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Υπενθύμιση  



Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα 

• Είναι οικονομικό: 1 δάσκαλος, πολλοί 
μαθητές, το ίδιο βιβλίο 

 

• Είναι παραγωγικό: εκπαίδευση για την 
απασχόληση. Παραγωγή εργαζομένων 
για το 2020 (προγραμματιστές, 
υδραυλικοί, αστυνόμοι κλπ) 



Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να 

δημιουργήσει ανθρώπους που θα είναι ικανοί να 

κάνουν καινούργια πράγματα και όχι απλά να 

επαναλαμβάνουν ότι έκαναν οι προηγούμενες 

γενιές – ανθρώπους που θα είναι δημιουργοί, 

εφευρέτες, εξερευνητές, που θα μπορούν να 

κρίνουν και να αξιολογούν και όχι να δέχονται 

αβασάνιστα ότι τους προσφέρεται.                

Jean Piaget 

Ποιός είναι ο στόχος της εκπαίδευσης; 



• Δημιουργεί 

• Σχεδιάζει 

• Επινοεί 

• Ορίζει 

τον κόσμο… 

• με εντελώς  
διαφορετικό τρόπο 

• το 2020 
 

 

 

Ο/Η μαθητής/τρια θα… 



Πώς; 



Με την.. 

Εργαλειοθήκη του Εκπαιδευτικού 



Ο θείος μου ο ξυλουργός 

● Η Εργαλειοθήκη του θείου Πάνου 
● 3 θήκες / επίπεδα  
● Πάνω τα πιο χρήσιμα εργαλεία 
● Στο πλάι 
● Στο συρτάρι 

 

 



Έσπασε ένα τζάμι 

● Ήρθε με ολόκληρη την 
εργαλειοθήκη 

● Χρειάστηκε μόνο ένα 
κατσαβίδι για να το φτιάξει 

 



Γιατί κουβαλάει την εργαλειοθήκη εφόσον 
μπορούσε να βάλει το κατσαβίδι στην τσέπη του; 



Η εργαλειοθήκη είναι προσωπική 



Stephen King 

● Ο ξυλουργός είναι παράδειγμα του Στήβεν Κινγκ  
● Ισχύει για κάθε επάγγελμα 



Η Εργαλειοθήκη του Εκπαιδευτικού 

● Πώς θα κάνω μάθημα σε περίοδο πανδημίας; 
● Παράδειγμα εργαλειοθήκης 
● Τι κάνω; Ψάχνω στην εργαλειοθήκη 
● 1ο επίπεδο 
● Συρτάρι 
● Πλάι 

 

 

 



H Εργαλειοθήκη μου – Νίκη Λαμπροπούλου 

      Α. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις:  

Κοινωνικοπολιτιστική / Ομαδοσυνεργατική μάθηση στη 

○ Ασύγχρονη & Σύγχρονη Εκπαίδευση  

○ Μέθοδος πρότζεκτ 
○ Ανεστραμμένη τάξη 
○ Εργασία σε μικρές ομάδες – Δημιουργικές Μικρές Ομάδες 
○ Μέθοδος πρότζεκτ 
○ Μέθοδοι ατομικής και ομαδικής αξιολόγησης 
○ Σύστημα διαχείρισης μάθησης 

 

Β. Εποπτικό υλικό και Εργαλεία 
    



Η Μάθηση είναι κυρίως 
Κοινωνικο-Πολιτισμική  
Lev Vygotsky 1896-1934 

• Μάθηση μέσω των ‘Αλλων 
• “Through others we become ourselves”  

• Το περιβάλλον παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάθηση 

• Η μάθηση είναι κοινωνική 
διαδικασία και βασίζεται στα εξής: 

• Πολιτισμός 

• Γλώσσα 

• Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) 



Κοινωνικο-Πολιτισμική Μάθηση 
Lev Vygotsky 1896-1934 

• Η ατομική ανάπτυξη είναι προϊόν της κοινωνικής 
διάδρασης  

• Παραγωγική κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ 
έμπειρου – αρχάριου 

• Διαμεσολάβηση εργαλείων και σημείων 
• Νέες Τεχνολογίες  

• Εσωτερίκευση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
• “Through others we become ourselves”   

 

 



Jean Lave & Etienne Wenger 
(Communities of Practice, CoP) 

• Μετά το Vygotsky (1934)… 1991 

• Η γνώση και η ανάπτυξη – εξέλιξη- είναι πολύπλοκο κοινωνικό 
φαινόμενο. Επηρεάζονται από: 

• Την κοινωνική αλληλεπίδραση και τις συνθήκες. 

• Αυτές είναι αόρατες, έτσι είναι δύσκολο να τις αναλύσουμε και να τις 
μελετήσουμε. 

• Το περιβάλλον και τη χρονική περίοδο 

• Η συμμετοχή σε κοινότητες, κυρίως επαγγελματικές σχετίζεται με 
τη χρήση εργαλείων.  

