1η Το πρόβλημα 

Δίνεται το πρόβλημα στους εκαπιδευόμενους και αφού τους δοθεί ο 

απαραίτητος χρόνος για την προσεκτική ανάγνωση του, εντοπίζονται οι 

έννοιες που είναι δυσνόητες και χρήζουν επεξήγησης αλλά και οι έννοιες 

προς διερεύνηση. 

Φάση 2η Καταιγισμός ιδεών 

Κατατίθενται όλες οι ιδέες και οι σκέψεις σχετικά με την επίλυση του 

προβλήματος. Οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν και εκφράζονται ελέυθερα σε 

σχέση με το πρόβλημα, ενώ όλες οι ιδέες γίνονται αποδεκτές χωρίς να 

κρίνονται. 

Φάση 3η Συστηματοποίηση & μεθόδευση 
Κατηγοριοποιούνται οι ιδέες, μελετάται ξανά το πρόβλημα και αξιολογείται 

η μέχρι τώρα γνώση των εκπαιδευόμενων. 

Φάση 4η Ορισμός επιμέρους θεμάτων 
Προσδιορίζονται τα θέματα που πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω και κάθε 

ομάδα επιλέγει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ώστε να επιτευχθούν οι 

καθορισμένοι στόχοι. 

Φάση 5η 
Προσδιορισμός αναγκών για τη 

μάθηση 

Κατανέμονται οι εργασίες στα μέλη της ομάδας και προσδιορίζεται τι 

χρειάζεται να διερευνηθεί και ποιες γνώσεις πρέπει να δομηθούν 

προκειμένου να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι. 

Φάση 6η Έρευνα για τη γνώση 
Αναζήτηση του υλικού που είναι σχετικό με το θέμα, η ατομική μελέτη όπου 

η γνώση θα αξιολογηθεί και θα συστηματοποιηθεί και τα αποτελέσματα θα 

πρέπει να παρουσιαστούν στην ομάδα  

Φάση 7η Συζήτηση & Αξιολόγηση 

Συζητώνται και αξιολογούνται οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν ενώ 

εξετάζεται κατά πόσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες του προβλήματος. 

Επιπλέον οι ορισμοί του προβλήματος που έχουν επιλεγεί νωρίτερα, 

επανεξετάζονται με βάση τη νέα γνώση και τις νέες πληροφορίες. Στην 

περίπτωση που η νέα γνώση δεν επαρκεί για την επίλυση του προβλήματος 

μπορούν να επιστρέψουν στην αναζήτηση πληροφοριών. 

Φάση 8η Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας της στον 

εκπαιδευτικό και τις υπόλοιπες ομάδες. Η μορφή της παρουσίασης αυτης 

καθορίζεται εξ’ αρχής είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από τους 

εκπαιδευόμενους. 
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Φάση 9η Εφαρμογή της νέας γνώσης 
Οι εκπαιδευόμενοι είναι έτοιμοι να μεταφέρουν τη γνώση που κατέκτησαν 

στο αρχικό πρόβλημα του σεναρίου και να την εφαρμόσουν στην επίλυση 

του. 

           

      Πίνακας 2. Διδακτική Προσέγγιση της PBL 9 βημάτων κατά Sveikauskas & Kirikova (2007) 

 

Το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης στο οποίο αξιοποιείται η μέθοδος μάθησης PBL 

οφείλει να περιλαμβάνει τα δομικά στοιχεία της μεθόδου, τα οποίο συνοψίζονται στα 

ανεπαρκώς δομημένα προβλήματα, στη συγκεκριμένη ροή που έχουν οι εργασίες της 

μεθόδου, στη διατήρηση των ρόλων του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευόμενου, 

όπως αυτοί ορίζονται ως διευκολυντής και ερευνητής αντίστοιχα, και στη διατήρηση 

της αξιολόγησης της πορείας του μαθητή ως προς τον ίδιο και ως προς την ομάδα 

του. 

Ειδικότερα, κάθε εκπαιδευτικό σενάριο έχει ως έναυσμα την παρουσίαση ενός 

αυθεντικού ανεπαρκώς δομημένου προβλήματος από τον εκπαιδευτικό στις ομάδες 

των μαθητών. Ωστόσο το κύριο πρόβλημα κατακερματίζεται σε άλλα μικρότερα τα 

οποία αποτελούν μέρος του πρώτου για την διευκόλυνση των εκπαιδευόμενων. Οι 

μαθητές μπορούν να ρωτήσουν τον εκπαιδευτικό για επιπλέον πληροφορίες σχετικά 

με τη φύση του προβλήματος, να συζητήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους 

και καταγράφονται οι αρχικές ιδέες των μαθητών. 

Στη συνέχεια προσδιορίζονται τα θέματα που οφείλουν να διερευνηθούν και έπειτα οι 

ομάδες επιλέγουν ποιες γνώσεις πρέπει να δομηθούν  για να επιτευχθούν οι στόχοι 

που έχουν τεθεί. Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν οι ίδιοι το θέμα ατομικά 

μέσα απο τις εμπειρίες τους, βιωματικές δραστηριότητες, πειράματα, πρόσθετο 

εκπαιδευτικό υλικό, χρήση διαδικτύου κτλ. 

Μετά την ατομική μελέτη, η ομάδα επανενώνεται για να μοιραστούν τα μέλη της όσα 

έμαθαν, να επανεξετάσουν τις υποθέσεις τους και να καταλήξουν σε νέες υποθέσεις 

λαμβάνοντας υπόψη τις νέες γνώσεις.  

Σε πολλά σημεία της διαδικασίας οι μαθητές στοχάζονται πάνω στα δεδομένα, 

διευκρινίζουν με τη μορφή ερωτήσεων τυχόν δυσνόητα σημεία και παράγουν 

υποθέσεις σχετικά με τους υφέρποντες αιτιακούς μηχανισμούς που θα συνέβαλαν 

στην επίλυση του προβλήματος.  

Σε μία τυπική διδακτική συνεδρία της μεθόδου PBL οι διδασκόμενοι χωρίζονται σε 

μικρές ομάδες οι οποίες αποτελούνται ιδανικά από επτά άτομα. Επιπλέον ο αριθμός 
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και η διάρκεια των συνεδριών στις σχολές επιστημών υγείας περιοριζεται  σε δύο 

φορές την εβδομάδα για τρεις ώρες. Προκειμένου να ενσωματωθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο στη σχολική τάξη και να καλύψουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των 

μαθητών, η εφαρμογή των εκπαιδευτικών σεναρίων θα προσαρμοστεί στους 

χρονικούς περιορισμούς του ωρολόγιου προγράμματος και στον μαθητικό πληθυσμό 

της εκάστοτε τάξης 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής παρέμβασης, σημαντικά εργαλεία για τη διευκόλυνση 

της καταγραφής, της οργάνωσης και εντέλει της επίλυσης αποτελούν οι μικροί 

πίνακες, στους οποίους οι εκπαιδευόμενοι καταγράφουν ιδέες και λύσεις. Χωρίζονται 

σε τέσσερις στήλες οι οποίες ορίζονται ως «Δεδομένα», «Ιδέες», «Θέματα προς 

διερεύνηση» και «Σχέδιο Δράσης». Η στήλη των δεδομένων περιέχει πληροφορίες 

που οι μαθητές έχουν σταχυολογήσει από την παρουσίαση του προβλήματος, όπως 

για παράδειγμα ποιο είναι το πρόβλημα και πώς προέκυψε. Στη στήλη των ιδεών οι 

μαθητές καταγράφουν τις διαρκώς εξελισσόμενες υποθέσεις τους σε σχέση με τις 

πιθανές λύσεις, ενώ στα θέματα προς διερεύνηση τοποθετούν τις ερωτήσεις τους για 

μελέτη. Η τέταρτη στήλη εξυπηρετεί στην καταχώρηση των σχεδίων για επίλυση ή 

των ενεργειών για την απόκτηση επιπλέον πληροφοριών. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      παράδειγμα πίνακα για τη μέθοδο διδασκαλίας μέσω επίλυσης προβλήματος 

. 

 

 

Εικόνα 3. Παράδειγμα οργάνωσης πίνακα 

 

Δεδομένα Ιδέες 

Θέματα           
προς 

διερεύνηση 
Σχέδιο 
Δράσης  

 

 
οδήγηση υψηλών 
ταχυτήτων 
 
τραυματισμός 
μαθητών έξω από 
τη σχολική μονάδα 

 
βελτίωση της 
επόπτευσης των 
δρόμων 
  
ενημέρωση 
μαθητών και 
γονέων 
 
επιβολή 
βαρύτερων ποινών 

 
ποια είναι τα όρια 
ταχύτητας που 
έχουν θεσπιστεί 
ως ανώτερα ;  
 
ποιες θεωρούνται 
επικίνδυνες 
συμπεριφορές από 
την πλευρά των 
πεζών; 

επικοινωνία με 
το αρμόδιο 
τμήμα της 
τροχαίας 

24



3.2 Περιγραφή Εκπαιδευτικών Αναγκών 

Με βάση την ανάλυση των χαρακτηριστικών της μεθόδου PBL που χρησιμοποιήθηκε 

ως βάση των πλάνων μαθήματος, μπορεί να υποστηριχθεί πως τα εκπαιδευτικά 

σενάρια που έχουν δημιουργηθεί είναι ικανά να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των μαθητών. Αυτές προσδιορίζονται ως εξής 

• Ανάγκη για αξιοποίηση των γνώσεων, των εμπειριών και των ενδιαφερόντων 

των εκπαιδευόμενων για τη δημιουργία περιεχομένου το οποίο μπορούν να 

νοηματοδοτήσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν σε παρόμοιες καταστάσεις. 

• Ανάγκη για ανάπτυξη συνεργασίας. 

• Ανάγκη για καλλιέργεια αισθήματος ευθύνης των εκπαιδευόμενων σε σχέση 

με τη μάθηση τους. 

• Ανάγκη για εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την 

αποδεικτική διαδικασία. 

