Μετασχηματισμός του μαθήματος της
ταξης μου και των δοκιμασιών της
Έκδοση 2020-03-04

Αυτό το έγγραφο είναι ένα μάθημα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για  να
μεταμορφώσουν την τάξη τους σύμφωνα με τη μέθοδο "School Transformation Lab",
ακολουθώντας μια διαδικασία βήμα προς βήμα από τον Κύκλο 1 στον Κύκλο 4. Η διαδικασία
παρακολουθείται με το "Πρόγραμμα πλέγματος" που θα εμφανίζεται στην τάξη. Πριν
ξεκινήσετε τη φάση εφαρμογής, ρίξτε μια ματιά σε αυτό το έγγραφο "Μετασχηματισμός της
τάξης μου - πλέγμα προόδου" καθώς συμβαδίζει με τους 4 κύκλους.

Εισαγωγή
Η πρώτη ερώτηση που κάνουν μερικοί εκπαιδευτικοί όταν διαβάζουν αυτό το μάθημα είναι

«Αααα, γιατί χρειαζόμαστε δοκιμασίες – τεστ ; Α
 ντιμετωπίζει τους ανθρώπους σαν
παιδιά!»
Εδώ είναι μερικές απαντήσεις:
_________________________________________________________________________
Αντιστοιχία
Έχοντας μια προσανατολισμένη μέθοδο σε κάποιο στόχο, με επαναλαμβανόμενα τεστ
υπάρχει αντιστοιχία σε αυτά που η μέθοδος απαιτεί από τους μαθητές στο σχολείο στα
μαθήματά τους.
Παραδειγματικό
Όταν ένας εκπαιδευτικός κάνει επίσης το τεστ, βάζει τον εαυτό του στο ίδιο σκάφος με τους
μαθητές και ενισχύει τους δεσμούς τους, ειδικά αν φροντίζει να αποτύχει το πρώτο τεστ που
διορθώθηκε από έναν από τους μαθητές του.
Επικοινωνία
Αυτά τα τεστ σάς επιτρέπουν να κατακτήσετε καλύτερα μια επεξήγηση, μια περιγραφή της
μεθόδου και από τις δύο πλευρές (εκπαιδευτικός και μαθητές). Αυτές οι «καλύτερες»
εξηγήσεις θα φτάσουν στους συναδέλφους και τους γονείς, καθιστώντας έτσι δυνατή την
εξουδετέρωση ορισμένων αντιδράσεων.
Ο δισταγμός στο θέμα αφορά κυρίως το πρώτο τεστ:
Απομνημόνευση
Το πρώτο τεστ είναι ένα μικρό καθήκον εύκολης απομνημόνευσης (είναι απαραίτητο μόνο να
σκιαγραφηθεί, όχι να αναπαραχθεί ολόκληρο το διάγραμμα). Αυτή είναι μια κλειστή
ερώτηση, η οποία είναι πολύ πιο εύκολο να εκτιμηθεί από το να ζητήσετε να εξηγήσει
ολόκληρη τη μέθοδο.
Επιπτώσεις
Το πρώτο τεστ καθιστά δυνατή τη συμμετοχή του μαθητή από την αρχή παρουσιάζοντας μια
επισκόπηση. Αν εξηγήσουμε μόνο ένα βήμα τη φορά χωρίς να του πούμε πού πηγαίνουμε,
μπορεί να μην εμπλακεί και να αντισταθεί αργότερα.
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Κύκλος 1 - διαφοροποίηση
Ο πρώτος κύκλος έχει ως στόχο: να
- δείξει πού πηγαίνουμε και να παρακινήσουμε τους μαθητές να ξεκινήσουν τον
μετασχηματισμό,
- διαφοροποιήσει για να δώσει σε όλους κίνητρο
- επανασυνδέσει την προσπάθεια και την πρόοδο (κίνητρο),
- διδάξει να αυτο-διορθώνονται αληθινά,
- εκχωρήσει χωρίς αλλαγή κατεύθυνσης, και διατηρώντας μια απλή μορφή,
- κάνει τους μαθητές να θέλουν να έχουν εύκολα εξηγήσεις (που σχετίζονται με τα
λάθη τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής).
Σε σύγκριση με τη θεωρία της οργάνωσης1, η τάξη ξεκινά πιθανότατα από έναν κοσμικό
ιεραρχικό τύπο «κεχριμπάρι», όπως στον στρατό ή στην εκκλησία.
Ο κύκλος 1 στοχεύει στη μετάβαση σε μια «πορτοκαλί» λειτουργία, η οποία είναι επίσης
ιεραρχική αλλά αξιοκρατική, ενώ το κεχριμπάρι ενδιαφέρεται περισσότερο για την παράδοση
και την ασφάλεια.

1

Frederic Laloux: Reinventing Organizations - 2014
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Αλλαγή στάσης
Αυτό το μέρος προορίζεται για μαθητές και καθηγητές και σκοπός του είναι να κάνει μια
επισκόπηση του ταξιδιού. Τι κάνουμε? Πώς θα είναι η τάξη μετά τον μετασχηματισμό;
Μπορούμε να εξηγήσουμε στους γονείς γιατί είναι ενδιαφέρον; Βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα
που θα μας βοηθήσει να έχουμε κίνητρα;

Στόχος
Για να πετύχετε σε αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσετε στο επόμενο, πρέπει να μπορείτε
να καταγράψετε το ακόλουθο διάγραμμα στη μνήμη.
Οι περισσότεροι μαθητές θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το βίντεο πρώτα για να
καταλάβουν το διάγραμμα λύσεων, επειδή είναι πιο εύκολο να θυμόμαστε κάτι που
καταλαβαίνουμε.
Πρόταση για την εκμάθησή του: ανάκληση μνήμης. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας 5’ ασκήσεων, να έχετε το
διάγραμμα με σημειώσεις ενώ η λύση να εμφανίζεται πολύ μακριά, πίσω από ένα τραπέζι για παράδειγμα.
Μπορείτε να πηγαίνετε τακτικά και να βλέπετε το διάγραμμα, αλλά για να το κάνετε πρέπει να σηκωθείτε και να
περπατήσετε, να εκτυπώσετε την εικόνα στο κεφάλι σας, πριν επιστρέψετε για να γράψετε στη θέση σας.
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Αυτό είναι το υπόλοιπο διάγραμμα (λύση):
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Βίντεο
https://drive.google.com/file/d/1OHIBZpjSabDOYbbiahghWLZt157vy56c/view

