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Μαθησιακά Ημερολόγια 

 

 
Η τυπική εκπαίδευση έχει συχνά επικριθεί για την αδυναμία παροχής ευκαιριών στους νέους 

μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της 

επαγγελματικής τους ζωής. 

Μια σημαντική πτυχή της επίτευξης αυτού στην κοινωνία της γνώσης είναι η δια βίου μάθηση. 

Δεδομένων των συνεχώς μεταβαλλόμενων και συνεχώς βελτιωμένων πλαισίων και τεχνολογιών, 

οι νέοι πρέπει να είναι σε θέση να μάθουν και να προσαρμοστούν καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους (Jonassen, Strobel, & Lee, 2006; Kenny et al., 1998). Το Προκειμένου να γίνουν δια βίου 

μαθητές, η ικανότητά τους να συμμετέχουν σε αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση είναι ένα κρίσιμο 

συστατικό (Fabriz, Ewijk, Poarch, & Büttner, 2014). 

Επομένως, τα μαθησιακά περιβάλλοντα θα πρέπει να επιτρέπουν στους νέους να αναλύουν 

συνεχώς τα κοινωνικά προβλήματα και να βρίσκουν πιθανές λύσεις / τρόπους επίλυσής τους, μέσω 

κατάλληλων ερεθισμάτων που θα τους επιτρέψουν να κάνουν ερωτήσεις όπως "τι γνωρίζουμε;", 

"Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ; »Και« Πού μπορούν να βρεθούν πληροφορίες; ». 

Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση επαγωγικών μεθόδων μάθησης, όπως η μάθηση βάσει 

προβλημάτων ή έργα που θέτουν πρώτες εφαρμογές και παραδείγματα στην πραγματική ζωή και 

επιτρέπουν στους νέους να ενθαρρυνθούν να ασχοληθούν με τον εαυτό τους κατευθυνόμενη 

μάθηση (Prince & Felder, 2006). 

Αυτές οι μέθοδοι προωθούν μια ενεργή διαδικασία μάθησης που θα τους επιτρέψει να έχουν 

μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους μάθηση σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία (αυτή 

από την οποία επωφελήθηκαν κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας τους) και, τέλος, να 

διευκολύνουν πλήρως την απόκτηση των δεξιοτήτων τους. όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση 

προβλημάτων και η επιθυμία για δια βίου μάθηση. 

Είναι επομένως απαραίτητο για τους νέους να συνδεθούν και να ενσωματώσουν γνωστικά και 

μεταγνωστικά στρατηγικές κινήτρων με κατάλληλους τρόπους (English & Kitsantas, 2013; Fabriz 

et al., 2014). 

Η μεταγνώση είναι η επίγνωση της σκέψης και της μάθησης κάποιου (Flavell, 1979). Επιτρέπει 

στους νέους να σκεφτούν τη δική τους μάθηση, να διαχωρίσουν τις σκέψεις τους, να «μαλώσουν 

με τον εαυτό τους», να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις και να 

σκέφτονται συνεχώς πώς οι εμπειρίες τους θα διαμορφώσουν το μέλλον τους. ουσιαστικά 

υποστηριζόμενα στοιχεία ότι η μεταγνώση πρέπει να μάθει - δεν είναι κάτι στο οποίο όλοι οι 

μαθητές συμμετέχουν αυτόματα στη μάθηση (Wedelin και Adawi, 2014). Ως εκ τούτου, μέσω 

αυτού του εγγράφου στοχεύσαμε να προσφέρουμε στους νέους ενεργούς μεθόδους εκμάθησης 

στη μη τυπική εκπαίδευση, προκειμένου να τους ενθαρρύνουμε να προβληματιστούν από μόνοι 

τους για το μαθησιακό περιεχόμενο. 
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(Vos & de Graaff, 2004). Ο Tanner (2012) παρέχει μια καλή επισκόπηση των διαφόρων 

μαθησιακών δραστηριοτήτων που προάγουν τη μεταγνώση, μία από τις οποίες είναι τα περιοδικά 

εκμάθησης (που ονομάζονται επίσης περιοδικά εκμάθησης ή περιοδικά λογοτεχνίας). Τα 

περιοδικά εκμάθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές διαφορετικές μορφές, ανάλογα με 

το σκοπό, είτε με τη μορφή δημόσιου ιστολογίου είτε χειρόγραφου βιβλίου, μπορούν να γραφτούν 

κάθε φορά ημέρα, μία φορά το μήνα ή όποτε συμβαίνει κάτι σημαντικό και μπορεί να δομηθεί με 

διαφορετικούς τρόπους (Moon, 2003). Τα θεματολόγια είναι ένα εργαλείο γραφής για τους 

μαθητές που μπορούν να τους βοηθήσουν στη διαδικασία προβληματισμού και να προωθήσουν 

τις μεταγνωστικές δεξιότητες παρέχοντας τους ένα γραπτό περιβάλλον σχεδιασμού για τις σκέψεις 

τους. Ο προσεκτικός και άμεσος γραπτός σχεδιασμός τους ενθαρρύνει να προβληματιστούν 

ενεργά για το μαθησιακό περιεχόμενο και τη δική τους μαθησιακή συμπεριφορά, διευκολύνοντας 

έτσι τη χρήση των μεταγνωστικών στρατηγικών και την ενσωμάτωσή τους (Fabriz et al., 2014; 

Jarvis, 2001). Με αυτόν τον τρόπο, τα ημερολόγια εκμάθησης μπορούν να προωθήσουν τη 

μάθηση των νέων και να τα υποστηρίξουν στην εμπλοκή στην καθοδηγούμενη μάθηση που 

επωφελείται πλήρως από ενεργά μαθησιακά περιβάλλοντα. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τη 

χρήση των μαθησιακών ημερολογίων στη μη τυπική εκπαίδευση και τη σημασία τους σε ορισμένα 

πειθαρχικά πλαίσια. Εκτός από την προώθηση της μάθησης, τα ημερολόγια εκμάθησης μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα της μάθησης των νέων, κάτι που αποτελεί σημαντικό 

μέρος της κατανόησης της μάθησης. πιο εμπεριστατωμένες και λαμβάνουν τεκμηριωμένες 

αποφάσεις για τη βελτίωση της μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Παραδοσιακά, η έμφαση δόθηκε στην έρευνα της εκπαίδευσης σε ένα μη τυπικό πλαίσιο σε αυτό 

που έμαθαν στο τέλος ενός μαθήματος ή προγράμματος, με μια μικρή έμφαση στους δρόμους που 

ακολουθούν οι νέοι σε αυτό το τελικό στάδιο. Αυτό αντανακλάται στις μεθόδους συλλογής 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται συχνά: συνεντεύξεις στο τέλος του μαθήματος, έρευνες 

μαθημάτων και αξιολογήσεις (Koro-Ljungberg & Douglas, 2008). Ωστόσο, για να κατανοήσουμε 

τις μαθησιακές διαδικασίες των νέων, είναι ζωτικής σημασίας να αναλύσουμε τους δρόμους που 

ακολουθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν, τι τους 

παρακινεί και τι υποστηρίζει τη μάθησή τους. Τα ημερολόγια μάθησης επιτρέπουν στους 

εκπαιδευτές / διευκολυντές μάθησης να συλλέγουν δεδομένα σε συνεχή βάση και να ανοίγουν στη 

δυνατότητα διερεύνησης των διαδρομών των νεαρών μαθητών με περισσότερες λεπτομέρειες. Σε 

αντίθεση με τα δεδομένα παρατήρησης, 

Υπάρχουν λοιπόν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα της εκμάθησης των ημερολογίων ως μέθοδος 

συλλογής δεδομένων: «Πρώτον, επιτρέπουν την παρακολούθηση της μάθησης με την πάροδο του 

χρόνου. Δεύτερον, η μάθηση μπορεί να διερευνηθεί με οικολογική εγκυρότητα, επειδή οι νέοι 

συμπληρώνουν περιοδικά στο φυσικό τους περιβάλλον μάθησης. 

 

 
Πλαίσιο και θεωρητικές εξηγήσεις 

Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της διαδικασίας του στοχασμού και της στοχαστικής μάθησης, 

μερικά επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα εμπλέκουν τους μαθητές να γράφουν στοχαστικά 

ημερολόγια μάθησης ως μία από τις μαθησιακές δραστηριότητες (Conner-Greene, 2000; Patton, 
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Wood & Agarenzo, 1997; Woodward, 1998 ). Στην πρακτική της μη τυπικής εκπαίδευσης, τα 

ημερολόγια εκμάθησης είναι μια κοινή μέθοδος, χωρίς σταθερούς κανόνες και μεθοδολογίες 

εφαρμογής, δεδομένου του πιο μη ρυθμιζόμενου μαθησιακού πλαισίου. Ως μέθοδος αξιολόγησης, 

τα ημερολόγια μάθησης δεν παρέχουν μόνο στοιχεία κατανόησης της γνώσης περιεχομένου, 

προβληματισμού, επαγγελματικής κρίσης και εφαρμογής, αλλά επίσης ενισχύουν την κριτική 

αυτοσυλλογή και αυτογνωσία (Biggs, 1999; O'Rourke, 1998). Η συγγραφή των ημερολογίων 

απαιτεί από τους νέους να σκεφτούν τις δραστηριότητες κατάρτισης και μάθησης που έχουν λάβει 

χώρα, τους δίνει την ευκαιρία να αναζητήσουν και να εκφράσουν τη μάθησή τους με προσωπικό 

τρόπο, να συσχετίσουν και να εφαρμόσουν τη μάθησή τους στις προσωπικές τους εμπειρίες. 

Για την επίτευξη των στόχων της μη τυπικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές και οι εργαζόμενοι 

νεολαίας δεν στοχεύουν μόνο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των νέων, αλλά 

και στην παροχή ευκαιριών για να προβληματιστούν σχετικά με την εμπειρία και την πρακτική 

τους, ώστε να δουν πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω ικανότητες και δεξιότητες. Η 

αντανακλαστική πρακτική περιλαμβάνει μια μεταγνωστική προσέγγιση στην οποία οι νέοι 

παρατηρούν τις δικές τους ενέργειες, τις αξιολογούν και παρακολουθούν βελτιώσεις στη δική τους 

πρακτική. 

Ο Dewey (1933) όρισε τον προβληματισμό ως «την ενεργό, επίμονη και προσεκτική εξέταση κάθε 

πεποίθησης ή υποτιθέμενης μορφής γνώσης υπό το πρίσμα των λόγων που την υποστηρίζουν και 

το περαιτέρω συμπέρασμα στο οποίο τείνει». (σελ. 7). Ο Schon (1983, 1987) υποστήριξε ότι ο 

στοχασμός πρέπει να συνδέεται περισσότερο με τη δράση, έτσι προχώρησε πέρα από τον Dewey 

και χαρακτήρισε τους ασκούμενους που σκέφτονται ότι είναι σε θέση να σκέφτονται ενώ 

ενεργούν, στοχάζονται σε δράση και επίσης μετά από μια δράση, για να εξετάσουν τι έχει γίνει, 

προβληματισμός-σε-δράση. 

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η εκμάθηση ημερολογιακής γραφής ενισχύεται προβληματισμός, 

κριτική σκέψη, ενσωμάτωση της θεωρίας με την πράξη και προάγει την επαγγελματική ανάπτυξη 

(Brown and Sorrell, 1993; Callister, 1993; Kea & Backon, 1999; O'Rourke, 1998; Patton, Sinclair 

& Woodward, 1997). 

Οι ειδικοί στόχοι της χρήσης στοχαστικών ημερολογίων είναι οι νέοι 

(1) κατανοήσουν τις διαφορετικές πτυχές της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

(2) αντικατοπτρίζουν και αναλύουν κριτικά την τρέχουσα πρακτική των διαδικασιών αξιολόγησης 

(3) σχεδιάζουν τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης που σχετίζονται με τους στόχους του 

μαθήματος/του θέματος 

 

 
Τα στοχαστικά/μαθησιακά ημερολόγια 

Απαιτούνται νέοι να κρατούν ημερολόγια εκμάθησης της μάθησής τους σε κάθε συνεδρία της 

εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι αυτή είναι μια σχετικά νέα εμπειρία για τους περισσότερους νέους, 

θα δοθεί μια καθορισμένη μορφή ημερολογίου και τρεις ερωτήσεις, μία πριν και δύο μετά τη 

συνεδρία, προτάθηκαν για να δώσουν μια εστίαση για να βοηθήσουν τον προβληματισμό. Υπήρχε 
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επίσης μια ενότητα αυτο-προβληματισμού στο ημερολόγιο. Οι ερωτήσεις που έπρεπε να 

απαντηθούν πριν από τη συνεδρία ήταν: 

"Τι θέλω να μάθω περισσότερο από αυτήν τη συγκεκριμένη συνεδρία;". Αναμένεται ότι για να 

απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση, οι νέοι θα πρέπει να περάσουν από το περίγραμμα της 

κατάρτισης, να προσδιορίσουν τις δικές τους μαθησιακές ανάγκες σε σχέση με τις προηγούμενες 

εμπειρίες και ενδιαφέροντά τους. 

Μετά το τέλος της συνεδρίας, οι μαθητές αναμένεται να απαντήσουν στις ερωτήσεις: 
 

"Ποιο είναι το σημαντικό σημείο που έμαθα σε αυτή τη συνεδρία;" και «Ποιο είναι το κύριο 

ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί σε αυτήν τη συνεδρία;». Αυτές οι δύο ερωτήσεις σχεδιάστηκαν 

για να βοηθήσουν τους νέους να επανεξετάσουν και να σκεφτούν αυτό που έμαθαν κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας, να εντοπίσουν τομείς μάθησης που είχαν δημιουργήσει μέσω των 

διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και μάθησης, να το συσχετίσουν με τις προσδοκίες τους 

πριν από τις συνεδρίες και να προσδιορίσουν περαιτέρω μαθησιακές ανάγκες. 

Το τελευταίο και σημαντικότερο μέρος του ημερολογίου μάθησης είναι ένας αυτο-

προβληματισμός στον οποίο οι νέοι καλούνται να επικεντρωθούν στις σκέψεις τους σχετικά με τη 

συνεδρία, ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση και συσχέτιση του περιεχομένου με την πρακτική της 

μάθησης. 

