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Εισαγωγή  
 

Οι οδηγίες που ακολουθούν απευθύνονται στους συμμετέχοντες και τους 

εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο κατάρτισης και θα 

υλοποιήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα με βάση τη θεωρία της μαθητοκεντρικής 

προσέγγισης στην εκπαίδευση. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους εκπαιδευτικούς 

καθοδήγηση και ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς θα παρακολουθήσουν το ηλεκτρονικό 

μάθημα και θα αξιοποιήσουν τις πηγές και τα εργαλεία του προγράμματος στην 

πιλοτική διδασκαλία.  

Ο οδηγός αποτελείται από τρία μέρη: 1. το χρονοδιάγραμμα για όλες τις 

δραστηριότητες, 2. την περιγραφή των δραστηριοτήτων και των βημάτων που πρέπει 

να γίνουν, 3. τον κατάλογο με όλο το υλικό που θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του 2SMILE. 
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Το έργο 2SMILE  
 

Τα τελευταία δέκα χρόνια τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα έχουν στραφεί στην 

εφαρμογή της προσέγγισης των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.  Η προσέγγιση αυτή 

δίνει σημασία στο τι γνωρίζουν, καταλαβαίνουν και είναι ικανοί να πετύχουν οι 

μαθητές/-τριες, ενώ δεν ενδιαφέρεται για το πότε και πού πραγματοποιείται η 

μαθησιακή διαδικασία. Λόγω αυτής της προσέγγισης στη μάθηση, τα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα θεωρούνται ως ένας αποτελεσματικός τρόπος να προάγουν την 

ενεργητική μάθηση και την διδασκαλία που δεν αποκλείει κανέναν μαθητή/-τρια . 

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η προσέγγιση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων έχει 

εφαρμοστεί κυρίως στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Το 2SMILE «Υποστήριξη του Σχολικού Συστήματος για τη Διαχείριση Προκλήσεων με 

Βάση την Κοινότητα» στοχεύει να φέρει την προσέγγιση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων στον χώρο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να βοηθήσει 

τους/τις μαθητές/-τριες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σχολικής εγκατάλειψης (ή 

έχουν ήδη εγκαταλείψει το σχολείο), ή έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Το 

πρόγραμμα εστιάζει σε νέους και νέες που προέρχονται από ευάλωτα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα και ενδεχομένως  παρουσιάζουν βίες και επικίνδυνες 

συμπεριφορές. Ακόμη, απευθύνεται σε νέους και νέες που έχουν δεχθεί υποστήριξη 

από υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας ή έχουν τελέσει κάποια παραβατικής πράξη που 

τους έφερε αντιμέτωπους με  το σύστημα Δικαιοσύνης Ανηλίκων. Στο πρόγραμμά μας 

επικεντρωνόμαστε στην θεωρία της μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης, γιατί πιστεύουμε 

ότι έτσι μπορούμε να επιφέρουμε μια θεμελιώδη αλλαγή στη μαθησιακή διαδικασία. 

Στο πλαίσιο της προσέγγισης που χρησιμοποιεί το πρόγραμμά μας οι εκπαιδευτικοί 

διδάσκουν με βάση ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει ως θεμελιακές 

αρχές την γνώση, τις δεξιότητες και την επάρκεια  που οι μαθητές/-τριες μπορούν να 

αποκτήσουν μέσα από τη διαθεματικότητα.  Ακόμη, είναι σημαντικό τα μαθησιακά 

προγράμματα να σχεδιαστούν με ευελιξία και να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες 

τους, ώστε να έχει επιτυχία το πρόγραμμα. Τα μαθήματα πρέπει να είναι καινοτόμα 

και να αντανακλούν εξατομικευμένες  παιδαγωγικές μεθόδους και τρόπους 

αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του/της κάθε μαθητή/τριας ξεχωριστά. 

Για την επιτυχία του προγράμματος, οι μαθητές/τριες πρέπει να μαθαίνουν σύμφωνα 

με ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, να 

αξιολογούν το προφίλ τους σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό και να συμμετέχουν 
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σε ένα φιλικό προς αυτούς εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο προάγει την ενεργητική 

μάθηση.  

