
Η Αξιολόγηση μαθητή και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στη Κύπρο με την Εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση
• Εκπαιδευτικό Συνέδριο από την εκπαίδευση και 

κατάρτιση στην επαγγελματική ζωή

• Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο

• Ηρακλείου Κρήτης



• Η Αξιολόγηση του μαθητή έχει άμεση σχέση με την 

επίδοση του και βασίζεται σε 3 βασικές αρχές:

• Process (η προσπάθεια του μαθητή-γνώσεις & διαδιακσίες)

• Product (η κοινωνικοποίηση και οι συμπεριφορές του)

• Progress (η βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος)

Χ. Χατζηχρίστου 
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ΜΟΡΦΕΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΤΗ

• Διαγνωστική Αξιολόγηση 

Diagnostic Assessment

• Συγκριτική (Αθροιστική Αξιολόγηση) 

Summative assessment / Assessment OF Learning

& 

• Διαμορφωτική Αξιολόγηση

Formative Assessment /Assessment FOR Learning

• Τελική αξιολόγηση
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4.2. Το πλαίσιο 

Η πρόταση του ΥΠΠ στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες και 

παρουσιάζεται συνοπτικά στο διάγραμμα πιο πάνω (σ.46)

Χ. Χατζηχρίστου
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Ειδικότερα για τη Δημοτική Εκπαίδευση 

προβλέπονται οι πιο πάνω βασικές αλλαγές, 

οι οποίες και επεξηγούνται αναλυτικά στο 

Κεφάλαιο 5: 

• 1) Εισαγωγή συγκροτημένου συστήματος αξιολόγησης του μαθητή από το 

Νηπιαγωγείο μέχρι και την Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου 

• 2) Εισαγωγή Σχολικής Έκθεσης Προόδου (ΣΕΠ) 

• 3) Έμφαση στη διαμορφωτική και περιγραφική αξιολόγηση 

• 4) Περιγραφικές κλίμακες αξιολόγησης και ποιοτικά σχόλια 

• 5) Αλφαβητική αξιολόγηση στην Ε΄ και Στ΄ τάξη 

• 6) Κριτήρια αξιολόγησης και δείκτες που καθοδηγούν την αξιολόγηση 

• 7) Αξιολόγηση επίδοσης αλλά και μαθησιακών συμπεριφορών του μαθητή 

• 8) Εφαρμογή πολλαπλών εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης του μαθητή 

• 9) Εισαγωγή τετραμήνων. 

Χ. Χατζηχρίστου 
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Για τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση προβλέπονται οι πιο 

πάνω βασικές αλλαγές, οι οποίες και επεξηγούνται 

αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6:

• 1) Αντικατάσταση της αλφαβητικής αξιολόγησης με την αριθμητική 

αξιολόγηση στον γυμνασιακό κύκλο (1 μέχρι 20) 

• 2) Έμφαση στη διαμορφωτική αξιολόγηση και σχεδιασμός εντύπου Έκθεσης 

Προόδου που να δίνεται στο ενδιάμεσο κάθε τετραμήνου 

• 3) Εφαρμογή πολλαπλών εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης του μαθητή 

• 4) Αξιολόγηση επίδοσης αλλά και μαθησιακών συμπεριφορών 

• 5) Γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε τετραμήνου 

• 6) Βαρύτητα βαθμού κάθε μαθήματος στον γενικό βαθμό έτους ανάλογα με 

τις διδακτικές περιόδους που το μάθημα διδάσκεται 

• 7) Επανασχεδιασμός του υφιστάμενου δελτίου προόδου τετραμήνου, καθώς 

και του δελτίου ετήσιας επίδοσης 

Χ. Χατζηχρίστου
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Η ανάγκη για 

Επιμόρφωση σ.48

• Οι επιμορφωτικές δράσεις θα πρέπει να έχουν 

αποκεντρωμένη μορφή και να απευθύνονται σε όλους 

τους εκπαιδευτικούς φορείς (επιθεωρητές, διευθυντές 

σχολείων, βοηθούς διευθυντές, σχολικούς σύμβουλους, 

εκπαιδευτικούς).

Χ. Χατζηχρίστου
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• Η επιμόρφωση αναμένεται να εστιάζει στα ακόλουθα: 

• 1) Ουσιαστική εφαρμογή-λειτουργία της αξιολόγησης, με βάση τις επιδιώξεις του συμφωνημένου πλαισίου. 

