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ΘΕΜΑ: Οδθγίεσ για τισ Βιωματικζσ Δράςεισ τθσ Α΄ τάξθσ Θμεριςιου και Εςπερινοφ
Γυμναςίου για το ςχ. ζτοσ 2013-2014
Μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (πράξθ 31/17-092013 του Δ..) ςασ αποςτζλλουμε τισ παρακάτω οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των Βιωματικϊν
Δράςεων ςτθν Αϋ τάξθ του Θμεριςιου και του Εςπερινοφ Γυμναςίου.
Διευκρινίηονται τα εξισ:
 τθν Α΄ τάξθ υλοποιοφνται κζματα του διδακτικοφ αντικειμζνου «χολικι και Κοινωνικι
Ηωι (ΚΗ)».
 τθν Β΄ τάξθ από το ςχ. ζτοσ 2014-2015 κα υλοποιοφνται κζματα των διδακτικϊν
αντικειμζνων «Φφςθ και Άςκθςθ» και «Πολιτιςμόσ και Δραςτθριότθτεσ Σζχνθσ»
 τθν Γ΄ τάξθ από το ςχ. ζτοσ 2015-2016 κα υλοποιοφνται κζματα των διδακτικϊν
αντικειμζνων «χολικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ», «Σοπικι Ιςτορία» και
«Περιβάλλον και Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ».
1. Φφςθ και κοπόσ των Βιωματικών Δράςεων
Οι Βιωματικζσ Δράςεισ, ωσ εκπαιδευτικι καινοτομία, αποτελοφν διακριτι μονάδα του
Προγράμματοσ πουδϊν και του Ωρολογίου Προγράμματοσ και κινοφνται ςτθν ίδια
παιδαγωγικι φιλοςοφία με τισ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ του Λυκείου, θ οποία προωκεί τθ
βιωματικι, ςυνεργατικι και διερευνθτικι μάκθςθ. κοπόσ των Βιωματικϊν Δράςεων είναι, να
βοθκιςουν τουσ μακθτζσ, μζςα από τθν ενεργοποίθςι τουσ, (α) να αναπτφξουν τισ αναγκαίεσ
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ςτάςεισ και κοινωνικζσ, (μετα-)γνωςτικζσ, αυτο-γνωςιακζσ, κιναιςκθτικζσ και μεκοδολογικζσ
ικανότθτεσ που απαιτεί θ αυτορρυκμιηόμενθ μάκθςθ ("μαθαίνω πώσ να μαθαίνω"), (β) να
αξιοποιοφν παλιζσ και νζεσ, προςωπικζσ και διαμεςολαβθμζνεσ εμπειρίεσ, για να κατανοοφν
ςε βάκοσ τα κζματα που μελετοφν, (γ) να αξιοποιοφν τισ νζεσ ςτάςεισ, γνϊςεισ και
ικανότθτεσ, για να κάνουν ςτοχευμζνεσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςτο προςωπικό τουσ πεδίο
(ςτθν αυτο-εκτίμθςθ, ςτισ επιλογζσ και ςτθ ςυμπεριφορά τουσ ωσ ατόμων, ωσ μελϊν τοπικϊν
κοινοτιτων και ωσ υπεφκυνων πολιτϊν) και ςτα πεδία του, άμεςου και ευρφτερου,
κοινωνικοφ, φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και (δ) να ςυναρτοφν τισ μακθςιακζσ
τουσ εμπειρίεσ με ςυναιςκιματα δθμιουργικότθτασ, χαράσ και απόλαυςθσ.
2. υμμετοχι των ειδικοτιτων ςτθν εποπτεία και τθν κακοδιγθςθ των Βιωματικών
Δράςεων
τθν ενότθτα των Βιωματικϊν Δράςεων το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα Θμεριςια
Γυμνάςια (115475/Γ2/21-08-2013 ΤΑ, ΦΕΚ Βϋ2121) και τα Εςπερινά (115472/Γ2/21-08-2013 ΤΑ,
ΦΕΚ Βϋ 2121) περιλαμβάνει τα παρακάτω ζξι (06) επιςτθμονικά πεδία:
1. Σοπικι Ιςτορία,
2. Περιβάλλον και Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (Π.Ε.Α.Α),
3. χολικό Επαγγελματικό Προςανατολιςμό (.Ε.Π.),
4. Φφςθ και Άςκθςθ,
5. Πολιτιςμό και Δραςτθριότθτεσ Σζχνθσ και
6. χολικι και Κοινωνικι Ηωι (.Κ.Η.).
Για τθ ςυμμετοχι των ειδικοτιτων ςτθν εποπτεία και κακοδιγθςθ των Βιωματικϊν
Δράςεων ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06-09-2013 Τ.Α. (ΦΕΚ Βϋ
2350). Οι βιωματικζσ δράςεισ εποπτεφονται από ζναν εκπαιδευτικό.
Για τθ ςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν που αναλαμβάνουν τθν εποπτεία και κακοδιγθςθ των
Βιωματικϊν Δράςεων υπάρχει ςχετικό υλικό αναρτθμζνο ςτο ψθφιακό ςχολείο
(http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGYM-A119) και κα ακολουκιςουν
ενδοςχολικζσ επιμορφϊςεισ, ςτο βακμό που υπάρχουν ανάγκεσ και δυνατότθτεσ.