Τα ημερολόγια μάθησης παρέχουν αποδείξεις για τις εργασίες, τις δραστηριότητες που 

πραγματοποίησε ο συμμετέχων στην εκπαίδευση: Αυτά: 

● να καθορίσει το ρυθμό των οδηγιών κατά τη διάρκεια της μάθησης με βάση τα προβλήματα 

● διευκολύνει την πρόοδο της μάθησης και της αυτοαξιολόγησης 

● είναι καλά διαγνωστικά εργαλεία για την αξιολόγηση του τι εσωτερικεύουν οι 

υποψήφιοι κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων τους 
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Μονάδα 1 

Προγραμματισμός δράσης χρησιμοποιώντας ημερολόγια μάθησης 

 
Λογική 

 
Σε αυτή τη μονάδα οι νέοι ενθαρρύνονται να κοιτάξουν τις μελλοντικές τους δράσεις και σχέδια 

για αυτές τις δράσεις. Πολλοί νέοι δεν θα είναι εξοικειωμένοι με τον καθορισμό μελλοντικών 

στόχων και σχεδίων και έτσι αυτή η ενότητα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω 

τις δεξιότητες εκμάθησης και εκμάθησης. 

 

Στόχοι 

 
Η μονάδα έχει δύο βασικούς στόχους: 

 
Να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης που θα περιγράφει 

λεπτομερώς τους μελλοντικούς τους στόχους και τα βήματα για την επίτευξη αυτών των στόχων 

 

Να αναπτύξουν περαιτέρω την κριτική τους ανάλυση και ικανότητες κριτικής σκέψης μέσω της 

ανασκόπησης, της αξιολόγησης και της περαιτέρω ανάπτυξης των σχεδίων δράσης τους (μέσω 

της χρήσης ημερολογίων μάθησης). 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

 
Ο προγραμματισμός δράσης διπλασιασμένος από προβληματισμό αποτελεί μέρος της ανάπτυξης 

του αυτόνομου μαθητή. Η χρήση προγραμματισμού δράσης επιτρέπει και ενθαρρύνει τον μαθητή 

να αναλάβει τον έλεγχο της μάθησής του και του μέλλοντός του. Πολλοί νέοι με χαμηλού επιπέδου 

προσόντα θα είχαν λίγες επιλογές στη ζωή τους όσον αφορά την εκμάθηση μετά το σχολείο, τις 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας και σταδιοδρομίας και την απασχόληση. Συνεπώς, ο έλεγχος της 

μελλοντικής κατεύθυνσής τους στην εκμάθηση της εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα γι 

'αυτούς. 

 

Ο προγραμματισμός δράσης δίνει τη δυνατότητα στους νέους να σχεδιάσουν και να κατευθύνουν 

το μέλλον τους και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περαιτέρω μάθηση ή μετάβαση στην 
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απασχόληση. Κατά τον προγραμματισμό δράσης, ο μαθητής σχεδιάζει τους μελλοντικούς του 

στόχους χρησιμοποιώντας ένα μείγμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων. 

προσδιορίζει τα εμπόδια στην επίτευξη των στόχων τους (αυτό μπορεί να είναι η έλλειψη 

προσόντων ή η έλλειψη δεξιοτήτων) · αναπτύσσει βήματα που θα επιτρέψουν να ξεπεράσουν αυτά 

τα εμπόδια και καθορίζει μια στρατηγική αξιολόγησης που τους επιτρέπει να μετρήσουν την 

επιτυχία τους στην επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων τους. Είναι 

ζωτικής σημασίας για αυτήν την άσκηση ο μαθητής να θέτει τους στόχους του και να τους 

αναλαμβάνει. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ο στοχασμός για τη μαθησιακή διαδικασία είναι 

απαραίτητος και επομένως τα ημερολόγια εκμάθησης είναι μια καλή λύση. 

 

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

 
Σε αυτή τη μονάδα, ο Εκπαιδευτής πρέπει να υποστηρίξει το νέο άτομο στην ανάπτυξη του 

σχεδίου δράσης του και στον προβληματισμό σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου 

δράσης. Ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να λειτουργεί ως σήμανση που θα κατευθύνει τους μαθητές 

προς τις κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται κατά την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης τους. 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει επίσης να ενεργεί σε ρόλο υποστήριξης όπου συνεργάζεται με τον 

μαθητή για να του επιτρέψει να αναπτύξει, να αξιολογήσει την πρόοδο (μέσω ημερολογίων 

μάθησης), να αναθεωρήσει και να θέσει στόχους. Ο εκπαιδευτής είναι ένας πόρος για τον 

εκπαιδευόμενο και οι μαθησιακές δραστηριότητες που συνοδεύονται από τη χρήση των 

ημερολογίων μάθησης έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους μαθητές να τα ολοκληρώσουν 

με την ελάχιστη δυνατή εκπαίδευση από τον εκπαιδευτή. 

 

Πρακτικές συνεδρίες 

 
Υπάρχει μόνο μία πρακτική συνεδρία για αυτήν την ενότητα και αυτή είναι για τους μαθητές να 

αναπτύξουν το σχέδιο δράσης τους και να κρατήσουν ένα ημερολόγιο μάθησης που θα συνοδεύει 

την πρόοδο του σχεδίου δράσης τους. 
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Τίτλος της δραστηριότητας 

 
Σχεδιασμός δράσης και παρακολούθηση ημερολογίου 

εκμάθησης της διαδικασίας 

 
Συμμετέχοντες 

 
10-12 νέοι 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Οι νέοι θα αναπτύξουν βραχυπρόθεσμους στόχους 

 
Οι νέοι θα αναπτύξουν και θα εδραιώσουν μακροπρόθεσμους 

στόχους Οι νέοι θα ολοκληρώσουν το σχέδιο δράσης τους 

Οι νέοι θα επεξεργαστούν τις δικές τους μαθησιακές ερωτήσεις 

ημερολογίου Οι νέοι θα εφαρμόσουν ένα σχέδιο δράσης 

Οι νέοι θα παρακολουθούν την πρόοδό τους μέσω της τακτικής ολοκλήρωσης των ημερολογίων 

μάθησης Οι νέοι θα αναπτύξουν μια στρατηγική τελικής αξιολόγησης βασισμένη στις πληροφορίες 

των ημερολογίων μάθησης 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 
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Οι νέοι θα έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, ο Εκπαιδευτής θα πρέπει 

να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες για να τους υποστηρίξει στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση του 

σχεδίου δράσης τους. Οι νέοι πρέπει να ενθαρρυνθούν και να αφιερωθεί χρόνος, για να επανεξετάσουν 

τα σχέδια δράσης και να εφαρμόσουν τα σχέδια δράσης Οι μαθητές θα πρέπει στη συνέχεια να 

ενθαρρυνθούν να μεταφέρουν τους στόχους του σχεδίου δράσης τους στο Ημερολόγιο Μάθησης, όπου 

θα μπορούν να τους αναθεωρούν και να τους ενημερώνουν σε τακτική βάση. 

 
Προτεινόμενος χρόνος 

 
Δύο/Τρεις ώρες/συνεδρία (μία συνεδρία για την επεξεργασία και 2 ή 3 συνεδρίες για την επανεξέταση 

των στόχων). 

 

Καθορισμένη περίοδος εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής. Αυτή η 

χρονική περίοδος θα συμφωνηθεί με καθένα από τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει να προσαρμόσουν 

τον χρόνο που αφιερώνεται στο σχέδιο δράσης στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου δράσης και τη 

διάσταση των στόχων τους 

 

Αυτή η άσκηση θα ήταν κατάλληλη για μια περίοδο 3 έως 6 μηνών κατά την οποία μια συνδυασμένη 

κινητικότητα θα ήταν η καλύτερη μέθοδος εφαρμογής. 

 
Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

 
Φύλλο εργασίας σχεδίου δράσης 

 
Ονομαστικη Εορτη:  
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Μαθησιακοί Στόχοι: 

 

 

 

 

 
 

Στόχοι καριέρας: 

 

 
Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι 

 
Απαιτούνται πληροφορίες 

 
Μακροπρόθεσμοι Στόχοι 

 
Απαιτούνται πληροφορίες 

 

 

 

 
 

Στόχοι για την 

επίτευξη στόχων 

Στόχος 

Ημερομηνί

α 

Ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

Επιτεύχθηκε 
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Υπογραφές: 

 
Συμμετέχων Εκπαιδευτής:  

 

 

 

Ημερομηνία: Ημερομηνία  
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Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 
Οι συμμετέχοντες θα καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης για τους μελλοντικούς τους στόχους 

μάθησης/απασχόλησης. Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να αναπτυχθεί από τον εκπαιδευόμενο, αλλά ο 

Εκπαιδευτής θα πρέπει να αναθεωρήσει το σχέδιο με τον μαθητή καθώς το σχέδιο αναπτύσσεται. Ο 

Εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί SMART στόχους (δηλαδή, συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 

επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά κλιμακωτούς) για να δώσει τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευόμενο να αναθεωρήσει και να αξιολογήσει το σχέδιο δράσης του. Το Σχέδιο Δράσης πρέπει 

να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Ημερολόγιο Μάθησης 

 

 

 

Ημερολόγιο εκμάθησης 
 
 

 

 

 

 

 

Τι 

 

 

 

 

Οι νέοι σημειώνουν σύντομα τι έκαναν κατά την εφαρμογή του σχεδίου 

δράσης, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που 

αναπτύξαμε στο εγχειρίδιο μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης ή σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα μη τυπικής εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

Γιατί 

 

 

 

 

Οι μαθητές κάνουν σύντομες αναλυτικές σημειώσεις μετά την ολοκλήρωση 

των εκπαιδευτικών συνεδριών ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας 

μάθησης και κατάρτισης που σχετίζεται με τους συγκεκριμένους στόχους. 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στη χρησιμότητα της μαθησιακής τους 

δραστηριότητας και στη μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η 

γνώση του γιατί κάποιος κάνει κάτι θα βοηθήσει τους νέους να 

μετακινηθούν από παθητικοί σε ενεργοί μαθητές. 
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Αντίδραση 

 

 

 

 

Οι νέοι κάνουν σύντομες σημειώσεις σχετικά με τη συναισθηματική τους 

ανταπόκριση στη δραστηριότητα: πρέπει να παρατηρηθεί η επίδραση σε 

αυτούς ως μαθητευόμενος. Αυτό θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν μια 

εικόνα του εαυτού τους ως μαθητευόμενου. 

 

Αυτός ο προβληματισμός επιτρέπει στους νέους να παρατηρήσουν τι και 

πώς τους αρέσει να μαθαίνουν: τα θέματα και τα θέματα που τους αρέσουν - 

και αυτά που δεν τους αρέσουν τόσο πολύ. είτε τους αρέσουν οι διαλέξεις 

είτε το διάβασμα, είτε τους αρέσει η ομαδική εργασία είτε η ανεξάρτητη 

μελέτη. 

 
Εμαθα 

 

 

 

 

Οι νέοι κάνουν σύντομες σημειώσεις για όλα όσα πιστεύουν ότι έχουν μάθει 

από τη δραστηριότητα. Αυτό είναι το μέρος όπου οι μαθητές κάνουν τη 

μάθησή τους συνειδητή, γεγονός που βελτιώνει τόσο την ποσότητα όσο και 

την ποιότητα της μάθησής τους. 

 
Ο καθορισμός 

του στόχου 

 

 

 

 

Οι νέοι σημειώνουν σύντομα τι θα κάνουν στη συνέχεια όσον αφορά τη 

μάθησή τους. 

 

Τα ημερολόγια μάθησης είναι εργαλεία που μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο ποιότητας στις μαθησιακές διαδικασίες. Έχουμε 

επικεντρωθεί σε αυτό το έγγραφο στην προσφορά συγκεκριμένων παραδειγμάτων και οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν σε 

δραστηριότητες νεολαίας, υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή. Παρ 'όλα αυτά, οι νέοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

ημερολόγια μάθησης ως μια πρακτική ευκαιρία για να τονώσουν τη μαθησιακή τους εμπειρία σε διαφορετικά πλαίσια: επίσημη 

μάθηση, μη τυπική μάθηση, άτυπη μάθηση. 
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Τίτλος της δραστηριότητας 

 
Ερωτήσεις και δομή της προσωπικής 

μάθησης 

 
Συμμετέχοντες 

 
● Ατομο 

● Μικρή ομάδα <10 (με μεγαλύτερες ομάδες μπορεί να υπάρχει διαίρεση σε μικρότερες 

ομάδες με λιγότερα από 10 άτομα) 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Οι ερωτήσεις μπορούν να αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο δημιουργίας συζήτησης και 

μάθησης σε θεματικούς τομείς που είναι αμφιλεγόμενοι, παραδοσιακά δύσκολοι και όπου οι νέοι 

διστάζουν να κάνουν ερωτήσεις, οπότε μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα καλά για να προχωρήσει 

βαθύτερα στην προσωπική ανάπτυξη. Οι ερωτήσεις επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να δομήσουν 

και να σκαλώσουν τη σκέψη τους με αποτέλεσμα μια βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου. 

 

Παίρνοντας τους νέους να κάνουν ερωτήσεις, είναι δυνατόν να τους καλέσετε να δημιουργήσουν 

μια ποικιλία από σκέψεις σχετικά με το θέμα χωρίς να τους ζητήσετε να εκφράσουν άμεσα τις 

δικές τους απόψεις. Επιπλέον, με κάθε ερώτηση οι συμμετέχοντες πιθανότατα θα σκεφτούν 

απαντήσεις στην προτεινόμενη ερώτηση, ενισχύοντας έτσι τη μάθησή τους. 