• 2) Τεχνικές και εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης με βάση τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας) των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Θα πρέπει να 

δίνεται η ευκαιρία για βιωματικές εμπειρίες δόμησης μαθημάτων με δραστηριότητες/εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης 

και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της διαμορφωτικής αξιολόγησης, ώστε να 

υπηρετείται η μάθηση, όπως: 

• η διαδικασία και οι δεξιότητες ανατροφοδότησης 

• η επαναστοχοθέτηση της διδασκαλίας 

• η περαιτέρω εμπεδωτική εργασία 

• η διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τη διαμορφωτική αξιολόγηση. 

• 3) Εξοικείωση με τα κριτήρια αξιολόγησης και τις Σχολικές Εκθέσεις 

Προόδου. Έμφαση στην αξιοποίηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης του μαθητή για αποτίμηση του βαθμού επιτυχίας των 

κριτηρίων που περιλαμβάνονται στις Σχολικές Εκθέσεις Προόδου. 

• 4) Δόμηση έγκυρων και αξιόπιστων δοκιμίων αξιολόγησης αλλά και άλλων εργαλείων πέραν των δοκιμίων, με βάση τα επιδιωκόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

• 5) Διευκρίνιση του ρόλου των συγκεκριμένων διαδικασιών στην αξιολόγηση του μαθητή, όπως: 

• Διάκριση εμπέδωσης και αξιολόγησης (π.χ., πώς λειτουργεί η στοχευμένη παρατήρηση για σκοπούς αξιολόγησης, πότε η παρατήρηση 

γίνεται για σκοπούς παροχής βοήθειας κατά την εμπέδωση) 

• Διάκριση «απρόοπτου διαγωνίσματος» από τις δραστηριότητες και τα 

εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης, κ.ά. 

• 6) Ειδικά για τους επιθεωρητές, καθώς και για τις διευθυντικές ομάδες των σχολείων, η 

επιμόρφωση θα πρέπει να περιλαμβάνει και ζητήματα ανάλυσης και αξιοποίησης των δεδομένων 

που θα προκύπτουν από την αξιολόγηση για σκοπούς ιεράρχησης προτεραιοτήτων ως προς τις 

μαθησιακές ανάγκες τμημάτων/τάξεων/σχολείου, και ως προς τη λήψη απόφασης και διαμόρφωση 

πολιτικής. 

Χ. Χατζηχρίστου
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Η ανάγκη για ψηφιακή 

υποστήριξη σ.49

• Προτείνεται για το σκοπό αυτό η δημιουργία 

συγκεκριμένης ψηφιακής πλατφόρμας που μπορεί να 

λειτουργήσει στα πλαίσια ανάπτυξης και λειτουργίας 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης (School 

Management System).

• Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια τόσο για 

τον καθορισμό επιπέδων πρόσβασης για γονείς, 

εκπαιδευτικούς, διεύθυνση σχολείου, 

επιθεωρητές/υπουργείο, όσο και για τη διαδικασία 

έκδοσης/εκτύπωσης ή ηλεκτρονικής κοινοποίησης των 

πληροφοριών που θα περιέχονται στις ΣΕΠ.

Χ. Χατζηχρίστου 
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Η Πρόταση για εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης 

του μαθητή στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση 

• Η πρόταση για βελτίωση και εκσυγχρονισμό του 

υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης του μαθητή στη 

Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Χ. Χατζηχρίστου
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• 1) Το νέο πλαίσιο αξιολόγησης θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις τελευταίες αλλαγές που συντελέστηκαν στη Μέση 

Εκπαίδευση αναφορικά με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα και, ειδικότερα, με τους Δείκτες 

Επιτυχίας και Επάρκειας. 

• 2) Στο νέο σύστημα αξιολόγησης του μαθητή στόχος είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία θα συμβάλλει 

στον έγκαιρο εντοπισμό των μαθησιακών ελλείψεων 

του μαθητή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για εποικοδομητική ανατροφοδότηση με εισηγήσεις για τρόπους 

βελτίωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. 

• 3)Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαμορφωτική αξιολόγηση, προτείνεται όπως οι μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση 

εκτός της τελικής βαθμολογίας τετραμήνων και έτους, 

λαμβάνουν Έκθεση Προόδου δύο φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

• 4)Κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί δεδομένα για 

σκοπούς αξιολόγησης με τη χρήση ποικίλων μεθόδων και εργαλείων 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε γνωστικού 

αντικειμένου [σύντομες και στοχευμένες εργασίες για το σπίτι, σύντομα τεστ, Project 
συνθετικές/δημιουργικές εργασίες, συστηματική παρατήρηση στο περιβάλλον μάθησης (ημερολόγιο 

εκπαιδευτικού), φύλλα αυτό-ετεροαξιολόγησης, φάκελος εργασιών (portfolio μαθητή) κλίμακες ελέγχου (checklists), 

κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων-ρουμπρίκες (rubrics) κτλ.] 