Επεξήγηση
Αυτό το προαιρετικό κείμενο πρέπει να παρέχεται στους μαθητές για να εξηγήσουν κάθε
στοιχείο του διαγράμματος. Θα βρείτε μια πιο λεπτομερή περιγραφή στο έγγραφο "Αρχές
λειτουργίας μιας μετασχηματισμένης τάξης"
Εδώ είναι οι αρχές λειτουργίας της μετασχηματισμένης τάξης.
Αυτονομία
Ο μαθητής είναι ο οδηγός, του δίνουμε τον έλεγχο: ελέγχει, αποφασίζει πώς να μάθει.
Χρησιμοποιεί συχνά μια λίστα ελέγχου που δίνεται από τον εκπαιδευτικό για να έχει μια
επισκόπηση του τι συνιστάται να κάνει καλύτερα για να προετοιμαστεί για μια δοκιμασία. Ο
πίνακας υπόσχεσης (δεν φαίνεται στο διάγραμμα) διατηρείται μερικές φορές από τον
εκπαιδευτικό για να βοηθήσει τον μαθητή να ξεκινήσει.
Διαφοροποίηση
Κάθε μαθητής προχωρά με τον δικό του ρυθμό και παίρνει το υλικό στην εγγύς ζώνη
ανάπτυξής του (PDZ - Vigotski): έξω από τη ζώνη άνεσής του και είναι ακόμη εφικτός. Αυτό
μπορεί να περιλαμβάνει την εργασία αρκετών ετών πίσω στο μάθημα ως προαπαιτούμενο
για ορισμένους μαθητές. Για άλλους, μπορεί να κάνουν κάποια κεφάλαια πιο γρήγορα.
Η διαφοροποίηση πραγματοποιείται επίσης στους τρόπους εκμάθησης: ανάγνωση, άσκηση,
παρακολούθηση βίντεο, εξήγηση σε άλλον μαθητή κ.λπ. Οι μαθητές κινούνται περισσότερο
από πριν, για παράδειγμα ζητούν από έναν συμμαθητή μια εξήγηση και μερικές φορές
μπορούν να εργαστούν ενώ στέκονται, σε άλλο μέρος ή στον καναπέ.
Ο πίνακας προόδου παρέχει μια επισκόπηση της τάξης για την επιτυχία των τεστ.
Μια ουρά (για παράδειγμα με μανταλάκια στο πλάι του πίνακα) επιτρέπει επίσης στον
μαθητή να περιμένει τη διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού, ενώ εργάζεται μόνος του στο
θρανίο του σε κάτι άλλο. Κάθε μαθητής έχει επίσης πολλές εργασίες παράλληλα, για
παράδειγμα αρκετά κεφάλαια στα οποία προχωρεί ταυτόχρονα ή πολλές εργασίες που
πρέπει να κάνει σε ένα κεφάλαιο.
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Αριστεία
Ο εκπαιδευτικός ενσταλάζει την αίσθηση του επείγοντος για να αντισταθμίσει τη φυσική τάση
της πλειονότητας των μαθητών να εργάζονται άνετα με ολοένα και μεγαλύτερα διαλείμματα.
Περιορίζει το χρόνο που αφιερώνεται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως η βοήθεια σε άτομα,
με ένα χρονόμετρο. Οι συλλογικές δραστηριότητες παρακολουθούνται επίσης από έναν
χρονομετρητή τοίχου, όπως τα μίνι μαθήματα του δασκάλου όπου εφαρμόζει χρονομέτρηση:
αν δεν έχουν τελειώσει οι μαθητές, αυτό είναι, σταματάνε όταν παρέλθει ο συμφωνημένος
χρόνος. Το μάθημα εκτελείται με διάφορους τρόπους λειτουργίας τάξης: ασκήσεις,
μίνι-μαθήματα, ανεξάρτητη εργασία, τεστ, διαλείμματα.
Η αριστεία εξαρτάται επίσης από το πλαίσιο, το οποίο είναι σταθερό (και επίσης
καλοπροαίρετο - Θετική πειθαρχία) για να διατηρήθει το εργασιακό κλίμα. Ο εκπαιδευτικός
οργανώνει τη μείωση των αντιπερισπασμών, όπως ο αριθμός των διπλανών για κάθε
μαθητή, τα ακουστικά που ακυρώνουν το θόρυβο ή ακόμη και η απόσταση από τα
smartphone τους, γεγονός που προκαλεί την αίσθηση της αναμονής για την επόμενη
ειδοποίηση για διακοπή. Οι οθόνες στρέφονται προς το κέντρο της τάξης για να
αποφευχθούν οι πειρασμοί της διάσπασης της προσοχής. Ο εκπαιδευτικός ψιθυρίζει για να
ενθαρρύνει τους μαθητές να κάνουν το ίδιο. Οι λιγότερο αυτόνομοι μαθητές που δεν
γνωρίζουν ακόμη πώς να διαχειρίζονται την ελευθερία τους εποπτεύονται στενότερα από τον
εκπαιδευτικό, ο οποίος περνά περισσότερο χρόνο μαζί τους.
Η αριστεία επιτυγχάνεται αυξάνοντας το όριο επιτυχίας στις δοκιμασίες στο 80% και όχι στο
50%.
Ανάθεση αρμοδιοτήτων
Ο καθηγητής ενδιαφέρεται να κάνει τον εαυτό του όσο το δυνατόν πιο προαιρετικό. Ο
ουτοπικός στόχος της αυτονομίας είναι οι μαθητές να συνεχίζουν να μαθαίνουν
αποτελεσματικά αφού ο εκπαιδευτικός έχει φύγει. Ο εκπαιδευτικός παρέχει από την αρχή
όλο το περιεχόμενο του μαθήματός του, για παράδειγμα με τη μορφή βιβλίου, ασκήσεις και
διορθωτικές εργασίες.
Συχνά, ο εκπαιδευτικός αναθέτει αρμοδιότητες  σε βοηθούς μαθητές που εκπαιδεύει σε
διαφορετικούς τομείς: διορθωτές, διοργανωτές ασκήσεων, υπευθύνους για την εργασιακή
ατμόσφαιρα κ.λπ.
Η λειτουργία της τάξης είναι αυτοματοποιημένη γύρω από ρουτίνες που παρέχουν στους
μαθητές ένα ασφαλές αίσθημα ελέγχου.

Αμοιβαία βοήθεια
Η πιο κοινή πηγή εξήγησης είναι ένας άλλος μαθητής. Αυτό έρχεται φυσικά καθώς οι
μαθητές προτιμούν να εξηγούν ο ένας τον άλλον παρά να διαβάζουν κάτι ή να
παρακολουθούν ένα βίντεο. Ο εκπαιδευτικός παραπέμπει τακτικά τους μαθητές για
αμοιβαία βοήθεια, ώστε να μην αφήνουν ολόκληρη την τάξη πίσω για πολύ καιρό σε ένα
ιδιωτικό μάθημα. Σε ορισμένους μαθητές ανατίθεται ένας μέντορας, ένας άλλος μαθητής που
τους βοηθά συχνά.
Η συνολική ατμόσφαιρα είναι φιλόξενη (και σταθερή, δείτε θετική πειθαρχία) και
ενθαρρυντική. Οι μαθητές συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της τάξης, αισθάνονται ότι
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συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων μέσω του μαθητικού συμβουλίου. Αισθάνονται ότι
εμπλέκονται στη διοίκηση του σχολείου τους από τους αντιπροσώπους τους.
Στρατηγικές μάθησης
Οι μαθητές εκπαιδεύονται στις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης. Τις περισσότερες
φορές, λαμβάνουν άμεσα σχόλια για τη δουλειά τους, για παράδειγμα μέσω της
επανορθωτικής εργασίας που διατίθεται πριν ξεκινήσουν τις ασκήσεις. Η άμεση
ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό είναι συχνή. Ένα λάθος θεωρείται διδακτικό: η
προσπάθεια και τα λάθη είναι ένας φυσιολογικός τρόπος μάθησης.
Πέρα από την κατανόηση, οι μαθητές αφομοιώνουν το θέμα. Το ενσωματώνουν στη
μακροχρόνια μνήμη τους και στις ασυνείδητες διαδικασίες τους μέσω επανάληψης, για
παράδειγμα μέσω των ασκήσεων, οι οποίες τους επιτρέπει επίσης να συμπληρώσουν τα
κενά δουλεύοντας σε ένα κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας, στο PDZ τους.
Ευθύνη
Ο μαθητής είναι υπεύθυνος για την πρόοδό του που εμφανίζεται σε έναν πίνακα. Ο ρόλος
του δεν είναι πλέον να κάνει τις δραστηριότητες που επιβάλλει ο εκπαιδευτικός, αλλά να
περάσει τις εξετάσεις. Τι πρόκειται να κάνετε για να προχωρήσετε; Για παράδειγμα,
αντικαθιστούμε τα φύλλα εργασιών μίας χρήσης με ένα βιβλίο εργασίας που του επιτρέπει
να δει και να δείξει την εκπαιδευτική του προσπάθεια. Ο μαθητής συχνά αμφισβητείται για τη
δική του λειτουργία (μεταγνώριση) τόσο στις τεχνικές μάθησης όσο και στις ψυχοκοινωνικές
του δεξιότητες. Για παράδειγμα, μια καθημερινή ανατροπή διάθεσης εκπαιδεύει όλους να
ακούσουν τη συναισθηματική τους κατάσταση.

