Επιμορφωτικό σεμινάριο 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 – Συνδιοργάνωση: Πανελλήνιος Σύλλογος
Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & 3ο Γυμνάσιο Αγ. Ι/ Ρέντη

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Συντονίστρια – εισηγήτρια για την Σχολική Κοινωνική Ζωή: Χατζηϊωάννου Αντιγόνη Μέλισσα Ίρις ΠΕ 07
Βασική ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ για την ΣΚΖ:
Η καλλιέργεια της κοινωνικής και συναισθηματικής επάρκειας των μαθητών (βλ. Επιμορφωτικό Υλικό,
Πρόγραμμα Σπουδών ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και του θετικού κλίματος
της σχολικής μονάδας, αξίες .
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ του σεμιναρίου:
Ενημέρωση για ΥΛΙΚΟ: ηλεκτρονικό υλικό (θεωρητικό πλαίσιο, δραστηριότητες), βιβλία
Ενδεικτικές δραστηριότητες από το Πρόγραμμα Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.:
Κριτήρια επιλογής Βιβλίων-ταινιών για την ΣΚΖ: στόχος η προαγωγή της κοινωνικής και
συναισθηματικής επάρκειας των μαθητριών/τών
Ποιοτική αξιολόγηση μαθητή: θεωρία – δελτίο αυτοαξιολόγησης
Χρήσιμες και απαραίτητες διαδικασίες για όλα τα γνωστικά αντικείμενα: Δραστηριότητες γνωριμίας,
ασκήσεις κίνησης αφύπνιση του ενδιαφέροντος, προαγωγή της Ομαδοσυνεργατικής (αριθμός μαθητών:3-4
ανά ομάδα, ανάθεση ρόλων: εναλλάσσονται σε τακτά διαστήματα, χωρισμός των ομάδων: έμμεση διακριτική καθοδήγηση
από τον εκπαιδευτικό, ποικιλία και εναλλαγή σε τακτά διαστήματα, ώστε να συνεργαστούν μέχρι το τέλος της σχολικής
χρονιάς με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ - ΥΛΙΚΟ
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις :Στο διαδίκτυο είναι αναρτημένο Ψηφιακό Υλικό (αρκετές σελίδες αλλά άκρως
διαφωτιστικό και αναλυτικό όσον αφορά την στοχοθεσία και την αναγκαιότητα της εισαγωγής της ΣΚΖ ως γνωστικό
αντικείμενο)
πληκτρολογείστε στο διαδίκτυο στα ελληνικά :
Ψηφιακό ΣχολείοΔιαδραστικά Σχολικά βιβλίαΥλικό ανά τάξηΒιωματικές Δράσεις Α΄ Γυμνασίου.
Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί θα κάνετε κλικ πάνω στο


Επιμορφωτικό Υλικό (ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΚΖ) 90 σελίδες



Προγράμματα Σπουδών (ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών ΣΚΖ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

98 σελίδες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: από τις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο ΠΣ
είναι καλό να εστιάσετε στις Α, Β και Δ (Δ1, Δ2) στηρίζοντας την Ψυχική Ανθεκτικότητα
και το θετικό κλίμα της σχολικής μονάδας.
Οι θεματικές ενότητες όπως περιλαμβάνονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ της ΣΚΖ:
Α. Θεματική ενότητα : Επικοινωνώ, αισθάνομαι ... είμαι ο εαυτός μου
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Υποενότητες:
1.Επικοινωνώντας με τους άλλους
2.Τα συναισθήματά μας
3.Γνωριμία με τον εαυτό μας
4.Αντιμετωπίζοντας το άγχος
Β. Θεματική ενότητα : Ζούμε μαζί...
Υποενότητες:
1.Οι σχέσεις μεταξύ μας
2.Διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις – Βάζω όρια
3. Σχολείο και διαφορετικότητα
4. Αξίες και κοινωνικές συμπεριφορές στην ομάδα
Γ. Θεματική ενότητα : Φροντίζω τον εαυτό μου
Υποενότητες:
1. Διατροφή
2. Πρόληψη ατυχημάτων και πρώτες βοήθειες
3. Σωματική υγιεινή
4. Καπνός και αλκοόλ
Δ. Θεματική ενότητα : Το σχολείο ως κοινότητα: Ζούμε μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο
Υποενότητες:
Δ1. Το δικό μας σχολείο
Δ1α. Αίσθηση της κοινότητας και ψυχολογικό κλίμα στην τάξη/ σχολείο
Δ1β. Αγωγή ελεύθερου χρόνου
Δ2. Αξιοποίηση του διαδικτύου
Συμπληρωματικό ηλεκτρονικό ΥΛΙΚΟ
1. σε μορφή PDF το Εκπαιδευτικό Υλικό Αγωγής Υγείας " Στηρίζομαι Στα Πόδια Μου"
http://www.epipsi.gr/pdf/STHRIZOMAI_EgxeiridioEkpaideutikou.pdf
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και αφορά την πρόληψη της χρήσης ουσιών θα βρείτε θεωρητικό πλαίσιο, οδηγίες και χρήσιμο
υλικό και για το ΣΚΖ
Γενικές Πληροφορίες:
Το «στηρίζομαι στα πόδια μου» είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει υλικό κατάλληλο για μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην πρόληψη της χρήσης ουσιών υιοθετώντας στοιχεία και από τα 3
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βασικά μοντέλα (το γνωστικό, το συναισθηματικό, και το ψυχοκοινωνικό) που συνιστούν το θεωρητικό πλαίσιο
στο οποίο αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια προγράμματα πρόληψης ουσιοεξαρτητικών συμπεριφορών.
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων και στην
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Ικανότητες που επιτρέπουν στους μαθητές να παίρνουν υπεύθυνες
αποφάσεις σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους.
Πιο συγκεκριμένα, το υλικό αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες (βιβλία):
1.
2.
3.
4.
5.

