Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ,
ΚΑΤΑΝΟΕΙ, ΜΑΘΑΙΝΕΙ.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΜΑΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ
ΛΙΑΓΚΗΣ
Θεολόγος-φιλόλογος
Λέκτορας Διδακτικής
Θεολογική Σχολή
Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΜΑRΙΟS
ΚΟUΚΟUΝΑRΑΣS
LIAGKIS
LECTURER IN
EDUCATION
FACULTY OF
THEOLOGY
UNIVERSITY OF
ATHENS

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ένα πρόβλημα
ή μία λύση στο
πρόβλημα;

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Τι λαμβάνω υπόψη;








Τα Προγράμματα Σπουδών
Τους μαθητές μου (π.χ. γνώση της
γλώσσας)
Τον εαυτό μου
Το σχολείο μου και τις δυνατότητές
του

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός;
 Στόχοι
 Αξιολόγηση
 Επεξεργασία- τεχνικές
Ποιες αρετές έχει ο καλός σχεδιασμός;
 Απλότητα
 Σαφήνεια
 Καταλληλότητα
 Συνεκτικότητα
 Συναφειακότητα
 Προοπτική

Ποια εφόδια οφείλω να έχω εγώ
ως εκπαιδευτικός;
 Αγάπη
 Γνώση
 Αυτογνωσία
 Διάκριση
 Τόλμη

ΟΤΑΝ ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥ
ΠΡΩΤΑ ΤΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ:



Πώς κατανοεί και μαθαίνει ένα παιδί;
Και ποιες είναι κάθε φορά οι κατάλληλες μαθησιακές
δραστηριότητες;

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ
ΝΟΗΜΑΤΟ∆ΩΤΟΝΤΑΣ
/ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ
ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ
Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, ο
δάσκαλος καλείται να σχεδιάσει μαθησιακές
καταστάσεις, με στόχο την Κατανόηση…..

-Κατανόηση ….τίνος πράγματος;
-Αυτού που περιγράφει το Πρόγραμμα Σπουδών του
μαθήματος!
-∆εν είναι όμως εύκολο να καθορίσω κάθε φορά τους
στόχους...
Τι πρέπει να μάθουν οι μαθητές μου σε αυτήν την
ενότητα;
Ποια είναι η ουσιαστική γνώση/ ικανότητα/ δεξιότητα/
στάση/συμπεριφορά που επιδιώκω να αποκτήσουν;
Πώς θα το κάνω αυτό μέσα στην τάξη;
Υπάρχουν μέσα που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να
γίνει το μάθημα πιο αποδοτικό;
Πώς θα αξιολογήσω αν κατάλαβαν, κατανόησαν και
έμαθαν τελικά τα παιδιά;

το πρώτο βήμα
είναι να
συνειδητοποιήσεις
ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ
ΠΑΣ.

Γι’αυτό,

Το δεύτερο βήμα
είναι να σκεφτείς
πώς θα
αναγνωρίσεις τον
προορισμό σου
όταν φτάσεις.

Το τρίτο είναι να
σχεδιάσεις το
ταξίδι σου με τον
καλύτερο τρόπο.

Το τέταρτο
βήμα είναι να
κάνεις το
ταξίδι.

Φάσεις Σχεδιασμού
Προσδιορισμός
του Στόχου
Σχεδίαση
Αξιολόγησης
Σχεδίαση
∆ιδασκαλίας
Εφαρμογή στην
τάξη

Πώς διατυπώνω
τους στόχουςπροσδοκώμενα
αποτελέσματα;
Πώς θα εντοπίσω
τις Μεγάλες Ιδέες;

Υπάρχει τρόπος να
τις εντοπίσω;

Έχοντας ξεκαθαρίσει στο μυαλό σου ποιες
είναι οι Σημαντικές Ιδέες (Μεγάλες ΙδέεςBig Ideas) που θέλεις να κατανοήσουν οι
μαθητές σου (Wiggins).
Μια ιδέα είναι Μεγάλη,σημαντική (και γι΄
αυτό πρέπει να την κατανοήσουν οι
μαθητές), όταν απαντά και δίνει λύση σε
ερωτήματα και προβλήματα σημαντικά
για τη ζωή μας σε προσωπικό, κοινωνικό ή
καθαρά επιστημονικό επίπεδο
Επομένως, ένας τρόπος για να την
εντοπίσεις, είναι να καταγράψεις αυτά τα
Ουσιαστικά Ερωτήματα (Essential
Questions)

