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Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου 
Σχολική Σύμβουλος 

Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. 



«Βίωμα» 

 

Η έννοια του βιώματος συνδέεται με 

το συγκινησιακό φαινόμενο.  

Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που 

συγκινεί καθώς και η γνώση, η οποία 

προέρχεται  από αυτή την εμπειρία 

(βιωματική γνώση). 
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«Βιωματικές Δράσεις» 

Βασίζονται  σε παλαιότερες ή τρέχουσες 
εμπειρίες των μαθητών (οικογένεια, γειτονιά, 
σχολείο, κοινότητα) ή  σε εμπειρίες που 
οργανώνει ο εκπαιδευτικός.  

 

Αξιοποιούνται οι αρχές και οι πρακτικές της 
βιωματικής μάθησης, η οποία βασίζεται στη 
συστηματική ανάλυση των μαθητικών 
εμπειριών, από διαφορετικές σκοπιές.  
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Διακριτό «μάθημα» - τομέας δράσεων και 

δραστηριοτήτων 
 

Βιωματική 

Συνεργατική  μάθηση 

Διερευνητική 

Βιωματικές Δράσεις  

Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου 
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Για αποτελεσματική υλοποίηση Β.Δ 

Έγκαιρος προγραμματισμός. 

Στόχοι και δραστηριότητες σύμφωνα με την 
ηλικία των μαθητών. 

Ευχάριστα και ενδιαφέροντα θέματα. 

 Ο εκπαιδευτικός έχει επίγνωση των ορίων και 
των δυνατοτήτων του και δεν αναλαμβάνει να 
διαχειριστεί καταστάσεις που ξεπερνούν τις 
δυνατότητές του. 

 Δίνει μεγαλύτερη σημασία στο πλάτος και όχι 
στο βάθος της θεματικής ενότητας. 
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Επιδιώξεις του εκπαιδευτικού 
 

 

Μαθαίνει τα παιδιά πώς να μαθαίνουν. 

Αξιοποιεί τις εμπειρίες τους. 

Καλλιεργεί νέες στάσεις, ικανότητες, γνώσεις. 

Βιωματικές Δράσεις 
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Υποβολή (έντυπα και ηλεκτρονικά) συνοπτικής 
πρότασης θέματος στο/στη Σχολικό Σύμβουλο 
Παιδαγωγικής ευθύνης για έγκριση. 
 

Δημοσιοποίηση των βιωματικών δράσεων. 
 

Κατάθεση τελικής έκθεσης στο/στη Σχολικό 
Σύμβουλο. 
 

Τήρηση αρχείου θεμάτων στη σχολική μονάδα. 

Διαδικαστικά ζητήματα 
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Προσοχή! 

Σεβασμός των προσωπικών δεδομένων. 

Το όνομα των μαθητών δηλώνεται στο 

διαδίκτυο  με τα αρχικά γράμματα του 

ονοματεπώνυμου. 

Έγγραφη συγκατάθεση κηδεμόνα για 

εμφάνιση παιδιού σε video, φωτογραφίες. 

… 
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Ενημέρωση μαθητών για θέματα Β.Δ. 

Δήλωση 1ης και 2ης επιλογής τους. 

Δημιουργία τμημάτων (16-20 μαθητών) με 

βάση το θέμα (όχι ΑΒ, παρά μόνο αν …). 

Πρόβλεψη ζώνης «Βιωματικών Δράσεων» στο 

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

Οργάνωση πριν την έναρξη Β.Δ.  
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Μέθοδος εργασίας «project»: 
 

Τρόπος έρευνας που περιλαμβάνει ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων. Πρόκειται για μια μέθοδο 

διδασκαλίας με ομάδες, κατά την οποία 
διδάσκοντες και διδασκόμενοι συμμετέχουν 

εξίσου και οι διδασκόμενοι «μαθαίνουν 
πράττοντας».  

Διερευνητική και συνεργατική η φύση των 
μαθησιακών προσεγγίσεων. 

 

Ανά τμήμα δημιουργία ομάδων 3-5 μελών 

(αλλαγή σύνθεσης στο Β΄ τρίμηνο, αν υπάρξει 
ανάγκη). 

Μεθοδολογία Β.Δ. 
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Στάδια ανάπτυξης  

σχεδίου ερευνητικής εργασίας (project)  
Επιλογή και διατύπωση θέματος. 

Κεντρικό ερώτημα και υποερωτήματα. 

Καθορισμός μεθοδολογίας. 

Καθορισμός ομάδων. 

Καθορισμός ανάπτυξης εργασιών και δραστηριοτήτων – 
Χρονοδιάγραμμα. 

Ατομικός και ομαδικός φάκελος εργασιών. 

Επεξεργασία του υλικού. 

Επιλογή στοιχείων προς παρουσίαση. Συγκρότηση του 
τελικού προϊόντος. 

Παρουσίαση. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ή το blog του 
σχολείου. 

Αξιολόγηση: διαμορφωτική (ανατροφοδοτική), τελική. 11 



Ανάθεση ρόλων στις ομάδες εργασίας 

Ειδικός σε κάποιο θέμα - Διαχειριστής υλικού 

(συγκεντρώνει και ελέγχει το υλικό) – συνήθως ο 

«ηγέτης» της ομάδας. 

Γραμματέας (καταγράφει τη διαδικασία-κρατάει 

τα πρακτικά). 

Συντονιστής (ελέγχει τη διαδικασία εκτέλεσης  

εργασιών και την τήρηση σχεδιασμού και 

χρονοδιαγράμματος). 

