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 Η σύμπραξη του έργου δημιουργήθηκε από: 

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε από την One Step 

Up - δεξιότητες Learning to Learn έργο (αρ. 2018-

3-RO01-KA205-061167), μια δράση που 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την 

προώθηση και την προώθηση της επιτυχούς 

εφαρμογής της ανάπτυξης της ικανότητας 

μάθησης για εκμάθηση τάξης για διεύρυνση της 

συμμετοχής στη Διά Βίου Μάθηση. 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Εθνική 

Υπηρεσία και η Επιτροπή δεν μπορούν να 

θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν " Το 

 

 

 

 Ρουμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, Ρουμανία 

 Διαδραστική μεταφορά γνώσης στα μέσα 

ενημέρωσης Intermediakt, Ελλάδα 

 Agenzia di Promozione Integrata per i 

Cittadini στην Ευρώπη, Ιταλία 

 Regionalne Centrum Wolontariatu, 

Πολωνία 

 Experimentaculo Associacao Cultural, 

Πορτογαλία 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε 

να βρείτε στη διεύθυνση https://onestepup.me/
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Μαθαίνω να μαθαίνω 

Εγχειρίδιο κατάρτισης για νέους εργαζόμενους 
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Ενότητα 1. Τι είναι η μάθηση; 

Ενότητα 2. Βιογραφικό του μαθητή 

Ενότητα 3 Στρατηγικές μάθησης 

Ενότητα 4: Εστίαση στις προκλήσεις 

Ενότητα 5: Ανατροφοδότηση και προβληματισμός 
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Εισαγωγή 

 

 

Αυτό το Εγχειρίδιο είναι ένα από τα κύρια προϊόντα του έργου OSU-LL One Step Up-skills 

Learning to Learn. 

Αυτό το διακρατικό έργο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2019-2021 με την υποστήριξη του 

προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, 

την Πολωνία και την Πορτογαλία. Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η εξασφάλιση καλύτερων 

ευκαιριών για τους νέους σε αγροτικές περιοχές και αστικές περιφέρειες να λάβουν γνώση 

της μαθησιακής διαδικασίας και να αναπτύξουν την εγκάρσια ικανότητα εκμάθησης και 

μάθησης. 

Αυτό το Εγχειρίδιο είναι μια θεωρητική εισαγωγή στις εννοιολογικές και μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις του μοντέλου OSU-LL που βασίζεται στις ικανότητες και περιλαμβάνει επίσης 

πληροφορίες καθοδήγησης για τους συντονιστές που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη 

μεθοδολογία OSU-LL βασισμένη σε καινοτόμες και συμπληρωματικές μεθόδους. 

Αυτό το εγχειρίδιο οργανώνεται σε 5 κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο αεισήχθη στην έννοια του «μαθαίνω να μαθαίνω». 

Στο δεύτερο κεφάλαιο οι νέοι μυούνται στην έννοια της βιογραφικής μάθησης. Η 

βιογραφική μάθηση επιτρέπει να δοθεί ένα πλαίσιο στη μάθηση για να μάθει τις 

διαδικασίες. Βοηθά στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εισάγονται οι στρατηγικές κέρδους που αναφέρονται σε μεθόδους που 

χρησιμοποιούν οι νέοι για να μάθουν, συνειδητά ή ασυνείδητα. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο η εστίαση είναι να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να αναπτύξουν 

δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

όταν μετακινούνται σε περαιτέρω ευκαιρίες μάθησης ή στην απασχόληση.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σημασία της ανατροφοδότησης και του 

προβληματισμού. 

Αυτό το εγχειρίδιο μεταφράζεται σε 6 γλώσσες της ΕΕ (ρουμανικά, ελληνικά, ιταλικά, 

πολωνικά, πορτογαλικά, αγγλικά) και προσαρμόζεται στο τοπικό πλαίσιο, όπως απαιτείται 

από κάθε ένα από τα μέρη εταίρους. Όλες οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες δωρεάν και μπορείτε 

να τις κατεβάσετε από τον ιστότοπο:https://onestepup.me/ 

Είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε όλους τους νέους από αγροτικές περιοχές και νέους από 

αστικές περιφέρειες που συμμετείχαν σε πιλοτική έρευνα και δοκιμές καθώς και σε όλους 

τους επαγγελματίες που συνέβαλαν τις γνώσεις τους στην ανάπτυξη αυτών των υλικών. 

Ελπίζουμε ειλικρινά ότι η μεθοδολογία OSU-LL και τα υλικά που προκύπτουν είναι χρήσιμα 

για τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους νέων για την υποστήριξη της ανάπτυξης της 

εγκάρσιας βασικής ικανότητας μάθησης για μάθηση για νέους σε αγροτικές περιοχές και 

αστικές περιφέρειες. 

 

Η κοινοπραξία OSU-LL: 

 Ρουμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ρουμανία 

 Διαδραστική μεταφορά γνώσης στα μέσα ενημέρωσης Intermediakt, Ελλάδα 

 Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini στην Ευρώπη, Ιταλία 

 Regionalne Centrum Wolontariatu, Πολωνία 

 Experimentaculo Associacao Cultural, Πορτογαλία. 

 

 

 

https://onestepup.me/
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1. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ εκμάθηση της μάθησης - δεξιότητες για νέους 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το έργο One Step Up τονίζει το γεγονός ότι οι νέοι σήμερα πρέπει να βοηθούνται 

εκτενέστερα από ποτέ στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να μαθαίνουν να μαθαίνουν. Η 

έρευνα που πραγματοποιήσαμε στην κοινοπραξία μας κατά την περίοδο προετοιμασίας του 

εγχειριδίου, αποκάλυψε το γεγονός ότι η εκμάθηση της μάθησης είναι μια ικανότητα που 

σπάνια αναγνωρίζεται από τους νέους και επίσης μια ικανότητα που έχει αντιμετωπιστεί 

οριακά από τους οργανισμούς μας. 

Το «η μάθηση είναι μαθησιακή» πρέπει να γίνει πραγματικότητα για νέους ηλικίας 13-25 

ετών (νέοι εγγεγραμμένοι σε εκπαιδευτικό σύστημα). Δεδομένου του γεγονότος ότι τα 

επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα δεν δίνουν αρκετή έμφαση στην ικανότητα εκμάθησης, 

αλλά επαινούν τις πληροφορίες και περιστασιακά συγκεκριμένες ικανότητες, είμαστε 

πεπεισμένοι για την ανάγκη υποστήριξης και εμβάθυνσης της ανάπτυξης της ικανότητας 

εκμάθησης και μάθησης μεταξύ των νέων. 

Η ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για το σχολείο και τη ζωή και αργότερα για την εργασία 

και τη ζωή μπορεί να γίνει σε ένα νέο συνεκτικό μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε μια 

λειτουργική ιδέα κατάρτισης και υλοποιείται με εφευρετικό εκπαιδευτικό υλικό. Σε αυτήν 

την προσέγγιση μάθησης και διδασκαλίας, οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν κριτική 

περιέργεια, δημιουργικότητα, στρατηγικές μάθησης ή προσανατολισμού στην ανάπτυξη, 

στην ανάπτυξη της ικανότητας μάθησης για μάθηση. 

Αναπτύσσοντας μια προσέγγιση με επίκεντρο την κατάρτιση, καθώς και κριτήρια 

ποιότητας για την ικανότητα της εκμάθησης να μαθαίνουν, οι ευκαιρίες κατάρτισης 

μπορούν να κάνουν τον τρέχοντα ορισμό της μάθησης να μάθει πιο συγκεκριμένο και 

ιδιαίτερα λειτουργικό.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα One Step Up- Οι δεξιότητες εκμάθησης μάθησης θα βοηθήσουν 

τους εργαζόμενους νέων και άλλους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα 
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μάθημα «εκμάθηση μάθησης» σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο που απαιτεί μια τέτοια 

παρέμβαση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του και να 

εφαρμοστεί ως έχει, αλλά στη συνέχεια πρέπει να αφιερωθεί επαρκής αριθμός ωρών 

κατάρτισης. Ωστόσο, το πρόγραμμα μπορεί επίσης να χωριστεί σε ξεχωριστές συνεδρίες και 

επίσης να εφαρμοστεί από μονάδες. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Το Πρόγραμμα One Step Up - Ικανότητες για εκμάθηση εκμάθησης φιλοδοξεί να επιτύχει 

τους ακόλουθους στόχους προσανατολισμένους στους νέους: 

● Κίνητρο: Εμπνέοντας ενδιαφέρον και κίνητρο για μάθηση  

● Αναγνωρίζοντας τις δικές τους ευκαιρίες: Οι νέοι θα ενημερωθούν για τις 

ευκαιρίες που έχουν για να βελτιώσουν τη μαθησιακή εμπειρία και τον αντίκτυπο 

που έχει στη σχολική τους ζωή και αργότερα στην επαγγελματική τους ζωή. 

● Αναγνωρίζοντας τις δικές τους δυνατότητες και ικανότητες: Οι νέοι θα 

αναγνωρίσουν και θα αναγνωρίσουν τους υπάρχοντες πόρους και τα δυνατά τους 

σημεία και θα αναπτύξουν ιδέες για το πώς μπορούν να τους ενισχύσουν και να 

αποκτήσουν νέους. 

● Αναλαμβάνοντας τις δικές τους ευθύνες: Οι νέοι δεν θα αισθάνονται πλέον ότι 

δεν είναι αυτόνομοι στη μαθησιακή εμπειρία και θα μάθουν να ελέγχουν τη 

μαθησιακή διαδικασία 

● Απόκτηση δεξιοτήτων: Οι νέοι θα αποκτήσουν ενεργά νέες δεξιότητες και θα 

αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους και θα τους δοθεί η ευκαιρία να 

πειραματιστούν με νέες δεξιότητες και συμπεριφορές σε ένα ασφαλές και δομημένο 

περιβάλλον κατάρτισης. 

● Αυτοεκτίμηση: Το εκπαιδευτικό μάθημα φιλοδοξεί να υποστηρίξει το αίσθημα της 

αυτοεκτίμησης των νέων και να εγκαταστήσει το αίσθημα της αυτο-
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αποτελεσματικότητας, το οποίο αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για καλά 

αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας. 

● Ενδυνάμωση στη μαθησιακή διαδικασία: Οι νέοι θα εξουσιοδοτηθούν να 

σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τη δική τους ατομική διαδικασία μάθησης 

ανεξάρτητα και με δική τους εξουσία. 

 
ΣΤΟΧΟΙ 

● Να συμβάλει σε μια προσέγγιση μάθησης βασισμένη στις ικανότητες που θα 

συμβάλει σε μια πιο αποτελεσματική απόκτηση δεξιοτήτων ειδήσεων 

● Εννοιοποίηση μεθόδων κατάρτισης με τις οποίες προάγεται η αίσθηση της 

δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της αυτο-ανάπτυξης των νέων. 

● Να καταστεί η βασική ικανότητα της μάθησης να μάθουν προτεραιότητα για τους 

νέους και να την μετατρέψουν σε πραγματικότητα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

● Για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι συνεχίζουν να χτίζουν και να διατηρούν τις δεξιότητές 

τους για μια καλύτερη ζωή και περισσότερες ευκαιρίες στην εργασία. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

● Οι νέοι θα γίνουν πιο υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση. 

● Οι νέοι θα αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στη νέα γνώση. 

● Οι νέοι θα αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης που θα τους επιτρέψουν να 

αναλύσουν τις δεξιότητές τους και να εντοπίσουν κενά. 

● Οι νέοι θα είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη των 

στόχων τους και την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων τους. 

● Οι εργαζόμενοι νεολαίας θα αναπτύξουν νέες επαγγελματικές ικανότητες για τη 

διευκόλυνση πιο ευέλικτων διαδρομών μάθησης. 
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ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γνώση και κατανόηση 

Οι νέοι θα: 

● συνειδητοποιήσουν τη σημασία της μάθησης 

● κατανοήσουν τη διαδικασία της μάθησης 

● να προσδιορίσουν τα μαθησιακά τους στυλ και τις προτιμώμενες στρατηγικές 

μάθησης 

● να αναλύουν κριτικά και να συγκρίνουν διαφορετικές καταστάσεις μάθησης, 

προκειμένου να ενισχύσουν την ανάπτυξη της ικανότητας εκμάθησης και μάθησης 

Εφαρμοσμένες και εργαλειακές ικανότητες 

Οι νέοι θα: 

● επιλέγουν και σχεδιάζουν αυτό που θέλουν να μάθουν 

● αναπτύξουν το σχέδιο δράσης τους για να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους 

στόχους 

● να μετρήσουν την πρόοδό τους με τη μάθηση 

Στάση και κίνητρο 

Οι νέοι θα: 

● λαμβάνει σωστές αποφάσεις για μελλοντικές δράσεις και στόχους 

● να αναλογιστούν τις αλληλεπιδράσεις τους στο σχολείο, την κοινωνική ζωή και τις 

μαθησιακές εμπειρίες 

● αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση 

● να παρακινηθούν να συμμετέχουν συνεχώς σε μαθησιακές δραστηριότητες 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Λίστα ενοτήτων 

Όλες οι μονάδες έχουν την ίδια διάταξη και δομή που αποτελείται από τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

● λογική 

● σκοπός 

● θεωρητικό υπόβαθρο - γενική παρουσίαση της συγκεκριμένης πτυχής σχετικά με την 

ικανότητα της μάθησης για μάθηση που προβλέπεται στην ενότητα 

● παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες κατάρτισης 

● πρακτικές συνεδρίες - συγκεκριμένες δραστηριότητες κατάρτισης που θα 

υλοποιηθούν σε κάθε ενότητα.  

● ημερολόγια μάθησης - εργαλείο που χρησιμοποιείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής 

συνεδρίας και προορίζεται για την ανάπτυξη των στρατηγικών αυτοεκτίμησης του 

ασκούμενου στη μάθηση 

Βήματα της εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να εκληφθεί ως διαδικασία τριών σταδίων ανάπτυξης της 

ικανότητας εκμάθησης και μάθησης. 

Στάδιο 1: Πού βρίσκομαι τώρα; 

Μονάδες 1, 2 και 3 

Στάδιο 2: Ποιες είναι οι προκλήσεις μου; 

Μονάδες 4, 5, 6 και 7 

Στάδιο 3: Πώς να επιτύχω τους στόχους μου; 

Μονάδες 8, 9 και 10 
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Η στρατηγική αξιολόγησης 

Η στρατηγική αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στοιχεία: 

● Αξιολόγηση νεοαποκτηθέντων ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων 

(χρησιμοποιώντας πλέγματα, ερωτηματολόγια, δοκίμια, πρακτικές δραστηριότητες, 

χαρτοφυλάκιο κ.λπ.) ως μέρος πρακτικών συνεδριών σε κάθε ενότητα · 

● Αξιολόγηση των προσωπικών εμπειριών των νέων (χρησιμοποιώντας 

αναστοχαστικές ιστορίες, σχόλια και δηλώσεις κ.λπ.) μέσα από στοχαστικά 

ημερολόγια μάθησης, στο τέλος κάθε ενότητας. 

● Αυτοαξιολόγηση για την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Κοινωνική πρακτική και προσέγγιση με βάση τα συμφραζόμενα 

Οι δραστηριότητες εκμάθησης μάθησης πρέπει να τοποθετούνται στο τοπικό πλαίσιο και 

στην προσωπική ιστορία και τις επιδιώξεις των νέων (π.χ. οι δραστηριότητες πρέπει να 

βασίζονται στις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών και στις πολύ συγκεκριμένες 

απαιτήσεις της εργασίας και της ζωής τους). 

Προσέγγιση βασισμένη στην ικανότητα 

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να περιγράφονται με βάση τις ικανότητες που θα αποκτηθούν 

μέχρι το τέλος της μαθησιακής συνεδρίας. όλες οι ικανότητες αποτελούνται από ένα 

γνωστικό στοιχείο - δεν γνωρίζω. ένα συναισθηματικό συστατικό - «να αισθάνεσαι» και ένα 

συστατικό δεξιοτήτων - να είσαι σε θέση να κάνεις κάτι ». 

Αναστοχαστική προσέγγιση 

Οι δραστηριότητες και οι συζητήσεις γύρω και σχετικά με δραστηριότητες και υλικά που 

χρησιμοποιούνται στο μάθημα θα πρέπει να επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να 

αναπτυχθούν ως στοχαστικοί μαθητές. 

Βιωματική μάθηση 
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Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να επανεξετάσουν τις 

προσωπικές τους εμπειρίες και πρακτικές υπό το φως των νεοαποκτηθέντων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης των μαθησιακών στοιχείων 

στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή. 
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Εκπαίδευση εστιασμένη στους μαθητές 

Οι ενότητες έχουν σχεδιαστεί από μια προσέγγιση κατάρτισης με επίκεντρο τους μαθητές, 

δίνοντας έμφαση στη σημασία της προσαρμογής μεθόδων και υλικού κατάρτισης στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασκούμενου. 

Μαθαίνοντας κάνοντας 

Όλες οι συνεδρίες και οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται σε αυτό το εκπαιδευτικό 

μάθημα έχουν ένα στάδιο «to do» (ακριβώς τι θα κάνουν οι νέοι στο πλαίσιο των 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων), συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για παράλληλες 

δραστηριότητες, κριτήρια για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων στα χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευομένων, του εκπαιδευτή, του περιεχομένου ή του περιβάλλοντος μάθησης. 

ΠΡΟCΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τα μαθήματα κατάρτισης για ικανότητες εκμάθησης για μάθηση για νέους δεν διαφέρουν 

σημαντικά από άλλα μαθήματα κατάρτισης εάν ληφθούν υπόψη οι σύγχρονες διδακτικές 

αρχές.  

Τρία αλληλεπιδρώντα στοιχεία του εκπαιδευτικού μαθήματος επηρεάζουν αμοιβαία το ένα 

το άλλο:  

● ο εκπαιδευτής 

● οι συμμετέχοντες 

● το ίδιο το εκπαιδευτικό μάθημα (περιεχόμενο) 

Εκτός από αυτούς τους κύριους παράγοντες, το περιβάλλον δεν πρέπει να αγνοηθεί. 
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Εισαγωγή 

Η ενότητα έχει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές εργασίες και οι δεξιότητες που 

χρησιμοποιούνται από τους μαθητές σε αυτήν την ενότητα είναι: 

● Ασκήσεις για βελτίωση της συγκέντρωσης 

● Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων 

● Ομαδική δουλειά 

● Συνεργασία με άλλους 

● Προφορική επικοινωνία 

● Γραπτή Επικοινωνία (Γραμματισμός) 

● Δεξιότητες συλλογής πληροφοριών 

● Δεξιότητες τεχνολογίας πληροφοριών 

● Κριτική ανάλυση 

● Αξιολόγηση από συναδέλφους  

● Κριτικός προβληματισμός  

● Αυτοεκτίμηση  

● Αρίθμηση 

Σε αυτήν τη μονάδα (20) οι εργαζόμενοι νεολαίας ενθαρρύνουν μια θετική στάση απέναντι 

στο μέλλον –ακόμα κι αν είναι αβέβαιο-, βοηθώντας τους μαθητές να είναι ενεργητικοί και 

θετικοί και να αναπτύξουν την αυτονομία και την προσπάθειά τους.  
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Ενότητα 1: Τι είναι η μάθηση  

Λογική 

 Σε αυτή την πρώτη ενότητα οι νέοι (ηλικίας 18 έως 25 ετών) εισάγονται στην έννοια του 

«μαθαίνω να μαθαίνω». Μια σημαντική πτυχή αυτού, είναι η προσωπική και εκπαιδευτική 

εμπειρία τους και πώς έχουν ήδη μάθει να κάνουν ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων σε όλη τους 

τη ζωή. 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τι και πώς έχουν μάθει οι νέοι στο παρελθόν και την 

επίδραση που μπορεί να έχει αυτό που θέλουν να μάθουν σήμερα. 