3. Πρόταςθ και ζγκριςθ κεμάτων - Επιλογι κζματοσ από τουσ μακθτζσ - Ηώνθ
Βιωματικών Δράςεων και Σμιματα Βιωματικών Δράςεων
Με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ οι εκπαιδευτικοί ετοιμάηουν και κατακζτουν προτάςεισ
κεμάτων για τισ Βιωματικζσ Δράςεισ. Για το κζμα, το ςκοπό, τισ δραςτθριότθτεσ, τον
προγραμματιςμό κλπ κάκε Βιωματικισ Δράςθσ οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν
για ζγκριςθ ςυνοπτικι πρόταςθ ςτον φμβουλο Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ, όπωσ αναφζρεται
παρακάτω.
Οι μακθτζσ, αφοφ ενθμερωκοφν για τα προτεινόμενα κζματα, δθλϊνουν το κζμα τθσ
πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ προτίμθςισ τουσ. Ο Διευκυντισ φροντίηει ϊςτε οι μακθτζσ των
διαφορετικϊν αλφαβθτικϊν τμθμάτων να ενταχκοφν ςτο τμιμα με το κζμα τθσ βιωματικισ
δράςθσ τθσ πρϊτθσ τουσ επιλογισ ι το πολφ ςτο τμιμα τθσ δεφτερθσ επιλογισ τουσ.
Για τθ διαςφάλιςθ τμθμάτων 16-20 μακθτϊν, που απαιτοφν οι διερευνθτικισ και
ςυνεργατικισ φφςθσ μακθςιακζσ προςεγγίςεισ των Βιωματικϊν Δράςεων, και για τθ
διευκόλυνςθ του προγράμματοσ λειτουργίασ του Γυμναςίου προβλζπεται θ κακιζρωςθ ςτο
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εβδομαδιαίο πρόγραμμα "ηϊνθσ Βιωματικϊν Δράςεων". Σθν ϊρα τθσ ηϊνθσ παφουν να
λειτουργοφν τα αλφαβθτικά τμιματα και δθμιουργοφνται ςτθν αρχι του πρϊτου τριμινου
τμιματα Βιωματικϊν Δράςεων 16-20 μακθτϊν (που προζρχονται από διαφορετικά
αλφαβθτικά τμιματα), ςτα οποία οι μακθτζσ παραμζνουν ςτακερά κατά τθ διάρκεια τθσ
χρονιάσ.
Οι μακθτζσ κάκε τμιματοσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των 3-4 μελϊν και ςυνεργάηονται κατά
τθν υλοποίθςθ τθσ Βιωματικισ Δράςθσ του πρϊτου τριμινου. τθν ζναρξθ νζου τριμινου οι
μακθτζσ ενόσ τμιματοσ ζχουν τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουν νζεσ τετραμελείσ ομάδεσ με
διαφορετικι ςφνκεςθ μελϊν, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν προβλιματα δυςλειτουργίασ
μιασ ομάδασ, που παρουςιάςτθκαν ςτο προθγοφμενο τρίμθνο, αλλά και για λόγουσ
ευρφτερθσ κοινωνικοποίθςθσ των μακθτϊν.
Ενδεικτικά κατά τθν εφαρμογι ηϊνθσ, μπορεί να ακολουκθκεί θ εξισ διαδικαςία: Εάν
κάποιο κζμα ςυγκεντρϊςει τθν πρϊτθ προτίμθςθ περιςςοτζρων από 20 μακθτϊν, τότε οι
πλεονάηοντεσ προςδιορίηονται με κλιρωςθ και ανακατανζμονται ςε κζμα τθσ δεφτερθσ
προτίμθςισ τουσ. Εάν κάποιο κζμα ςυγκεντρϊςει το ενδιαφζρον (ωσ πρϊτθ επιλογι)
αρκετϊν μακθτϊν ϊςτε να δθμιουργθκοφν δυο τμιματα (δθλαδι 32 μακθτζσ), για το
ςυγκεκριμζνο κζμα επιλζγονται 20 μακθτζσ με τθ διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ και οι υπόλοιποι
αντιμετωπίηονται ωσ πλεονάηοντεσ που πρζπει να ανακατανεμθκοφν ςτα κζματα τθσ
δεφτερθσ επιλογισ τουσ. Σζλοσ, εάν οριςμζνοι μακθτζσ επιλζξουν κζματα τα οποία δεν κα
καταςτεί δυνατό να πραγματοποιθκοφν λόγω του ορίου του ελάχιςτου αρικμοφ μακθτϊν (16
μακθτζσ ανά κζμα), καλοφνται να επιλζξουν μεταξφ των κεμάτων ςτα οποία δεν ζχει
καλυφκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ κζςεων.
ε περίπτωςθ μικρϊν ςχολείων με λίγουσ μακθτζσ (λιγότερουσ από 16) προςφζρονται ωσ
επιλογζσ δφο μόνο κζματα και υλοποιείται μόνο ζνα, αυτό που πλειοψθφεί με βάςθ τισ
προτιμιςεισ των μακθτϊν.