Σκέψου ερωτήσεις που θα παρακινήσουν
τους μαθητές να διερευνήσουν
βασικές έννοιες και ιδέες: το νόημά
τους, τη σημασία τους (μέσα στο δίκτυο
εννοιών που ανήκουν και γενικά για τη
ζωή), τις συνέπειές τους, τις εφαρμογές
τους.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Γιατί προσευχόμαστε;
 Τι περιλαμβάνει η προσευχή μας;
 Γιατί δεν προσευχόμαστε;
 Πάντα προσευχόμασταν;
 Πώς προσευχόμαστε;
 Γιατί δεν προσεύχεται ο καθένας με το δικό του
τρόπο;
 Γιατί οι λαοί προσεύχονται με το δικό τους τρόπο;
 Σε τι βοήθησε τους ανθρώπους το να
προσεύχονται;
 Ποιος μας έδειξε πώς να προσευχόμαστε;


ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ; ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ;


Η προσευχή μας βοηθάει να επικοινωνούμε με τον
Θεό και μεταξύ μας.



Μας βοηθάει στο να μπορούμε να
αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και προβλήματα.



Μας βοηθάει να γνωρίζουμε και να
συναισθανόμαστε τους άλλους.



Για να προσευχηθούμε χρειαζόμαστε τις
προσευχές. Οι προσευχές και ο τρόπος που
επιλέγουμε εξαρτώνται από τη θρησκεία που
ακολουθούμε.

ΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
διατυπώνουν ερωτήματα και εκφράζουν ιδέες
γύρω από τον ρόλο της προσευχής στη ζωή τη
δική τους και των γύρω τους
 αξιολογούν τον ρόλο της προσευχής στα πρόσωπα
των κειμένων που επεξεργάζονται
 αντιλαμβάνονται τη θέση της προσευχής στις
άλλες θρησκευτικές παραδόσεις
 επισημαίνουν την οικουμενική διάσταση της
προσευχής
 αναγνωρίζουν τον ρόλο της προσευχής στη ζωή
του Χριστού και των χριστιανών


Ωραία, ας πούμε ότι έχω διατυπώσει με ακρίβεια τους στόχους
μου.
Τι θα κάνω προκειμένου οι μαθητές μου να κατανοήσουν αυτές
τις Μεγάλες Ιδέες; Προκειμένου να επιτύχω τους στόχους μου;



∆ύσκολο ερώτημα, γιατί η έννοια της Κατανόησης είναι πολυδιάστατη.



Όταν κάποιος έχει κατανοήσει, μπορεί να εξηγήσει, μπορεί να
ερμηνεύσει και μπορεί να εφαρμόσει.



Κι ακόμα μπορεί να αντιμετωπίζει ένα ζήτημα κάτω από προοπτική-από
πολλές οπτικές γωνίες και με ενσυναίσθηση.



Θα προσπαθήσεις επομένως να σχεδιάσεις

δραστηριότητες που παρακινούν τους μαθητές να

εξηγήσουν, να ερμηνεύσουν, να δουν κάτω από πολλές οπτικές γωνίες….




Και κυρίως,
Θα σχεδιάσεις δραστηριότητες που θα έχουν ενδιαφέρον για τους
μαθητές, ώστε να θελήσουν να εμπλακούν ουσιαστικά και όχι απλά από
υποχρέωση.

ΘΥΜΑΣΑΙ ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ
ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;
Οι δραστηριότητες που θα σχεδιάσεις πρέπει να
καλύπτουν και τους τέσσερις τρόπους απόκτησης
γνώσης. Πρέπει δηλαδή να δίνουν την ευκαιρία στους
μαθητές:
 να εμπλαισιώσουν τη μάθηση με αυτό που ήδη
ξέρουν, δηλαδή να επωφεληθούν από αυτό που
ξέρουν (:να βιώσουν το γνωστό),
 να αποκτήσουν εννοιολογική κατανόηση
μαθαίνοντας τους ορισμούς και το νόημα των εννοιών,
αλλά και τον τρόπο που έννοιες συνδέονται μεταξύ
τους,
 να αναλύσουν λειτουργικά και κριτικά. Λειτουργικά
σημαίνει ότι πρέπει να αντιληφθούν το σκοπό, το ρόλο,
τη λειτουργία κάποιου πράγματος και κριτικά σημαίνει
ότι πρέπει να σταθούν κριτικά απέναντι σε αυτό.
 να εφαρμόσουν αυτό που έμαθαν σε απλές
περιπτώσεις, αλλά και σε πιο σύνθετες καταστάσεις.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1.

Επιτέλους ξεκινώ το
σχεδιασμό:

Επιλέγω την αρχική δραστηριότητα, με την οποία σε ένα προκαταρκτικό
στάδιο εμπλέκω τους μαθητές στο να διερευνήσουν τις δικές τους εμπειρίες
προκειμένου να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος
θρησκευτικού περιεχομένου. Είπαμε ότι μια δραστηριότητα έχει ενδιαφέρον για
τους μαθητές μου όταν συνδέεται με αυτά που ξέρουν ήδη και που θα τους
άρεσε να ασχοληθούν (Βιώνοντας το γνωστό)
Άρα: Θα αναφερθώ στην εμπειρία τους


2.