 

3.3 Μαθησιακοί Στόχοι 

Οι μαθησιακοί στόχοι από τα πλάνα μαθημάτων διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε 

κάθε εκπαιδευτικό σενάριο υπάρχουν οι γενικοί στόχοι της μεθόδου PBL όπως αυτοί 

έχουν περιγραφεί και οριστεί στην ενότητα 2.1.5. Αφορούν συνοπτικά την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και μεταγνωστικών στρατηγικών, την δημιουργία 

ευρείας βάσης γνώσεων και καλλιέργειας ικανοτήτων συνεργασίας και εσωτερικών 

κινήτρων. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους 

που αφορούν τις ενότητες των μαθημάτων που εμπλέκονται στα διαθεματικά σενάρια 

και βασίζονται στο Αναλυτικό Πρόογραμμα Σπουδών. Οι δύο κατηγορίες 

διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Στόχοι της Μάθησης μέσω Επίλυσης Προβλήματος 

Οι μαθητές θα πρέπει : 

• Να ενεργοποιούν, να εφαρμόζουν και να σταθεροποιούν τις ήδη αποκτημένες 

γνώσεις, για τη διατήρηση της συνέχειας και για την ομαλή μετάβαση στις 

νέες έννοιες. 
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• Να εργάζονται ατομικά ή ομαδικά χωρίς καθοδήγηση για μια στερεότυπη 

λύση. 

• Να ερευνούν ανοιχτές ρεαλιστικές προβληματικές καταστάσεις σχετικές με τα 

ενδιαφέροντα τους και το γνωστικό τους επίπεδο. 

• Να κάνουν δοκιμές και επαληθεύσεις. 

• Να ξεχωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος και να 

διαχωρίζουν ποια είναι απαραίτητα για την επίλυση του. 

• Να βρίσκουν ενδιάμεσα ερωτήματα ώστε να βοηθούν στην έρευση λύσης. 

• Να αξιολογούν οι ίδιοι τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν. 

 

Γενικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι  

Σε επίπεδο Γνώσεων: 

1. Αντιλαμβάνονται βαθμιαία οτι μπορούν να διατυπώνουν τις σκέψεις τους και 

να επικοινωνούν με τους άλλους για να διευκρινίσουν, να κατανοήσουν και να 

βρουν λύσεις. 

2. Αναλύουν και συνθέτουν δεδομένες πληροφορίες. 

3. Συλλέγουν και να καταγράφουν δεδομένα. 

4. Εντοπίζουν τα κύρια σημεία ή τα σημεία που τους ενδιαφέρουν και τα 

αξιοποιούν. 

Σε επίπεδο Ικανοτήτων 

1. Εκθέτουν προσωπική και τεκμηριωμένη γνώμη πάνω σε αυτά που άκουσαν ή 

διάβασαν. 

2. Αυτο-αξιολογούνται ώστε να γίνεται ανατροφοδότηση στη μαθησιακή 

διαδικασία 

Σε επίπεδο Στάσεων: 

1. Ανακοινώνουν προσωπικές εμπειρίες, σκέψεις, επιθυμίες, σχέδια, 

προγράμματα με αυτοπεποίθηση 

2. Ακoύνε προσεκτικά, διατυπώνουν, ζητούν και δίνουν πληροφορίες, εξηγούν 

και επιχειρηματολογούν με ακρίβεια.  

3. Αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας. 
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Μία τρίτη κατηγορία εκπαιδευτικών στόχων αφορά τους ειδικούς στόχους που 

προκύπτουν μεσά από τα προσδωκόμενα οφέλη της διδασκαλίας κάθε μαθήματος, 

στο πλαίσιο της διαθεματική προσέγγιση που έχει επιλεγεί και τις δραστηριότητες 

που χρησιμοποιούνται κάθε φορά. Αυτοί ορίζονται και αναγράφονται σε κάθε 

εκπαιδευτικό σενάριο ξεχωριστά. 

 

3.4 Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Παρότι τα προβλήματα που χρησιμοποιούνται στην PBL επικεντρώνονται στην 

καλλιέργεια από μέρους των μαθητών συλλογιστικών που εξυπηρετούν την εξαγωγή 

υποθετικών συμπερασμάτων και την ανάπτυξη αιτιολογίας, απαιτείται από τους 

μαθητές η ύπαρξη βασικών γνώσεων που σχετίζονται με το εκάστοτε θέμα και 

πρόβλημα. Στην αρχική φάση των σεναρίων ειδικά στις μικρές τάξεις, θα ήταν δόκιμο 

να γίνεται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού κάποια στοιχειώδης προετοιμασία για την 

επανάκτηση της πρότερης γνώσης ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές που δεν 

έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις πάνω σε ένα θέμα, να καλύψουν τυχόν κενά.  
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4  Υλοποίηση Παρέμβασης 

4.1 Εισαγωγή  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκε η μέθοδος 

PBL για τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών σεναρίων και την εφαρμογή τους σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα σχέδια μαθήματος και 

περιγράφονται λεπτομερώς τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, η προτεινόμενη 

διάρκεια, οι ειδικοί μαθησιακοί στόχοι και οι ενδεικτικές δραστηριότητες που 

χρησιμοποιούνται. 

4.2 Σχέδια Μαθήματος 

Τα έξι σχέδια μαθήματος αφορούν τις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου και έχουν 

σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των μαθητών, τα γενικά ενδιαφέροντά 

τους και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης. Η προσέγγιση είναι 

διαθεματική, συνεπακόλουθα κάθε στόχος της διδασκαλίας είναι εκ των πραγμάτων 

οριζόντιος στόχος  όλων των  σχολικών μαθημάτων που εμπλέκονται στο εκάστοτε 

εκπαιδευτικό σενάριο. Μέσα στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, οι δεξιότητες, γνώσεις, 

στάσεις και αξίες που αποτελούν ειδικούς μαθησιακούς στόχους σε κάθε σενάριο 

καλλιεργούνται αυθόρμητα και ασυναίσθητα ενώ οι μαθητές εμπλέκονται 

δημιουργικά σε δραστηριότητες που ακολουθούν τη μεθοδολογία της PBL. 
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4.2.1. Εκπαιδευτικό Σενάριο «Το Περιβάλλον» 

Αφορά μαθητές της Α΄ τάξης 

Διάρκεια: 4 εβδομάδες  

Πλάνο μαθήματος 

Χρονοδιάγραμμα Δραστηριότητες 

 

1η εβδομάδα 

( 2 - 4 διδακτικές ώρες ) 

• Το πρόβλημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφόρμηση για το μάθημα μπορεί να 

αποτελέσει κάποιο κείμενο ή ποίημα του 

ανθολογίου. Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές 

ομάδες. Η κάθε ομάδα οφείλει να είναι 

ανομοιογενής ως προς το επίπεδο και τις 

γνώσεις των μαθητών. 

Ορίζεται από τον εκπαιδευτικό το πρόβλημα, 

το οποίο σχετίζεται με το περιβάλλον. Αυτό 

μπορεί να αφορά:  

• τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο 

φυσικό περιβάλλον,  

• την καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος στην προσπάθεια 

δημιουργίας αγαθών για την κάλυψη 

των ανθρώπινων αναγκών, 

• τον περιορισμό των αρνητικών 

επιδράσεων από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, πάνω στο φυσικό 

περιβάλλον,  

• την αναπαράσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος γύρω από το χωριό ή 

από την πόλη κτλ. 
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• Καταιγισμός Ιδεών 

 

 

 

 

• Συστηματοποίηση & 

Μεθόδευση 

 

 

 

 

 

 

 

2η εβδομάδα 

( 2 - 4 διδακτικές ώρες ) 

• Ορισμός επιμέρους θεμάτων 

 

 

 

• Προσδιορισμός αναγκών για τη 

μάθηση 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές διατυπώνουν τις πρώτες σκέψεις 

τους, συζητούν σχετικά με το πρόβλημα ή με 

τρόπους επίλυσης του και καταγράφουν με τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού τα σημαντικότερα 

σημεία του, π.χ. περιγράφοντας τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του χώρου ή κατατάσσοντας 

εικόνες από διάφορα τοπία ή αναπαριστώντας 

με απλά λόγια χώρους πριν και μετα την 

επέμβαση του ανθρώπου. Πιθανώς 

αντιλαμβάνονται πως οι γνώσεις τους είναι 

περιορισμένες. Επαναδιατυπώνουν το 

πρόβλημα, μετά από την συζήτηση - ανάλυση 

της ομάδας, όπως οι ίδιοι το αντιλαμβάνονται 

και παίρνουν επανατροφοδότηση από τον 

εκπαιδευτικό 

 

 

Καταγράφουν πιθανές λύσεις όπως οι ίδιοι τις 

αξιολογούν και ορίζουν μία λίστα με 

ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό πλαίσιο όπως για παράδειγμα: 

• Τι θα πρέπει να ξέρω για να λύσω το  

πρόβλημα; 

• Τι θα πρέπει να κάνω για να βοηθήσω 

στη λύση του; 

• Πως αυτά συνδέονται με τη λίστα των 

πιθανών λύσεων; 

Αποφασίζουν οι ίδιοι και κατανέμουν τα 

καθήκοντα ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. 
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3η εβδομάδα 

(μία διδακτική μέρα) 

 

• Έρευνα για τη γνώση 

 

 

 

 

 

 

 

4η εβδομάδα 

( 2 - 4 διδακτικές ώρες ) 

 

• Συζήτηση – Αξιολόγηση 

 

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

 

 

• Εφαρμογή της νέας γνώσης 

Οι πληροφορίες που χρειάζονται οι μαθητές 

για να καλύψουν τα μαθησιακά κενά που 

υπάρχουν μπορούν να συγκεντρωθούν με 

επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται με το 

περιβάλλον π.χ. στο δάσος ή στη λίμνη, σε 

χώρους εργοστασίων ή ταφής απορριμάτων, 

σε χώρους που εκτελούνται ανθρώπινες 

δραστηριότητες π.χ. αλιεία ή κτηνοτροφία, 

οικοδόμηση κτλ. (μελέτη πεδίου) Επίσης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό από το 

διαδίκτυο, από εγκυκλόπαιδειες ακόμη και 

από αφηγήσεις τρίτων ή υλικό που έχει 

συλλεχθεί από συνεντεύξεις με ειδικούς 

επιστήμονες. 

 

 

Τα μέλη της ομάδας παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους και οι ομάδες 

μοιράζονται τα συμπεράσματα τους ώστε να 

καταλήξουν σε μία καθολικά αποδεκτή λύση 

π.χ. δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου / 

αφίσας, δημιουργία περιβαλλοντικών 

μονοπατιών, προετοιμασία ημέρας 

ενημέρωσης σε γονείς και συμμαθητές, 

σύνταξη επιστολής διαμαρτυρίας στις 

αρμόδιες αρχές. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει 

στον εκπαιδευτικό και στις υπόλοιπες ομάδες  

τη διαδικασία που ακολούθησε, τυχόν 

δυσκολίες και τη βάση στην οποία στήριξαν 

όλη την έρευνα και τα συμπεράσματα τους. 