4. χολικι και Κοινωνικι Ηωι (ΚΗ)
τθν Αϋ τάξθ υλοποιοφνται κζματα τθσ χολικισ και Κοινωνικισ Ηωισ (ΚΗ), θ οποία δεν
ζχει ςυναφι διδαςκόμενα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα μακιματα, και αναφζρεται ςτον
κοινωνικο-ςυναιςκθματικό τομζα που πραγματεφεται κζματα όπωσ οι ςχζςεισ του μακθτι
με τον εαυτόν του και με τουσ ςυμμακθτζσ του, θ ταυτότθτα και θ ετερότθτα, θ διαχείριςθ
των ςυναιςκθμάτων, των ριξεων και των ςυγκροφςεων, θ πρόλθψθ και θ αντιμετϊπιςθ του
ςχολικοφ εκφοβιςμοφ κλπ. Θ ζγκαιρθ εναςχόλθςθ του ςχολείου με αυτά τα κζματα
επιβάλλεται και από τθ κεςμικι και παιδαγωγικι υποχρζωςθ του Γυμναςίου ωσ ςχολείου
υποδοχισ μακθτϊν από το Δθμοτικό να φροντίςει για τθν ομαλι μετάβαςθ τουσ (school
transition). Θ ομαλι μετάβαςθ και προςαρμογι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ του Γυμναςίου δεν είναι
εφκολθ για όλουσ τουσ μακθτζσ και, αν δεν αντιμετωπιςτοφν ζγκαιρα και αποτελεςματικά τα
προβλιματα προςαρμογισ ςτθν Αϋ τάξθ, οι δυςκολίεσ προςαρμογισ κα τροφοδοτιςουν
ςφντομα τθ ςχολικι διαρροι, όπωσ διαπιςτϊνεται από τθ διεκνι βιβλιογραφία. το τρίτο
τρίμθνο τθσ Αϋ τάξθσ προτείνεται να γίνει εςτίαςθ ςτθ ςυγκρότθςθ, τθ λειτουργία και τθ
δυναμικι τθσ μακθτικισ μικρο-ομάδασ των 3-5 μελϊν ωσ κοινωνικο-ςχεςιακοφ πλαιςίου
ανάπτυξθσ των Βιωματικϊν Δράςεων και αργότερα των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, αλλά και τθσ
ςυχνότερθσ αξιοποίθςισ του για τθν εφαρμογι τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ.
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5. Αρμοδιότθτεσ χολικών υμβοφλων Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ
τθν ορκι και αποτελεςματικι εφαρμογι των Βιωματικϊν Δράςεων ςτα Θμεριςια και
Εςπερινά Γυμνάςια ςυνδράμουν, ςτο πλαίςιο των γενικότερων κακθκόντων τουσ, οι χολικοί
φμβουλοι Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ με τθ ςυντονιςτικι ευκφνθ του Προϊςταμζνου
Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Δ.Ε. Αναλυτικότερα:
α. Ενθμερϊνουν εγκαίρωσ τουσ Διευκυντζσ και Τποδιευκυντζσ των Γυμναςίων για τισ
γενικζσ αρχζσ και τισ διδακτικζσ πρακτικζσ τθσ καινοτομίασ των Βιωματικϊν Δράςεων και
ςυηθτοφν μαηί τουσ τρόπουσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που ςυνικωσ
εμφανίηονται, όπωσ είναι ο ζγκαιροσ και κατάλλθλοσ προγραμματιςμόσ για να καλυφκοφν
όλα τα επιςτθμονικά πεδία με τθν προβλεπόμενθ ςειρά τουσ ςτθ διάρκεια των τριμινων των
τριϊν ετϊν. Οι τρόποι πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τζτοιων προβλθμάτων αποτελεςματικισ
υλοποίθςθσ των Βιωματικϊν Δράςεων μποροφν κάλλιςτα να ενταχκοφν και ςτουσ
προγραμματιςμοφσ που γίνονται ςτο πλαίςιο επιμορφωτικϊν δράςεων τθσ αυτοπρογραμματιηόμενθσ και αυτο-αξιολογοφμενθσ ςχολικισ μονάδασ.
β. Παρζχουν κατά περίπτωςθ τθν αναγκαία ςτιριξθ τόςο κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ
κεματικισ των Βιωματικϊν Δράςεων, πριν οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ςε αυτοφσ προσ
τελικι ζγκριςθ τθν πρόταςι τουσ, ςυμπλθρϊνοντασ τον ςυνθμμζνο Πίνακα Τποβολισ
Θζματοσ για Βιωματικι Δράςθ.
γ. υντάςςουν ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ και αποςτζλλουν ςτον Προϊςτάμενο
Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Δ.Ε. ζκκεςθ για τα κζματα, τισ ειδικότθτεσ
που ενεπλάκθςαν και ανατροφοδοτοφν εκπαιδευτικοφσ και ςχολικζσ μονάδεσ αναφορικά με
το είδοσ των κεμάτων, τισ διαδικαςίεσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθ
βακμολογία και, κυρίωσ, για τα προβλιματα που χριηουν άμεςθσ επιμόρφωςθσ. Ο
Προϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ ςυνκζτει και κωδικοποιεί τισ
εκκζςεισ των χολικϊν φμβουλων και τουσ ςυγκαλεί ςε ςφςκεψθ για τθν αναηιτθςθ τρόπων
πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων, αλλά και εμπλουτιςμοφ τθσ καινοτομίασ
των Βιωματικϊν Δράςεων με νζεσ κατευκφνςεισ.
