
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
                                     

 

                

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Υπεύθυνη: Βιβή Βασάλα 

Στόχοι  
Οι συμμετέχοντες:  
 να κατανοήσουν τη μέθοδο PROJECT και γενικότερα τις 

διδακτικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων 
βιωματικών δράσεων (Γυμνάσιο), ερευνητικών εργασιών 
(Λύκειο) και δημιουργικών δραστηριοτήτων (Δημοτικό) 

 να κατανοήσουν έννοιες που αφορούν τα θέματα 
βιωματικών δράσεων, ερευνητικών εργασιών και 
δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως π.χ. "Περιβάλλον 
και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη", "Τοπική 
Ιστορία", κ.λπ.  

 να καταστούν ικανοί να συγκροτούν ομάδες μαθητών και 
να επιλύουν προβλήματα ομαδικών σχέσεων 

 να καταστούν ικανοί να σχεδιάζουν και να αξιολογούν 
προγράμματα βιωματικών δράσεων, ερευνητικών 
εργασιών και δημιουργικών δραστηριοτήτων ποικίλης 
θεματολογίας. 
 

Απευθύνεται  
Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.  

Μέθοδος διδασκαλίας 
Βιωματική διδασκαλία και εργασία σε μικρές ομάδες με την 
ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων. Οι  εκπαιδευόμενοι σε 
μικρές ομάδες α) διασαφηνίζουν έννοιες και ασκούνται στην 
επιλογή θεμάτων και στο σχεδιασμό προγραμμάτων 
βιωματικών δράσεων, ερευνητικών εργασιών, β) αξιολογούν 
τα προγράμματα που σχεδίασαν.   

 

Η Βιβή Βασάλα έχει μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων και Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής 
(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση). Εργάστηκε για πολλά 
χρόνια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Από το 2000 εργάζεται 
ως καθηγήτρια-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο και ως εντεταλμένη επίκουρη καθηγήτρια 
στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Έχει αναλάβει την επιστημονική 
ευθύνη, τη διοργάνωση και την αξιολόγηση πολλών 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει γράψει ένδεκα βιβλία 
και εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Οι επιστημονικές της εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε 
διεθνή και ελληνικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και 
πρακτικά συνεδρίων.  

Βασικά θέματα 
Τι είναι η μέθοδος project;  
Θέματα βιωματικών δράσεων:  
- Σχολική και Κοινωνική Ζωή 
- Φύση και Άσκηση 
- Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης 
- Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
- Τοπική Ιστορία 
- Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη  
Θέματα ερευνητικών εργασιών και δημιουργικών 
δραστηριοτήτων 
Κριτήρια επιλογής θέματος 
Διδακτικές τεχνικές που πλαισιώνουν τη μέθοδο 
project 
Διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα 
Κριτήρια σχηματισμού ομάδων εργασίας 
Προβλήματα στη λειτουργία των ομάδων και τρόποι 
επίλυσης προβλημάτων 
Σχεδιασμός προγραμμάτων βιωματικών δράσεων, 
ερευνητικών εργασιών και δημιουργικών 
δραστηριοτήτων  
Κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων  
Ο ρόλος και οι ικανότητες του εκπαιδευτικού στην 
υλοποίηση προγραμμάτων 

 

Διάρκεια-Αριθμός συμμετεχόντων 
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 12 ώρες. Σε αυτές 
προστίθενται 28 ώρες για τη μελέτη κειμένων εξ 
αποστάσεως και την εκπόνηση εργασίας. Συνεπώς η 
συνολική διάρκεια είναι 40 ώρες. Αριθμός 
συμμετεχόντων: 18 άτομα  
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν φάκελο με εκπαιδευτικό 
υλικό, το  οποίο θα εμπλουτίζουν  σταδιακά με τις εργασίες 
της ομάδας τους.   

Πιστοποιητικό 
Όσοι συμμετάσχουν θα αποκτούν το σχετικό 
πιστοποιητικό που φέρει την εγγύηση της 
Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Τόπος και Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 28-29 Νοεμβρίου 
Κόστος Συμμετοχής: Για μέλη της ΕΕΕΕ: 30€, Για μη μέλη: 40 € 
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 18 άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Εγγραφές και πληρωμές έως 25 
Νοεμβρίου. 
Πληροφορίες / Δηλώσεις Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν σε αυτό το σύνδεσμο:  
https://docs.google.com/forms/d/1Ks5scRP-ZpKThqc9rmeiJJRu9y0PFKARsAFTAzng46U/viewform?usp=send_form 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: E-MAIL: adulteduc2@gmail.com Τηλέφωνο: 2106012297 ώρες 11.00 έως 17.00 

Στοιχεία λογαριασμών για κατάθεση χρημάτων: ΕθνικήΤράπεζα:146/29607533   
ΙΒΑΝ: GR6801101460000014629607533 SWIFT ETHNGRAA Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης  
Τράπεζα Πειραιώς: 5105-039679-919 ΙΒΑΝ: GR5101721050005105039679919  
Δικαιούχος: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
Μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας στο καταθετήριο, στη θέση «αιτιολογία» 
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