Και μετά θα σκεφτώ κάτι που επεκτείνει άμεσα αυτήν την εμπειρία και
θα μου δώσει αφορμή να αγγίξω τον πρώτο μου στόχο, να ξεκινήσουν να
δομούν τα δικά τους νοήματα και τις δικές τους κατανοήσεις για το ζήτημα
(Βιώνοντας και νοηματοδοτώντας/εννοιολογώντας το νέο)
Είπαμε ακόμα ότι: Μέσα από τις δραστηριότητες του βιβλίου (που θα
επιλέξω) ή μέσα από αυτές που θα σχεδιάσω, θα επιδιώξω οι μαθητές
μου να «κατανοήσουν»....Ένας μαθητής φτάνει στην Κατανόηση μέσα
από πολλούς δρόμους
Αν πίσω από τη δραστηριότητα που προτείνουμε δεν υπάρχει ένα
εννοιολογικό πλαίσιο, δηλαδή αν η δραστηριότητα δεν είναι ενταγμένη σε έναν
ευρύτερο σχεδιασμό με συγκεκριμένους στόχους, οι μαθητές δεν θα
μπορέσουν να συνδέσουν τις δραστηριότητες μεταξύ τους ώστε να
κατανοήσουν τη «μεγαλύτερη εικόνα» που είναι και ο στόχος της διδασκαλίας
μας.

3.

Σχεδιάζω, λοιπόν έχοντας κατά νου ότι
μια δραστηριότητα που στοχεύει στην κατανόηση ,
δίνει την ευκαιρία στους μαθητές
 Να εξηγήσουν: να συγκρίνουν, να συσχετίσουν, να
καταλήξουν σε «ορισμούς», να διατυπώσουν
«θεωρίες», να επιλύσουν προβλήματα και να
εξηγήσουν τη λύση τους, να υποστηρίξουν την σκέψη
τους,
 Να ερμηνεύσουν: να αναλύσουν δηλαδή λειτουργικά
και κριτικά μια κατάσταση ή ένα γεγονός, να δώσουν
μια προσωπική διάσταση στις ιδέες και στα γεγονότα.
Ένας μαθητής έχει κατανοήσει ένα γεγονός, ένα
φαινόμενο ή μια έννοια αν μπορεί να παραθέσει
διαφορετικές ερμηνείες,
 Να εφαρμόσουν: να δουν ένα ζήτημα κάτω από
διάφορες οπτικές γωνίες, διάφορες προοπτικές.
 Να δουν ένα ζήτημα με ενσυναίσθηση: μπαίνοντας
στη θέση του άλλου (Αναλύοντας και
εφαρμόζοντας).
Παράδειγμα:

η προσευχή ως επικοινωνία

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΜΕ

Είναι επικοινωνία, μεταξύ εκπαιδευτικού,
μαθητών, ύλης.
Όλα όσα συμβαίνουν στη διάρκεια του
μαθήματος αποτελούν μία διαδοχή
μηνυμάτων, που συνθέτουν ένα σύνολο,
το οποίο παράγεται μέσα στο χρόνο που
καθορίζει το πρόγραμμα, ανάμεσα σε δύο
διαλλείματα και δύο χτυπήματα του
κουδουνιού. Αυτό το σύνολο μηνυμάτων
επιτελεί την επικοινωνία που είναι το
ζητούμενο στο μάθημα.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ
Μία επικοινωνία με ποικίλους σημειωτικούς
τρόπους με σκοπό τη μάθηση.
 Άρα δε διενεργείται μόνο με το περιεχόμενο του
μαθήματος, αλλά και με το πώς παρουσιάζεται το
μάθημα σε συγκεκριμένα άτομα.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

666

Βασική προϋπόθεση, για να μιλάμε για ένα σημείο, είναι να ερμηνεύεται
ως τέτοιο από ένα ερμηνευτή=Εκείνος είναι που δίνει στο σημείο ζωή και
ενεργοποιεί τη σημασία του.
 Εάν κάποιος δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει το σημείο, τότε αυτόματα
χάνει το χαρακτήρα του σημείου.
 Τα σημεία-το μάθημα δε μένουν ποτέ στάσιμα, συνεχώς αναπτύσσονται,
εξελίσσονται δυναμικά, ανάλογα με το περιβάλλον και τις ερμηνείες.
 Το σημείο-το κείμενο το μάθημα εξαρτώνται από την ερμηνεία τους, άρα
από το γνωστικό και πολιτιστικό επίπεδο του δέκτη.
 Το κυρίαρχο ρόλο δεν τον έχει ο πομπός-ο δάσκαλος, αλλά το μάθημα
(Barthes).
 Ο μαθητής δεν είναι παθητικός δέκτης του μαθήματος, αλλά, αντίθετα,
γίνεται ο ίδιος παραγωγός της σημασίας του.
 Όλη η διαδικασία του μαθήματος είναι μια δυναμική και δημιουργική
ερμηνευτική πράξη, ανοιχτή και με πολλαπλότητα.



