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Γξαζηεξηόηεηα 7.4. – Τν project6  ζρεδηαζκνύ 
 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ ηηο δνκέο ηεο ακνηβαίαο εμάξηεζεο ζε κηα  

θνηλφηεηα ζε πεξίνδν αιιαγήο. 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ πσο θάζε απφθαζε αθνξά φια ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αλ κηα απφθαζε πξφθεηηαη λα γίλεη 

απνδερηή θαη λα ππνζηεξηρηεί, φια ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο πξέπεη λα 

ηελ θαηαιάβνπλ θαη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.   

Υιηθά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πεξηγξαθή ελφο πξαγκαηηθνχ ή θαληαζηηθνχ project ζρεδηαζκνχ κηαο 

αζηηθήο γεηηνληάο. Πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ πξνβιήκαηα 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, δεκνγξαθηθά, κεηαθνξάο, θαη άιια.   

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκάζεη κηα ζεηξά απφ θάξηεο γηα 

ηνπο εζνπνηνχο ζην παηρλίδη ξφισλ. Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα λα δψζνπλ ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ κηα 

ηδέα ηνπ πσο έλα πξαγκαηηθφ project ζρεδηαζκνχ ζα κπνξνχζε λα 

πξνζνκνησζεί ζε έλα παηρλίδη ξφισλ. 

 

Σεκείσζε γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό 

Τπάξρνπλ πνιινί ζηφρνη θξπκκέλνη ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. Δλαπφθεηηαη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα 

απνθαζίζεη πνηα απφ απηά ηα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ κε ζαθήλεηα, θαη πνηα ζα πξέπεη απιά 

λα ηνλ/ηελ βνεζήζνπλ λα θαηαιάβεη, θαη λα εμεγήζεη ζηνπο άιινπο ην ελ δπλάκεη καζεζηαθφ απνηέιεζκα. 

1. Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζπκία λα αθνχζνπλ, θαη λα θαηαλνήζνπλ, δηαθνξεηηθέο απφςεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπκθσλνχλ κε απηέο ή φρη. 

2. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα πξνβιέπνπλ ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ επηινγψλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. 

3. Οη καζεηέο βηψλνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έλα δεκνθξαηηθφ πιαίζην. Υξεηάδεηαη λα βξεζεί κηα 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (π.ρ. ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα 

παίξλεη ηνλ ιφγν, αιιά πξέπεη λα ππάξρεη έλα ρξνληθφ φξην ηφζν γηα ηελ θάζε ζπλεηζθνξά φζν θαη 

γηα ηε δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο).  

4. Βαζηθή γλψζε: ζε κηα αλνηρηή, καζεζηαθή θνηλφηεηα, ην θνηλφ θαιφ (volonté générale) δελ 

θαζνξίδεηαη απφ θακία αξρή, αιιά έρεη ζπκθσλεζεί κε κηα πξνζσξηλή απφθαζε, ε νπνία παξακέλεη 

αλνηρηή γηα αλαζεψξεζε αλ πξνθχςνπλ λέα πξνβιήκαηα. 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα. Κάζε δεπγάξη παίξλεη κηα θσηνηππία ηνπ project, θαη κία ησλ 

θαξηψλ. Έλα δεπγάξη καζεηψλ πξνεδξεχεη ηεο ζπδήηεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

2. Σα δεπγάξηα δεκηνπξγνχλ έλαλ θαηάινγν κε φια ηα νθέιε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

project.  

3. Σν θάλνπλ απηφ απφ ηε ζθνπηά ηνπ αηφκνπ ηνπ νπνίνπ παίδνπλ ηνλ ξφιν.  

4. Παίξλνπλ κηα θνηλή απφθαζε ππέξ ή θαηά ηνπ project (15 ιεπηά).  

                                                           
6. Πξνζαξκνγή απφ ηνλ S. Fountain, Educatηon pour le développement humain, De Boeck, 1996. 
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5. Με ηε ζεηξά ηνπ, ην θάζε δεπγάξη παξνπζηάδεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ νκάδα, θαη εμεγεί ηνπο ιφγνπο ηνπ.  