Χ. Χατζηχρίστου
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• 5) Βαθμός τετραμήνου = 0.6Χβαθμός τετρ. Α΄+ 

0.4Χβαθμός εξετάσεων τετρ. Α΄

• Βαθμοί έτους: 

• Ο βαθμός έτους σε κάθε μάθημα θα λογίζεται ως ο μέσος όρος των 

βαθμών των δυο τετραμήνων του μαθητή. 

• Ο Γενικός βαθμός έτους θα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 

βαθμών έτους σε κάθε μάθημα πολλαπλασιαζόμενος με τις περιόδους 

διδασκαλίας του αντίστοιχου μαθήματος και διαιρούμενος με το σύνολο των 

περιόδων διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο τα μαθήματα που διδάσκονται για 

περισσότερες περιόδους στο ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθητή θα έχουν και την 

ανάλογη βαρύτητα στον υπολογισμό του βαθμού έτους του μαθητή. 

Χ. Χατζηχρίστου 
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Η Πρόταση για εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης 

του μαθητή στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση

• 6)Εισαγωγή γραπτών εξετάσεων στο τέλος κάθε 

τετραμήνου, έτσι ώστε οι μαθητές να απαλλάσσονται 

από το βάρος της ύλης που απαιτεί μια και μόνο εξέταση 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Χ. Χατζηχρίστου 
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Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας...

Χ. Χατζηχρίστου 
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Χ. Χατζηχρίστου 
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• ΕΜΕ-Παράρτημα κεντρικής Μακεδονίας

Μαθηματικές διαδρομές και αναζητήσεις-

4η μαθηματική εβδομάδα

Mathematics ways and searches. Week dedicated to 

maths 2012

Οργάνωση και Κατασκευή Διαθεματικών

εργασιών με τη «μέθοδο» Project:

θεωρητικό μέρος και πρακτική εφαρμογή



“Ο άνθρωπος μέχρι τώρα είχε δύο ευγενείς 

αποστολές: την επέκταση της γνώσης και την 

μετάδοση της”

Σήμερα προκύπτει και μια τρίτη αποστολή: H

σωστή εφαρμογή της γνώσης. Γιατί η νέα γνώση

είναι σαν το νερό που ξεδιψάει αλλά και πνίγει, σαν

τη φωτιά που ζεσταίνει αλλά καίει κιόλας»

Χ. Χατζηχρίστου 
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Αλαχιώτης, Πρόεδρος Π.Ι. Ελλάδος, Εκπαιδευτικά θέματα, μηνιαία εφημερίδα για την Μέση Εκπαίδευση, 2002, www.ekp-the.gr/sabject.htm



Ο σκοπός των εργασιών τύπου-project

Να καλύψει ο μαθητής γνωσιολογικούς

ή άλλους στόχους που αφορούν 

διαθεματικές προσεγγίσεις οι οποίες 

αναπτύσσουν την κριτική σκέψη

Χ. Χατζηχρίστου 
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Διαθεματικές 

προσεγγίσεις

• Διαθεματικότητα

(cross-thematic integration)

• Διεπιστημονικότητα

(inter-disciplinarity)

Χ. Χατζηχρίστου 
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Διαθεματικότητα 

• Τρόπος οργάνωσης του Α.Π., που καταργεί
τα διακριτά μαθήματα και αντιμετωπίζει 
τη γνώση ως ενιαία ολότητα, την οποία 
προσεγγίζει μέσα από τη (συλλογική 
συνήθως) διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων 
και προβληματικών καταστάσεων, που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον με τα κριτήρια 
των μαθητών.

Χ. Χατζηχρίστου 
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Διεπιστημονικότητα 

• Τρόπος οργάνωσης του Α.Π., που διατηρεί

τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια επιλογής 

και διάταξης τη σχολικής γνώσης, αλλά 

επιχειρεί με ποικίλους τρόπους να 

συσχετίσει μεταξύ τους  το περιεχόμενο 

των διακριτών μαθημάτων(ΔΕΕΠΣ 

Ελλάδος).

