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ΓΙΑΤΙ;

O άμθοτπξπ διαμξοθώμεηαι, 
ξλξκληοώμεηαι και ενελίζζεηαι 

μέζα ζε ζςέζειπ, μέζα ζε ξμάδεπ.

Oι διαποξζτπικέπ ζςέζειπ ηξμ 
διαμξοθώμξρμ βιξλξγικά, αλλά και 
σρςξκξιμτμικά 



Ο χϊροσ τθσ εκπαίδευςθσ χαρακτθρίηεται από 
ςθμαντικότθτα και πολυπλοκότθτα 

τθν  εφαρμογι ενόσ διεπιςτθμονικοφ μοντζλου 

Μζςα ςτα πλαίςια αυτοφ του μοντζλου 
αξιοποιοφνται οι Νευροεπιςτιμεσ, θ Θεωρία των 
Ζωντανϊν υςτθμάτων, θ Θεωρία των Πολφπλοκων 
υςτθμάτων  και οι Επιςτιμεσ τθσ Μελζτθσ του 
Ανκρϊπου, τθσ Ψυχολογίασ, τθσ Κοινωνιολογίασ με 
τθν ζμφαςθ ςτθν Προαγωγι τθσ Τγείασ και τθσ 
Ανάπτυξθσ του Ανκρϊπου



O ανκρϊπινοσ νουσ αναπτφςςεται απ’ τθν 
αλλθλεπίδραςθ των νευροφυςιολογικϊν
διεργαςιϊν και των διαπροςωπικϊν ςχζςεων. 

φμφωνα με τθ κεωρία τθσ Διαπροςωπικισ 
Νευροβιολογίασ (Siegel, 2007) θ ςχζςθ,  θ 
ςυνομιλία με τον άλλον αλλάηει τισ νευρωνικζσ 
οδοφσ και ενιςχφει τισ ςυνάψεισ

ιδιαίτερα όταν αυτι θ ςυνομιλία είναι ςθμαντικι

και ςυμβαίνει μζςα ς’ ζνα πλαίςιο 
ςυναιςκθματικισ εγριγορςθσ, ςυντονιςμοφ, 
αςφάλειασ και ιςχυρϊν ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν.



Η νζα εμπειρία (που ζχει νόθμα)

ενεργοποιεί γονίδια που παράγουν πρωτεΐνεσ, 
που με τθ ςειρά τουσ οδθγοφν ςτθ δθμιουργία 
νζων ςυνάψεων και νευρϊνων. 

Η νευροπλαςτικότθτα αποτελεί μία διεργαςία 
που διατθρείται ς’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του 
ανκρϊπου, ακόμθ και ςε προχωρθμζνθ θλικία.



• Οι νευροεπιςτιμεσ διδάςκουν ότι υπάρχουν 
οριςμζνεσ εμπειρίεσ και κατάλλθλα περιβάλλοντα 
που αυξάνουν τθν πλαςτικότθτα του εγκεφάλου

και άλλεσ εμπειρίεσ και περιβάλλοντα που 
αναςτζλλουν και παρεμβαίνουν ςτθ 
νευροπλαςτικότθτα δθλαδι

τθ μάκθςθ και τθ μνιμθ.



Παράγοντεσ αναγκαίοι για τθν προαγωγι τθσ 
πλαςτικότθτασ του εγκεφάλου (Flores, 2010) είναι:

1.   οι δυνατοί ςυναιςκθματικοί δεςμοί, 

2.   το πλοφςιο ςε ερεκίςματα περιβάλλον, θ 
ςυναιςκθματικι εγριγορςθ και τα κατάλλθλα 
ερεκίςματα που διεγείρουν τθν προςοχι και τθν 
περιζργεια,  

3. θ εμπειρία, θ βιωματικι μάκθςθ και όχι θ ερμθνεία ι 
ο αφθρθμζνοσ λόγοσ, με ςθμαντικι τθν επανάλθψθ

4. το κλίμα αςφάλειασ που χαρακτθρίηεται από 
ςυνεργαςία, φροντίδα, ενίςχυςθ του κετικοφ ,
αίςκθμα δικαιοςφνθσ, που αναδεικνφουν τον βακιά 
κοινωνικό χαρακτιρα του ανκρϊπινου εγκεφάλου.



• φμφωνα με τισ ςφγχρονεσ απόψεισ

Ο ςυντονιςτισ ομάδασ δεν είναι παράγοντασ 
αλλαγισ, οι ςχζςεισ είναι

Ο δάςκαλοσ είναι ο καταλφτθσ  για τθ μάκθςθ

και θ ςχζςθ είναι το εργαλείο

Το ςυναιςκθματικό κλίμα: οικογζνεια/ςχολείο

Είναι προφανζσ ότι ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία δεν είναι τι λζει ο γονιόσ ι

ο δάςκαλοσ αλλά πωσ ςυμπεριφζρεται. 