Στόχοι  

Σε αυτή τη μονάδα οι εργαζόμενοι νέων θα βοηθήσουν τους νέους να: 

⮚ κατανοούν τι είναι μάθηση και πώς μαθαίνουν  

⮚ αναγνωρίζουν και αναγνωρίζουν διαφορετικές καταστάσεις μάθησης 

⮚ να επιλέξουν και να προγραμματίσουν αυτό που θέλουν να μάθουν 

Θεωρητικό υπόβαθρο  

Τι είναι μάθηση; Είναι αλλαγή συμπεριφοράς ή κατανόησης; Είναι διαδικασία; 

Παρ 'όλη τη συζήτηση περί μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών πολιτικών και επαγγελματιών, 

υπάρχει μια εκπληκτική έλλειψη προσοχής σε αυτό που συνεπάγεται. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι θεωρίες της μάθησης δεν περιλαμβάνονται έντονα στα προγράμματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και εκείνους που βρίσκονται σε 

διαφορετικούς τομείς της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως η εργασία για νέους. Είναι σχεδόν 

σαν να είναι κάτι απροβλημάτιστο και που μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Διορθώστε σωστά 

το εκπαιδευτικό καθεστώς, φαίνεται ότι είναι το μήνυμα και θα ακολουθήσει η μάθηση 

(όπως μετρείται με δοκιμές και καθεστώτα αξιολόγησης). Αυτή η έλλειψη προσοχής στη 

φύση της μάθησης οδηγεί αναπόφευκτα σε εξαθλίωση της εκπαίδευσης. Δεν είναι απλώς 



 

14 

ότι η διαδικασία είναι λιγότερο αποτελεσματική ως αποτέλεσμα, αλλά αυτό που περνά στην 

εκπαίδευση μπορεί στην πραγματικότητα να μειώσει την ευημερία. 

Εδώ ξεκινάμε εξετάζοντας τη μάθηση τόσο ως προϊόν όσο και ως διαδικασία. 

Η μάθηση ως προϊόν 

Σε αυτή την περίπτωση, η μάθηση μπορεί να οριστεί ως αλλαγή στη συμπεριφορά. Με άλλα 

λόγια, η μάθηση προσεγγίζεται ως αποτέλεσμα - το τελικό προϊόν κάποιας διαδικασίας. 

Μπορεί να αναγνωριστεί ή να φανεί. Αυτή η προσέγγιση έχει την αρετή να αναδεικνύει μια 

κρίσιμη πτυχή της μάθησης - αλλαγής. Η προφανής διαύγεια μπορεί επίσης να έχει κάποιο 

νόημα κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων. 

Η μάθηση ως διαδικασία 

Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να δούμε τη μάθηση να εμφανίζεται ως διαδικασία - 

υπάρχει μια ανησυχία για το τι συμβαίνει όταν πραγματοποιείται η μάθηση. Με αυτόν τον 

τρόπο, η μάθηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «μια διαδικασία με την οποία η συμπεριφορά 

αλλάζει ως αποτέλεσμα της εμπειρίας» (Maples and Webster 1980 παρατίθενται στο 

Merriam and Caffarella 1991: 124). Ένα από τα σημαντικά ερωτήματα που προκύπτουν 

είναι ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι έχουν επίγνωση του τι συμβαίνει. Γνωρίζουν ότι 

ασχολούνται με τη μάθηση - και τι σημασία έχει αν είναι; Τέτοιες ερωτήσεις εμφανίστηκαν 

με διάφορες μορφές τα τελευταία χρόνια - και εμφανίστηκαν, για παράδειγμα, σε 

συζητήσεις γύρω από την μάλλον συγκεχυμένη έννοια του'άτυπη μάθηση'Το 

Μάθηση ως διαδικασία - θεωρία μάθησης 

Η εστίαση στη διαδικασία φέρνει στη συζήτηση τις θεωρίες μάθησης - ιδέες για το πώς ή 

γιατί συμβαίνει η αλλαγή. Έτσι, μπορούν να διακριθούν τέσσερις διαφορετικοί 

προσανατολισμοί (οι τρεις πρώτοι από τους Merriam και Caffarella 1991): 

⮚ Ο συμπεριφοριστικός προσανατολισμός στη μάθηση 

⮚ Ο γνωστικός προσανατολισμός στη μάθηση 

⮚ Ο ανθρωπιστικός προσανατολισμός στη μάθηση 

http://www.infed.org/biblio/inf-lrn.htm
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⮚ Ο κοινωνικός/καταστασιακός προσανατολισμός στη μάθηση 

Οι τέσσερις προσανατολισμοί μπορούν να συνοψιστούν στο ακόλουθο σχήμα: 

Τέσσερις προσανατολισμοί στη μάθηση (μετά Merriam και Caffarella 1991: 138) 

Αποψη  Συμπεριφοριστ

ής  

Γνωστική  Ανθρωπιστική  Κοινωνική/κατα

στασιακή 

Άποψη της 

μαθησιακής 

διαδικασίας 

Αλλαγή στη 

συμπεριφορά 

Εσωτερική 

νοητική 

διαδικασία 

(συμπεριλαμβα

νομένης της 

διορατικότητα

ς, της 

επεξεργασίας 

πληροφοριών, 

της μνήμης, της 

αντίληψης 

Μια 

προσωπική 

πράξη για την 

αξιοποίηση 

των 

δυνατοτήτων 

Αλληλεπίδραση 

/παρατήρηση σε 

κοινωνικά 

πλαίσια.  

Τόπος μάθησης Ερεθίσματα 

στο εξωτερικό 

περιβάλλον 

Εσωτερική 

γνωστική δομή 

Συναισθηματικ

ές και 

γνωστικές 

ανάγκες 

Η μάθηση είναι 

στη σχέση 

μεταξύ 

ανθρώπων και 

περιβάλλοντος. 

Σκοπός στην 

εκπαίδευση 

Δημιουργήστε 

αλλαγή 

συμπεριφοράς 

προς την 

επιθυμητή 

κατεύθυνση 

Αναπτύξτε 

ικανότητες και 

δεξιότητες για 

να μάθετε 

καλύτερα 

Γίνετε 

αυτοπραγματο

ποιημένοι, 

αυτόνομοι 

Πλήρης 

συμμετοχή σε 

κοινότητες 

πρακτικής και 

αξιοποίηση 

πόρων 
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Ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών 

Κανονίζει το 

περιβάλλον για 

να προκαλέσει 

την επιθυμητή 

απάντηση 

Δομεί το 

περιεχόμενο 

της 

μαθησιακής 

δραστηριότητ

ας 

Διευκολύνει 

την ανάπτυξη 

ολόκληρου του 

ατόμου 

Εργάζεται για τη 

δημιουργία 

κοινοτήτων 

πρακτικής στις 

οποίες μπορεί να 

προκύψει 

συνομιλία και 

συμμετοχή. 

Εκδηλώσεις 

στη μάθηση 

ενηλίκων 

Στόχοι 

συμπεριφοράς 

Εκπαίδευση 

βασισμένη 

στην 

ικανότητα 

Ανάπτυξη και 

εκπαίδευση 

δεξιοτήτων 

Γνωστική 

ανάπτυξη 

Νοημοσύνη, 

μάθηση και 

μνήμη ως 

συνάρτηση της 

ηλικίας 

Μαθαίνοντας 

πώς να 

μαθαίνετε 

Ανδραγωγία 

Αυτο-

κατευθυνόμενη 

μάθηση 

Κοινωνικοποίησ

η 

Κοινωνική 

συμμετοχή 

Ο συλλογισμός 

Συνομιλία 

 

Πρακτικές συνεδρίες  

Τίτλος της δραστηριότητας 

1. Τι είναι μάθηση; 

 

Συμμετέχοντες 

10-12 Νέοι 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι νέοι θα καταλάβουν πώς: 

- Μάθε καινούργια πράγματα 

- πώς να αποκτήσετε νόημα για νέες ιδέες 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Οι νέοι άνθρωποι σκέφτονται κάτι που έχουν μάθει να κάνουν επιτυχώς πρόσφατα και 

τα διάφορα στάδια που εμπλέκονται στη διαδικασία. 

 

Για παράδειγμα: 

Μαθαίνοντας να οδηγείτε ένα σκούτερ, μαθαίνοντας να λύνετε κάποιο δύσκολο 

πρόβλημα πληροφορικής, μάθετε ένα νέο ποίημα, μάθετε νέες λέξεις σε μια 

ολοκαίνουργια γλώσσα κ.λπ. 

Καταθέτουν τις ιδέες τους και συζητούν τα διάφορα στάδια με έναν συνάδελφό τους. 

Η λίστα των νέων μπορεί να μοιάζει κάπως έτσι: 

●  διαβάστε οδηγίες για να ξεκινήσετε 

●  επίδειξη από συνάδελφο ή φίλο 

●  ελέγξτε ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε την εργασία 

●  κρατήστε τις οδηγίες εύχρηστες 

●  εξασκηθείτε μέχρι να είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα 

● λάβετε κάποια σχόλια για το πόσο επιτυχημένοι ήσασταν, π.χ. 

● οι ικανότητες οδήγησης σκούτερ ήταν θεός, μιλούσε στη νέα γλώσσα, ο 

καθηγητής ήταν ικανοποιημένος με την πρόοδο που είχε γίνει 

 

Στη συνέχεια, πρέπει να σκεφτούν τι τους βοήθησε να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη 

δραστηριότητα: 

●  Είχατε σαφείς οδηγίες για αναφορά; 

●  Είχατε παρόμοιες εμπειρίες που διευκόλυναν αυτή τη μάθηση; 

●  Helpfulταν χρήσιμη η ανατροφοδότηση από άλλους; 
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●  Ζητήσατε συμβουλές από φίλους ή συναδέλφους; 

● Ασκηθήκατε; 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

60 λεπτά 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

Στυλό και χαρτί 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 

Εάν οι νέοι απάντησαν ναι σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε έχουν 

κάποια κατανόηση για το τι σημαίνει μάθηση και πώς να γίνουν αποτελεσματικοί 

μαθητές. 

 

 

 

Τίτλος της δραστηριότητας 

2. Μάθηση, απομνημόνευση και κατανόηση 

 

Συμμετέχοντες 

10-12 Νέοι 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν: 
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- πώς λειτουργεί η μνήμη 

- η διαφορά μεταξύ απομνημόνευσης και μάθησης 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Διαβάστε τη λίστα των δραστηριοτήτων παρακάτω. Κατά την εκμάθησή τους, πρέπει να 

τα απομνημονεύσετε, να τα κατανοήσετε ή να τα κάνετε; 

 

Σημειώστε MU ή D. στο χώρο που παρέχεται: 

1. Μάθετε πίνακες πολλαπλασιασμού. 

2. Γράψτε μια ιστορία. 

3. Σχεδιάστε ένα γράμμα. 

4. Μάθετε να οδηγείτε ποδήλατο. 

5. Bήστε ένα κέικ. 

6. Εξηγήστε τα πλεονεκτήματα του Ευρώ Δολαρίου. 

7. Προγραμματίστε ένα πρόγραμμα ραπτικής για έναν κήπο. 

8. Εξηγήστε γιατί μερικοί νέοι είναι άστεγοι. 

9. Δημιουργία βάσης δεδομένων σε υπολογιστή. 

10. Συμπληρώστε μια φόρμα αίτησης. 

Εάν μπορείτε, συζητήστε τις απαντήσεις σας με έναν σύντροφο. Θα πρέπει να 

διαπιστώσετε ότι έχετε περισσότερες δραστηριότητες που απαιτούν κατανόηση παρά 

απομνημόνευση ή εκτέλεση. 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

30 λεπτά 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

Στυλό και χαρτί 
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Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Ερωτήσεις αξιολόγησης 

Σκεφτείτε ξανά κάποια εργασία που έχετε ολοκληρώσει πρόσφατα. Το μυαλό σας δεν 

μπορεί να ηχογραφήσει 

κάθε λεπτομέρεια, λοιπόν πώς προσπαθήσατε να τη μάθετε; Τι έκανες; 

Πόσο αποτελεσματικό ήταν αυτό; 

Ποιες διαφορετικές μεθόδους θα θέλατε να δοκιμάσετε; 

 

Τίτλος της δραστηριότητας 

3. Οι δραστηριότητες του σχολείου μου 

 

Συμμετέχοντες 

10-12 νέοι 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι: 

● διευκρινίστε τις ιδέες σας για μάθηση και μελέτη 

●  διευκρινίσει τους ρόλους του εκπαιδευτή και του μαθητή 

●  ενημερωθείτε για τυχόν εμπόδια που μπορεί να χρειαστείτε να μάθετε 

●  σας παρακινεί να αναπτύξετε νέες μεθόδους μελέτης 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Σκεφτείτε τη λέξη «ΣΧΟΛΕΙΟ» 

Τι φέρνει στο μυαλό; 

Τι βλέπεις? 

Τι ακούς? 

Τι νιώθεις? 
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Πάρτε το χαρτί και τα χρωματιστά στυλό σας και σχεδιάστε μερικές από τις 

δραστηριότητες και τις εμπειρίες του σχολείου σας 

(αφιερώστε περίπου 10 λεπτά για να το κάνετε αυτό). 

 

Όταν τελειώσετε το σχέδιό σας, συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις με την ομάδα σας: 

Αν μελετάτε κάτι νέο, τι περιμένετε από τον καθηγητή; 

Για τι περιμένετε να είστε υπεύθυνοι; 

Τι μάθατε στο σχολείο που χρησιμοποιείται εκτός σχολείου; 

Πάρτε ένα μεγάλο φύλλο χαρτί και γράψτε στη μέση τις λέξεις «μπορώ να κάνω». Τώρα 

γράψτε πράγματα που αισθάνεστε ότι μπορείτε να κάνετε. Ξεκινήστε με βασικές 

δεξιότητες όπως η ανάγνωση, ο υπολογισμός, ο υπολογιστής, η οδήγηση ποδηλάτου, η 

ομιλία σε ξένη γλώσσα κ.λπ. Συμπεριλάβετε πράγματα που πρέπει να κάνετε καθώς και 

πράγματα που σας αρέσουν. Συνεχίστε να προσθέτετε πράγματα όπως σας έρχονται και 

το μυαλό σας ανοίγει στην εργασία. 

Αφιερώστε περίπου 10 λεπτά για να το ολοκληρώσετε. 

Τώρα εναλλάξτε στην ομάδα να παρουσιάσετε αυτά που έχετε γράψει και συζητήστε τις 

διάφορες δεξιότητες που έχει κάθε άτομο. 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

40 λεπτά 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

Μεγάλα φύλλα χαρτιού σχεδίασης 

Χρωματιστά στυλό 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Ερωτήσεις αξιολόγησης 

Πώς νιώσατε κάνοντας αυτή τη δραστηριότητα; 



 

22 

Τι έχετε μάθει για τον εαυτό σας; 

 

 

Τίτλος της δραστηριότητας 

4. Θέλω να μάθω 

 

Συμμετέχοντες 

10-12 Νέοι 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Σε αυτή την ενότητα οι νέοι θα: 

● εξετάζουν τους προσωπικούς τους στόχους και τους βάζουν σε σειρά 

σπουδαιότητας 

● χρησιμοποιήστε μια ομάδα μελέτης για να σχεδιάσετε κοινές εργασίες και στόχους 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Σε όλους στην ομάδα παρέχονται πέντε μικρά κομμάτια έγχρωμου χαρτιού και πρέπει να 

γράψουν μια μαθησιακή εργασία σε κάθε κομμάτι χαρτί. Οι μαθησιακές εργασίες δεν 

χρειάζεται να συνδέονται με τη μελέτη ή το συγκεκριμένο περιεχόμενο των μαθημάτων, 

αλλά μπορεί να είναι ό, τι θέλετε να μάθετε (π.χ. οδήγηση αυτοκινήτου, κολύμπι, 

μαγείρεμα, νέα γλώσσα, συναναστροφή με συναδέλφους στο σχολείο κ.λπ.). 

Χρησιμοποιήστε λέξεις -κλειδιά ή σύντομες προτάσεις. 

Αφού γράψετε τις μαθησιακές σας εργασίες, τακτοποιήστε τα κατά σειρά 

σπουδαιότητας. 

Δραστηριότητα 

Γράψτε "Θέλω να μάθω" στη μέση ενός μεγάλου χαρτιού. Θα μπορούσατε να κάνετε έναν 

κίτρινο κύκλο στη μέση, ακριβώς όπως ο ήλιος. Στη συνέχεια, η ομάδα κάνει τις ακτίνες 
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του ήλιου συνδέοντας τα κομμάτια χαρτιού τους, με τους πιο σημαντικούς μαθησιακούς 

στόχους πιο κοντά στο κέντρο. Πάρτε το με τη σειρά σας για να πείτε στην υπόλοιπη 

ομάδα τι έχετε γράψει 

Κοιτάξτε τον ήλιο μαζί: 

1. Τι είδους μαθησιακές εργασίες υπάρχουν; 

● δεξιότητες 

● η γνώση 

● προσωπική ανάπτυξη 

2. Ποιες εργασίες θα μπορούσαν να εκτελεστούν στην ομάδα με την οποία εργάζεστε 

τώρα; 

3. Υπάρχουν κοινοί στόχοι; Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημείο εκκίνησης 

για τον προγραμματισμό της ομαδικής εργασίας. 

4. Γράψτε τυχόν σχόλια. Εάν υπάρχουν αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, αυτές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη φάση των δραστηριοτήτων της ομάδας. 

5. Εάν συμπεριλάβατε προσωπικούς στόχους, οι οποίοι δεν μπορούν να επιτευχθούν στις 

δραστηριότητες της ομάδας, σκεφτείτε πώς μπορείτε να τους επιτύχετε. 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

60 λεπτά  

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

Χαρτί και χρωματιστά στυλό 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Ερωτήσεις αξιολόγησης 

● Με ποια μέρη σας άρεσε περισσότερο; 

● Τι προβλήματα είχατε; 

● Τι μάθατε από αυτήν την εμπειρία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά; 

 



 

24 

Ενότητα 2. Βιογραφικό των νέων 

Λογική:  

Στη δεύτερη ενότητα οι νέοι μυούνται στην έννοια της βιογραφικής μάθησης. Η βιογραφική 

μάθηση επιτρέπει να δοθεί ένα πλαίσιο στη μάθηση για να μάθει τις διαδικασίες. Βοηθά 

στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Στόχοι:  

Σε αυτή τη μονάδα οι εργαζόμενοι νέων θα βοηθήσουν τους νέους σε: 

⮚ αναγνώριση και προβληματισμός για τις εσωτερικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν 

⮚ οργάνωση εμπειριών 

⮚ ανάπτυξη νέων στρατηγικών που γνωρίζουν οι νέοι 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Για να αναπτύξουμε το Learning to learning είναι μια εγκάρσια ικανότητα, υιοθετούμε την 

προσέγγιση της βιογραφικής μάθησης. Η βιογραφική μάθηση επιτρέπει την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων καθώς και μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση. 