Ταυτότητα και Αυτοεκτίμηση
Κατανόηση των Επιρροών
Αυτοπεποίθηση κα Αποφασιστικότητα
Συναισθήματα και Λήψη αποφάσεων
Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτικό στο οποίο αναφέρονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εφαρμογής του
προγράμματος.
2. ΥΛΙΚΟ για την ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΑΥΤΟΥ
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/oikiaki_oikonomia/ekpaideftiko_yliko/gymnasio/a_gymnasiou/1
_anaptixi_endinamwsi_eaftou/
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού
3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:
1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση και Αυτοεκτίμηση
3. 2 Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων
ΤΑΞΗ: Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βιβλίο για την Ψυχική Ανθεκτικότητα
Ένα βιβλίο διαφωτιστικό για την ψυχική ανθεκτικότητα (η τιμή του κυμαίνεται στα 15€ - θα μπορούσε να το δωρίσει ο
σύλλογος γονέων στην σχολική σας βιβλιοθήκη) είναι :

Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Εκδόσεις: τυπωθήτω ISBN 978-960-402-341-7
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η «Ψυχική Ανθεκτικότητα» αναφέρεται στη διαδικασία της θετικής προσαρμογής των ατόμων – αλλά και των
συστημάτων – παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Αποτελεί έναν από τους σύγχρονους τομείς
έρευνας και παρέμβασης στον χώρο του σχολείου. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους
επαγγελματίες –ειδικούς ψυχικής υγείας και τους εκπαιδευτικούς να εμβαθύνουν στην ψυχική ανθεκτικότητα και
να εξασκηθούν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων που προάγουν την
ψυχική ανθεκτικότητα σε επίπεδα σχολικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολικές τάξεις μπορούν να
λειτουργήσουν ως «ψυχικά ανθεκτικές κοινότητες» και να συμβάλουν στην διευκόλυνση της ανάπτυξης και της
σχολικής προσαρμογής όλων των παιδιών. Το βιβλίο αυτό εισάγει μια νέα οπτική στον χώρο της εκπαίδευσης και
αποτελεί ένα από το χρήσιμα εγχειρίδια, καθώς παρέχει τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και τη δυνατότητα για
πρακτική εφαρμογή στο σχολικό περιβάλλον με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε πλαισίου.

Ενδεικτικές δραστηριότητες από το Πρόγραμμα Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.:

Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών για την προαγωγή του θετικού κλίματος
και της ψυχικής ανθεκτικότητας στην σχολική κοινότητα από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & της Εταιρείας σχολικής & οικογενειακής συμβουλευτικής και έρευνας.
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Σχέδιο Ετήσιου Προγραμματισμού
«Ε.Μ.Ε.Ι.Σ»

Ενδιαφερόμαστε
Μοιραζόμαστε
Ενθαρρύνουμε
Ισχυροποιούμαστε
Συμμετέχουμε

Προαγωγή του θετικού κλίματος και της Ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα
Σχέδιο εφαρμογής του Προγράμματος στην Τάξη (Γυμνάσιο)

Διδακτικές
Ώρες

Θεματική ενότητα

Περιεχόμενο

1. ………
Κατακτώντας το
Γινόμαστε ομάδα
όρος Όλοι...μπος

2. ……….

Ετοιμαζόμαστε για
ένα διαφορετικό

Φυλλάδιο
Η τάξη μας :
Αξίες στόχοι

μας

ταξίδι:

3. ……….

Πρόσω ολοταχώς
για...

4. ………

Το νησί του Νιώθω

Ατομικά Φυλλάδια
Στόχοι της τάξης
μας

«Μυθικά ταξίδια»
(πριν την αρχή και μετά το τέλος
κάθε θεματικής ενότητας)

Συναισθήματα

6. ……..

Το Αγχονήσι
Το νησί των
Ευγενών

7. ……….

Το νησί των
Κυανοκράνων

Διαχείριση του
άγχους
Κοινωνικές
δεξιότητες
Επίλυση
συγκρούσεων

Φυλλάδιο
Το σχολείο μας:
αξίες - στόχοι
Γράφημα

Πίνακας στόχων της
5. ……….

(από τους
εκπαιδευτικούς)

«Οι προσωπικοί μου
στόχοι»
(Συμπληρώνεται πριν την
1η συνάντηση, μετά την
αρχική παρουσίαση του
Προγράμματος στην
τάξη)

Αξίες της τάξης

Αποσκευές με αξία

Καταγραφή

Καταγραφή
(από τους Μαθητές)

τάξης
(στο τέλος κάθε θεματικής
ενότητας)

Γράφημα

Στατιστική απόδοση
των αποτελεσμάτων

Γράφημα
Γράφημα

(στο τέλος της κάθε θεματικής
ενότητας με την βοήθεια του
εκπαιδευτικού)

Σχολικός
εκφοβισμός

8. ………..

Η δική μας Ιθάκη

ΚλείσιμοΑπολογισμός

9. ……….

Τελική
Παρουσίαση

Προετοιμασία
Παρουσίαση

Ενδεικτικές δραστηριότητες του προγράμματος
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 1 η Συνάντηση

«Κατακτώντας το όρος Όλοι-μπος»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:






ομάδες των 4-5 ατόμων
κάθε ομάδα θα πρέπει να καταγράψει τις ικανότητες του κάθε μέλους της.
κάθε ομάδα θα ενώσει τις πολλαπλές ικανότητές της σε ένα ποίημα ή κείμενο.
κάθε ομάδα ανακοινώνει τη σύνθεση της.
στη συνέχεια όλα τα ποιήματα ή τα κείμενα ενώνονται σε ένα, όπου φαίνονται οι δεξιότητες ΟΛΩΝ των
μελών της τάξης.

 2 η Συνάντηση Ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό ταξίδι: Αποσκευές με ..

.αξία
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:







ομάδες 4-5 ατόμων.
Ο καθένας γράφει ξεχωριστά, σε ένα κομμάτι χαρτί, 2-3 αξίες στις οποίες πιστεύει και οι οποίες καθορίζουν
τον τρόπο που σκέφτεται και δρα στη ζωή του, στην καθημερινότητά του.
Με την ολοκλήρωση των ατομικών καταγραφών κάθε ομάδα συνδυάζει τις αξίες των μελών της σε ένα
κείμενο.
Τα κείμενα όλων των ομάδων ανακοινώνονται και ενοποιούνται, διαμορφώνοντας τα στοιχεία εκείνα στα
οποία θα ανατρέχει η ομάδα κάθε φορά που αντιμετωπίζει μια δυσκολία.
Χρησιμοποιούμε ένα κουτί, που θα αποτελέσει τη βαλίτσα του ταξιδιού της τάξης, όπου θα μπουν μέσα οι
ατομικές αξίες αλλά και η κοινή διακήρυξη των αξιών που ενστερνίζεται η τάξη.
Ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα ζητούμε από την τάξη να συνθέσει ένα τίτλο ή ένα όνομα που θα
περιγράφει σε συντομία το περιεχόμενο των αποσκευών της.