Κατά συνέπεια, ένα από τα βασικότερα εργαλεία του έργου 2SMILE είναι το 

«Εγχειρίδιο Μάθησης», το οποίο παρέχει ένα αναλυτικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον 

οποίο οι εκπαιδευτικοί θα εφαρμόσουν τις γνώσεις και θα αξιοποιήσουν τα εφόδια που 

θα αποκτήσουν από το σεμινάριο κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας.  Το 

«Εγχειρίδιο Μάθησης» προωθεί ένα απαραίτητο σύνολο ικανοτήτων που πρέπει να 

έχει ο/η εκπαιδευτικός, για να εφαρμόσει ένα εκπαιδευτικό μοντέλο βασισμένο στην 

μαθητοκεντρική προσέγγιση και στην προσέγγιση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.  

Αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών στοχεύει στο να παρέχει κατευθυντήριες 

γραμμές (το λεγόμενο «εκπαιδευτικό μονοπάτι»)  και ενδεικτικά προγράμματα 

σπουδών για εφαρμογή στην τάξη. Συμπληρωματικά με τα ενδεικτικά προγράμματα 

σπουδών, το «εκπαιδευτικό μονοπάτι» ενσωματώνει ένα Εγχειρίδιο αυτό-αξιολόγησης 

του/της εκπαιδευτικού. Σκοπός της αυτό-αξιολόγησης είναι οι εκπαιδευτικοί να 

εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους και να συνειδητοποιήσουν ποιες 

είναι οι ειδικές δεξιότητες που χρειάζονται για να διδάξουν με την μαθητοκεντρική 

εκπαιδευτική προσέγγιση  μαθητές και μαθήτριες από ευάλωτα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα. Βασισμένοι στα αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησης, θα 

χρησιμοποιήσουν το «Εγχειρίδιο Μάθησης» για να βρουν υλικό που μπορούν να 

αξιοποιήσουν στην τάξη. Επομένως, αυτό το σεμινάριο κατάρτισης θα χρησιμεύσει 

στους/στις εκπαιδευτικούς ως πολύτιμος σύμβουλος στην διαδικασία εφαρμογής του 

πιλοτικού μας μοντέλου στις σχολικές αίθουσες. 

 

Μέρος πρώτο: το χρονοδιάγραμμα 
Σεμινάριο Κατάρτισης 
Διάρκεια: 4 εβδομάδες. 

Έναρξη: 9 Μαρτίου. 

Βήμα 1ο : Αυτό-αξιολόγηση- Διάρκεια: 1 εβδομάδα 

Βήμα 2ο : Ενότητα 1 - Διάρκεια: 1 εβδομάδα 

Το 1ο διαδικτυακό σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αρχή της εβδομάδας (θα είναι 

διαθέσιμο από τις 10 π.μ. μέχρι τις 7 μ.μ. της ίδιας μέρας). 

Βήμα 3ο : Ενότητα 2 - Διάρκεια: 1 εβδομάδα 
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Το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αρχή της εβδομάδας (θα είναι 

διαθέσιμο από τις 10 π.μ. μέχρι τις 7 μ.μ. της ίδιας μέρας). 

Βήμα 4ο : Ενότητα 3 - Διάρκεια: 1 εβδομάδα 

Το 3ο διαδικτυακό σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αρχή της εβδομάδας (θα είναι 

διαθέσιμο από τις 10 π.μ. μέχρι τις 7 μ.μ. της ίδιας μέρας). 

Βήμα 5ο – Αξιολόγηση με βάση τον «Φάκελο Επιτευγμάτων» (η αξιολόγηση θα γίνει 

με εργασίες διαθέσιμες στο «Φάκελο Επιτευγμάτων»). 

 

Πιλοτική Εφαρμογή  
Διάρκεια: 4 μήνες. 

Η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου 

κατάρτισης. Κατά την διάρκεια της, θα διεξαχθεί αξιολόγηση βασισμένη στον «Φάκελο 

Επιτευγμάτων» και σε μια ομάδα εστίασης για την συλλογή ποιοτικών δεδομένων. Η 

αξιολόγηση με βάση τον Φάκελο Επιτευγμάτων θα γίνεται εβδομαδιαία για 7 

εβδομάδες. Η ομάδα εστίασης θα συναντηθεί και θα συζητήσει την τελευταία εβδομάδα 

της πιλοτικής εφαρμογής.  

 

Μέρος δεύτερο:  
οι δραστηριότητες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου 
κατάρτισης και της πιλοτικής εφαρμογής 

Για το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής εντός της σχολικής τάξης είναι απαραίτητο 

οι εκπαιδευτικοί να έχουν παρακολουθήσει εκ των προτέρων το σεμινάριο κατάρτισης. 