• Τα εργαλεία είναι μέρος της κληρονομιάς αυτού του επαγγέλματος. 

• Όταν κατανοούμε την πρακτική σε κάθε συγκεκριμένο επάγγελμα 
μαθαίνουμε εύκολα να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία κάθε φορά.  

• Με αυτόν τον τρόπο συνδεόμαστε με την ιστορία και τον πολιτισμό του 
επαγγέλματος και την εξέλιξή του. 



Συμμετοχή σε Ομάδα 

Εξέλιξη ως 
μέλος 

ομάδας  

Προσωπική 
Ανάπτυξη 

Επαγγελματ
ική Εξέλιξη 



Δημιουργία Ομάδων 

Σχεδιασμός δημιουργίας ομάδας & 
επικοινωνίας μελών 
• Επιλογή μελών και σύνθεση 

ομάδας  
• Συμπληρωματικές ικανότητες 
• Δημιουργία 

κουλτούρας κοινών αξιών, 
προτύπων & κανόνων 

• Επανατροφοδότηση διαδικασίας 
δημιουργίας & 
οικοδόμησης ομάδας 

• Διαχείριση συγκρούσεων 
 
 



Στις Μικρές Ομάδες 

• Γνωρίζονται 

• Μαθαίνουν Νέους Τρόπους Σκέψης και ανταλλάσσουν 
γνώσης και εμπειρία 

• Βιώνουν Νέες Στάσεις προς: Ανθρώπους / Καταστάσεις 
/ Εαυτό Τους 

• Ασκούνται στην Καλλιέργεια Δεξιοτήτων για την 
αντιμετώπιση κρίσεων και τη λήψη αποφάσεων 

• Αναγνωρίζουν βιωματικά τις Δυνατότητες και τους 
Περιορισμούς της Συλλογικής Προσπάθειας 

• Προβληματίζονται σχετικά με την προτεραιότητα 
μεταξύ του ατομικού και του συλλογικού συμφέροντος 



Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο 
Επαγγελματικών 
Προσόντων 

    Τα κράτη μέλη καλούνται να συνδέσουν τα εθνικά τους συστήματα επαγγελματικών 
προσόντων  με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕQF). 

• Αυξάνοντας τη διαφάνεια των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) αποτελεί μέσο για την 
προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

• Το πλαίσιο αυτό είναι κοινό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση. Θα διευκολύνει τους ευρωπαίους πολίτες στην παροχή των κατάλληλων 
πληροφοριών σχετικά με τις ικανότητες και τα επαγγελματικά προσόντα τους. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11082_el.htm


Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Επαγγελματικών Προσόντων 

Το ΕΠΕΠ είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στα αποτελέσματα της 
μάθησης και όχι στη διάρκεια των σπουδών. Οι κυριότεροι δείκτες του 
επιπέδου αναφοράς είναι: 

• οι δεξιότητες, 

• οι ικανότητες, 

• οι γνώσεις. 

Το βασικό στοιχείο του ΕΠΕΠ είναι ένα σύνολο οκτώ επιπέδων 
αναφοράς που περιγράφουν: 

• τι γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος· 

• τι κατανοεί· 

• τι είναι ικανός να κάνει, ανεξαρτήτως του συστήματος στο οποίο 
απέκτησε τα προσόντα του. 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

• Σε αντίθεση με το σύστημα που εξασφαλίζει την ακαδημαϊκή 
αναγνώριση βάσει της διάρκειας των σπουδών, το ΕΠΕΠ καλύπτει 
το σύνολο της μάθησης, και κυρίως της μάθησης που 
πραγματοποιείται εκτός του πλαισίου της επίσημης εκπαίδευσης 
και των ιδρυμάτων κατάρτισης. (Άτυπη – μη τυπική) 

 

 

 

 

 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

•  Συναντήσεις 

•  Διμερείς ή διακρατικές επισκέψεις 

•  Επίσημες παρουσιάσεις 

•  Οι εκθέσεις, τα υπομνήματα και οι σημειώσεις 

•  Μηνύματα φαξ 

•  Ταχυδρόμηση γραμμάτων (snail mail) 

•  Τηλεφωνικές κλήσεις 

•  Απαντήσεις στον τηλεφωνητή 

•  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) 

•  Βίντεο διάσκεψη 

•  Διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία 

Πρόσωπο  

με  

πρόσωπο 

Από  

απόσταση 

Διαδικτυακά 

Διαδικτυακό 

περιβάλλον 
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 Έχουν σαφείς και κοινούς στόχους 

 Μοιράζονται την ευθύνη για αυτούς τους στόχους 

 Μετρούν την πρόοδο των στόχων 

 Υπάρχει η αναγκαία σύνθεση δεξιοτήτων και ρόλων  

 Διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους – τεχνικό εξοπλισμό- για το έργο 