δ. Αξιοποιοφν, κατά τθν κρίςθ τουσ και ςφμφωνα με τισ διαπιςτοφμενεσ ςτθν ζκκεςθ
υπάρχουςεσ ανάγκεσ για ενδοςχολικζσ επιμορφϊςεισ, εκπαιδευτικοφσ των ςχολικών
μονάδων Δ/θμιασ Εκπ/ςθσ που εφαρμόηουν πιλοτικά τα νζα προγράμματα ςπουδών που
επιμορφϊκθκαν και υλοποίθςαν μετά το 2011 Βιωματικζσ Δράςεισ ι είχαν ςτο παρελκόν
υλοποιιςει ανάλογθσ φφςθσ δράςεισ.
ε. Παρακολουκοφν και κακοδθγοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε όλεσ τισ φάςεισ υλοποίθςθσ
των Βιωματικϊν Δράςεων, αλλά και ςτο κζμα τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, λόγω τθσ
μικρισ εμπειρίασ των εκπαιδευτικϊν ςτθν αξιολόγθςθ μακθςιακϊν δράςεων αυτισ τθσ
φφςθσ και των αποτελεςμάτων τουσ.
6. Αξιολόγθςθ Σρίμθνων Βιωματικών Δράςεων
α. Μζςοσ Όροσ Ατομικισ και Ομαδικισ Εργαςίασ
Οι Βιωματικζσ Δράςεισ δεν είναι γραπτϊσ εξεταηόμενο αντικείμενο, αλλά αξιολογείται και
βακμολογείται ανά τρίμθνο κάκε μακθτισ με βάςθ τθ ςυμμετοχι και τθ ςυμβολι του ςτθν
παραγόμενθ από τθν ομάδα του ςυλλογικι εργαςία.
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Αναλυτικότερα, θ βακμολογία κάκε μακθτι προκφπτει (α) από τθν αξιολόγθςθ τθσ
ατομικισ ςυμβολισ του ςτο ομαδικό ζργο, όπωσ προκφπτει από τθν παρατιρθςθ του
κακθγθτι και τον ατομικό φάκελο που διατθρεί ο μακθτισ, και (β) από τθν αξιολόγθςθ τθσ
ομαδικισ εργαςίασ που υποβάλλει κάκε ομάδα. Σο άκροιςμα των δφο βακμϊν (ατομικόσ +
ομαδικόσ) διαιροφμενοσ διά δφο αποτελεί τον βακμό τριμινου του μακθτι. Με τον τρόπο
αυτό ενκαρρφνεται και αξιολογείται θ ςυλλογικότθτα ςτθν κοινι εργαςία, που είναι
εκπαιδευτικό ηθτοφμενο και εξαρτάται από τθ ςτάςθ και δράςθ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ,
ενϊ ταυτόχρονα δεν αδικείται και θ αυξθμζνθ ςυμβολι ςυγκεκριμζνων μελϊν ςτο ομαδικό
ζργο.
β. Κριτιρια Ατομικισ Αξιολόγθςθσ
Σα κριτιρια τθσ ατομικισ αξιολόγθςθσ ςχετίηονται άμεςα με τα αναμενόμενα
αποτελζςματα τθσ Βιωματικισ Δράςθσ και διακρίνονται (α) ςε κριτιρια κατάκτθςθσ γνϊςεων
και ανάπτυξθσ ςτάςεων, ικανοτιτων και αξιϊν και (β) ςε κριτιρια ςυμβολισ ςτο κλίμα
ςυλλογικότθτασ και ςτο προϊόν τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ.
τα κριτιρια γνϊςεων, (μετα-)γνωςτικϊν, αυτο-γνωςιακϊν, κιναιςκθτικϊν, κοινωνικϊν
και γλωςςικϊν ικανοτιτων και ςτάςεων ςυμπεριλαμβάνονται ο βακμόσ κατανόθςθσ των
κεντρικϊν εννοιϊν και γενικεφςεων, θ ικανότθτα διατφπωςθσ με ςυγκροτθμζνο λόγο ι/και
με εναλλακτικοφσ τρόπουσ αναπαράςταςθσ και κοινοποίθςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ (π.χ. ςχιματα,
προςομοιϊςεισ, δρϊμενα, καταςκευζσ κλπ), θ ικανότθτα διατφπωςθσ τεκμθριωμζνων
κρίςεων και ςυμπεραςμάτων, θ δυνατότθτα παράκεςθσ παραδειγμάτων και αναλογιϊν, θ
ικανότθτα χριςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ για λφςθ προβλθμάτων και λιψθ αποφάςεων, θ
αξιοποίθςθ των ποικίλων ικανοτιτων ςτθν εκτζλεςθ ζργου ι/και επίλυςθ προβλιματοσ, θ
ςυνειδθτοποίθςθ και θ ικανότθτα διατφπωςθσ και αιτιολόγθςθσ αξιϊν και ςτάςεων.