Το σεμινάριο, που θα διαρκέσει για 1 μήνα, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ιταλία (ωστόσο, οι εταίροι του 

προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν για τη συμμετοχή και άλλων 

εκπαιδευτικών). Η πιλοτική εφαρμογή θα γίνει από εκπαιδευτικούς που θα έχουν 

παρακολουθήσει το σεμινάριο κατάρτισης. Για να το παρακολουθήσουν, πρέπει να 

ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: 
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1. Σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης  
Ο υπεύθυνος για την πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (eLearning) 

συνεργάτης του 2SMILE θα κάνει την εγγραφή των εκπαιδευτικών και θα τους 

δώσει πρόσβαση ως χρήστες. Ο ίδιος συνεργάτης θα παρέχει και στους 

υπόλοιπους συνεργάτες πρόσβαση στην πλατφόρμα, ώστε να κάνουν 

εγγραφή των δικών τους εκπαιδευτικών. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη 

κάνοντας κλικ εδώ.  

Όταν ανοίξουν τον παραπάνω σύνδεσμο, οι χρήστες θα βρεθούν σε μία οθόνη 

(όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα) όπου θα τους ζητηθεί όνομα χρήστη 

και κωδικός πρόσβασης. 

 

 

 

 

Πατώντας πάνω στον παραπάνω σύνδεσμο, οι χρήστες θα βρεθούν στην 

αρχική σελίδα πρόσβασης της πλατφόρμας.  Έχοντας δώσει τα σωστά 

διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), οι χρήστες θα έχουν 

πρόσβαση στο σεμινάριο κατάρτισης. 
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Στη σελίδα του Σεμιναρίου Κατάρτισης, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο 

«Εκπαιδευτικό Μονοπάτι» και σε όλο το διαθέσιμο υλικό και πηγές, όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

 

    

 

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του σεμιναρίου κατάρτισης  

(α). Αυτό-αξιολόγηση  

Προκειμένου οι χρήστες να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη των δεξιοτήτων 

τους πάνω στις μαθητοκεντρικές πρακτικές πρέπει να συμπληρώσουν το 

έντυπο αυτό-αξιολόγησης.  Στόχος είναι να εντοπίσουν τις προσωπικές τους 

ικανότητες, τα δυνατά σημεία των σχολείων και των κοινοτήτων, καθώς και να 
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συνειδητοποιήσουν ποιες είναι οι εξειδικευμένες δεξιότητες που απαιτούνται 

για την εφαρμογή της μαθητοκεντρικής προσέγγιση.  

 

Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πλατφόρμα, 

κάνοντας κλικ εδώ.  

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον σύνδεσμο για την αυτό-αξιολόγηση  

κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  «Links» από το κεντρικό μενού.  

 

Το τεστ αυτό-αξιολόγησης πρέπει να γίνει μέσα στο διάστημα της πρώτης 

εβδομάδας από την  έναρξη του σεμιναρίου κατάρτισης.  

 

(β). «Εκπαιδευτικό Μονοπάτι»- οι ενότητες 

Οι χρήστες πρέπει να πατήσουν στο εικονίδιο «Learning path» (όπως φαίνεται 

παρακάτω) για να ξεκινήσουν να παρακολουθούν τις 3 ενότητες (1 ενότητα ανά 

εβδομάδα). 

 

 

 

 

Όταν θα έχουν ανοίξει το «Εκπαιδευτικό Μονοπάτι», το σεμινάριο κατάρτισης 

εκπαιδευτικών θα είναι διαθέσιμο και θα έχει 3 ενότητες: 
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1. Θεωρία και πρακτική της Μαθητοκεντρικής Εκπαίδευσης  

2. Προσαρμογή των εθνικών προγραμμάτων σπουδών στην Μαθητοκεντρική 

Εκπαίδευση 

3. Προσαρμογή της Μαθητοκεντρικής Εκπαίδευσης στην σχολική αίθουσα ή 

σε ομάδα μαθητών.  

Ο χρόνος που πρέπει να αφιερωθεί σε κάθε ενότητα είναι μία εβδομάδα. Η 

παρακολούθηση των ενοτήτων είναι γραμμική (οι χρήστες πρέπει να 

παρακολουθήσουν τις ενότητες 1 έως 3 με τη σειρά). 

 

(γ). Διαδικτυακά σεμινάρια 

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου κατάρτισης, θα πραγματοποιηθούν τρία 

διαδικτυακά σεμινάρια. Αυτά θα λάβουν χώρα με την εφαρμογή GoToMeeting 

και θα είναι διαθέσιμα πατώντας στο σχετικό εικονίδιο (Διαδικτυακά Σεμινάρια 

1,2 και 3). Ο στόχος των σεμιναρίων είναι να υποστηρίξουν τους χρήστες να 

πετύχουν τους στόχους των Ενοτήτων, να τους παρέχουν υποστηρικτικό 

διδακτικό υλικό και να τους προετοιμάσουν για την πιλοτική εφαρμογή.  