Η κύρια εστίαση της βιογραφικής μάθησης είναι στη διευκόλυνση μιας ικανότητας που 

ονομάζεται «βιογραφικότητα». Η βιογραφικότητα είναι η ικανότητα των μαθητών να 

χρησιμοποιούν «διαισθητική γνώση σχετικά με ευκαιρίες ζωής που δεν έχουμε εφαρμόσει 

στην πράξη (Hallqvist at al., 2012, σελ. 72), που ονομάζεται επίσης ως« μη ζωντανές ζωές 

»(Alheit, 1994, σελ. 289) 

Για τη διευκόλυνση της βιογραφικότητας όσον αφορά τις βιογραφικές διαδικασίες 

μάθησης, ο εκπαιδευτής ζητά από τους μαθητές να επικεντρωθούν τόσο στις κοινωνικές 

δομές που ζουν- στο σχολείο, στους φίλους, στην οικογένεια- όσο και στη δική τους 

υποκειμενικότητα. Ο στόχος είναι να αναγνωριστούν οι διασυνδέσεις της κοινωνικής δομής 

και της υποκειμενικότητας του ατόμου και πώς οι μαθητές αντιμετώπισαν τους αγώνες 

μεταξύ των δύο στο παρελθόν. Σύμφωνα με τους Hallqvist et al. ο σκοπός της βιογραφικής 

μάθησης είναι να "αναγνωρίσει την αίσθηση των ανθρώπων να μπορούν να ελέγχουν τη 

ζωή τους αλληλεπιδρώντας με βιογραφικές και δομικές συνθήκες" (2012, σελ. 71). 

Αναγνωρίζοντας και αναλογιζόμενοι αυτές τις εσωτερικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν, οι μαθητές αποκτούν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες 

στρατηγικές που γνωρίζουν. Πρόκειται για την αντανακλαστική οργάνωση των εμπειριών 

του ατόμου για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. 
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Λόγω αυτής της προοπτικής, η βιογραφική μάθηση θεωρείται χρήσιμη για τον χειρισμό 

μεταβάσεων στη μετάβαση από το σχολείο στο εργασιακό περιβάλλον, όπως η ζωή. Στην 

περίπτωση απώλειας θέσης εργασίας, η βιογραφική μάθηση θα αφορά, για παράδειγμα, τη 

διασφάλιση της επαγγελματικής ικανότητας ή της απασχολησιμότητας μέσω της 

συμπερίληψης θεμάτων ταυτότητας και λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη βιογραφία 

του ατόμου. 

Σύμφωνα με τις βιογραφικές διαδικασίες μάθησης των Alheit και Dausien μπορούν να 

χαρακτηριστούν τρεις κύριες πτυχές: 

- Τα άτομα που ασχολούνται με τη βιογραφική μάθηση χρησιμοποιούν το 

«βιογραφικό απόθεμα γνώσεων», το οποίο μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύνολο 

εμπειριών που απομνημονεύονται από το άτομο. Αυτή η ολότητα θεωρείται ως μια 

δευτερεύουσα δομή δράσης και γνώσης μέσα στο άτομο. Αυτή η δομή μπορεί να 

ενεργοποιηθεί σε καταστάσεις όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στις 

οποίες δεν έχουν άμεση απάντηση. Όταν αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις, οι 

άνθρωποι πρέπει να επικαλούνται την αντανακλαστικότητα και την επιλογή-τις 

βασικές δραστηριότητες της βιογραφικής μάθησης. Οι Alheit και Dausien 

περιγράφουν τις εμπειρίες που κάνουν οι μαθητές όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις 

ως «στιγμές αυτοεκπαίδευσης». Μέσα σε αυτές τις στιγμές, η βιογραφική δομή των 

μαθητών ανοίγεται για να αλλάξει μέσω αντανακλαστικών προσπαθειών. Τότε 

λαμβάνει χώρα η βιογραφική μάθηση. Ο Alheit καθιστά σαφές ότι αυτές οι 

διαδικασίες μάθησης δεν αφορούν μόνο την ενσωμάτωση νέας γνώσης σε ένα 

υπάρχον σώμα γνώσεων. Αντίθετα, η βιογραφική μάθηση στοχεύει επίσης στον 

μετασχηματισμό ολόκληρου του σώματος της γνώσης. Λόγω αυτής της προοπτικής, 

η βιογραφία των μαθητών χρησιμοποιείται και αλλάζει μέσα στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

- Το κεντρικό στοιχείο της βιογραφικής μάθησης είναι ότι πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με άλλους μαθητές, οι οποίοι επίσης 

συνδέουν τις προκλητικές εμπειρίες τους με τη βιογραφία τους. 

-  Ένα ζωτικό μέρος της βιογραφικής μάθησης είναι οι απροσδόκητες εμπειρίες και τα 

τυχαία γεγονότα. Για το λόγο αυτό η βιογραφική μάθηση μπορεί να περιγραφεί ως 

σκόπιμη αλλά όχι τελεολογική. 

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

Η ακόλουθη περιγραφή της βιογραφικής μεθόδου είναι παρμένη από τη Susanne Braun 

(1996, σελ. 109-122). 
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Σύμφωνα με τον Braun (1996, σελ. 109-122) διακρίνουμε τρία διαφορετικά επίπεδα 

προσέγγισης της βιογραφικής μάθησης: 

Κατανόηση των δικών σας εμπειριών 

Η κατανόηση των εμπειριών του ατόμου περιλαμβάνει τη μνήμη, η οποία περιλαμβάνει 

επίσης καταπιεσμένα συναισθήματα. Δίπλα στις γνωστικές διαδικασίες, ξεκινούν 

συναισθηματικές και φυσικές διαδικασίες. Έτσι διευκολύνεται η ανασυγκρότηση της 

ιστορίας της ζωής του καθενός. 

 

Αναλυτική Κατανόηση 

Η αναλυτική κατανόηση υποτίθεται ότι έχει πρόσβαση σε βαθιές δομές υποκειμενικών 

εμπειριών και κατά συνέπεια διευκολύνει τον αυτο-προβληματισμό. Σε σχέση με τις 

θεωρητικές και επιστημονικές ερμηνείες, πρέπει να ξεκινήσουν κοινές διαδικασίες 

προβληματισμού των ατομικών εμπειριών σε διαφορετικά πλαίσια. 

 

Ανάπτυξη ευκαιριών αλλαγής και προοπτικών δράσης.  

Η κατανόηση των δικών του εμπειριών και του ιστορικού της ζωής του βοηθά στη χάραξη 

νέων ευκαιριών και ευκαιριών για ενεργό διαμόρφωση της ζωής του.  

 

Πρακτικές συνεδρίες:  

Τίτλος της δραστηριότητας 

1. Προθέρμανση - Βιογραφία σε μια μεγάλη χάρτινη σακούλα 

 

Συμμετέχοντες 

10-12 νέοι 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Σε αυτή την άσκηση τα μεμονωμένα μέλη της ομάδας θα πρέπει να γνωριστούν μεταξύ 

τους. Με βάση μια δημιουργική εργασία με τις δικές τους βιογραφικές εμπειρίες, θα 

πρέπει να αποφασίσουν ποια από αυτές τις εμπειρίες μοιράζονται με την ομάδα και 

ποιες εμπειρίες προτιμούν να κρατούν για τον εαυτό τους. 
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Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Για να πραγματοποιήσει αυτό το έργο, κάθε μαθητής παίρνει μια μεγάλη μη τυπωμένη 

χάρτινη σακούλα, διάφορες εφημερίδες και περιοδικά, δείκτες, ψαλίδι και κόλλα. Οι νέοι 

πρέπει να βάζουν τις χάρτινες σακούλες μπροστά τους και οι καθηγητές τους δίνουν το 

καθήκον να αντανακλούν τις εμπειρίες τους που είναι γνωστές από όλα τα μέλη της 

ομάδας στο εξωτερικό της χαρτοσακούλας. Στο εσωτερικό της χάρτινης σακούλας θα 

πρέπει να παρουσιάζουν τις εμπειρίες τους τις οποίες δεν θέλουν να μοιραστούν με 

άλλους. 

Οι νέοι πρέπει να ξεκινήσουν με το σχεδιασμό της εξωτερικής πλευράς και στη συνέχεια 

να μετακινηθούν προς τα μέσα. Ο σχεδιασμός γίνεται με τα αναφερόμενα υλικά. Αφού 

ολοκληρωθεί αυτό το δημιουργικό βήμα, οι μαθητές πρέπει να κλείσουν την τσάντα 

σιωπηλά 

Στη συνέχεια, όλες οι χάρτινες σακούλες παίρνουν ετικέτες ονόματος και θα 

τοποθετηθούν στο δωμάτιο. Οι νέοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις χάρτινες 

σακούλες και θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά σε όλες τις τσάντες. 

Για αυτή τη διαδικασία, οι νέοι έχουν χρόνο 40 λεπτών. Αφού ρίξουν μια ματιά σε όλες 

τις μεμονωμένες χάρτινες σακούλες, οι νέοι θα πρέπει να σχολιάσουν αυτό. Αυτό γίνεται 

με βάση ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ετοιμάστηκε από τον εκπαιδευτικό. Το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως: 

- Τι μου έμεινε στη μνήμη;  

- Σε ποια τσάντα θα ήθελα να κοιτάξω μέσα;  

- Τι είναι παρόμοιο με την τσάντα μου;  

- Τι θα ήθελα να ρωτήσω ή τι θα ήθελα να μάθω λεπτομερέστερα; 

Στη συνέχεια, κάθε παιδί παίρνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει την προσαρμοσμένη 

χάρτινη τσάντα του. Εδώ οι νέοι δεν αναγκάζονται να μοιραστούν τις προσωπικές τους 

εμπειρίες, οι οποίες αποτυπώνονται στο εσωτερικό της χάρτινης σακούλας, καθώς 

αυτές συχνά συνδέονται με φόβους ή ανασφάλειες. Αν θέλουν, μπορούν ωστόσο να 

μιλήσουν για τα εσωτερικά. Για να διευκολύνουν τους μαθητές να εξηγήσουν τις 

χάρτινες σακούλες τους, οι μαθητές λαμβάνουν τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 
Τι είναι ιδιαίτερα σημαντικό / μη σημαντικό για μένα;  
Τι μπορεί να μεγαλώσει και να γίνει μεγαλύτερο, το οποίο θα πρέπει να είναι μικρότερο 
και όχι τόσο σημαντικό;  
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Τι έχω ήδη καταφέρει;  
Ποιες είναι οι ευχές μου για το μέλλον;  
Γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για ορισμένα πράγματα;  
Σε ποια θέματα θα ήθελα να εργαστώ; 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

- 45-60 λεπτά για το σχεδιασμό της χάρτινης σακούλας 

- 40 λεπτά για μια ματιά σε όλες τις χάρτινες σακούλες και για την υποβολή 

ερωτηματολογίου 

- 20 λεπτά για κάθε χάρτινη σακούλα: παρουσίαση σύμφωνα με τις ερωτήσεις 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

- μεγάλες μη τυπωμένες χάρτινες σακούλες,  

- διάφορες εφημερίδες και περιοδικά,  

- μαρκαδόροι και στυλό 

- ψαλίδι και κόλλα 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Αυτή είναι η πρώτη δραστηριότητα στη βιογραφική ενότητα μάθησης. Σε αυτή την 

άσκηση τα μεμονωμένα μέλη της ομάδας θα πρέπει να γνωριστούν μεταξύ τους. Θα είναι 

προσβάσιμο αφού εξηγηθεί τι είναι η βιογραφική μάθηση. 

 

Φύλλα εργασίας 

Δύο ερωτηματολόγια σε χαρτί ή σε χαρτόνι (ερωτήσεις δείτε παραπάνω) 

 

 

Τίτλος της δραστηριότητας 
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2. Αυτο-εικόνα Ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης 

 

Συμμετέχοντες 

4 - 20 νέοι 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Σε αυτή την άσκηση οι νέοι έχουν το καθήκον να αξιολογήσουν τον εαυτό τους. Η 

αξιολόγηση αφορά τόσο τις αρνητικές όσο και τις θετικές πτυχές. Σε ένα περαιτέρω 

βήμα, αυτή η αυτοαξιολόγηση θα συγκριθεί με την αξιολόγηση άλλων μελών της 

μαθησιακής ομάδας. 

 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Οι νέοι χρειάζονται χαρτί και στυλό. Ένα φύλλο Α4 χωρίζεται σε δύο μισά στο κέντρο με 

μια παχιά οριζόντια γραμμή. Στο ένα μισό του χαρτιού οι νέοι θα πρέπει να γράψουν 

«Αυτό που μου αρέσει στον εαυτό μου» και στο άλλο μισό «Αυτό που δεν μου αρέσει 

στον εαυτό μου». Μετά από αυτό, οι νέοι έχουν λίγο χρόνο να σκεφτούν αυτές τις 

προτάσεις/εργασίες και να γράψουν τις σκέψεις τους σε κουκκίδες. 

Στο επόμενο βήμα ο ίδιος τρόπος χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ενός νέου χαρτιού. 

Τώρα το καθήκον θα είναι να απαντήσουμε "Γιατί άλλοι με συμπαθούν" και "Γιατί άλλοι 

δεν με συμπαθούν". Το καθήκον των νέων είναι τώρα να τοποθετηθούν στη θέση των 

ανθρώπων που είναι σημαντικοί για αυτούς. Θα πρέπει να εξετάσουν τι εκτιμούν 

περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι σε αυτούς και τι δεν θα ήταν πολύτιμο από την πλευρά 

τους. Αυτές οι εκτιμήσεις θα πρέπει επίσης να σημειωθούν στο προπαρασκευασμένο 

φύλλο με δύο μισά. 

Στη συνέχεια, η εικόνα του εαυτού πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της 

φαντασμένης εξωτερικής αξιολόγησης. Εάν τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης και 

της εξωτερικής αξιολόγησης είναι διαφορετικά, οι μαθητές πρέπει να θέσουν στον εαυτό 

τους τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
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- Πώς νιώθω με αυτήν την αξιολόγηση; 

- Είναι αποδεκτό για μένα; 

- Τι με δυσκολεύει να καταλάβω αυτήν την εκτίμηση; 

Επιπλέον, οι μαθητές παίρνουν την εργασία να δώσουν απαντήσεις στις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

- Πώς μπορώ να φτάσω σε αυτήν την αξιολόγηση;  

- Από πού προέρχεται?  

- Από ποιον έχω πάρει κάτι;  

- Ποιες φράσεις ή ρήματα θυμάμαι από την οικογένεια καταγωγής μου, σχετικά με την 

αξία μου, τις ικανότητές μου; 

Στη συνέχεια, η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μικρές ομάδες (2-4 άτομα). 

Κάθε νέος καλείται να παρουσιάσει την εικόνα του εαυτού του και να φανταστεί 

εξωτερική αξιολόγηση. Οι ακροατές έχουν το καθήκον να δώσουν προσοχή στις 

ακόλουθες πτυχές: 

- Σε ποια περιοχή εντοπίζονται κυρίως οι αναφερόμενες ιδιότητες και ελαττώματα 

(σώμα, χαρακτήρας, διάνοια); Ποιες περιοχές δεν αναφέρονται; Πώς βλέπετε τον εαυτό 

σας; 

Πώς σε βλέπω; 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

- περίπου 45 λεπτά για αυτοαξιολόγηση 

- περίπου 20 λεπτά για αξιολόγηση (κάθε μαθητής) 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

- Χαρτί Α4 

- Flipchart 

- Στυλό 
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Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη δραστηριότητα μετά τη δραστηριότητα 

προθέρμανσης (δείτε τη δραστηριότητα 1.) 

 

Φύλλα εργασίας 

Δείτε τα απαραίτητα υλικά 

 

Τίτλος της δραστηριότητας 

3. Αμοιβαία καθοδήγηση για μαθησιακούς στόχους και αξιολόγηση 

 

Συμμετέχοντες 

Δραστηριότητα που πρέπει να γίνει σε ζεύγη (2-4-6-8 και ούτω καθεξής ...) 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Η δραστηριότητα είναι μια κοινή αμοιβαία καθοδήγηση και σημαίνει ότι ως παιχνίδι 

ρόλων θα υπάρχει η πρώτη σχέση προπονητή-προπονητή στο ζευγάρι και σε μια 

δεύτερη η αντίθετη σχέση (και αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες της 

ομάδας-στόχου). Ενισχύει την επίγνωση των μαθησιακών στόχων και τη διαδικασία για 

τον τρόπο επίτευξής του. 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Η δραστηριότητα πρέπει να υλοποιηθεί σε βήματα: 

- διαίρεση σε ζευγάρια (μπορεί επίσης να γίνει αργότερα) 

- επεξήγηση της ίδιας της δραστηριότητας και παρουσίαση των βασικών αρχών 

(καθοδήγηση, ευαισθητοποίηση, μάθηση, στόχοι…) 
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- παρουσίαση των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν (εργαλείο 80-20, προσέγγιση 

SMART, τροχός μαθησιακών στόχων και ούτω καθεξής ...) 

- υλοποίηση του πρώτου γύρου προπόνησης 

- ανατροφοδότηση (προσωπική αξιολόγηση, αμοιβαία ανατροφοδότηση, κοινή και 

γενική απο-ενημέρωση) 

- δεύτερος γύρος προπόνησης (προαιρετικό και αυτό μπορεί επίσης να γίνει αργότερα) 

- τελευταία ανατροφοδότηση (βλέπε παραπάνω). 

Η προσέγγιση αυτής της δραστηριότητας βασίζεται στο coaching. Αλλά τι εννοείται 

προπονητής εδώ δεν συμφωνείται πάντα. Όταν χρησιμοποιείται ο όρος καθοδήγηση, 

μπορεί να αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά πράγματα, όπως καθοδήγηση, συμβουλές, 

καθοδήγηση ή βοήθεια. Η καθοδήγηση στην οποία αναφερόμαστε σε αυτό το άρθρο, 

ωστόσο, είναι μη κατευθυντική καθοδήγηση, όπως διατυπώνεται από τον Whitmore 

(2009). Ο Whitmore αναφέρει ότι η ουσία του coaching είναι να ξεκλειδώσει τις 

δυνατότητες των ανθρώπων να μεγιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους. Ένας προπονητής 

πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί για πολλά περισσότερα από ό, τι δείχνουν και τους 

βλέπει από την άποψη των δυνατοτήτων τους, όχι από τις προηγούμενες αποτυχίες 

τους. Για να χρησιμοποιήσει το coaching με επιτυχία, ο προπονητής πρέπει να 

υιοθετήσει μια αισιόδοξη άποψη για την αδρανή ικανότητα του προπονητή. Το πρώτο 

βασικό στοιχείο του coaching είναι η επίγνωση. Αυτή η επίγνωση οδηγεί σε δεξιότητες 

ανακαλύφθηκε στη δεκαετία του εξήντα όταν αυτή η μορφή προπόνησης αναπτύχθηκε 

για τον αθλητισμό (Whitmore 2009, 10). Η ευαισθητοποίηση είναι ενδυναμωτική, 

επειδή κάποιος είναι σε θέση να παρακολουθήσει αυτό που γνωρίζει. Η ευθύνη είναι η 

δεύτερη βασική έννοια του coaching. Το να πεις σε κάποιον να είναι υπεύθυνος δεν 

κάνει κάποιον να αισθάνεται υπεύθυνος. Αυτό συνεπάγεται επιλογή. Όταν ο 

προπονητής επιλέγει πραγματικά και αναλαμβάνει την ευθύνη για τους στόχους του, 

αυξάνεται η δέσμευση προς αυτούς και το ίδιο και η απόδοση. Τρίτον, η οικοδόμηση της 

αυτοπεποίθησης είναι ένας κύριος στόχος της προπόνησης. Η εμπειρία της επιτυχίας 

είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χτίσετε αυτήν την αυτοπεποίθηση. Ο 

προπονητής πρέπει να γνωρίζει ότι η επιτυχία οφείλεται στις δικές του προσπάθειες. 