τα κριτιρια τθσ ατομικισ ςυμβολισ ςτο κλίμα ςυλλογικότθτασ και ςτο προϊόν τθσ
ςυλλογικισ εργαςίασ ςυμπεριλαμβάνονται θ ενεργόσ και ουςιαςτικι ςυμμετοχι ςτισ
ςυηθτιςεισ μζςα ςτθν τάξθ, το ενδιαφζρον και θ ενεργόσ και δθμιουργικι ςυμμετοχι ςτο
ομαδικό ζργο, θ προςφορά βοικειασ και κετικισ ενκάρρυνςθσ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ, θ
ςυμβολι ςτθν επίλυςθ ςυγκροφςεων και δυςλειτουργιϊν και ςτθ δθμιουργία κετικοφ
κλίματοσ εντόσ τθσ ομάδασ, θ ςυνζπεια και θ ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των ευκυνϊν που
αναλαμβάνει, ο βακμόσ κατοχισ και ενεργοποίθςθσ ποικίλων ικανοτιτων και κατάλλθλθσ
αξιοποίθςθσ μεκόδων, τεχνικϊν και διαδικαςιϊν που απαιτεί το ςυλλογικό ζργο.
Ο μακθτισ ενδείκνυται να διατθρεί φάκελο με υλικό που ςυνζλεξε και δραςτθριότθτεσ
που ολοκλιρωςε ωσ μζλοσ τθσ (υπο-) ομάδασ, προςωπικζσ ςθμειϊςεισ με ςκζψεισ,
προτάςεισ και ςυναιςκιματα ςχετικά με το κζμα και τισ εμπειρίεσ από τθν ατομικι
προςπάκεια και τθν ομαδικι λειτουργία. Ο ατομικόσ φάκελοσ ςυμπλθρϊνει τισ προςωπικζσ
παρατθριςεισ του κακθγθτι για τον μακθτι, αλλά ταυτόχρονα, αν αξιοποιθκεί κατάλλθλα,
αποτελεί και ζνα παιδαγωγικό μζςον ενίςχυςθσ τθσ δράςθσ των ατόμων ωσ υπεφκυνων και
δθμιουργικϊν μελϊν μιασ μικρισ ι μεγαλφτερθσ ομάδασ.
γ. Αξιολόγθςθ του υλλογικοφ Ζργου τθσ Ομάδασ
Θ αξιολόγθςθ του ςυλλογικοφ ζργου τθσ ομάδασ γίνεται με βάςθ τον ομαδικι εργαςία,
που κατακζτει μζςα ςε ζνα απλό φάκελο κάκε ομάδα των 3-4 μελϊν, και θ οποία
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περιλαμβάνει το ςυνολικό υλικό ταξινομθμζνο ςε επτά ενότθτεσ, που αντιςτοιχοφν ςτισ επτά
διακριτζσ φάςεισ τισ οποίεσ ακολουκεί θ όλθ δράςθ τθσ ομάδασ. Θ επτά ενότθτεσ κα
περιζχουν κυρίωσ τισ πλθροφορίεσ που ςυνζλεξε κάκε ομάδα και τα εργαλεία που
χρθςιμοποίθςε, τα φφλλα δραςτθριοτιτων, τισ επεξεργαςίεσ των δεδομζνων και τα
ςυμπεράςματά τουσ, τισ παρεμβάςεισ που προγραμμάτιςαν και υλοποίθςαν και το
ςυνοδευτικό ζντυπο και οπτικο-ακουςτικό υλικό. Σαυτόχρονα, για τισ ανάγκεσ τθσ
προετοιμαςίασ τθσ ομαδικισ εργαςίασ είναι αναγκαίο οι μακθτζσ να γράψουν και κείμενα
ςχετικά με τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ των επτά ενοτιτων που κα περιγράφουν, για
παράδειγμα, τισ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςαν ι κα παρακζτουν ςχόλια, ερμθνείεσ και
ςυμπεράςματα, δραςτθριότθτα πολφ ςθμαντικι για τθν ανάπτυξθ του γραπτοφ λόγου, θ
οποία μάλιςτα γίνεται μζςα ςε ζνα πλαίςιο αυκεντικισ επικοινωνίασ.
Είναι αυτονόθτο, βζβαια, ότι θ ςυνολικι ζκταςθ εξαρτάται από το ςφνολο των ωρϊν του
τριμινου, αλλά αςχζτωσ τθσ ζκταςθσ, είναι ςθμαντικό για λόγουσ ανάπτυξθσ τθσ
οργανωμζνθσ και αποτελεςματικισ ςκζψθσ και δράςθσ να υπάρχει θ εςωτερικι ταξινόμθςθ
ςτισ επτά κατθγορίεσ ι ςε όςεσ κρίνει ο επόπτθσ κακθγθτισ με βάςθ τθ φφςθ του κζματοσ
και τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν, που όμωσ, ςε κάκε περίπτωςθ, κα ςυγκροτοφν μια ςαφϊσ
οργανωμζνθ εργαςία με αρχι, μζςθ και τζλοσ και δεν κα αποτελεί μια ςυλλογι από
δραςτθριότθτεσ που ζχουν αςαφείσ ςκοποφσ και δεν οδθγοφν ςε ςυγκεκριμζνο μακθςιακό
αποτζλεςμα.
Παρομοίωσ, και οι υποκατθγορίεσ δράςεων, θ διατφπωςθ τουσ και το περιεχόμενο κάκε
μιασ από τισ επτά προτεινόμενεσ ςτθ ςυνζχεια ενότθτεσ/φάςεισ των δράςεων αποτελοφν
ενδεικτικζσ προτάςεισ, υποκείμενεσ ςε τροποποιιςεισ και προςαρμογζσ.