 

(δ). Διαρκής αξιολόγηση – Η πιστοποίηση με βάση τον Φάκελο 
Επιτευγμάτων και οι ομάδες εστίασης.  

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου κατάρτισης και της πιλοτικής εφαρμογής θα 

πραγματοποιηθούν μια σειρά από αξιολογήσεις. Η πρώτη αξιολόγηση θα λάβει 

τη μορφή αρχικής αυτό-αξιολόγησης.  Στη συνέχεια, και κατά την τελευταία 

εβδομάδα του σεμιναρίου κατάρτισης (Ενότητα 3), θα διεξαχθεί μια άλλη 

αξιολόγηση η οποία θα συνεχιστεί και κατά την πιλοτική φάση, όπως 

υποδεικνύεται και στο χρονοδιάγραμμα παραπάνω.  

Θα υπάρξουν δύο μέθοδοι αξιολόγησης: η μία με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού 

εργαλείου που λέγεται «Badge Wallet» (Φάκελο Επιτευγμάτων) και η άλλη με 

την πραγματοποίηση δύο ομάδων εστίασης για τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές.  

Αξιολογήσεις με τον «Φάκελο Επιτευγμάτων» θα γίνονται κατά την διάρκεια του 

σεμιναρίου κατάρτισης και της πιλοτικής εφαρμογής.  Η αξιολόγηση θα γίνει 

μετά την ολοκλήρωση οκτώ δραστηριοτήτων και η πιστοποίηση YOUTHPASS 

θα είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ. 
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Η αξιολόγηση που θα διεξαχθεί από τις ομάδες εστίασης θα γίνει με την 

υποστήριξη των εταίρων του έργου 2Smile από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 

Η δομή και η μεθοδολογία θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 

εφαρμογής. 

Υπάρχουν δυο επιλογές για να έχει κανείς πρόσβαση στον «Φάκελο 

Επιτευγμάτων»: κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Badge Wallet» της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας, πατώντας εδώ, ή κατεβάζοντας απευθείας την 

εφαρμογή, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Για να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή, υπάρχουν δύο επιλογές: 

1. Κατεβάζετε την εφαρμογή «Badget Wallet» 

στο smartphone από το Google play ή στο 

iPhone από το Apple Store. Αφού 

κατεβάσετε την εφαρμογή, ανοίξτε τη 

χρησιμοποιώντας την ίδια ηλεκτρονική 

διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε για να 

έχετε πρόσβαση στο http:// 

aproximarcapacita.pt/learning/ index.php. 

Στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας 

ζητά να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. 

Κατόπιν, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση 

στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας 

και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε 

επιλέξει. Στην εφαρμογή θα βρείτε τις δραστηριότητες που πρέπει να 

ολοκληρώσετε. Πατήστε στα εικονίδια για να αρχίσετε την αξιολόγηση.  

 
 

2. Για να έχετε πρόσβαση στον Φάκελο Επιτευγμάτων μέσω διαδικτύου 

επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.badgecraft.eu (μπορείτε να 

βρείτε τον σύνδεσμο και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα). Κάνετε εγγραφή 

χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
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χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο σεμινάριο κατάρτισης και επιλέξτε έναν 

κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή σας. Κατόπιν ανοίγετε την 

ιστοσελίδα όπου μπορείτε να βρείτε τις δραστηριότητες αξιολόγησης. Επιλέξτε 

μια για να ξεκινήσετε! 

 

(δ). Η πιλοτική εφαρμογή  

Το τελικό στάδιο είναι η πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας μέσα στις σχολικές 

τάξεις, προκειμένου να δοκιμαστεί η αξιοπιστία της μαθητοκεντρικής προσέγγισης 

και να δοθεί ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της. Η πιλοτική 

εφαρμογή στην τάξη θα ξεκινήσει μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του 

σεμιναρίου κατάρτισης και θα διαρκέσει μόνο 4 μήνες. Η πιλοτική διδασκαλία θα 

γίνει με μια ομάδα μαθητών που θα έχει επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός για δοκιμάσει 

τις θεωρίες και τις πρακτικές που έμαθε στην πράξη και να αξιοποιήσει το υλικό 

που απέκτησε κατά την διάρκεια του σεμιναρίου κατάρτισης.   