(Whitmore 2009, 18) Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην μη κατευθυντική 

καθοδήγηση, το άτομο ή η ομάδα είναι ο ειδικός και ορίζουν την ατζέντα. Η ευθύνη είναι 

η δεύτερη βασική έννοια του coaching. Το να πεις σε κάποιον να είναι υπεύθυνος δεν 

κάνει κάποιον να αισθάνεται υπεύθυνος. Αυτό συνεπάγεται επιλογή. Όταν ο 

προπονητής επιλέγει πραγματικά και αναλαμβάνει την ευθύνη για τους στόχους του, η 

δέσμευση προς αυτούς αυξάνεται και το ίδιο και η απόδοση. Τρίτον, η οικοδόμηση της 

αυτοπεποίθησης είναι ένας κύριος στόχος της προπόνησης. Η εμπειρία της επιτυχίας 
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είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χτίσετε αυτήν την αυτοπεποίθηση. Ο 

προπονητής πρέπει να γνωρίζει ότι η επιτυχία οφείλεται στις δικές του προσπάθειες. 

(Whitmore 2009, 18) Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην μη κατευθυντική 

καθοδήγηση, το άτομο ή η ομάδα είναι ο ειδικός και καθορίζουν την ατζέντα. Η ευθύνη 

είναι η δεύτερη βασική έννοια του coaching. Το να πεις σε κάποιον να είναι υπεύθυνος 

δεν κάνει κάποιον να αισθάνεται υπεύθυνος. Αυτό συνεπάγεται επιλογή. Όταν ο 

προπονητής επιλέγει πραγματικά και αναλαμβάνει την ευθύνη για τους στόχους του, η 

δέσμευση προς αυτούς αυξάνεται και το ίδιο και η απόδοση. Τρίτον, η οικοδόμηση της 

αυτοπεποίθησης είναι ένας κύριος στόχος της προπόνησης. Η εμπειρία της επιτυχίας 

είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χτίσετε αυτήν την αυτοπεποίθηση. Ο 

προπονητής πρέπει να γνωρίζει ότι η επιτυχία οφείλεται στις δικές του προσπάθειες. 

(Whitmore 2009, 18) Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην μη κατευθυντική 

καθοδήγηση, το άτομο ή η ομάδα είναι ο ειδικός και καθορίζουν την ατζέντα. η 

δέσμευση προς αυτούς αυξάνεται και το ίδιο και η απόδοση. Τρίτον, η οικοδόμηση της 

αυτοπεποίθησης είναι ένας κύριος στόχος της προπόνησης. Η εμπειρία της επιτυχίας 

είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χτίσετε αυτήν την αυτοπεποίθηση. Ο 

προπονητής πρέπει να γνωρίζει ότι η επιτυχία οφείλεται στις δικές του προσπάθειες. 

(Whitmore 2009, 18) Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην μη κατευθυντική 

καθοδήγηση, το άτομο ή η ομάδα είναι ο ειδικός και καθορίζουν την ατζέντα. η 

δέσμευση προς αυτούς αυξάνεται και το ίδιο και η απόδοση. Τρίτον, η οικοδόμηση της 

αυτοπεποίθησης είναι ένας κύριος στόχος της προπόνησης. Η εμπειρία της επιτυχίας 

είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χτίσετε αυτήν την αυτοπεποίθηση. Ο 

προπονητής πρέπει να γνωρίζει ότι η επιτυχία οφείλεται στις δικές του προσπάθειες. 

(Whitmore 2009, 18) Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην μη κατευθυντική 

καθοδήγηση, το άτομο ή η ομάδα είναι ο ειδικός και ορίζουν την ατζέντα. 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων: 

- από 5 έως 15 λεπτά για τη διαίρεση σε ζευγάρια 

- περίπου 15 λεπτά για επεξήγηση της ίδιας της δραστηριότητας και παρουσίαση των 

βασικών αρχών · 

- περίπου 15 λεπτά για την παρουσίαση των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 

- περίπου 20 λεπτά για την εφαρμογή του πρώτου γύρου προπόνησης. 

- περίπου 10 λεπτά για ανατροφοδότηση από τον πρώτο γύρο. 
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- περίπου 20 λεπτά για τον δεύτερο γύρο προπόνησης. 

- περίπου 20 λεπτά για την τελευταία ανατροφοδότηση/αξιολόγηση. 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

Δεν χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο.  

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η αξιολόγηση μπορεί να εφαρμοστεί ποικιλοτρόπως, 

ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας -στόχου. Μπορεί να γίνει με ερωτήσεις όπως η 

αίσθηση και η αποτελεσματικότητα της σχέσης ζευγαριού-προπονητή, σχετικά με τον 

τύπο της εμπιστοσύνης και την αποτελεσματικότητα της ίδιας της προπονητικής 

δραστηριότητας. Και ούτω καθεξής. 

*8* 

Φύλλα εργασίας 

Φυλλάδια που δείχνουν αρχές, μεθοδολογίες και εργαλεία που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου προπόνησης μπορεί να είναι χρήσιμα για 

να προετοιμαστούν, να κοινοποιηθούν και να δοθούν στους συμμετέχοντες. 

 

 

Τίτλος της δραστηριότητας 

4. Ημερολόγιο εκμάθησης 

 

Συμμετέχοντες 

Μεμονωμένο εργαλείο που ενδεχομένως εφαρμόζεται και σε ομάδες 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
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Ονομάζεται ημερολόγιο ακριβώς επειδή πρέπει να δώσει ένα υποκειμενικό και 

αυτοβιογραφικό όραμα μάθησης, δηλαδή αυτό που οι συμμετέχοντες έχουν καταλάβει, 

αισθανθεί, βιώσει στην πορεία και δεν είναι μια απλή συλλογή σημειώσεων.  

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καθοδηγηθούν στη συλλογή θέτοντας μερικές βασικές 

ερωτήσεις, όπως:  

- τι έμαθα; 

- τι έμαθα ξανά; κάτι άλλαξε τον τρόπο σκέψης μου και γιατί; 

- αυτό που δεν κατάλαβα? 

- τι έκανε η ομάδα; 

- Τι έχω κάνει? 

Αυτό το εργαλείο είναι ένα από τα συστατικά της αξιολόγησης (αντικειμενική, 

υποκειμενική και διυποκειμενική), αλλά επιτρέπει επίσης να εκτιμηθούν οι προσωπικές 

έννοιες που αποδίδουν οι συμμετέχοντες στη μαθησιακή τους εμπειρία, 

συμπεριλαμβανομένης της αντίληψης της καταλληλότητάς τους να το αντιμετωπίσουν. 

Οι παραπάνω ερωτήσεις μπορούν να διευθετηθούν σύμφωνα με το συγκεκριμένο 

προφίλ και τις ανάγκες των συμμετεχόντων και μπορεί να ποικίλλουν. 

Το εργαλείο μπορεί να θεωρηθεί ότι χρησιμοποιείται -σύμφωνα με τις ανάγκες των 

συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών: 

- κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων · 

- μετά από κάθε συνεδρία, 

- στο τέλος κάθε ημέρας δραστηριότητας, 

- μόλις στο τέλος του ίδιου του έργου. 

- μετά το πέρας του τέλους των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 

 

Προτεινόμενος χρόνος 
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Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και τις ανάγκες της ομάδας -στόχου. 

Ο επιθυμητός χρόνος είναι 3-5 λεπτά για την απάντηση σε κάθε ερώτηση. 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

Είναι δυνατό να επωφεληθείτε από την ψηφιακή υποστήριξη για αυτό. 

(Σαν παράδειγμα) 

- ONENOTE PADLET L LINOIT για τη δημιουργία ενός εικονικού πίνακα ανακοινώσεων 

για ημερολόγια και 

- EVERNOTE BLOG.  

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Αυτή η δραστηριότητα υποτίθεται ότι είναι το ίδιο το εργαλείο αξιολόγησης.  

 

Φύλλα εργασίας 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, μπορεί να δοθεί μια ενότητα για να συμπληρωθεί με 

τις ερωτήσεις. 

Η δραστηριότητα μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα γράμμα που θα γραφτεί στο μέλλον 

στον εαυτό του καθενός στο μέλλον, για να επιτρέψει έναν πιο εύκολο τρόπο απάντησης 

στην ερώτηση. 

 

Ενότητα 3. Στρατηγικές μάθησης  

Λογική  

Οι στρατηγικές μάθησης αναφέρονται σε μεθόδους που χρησιμοποιούν οι νέοι για να 

μάθουν, συνειδητά ή ασυνείδητα. Τα στυλ μάθησης αναφέρονται στον προτιμώμενο τρόπο 

με τον οποίο ένα άτομο επεξεργάζεται πληροφορίες. 
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Οι στρατηγικές μάθησης θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τα στυλ μάθησης που 

χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς μαθητές για την επεξεργασία πληροφοριών. 

Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι ο προτιμώμενος τρόπος του, ώστε να μπορεί να 

τον εξορθολογίσει, να τον κάνει πιο αποτελεσματικό και πιο μόνιμο, ώστε να επιτύχει 

βιώσιμα αποτελέσματα στη μάθηση. 

Αυτά τα στυλ μάθησης είναι γνωστά ως γνωστικά στυλ και η μεταγνώση είναι η 

παρακολούθηση και ρύθμιση της γνωστικής διαδικασίας από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο.  

Η εκμάθηση μάθησης θα απεικονίσει αυτήν την παιδαγωγική προσέγγιση με επίκεντρο τον 

μαθητή, στην οποία ο δάσκαλος παρέχει την καθοδήγηση, το περιβάλλον και την ευκαιρία 

στον μαθητή να αποκτήσει γνώσεις για το πώς να οργανώσει τη μάθηση και να γίνει 

αποτελεσματικός διαχειριστής των δεξιοτήτων και των μαθησιακών ευκαιριών του. 

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο για τον μαθητή να ανακαλύψει τις μαθησιακές του 

διαδικασίες και υπάρχουν απλοί και εύκολοι τρόποι να αντιληφθούν τις δικές του 

στρατηγικές.  

Στόχοι 

Σε αυτή τη μονάδα εκπαιδευτές/εργαζόμενοι νεολαίας θα βοηθήσουν τους νέους: 

● Ανακαλύψτε μορφές μάθησης: ο τρόπος επεξεργασίας διαφορετικών 

κατηγοριών πληροφοριών  

● Χρησιμοποιήστε τον προτιμώμενο τρόπο και ρυθμίστε τον. 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Υπάρχουν αρκετές ιστορικές αναφορές στη μεταγνώση και στην προσέγγιση της 

εκμάθησης. 

Προέρχεται από τα έργα ψυχολόγων όπως ο Lev Vygotski, στο πρώτο μέρος του εικοστού 

αιώνα, ο οποίος ο ίδιος γνώριζε τα έργα του Piaget και επωφελείται από την κυβερνητική 

επανάσταση και την εμφάνιση των γνωστικών επιστημών στο δεύτερο μέρος του εικοστού 
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αιώνα. Αυτή η επανάσταση τοποθετεί τον μαθητή στο κέντρο του μαθησιακού 

περιβάλλοντος: θα αποδειχθεί ότι έχει αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον του οι οποίοι είναι 

οι παράγοντες που αναπτύσσουν την ευφυΐα του. Θα αλλάξει τον τρόπο που προβλέπεται η 

διδασκαλία. 

Μεταγνώση  

John Flavell, Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, 1976 «Σε κάθε είδους γνωστική συναλλαγή με το 

ανθρώπινο ή μη περιβάλλον, μπορεί να συνεχιστεί μια ποικιλία δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας πληροφοριών. Η μεταγνώση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ενεργό 

παρακολούθηση και τη συνακόλουθη ρύθμιση και ενορχήστρωση αυτών των διαδικασιών 

σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα ή δεδομένα στα οποία βασίζονται, συνήθως σε 

υπηρεσία κάποιου συγκεκριμένου στόχου ή στόχου ». 

Ο John Flavell βασίζει την έρευνά του στα έργα του Jean Piaget.  

Μεταγνώση αντιπροσωπεύει το σύστημα «εκτελεστικού ελέγχου» που πολλοί γνωστικοί 

θεωρητικοί όπως π.χ. Ο George Armitage Miller, ο Jerome Bruner, ο Newell και ο Simon 

έχουν συμπεριλάβει στις θεωρίες τους και οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη μεταγνώση 

είναι κεντρικές στο σχεδιασμό, την επίλυση προβλημάτων, την αξιολόγηση και ορισμένες 

πτυχές της εκμάθησης γλωσσών.  

Η εκμάθηση μάθησης θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη λειτουργία της μεταγνώσης με 

πρακτικό τρόπο και θα οδηγήσει τον μαθητή να παρακολουθεί ενεργά και συγκεκριμένα τις 

μαθησιακές του δραστηριότητες. Απαιτείται η ικανότητα του εκπαιδευτή να αξιολογήσει 

τις γνωστικές ικανότητες του μαθητή, να προτείνει μια διανοητική δραστηριότητα καλά 

ρυθμισμένη έτσι ώστε να επιτρέψει στον μαθητή να κατανοήσει τη σχετική γνώση και να 

μάθει. Όπως ανέφερε ο Vygotski, οι εργασίες που έχουν τεθεί για τον μαθητή πρέπει να 

τεθούν στο σωστό επίπεδο. Είναι τόσο άχρηστο να προτείνουμε εργασίες που βρίσκονται 

έξω από τη Ζώνη Εγγύς Ανάπτυξης του ατόμου, όσο και ένα που είναι πολύ εύκολο για το 

άτομο να κινητοποιηθεί. 

Σε αυτήν την προσέγγιση, ο εκπαιδευτής είναι οδηγός. 
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Παιδαγωγικές/ Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

Ο εκπαιδευτής θα προχωρήσει έτσι ώστε να απευθύνεται σε κάθε νέο άτομο ξεχωριστά, 

παρόλο που το περιβάλλον είναι συλλογικό. (Tour de table). Θα προτείνουν μια καλά 

εκπαιδευμένη δραστηριότητα μάθησης όπως αναφέρεται στην παραπάνω ενότητα για να 

καταστεί δυνατή η εκτέλεσή της από τους μαθητές. Η σημασία του επιπέδου δυσκολίας της 

επιλεγμένης εργασίας είναι θεμελιώδης, καθώς η εκμάθηση της μάθησης θα απαιτήσει από 

τον μαθητή να είναι σε θέση να επαναλάβει τον τρόπο που προχώρησε στην εκτέλεσή του. 

Η δραστηριότητα λοιπόν πρέπει να έγινε. 

Ο εκπαιδευτής ανακοινώνει ποια θα είναι η διαδικασία, το όνομά της, οι στόχοι της, πόσος 

χρόνος για την πραγματοποίησή της και υποδεικνύει τι αναμένεται ακριβώς από τους νέους 

συμμετέχοντες με σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες. 

Ο εκπαιδευτής θα παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ουδέτερος στην καθοδήγηση, ώστε να μην 

επηρεάσει την απόδοση των μαθησιακών διαδικασιών από τον εκπαιδευόμενο κατά την 

εκτέλεση της εργασίας. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια λίστα ερωτήσεων για να βοηθήσει τον μαθητή 

να επιστρέψει στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε την εργασία, αλλά θα πρέπει να 

γνωρίζει ότι βοηθά τον μαθητή να κοιτάξει πίσω στη διαδικασία, όχι να την αξιολογήσει. 

Η προσέγγιση μάθησης για μάθηση φέρνει συνήθως τους νέους ανθρώπους να 

ανακαλύψουν ότι γνωρίζουν περισσότερα από ό, τι πίστευαν για τις μαθησιακές τους 

ικανότητες. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να τους κάνει να το συνειδητοποιήσουν χωρίς να το 

σχολιάσουν. Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για τους νέους συμμετέχοντες να είναι 

επιτυχημένοι και να τους ενημερώνει ότι έχουν πετύχει. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να 

βασίζεται στην επανειλημμένη επιτυχία και όχι στα συγχαρητήρια. 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν διάφορα είδη υλικών (γραπτά, ζωγραφισμένα, 

προφορικά.), Ώστε να μην ευνοούν ένα συγκεκριμένο στυλ μάθησης. 

Όποιο και αν είναι το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη δραστηριότητα, είτε προφορική, 

είτε γραφική, είτε γραπτή, ορισμένοι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν κατά προτίμηση 
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εικόνες για να απομνημονεύουν νέα δεδομένα, ενώ άλλοι θα χρησιμοποιούν λέξεις ακόμη 

και για την επεξεργασία εικόνων. Κάθε μαθητής μπορεί να ανακαλύψει τον τρόπο που 

προτιμά, ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι αυτός δεν είναι ο μόνος και μοναδικός τρόπος 

επεξεργασίας πληροφοριών. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τις στρατηγικές εκμάθησης κάποιου, να 

τις βελτιώσουμε, ίσως δανειζόμενοι από τις στρατηγικές των άλλων ή εάν τις 

αντιμετωπίσουμε σκόπιμα όταν δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε. 

Είναι κεντρικό ότι ο εκπαιδευτής απέχει από την προτίμηση των ταχύτερων διαδικασιών. 

Είναι γνωστό ότι οι μαθητές που μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν οπτικά δεδομένα 

κάνουν πολύ πιο γρήγορα από εκείνους που πρέπει να περάσουν από λεκτική επεξεργασία. 

Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι πρώτοι αποδίδουν καλύτερα από τους δεύτερους. Επομένως, ο 

εκπαιδευτής πρέπει να περιμένει όσους χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

ολοκληρώσουν την εργασία για να καλέσουν τη δραστηριότητα. 

Μερικοί μαθητές θα προτιμήσουν να μετακινηθούν για να μπορέσουν να πλησιάσουν την 

αφίσα όταν κάνουν τα γραφικά δεδομένα και να την δουν πιο προσεκτικά. 

Or να έρθουν να ζωγραφίσουν στον μαυροπίνακα αυτό που θυμόντουσαν ήδη σε ένα φύλλο 

χαρτί. 
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Πρακτικές συνεδρίες 

Τίτλος της δραστηριότητας 
1. Ακούγοντας ένα προφορικό μήνυμα όπως ένα σύντομο και εύκολο ποίημα 

Συμμετέχοντες 
5 έως 12 νέοι 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Μάθετε να κοιτάτε πίσω στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται 

Ανακαλύψτε τις διαδικασίες εκμάθησης κάποιου για ένα προφορικό μήνυμα  

Συγκρίνετε το με τις διαδικασίες των άλλων μαθητών 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 
Δώστε ακριβείς οδηγίες: Θα σας διαβάσω ένα μικρό ποίημα μία φορά, και μόνο μία φορά, 

και όταν τελειώσω, θα σας ζητήσω να το θυμάστε όσο μπορείτε γραπτώς. Μην νομίζετε 

ότι η ορθογραφία είναι σχετική. 