Χ. Χατζηχρίστου 
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Ματσαγκούρας(2002)

Χ. Χατζηχρίστου 
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ΤΡΟΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ 

ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕ

ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δι-

επιστημονικά 

προγράμματα

Ζητήματα Θέματα Προβλήματα 

Δια-

θεματικά 

προγράμματα 



Σχέση μεταξύ δι-

επιστημονικότητας και δια-

θεματικότητας

Χ. Χατζηχρίστου 
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Διεπιστημονικότητα

Διαθεματικότητα



Τι είναι οι εργασίες 

project;

• Ανάλογα με το χρόνο κατασκευής τους 

χαρακτηρίζονται σε: 

• Μικρά project (χρονική διάρκεια ωρών)

• Μέτρια project (χρονική διάρκεια ημερών)

• Μεγάλα project (χρονική διάρκεια μηνών)

Χ. Χατζηχρίστου 
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Τι είναι η «μέθοδος» project;

«Μέθοδος είναι ένα τέχνασμα το οποίο
εφαρμόζεται δύο φορές» G.Polya

• Προγραμματισμένη και μεθοδική
διαδικασία όχι αυστηρά δομημένη ώστε να
ακολουθούνται κάποια στάδια τα οποία να
γνωρίζουν οι μελετητές αρχικά ώστε να μην
παρερμηνεύουν και να παρεκτρέπονται από
τις αρχικές διαδικασίες.

Χ. Χατζηχρίστου 
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Τι είναι η «μέθοδος» - project;
Οι ερευνητές θέτουν ένα σκοπό εξού και η λατινική λέξη

projiecere που σημαίνει σχεδιάζω-σκοπεύω έχω κατά

νου και ακολουθούν την υλοποίηση της ιδέας τους.

«Μέθοδος» για την εκτέλεση του project σημαίνει τον

τρόπο της έρευνας με τον οποίο εκτελεί κάποιος αυτά που

έχει στο νου του-είναι η γενική άποψη του εγχειρήματος

και των προβλημάτων που το συνοδεύουν(Carl Frey, 2002).

Κάθε εργασία που φέρει το όνομα project, θα πρέπει να 

ακολουθεί τη «μέθοδο» project διαφορετικά δεν είναι και 

δεν μπορεί να ονομάζεται εργασία project.

Χ. Χατζηχρίστου
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“Μέθοδος” project

Ο ερευνητής στη «μέθοδο» project ακολουθεί

τρεις βασικές διαδικασίες μάθησης οι οποίες

οδηγούν στην εμπειρία των μελών που

συνεργάζονται σε αυτό:

• Την ελευθερία ΙΔΕΩΝ (ιδεοθύελα, βιωματικές 

καταστάσεις).

• την από κοινού διαμόρφωση στόχων

• τη διεξαγωγή του project

Χ. Χατζηχρίστου 
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Στόχοι των εργασιών 

τύπου-project

• Η επικοινωνία διπόλου μαθητή-καθηγητή

• Η σημαντική βελτίωση της γνώσης

• Η ανάπτυξη νέας γνώσης, στάσεων, δεξιοτήτων που απαιτεί η σύγχρονη 

κοινωνία

• Η άμεση σχέση των μαθηματικών ως μια ανθρώπινη δραστηριότητα που 

έχει με την καθημερινότητα και τον πολιτισμό

• Η συμβολή των μαθηματικών στην αυτοανάπτυξη των μαθητών

• Η Διαθεματική προσέγγιση, κοινωνικοποίηση και «συνεργατική μάθηση» 

των μικρών μελετητών.

• Η συζήτηση μαθηματικών ιδεών και ο εξανθρωπισμός των μαθηματικών

• Η ανακάλυψη της γνώσης και  απόκτηση δεξιοτήτων χρήσιμων για των 

εαυτό τους, τον κόσμο και την επιστήμη. 

Χ. Χατζηχρίστου 
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Ο ρόλος του καθηγητή

• Συμβουλευτικός

• Καθοδηγητικός

• Υπεύθυνος

• Ενθαρρυντικός

• Διευκρινιστικός

Χ. Χατζηχρίστου 

28

project natilo.doc


Οι εργασίες-project μπορεί να προσεγγιστούν από τις 

πιο κάτω περιοχές:

Χ. Χατζηχρίστου 
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3

5

1 6

Γ. 

Β. 

Α. 

Δ.
4

7

Α. Πρόγραμμα διδασκαλίας :
εντός του αναλυτικού Προγράμματος  διδασκαλίας (Α.Π.)

εκτός του Α.Π.