 

Με αυτόν τον τρόπο θα αποφασίζουν επίσης αυτόματα για ποια πτυχή ενός θέματος είναι 

περισσότερο επενδυμένοι και ενδιαφέρονται, διαχειριζόμενοι τη μάθησή τους ανάλογα. 
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Η μέθοδος Quescussion εφευρέθηκε από τον Paul Bidwell στο Αγγλικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 

του Saskatchewan. Περαιτέρω επίδειξη της μεθόδου μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://app.secure.griffith.edu.au/exlnt/entry/8889/view 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 

 

 
1. Ξεκινήστε το Ques-cussion παρέχοντας μια σκανδάλη. Το ερέθισμα μπορεί να είναι ένα 

πρόβλημα προς επίλυση, μια προκλητική ερώτηση ή δήλωση, κάποιο κείμενο ή μια λέξη -

κλειδί, ένα βίντεο κλιπ, μια παρουσίαση πολυμέσων ή ένας ιστότοπος που πρέπει να 

αναλυθεί ή να συζητηθεί. 

2. Δώστε μια ερώτηση για να ξεκινήσει η συζήτηση, βεβαιωθείτε ότι η ερώτηση είναι ορατή 

σε όλους είτε με προβολή διαφανειών είτε γραμμένη στον πίνακα (πραγματική ή εικονική) 

3. Οι συμμετέχοντες μπορούν να απαντήσουν ή να προσθέσουν στη συζήτηση διατυπώνοντας 

τις απαντήσεις τους ως ερωτήσεις. 

4. Αυτή η δραστηριότητα ακολουθεί ένα άτυπο μοντέλο συζήτησης, ώστε οι νέοι να μπορούν 

να φωνάζουν ερωτήσεις καθώς τις σκέφτονται. Μια ερώτηση δεν χρειάζεται να σχετίζεται 

άμεσα με την προηγούμενη ερώτηση. 

5. Οι ερωτήσεις καταγράφονται σε έναν πίνακα, είτε πραγματικό είτε εικονικό 

6. Υπάρχουν τρεις κανόνες: (1) Επιτρέπονται μόνο ερωτήσεις. (2) Εάν κάποιος κάνει μια 

δήλωση, όλοι επισημαίνουν "δήλωση!" και (3) το άτομο πρέπει να επαναδιατυπώσει τη 

δήλωση σε ερώτηση. 

7. Στο τέλος του Ques-cussion, η ομάδα μπορεί να επιλέξει να εστιάσει τη συζήτηση σε δύο 

βασικά ερωτήματα που τέθηκαν. Εναλλακτικά, εάν παρατηρήσετε τάσεις λανθασμένων 

αντιλήψεων, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε. 

8. Αυτή η δραστηριότητα λειτουργεί καλύτερα όταν διατηρείται σε περίπου 10 λεπτά. 

9. Εάν έχετε μια μεγάλη ομάδα, χωρίστε την σε μικρότερες ομάδες 8-10 μαθητών. 

 
Προτεινόμενος χρόνος 

 
20 λεπτά 
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Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

 
Ένας πίνακας με δείκτες ή έναν ψηφιακό πίνακα για να παρακολουθείτε τις ερωτήσεις 

 
Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Οι ακόλουθες πτυχές θα 

αξιολογηθούν. 

 
● Ικανότητα προβληματισμού 

 
● Επικοινωνία 

 
● Κριτική σκέψη 

 
● Ενεργή συμμετοχή 

 
● Προτεραιότητα στους μαθησιακούς στόχους 
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Μονάδα 2 

Οργάνωση της μνήμης σας 

 
Πολλοί νέοι άνθρωποι στις μέρες μας πιστεύουν ότι το να είσαι επιτυχημένος μαθητής σημαίνει 

να ακούς εκπαιδευτικούς, δασκάλους και άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό και να μαθαίνεις αυτό 

που υποτίθεται ότι πρέπει να μάθουν. Το εγγενές πρόβλημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι εμείς, 

ως άνθρωποι, δεν μπορούμε να μάθουμε τόσο πολύ κάθε φορά και ότι οι μαθησιακοί πόροι μας 

δεν είναι ατελείωτοι. Ο λόγος είναι ότι το μυαλό μας χωρίζεται σε δύο μέρη που οι ψυχολόγοι 

αποκαλούν: βραχυπρόθεσμη μνήμη και μακροπρόθεσμη μνήμη. 

 

1. Η μνήμη μικρής διάρκειας είναι εκείνο το μέρος του νου που χρησιμοποιούμε συνειδητά, 

είναι το μέρος του νου που έχουμε πλήρη επίγνωση. Είναι αυτό το μέρος του μυαλού που 

χρησιμοποιούμε σε τακτική βάση, για ανάγνωση, μάθηση, απόκτηση πληροφοριών. 

2. Η μακροχρόνια μνήμη είναι εκείνο το μέρος του μυαλού που αποθηκεύει τις πληροφορίες 

για να τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Αυτή η μνήμη περιέχει όλα τα πράγματα που 

γνωρίζουμε, ακόμη και αν δεν τα γνωρίζουμε πλήρως προς το παρόν. Για παράδειγμα, ενώ 

διαβάζετε αυτές τις συγκεκριμένες γραμμές, δεν έχετε επίγνωση πολλών από τα πράγματα 

που γνωρίζετε καλά τη γλώσσα μας, την επιστημονική γνώση κλπ. 

Συνολικά, μπορούμε να συνοψίσουμε τους δύο τύπους μνήμης: 

 

μεταχειρισμένος χρησιμοποιημένο  Για 

 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

 
Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που μάθαμε κατά τη διάρκεια του χρόνου, χρησιμοποιώντας 

τη βραχυπρόθεσμη μνήμη μας, δεν έχουν μεταφερθεί στη μακροπρόθεσμη μνήμη μας. Για 

παράδειγμα, μπορεί να σας πουν το όνομα κάποιου και να το ξεχάσετε αμέσως μετά. Όταν δεν 

μεταφέρουμε τις πληροφορίες από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη μας σε 

 

Βραχυπρόθεσμη μνήμη 
 

Μακροπρόθεσμη μνήμη 
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τη μακροχρόνια μνήμη μας, ξεχνάμε. Or μεταφέρουμε τις πληροφορίες στη μακροπρόθεσμη 

μνήμη μας, αλλά δεν μπορούμε να τις βρούμε και να τις χρησιμοποιήσουμε. 

 

 

 
Η διαδικασία της μνήμης και της λήθης 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

 
 

 

Έτσι, υπάρχουν δύο καταστάσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία της μνήμης: 

 
- Το ένα είναι να βάλεις πράγματα στη μακροπρόθεσμη μνήμη σου 

- Το άλλο είναι να βρούμε τον τρόπο να τα επαναφέρουμε σε χρήση 

 
Το κύριο ζήτημα στη μνήμη των πραγμάτων και στη μεταφορά τους στη μακροπρόθεσμη μνήμη 

σχετίζεται με την ικανότητά μας να προσέχουμε (χρησιμοποιώντας τη βραχυπρόθεσμη μνήμη 

μας). Σύμφωνα με ψυχολογικές έρευνες που έγιναν με την πάροδο του χρόνου, η βραχυπρόθεσμη 

μνήμη μας είναι ικανή να αποθηκεύσει μόνο μια περιορισμένη πληροφορία ταυτόχρονα (άλλοι 

λένε 3-4, άλλοι 5-7). Αυτός ο περιορισμός θέτει προβλήματα στους ανθρώπους όταν προσπαθούν 

να μάθουν νέα πράγματα. Για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε μερικές από τις πληροφορίες στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν ασκούμε πίεση στη βραχυπρόθεσμη 

μνήμη μας. 

 

Εάν δώσετε προσοχή σε κάθε γραμμή ενός βιβλίου ή σε κάθε πρόταση εκπαιδευτή και δασκάλου, 

πιθανότατα θα καταλήξετε να ξεχάσετε πολλές πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί. Επομένως, η 

καλύτερη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε στρατηγικές εστίασης για να μπορέσετε να μεταφέρετε 

βασικές πληροφορίες στη μακροπρόθεσμη μνήμη σας. 

 

Βραχυπρόθεσμη μνήμη 
 

Μακροπρόθεσμη μνήμη 

 
ξεχνά

με 
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Πρακτική συνεδρία 

 
Mindmaps-συνεργαστική καταιγίδα 

ιδεών. Γιατί να χρησιμοποιήσετε την 

ομαδική χαρτογράφηση μυαλού; 

Η δύναμη της ομαδικής χαρτογράφησης του μυαλού έγκειται στην απλότητά της. Η τεχνική είναι 

εύκολο να μάθει και δεν απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες, γνώσεις ή εξοπλισμό για διευκόλυνση 

σε ομαδικό περιβάλλον. Ανάπτυξη νοητικού χάρτη: 

 

 Είναι ένας καλός τρόπος για να ζεστάνετε μια ομάδα, να κάνετε τους ανθρώπους να 

σκεφτούν και να τους εμπλακούν στο συγκεκριμένο θέμα 

 

 Είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος για τις ομάδες που δημιουργούν και 

συλλαμβάνουν ιδέες 

 
 Ενθαρρύνει τον αυθορμητισμό και δημιουργικότητα διατηρώντας παράλληλα μια δομή για τις 

δημιουργούμενες ιδέες 

 
 Βελτιώνει την επίλυση προβλημάτων και ενθαρρύνει τη σκέψη μεγαλύτερης εικόνας 

 
 Βοηθά στη διάσπαση μεγάλων εννοιών και έργων σε πιο διαχειρίσιμα μέρη 

 
 Παρέχει μια επισκόπηση του θέματος, αλλά μπορεί επίσης να συλλάβει μεγάλο αριθμό 

λεπτομερειών καθώς αναπτύσσονται επίπεδα 

 

 Επισημαίνει τις συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών γραμμών σκέψης 
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Τίτλος της δραστηριότητας 

Χάρτες μυαλού για επαγγελματικές δραστηριότητες 

 
Συμμετέχοντες 

 
5 νέοι 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Ο Χάρτης του Νου είναι ένα περίγραμμα στο οποίο οι κύριες κατηγορίες εκπέμπουν από μια 

κεντρική εικόνα και μικρότερες κατηγορίες απεικονίζονται ως κλάδοι μεγαλύτερων κλάδων. 

 

Οι νέοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν/να αντανακλούν σε τι είναι καλοί (δεξιότητες, 

ικανότητες, ικανότητες) 

 

Οι νέοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν/να αντικατοπτρίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

τους στη μαθησιακή διαδικασία 

 

Οι νέοι θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για μελλοντικές δράσεις προκειμένου να βελτιώσουν 

τη μαθησιακή τους διαδικασία ώστε να πλησιάσουν αυτό που θέλουν να επιτύχουν στο μελλοντικό 

τους επάγγελμα. 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 
Οι συμμετέχοντες καλούνται να προσδιορίσουν δύο από τα επαγγέλματα/ονειρεμένες δουλειές που 

θέλουν να αποκτήσουν στο μέλλον. 

 

Προσδιορίζουν 10 θέσεις εργασίας/επαγγέλματα και τις τοποθετούν στον πίνακα. 

 
Για κάθε επάγγελμα πρέπει να προσδιορίσουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που 

χρειάζονται. Αυτά ταοι ικανότητες σχετίζονται με τα επαγγέλματα σχεδιάζοντας γραμμές. Από τις 

ικανότητες σχεδιάζονται νέες γραμμές που αντικατοπτρίζουν την 

επαγγελματική/εκπαιδευτική/εμπειρία ζωής που απαιτείται για την απόκτηση αυτών των 

συγκεκριμένων ικανοτήτων. 

 

Πρέπει να κάνουν ο ένας τον άλλον ερωτήσεις και να προσδιορίσουν εάν θα μπορούσαν να 

αποκτήσουν τα προσόντα σε αυτές τις συγκεκριμένες δουλειές/επαγγέλματα. 
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Προτεινόμενος χρόνος 

 
1 ώρα 

 
Υλικά και πόροι που 

απαιτούνται 

 
Χαρτόνι, στυλό, χρωματιστά στυλό/μολύβια, σημειώσεις post-it και μαυροπίνακας 

 
Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Οι ακόλουθες πτυχές θα 

αξιολογηθούν. 

● Ικανότητα προβληματισμού 

● Επικοινωνία 

● Αυτονομία 

● Ενεργή συμμετοχή 

 

 

 
 

 
Τίτλος της δραστηριότητας 

Χάρτες μυαλού στα ημερολόγια 

εκμάθησης 

 
Συμμετέχοντες 

 
Ατομική δραστηριότητα 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Ο Χάρτης του Νου είναι ένα περίγραμμα στο οποίο οι κύριες κατηγορίες εκπέμπουν από μια 

κεντρική εικόνα και μικρότερες κατηγορίες απεικονίζονται ως κλάδοι μεγαλύτερων κλάδων. 

 

Οι νέοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν/να αντανακλούν σε τι είναι καλοί (δεξιότητες, 

ικανότητες, ικανότητες) 

 

Οι νέοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν/να αντικατοπτρίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

τους στη μαθησιακή διαδικασία 

 

Οι νέοι θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για μελλοντικές δράσεις προκειμένου να βελτιώσουν 

τη μαθησιακή τους διαδικασία ώστε να πλησιάσουν αυτό που θέλουν να επιτύχουν στο μελλοντικό 

τους επάγγελμα. 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 
Οι νέοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν νοητικούς χάρτες για καλύτερη αφομοίωση των 

πληροφοριών που ανακαλύπτουν σε δραστηριότητες κατάρτισης, στο σχολείο ή ακόμα και στις 

καθημερινές δραστηριότητες. 

 

Για κάθε θέμα ενδιαφέροντος που έχουν συναντήσει στις δραστηριότητές τους, καλούνται να 

σχεδιάσουν έναν πνευματικό χάρτη, δημιουργώντας συνδέσεις και δημιουργώντας κλάδους. Αυτή 

η άσκηση θα οδηγήσει σε βαθιά γνώση και γνώση της έννοιας/του θέματος. 

 

Θα ξεκινήσουμε με παραδείγματα που σχετίζονται με την εργασία των νέων: κοινωνική ένταξη, 

αντιδιακρίσεις, πολυπολιτισμικότητα, εκπροσώπηση των νέων κ.λπ. 

 
Προτεινόμενος χρόνος 

 
30 λεπτά 

 
Υλικά και πόροι που 

απαιτούνται 
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Υπολογιστής, στυλό και χαρτί 

 
Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Οι ακόλουθες πτυχές θα 

αξιολογηθούν. 