Αυτό δεν θα χρονομετρηθεί. Πείτε μου όταν νομίζετε ότι τελειώσατε. 

Γίνεται ανάγνωση. 

Στη συνέχεια, ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν ό, τι θυμούνται από το ποίημα.  

Όταν τελειώσουν, ο εκπαιδευτής τους ζητά να πουν στην ομάδα με τον τρόπο του tur de 

table, ένα προς ένα, όσα μπορούσαν να θυμηθούν. Ολόκληρη η ακολουθία θα γίνει με tour 

de table. 

Στη συνέχεια, ζητήστε τους να επιστρέψουν στη στιγμή που σταμάτησε η ανάγνωση και 

αναζήτησαν τα ίχνη του στη μνήμη τους. 

Στη συνέχεια, ρωτήστε πώς όλα αυτά επέστρεψαν στη συνείδησή τους. 

Μήπως οι εικόνες ήρθαν στην προσοχή σας; Εικόνες που εικονογραφούν το ποίημα. Εάν 

ναι, πείτε στην ομάδα τι είδους εικόνες δημιουργήσατε. 

Ακούσατε ήχους, θορύβους που συνοδεύουν το ποίημα; Αν είναι έτσι ….. 
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Ακούσατε φωνές; Δικος σου? Ο αναγνώστης; Του κάποιου άλλου. 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι έχουν ανακαλύψει κατά τη διάρκεια αυτής της 

δραστηριότητας. για τον εαυτό τους, για τον τρόπο λήψης πληροφοριών από τους 

άλλους. 

Ρωτήστε τους αν ο ρυθμός ανάγνωσής σας ήταν πολύ αργός, πολύ γρήγορος. Αν 

εμποδίζονταν από αυτό. Κάντε τους να το εκφράσουν έτσι ώστε να το αντιληφθούν. 

Προτεινόμενος χρόνος 
Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, μια περιήγηση για να θυμάστε και να 

σχεδιάζετε θα πάρει περισσότερο χρόνο εάν η ομάδα είναι μεγάλη. 

90 λεπτά για μια ομάδα περίπου 5-8 

180 λεπτά για μια ομάδα 10 έως 12 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
Ένα σύντομο ποίημα ή μήνυμα με λέξεις που δεν είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθούν, 

καθώς το νόημα δεν είναι ο κύριος στόχος. Όχι πολύ για τους συμμετέχοντες που δεν 

έχουν συνηθίσει να διαβάζουν μεγάλα κείμενα, αλλά αρκετά για να είναι μια διεγερτική 

πρόκληση. 

Ζητήστε τους να το θυμούνται με τον τρόπο που είναι δυνατόν: μπορεί να σχετίζεται 

προφορικά εάν το γράψιμο δεν είναι επιλογή. 

Μπορεί να υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί προφορικά από τον 

εκπαιδευτή Δώστε ένα παράδειγμα. 

Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πρότυπο για να γράψει τις απαντήσεις των 

μαθητών στις ερωτήσεις. Δώστε παράδειγμα. 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση γίνεται από τους συμμετέχοντες καθώς ένας από τους στόχους της 

εκμάθησης της μάθησης είναι η αυτοαξιολόγηση. 
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Στο tour de table, πριν από το τέλος της συνεδρίας: θυμηθείτε ολόκληρη τη 

δραστηριότητα: ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ανακαλέσουν και να αναφέρουν 

κάθε βήμα της δραστηριότητας από την αρχή (οδηγίες) και το κείμενο του ποιήματος 

που διαβάστηκε. 

Οι συμμετέχοντες συνειδητοποιούν πόσα έχουν κάνει, πώς θυμούνται ο καθένας ένα 

διαφορετικό μέρος της ακολουθίας, εκφράζουν με λόγια τις ανακαλύψεις της 

ακολουθίας (πώς προχώρησε ο καθένας, πόσο διαφορετική ήταν από τις άλλες, αν και 

όλοι άκουγαν την το ίδιο μήνυμα ταυτόχρονα). 

Αυτή η άσκηση μνήμης είναι  

● ένα πρώτο βήμα προς την απομνημόνευση,  

● δίνει τη δυνατότητα στους νέους να ανακαλέσουν και να αναφέρουν προφορικά 

λεπτομέρειες της άσκησης  

● ένας πρώτος τρόπος για να μετρήσουμε αυτό που έχουμε επιτύχει 
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Τίτλος της δραστηριότητας 

2. Επεξεργασία γραφικών πληροφοριών 

Συμμετέχοντες 

5 έως 12 νέοι 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Μάθετε να κοιτάτε πίσω στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται 

Ανακαλύψτε τις διαδικασίες εκμάθησης κάποιου για γραφικές πληροφορίες 

Αντιπαραθέστε το με τις διαδικασίες των άλλων μαθητών 

Συγκρίνετε το με διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στη Δραστηριότητα 1 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Δώστε ακριβείς οδηγίες:  

Θα σας αφήσω να κοιτάξετε μια αφίσα/πίνακα ζωγραφικής/γεωγραφικό χάρτη και για 

όσο χρόνο χρειάζεστε, ελέγξτε κλείνοντας κατά καιρούς τα μάτια σας πόσα έχετε ήδη 

στο κεφάλι σας. όταν νομίζετε ότι είστε έτοιμοι, θα αφαιρέσω το υλικό από τον τοίχο, 

θα σας ζητήσω να το θυμάστε όσο περισσότερο μπορείτε σχεδιάζοντας και γράφοντας 

αν υπάρχουν λέξεις στο υλικό. Μην νομίζετε ότι η ποιότητα του σχεδίου ή η ορθογραφία 

είναι συναφή. 

Αυτό δεν θα χρονομετρηθεί. Πείτε μου όταν νομίζετε ότι τελειώσατε. 

Επικολλήστε το υλικό σε τοίχο ή σε μαυροπίνακα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το όταν όλα 

είναι έτοιμα. 

Στη συνέχεια, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν και να γράψουν ό, τι 

θυμούνται από την αφίσα.  

Όταν τελειώσουν, ο εκπαιδευτής γυρίζει στο τραπέζι για να τους ρωτήσει πώς 

προχώρησαν για να βάλουν αυτήν την αφίσα στο κεφάλι τους. Ολόκληρη η ακολουθία 

θα γίνει με tour de table. 
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Οργανωθήκατε συνειδητά για να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα;  

Μιλήσατε με τον εαυτό σας, περιγράψατε τις εικόνες στον εαυτό σας, περιγράψατε τον 

τρόπο διανομής της αφίσας στο διάστημα; 

Or είχατε την εντύπωση ότι τα μάτια σας τράβηξαν μια φωτογραφία της αφίσας; 

Τι σας ήρθε πρώτο στο μυαλό όταν ξεκινήσατε να ψάχνετε τα ίχνη της αφίσας στη 

μνήμη σας; Sχοι… εικόνες… 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι έχουν ανακαλύψει κατά τη διάρκεια αυτής της 

δραστηριότητας. για τον εαυτό τους, για τον τρόπο λήψης γραφικών πληροφοριών από 

τους άλλους. 

Βρήκαν αυτό το είδος υλικού πιο δύσκολο από το προφορικό μήνυμα ή λιγότερο 

δύσκολο;  

Βεβαιωθείτε ότι συγκρίνουν τα αποτελέσματα από τη Δραστηριότητα 1 και αυτά από 

τη Δραστηριότητα 2. 

Πιστεύουν ότι τα πήγαν καλύτερα στο προφορικό υλικό ή στο γραφικό υλικό; 

Κάντε τους να συγκρίνουν τις διαδικασίες που χρησιμοποίησαν και στις δύο ακολουθίες. 

Similarταν όμοιες ή διαφορετικές; 

Ποιο έδωσε καλύτερο αποτέλεσμα; 

Theταν οι οδηγίες αρκετά σαφείς για να εκτελέσουν την εργασία; 

Τι συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί; Μερικοί νέοι έχουν οπτική ικανότητα να 

επεξεργάζονται γραφικές πληροφορίες, μερικοί θα πρέπει να περνούν από λέξεις, να 

περιγράφουν, να σχολιάζουν και θα πρέπει να το κάνουν συνειδητό για να μπορούν να τις 

ανακαλύψουν και να επαναχρησιμοποιήσουν τη διαδικασία σκόπιμα. 
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Συγκρίνετε με τις στρατηγικές των άλλων: ποιες είναι οι πιο γρήγορες και ποιες 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο; Τι γίνεται με τα αποτελέσματα: πόσο πιστά στο 

μοντέλο, πόσα λείπουν; 

Προτεινόμενος χρόνος 
Ανάλογα με τον αριθμό των νέων, μια περιήγηση για τη μνήμη και τη σχέση θα 

διαρκέσει περισσότερο εάν η ομάδα είναι μεγάλη. 

90 λεπτά για μια ομάδα περίπου 5-8 

180 λεπτά για μια ομάδα 10 έως 12 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
Αφίσα/πίνακας ζωγραφικής/γεωγραφικός χάρτης, διάγραμμα του ανθρώπινου 

σώματος…. κατάλληλο για την ομάδα των μαθητών. 

Χωρίς λέξεις που είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθούν, καθώς η στρατηγική 

απομνημόνευσης ενδιαφέρει.  

Δώστε ένα παράδειγμα σε κάθε γλώσσα. 

Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πρότυπο για να γράψει τις απαντήσεις των 

μαθητών στις ερωτήσεις. Δώστε παράδειγμα. 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση γίνεται από τους συμμετέχοντες καθώς ένας από τους στόχους της 

μάθησης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης. 

Στο tour de table, πριν από το τέλος της συνεδρίας: ανάμνηση ολόκληρης της 

δραστηριότητας: ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ανακαλέσουν και να αναφέρουν 

κάθε βήμα της δραστηριότητας από την αρχή (οδηγίες) και ξανά για την αφίσα που 

σχεδιάστηκε. 

Οι συμμετέχοντες συνειδητοποιούν πόσα έχουν κάνει, πώς θυμούνται ο καθένας ένα 

διαφορετικό μέρος της δραστηριότητας, έθεσαν με λόγια τις ανακαλύψεις της 
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δραστηριότητας (πώς προχώρησε ο καθένας, πόσο διαφορετική ήταν από τις άλλες, αν 

και όλοι κοιτούσαν την ίδια εικόνα ταυτόχρονα). 

Αυτή η άσκηση μνήμης είναι  

● ένα πρώτο βήμα προς την απομνημόνευση,  

● δίνει τη δυνατότητα στους νέους να ανακαλέσουν και να αναφέρουν προφορικά 

λεπτομέρειες της άσκησης  

● ένας πρώτος τρόπος μέτρησης των επιτευχθέντων. 

 

 
 

Τίτλος της δραστηριότητας 

3. Δοκιμή και επικύρωση των στρατηγικών μάθησης 

Συμμετέχοντες 

5 έως 12 νέοι 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Αξιολόγηση εάν ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις δεξιότητες  

Κατανοήστε τις επιχειρησιακές στρατηγικές κάποιου: περιγράψτε τις, βήμα προς βήμα 

Να μπορεί να τα αναπαράγει σε νέες προβληματικές καταστάσεις 

Γίνετε ενεργός μαθητής ξεκινώντας σκόπιμα την επεξεργασία πληροφοριών με 

επιλεγμένο τρόπο 

Ενημερωθείτε για τη σημασία των οδηγιών ως σημείο εκκίνησης για την επεξεργασία 

πληροφοριών 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Έλεγχος ακολουθίας : 

Μέρος πρώτο: 
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Θα πω μια λέξη και θα μου πείτε τι ξεκινάει αμέσως στη συνείδησή σας με πολύ 

συγκεκριμένες λέξεις όπως: σπίτι, άλογο, τραπέζι, άνθρωπος, εκκλησία και σιγά σιγά θα 

μεταβώ σε αφηρημένες λέξεις όπως: θρησκεία, δυσκολία, παραξενιά, δυνατός, 

απομακρυσμένος. 

Ζητήστε από τους μαθητές να ελέγξουν και να πουν αυτό που τους έρχεται πρώτα στο 

μυαλό, είναι μια εικόνα του νοήματος, ή μια εικόνα ενός γραπτού λόγου, ή ακούνε έναν 

σχετικό ήχο ή ακούνε τη δική τους φωνή που επαναλαμβάνει τη λέξη. 

Μια άλλη σειρά λέξεων σχετικά με την ίδια εξέλιξη από συγκεκριμένο σε αφηρημένο: 

επεξεργάζονται σκόπιμα όπως έκαναν αυθόρμητα προηγουμένως  

Δείτε αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί. 

Μέρος δεύτερο: 

Γράψτε μια λέξη στον μαυροπίνακα, κατά προτίμηση μια που δεν θα γνώριζαν. Δεν 

μπορούν να γράψουν ενώ εμφανίζεται η λέξη. 

Δοκιμάζουν όποιες στρατηγικές χρησιμοποιούσαν κοιτάζοντας την αφίσα. Περιγράψτε 

τη λέξη, δείτε την και φανταστείτε να υπογραμμίσετε το δύσκολο μέρος ή να μετρήσετε 

τα γράμματα ή να βάλετε χρώμα στη δύσκολη ορθογραφία…. 

Στη συνέχεια, αφαιρείτε τη λέξη. Το γράφουν. 

Κοιτάζουν το αποτέλεσμα, σχολιάζουν και λένε δυνατά πώς προχώρησαν για να το 

αντιληφθούν ως διαδικασία. 

Τρίτο μέρος: 

Θα σας δώσω μια λέξη και θα προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μια εικόνα του νοήματος 

στο κεφάλι σας και κάτω από την εικόνα δείτε τη λέξη όπως την έχω γράψει για εσάς. 

Αυτός είναι ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί η εκμάθηση μιας νέας λέξης που 

περιλαμβάνει νόημα και ορθογραφία ταυτόχρονα. 
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Ο εκπαιδευτής κάνει μια ολόκληρη ακολουθία με πέντε λέξεις, μία κάθε φορά (επτά 

διαφορετικά στοιχεία είναι ένας μέγιστος αριθμός που πρέπει να απομνημονευθούν 

στην ίδια δραστηριότητα). 

Στο τέλος των 180 λεπτών, θυμηθείτε καθεμία από τις λέξεις που περιλαμβάνονται στα 

μέρη 2 και 3, με οποιαδήποτε σειρά. Αυτό μπορεί να γίνει προφορικά με συλλογικό 

τρόπο ή γραπτώς, συζητώντας ως ομάδα ως προς την ορθότητα της ορθογραφίας και 

του νοήματος. 

Προτεινόμενος χρόνος 
Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, μια περιήγηση για τη μνήμη και τη σχέση θα 

διαρκέσει περισσότερο εάν η ομάδα είναι μεγάλη. 

90 λεπτά για μια ομάδα περίπου 5-8 

180 λεπτά για μια ομάδα 10 έως 12 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
Ετοιμάστε μια λίστα με λέξεις από συγκεκριμένες έως αφηρημένες…. Και πάλι 

κατάλληλο για την ομάδα των μαθητών. 

Μερικά κατά προτίμηση άγνωστα στους νέους συμμετέχοντες, για το Μέρος 2. 

Για το Μέρος 3, λέξεις που είναι εύκολα κατανοητές, ακόμη και αν είναι δύσκολο να 

γραφτούν.  

Δώστε ένα παράδειγμα σε κάθε γλώσσα. 

Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πρότυπο για να γράψει τις απαντήσεις των 

μαθητών στις ερωτήσεις. Δώστε παράδειγμα. 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση γίνεται από τους νέους καθώς ένας από τους στόχους της εκμάθησης της 

μάθησης είναι η αυτοαξιολόγηση. 
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Στο tour de table, πριν από το τέλος της συνεδρίας: ανάμνηση ολόκληρης της 

δραστηριότητας: ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ανακαλέσουν και να πουν κάθε 

βήμα της δραστηριότητας από την αρχή (οδηγίες) και φυσικά τις λέξεις που έμαθαν. 

Οι συμμετέχοντες συνειδητοποιούν πόσα έχουν κάνει, πώς θυμούνται ο καθένας ένα 

διαφορετικό μέρος της δραστηριότητας. συζητούν τις ανακαλύψεις της δραστηριότητας 

(πώς έχουν προχωρήσει ο καθένας, πόσο διαφορετική ήταν από τις άλλες, αν και όλοι 

κοιτούσαν τις ίδιες λέξεις ταυτόχρονα). 

Αυτή η δραστηριότητα μνήμης είναι  

● ένα πρώτο βήμα προς την απομνημόνευση,  

● δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλέσουν και να αναφέρουν 

προφορικά λεπτομέρειες της άσκησης 

● ένας πρώτος τρόπος μέτρησης των επιτευχθέντων. 

 

 

 

 

Τίτλος της δραστηριότητας 

 4. Ακουστικό στυλ μάθησης 

 

Συμμετέχοντες 

Ηλικία: 12 έως 35.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για το πόσο αποτελεσματικά μπορούν να μάθουν 

μέσω της ακρόασης 
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Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να διαβάσει την ιστορία.  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακούσουν χωρίς να κρατούν σημειώσεις. 

Όταν τελειώσει η ανάγνωση, οι συμμετέχοντες πρέπει να γράψουν μερικά σημεία. 

Μετά, έχουν στη διάθεσή τους 10 λεπτά για να γράψουν την ιστορία όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στο πρωτότυπο, με περισσότερες λεπτομέρειες. 

Για να ελέγξετε πόσες πληροφορίες εισέρχονται στους συμμετέχοντες, διαβάστε ξανά 

την ιστορία 

Εκτίμηση 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

● 5 λεπτά για ανάγνωση 

● 2 λεπτά για τους πόντους 

● 10 λεπτά για την επανεγγραφή της ιστορίας 

● 5 λεπτά για να το ξαναδιαβάσω 

● 15 λεπτά για αξιολόγηση 

 

 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
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Στυλό και χαρτιά  

Η ιστορία της Coca Cola (φύλλο εργασίας) 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

- Πώς ήταν η δραστηριότητα για εσάς; 

- Πόσα νομίζετε ότι θυμάστε από την ιστορία; 

- Πιστεύετε ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος για να θυμηθείτε αυτήν την ιστορία; 

- Πιστεύετε ότι θυμάστε περισσότερο τις γενικές ιδέες ή τις λεπτομέρειες; 

- Οι διακυμάνσεις στη φωνή του αναγνώστη σας βοηθούν να θυμηθείτε 

περισσότερα σημεία της ιστορίας; 

 

Προτάσεις 

- Λάβετε υπόψη το επίπεδο και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και σκεφτείτε 

αν το άρθρο είναι κατάλληλο για αυτούς. Εάν πρόκειται για Εθνικό διαγωνισμό, 

μεταφράστε το άρθρο στη μητρική τους γλώσσα. 

- Διαβάστε την ιστορία σε επίπεδη λειτουργία.  

o Αν θέλετε να το διευκολύνετε: διαβάστε το άρθρο πριν και τοποθετήστε 

την έκφραση και προσαρμόστε τον τόνο της φωνής, βρείτε την οπτική 

επαφή κατά την ανάγνωση. 

o Αν θέλετε να το κάνετε πιο δύσκολο: βάλτε έκφραση και προσαρμόστε 

τον τόνο σε μη σημαντικές λέξεις. 