Στόχοι
Στην παραδοσιακή λειτουργία, η αξιολόγηση είναι τρομακτική. Σε αντικειμενοστρεφή
λειτουργία, αντίθετα αναζητείται ενεργά από τον μαθητή που μπορεί να προσπαθήσει
πολλές φορές για να πετύχει. Οι αξιολογήσεις δίνονται πριν από τις εξηγήσεις του θέματος,
έτσι ώστε οι μαθητές να δουν αμέσως τον στόχο που πρέπει να επιτευχθεί. Προσφέρονται
εκπαιδευτικές ασκήσεις. Το κριτήριο για να μάθουμε αν η τάξη είναι σε αντικειμενική
λειτουργία είναι ότι οι μαθητές δεν εξαπατούν και ότι αποφασίζουν να κάνουν τις ασκήσεις
επειδή οι απαντήσεις έχουν δοθεί εκ των προτέρων. Δεν εξαπατούν επειδή δεν κρίνονται
σε αυτές τις ασκήσεις, οι οποίες είναι προαιρετικές, αλλά σε δοκιμασίες κατά τις οποίες δεν
έχουν πρόσβαση στις απαντήσεις.

Στάση
Παραδοσιακά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να είναι ένα εξαντλητικό one-man show που,
με τύχη, κρατά το κοινό του γοητευμένο. Γίνεται ένα πιο δύσκολο και εξαντλητικό καθήκον
καθώς το κοινό γίνεται πιο ετερογενές. Ο εκπαιδευτικός δίνει τη γνώση. Μετά από μια
αλλαγή στάσης, ο εκπαιδευτικός γίνεται αρχιτέκτονας που δημιουργεί ένα μαθησιακό
περιβάλλον όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να προσαρμοστούν.
Το βάρος της ευθύνης αντιστρέφεται. Ο ρόλος του μαθητή δεν είναι πλέον να κάθεται σε ένα
συγκεκριμένο μέρος σε μια συγκεκριμένη ώρα χωρίς να κάνει πολλά. Ο ρόλος του είναι να
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περάσει τις δοκιμασίες. Πώς θα ενδυναμώσει τον εαυτό του για αυτό; Γίνεται το πρόβλημά
του, να αναληφθεί υπό την καλοπροαίρετη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.
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Ασκήσεις
Τι είναι οι ασκήσεις; Γιατί να αφιερώσετε χρόνο και προσπάθειες για αυτήν τη
δραστηριότητα; Όταν θα μπορείτε να πετύχετε την παρακάτω αξιολόγηση, πιθανότατα θα
μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις 2 ερωτήσεις.
Οι περισσότεροι μαθητές θα ήθελαν πιθανώς να ακολουθήσουν αυτή τη σειρά: 1. Να
παρακολουθήσουν το βίντεο, 2.να διαβάσουν τη λύση και να κατανοήσουν το κείμενο. 3. Να
προσπαθήσουν να κάνουν προτάσεις.
Μερικοί άλλοι μαθητές προτιμούν: 1. Να διαβάσουν τη λύση. 2. Να αποτυχουν να κάνουν
προτάσεις. 3. Να Παρακολουθήσουν το βίντεο. 4. Να διαβάσουν ξανά τη λύση. 5. Να
πετύχουν να φτιάξουν προτάσεις ..

Στόχος
Ο σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι να είναι σε θέση να εξηγήσει τον σκοπό των
ασκήσεων στην τάξη.
Για να επιτύχετε αυτόν τον στόχο, πρέπει να μπορείτε να συγκεντρώσετε 3 σειρές λέξεων
που επιλέχθηκαν τυχαία από τις 13 σειρές παρακάτω. Κάθε σειρά σας δίνει τη δυνατότητα
να δημιουργήσετε μία ή δύο προτάσεις που να εξηγούν την άσκηση. Τα ρήματα μπορούν να
συζευχθούν.
Φυσικά, διαβάστε πρώτα τα παραδείγματα των λ ύσεων για να κατανοήσετε το θέμα.
A. 5, 9, μνήμη, βραχυπρόθεσμα
B. για να περιέχει, να χειρίζεται, στοιχεία, κυριότητα, βραχυπρόθεσμα, πολύ μικρό
C. για αφομοίωση, αυτοματισμός, πρώτα, κυκλοφορία, πληροφορίες, μνήμη, σύντομο,
μακρύ
D. Lionel Messi, αρκεί, για να καταλάβει, να εξασκήσει το
Ε. δεύτερο, κενά, το επίπεδο, τη λειτουργία του, να συμπληρώσει το
F. εγγύς, εκπαιδεύσιμος, εφικτός, κίνητρο, φιλόδοξο
G. 5, 2, λεπτό, σιωπή, εστίαση, tp σωστή
H. εστίαση, αμοιβαία βοήθεια, αθόρυβο, 5 λεπτά
I. σημαντικό, πρόοδος, διόρθωση, λάθη, μάθετε το
επίπεδο
J., γράψτε, φύλλο δήλωσης, ξεκινήστε ξανά
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K. σημειωματάριο, απαντήσεις, καθαρά, χαλαρά φύλλα, γράψιμο, κίνητρο
L. κατανοήστε, εξηγήσεις, τρυπάνι, μετά, κατά τη διάρκεια του
M. Sheet, χάστε, όνομα, δήλωση, γράψτε

Λύση
Αυτές οι λύσεις των προτάσεων είναι μόνο ενδεικτικές. Είναι εντάξει να σχηματίσετε μια
άλλη πρόταση που έχει το ίδιο νόημα, ακόμη και αν είναι μικρότερη και περιέχει λιγότερες
πληροφορίες, αρκεί να υπάρχουν όλες οι ζητούμενες λέξεις.
A. 5, 9, μνήμη, βραχυπρόθεσμα
Μπορούμε να θυμόμαστε μόνο 5 έως 9 πράγματα στη βραχυπρόθεσμη μνήμη μας.
Β. Να περιέχει, να χειριστεί, στοιχεία, κύριο έλεγχο, βραχυπρόθεσμα, πολύ μικρό
Εάν ένα πρόβλημα απαιτεί από εμένα να χειριστώ 15 στοιχεία και να έχω τον κύριο έλεγχο
μόνο σε 3 από αυτά, υπάρχουν ακόμη 12 να βάλω στη βραχυπρόθεσμη μνήμη μου που θα
είναι πολύ μικρά για να τα περιέχει.
Γ. Αφομοίωση, αυτοματισμός, πρώτη, απελευθέρωση, πληροφορίες, μνήμη,
σύντομη, μεγάλη
Η πρώτη λειτουργία των ασκήσεων είναι να αφομοιώσει τους αυτοματισμούς σε ασυνείδητη
σκέψη και πληροφορίες στη μακροπρόθεσμη μνήμη, προκειμένου να ελευθερωθεί η
βραχυπρόθεσμη μνήμη.
Δ. Lionel Messi, αρκετό, για να καταλάβω, να εξασκηθείτε
Ακριβώς επειδή κατάλαβα πώς ο Lionel Messi παίζει ποδόσφαιρο δεν σημαίνει ότι μπορώ
να παίξω ποδόσφαιρο σαν κι αυτόν. Η κατανόηση δεν είναι αρκετή, πρέπει επίσης να
εξασκηθείτε για να εξομοιωθείτε.
Ε. Δεύτερο, κενά, το επίπεδο, η λειτουργία του, η συμπλήρωση
Η δεύτερη λειτουργία των ασκήσεων είναι να συμπληρώσει τα κενά, επιτρέποντας σε κάθε
μαθητή να εξασκηθεί στο δικό του επίπεδο, ακόμα κι αν είναι αρκετά χρόνια πίσω.
ΣΤ. Εγγύς, εκπαιδευτικός, εφικτός, κίνητρο, φιλόδοξος
Η εκπαίδευση σε φιλόδοξο αλλά εφικτό επίπεδο αυξάνει τα κίνητρα. Αυτή είναι η εγγύς ζώνη
ανάπτυξης.
Ζ. 5, 2, λεπτό, σιωπή, εστίαση, διόρθωση
Οι μαθητές εστιάζουν για 5 λεπτά σιωπηλά και στη συνέχεια χαλαρώνουν και διορθώνονται
για 2 λεπτά.
Η. Εστίαση, αμοιβαία βοήθεια, αθόρυβη, 5 λεπτά
Η εστίαση των 5 λεπτών πρέπει να είναι αθόρυβη, χωρίς αμοιβαία βοήθεια.
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I. σημαντικό, πρόοδος, διόρθωση, λάθη, μάθετε
Η διόρθωση είναι η πιο σημαντική στιγμή για να προχωρήσετε, γιατί τότε μαθαίνετε από τα
λάθη σας.
J. level, για να γράψετε, φύλλο δήλωσης, ξεκινήστε ξανά
Όταν έχετε ολοκληρώσει την τελευταία σελίδα του επιπέδου 4 των ασκήσεων, ξεκινάτε ξανά
από την πρώτη σελίδα του επιπέδου 4. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να
γράψετε στα φύλλα δήλωσης.
K. σημειωματάριο, απαντήσεις, καθαρά, χαλαρά φύλλα, γράψιμο, κίνητρο
Η σύνταξη απαντήσεων σε ένα σημειωματάριο σάς δίνει τη δυνατότητα να δείτε την πρόοδό
σας και να αυξήσετε τα κίνητρά σας, ενώ η γραφή σε μεμονωμένα φύλλα χαρτιού συνήθως
σας ενθαρρύνει να τα χάσετε.
L. καταλαβαίνω, εξηγήσεις, τρυπάνι, μετά, κατά τη διάρκεια
Εάν δεν καταλαβαίνετε μια άσκηση σε ένα φύλλο εργασιών, ρωτήστε έναν άλλο μαθητή για
εξηγήσεις μετά τις ασκήσεις, όχι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Κύριε Φύλλο, χάστε, όνομα, δήλωση, γράψτε
Πρέπει να γράφετε το όνομά σας σε κάθε φύλλο δήλωσης επειδή τείνετε να τα χάσετε μετά
τη διαδικασία των ασκήσεων όταν βγάζετε ένα φύλλο για να ζητήσετε εξήγηση.