● Ικανότητα προβληματισμού 

● Επικοινωνία 

● Αυτονομία 

● Ενεργή συμμετοχή 
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Μονάδα 3 

Παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας 

 
Λογική: 

 
Όταν οι νέοι βοηθούν να εμβαθύνουν στις δικές τους διαδικασίες σκέψης και μάθησης, 

παρασύρονται να σκεφτούν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που χρησιμοποίησαν για 

την επίτευξη των μαθησιακών στόχων που έθεσαν. Ο προγραμματισμός του τι θα κάνει, η 

παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξή του και η αξιολόγηση του αποτελέσματος 

μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να έχουν περισσότερο έλεγχο στις διαδικασίες σκέψης και 

μάθησης και να τους εξοπλίσουν με δεξιότητες εκμάθησης. 

 

Στόχοι: 

 
Αυτό το στάδιο της διαδικασίας αποτελείται από μια αυτοαξιολόγηση που θα ενισχύσει την ικανότητα 

των μαθητών: 

 
· να αναλογιστούν τις εμπειρίες του παρελθόντος 

 
· να θυμηθούμε και να καταλάβουμε τι συνέβη 

 
· να αποκτήσουν μια σαφέστερη ιδέα για το τι έχει μάθει και επιτευχθεί 

 
· να μοιράζονται την ευθύνη για την οργάνωση της εργασίας τους 

 
· να τηρούν αρχεία των δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί 

 
· λήψη ορθών αποφάσεων για μελλοντικές δράσεις και 

στόχους Θεωρητικό υπόβαθρο 

Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας, ορόσημο είναι ένα γεγονός που λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή. Συχνά 

τοποθετείται ψευδώς στο τέλος ενός σταδίου για να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση ενός 

πακέτου εργασίας ή φάσης. Αντιθέτως, πρέπει να τεθούν ορόσημα πριν από το τέλος μιας φάσης, 

ώστε να γίνουν διορθωτικά μέτρα, εάν προκύψουν προβλήματα και το παραδοτέο να ολοκληρωθεί 
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εγκαίρως. 

 

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

 
Όταν οι εκπαιδευτές βοηθούν τους νέους να σκεφτούν και να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους 

προς την επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων, ζητούν από τους μαθητές να σκεφτούν τη 

μάθησή τους. 

 

Οι νέοι πρέπει επίσης να οικοδομήσουν μια ενημερωμένη και διορατική κατανόηση της δικής 

τους συμπεριφοράς και μάθησης. 

 

Οι νέοι χρειάζονται έναν απλό τρόπο για την τακτική επανεξέταση και καταγραφή της προόδου 

τους καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές για να 

προσδιορίσουν εύκολα αυτό που θεωρείται απόδειξη προόδου προς έναν στόχο. Τα αποδεικτικά 

στοιχεία πρέπει να είναι τόσο συγκεκριμένα όσο και διαχειρίσιμα. 

 

Οι εκπαιδευτές πρέπει να δώσουν χρόνο στους νέους να σκεφτούν την πρόοδό τους και να 

προετοιμάσουν την έκθεσή τους. Είναι σημαντικό αυτό να γίνει μια άσκηση που βοηθά τους 

μαθητές να σκεφτούν: 

 

· τι έχουν καταφέρει 

 
· τη μαθησιακή τους διαδικασία 

 
· τα δυνατά τους σημεία στη μαθησιακή διαδικασία 

 
· περιοχές βελτίωσης και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν στη μάθησή τους. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
 
 

 
Τίτλος της δραστηριότητας 

Το δέντρο της επιτυχίας 

 
Συμμετέχοντες 

 
10-12 Νέοι 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Οι νέοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν/να αντικατοπτρίσουν αυτό που έχουν επιτύχει 

 
Οι νέοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν/να αντικατοπτρίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

τους στη μαθησιακή διαδικασία 

 

Οι νέοι θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για μελλοντικές δράσεις προκειμένου να 

βελτιώσουν τη μαθησιακή τους διαδικασία. 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να αναληφθεί μεμονωμένα ή σε ομάδα, όπως θα εξηγηθεί. Σκοπός 

της δραστηριότητας είναι να παράγει ένα εφέ καθρέφτη και να παρακινήσει τα κίνητρα μέσω της 

ανταλλαγής εμπειριών. Η ομοιότητα αυτών των εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων είναι 

ιδιαίτερα σχετική, καθώς θα τις αντιληφθούν ως σημαντικά γεγονότα. 

 

Η δραστηριότητα αποτελείται από τρία μέρη: πρώτον, θα καθοριστεί ο ορισμός της επιτυχίας. 

δεύτερον, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν στο αρχείο του δέντρου επιτυχίας και τρίτον, οι 

συμμετέχοντες θα μοιραστούν τα αρχεία και τις εμπειρίες τους. 

 

Μέρος 1 
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Για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες κάθονται σχηματίζοντας ένα U στο 

δωμάτιο και καλούνται να γράψουν σε μια κολλώδη σημείωση τι σημαίνει επιτυχία για αυτούς. Για 

να βοηθήσει και να προωθήσει τον προβληματισμό τους, ο συντονιστής θα διαβάσει τα ακόλουθα 

αποσπάσματα: 

 
 

● Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων, αυτοί που κάθονται κάτω από ένα 

δέντρο και περιμένουν να πέσει ο καρπός στα χέρια τους, και αυτοί που σηκώνονται 

όρθιοι για να πιάσουν τον καρπό που θέλουν. 

 

● Είστε επιτυχημένοι από τη στιγμή που ξεκινάτε να προχωράτε σε έναν άξιο στόχο. 

 
Οι κολλώδεις σημειώσεις θα μαζευτούν και θα συγκεντρωθούν για να δημιουργήσουν έναν 

συλλογικό ορισμό της επιτυχίας στον πίνακα. Ο συντονιστής θα περιλαμβάνει τις λέξεις κλειδιά 

που προτείνουν οι συμμετέχοντες. Εάν δεν έχουν συμπεριληφθεί λέξεις όπως προσωπικό 

επίτευγμα, εκπλήρωση, στόχος, πρόκληση, προσπάθεια κ.λπ., ο συντονιστής θα τις γράψει στον 

πίνακα. 

 

Μέρος 2 (2 ώρες) 

 
Δίνεται στους συμμετέχοντες μια κενή σελίδα, όπου θα πρέπει να θυμούνται και να αναγνωρίζουν 

τις επιτυχημένες εμπειρίες της μαθησιακής τους διαδικασίας. Τέτοιες επιτυχίες μπορεί να 

περιλαμβάνουν: 

 

Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν τρεις επιτυχημένες εμπειρίες που καλύπτονται από τη δήλωση 

«Έχω πετύχει κάτι σημαντικό για μένα» και θα τις μοιραστούν με την ομάδα. Στη συνέχεια, θα 

δημιουργήσουν το «δέντρο επιτυχιών» ελεύθερα, αλλά με τρία κλαδιά, το καθένα να 

αντιπροσωπεύει μια επιτυχία. Οι καρποί των κλαδιών θα αντιπροσωπεύουν τα οφέλη που 

αποκτήθηκαν με την εμπειρία και ο κορμός του δέντρου θα αντιπροσωπεύει τις ικανότητες που 

συνέβαλαν στην επίτευξη της επιτυχίας. Οι ρίζες θα αντιπροσωπεύουν αυτό που ήταν απαραίτητο 

για την επιτυχία από άποψη γνώσης και στάσεων. 

 

Ο συντονιστής θα υποστηρίξει τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να 

αναπτύξουν και να οργανώσουν τις ιδέες τους. Μέρος 3 

Μόλις όλοι οι συμμετέχοντες τελειώσουν το «δέντρο επιτυχιών» τους, ένας -ένας θα έχουν στη 

διάθεσή τους 10 λεπτά για να το παρουσιάσουν στην ομάδα. Ο συντονιστής θα εξηγήσει ότι αυτά 

τα δέντρα είναι ζωντανά και μπορούν να αναπτυχθούν και να τρέφονται από νέες εμπειρίες. 

 

Η ομάδα μπορεί να κάνει ερωτήσεις σχετικά με τα δέντρα. Θα πρέπει να δώσουν προσοχή στις 

δεξιότητες και τις γνώσεις που ακούνε σε κάθε ιστορία. 

 

Για να τερματίσουν τις δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν μία, δύο ή τρεις εμπειρίες 

επιτυχίας και θα συμπληρώσουν το φυλλάδιο «Τα μέσα μου για την επιτυχία είναι…». αυτή η 

επιτυχία. 
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Προτεινόμενος χρόνος 

 
2,5-3 ώρες 

 
Υλικά και πόροι που 

απαιτούνται 

 
Χαρτόνι, στυλό, χρωματιστά στυλό/μολύβια, σημειώσεις post-it και μαυροπίνακας 

 
Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Οι ακόλουθες πτυχές θα 

αξιολογηθούν. 

● Ικανότητα προβληματισμού 

● Επικοινωνία 

● Αυτονομία 

● Ενεργή συμμετοχή 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
 

 

 
Τίτλος της δραστηριότητας 

Ο ποταμός της μάθησης: συμπεράσματα ζωτικών στόχων 

 
Συμμετέχοντες 

 
10-12 Νέοι 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Οι νέοι θα αναλογιστούν τις διαφορετικές διαστάσεις της μάθησης 

 
Οι νέοι θα προσδιορίσουν και θα προγραμματίσουν την επίτευξη ζωτικών στόχων μέσω 

διαδικασιών και δράσεων λήψης αποφάσεων 

 

Οι νέοι θα εμπλακούν και θα έχουν κίνητρα στη λήψη μελλοντικών ενεργειών 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 
Ο διαμεσολαβητής ζητά από τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν ένα ποτάμι που να 

αντιπροσωπεύει τη μάθησή τους στο μέλλον (δείτε το συνημμένο παράδειγμα). 

 

Ο ποταμός θα έχει αρκετούς παραποτάμους, καθένας που αντιπροσωπεύει μια σφαίρα μάθησης. 

Ως πρόταση, μπορεί να συμπεριληφθούν τέσσερις σφαίρες μάθησης (προσωπικές, κοινωνικές, 

οικογενειακές και εργασιακές), αλλά είναι δωρεάν να συμπεριληφθούν οι σφαίρες που τους 

αρέσουν. 

 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν πώς θα ήθελαν να είναι η μάθησή τους 

στο μέλλον. Πρέπει να σκεφτούν μακροπρόθεσμα και να μειώσουν σταδιακά τον χρόνο 

απεικόνισης, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις όπως φαίνονται παρακάτω: 
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Πώς φαντάζεστε ότι η εκμάθησή σας θα είναι σε 10 χρόνια; (Θα είστε ΧΧ ετών) Πώς 

φαντάζεστε ότι η μάθησή σας θα συμβεί σε 5 χρόνια; (Θα είστε ΧΧ ετών) Πώς 

φαντάζεστε ότι η εκμάθησή σας θα συμβεί σε 3 χρόνια; (Θα είστε ΧΧ ετών Πώς 

φαντάζεστε ότι η μάθησή σας θα συμβεί σε 1 χρόνο; (Θα είστε ΧΧ ετών) 

Τι πρέπει να κάνετε ΤΩΡΑ για να επιτύχετε τον στόχο/σενάριο που έχετε σχεδιάσει για ένα χρόνο 

από τώρα; 

 

Κάθε παραπόταμος ποταμού διαιρείται με πολλά σημάδια που σηματοδοτούν την περίοδο 1, 3, 5 

και 10 ετών. 

 
Οι συμμετέχοντες μοιράζονται χαρτιά πολλών χρωμάτων και κόβουν κύκλους διαφορετικών 

χρωμάτων για να επισημάνουν διαφορετικά στοιχεία σε κάθε παραπόταμο του ποταμού: 

· Τα επιθυμητά αποτελέσματα θα επισημαίνονται με κόκκινους κύκλους 

· Τα εμπόδια που θα βρεθούν θα επισημαίνονται με μπλε κύκλους 

· Ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε έργο θα επισημαίνεται με πράσινους κύκλους 

· Η υποστήριξη που θα έχουν θα επισημανθεί με ετικέτα πασχαλινών κύκλων 

 

 

Αφού όλοι οι μαθητές σχεδιάσουν το ποτάμι τους και έχουν σκεφτεί για το μέλλον τους για λίγο, 

αργότερα, ατομικά ή σε ομάδες, ο συντονιστής μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

φτιάξουν μια λίστα καθορίζοντας τα βήματα που θα πρέπει να κάνουν σε κάθε μαθησιακό τομέα. 

Μπορούν να οργανώσουν τις πληροφορίες σε έναν πίνακα για κάθε πεδίο μάθησης με τις 

ακόλουθες στήλες που πρέπει να συμπληρωθούν: 

· Στόχοι που θα επιτευχθούν το επόμενο έτος, αλλά και μεσοπρόθεσμα 

· Ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των στόχων 

· Χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων 

· Απαιτούμενοι πόροι (δικοί ή εξωτερικοί) 

· Αναγνώριση του επιτευχθέντος στόχου 

 
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να συνοψίσουν αυτές τις πληροφορίες και να δώσουν 

προτεραιότητα στα συμβάντα στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο φύλλο εργασίας. 

 

Το συμβάν/δράση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός: 
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6 μήνες 

 
ΠΤΥΧΟΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΤΗΤΑΣ 

 

(δείτε 

παρακάτω την 

κλίμακα) 

 
1 χρόνος 

 
ΠΤΥΧΟΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΤΗΤΑΣ 

 
2 χρόνια 

ή 

περισσότ

ερο 

 
ΠΤΥΧΟΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚ

ΟΥ 

 

 

μι 

        

 

 

 

 

 
Σχέδιο επαναταξινόμησης χρονικής προοπτικής 

 

  
Σημασία χρόνου 

 
Οτιδήποτε 

 
Ελάχιστα 

 
Αρκετά 

 
Πολύ 

 
Εντελώς 

  
Μέσα σε 5 μήνες 

     

  
Μέσα σε 1 χρόνο 

     

  
Μέσα σε 2 χρόνια 
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Ο συντονιστής εξηγεί ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να καταχωρήσουν τα γεγονότα που έχουν 

εντοπίσει προηγουμένως στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο φύλλο εργασίας για κάθε σφαίρα 

και στη συνέχεια να αξιολογήσουν τον βαθμό σπουδαιότητας για κάθε συμβάν. 