Σζλοσ, για τθ διαςφάλιςθ των προχποκζςεων ολοκλιρωςθσ του ομαδικοφ ζργου ςτα
διατικζμενα χρονικά όρια, προτείνουμε τον περιοριςμό των ερωτθμάτων και υπο-κεμάτων
που κα εξεταςτοφν και τθ παράλειψθ κάποιων από τισ αναφερόμενεσ ςτθ ςυνζχεια
δραςτθριότθτεσ, κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντα κάκε φορά. Ακόμθ, προτείνουμε τθν
ανάκεςθ διαφορετικϊν δραςτθριοτιτων ςε υπο-ομάδεσ των δφο μελϊν, ϊςτε και όλα τα
μζλθ να εμπλακοφν ενεργά ςτο ζργο τθσ ομάδασ και θ ομάδα να καλφψει μεγαλφτερο εφροσ
δραςτθριοτιτων. ε αυτι τθν περίπτωςθ οι υπο-ομάδεσ παρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια τθσ
ομάδασ το ζργο τουσ και γίνεται ςε επίπεδο ομάδασ θ ςφνκεςθ των επιμζρουσ
δραςτθριοτιτων.
δ. Δομι τθσ Ομαδικισ Εργαςίασ. Ποιοι Είμαςτε:
Καλό είναι ςτθν αρχικι ςελίδα του ομαδικοφ φακζλου, αντί προλόγου, τα μζλθ τθσ
ομάδασ να παρουςιάςουν αυτοβιογραφικά τον εαυτό τουσ (Ποιοι Είμαςτε) και, ενδεχομζνωσ,
τισ ςκζψεισ τουσ και προςδοκίεσ τουσ από το κζμα και τθν ομαδικι εργαςία ι ό,τι άλλο
κρίνουν ςκόπιμο. Μποροφν ακόμθ να ονοματίςουν τθν ομάδα τουσ και να ςχολιάςουν τθν
επιλογι τουσ, να παρακζςουν μικροφ μεγζκουσ φωτογραφίεσ τουσ και να αξιοποιιςουν τθ
φανταςία τουσ και το χιοφμορ τουσ ςτθν αυτοπαρουςίαςι τουσ, κακότι θ όλθ εργαςία πρζπει
να γίνει μζςα ςε ζνα κλίμα δθμιουργικότθτασ, πρωτοβουλιϊν, δράςθσ και ευχαρίςτθςθσ.
τθ ςυνζχεια παρακζτουμε ενδεικτικά μια προτεινόμενθ δομι, θ οποία, βεβαίωσ, μπορεί
να τροποποιθκεί για να προςαρμοςτεί ςτα δεδομζνα του κζματοσ, των μακθτϊν και του
διακζςιμου διδακτικοφ χρόνου. Επιςθμαίνουμε ότι οι μακθτικζσ εμπειρίεσ, που λειτουργοφν
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ωσ κινθτιριο ζναυςμα για τθν ζναρξθσ των φάςεων δράςθσ, πρζπει ςτθ ςυνζχεια να
εμπλουτίηονται και να αποτελοφν αντικείμενο επεξεργαςίασ ςτισ επόμενεσ φάςεισ τθσ
δράςθσ. Πθγζσ άντλθςθσ νζων εμπειριϊν αποτελοφν το κοινωνικό, φυςικό, δομθμζνο,
τεχνολογικό και πολιτιςτικό περιβάλλον, ο εαυτόσ μασ ωσ ψυχο-ςωματικι οντότθτα και θ
ςυμπεριφορά του. Θ άντλθςθ των πλθροφοριϊν από τισ παραπάνω πθγζσ γίνεται κυρίωσ
μζςα ςτθν τάξθ ι κατά τθν επίςκεψθ ςε ειδικοφσ χϊρουσ μζςω ςυηθτιςεων, μελζτθσ
ςφντομων και κατανοθτϊν κειμζνων, παρατιρθςθσ, ακρόαςθσ, ςυμμετοχισ ςε δράςεισ,
πειραμάτων, μετριςεων, ερωτθματολογίων και ςυνεντεφξεων. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ με
οδθγίεσ από τον κακθγθτι οι μακθτζσ μποροφν και ατομικά ςτο ςπίτι τουσ να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ και να τισ κατακζςουν τθν επομζνθ ςτθν ομάδα προσ επεξεργαςία μζςα ςτθν
τάξθ.
Πρώτθ Ενότθτα: Προβλθματιηόμαςτε και Προγραμματιηόμαςτε ωσ Σμιμα
 Ποιο είναι το κζμα μασ και γιατί το επιλζξαμε.
 ε ποιουσ ςκοποφσ και ςε ποια ερωτιματα καταλιξαμε.
 Πϊσ προγραμματίςαμε και αξιοποιιςαμε τον διακζςιμο χρόνο μασ.
Δεφτερθ Ενότθτα: Είμαςτε Ομάδα με Ρόλουσ, Δράςεισ, Δικαιώματα και Τποχρεώςεισ
 Οι κανόνεσ τθσ ομάδασ μασ και οι ρόλοι που αναλάβαμε τα μζλθ τθσ για τθν
καλφτερθ λειτουργία τθσ.
