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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 Βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων, την πιο ανεπτυγμένη ικανότητα του εγκεφάλου 

 

 Οι μαθητές χτίζουν γνώση λύνοντας ένα συγκεκριμένο πρόβλημα – σύνθετο ή απλό σενάριο 

  

 Ανοιχτά προβλήματα εμπνευσμένα από την πραγματική ζωή 

  

 Στοχεύει σε σύνδεση με το περιεχόμενο  

 

 Χρήση της γνώσης με τρόπο που προσομοιώνει μελλοντικούς ρόλους 

  

 Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 



ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 
ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Προωθεί τη δημιουργικότητα και κριτική σκέψη (Killroy, 2004) 

  

 Διερεύνηση που προωθεί την ανεξαρτησία 

  

 Αξιολόγηση πληροφορίας από διαφορετικές πηγές 

  

  Συνεργασία και επικοινωνία σε ομάδες 

  

 Συζήτηση και αιτιολόγηση λύσεων (Awang & Rambly, 2008) 

  



ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Ο καθηγητής «μεταδίδει» πληροφορία 

  

 Οι μαθητές παθητική συμμετοχή: αποστηθίζουν, επαναλαμβάνουν 

  

 Η διαμόρφωση της τάξης δείχνει τον ρόλο του διδάσκοντα  

  

 Ερεθίσματα 

 Eξάσκηση στη βραχυπρόθεσμη μνήμη 

 Κατηγοριοποίηση για μεταφορά στη μακροπρόθεσμη  

 Ανάκληση από μακροπρόθεσμη 



ΑΠΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 

Ιατρική, 1960, McMaster University, Hamilton (1960) 

  

Ο όγκος της πληροφορίας στα 3 πρώτα έτη δεν σχετίζονταν με την άσκηση της κλινικής ιατρικής  

 

Νέο πρόγραμμα όπου οι φοιτητές μπορούσαν να δουν την πρακτική εφαρμογή της νέας γνώσης 

 

Και τη χρήση της  σε συγκεκριμμένους ρόλους στο μέλλον 

 

Πραγματικές περιπτώσεις ασθενών, προωθούν εφαρμογή γνώσης κλινική ιατρική 

 

80% των ιατρικών σχολών στην Αμερική την εφαρμόζουν 

  



ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Επιστήμες, μαθηματικά (STEM) 

 

Δικηγορία 

 

Επιχειρηματικότητα 

 

Κοινωνικές επιστήμες 

 

Πολυτεχνείο 

  



ΣΥΝΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ET2020 

 Σύνδεση μάθησης με την πραγματική ζωή  

  

 Εναρμονισμός των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της κοινωνίας και αγοράς εργασίας 

 

 Χτίσιμο ενεργών πολιτών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων του 21ου αιώνα 

  

 Βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες  
 Καλές επιδόσεις σε γλώσσες, μαθηματικά, και επιστήμες σε ηλικία 15 ετών 
 Προώθηση της δημιουργικής, επιχειρηματικής, και καινοτόμου σκέψης 

  

 Ανοιχτές, καινοτόμες πρακτικές στην ψηφιακή εποχή 
 Για την ψηφιακά εγγράμματη νέα γενιά 

  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ 



ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
  

  

 

 Τί γνωρίζουμε 

  

 Τι πρέπει επιπλέον να γνωρίζουμε 

  

 Πού θα βρούμε την απαραίτητη πληροφορία που θα οδηγήσει στη λύση 

  



ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ερευνούμε την περιοχή υπό συζήτηση πρώτα ανεξάρτητα, μετά συνεργασία σε ομάδες με καθοδήγηση διδάσκοντα 

  

 Δηλώνουμε τι γνωρίζουμε 

 Δηλώνουμε το πρόβλημα ή τα προβλήματα προς επίλυση, δηλαδή το στόχο της μάθησης 

 

 Εισάγουμε υποθέσεις 

  

 Καταιγισμός ιδεών - brainstorming 

 

 Αξιολογούμε πληροφορία 

  

 Συνθέτουμε λύσεις και αυτό οδηγεί σε σύνθεση γνώσης μέσα από συνεργασία και συνδυασμό γνώσεων 