Κουτί-βαλίτσα
Καλό είναι το κουτί-βαλίτσα να βρίσκεται στην τάξη κάθε φορά που η ομάδα πραγματοποιεί ένα ταξίδι. Την
παροτρύνουμε να ανατρέξει στην βαλίτσα των αξιών ώστε να επιλέξει με ποιο/α στοιχείο/α του περιεχομένου θα
αντιμετωπίσει καλύτερα την εκάστοτε δυσκολία της. (Εάν για παράδειγμα η τάξη περνάει μια περίοδο έντονου
ανταγωνισμού μεταξύ των μελών της, και συνειδητοποιήσει αυτή τη δυσκολία, μπορεί να ανατρέξει στη βαλίτσα και
να επιλέξει ποια αξία θα ήταν καλό να υιοθετήσει ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι της).

Συμπλήρωση φυλλαδίων από τους εκπαιδευτικούς – οδηγίες
Ο Πίνακας 1 δίνεται για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει παραδείγματα αξιών
και στόχων με βάση τους τομείς του τροχού της ψυχικής ανθεκτικότητας. Αυτά δίνονται ενδεικτικά και δεν
αποτελούν δεσμευτικές υποδείξεις.
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«Η τάξη μας: αξίες-στόχοι»
Ο Εκπαιδευτικός της τάξης: Οι αξίες της τάξης καταγράφονται από τον/την εκπαιδευτικό στο σχετικό έντυπο
φυλλάδιο εκπαιδευτικού «Η τάξη μας: αξίες-στόχοι». Εκτός από τα κενά φυλλάδια εργασίας, τα οποία θα χρειαστεί
να συμπληρώσετε παρουσιάζονται και συμπληρωμένοι πίνακες, για να αποτελέσουν ένα παράδειγμα για τη
διευκόλυνσή σας. Συμπληρώνεται η στήλη Αξίες.

Το φυλλάδιο εργασίας 1 με τίτλο «Η τάξη μας: αξίες - στόχοι» περιλαμβάνει επτά στήλες.
 Οι δύο πρώτες στήλες απεικονίζουν τους τομείς του τροχού της ψυχικής ανθεκτικότητας.
 Με βάση τη δραστηριότητα της 2ης συνάντησης η τάξη καταλήγει στην αναγνώριση και ομαδοποίηση των
αξιών της. Αυτές καταγράφονται στην αντίστοιχη στήλη «ΑΞΙΕΣ».
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 3 η Συνάντηση

Πρόσω ολοταχώς για...
Με αυτή τη δραστηριότητα γίνεται μια προσπάθεια να προσδιορίσει η τάξη, ως ομάδα, τι επιθυμεί να επιτύχει, που
θέλει να φτάσει. Όλο αυτό το «ταξίδι» της νέας σχολικής χρονιάς, περά από τους ακαδημαϊκούς στόχους, καλό είναι
να έχει και μια στοχοθεσία αναφορικά με το πώς θα λειτουργεί η τάξη, με ποιο τρόπο θα συνυπάρχουν τα μέλη της,
ώστε να υπάρχει ένα καλό και δημιουργικό κλίμα.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ομάδες των 4-5 ατόμων
Κάθε ομάδα καταγράφει:
Α:



Όλα εκείνα που τους αρέσουν αναφορικά με την ομάδα της τάξης τους
και τρία έως πέντε στοιχεία που θα ήθελαν να αλλάξουν.

Β:
Όλα όσα θέλουν να αλλάξουν, τα οποία θα αποτελέσουν και τους στόχους της τάξης, τον τελικό προορισμό του
ταξιδιού της, την.. .Ιθάκη.
 Τι επιθυμούν να επιτύχουν σαν ομάδα; Να περνάνε καλά, να βοηθούν ό ένας τον άλλο, να μην υπάρχουν
τσακωμοί, να μαθαίνουν όλοι κλπ.
 Καταγράφονται στον πίνακα τα στοιχεία που η ομάδα θέλει να διατηρήσει.
 Καταγράφονται στον πίνακα οι αλλαγές που θέλει να επιτύχει η ομάδα.
 Η τάξη με μυστική ή φανερή ψηφοφορία επιλέγει 3-5 στόχους που θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει.
 Ζητούμε από μια ομάδα να φτιάξει μια αφίσα- πινακίδα που θα αναρτηθεί στην τάξη και θα υπενθυμίζει τον
τελικό προορισμό- τους στόχους της ομάδας.(Η τάξη μπορεί να δώσει ένα όνομα στον τελικό της
«προορισμό»).
 Οι στόχοι της τάξης καταγράφονται από τον/την εκπαιδευτικό στο έντυπο «Η τάξη μας: αξίες - στόχοι» συμπληρώνουμε τις στήλες: Τα θετικά μας στοιχεία / Οι δυσκολίες μας / Οι Στόχοι μας. Για τη συμπλήρωση
του φυλλαδίου δίνονται σχετικές οδηγίες).
Συμπλήρωση φυλλαδίων από τους εκπαιδευτικούς – οδηγίες
«Το σχολείο μας: αξίες - στόχοι»
Το φυλλάδιο εργασίας 2 με τίτλο «Το σχολείο μας: αξίες - στόχοι» αποτελεί τη σύνθεση των φυλλαδίων εργασίας
κάθε τάξης με στόχο τη δημιουργία του προφίλ του σχολείου, την ευρύτερη καταγραφή αξιών και στόχων και την
αναζήτηση κοινών σημείων μεταξύ των τάξεων. Ο εκπαιδευτικός κάθε τάξης σε συνεργασία με τον συντονιστή του
σχολείου συμπληρώνει σε έναν κοινό πίνακα τα αποτελέσματα από τη δουλειά της τάξης του. Η σύνθεση των
καταγραφών μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα ή σε όποια άλλη μορφή επιθυμείτε. (Εκτός
από τα κενά φυλλάδια εργασίας, τα οποία θα χρειαστεί να συμπληρώσετε παρουσιάζονται και συμπληρωμένοι
πίνακες, για να αποτελέσουν ένα παράδειγμα για τη διευκόλυνσή σας.)