 

Για την αξιολόγηση, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια κλίμακα από 1 έως 5, όπου: 

 
5 = εντελώς σημαντικό 4 

= πολύ σημαντικό 

3 = κάπως σημαντικό 2 

= λίγο σημαντικό 

1 = καθόλου σημαντικό 

 
Στο τέλος της συνεδρίας, ο συντονιστής μπορεί να ρωτήσει τους συμμετέχοντες πώς αισθάνονται 

για τις ζωτικές προκλήσεις που έχουν προγραμματίσει και να σχολιάσει πώς μπορεί να είναι η 

διαδικασία για την επίτευξή τους (π.χ. μακρά, περίπλοκη, κάποια στιγμή απογοητευτική κλπ.). 

 

 

 
Αυτή είναι μια ευκαιρία να ολοκληρώσετε τη συνεδρία με αισιόδοξη αίσθηση και να μιλήσετε για 

τις ικανότητες που μπορεί να είναι χρήσιμες στη διαδικασία επίτευξης των στόχων. 

 

 

 
Χρήματα 

 

 

 

 

 

 
Μάθημα υπολογιστών 
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Κοινωνικός 

 

 

 

 

 

 
Οικογένεια 

 

 

 

 

 

 
Εργασία 

 

 

 

 

 

 
Προσωπικός 

 
Προτεινόμενος χρόνος 

 
1 ώρα για κάθε σφαίρα 

 
Υλικά και πόροι που 

απαιτούνται 

 
Πίνακας, χαρτί, στυλό, αρχείο Φύλλο εργασίας Wheel of Life, River of Life (προαιρετικό), 

φορητός υπολογιστής, χαρτί πολλών χρωμάτων για τους κύκλους. 
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Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

 
Οι ακόλουθες πτυχές μπορούν να εκτιμηθούν: 

· Ενεργή συμμετοχή 

· Επικοινωνιακές ικανότητες 

· Αυξήστε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαδικασία εκμάθησής τους 

· Αντανάκλαση 

· Ενεργώντας με αυτονομία και γνώση του εαυτού του 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3-Ημερολόγιο εκμάθησης 
 
 

 
Τι 

 

 

 

 

Οι μαθητές σημειώνουν σύντομα τι έκαναν κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής συνεδρίας της ενότητας. 

 
Γιατί 

 
Οι μαθητές κάνουν σύντομες αναλυτικές σημειώσεις μετά την ολοκλήρωση 

της ενότητας. Πρέπει να δοθεί έμφαση στη χρησιμότητα της μαθησιακής τους 

δραστηριότητας και στη μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η γνώση 

του γιατί κάποιος κάνει κάτι θα βοηθήσει τους μαθητές να περάσουν από 

παθητικοί σε ενεργητικοί μαθητές. 

 
Αντίδραση 

 

 

 

 

Οι νέοι κάνουν σύντομες σημειώσεις σχετικά με τη συναισθηματική τους 

ανταπόκριση στη δραστηριότητα: πρέπει να παρατηρηθεί η επίδραση σε 

αυτούς ως μαθητευόμενος. Αυτό θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν μια 

εικόνα του εαυτού τους ως μαθητευόμενου και ως μαθητή. 

 

Αυτός ο προβληματισμός επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρήσουν τι και 

πώς τους αρέσει να μαθαίνουν: τα θέματα και τα θέματα που τους αρέσουν 

- και αυτά που δεν τους αρέσουν τόσο πολύ. είτε τους αρέσουν οι διαλέξεις 

είτε το διάβασμα, είτε τους αρέσει η ομαδική εργασία είτε η ανεξάρτητη 

μελέτη. 

 
Εμαθα 
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Οι νέοι κάνουν σύντομες σημειώσεις για όλα όσα πιστεύουν ότι έχουν μάθει 

από τη δραστηριότητα. Αυτό είναι το μέρος όπου οι μαθητές κάνουν τη 

μάθησή τους συνειδητή, γεγονός που βελτιώνει τόσο την ποσότητα όσο και 

την ποιότητα της μάθησής τους. 

 
Ο καθορισμός 

του στόχου 

 

 

 

 

Οι νέοι σημειώνουν σύντομα τι θα κάνουν στη συνέχεια όσον αφορά τη 

μάθησή τους. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 –Τι έχω μάθει; 
 
 

 
Τίτλος της δραστηριότητας 

 
Τι έχω μάθει 

 
Συμμετέχοντες 

 
Έως 30 συμμετέχοντες ή εργάζονται σε ομάδες. 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
- Κατανόηση της ομοιότητας μεταξύ των προκλήσεων στη μάθηση μεταξύ των ανθρώπων. 

 
- Κατανοώντας τη διαφορά στη μάθηση όταν πρόκειται για γνώσεις και δεξιότητες. 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 
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Η άσκηση ξεκινά με την ανάμνηση της εμπειρίας κάθε συμμετέχοντα μιας μαθησιακής εμπειρίας από 

κάποια στιγμή πριν. 

 

Μετά από λέξεις στην ολομέλεια, η ομάδα συζητά τι είναι μάθηση: 

 
«Τι σημαίνει να μαθαίνεις κάτι;» 

 
"Πώς νιώθεις όταν έχεις μάθει κάτι;" "Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά της μαθησιακής διαδικασίας;" 

«Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι παράγοντες που διακόπτουν τη μαθησιακή διαδικασία; 

 
Οι συντονιστές γράφουν παραδείγματα μαθημάτων που έχουν αντληθεί σε πίνακα ή πίνακα. 

 
Μετά τη δημιουργία ενός γενικού ορισμού της μάθησης, οι συντονιστές προτείνουν τη διαίρεση της 

μαθησιακής διαδικασίας σε δύο ομάδες: γνώσεις και δεξιότητες. 

 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφτούν ατομικά και σιωπηλά το σημαντικό μάθημα που 

έμαθαν στη ζωή τους (ή κατά τη διάρκεια της περιόδου επιλογής του γεγονότος) όταν πρόκειται για 

γνώσεις και δεξιότητες (ένα από κάθε κατηγορία). Οι συμμετέχοντες καταγράφουν τα πράγματα που 

επέλεξαν στις κάρτες. 

 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια μοιράζοντας τις σκέψεις τους και απαντώντας στις 

ερωτήσεις: 

 
1. Γιατί το έμαθα; (Κίνητρο για μάθηση) 

 
2. Πώς το έχω μάθει; (Τρόποι μάθησης). 

 
Η περίληψη της συνεδρίας γίνεται στην ολομέλεια δημιουργώντας μια κοινή λίστα παραγόντων που 

παρακινούν να μάθουν και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι άνθρωποι. 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

 

45 λεπτά 
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Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

 
• Καρτέλλες 

 
• Δείκτης / στυλό 

 
• Εισαγωγή (PowerPoint) παρουσίαση 

 
Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 

 

 
Άσκηση βασισμένη σε: 

 
Μέθοδοι αντανάκλασης. Εργαλεία που κάνουν τη μάθηση πιο ουσιαστική. Πρακτικός οδηγός για 

εκπαιδευτές και διευκολυντές. 

 

Συγγραφείς: Femke Gordijn με Natalia Eernstman, Jan Helder και Herman Brouwer (2018) 

Wageningen Center for Development Innovation. 
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Μονάδα 3 

Προχωρώντας μπροστά 

 

Λογική 

 
Σήμερα, μία από τις κύριες προκλήσεις της εκπαίδευσης είναι η εξασφάλιση της ανάπτυξης των 

απαραίτητων δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των αλλαγών που επιφέρει η κοινωνία της 

πληροφορίας. Σε αυτή τη νέα κοινωνία, η κοινωνική επιτυχία ή αποτυχία συνδέεται σημαντικά με 

την ικανότητα επιλογής και επεξεργασίας πληροφοριών (Flecha, Gómez, & Puigvert, 2003) καθώς 

και με διανοητικές και γνωστικές δεξιότητες (Delors, 1996). 

 

Οι αλλαγές στην κοινωνία της πληροφορίας δεν επηρεάζουν μόνο την τεχνολογία και την 

οικονομία, αλλά και την οικογένεια, τον πολιτισμό, την ταυτότητα και τις προσωπικές σχέσεις. Η 

έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας συνεπάγεται επίσης μια «διαλογική στροφή»: όλο και 

περισσότερα άτομα, ομάδες, θεσμοί και τρόποι κατανόησης της πραγματικότητας και δημιουργίας 

γνώσης συνδέονται με την επικοινωνία και τον διάλογο, πιο συγκεκριμένα, με έναν διάλογο που 

βοηθά στην οικοδόμηση συναίνεσης και αποφάσεις (Aubert & Soler, 2007). Η γλώσσα έχει γίνει 

πιο σημαντική από ποτέ ως μέσο διαλόγου και επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοούν ο ένας 

τον άλλον και να λαμβάνουν αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον τους σε όλες τις κοινωνικές 

συνθήκες (Racionero & Valls, 2007). 

Επιπλέον, οι καλύτερες εκπαιδευτικές πρακτικές στην Ευρώπη πλαισιώνονται από τη διαλογική 

στροφή στις μαθησιακές επιστήμες (Racionero & Padrós, 2010). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι 

προτάσεις που βασίζονται στη διαλογική μάθηση είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση, καθώς 

παρέχουν υψηλής ποιότητας ανταπόκριση στις σημερινές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους, σε όλη αυτήν τη μονάδα: 

• Θα εντοπιστούν ορισμένα χαρακτηριστικά της τρέχουσας κατάστασης και των μελλοντικών 

σεναρίων. 

 
• Οι διαλογικές ικανότητες μάθησης θα τεθούν στο παιχνίδι. 

 
• Θα καθοριστούν επιτυχημένες στρατηγικές διαλόγου για νέους και ενήλικες μαθητές με 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 
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Στόχοι: 

 
Να προβληματιστούν για μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας της 

πληροφορίας και τις προκλήσεις της, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη της ικανότητας 

μάθησης για μάθηση για το μέλλον. 

 

Να γνωρίζουν τη σημασία του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης για τη μάθηση και την εκμάθηση της 

μάθησης. 

 
Προώθηση μιας θετικής και προληπτικής στάσης για το παρόν και το μέλλον, έτσι ώστε οι 

συμμετέχοντες να αισθάνονται ικανοί να βρουν εναλλακτικές λύσεις σε μελλοντικά σενάρια που 

μπορεί να είναι αβέβαιες. 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

 
Η ικανότητα επιλογής και επεξεργασίας πληροφοριών (Flecha, Gómez, & Puigvert, 2003) καθώς 

και η ικανότητα επικοινωνίας και συμμετοχής σε διαλόγους που βοηθούν στην οικοδόμηση 

συναίνεσης και στη λήψη αποφάσεων είναι σημαντικές δεξιότητες για μάθηση στο πλαίσιο της 

κοινωνίας της πληροφορίας και είναι σε θέση να μάθει πώς να μάθει περισσότερα στο μέλλον. Η 

ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους νέους ενήλικες, οι οποίοι 

είχαν πολύ λίγες ευκαιρίες τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. 

 

Η ικανότητα επιλογής και επεξεργασίας πληροφοριών παρουσιάζει, σήμερα, διαφορετικά 

χαρακτηριστικά από ό, τι στη βιομηχανική κοινωνία (Flecha, Gómez, & Puigvert, 2003). Για 

παράδειγμα, η απόκτηση πρόσβασης και η συγκέντρωση πληροφοριών δεν είναι πλέον τα κλειδιά, 

καθώς οι πληροφορίες είναι όλο και πιο προσιτές σε όλους, καθώς και φθηνές και γρήγορα 

προσβάσιμες. Το πρόβλημα τώρα είναι η επιλογή των σωστών πληροφοριών για κάθε περίσταση, 

μαζί με την επεξεργασία και την κατάλληλη χρήση τους. Η ενημέρωση παίζει επίσης σημαντικό 

ρόλο στις αποφάσεις μας τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. 

 

Η ικανότητα επικοινωνίας και συμμετοχής σε διαλόγους που βοηθούν στη δημιουργία συναίνεσης 

και στη λήψη αποφάσεων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του παρόντος και τη λήψη 

αποφάσεων για το μέλλον. Αυτή η ικανότητα είναι καθολική και, ως εκ τούτου, είναι ένα πιθανό 

εργαλείο για όλους εκείνους που στερούνται επίσημων ακαδημαϊκών διπλωμάτων αλλά έχουν 
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άλλη ζωή, εργασία και κοινωνικές εμπειρίες. Οι σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες έχουν 

περιγράψει πώς αμφισβητούνται οι παλιές σχέσεις εξουσίας στις τρέχουσες κοινωνίες από μια 

διαδικασία που απαιτεί αύξηση του διαλόγου στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή μας 

ως άτομα και ως ομάδες (Aubert & Soler, 2007). Λύνουμε ολοένα και περισσότερα προβλήματα 

μέσω διαλόγου. Αυτή η κοινωνική στροφή ονομάστηκε "διαλογική στροφή" λόγω της κεντρικής 

θέσης που έχει ο διάλογος σε όλους τους τομείς: πολιτική, εργασία, εκπαίδευση, οικογένεια, 

φίλους κ.λπ. Οι παλιές ιεραρχίες εξουσίας, χαρακτηριστικές της βιομηχανικής εποχής, χάνουν 

ολοένα και περισσότερο τη νομιμότητά τους. Η αύξηση των διαλογικών αλληλεπιδράσεων είναι 

μέρος αυτής της στροφής. Οι διαλογικές αλληλεπιδράσεις είναι αλληλεπιδράσεις που βασίζονται 

στην ισότητα και αναζητούν κατανόηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και των συνομιλητών, 

αποτιμώντας τα επιχειρήματα ανάλογα με τη συμβολή τους στη γνώση αντί για τη θέση ισχύος 

του δημιουργού τους. Ο διαλογικός προβληματισμός αποτελείται από μια διαδικασία 

προβληματισμού, διαλόγου και απόφασης και αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για 

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και του αποπροσανατολισμού, δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη 

τις διαφορετικές απόψεις που προέβαλαν οι συμμετέχοντες, βοηθώντας να αποφασιστεί η 

καλύτερη επιλογή πιο ελεύθερα και με περισσότερα επιχειρήματα. Η διαλογική στροφή της 

κοινωνίας μας προκαλεί να ενισχύσουμε τις ικανότητες που σχετίζονται με την εκμάθηση της 

μάθησης, να δημιουργούμε διαλογικές αλληλεπιδράσεις και να κάνουμε διαλογικούς 

προβληματισμούς, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους καλύτερα, 

τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, και να δημιουργούν ίσες σχέσεις. Επιπλέον, αυτό θα 

συμβάλει στην κοινωνική συνοχή. 