 Έχουν την υποστήριξη από τους ανωτέρους τους 

 Συμφώνησαν σχετικά με τους βασικούς κανόνες για τη συνεργασία 

  Υπάρχει καθηκοντολόγιο για κάθε μέλος 

  Έχουν σχεδιάσει και συμφωνήσει για τις πρακτικές και τις διαδικασίες για την εκπόνηση του 
έργου 

  Υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον εποικοδομητικά και πολύ εξυπηρετικά 

 Υπάρχει αναγνώριση της επιτυχίας ατομικά και ομαδικά 

 Χειρίζονται τις συγκρούσεις εποικοδομητικά και ανοικτά 

 Δημιουργούν μια συλλογική παραγωγή που επιτυγχάνει τους στόχους 

 Χρησιμοποιούν χρόνο για να κατανοήσουν την πολιτιστική τους πολυμορφία 

ΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ... 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Διαμόρφ
ωση 

Σύγκρου
ση 

Κανόνες Απόδοση 

Διακοπή 

Στάδια εποικοδόμησης (Tucker, 1965)  



ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ  
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Εξέλιξη ως 
μέλος  

Ευρωπαϊκής 
ομάδας  

Προσωπική 
Ανάπτυξη 

Επαγγελματ
ική Εξέλιξη 



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΤΠΕ 

Μακροπρόθεσμη Συνεργασία 
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Προπαρασκευαστικά 

• Ημερήσια διάταξη (Ατζέντα) 

• Στοιχεία επικοινωνίας για όλους τους εταίρους 

• Χάρτες 

• Οδηγίες σχετικά με πρακτικές ρυθμίσεις, συμβόλαια κλπ 

Κατά τις συναντήσεις 

• Οπτικά βοηθήματα: flip chart, overhead projector 

• Λεξικά 

• Πρόσβαση σε φωτοτυπικό μηχάνημα 

• Πρόσβαση σε υπολογιστή και εκτυπωτή 

• Περίληψη των συζητήσεων κάθε ημέρας 

• Καταλόγων ελέγχου / σχέδια δράσης 

• Μεταλλικό νερό 

Μετά τις συναντήσεις 

• Σημειώσεις από τη συνεδρίαση 

• Συμφωνηθέν σχέδιο δράσης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Ι/ΙΙΙ 
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Πρώτη συνάντηση 

• Εποικοδόμηση ομάδας 

• Συμφωνία για προγράμματα εργασίας 

• Κατανομή των καθηκόντων 

• Συμφωνία για στόχους και προθεσμίες 

• Ανάπτυξη της στρατηγικής αξιολόγησης 

• Συμφωνία για τις επιμέρους συμφωνίες 

• Επιβεβαίωση των συμβατικών ρυθμίσεων μεταξύ του συντονιστή και των εταίρων 

Ενδιάμεσες συναντήσεις 

• Μηχανισμοί παρακολούθησης του έργου 

• Επανεξέταση προόδου όσον αφορά στόχους 

• Παρακολούθηση του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών διαδικασιών 

• Επανεξέταση και αναθεώρηση του έργου 

• Εφαρμογή της στρατηγικής αξιολόγησης 

• Ενοποίηση σχεδίων εποικοδόμησης εθνικών ομάδων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΙI/ΙΙΙ 
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Τελευταία Συνάντηση 

 

• Τελική αξιολόγηση & αναθεώρηση 
των προγραμμάτων εργασίας 

• Τελική αξιολόγηση 

• Αναγνώριση της δέσμευσης και των εισφορών στο 
έργο 

• Εορτασμός της επίτευξης 

• Συζήτηση της στρατηγικής διακοπής / follow-up 

• Ανακεφαλαίωση των εισφορών σε τελική έκθεση 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΙIΙ/ΙΙΙ 



Συγκρούσεις στην Ομάδα 

• Ανταγωνισμός για αξίες, αξιώσεις, 
κοινωνική θέση, δύναμη, εξουσία, 
οικονομικούς πόρους, εκμετάλλευση 
ανθρώπινου δυναμικού κλπ  

• Πρόθεση ενός μέλους να κερδίσει ένα 
άλλο μέλος, που συνήθως επίσης θέλει 
να κερδίσει 

• Εξουδετέρωση και εκμηδένιση 
αντιπάλου 

• Προκαλέσουν βλάβη τους αντιπάλους 



Παράγοντες 
Συγκρούσεων 

•  Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα  

•  Συναισθηματική συμμετοχή και φόρτιση 

• Άγχος λόγω συγκεκριμένων παραγόντων 
(κακή οργάνωση ομάδας, συγκεκριμένα 
μέλη και συμπεριφορές κλπ.) 