  



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Εφαρμόζεται σε μικρές ομάδες 

  

 Το κάθε μέλος έχει ένα ρόλο, που μπορεί και να αλλάζει 

 

 Ερευνητής, συντονιστής, ιδεαστής, αξιολογητής, υλοποιητής, εξειδικευμένος, τελειωτής 

 BELBIN 

 

 Ο μαθητής χρησιμοποιεί τη λογική και το στοχασμό για να συνθέσει τη δική του γνώση 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 

 Η προβληματοκεντρική μάθηση οδηγείται από το μαθητή, την περιέργεια για γνώση 

  

 Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι  

  
 Να καθοδογήσει , να υποστηρίξει 

  
 Να ενθαρύνει και να δημιουργήσει αυτοπεποίθεση για αντιμετώπιση προβλημάτων 

  
 Να συντονίζει τη διαδικασία μάθησης 

  
 Να διευρύνει την κατανόηση των μαθητών σχετικά με το αντικείμενο 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Συνδέει τη μάθηση με την πραγματική ζωή (Stein, 1998)  
 Ως αποτέλεσμα της επιλογής προβλημάτων που σχετίζονται με προκλήσεις της κοινωνίας και βιομηχανίας 

  

 Βοηθά τους μαθητές να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση  
 Διότι οι μαθητές «κάνουν», δηλαδή συμμετέχουν ενεργά 

  

  

  

  



ΕΝΕΡΓΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Ότι  



ΕΝΕΡΓΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 Εισάγει τους μαθητές σε διαδικασίες μάθησης με πιο άμεσο και διερευνητικό τρόπο  

  

 Για να μάθουν, κάνουν περισσότερα από το να ακούν και να βλέπουν 

 

Κάνουν πράγματα, δημιουργούν, και σκέφτονται το τι κάνουν 

 

Ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση -> γνώση, δεξιότητες, στάσεις 

 
 



ΕΝΕΡΓΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Διαβάζουν, γράφουν 

 

Υποδύονται ρόλους 

 

Διερευνούν, συζητούν, συνεργάζονται 

 

Επισκέπτονται χώρους ενδιαφέροντος 

 

Επιλύουν προβλήματα 

 



ΕΝΕΡΓΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 Εφαρμόζεται με πολλούς τρόπους, όμως τα βασικά χαρακτηριστικά είναι (Berry) 

  

 Οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική σκέψη 

 

 Ευθύνη της μάθησης στο μαθητή 

 

 Συμμετέχουν σε δραστηριότητες «ανοιχτού τέλους» 

 

 Συμμετέχουν στην οργάνωση των δραστηριοτήτων 

 

 Επιρρεάζουν το περιεχόμενο και το ρυθμό της μάθησης 



ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ BLOOM 
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Δημιουργούμε 

Αξιολογούμε 

Αναλύουμε 

Εφαρμόζουμε 

Κατανοούμε  

Θυμόμαστε 

Ενεργή μάθηση  



ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

Διδασκαλία άλλων 

Εξάσκηση κάνοντας 

Συζήτηση σε ομάδες 

Επίδειξη 

Εικόνες-ήχος 

Ανάγνωση 

Διαλέξεις 

Παραδοσιακή, 
παθητική μάθηση 

Ενεργή μάθηση  

90% 

75% 

50% 

30% 

20% 

10% 

5% 



ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Εμπειρία 

Παρατήρηση 
Κατηγοριοποίηση  

εννοιοποίηση 

Πειραματισμός 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 Μάθηση ξένων γλωσσών με μεταφορά στο περιβάλλον όπου ομιλούνται 

  
 Παρατηρούμε τη χρήση της γλώσσας, τον πολιτισμό, τους κανόνες επικοινωνίας 

 

 

