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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Το θέµα περιστρέφεται γύρω από τη δηµιουργία και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού project µε τη 
µορφή εκπαιδευτικού σεναρίου, δηλαδή ενός µαθησιακού πλαισίου µε συγκεκριµένο γνωστικό(ά) 
αντικείµενο(α), συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές 
πρακτικές, όπου συνυπολογίζονται τα εξής: α. οι προσδοκώµενοι παιδαγωγικοί και µαθησιακοί 
στόχοι, β. οι προβλεπόµενες µέθοδοι διδακτικής, γ. οι στρατηγικές εφαρµογής, δ. η χρήση 
συµπληρωµατικού υλικού. Απαραίτητη είναι η γνώση και η εξοικείωση µε τις Νέες Τεχνολογίες και 
τα εργαλεία τους: ποια είναι και τι µπορούν να προσφέρουν. Τα παραδείγµατα της διδακτικής της 
ιστορίας και της γλώσσας µε εκπαιδευτικά projects αναδεικνύουν τη σηµασία του διαλόγου των 
µαθητών και κατ’ επέκταση την αξία της συνεργατικής µάθησης Στην περίπτωση της ενσωµάτωσης 
των Νέων Τεχνολογιών οφείλουµε να γνωρίζουµε καλά το περιεχόµενο και να δηµιουργούµε το 
project βάσει αυτού, µε κριτήρια τη δόµηση της γνώσης (µάθηση και κατανόηση) µέσα από το 
διάλογο, την επιλογή, το σχολιασµό, τη σύγκριση, την ανάλυση, τη σύνθεση, την παραγωγή έργου και 
µε βάση τις αρχές της βιωµατικότητας και της ενσυναίσθησης.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: εκπαιδευτικά projects, διδακτική, παιδαγωγική, νέες τεχνολογίες, 

συνεργασία, διαδραστικότητα, ενσυναίσθηση, βιωµατικότητα   
 
 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ PROJECT (ΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ PROJECT;)  
Εκπαιδευτικό project, µε µορφή εκπαιδευτικού σεναρίου, είναι ένα µαθησιακό πλαίσιο µε 

συγκεκριµένο γνωστικό(ά) αντικείµενο(α), συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους, 
παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές. Αποτελείται από σειρά εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, όπου εµπεριέχονται τα παρακάτω:   
Κατ’ αρχάς συλλαµβάνουµε την ιδέα. Αυτή θα δοµηθεί στη συνέχεια σε διδακτικό project, µε 

µορφή εκπαιδευτικού σεναρίου. Βασικοί παράγοντες της ανάπτυξης είναι η καλή γνώση του 
αντικειµένου µας, η έρευνα για την εξεύρεση υλικού (περιεχόµενο, έννοιες) και η συγκέντρωσή 
του. Με βάση τα παραπάνω, προχωρούµε στον εµπλουτισµό και στην ανάπτυξη της ιδέας µας, 
όπου θα πρέπει να συνυπολογίσουµε τα εξής: α. τους προσδοκώµενους παιδαγωγικούς και 
µαθησιακούς στόχους, β. τις προβλεπόµενες µεθόδους διδακτικής, γ. τις στρατηγικές εφαρµογής, 
δ. τη χρήση συµπληρωµατικού υλικού.  
Απαραίτητη είναι η γνώση και η εξοικείωση µε τις Νέες Τεχνολογίες και τα εργαλεία τους: ποια 

είναι, τι µπορούν να προσφέρουν επί µέρους και στο σύνολο του διδακτικού project που 
εκπονούµε. 

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
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Η δοµή και η ροή των δραστηριοτήτων, οι ρόλοι διδάσκοντος και διδασκοµένων, καθώς και η 
αλληλεπίδρασή τους µε τα χρησιµοποιούµενα µέσα και υλικά περιγράφονται σε πλάνο 
δραστηριοτήτων, µέρος του οποίου προβλέπει τη χρήση λογισµικού (εκπαιδευτικού υλικού σε 
µορφή CD-ROM ή –όπως θα διαπιστώσουµε παρακάτω– από το διαδίκτυο).  