 Ποιεσ δραςτθριότθτεσ προγραμματίςαμε για να ςυλλζξουμε δεδομζνα ςχετικά με τα
ερωτιματά μασ.
 Πϊσ κατανείμαμε τισ δραςτθριότθτζσ μασ ςε υπο-ομάδεσ των δφο μελϊν.
 Ποφ απευκυνκικαμε για τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ, ποια εργαλεία
χρθςιμοποιιςαμε και ποιεσ διαδικαςίεσ ακλουκιςαμε.
Σρίτθ Ενότθτα: υλλζξαμε, Σαξινομιςαμε, Μελετιςαμε και Παρουςιάηουμε τα
Δεδομζνα μασ
 Εντοπίςαμε, μελετιςαμε ςχετικζσ πλθροφορίεσ, κατανοιςαμε το περιεχόμενό τουσ
και υπογραμμίςαμε ό,τι αφορά ςτα ερωτιματά μασ (μελζτθ βιβλιογραφίασ).
 υλλζξαμε, αναλφςαμε και ερμθνεφςαμε εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ςχιματα, ςφμβολα,
καταςκευζσ και ξεχωρίςαμε ό,τι αφορά ςτα ερωτιματά μασ (μελζτθ ςτακεροφ οπτικοφ
υλικοφ).
 Ρωτιςαμε και μάκαμε πλθροφορίεσ, απόψεισ, ςτάςεισ, επιλογζσ, λφςεισ ςχετικζσ με
τα ερωτιματά μασ (χριςθ ερωτθματολογίων και ςυνεντεφξεων).
 Ακοφςαμε ι/και είδαμε, προςζξαμε και εντοπίςαμε αξιοςθμείωτα ςτοιχεία ςχετικά
με τα ερωτιματά μασ (μελζτθ οπτικο-ακουςτικοφ υλικοφ).
 Παρατθριςαμε, καταγράψαμε φαινόμενα, δρϊμενα ι/και ςυμπεριφορζσ,
αντιλθφκικαμε και επιςθμάναμε ςχζςεισ αιτίου-αποτελζςματοσ, χρονικζσ, λογικζσ,
ταξινομικζσ, ιεραρχικζσ κλπ ςτα δεδομζνα που αφοροφν ςτα ερωτιματά μασ (φυςικι
παρατιρθςθ ι/και πείραμα).
 υμμετείχαμε ςε δράςεισ ι/και ςε επιςκζψεισ, βιϊςαμε, αιςκανκικαμε και
ςυνειδθτοποιιςαμε (ςυμμετοχικι παρατιρθςθ).
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Σζταρτθ Ενότθτα: Αξιοποιιςαμε υνδυαςτικά τα Δεδομζνα και τισ Απαντιςαμε ςτα
Ερωτιματα
 Πρϊτο ερϊτθμα και απαντιςεισ με βάςθ τθ ςυνδυαςτικι αξιοποίθςθ των
επεξεργαςμζνων δεδομζνων.
 Δεφτερο ερϊτθμα και απαντιςεισ με βάςθ τθ ςυνδυαςτικι αξιοποίθςθ των
επεξεργαςμζνων δεδομζνων.
 Σρίτο ερϊτθμα και απαντιςεισ με βάςθ τθ ςυνδυαςτικι αξιοποίθςθ των
επεξεργαςμζνων δεδομζνων.
 υηθτιςαμε και … τα ςυμφωνιςαμε και ετοιμάςαμε ζναν εννοιολογικό χάρτθ με τισ
γνϊςεισ μασ για το κζμα που μελετιςαμε.
 Ξζρουμε και από τζχνεσ και ιδοφ θ απόδειξθ!
Πζμπτθ Ενότθτα : Κριτικι Αξιολόγθςθ Ατομικών, Ομαδικών Θεςμικών Επιλογών και
Πρακτικών
 Ποιεσ είναι οι προςωπικζσ μασ ςτάςεισ και επιλογζσ ςτο κζμα αυτό, πϊσ τισ
κρίνουμε, τι πρζπει να βελτιϊςουμε.
 Ποιεσ είναι οι ςτάςεισ και επιλογζσ ςυγκεκριμζνων ομάδων ςτο κζμα αυτό, πϊσ τισ
κρίνουμε, τι πρζπει να βελτιϊςουν.
 Ποιεσ είναι οι ςτάςεισ και επιλογζσ κεςμϊν ςτο κζμα αυτό, πϊσ τισ κρίνουμε, τι
πρζπει να βελτιϊςουν.
Ζκτθ Ενότθτα: Από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ
 Παρεμβάςεισ βελτίωςθσ που οργανϊςαμε και πϊσ τισ εφαρμόςαμε ςε προςωπικό,
ςχολικό, οικογενειακό, κοινοτικό πλαίςιο.
 Αποτελζςματα από τθν παρζμβαςι μασ.
 Ευχάριςτεσ και δφςκολεσ ςτιγμζσ από τθν εφαρμογι τθσ παρζμβαςθσ.
Ζβδομθ Ενότθτα: Λειτουργικότθτα και Αποτελεςματικότθτα Ομάδασ
 Σι νομίηαμε πριν για τα ερωτιματα και τι διαπιςτϊςαμε μετά.