Ατομικά και ομαδικά, αξιολογείται η 

απόδοση των μελών και των ομάδων με βάση 

τη νέα γνώση που αποκτήθηκε. Η 
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αυτοαξιολόγηση μπορεί να επιτευχθεί με τη 

δημιουργία από μέρους των μαθητών ενός 

επιτραπέζιου παιχνιδιού με ερωτήσεις που 

αφορούν τα θέματα που μελέτησαν. 

 

4.2.1.1 Επιλογή θέματος 

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου για την Α΄ τάξη του δημοτικού, που 

παρουσιάζεται στην πρώτη ενότητα, αναπτύσσεται γύρω από το έντονο ενδιαφέρον 

που παρουσιάζουν τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας για το φυσικό περιβάλλον 

και τον χώρο που τα περιβάλλει. Το θέμα που έχει επιλεγεί ως πλάνο μαθήματος 

επιτρέπει την λήψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές, καθότι αφορά έναν χώρο οικείο 

προς αυτούς, με δυνατότητα ωστόσο επέκτασης της σκέψης τους και 

προβληματισμού πάνω σε μία πληθώρα αντικειμένων που σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με τη βάση της προβληματικής τους. Τα πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης και 

επεξεργασίας είναι ορατά και από τη δυνατότητα διαθεματικής σύνδεσης του με 

ενότητες από τα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών, της μελέτης και των 

εικαστικών. Οι ενότητες με τις οποίες μπορεί να συνδεθεί και οι ειδικοί στόχοι που 

επιτυγχάνονται αναφέρονται εκτενέστερα στη συνέχεια. Η εκπαιδευτική διαδικασία 

οριοθετείται χρονικά  και περιορίζεται στην ουσία σε κάποιες διδακτικές ώρες 

εξαιτίας της αδυναμίας των μαθητών να παραμείνουν προσηλωμένοι για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, και εξαιτίας της πίεσης που ασκεί το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών της Α΄ δημοτικού για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων στα μαθήματα 

κυρίως της γλώσσας και των μαθηματικών.  

 

4.2.1.2 Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι για τους μαθητές της Α΄ δημοτικού 

Το πλάνο μαθήματος «Το περιβάλλον» μπορεί να συνδεθεί διαθεματικά με τα 

παρακάτω μαθήματα ή / και ενότητες μαθημάτων. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, ο 

μαθητής ασκείται ώστε: 

 

Γλώσσα 

• Προφορικός Λόγος  
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να θέτει σε λειτουργία μηχανισμούς ακουστικής και απαντητικής ετοιμότητας, να 

παρακολουθεί διάφορες μορφές προφορικού λόγου και να συμμετέχει αναλόγως, να 

αρθρώνει, προφέρει και τονίζει σωστά, να χρησιμοποιεί σωστά λεξιλόγιο και 

γραμματικούς τύπους. 

• Γραπτός Λόγος 

να κατανοεί και να κατακτά τον βασικό μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής και να 

αποκτά φωνημική ενημερώτητα, να συνειδητοποιεί τη σύνδεση προφορικού και 

γραπτού λόγου, να διαβάζει με ακρίβεια και να κατανοεί μεμονωμένες λέκεις και 

μικρής έκτασης κείμενο, να αποσαφηνίζει, εμπλουτίζει και σταθεροποιεί σχετικό 

λεξιλόγιο, να αντιλαμβάνεται πως μπορεί να διατυπώνει τις σκέψεις του και να 

επικοινωνεί γραπτά. 

• Γραμματική 

να αισθητοποιεί με πρακτικό και παιγνιώδη τρόπο την έννοια της γλωσσικής δομής, 

να εξοικειώνεται γραπτά και προφορικά με βασικές προτασιακές δομές. 

• Διαχείριση της πληροφορίας 

να εντοπίζει και να αξιολογεί τις πληροφορίες που χρειάζεται. 

 

Μαθηματικά 

Στα μαθηματικά το εκπαιδευτικό σενάριο «Το περιβάλλον» μπορεί να συνδεθεί με τις 

παρακάτω ενότητες: 

• Ενότητα: «Αριθμοί και Πράξεις» 

να συγκρίνει μεταξύ τους συλλογές διακριτών αντικειμένων με στόχο τη χρήση 

αριθμητικών ή μη αριθμητικών διαδικασιών. 

• Ενότητα: «Χρόνος - η έννοια του χρονικού διαστήματος σε σχέση με 

ορισμένα γεγονότα» 

να διατάσουν γεγονότα σύμφωνα με τη χρονική τέλεσή τους, να διακρίνουν και να 

εκτιμούν τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος 

Στη μελέτη περιβάλλοντος το εκπαιδευτικό σενάριο «Το περιβάλλον» μπορεί να 

συνδεθεί με τις παρακάτω ενότητες: 
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• Ενότητα: «Αλληλεπίδραση ανθρώπου – περιβάλλοντος / Ο τόπος που ζω / 

Οι δραστηριότητες των ανθρώπων στον τόπο που ζω» 

να περιγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά του χώρου τους, χρησιμοποιώντας το 

κατάλληλο λεξιλόγιο και να διαπιστώνει σε αυτά τις συνέπειες της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, να κατατάσσει / ταξινομεί εικόνες τοπίων ανάλογα με τα 

μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, να παρατηρήσει το φυσικό και το δομημένο 

περιβάλλον και τις διαφορές ανάμεσα τους, να εντοπίζει προβλήματα του φυσικού 

περιβάλλοντος, να αξιολογεί τις δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν για την 

προστασία του 

• Ενότητα: « Ο άνθρωπος και ο χρόνος»  

να χρησιμοποιεί απλούς τρόπους μέτρησης του χρόνου 

 

Εικαστικά 

• Ενότητα: «Μικρός περίπατος στη φύση» 

να γνωρίσουν και να εξερευνήσουν το φυσικό ή δομημένο περιβάλλον και να 

σχεδιάσουν με φαντασία, να συνδέσουν την τέχνη με άλλες γνώσεις. 
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4.2.2. Εκπαιδευτικό Σενάριο «Λέξεις και Φράσεις σε διαφορετικές 

γλώσσες» 

Αφορά μαθητές της Β΄ τάξης 

Διάρκεια: 4 εβδομάδες 

Πλάνο μαθήματος 

Χρονοδιάγραμμα Δραστηριότητες 

 

1η εβδομάδα 

( 2 διδακτικές ώρες ) 

• Το πρόβλημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Καταιγισμός Ιδεών 

 

 

 

 

Αφόρμηση για το μάθημα μπορεί να 

αποτελέσει κάποιο σχετικό περιστατικό 

της επικαιρότητας. Οι μαθητές 

χωρίζονται σε μικρές ανομοιογενείς 

ομάδες. Ο εκπαιδευτικός – εμψυχωτής 

παρουσιάζει στις ομάδες το πρόβλημα το 

οπόιο μπορεί να αφορά: 

• την έλευση μεταναστών και την 

ομαλή συμβίωση,  

• τα κρούσματα ρατσισμού που 

παρατηρούνται,  

• την πολυπολιτισμικότητα μέσα 

στα σύνορα των χωρών. 

Το πρόβλημα προσαρμόζεται ανάλογα με 

τις συνθήκες που επικρατούν στην τάξή 

με σεβασμό στην παρουσία αλλοδαπών 

μαθητών.  

Οι μαθητές συμμετέχουν και σχολιάζουν 

αξιοποιώντας τις εμπειρίες τους και τις 

απόψεις που έχουν διαμορφώσει από τις  

παρατηρήσεις τους, συζητήσεις με το 

οικογενειακό τους περιβάλλον και 

έκθεσης τους στα Μ.Μ.Ε. Επιμερίζουν το 

πρόβλημα σε μικρότερα τμήματα. Μέσα 
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• Συστηματοποίηση & 

Μεθόδευση 

 

 

 

 

 

2η εβδομάδα 

( 2 διδακτικές ώρες ) 

• Ορισμός επιμέρους θεμάτων 

 

• Προσδιορισμός αναγκών για τη 

μάθηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η εβδομάδα 

(μία διδακτική μέρα) 

 

• Έρευνα για τη γνώση 

 

 

 

από τη συζήτηση της ομάδας και 

χρησιμοποιώντας την καθοδήγηση και 

την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού 

αντιλαμβάνονται την ύπαρξη 

περισσότερων ομοιοτήτων παρά 

διαφορών ανάμεσα στους ίδιους και 

στους ανθρώπους που προέρχονται από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Επαναδιατυπώνουν το πρόβλημα. 

 

Οι μαθητές ορίζουν τους στόχους για την 

επίλυση του προβλήματος και διερευνούν 

τις ενναλακτικές λύσεις. Συζητούν και 

προτείνουν τρόπους για τη βελτίωση της 

υπάρχουσας κατάστασης. Στο σημείο 

αυτό ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να 

προτείνει στην κάθε ομάδα την 

αναζήτηση λέξεων με κοινή ρίζα από τις 

διάφορες μητρικές γλώσσες των μαθητών 

της τάξης, τρόπους διατύπωσης ευχών με 

συντακτική ή νοηματική αντιστοιχία, την 

αναδιήγηση θρύλων ή εθίμων και 

παροιμιών με ανάλογο περιεχόμενο από 

τις χώρες προέλευσης. 

 

 

Αξιοποιώντας την παρουσία των 

αλλοδαπών μαθητών της τάξης, η κάθε 

ομάδα παρουσιάζει τις κοινές λέξεις ή 

εκφράσεις ή αναδιηγείται έθιμα και ήθη 

κάθε χώρας. Στη συνέχεια  μπορεί να 

γίνει η συγγραφή των λέξεων ή φράσεων 
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4η εβδομάδα 

( 2- 4 διδακτικές ώρες ) 

 

• Συζήτηση – Αξιολόγηση 

 

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

 

• Εφαρμογή της νέας γνώσης 

σε καρτέλες και η επικόλληση τους στον 

πίνακα ώστε να αποτελούν μαρτυρία των 

ομοιοτήτων που υπάρχουν στους 

πολιτισμούς. Οι μαθητές αφηγούνται 

ιστορίες από εμπειρίες μετανάστευσης 

είτε των ίδιων είτε των κοντινών τους 

προσώπων, σχολιάζοντας τις ομοιότητες 

ή τις διαφορές.  

