
Εισαγωγή

Τι είναι δίκτυο;

Τι είναι κοινότητα μάθησης;

Τι σημαίνει συνεργασία;

Με ποια μεθοδολογία;
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Εθελοντικό - μη χρηματοδοτούμενο 

Διαπεριφερειακό Δίκτυο σχολείων 

συντονιζόμενο από στελέχη της εκπ/σης



Τι είναι  δίκτυο;

Μία  δομή που 

αποτελείται από ένα 

σύνολο παραγόντων, 

όπως άτομα ή 

οργανισμούς,  ένα 

σύνολο αλληλεπιδράσεων 

και διαπροσωπικών 

σχέσεων.
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● Μια κοινότητα πρακτικής είναι μια 

ομάδα ανθρώπων η οποία 

μοιράζεται ένα κοινό ενδιαφέρον σε 

ένα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας 

και δεσμεύεται σε μια διαδικασία 

συλλογικής μάθησης η οποία 

δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των μελών 

αυτής της κοινότητας 

(Wenger 2001, Lave & Wenger 1991)

Κοινότητα μάθησης και  πρακτικής  
(ΚΜΠ)
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Επίπεδα Συμμετοχής  σε ΚΜΠ -στο 

Διαπεριφερειακό Δίκτυο

Wenger (1999) 



Μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα;



Τι σημαίνει συνεργάζομαι;

Συν-εργάζομαι -> εργάζομαι μαζί με κάποιον άλλο

κατάσταση στην οποία δυο ή περισσότερα υποκείμενα 
μαθαίνουν ή προσπαθούν να μάθουν κάτι μαζί (είτε διά 
ζώσης είτε με τη μεσολάβηση υπολογιστή, σύγχρονα ή 
ασύγχρονα)  Dillenbourg, P. (1999) 
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● Κοινός στόχος:  π.χ. ανάπτυξη ενός έργου, εκπόνηση 

εργασίας.

● Αλληλεπίδραση: αμοιβαία βοήθεια, αμοιβαίος 

επηρεασμός, ενίσχυση και ενθάρρυνση, προσφορά 

γνώσεων και πληροφοριών, ανταλλαγή υλικού, 
ανατροφοδότηση συμμαθητών κ.ά.

● Αλληλεξάρτηση: συμβολή του κάθε μέλους της. Κάθε 

μέλος της ομάδας επιτυγχάνει το στόχο του μόνο αν και 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας επιτύχουν τους δικούς τους 
στόχους.

● Κοινωνικές δεξιότητες: χαμηλός τόνος φωνής, 

άσκηση ηγετικού ρόλου, αποδοχή της διαφορετικότητας η 
έκφραση διαφωνίας

● Προσωπική ευθύνη: ένα μέλος δεν επιβάλλει την 

άποψή του ή  λύσεις και κάθε μέλος καθίσταται 
προσωπικά υπεύθυνο για την επιτυχία της ομάδας.

Συνεργατική  μάθηση όταν …
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● «Μαθαίνω διδάσκοντας» 
(Goldshmid, 1960)

● Η μέθοδος της ομότιμης μάθησης/αλληλο-
διδακτικής (Learning by Teaching ή Peer Teaching) 
τοποθετεί τους μαθητές στο ρόλο του δασκάλου, 
ενισχύει τη μαθησιακή τους εμπειρία ενθαρρύνοντάς 
τους να διδάξουν ή να συνεργαστούν με άλλους 

συμμαθητές τους (Stollhans, 2016) 

● Καλλιέργεια ανώτερων επιπέδων προσωπικής 
ανάπτυξης (κοινωνική ένταξη, αυτοεκτίμηση και 
αυτοπεποίθηση, αυτοπραγμάτωση και υπέρβαση 
του εαυτού), σύμφωνα με την πυραμίδα των 

αναγκών του Maslow (Martin, 2002) 

Διδασκαλία από ομότιμους 
(Learning by Teaching)



Μια κοινότητα μάθησης και πρακτικής περισσότερων από χιλίων
(1000) δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων

Συμμετέχουν στις δράσεις του, μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί,
στελέχη εκπαίδευσης και γονείς από Κεντρική Μακεδονία, Δυτική
Ελλάδα, Κρήτη, Αν. Μακεδονία κ Θράκη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο,
Αττική και Θεσσαλία.

Το συντονίζουν εκατόν είκοσι (120) στελέχη της εκπαίδευσης

Αδειοδοτημένο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας κ
Δ/θμιας Εκπαίδευσης και από τα Περιφερειακά Κέντρα
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ), με Σύμφωνο
διαπεριφερειακής συνεργασίας

Το Διαπεριφερειακό Δίκτυο είναι ...



ΙΣΤΟΡΙΑ από το 2014

Δύο Σχολικοί Σύμβουλοι
ένας ΠΕ70 από Π.Δ.Ε Κεντρικής Μακεδονίας &
ένας ΠΕ86 (ΠΕ19) από Π.Δ.Ε Δυτικής Ελλάδος

διαπιστώνουν την ανάγκη και παίρνουν 
πρωτοβουλία….και συνεργάζονται με άλλους ΣΣ



Πανελλαδικός Χάρτης Σχολείων στα τρία πρώτα έτη λειτουργίας



1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας,  ΠΕΚΕΣ Κρήτης, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας 

ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, 

1ο, 2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου, ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου

2018-2022 μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 



1000 + περίπου σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα

Νηπιαγωγεία – Δημοτικά - Γυμνάσια - ΓΕΛ - ΕΠΑΛ



Συνεχίζουμε με τεχνικές – προσεγγίσεις …

Από κάτω προς τα πάνωΣυλλογική Διαδικτυακή δραστηριότητα κοινότητας 