 

Οι τρέχουσες μαθησιακές επιστήμες και οι εκπαιδευτικές θεωρίες συμβαδίζουν με αυτή τη 

«διαλογική στροφή» της κοινωνίας και τοποθετούν τον διάλογο στο κέντρο κάθε μαθησιακής 

διαδικασίας. Στην πραγματικότητα, ήδη ψυχολόγοι όπως ο Vygotsky (1978) τόνισαν την ανάγκη 

για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις για ανάπτυξη, με τη μάθηση να δημιουργείται πρώτα δια-

ψυχολογικά και αργότερα να εσωτερικεύεται. Όλο και περισσότερο, η διυποκειμενικότητα 

αναγνωρίζεται σήμερα ότι οδηγεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων μας. Όλη μας η μάθηση 

βρίσκεται, σε μια κοινότητα, σε ένα πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο (Racionero & Padrós, 

2010). Η διαλογική μάθηση (Flecha, 2000) βασίζεται στον διάλογο για την ισότητα, την 

πολιτιστική νοημοσύνη, τον μετασχηματισμό, τη διάσταση των οργάνων, τη δημιουργία 

νοήματος, την αλληλεγγύη, την ισότητα των διαφορών. 

 

Η διαλογική μάθηση και οι αρχές της μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων που 
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σχετίζονται με την εκμάθηση της μάθησης, καθώς και των ικανοτήτων που σχετίζονται με την 

απαιτούμενη δια βίου μάθηση. Μεταξύ αυτών των ικανοτήτων ξεχωρίζουν οι ικανότητες λήψης 

αποφάσεων, μάθησης, σκέψης για τον εαυτό του, ανάλυσης της κοινωνίας, διαίσθησης για 

καινοτομία, επικοινωνίας, διδασκαλίας και σχέσης με ανθρώπους σε πλαίσια 

διαπολιτισμικότητας. Είναι επίσης σημαντικό να έχετε την ικανότητα να καταπολεμάτε την 

απαισιόδοξη σκέψη, η οποία συνεπάγεται ότι είστε βέβαιοι ότι είναι δυνατή η υπέρβαση των 

δυσκολιών (Racionero & Valls, 2007), ακόμη και αν οι κίνδυνοι αυξάνονται στην εποχή της 

πληροφορίας.  

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

Ο συντονιστής θα προωθήσει διαλογικούς προβληματισμούς και αλληλεπιδράσεις εντός της 

ομάδας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προώθηση ισότιμων διαλόγων και διαλογικής ανταλλαγής 

μεταξύ των συμμετεχόντων και μεταξύ εκπαιδευτών και συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, οι 

δραστηριότητες που προωθούνται στις συνεδρίες είναι κυρίως: διαλογικές συγκεντρώσεις, 

εργασία σε ετερογενείς ομάδες, ανάλυση κειμένων για επίτευξη συναίνεσης, προφορικές 

παρουσιάσεις και κατάρτιση στρατηγικών. 

 

Έτσι, αυτή η ενότητα είναι μια ευκαιρία για τους νέους να συνειδητοποιήσουν τη σημασία που 

έχει ο διάλογος σε όλες τις μαθησιακές διαδικασίες και δραστηριότητες. 

 

 

 
Τίτλος της δραστηριότητας 

 
Ημερολόγιο εκμάθησης 

 
Συμμετέχοντες 

 
10-12 νέοι 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
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Οι νέοι θα κατανοήσουν τα οφέλη της ικανότητας επιλογής και επεξεργασίας πληροφοριών 

 
Οι νέοι θα κατανοήσουν τις συνέπειες της «διαλογικής στροφής» στην ανάπτυξη της ικανότητας 

εκμάθησης μάθησης. 

 

Οι νέοι θα αναπτύξουν την ικανότητά τους να αναλύουν, να κάνουν διαλογικούς προβληματισμούς και 

να συμμετέχουν σε διαλογική επικοινωνία. 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 
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1. Εντοπισμός και πλαίσιο της μονάδας 

 
2. Ανάγνωση των κειμένων της ενότητας σε μικρές ομάδες (βλ. Οδηγίες στα Φύλλα εργασίας) 

 
3. Συζήτηση μεταξύ ολόκληρης της ομάδας (δείτε οδηγίες στα Φύλλα εργασίας 5) 

 
4. Προσδιορίστε σε μικρές ομάδες τις στρατηγικές που οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι 

μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη για να μάθουν να μαθαίνουν στο πλαίσιο της κοινωνίας 

της πληροφορίας. 

 

5. Ομαδική συζήτηση 

 
6. Κάθε συμμετέχων θα αναφέρει λεπτομερώς στο μαθησιακό του ημερολόγιο τις 

στρατηγικές που μπορεί να είναι χρήσιμες για τη βελτίωση του σχεδίου δράσης του στο 

τέλος της ενότητας. 

 
Προτεινόμενος χρόνος 

 
1,5 ώρα 

 
Υλικά και πόροι που 

απαιτούνται 

 
Φύλλα εργασίας 5 για κάθε συμμετέχοντα. 

 
1. Διαβάστε  τα παρακάτω κείμενα σε μικρές ομάδες. 

 
● Κάθε άτομο θα αναδείξει τις ιδέες που πιστεύει ότι είναι οι πιο σημαντικές. 

 
Κοινωνία της Πληροφορίας 

Στις αρχές του τελευταίου τετάρτου του εικοστού αιώνα, οι κυρίαρχες ομάδες έδωσαν προτεραιότητα σε 

μια γρήγορη εισαγωγή στην πληροφορική επανάσταση. Η νέα οικονομία αυξάνει τη σημασία των 

επαγγελμάτων που λειτουργούν με υψηλό περιεχόμενο πληροφοριών και γνώσεων. Παλαιότερα, ήταν 

σημαντικό να παράγουμε ντομάτες ή αυτοκίνητα και τώρα αυτό που είναι σημαντικό είναι να παρέχουμε 

υπηρεσίες όπως ο τουρισμός ή η υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, η βασική αλλαγή δεν είναι στο τι 

παράγεται ή γίνεται, αλλά η διαδικασία με την οποία παράγεται ή γίνεται. Η παραγωγή ντομάτας, 

αυτοκινήτων ή υπηρεσιών υγείας θα συνεχίσει να είναι σημαντική, αλλά αυτό είναι όλο 
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γίνεται μέσω μιας ολοένα και πιο ενημερωτικής διαδικασίας. Οι διαδικασίες πληροφόρησης κυριαρχούν 

προοδευτικά σε όλους τους πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς τομείς. 

 

Η γεωργία και η βιομηχανία δεν εξαφανίζονται ούτε παύουν να είναι σημαντικές, αλλά και οι δύο 

εισάγουν ολοένα και πιο ενημερωτικές διαδικασίες στην παραγωγή. 

 

Στην κοινωνία της πληροφορίας, η κύρια πηγή επιτυχίας ή αποτυχίας ατόμων, ομάδων και τα ιδρύματα 

είναι η ικανότητά τους να επιλέγουν και να επεξεργάζονται σχετικές πληροφορίες. 

 

Ο βασικός παράγοντας δεν είναι η συσσώρευση πληροφοριών ή η πρόσβαση σε αυτήν, γιατί κάθε μέρα 

υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες που είναι προσιτές σε περισσότερα άτομα. 

 

(Τεμάχια του βιβλίου: Flecha, R., Gómez, J., & Puigvert, L. (2001). Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία. 

Νέα Υόρκη: Πίτερ Λανγκ) 

 

 

 
Η διαλογική στροφή 

 
1. Μοιραστείτε τις ιδέες που έχετε επισημάνει υποστηρίζοντας γιατί τις θεωρείτε σημαντικές και 

συσχετίζοντάς τις με τις προκλήσεις που θέτουν αυτές οι πραγματικότητες για να βρουν δουλειά και να 

συνεχίσουν να μαθαίνουν. 

 

2. Κρατήστε σημειώσεις για να συμμετάσχετε σε μια συζήτηση με όλη την ομάδα. 

 
3. Συζήτηση μεταξύ ολόκληρης της ομάδας. Μοιραστείτε με όλη την ομάδα τις ιδέες που ήταν πιο 

σημαντικές. Καθορίστε τις κύριες προκλήσεις που πιστεύετε ότι αυτό το σενάριο συνεπάγεται και τις 

ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουμε για να ενσωματωθούμε πλήρως στο νέο αυτό πλαίσιο 

 

4. Σε μικρές ομάδες, καθορίστε τις στρατηγικές που πιστεύετε ότι μπορούν να σας φανούν χρήσιμες 

στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και της διαλογικής στροφής. 

 

5. Συζήτηση μεταξύ ολόκληρης της ομάδας. Παρουσιάστε τις στρατηγικές στην υπόλοιπη ομάδα. 

Υποστηρίζοντας γιατί τα θεωρείτε σημαντικά. 

 

6. Κάθε συμμετέχων θα αναφέρει λεπτομερώς στο μαθησιακό του ημερολόγιο τις στρατηγικές που 

μπορεί να είναι χρήσιμες για τη βελτίωση του σχεδίου δράσης του στο τέλος της ενότητας. 
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Στις αρχές του τελευταίου τετάρτου του εικοστού αιώνα, οι κυρίαρχες ομάδες έδωσαν προτεραιότητα σε 

μια γρήγορη εισαγωγή στην πληροφορική επανάσταση. Η νέα οικονομία αυξάνει τη σημασία των 

επαγγελμάτων που λειτουργούν με υψηλό περιεχόμενο πληροφοριών και γνώσεων. Παλαιότερα, ήταν 

σημαντικό να παράγουμε ντομάτες ή αυτοκίνητα και τώρα αυτό που είναι σημαντικό είναι να παρέχουμε 

υπηρεσίες όπως ο τουρισμός ή η υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, η βασική αλλαγή δεν είναι στο τι 

παράγεται ή γίνεται, αλλά η διαδικασία με την οποία παράγεται ή γίνεται. Η παραγωγή ντομάτας, 

αυτοκινήτων ή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης θα συνεχίσει να είναι σημαντική, αλλά όλα γίνονται 

μέσω μιας ολοένα και πιο ενημερωτικής διαδικασίας. Οι διαδικασίες πληροφόρησης κυριαρχούν 

προοδευτικά σε όλους τους πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς τομείς. 

 

Η γεωργία και η βιομηχανία δεν εξαφανίζονται ούτε παύουν να είναι σημαντικές, αλλά και οι δύο 

εισάγουν ολοένα και πιο ενημερωτικές διαδικασίες στην παραγωγή. 

 

Στην κοινωνία της πληροφορίας, η κύρια πηγή επιτυχίας ή αποτυχίας ατόμων, ομάδων και τα ιδρύματα 

είναι η ικανότητά τους να επιλέγουν και να επεξεργάζονται σχετικές πληροφορίες. 

 

Ο βασικός παράγοντας δεν είναι η συσσώρευση πληροφοριών ή η πρόσβαση σε αυτήν, γιατί κάθε μέρα 

υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες που είναι προσιτές σε περισσότερα άτομα. 

 

(Τεμάχια του βιβλίου: Flecha, R., Gómez, J., & Puigvert, L. (2001). Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία. 

Νέα Υόρκη: Πίτερ Λανγκ) 

 
Οδηγίες για την αξιολόγηση 

·  Προσδιορισμός χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της κοινωνίας της πληροφορίας και 

στοιχείων που σχετίζονται με τη διαλογική στροφή της κοινωνίας. 

 

· Προώθηση διαλογικών αλληλεπιδράσεων και προβληματισμών. 
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Τίτλος της δραστηριότητας 

 
Δημιουργία κοινού σχεδίου δράσης 

 
Συμμετέχοντες 

 
10-12 νέοι 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Οι νέοι θα μπορούν να συνοψίσουν τη μάθησή τους που συνέβη κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

 
Οι νέοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη γνώση σε μελλοντικά μαθησιακά πλαίσια και να τη 

μοιράζονται με άλλους νέους μαθητές. 

 

Οι νέοι θα μπορούν να αναλύουν, να κάνουν διαλογικούς προβληματισμούς και να συμμετέχουν σε 

διαλογική επικοινωνία προκειμένου να ξεπεράσουν διαφορετικές καταστάσεις. 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 
Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ένα Κοινό Σχέδιο Δράσης σε μικρές (4-5 συμμετέχοντες), 

ετερογενείς ομάδες, το οποίο θα συνεργαστεί βάσει αλληλεπίδρασης και διαλόγου. Τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία του προτεινόμενου σχεδίου θα συζητηθούν στις ομάδες. 

 
Προτεινόμενος χρόνος 

 
1,5 ώρα 

 
Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
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Φύλλο εργασίας 6 για κάθε συμμετέχοντα. 
 

 
 

 
ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΡΑΣΗΣ 

 
Στόχοι και στόχοι για να μάθουμε ότι μοιραζόμαστε 

 
Δραστηριότητες, τόποι, ιδρύματα και άλλα μέσα για την επίτευξη αυτής της μάθησης 

 
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον; 

 
Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 
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· Τονίστε τη σημασία της ενσωμάτωσης της γνώσης που αποκτήθηκε στα σχέδια δράσης. 