Βίντεο
https://youtu.be/3VixYdVnpGU

Επεξήγηση
Λαμβάνετε ένα συνεχές επεξηγηματικό κείμενο διαβάζοντας τις απαντήσεις των παραπάνω
λύσεων. Το βίντεο συμπληρώνει τις πληροφορίες.
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Κύκλος 2 - εμπλοκή
Ο Κύκλος 2 εστιάζει στη συμπεριφορά:
● συμπαρασκευαστικοί κανόνες,
● συνεχώς αναφερόμενοι σε αυτούς τους κανόνες,
● προσφορά προνομίων βάσει συμπεριφοράς,
● ενίσχυση της συνεργασίας με τους γονείς,
● ηρεμία του κλίματος της τάξης,
● ενδυνάμωση των μαθητών,
● επιτρέψτε τους να μετακινούνται, να οργανωθούν,
● ενθαρρύνετε την αμοιβαία βοήθεια.

Αυτός ο κύκλος τείνει να επικεντρώνεται στον άνθρωπο, να αναρωτιέται για το τι κάνει
κάποιος, ως «πράσινη» οργάνωση, ο επόμενος στην εξέλιξη των οργανισμών. Αφήνουμε
την παραγωγικότητα με κάθε κόστος και ανησυχούμε για την τιμή της. Η δομή της πράσινης
οργάνωσης είναι λιγότερο ιεραρχική από την πορτοκαλί, αλλά χρειάζεται έναν ηγέτη, έναν
εμπνευσμένο οδηγό.
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Κανόνες τάξης
Στόχος
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να απαντήσετε
σωστά και προφορικά σε 2 ερωτήσεις που επιλέχθηκαν τυχαία μεταξύ αυτών των
ερωτήσεων:

A. Από ποια μέθοδο προέρχεται ο όρος "οδηγίες";
B. Γιατί υπάρχουν οδηγίες;
Γ. Γιατί οι οδηγίες πρέπει να καθορίζονται από τους μαθητές;
Δ. Ποια είναι η ερώτηση που πρέπει να τεθεί κατά τη δημιουργία των οδηγιών;
Ε. Οι μαθητές βοηθούν ο ένας τον άλλον καλύτερα να μάθουν όταν οι σχέσεις είναι ...;
ΣΤ. Τι να κάνετε όταν οι οδηγίες έχουν αποφασιστεί από την τάξη;
Ζ. Ποιος θα εφαρμόσει τις οδηγίες στην τάξη;
Για να μελετήσετε, μη διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις μεταξύ μαθητών σε μικρές ομάδες, για παράδειγμα, με τη
μορφή παιχνιδιού με πόντους και νικητή.
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Λύσεις
A. Από ποια μέθοδο προέρχεται ο όρος "οδηγίες";
Από το "Θετική πειθαρχία".
B. Γιατί υπάρχουν οδηγίες;
Για να δημιουργήσετε μια καλή ατμόσφαιρα στην τάξη.
Γ. Γιατί οι οδηγίες πρέπει να καθορίζονται από τους μαθητές;
Επειδή αποδεχόμαστε περισσότερο τους κανόνες που έχουμε βοηθήσει να χτίσουμε.
Δ. Ποια είναι η ερώτηση που πρέπει να τεθεί κατά τη δημιουργία των οδηγιών;
Σε τι πρέπει να εργαστούμε πάνω για μια ατμόσφαιρα στην τάξη που είναι ευχάριστη για
όλους;
Ε. Οι μαθητές βοηθούν ο ένας τον άλλον καλύτερα να μάθουν όταν οι σχέσεις είναι ...;
σεβασμός, ήρεμος, φροντίδα και γενναιόδωρος.
ΣΤ. Τι να κάνετε όταν οι οδηγίες έχουν αποφασιστεί από την τάξη;
Δημοσιεύονται με την υπογραφή κάθε μαθητή και του δασκάλου.
Ζ. Ποιος θα εφαρμόσει τις οδηγίες στην τάξη;
Κάθε μαθητής καλείται να υπενθυμίσει ευγενικά στο άτομο που παραβιάζει τους κανόνες.
Όταν αυτό δεν λειτουργεί, ο δάσκαλος καλεί την τάξη να λειτουργεί σωστά.

Βίντεο
https://drive.google.com/file/d/1U-SGg56oje_-6SiSW9rFHNq8tme4NJdx/view

Επεξηγήσεις
Σε βάθος εξηγήσεις μπορείτε να βρείτε στη Θετική Πειθαρχία (έκδοση κατηγορίας, όχι
γονική έκδοση).
Αυτό το σύντομο άρθρο εξηγεί γιατί να δημιουργήσετε κανόνες με τους μαθητές:
https://www.positivediscipline.com/articles/involve-students-creating-class-guidelines
Αυτό το άρθρο παραθέτει πολλούς πιθανούς κανόνες εάν η τάξη σας δεν έχει ιδέες.
https://www.prodigygame.com/blog/classroom-rules/
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Δημοπρασία Προνομίων
Video
https://drive.google.com/file/d/1IxOs5-sF0A21EioTKbODFhUJTvLv6GrV/view

Λίστα δειγμάτων
https://docs.google.com/ document / d /
1TaG1r_kuZjPYIh0b8vrbUXKuX6oQuWUPpfseXCAEftA / edit? usp = κοινή χρήση
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Ασκήσεις
Στόχος
Γράψτε μια επιστολή στον εκπαιδευτικό σας ζητώντας του να εφαρμόσει 2 από τα ακόλουθα
στοιχεία στην τάξη σας. Μπορείτε να επιλέξετε ποια.
●
●
●
●
●

οργανώστε μια ουρά (όπου δεν χρειάζεται να περιμένετε να μην κάνετε τίποτα),
να διαθέσετε λύσεις (άμεση ανατροφοδότηση και διδακτικό σφάλμα),
να ψιθυρίσετε όταν μιλάτε με έναν συγκεκριμένο μαθητή (δώστε ένα παράδειγμα, μην
ενοχλείτε την εστίασή σας) ),
να σας αφήσουμε να μετακινηθείτε (για να συνεργαστείτε, αφού το να κάθεστε είναι
επίπονο στην τάξη)
να παρέχετε χρονόμετρα για να περιορίσετε το χρόνο που μπορείτε να βοηθήσετε ο
ένας τον άλλον (διαφορετικά μερικοί κολλημένοι μαθητές θα σας εμποδίσουν να
εργαστείτε).