- Διανείμετε το υλικό πριν από την ανάγνωση, για να μην αποσπάσετε την 

προσοχή των συμμετεχόντων μετά 

 

Φύλλα εργασίας 
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Η ιστορία της Coca-Cola 

 

Ποιο είναι το πιο αναγνωρίσιμο αντικείμενο στον κόσμο; Θα μπορούσε να είναι 

ποδόσφαιρο; Or ένα Big-Mac; Όχι, η απάντηση είναι ένα μπουκάλι Coca-Cola. Το 

περίφημο μπουκάλι Coca-Cola είναι πάνω από 100 ετών! Τα ποδόσφαιρα και τα μεγάλα 

mac είναι σίγουρα μέρος της ζωής για πολλούς ανθρώπους. αλλά η Coca-Cola είναι πλέον 

ένα μόνιμο μέρος του παγκόσμιου πολιτισμού. Οι άνθρωποι γνωρίζουν και πίνουν την 

Coca-Cola σε όλο τον κόσμο. Λέγεται ότι το μπουκάλι Coca-Cola είναι το πιο 

αναγνωρισμένο αντικείμενο στον κόσμο. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν 

να αναγνωρίσουν ένα μπουκάλι Coke από το σχήμα του, ακόμα κι αν δεν μπορούν να το 

δουν! Και το περίφημο λογότυπο της Coca-Cola είναι το πιο διάσημο λογότυπο στον 

κόσμο. Σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο διάσημο εμπορικό λογότυπο, δεν έχει αλλάξει 

εδώ και 100 χρόνια! Αλλά η ιστορία της Coca-Cola είναι ακόμη πιο παλιά από αυτό. 

188ταν το 1886 που ο John Pemberton, φαρμακοποιός στην Ατλάντα της Τζόρτζια, 

εφηύρε ένα νέο είδος σιροπιού, χρησιμοποιώντας φύλλα κόκας, ζάχαρη και κόκα κόλα, 

συν μερικά άλλα μυστικά συστατικά! Ο Πέμπερτον το πούλησε ως φάρμακο. και με την 

κόκα της (την πηγή της κοκαΐνης), πρέπει να έκανε τους ανθρώπους να αισθάνονται 

καλά! Παρ 'όλα αυτά, το φάρμακο του Pemberton δεν ήταν πολύ επιτυχημένο, οπότε 

πούλησε τη μυστική του φόρμουλα σε μια άλλη φαρμακοποιό, την Asa Candler. Ο 

Κάντλερ ενδιαφέρθηκε, γιατί είχε άλλη ιδέα. πίστευε ότι το «φάρμακο» του Πέμπερτον 

θα ήταν πολύ καλύτερο αν αναμιγόταν με σόδα. Ο Candler ήταν έτσι ο άνθρωπος που 

πραγματικά εφηύρε το ποτό Coca-Cola. Στην αρχή το πούλησε στο φαρμακείο του. τότε 

άρχισε να πουλάει το σιρόπι σε άλλα φαρμακεία, τα οποία το χρησιμοποιούσαν με τα 

σιντριβάνια τους. Ο Candler διαφήμισε επίσης το νέο του ποτό και σύντομα οι άνθρωποι 

πήγαιναν στα φαρμακεία μόνο για να πάρουν ένα ποτό Coca-cola. Σύντομα, άλλοι 

άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν για το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων δύο επιχειρηματιών 

που ήθελαν να το πουλήσουν σε μπουκάλια. Ο Candler τους πούλησε μια άδεια για να 

εμφιαλώσουν το ποτό και πολύ γρήγορα οι άντρες έγιναν εκατομμυριούχοι. Το διάσημο 

μπουκάλι, με το πολύ ξεχωριστό σχήμα του, σχεδιάστηκε το 1916. Κατά τη διάρκεια του 
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Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, Αμερικανοί στρατιώτες στην Ευρώπη άρχισαν να ζητούν 

Coca-Cola, οπότε η εταιρεία Coca-Cola άρχισε να εξάγει στην Ευρώπη. Wasταν τόσο 

δημοφιλές στους στρατιώτες, που στη συνέχεια έπρεπε να αρχίσουν να εμφιαλώνουν το 

ποτό στην Ευρώπη. Σήμερα, η Coca-Cola κατασκευάζεται σε χώρες σε όλο τον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας. είναι το πιο δημοφιλές ποτό στον 

κόσμο. Όσο για τη διάσημη φόρμουλα, είναι ίσως το πιο πολύτιμο μυστικό του κόσμου! 

Τα ακριβή συστατικά για την παρασκευή της Coca-Cola είναι γνωστά σε λίγους 

ανθρώπους. Όσο για την «κόκα» που υπήρχε στο αρχικό ποτό, που εξαλείφθηκε το 

1903. Aταν ένα ναρκωτικό και πολύ επικίνδυνο. Η σημερινή Coca-Cola περιέχει καφεΐνη, 

αλλά όχι κοκαΐνη! 

 

 

Αναπτύχθηκε από 

- Αλεσάντρο Νικότερα 

- Κατερίνα Στούμπου  

- Βασιλική Δέδε 

- Σιμάο Πίνιο 

- Θεοφανία Αναστασοπούλου 

- Βίκτορ Μάντσιου 

- Παυλίνα Φωκσα 

 

Τίτλος της δραστηριότητας 

5. Στυλ οπτικής μάθησης 

 

Συμμετέχον

τες 
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Ηλικία: 10 

έως 99 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Για να ενημερώσετε τους συμμετέχοντες για το πόσο αποτελεσματικά μπορούν να 

μάθουν μέσω της απεικόνισης των πραγμάτων 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

0ο μέρος: 

Ρωτήστε αν οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ποιο είναι το οπτικό στυλ μάθησης. Ρωτήστε 

ποιος πιστεύει ότι είναι το καλύτερο στυλ μάθησης για αυτόν. 

1ο μέρος: 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να δείξει μερικές φωτογραφίες των λεπτομερειών που έχουν 

ληφθεί στο κοινό περιβάλλον των συμμετεχόντων (για παράδειγμα, διάδρομος σχολείου 

εάν οι συμμετέχοντες είναι μαθητές). 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να μαντέψουν πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, όσο το 

δυνατόν ακριβέστερα. Μετά από κάθε εκπαιδευτή φωτογραφιών επιβεβαιώστε το ή 

καθορίστε το μέρος. 

Στο τέλος της προβολής απενεργοποιήστε τον προβολέα. 

2ο μέρος: 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να υπενθυμίσουν πόσες φωτογραφίες υπήρχαν και 

δώστε λίγο χρόνο να υπενθυμίσουν ποια εμφανίστηκε σε ποια εικόνα. Μπορείτε να πείτε 

ότι θα μπορούσαν να αισθάνονται ελεύθεροι να χρησιμοποιούν στυλό και χαρτιά αν 

θέλουν. 

Δώστε λίγο χρόνο να υπενθυμίσετε. 
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Μετά την παύση, περάστε από κάθε εικόνα και ζητήστε από την ομάδα τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

● Πώς θυμίζετε αυτήν την εικόνα; 

● Πού μεταφέρθηκε; 

● Πώς θυμίζετε την παραγγελία; 

Ολοκληρώστε με τη συνεδρία αξιολόγησης. 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

● Προετοιμασία πριν από τη 

δραστηριότητα: 15 λεπτά 

● 0ο μέρος: 5 λεπτά 

● 1ο μέρος: 15 λεπτά 

● 2ο μέρος: 10 λεπτά 

● Αξιολόγηση: 15 λεπτά 

Συνολικά: 1 ώρα 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

Στυλό και χαρτιά 

Φωτογραφίες των λεπτομερειών που τραβήχτηκαν στο κοινό περιβάλλον των 

συμμετεχόντων (για παράδειγμα, διάδρομος σχολείου εάν οι συμμετέχοντες είναι 

μαθητές) 

Οθόνη/προβολέας/τηλεόραση + φορητό υπολογιστή ή εκτύπωση των φωτογραφιών 
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Οδηγίες για την αξιολόγηση 

● Πώς ήταν η δραστηριότητα για εσάς; Είναι δύσκολο? Κλίμακα 1-10 

● Πώς μοιάζουν οι σημειώσεις σας; Είναι λόγια; Σύντομες προτάσεις; Μεγαλύτερη 

ιστορία; Κάποια σχέδια; Ποια γλώσσα έχετε χρησιμοποιήσει για να σημειώσετε; ο 

πιο συνηθισμένος τρόπος είναι η χρήση σύντομων προτάσεων 

● Τι σας βοήθησε να θυμηθείτε κάθε εικόνα; Χρώματα, αντιθέσεις, σχήμα, κάτι 

επαναλαμβανόμενο, οικείο πράγμα που βλέπεις κάθε φορά 

● Έχετε νιώσει επιβεβαιωμένος ότι έχετε οπτικό στυλ μάθησης; (ερώτηση για 

άτομα που συμφώνησαν κατά το 0ο βήμα) Κάποιος άλλαξε γνώμη; 

 

Προτάσεις 

● Μην πείτε τίποτα για το 2ο μέρος πριν από τη δραστηριότητα. 

● Πρέπει να θυμάστε τη σειρά εμφάνισης των φωτογραφιών και να το κάνετε με 

την ίδια σειρά σε δύο μέρη. 

● Περιορίστε τον αριθμό των φωτογραφιών που εμφανίζετε-έως 6-7. 

● Μην εμφανίζετε λιγότερες από 4 φωτογραφίες. 

● Μην πείτε στους συμμετέχοντες πόσες φωτογραφίες υπάρχουν, μην τις 

μετρήσετε κ.λπ. 

● Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να κάθονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο για να 

αποφύγουν την εξαπάτηση. 

● Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να τραβήξουν τις φωτογραφίες - πρέπει να τις 

τραβήξει ο ηγέτης και να τις κρατήσει μυστικές. 

● Μην ενοχλείτε κατά την παύση του 2ου μέρους της δραστηριότητας. Μπορείτε 

απλά να πείτε πόση ώρα απομένει. 
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● Μην πείτε τίποτα για σημειώσεις που γίνονται κατά το 2ο μέρος της 

δραστηριότητας. Μην προτείνετε τίποτα, είναι σημαντικό. 

 

Φύλλα εργασίας 

Τα φύλλα εργασίας πρέπει να γίνουν ακριβώς πριν από τη δραστηριότητα και 

βασίζονται πάντα στον κοινό χώρο των συμμετεχόντων. 

 

Αναπτύχθηκε από 

● Ματέους Σέντρο 

● Αλίκη Αμάρο 

● Γκονκάλο Ασουνσάο 

● Ανδρέα Ιωάνα 

● Alexandru Ionut 

● Εμμανουέλα Βαγιάνου 

● Βικτόρια Βινάρτσουκ 

● Bernard Wiącek 
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Τίτλος της δραστηριότητας 

 6. Μαθησιακή συνέντευξη 

 

Συμμετέχοντες 

Ηλικία: 12 έως 30 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για το πόσο αποτελεσματικά μπορούν να μάθουν 

μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της απάντησης σε συγκεκριμένες ερωτήσεις 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Οι συμμετέχοντες εισάγονται στους στόχους της άσκησης και όλοι λαμβάνουν ένα 

αντίγραφο του οδηγού συνέντευξης. Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

όλες οι ερωτήσεις στον οδηγό. Οι ερωτήσεις είναι εκεί για να βοηθήσουν τον 

συνεντευκτικό και να δώσουν ιδέες για ερωτήσεις εάν χρειαστεί. Θα πρέπει να 

θεωρηθούν ως έμπνευση. Επίσης, άλλες ερωτήσεις μπορούν να προστεθούν από τον 

συνεντευκτή. Ο κύριος στόχος της συνέντευξης είναι να βοηθήσει τον ερωτώμενο να 

προβληματιστεί σχετικά με τη μάθησή του. Η ομάδα χωρίζεται σε τριάδες. Υπάρχουν 

τρεις διαφορετικοί ρόλοι: ο συνεντευκτής, αυτός που παίρνει συνέντευξη και ο 

δημοσιογράφος. Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι ρόλοι θα αλλάξουν και όλοι θα 

εκπληρώσουν όλους τους ρόλους. Ο δημοσιογράφος καταγράφει τα αποτελέσματα της 

συνέντευξης με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητό για τους άλλους να διαβάσουν τη 

συνέντευξη αργότερα. Μια συνέντευξη διαρκεί τουλάχιστον 20 λεπτά. 
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Οι αναφορές των συνεντεύξεων διατίθενται για ολόκληρη την ομάδα. . 

• Πώς βιώσατε τους διαφορετικούς ρόλους; 

• τι ήταν εκπληκτικό; 

Στη μεγάλη ομάδα θα μπορούσαν να γίνουν οι ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Πώς ήταν η συνέντευξη; 

• Πώς ήταν η συνέντευξη; 

• Πώς ήταν η αναφορά; 

• τι μάθατε για τη δική σας μάθηση; 

• Τι μάθατε για τη μάθηση των άλλων; 

• ποιες ήταν οι εκπληκτικές διαφορές ή ομοιότητες; 

• Πήρατε ιδέες για τη μελλοντική σας μάθηση; Άλλοι τρόποι, μέθοδοι κλπ; 

• Πώς σας βοήθησε η άσκηση;  

Συμβουλές: 

 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συνέντευξη δεν είναι μια μικρή κουβέντα για μάθηση - 

είναι πραγματικά μια συνέντευξη και ο συνεντευκτής υποτίθεται ότι θα επικεντρωθεί 

στο να πάρει τον συνεντευξιαζόμενο να μιλήσει. 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

● 60 λεπτά για ομαδική εργασία 

● 30 λεπτά για ενημέρωση 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
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Στυλό και χαρτιά  

Οδηγός συνέντευξης 

Flipchart 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

- Πώς ήταν η δραστηριότητα για εσάς; 

- Πώς βιώσατε τον καθένα από τους ρόλους; Σε ποιον ρόλο ένιωσες πιο άνετα; 

- Πού υπάρχουν ερωτήσεις που δεν θέλατε να απαντήσετε; 

- Τι ανακαλύψατε για τον εαυτό σας μέσω αυτής της άσκησης; 

 

Προτάσεις 

Η Μαθησιακή Συνέντευξη οδηγεί συχνά σε πολύ προσωπικές ομιλίες. Το να μιλάς για τη 

μάθησή σου είναι πολύ να μιλάς για τον εαυτό σου. Σε ορισμένες ομάδες μπορεί να είναι 

καλό να ενημερώνονται οι συμμετέχοντες για αυτό πριν ξεκινήσουν οι συνεντεύξεις. 

Αυτή η επίγνωση μπορεί να τους βοηθήσει να κάνουν συνειδητές επιλογές κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης. Ταυτόχρονα, αυτό το προσωπικό στοιχείο είναι επίσης ένα 

από τα δυνατά σημεία της μεθόδου. οπότε το μήνυμα δεν πρέπει να είναι: μην γίνετε 

προσωπικοί! Οι αναφορές από τις συνεντεύξεις μπορεί να είναι πολύτιμα έγγραφα. Η 

διάθεσή τους βοηθά στη συνέχιση της συζήτησης και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να 

απευθύνονται σε άτομα που δεν ήταν στην τριάδα τους για περαιτέρω συνομιλίες. 

Αργότερα στη διαδικασία, οι συνεντεύξεις μπορούν να επαναληφθούν για να δουν πώς 

έχουν αλλάξει οι προοπτικές. Ως τέταρτος ρόλος μπορεί να προστεθεί ο παρατηρητής. 

Μπορεί να δώσει επαρκή σχόλια ειδικά στον συνεντευκτικό για το ύφος και την 

ποιότητα της ερώτησης. Αυτό προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην άσκηση που θα 

μπορούσε να είναι χρήσιμη για ορισμένες ομάδες. 
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Τίτλος της δραστηριότητας 

 7Το Παράθυρο JoHari 
 

Συμμετέχοντες 

Από 2 πάνω 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι νέοι θα καταλάβουν: 
- τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους 
- Μοντέλο JoHari  

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 
ΣΤΑΔΙΟ 1. 
Κατά την επαιτεία ο διαμεσολαβητής εισάγει το μοντέλο JoHari Window. 
«Πρότυπο παραθύρου Johari, που αναπτύχθηκε από τους ψυχολόγους Joseph Luften και 
Harry Ingham το 1955.  
 
(Περιγραφή του μοντέλου βάσει του www.communicationtheory.org/) 
 
Το μοντέλο βασίζεται σε δύο ιδέες-την αυτογνωσία και την αντίληψη των άλλων πώς 
μας βλέπουν. Κάθε άτομο αντιπροσωπεύεται από το μοντέλο Johari μέσω τεσσάρων 
παραθύρων. Κάθε ένα από τα τέσσερα παράθυρα δηλώνει προσωπικές πληροφορίες, 
συναισθήματα, κίνητρα και αν αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές ή άγνωστες στον 
εαυτό του ή στους άλλους σε τέσσερις απόψεις. 
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1. Ανοικτή/αυτο-περιοχή ή αρένα-Εδώ είναι οι πληροφορίες για το άτομο, του 
τηςσυμπεριφορές, συμπεριφορές, συναισθήματα, συναισθήματα, δεξιότητες και 
απόψεις θα γίνουν γνωστά τόσο από το άτομο όσο και από τους άλλους. Αυτή είναι 
κυρίως η περιοχή όπου συμβαίνουν όλες οι επικοινωνίες και όσο μεγαλύτερη είναι η 
αρένα τόσο πιο αποτελεσματική και δυναμική θα είναι η σχέση. 
 
2. Τυφλό σημείο - Πληροφορίες για τον εαυτό σας που γνωρίζουν οι άλλοι σε μια ομάδα, 
αλλά δεν θα το γνωρίζετε. Άλλοι μπορεί να ερμηνεύσουν τον εαυτό σας διαφορετικά από 
ότι περιμένετε. Το τυφλό σημείο μειώνεται για μια αποτελεσματική επικοινωνία μέσω 
της αναζήτησης ανατροφοδότησης από τους άλλους. 
 
3. Κρυφή περιοχή ή πρόσοψη - Πληροφορίες που είναι γνωστές σε εσάς αλλά θα 
διατηρηθούν άγνωστες από άλλους. Αυτό μπορεί να είναι οποιαδήποτε προσωπική 
πληροφορία την οποία αισθάνεστε απρόθυμοι να αποκαλύψετε. Αυτό περιλαμβάνει 
συναισθήματα, εμπειρίες του παρελθόντος, φόβους, μυστικά κλπ. 
 
4. Άγνωστη περιοχή - Οι πληροφορίες που δεν γνωρίζετε τόσο για εσάς όσο και για τους 
άλλους. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες, συναισθήματα, δυνατότητες, ταλέντα κλπ. 
 
ΣΤΑΔΙΟ 2. (20 λεπτά) 
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Κάθε συμμετέχων παίρνει ένα πρότυπο παραθύρου JoHari και προσπαθεί να γεμίσει δύο 
παράθυρα "Γνωστός στον εαυτό".  
 
ΣΤΑΔΙΟ 3. (20 λεπτά) 
Οι συμμετέχοντες καλούνται να «πάρουν συνέντευξη» από άλλους προσπαθώντας να 
βρουν κάτι που δεν είναι γνωστό για τον εαυτό τους αλλά είναι γνωστό στους άλλους 
(μπορεί να είναι πληροφορίες σχετικά με μια συμπεριφορά, χαρακτηριστικό ή μια 
δεξιότητα). Εάν βρεθεί, το γράφουν στο παράθυρο "Τυφλό σημείο". 
 
