
WORKSHOP ΙIΙ:  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
 

Εισηγήτρια:  
Αγγελική Νιάρχου 

Νηπιαγωγός - Εκπαιδευτική Εμψυχώτρια  
(aniarchou@medcollege.edu.gr)  



Ερωτήματα προς επεξεργασία 

Πώς θα βοηθήσω τον εκπαιδευόμενο 
να κατανοήσει και να συγκρατήσει 

αυτό που διδάσκεται; 

Ποια εκπαιδευτική τεχνική ή πιο 
εποπτικό μέσο να επιλέξω; 

Πώς θα προσελκύσω το ενδιαφέρον 
των εκπαιδευόμενων; 



Οι ομάδες εκπαιδευόμενων 
διαφέρουν μεταξύ τους. 

Δεν υπάρχει μια και μοναδική 
αποτελεσματική τεχνική. 

Απαιτείται Συνδυασμός τεχνικών 

Πολλαπλή Επίθεση 



Στις διαλέξεις 

Εκπαιδευτικές 
Τεχνικές Εποπτικά Μέσα 

Τι μπορώ να 
χρησιμοποιήσω: 



 Μέσα ήχου 

Εποπτικά Μέσα 

Το περιεχόμενό τους να είναι σύντομο. 

Ραδιοφωνικές Εκπομπές 

Συνεντεύξεις - Συζητήσεις 

Παρουσίαση Οδηγιών 



Εποπτικά Μέσα 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
προέκταση ή υπενθύμιση 

Βιβλία Εκπαιδευτικά 
φυλλάδια 

Πηγές προς 
έρευνα 

 Γραπτό κείμενο 
Ερωτηματολόγια 



 



Εποπτικά Μέσα 

Πίνακας Mην μιλάτε όταν γράφετε 

Mην κρύβετε αυτό που είναι γραμμένο 

Χρησιμοποιήστε μεγάλους χαρακτήρες 



Εποπτικά Μέσα 
 Μέσα ήχου 

 Γραπτό κείμενο 

Πίνακες 

Προβολές           
(power point) 



ΣΕΧΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 
 Σεξουαλική παρενόχληση είναι οποιαδήποτε 

ανεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή σωματική 
συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που 
αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την 
προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, 
κυρίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, 
εχθρικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού 
περιβάλλοντος. Επίσης, μπορεί να προέρχεται 
και από άνδρα και από γυναίκα, ακόμα και 
από άτομο του ιδίου φύλου με αυτόν που 
παρενοχλείται 



Εποπτικά Μέσα 

Προβολές           
(power point) 



Εποπτικά Μέσα 

Προβολές           
(power point) 

Δεν διαβάζουμε τις διαφάνειες  

Φράσεις σύντομες, απλές και 
ανεξάρτητες 

Περιορισμός των αρνητικών φράσεων  

Χρήση εικόνων και χρωμάτων 

Ορθός χειρισμός βλέμματος, φωνής, 
στάση σώματος  



Ορισμός Σεξουαλικής Παρενόχλησης 

• Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή 
σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα 
 

• Αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της 
αξιοπρέπειας ενός προσώπου. 
 

• Δεν αφορά αστείο ή μια φιλική σχέση, αλλά 
κατάχρηση εξουσίας. 
 
 
 
 



Εποπτικά Μέσα 
 Ταινίες 

Βιντεοσκόπηση 
(βίντεο)  

 Απλά Οπτικά Βοηθήματα 
(φώτο, σχέδια, γραφική 

παράσταση)  



Εποπτικά Μέσα 

Συζήτηση για διερεύνηση απόψεων 

Πρόταση για ένα μοντέλο παρατήρησης 

Προβολή ταινίας 

 Ταινίες 

Πώς τις 
χρησιμοποιούμε; 

Στάδια 

Διακοπή με 
παύσεις  



Εποπτικά Μέσα Βιντεοσκόπηση 
(βίντεο)  



Εποπτικά Μέσα 
 Ταινίες 

Βιντεοσκόπηση 
(βίντεο)  

 Απλά Οπτικά Βοηθήματα 
(φώτο, σχέδια, γραφική 

παράσταση)  





 



 



Εκπαιδευτικές 
Τεχνικές 

Καταιγισμός Ιδεών 

Εργασία σε ομάδες 



Εκπαιδευτικές 
Τεχνικές 

Μελέτη Περίπτωσης 

Παιχνίδι Ρόλων 



Εκπαιδευτικές 
Τεχνικές 

Προσομοίωση 

Επίδειξη 

Debate 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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