Κριτήρια επιτυχίας:
❏ μεταξύ 100 και 150 λέξεων,
❏ κλασική διάταξη γραμμάτων,
❏ ημερομηνία, μορφή διεύθυνσης και υπογραφή,
❏ 2 επιλεγμένα σημεία σαφώς αναγνωρίσιμα,
❏ τουλάχιστον ένα επιχείρημα ανά σημείο.
❏ δεν είναι αντίγραφο ενός βαθμού ή βαθμού ενός άλλου μαθητή.

Συμβουλές διδασκαλίας:
1. Επιτρέψτε στους πιο αργούς μαθητές να λάβουν βοήθεια από εκείνους που έχουν τελειώσει, προκειμένου να
μην παραταθεί η δραστηριότητα.
2. Ζητήστε από τον συγγραφέα να διαβάσει μια εμπνευσμένη ή διασκεδαστική επιστολή στο τέλος κάθε
συνεδρίας ασκήσεων.
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Λύση
Ακολουθεί ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί τα 5 στοιχεία αντί για 2. Αποφύγετε την
αντιγραφή. Απολαύστε το προσαρμόζοντας το για τον εκπαιδευτικό / την τάξη σας. Έξυπνο
χιούμορ καλωσήρθες!

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2048

Αγαπητή κυρία Hat,
Ακολουθούν μερικά αιτήματα που θα ήθελα να
κάνω σχετικά με τη διοργάνωση ασκήσεων
στην τάξη.
1. Ευθυγραμμίστε.
Σας αρέσει το κρέας, κυρία Χατ; Εάν το κάνετε,
πρέπει να έχετε ήδη ουρά στον κρεοπωλείο.
Είναι συναρπαστικό, έτσι δεν είναι; Τόσα
πολλά κομμάτια νεκρών για να το κοιτάξετε
στον πάγκο. Λοιπόν, το να ευθυγραμμίζεις στο
γραφείο σου δεν είναι πλέον
διασκεδαστικό. Μπορείτε να δημιουργήσετε
ένα σύστημα, ώστε να μπορώ να περιμένω στον
πάγκο μου ενώ δουλεύω χωρίς ο Johnny να κλέψει
τη σειρά μου;
2. Λύσεις
Όταν παίζω το Playstation μου, κυρία Hat, έρχεται ένα
σημείο που κάνω ένα λάθος και χάνω το
παιχνίδι. Ευτυχώς, το Playstation μου δίνει άμεσα
σχόλια για το λάθος μου που μπορώ να αποφύγω
την επόμενη φορά. Όμως στην τάξη, δεν μου
παρείχατε ένα Playstation. Πώς θα μπορέσω λοιπόν να
εντοπίσω τα λάθη μου στις μαθηματικές
ασκήσεις; Μπορείτε παρακαλώ να μου δώσετε
ένα Playstation ή τις λύσεις των ασκήσεων, ώστε να
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εντοπίσω τα λάθη μου χωρίς να εξαρτώμαι από
τη διαθεσιμότητά σας;
3. Ψίθυρος
Ψιτ ... κυρία Χατ. Χθες ήρθα στο γραφείο σας
για να σας μιλήσω ψιθυρίζοντας, για να μην
ενοχλήσω τους συμμαθητές μου. Θα ήταν μεγάλη
τιμή για μένα, αν μπορούσατε να μου
ανταποδώσετε αυτή την χάρη αύριο.
4 Κίνηση
Το να κάθεσαι μια ολόκληρη μέρα δεν είναι
φυσικό για ένα νεαρό, ενεργητικό σώμα και
το ανώριμο μυαλό μου. Θα με βοηθήσετε να
επικεντρωθώ στο σημαντικό θέμα που
διδάσκετε τόσο παθιασμένα; Επιτρέψτε μου να
κινηθώ και μερικές φορές να δουλεύω όρθια,
δεν θα απογοητευτείτε.

5. Χρονόμετρο
Δεν μου αρέσουν τα μαθηματικά, κυρία Hat. Θα
ήθελα να μου αρέσουν, αλλά δεν μπορείτε να
το ελέγξετε. Έτσι, όταν ο συμμαθητής μου Johnny
τα εξηγεί, τείνω να συζητάω κάτι άλλο και
να συζητάω περισσότερο από ό, τι χρειάζεται.
Σας ευχαριστώ που ασκήσατε πίεση για να
βεβαιωθείτε ότι δεν θα συμβεί ξανά. Για
παράδειγμα, θα μπορούσατε να επιβάλλετε ένα
χρονικό όριο όταν ο Johnny το εξηγεί, υπό τον
αδιάκοπο έλεγχο ενός χρονοδιακόπτη.

Αποδεχτείτε, κυρία Hat, την πεποίθησή μου ότι
είστε σε θέση να αμφισβητήσετε και να
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βελτιώσετε τις πρακτικές σας, αποδεχόμενη
τα αιτήματά μου.

Τζόσιν.

Βίντεο
https://youtu.be/WjO26of40dI

Επεξήγηση
Τα σημεία που πρέπει να εφαρμοστούν στους στόχους αποτελούν το υλικό. Για κάθε σημείο,
παρέχεται μια εξήγηση μέσω του δείγματος επιστολής της παραπάνω λύσης.
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Κύκλος 3 – οργάνωση
Ο Κύκλος 3 διαμορφώνει την τάξη με:
● ένα σώμα λήψης αποφάσεων συμπεριφοράς (νομοθετικό, εκτελεστικό και δικαστικό),
● ρυθμό στους τρόπους μάθησης που προτείνονται την ώρα / ημέρα,
● διαφάνεια και από κοινού διαχείριση της πιστοποιημένης αξιολόγησης.

Σε αντίθεση με αυτό που προτείνει το όνομά του, ένας απελευθερωμένος οργανισμός
απαιτεί πολύ περισσότερους κανόνες από έναν ιεραρχικό οργανισμό.
Πράγματι, σε μια στρατιωτική ιεραρχία (κεχριμπάρι και πορτοκαλί), υπάρχει μόνο ένας
σημαντικός κανόνας: κάνω ό, τι μου λέει ο αρχηγός μου. Και χρειάζεστε έναν στρατό
αρχηγών, αυτούς τους διευθυντές δεύτερης γραμμής που πρέπει να βρουν έναν νέο ρόλο
μόλις απελευθερωθεί η εταιρεία.
Σε έναν απελευθερωμένο οργανισμό, που μερικές φορές αποτελείται από χιλιάδες άτομα, οι
διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις χρειάζονται κανόνες και δομή, διαφορετικά επικρατεί
αναρχία.
Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αφήσει τον ρόλο του ως «επιβλέπων-εκπαιδευτής» και να
εξακολουθήσει να είναι πολύ αποτελεσματικός στη μάθηση έως ότου τεθεί σε εφαρμογή
αυτή η αυτο-υποστηριζόμενη δομή.
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Συνεδριάσεις τάξης
Βίντεο
https://drive.google.com/open?id=1uCgzUwC3r9HBzPYuxx9esjonuJ-ZAotN