 

 

Τα μέλη των ομάδων συζητούν και 

αξιολογούν τις πρακτικές που 

ακολούθησαν για την έρευνα τους και 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στους 

συμμαθητές τους. Καταλήγουν σε έναν 

αποδεκτό τρόπο αντιμετώπισης της 

κατάστασης και επίλυσης του 

προβλήματος π.χ. δημιουργία εκδήλωσης 

γνωριμίας και συμφιλίωσης ή εκπόνηση 

αθλητικών αθλοπαιδιών με σκοπό τη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών.  

 

4.2.2.1   Επιλογή θέματος 

Το θέμα που επιλέχθηκε για το πλάνο μαθήματος της Β΄ τάξης, αποτελεί αφόρμηση 

για περαιτέρω προβληματισμό και συζήτηση πάνω σε θέματα ρατσιστικής 

συμπεριφοράς τόσο προς αλλοδαπούς συμπολίτες, όσο και προς διάφορες κοινωνικές 

ομάδες ή μειονότητες. Η συγκεκριμένη προβληματική που παρουσιάζεται, αφορά 

τους μαθητές, καθώς ένα μεγάλο μέρος της μαθητικής κοινότητας αποτελείται από 

παιδιά που προέρχονται από άλλες χώρες ή ανήκει σε μειονότητες. Η μικρή ηλικία 

των μαθητών τους καθιστά αρκετά εξωστρεφείς και ανεκτικούς προς το διαφορετικό 
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αλλά ταυτόχρονα επιρρεπείς στην υιοθέτηση μη αποδεκτών συμπεριφορών, 

μιμούμενοι ενέργειες και πρακτικές που βλέπουν γύρω τους. Η ανάγκη για εξάλειψη 

φαινομένων ρατσιστικής συμπεριφοράς, καθιστούν την πραγμάτωση του 

εκπαιδευτικού σεναρίου επιβεβλημένη από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δημοτικού. 

 

4.2.2.2   Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι 

Το πλάνο μαθήματος «Λέξεις και Φράσεις σε διαφορετικές γλώσσες» μπορεί να 

συνδεθεί διαθεματικά με τα παρακάτω μαθήματα ή / και ενότητες μαθημάτων. 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, ο μαθητής ασκείται ώστε: 

 

Γλώσσα 

• Προφορικός Λόγος 

να διηγείται γεγονότα, να περιγράφει πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις, να 

εκφράζει εντυπώσεις, σκέψεις και αισθήματα. 

• Γραπτός Λόγος 

να ακούει και να κατανοεί διηγήσεις, να αποδίδει το περιεχόμενο ενός κειμένου και 

να διατυπώνει άποψη πάνω σε αυτό, να αναγνωρίζει και να συγκρίνει διαφόρους 

τύπους γραμμάτων και γραφικών χαρακτήρων, να έρχεται σε επαφή με την παράδοση 

ενός τόπου και τον λαικό πολιτισμό, να ενθαρρύνεται στη δημιουργία και έκφραση 

δικών του ιστοριών και να εξοικειώνεται με την χωρο-χρονική αντίληψη. 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος 

Στη μελέτη περιβάλλοντος, το θέμα του εκπαιδευτικού σεναρίου μπορεί να συνδεθεί 

με τις παρακάτω ενότητες: 

• Ενότητα: «Οι συμμαθητές μου» 

να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα και να ευαισθητοποιηθεί σχτικά με συνανθρώπους 

του που προέρχονται από διαφορετική χώρα ή ανήκουν σε μειονότητες και 

ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. 

• Ενότητα: «Οι ανάγκες του ανθρώπου» 
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να αναγνωρίσει βασικές κοινές ανάγκες των ανθρώπων (ατομικές, τοπικές, 

παγκόσμιες) ως ατόμων και ως μελών της κοινότητας, να κατανοήσει πως οι 

άνθρωποι ζουν σε ομάδες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. 

• Ενότητα: «Πολιτισμός στην ευρύτερη περιοχή» 

να έρθει σε επαφή με τον λαικό πολιτισμό και την παράδοση της ευρύτερης περιοχής, 

να κατανοήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στην παράδοση της δικής του 

χώρας και των υπόλοιπων κρατών 

 

Εικαστικά/ Μουσική 

να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα ανάμεσα στα άτομα και την συνεννόηση ανάμεσα 

στους λαούς 
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4.2.3 Εκπαιδευτικό Σενάριο «Εργασία - Επαγγέλματα - Αγαθά» 

Αφορά μαθητές της Γ΄ τάξης 

Διάρκεια: 3 εβδομάδες 

Πλάνο μαθήματος 

Χρονοδιάγραμμα Δραστηριότητες 

 

1η εβδομάδα 

( 4 διδακτικές ώρες ) 

• Το πρόβλημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Καταιγισμός Ιδεών 

 

 

 

 

 

• Συστηματοποίηση & 

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές 

ανομοιογενείς ομάδες και δίνεται από τον 

εκπαιδευτικό η προβληματική, η οποία 

μπορεί να αφορά : 

• τον τρόπο που έχουν αλλάξει τα 

επαγγέλματα από το παρελθόν 

μέχρι σήμερα 

• την αναγκαιότητα ύπαρξης των 

επαγγελμάτων  

• τη συσχέτιση που υπάρχει 

ανάμεσα στα επαγγέλματα και τα 

αγαθά που χρησιμοποιούμε για να 

καλύψουμε τις ανάγκες μας 

• τον τρόπο με τον οποίο το 

επάγγελμα επηρεάζει την 

καθημερινότητα και τη ζωή μας 

Με βάση τα οικογενειακά τους βιώματα 

και τις απόψεις που έχουν διαμορφώσει 

από την καθημερινότητα τους, οι μαθητές 

καλούνται να εκφράσουν τις ιδέες τους 

σχετικά. Χρησιμοποιούν υλικό από 

εξωσχολικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες, 

από το διαδίκτυο και απο ταινίες ή 

ντοκιμαντέρ για να συλλέξουν 

πληροφορίες σχετικά με τα επαγγέλματα 
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Μεθόδευση 

• Ορισμός επιμέρους θεμάτων 

 

 

 

 

3η εβδομάδα 

• Προσδιορισμός αναγκών για τη 

μάθηση 

 

• Έρευνα για τη γνώση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η εβδομάδα 

( 4 διδακτικές ώρες ) 

• Συζήτηση – Αξιολόγηση 

 

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

• Εφαρμογή της νέας γνώσης 

του παρελθόντος ή τη σύνδεση εργασίας 

και ποιότητας ζωής. Ορίζουν τα σημεία 

που δεν τους είναι ξεκάθαρα και ποιες 

γνώσεις αγνοούν και επιλέγουν την 

προσέγγιση που θα ακολουθήσουν για να 

δομήσουν τις γνώσεις τους.  

 

Η κάθε ομάδα επιλέγει να διερευνήσει 

από μία πτυχή του προβλήματος 

χρησιμοποιώντας  διαφορετική οπτική 

όπως συνεντεύξεις από διάφορους 

επαγγελματίες, να αναζητήσουν και να 

συγκεντρώσουν φωτογραφίες από 

επαγγελματίες και δραστηριότητες του 

παρελθόντος και του παρόντος και να 

αναλύσουν τον λόγο και τον τρόπο με τον 

οποίο εξελίχθηκαν με το πέρασμα του 

χρόνου, να επισκεφθούν 

επαγγελματικούς χώρους και χώρους 

παραγωγής αγαθών, να οργανώσουν 

θεατρικά δρώμενα αναπαριστώντας 

επαγγέλματα κτλ. 

 

 

Οι ομάδες παρουσιάζουν στην υπόλοιπη 

τάξη ό,τι έχουν προετοιμάσει και 

κοινοποιούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας. Λαμβάνοντας υπόψη όσα 

ειπώθηκαν στην τάξη και όσα 

διερεύνησαν οι ίδιοι, καταλήγουν σε μία 

αποδεκτη λύση για το πρόβλημα η οποία 

μπορεί να είναι μία καμπάνια για την 
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ενημέρωση του υπόλοιπου σχολείου  και 

των γονέων και κηδεμόνων. Σειρά έχει ο 

στοχασμός πάνω στις νέες γνώσεις που 

απέκτησαν και η συζήτηση με τον 

εκπαιδευτικό και τις υπόλοιπες ομάδες 

σχετικά με σημεία της έρευνας τους που 

τους προβλημάτισαν ή τους έδωσαν μία 

νέα οπτική της κατάστασης. 

 

4.2.3.1   Επιλογή θέματος 

Το θέμα που επιλέχθηκε για το ενδεικτικό σενάριο της Γ’ δημοτικού που 

παρουσιάζεται, έχει ευρεία βάση προκειμένου να προσαρμοστεί στους 

προβληματισμούς που μπορεί να έχουν οι διδασκόμενοι. Ο εκπαιδευτικός 

αφουγκράζεται τα ενδιαφέροντα της τάξης και ορίζει το μονοπάτι που θα 

ακολουθήσει η διδασκαλία.  Στο εκπαιδευτικό σενάριο της Γ΄ τάξης, οι μαθητές 

αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, συγκριτικά με 

τους συμμαθητές τους της Α΄ και της Β΄ τάξης, ενώ αντίθετα ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού - διευκολυντή περιορίζεται ακόμη περισσότερο. Οι παρεμβάσεις του 

οφείλουν να  στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση των στρατηγικών σκέψης και μάθησης 

που χρησιμοποιούν οι μαθητές και όχι στο περιεχόμενο. Πλέον οι ίδιοι οι 

εκπαιδευόμενοι, λόγω ηλικίας, έχουν αποκτήσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα να 

συνεργάζονται και να αναλύουν με κριτική σκέψη τις πληροφορίες που τους δίνονται.  

 

4.2.3.2   Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι 

Το εκπαιδευτικό σενάριο «Εργασία – Επαγγέλματα – Αγαθά» μπορεί να συνδεθεί 

διαθεματικά με τα παρακάτω μαθήματα ή / και ενότητες μαθημάτων. Σύμφωνα με το 

ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, ο μαθητής ασκείται ώστε: 

 

Γλώσσα 

• Προφορικός Λόγος 
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να περιγράφει και να αφηγείται γεγονότα, να ανακοινώνει σε ακροατήριο, να 

διακρίνει το γεγονός από το σχόλιο μέσα στο πλαίσιο μιας συζήτησης, να ελέγχει αν ο 

λόγος του είναι κατανοητός και αποδεκτός 

• Γραπτός Λόγος 

να διαβάζει σιωπηρά και με απόλυτη συγκέντρωση, να γράφει καθαρά, καλαίσθητα 

και με την απαιτούμενη ταχύτητα κείμενα, να συσχετίζει πρακτικά και να εφαρμόζει 

τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες στη γραφή κειμένων, να γράφει μικρά 

κείμενα με βάση τις εμπειρίες του. 