Με βάση τη δραστηριότητα της 3ης συνάντησης η τάξη καλείται να εντοπίσει και να αναγνωρίσει τα θετικά
στοιχεία που υπάρχουν, καθώς και τις δυσκολίες που εντοπίζονται, δηλαδή τι αρέσει στους μαθητές στην
τάξη τους και τι θα ήθελαν να αλλάξουν σε σχέση με την αξία ή τις αξίες που έχει/ έχουν επιλεγεί. Στις δύο
στήλες που εντάσσονται στην κατηγορία «ΕΚΤΙΜΗΣΕIΣ - ΠΡΟΦΙΛ ΤΑΞΗΣ» καταγράφονται τα θετικά
στοιχεία και οι υπάρχουσες δυσκολίες αντίστοιχα.
Στη συνέχεια της ίδιας δραστηριότητας η τάξη θα καταλήξει στο να θέσει στόχους τόσο για την ενίσχυση της
θετικής συμπεριφοράς, όσο και για την μείωση των αρνητικών συμπεριφορών. Στις δύο στήλες που
8
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εντάσσονται στην κατηγορία «ΣΤΟΧΟΙ» καταγράφονται οι αντίστοιχοι στόχοι.

Ξεκινάει το ταξίδι
Έχοντας ολοκληρώσει τις τρεις πρώτες συναντήσεις «προετοιμασίας» ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το ταξίδι της
ομάδας σε νησιά που θα γνωρίσουμε νέες εμπειρίες, θα μάθουμε καινούργια πράγματα, θα ταξιδέψουμε με
το μυαλό και την καρδιά.
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Για κάθε θεματική ενότητα έχουν επιλεγεί συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν:




Συγκεκριμένους στόχους
Περιγραφή της διαδικασίας
Άξονες συζήτησης.

Στην συνέχεια παρατίθενται κάποιες ενδεικτικές Δραστηριότητες για το 7ο στάδιο του προγράμματος: 4ο Λιμάνι:

Το

νησί των Κυανόκρανων
Θεματική ενότητα: «Επίλυση

συγκρούσεων»

Την πρώτη ημέρα παραμονής στο «Νησί των Κυανόκρανων» η τάξη θα εφαρμόσει τη δραστηριότητα
«Τι

τύπος είσαι»

Στόχοι:


Να ασκηθούν οι μαθητές στην αναγνώριση συναισθημάτων θυμού και τύπων αντίδρασης σε
συγκρούσεις, μέσω μη λεκτικών μηνυμάτων.



Να αναδειχθεί ο «διεκδικητικός» ως ο καταλληλότερος τύπος αντίδρασης.



Να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων.

Διαδικασία:
Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Οι ομάδες αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν το ίδιο σενάριο, το
οποίο περιγράφει μια σύγκρουση μεταξύ δύο (ή περισσότερων) προσώπων. Σε κάθε ομάδα ανατίθεται –με
τυχαίο τρόπο- να καταγράψει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των προσώπων του
σεναρίου, με βάση έναν από τους τρεις τύπους αντίδρασης σε καταστάσεις σύγκρουσης: Τον παθητικό, τον
επιθετικό και τον αυτοϋποστηρικτικό. Μετά από ένα διάστημα προετοιμασίας(περίπου δέκα λεπτά) οι
ομάδες ορίζουν έναν εκπρόσωπο, ο οποίος παρουσιάζει στην τάξη την αντίστοιχη εκδοχή επίλυσης της
σύγκρουσης. Μετά την παρουσίαση και των τριών εκδοχών ακολουθεί συζήτηση.
Άξονες συζήτησης:



Ποια είναι τα συναισθήματα που επικρατούν σε κάθε τύπο;



Ποιες είναι οι σκέψεις, οι ανάγκες και η συμπεριφορά κάθε ατόμου με βάση την κάθε εκδοχή;



Ποιες είναι οι συνέπειες που επιφέρει κάθε εκδοχή;

Στον παθητικό τύπο συνήθως καταπιέζονται τα συναισθήματα και οι ανάγκες του ενός ατόμου, σε αντίθεση
με ένα άλλο άτομο που υπερισχύει.
Στον επιθετικό τύπο, το ένα άτομο αψηφά την οπτική των άλλων, επιχειρεί να επιβάλει τη δική του άποψη
και να ικανοποιήσει τους δικούς του στόχους.
Στον αυτοϋποστηρικτικό τύπο επίλυσης δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ο ένας σέβεται την άποψη
και τα δικαιώματα των άλλων, διεκδικώντας, ταυτόχρονα, ο καθένας και τις δικές του επιδιώξεις.
Υλικά:

Καρτέλες που περιγράφουν ένα σενάριο σύγκρουσης
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π.χ. καβγάς με τον αδερφό μου, γιατί μου ήπιε τον χυμό που είχα στο ψυγείο.



Ο Γιάννης, ο Δημήτρης και ο Φίλιππος είναι τρεις φίλοι που πηγαίνουν στην Α' Γυμνασίου. Ο
καθηγητής της Ιστορίας τούς αναθέτει για το Σαββατοκύριακο να κάνουν μαζί μία εργασία για τα
σημαντικότερα έργα της Αθήνας του «Χρυσού Αιώνα». Στο τέλος, όμως, ο Γιάννης τούς
αποκαλύπτει ότι, επειδή το Σαββατοκύριακο έχει ήδη κανονίσει να πάει εκδρομή με τους γονείς του,
δεν μπορεί να τους βοηθήσει στην εργασία. Ζητά, μάλιστα, από τα παιδιά να την κάνουν αυτά για
χάρη του και στο τέλος να βάλουν το όνομά του. Ο Δημήτρης , παρόλο που δεν συμφωνεί,
αναγκάζεται να δεχθεί την πρόταση του Γιάννη για να μην έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση μαζί του.
Ο Φίλιππος από την άλλη, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα ο
Γιάννης και του λέει πως αν δεν βοηθήσει στην εργασία, το όνομά του δεν πρόκειται να μπει στο
τέλος.



Η Κατερίνα έχει κανονίσει με μια φίλη της, την Αμαλία να διαβάσουν μαζί το Σάββατο για το
επικείμενο τεστ στη Φυσική. Το πρωί του Σαββάτου η Αμαλία παίρνει τηλέφωνο την Κατερίνα και
της λέει ότι θα φύγει με τους γονείς της για το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα ι όμως η Κατερίνα
μαθαίνει ότι στην πραγματικότητα η Αμαλία δεν είχε φύγει αλλά είχε βγει το Σάββατο το βράδυ με
άλλα παιδιά από την τάξη τους που δεν είχαν καλέσει την Κατερίνα. Αργότερα οι δύο φίλες συναντώνται. Η Κατερίνα δεν μπορεί να κρύψει τη δυσαρέσκειά της.