•  Κακή ή ατελής επικοινωνία 

• Πιέσεις από το εξωτερικό περιβάλλον 

 



Μορφές Σύγκρουσης 

•  Εκδηλωμένη / Λανθάνουσα 

•  Πραγματική / Υποθετική 

•  Ενδογενής / Εξωγενής 

 



Διαχείριση 
Συγκρούσεων 

• Καλή οργάνωση και ομαδικό κλίμα 

• Άμεση αλληλεπίδραση των μελών 

• Προσπάθεια για επικοινωνία και 
συνεργασία 

• Καλές σχέσεις 

• Κατανομή διακριτών ρόλων 

• Διαμεσολαβητής 

• Λογικό επίπεδο μελών 

• Συναισθηματικό επίπεδο μελών 

 

 



Λύσεις Συγκρούσεων - 
Wilson & Ryland, 1949 

• Εκμηδένιση 

•  Υποταγή 

•  Συμβιβασμός 

•  Συμμαχία 

•  Σύνθεση 

 



Δραστηριότητες & 
Στάσεις 

1. Συνήγορος κάποιου ή της λογικής; 

2. Συμμετοχή στη φόρτιση και το είδος της σύγκρουσης;  

3. Συμμετοχή στην πληροφόρηση για αντικειμενικότητα και 
περιορισμό της εμπάθειας και νεποτισμού  

4. Διευκόλυνση επικοινωνίας με επεξηγήσεις, 
απομάκρυνση εμποδίων και φόρτισης κλπ. 

5. Συμμαχίες; 

6. Αποδιοπομπαίος τράγος;  

7. Θα στρέψει την προσοχή αλλού; 

8. Θα σκεφτεί πιο ατομικά ή πιο συλλογικά στη 
συγκεκριμένη περίπτωση; 

9. Εντοπισμός μέλους που προκαλεί εντάσεις και μερική ή 
ολική απομάκρυνσή του; 

 



Χαρακτηριστικά των 
Αποτελεσματικών Ομάδων 
(Λαμπροπούλου, 2019) 

• Ειρηνική ατμόσφαιρα και θετικό κλίμα 

• Κοινοί στόχοι και αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων τους 

• Εναρμόνιση ατομικών και ομαδικών στόχων σε ένα κοινό όραμα 

• Ικανότητα επιλογής σωστών μεθόδων, διαδικασιών και κανόνων, 
ανάλογα με την περίπτωση και αλλαγής αυτών όταν χρειάζεται 

• Ανοιχτή και αποτελεσματική επικοινωνία 

• Ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων, ιδεών, απόψεων, κ.λπ. 

• Ικανότητα αυτοκριτικής και καθορισμός ελάχιστης 
αποτελεσματικότητας 

• Αξιοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων, εμπειριών και διαθέσεων όλων 
των μελών για την εξέλιξη τόσο της ομάδας και ατομικά των μελών της 

• Ικανότητα εξασφάλισης συνοχής της ομάδας 

• Αφοσίωση και υπευθυνότητα των μελών με τη συμμετοχή όλων 

• Σεβασμός, αυτοσεβασμός και εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών 

• Υψηλό ηθικό και αλληλοϋποστήριξη όλων των μελών 



Ρόλοι στις Ομάδες (Belbin, 2010) 
• Ο Καλλιεργητής (Plant) είναι εσωστρεφής, δημιουργικός με φαντασία, νέες ιδέες και 

λύσεις και ικανός να λύνει δύσκολα προβλήματα. 

• Ο Ερευνητής Πόρων (Resource Investigator) είναι εξωστρεφής, επικοινωνιακός, και 
διερευνητικός, ψάχνει πηγές εκτός ομάδας και εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που 
δημιουργούνται προς όφελος της ομάδας. 

• Ο Συντονιστής (Coordinator) συντονίζει την ομάδα ώστε όλοι να συμμετέχουν ισότιμα 
στις αποφάσεις και να ασκούν τους αντίστοιχους ρόλους. 

• Ο Διαμορφωτής (Shaper) είναι ιδιαίτερα προκλητικός και δυναμικός. Συνήθως 
επιτυγχάνει τους στόχους μέσα από πιεστικές συνθήκες και είναι ικανός να ξεπερνά 
δύσκολα εμπόδια. 

• Ο Ελεγκτής–Αξιολογητής (Monitor–Evaluator) δρα με βάση το κατάλληλο και απαραίτητο 
στρατηγικό πλάνο, δίνει προσοχή σε όλες τις επιλογές και κρίνει και αξιολογεί έγκαιρα και 
σωστά. 

• Ο Ομαδικός Εργάτης (Team Worker) είναι συνεργάσιμος και αρκετά ήπιων τόνων, 
προσπαθεί να επιφέρει την ηρεμία στην ομάδα και αποτρέπει εντάσεις. 

• Ο Εφαρμοστής (Implementer) είναι πειθαρχημένος και αξιόπιστος, μετατρέπει τις 
ιδέες/λύσεις/αποφάσεις σε πρακτικές ενέργειες. 

