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Περιεχόμενο παρουσίασης:

Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες

Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές με τις απαιτήσεις της
Ευρώπης

Ερευνητική Εργασία (Project)-Προφορική Παρουσίαση

Το Πανηγύρι της επιστήμης»

Εκμάθηση ξένης γλώσσας μέσω περιεχομένου
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Παρούσα Κατάσταση-
Προβλήματα

Απογοητευτική εικόνα απόδοσης του
ελληνικού σχολείου

Οι μέτριες επιδόσεις του εκπαιδευτικού
συστήματος σε σχέση με τους στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (ET 2010)
Οι μέτριες επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών σε
διεθνείς αξιολογήσεις (PISA-OECD) 
η χαμηλή θέση της Ελλάδας ως προς τη
χρήση της τεχνολογίας
το φαινόμενο της αποδημίας Ελλήνων
επιστημόνων
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Εθνική Στρατηγική για την
προώθηση των δεξιοτήτων
στην εκπαίδευση
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Βασικές Δεξιότητες που
αξιολογούνται μέσω εθνικών
εξετάσεων
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Σύγχρονες Απαιτήσεις

Bologna Process

Europe 2020
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Προτεινόμενη Λύση

Εισαγωγή νέων μεθοδολογιών μάθησης

Έμφαση στις Δεξιότητες

Διαθεματικότητα (transversal skills)

7



Πρόταση 1: Ερευνητική Συνθετική
Εργασία & Παρουσίαση

Βήματα
Επιλογή θέματος στο πλαίσιο του
μαθήματος/επίσκεψης/παράστασης

Αναζήτηση ηλεκτρονικών και μη πηγών

Σύνθεση εργασίας με πηγές

Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας

Προφορική παρουσίαση στην τάξη
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Στόχοι

Ο Μαθητής κατακτά το «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», και
δίνεται τέλος στο «μαθαίνω απ’ έξω», με νέες διδακτικές
μεθόδους, εκπαιδευτικά υλικά και ψηφιακά εργαλεία.
Ανάπτυξη νοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας
Ο Μαθητής γίνεται «μικρός διανοούμενος». Αποκτά
μεγαλύτερη ικανότητα και άνεση στην χρήση, προφορικά
και γραπτά, της ελληνικής γλώσσας.
Ο Μαθητής γίνεται «μικρός ερευνητής» . Αποκτά ποιότητα
και ταχύτητα στην ανάλυση και στη σκέψη, ώστε με κριτική
ικανότητα να μπορεί να επιλέγει μέσα από την πληθώρα
πληροφοριών και γνώσεων που έχει πλέον στην διάθεση
του.
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Οφέλη από την
προτεινόμενη Μεθοδολογία

Υψηλό κίνητρο για μάθηση
Αύξηση της ικανότητας ανάγνωσης (literacy, reading)
δεξιοτήτων συζήτησης, ευχέρειας του λόγου, 
οργάνωσης του
Εµπλουτισµός λεξιλογίου
∆εξιότητες σύνδεσης λέξεων (οµώνυµα, αντίθετα) 
Προφορική έκφραση ενώπιον της τάξης, αύξηση της
αυτοπεποίθησης
Ενθάρρυνση των παιδιών να εκφράζουν αυτά που
διαβάζουν
Ανάπτυξη συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας
Αξιοποίηση υποδομών για τη μάθηση (βιβλιοθήκες, 
διδακτικό υλικό) 
∆ιοργάνωση εκδηλώσεων µε συγκεκριµένα θέµατα, 
παρουσιάσεις
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Tips

Αρχικά, θέματα οικεία (προσωπικές, πληροφοριακές
παρουσιάσεις)

Ατομικές ή ομαδικές

Παροχή βοήθειας με πηγές (βιβλιοθήκη, ιστοσελίδες, 
άρθρα)

3’-4’ διάρκεια

Δομή δεδομένη

11



Είδη Παρουσιάσεων για
παιδιά

• Διαδικασίες

• Πειθούς
(Persuasive)

• Πληροφοριακές
(Informative)

• Προσωπικές
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Προγράμματα Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων Παρουσίασης για
Παιδιά

Toastmasters (USA)-Youth Leadership Program

http://www.toastmasters.org/Members/MemberExperi
ence/SatellitePrograms/YouthLeadership.asp

Fastrackids: (www.fastrackids.com) (USA, India, 
Germany, Brazil, Russia etc. 

Kid Power Academy: 
(www.kidpoweracademy.com (UK)
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Δεξιότητες Επιστημονικής
Διερεύνησης Κύπρος

Το Πανηγύρι της Επιστήμης (Science Fair) δημοφιλής
εκδήλωση στην Αμερική και την Ευρώπη, σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης.

Στόχος: η εμπλοκή των μαθητών στην επιστημονική
διαδικασία διερεύνησης.

Καλλιέργεια δεξιοτήτων επιστημονικού τρόπου
διερεύνησης, μέσα από συγκεκριμένη πορεία
(διατύπωση ερωτήματος – διατύπωση υπόθεσης -
εντοπισμός και έλεγχος μεταβλητών - καταγραφή
αποτελεσμάτων - εξαγωγή συμπερασμάτων)
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Δεξιότητες Επιστημονικής
Διερεύνησης
Κύπρος (2)

Δημιουργία κινήτρων στα παιδιά για κατάκτηση της
γνώσης, πέρα από τα πλαίσια που καθορίζει η διδακτική
ύλη
Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας σε ομάδες, ανάληψη
πρωτοβουλίας και ευθύνης σε ατομικό επίπεδο
Δημιουργία θετικών στάσεων προς τις Φυσικές Επιστήμες
Καλλιέργεια δημιουργικότητας
Ανάπτυξη προφορικού λόγου και χρήση σωστής
επιστημονικής ορολογίας
Εμπλοκή γονέων στο μαθησιακό έργο
Ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες
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Πρόταση 2: Μάθηση Ξένης
Γλώσσας μέσω περιεχομένου

CLIL ή Content-based Instruction

Διδασκαλία μη-γλωσσικού αντικειμένου μέσω της ξένης
γλώσσας

Άμεση χρήση και αξιοποίηση των γλωσσικών
δεξιοτήτων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Action Plan 2004-06)

16



Ηλεκτρονικές Δραστηριότητες
για Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Ασφαλές δικτυακός τόπός για παιχνίδι, προστασία από
ηλεκτρονικούς κινδύνους, μάθήση μέσω cases και
problem solving: 
http://www.cyberkid.gov.gr/main.html

PISA Mathematics & Problem Solving Test

http://www.oecd.org/pisa/test/
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Ειρήνη Μαμάκου
mamakou@unipi.gr
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