• Η  κεωρία των Ρολφπλοκων Συςτθμάτων

ο ςθμαντικόσ παράγοντασ που χαρακτθρίηει ζνα 
ςφςτθμα δεν είναι τόςο

τα χαρακτθριςτικά των μερϊν που το απαρτίηουν 

αλλά

ο τρόποσ που αυτά αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ 
και με το περιβάλλον



• Οι ομάδεσ ςυνεργαςίασ ςυντελοφν ςτθν 
ενεργοποίθςθ τθσ μάκθςθσ και περιςςότερο ςτθν 
ολόπλευρθ ανάπτυξθ  των παιδιϊν.

• ΑΡΧΗ καλά κεμελιωμζνθ ςτθν ζρευνα –

γνωρίηουμε ότι τα παιδιά ζτςι μακαίνουν 
καλφτερα και με πιο χριςιμο τρόπο τα γνωςτικά 
αντικείμενα, ενϊ παράλλθλα καλλιεργοφν μια 
αρκετά ευρφτερθ κλίμακα 
δεξιοτιτων/ικανοτιττων. 



• Φροντίηουμε τισ ςχζςεισ και τισ ςυνδζςεισ

2θ ΑΡΧΗ ζνα ςφςτθμα, για να μπορεί να παραμζνει 
λειτουργικό ςτουσ ςτόχουσ του, χρειάηεται ςυνεχϊσ 
να φροντίηει τισ ςυνδζςεισ του και εςωτερικά –

Η ανάγκθ γίνεται πιο επιτακτικι ςε μια εποχι που 
χαρακτθρίηεται από υψθλό βακμό πολυπλοκότθτασ, 
αβεβαιότθτασ και διαφοράσ 



• Μια 3θ ΑΡΧΗ, απορρζει από τθν κεωρία των 
ηωντανϊν ςυςτθμάτων:

«Ζνα ςφςτθμα παραμζνει λειτουργικό ςτο βακμό 
που ενςωματϊνει κεωρία τθσ αλλαγισ και που 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράγει τον εαυτό του» 

Ο J. Dewey υποςτιριηε ότι θ δθμοκρατία βαςίηεται 
ςτθν εκπαίδευςθ που ενςωματϊνει τθ δυνατότθτα 
να επιλζγεισ τισ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ με 
κριτιριο το προςωπικό νόθμα.



• 4θ ΑΡΧΗ είναι θ ζμφαςθ ςτο κετικό

ο διεπιςτθμονικόσ διάλογοσ ζχει αναδείξει με 
ςθμαντικά ερευνθτικά δεδομζνα τθν βαςικι αρχι 
ότι θ μάκθςθ βαςίηεται ςτθ ςχζςθ και μάλιςτα 

ςτθ ςχζςθ μζςα ςε ζνα καλό ςυγκινθςιακό κλίμα



• ςτθν   πράξθ……



• Δίνουμε λίγο χρόνο ςτθν αρχικι ολομζλεια για ζνα 
καλωςόριςμα και μια αρχικι ςφνδεςι ζχοντασ  
υπόψθ κάποιεσ κεντρικζσ αρχζσ που 
υπογραμμίηουν τθν ςθμαςία των ςχζςεων

πχ παιχνίδια γνωριμίασ , τοποκζτθςθ κρανίων κλπ
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• «αφιερώςτε λίγα λεπτά για να γνωριςτείτε….» 
Θυμόμαςτε  ότι τα πρόςωπα μιασ ομάδασ ςτο 
ξεκίνθμά τθσ δεν είναι ακόμθ οικεία μεταξφ τουσ.

• Πςο τουσ ηθτοφμε να μποφνε ςε ζργο χωρίσ 
μια ανκρϊπινθ γνωριμία προθγουμζνωσ,

ριςκάρουμε ότι κα επικεντρωκοφν ςτο ζργο 
χωρίσ να ζχει ακόμα ςτθκεί μία ελάχιςτθ 
ςχζςθ μεταξφ τουσ.



• Εάν κζλουμε πραγματικά να χτίςουμε ζνα

ομαδικό κλίμα ςτο επίπεδο τθσ τάξθσ, χρειάηεται 
να φροντίςουμε μεκοδευμζνα τα υποςυςτιματα 
ςτα ξεχωριςτά επίπεδα: 

άτομο-δυάδα-τετράδα-ολομζλεια



• Ξεκινάμε από δυάδεσ ανταλλαγι κετικϊν εμπειριϊν

γιατί βαςικι αρχι τθσ λειτουργικισ διεργαςίασ
είναι θ αξιοποίθςθ του κετικοφ.       

Μπροςτά ςτο δφςκολο ςυναίςκθμα οι άνκρωποι 
τείνουμε να κλείνουμε ενϊ με το κετικό 
ανοίγουμε. 