• Ο Ολοκληρωτής (Completer Finisher) βρίσκει τα λάθη και τις παραλείψεις και μένει 
πιστός στο χρονοδιάγραμμα. 

• Ο Ειδικός (Specialist) έχει εξειδικευμένες δεξιότητες και συμβάλλει στη παροχή γνώσεων 
σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 

 



Συγχώνευση Αντιθέτων, Grovewell 
• Ατομική – Ομαδική προσέγγιση 

• Ατομική – Δημοκρατική κατανομή της εξουσίας 

• Περιεχόμενο – Πλαίσιο ως επίκεντρο και ύφος επικοινωνίας 

• Τυπική – Άτυπη προσέγγιση 

• Συνέπεια – Ευελιξία στην αίσθηση του χρόνου 

• Εργασία με Στόχος –Σχέσεις μεταξύ Έργων  

• Παραγωγικός – Επαγωγικός συλλογισμός 

• Ολιστική – Γραμμική σκέψη 

• Αντιπαράθεση – Διπλωματία  

• Βραχυπρόθεσμη – Μακροπρόθεσμη άποψη και αντίκτυπο 

• Ανταγωνισμός – Συνεργασία 

• Αφοσίωση σε συγκεκριμένα άτομα – Υπακοή σε καθολικούς κανόνες 

• Αυτοδιάθεση – Αποδοχή της μοίρας  

• Θρησκευτική – Κοσμική Κοσμοθεωρία 

• Ανεκτικότητα – Αυστηροί κανόνες / Κανονισμοί 

• Ρεαλιστική Ευελιξία Σχεδίων – Τήρηση Λεπτομερών Σχεδίων 

• Επιτυχία – Αποδεχόμενο Καθεστώς 

• Αλλαγή σε θετικό – Εμμονή και σεβασμός στην παράδοση 

• Νεολαία – Προσκύνημα στην εμπειρία της ηλικίας 

• Μονομερής κυριαρχία των δύο φύλων – Ισότητα των δύο φύλων 

• Άκαμπτη ταξική δομή – Κοινωνική κινητικότητα 

• Δράση – Ικανοποίηση του «είμαι» 

 



Εμπιστοσύνη 

Δημιουργία δέσμευσης και 
εμπιστοσύνης ατομικά, ομαδικά και 
συλλογικά με: 

• Ευρύτερη και συλλογική ανταλλαγή 
πληροφοριών  

• Διευκόλυνση σε προτάσεις και 
διαφορές με ευρεία συμμετοχή 

• Ριζικές αλλαγές σε διαχειρίσιμα 
σημεία και ελαχιστοποίηση εκπλήξεων 

• Σαφή πρότυπα και απαιτήσεις 

• Ειλικρίνεια σχετικά με μειονεκτήματα 

 



Κουλτούρα 

Ανάπτυξη κουλτούρας που υποστηρίζει την 
αλλαγή με: 

• Αναγνώριση συστημάτων με διαδεδομένη αξία 

• Δημιουργία ελεύθερης κουλτούρας χωρίς 
επιπλήξεις για την ενδυνάμωση και προς τα 
κάτω τη λήψη αποφάσεων – αλλά με 

• Αποσαφήνιση των ορίων και του πλαισίου των 
αποφάσεων 

• Διατμηματική σύνθεση 

• Σχεδιασμός προκλητικών θέσεων εργασίας 

• Ελευθέρωση χρόνο για ρίσκο και καινοτομία 

• Εστίαση στα συμφέροντα όλων των 
ενδιαφερομένων  



Κρίσιμες 
Προκλήσεις 

• Αποτελεσματική εφαρμογή και χρήση της 
τεχνολογίας 

• Τεχνικές και κοινωνικές προκλήσεις 

• Καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ των 
μελών 

• Υπερκέραση εμποδίων στην επικοινωνία 

• Απόλυτη σαφήνεια όσον αφορά τους 
στόχους 

• Ευθυγράμμιση στόχων των μεμονωμένων 
μελών της ομάδας 

• Διασφάλιση της ομαδικής γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

• Ηγεσία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη 

 



Από τη Θεωρία στην Πράξη 



Computer Supported Collaborative Creativity & Learning  (CSCC/L) 

Δημιουργική Συνεργατική Μάθηση με ΤΠΕ 

• Συνεργατική Μάθηση με Μέθοδο Πρότζεκτ 

1. Κουλτούρα Ομάδς, όταν εξελίσσεται ένας, εξελίσσονται όλα τα μέλη 
της ομάδας 

2. Κοινοί στόχοι και όραμα  

3. Ατομική Συμμετοχή στην Ομάδα 

4. Συμπληρωματικές Ικανότητες (Παζλ)  