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ  
Όπως αναφέρθηκε, βασικό είναι να τεθούν οι διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι του όλου εγ-

χειρήµατος:  
• Καθορισµός του(ων) διδακτικού(ών) αντικειµένου(ων) (π.χ. Φιλολογικά, Ξένες Γλώσσες, 

Μαθηµατικά, Φυσική, Πληροφορική, κ.λπ., ή διαθεµατική προσέγγιση µε συνδυασµό 
ποικίλων διδακτικών αντικειµένων) και προτεινόµενες θεµατικές ενότητες. Αναλυτική 
περιγραφή του επιλεχθέντος γνωστικού αντικειµένου και των συναφών εννοιών που θα 
διδαχθούν µέσα από το συγκεκριµένο project και συσχετισµός τους.  

• Καθορισµός των αποδεκτών: τάξη / οµάδες.  
• Προετοιµασία του υλικού, της τάξης, προσδιορισµός των µαθητικών οµάδων, κ.λπ. 
• Αναλυτική περιγραφή όσων µαθησιακών διαδικασιών αναµένεται να προκληθούν µε την 

πραγµατοποίηση του project. Υπόδειξη της αναβάθµισης ή της ενίσχυσης του ρόλου των 
συµµετεχόντων, των καινοτόµων στοιχείων του project και των εργαλείων του σε σχέση 
µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Εντοπισµός ενδεχοµένων δυσκολιών των µαθητών (νέες 
διδακτικές παρεµβάσεις και µαθησιακές διαδικασίες, βαθµός επηρεασµού των µαθητών, 
κ.λπ.).  

• Προσδιορισµός των δεξιοτήτων των µαθητών, τις οποίες θέλουµε να καλλιεργήσουµε 
(π.χ. γνώση, διερεύνηση, ανάλυση, εφαρµογή, αξιολόγηση, σύνθεση, κατανόηση, 
εκµάθηση, συνεργατική µάθηση, κ.λπ.). 

• Στρατηγικές: αναλυτική ανάπτυξη της διδακτικής διαδικασίας που απαιτείται ˙ διδακτικές 
µέθοδοι που εφαρµόζονται, οργάνωση της λειτουργίας της τάξης, των κινήτρων, των 
ενεργειών του δασκάλου, του µαθητή (π.χ. επιστηµονική έρευνα, ταξινόµηση, 
δραστηριότητες, υπολογισµοί, παρατήρηση, εκτίµηση, διάλογος, παίξιµο ρόλων, αλλαγή 
του ρόλου των καθηγητών και των αντιλήψεών τους για τη διδασκαλία του 
συγκεκριµένου διδακτικού αντικειµένου, ατοµική ή συνεργατική µάθηση, βαθµός 
αυτονοµίας και αυτενέργειας των µαθητών, κ.λπ.), χρήση διδακτικών εργαλείων (π.χ. 
λογισµικό, διαδίκτυο, φύλλο εργασίας, κλπ.), συνεργασία µεταξύ καθηγητών 
διαφορετικών ειδικοτήτων στο ίδιο σχολείο, σε διαφορετικά σχολεία ή µε άλλους φορείς, 
κ.λπ. 

• Καθορισµός χρονικών πλαισίων (εναρµονισµός µε το ωρολόγιο πρόγραµµα – εκτιµώµενη 
διάρκεια, αριθµός διδακτικών ενοτήτων, συνεργασία µε διδακτικές ώρες άλλων 
µαθηµάτων, κ.λπ.). Απαραίτητη είναι η πρόβλεψη ώστε κάθε δραστηριότητα να είναι 
εφικτή σε συνθήκες πραγµατικής σχολικής τάξης µε όλους τους πιθανούς ανασταλτικούς 
παράγοντες της µαθησιακής πορείας. 