Η πιλοτική εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε ένα ή δυο τμήματα και ο αριθμός τον 

μαθητών που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό 

των μαθητών της τάξης. 

Κατά την διάρκεια της πιλοτικής διδασκαλίας, η αξιολόγηση θα γίνει με τον 

«Φάκελο Επιτευγμάτων» και με δύο ομάδες εστίασης, όπως περιεγράφηκε 

παραπάνω. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, θα πραγματοποιούνται 

συναντήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και την εταίρων του προγράμματος από 

την αντίστοιχη χώρα, ώστε να παρέχεται συνεχής υποστήριξη στους 

εκπαιδευτικούς. Ο αριθμός και το πρόγραμμα των συναντήσεων θα διαμορφώνεται 

από τον εταίρο του προγράμματος σε κάθε χώρα, σύμφωνα με τις ανάγκες που 

προκύπτουν.  

 

Μέρος τρίτο  
Πηγές και εκπαιδευτικό υλικό  
Ένα σύνολο πηγών και εκπαιδευτικού υλικού θα είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτές οι πηγές εξυπηρετούν δύο σκοπούς:  
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1. Ξεκαθαρίζουν τι είναι η πιλοτική εφαρμογή και τι πρέπει να επιτευχθεί μέσω 

αυτής. Σε αυτόν τον στόχο συμβάλλει το Εγχειρίδιο Μάθησης, το οποίο παρέχει 

καθοδήγηση για την κατανόηση της θεωρίας (πρώτο μέρος) και πρακτικές 

συμβουλές για το πώς να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί αυτήν την προσέγγιση 

στη διδασκαλία τους (δεύτερο και τρίτο μέρος). 

2. Παρέχουν διδακτικό υλικό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που θα 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής.  

Το διαθέσιμο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς.  Η σειρά με 

την οποία θα χρησιμοποιηθεί το υλικό κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής 

προσδιορίζεται στις ενότητες και στο Εγχειρίδιο Μάθησης.  Το υλικό, ανάλογα με την 

μορφή του, πρέπει να συμπληρωθεί είτε από τον/την εκπαιδευτικό είτε από τους 

μαθητές. Ο σκοπός του υλικού, πέρα από τους επιμέρους σκοπούς που μπορεί να 

έχει η κάθε μεμονωμένη δραστηριότητα, είναι να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες 

για τους μαθητές/ γονείς/ οικογένειες.  

Όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τη μορφή υποθέσεων 

εργασίας για κάθε ενότητα. Τα βήματα και η σειρά με την οποία το υλικό θα εφαρμοστεί 

στην τάξη  εξηγείται σε κάθε ενότητα.  Κάθε ένα από τα βήματα εφαρμογής θα πρέπει 

να τηρείται, ωστόσο είναι στη διακριτική ευχέρεια του/της εκπαιδευτικού να 

προσαρμόζουν το υλικό στις συνθήκες της δικής τους τάξης (πχ. αριθμός μαθητών, 

χρόνος που διατίθεται για την πιλοτική εφαρμογής κλπ). 

Η πρακτική και συγκεκριμένη χρήση για κάθε μορφή διδακτικού υλικού και ενότητας 

θα συζητείται στα διαδικτυακά σεμινάρια. 

Στον παρακάτω πίνακα συγκαταλέγεται όλο το διδακτικό υλικό ανά ενότητα, τα 

χαρακτηριστικά, ο σκοπός και η χρήση του: 
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Εκπαιδευτικό υλικό για την Ενότητα 2 – Προσαρμογή των εθνικών 
προγραμμάτων σπουδών στη Μαθητοκεντρική Εκπαίδευση 

Ονομασία Σύντομη περιγραφή Μορφή 
Εργαλείο 
Αξιολόγησης 
(είναι 
χωρισμένο σε 8 
εργαλεία και 2 
οδηγούς) 

Λίστες ερωτήσεων. Οι πληροφορίες που θα συλλέξει 

ο/η εκπαιδευτικός θα τον/την βοηθήσουν να 

αξιολογήσει την αρχική και πρότερη μαθησιακή 

κατάσταση των μαθητών. 

  

Απευθύνονται σε: Μαθητές 

*Θα δοθούν διάφορα παραδείγματα.  