5. Ενεργοποίηση της φαντασίας και δημιουργικότητας όσο πιο πολύ 
είναι δυνατό 



Μέθοδος Παζλ (Jigsaw Method) 

MULTI-DISCIPLINARY 



ΚΑΙΝΟ-ΤΟΜΙΑ (ΝΕΟ + ΚΟΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ) 

INTER/TRANS-DISCIPLINARY 



Δημιουργικότητα είναι... 
• …η διαδικασία της σκέψης μέσω της οποίας συνδυάζονται η 

φαντασία, η διορατικότητα, η εφευρετικότητα, η καινοτομία, η 
ιδιοφυΐα, η διαίσθηση, η έμπνευση και η διαφώτιση, ώστε να 
προκύψουν νέες ιδέες, οι οποίες μπορούν να καταστούν 
χρήσιμες. 

 



Σκέψη: Βάση Δημιουργικότητας 
• Σκέψη είναι η διαδικασία εισροής, επεξεργασίας, ελέγχου των 

ερεθισμάτων του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 
ανθρώπου, καθώς και η εκροή σε αντιδράσεις (επιλογή, απόφαση κλπ.) 
του εγκεφάλου.  

• Γέννηση Ιδέας – Αποκλίνουσα σκέψη 

• Επιλογή Ιδέας – Συγκλίνουσα σκέψη 
• Η αποκλίνουσα σκέψη αναφέρεται στη φαντασία με έδρα στο δεξιό ημισφαίριο 

του εγκεφάλου 

• Η συγκλίνουσα σκέψη αναφέρεται στην κριτική ικανότητα με έδρα στο αριστερό 
ημισφαίριο του εγκεφάλου 

 



Σχεδιαστική Σκέψη Design Thinking 
• είναι μέθοδος για δημιουργική δράση για συγκεκριμένη λύση 

προβλήματος και με κεντρικό άξονα το χρήστη. Χρησιμοποιεί τεχνικές 
δημιουργικότητας για την παραγωγή ιδεών και την αξιολόγησή τους. 



Διαδικασία Δημιουργικότητας 
1. Φαντασία!  

2. Έρευνα: προσδιορισμός προβλήματος, συγκέντρωση σχετικών 
πληροφοριών και ανάλυσής τους 

3. Καταγραφή ιδεών: θετική αντιμετώπιση του προβλήματος, ποσότητα 
και πρωτοτυπία ιδεών, αναστολή της κριτικής διαδικασίας, γόνιμη 
διασταύρωση ιδεών, ενθάρρυνση για νέες ιδέες, κλίμα ενθουσιασμού 
και ευάρεστης ψυχικής κατάστασης 

4. Εκκόλαψη ιδεών: Αναμονή, χαλάρωση 

5. Εύρηκα!: ωρίμανση μίας ιδέας μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και 
μέσω το υποσυνειδήτου 

6. Αξιολόγηση ιδεών: συλλογική, αντικειμενική 



Υβριδική Συνεργασία (Λαμπροπούλου κ.ά., 2008)  



Ζώνη της Επικείμενης Ροής 
Zone of Proximal Flow (ZPF) 

• Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης 
• Δημιουργική Ροή 
(ZPD & Creative Flow, Vygotsky + 
Csikszentmihalyi) 

 



Computer Supported Collaborative Creativity & Learning  (CSCC/L) 

Δημιουργική Συνεργατική Μάθηση με ΤΠΕ 

• Συνεργατική Μάθηση σε μικρές δημιουργικές ομάδες με τη Μέθοδο 
Πρότζεκτ 

1. Κουλτούρα Ομάδας, όταν εξελίσσεται ένας, εξελίσσονται όλα τα μέλη 
της ομάδας 

2. Όραμα * Κοινοί στόχοι  

3. Ατομική Συμμετοχή στην Ομάδα 

4. Συμπληρωματικές Ικανότητες (Παζλ)  

5. Ενεργοποίηση της φαντασίας, δημιουργικότητας, πραγματοποίησης, 
όσο πιο πολύ είναι δυνατό 



Παραδείγματα 



Καινοτομίες (μαθητές/τριες 10 ετών) 

6ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας http://blogs.sch.gr/6dimpat/  

http://blogs.sch.gr/6dimpat/


Καινοτομίες (μαθητές/τριες 10 ετών) 

6ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας http://blogs.sch.gr/6dimpat/  

Δούρειος Ίππος 
Παίζεις και καθαρίζεις 

ταυτόχρονα.  

Με συναγερμό αισθητήρων 

http://blogs.sch.gr/6dimpat/


 
Συνεργατική Μάθηση σε Μικρές Ομάδες με 
Θεματικό Άξονα – Generative Topic  

(Teaching by Generative Topic)  

• Κεντρικό για ένα ή περισσότερα μαθήματα. Ζητήματα που προάγουν την κατανόηση, επιτρέπουν 
στους μαθητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να προχωρήσεουν με επιτυχία σε πιο 
εξελιγμένη εργασία ή και στην πειθαρχία. Τέτοια θέματαείναι ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες 
στον τομέα.  