• Απαιτούµενα εργαλεία και συµπληρωµατικό υλικό σε οποιαδήποτε µορφή. 
• Περιγραφή της µαθησιακής διαδικασίας µε διαδοχικά βήµατα και έµφαση στην 

αλληλεπίδραση µαθητών και δασκάλων µε τα εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών. 
• Προτάσεις για επεκτάσεις ή διαφοροποιήσεις. 
• Αξιολόγηση του µαθητή στα πλαίσια του διδακτικού project (π.χ. µέσω του χρησι-

µοποιούµενου λογισµικού / διαδικτυακού υλικού ή µε φύλλο εργασίας). 
Προσπαθούµε να στηρίζουµε το εγχείρηµά µας σε σχετική θεωρητική παιδαγωγική βάση, την 

οποία ερευνούµε µε κριτική σκέψη. 
Εντοπίζουµε τους πρακτικούς, οργανωτικούς και τεχνολογικούς περιορισµούς. 
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Εποµένως –όπως διαπιστώνουµε– η περιγραφή των σεναριακών projects δεν έχει απλοϊκή και 
µηχανιστική δοµή που αφορά µόνο στο σχεδιασµό εργαλείων και δραστηριοτήτων βασισµένων σε 
ένα ή περισσότερα λογισµικά, αλλά απαιτεί βαθιά και εµπεριστατωµένη µελέτη της διδακτικής 
πρακτικής. Μέσω αυτής επιτυγχάνονται η ανάλυση των µεθόδων και των στρατηγικών µε τις 
οποίες θα εφαρµοστεί το σύνολο των σχεδιασµένων δραστηριοτήτων στην τάξη, θα 
προσδιοριστούν οι ρόλοι που θα παίξουν οι συµµετέχοντες (δάσκαλοι, µαθητές, διοίκηση 
σχολείου, κ.λπ.), αλλά και η δοµή της συνεργασίας  µεταξύ διαφορετικών οµάδων (η τάξη ως 
σύνολο, µικρές οµάδες στην ίδια τάξη ή από διάφορες τάξεις, κ.λπ.). Ένα βασικό χαρακτηριστικό 
του project θα πρέπει να είναι η ευλυγισία και η προσαρµοστικότητα, ούτως ώστε να επιτρέπει 
παρέµβαση, αλλαγή ή επέκταση όταν οι συνθήκες το απαιτούν.  
Συµπερασµατικά έχουµε υπόψη µας το Σχεδιάγραµµα 1: 
Ερωτήµατα και θέµατα προς διαπραγµάτευση – ρόλοι – µαθησιακή αποστολή, Υλικά, 
Οργάνωση της τάξης, Χρονισµός – ∆ιάρκεια, ∆ραστηριότητες > ∆ιερευνητική πορεία, 
Εργαλεία > ∆ιαδίκτυο, Λογισµικό, Φύλλο Εργασίας, Αξιολόγηση του µαθητή στα πλαίσια του 
project 

µε λειτουργικές παραµέτρους: 
Τη λειτουργία της σχολικής µονάδας 
Τους ρόλους που αναθέτουµε στην τάξη ή στη σχολική κοινότητα, αν ζητούµε τη συνεργασία 

άλλων 
Τη διδακτική ατζέντα µε τα γνωστικά αντικείµενα, τις έννοιες και τους σκοπούς, που δοµούν το 

γνωστικό υπόβαθρο 
Την παιδαγωγική γνώση µε τις διαδικασίες µάθησης, την κατανόηση και τις πιθανές 

παρανοήσεις από τους µαθητές, τις παιδαγωγικές µεθόδους 
Το αναλυτικό πρόγραµµα και την ένταξη του project σε αυτό. 
Προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάκριση δραστηριότητας και σεναριακού project (το project 

αποτελείται από σύνολο δραστηριοτήτων). Πάντοτε πρέπει να χαράσσονται λεπτοµερώς το 
πλαίσιο της κάθε δραστηριότητας και η πορεία της και να προκαθορίζεται το διδακτικό εύρος του 
project.  
Συχνές παρανοήσεις που πρέπει να αποφεύγονται είναι: να εκλαµβάνεται το υλικό ή το 