ΣΤΑΔΙΟ 4. (15 λεπτά) 
Ο συντονιστής συζητά με όλη την ομάδα: 

1. Πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε τι υπάρχει στο παράθυρο «Τυφλό σημείο» »; 
Πώς μπορούμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν μικρότερο; 

2. Πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε τι υπάρχει στο παράθυρο "Άγνωστο"; Πώς 
μπορούμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν μικρότερο; 

3. Ποιο παράθυρο πρέπει να περιέχει τις περισσότερες πληροφορίες; Τι είναι πιο 
σημαντικό για τους συμμετέχοντες μεγαλύτερη Ανοιχτή ή Κρυφή; (οι απαντήσεις 
διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο προσωπικότητας και τις αξίες των 
συμμετεχόντων) 

4. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο JoHari για οικοδόμηση 
αυτογνωσίας; 

 
Ορισμένες απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μπορούν να βρεθούν στο παρακάτω 
διάγραμμα (πηγή: www.selfawareness.org.uk). Οι συντονιστές επισημαίνουν ότι η 
βασική δράση για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας είναι η επικοινωνία-ζητώντας 
ανατροφοδότησησυνειδητοποιήσουν το περιεχόμενο του τυφλό σημείο (blindarea) και 
λέγοντας για τον εαυτό μας στην sharμι την κρυμμένη περιοχή και φύσηeless spέναce 
για τους ανθρώπους να κάνουν εικασίες. 
 
 

http://www.selfawareness.org.uk/
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Προτεινόμενος χρόνος 

 

12 ΩΡΕΣ. 

 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
 

Flipchart 

Κενό πρότυπο παραθύρου JoHari. 

 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 

Το παράθυρο JoHari είναι ένα ισχυρό εργαλείο για εκπαιδευτές και εκπαιδευτές, 
συνιστάται στους εκπαιδευτές να διαβάζουν περισσότερα για το εργαλείο (διάφορα 
υλικά διαθέσιμα στο Διαδίκτυο). 
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Τίτλος της δραστηριότητας 

8. Μάθηση χωρίς διδασκαλία 

 

Συμμετέχοντες 

9 - 30 νέοι 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μια πολύ μοναδική τεχνική για την ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης των 

ανθρώπων χωρίς «διδασκαλία». Οι άνθρωποι εργάζονται σε μικρές ομάδες για να 

αναπτύξουν την τεχνογνωσία τους σχετικά με μια πτυχή ενός θέματος (π.χ. «εκμάθηση 

μάθησης»). Στη συνέχεια, η ομάδα επανασυγκεντρώνεται και μοιράζεται τις γνώσεις 

της. 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Προετοιμάστε μια δήλωση ή μια κάρτα ερωτήσεων για κάθε ομάδα σχετικά με ένα θέμα 

στο οποίο θέλετε να εργαστείτε (π.χ. «τι σημαίνει να μάθεις να μαθαίνεις;»). Κάθε ομάδα 

πρέπει να εργαστεί σε διαφορετική πτυχή του ίδιου ζητήματος. 

Βάλτε τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν τρεις μικρές ομάδες. η μία ομάδα είναι η 

ομάδα "A", η δεύτερη είναι η ομάδα "B" και η τρίτη ομάδα "C". Δώστε σε κάθε ομάδα ένα 

συμφωνημένο χρονικό διάστημα για να συζητήσουν την ερώτηση ή το πρόβλημα. Στη 

συνέχεια, ομαδοποιήστε τα ξανά έτσι ώστε κάθε νέα ομάδα να περιέχει ένα μέλος από 

κάθε μια από τις αρχικές ομάδες. Με άλλα λόγια, οι νέες ομάδες συγκροτούνται ως ABC, 

ABC και ABC. Δώστε στις ομάδες ABC το καθήκον να λύσουν ένα πρόβλημα ή να 

καταλήξουν σε συναίνεση που απαιτεί συμβολή από κάθε μέλος. 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων: 
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- από 5 έως 15 λεπτά για την εξήγηση · 

- από 3 έως 5 λεπτά για την κατηγορία στην ομάδα. 

- περίπου 15 λεπτά για κάθε γύρο ερωτήσεων. 

- περίπου 20 λεπτά για τον τελευταίο (συναίνεση;) γύρο · 

- περίπου 20 λεπτά για αξιολόγηση (κάθε μαθητής). 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

- δεν απαιτείται συγκεκριμένο υλικό. 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο συζήτησης  

 

Φύλλα εργασίας 

Κανένας 
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Τίτλος της δραστηριότητας 

 9. Σχέδιο μάθησης 

 

Συμμετέχοντες 

Ηλικία: 12 έως 30 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Για να κάνουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για 

τον προγραμματισμό των μαθησιακών τους δραστηριοτήτων και της διαδικασίας 

μάθησης 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

 

Τι θέλω να μάθω; 
(και ίσως γιατί;) 

Πως? Με ποιον? Πότε? Σημειώσεις 

     

     

     

Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε ένα σχέδιο μάθησης με έναν 

μαθητή: 

1. Αξιολόγηση μαθησιακών αναγκών 

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανάλυση: 

● Οι αξίες των νέων 
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● δεξιότητες 

● δυνατά σημεία και αδυναμίες 

● προτιμώμενο στυλ μάθησης 

2. Προσδιορισμός μαθησιακών στόχων 

Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι μαθησιακοί στόχοι τόσο από την οπτική 

γωνία ενός νέου ατόμου όσο και από την άποψη της οργάνωσης. Μόλις 

καθοριστούν, οι μαθησιακοί στόχοι μπορούν να αναθεωρηθούν σε σχέση με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας/ων σε αυτόν τον πόρο. Αυτό θα 

βοηθήσει στην επιλογή των κατάλληλων ενοτήτων. 

3. Προσδιορίστε μαθησιακούς πόρους, υποστηρίξεις και στρατηγικές. 

Αξιολογήστε τη διαθεσιμότητα των ακόλουθων πόρων και την 

εμπιστοσύνη του μαθητή στην πρόσβασή τους. 

● Άνθρωποι, πόροι, τεχνολογία (π.χ. τηλέφωνα, Διαδίκτυο/e-mail, 

τηλεδιάσκεψη) 

4. Προσδιορίστε τι αποτελεί απόδειξη της μάθησης 

Πώς θα γνωρίζετε εσείς και ο συμμετέχων ότι έχει πραγματοποιηθεί η μάθηση; Η 

αξιολόγηση της μάθησης θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα ημερολόγιο μάθησης 

5. Καθορίστε τις ημερομηνίες -στόχους 

Καθορίστε ημερομηνίες για αναθεωρήσεις προόδου και ολοκλήρωση 

ενότητας/εργασίας. Συμφωνήστε για το πώς θα συμβεί αυτό. 

 

Οι ημερομηνίες -στόχοι για την επαφή με τους διευκολυντές θα πρέπει να 

καθορίζουν: 

● Άτυπο ερώτημα ή ανησυχίες  
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● Ημερομηνίες επανεξέτασης προόδου (Πότε θα ξεκινήσει η επίσημη 

επικοινωνία για τον έλεγχο της προόδου και πώς θα γίνει αυτό; Για 

παράδειγμα, μέσω τηλεφώνου, προσωπικής συνάντησης κ.λπ.) 

● Ημερομηνίες λήξης εκδήλωσης αξιολόγησης (Πότε πρέπει να υποβληθούν 

τα γεγονότα αξιολόγησης και πώς θα υποβληθούν; (Για παράδειγμα, 

ταχυδρομικά, e-mail κλπ) 

● Ανατροφοδότηση. Πότε θα είναι διαθέσιμα τα σχόλια για την απόδοση της 

αξιολόγησης και πώς θα παραδοθεί; 

 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

● 6 συνεδρίες διάρκειας 2 ωρών 

 

 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

Στυλό και χαρτιά  

Τεχνολογικοί πόροι 

πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

- Είστε ικανοποιημένοι με το σχέδιο εκμάθησης που έχετε αναπτύξει; 
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- Difficultταν δύσκολη η διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου; Ποιες ήταν οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίσατε; 

- Πώς θα κάνετε πράξη το σχέδιο που έχετε σχεδιάσει; 

 

 

 

 

Ενότητα 4. Εστίαση στις προκλήσεις (UoS) 

Λογική 

Σε αυτή τη μονάδα η εστίαση είναι να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να αναπτύξουν 

δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

όταν μετακινούνται σε περαιτέρω ευκαιρίες μάθησης ή στην απασχόληση.  

Στόχοι  

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι να εισαγάγουν τους νέους μαθητές στις 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, η ενότητα θα δώσει επίσης τη δυνατότητα 

στους νέους να διερευνήσουν τις έννοιες του κριτικού προβληματισμού και της κριτικής 

ανάλυσης.   

Θεωρητικό υπόβαθρο  

Για πολλούς νέους, η προηγούμενη εμπειρία τους στη μάθηση μπορεί να ήταν αρνητική. 

Αυτές οι προηγούμενες εμπειρίες θα επηρεάσουν το πώς βλέπει ο μαθητής τη μάθηση και 

πώς βλέπει τον εαυτό του ως μαθητευόμενο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να 

θεωρούν τη μάθηση ότι έχει πάρα πολλές προκλήσεις και εμπόδια. Για να ενθαρρύνει και να 

δώσει τη δυνατότητα στον μαθητή να ασχοληθεί ξανά με τη μάθηση χρειάζεται υποστήριξη, 

ενθάρρυνση και στρατηγικές για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την υπέρβαση αυτών 

των προκλήσεων. 
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Μία από τις στρατηγικές που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι ο κριτικός προβληματισμός. Ο 

κριτικός προβληματισμός είναι μια προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων όπου ο 

μαθητής, αφού έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα, μπορεί να το αναλύσει για να εντοπίσει τους 

βασικούς παράγοντες του. ο μαθητής αναζητά στη συνέχεια να καθορίσει μια λύση ή λύσεις 

που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί και να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις. 

Χρησιμοποιώντας ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν 

μεταβιβάσιμες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που μπορούν στη συνέχεια να 

χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν και που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την επιστροφή τους στη μάθηση. 

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

Ο εκπαιδευτής που παραδίδει αυτή τη συνεδρία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το υλικό που 

παρέχεται για να δώσει τη δυνατότητα στους νέους να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους επίλυσης προβλημάτων. Η εκπαιδευτική προσέγγιση σε αυτήν την ενότητα 

επικεντρώνεται στους εκπαιδευόμενους όπου ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διευκολύνει και 

να καθοδηγήσει τη μαθησιακή διαδικασία. Χρησιμοποιώντας ατομικές και ομαδικές 

ασκήσεις εργασίας και χρησιμοποιώντας τις μεθόδους αξιολόγησης και αξιολόγησης από 

ομοτίμους, οι νέοι ενθαρρύνονται να έχουν περισσότερο έλεγχο της μάθησής τους. Αυτή η 

προσέγγιση εισάγει επίσης τους μαθητές στην έννοια της κριτικής ανάλυσης και του 

κριτικού προβληματισμού και αμφότερα αποτελούν μέρος των ασκήσεων επίλυσης 

προβλημάτων και αξιολόγησης από ομοτίμους που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ενότητα. 

Στη μονάδα ο εκπαιδευτής θα πρέπει, πρώτον, να εισαγάγει ασκήσεις συγκέντρωσης που 

θα ενθαρρύνουν τους μαθητές να επικεντρωθούν περισσότερο στις ασκήσεις επίλυσης 

προβλημάτων. Ο εκπαιδευτής μπορεί στη συνέχεια να μυήσει τους νέους στην έννοια της 

κριτικής ανάλυσης μέσω ασκήσεων επίλυσης προβλημάτων. Στη συνέχεια, οι μαθητές 

χρησιμοποιούν δραστηριότητες αξιολόγησης από ομοτίμους που βοηθούν στην αξιολόγηση 

των λύσεών τους στην άσκηση επίλυσης προβλημάτων και στη συνέχεια χρησιμοποιούν 

τεχνικές κριτικής σκέψης για να αναθεωρήσουν τις λύσεις επίλυσης προβλημάτων τους 

μετά από αυτήν την αξιολόγηση από ομοτίμους. 
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Οι μαθητές θα ολοκληρώσουν χρησιμοποιώντας τεχνικές αυτοαξιολόγησης για να 

αξιολογήσουν και να επανεξετάσουν την απόδοσή τους σε αυτήν την ενότητα.  

Πρακτικές συνεδρίες 

Οι πρακτικές συνεδρίες επικεντρώνονται στο να επιτρέψουν στους νέους να ολοκληρώσουν 

τις εργασίες χρησιμοποιώντας μια σειρά δεξιοτήτων. Ο εκπαιδευτής πρέπει να επισημάνει 

στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες που χρησιμοποιούνται και ενημερώνονται κατά την 

εκτέλεση αυτών των καθηκόντων και ο κατάλογος των δεξιοτήτων που χρησιμοποιεί ο 

εκπαιδευόμενος σε αυτήν την ενότητα επισημαίνεται παρακάτω. 

  

Τίτλος της δραστηριότητας 

1. Αναπτύσσοντας τη συγκέντρωσή σας 

  

  

Συμμετέχοντες 

10-12 νέοι 

  

Μαθησιακά αποτελέσματα 
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Στο τέλος αυτού του έργου οι νέοι θα έχουν: 

Ανέπτυξε αρχικές δεξιότητες συγκέντρωσης 

  

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Αυτή η εργασία είναι τόσο ατομική όσο και εργασία με συνομηλίκους. Οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να αναζητήσουν και να αναλάβουν και στη συνέχεια να αναπτύξουν 

ασκήσεις για την ανάπτυξη της συγκέντρωσής τους. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να 

χρονομετρήσει αυτή την εργασία ώστε να ταιριάζει στο επίπεδο της δραστηριότητας 

των μαθητών σε αυτήν την εργασία. 

  

Προτεινόμενος χρόνος 

30 λεπτά 

  

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
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Βελτιώστε τη συγκέντρωσή σας για την επίλυση προβλημάτων 

Μία από τις δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων είναι να μην αφήσουμε αρκετό 

χρόνο για να επικεντρωθούμε σε ένα πρόβλημα και να βρούμε μια λύση. Το κουίζ 

συγκέντρωσης που ολοκληρώσατε στο Task One μπορεί να υπογράμμισε ότι 

υπάρχουν μερικές από τις πτυχές των δεξιοτήτων συγκέντρωσης που θέλετε να 

βελτιώσετε και αυτό το φύλλο εργασιών θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε αυτές τις 

δεξιότητες. 

Εργο: 

Μετρήστε αντίστροφα από 100 έως 1. Επικεντρωθείτε μόνο στους αριθμούς και 

προσπαθήστε να τους φανταστείτε στο κεφάλι σας. Μην σκέφτεστε τίποτα άλλο. 

Εάν διαπιστώσετε ότι το μυαλό σας παρασύρεται και αρχίζετε να μετράτε 

αντίστροφα από το 100. Δοκιμάστε αυτήν την άσκηση για πέντε λεπτά και δείτε 

ποιον αριθμό φτάνετε κάθε φορά. Όσο περισσότερο εστιάζετε στην εργασία, τόσο 

πιο εύκολο θα είναι να φτάσετε στον τελευταίο αριθμό. 

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το μέρος της εργασίας, μεταβείτε στο Διαδίκτυο και 

χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση Google για άλλες ασκήσεις συγκέντρωσης που 

πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας συγκέντρωσης. 

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, δοκιμάστε να συνεργαστείτε με έναν 

συνεργάτη για να σχεδιάσετε μια άλλη άσκηση συγκέντρωσης παρόμοια με αυτήν 

που έχετε ήδη ολοκληρώσει. Δεν χρειάζεται να είναι μια περίπλοκη άσκηση, αλλά θα 

πρέπει να σας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίζετε την επιτυχία σας κάθε φορά που 

την αναλαμβάνετε. 
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Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί μια άσκηση αυτοαξιολόγησης των μαθητών για να 

δώσει τη δυνατότητα στους νέους να μετρήσουν την πρόοδό τους στην ενότητα. Με 

την επανεξέταση των δεξιοτήτων τους τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της 

ενότητας, οι μαθητές θα μπορούν να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους και να 

αξιολογήσουν αριθμητικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην ενότητα. 

  

  

Τίτλος της δραστηριότητας 

2. Επίλυση προβλημάτων και αντίληψη 

  

Συμμετέχοντες 

10-12 νέοι 

  

Μαθησιακά αποτελέσματα 
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Στο τέλος αυτών των καθηκόντων οι νέοι θα έχουν:- 

● Διερευνήθηκε η επίλυση προβλημάτων 

● Αναλήφθηκαν εργασίες επίλυσης προβλημάτων 

● Ανέπτυξε αρχικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

  

Περιγραφή/μεθοδολογία 

Οι εργασίες σε αυτήν την ενότητα περιέχουν ατομικές και ομαδικές εργασίες που 

επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Αυτές οι 

εργασίες ενθαρρύνουν τη στενή ανάγνωση, αμφισβητούν τις αντιλήψεις και 

εργάζονται με άλλους. 

  

Προτεινόμενος χρόνος 

60 λεπτά 

  

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
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Εργο: 

Δραστηριότητα απογραφής δεξιοτήτων 

Πόσο καλός είσαι στην επίλυση προβλημάτων; Απαντήστε στις ακόλουθες 

ερωτήσεις σχετικά με τις δεξιότητές σας επίλυσης προβλημάτων και βαθμολογήστε 

τις χρησιμοποιώντας τον παρακάτω οδηγό:- 

q Μπορώ να εντοπίσω προβλήματα όταν παρουσιάζουν μια πρόκληση 

q Μπορώ να αναλύσω προβλήματα 

q Μπορώ να καταλάβω τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος 

q Μπορώ να επικεντρωθώ στην εργασία επίλυσης προβλημάτων 

q Έχω κίνητρο να λύσω ένα πρόβλημα 

q Μπορώ να είμαι δημιουργικός και καινοτόμος στην επίλυση του προβλήματος 

q Μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικούς πόρους για να μπορέσω να λύσω το 

πρόβλημα 

q Μπορώ να είμαι αποτελεσματικός κατά την επίλυση προβλημάτων 

q Μπορώ να λύσω προβλήματα 

  

Οδηγός 

1. Δεν νομίζω ότι είμαι πολύ καλός σε αυτό 

2. Νομίζω ότι θα μπορούσα να τα πάω καλύτερα 

3. Μπορώ να το κάνω ικανοποιητικά. 

4. Μπορώ να το κάνω αρκετά καλά. 



 

79 

5. Μπορώ να το κάνω αυτό πολύ καλά. 

Συνολικό σκορ:- 

Δραστηριότητα αντίληψης - Ένας άντρας σε ασανσέρ 

Ένας άνδρας ζει σε μια πολυκατοικία και το σπίτι του βρίσκεται στον 22ο όροφο. 

Κάθε πρωί πηγαίνει στη δουλειά του και όταν μπαίνει στο ασανσέρ για να κατέβει 

πατά το κουμπί για το ισόγειο. Ωστόσο, όταν επιστρέφει στο σπίτι του από τη 

δουλειά μπαίνει στο ασανσέρ για να ανέβει στο διαμέρισμά του. Αν είναι μόνος στο 

ασανσέρ πατάει το κουμπί για τον 12ο όροφο και περπατάει στον 18ο όροφο από 

εκεί. Ωστόσο, αν βρίσκεται στο ασανσέρ με άλλα άτομα ταξιδεύει στον 18ο όροφο. 

