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4 tools for innovative education

• Educational coaching

• Design thinking

• Project Based Learning

• Mandala• Mandala



Happiness jar

Κάθε μάθημα ξεκινάει με την απόθεση 
σημειώματος μέσα στο βάζο της χαράς από 
όλους τους μαθητές.

«Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα γιατί….»

«Το δυνατό σημείο στην εξωτερική μου εμφάνιση είναι…»

«Αυτό που με κάνει χαρούμενο/η στο σχολείο είναι…»

«Το δυνατό σημείο του χαρακτήρα μου είναι…»



Educational Coaching

• Συνεργατικό περιβάλλον μάθησης

• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υποστηρικτικός

• Βοηθάει τους μαθητές να βγάλουν τον 
καλύτερό τους εαυτό, να επιτυχαίνουν τους καλύτερό τους εαυτό, να επιτυχαίνουν τους 
στόχους τους



Εργαλεία για Educational Coaching

• Aronson puzzle (ή μέθοδος Jigsaw)

• Συνεργατικό διαγώνισμα

• Μικρομάθηση



Design Thinking (Σχεδιαστική Σχέση)

Προάγει 

• τη δημιουργική και κριτική σκέψη

• τη συνεργασία 

προκειμένου οι μαθητές να επιλύσουν ένα προκειμένου οι μαθητές να επιλύσουν ένα 
πρόβλημα



Μεθοδολογία Σχεδιαστικής Σκέψης

1. Empathy

2. Define

3. Ideate

4. Prototype4. Prototype

5. Test

Πολύ σημαντικό: καθόλου επικρίσεις και 
απορρίψεις στις ιδέες 



Design Thinking



Project Based Learning (PBL)-
Μάθηση Βασισμένη στο Έργο

• Για δημιουργία έργων που ανταποκρίνονται 
σε προβλήματα της πραγματικής ζωής

• Οι μαθητές είναι οι πρωταγωνιστές της δικής 
τους μάθησηςτους μάθησης

• Αναπτύσσουν αυτονομία, υπευθυνότητα, 
δημιουργικότητα, ικανότητα συνεργασίας

• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού: καθοδηγητικός 
και υποστηρικτικός



Project Based Learning (PBL) - Βήματα

1. Επιλογή του θέματος

2. Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες

3. Καθορισμός του τελικού προϊόντος

4. Γνωστοποίηση κριτηρίων βάσει των οποίων 4. Γνωστοποίηση κριτηρίων βάσει των οποίων 
θα γίνει η αξιολόγηση

5. Τίθεται χρονοδιάγραμμα των φάσεων του 
έργου, που ο εκπαιδευτικός φροντίζει να 
τηρηθεί



Φάσεις δημιουργίας του έργου

1. Διερεύνηση

2. Ανάλυση-Σύνθεση 

3. Υλοποίηση του έργου

4. Παρουσίαση του έργου4. Παρουσίαση του έργου

5. Συλλογική απάντηση

6. Αξιολόγηση ομάδων από τον εκπαιδευτικό



Το εργαστήριο PBL



Εργαλείο mandala

ένα εργαλείο οπτικής αναπαράστασης (κολάζ
φωτογραφιών από εφημερίδες και περιοδικά) 
του οράματός του υποκειμένου για το μέλλον 
τουτου



Εργαλείο mandala στην εκπαίδευση

• Βοηθά τους μαθητές να κάνουν ενδοσκόπηση 
και να σκεφτούν το μέλλον τους

• Βοηθά τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν το 
προσωπικό ή το επαγγελματικό τους όραμαπροσωπικό ή το επαγγελματικό τους όραμα

• Βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 
καθοδηγήσουν τους μαθητές στη λήψη 
αποφάσεων και στον 
επαγγελματικό/ακαδημαϊκό προσανατολισμό 
τους



Εργαλείο mandala στην πράξη

Οι μαθητές παίρνουν ένα φύλλο χαρτιού όσο 
μεγάλο θέλουν (Α4, 2 Α4 κολλημένες με 
σελοτέιπ, κοκ) και το χωρίζουν σε 4 διακριτά 
τεταρτημόρια Α, Β, C, και D. Ο εκπαιδευτικός τεταρτημόρια Α, Β, C, και D. Ο εκπαιδευτικός 
τους μοιράζει ψαλίδια, εφημερίδες, 
περιοδικά και σελοτέιπ και τους αφήνει να 
δημιουργήσουν



Εργαλείο mandala στην πράξη



Το εργαστήριο mandala



Τι να προσέξουμε με το εργαλείο 
mandala

• Χρειάζονται 3 ώρες για τη χρήση του mandala στην 
τάξη

• Είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους 
εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν πραγματικά τους 
μαθητές τους, καθώς μία φωτογραφία μπορεί πιο 
εύκολα να κάνει τους ανθρώπους να εκφράσουν 
μαθητές τους, καθώς μία φωτογραφία μπορεί πιο 
εύκολα να κάνει τους ανθρώπους να εκφράσουν 
συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφράσουν με 
λέξεις. 

• Υπάρχει περίπτωση να φέρει και σκληρά πράγματα 
στην επιφάνεια, όπως ότι αλλού είναι το όραμά μου 
και αλλού πηγαίνω.
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