Ο Μάρκος γυρνώντας από το σχολείο βρίσκει το δωμάτιό του άνω κάτω. Η ντουλάπα με τα ρούχα
του είναι ανοιχτή και πολλά από αυτά βρίσκονται σωριασμένα πάνω στο κρεβάτι. Ο πατέρας εξηγεί
στον Μάρκο ότι ο μικρός του αδερφός δεν είχε καθαρή μπλούζα για να φορέσει κι έτσι δανείστηκε
μία δική του. Ο Μάρκος τρέχει στο δωμάτιο του αδερφού του Κώστα και ζητά εξηγήσεις. Ο Κώστας
δεν φαίνεται πρόθυμος να ανεχθεί τα νεύρα του αδερφού του και αρχίζει να του φωνάζει. Ο πατέρας
προσπαθεί να ηρεμήσει τα δύο παιδιά που ετοιμάζονται να πιαστούν στα χέρια.

 ……. Συνάντηση
Την δεύτερη ημέρα παραμονής στο «Νησί των Κυανόκρανων» η τάξη θα εφαρμόσει τη δραστηριότητα
«Χαρτιά που μιλάνε»
Στόχοι:


Να κατανοήσουν οι μαθητές την επιρροή της επιθετικότητα και της βίας στη συναισθηματική
κατάσταση του ατόμου που τη βιώνει



Να συνειδητοποιήσουν πόσο δύσκολο είναι να ξεπεράσει κάποιος το τραυματικό γεγονός μιας
επαναλαμβανόμενης βίαιης πράξης

Διαδικασία:
Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Σε κάθε μαθητή δίνουμε μια λευκή κόλλα Α4.
Ζητούμε από τους μαθητές να μουτζουρώσουν και να τσαλακώσουν το χαρτί όσο περισσότερο μπορούν με
όποιον τρόπο θέλουν. Όταν όλοι μουτζουρώσουν και τσαλακώσουν τα χαρτιά τους, ζητούμε να τα
προσπαθήσουν να τα επαναφέρουν στην αρχική τους μορφή. Όταν όλοι οι μαθητές ολοκληρώσουν, όσο
μπορούν, με την επαναφορά του χαρτιού τους στην «αρχική» του κατάσταση, τους ζητούμε να γράψουν μια
παράγραφο έχοντας υπόψη τους τα παρακάτω. «Ας υποθέσουμε ότι το λευκό και λείο χαρτί είναι η
συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου και η «αλλοίωση» που δέχθηκε μια πράξη βίας /επιθετικότητας.
Πόσο επηρεάζεται από αυτή και πόσο εύκολο είναι να αποκατασταθεί;». Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν
την καταγραφή τους ανακοινώνουν στην υπόλοιπη τάξη αυτό που έγραψαν. Ακολουθεί συζήτηση με τους
παρακάτω άξονες.
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Άξονες συζήτησης:
-Μας επηρεάζει το ίδιο οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά; (Δεν μας επηρεάζει το ίδιο κάθε επιθετική
συμπεριφορά, αφού δεν έχει πάντα την ίδια ένταση, το ίδιο βάθος, την ίδια σημασία για όλους. Εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες όπως από ποιόν ασκείται, σε ποιόν ασκείται, για πόσο καιρό κάποιος είναι δέκτης βίαιης συμπεριφοράς
κλπ.)

-Πόσο συχνά κάποια άτομα γίνονται δέκτες βίαιων και επιθετικών συμπεριφορών, σε διάφορα πλαίσια;
(Στην καθημερινή ζωή η άσκηση βίας και η επιθετική συμπεριφορά συναντώνται σε πολλά πλαίσια, στην οικογένεια,
στην εργασία, στο σχολείο)

-Για ποιο λόγο κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει βία εναντίον κάποιου/ων ατόμου/ων, όταν δεν έχει
δεχθεί ανάλογη συμπεριφορά από αυτό/ά το/τα άτομο/ά; (Γιατί έχει ο ίδιος δεχθεί βία, γιατί μιμείται κάποιον
«σημαντικό» για εκείνον, για να δείξει τη δύναμή του, για να ασκήσει εξουσία, για να προκαλέσει πόνο, κλπ.)

-Με ποιο τρόπο μας επηρεάζουν οι βίαιες και επιθετικές συμπεριφορές το άτομο; (Προκαλούν έντονο πόνο,
εκτός από φυσικό και συναισθηματικό. Μας κάνουν να νιώθουμε αδύναμοι και αβοήθητοι. Όταν οι πράξεις αυτές
συνοδεύονται και από απειλές σχετικά με την κοινοποίησή τους η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μας κυριεύουν)

- Τι θα ήταν καλό να κάνουμε όταν αντιληφθούμε ότι κάποιος είναι δέκτης επιθετικής και βίαιης
συμπεριφοράς; (, να μιλήσουμε σε κάποιον ενήλικα- εκπαιδευτικό, γονιό, ή άλλο- να ζητήσουμε βοήθεια, να
αναλάβουμε οι ίδιοι δράση κλπ.)

-Τελικά η βία είναι «μαγκιά»; «Μαγκιά» είναι να έχεις τη δύναμη να υπερασπίζεσαι την αξιοπρέπεια και το δίκαιο
για εσένα και για τους άλλους, «μαγκιά» είναι να αποφασίζεις να κάνεις αυτό που είναι σωστό όταν οι άλλοι
προσπαθούν να σε αποτρέψουν με διάφορους τρόπους, «μαγκιά» είναι να μιλάς όταν όλοι σωπαίνουν κλπ.)

Υλικά:

Λευκές κόλλες χαρτί Α4 (μία για κάθε μαθητή)

Ακολουθούν ενδεικτικά μερικές σελίδες από το προτεινόμενο ημερολόγιο για τον μαθητή:
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Υλικό με το θεωρητικό πλαίσιο και αντίστοιχες δραστηριότητες για το πρόγραμμα ΕΜΕΙΣ περιλαμβάνεται
στο εκπαιδευτικό πακέτοΙ Ι Ι Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Προγράμματα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας & της Μάθησης στη
Σχολική Κοινότητα, Επιστημονική Επιμέλεια Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου, εκδόσεις τυπωθήτω)

Ταινίες- Βιβλία που στηρίζουν την Ψυχική Ανθεκτικότητα
Έχουν διπλή παιδαγωγική λειτουργία:
•

αυτήν που αφορά το περιεχόμενο και την ψυχαγωγία

•

αυτήν που σχετίζεται με την Ηθική το Ήθος και το επιμύθιο

Μέσα από αυτά:
•

προσφέρουν σημαντικά πρότυπα συμπεριφοράς

•

γίνονται αντιληπτές οι διαφορετικές προοπτικές που ανοίγονται στον καθένα, ώστε να έχει
επιλογές για την επίλυση των προβλημάτων

•

λειτουργούν από μόνα τους ως μέσα ψυχαγωγίας, (αποσπούν την προσοχή, ανακουφίζουν και
χαλαρώνουν, είναι μια «Ανάπαυλα» από τις έννοιες και τα προβλήματα).