 
· Προωθήστε την ομαδική εργασία και τις διαλογικές αλληλεπιδράσεις 

 
Τίτλος της δραστηριότητας 

 
Χρόνος γιορτής: Μάθηση με 

ευχαρίστηση 

 
Συμμετέχοντες 

 
10-12 νέοι 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Οι νέοι θα αισθάνονται σίγουροι ότι θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους που έχουν 

αποκτηθεί μέσω του μαθήματος. Οι νέοι έχουν κίνητρο να συνεχίσουν τη μάθησή τους. 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 
Η έκφραση συναισθημάτων και η ανταλλαγή ιδεών βοηθούν τους συμμετέχοντες να αισθάνονται σίγουροι 

για αυτό που έχουν επιτύχει. Σε ένα περιστασιακό και χαλαρωτικό περιβάλλον, όπως ένα potluck πάρτι 

στο τέλος, οι μαθητές μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα για όσα έχουν μάθει, πώς μπορούν να εξασκηθούν 

στις δικές τους καταστάσεις και επίσης τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον. Ο σκοπός αυτής της ευκαιρίας 

να αφήσει τους μαθητές να μιλήσουν είναι να τους βοηθήσει να εδραιώσουν ιδέες για τη ζωή με 

μαθησιακές δεξιότητες και να τους παρακινήσουν για περαιτέρω μάθηση. 
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Ημερολόγιο εκμάθησης 
 
 

 
Τι 

 

 

 

 

Οι νέοι σημειώνουν σύντομα τι έκαναν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

συνεδρίας της ενότητας. 

 
Γιατί 

 

 

 

 

Οι νέοι κάνουν σύντομες αναλυτικές σημειώσεις μετά την ολοκλήρωση της 

ενότητας. Πρέπει να δοθεί έμφαση στη χρησιμότητα της μαθησιακής τους 

δραστηριότητας και στη μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η 

γνώση του γιατί κάποιος κάνει κάτι θα βοηθήσει τους μαθητές να περάσουν 

από παθητικοί σε ενεργητικοί μαθητές. 

 
Αντίδραση 

 

 

 

 

Οι μαθητές κάνουν σύντομες σημειώσεις για τη συναισθηματική τους 

ανταπόκριση στη δραστηριότητα: η επίδραση σε αυτούς ως μαθητευόμενος 

πρέπει να παρατηρηθεί. Αυτό θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν μια 

εικόνα του εαυτού τους ως μαθητευόμενου και ως μαθητή. 

 

Αυτός ο προβληματισμός επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρήσουν τι και 

πώς τους αρέσει να μαθαίνουν: τα θέματα και τα θέματα που τους αρέσουν 

- και αυτά που δεν τους αρέσουν τόσο πολύ. είτε τους αρέσουν οι διαλέξεις 

είτε το διάβασμα, είτε τους αρέσει η ομαδική εργασία είτε η ανεξάρτητη 

μελέτη. 
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Εμαθα 

 

 

 

 

Οι μαθητές σημειώνουν σύντομα όλα όσα πιστεύουν ότι έχουν μάθει από τη 

δραστηριότητα. Αυτό είναι το μέρος όπου οι μαθητές κάνουν τη μάθησή 

τους συνειδητή, γεγονός που βελτιώνει τόσο την ποσότητα όσο και την 

ποιότητα της μάθησής τους. 

 
Ο καθορισμός 

του στόχου 

 

 

 

 

Οι μαθητές σημειώνουν σύντομα τι θα κάνουν στη συνέχεια όσον αφορά 

τη μάθησή τους. 

 

 

 
 

 
Τίτλος της δραστηριότητας 

 
Ταξίδι στη μνήμη 

 
Συμμετέχοντες 

 
Ατομική δραστηριότητα + συλλογική κοινή χρήση 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
-Μεγιστοποίηση της ικανότητας αποθήκευσης σημαντικών πληροφοριών και συσχέτισής τους με 

προσωπικές ανάγκες 

 
-Η ικανότητα δημιουργίας υλικών συνδέσεων με πιο αφηρημένες ιδέες 

 
-Περισσότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσωπική κλίση και όραμα 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 
Κάθε συμμετέχων καλείται να δημιουργήσει ένα ευφάνταστο ταξίδι, βασισμένο σε μέρη και 

περιοχές που γνωρίζει στην πραγματική ζωή (το σπίτι του, ο δρόμος για το σχολείο του, το 

αγαπημένο του πάρκο κ.λπ.). Αυτό το ταξίδι όμως θα πρέπει να συνδέεται με κάτι που πρέπει να 

διαμορφώσουν και να απομνημονεύσουν για να φτάσουν στον στόχο τους. Για το λόγο αυτό, αυτή 

η δραστηριότητα μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με ένα ημερολόγιο μάθησης ή/και έναν χάρτη ή ένα 

σχέδιο δράσης, καθώς κάθε βήμα του φυσικού ταξιδιού θα αντιπροσώπευε μία από τις φάσεις της 

διαδικασίας ανάπτυξής τους, βοηθώντας τους να έχουν μια σαφέστερη εικόνα και αίσθηση προόδου. 

 

Εάν σε ένα εκπαιδευτικό μάθημα, οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ένα 

ταξίδι με βάση την τοποθεσία στην οποία πραγματοποιείται η εκπαίδευση, κάνοντας μια ιδανική 

διαδρομή που όλοι μοιράζονται, αλλά που ο καθένας τους μπορεί να χρησιμοποιήσει ξεχωριστά, 

εστιάζοντας στους χώρους και τις περιοχές που πήρε επισυνάπτεται περισσότερο. 

 

Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται σε μια γνωστή τεχνική μνήμης, που χρησιμοποιείται επίσης από 

τους Ρωμαίους και είναι γνωστή ως «Ρωμαϊκό δωμάτιο» και τώρα ως «Η μέθοδος του ταξιδιού». 

 

Η δραστηριότητα θα λειτουργούσε καλύτερα εάν μετά το μεμονωμένο μέρος κάθε συμμετέχων είχε 

την ευκαιρία να παρουσιάσει το προσωπικό του ταξίδι στην υπόλοιπη ομάδα, συνδυάζοντάς το με 

δημιουργικά εργαλεία. 

 

Αν αυτοπροσώπως θα μπορούσε να γίνει ένα οπτικό σχέδιο ή μια στιγμή αφήγησης, αλλά μπορεί 

επίσης να συμβεί στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ορισμένους ιστότοπους όπως Canva, Powtoon 

ή άλλους εύχρηστους 
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Προτεινόμενος χρόνος 

 
40-45 λεπτά ατομικής εργασίας + χρόνος για την ομαδική παρουσίαση σύμφωνα με τους 

συμμετέχοντες αλλά όχι περισσότερο από 20-25 λεπτά. 

 
Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

 
Εκτός σύνδεσης: Στυλό, χρωματιστά στυλό, μαρκαδόροι, χαρτιά 

 
Online: Εφαρμογές και ιστότοποι αφήγησης ιστοριών, υποστηρίξεις γραφικών όπως Canva, 

Powtoon αλλά και Google Jemboards ή Mirò. 

 
Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

 
Οι ακόλουθες πτυχές μπορούν να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση: 

 
· Ενεργή συμμετοχή 

 
· Ικανότητες επικοινωνίας και κοινής χρήσης 

 
· Αυξημένη ευαισθητοποίηση για τη μαθησιακή τους διαδικασία 

 
· Αντανάκλαση 

 
· Ενεργώντας με αυτονομία και γνώση του εαυτού του 

 
· Ικανότητα στρατηγικής στρατηγικής για σχέδια και δραστηριότητες δράσης 
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Πρόσθετη δραστηριότητα για νέους εργαζόμενους και άλλους εκπαιδευτικούς 
 

 
 

 
Τίτλος της δραστηριότητας 

 
Προσωπική και συλλογική ενδυνάμωση για επαγγελματίες μέσω 

ημερολογίου εκμάθησης 

 
Συμμετέχοντες 

 
Μια ομάδα επαγγελματιών εκπαιδευτών, μεταξύ 3 και περίπου 20. 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Επίγνωση της προσωπικής κατάστασης, κοινή με τους άλλους. 

 

Βαθύτερη εργασία για την προσωπική ποσότητα και ποιότητα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. 
 

Ανταλλαγή απόψεων και χαρακτηριστικών μεταξύ των συμμετεχόντων και δυνατότητα 

παρακολούθησης κοινών και διαφορών. 
 

SWOT του περιβάλλοντος προσωπικής και συλλογικής μάθησης. 

 

Σχέδιο κατάρτισης για την προσωπική ενδυνάμωση, που θα συγχωνευθεί στη δημιουργία μιας 

συλλογικής. 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 
Η δραστηριότητα έχει τρεις κύριες φάσεις, μπορεί να γίνει σε τρεις διαφορετικές συναντήσεις αλλά 

μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και τις συγκεκριμένες ανάγκες. 
 

Μια πρώτη φάση με τους συμμετέχοντες έχει οριστεί με στόχο την εμβάθυνση των προσωπικών 

χαρακτηριστικών. Σε αυτή τη συνάντηση, που θα αντιπροσωπεύει ένα είδος «εισαγωγής» για το ίδιο 

το ημερολόγιο μάθησης, θα εμβαθύνουμε τις πτυχές τόσο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

στάσεων όλων των συμμετεχόντων από προσωπική άποψη. 
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Μια δεύτερη φάση είναι η ανταλλαγή απόψεων. οι συμμετέχοντες σε ζευγάρια ή/και σε μεγαλύτερες 

ομάδες μοιράζονται τα προσωπικά επιτεύγματα και συλλέγεται μια λίστα με κοινά σημεία. Αυτή η 

λίστα θα είναι το πλαίσιο ενός «κοινού» ημερολογίου μάθησης. 
 

Μια τρίτη φάση είναι αυτή στην οποία θα υπάρξει ανάλυση SWOT δύο φάσεων και έτσι θα είναι 

εύκολο να εκπληρωθεί ένα σχέδιο για να επικεντρωθεί σε αυτά που θα μάθει από αυτό. 
 

Αυτό θα δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό σχέδιο ως μωσαϊκό στο οποίο τα μεμονωμένα μέρη 

δημιουργούν τη γενική στρατηγική. 

 
Προτεινόμενος χρόνος 

 
Η διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται από την ίδια ομάδα συμμετεχόντων, η οποία υποτίθεται ότι 

έχει ήδη συσταθεί ως ομάδα. 
 

Κάθε φάση μπορεί να ρυθμιστεί με διαφορετικό χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και 

το βάθος της εργασίας που πρέπει να γίνει. Η δομή και η σταθερότητα του τελικού αποτελέσματος 

εξαρτώνται από αυτό. η επιθυμητή διάρκεια της φάσης ανάθεσης δεν πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 

ώρα και 30 μέτρα. 
 

Δεν απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος διακοπής μεταξύ των μεμονωμένων φάσεων: μπορεί να είναι σε 

μία ημέρα ή όχι. 

 
Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

 
Κανένας. Δίσκος και μαρκαδόροι, χαρτιά και στυλό Α4. 

 

Προαιρετικό θα πρέπει να είναι η παροχή ενός φυλλαδίου μιας ανάλυσης SWOT και ενός 

σημειωματάριου που θα επιτρέπει να σημειωθεί η δομή του ημερολογίου μάθησης. 

 
Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με μια ομάδα που είναι ήδη δομημένη ως 

ομάδα. Θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αξιολόγηση σε οποιοδήποτε μέρος για να εξασφαλιστεί η 

καλύτερη ομαδική εργασία και προσωπική και συλλογική προσέγγιση της τελικής στρατηγικής. 
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Μονάδα 4 

Ατομικότητα και ομαδική προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία 

 
Οι επιδράσεις της ατομικής έναντι της ομαδικής μάθησης στην απόδοση και τη διανοητική 

προσπάθεια των δοκιμών διατήρησης και μεταφοράς διερευνήθηκαν σε πολλές μελέτες και μέσω 

πρακτικών δραστηριοτήτων (Individual Versus Group Learning as a function of Task Complexity: 

An Exploration in the Measurement of Group Cognitive Load/January 2008- Στο βιβλίο: Beyond 

Knowledge: The Legacy of Competence (σελ.21-28)- Συγγραφείς: Femke Kirschner, Fred Paas, 

Paul Kirschner). Εφαρμόζοντας τη θεωρία του γνωστικού φορτίου, οι ομάδες θεωρήθηκαν ως 

συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών στα οποία τα μέλη της ομάδας, μέσω επικοινωνίας και 

συντονισμού των πληροφοριών (δηλαδή, το κόστος συναλλαγής) μπορούν να κάνουν χρήση της 

μαθησιακής ικανότητας του άλλου. Υποτίθεται ότι, με μικρές εργασίες πολυπλοκότητας, τα μέλη 

της ομάδας θα επιτύχουν την ίδια απόδοση δοκιμής, αλλά με μεγαλύτερη προσπάθεια εκμάθησης 

από τα άτομα λόγω του κόστους συναλλαγής. Με υψηλές εργασίες πολυπλοκότητας, τα μέλη της 

ομάδας αναμενόταν να επιτύχουν υψηλότερη απόδοση δοκιμής με χαμηλότερη προσπάθεια 

εκμάθησης από τα άτομα, επειδή το κόστος συναλλαγής είναι ελάχιστο σε σύγκριση με το κέρδος 

που προσφέρει η διαίρεση του γνωστικού φορτίου. 

 

Οι συνεργατικές δομές μάθησης πιστεύεται ότι ωφελούν τους μαθητές, έχοντας τους μαθητές να 

μάθουν από τους συνομηλίκους τους. Οι συνεταιριστικές ομάδες αναθέτουν γενικά ρόλους σε 

μεμονωμένους μαθητές με βάση τα δυνατά και αδύνατα σημεία, διασφαλίζοντας ότι όλοι στην 

ομάδα συνεργασίας συμβάλλουν σε μια δραστηριότητα ή έργο στην τάξη. Ενώ μια συνεργατική 

μάθηση μπορεί να διευκολύνει την καλύτερη διαχείριση της ομάδας μάθησης, μπορεί κανείς να 

αναρωτηθεί εάν αυτές οι δομές θα ωφελήσουν τους μαθητές που δεν έχουν ήδη επιδόσεις σε 

επίπεδο τάξης. Επίσης, εάν οι μαθητές μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον σε συνεργατικές ομάδες, 

τι ρόλο παίζει το επίπεδο του περιεχομένου της τάξης και η προηγούμενη γνώση του μαθητή στη 

δύναμη της συνεργατικής ομαδοποίησης; Η χρήση ανταγωνιστικών δομών στην τάξη θεωρείται 

αρνητική επειδή θεωρείται ότι παράγουν «νικητές» και «ηττημένους». Συνήθως υπάρχουν λίγοι 

νικητές και πολλοί χαμένοι από αυτούς τους διαγωνισμούς. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΜΑΙ, ΕΧΩ, ΠΑΝΤΑ, ΠΟΤΕ 

 
Ξεκινάμε με κάτι βασικό! 