Β. Καθιερωμένη γνώση:
 ενυπάρχουσα ή ανακαλυπτόμενη

Γ. Κόσμος του μαθητή:
οικογένεια 
σχολείο
 κοινότητα  όπου ζει
γενικότερα το περιβάλλον του



ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανάλογα με το περιεχόμενο τους χαρακτηρίζονται: 

Βιωματικά

Ερευνητικού - πειραματικού

Ερευνητικού –ιστορικού περιεχομένου

Χ. Χατζηχρίστου 
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ΘΕΜΑ KYKLOS.doc
ΘΕΜΑ kylindros.doc
cylinder anna.doc


Τρία βασικά σημεία που πρέπει να έχουν 

υπόψη τους όσοι κάνουν project,

σε κάθε στάδιο της «ΜΕΘΟΔΟΥ»:

• Που προσπαθούν να οδηγηθούν;

(ποιος είναι ο τελικός προορισμός)

• Πού είναι τώρα;

(αρχική κατάσταση)

• Πώς μπορούν να οδηγηθούν εκεί;

(επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών για 

να φτάσουν στο τελικό προορισμό)

Χ. Χατζηχρίστου 
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Στάδια δομής της

«μεθόδου» project:
• Στάδιο 1:Επιλογή και εξειδίκευση του 

θέματος -

• Στάδιο2: Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 

την πρωτοβουλία.

• Στάδιο 3:Κατάρτιση του σχεδίου δράσης.

• Στάδιο 4:Συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων.

• Στάδιο 5:Υλοποίηση του προγράμματος-

εκτέλεση και παρουσίαση. 
Χ. Χατζηχρίστου 
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ΙΔΕΕΣ.



Σχέση των εργασιών- project με τα στάδια 

Λύσης Προβλήματος

Χ. Χατζηχρίστου 

33

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-

PROJECT

ΣΤΑΔΙΑ ΛΥΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1:Κατανόηση του 

προβλήματος

Κατανόηση του 

προβλήματος

ΣΤΑΔΙΟ 2 & 3:Κατασκευή

κατάλληλου πλάνου.

Διερεύνηση του

προβλήματος και επιλογή 

κατάλληλης στρατηγικής.

ΣΤΑΔΙΟ 4:Διεκπεραίωση 

σχεδίου δράσης. Επίλυση του προβλήματος

ΣΤΑΔΙΟ 5:Αιτιολόγηση 

του αποτελέσματος.

Έλεγχος Επίλυσης



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ με χρήση της 

«μεθόδου» PROJECT 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 

ΦΟΥΡΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΖΩΝΗ

Χ. Χατζηχρίστου 
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15th ekpaideytiki ekthesi final.ppt
σφαιρα_απαντησεις.doc


• Book cover
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cover Maths.pdf
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!



Να οργανωθεί η εργασία σε 

στάδια της “μεθόδου” project

Στάδιο 1

Θέμα: Πλανήτες 

Σκοπός:Η δημιουργία του ηλιακού 
συστήματος

Στόχος:Να γνωρίσουν οι μαθητές τι 
είναι πλανήτης, ποίοι έιναι και τι 
σχέση έχουν στο ηλιακό σύστημα 

Στάδιο 2

Να μελετήσουν το ηλιακό σύστημα 
(κυριότερες υποθέσεις)

Να μελετήσουν τους πλανήτες 
ερμή,αφροδίτη, άρη, ....

Να ανακαλύψουν σε κάθε πλανήτη 
το μέγεθος, την θερμοκρασία, την 
ατμόσφαιρα, την απόσταση του 
από την γή και τους δορυφόρους 
του.

Στάδιο 3

• Ποιος συμμετέχει στο 
πρόγραμμα

• Ποιες δραστηριότητες 
λαμβάνουν χώρα

• Ποιος ο ρυθμός των εργασιών

• Το χρονικό διάστημα των 
εργασιών

• Τι   θα προκύψει

Στάδιο 4

Παρουσίαση σε διαφάνειες

Σταδιο 5

- Συνειδητός τερματισμός αν έχει 
επιτευχθεί ο σκοπός ή αν έχει 
εξαντληθεί ο καθορισμένος 
χρόνος

- Επανασύνδεση με την αρχική 
πρωτοβουλία

Χ. Χατζηχρίστου 
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Πρωτοβουλία:

Χ. Χατζηχρίστου 
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Πρόταση

Παιδαγωγική αξία

Έκβαση •Συνειδητός τερματισμός

•Επανασύνδεση με την αρχική 
πρόταση

•Εφαρμογή στην καθημερινή 
ζωή



Πρωτοβουλία (στάδιο 1):
Η πρωτοβουλία δε σημαίνει αυτόματα και τη διεξαγωγή του 

project.