[Η μητέρα}]
[κρατά στην αγκαλιά της]
[το νεκρό παιδί της]
-κάθε μέρος έχει ορισμένη θέση και
λειτουργικό ρόλο μέσα στο σύνολο

GUERNICA-PABLO PICASSO

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Διάλογος, Εμπειρία, Ομαδοσυνεργασία, Επίλυση
προβλημάτων, Αναστοχασμός.
 Η ποικιλότητα στις μεθόδους α) τονίζει την
πολυτροπικότητα του μαθήματος, ως κειμένου,
και με βάση αυτή γίνονται πάντα οι επιλογές των
τεχνικών, που είναι πολύ περισσότερες (35), β)
υπογραμμίζει τρία πολύ σημαντικά ζητούμενα :
 το σχεδιασμό του μαθήματος
 την επιτυχημένη στοχοθεσία,
 την ανάγκη συνεχούς ανατροφοδότησης της
διδακτικής διαδικασίας και κατά τη διάρκεια του
μαθήματος και κατά τη διάρκεια της χρονιάς,
ούτως ώστε να αξιολογούνται συνεχώς οι μέθοδοιοι τεχνικές και η αποδοτικότητά τους στην
επίτευξη των στόχων.


.

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ TOY ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ
ΚΡΗΤΟΣ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ,
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, 1546
Ποιο γεγονός
ιστορεί αυτή η
εικόνα;

Ποια πρόσωπα
πρωταγωνιστούν;

Πόσο χαρούμενα
είναι αυτά τα
πρόσωπα;

Σε ποιον
μιλάει ο
άγγελος;

Ποιοι είναι οι
πρώτοι
άνθρωποι που
επιλέγει ο Θεός
να τους
ανακοινώσει το
χαρμόσυνο
γεγονός;

ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΒΟΣΚΟΙ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΘΕΑΝΡΩΠΟΥ


Φύλλο Εργασίας

Φάση πρώτη: Μοίρασμα ρόλων στην ομάδα με
σκοπό την ενεργοποίηση και ένταξη
 Φάση Δεύτερη: role playing
 Φάση Τρίτη: ρόλος στον τοίχο
 Φάση Τέταρτη: ρόλος στον τοίχο
 Αναστοχασμός


Προτεινόμενες επεκτάσεις ανάλογα με την ηλικία,
το μάθημα, τους στόχους

ΓΥΜΝΑΣΙΟ


Γράψε ξανά την ιστορία

Πρώτη Φάση σε ολομέλεια
 Αν γεννιόταν ο Χριστός σήμερα το 2014 σε ποιους θα
εμφανιζόταν οι άγγελοι να ανακοινώσουν το χαρμόσυνο
γεγονός; (ιδεοθύελλα-brainstorming)
 Αν γεννιόταν ο Χριστός σήμερα τι εθνικότητα θα είχε, σε
ποια ήπειρο, σε ποια πόλη θα γεννιόταν και γιατί;
Δεύτερη Φάση σε ομάδες
Φύλλο Εργασίας
 Συγγραφή της σκηνής του σήμερα
Τρίτη Φάση σε ομάδες
 Παγωμένες εικόνες πριν και μετά την ανακοίνωση
 Έκφραση των συναισθημάτων με διαλόγους στις εικόνες
και διλήμματα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Τι μάθαμε για το επάγγελμα του βοσκού;
 Σήμερα υπάρχουν βοσκοί;
 Έχετε ακούσει άλλα επαγγέλματα που έκαναν οι
άνθρωποι στο παρελθόν και μπορεί σήμερα να
μην υπάρχουν ή να έχουν περιορισθεί;
 Παιχνίδι Ντόμινο
Ας μάθουμε μερικά και ας σκεφτόμαστε όσο τα
γνωρίζουμε ποια από αυτά μπορεί να αφορούν
την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός και ποια το
πιο πρόσφατο παρελθόν, των παππούδων και των
γιαγιάδων μας, όπως το διαβάζουμε στη
λογοτεχνία.


