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ΣΗΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 



PROJECT 

• Οι Ερευνητικές Εργασίες 

θεσμοθετούνται από τον 

επτέμβριο του 2011 ως διακριτή 

ενότητα του υποχρεωτικού 

προγράμματος του Νέου Λυκείου 

(ΤΠΔΜΘ 2011:13, ΥΕΚ 1213, τχ. 

Β/2011). 

• Η εκπόνηση τέτοιων εργασιών 

είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες 

αντιλήψεις για τη φύση και τον 

διδακτικό προσανατολισμό των 

Προγραμμάτων πουδών και με τις 

πρακτικές που ισχύουν δεκαετίες 

τώρα στα εκπαιδευτικά συστήματα 

άλλων χωρών. 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΑΡΦΕ 

1. Η αρχή της διερευνητικής 

προσέγγισης της μάθησης, 

2. Η αρχή της 

διεπιστημονικής συνεργασίας 

των καθηγητών 

3. Η αρχή της 

διαφοροποίησης του 

περιεχομένου, της 

διαδικασίας και του πλαισίου 

της μάθησης 

4. Η αρχή της ομαδικής 

συνεργασίας των μαθητών. 



1. Η ΑΡΦΗ ΣΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ 

ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ 

Πηζαλό θόζηνο Πηζαλά νθέιε 

Η επηινγή ζέκαηνο project κε θξηηήξην όρη ηα πξαγκαηηθά 

ελδηαθέξνληα αιιά ηηο θηιηθέο πξνηηκήζεηο. 

Η εκβάζπλζε ζε γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ γηα ηνλ καζεηή 

έρνπλ αθαδεκατθό ελδηαθέξνλ.  

Η επηινγή ζέκαηνο project κε θξηηήξην ηνλ θαζεγεηή θαη 

όρη ην πεξηερόκελν. 

Η εμνηθείσζε κε ηνλ εξεπλεηηθό ηξόπν πξνζέγγηζεο ελόο 

ζέκαηνο.  

Η επηινγή ηεο εύθνιεο ιύζεο ζηελ έξεπλα (π.ρ. κόλν 

«γθνπγθιάξηζκα»). 

Να απνθηήζεη ν καζεηήο κηα ζύγρξνλε εηθόλα γηα ηηο 

εθαξκνγέο θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 

ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ 

Ο εθπαηδεπηήο ζεσξεί ηα παηδηά ηδηαίηεξα «εμειηγκέλα» 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε λέα ηερλνινγία, ηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη λνηώζεη όηη αληηκεησπίδεηαη 

ππνηηκεηηθά από ηνπο καζεηέο επεηδή δελ γλσξίδεη θαη 

δελ ρξεζηκνπνηεί ηα social media θαη ηελ ηερλνινγία. 

Ο εθπαηδεπηήο καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ αμηνπνηεί 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη θαηλνηόκν ηερλνινγία 

ζπλδξάκεη ζηελ εμέιημε ηνπ Project. Έηζη νη ζρέζεηο ηνπ 

κε ηελ νκάδα ηζρπξνπνηνύληαη θαη νη δεμηόηεηέο ηνπ 

απμάλνληαη.  

Η αλαπαξαγσγή λέαο γλώζεο, ζηελ νπνία ν καζεηήο δελ 

έρεη εκβαζύλεη γηαηί δελ έρεη εξεπλήζεη. Ο κνλαδηθόο 

ζθνπόο ηνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ζην ηέινο θάπνην 

απνηέιεζκα. 

Η δηεξεύλεζε απνηειεζκαηηθώλ ηξόπσλ επηθνηλσλίαο θαη 

παξνπζίαζεο ηεο δνπιεηάο ηνπ. 



2. Η ΑΡΦΗ ΣΗ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ  

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 

Πηζαλό θόζηνο Πηζαλά νθέιε 

Η ζηξεβιή θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη ε κνλνδηάζηαηε 

αληηκεηώπηζήο ηεο. 

Η θαηαλόεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ επηζηεκώλ.  