Επεξήγηση
Πώς φαίνεται η συνάντηση τάξης θετικής πειθαρχίας;
(κείμενο και βίντεο)
https://www.positivediscipline.com/articles/what-does-positive-discipline-class-meeting-look
Οφέλη των συναντήσεων της τάξης.
https://www.positivediscipline.com/articles/class-meetings
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Σύντομο-Μάθημα
Video
https: //drive.google.com/file/d/1U-Rh1LnJg9XkJfKnkt8SeuLeIYG99mdg/view? usp = κοινή
χρήση

Επεξηγήσεις
Πλεονέκτημα
Το πρόγραμμα της διδασκαλίας από την έδρα είναι μια όμορφη μορφή μετάδοσης. Έχει
αρετές όπως να δίνει στον μαθητή το παράδειγμα ενός καλά κατασκευασμένου λόγου ή να
δίνει συλλογική ενέργεια στην εισαγωγή ενός νέου κεφαλαίου.
Ευθύνη
Τα 2 προβλήματα στην παραδοσιακή διδασκαλία είναι:
● η επιβολή αυτών των λόγων στους μαθητές,
● Το ποσοστό αυτών των συλλογικών εξηγήσεων είναι πολύ υψηλό σε σύγκριση με
άλλες δραστηριότητες.
Η μείωση αυτού του χρόνου για συλλογικές εξηγήσεις τις καθιστά πιο επιθυμητές. Είναι
ακόμη δυνατό να κάνουμε αυτά τα μαθήματα μόνο κατόπιν αιτήματος των μαθητών.
"Λοιπόν, δικαιούστε 15 λεπτά συλλογικών εξηγήσεων από τις 4 ώρες του μαθήματός μου
την εβδομάδα. Θα είναι τη Δευτέρα την 3η ώρα. Συμφωνήστε ο ένας με τον άλλο για αυτό
που θα εξηγήσω."
Αυτό βοηθά στη μετατόπιση της ευθύνης στους μαθητές: πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη.
Εάν θέλετε να δώσω, πρέπει να ρωτήσετε ωραία και να δικαιολογήσετε τη χρησιμότητα.
Διάρκεια
Ο περιορισμός της διάρκειας κάθε μίνι μαθήματος σε μια προκαθορισμένη ώρα θα ενισχύσει
την εστίαση των μαθητών για δύο λόγους:
● πρώτον, εάν ο χρόνος είναι λίγος, οι μαθητές εναλλάσσουν τα στυλ μάθησης, τα
οποία αναζωπυρώνουν την προσοχή τους,
● τότε, γνωρίζοντας ότι έχουν απομείνει μόνο οκτώ λεπτά στην ομιλία θα βοηθήσει τον
μαθητή να μείνει συγκεντρωμένος.
Προσοχή, αυτό το τελευταίο όφελος της εμπιστοσύνης μειώνεται αν ξεπεράσει τον χρόνο ο
εκπαιδευτικός, όσο παθιασμένος και συναρπαστικός και αν είναι.
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Τα μίνι μαθήματα είναι εξαιρετικές ευκαιρίες για την αποσαφήνιση των στόχων του
κεφαλαίου: θα πρέπει να είστε ικανοί να ... Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν συχνά
απομνημόνευση. Είναι μια ευκαιρία να ασκήσουν συλλογικά τη στρατηγική απομνημόνευσής
τους, ήδη απλώς την πρόκληση (διανοητική διαχείριση) που προτείνεται για την
απομνημόνευση του διαγράμματος που αναφέρεται στον κύκλο 1.
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Αξιολογήσεις
Πώς να οργανώσει περισσότερες αξιολογήσεις ενώ επιστρέφει τα διορθωμένα φυλλάδια πιο
γρήγορα και να σταματήσει να εργάζεται στο σπίτι για ο εκπαιδευτικός?