• Ενδιαφέρον για τους μαθητές. Η γενικότητα ενός θέματος ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, το 
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, τα προσωπικά ενδιαφέροντα, και την μαθησιακή εμπειρία των 
μαθητών.  

• Ενδιαφέρον για τον δάσκαλο. Το πάθος του δασκάλου και η περιέργεια σχετικά με ένα συγκεκριμένο 
θέμα ή ερώτημα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως το καλύτερο θέμα για τους μαθητές για να 
εξερευνήσουν το άγνωστο και επίσης είναι πολυμορφικό έδαφος με ανοιχτές ερωτήσεις.  

 



 
Συνεργατική Μάθηση σε Μικρές Ομάδες με 
Θεματικό Άξονα – Generative Topic  

• Προσβάσιμο. Προσβασιμότητα σημαίνει ότι εκπαιδευτικό υλικό είναι ανοικτό, διαθέσιμο και 
κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών ώστε να διερευνήσουν το θέμα. Αυτό είναι εφικτό μέσα από 
μια ποικιλία στρατηγικών και των δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές ανάλογα με τις 
προτιμήσεις και το ταλέντο τους. Στην περίπτωσή μας εφαρμόζουμε τη συνεργατική μάθηση σε 
μικρές ομάδες με τεχνική πάζλ.  

• Προσφέρει ευκαιρίες για πολλαπλές συνδέσεις. Δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να 
δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνδέσεις με προηγούμενες μαθησιακές εμπειρίες, τόσο μέσα όσο 
και έξω από το σχολείο (τυπική και άτυπη μάθηση). Έχουν επίσης ανεξάντλητη ποιότητα και 
ευκαιρία: μπορούν πάντα να διερευνηθούν περισσότερο και πιο βαθιά στο δικό τους χρόνο.  

• https://learnweb.harvard.edu/alps/  

 

https://learnweb.harvard.edu/alps/
https://learnweb.harvard.edu/alps/
https://learnweb.harvard.edu/alps/


Συνεργατική Μάθηση σε Μικρές Ομάδες με 
Θεματικό Άξονα στο Scratch  

6ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας 



 
Προγραμματισμός σε συνεργασία με το CodeClub 
Greece  

• Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας ο προγραμματισμός (Scratch, HΤΜL/CSS, 
Python) διδάσκεται στους μαθητές/τριες της Δ’ Τάξης του σχολείου από 
τους:  

• Ιωάννα Ανυφαντή, Ανδριάνα Βγενοπούλου, Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, 
Βασιλική Ρέτη, Μίρα Ζέιτ  

• https://www.facebook.com/groups/codeclubgreece  
• Το CodeClub είναι μια διεθνής εθελοντική πρωτοβουλία με στόχο τη διδασκαλία 

προγραμματισμού σε παιδιά 9 έως 11 ετών. To CodeClub δίνει σε κάθε παιδί στην Ελλάδα 
την δυνατότητα να μάθει να προγραμματίζει. Ξεκίνησε από την Βρετανία με στόχο να 
εμπνεύσει μαθητές ηλικίας 9 έως 11 ετών να αποκτήσουν δεξιότητες προγραμματισμού.  

•   

https://www.facebook.com/groups/codeclubgreece










Χωρισμός σε Ομάδες 
 

• Αρχικά οι μαθητές χωρίστηκαν σε 2 ομάδες με διαφορετικό θέμα 
παιχνιδιού η καθεμιά. Αυτό δημιούργησε ανταγωνιστικό κλίμα με 
αποτέλεσμα να αλλάξουμε την συνεργατική τεχνική στη μέθοδο παζλ 
(Jigsaw Puzzle) έτσι ώστε να μη μπορεί να δουλέψει η μια ομάδα χωρίς 
την άλλη. Αυτή η τεχνική υπάρχει στις επαγγελματικές ομάδες για 
κατασκευή παιχνιδιών.  

 



Game development teams 



 
Μέθοδος Παζλ / Συνεργατική Μάθηση σε 
δημκιουργικές Μικρές Ομάδες  

1. Κουλτούρα Ομάδας: η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας των άλλων με βάση 
την εμπειρία του καθενός και για την ανάπτυξη των άλλων  

2. Κοινή επιθυμία / κύριες ιδέες για κάθε μέλος  

3. Σημαντική συνεισφορά από κάθε μέλος  

4. Ευρύ φάσμα ειδικοτήτων  

5. Πλήρης αξιοποίηση του εγκεφάλου των μαθητών  

6. Πλήρης αξιοποίηση της φαντασίας  

7. Σύντομο χρονικό διάστημα  

 