Στο επίκεντρο των «Αφηγηματικών ειδών» που προάγουν την Ψυχική Ανθεκτικότητα βρίσκονται:
η επιτυχημένη αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή μιας δύσκολης κατάστασης
η παράλληλη παραπομπή μεταξύ των άλλων και στα ακόλουθα τυπικά χαρακτηριστικά που αφορούν τον
χαρακτήρα ενός ατόμου:


Αυτενέργεια



Ανάληψη ευθυνών



Εμπιστοσύνη στις προσωπικές ικανότητες και αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να
αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της ζωής



Θετική αυτοεκτίμηση και επίγνωση των δυνάμεών του και των δυνατών του
σημείων.



(χτίζει κοινωνικές σχέσεις και κινητοποιεί το κοινωνικό του περιβάλλον, ώστε να τον
συνδράμει και να τον ενισχύσει)



Αίσθηση αλληλεγγύης, κοινωνική ευαισθησία (ο πρωταγωνιστής αισθάνεται
υπεύθυνος για τους άλλους)

Παιδικό παραμύθι για την Ψυχική Ανθεκτικότητα
Swimmy Leo Lionni (BELTZ & Gelberg) aus dem Amerikanischen von Jamew Krüss
Οι Μουσικάντηδες της Βρέμης (παραδοσιακό λαϊκό παραμύθι)
ΤΑΙΝΙΕΣ για ΣΚΖ
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Tα Μυαλά που Κουβαλάς

Inside Out

4,5 / 5

Animation 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 94'
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Πιτ Ντόκτερ
Η 11χρονη Ράιλι μετακομίζει με την οικογένειά της από τις μεσοδυτικές πολιτείες στο Σαν Φρανσίσκο και
τα συναισθήματά της (Χαρά, Θυμός, Θλίψη, Αηδία και Φόβος) προσπαθούν να την κατευθύνουν, σε διαρκή
αντιπαράθεση μεταξύ τους, στην καινούργια ζωή της.

Συνοπτική κριτική
Αριστουργηματικό κινούμενο σχέδιο της Pixar, το οποίο σχολιάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά με
ξεκαρδιστικό σαρκασμό, βαθιά τρυφερότητα και ατελείωτες κινηματογραφικές ιδέες. Απλότητα και
πολυδιάστατες αναφορές, κωμωδία χαρακτήρων, περιπέτεια αγωνίας και συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης
συνδυάζονται με έναν απόλυτα πρωτότυπο και ευρηματικό τρόπο σε μια από τις κορυφαίες, μετρημένες στα
δάχτυλα τού ενός χεριού στιγμές της animation ιστορίας.
Ταινίες και βιβλία για την Προαγωγή της Ψ.Α. που έχουν προταθεί από συναδέλφους εκπαιδευτικούς
Γερμανικής Φιλολογίας στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος Σύγχρονες προσεγγίσεις για τον

ρόλο των γονέων και των εκπαιδευτικών στην διάπλαση του παιδιού σε Ενεργό Σκεπτόμενο Πολίτη .
Λαμπρινή Γιολδάση:
«Η θεωρία των πάντων» (2014)
«Ένας υπέροχος άνθρωπος» (2001) (A beautiful mind)
«Το κυνήγι της ευτυχίας» (2006) (The pursuit of happiness)
Πατίκα Αντιγόνη:
“Iron Will” (Η δύναμη της θέλησης)
“Lordi” (Θέμα:Bullying / Antibullying)
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«Ο Λόγος του Βασιλιά»
B) Λογοτεχνικά κείμενα
«Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς» ,Μαρούλα Κλιάφα (Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄
Γυμνασίου)
- «Ελεύθεροι πολιορκημένοι» Διονύσιος Σολωμός (Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου)
Αδαμαντία Μάρκου:
"Ο κύκλος των χαμένων ποιητών"
το βιβλίο της Ζωρζ Σαρή "Το ψέμα" για παιδιά Γυμνασίου.
"Το Ψέμα": Μετά τον χωρισμό των γονιών της η Χριστίνα, ένα δεκαπεντάχρονο κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη,
αναγκάζεται να μετακομίσει μαζί με τη μητέρα της στην Αθήνα. Η μητέρα της πιάνει δουλεία ως θυρωρός
πολυκατοικίας. Η Χριστίνα απογοητεύεται από το νέο της σπίτι (ένα υπόγειο διαμέρισμα) και τον καινούριο
τρόπο ζωής της. Έτσι, στο καινούριο της ακριβό σχολείο, όπου διδάσκει ο θείος της ο Γιώργος και εκείνη
φοιτά δωρεάν, γνωρίζει νέους φίλους, αλλά διστάζει να τους «ανοιχτεί» και να τους πει την αλήθεια για ό,τι
συμβαίνει στη ζωή της. Ακόμη και η ξαδέρφη της η Ρέα, την οποία γνωρίζει για πρώτη φορά, αγνοεί την
αλήθεια, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να την αμφισβητεί. Η Χριστίνα γίνεται για πολλούς η «καινούρια», η
«ψηλομύτα», η «απόμακρη», αλλά κερδίζει και έναν καλό φίλο, τον Αλέξη. Ο Αλέξης τη βοηθά να αποκτήσει
ξανά τη χαμένη της ισορροπία, να αποκαταστήσει την εικόνα της, την εμπιστεύεται και την οδηγεί στην
αποκάλυψη της αλήθειας. (Είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία και νομίζω ότι διαβάζεται ευχάριστα από όλες
τις ηλικιακές ομάδες χάρη στο υπέροχο γράψιμο της Ζωρζ Σαρή και στην ωραία ιστορία που πραγματεύεται).
Ζηνοβία Μπέλλου-Παπαδάκη Αργυρώ
Η λέσχη των αυτοκρατόρων
Ο κύκλος των χαμένων ποιητών
Τα παιδιά της χορωδίας
Το κυνήγι της ευτυχίας
Ο ναυαγός
Η ζωή του Πι
Κράμερ εναντίον Κράμερ
Ρέα Χαντζιάρα – Κυριακή Τριανταφύλλου
«TheBookThief» (Η κλέφτρα των βιβλίων) Αμερικανογερμανική ταινία2013. Διάρκεια: 131΄.
Σκηνοθεσία: Μπράιαν Πέρσιβαλ
Παίζουν: Τζέφρι Ρας, Έμιλι Γουότσον, ΣόφιΝέλις
Σενάριο: Μάικλ Πετρόνι
Σύντομη περίληψη
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Η Λίζελ μετακομίζει στο σπίτι της ανάδοχης οικογένειας των Χούμπερμαν λίγο προτού ξεκινήσει ο Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος. Η προσαρμογή της στη νέα πραγματικότητα είναι δύσκολη, αφού η μητριά της Ρόζα
και οι συμμαθητές της κάνουν τη ζωή δύσκολη. Μοναδική εξαίρεση ο κατάξανθος γείτονάς της Ρούντι, ο
οποίος γίνεται γρήγορα αχώριστος φίλος της, ενώ με τη βοήθεια του καλοκάγαθου πατριού της Χανς η
μικρή Λίζελ μαθαίνει γραφή και ανάγνωση. Αυτήν την εμμονική της σχέση με τη λογοτεχνία, η οποία θα
την οδηγήσει μέχρι την κλοπή, ενισχύει ένας απρόσκλητος επισκέπτης.