Βίντεο
https://drive.google.com/file/d/1U0BL8DFd63wXIyusORqs9U-cdRSEZK1s

Επεξηγήσεις
Κλειστές ερωτήσεις, ανοιχτές ερωτήσεις
Μια ερώτηση με μοναδική απάντηση έκλεισε. Αυτό ισχύει για έναν υπολογισμό ή μια
πολλαπλή επιλογή. Αυτό δεν ισχύει για ένα άρθρο, το οποίο είναι μια ανοιχτή ερώτηση: δεν
μπορείτε να το διορθώσετε συγκρίνοντάς το με μια λύση. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε
να προτείνουμε ένα πλέγμα διόρθωσης: υπάρχει εισαγωγή και συμπέρασμα, υπάρχουν δύο
επιχειρήματα και ένα κατά, κ.λπ.;
Μια μαθηματική επίδειξη που πρέπει να αναπαραχθεί από τη μνήμη είναι μια μάλλον κλειστή
ερώτηση, ακόμη και αν η απάντηση είναι μεγάλη. Από την άλλη πλευρά, το να δώσεις έναν
ορισμό «με δικά σου λόγια» είναι μια μάλλον ανοιχτή ερώτηση.
Οι κλειστές ερωτήσεις είναι πολύ εύκολο να διορθωθούν και οι ανοιχτές ερωτήσεις απαιτούν
περισσότερη εξειδίκευση για τον διορθωτή. Οι δύο πρέπει να χωριστούν στις αξιολογήσεις,
καθώς ο διορθωτής για κλειστές ερωτήσεις μπορεί να μην είναι ο ίδιος που διορθώνει τις
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.
Η προστιθέμενη αξία του εκπαιδευτικού
Ο εκπαιδευτικός είναι ειδικός στο πώς να μάθει ένα θέμα. Για παράδειγμα, ο καθηγητής
επιστημών είναι ειδικός στο πώς να μαθαίνει την επιστήμη πιο γρήγορα / ευκολότερα.
Αγαπητοί μαθητές, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον καθηγητή των επιστημών σας όσο το
δυνατόν περισσότερο σε αυτήν τη λειτουργία. Αν θέλει να διορθώσει ένα κουίζ όπου έχει
λίγη προστιθέμενη αξία, αφαιρέστε το από τα καθήκοντα του για να μπορέσει να περάσει
περισσότερο χρόνο σε μικρά μαθήματα, ή δείχνοντάς σας ένα πείραμα ή προσαρμόζοντας
τις μαθησιακές σας στρατηγικές.
Γιατί εναπόκειται σε έναν μαθητή να διορθώσει;
Αυτή είναι μια νόμιμη ερώτηση που συχνά υποβάλλουν οι μαθητές. Υπάρχουν δύο λόγοι.
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Το πρώτο αναφέρεται παραπάνω: για να επιτρέψει στον εκπαιδευτικό να αφιερώσει
περισσότερο χρόνο όπου έχει προστιθέμενη αξία. Όταν διορθώνει τεστ κλειστών
ερωτήσεων, δεν δίνει σχεδόν καμία προστιθέμενη αξία στην τάξη.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η εργασία είναι ευεργετική μάθηση για έναν μαθητή. Μετά τη
διόρθωση ερωτήσεων κλειστού τύπου πολλές φορές, αυτή η εργασία ενδέχεται να μην
προσθέτει πλέον αξία στον μαθητή. Ο δάσκαλος μπορεί στη συνέχεια να θέσει τον μαθητή
σε μια πιο περίπλοκη εργασία, όπως η διόρθωση των ανοιχτών ερωτήσεων (κυριαρχία του
θέματος) ή ακόμη και η διαχείριση μιας ομάδας (ηγεσία), ή ακόμη και ένα μίνι μάθημα που
πρέπει να δοθεί (ευγλωττία) .
Επικύρωση απο τον εκπαιδευτικό
Ο εκπαιδευτικός εποπτεύει στενά τη διόρθωση και εντοπίζει σφάλματα διόρθωσης ενώ ο
διορθωτής είναι απασχολημένος. Στο τέλος, αναθεωρεί γρήγορα τη δουλειά με τον διορθωτή
μαθητή. Τέλος, ο μαθητής που λαμβάνει το αντίγραφό του θα διεκδικήσει γρήγορα πόντους
που έχουν αφαιρεθεί εσφαλμένα.
Καθιστώντας την κάρτα αναφοράς προβλέψιμη
Ο εκπαιδευτικός δηλώνει εκ των προτέρων τον αριθμό των αξιολογήσεων και τον αντίκτυπό
τους στην κάρτα αναφοράς. Ίσως υπάρχουν 4 αξιολογήσεις (γιατί στερείτε τον εαυτό σας,
διορθώνονται από τους μαθητές :-) και κάθε αξιολόγηση μετράει για το ένα τέταρτο των
βαθμών. Θα δούμε στον επόμενο κύκλο με τις αντικειμενικές αξιολογήσεις: ένας γρήγορος
μαθητής θα μπορούσε να γεμίσει την κάρτα αναφοράς μετά από μόνο έναν μήνα. Αυτός ο
μαθητής δεν πρέπει να επιβαρύνεται με επιπλέον δουλειά: είναι σημαντικό όλοι οι άλλοι να
βλέπουν ότι όταν τελειώσει όλη η εργασία, τελειώνει, προκειμένου να τους ενθαρρύνει να
διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους.
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Κύκλος 4 - Απελευθέρωση
O κύκλος 4 είναι ο πιο ευφυής και λιγότερο εύκολα κατανοητός. Αλλά με την εφαρμογή των
προηγούμενων κύκλων, η τάξη θα πρέπει να μπορεί να το κάνει.
Καταργείται η υποχρέωση για δραστηριότητες και ασκήσεις. Θέσαμε το πλαίσιο στην τελική
ικανότητα για να πετύχουμε σε ένα τεστ.
Σταματήστε να ανησυχείτε για το πώς λειτουργούν οι μαθητές. Επικεντρωθείτε στο "γιατί"
(επίτευξη του στόχου).
Ο εκπαιδευτικός δεν είναι πλέον υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Οι μαθητές
γίνονται υπεύθυνοι για τη λήψη τους.
Ο μαθητής, που δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτήν τη νέα ελευθερία, επικεντρώνεται εκ
νέου στο «πώς» και λαμβάνει οδηγίες για τις εργασίες από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος
επιστρέφει στην ιεραρχική του θέση. Από την άλλη πλευρά, ο αποτελεσματικός
αυτοδίδακτος μαθητής απομακρύνεται από τον εκπαιδευτικό και οργανώνεται με τον δικό
του τρόπο.
Τελικά, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει στην αντιμετώπιση του "πώς", αλλά μόνο για εκείνους
τους μαθητές που εξακολουθούν να μην μπορούν να προχωρήσουν προς τους στόχους
τους. Τους διδάσκει μεθόδους, στρατηγικές μάθησης και μια αίσθηση προσπάθειας.
Οι μαθητές δεν απελευθερώνονται άμεσα, βρίσκονται σε μια διαδικασία απελευθέρωσης
όπου αναπτύσσουν την αυτονομία τους και την ικανότητά τους να ελέγχουν τη μάθησή τους.
Στη θεωρία της οργάνωσης, προχωρούμε σε μια οπαλική (οργανική) δομή.
Το μάθημά σας έχει γίνει έντονα ανοιχτό, όταν θα μπορεί να λειτουργεί παραγωγικά ενώ
απουσιάζετε.
Αυτός ο κύκλος κλείνει τον μετασχηματισμό μέσα στην τάξη σας.
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Εργασία με στόχους
Τι είναι ο στόχος; Πόσο διαφορετικός είναι από μια δραστηριότητα; Είναι σημαντικό να
γνωρίζουμε τη διαφορά;
Ναί! Επειδή επηρεάζει το κίνητρο. Είναι το κλειδί της όλης διαδικασίας μετασχηματισμού. Ως
μαθητής, κάνω μια άσκηση επειδή μου έχουν πει να το κάνω; Ή κάνω μια άσκηση επειδή
αποφάσισα ότι είναι χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων μου;
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Στόχος
Για 5 τυχαία επιλεγμένα στοιχεία από την παρακάτω λίστα, προσδιορίστε εάν πρόκειται για
εκπαιδευτική δραστηριότητα ή για δοκιμαστικό στόχο.
1

Δέστε τα παπούτσια του σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα.

2

Κάνε άσκηση # 3 στη σελίδα 48.

3

Δέστε τα παπούτσια του 3 φορές

4

Γράψτε ένα κείμενο σύμφωνα με ένα πλέγμα διόρθωσης

5

Σπάστε ενα τούβλο με ένα μόνο χτύπημα μπάλας

6

Τρέξιμο 10Km

7

Τρέξιμο 10Km σε λιγότερο από 1 ώρα

8

Αντιγραφή του χάρτη του Βελγίου

9

Εκτελέστε το πείραμα χημείας αριθ. 12 σε 15 'και σεβαστείτε τους κανόνες του
εργαστηρίου.

10

Χτυπείστε ένα τούβλο 20 φορές

11

Κάντε τους 30 υπολογισμούς στη σελίδα 15.

12

Ολοκληρώστε επιτυχώς 5 ασκήσεις που επιλέχθηκαν τυχαία από τις 15 στο
Κεφάλαιο 8.

13

Εκτελέστε ένα παιχνίδι μπροστά από 3 διαφορετικά μαθήματα και λάβετε μια μέση
εκτίμηση τουλάχιστον 8 / 10 από τους θεατές.

14

Απαντήστε σωστά σε 10 τυχαία επιλεγμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από
τις 50 ερωτήσεις που δόθηκαν εκ των προτέρων με τις απαντήσεις τους.

15

Ολοκληρώστε με επιτυχία τους 30 υπολογισμούς στη σελίδα 15 σε 5 λεπτά.

16

Αναπαράγετε ελεύθερα το περίγραμμα μιας ευρωπαϊκής χώρας που επιλέγεται
τυχαία και να αναγνωρίζεται από 4 από τους 5 μαθητές που τους το δείχνετε

17

Απαντήστε σε αυτό το ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής με θέμα την
προϊστορία

18

Παίξτε ένα θεατρικό κομμάτι

19

Παιχνίδι μνήμης για έναν κενό χάρτη του Βελγίου.

20

Εκτέλεση πειράματος χημείας Νο. 12
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Λύσεις
Οι μαθητές που έχουν κάνει το τεστ μπορούν να έχουν τη σελίδα χωρίς τις λύσεις , ενώ ο
εκπαιδευτικός υπαγορεύει γρήγορα τον αριθμό των 5 γραμμών που έχει επιλέξει. Οι μαθητές
γράφουν την απάντησή τους σε ένα κενό κομμάτι χαρτί.
δρα
στη
ριότ
ητα
ς

στό
χος

1

Δέστε τα παπούτσια του σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα.

2

Κάνε άσκηση # 3 στη σελίδα 48.

A

3

Δέστε τα παπούτσια του 3 φορές

A

4

Σύνταξη κειμένου σύμφωνα με ένα πλέγμα διόρθωσης

O

5

Σπάσιμο τούβλου με ένα μόνο χτύπημα κεφαλιού

O

6

Τρέξιμο 10Km

7

Τρέξιμο 10Km σε λιγότερο από 1 ώρα

8

Αντιγράψτε έναν χάρτη του Βελγίου

9

Εκτελέστε πείραμα χημείας αριθ. 12 σε 15 'και τηρώντας τους κανόνες του
εργαστηρίου.

O

A
O
A
O

10

Χτυπήστε ένα τούβλο 20 φορές

A

11

Κάντε τους 30 υπολογισμούς στη σελίδα 15.

A

12

Ολοκληρώστε επιτυχώς 5 ασκήσεις που επιλέχθηκαν τυχαία από τις 15 στο
Κεφάλαιο 8.

O

13

Εκτελέστε ένα θεατρικό κομμάτι μπροστά από 3 διαφορετικές τάξεις και λάβετε
μια μέση εκτίμηση τουλάχιστον 8/10 από το κοινό.

