
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την επίδραση ενός προγράμματος αξιοποίησης της περιέργειας των μαθητών στη συμμετοχή και τη 

γνώση τους

ΜΕΘΟΔΟΣ: 
Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 55 μαθήτριες (15-16 ετών) του Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Στη διάρκεια 3 μηνών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος Tackling Adolescent Obesity, ασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων φυσικής αγωγής  με το θέμα της αντιμετώπισης της εφηβικής 
παχυσαρκίας και της συνολικής ευεξίας του ατόμου. Τα μαθήματα έγιναν 
διαδικτυακά, μια φορά την εβδομάδα. Η ύλη περιλάμβανε θέματα που αφορούσαν 
στον υγιεινό τρόπο ζωής και τις αντιλήψεις που έχει ο έφηβος για τον εαυτό του και 
τον κόσμο. Δημιουργήθηκε θετικό περιβάλλον μάθησης χρησιμοποιώντας τεχνικές 
όπως  όπως της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, της επίλυσης προβλημάτων, της 
εξερεύνησης καθώς και η μέθοδος ανεστραμμένης τάξης προκειμένου να επιτευχθεί η 
μάθηση βάσει έργου. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας (αναζήτηση γνώσεων μέσω 
διαδικτύου, δωμάτια συνομιλίας, άμεσα μηνύματα) αποτέλεσε μέσο μάθησης 
δημιουργώντας χώρους έκφρασης και επικοινωνίας εντός του σχολείου και σύνδεσης 
με την Ευρωπαϊκή κοινότητα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Η αξιολόγηση του προγράμματος εστίασε στο ποσοστό 
συμμετοχής των μαθητριών και το επίπεδο γνώσης που 
κατέκτησαν. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε με 
ερωτηματολόγια που σχεδιάστηκαν για τους σκοπούς της 
έρευνας και ποιοτική ανάλυση των σχολίων.Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμμετοχή των μαθητριών 
αυξήθηκε από 24% στην αρχή του προγράμματος στο 76% 
στο τέλος αυτού. Οι γνώσεις των μαθητριών σχετικά με την 
ευεξία βελτιώθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα. Είναι άξιο 
αναφοράς ότι οι μαθήτριες δήλωσαν βελτιωμένη αντίληψη 
σε σχέση με  κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες 
(ψυχική ανθεκτικότητα, εμπιστοσύνη, αισιοδοξία, 
υπευθυνότητα, σύνδεση με την ομάδα).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης έδειξαν αύξηση της συμμετοχής των μαθητριών στο μάθημα και πρόοδο ως προς την απόκτηση γνώσεων 
που σχετίζονται με την ευεξία και με δεξιότητες της ζωής. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσω της δημιουργίας πλαισίου 
αναζήτησης της γνώσης και της πρόκλησης του ενδιαφέροντος των μαθητριών για την επίτευξη βαθύτερων στόχων μάθησης

Η αξιοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών στρατηγικών μετασχηματίζει τον παραδοσιακό ρόλο του εκπαιδευτικού 
προς όφελος των μαθητών και μαθητριών 
Λυμπέρη Μαρία, Γκούφας Εμμανουήλ
Εκπαιδευτήρια Δούκα