 Ένταξη σε νέο επαγγελματικό περιβάλλον 
 

 Παρατηρούμε πώς φέρονται οι εργαζόμενοι 

 Όχι μόνο σε θέματα εργασία 

 Αλλά και στην κουλτούρα της εταιρείας 



ECITY 

 Σενάρια 
 Ενέργεια 

 Σεισμική προστασία 

 Αντιπλημμυρική προστασία 

 Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

 Δίκτυο δεδομένων 

 Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας 

 Μέσα μαζικής μεταφοράς 

 Αντιμετώπιση ρύπανσης 



USC CIVIL ENGINEERING  
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=2RPYCDKUYFI  

https://www.youtube.com/watch?v=2rpyCDKuyFI
https://www.youtube.com/watch?v=2rpyCDKuyFI


ALIEN - ΣΤΟΧΟΙ 



ALIEN - ΣΤΟΧΟΙ 

 Σκοπός είναι να γίνει η προβληματοκεντρική μάθηση στρατηγική μέθοδος εκπαίδευσης 

  

 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

  

 Με σκοπό να εκθέσει τους φοιτητές σε διαδικασίες ενεργούς μάθησης 

 

 Για πιο αποτελεσματική μεταφορά της γνώσης στην πραγματική ζωή 

  

 Απευθύνεται στη νέα γενιά που είναι “ψηφιακά εγγράμματη”  

 

  



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Γνώσεις για ανάπτυξη, δηλαδή 

  

 Σύνδεση της μάθησης με τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας 

  

 Αντιμετώπιση της ανεργίας 

  

 Εκμοντερνισμός της μάθησης 
 

 Νέες μεθοδολογίες 

 Ψηφιακές τεχνολογίες 

 Ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο 



ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 Δεν υπάρχουν φυσικές εγκαταστάσεις 

  

 Δεν υπάρχει ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες 

  

 Οι διδάσκοντες δεν είναι έτοιμοι 
 

 Δε γνωρίζουν τη μεθοδολογία της προβληματοκεντρικής μάθησης 

 Δεν αισθάνονται άνετα με την ψηφιακή τεχνολογία 

 Δεν θέλουν να αφήσουν το έλεγχο της τάξης 



Η ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΤΟΥ ALIEN 
HTTP://PROJECTALIEN.EU  

 
 Εργαστήρια 

  

 Ψηφιακή πλατφόρμα συνεργασίας 

  

 Εκπαίδευση διδασκόντων 

  

 Ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων SIGs 

  

 Ελλάδα, Πορτογαλία, Εσθονία, Ην. Βασίλειο, Βουλγαρία,  

 Μαλαισία, Βιετνάμ, Καμπότζη, Νεπάλ, Πακιστάν  

  

http://projectalien.eu/


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΛΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ 

 Από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες περιοχές 6.1% ρυθμός για 2019 – 2023 

 

Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες τις ίδιες προκλήσεις 

 

Προκλήσεις 
Αποτελεσματικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Αντιμετώπιση ανεργίας 

Ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων σα 

Προκλήσεις τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 



ALIEN - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
UNIVERSITY OF MALAYA, ΜΑΛΑΙΣΙΑ 

 Workstations 

 Smart TVs 

 Writtable surfaces 

 3D printer 

 Arduino – Rasberry Pi 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
UNIERSITY TENAGA NASIONAL, ΜΑΛΑΙΣΙΑ 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
UNIVERSITY OF BATTAMBANG, ΚΑΜΠΟΤΖΗ 

 Workstations 

 Projectors 

  



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ΚΑΜΠΟΤΖΗ 

 Laptops 

 Smart TVs 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY, VIETNAM 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE &TECHNOLOGY, ΒΙΕΤΝΑΜ 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
UNIVERSITY OF FUTURE AND EMERGING SCIENCES, ΠΑΚΙΣΤΑΝ 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
TRIBHUVAN UNIVERSITY, NEPAL 

  



ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

 Δημιουργία, χρήση,  

 επαναχρησιμοποίηση προβλημάτων 

  

  

 Special interest groups 

 

  



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
KUALA LUMPUR, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, 
ΒΙΕΤΝΑΜ 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
UNIVERSITY OF MALAYA, ΜΑΛΑΙΣΙΑ 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
UNIVERSITY TENAGA NASIONAL, ΜΑΛΑΙΣΙΑ 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY CAMBODIA, ΚΑΜΠΟΤΖΗ 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
UNIVERSITY OF GABROVO, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 