O

14

Δώστε σωστές απαντήσεις σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τυχαία
επιλεγμένες από 50 ερωτήσεις που δόθηκαν εκ των προτέρων με τις απαντήσεις
τους.

O

15

Ολοκληρώστε επιτυχώς 30 υπολογισμούς στη σελίδα 15 σε 5 λεπτά.

O

16

Αναπαράγετε ελεύθερα το περίγραμμα μιας ευρωπαϊκής χώρας που επιλέγεται
τυχαία και να αναγνωρίζεται από 4 από τους 5 μαθητές που τους το δείχνετε

O

17

Απαντήστε σε αυτό το ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής με θέμα την
προϊστορία

A

18

Παίξτε ένα θεατρικό κομμάτι

A
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19

Παιχνίδι μνήμης για έναν κενό χάρτη του Βελγίου.

20

Εκτέλεση πειράματος χημείας Νο. 12

O
A

Βίντεο
https://youtu.be/0q_wpJL52Oo

Επεξήγηση
Αυτό το έγγραφο εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα στη δραστηριότητα και στο στόχο με πολλά
παραδείγματα.
https://docs.google.com/document/d/1fxH5FuAukTHdkJDfszgX8Yw1sOTyab_C16aB_pH03
BI

Σε πολλές περιπτώσεις, η παρακάτω πρόταση μας βοηθάει να δούμε τηδιαφορά ανάμεσα
στο στόχο και την δραστηριότητα:

Όταν δίνεις ασκήσεις στους μαθητές μαζί με τις λύσεις και δεν νοιάζονται να
αντιγράψουν, τότε έχεις πλαισιώσει το μαθητή σε ένα στόχο.
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Κλείσιμο
Στόχος
Τώρα που έχεις γνωρίσει τους Κυκλους 1-2-3 και 4, ας ξαναγυρίσουμε στο σχέδιο του
Κυκλου 1. Μπορείς τώρα να εξηγήσεις τα διαφορετικά στοιχεία σύμφωνα με την προσωπική
σου εμπειρία στην τάξη?
Βιντεοσκοπήστε τις καλύτερες εξηγήσεις σε μορρφή παρουσίασης της τάξης και στείλτε τες
στον John Rizzo για πιστοποίηση.
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Κυκλος 5 – Άνοιγμα
Μια τάξη οπαλική είναι πιο αποτελεσματική και ικανοποιημένη. Θα νομίζαμε ότι αυτό είναι το
αποκορύφωμα. Αλλά δεν έχετε αποκομίσει ακόμη τους πραγματικούς καρπούς των
προσπαθειών σας: την αποικοδόμηση του χώρου και του χρόνου.
Ξεπερνώντας τα εμπόδια του χρόνου
Ένας μαθητής μπορεί να απουσιάζει για 2 εβδομάδες λόγω ασθένειας, να συμμετέχει σε
τουρνουά υψηλού επιπέδου, να κάνει ατομική ανταλλαγή γλωσσών κ.λπ. Πρέπει να
ακολουθήσει το μάθημα όπως σε μια παραδοσιακή τάξη; Όχι. Μπορεί να ξεκινήσει προτού
φύγει. Και αφού ο εκπαιδευτικός σχεδόν ποτέ δεν δίνει ομαδικά μαθήματα, δεν υπάρχει
λόγος να προλάβουμε συλλογικά. Η εξέλιξη έχει γίνει ατομική. Οι μαθητές δεν είναι
συγχρονισμένοι μεταξύ τους.
Σε μια παραδοσιακή τάξη, οι πιο αργοί και ταχύτεροι βαριούνται κατά τη διάρκεια της
ομαδικής τάξης. Χάνουν χρόνο. Εδώ ανακτούν αυτόν τον χρόνο. Τι θα κάνουν με αυτό, σε
ένα σχολείο που είναι εξοικειωμένο με το «θα θέλαμε, αλλά μας λείπει χρόνος, είναι ήδη
τόσο δύσκολο να καλύψουμε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών»;
Μια οπαλική τάξη εκπέμπει μια συνεισφέροντα δύναμη εργασίας που τους δίνει τη
δυνατότητα να επανεπενδύσουν στο σχολείο μέσω μιας πληθώρας έργων που δεν
μπορούσαν να βρουν "χρόνο": κήπος λαχανικών στην αυλή, οργανική καντίνα, επιλεκτική
διαλογή απορριμμάτων, παράσταση τέλους του έτους , διαγενεακές δραστηριότητες,
εκπαίδευση σε μη βίαιη επικοινωνία, αναδιαμόρφωση της παιδικής χαράς, δημιουργία
μουσικής μπάντας κ.λπ.
Τέτοιες επενδύσεις αποδίδουν μακροπρόθεσμα και επιταχύνουν περαιτέρω τη συνολική
πρόοδο του σχολείου.
Σε μια παραδοσιακή τάξη, οι πιο αργοί και οι πιο γρήγοροι βαριούνται κατά τη διάρκεια του
ομαδικού μαθήματος. Χάνουν χρόνο. Εδώ ανακτούν εκείνο το χρόνο. Τι θα κάνουν με αυτό,
σε ένα σχολείο που είναι εξοικειωμένο με το «θα θέλαμε, αλλά μας λείπει χρόνος, είναι ήδη
τόσο δύσκολο να καλύψουμε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών»;
Μια καινοτόμα τάξη εκπέμπει μια συνεισφέρουσα δύναμη εργασίας που τους δίνει τη
δυνατότητα να επανεπενδύσουν στο σχολείο μέσω μιας πληθώρας έργων που δεν
μπορούσαν να βρουν "χρόνο": κήπος λαχανικών στην αυλή, οργανική καντίνα, επιλεκτική
διαλογή απορριμμάτων, παράσταση τέλους του έτους , διαγενεακές δραστηριότητες,
εκπαίδευση σε μη βίαιη επικοινωνία, αναδιαμόρφωση της παιδικής χαράς, δημιουργία
μουσικής μπάντας κ.λπ.
Τέτοιες επενδύσεις αποδίδουν μακροπρόθεσμα και επιταχύνουν περαιτέρω τη συνολική
πρόοδο του σχολείου.
Αποδιαμερισμός του χώρου
Σε σχολικό επίπεδο αυτά τα έργα είναι αποτελεσματικά. Εάν κάθε τάξη οργανώνει το έργο
διαλογής αποβλήτων, χάνουμε χρόνο. Σε έναν οργανισμό (καινοτόμα οργάνωση), κάθε
κύτταρο έχει τη λειτουργία και τη θέση του.
Μια καινοτόμα τάξη το καθιστά ιδιαίτερα εύκολο να ανοίξει την πόρτα, να αφήσει τους
ενήλικες και τους μαθητές στην τάξη χωρίς να ενοχλεί τον εκπαιδευτικό, ο οποίος δεν
χρειάζεται πλέον να απομονώνεται για να προστατεύεται από τα επικριτικά βλέμματα.
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Ακόμα και οι τοίχοι μπορούν να πέσουν και μια ομάδα 4 εκπαιδευτικών μπορεί να
συνδιοργανώσει μια μεγάλη ομάδα 80 μαθητών. Υπάρχει κάποιος από αυτούς που περνάει
κάποια κρίση; Ένας εκπαιδευτικος αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση και απομένουν 3 που
μπορούν να ηγηθούν την υπόλοιπη ομάδα. Τι γίνεται αν το κλίμα εργασίας επιδεινωθεί
επικίνδυνα; Ο εκπαιδευτικός που έχει το κομμάτι της ηγεσία, θα ανακατευθύνει τους 80
μαθητές με δυσαρεστημένη εμφάνιση. Πριν, με τον παραδοσιακό τρόπο, ο λιγότερο
αυταρχικός εκπαιδευτικός θα είχε πολύ μεγαλύτερη δυσκολία μπροστά σε 20 μαθητές.
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