Κατασκευή Συνεργατικού Παιχνιδιού  
• Ομάδες: Σεναρίου, Ζωγραφικής / Γραφικών, Μουσικής / Ήχου, 

Προγραμματισμού  



 
Ομάδα Γραφικών/Ζωγραφικής  



 
Ομάδα Γραφικών/Ζωγραφικής  



 
Ομάδα Γραφικών/Ζωγραφικής  



 
Ομάδα Γραφικών/Ζωγραφικής – Επεξεργασία 
εικόνων  



 
Ομάδα Σεναρίου: 6 στοιχεία / κλειδιά  



 
Ομάδα Σεναρίου  



 
Ομάδα Σεναρίου – Επεξεργασία κειμένου  



Ομάδα Μουσικής: Λόγος, Ήχος, Μουσική  



Η Ομάδα Μουσικής & Ήχου  



Ομάδα Προγραμματιστών  



Ομάδα Προγραμματιστών  



Το Σπίτι του Μυστηρίου – Τεστ / Λάθη  



 
Το Σπίτι του Μυστηρίου – Πρώτη παρουσίαση 
στην Α’ Τάξη  



 
Το Σπίτι του Μυστηρίου – Πρώτη παρουσίαση 
στην Α’ Τάξη  



Το Σπίτι του Μυστηρίου πέρασε το τεστ!!  



Ευτυχισμένοι με το αποτέλεσμα!  

 

https://scratch.mit.edu/projects/54660312/   

https://scratch.mit.edu/projects/54660312/


 
Ευτυχισμένοι με το αποτέλεσμα!  

 

https://scratch.mit.edu/projects/54660312/   

https://scratch.mit.edu/projects/54660312/


Οι Μαθητές/τριες της Δ’ Τάξης 



Άλλα 
Παραδείγματα 



STEAM Creative Design Thinking 



STEAM Creative Design Thinking 



STEAM Creative Design Thinking 



STEAM Creative Design Thinking 



STEAM Creative Design Thinking 



STEAM Creative Design Thinking 



STEAM Creative Design Thinking 



STEAM Creative Design Thinking 



STEAM Creative Design Thinking 



Αποτελεσματικές Μικρές Δημιουργικές Ομάδες 

• Έχουν σαφείς και κοινούς στόχους  

• Μοιράζονται την ευθύνη για αυτούς τους στόχους  

• Μετρούν την πρόοδο των στόχων  

• Είναι σχετικά μικρές  

• Υπάρχει η αναγκαία σύνθεση δεξιοτήτων και ρόλων  

• Διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους – τεχνικό εξοπλισμό- για το 
έργο  

• Έχουν την υποστήριξη από τους ανωτέρους τους  

• Συμφώνησαν σχετικά με τους βασικούς κανόνες για τη συνεργασία  

• Υπάρχει καθηκοντολόγιο για κάθε μέλος  

 



• Έχουν σχεδιάσει και συμφωνήσει για τις πρακτικές και τις διαδικασίες για την 
εκπόνηση του έργου  

• Υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον εποικοδομητικά και πολύ εξυπηρετικά  

• Υπάρχει αναγνώριση της επιτυχίας ατομικά και ομαδικά  

• Χειρίζονται τις συγκρούσεις εποικοδομητικά και ανοικτά  

• Δημιουργούν μια συλλογική παραγωγή που επιτυγχάνει τους στόχους του έργου  

• Χρησιμοποιούν χρόνο για να γνωριστούν μεταξύ τους  

• Χρησιμοποιούν χρόνο για να κατανοήσουν την πολιτιστική τους πολυμορφία  

• Το εργασιακό τους στυλ αντικατοπτρίζειτο σύνολο των ανωτέρω παραγόντων  

Αποτελεσματικές Μικρές Δημιουργικές Ομάδες 



Συμπεράσματα 
• Προσεγγίσεις: Δημιουργική Συνεργατική Μάθηση με Μέθοδο Πρότζεκτ και ΤΕΠ, 

Σχεδιαστική Σκέψη, Ζώνη Επικείμενης Δημιουργικής Ροής  

• Πλεονεκτήματα 

• Διαθεματικότητα 

• Διαφορετικά μαθησιακά μοτίβα σκέψης και δημιουργικότητας 

• Τεχνικές δημιουργικότητας και φαντασίας,  

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναλυτικής σκέψης, διορατικότητας, αξιολόγηση και 
προσοχής,  Η/Υ και μηχανικής   

• Πραγματική χρήση στη ζωή του μαθητή 

Ανθρώπινη δημιουργικότητα σημαίνει να ονειρεύεσαι, να φαντάζεσαι, να 
αισθάνεσαι και να δημιουργείς μαζί με τους συμμαθητές σου, να αλλάζεις ακόμα 
και τη μοίρα σου. 

 



Απορίες; 



Ευχαριστώ πολύ! 