• Διαχείριση της πληροφορίας 

να εντοπίζει και να αξιολογεί τις πληροφορίες που χρειάζεται χρησιμοποιώντας 

διάφορες μορφές πληροφόρησης. 

• Λεξιλόγιο 

να αντιλαμβάνεται το ρόλο του γλωσσικού και εξωγλωσσικού περιβάλλοντος στον 

προσδιορισμό της σημασίας των λέξεων, να επιχειρεί εμπειρικούς ορισμούς λέξεων, 

να διαπιστώνει πως με τη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου διευκολύνεται η 

κατανόηση και η αποτελεσματική επικοινωνία. 

 

Μαθηματικά 

να κατανοήσει τη διαφορά ανάμεσα στο τώρα και στο τότε και την αλληλεπίδραση 

του χώρου και του χρόνου, να αντιληφθεί την αξία των νομισμάτων και τους τρόπους 

συναλλαγής 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος 

• Ενότητα: «Ανάγκες και Αγαθά» 

να αναγνωρίσει πως τα αγαθά χρησιμοποιούνται για να καλύψουν ανάγκες του 

ανθρώπου, να κατανοήσει τη σημασία της εργασίας για την ικανοποίηση των 

αναγκών, να γνωρίσουν επαγγέλματα του παρόντος και του παρελθόντος 

 

Ιστορία 

• Μέρος Β, Προϊστορία – Πρωτοϊστορία, Ενότητες 7-10 
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Το εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να συνδεθεί διαθεματικά με τις ενότητες 7 έως 10 

του βιβλίου της Ιστορίας καθώς γίνεται αναφορά για τους σημαντικότερους 

πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια των Εποχών 

του Λίθου και του Χαλκού. Μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων σκιαγραφείται η 

καθημερινή ζωή και οι τέχνες και δίνεται η βάση για τη σύγκριση διαφόρων πτυχών 

του παρελθόντος με το παρόν. 
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4.2.4 Εκπαιδευτικό Σενάριο «Διατροφή Τότε και Τώρα» 

Αφορά μαθητές της Δ΄ τάξης 

Διάρκεια: 4 εβδομάδες 

Πλάνο μαθήματος 

     Χρονοδιάγραμμα Δραστηριότητες 

 

1η εβδομάδα 

( 2 διδακτικές ώρες ) 

• Το πρόβλημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τάξη χωρίζεται σε μικρές 

ανομοιογενείς ομάδες. Ως αφόρμηση για 

την έναρξη του εκπαιδευτικού σεναρίου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κείμενο του 

Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων της 

Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, «Ο ωραίος 

Δαρείος». Στο κείμενο γίνεται αναφορά 

στα αποτελέσματα της κακής διατροφής 

και μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο 

για να τεθεί ο προβληματισμός σχετικά 

με  

• τη σημασια της τροφής στον 

ανθρώπινο οργανισμό και της 

καλής διατροφής στην υγεία του 

• την μεταβολή των διατροφικών 

συνηθειών του ανθρώπου 

ανάλογα με τον τόπο και τον 

χρόνο 

• το πεπτικό σύστημα και το ταξίδι 

της τροφής 

• τον συσχετισμό ανάμεσα στη 

διατροφή και την ενέργεια 

• τη υιοθέτηση της μεσογειακής 

διατροφής και τη χρήση της 

διατροφικής πυραμίδας κτλ 
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• Καταιγισμός Ιδεών 

 

 

 

 

• Συστηματοποίηση & 

Μεθόδευση 

 

 

 

 

 

 

2η εβδομάδα 

( 2 διδακτικές ώρες ) 

• Ορισμός επιμέρους θεμάτων 

 

 

• Προσδιορισμός αναγκών για τη 

μάθηση 

 

 

 

3η εβδομάδα 

 

 

Οι μαθητές σε αυτή την ηλικία έχουν ήδη 

βιωματικές εμπειρίες σχετικά με την 

καλή και την κακή διατροφή και τον 

αντίκτυπο των διατροφικών επιλογών 

στον ανθρώπινο οργανισμο και έχουν 

έρθει σε επαφή με τις έννοιες της τροφής 

και της ενέργειας και στις προηγούμενες 

τάξεις, οπότε έχουν μία ευρύτερη βάση 

γενικών γνώσεων πάνω στο θέμα. 

Παρουσιάζουν τις αρχικές ιδέες τους και 

ανακατασκευάζουν το πρόβλημα ώστε να 

το κατανοήσουν καλύτερα και να 

μεθοδεύσουν τις κινήσεις τους. 

Μοιράζονται με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας τους τις γνώσεις που ήδη έχουν 

κατακτήσει και ίσως ζητούν 

ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. 

 

 

Ορίζονται μέσα στην ομάδα οι πτυχές του 

προβλήματος που θα πρέπει να 

διερευνηθούν από τα μέλη και ο κάθε 

μαθητής αναλαμβάνει το θέμα που θα 

πρέπει να εξετάσει και καθορίζει τις 

γνώσεις που θα πρέπει να δομήσει για να 

επιτευχθούν οι στόχοι. Επιλέγουν την 

προσέγγιση που θα υιοθετήσουν και τα 

μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για 

παράδειγμα έντυπο υλικό, διαδίκτυο, 

διαφημίσεις κτλ. 
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• Έρευνα για τη γνώση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η εβδομάδα 

( 2 διδακτικές ώρες ) 

 

• Συζήτηση – Αξιολόγηση 

 

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

 

 

• Εφαρμογή της νέας γνώσης 

Οι μαθητές στο διάστημα της τρίτης 

εβδομάδας εξετάζουν το υλικό που έχουν 

αποφασίσει πως σχετίζεται με το 

πρόβλημα και την επίλυση του και 

μελετούν ατομικά. Μπορούν να 

επιδοθούν σε δραστηριότητες όπως η 

συλλογή και η ταξινόμηση εφημερίδων, 

περιοδικών και φυλλαδίων με τροφές που 

τρωει ο άνθρωπος και τα οφέλη αυτών,να 

μελετήσουν την ιστορική εξέλιξη της 

τροφής και τη μεταβολή των 

διατροφικών συνηθειών ανάλογα με την 

περιοχή, το θρήσκευμα και το κλίμα, να 

κατασκευάσουν και να μελετήσουν την 

πυραμίδα της διατροφής, να συζητήσουν 

με ειδικούς του τομέα κτλ 

 

Η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην 

υπόλοιπη τάξη τα αποτελέσματα της 

έρευνας και αποφασίζουν τον τρόπο με 

τον οποίο θα επιλύσουν το πρόβλημα και 

τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να 

προβούν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

δραστηριοτήτων αποτελούν η δημιουργία 

σχολικού κήπου με λαχανικά και φρούτα, 

τον οποίο θα φροντίζουν οι μαθητές, η 

έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και η 

οργάνωση μιας ημερίδας διατροφής, στην 

οποία θα συμμετέχουν προτείνοντας  

υγιεινές επιλογές μικρογευμάτων για το 

σχολείο, τα οποία θα έχουν προετοιμάσει 

οι ίδιοι.  
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4.2.4.1   Επιλογή θέματος 

Το θέμα της σωστής διατροφής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του 

σύγχρονου κόσμου. Η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την αξία ενός υγιεινού 

γεύματος και την συμβολή του στην καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, 

οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του σχολείου. Η επιλογή της διατροφής 

εξυπηρετεί και έναν ακόμη σκοπό εκτός από τον καθαρά εκπαιδευτικό. Η κατανόηση 

της σημασίας των φυσικών προιόντων που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία 

του καθημερινού γεύματος δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να εκτιμήσουν ακόμη 

περισσότερο την προσφορά της φύσης στην καθημερινότητα τους. 

 

4.2.4.2   Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι 

Το εκπαιδευτικό σενάριο «Διατροφή Τότε και Τώρα» μπορεί να συνδεθεί 

διαθεματικά με τα παρακάτω μαθήματα ή / και ενότητες μαθημάτων. Σύμφωνα με το 

ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, ο μαθητής ασκείται ώστε: 

 

Γλώσσα 

• Προφορικός λόγος 

να εντοπίζει τα κύρια σημεία στο λόγο των ομιλητών, να τα συγκρατεί στη μνήμη και 

να τα αξιοποιεί κατά περίπτωση, να εντοπίζει και να αποφεύγει φραστικά σφάλματα, 

να χρησιμοποιεί όλο και πιο πλούσιο λεξιλόγιο. 

• Γραπτός Λόγος 

να διαβάζει το κείμενο ώς σύνολο για την απόκτηση μίας γενικής ιδέας του 

περιεχομένου του ή επιλεκτικά για την ανεύρεση συγκεκριμ΄νων στοιχείων που τον 

ενδιαφέρουν, να προσδιορίζει, συγκρίνει και ταξινομεί συγκεκριμένα στοιχεία του 

κειμένου, να μετασχηματίζει ένα κείμενο σε διαφορετικό είδος λόγο για να 

εξυπηρετήσει διαφορετικό σκοπό. 

• Λεξιλόγιο 

να κατανοεί τις βασικότερες σημασιολογικές σχέσεις: κυριολεξία, μεταφορά, 

συνωνυμία, αντωνυμία 

 

Ανθολόγιο 
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• Κείμενο «Ο ωραίος Δαρείος» 

να κατανοεί τον τρόπο με το οποίο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα γλωσσικά μέσα για 

να προκαλέσει τις εντυπώσεις που θέλει και να επικοινωνήσει το μήνυμα που τον 

ενδιαφέρει, να εξοικειώνεται με τα στοιχεία δομής και περιεχομένου των 

λογοτεχνικών κειμένων. 

Μαθηματικά 

• Ενότητα: «Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων» 

να συλλέγει, να οργανώνει, να ερμηνεύει και να παρουσιάζει ερευνητικά δεδομένα 

 

Ιστορία 

Το εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να συνδεθεί διαθεματικά με το μάθημα της Ιστορίας 

συγκρίνοντας την διατροφή στην σύγχρονη εποχήμε τη διατροφή στην αρχαία 

Ελλάδα και αναγνωρίζοντας ομοιότητες και διαφορές μέσα από τη μελέτη ιστορικών 

πηγών. 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος 

• Ενότητα: «Το ανθρώπινο σώμα» 

να αναγνωρίζει τη σημασία της τροφής για την επιβίωση του ανθρώπου, να εντοπίζει 

και να περιγράφει την αλληλεπίδραση των οργανισμών στη φύση, να καταγράψει 

δραστηριότητες και καταστάσεις της καθημερινής ζωής που συμβάλλουν στην καλή 

λειτουργία και υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. 