 
Συμπληρώστε τον πίνακα που θα βρείτε στην επόμενη σελίδα, εξηγώντας όλες τις πτυχές ή όλες 

τις συνήθειες που σας περιγράφουν καλύτερα. Αφού το κάνετε, επιλέξτε μία εικόνα για κάθε 

ενότητα (από τα προσωπικά σας αρχεία ή από το διαδίκτυο) που εκφράζει το περιεχόμενο που 

γράψατε. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα στην επόμενη σελίδα ή ένα κομμάτι χαρτί, έναν πίνακα. 

Οτιδήποτε λειτουργεί καλύτερα για εσάς. 

Αφού ολοκληρώσετε αυτήν τη δραστηριότητα, με τον δικό σας ρυθμό, μπορείτε να την 

συμπεριλάβετε στο ημερολόγιο εκμάθησής σας. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

57 



58 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΤΙΛΗΗ: ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕ 

ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 

Προχωράμε με ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων: την 

αντίληψη! Κοιτάξτε γρήγορα οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

εικόνες, τι βλέπετε; 
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Οι άνθρωποι θα δουν διαφορετικά πράγματα σε κάθε μία από αυτές τις εικόνες, (πάπια ή 

λαγουδάκι σε 1, φλιτζάνια ή προφίλ σε 2, ηλικιωμένη κυρία ή νεαρή κυρία στα 3) δεν υπάρχει 

σωστή ή λάθος απάντηση, εξαρτάται από την αντίληψή σας, αλλά η ουσία είναι ότι ... υπάρχουν 

περισσότερα από ό, τι φαίνεται, αν κοιτάξετε περισσότερο και με διαφορετική νοοτροπία, 

πιθανότατα θα δείτε όλες τις διαφορετικές φιγούρες! 

 
 

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε 2 κάρτες: ολοκληρώνετε την πρώτη, ως συνήθως, 

χρησιμοποιώντας το σχέδιο ή φτιάχνοντας τη δική σας, γράψτε τις πρώτες ιδέες που σας έρχονται 

στο μυαλό, μην σκεφτείτε πολύ τις απαντήσεις! 

Αφού το κάνετε, θα μπορούσατε να ζητήσετε από τρία άτομα από διαφορετικά μέρη της ζωής σας 

να το ολοκληρώσουν και να σας το επιστρέψουν: 

1) κάποιος σε στενό οικογενειακό κύκλο (ενήλικες, σύντροφοι, συγγενείς κ.λπ.), 

 
2) επαγγελματικός κύκλος (συνεργάτες, ανώτεροι, άλλοι συνάδελφοι), 

 
3) νέοι (φοιτητής, κατά προτίμηση πρώην μαθητής, γιος/κόρη, ανιψιός κ.λπ.) 

 
Ζητήστε τους να απαντήσουν γρήγορα, να μην σκεφτούν πολύ και να πουν το πρώτο πράγμα που 

τους έρχεται στο μυαλό. Στη συνέχεια, συγκρίνετε τα διαφορετικά αποτελέσματα και, τέλος, 

γράψτε τη δεύτερη καταχώρηση στο ημερολόγιό σας. 
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ΑΝΤΙΛΗΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 
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ΑΝΤΙΛΗΗ: ΠΩΣ ΜΕ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 

 
Πρόσωπο Α - Οικογένεια ή στενός κύκλος (μόνο για ενήλικες): Όνομα     

Πρόσωπο Β - Συνάδελφος, συνεργάτης, αφεντικό: Όνομα    

Πρόσωπο Γ -Νέος (φοιτητής, πρώην μαθητής, ανιψιός/ανιψιά): Όνομα    
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: 
 

Τίτλος της δραστηριότητας 

Αποσπάσματα 

Συμμετέχοντες 

Συλλογική κοινή χρήση (οποιοσδήποτε αριθμός συμμετεχόντων) 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

-Προώθηση προβληματισμού και ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων για διαφορετικά θέματα, 

συμπεριλαμβανομένων των δύσκολων 

-Η ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ανταλλαγής ιδεών 

-Περισσότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσωπική κλίση και όραμα 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Τα αποσπάσματα μπορούν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να ξεκινήσετε τον 

προβληματισμό επειδή υπάρχει αρκετή προσφορά και μπορούν να εμπνεύσουν ή να 

ερμηνευτούν με πολλούς τρόπους. Για αυτήν την άσκηση οι διευκολυντές/εκπαιδευτές θα 

πρέπει να χρησιμοποιούν ένα μείγμα εισαγωγικών που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 

απόψεις αντί για περιοριστικά αποσπάσματα σε εκείνα που αντιπροσωπεύουν τη δημοφιλή 

άποψη. 

Οι συντονιστές/εκπαιδευτές πρέπει να γράψουν διαφορετικά αποσπάσματα σε μικρές 

λωρίδες χαρτιού και στη συνέχεια να γεμίσουν ένα καπέλο με αυτό. 

Κάθε συμμετέχων σχεδιάζει μια λωρίδα χαρτιού και το διαβάζει στον εαυτό του. Οι 

συμμετέχοντες διαβάζουν διαδοχικά το απόσπασμά τους δυνατά, εξηγώντας τι πιστεύουν ότι 

σημαίνει και συζητώντας το ως ομάδα. Ο συντονιστής/εκπαιδευτής δεν πρέπει να περιορίζει 

τα αποσπάσματα σε εκείνα που αντιπροσωπεύουν τη δημοφιλή άποψη ή υποστηρίζονται από 

την ομάδα. Θα πρέπει να προσφέρει ένα μείγμα εισαγωγικών που αντιπροσωπεύουν πολλές 

απόψεις ή που έχουν πολλαπλές ερμηνείες. Αυτό θα κάνει τον προβληματισμό και τη 

συζήτηση πιο πλούσιο και αυτογνωστικό. 

Προτεινόμενος χρόνος 

40-45 λεπτά 
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Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

Καπέλο (ή παρόμοιο δοχείο) 

Μικρές λωρίδες χαρτιού που περιέχουν διάσημα εισαγωγικά 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες. Το πιο σημαντικό είναι να διευκολυνθεί ο προβληματισμός 

και η συζήτηση. Μερικά αποσπάσματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν: 

 

 
 

 "Όλα έχουν αλλάξει εκτός από τον τρόπο σκέψης μας." 

Albert Einstein 

 «Πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε για το μη ρεαλιστικό, αντί να 

υπερασπιστούμε το απαράδεκτο». Bill Shore, Ιδρυτής του Share our Strength, μιας 

οργάνωσης πείνας 

 «Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κάδου αλλά το 

άναμμα της φωτιάς». Γουίλιαμ Μπάτλερ Γιέτς 

 «I'mάχνω για μια εποχή που οι γυναίκες αλλάζουν τη φύση της εξουσίας έναντι της 

εξουσίας αλλάζοντας τη φύση των γυναικών». 

Bella Abzug, ηγέτης των δικαιωμάτων των γυναικών 

 «Τα εργαλεία του πλοιάρχου δεν θα διαλύσουν ποτέ το 

σπίτι του πλοιάρχου». Audre Lorde, Συγγραφέας 

 «Αλλάζω τον εαυτό μου, αλλάζω τον 

κόσμο». Gloria Anzaldua, Συγγραφέας 

 «Αν δεν μιλάω σε μια γλώσσα κατανοητή, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες για 

διάλογο». 

Bell Hooks, Συγγραφέας και Εκπαιδευτικός 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 
 
 

 

Τίτλος της δραστηριότητας 

 

Κύπελλα ψαριών 

 

Συμμετέχοντες 

 

Συλλογική κοινή χρήση (οποιοσδήποτε αριθμός συμμετεχόντων) 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

 

-Προώθηση προβληματισμού και ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων για διαφορετικά θέματα, 

συμπεριλαμβανομένων των δύσκολων 

 

-Η ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ανταλλαγής ιδεών 

 
-Περισσότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσωπική κλίση και όραμα 

 
-Οι συμμετέχοντες συζητούν ανοιχτά ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή ένα γεγονός την ημέρα των 

δραστηριοτήτων 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 

Επιλέξτε μερικούς συμμετέχοντες για να καθίσετε σε ένα στενό κύκλο στη μέση του δωματίου. 

Βρίσκονται στο μπολ με τα ψάρια. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες κάθονται γύρω από το δωμάτιο και 

τους κοιτούν. Δώστε την πρώτη ερώτηση για να συζητήσουν οι συμμετέχοντες στο μπολ ψαριών. 

Αυτοί που παρατηρούν πρέπει να σιωπούν, να παρατηρούν διαφορετικές απόψεις και να κρατούν 

σημειώσεις και σχόλια. 
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Ο κύριος στόχος του Fish Bowl είναι να καταλάβει ότι ορισμένοι άνθρωποι συσχετίζονται με 

διαφορετικούς τρόπους όταν είναι αδιάκοπα. Πολλή ευαισθητοποίηση μπορεί να αυξηθεί απλώς 

ακούγοντας τι έχουν να πουν οι άλλες ομάδες για συγκεκριμένα θέματα. 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

 

40-45 λεπτά 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

 

Δεν χρειάζεται υλικό 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 

Προκειμένου να επεξεργαστείτε τα μπολ ψαριών, απλώς επιτρέψτε σε όλους να συζητήσουν 

ανοιχτά, στο τέλος όλων των μπολ ψαριών, την παρατήρηση οποιασδήποτε ομάδας 



66 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 5: Κάψιμο αγώνα 
 
 

 
Τίτλος της δραστηριότητας 

 
Αγώνας καύσης 

 
Συμμετέχοντες 

 
Συλλογική κοινή χρήση (οποιοσδήποτε αριθμός συμμετεχόντων) 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
-Προώθηση προβληματισμού και ανταλλαγής διαφορετικών απόψεων για διαφορετικά θέματα, 

συμπεριλαμβανομένων των δύσκολων 

 

-Η ικανότητα παρουσίασης μιας συνοπτικής επιλογής και μορφής που σημαίνει πλήρες μασάζ 

 
-Σε βάθος προσωπικός προβληματισμός 

 
Περιγραφή / Μεθοδολογία 
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Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια περίληψη εκμάθησης της ημέρας του μαθήματος κατάρτισης ή 

οποιασδήποτε επιλεγμένης περιόδου της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε ένα δωμάτιο σε απόλυτο σκοτάδι γεμάτο χαλαρωτική/συναισθηματική 

μουσική. 

 
Οι πρώτοι επιλεγμένοι συμμετέχοντες ανακοινώνουν ένα κουτί αγώνων. Πρέπει να επιλέξει ένα σπίρτο και 

να το ανάψει. Έχει τόσο χρόνο όσο ο αγώνας έχει πάρει φωτιά για να απαντήσει σε μια δεδομένη ερώτηση. 

Η ίδια ερώτηση μπορεί να απευθύνεται σε όλους, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να προετοιμαστείτε 

για αυτή τη σύντομη ομιλία. 

 

 

 
Παραδείγματα ερωτήσεων: 

 
1) Ποιο ήταν το πιο σημαντικό σημείο μάθησης που είχατε (σε επιλεγμένο χρονικό διάστημα); 

 
2) Περιγράψτε τη συνολική σας εμπειρία από τη μαθησιακή διαδικασία; 

 
3) Ποιο είναι το υψηλό ύψος των διαδικασιών μάθησης; 

 
4) Ποιο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα στη μαθησιακή επιτυχία; 
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συμπέρασμα 

 
Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε για να συγκεντρώσουμε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό αποκάλυψε 

τη σημασία της αντανακλαστικής μάθησης. Είναι οι νέοι έτοιμοι να ακολουθήσουν μια 

στοχαστική προσέγγιση στις μαθησιακές εμπειρίες τους; Είμαστε βέβαιοι ότι είναι, ακόμη 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη γενιά. Ως εκ τούτου, θα συνοψίσουμε τα οφέλη 

από τη χρήση των μαθησιακών ημερολογίων στις μαθησιακές τους δραστηριότητες, ως εργαλείο 

για την καλύτερη κατανόηση συγκεκριμένων θεμάτων, αλλά και της ζωής γενικότερα. 

 

Τα ημερολόγια εκμάθησης είναι η μέθοδος μέσω της οποίας οι νέοι έχουν απτή αντίληψη για την 

πρόοδο που σημειώνουν σε έναν ή άλλο τομέα, στην προσέγγιση ενός ή του άλλου θέματος. Τους 

βοηθά να δείξουν πώς αναπτύσσεται η διαδικασία μάθησης και να παρακολουθούν τις σκέψεις 

και τις ιδέες καθ 'όλη τη διάρκεια της μαθησιακής εμπειρίας. Τα ημερολόγια μάθησης φέρνουν 

στο φως τόσο τις δυνάμεις όσο και τους τομείς που πρέπει να βελτιωθούν. Παρ 'όλα αυτά, η χρήση 

ημερολογίων εκμάθησης και η εφαρμογή μιας αντανακλαστικής μαθησιακής προσέγγισης απαιτεί 

χρόνο και απαιτεί συνεχή εξάσκηση, αποτελώντας μια συνεχή διαδικασία. Η πιο αποτελεσματική 

μέθοδος είναι αυτή του προβληματισμού σχετικά με τη μαθησιακή εμπειρία πριν συμβεί, κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας και κυρίως μετά το τέλος της. 

 

Συνολικά, με τη χρήση ευρείας κλίμακας πρακτικών αντανακλαστικής μάθησης, 

συμπεριλαμβανομένων των ημερολογίων εκμάθησης, οι νέοι θα γίνουν αυτόνομοι μαθητές και θα 

έχουν ομαλή πρόοδο στους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς τομείς, αλλά και στη συνολική 

ανάπτυξή τους. 
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