Δύο χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας:

• Αδέσμευτη έκβαση-Η μορφωτική αξία καθορίζεται εκ 
των προτέρων-υπάρχουν μη προβλέψιμοι παράγοντες 
που αφορούν το γνωσιολογικό, εμπειρικό, πειραματικό 
μέρος.

• Χωρίς αρχική μορφωτική αξία-Η μορφωτική αξία δεν 
προκαθορίζεται, αποκτάται στην πορεία-σχετίζεται με 
εμπλοκή πολλών παραγόντων από το φυσικό και το 
τεχνητό περιβάλλον

Χ. Χατζηχρίστου 
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ΘΕΜΑ KYKLOS.doc
cylinder anna.doc


Στάδιο2: Ανταλλαγή απόψεων 

σχετικά με την πρωτοβουλία
Παράδειγμα:
Δίνεται σε κάθε ομάδα το πιο κάτω  υλικό:

o Γενικό θέμα: π.χ. Κύκλος, Πολύγωνα, μία άσκηση διαθεματική 
κ.ά.

o Υλικό σχετικό με το θέμα που θα μελετήσουν για αφόρμηση 
και προβληματισμό. Μπορεί να είναι άρθρο από τη 
βιβλιογραφία, περιοδικό ή ιστοσελίδα κ.ά. 

o Τα 5 στάδια της μελέτης 

o Αρχίζει ο προβληματισμός για εισηγήσεις μέσω ιδεοθύελλας, 
ώστε οι ερευνητές να μελετήσουν μια έννοια και την εφαρμογή 
της σε πραγματικό πρόβλημα-κατάσταση, ερευνώντας κάθε 
δυνατή γνώση που είναι δυνατόν να έχει σχέση με αυτήν.

o Καταγράφονται οι ιδέες και αναπτύσσονται σε εργασία project
οι καλύτερες δυνατές που θα προάξουν την έννοια. 
Χ. Χατζηχρίστου 
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Πραγμάτωση της 

πρωτοβουλίας (στάδιο 3)

• Ποιος θα συμμετέχει στο πρόγραμμα

• Ποιες δραστηριότητες θα γίνουν

• Ποιος ο ρυθμός των εργασιών

• Το χρονικό διάστημα των εργασιών

• Τι θα προκύψει
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Συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων (στάδιο 4)

• Περιγραφή του τρόπου που οδηγεί σε 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα

• Περιγραφή των ρόλων του καθενός 

στην ομάδα

• Καταγραφή των δυνατοτήτων που 

παρέχει το περιβάλλον
Χ. Χατζηχρίστου 
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Εκτέλεση και Παρουσίαση    

(στάδιο 5)
• Η περάτωση του μπορεί να είναι μια 

από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

• Συνειδητός τερματισμός αν έχει 
επιτευχθεί ο σκοπός ή αν έχει 
εξαντληθεί ο καθορισμένος χρόνος

• Επανασύνδεση με την αρχική 
πρωτοβουλία

• Εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή
Χ. Χατζηχρίστου 

43



Μορφωτική αξία των 

μελετών τύπου project
• Διαθεματική και Διεπιστημονική προσέγγιση με 

όφελος στη γνώση και στην πρακτική εφαρμογή

• Η εμπειρία μέσω των μελετών καταδεικνύει τη 
σημαντική αξία της γνώσης για θέματα από την 
καθημερινή ζωή

• Η χρήση της τεχνολογίας στην εφαρμογή της 
γνώσης

• Η ανάγκη για γνώση και αυτομόρφωση

• Η ανάγκη για αναδρομή στην ιστορική πορεία του 
θέματος 
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Μαθηματική αξία των 

μελετών 

Η αποδεικτική διαδικασία υποδεικνύει το 

πλεονέκτημα που έχει η εισαγωγή των 

«ευρετικών» στοιχείων στο  μαθηματικό 

ύφος.
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Συμπέρασμα:
Επιδίωξη μέσα από τις μελέτες τύπου-

project είναι η σωστή εφαρμογή της 
γνώσης ώστε να:

• τονίζεται η λογική που γέννησε μια 
έννοια ή μια αποδεικτική πρόταση

• χρησιμοποιείται η διαίσθηση-ενόραση 
• επιτρέπεται η εξοικείωση με τους 

τεχνικούς όρους της μεθόδου των 
«αποδείξεων-ανασκευών»
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