6. ε κηα ζπδήηεζε, ην θάζε δεπγάξη αλαθέξεη ηη ζα ήζειε λα δεη λα πξαγκαηνπνηείηαη. Θα πξέπεη λα 

ηεζεί έλα ρξνληθφ φξην γηα ηνλ θάζε καζεηή, θαη γηα νιφθιεξε ηε ζπδήηεζε.  

7. Οη καζεηέο ςεθίδνπλ γηα ην αλ ην project ζα πινπνηεζεί ή φρη.  

Μεηέπεηηα παξαθνινύζεζε 

8. Τπάξρνπλ άιιεο νκάδεο ησλ νπνίσλ ηηο απφςεηο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε; 

9. ε πνηνλ βαζκφ ε άπνςή ζνπ επεξεάζηεθε απφ απηέο ησλ άιισλ; 

10. Μήπσο ηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα πνπ ππεξαζπίζηεθε κηα νκάδα έρνπλ επηπηψζεηο ζε θάπνηεο 

άιιεο; 

11. Τπάξρνπλ νκάδεο ησλ νπνίσλ νη απφςεηο θαη ηα ζπκθέξνληα έρνπλ κεγαιχηεξν βάξνο; 

12. Τπάξρνπλ νκάδεο ησλ νπνίσλ νη απφςεηο αθνχγνληαη ζπάληα ή πνηέ;  

13. Αληηπξνζσπεχεη ε ιχζε ηελ νπνία ςήθηζε ε πιεηνςεθία ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα φιε ηελ 

θνηλσλία;  

Δπέθηαζε 

1. Οη καζεηέο αηνκηθά παίδνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν ρσξίο ηελ ππνζηήξημε άιινπ. 

2. Σν παηρλίδη ξφισλ πεξηιακβάλεη ηελ αθξφαζε εηδηθψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηνπ project. 

3. Μέξνο ηεο ηάμεο ελεξγεί σο επηηξνπή ή ηνπηθφ ζπκβνχιην πνπ ιακβάλεη ηελ ηειηθή απφθαζε, ρσξίο 

ηε ζπκκεηνρή ζπλεγφξσλ γηα νξηζκέλεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ (αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία). 

4. Γχν ή ηξεηο καζεηέο ελεξγνχλ σο δεκνζηνγξάθνη θαη παξαηεξεηέο. Γίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνπο ξφινπο πνπ παίδνπλ νη καζεηέο.  

5. Αλ κηα πξαγκαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πξνζνκνηψλεηαη ζε έλα παηρλίδη ξφισλ,  κπνξνχλ 

λα πξνζθιεζνχλ, ζηε ζπλέρεηα, ηνπηθνί πνιηηηθνί ή δεκνζηνγξάθνη γηα κηα ζπδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο. 

6. Απηφ ην κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νξγαλσζεί κηα πξαγκαηηθή δηαδηθαζία  ιήςεο 

απνθάζεσλ ζην ζρνιείν. 
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Υιηθό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Δξσηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ησλ θαξηώλ γηα ην παηρλίδη ξόισλ 

1. Δίζαη εθπαηδεπηηθφο: 

– Τπάξρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην project ζα ήηαλ θαιή ηδέα;  

– Πηζηεχεηο πσο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα; 

2. Δίζαη ν ηδηνθηήηεο κηαο κηθξήο επηρείξεζεο;  

– Τπάξρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην project ζα ήηαλ θαιή ηδέα;  

– Πηζηεχεηο πσο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα; 

3. Γνπιεχεηο ζε έλα ηαηξηθφ θέληξν. 

4. Γνπιεχεηο σο πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο. 

5. Δίζαη νδεγφο ιεσθνξείνπ. 

6. Έρεηο πξφζθαηα έξζεη απφ άιιε πεξηνρή ή άιιε ρψξα, θαη ςάρλεηο δνπιεηά. 

7. Δίζαη έλαο λεαξφο πνπ δνπιεχεη ζηε γεηηνληά. 

8. Δίζαη δηεπζχληξηα κηαο κηθξήο εηαηξίαο. 

9. Δίζαη πνιηηηθφο εθπξφζσπνο. 

10. θ.ιπ. 