 
Τα εργαλεία:  
Α0_Assessment_Tool (συμπληρώνεται από τους 

μαθητές), 

Α1_ ASSESSMENT_TOOL_STUDENT_LOGO 

(συμπληρώνεται από τους μαθητές), 

Α2_ ASSESSMENT_TOOL_STUDENT_LEARNING 

(συμπληρώνεται από τους μαθητές), 

Α3_ 

ASSESSMENT_TOOL_STUDENT_LEARNING_WELL 

(συμπληρώνεται από τους μαθητές), 

Α4_ ASSESSMENT_TOOL_LEARNING_OPTIONS 

(συμπληρώνεται από τους μαθητές), 

Α5 _ ASSESSMENT_TOOL_SELF_PORTRAIT 

(συμπληρώνεται από τους μαθητές ), 

Α6_ ASSESSMENT_TOOL_OTHERS_PORTRAIT 

(συμπληρώνεται από τους μαθητές ), 

Α7_ ASSESSMENT_TOOL_COMPETENCES 

(συμπληρώνεται από τους μαθητές ). 

 

Οι οδηγοί: 
G1_ Guide_ON_COMPETENCES (συμπληρώνεται 

από τους μαθητές ), 

G2_Guide_ON_COMPETENCES  (συμπληρώνεται 

από τους μαθητές ). 

 

Αρχείο 

Word / 

Φόρμα 

 

Δομημένη 
συνέντευξη  
 

Λίστες ερωτήσεων. Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να 

συγκεντρώσει από τις απαντήσεις πληροφορίες για το 

οικογενειακό και κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών, 

Αρχείο 

Word / 
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προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα συναισθήματα 

και στάσεις συμπεριφοράς απέναντι σε θέματα 

μάθησης. 

 

Απευθύνεται σε: Μαθητές και γονείς  

 

Το σενάριο της συνέντευξης: 
Script_Interview (συμπληρώνεται από τον/την 

εκπαιδευτικό). 

 

Φόρμα 

σεναρίου 

 

Πλαίσιο 
Μαθησιακών 
Αποτελεσμάτων  
 

Παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαμόρφωση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων/στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, 

με βάση το αντικειμένου του μαθήματος, το 

πρόγραμμα σπουδών και την αρχική αξιολόγηση 

του/της μαθητή/τριας.  

 

Το πλαίσιο: 
Learning_Outcomes_Framework (συμπληρώνεται από 

τον/την εκπαιδευτικό). 

 

Αρχείο 

Word / 

Πίνακας 

 

Πίνακας 
αξιολόγησης 

Παρέχει έναν πίνακα όπου καταγράφονται τα 

κριτήρια/οι δεξιότητες που θα αποτελέσουν το 

αντικείμενο αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και μια κλίμακα για την 

αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης τους.  

 

Ο πίνακας: 
Matrix_Criteria_Evaluation (συμπληρώνεται από 

τον/την εκπαιδευτικό). 

 

Αρχείο 

Word / 

Πίνακας 

 

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό για την Ενότητα 3- Προσαρμογή της Μαθητοκεντρικής 
Εκπαίδευσης στη σχολική αίθουσα ή σε ομάδα μαθητών 

Ονομασία Σύντομη Περιγραφή Μορφή 
Σχέδιο Μάθησης  

 
Παρέχει ένα σχέδιο όπου 

περιγράφονται τα 

μαθησιακά αποτελέσματα, οι 

Αρχείο Word / Φόρμα 
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διδακτικές και παιδαγωγικές 

στρατηγικές και τα μέσα που 

υιοθετούνται, η πρόοδος 

του/της μαθητή/τριας κατά 

τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

τόσο όσον αφορά στη 

δέσμευση του/της 

μαθητή/τριας και συμμετοχή 

στη μαθησιακή διαδικασία 

όσο και στη σχολική 

επιτυχία, καθώς και τα 

αποτελέσματα σε κάθε φάση 

της διαδικασίας. 

 

Το σχέδιο: 
L1_Learning_Plan 

(συμπληρώνεται από τον/την 

εκπαιδευτικό), 

L2_Learning_Plan 

(συμπληρώνεται από τον/την 

εκπαιδευτικό). 

 
Δήλωση Δέσμευσης  

 
Περιγράφει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και δηλώνει 

τη δέσμευση του/της 

μαθητή/τριας και των γονιών 

για την επίτευξη αυτών των 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

Η δήλωση: 
S1_Statement 

(συμπληρώνεται από τον/την 

εκπαιδευτικό και τον/την 

γονέα), 

S2_Statement 

(συμπληρώνεται από τον/την 

εκπαιδευτικό και τον/την 

μαθητή/τρια), 

 

Αρχείο Word 
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