περιεχόµενο πληροφόρησης ως project ˙ να εκλαµβάνεται η τεχνολογία, π.χ. ένα λογισµικό, οι 
λειτουργικότητές του, οι οδηγίες χρήσης του, ως project και πορεία της διδασκαλίας, γιατί 
σεναριακή δραστηριότητα δεν αποτελεί η χρήση του εργαλείου ˙ να εκλαµβάνεται µια διδακτική 
παρουσίαση ως project, γιατί πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ρόλων. Ο διδάσκων δεν 
κατευθύνει µηχανικά τους µαθητές ούτε εκείνοι παραµένουν παθητικοί. Τους δίνει το πλαίσιο, τα 
εργαλεία και τους ζητεί το αποτέλεσµα, στο οποίο θα καταλήξουν από διαφορετικές διαδροµές. 
Παράλληλα οργανώνει περιορισµούς των δραστηριοτήτων, µόνο για να αποφεύγονται οι άσκοποι 
πλατειασµοί και οι µαθητές να ανταποκρίνονται σε ό,τι έχει προγραµµατιστεί ως διδακτικό 
αντικείµενο.  
Συµπερασµατικά έχουµε υπόψη µας το Σχεδιάγραµµα 2: 

∆ιάρκεια, Αφόρµηση, Γνωστικό υπόβαθρο, ∆ιδακτικοί στόχοι, ∆ιδακτική ατζέντα, Αξιοποίηση 
βιωµατικότητας, Οριοθέτηση πεδίου, Ένταξη project σε διδακτική ακολουθία, Προαπαιτούµενα, 
Πηγές, Κατηγορίες υλικού, Ερωτήµατα – ρόλοι, Φύλλο εργασίας, Χρήση τεχνολογίας (στην τάξη 
και εκ των προτέρων) 

Εν κατακλείδι, το εκπαιδευτικό project πρέπει να ανταποκρίνεται: 1. στην άµεση σχολική 
πραγµατικότητα, 2. στην εµπλοκή διαφόρων γνωστικών περιοχών και παραγόντων, 3. στην 
ουσιαστική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, όπως στο Σχεδιάγραµµα 3: 
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Τάξη, µάθηµα, γνωστικό αντικείµενο, διδακτική ενότητα, Περιγραφή, ∆ιατιθέµενος χρόνος, 
Στόχοι, Τεχνολογία που χρησιµοποιείται, Μέθοδος – Πορεία διερεύνησης, Υποστήριξη µε άλλο 
υλικό: π.χ. άρθρα στο διαδίκτυο 
Άρα, στην εκπόνηση των projects πρέπει πάντοτε να λαµβάνονται υπόψη: 1. Η πολυπλοκότητα 

της διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης µιας ενότητας µε χρήση της τεχνολογίας. 2. Η 
εµπλοκή διαφόρων γνωστικών περιοχών και παραγόντων και η ανάγκη συνέργιας µεταξύ τους. 3. 
Ο άµεσος συσχετισµός των projects µε την καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα και η συµβολή 
τους στην κατανόηση, στην εξοµάλυνση δυσχερειών, στη µαθησιακή επικοινωνία, στην 
αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 4. Η άµεση εµπλοκή στην υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων, εργασιών, ασκήσεων, µεθόδων εφαρµογής, που δοµούν το project, όσο το δυ-
νατόν περισσότερων µελών της σχολικής κοινότητας. 
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η περιγραφή των τεχνολογικών εργαλείων και του τρόπου 

χρησιµοποίησής τους για την επίτευξη των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων. 
• Ποια είναι τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τους; 
• Ποιες είναι οι δυνατότητές τους σε εφαρµογές και χρήσεις; 
• Σύνδεση των τεχνολογικών εργαλείων µε τις διδακτικές µεθόδους που προωθούνται 

µέσω του project. 
• Εξήγηση των λόγων που χρησιµοποιούνται τα συγκεκριµένα τεχνολογικά εργαλεία, 

ούτως ώστε να βοηθήσουν στην κατανόηση και εκµάθηση του συγκεκριµένου 
διδακτικού αντικειµένου. 