 

Εικαστικά 

να αποδίδει στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στα έργα του έπειτα από την 

παρατήρηση και τη μελέτη της φύσης, να δημιουργούν έργα που να σχετίζονται με 

άλλα μαθήματα 
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4.2.5 Εκπαιδευτικό Σενάριο «Τροχαία ατυχήματα-Οδική ασφάλεια» 

Αφορά μαθητές της Ε΄ τάξης 

Ενδεικτική διάρκεια: 6 εβδομάδες 

Πλάνο μαθήματος 

      Χρονοδιάγραμμα Δραστηριότητες 

1η εβδομάδα 

 

• Το πρόβλημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Καταιγισμός Ιδεών 

 

Οι μαθητές της τάξεις χωρίζονται σε 

μικρές ανομοιογενείς ομάδες και η 

εισαγωγή του προβλήματος μπορεί να 

επιτευχθεί έχοντας ως αφορμή κάποιο 

περιστατικό της επικαιρότητας ή κάποια 

βιωματική ιστορία μαθητή που να 

σχετίζεται με τα τροχαία ατυχήματα και 

την οδική ασφάλεια. Παρουσιάζεται από 

τον εκπαιδευτικό το πρόβλημα το οποίο 

μπορεί να σχετίζεται: 

• με την κακή οδηγική 

συμπεριφορά και την 

συνεπάλουθη αύξηση του 

αριθμού των τροχαίων 

• με την γνώση του κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας και την τήρησή του 

• με την συμπεριφορά που 

οφείλουν να έχουν οι μαθητές είτε 

ως πεζοί είτε ως συνεπιβάτες σε 

ένα όχημα 

• με την ανάληψη ευθύνης και την 

παροχή βοήθειας σε περίπτωση 

τροχαίου ατυχήματος κτλ 

Στο σημείο αυτό οι μαθητές 

επικοινωνούν ελεύθερα και μοιράζονται 

τις απόψεις τους. Κατατίθενται όλες οι 
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• Συστηματοποίηση & 

Μεθόδευση 

 

 

2η εβδομάδα 

 

• Ορισμός επιμέρους θεμάτων 

 

 

 

• Προσδιορισμός αναγκών για τη 

μάθηση 

 

 

 

 

 

 

3η εβδομάδα – 5η εβδομάδα 

 

• Έρευνα για τη γνώση 

 

 

 

 

 

 

 

 

σκέψεις και οι απόψεις σχετικά με το 

πρόβλημα και την επίλυση του και 

κατηγοριοποιούνται. 

 

 

Οι μαθητές προσδιορίζουν σύμφωνα με 

τις υπάρχουσες γνώσεις, τι θα πρέπει 

ακόμη να μάθουν για να καταλήξουν σε 

μία λύση και εξετάζουν τις πιθανές 

λύσεις του προβλήματος. Η κάθε ομάδα 

επιλέγει το θέμα με το οποίο θα 

ασχοληθεί και θα εμβαθύνει. Τα μέλη 

των ομάδων αναλαμβάνουν ξεχωριστά 

καθήκοντα τα οποία μπορεί να αφορούν 

τη μελέτη του Κ.Ο.Κ., τη συλλογή 

δεδομένων για τα ποσοστά τροχαίων 

ατυχημάτων και την πινακοποίηση τους, 

την ανάλυση των διαφημιστικών 

μηνυμάτων της τροχαίας κτλ 

 

 

Η διερεύνηση στο σημείο αυτο μπορεί να 

συνοδευτεί με επισκέψεις σε πάρκα 

οδικής αγωγής, πρόσκληση στην τάξη 

κλιμακίου της τροχαίας για να συζητήσει 

με τα παιδιά, δραματοποιημένα παιχνίδια 

ρόλων, χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών 

προσομοίωσης κτλ. Το κάθε παιδί μπορεί 

να δημιουργήσει έναν φάκελο στον οποίο 

θα συγκεντρώνει, θα οργανώνει και θα 

καταγράφει τις πληροφορίες που 

αφορούν το θέμα που διερευνά. Στο 
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• Συζήτηση – Αξιολόγηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6η εβδομάδα 

 

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

 

 

• Εφαρμογή της νέας γνώσης 

πλαίσιο της κάθε ομάδας, οι μαθητές 

παρουσιάζουν και αξιολογούν το υλικό 

που έχουν συλλέξει και εξετάζέται αν 

αυτό επαρκεί για την επίλυση του 

προβλήματος. Σε περίπτωση που οι νέες 

γνώσεις δεν ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες ή δεν είναι αρκετές για να 

επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος, οι 

μαθητές μπορούν να επιστρέψουν στην 

αναζήτηση πληροφοριών εκ νέου. 

 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα της εργασίας της στις 

υπόλοιπες ομάδες και στον εκπαιδευτικό 

της τάξης. Οι εκπαιδευόμενοι 

μεταφέρουν την νέα γνώση στο αρχικό 

πρόβλημα και την εφαρμόζουν για την 

επίλυση του. Στο συγκεκριμένο σενάριο 

η λύση θα μπορούσε να αφορά για 

παράδειγμα τη δημιουργία μιας ταινίας 

μικρού μήκους, ενημερωτικού 

χαρακτήρα, η οποία θα ανέβει στην 

ιστοσελίδα του σχολείου ή τη δημιουργία 

poster που θα αναρτηθεί στο σχολείο και 

σε άλλα σημεία της κοινότητας ή του 

δήμου. 

 

4.2.5.1   Επιλογή θέματος 

Το θέμα του εκπαιδευτικού σεναρίου για την Ε΄ τάξη επιλέχθηκε με γνώμονα την 

ικανότητα αυτενέργειας που παρουσιάζουν οι μαθητές στις μεγαλύτερες τάξεις του 

δημοτικού και το επίπεδο της αντίληψης τους, αναφορικά με σύνθετες καταστάσεις 

που απαιτούν κρίση. Η σωστή οδηγική συμπεριφορά και η οδική ασφάλεια είναι δύο 
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έννοιες απόλυτα συνυφασμένες και τα παιδιά από μικρή ηλικία θα πρέπει να 

εσωτερικεύσουν και να υιοθετήσουν μία κριτική στάση απέναντι σε παραβατικές ή 

κακές οδηγικές συμπεριφορές. Η ενημέρωση των μαθητών για την ασφάλεια όσων 

κινούνται στους δρόμο ως πεζοί, ως οδηγοί ή ως συνεπιβάτες, οφείλει να 

πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα με βιωματική προσέγγιση και τη χρήση 

πληθώρας εποπτικών μέσων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαμόρφωση σωστής 

συμπεριφοράς. 

 

4.2.5.2   Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι 

Το εκπαιδευτικό σενάριο «Τροχαία Ατυχήματα – Οδική Ασφάλεια» μπορεί να 

συνδεθεί διαθεματικά με τα παρακάτω μαθήματα ή / και ενότητες μαθημάτων. 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, ο μαθητής ασκείται ώστε: 

 

Γλώσσα 

να επιλέγει και να διαβάζει κείμενα με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένος, να υιοθετεί 

τον τρόπο διαβάσματος που ταιριάζει στο είδος του κειμένου και στον σκοπό για τον 

οποίο διαβάζεται, να γράφει κείμενα με το τρόπο που να ενδιαφέρουν τον αναγνώστη, 

να μεταδίδει αποτελεσματικά πολύπλοκες ιδέες με διευρυμένο λεξιλόγιο 

 

Μαθηματικά 

• Ενότητα: «Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων – Στατιστική» 

να συλλέγει και να καταγράφει δεδομένα, να πινακοποιεί δεδομένα, να μετατρέπει 

γραπτές περιγραφές δεδομένων σε γραφικές και αντίστροφα 

 

Φυσική 

• Ενότητα: «Κίνηση και Δύναμη»  

να αντιληφθεί εμπειρικά την έννοια της ταχύτητας, να κατανοήσει πως μπορεί να 

αναγνώρίσει στην καθημερινότητα μεταβολές στην ταχύτητα των αντικειμένων, να 

αντιληφθεί την έννοια της δύναμης και των αποτελεσμάτων της άσκησης της 

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 
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να αντιληφθεί τον άμεσο συσχετισμό μεταξύ οδικής συμπεριφοράς και πολιτισμού, 

να κατανοήσει την επίπτωση που μπορεί να έχει μια απερίσκεπτη συμπεριφορά στην 

ασφάλεια και την ευζωία των συμπολιτών του. 

  

Θεατρική Αγωγή 

να εμπλακεί σε καταστάσεις προσομοίωσης τροχαίων ατυχημάτων μέσα σε ένα 

ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, να αναπτύξει τις διανοητικές του 

ικανότητες και τα συναισθήματα του, να συνειδητοποιήσει την έννοια του ρόλου 
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4.2.6 Εκπαιδευτικό Σενάριο «Η ενέργεια στη ζωή μας» 

Αφορά μαθητές της Στ΄ τάξης 

Ενδεικτική διάρκεια: 6 εβδομάδες 

Πλάνο μαθήματος 

    Χρονοδιάγραμμα                 Δραστηριότητες 

1η εβδομάδα 

( 2-4 διδακτικές ώρες ) 

• Το πρόβλημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι μαθητές χωρίζονται σε ανομοιογενείς 

και ολιγομελείς ομάδες. Για την 

εισαγωγή του προβλήματος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κάποιο άρθρο από τον 

έντυπο τύπο το οποίο να σχετίζεται με 

την αλόγιστη χρήση ενέργειας ή τη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

αφόρμηση κάποια εκπαιδευτική 

επίσκεψη της τάξης στο υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο της περιοχής ή σε χώρους 

οπου έχουν τοποθετηθεί  

ανεμογεννήτριες. Το πρόβλημα 

παρουσιάζεται από τον εκπαιδευτικό και 

μπορεί να σχετίζεται με: 

• τις διάφορες μορφές ενέργειας και 

τη μετατροπή της από τη μία 

μορφή στην άλλη, 

• τις επιπτώσεις της μη συνετής 

χρήσης και σπατάλης της, 

• τις ενεργειακές ανάγκες του 

σπιτιού, του σχολείου, της 

κοινότητας ή του δήμου, 

• τις πηγές ενέργειας στο φυσικό 

και ανθρωπογενές περιβάλλον   
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• Καταιγισμός Ιδεών 

 

 

 

 

 

 

 

2η εβδομάδα 

(2 διδακτικές ώρες) 

 

• Συστηματοποίηση & 

Μεθόδευση 

 

 

• Ορισμός επιμέρους θεμάτων 

 

 

• Προσδιορισμός αναγκών για τη 

μάθηση 

 

 

 

3η – 5η εβδομάδα 

 

• Έρευνα για τη γνώση 

 

 

 

Οι μαθητές έχοντας αποκτήσει κάποιες 

βασικές γνώσεις σχετικά με την ενέργεια 

από τις μικρότερες τάξεις και 

χρησιμοποιώντας τον κόσμο της 

εμπειρίας τους, παρουσιάζουν τις αρχικές 

ιδέες τους πάνω στο θέμα και την 

προβληματική που τους τέθηκε. Θα 

πρέπει να τονιστεί πως η έκφραση των 

διαφόρων απόψεων θα αντιμετωπίζεται 

με σεβασμό και χωρίς αρνητικά σχόλια 

από την υπόλοιπη τάξη. 