Η αληηκεηώπηζε απηήο ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, σο πξνζσπηθό ζηνίρεκα επηηπρίαο 

γηα ηνλ εθπαηδεπηή. 

Η δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Η πεξηραξάθσζε ηεο νκάδαο θαη ε δεκηνπξγία 

εκπνδίσλ ελεξγνύ ζπκκεηνρήο άιισλ κειώλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. 

Η δηάρπζε θαιώλ πξαθηηθώλ ζηελ κίθξν αιιά θαη 

ζηελ καθξνεθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα . 

Η ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ησλ άιισλ επηζηεκώλ 

θαη ε ελίζρπζε ηεο απηαξέζθεηαο. 

Η αλάπηπμε ζηελόηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

θαζεγεηώλ. 



3. Η ΑΡΦΗ ΣΗ  ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΗ  ΣΟΤ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ , ΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΠΛΑΙΙΟΤ  ΣΗ  ΜΑΘΗΗ  
Πηζαλό θόζηνο Πηζαλά νθέιε 

Η κε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηή ζηε λέα απηή επέιηθηε 

καζεζηαθή δηδαζθαιία θαη ε πξνζέγγηζή ηεο κε 

αλαπνηειεζκαηηθέο κεζνδνινγηθέο «εκκνλέο». 

Σηε δηαδηθαζία ηεο κεζνδνινγίαο απηήο ζπκκεηέρνπλ 

ηζόηηκα όινη αλεμαηξέησο νη καζεηέο, αλεμάξηεηα από 

επηδόζεηο, δεμηόηεηεο, πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Η άληζε θαηαλνκή ησλ εξγαζηώλ, επηιέγνληαο ην βάξνο λα 

ζεθώζνπλ νη «απνηειεζκαηηθνί» θαη «θαινί» καζεηέο ηεο 

ηάμεο. 

Οηθνδόκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο κεηαμύ εθπαηδεπηή –

εθπαηδεπόκελσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαπξνζσπηθήο ηνπο 

επαθήο. 

Πξνζπάζεηα λα κελ δηαηαξαρζεί ε θαζεκεξηλόηεηα ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, ώζηε ν δηδάζθσλ λα κελ ζηξέςεη πάλσ ηνπ 

ηελ πξνζνρή ηεο δηνίθεζεο, ησλ ζπλαδέιθσλ, ησλ γνληώλ, 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Η αιιαγή ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ 

καζεηώλ, ππέξ ελόο λένπ ηύπνπ ζρνιείνπ πνπ θαηαλνεί ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηώλ.  

Η εηθόλα ηεο ηάμεο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ε ίδηα κε απηή 

πνπ παξαηεξείηαη ζηα άιια καζήκαηα. 

Η ηάμε αιιάδεη κνξθή, κεηακνξθώλεηαη ζε 

απηνξπζκηδόκελν «εξγαζηήξην» κε θαλόλεο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί από θνηλνύ. 

Οη απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ project βαζίδνληαη ζηελ 

πηζηή αλαπαξαγσγή κεζνδνινγηθώλ νδεγηώλ πνπ έρνπλ 

δνζεί από ην Υπνπξγείν Παηδείαο ρσξίο ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπο ζηελ εθάζηνηε πξαγκαηηθόηεηα. 

Η δηδαζθαιία κεηαηξέπεηαη ζε κηα ζπλερή δηαδνρή 

κεζνδνινγηθώλ (θαη όρη κόλν) απνθάζεσλ, πνπ σο 

απνηέιεζκα έρεη ηε κνλαδηθόηεηά ηεο, αιιά θαη ηελ 

δεκηνπξγία κηαο επίζεο κνλαδηθήο παηδαγσγηθήο 

αηκόζθαηξαο.  