 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ  
Πρέπει να τονιστεί ότι, όσον αφορά στη διδασκαλία µε την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, 

το βάρος εστιάζεται πάντοτε στη δόµηση της γνώσης (µάθηση και κατανόηση) µέσα από το 
διάλογο. Αναφερόµαστε βέβαια στον ποιοτικό και ουσιαστικό διάλογο, που δίνει ευκαιρίες για 
έκφραση και επεξεργασία της σκέψης, πράγµα µη εφικτό σε συζητήσεις που «ελέγχονται» και 
«κατευθύνονται» µε απόλυτο τρόπο από τον διδάσκοντα. Βασικά θέµατα που δηµιουργούν 
προβληµατισµό ως προς τα παραπάνω και πρέπει να γίνουν αντικείµενο διερεύνησης από τους 
διδάσκοντες συµπεριλαµβανόµενα στη διδακτική τους ατζέντα (=τι θέλω να διδάξω, µε βάση 
θεµελιώδεις κανόνες (ground rules) διδασκαλίας που λειτουργούν ως άγραφοι νόµοι) είναι τα 
εξής: ποια χαρακτηριστικά ορίζουν την ποιότητα του διαλόγου; πώς την αξιολογεί ο δάσκαλος; 
πώς µπορεί να την υποστηρίζει; ποια είναι η σχέση των µαθητών; πώς χρησιµοποιούν το λόγο; τι 
µαθαίνουν; πώς σκέφτονται; Με λίγα λόγια, προβληµατισµό δηµιουργούν έννοιες – κλειδιά, όπως: 
σχέσεις – λόγος – µάθηση / σκέψη – αξιολόγηση. 
Βασικό γνώµονα της λειτουργίας της τάξης πρέπει να αποτελούν: 

1. Η δράση και ο διάλογος (Ανάθεση συνεργατικών διερευνητικών δραστηριοτήτων) 
2. ∆οµή της συνεργατικής δραστηριότητας (Κίνητρα, Καταµερισµός της εργασίας, 

Αλληλεπίδραση µέσα στην οµάδα [αν οι ρόλοι θα είναι ίδιοι, κ.λπ.], Σύνθεση της 
οµάδας) 

3. Κίνητρα συνεργατικής δραστηριότητας (Κίνητρα ώστε όλη η οµάδα να ενδιαφέρεται για 
τη µάθηση του κάθε µέλους, Ατοµικοί και συλλογικοί στόχοι, Αλληλοδιδακτική, 
Αξιολόγηση) 

4. Οργάνωση αλληλεπίδρασης στην οµάδα (Ασκήσεις συνεργατικής επικοινωνίας [πριν 
από τη δραστηριότητα], Ασκήσεις παραγωγικής µαθησιακής επικοινωνίας [στα πλαίσια 
της δραστηριότητας], Συζήτηση – Θέσπιση κανόνων) 

5. Σύνθεση οµάδων για τη συνεργατική δραστηριότητα µε βάση:  
• Οµοιογενείς ή ετερογενείς οµάδες; 
• Ποιοι µαθητές ωφελούνται περισσότερο; 
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Συµπεράσµατα: Συµπερασµατικά, σε σχέση µε όλα τα παραπάνω, έχουµε υπόψη µας το Σχεδιά-

γραµµα 4: 
Γνωστικό αντικείµενο – περιεχόµενο > σύνολο πληροφοριών 

• δοµή > οργάνωση πληροφοριών 
• έννοιες ↔ σύνδεση εννοιών / στόχοι εννοιών 

Καθορισµός ρόλου διδάσκοντος 
• Καθορισµός ρόλου διδασκοµένου 
• Θέση ερωτηµάτων > φύλλο εργασίας 
• ∆ιεργασία των πληροφοριών 
• Απαντήσεις 

Στην περίπτωση της ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών γνωρίζουµε καλά το περιεχόµενο 
και δηµιουργούµε το project βάσει αυτού, µε κριτήρια την επιλογή, το σχολιασµό, τη 
σύγκριση, την ανάλυση, τη σύνθεση, την παραγωγή έργου. 
Βασικό σηµείο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό project λειτουργεί µε βάση 

αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα, ασκήσεις, εργασίες, δραστηριότητες, που αξιοποιούν µε σαφείς 
συγκεκριµένους και ουσιαστικούς τρόπους τη χρήση των εργαλείων και τους διδακτικούς και  
παιδαγωγικούς στόχους. Τέλος το project κρίνεται ως προς τα χαρακτηριστικά του και 
επισηµαίνονται τα στοιχεία που παραµένουν αµετάβλητα, καθώς και εκείνα που µπορούν να 
εµπλουτιστούν και να τροποποιηθούν.  
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