Οι 12 Ένορκοι

Ενδιαφέρουσα ταινία, αφορά την διεργασία για τον μετασχηματισμό της σκέψης.

Το έργο μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του 1957, όπου ένας έφηβος 16 χρονών κατηγορείται για φόνο. Οι
δώδεκα ένορκοι συνεδριάζουν για το αν θα εφαρμοστεί η θανατική ποινή. (Παίζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά
στο Θέατρο Αλκμήνη)

12 Angry Men
Δραματική 1957 | Ασπρόμ. | Διάρκεια: 96'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Σίντνεϊ Λιούμετ με τους: Χένρι Φόντα, Μάρτιν Μπάλσαμ, Λι Τζ.Κομπ, Τζακ
Γουόρντεν
Δώδεκα ένορκοι συνεδριάζουν για να εκδώσουν την απόφαση σε μια υπόθεση ανθρωποκτονίας. Κι ενώ όλοι οι
υπόλοιποι είναι πεπεισμένοι πως ο νεαρός κατηγορούμενος είναι ένοχος, ένας από αυτούς προσπαθεί να τους
πείσει να επανεξετάσουν τα στοιχεία.
αθηνόραμα.gr στο facebook
Συνοπτική κριτική
Θεατρικής καταβολής δικαστικό δράμα-σταθμός για τα χολιγουντιανά δεδομένα, σκηνοθετημένο με κλειστοφοβική
ένταση. Χρυσή Άρκτος στο Βερολίνο και τρεις (ταινία, σκηνοθεσία, σενάριο) οσκαρικές υποψηφιότητες.
http://www.athinorama.gr/fashionandbeauty/

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτοαξιολόγηση: Είναι από τις πιο σημαντικές μεθόδους στην εκπαιδευτική αξιολόγηση και αφορά όχι
μόνο τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά και την απόδοση/αποτίμηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή
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μέτρου με σκοπό την αξιολόγηση των αλλαγών που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μίας
διδακτικής μεθόδου, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή ενός μέσου (Ντολιοπούλου&Γουργιώτου 2008:
36).
Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή αφορά την εμπλοκή του ίδιου του μαθητή στη διαδικασία αξιολόγησης
του. Με τη λειτουργία αυτή έχει την ευκαιρία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να καθοδηγεί τη
μάθηση του. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις, ώστε οι μαθητές να
διαμορφώνουν εικόνα του τι μαθαίνουν και πώς το μαθαίνουν. Επομένως η μεταγνωστική ικανότητα του
μαθητή μέσα από την αυτοαξιολόγηση διαρκώς αναπτύσσεται και ο ίδιος γίνεται ικανός να σχεδιάζει
συνειδητά, βασισμένος στην επίγνωση της μάθησης του, σε εμπειρίες του, να διαμορφώνει κανόνες και
να προσαρμόζει την μαθησιακή του πορεία ανάλογα με τα νέα δεδομένα. (Κωνσταντίνου, 2007,
Κατσαρού &Δεδούλη, 2008).
Βασική προϋπόθεση επιτυχίας της αυτοαξιολόγησης είναι η αρχική διατύπωση με σαφήνεια των
κριτηρίων αναφοράς και στη συνέχεια η εμπλοκή των μαθητών στην αξιολόγηση των επιτευγμάτων τους.
Αυτοαξιολόγηση ουσιαστικά σημαίνει άμεση ανάμειξη του μαθητή στον καθορισμό των κριτηρίων που θα
χρησιμοποιηθούν για να κριθεί κάθε εργασία του, καθώς και διατύπωση κρίσεων για το βαθμό, στον
οποίο μια συγκεκριμένη εργασία καλύπτει τα κριτήρια αυτά (Boud, 1997: 12).
Η αυτοαξιολόγηση είναι κοινωνική διαδικασία, όπου ο μαθητής δε διαμορφώνει κρίσεις ανεξάρτητα από
τις κρίσεις των άλλων. Η συμβολή των συμμαθητών και του εκπαιδευτικού είναι σημαντική στην
ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να αυτοαξιολογείται. Η ανατροφοδότηση που μπορούν να δώσουν
στον μαθητή ο εκπαιδευτικός και οι συμμαθητές του έχει στόχο τη βελτίωση της εργασίας που έχει
παραχθεί και μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση συνεργατικού κλίματος στην τάξη (Boud, 1997: 15 17). Η αυτοαξιολόγηση δεν είναι απλή δραστηριότητα, αλλά σύνθετη και απαιτητική που απαιτεί χρόνο
και γνώσεις. Δεν θεωρείται μόνο διαδικασία διδακτική, ούτε αποσυνδέεται από τη διδασκαλία και τη
μάθηση, αφού και οι δύο αυτές διαδικασίες είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Αρχικά οι μαθητές είναι
απαραίτητο να εξοικειωθούν σταδιακά σε αυτοαξιολογικές διαδικασίες (Αγγελόπουλος & συν., 2004). Η
αυτοαξιολόγηση ιδιαίτερα είναι πρακτική αξιολόγησης, αλλά και ταυτόχρονα διδακτική και μαθησιακή
δραστηριότητα (Boud, 1997: 36).
Μέσω της χρήσης αυτοαξιολογικών κριτηρίων οι μαθητές κατανοούν ότι τέτοιες δραστηριότητες
θεωρούνται απαραίτητες για τη μάθηση, όταν είναι καλά σχεδιασμένες και οργανωμένες, αλλά
λειτουργικά ενσωματωμένες στη διδακτική πρακτική, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι. στην
ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών.
Στρατηγικές που μπορούν να στηρίξουν την αυτοαξιολόγηση του μαθητή:


Να ενσωματωθεί στην καθημερινή «ρουτίνα»



Να παρέχονται στους μαθητές οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες



Να χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές



Να προσφέρεται ο απαραίτητος χρόνος



Να συνδέεται με τη μάθηση ή με τον επιδιωκόμενο μαθησιακό στόχο



Να δίνεται έμφαση στα επιτεύγματα του μαθητή
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(Σοφού Εύ., 2013)
Παρατίθεται ενδεικτικά ένα δελτίο ποιοτικής- περιγραφικής αυτοαξιολόγησης του μαθητή με την
επισήμανση ότι οι δεξιότητες σε σχέση με το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο καθορίζονται από την εκάστοτε
στοχοθεσία (το παράδειγμα αφορά το γνωστικό αντικείμενο της ξένης γλώσσας).
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όνομα:
Τάξη:
Τμήμα:
Σχολική μονάδα:

Συμμετοχή
Ενδιαφέρομαι για το
μάθημα
Συμμετέχω ενεργά στο
μάθημα
Έχω μαζί μου τα Φυλλάδια
& τετράδια
Είμαι συνεπής στα
καθήκοντα μου
Δεξιότητες σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο(π.χ. ξένη γλώσσα)
Έχω καλή προφορά
Έχω ευχέρεια στη γλώσσα
Τα γραπτά μου είναι
κατανοητά
Καταλαβαίνω αυτά που
ακούω
Επικοινωνία
Συμπεριφέρομαι ευγενικά
στους /τις συμμαθητές/
συμμαθήτριες
Εργάζομαι μεθοδικά
Αναλαμβάνω
πρωτοβουλίες
Συνεργάζομαι με τους
συμμαθητές/συμμαθήτριες
μου
Καταβάλω προσπάθεια
βελτίωσης
Συμβάλω στην καλή
διεξαγωγή του μαθήματος
Μου αρέσει το μάθημα
των Γερμανικών
Γιατί;
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Στο μάθημα των
Γερμανικών θέλω:
Άλλο:

Υπογραφή Μαθητή/τριας
Ετεροαξιολόγηση
Συμπληρωματικά με αυτή την διαδικασία σχετίζεται αυτή της ετεροξιολόγησης, κατά την οποία ο
εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να συμμετάσχουν σε αξιολόγηση της εργασίας
συμμαθητή τους, δραστηριότητα που μπορεί επίσης να διευρύνει την εμπειρία της μάθησης. Οι μαθητές
θα ανταλλάξουν τις εργασίες τους μεταξύ τους και θα τις αξιολογήσουν με βάση πάντα τον πίνακα
κριτηρίων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές μπορούν να δουν και να κρίνουν τις εργασίες των
άλλων, να μελετήσουν σε βάθος τα κριτήρια αξιολόγησης, να αποκτήσουν ένα μέτρο σύγκρισης για τις
δικές τους εργασίες και να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μέσα στην τάξη και να αναλύσουν τη
δουλειά τους στηρίζοντας την άποψή τους σε συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.
'Έτσι, αξιολόγηση και διδασκαλία μπορούν να συνδυαστούν πετυχημένα, εφόσον οι μαθητές
αξιολογούνται μέσα από τη διαδικασία αυτή και ταυτόχρονα μαθαίνουν.
Επισημαίνουμε ότι τόσο η αξιολόγηση όσο και η ετεροαξιολόγηση συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη
των μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών.
Ο ατομικός φάκελος υλικού μαθητή (Portfolio)
Ο ατομικός φάκελος υλικού είναι η συστηματική και οργανωμένη συλλογή δεδο -μένων που
χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, για να κατά-γραφεί η ανάπτυξη των γνώσεων,
των δεξιοτήτων και των στάσεων του σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ανήκει στον μαθητή, ο
οποίος έχει σημαντικό ρόλο στη συνδιοργάνωση του. Ο ατομικός φάκελος υλικού ενσωματώνει και άλλες
μεθόδους εναλλακτικής αξιολόγησης και προϋποθέτει την αξιολόγηση από συμμαθητές και την
παρατήρηση από τον εκπαιδευτικό. Τα περιεχόμενα του αναδεικνύουν περισσότερο τα επιτεύγματα παρά
τα σημεία υστέρησης του μαθητή και μπορεί να περιλαμβάνει δελτία αυτοαξιολόγησης και
ετεροαξιολόγησης του μαθητή.
Ο φάκελος μπορεί να δείξει:


Τη σταδιακή προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη κάθε μαθητή.



Να αποτυπώσει τη μαθησιακή διαδικασία.



Να ενθαρρύνει τον μαθητή στην ενεργή και κριτική μάθηση.



Να βοηθήσει τον μαθητή στην λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών.

Να δώσει στον εκπαιδευτικό στοιχεία για να καταλαβαίνει τους μαθητές του, αλλά και να ανατροφοδοτεί
τη διδασκαλία του και στη λήψη αποφάσεων (Στεφανάκη, 1996).
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Δραστηριότητα γνωριμίας:
Το περίγραμμα της παλάμης
Αφού αποτυπώσει ο καθένας το περίγραμμα της παλάμης του με μαρκαδόρο σε χαρτί, γράφει σε κάθε δάχτυλο,
ένα ουσιαστικό από αυτά που θεωρεί ότι τον χαρακτηρίζουν (ένα στοιχείο για κάθε δάχτυλο), αφού κόψει ο
καθένας το περίγραμμα της χάρτινης παλάμης του , συγκεντρώνονται όλες οι χάρτινες παλάμες σε ένα μέρος.
Στην συνέχεια ο καθένας από τους συμμετέχοντες παίρνει μια χάρτινη παλάμη (όχι την δικιά του) και προσπαθεί να
ανακαλύψει σε ποιόν ανήκει. Μόλις την/τον βρει, της /του παίρνει μικρή συνέντευξη παρατηρώντας τις λέξεις που
είναι σημειωμένες, κάνοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται αφού σχηματιστεί κύκλος με όλους τους συμμετέχοντες , όπου ο καθένας
παρουσιάζει αυτόν από τον οποίο πήρε συνέντευξη. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν
συμπληρωματικές ερωτήσεις στον κάθε ένα, εάν θέλουν κάποια διευκρίνιση ή τεκμηρίωση.
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