4. Η ΑΡΦΗ ΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Πηζαλό θόζηνο Πηζαλά νθέιε 

Ανομοιογένεια Θεηική 

αλληλεξάπηηζη  

Εθηζςσαζμόρ Εγπήγοπζη 

Groupthink Brainstorming 

Χαλαπόηηηα Φιλοδοξία 

Ανηιπαλόηηηα Ανηαγωνιζμόρ 



Trade Fair 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

(ENTREPRENEURSHIP) 

• Ένα Project με ιδιαίτερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι 

αυτό της «επιχειρηματικότητας». 

Πρόκειται για έναν συνδυασμό 

βιωματικής & θεωρητικής 

μάθησης. 

• κοπός του 3ωρου Project: 

1. Θεωρητική εισαγωγή στο 

management 

2. Πρακτική άσκηση 

management, μέσω της 

δημιουργίας «εικονικής 

επιχείρησης». 

3. υμμετοχή σε διαγωνισμούς 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lfOe7Xn0qvM&feature=related


Μέρος 

Α΄ 
Θεωρητικό  

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ MANAGEMENT 

 

2. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

3. Η ΗΓΕΙΑ – LEADERSHIP 

 

4. Η ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ - MOTIVATION 

 

 

 



Κάζε τρόλο, 

ηοσιάτηζηολ 200.000 

καζεηές 

δεσηεροβάζκηας 

εθπαίδεσζες 

σποιογίδεηαη όηη 

ιακβάλοσλ κέρος ζε 

προγράκκαηα 

«καζεηηθώλ 

εηαηρεηώλ» ζηελ Ε.Ε. 

ηωλ 25 θαη ηε 

Νορβεγία.  

ηελ τώρα κας ηο 

ζτοιηθό έηος 2010 – 

2011 ζσκκεηείταλ ζηολ 

ζεζκό ΕΙΚΟΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 64 

ζτοιεία κε 1.100 

καζεηές. 
10 

Μέρος 

B΄ 
Πρακτικό  



σλήζως οη εηθοληθές εηαηρείες 

δεκηοσργούληαλ ζηο πιαίζηο ηοσ τοιηθού 

Επαγγεικαηηθού Προζαλαηοιηζκού ζηελ 

Γ’ Γσκλαζίοσ ή Α΄ Λσθείοσ. 

Πιέολ όκως δίλεηαη ε δσλαηόηεηα κέζω 

ηοσ Project λα αλαπηστζεί οκαιά ως 

πιήρε δράζε. 
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ΒΗΜΑΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1. Πιεροθόρεζε γηα ηο ηη ζσκβαίλεη ζε ό,ηη αθορά ηελ 

επητεηρεκαηηθόηεηα δηεζλώς αιιά θαη εγτωρία.  

2. Brainstorming 

3. Ψεθοθορία 

4. Έρεσλα αγοράς 

5. Mentoring 

6. Σκεκαηοποίεζε - οργαλόγρακκα 

7. Καηαλοκή αρκοδηοηήηωλ – εσζσλώλ – 

τρολοδηάγρακκα 

8. σκκεηοτή ζε δηαγωληζκούς 

9. Business plan – ηζοιογηζκός 

10. Feedback 



ΟΥΕΛΟ 

1. εηαιπική κοςληούπα – ομαδικό 

πνεύμα,  

2. καινοηομία,  

3. δπάζη - ππωηοβοςλία,  

4. διασείπιζη ζςγκπούζεων - 

αςηογνωζία,  

5. ικανόηηηερ παποςζίαζηρ – 

πποβολήρ – ενίζσςζη 

αςηοπεποίθηζηρ,  

6. εηαιπική κοινωνική ςπεςθςνόηηηα,  

7. οπθολογική οικονομική διασείπιζη,  

8. απομςθοποίηζη ηος επιηςσημένος 

"καλού μαθηηή"... 



ΚΟΣΟ 

1. Ελλιπήρ εμπειπία 

ζηην σώπα μαρ 

2. Κίνδςνορ σαλάπωζηρ 

μαθηηών 

3. Κίνδςνορ ςποηίμηζηρ 

από ζςναδέλθοςρ – 

διοίκηζη - γονείρ 

4. Ανεξέλεγκηερ 

ζςγκπούζειρ - 

απογοήηεςζη 