Δίνουμε χρόνο να τθν μοιραςτοφν και να χτίςουν 
τθν ςχζςθ ςε ζνα πρϊτο επίπεδο με «υλικά» από 
κετικι εμπειρία



• Μετά θ δυάδα διαλζγει μία άλλθ δυάδα για να 
φτιάξουν μικρι ομάδα  και βρίςκουν ζνα όνομα για 
τθν ομάδα τουσ (Σο «παρατςοφκλι», ενεργοποιεί 
τον αναλογικό τρόπο του ςκζπτεςκαι και προκαλεί 
χαλάρωςθ, γζλιο κλπ)

• Σο «ζργο ςυγκροτεί τθν ομάδα»: ηθτάμε από τθν  
τετράδα να διεκπεραιϊςει ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο,  
ςχετικό με το κζμα/ςτόχο, που να είναι εφικτό ςτο 
διακζςιμο χρόνο.

Σουσ προτρζπουμε να παράγουν γνϊςθ μζςα από 
τθν επεξεργαςία των δικϊν τουσ εμπειριϊν.



• Σονίηουμε ότι «όλεσ οι φωνζσ είναι καλό να 
ακοφγονται»,

• Μζςα από τθν όλθ διαδικαςία παράγεται 
κεωρία,  τθν οποία θ ομάδα νοιϊκει ωσ δικό 
τθσ δθμιοφργθμα. 

• Ο εκπαιδευόμενοσ ςυν-παραγωγόσ τθσ 
γνϊςθσ



• Για να οργανϊςουμε ζνα ςφγχρονο περιβάλλον 
ςυνεργατικισ μάκθςθσ, ποιοι παράγοντεσ παίηουν 
ρόλο:

α) θ ςφνκεςθ των ομάδων εργαςίασ

 μιηγμμειήξ 

 εηενμγεκήξ 

έηζη ελαζθαιίδμκηαη ζοκζήθεξ αολεμέκεξ 
αιιειεπίδναζεξ



β) θ φφςθ των δραςτθριοτιτων που κα 
πραγματοποιιςουν τα παιδιά ςτθν ϊρα του 
μακιματοσ  

Οη δναζηενηόηεηεξ

• κα ζπεηίδμκηαη όζμ γίκεηαη πενηζζόηενμ με ηηξ 
ακάγθεξ θαη ηα εκδηαθένμκηα ηωκ παηδηώκ

• κα επηηογπάκμοκ ηε ζύκδεζε επηζηεμμκηθήξ 
γκώζεξ με ηεκ θαζεμενηκή δωή

• κα ελαζθαιίδμοκ ηεκ εκενγή ζομμεημπή ηωκ 
παηδηώκ ζηε μάζεζή ημοξ



Φφλλα εργαςίασ απαραίτθτα

το φφλλο εργαςίασ είναι ζνα εξαιρετικά χριςιμο και 
αναγκαίο εργαλείο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ με 
βάςθ το οποίο πραγματοποιείται ζνα ςενάριο 
διδαςκαλίασ

• με εξαίρεςθ -τα παιδιά αναλαμβάνουν να 
ςχεδιάςουν μόνα τουσ διερευνθτικζσ εργαςίεσ, 

• καλό είναι να υπάρχει ζνα φφλλο εργαςίασ που 
κακοδθγεί και υποςτθρίηει τα παιδιά



• ημ θύιιμ ενγαζίαξ, πενηέπεη 

1. Ειςαγωγι –κατάςταςθ προβλθματιςμοφ

2. Ατομικζσ εργαςίεσ-ανίχνευςθ  των ιδεϊν και 
εμπειριϊν των παιδιϊν 

3. Ομαδικζσ- πειραματικζσ- διερευνθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ

4. Ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ – ηϊνθ διαλόγου

5. Μεταγνωςτικοφ τφπου δραςτθριότθτεσ

6. Εφαρμογι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ  ςε 
καταςτάςεισ κακθμερινισ ηωισ



ςυνοψίηοντασ…

Παηδαγωγηθό πιαίζημ θαη πνμϋπμζέζεηξ γηα ηεκ 
επηηοπία ηεξ ζοκενγαηηθήξ μάζεζεξ

 αφείσ διδακτικοί ςτόχοι ωσ προσ τα επικυμθτά 
μακθςιακά αποτελζςματα

υνεργαςία όλων των μελϊν τθσ ομάδασ για τθν επίτευξθ 
των ςτόχων

αφείσ και πλιρεισ οδθγίεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
δραςτθριότθτασ /ζργου

Ανομοιογενείσ ομάδεσ

ΜΕΙΖΟΝ/ Σταυρίδου, Συνεργατικι μάκθςθ ςτισ Φ.Ε.



ζαξ εοπανηζηώ