 

 

Στη συνέχεια αξιολογείται η μέχρι τώρα 

γνώση των εκπαιδευομένων και 

κατηγοριοποιούνται όσα έχουν ειπωθεί. 

Το πρόβλημα επανεξετάζεται και 

επαναδιατυπώνεται. Γίνεται προσπάθεια 

να προσδιοριστούν από την τάξη τα 

θέματα για τα οποία η γνώση είναι 

περιορισμένη και θα πρέπει να 

ερευνηθούν και η κάθε ομάδα κατανέμει 

στα μέλη της τις εργασίες που οφείλουν 

να εκτελέσουν και τις γνώσεις που θα 

πρέπει να μελετήσουν και να 

αναπτύξουν. 

 

 

Κατά το χρονικό διάστημα που 

ακολουθεί, οι μαθητές ατομικά 

αναζητούν και συνθέτουν το υλικό για 

την έρευνα τους, χρησιμοποιώντας 
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• Συζήτηση – Αξιολόγηση 

 

 

 

 

6η εβδομάδα 

( 2 διδακτικές ώρες ) 

 

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

 

 

 

 

• Εφαρμογή της νέας γνώσης 

πληροφορίες από το διαδίκτυο, τη 

βιβλιογραφία και τις εφημερίδες π.χ. για 

τα μέτρα που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις 

παγκοσμίως για τον περιορισμό της 

αλόγιστης χρήσης της ενέργειας, 

κατασκευάζουν πινακες στους οποίους 

καταγράφουν την ενεργειακή 

κατανάλωση διαφόρων οικιακών 

συσκευών, κατασκευάζουν κολάζ με 

φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με 

φαινόμενα όπως η όξινη βροχή και το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, αναζητούν 

πληροφορίες πάνω στη μετατροπή 

ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα κτλ. 

Το κάθε μέλος παρουσιάζει στην 

υπόλοιπη ομάδα τις πληροφορίες που 

έχει συλλέξει και γίνεται η αποτίμηση 

του υλικού του. Το πρόβλημα 

επανεξετάζεται υπό το φως της νέας 

γνώσης και ελέγχεται αν είναι δυνατή η 

επίλυση του. 

 

Η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην 

υπόλοιπη τάξη τα αποτελέσματα της 

εργασίας της και καθολικά ελέγχουν αν 

οι μαθησιακοί στόχοι έχουν επιτευχθεί 

και η νέα γνώση μπορεί να εφαρμοστεί 

στο πρόβλημα για την επίλυση του. Ως 

πιθανές λύσεις εκτιμώνται ανάλογα με τη 

φύση του προβλήματος, οι εξής: 

Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις 

έρευνες τους και τα αποτελέσματα των 

ερευνών, μέσα από τον ραδιοφωνικό ή 
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τηλεοπτικό σταθμό της περιοχής. 

Οργάνωση μαθητικού φόρουμ σε 

συνεργασία με άλλες τοπικές σχολικές 

μονάδες με σκοπό την συζήτηση πάνω σε 

θέματα ενέργειας, την αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής 

και την λήψη πιθανών μέτρων. 

Επικοινωνία με σχολεία της χώρας ή του 

εξωτερικού στα οποία διεξάγονται 

προγράμματα που αφορούν τον 

περιορισμό της σπατάλης ενέργειας ή την 

εξέυρεση εναλλακτικών επιλογών. 

 

 

4.6.2.1  Επιλογή θέματος  

Το ζήτημα της ενέργειας και κυρίως η κακή χρήση της και η αλόγιστη σπατάλη που 

παρατηρείται, αποτελεί ένα θέμα που ο εκπαιδευτικός οφείλει να θίξει μέσα στην 

τάξη. Ο προβληματισμός που θα εγείρει μία τέτοια συζήτηση αποτελεί πρόσφορο 

έδαφος για την καλλιέργεια αισθήματος προστασίας και ευθύνης των φυσικών πόρων 

ώστε να αποδίδουν τα οφέλη τους και στις μελλοντικές γενιές. Παράλληλα, οι 

μαθητές επαναξιολογούν τις ενέργειες τους αλλά και τις ενέργειες της ευρύτερης 

οικογένειας πάνω σε θέματα ενέργειας και έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν 

θετικά στην υιοθέτηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον συμπεριφορών. Η ηλικία των 

εκπαιδευόμενων δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στην προβληματική του θέματος 

που θα επιλέξουν και να προβούν σε αποτελεσματικές πρακτικές για την επίλυση του. 

Τέλος η ενασχόληση με το ζήτημα της ενέργειας και η ευκαιρία που δίνεται στους 

εκπαιδευόμενους να διερευνήσουν και να καλύψουν γνωστικά  δύσκολα σημεία των 

φυσικών επιστημών με παιγνιώδη τρόπο, οδηγούν στην βαθύτερη κατανόηση του 

τομέα χωρίς τις ανασφάλειες και το άγχος που προκαλεί στους μαθητές η διδασκαλία 

της φυσικής με τους παραδοσιακούς τρόπους. 

 

4.2.6.2    Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι 
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Το εκπαιδευτικό σενάριο «Η ενέργεια στη ζωή μας» μπορεί να συνδεθεί διαθεματικά 

με τα παρακάτω μαθήματα ή / και ενότητες μαθημάτων. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ - 

ΑΠΣ, ο μαθητής ασκείται ώστε: 

 

Γλώσσα 

να αξιολογεί τις πληροφορίες που δέχεται προφορικά και γραπτά, να στοιχειοθετεί 

δομημένη σκέψη και να την εκφράζει, να προωθεί το διάλογο με επιχειρήματα σε μία 

συζήτηση,να δέχεται κριτική και να την αξιοποιεί εποικοδομητικά, να χρησιμοποιεί 

ερευνητικά δεδομένα για να θεμελιώσει τη γνώση του σε ένα θέμα 

 

Φυσική 

• Ενότητα: «Ενέργεια» 

να εξοικειωθεί με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, την επιστημονική μεθοδολογία, 

να αξιολογεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές και να στέκεται κριτικά 

απέναντί τους, να γνωρίσει τις διαδικασίες του φυσικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος και να αποκτήσει τις ικανότητες να συμμετέχει στις προσπάθειες 

επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει 

αποκτήσει, να κατανοήσουν την έννοια της ενέργειας και της μετατροπής από τη μία 

μορφή στην άλλη, να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε θέματα σωστής χρήσης της 

ενέργειας και εξοικονόμησης της 

 

Γεωγραφία 

να διασυνδέσει τη γεωγραφική γνώση με ζητήματα όπως η ενεργειακή κατανομή ή η 

οικονομική ανάπτυξη, να συγκρίνει πρακτικές διαχείρισης ενέργειας ανάμεσα σε 

κράτη και πληθυσμούς, να ερευνήσει τη σχέση του γεωγραφικού ανάγλυφου με 

θέματα ενέργειας και οικονομίας 

 

Ιστορία 

• Ενότητα: «Η Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα» 

να μελετήσουν τις μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι του 

προηγούμενου αιώνα, να εντοπίσουν τις διαφορές του τότε και του τώρα και να 

59



αξιολογήσουν πότε υπήρξε η βέλτιστη διαχείριση με τις λιγότερες επιπτώσεις στον 

άνθρωπο και το περιβάλλον, να μελετήσουν την προβληματική που επιλέχθηκε από 

τη σκοπιά της κρατικής και τοπικής οικονομίας 

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

• Ενότητα: «Διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις», Κεφάλαιο 1ο 

«Παγκόσμια Προβλήματα» 

να συνειδητοποιήσει πως τα προβλήματα του τόπου του μπορεί να μην έχουν 

αποκλειστικά τοπικό χαρακτήρα αλλά αντιπροσωπεύουν φαινόμενα παγκόσμιας 

κλίμακας και να αφορούν μεγαλύτερο μέρος του πληυθσμού, να ευαισθητοποιηθούν 

πάνω στα προβλήματα και να προβληματιστούν για τα αίτια προκλησης τους, τις 

επιπτώσεις τους και την αντιμετώπισή τους, να αποκτήσουν συναίσθηση της δύναμης 

που έχουν οι πολίτες και οι δράσεις τους 
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5  Μεταγνωστικές 

Διαδικασίες 

«O στοχασμός (reflection) πάνω στη σχέση της μάθησης και των ικανοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων αποτελεί ένα βασικό συστατικό της PBL και είναι 

απαραίτητο στην δόμηση εκτενούς και ευέλικτης γνώσης.» (Cindy E. Hmelo Silver, 

2004) 

 

5.1 Ορισμός και Φύση της Μεταγνώσης 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αποδεκτός από τον ερευνητικό κόσμο ο 

διαμεσολαβητικός ρόλος της μεταγνώσης στη μάθηση, καθώς είναι πλέον σαφές πως 

επηρρεάζει την μαθησιακή πρόοδο ενός ατόμου. Αν και η έννοια του όρου 

«μεταγνώση» έχει δεχθεί πολλούς ορισμούς τα τελευταία τριάντα χρόνια που 

μελετάται εντατικά, για την πληρέστερη κατανόηση της θα χρησιμοποιηθεί ο ορισμός 

που πρωτοεισήγαγε ο Flavell (1970). Η μεταγνώση λοιπόν αφορά την ικανότητα 

πρόσβασης του νου σε πληροφορίες που λαμβάνουν χώρα εσωτερικά και οδηγούν 

στην επίτευξη ενός γνωστικού στόχου. (Flavell, 1970,1971,1979; Brown,1980), ή με 

άλλα λόγια η μεταγνώση είναι η γνώση για τη γνώση (Blakey & Spence, 1990). Αν 

και δεν υπάρχει κάποιος ορισμός που να είναι ευρέως αποδεκτός από τους ερευνητές, 