Αυτός που χειρίζεται καλύτερα την τεχνολογία 

(Η/Υ , video, κ.ά.) 

Άλλοι ρόλοι … 
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Θεματολογία ΣΚΖ (Α΄ τάξη)  
Κοινωνικο-συναισθηματικός τομέας 

 Σχέσεις μαθητή με τον εαυτό του. 

 Σχέσεις μαθητή με τους συμμαθητές του. 

 Ταυτότητα / Ετερότητα. 

 Διαχείριση συναισθημάτων. 

 Διαχείριση ρήξεων και συγκρούσεων. 

 Πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού. 

 … 

Ομαλή μετάβαση του παιδιού από το 
Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

↓ 
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Θεματικές ενότητες ΣΚΖ (Α΄ τάξη)  

1.  «Επικοινωνώ, αισθάνομαι… είμαι ο 

εαυτός μου». 

2.  «Ζούμε μαζί». 

3.  «Φροντίζω τον εαυτό μου». 

4.  «Το σχολείο ως κοινότητα: ζούμε μαζί 

και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο». 

Για ειδικότερους στόχους και 
υποενότητες, βλέπε ΑΠΣ σ. 40-44. 

↓ 
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Τριμηνιαία ροή ΣΚΖ (Α΄ τάξη) 

Α΄ τρίμηνο: ένα θέμα από μία θεματική 
ενότητα του ΑΠΣ 
 

Β΄ τρίμηνο: άλλο θέμα/υπονεότητα  από την 
ίδια ενότητα του ΑΠΣ 
 

Γ΄ τρίμηνο: το θέμα της σχολικής βίας: 

 Ερευνητικά ερωτήματα: μορφές, συχνότητα 
βίας, προφίλ δραστών και θυμάτων, στάσεις, 
αντιδράσεις, αίτια, επιπτώσεις, πρόληψη…  
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Θεματολογία Β.Δ. (Β΄ τάξη) 

Επιστημονικά πεδία 

1.  Φύση και άσκηση 

2.  Πολιτισμός και δραστηριότητες τέχνης 

 

Συναφή διδασκόμενα μαθήματα: 

Φυσική Αγωγή, Μουσική, Καλλιτεχνικά 
 

↓ 
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Θεματολογία Β.Δ. (Γ΄ τάξη) 

Επιστημονικά πεδία 

1. Τοπική Ιστορία 

2. Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α) 

3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

(Σ.Ε.Π.) 
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Δόμηση διδακτικής περιόδου 

«μαθήματος» Β.Δ. 

1) Παροχή αφόρμησης με ποικίλα ερεθίσματα. 

2) Επεξεργασία-ανάπτυξη του θέματος με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες (καταιγισμό 

ιδεών, ατομικές και ομαδικές εργασίες, 

παιχνίδι ρόλων, διεξαγωγή debate κ.ά.). 

3) Συζήτηση με βάση τους στόχους. 

4) Αποτίμηση, συμπέρασμα στο τέλος της 

διδακτικής περιόδου (ή της επεξεργασίας ενός 

θέματος/δραστηριότητας που απαιτεί πολύ χρόνο για να 

ολοκληρωθεί). 
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Δομή/ενότητες 

της ομαδικής εργασίας 

1) Προβληματιζόμαστε και προγραμματιζόμαστε ως Τμήμα. 

2) Είμαστε ομάδα με ρόλους, δράσεις, δικαιώματα και 

υποχρεώσεις. 

3) Συλλέξαμε, ταξινομήσαμε, μελετήσαμε και παρουσιάζουμε 

τα δεδομένα μας. 

4) Αξιοποιήσαμε συνδυαστικά τα δεδομένα και απαντήσαμε 

στα ερωτήματα. 

5) Κριτική αξιολόγηση ατομικών, ομαδικών θεσμικών 

επιλογών και πρακτικών. 

6) Από τη θεωρία στην πράξη. 

7) Λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα ομάδας. 

19 



Αξιολόγηση τριμήνων Β.Δ. 

Αξιολογείται α) η ατομική συμβολή στην εργασία 
και β) η ομαδική εργασία (μέσος όρος).  

 

Κριτήρια ατομικής αξιολόγησης: α) κατάκτηση 
γνώσεων, ανάπτυξη στάσεων-ικανοτήτων-αξιών, β) 
συμβολή στο κλίμα συλλογικότητας και στο προϊόν 

της συλλογικής εργασίας ⇨ παρατήρηση 
εκπαιδευτικού + ατομικός φάκελος + ημερολόγιο 
μαθητή. 

Κριτήρια αξιολόγησης συλλογικού έργου: με βάση 
την ομαδική εργασία που κατατίθεται ταξινομημένη 
σύμφωνα με τις επτά προηγούμενες ενότητες. 
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Υλικό Β.Δ. για τον εκπαιδευτικό 

Ψηφιακό σχολείο: 

Α) Προγράμματα Σπουδών 

Β) Οδηγοί εκπαιδευτικού και 

Γ) Άλλο ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό 

και για τα έξι επιστημονικά πεδία  

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης) 

Σε πολλούς οδηγούς υπάρχει 
αναλυτικότατο υλικό για 

άμεση εφαρμογή στην τάξη. 21 



Βιβλιογραφία 

Βλ. Ψηφιακό σχολείο, και για τις 3 τάξεις: 
Α) Προγράμματα σπουδών 

Β) Οδηγοί για τον εκπαιδευτικό: 

http://ebooks.edu.gr/new/ps.php   
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