 Σι δεν ξζραμε και τι τελικά μάκαμε για τα ερωτιματα.
 Ποιεσ δυςκολίεσ ςυνεργαςίασ ςυναντιςαμε και ποιεσ ξεπεράςαμε και πϊσ.
 Σι κα προςζξουμε ιδιαίτερα ςτθν επόμενθ ομαδικι δράςθ.
 Πϊσ, τελικά, αξιολογοφμε το κλίμα και τθ ςυνεργατικότθτα τθσ ομάδασ μασ.
 Πϊσ, τελικά, αξιολογοφμε αυτά που μάκαμε για το κζμα μασ ςυνεργαηόμενοι.
7. Δθμοςιοποίθςθ των Βιωματικών Δράςεων
το πλαίςιο γενικότερων εκδθλϊςεων ανοίγματοσ του ςχολείου ςτθν τοπικι κοινότθτα,
είναι δυνατόν να προβλεφτοφν τρόποι για να παρουςιάςουν οι ομάδεσ τισ εργαςίεσ τουσ.
Παράλλθλα, για τθν ευρφτερθ διάχυςθ των μακθτικϊν εργαςιϊν γίνεται ανάρτθςι τουσ ςτο
διαδίκτυο (ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου), αναγράφοντασ τα ονόματα (ι τα αρχικά τουσ)
όλων των ςυντελεςτϊν, μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν με βάςθ πάντα τισ αρχζσ τθσ
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προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων. Ο εννοιολογικόσ χάρτθσ τθσ τζταρτθσ ενότθτασ
μπορεί να παρουςιαςτεί και ςτα Αγγλικά με τθν κακοδιγθςθ του κακθγθτι ειδικότθτασ.
Σθν εξειδίκευςθ και τθν εφαρμογι των παραπάνω γενικϊν αρχϊν ςτισ ςυνκικεσ των
δυνατοτιτων και αναγκϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςτα διακζςιμα χρονικά όρια κάνουν οι
διδάςκοντεσ ςε ςυνεργαςία με τον χολικό φμβουλο Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ, που ζχει
γενικότερεσ αρμοδιότθτεσ για τισ Βιωματικζσ Δράςεισ, με παράλλθλθ ενθμζρωςθ και τθσ
Διεφκυνςθσ του ςχολείου, που φροντίηει να διαςφαλίηονται οι προχποκζςεισ για τθν
διεξαγωγι και ςτιριξθ τθσ κεςμοκετθμζνθσ, πλζον, καινοτομίασ των Βιωματικϊν Δράςεων. Θ
ολοκλιρωςθ τθσ κεματικισ των Βιωματικϊν Δράςεων ςτα εννζα τρίμθνα των τριϊν τάξεων, θ
εμπλοκι πολλϊν εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων και θ τιρθςθ προγραμματιςμοφ
για τθν αποφυγι επικαλφψεων και επαναλιψεων ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν οργανωτικι
φροντίδα τθσ Διεφκυνςθσ του ςχολείου, που πρζπει να δθμιουργιςει αρχείο με τουσ
εγκεκριμζνουσ από τον χολικό φμβουλο Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ Πίνακεσ Τποβολισ των
Θεμάτων για τισ Βιωματικζσ Δράςεισ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ

σνημ.2 ζελ.

Δζωη. Γιανομή






Γ/νζη ποσδών Γ.Δ., Σμήμα Α΄
Γ/νζη Δκκληζιαζηικής Δκπ/ζης
Γ/νζη Ιδιωηικής Δκπ/ζης
Γ/νζη Π.Ο.Γ.Δ.
Γ/νζη Διδικής Αγωγής
 ΔΠΔΓ
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ΠΡΟΣΑΗ ΘΕΜΑΣΟ ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΗ
(Τποβάλλεται ζντυπα και ηλεκτρονικά ςτον χολικό φμβουλο Παιδαγωγικήσ
Ευθφνησ)
χ. Ζτοσ: ………….......……...….
ΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ …………………………………………………
ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ..................................................................................
ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ/ΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ/ΚΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ.
A.
ΚΟΠΟ ΘΕΜΑΣΟ, ΑΦΩ ΔΙΑΣΤΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΧΟΤ ΚΑΙ
ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ (Μζχρι 150 λζξεισ):

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ (κριτιρια επιλογισ κζματοσ, ςυςχζτιςθ με
διδαςκόμενα μακιματα, αναμενόμενα μακθςιακά οφζλθ κ.λπ., ενδεικτικά μζχρι 200
λζξεισ).

Γ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΘΓΩΝ ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΤ ΚΑΙ
ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΛΛΟΓΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πθγζσ και μζκοδοι αναηιτθςθσ
και επεξεργαςίασ δεδομζνων (μζχρι 200 λζξεισ).
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Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
(μζχρι 150 λζξεισ).

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΤΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΜΟ– ΕΠΙΚΕΨΕΙ– ΠΡΟΚΛΘΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ.

τ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Η. ΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ.

Μετά τθν ζγκριςθ από τον χολικό φμβουλο, ζλαβε γνϊςθ ο/θ Διευκυντισ του
Γυμναςίου
.......................................................................
(Τπογραφι)
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