οι  περισσότεροι συμφωνούν πως η μεταγνώση αποτελείται από δύο κυρίως 

συστατικά: τη μεταγνωστική γνώση και τον μεταγνωστικό έλεγχο ή μεταγνωστικές 

στρατηγικές. Σύμφωνα με τον Flavell, η μεταγνωστική γνώση χωρίζεται σε τρεις 
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κατηγορίες: τη δηλωτική γνώση, τη διαδικαστική γνώση και την επίγνωση των 

συνθηκών για τη χρήση στρατηγικών (Flavell, 1997) 

 

 
Πίνακας 3. Τρόπος οργάνωσης της μεταγνώσης  

 

Ο στόχος των Flavell και Brown όταν εισήγαγαν τον όρο μεταγνώση ήταν να δείξουν 

τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα σταδιακά, από μικρή ηλικία μέχρι την ωριμότητα 

τους, συνειδητοποιούν τις διεργασίες της σκέψης τους, παρεμβαίνουν σε αυτές 

προκειμένου να τις καθοδηγήσουν, να τις ελέγξουν, ενίοτε να τις διορθώσουν ώστε 

να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει είτε αναφορικά με την επίλυση 

προβλημάτων είτε με τη μάθηση. Η μεταγνώση εμφανίζεται νωρίς στη ζωή του 

ατόμου, συνεχίζει να αναπτύσσεται και προοδευτικά λειτουργεί κάτω από τον 

συνειδητό έλεγχό του. Σύμφωνα με τους Κασσωτάκη και Φλουρή (2003), μεταγνώση 

είναι η ενημερότητα που έχει το άτομο για τους γνωστικούς του μηχανισμούς και πώς 

αυτοί λειτουργούν. Και η μεταγνωστική πτυχή της σκέψης είναι αυτή που 

επατροφοδοτεί το γνωστικό σύστημα για τα αποτελέσματα της διαδικασίας της 

σκέψης και επιτρέπει την αναπροσαρμογή της συμπεριφοράς όταν η τρέχουσα 

ενέργεια αποτυγχάνει στην επίτευξη του στόχου της. 

 

μεταγνώση 

μεταγνωστική γνώση μεταγνωστικός έλεγχος ή 

μεταγνωστικές στρατηγικές 

δηλωτική γνώση 

διαδικαστική γνώση 

επίγνωση των συνθηκών 

χρήσης στρατηγικών 
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5.2 Μεταγνωστικές Διεργασίες στην PBL 

Πλήθος ερευνητικών δεδομένων υποδεικνύουν πως σήμερα, παρότι οι μαθητές έχουν 

πρόσβαση σε έναν απεριόριστο αριθμό πληροφοριών με τη συμβολή του διαδικτύου, 

δεν καταφέρνουν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για να επιλύσουν 

προβλήματα της καθημερινότητας (Dahlgren, Castensson & Dahlgren, 1998). Κι αυτό 

συμβαίνει γιατί οι πληροφορίες δεν είναι ένα έτοιμο προς χρήση εργαλείο, αλλά για 

την επιτυχή τους αξιοποίηση οφείλει να εξεταστεί πρωτίστως η φύση τους. Η μάθηση 

μέσω επίλυσης προβλήματος είναι η κυρίαρχη μέθοδος ανάμεσα στις μαθητο-

κεντρικές προσεγγίσεις, που δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να καλλιεργήσει 

τις δεξιότητες αυτο-μάθησης και δια βίου μάθησης, αναπτύσσοντας τις 

μεταγνωστικές του ικανότητες και βοηθώντας τον να βρει λύσεις σε προβλήματα 

καθημερινής φύσεως που αντιμετωπίζει ή μπορεί να αντιμετωπίσει μελλοντικά. Λόγω 

της ακολουθίας βημάτων και ενεργειών της PBL κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, ο μαθητής οφείλει να είναι ικανός να χρησιμοποιεί επιτυχώς τις 

μεταγνωστικές του ικανότητες, προκειμένου να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό, να βρει 

εναλλακτικές λύσεις, να αναλύσει και να συνθέσει, να παρουσιάσει τις λύσεις και να 

αξιολογήσει το νέο πρόβλημα που συναντά. Έρευνες υποστηρίζουν πως οι 

διδασκαλία σύμφωνα με τις αρχές της PBL επιδρά σε μεγαλύτερο βαθμό στην 

μεταγνωστική τους ενημερότητα, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας (Downing et al, Kwong, Chan, Lam & Downing, 2009; Demirel & 

Arslan – Turan, 2010; Tosun & Taskensenligil, 2012). Η μεταγνωστική ενημερότητα 

αφορά ουσιαστικά την τρέχουσα ενημερότητα του ατόμου για τις εσωτερικές 

διαδικασίες κατά τη διάρκεια ενασχόλησης του με κάποιο έργο. Κατά τη διάρκεια 

των εκπαιδευτικών κύκλων της PBL οι μαθητές μαθαίνουν να αξιολογούν και να 

ρυθμίζουν τις μεταγνωστικές τους διεργασίες, καθώς συνειδητοποιούν πως είναι το 

κλειδί για την επιτυχή έκβαση της προβληματικής κατάστασης που έχουν να 

αντιμετωπίσουν. 
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6  Επίλογος 

6.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα 

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως η επιτυχής εφαρμογή της μεθόδου PBL 

απαιτεί από τον εκπαιδευτικό πολύ περισσότερα από τις γνώσεις που μπορεί να 

κατέχει στη γνωστική ψυχολογία ή ταλέντο και αγάπη για τη διδασκαλία. Απαιτεί 

κυρίως αφοσίωση και δέσμευση στην αλλαγή της υπάρχουσας διδακτικής νοοτροπίας 

και στη μορφή της σχέσης του μαθητή και του δασκάλου. Καθιστά αναγκαία την 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου που υπάρχει στην τάξη και το οποίο 

είναι παγιωμένο τόσο στη συνείδηση των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, με 

τέτοιο τρόπο που η εφαρμογή μίας νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης να φέρει 

αντίσταση ακόμη και από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους.  

 

6.2 Συζήτηση 

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχείρησε να δημιουργήσει εκπαιδευτικά σενάρια 

για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, τα οποία είναι δομημένα σύμφωνα με τις βασικές 

αρχές της διδακτικής μεθόδου επίλυσης προβλημάτων PBL και λαμβάνουν υπόψη τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του δημοτικού 

σχολείου. 

Με στόχο τα παραπάνω αξιοποιήθηκε η διδακτική εμπειρία που διαθέτει η 

ερευνήτρια από τη θέση της εκπαιδευτικού σε δημοτικά σχολεία όλης της χώρας και 

η πολύχρονη επαφή της με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, η οποία και 

64



συνέβαλλε στην κατανόηση των αναγκών και της δυναμικής που υπάρχουν στον 

μαθητικό πληθυσμό και των προβλημάτων και εμποδίων που συναντά ένας τυπικός 

δάσκαλος στην προσπάθεια του να διδάξει. Παράλληλα η διερεύνηση της μεθόδου 

PBL και η επεξεργασία του κεντρικού θεωρητικού της άξονα μέσα από το πρίσμα 

των νευροεπιστημών, σε συνδυασμό με τα θετικά εξαγόμενα συμπεράσματα των 

πειραμάτων και των ερευνών, οδήγησαν στην προσπάθεια σύζευξης με την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας δίνουν την 

ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να γνωρίσουν και να μαθητεύσουν σε ένα 

νέο περιβάλλον, πέρα από την τυπική διδασκαλία, με τη χρήση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού.  

 

6.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκε ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να  

πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, έχοντας ως βασικό 

κριτήριο τη διδακτική αξιοποίηση της μεθόδου PBL σε ένα τυπικό περιβάλλον 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάστηκαν παράλληλα έξι ενδεικτικά 

εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία έχουν συγκεκριμένο θέμα και δομή αλλά παραμένουν 

ανοιχτά για προσαρμογές και τροποποιήσεις σε επίπεδο επιλογής κατεύθυνσης, 

χρήσης υλικού και αξιολόγησης μαθητών. Συνεπακόλουθα, η υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών σεναρίων με τα αντίστοιχα πλάνα μαθημάτων μπορούν να 

αξιοποιηθούν διδακτικά στην τάξη ή να χρησιμοποιηθούν ως πειραματικό υλικό για 

την μελέτη και την αξιολόγηση της PBL. 

Ωστόσο το μικρό εύρος του δομημένου σύμφωνα με την PBL, εκπαιδευτικού υλικού 

και η άγνοια, σχεδόν από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, της μεθόδου 

υποδεικνύουν πως υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω μελέτη και βελτίωση της 

προσέγγισης που επιχειρήθηκε από μέρους της ερευνήτριας. 

Υπάρχουν ισχυρές βιβλιογραφικές ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

δομείται η γνώση, αναπτύσσονται οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και 

επιτυγχάνονται οι στόχοι της PBL σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και συνθήκες, 

αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποια θολά σημεία τα οποία αξίζουν επιπλέον 

διερεύνηση. Η ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας και η ενίσχυση των κινήτρων, που 

συμπεριλαμβάνονται στους γενικούς στόχους της PBL, χρήζουν περαιτέρω μελέτη 
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καθώς υπάρχει μία μικρή πειραματική βάση που να τα στηρίζει. Υποστήριξη των 

παραπάνω πτυχών μέσα από περισσότερες έρευνες αλλά και πειραματικές 

διαδικασίες μέσα στην τάξη κρίνονται απαραίτητες. 

Καταληκτικά κρίνεται θεμιτή η προσπάθεια εμπλοκής των εκπαιδευτικών σε 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούν τα βήματα της μεθόδου μέσω επίλυσης 

προβλήματος και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών προκείμενου τα 

ερευνητικά αποτελέσματα να βρίσκουν εφαρμογή στο σχολικό περιβάλλον από 

καταρτισμένο προσωπικό και αντίστροφα η γέννηση προβληματισμών και η 

καταγραφή παρατηρήσεων να βρίσκει λύσεις και να προωθεί το ενδιαφέρον για 

περαιτέρω έρευνα. 
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