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Αντριανή Χριστοδούλου

• Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
Κύπρου

• Πτυχίο Παιδαγωγικών – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

• Μεταπτυχιακός τίτλος ΜΑ « Θεωρίες Παιδείας και 
Αναλυτικά Προγράμματα», Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

• Υποψήφια διδακτόρισσα Α.Π.Θ.

• Πρέσβειρα προγράμματος eTwinning



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρουσίαση της Προοδευτικής  
Εκπαίδευσης και της μεθόδου 
Project.

Παρουσίαση εφαρμογών της 
μεθόδου Project μέσω του 
ευρωπαϊκού προγράμματος 
eTwinning ως παιγνιώδης μορφή 
διδασκαλίας και μάθησης.



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

❖ Κατά το  19ο αι. και το πρώτο μισό του 20ου αι., 
εμφανίζεται ένα εκπαιδευτικό κίνημα το 
οποίοκινήματος το οποίο ευρύτερα ονομάζεται 
Προοδευτικό. Η Προοδευτική Εκπαίδευση ως ιδέα, 
αποτέλεσε αρχικά μέρος του ευρύτερου αυτού 
κινήματος 

( Cremin, L., 1964). 



Κύριες έννοιες 
της 
Προοδευτικής 
Εκπαίδευσης :

Η «Μάθηση με την πράξη» (Learning by doing)

Η «Άσκηση της σκέψης μέσω της έκφρασης και 
εξάσκηση της έκφρασης μέσω της σκέψης» 
(Training in thought through expression, and 
training in expression through thought) 

(Röhrs, 1990)



John Dewey
Κορυφαίος εκπρόσωπος της 
Προοδευτικής Εκπαίδευσης

( O ίδιος θεωρούσε τον συνταγματάρχη Parker ως πατέρα του 
κινήματος της Π.Ε..)

❖ Αναφέρθηκε σε παιδοκεντρικά σχολεία, αφού υποστήριξε πως οι 
δάσκαλοι μέχρι τότε δίδασκαν αντικείμενα αντί παιδιά. 

❖ Στο βιβλίο του « The School and Society» αναφέρει 
παραλλάσσοντας τον Κοπέρνικο, πως  το παιδί γίνεται ο ήλιος 
γύρω από τον οποίο στρέφεται η εφαρμογή της αγωγής.

❖ Ταυτόχρονα θεωρεί απαραίτητη την αλληλεπίδραση σχολείου 
και ζωής, ενώ το σχολείο που προτείνει δεν είναι αποκομμένο 
από την κοινωνία. 



W.H. Killpatrick,  ο δάσκαλος του 
παιδαγωγικού προοδευτισμού ( Röhrs, 
Tenenbaum, Brickman &Lehrer κ.α.). 

• O Killpatrick, επηρεασμένος από 
τις παιδαγωγικές θεωρίες του 
Dewey, παρουσιάζει για πρώτη 
φορά στο έργο του « The Project 
Method» (1918) μια νέα για την 
εποχή παιδαγωγική μέθοδο, στην 
οποία προτείνει ουσιαστικά 
στους μαθητές να ανακαλύπτουν 
λύσεις σε προβλήματα, 
μαθαίνοντας από την πορεία 
αυτή.  



W.H. Killpatrick,  
ο δάσκαλος του 
παιδαγωγικού 
προοδευτισμού 
( Röhrs, 
Tenenbaum, 
Brickman
&Lehrer κ.α.).

« Μαθαίνουμε ό,τι εφαρμόζουμε. Δεν 
μαθαίνουμε ότι δεν εφαρμόζουμε», 
αναφέρει ο ίδιος στο έργο του «How 
we learn» (σελ.6). 

Βασικές αρχές είναι ο βιωματικός 
χαρακτήρας, η αυτενέργεια του 
παιδιού και η συνεργασία  ανάμεσα 
στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. 
(Helm & Katz, 2002).



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ 

ΠΑΙΓΝΙΔΙ

• Το Σχολείο Παιχνιδιού (Play 
School) της C. Pratt. Σύμφωνα 
με τον Pratt, το παιχνίδι 
αποτελεί αρχέγονη μορφή 
δραστηριότητας και είναι 
απαραίτητο για την εξέλιξη 
του παιδιού και για την 
αλληλεπίδρασή του με το 
περιβάλλον. Ταυτόχρονα 
αποτελεί εργαλείο μάθησης. 
(Pratt, 1948)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ 

ΠΑΙΓΝΙΔΙ

• Το σύστημα Dalton της Helen 
Parkhurst, που ως παιδαγωγικό 
μοντέλο  αποφεύγει την κατά 
μέτωπο διδασκαλία και  προτείνει 
τη δημιουργία «γωνιών εργασίας 
και παιχνιδιού». Σύμφωνα με το 
σύστημα Dalton ταυτόχρονα 
μπορούν να ενεργούν στον ίδιο 
χώρο παιδιά διαφορετικών ηλικιών 
και ο/η δάσκαλος/δασκάλα να 
βοηθά ξεχωριστά κάθε ομάδα ή 
κάθε παιδί. ( Lynch, 1928)



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ PROJECT ME 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ 
ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΣΗΣ



Το Project
αποτελεί τη 
σύνδεση 
σχολείου και 
ζωής

• Τα παιδιά μέσω των Project
βιώνουν τη μάθηση ως πηγή χαράς. 
Συνδέουν τη λύση προβλημάτων με 
το παιγνίδι και την απόλαυση της 
ίδιας της ζωής. Κάποια 
παραδείγματα παρουσιάζονται πιο 
κάτω. Συγκεκριμένα 
παρουσιάζονται παραδείγματα που 
έχουν υλοποιηθεί, μέσω του 
προγράμματος eTwinning, σε 
σχολεία της Κύπρου, της Ελλάδας 
και άλλως ευρωπαϊκών χωρών.



Τι είναι το eTwinning;

Πανευρωπαϊκή κοινότητα 
διδασκαλίας και μάθησης, η 
οποία προωθεί τη σχολική 
συνεργασία στην Ευρώπη.

Αποτελεί μέρος του 
προγράμματος Erasmus+, στο 
πεδίο της σχολικής 
εκπαίδευσης.

Πλατφόρμα που προσφέρει 
ηλεκτρονικές συνεργασίες σε 
31  διαφορετικές γλώσσες και 
44 συμμετέχουσες χώρες.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


Παιχνίδια 
ενσυναίσθησης 
και αποδοχής



Παραδοσιακά παιγνίδια



Θεατρικό παιγνίδι



Θεατρικό παιγνίδι



Κατασκευές παιγνιδιών



Κατασκευές οριγκάμι



Αξιοποίηση ρομποτικών παιγνιδιών



Κατασκευή
και χρήση 
ψηφιακών 
παιγνιδιών



Σας ευχαριστώ για την 
ανάγνωση!

Σας εύχομαι να χαίρεστε την κάθε 
στιγμή!