Γιατί, μερικές φορές, ταξιδεύει μόνο στον 12ο όροφο όταν επιστρέφει από τη 

δουλειά; 

Απάντηση: 

Ο κύριος είναι πολύ μικρός και δεν μπορεί να φτάσει το κουμπί για τον 18ο όροφο 

όταν είναι μόνος του στο ασανσέρ. Ωστόσο, όταν άλλοι άνθρωποι βρίσκονται στο 

ασανσέρ μαζί του, μπορούν να πατήσουν το κουμπί για τον 18ο όροφο. 

This task is designed to show that sometimes the solution to the problem is fairly 

straightforward but we can over complicate things by not looking for easy solutions 

in the first place.  

Δραστηριότητα αντίληψης - Αυτοκίνητο 

Ένα αγόρι και ο πατέρας του εμπλέκονται σε τροχαίο. Ο άνδρας και ο γιος του είναι 

και οι δύο αναίσθητοι και μεταφέρονται αμέσως στο νοσοκομείο όπου 

διαπιστώνεται ότι το αγόρι χρειάζεται επείγουσα χειρουργική επέμβαση και 

μεταφέρεται κατευθείαν στο χειρουργείο. Ωστόσο, καθώς μεταφέρεται για την 

επέμβαση του, ο χειρουργός δηλώνει ότι δεν μπορούν να κάνουν την επέμβαση 

καθώς το αγόρι είναι γιος του χειρουργού. Ποιος είναι ο χειρουργός; 
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Απάντηση: 

Ο χειρουργός είναι η μητέρα του αγοριού, αλλά επειδή οι γυναίκες είναι μειοψηφικές, 

πολλές από τις ανώτερες επαγγελματικές δουλειές έχουμε την τάση να 

αντιλαμβανόμαστε τον χειρουργό ως άντρα.  

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

αμφισβητούν τις δικές τους υποθέσεις όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Δραστηριότητα αντίληψης - Μετρήστε τα Fs. 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να γράψει αυτήν την πρόταση σε ένα flipchart ή σε έναν 

έξυπνο πίνακα και στη συνέχεια να αφήσει την ομάδα να την κοιτάξει για 15 

δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ζητήσετε από όλους να πουν πόσα F 

υπολόγισαν στην πρόταση. 

ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ. 

Απάντηση: 

Υπάρχουν έξι F στην πρόταση ε, αλλά συχνά οι άνθρωποι θα μετρήσουν μόνο 

τέσσερα. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε την τάση να αγνοούμε αυτές τις λέξεις όπως 

"του" επειδή η λέξη δεν ξεκινά με ένα F. 

Ο στόχος εδώ είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να δώσουν προσοχή σε όλα τα μέρη 

μιας εργασίας και, πάλι, όχι απλά να υποθέσουν ότι έχουν καλύψει όλες τις πτυχές.  
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Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί μια άσκηση αυτοαξιολόγησης του μαθητή για να 

επιτρέψει στον μαθητή να μετρήσει την πρόοδό του στην ενότητα. Με την 

επανεξέταση των δεξιοτήτων τους τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της ενότητας, 

οι μαθητές θα μπορούν να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους και να αξιολογήσουν 

αριθμητικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην ενότητα. 

 

Τίτλος της δραστηριότητας 

3. Εργασία κριτικής ανάλυσης 

  

Συμμετέχοντες 

10-12 νέοι 

  

Μαθησιακά αποτελέσματα 
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Στο τέλος αυτής της εργασίας, οι μαθητές θα έχουν: 

Αναπτύχθηκαν τεχνικές βελτίωσης της συγκέντρωσης 

  

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Αυτή η εργασία εισάγει τους νέους στην κριτική ανάλυση 

  

Προτεινόμενος χρόνος 

30 λεπτά 

  

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
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Εργασία κριτικής ανάλυσης 

Η κριτική ανάλυση είναι μια τεχνική με την οποία μπορούμε να εξετάσουμε ένα 

πρόβλημα και, με προσεκτική εξέταση κάθε μέρους του προβλήματος, να βρούμε μια 

λύση. Καθώς εξετάζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας 

ερωτήσεις που μας επιτρέπουν να ελέγξουμε προσεκτικά την κατανόηση του 

προβλήματος και να αξιολογήσουμε κάθε στάδιο της λύσης του προβλήματος για να 

διασφαλίσουμε ότι η λύση που παρουσιάζουμε είναι εφικτή, εφικτή, παρουσιάζει την 

καλύτερη λύση στο πρόβλημα και λύνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Αυτή η 

διαδικασία κριτικής σκέψης περιλαμβάνει την υποβολή ερωτήσεων στον εαυτό μας 

καθώς περνάμε από τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 

Όταν αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά ένα πρόβλημα θα πρέπει να αναρωτηθούμε 

τι γνωρίζουμε για αυτό το πρόβλημα και τι δεν γνωρίζουμε; Έχουμε όλα τα στοιχεία 

και τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το λύσουμε; 

Χρειαζόμαστε περαιτέρω πληροφορίες και, εάν το κάνουμε, πού θα λάβουμε τις 

πληροφορίες; Μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα χωρίς περαιτέρω πληροφορίες; 

Εάν υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, μπορεί να 

χρειαστεί να βρούμε πολλαπλές λύσεις μέχρι να μπορέσουμε να συλλέξουμε 

περισσότερες πληροφορίες που παρέχουν περαιτέρω σαφήνεια στο ίδιο το 

πρόβλημα. 

Ομαδική Δραστηριότητα 

(Χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες για αυτήν την εργασία.) 

Έχετε ένα μέλος της οικογένειας που έχει πάει σε μια πόλη 400 χιλιόμετρα μακριά 

από το σπίτι τους για μια συνέντευξη εργασίας. Ωστόσο, το μέλος της οικογένειας 

έχει ξεχάσει κάτι που χρειάζεται για αυτή τη συνέντευξη, η οποία λαμβάνει χώρα τα 

επόμενα 24ωρα, και πρέπει να της το πάρετε. 



 

84 

Ποια είναι η λύση σας σε αυτό το πρόβλημα; 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν επιτρέπεται να συζητήσετε αυτήν την εργασία με οποιονδήποτε 

εκτός της ομάδας σας. Δεν επιτρέπεται επίσης να κάνετε ερωτήσεις στον 

Εκπαιδευτή 
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Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί μια άσκηση αυτοαξιολόγησης του μαθητή για να 

επιτρέψει στον μαθητή να μετρήσει την πρόοδό του στην ενότητα. Με την 

επανεξέταση των δεξιοτήτων τους τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της ενότητας, 

οι μαθητές θα μπορούν να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους και να αξιολογήσουν 

αριθμητικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην ενότητα. 

  

  

  

 

Τίτλος της δραστηριότητας 

4. Αξιολόγηση από ομοτίμους και κριτικός προβληματισμός 

  

Συμμετέχοντες 

10-12 νέοι 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Στο τέλος αυτού του έργου οι νέοι θα έχουν: 

Ανέλαβε εργασία ανάλυσης από ομοτίμους 

Διερευνήθηκε ο κριτικός προβληματισμός 

Περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων εργασίας σε ομάδες 

  

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Αυτό το πρώτο μέρος αυτής της δραστηριότητας είναι μια εργασία αξιολόγησης από 

ομοτίμους. Εισάγει τους νέους στην έννοια της αξιολόγησης από ομοτίμους. Η 

δεύτερη εργασία είναι μια κρίσιμη εργασία προβληματισμού, όπου οι μαθητές 

σκέφτονται τη λύση τους στην προηγούμενη δραστηριότητα, δεδομένης της 

ανατροφοδότησής τους από τους συνομηλίκους τους. 

  

Προτεινόμενος χρόνος 

60 λεπτά 
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Υλικά και πόροι που απαιτούνται 

Ανάλυση του αντίκτυπου μιας συγκεκριμένης πολιτικής που έχει σχεδιαστεί σε 

τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο στην καθημερινή τους ζωή. Πρέπει να δώσουν 

τις δικές τους λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εν λόγω πολιτική. 

  

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Αυτή η εργασία περιέχει μια άσκηση αυτοαξιολόγησης των νέων, όπου μπορούν να 

αξιολογήσουν την πρόοδό τους με τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. 
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Ενότητα 5 Ανατροφοδότηση και προβληματισμός 

Η ανατροφοδότηση είναι μία από τιςκορυφαίες 10 επιρροέςσχετικά με τα επιτεύγματα των 

μαθητών. Η έρευνα του John Hattie επικεντρώνεται στα σχόλια για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 

Το 2011 ο John Hattie συνέβαλε σε μια έκδοση των Sutton, Hornsey & Douglas σχετικά 

μεΑνατροφοδότηση: Η επικοινωνία επαίνων, κριτικής και συμβουλώνμε ένα άρθρο για την 

«Ανατροφοδότηση στα σχολεία». 

Ο John Hattie παρέχει μερικές ενδιαφέρουσες διευκρινίσεις και εξηγήσεις στα δικά 

τουπροηγούμενα άρθρα σχετικά με την ανατροφοδότησηστα σχολεία: 

1. Το να δίνεις δεν λαμβάνεις: Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να ισχυρίζονται ότι δίνουν πολλά 

σχόλια, αλλά το πιο κατάλληλο μέτρο είναι η φύση της ανατροφοδότησης που 

λαμβάνεται (και αυτό είναι συχνά πολύ λίγο). 

2. Η κουλτούρα του μαθητή μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της 

ανατροφοδότησης: Η ανατροφοδότηση δεν είναι μόνο διαφορετική, αλλά και 

διαφορετική λήψη. 

3. Η αποεπιβεβαίωση είναι πιο ισχυρή από την επιβεβαίωση: Όταν παρέχεται 

ανατροφοδότηση που αποεπιβεβαιώνει, τότε μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη αλλαγή, 

εφόσον γίνει αποδεκτή. 

4. Τα σφάλματα πρέπει να καλωσορίζονται: Η έκθεση σε σφάλματα σε ασφαλές 

περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες επιδόσεις 

5. Η δύναμη των συνομηλίκων: Χρειάζονται παρεμβάσεις που στοχεύουν στην 

προώθηση της σωστής ανατροφοδότησης από τους συνομηλίκους. 

https://visible-learning.org/glossary/
http://amzn.to/1azduoH
https://visible-learning.org/2013/02/john-hattie-helen-timperley-visible-learning-and-feedback/
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6. Ανατροφοδότηση από την αξιολόγηση: Η αξιολόγηση (…) θα μπορούσε και πρέπει 

επίσης να παρέχει ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις μεθόδους 

τους. 

7. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της δύναμης της 

ανατροφοδότησης:Shute (2008)παρείχε εννέα οδηγίες για τη χρήση 

ανατροφοδότησης για την ενίσχυση της μάθησης: 

● εστιάστε την ανατροφοδότηση στην εργασία και όχι στον μαθητή, 

● παρέχει λεπτομερή ανατροφοδότηση, 

● παρουσιάσει επεξεργασμένη ανατροφοδότηση σε διαχειρίσιμες μονάδες, 

● να είναι συγκεκριμένος και σαφής με μηνύματα ανατροφοδότησης, 

● κρατήστε τα σχόλια όσο το δυνατόν πιο απλά αλλά όχι πιο απλά, 

● μείωση της αβεβαιότητας μεταξύ των επιδόσεων και των στόχων, 

● δίνει αμερόληπτη, αντικειμενική ανατροφοδότηση, γραπτή ή μέσω 

υπολογιστή, 

● να προωθήσουν έναν προσανατολισμό μαθησιακού στόχου μέσω 

ανατροφοδότησης, 

● παρέχουν ανατροφοδότηση αφού οι μαθητές επιχειρήσουν μια λύση. 

(πρβλ. John Hattie στο Sutton, Hornsey, & Douglas (2011), Ανατροφοδότηση: Η επικοινωνία 

του επαίνου, της κριτικής και των συμβουλών.) 

Πρακτικές Συνεδρίες 

Τίτλος της δραστηριότητας 

1. QuickFeedback - Σάντουιτς  
 

Συμμετέχοντες 

Ζυγός αριθμός ανθρώπων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι νέοι θα κατανοήσουνρε: 

http://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-07-11.pdf
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- τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους που είναι το πρώτο βήμα για να μάθεις νέα 
πράγματα 
 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Είναι μια πολύ απλή άσκηση που κάνει τους ανθρώπους να μιλούν και να γνωρίζονται 
καλύτερα.  
Αρχικά μιλά με την ομάδα για το τι είναι ανατροφοδότηση και ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά μιας καλής ανατροφοδότησης. Οι πληροφορίες με καταιγισμό ιδεών 
πρέπει να καταγράφονται σε ένα flipchart. 
Ο κοινός ορισμός του Afterword δημιουργείται από τον συντονιστή.  
Το δεύτερο ερώτημα που θέτει ο συντονιστής είναι "Ποια είναι η σχέση μεταξύ καλής 
ανατροφοδότησης και ικανότητας εκμάθησης". Η απάντηση που ψάχνουμε θα 
μπορούσε να είναι "χωρίς ανατροφοδότηση δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε για την 
αλλαγή που θα θέλαμε να κάνουμε είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες ή η συμπεριφορά μας". 
Συνοπτικά, ο διαμεσολαβητής παρουσιάζει ένα μοντέλο ανατροφοδότησης σάντουιτς 
που βασίζεται στο «πακέτο» του εποικοδομητικού μασάζ σε θετικά μασάζ. Αυτό κάνει 
το άτομο που λαμβάνει τα σχόλια πιο ανοιχτό για τους κριτικούς και πιο ικανό να 
αναγνωρίσει ότι απαιτείται αλλαγή. Για παράδειγμα αν κάποιος θέλει να περάσει το 
mμιssage "Νομίζω ότι θα μπορούσατε να είστε καλύτερος ακροατής και πιο 
συγκεντρωμένος στους ανθρώπους που σας μιλούν"/θα μπορούσε να κάνει ένα μασάζ 
σάντουιτς όπως: 
«Μου αρέσει πολύ να ακούω αυτά που έχεις να πεις! Νομίζω ότι θα μπορούσατε να είστε 
καλύτερος ακροατής και πιο συγκεντρωμένος στους ανθρώπους που σας μιλούν. 
Μπορείτε να προσφέρετε τόσα πολλά σε αυτούς που περνούν χρόνο μαζί σας! ». 
 
Μετά από αυτήν την εισαγωγή, οι συμμετέχοντες καλούνται να σηκωθούν και να 
πλησιάσουν όποιο άτομο θέλουν. Σε ζευγάρια ουeyέχετε δύο λεπτά για να δώσετε ο ένας 
στον άλλον γρήγορη ανατροφοδότηση (ένα λεπτό ανά άτομο). Μετά από αυτό το 
διάστημα οι συμμετέχοντες αλλάζουν ζευγάρια. Η άσκηση μπορεί να επαναληφθεί μέχρι 
ο καθέναςέχουν μιλήσει με όλους τους άλλους συμμετέχοντες. 
 
Στο τρίτο μέρος της άσκησης οι συμμετέχοντες διαθέτουν 20 λεπτά για προβληματισμό 
και συμπληρώνουν μια απλή ερώτησηairre απαντώντας σε ερωτήσεις: 
 

1. Τι έχω μάθει για τον εαυτό μου; 
2. Ποιες είναι οι δυνάμεις μου σύμφωνα με άλλους; 
3. Ποιες είναι οι αδυναμίες μου σύμφωνα με άλλες; 
4. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τέτοιες αδυναμίες; 

 
Στο τελευταίο μέρος της άσκησης οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ομάδες των 4 ατόμων 
και μιλούν για τις απαντήσεις τους. 
 

 

Προτεινόμενος χρόνος 
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1 - 1,5 ώρες. 

 

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
 

Flipchart 

Ελεημοσύνη 

 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

 

Η άσκηση είναι κυρίως αντανακλαστική, οπότε ο εκπαιδευτής θα πρέπει να πάρει 
χρόνο και να δώσει χώρο στους συμμετέχοντες. 

 

 

 

Τίτλος της δραστηριότητας 

 2. Τέσσερα  επίπεδα ικανοτήτων Αντανάκλαση Άσκηση  
 

Συμμετέχοντες 

Από 2 έως απεριόριστο αριθμό 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι νέοι θα καταλάβουν πώς: 
- τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους 
- αναλύουν τις ικανότητές τους  

- οι ικανότητες αποκτώνται και γνωρίζουν το μοντέλο «4 επίπεδα ικανοτήτων» 

 

Περιγραφή / Μεθοδολογία 

Ο εκπαιδευτής ξεκινά με την εισαγωγή του μοντέλου "4 Στάδια Ικανότητας". Ο 
εκπαιδευτής μπορεί να ετοιμάσει έγχρωμα χαρτιά με κάθε στάδιο ικανότητας και να τα 
κολλήσει στον τοίχο να εξηγήσει το μοντέλο βήμα προς βήμα. 
 
«Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων απαιτεί χρόνο. 
 
Ασυνείδητη ανικανότητα 
Σε πρώτο στάδιο δεν καταλαβαίνουμε ή δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε κάτι και δεν 
αναγνωρίζουμε απαραίτητα το έλλειμμα. Μερικές φορές μπορεί να είναι κάτι που δεν 
έχουμε ξανακάνει ή δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, γι 'αυτό δεν ενοχλούμαστε 
για την ανικανότητά μας. Ωστόσο, αυτό το στάδιο μπορεί να σημαίνει επίσης την 
εκτέλεση μιας δραστηριότητας που είχαμε κάνει στο παρελθόν και (νομίζω) ξέρουμε 
ήδη πώς να την κάνουμε. Για παράδειγμα, αρχίζουμε να παίζουμε ντραμς και νομίζουμε 
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ότι μπορούμε να το κάνουμε επειδή δεν έχουμε πάρει ποτέ ένα lessonή συγκρίναμε τις 
ικανότητές μας με κάποιον που πραγματικά μπορεί να το κάνει. Είναι η στιγμή που 
βλέπουμε ένα άτομο να κάνει κάτι στην τηλεόραση και σκεφτόμαστε «Αυτό φαίνεται 
πολύ απλό, εγώ'Είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα να το κάνω! » 
 
Συνειδητή ανικανότητα 
Η μετάβαση στο δεύτερο επίπεδο απόκτησης ικανοτήτων είναι η στιγμή που 
αναγνωρίζουμε ότι δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε κάτι και προσπαθούμε να το μάθουμε. 
Είναι εδώ όταν βλέπουμε όλη την έκταση της ανεπάρκειας δεξιοτήτων μας. Αυτό είναι 
το στάδιο είναι το πιο σημαντικό σημείο μάθησης, εδώ μαθαίνουμε πραγματικά τις 
δεξιότητες για να φτάσουμε στο επόμενο επίπεδο.Του τη στιγμή που πηγαίνουμε σε μια 
συναυλία με ντραμς και ξαφνικά φαίνεται ότι δεν μπορούμε πραγματικά να παίξουμε. 
 
Συνειδητή ικανότητα 
Τώρα καταλαβαίνουμε ή ξέρουμε πώς να κάνουμε κάτι, αλλά η εκτέλεση της ικανότητας 
ή της γνώσης απαιτεί εστίαση και αφοσίωση. Κάνουμε το πράγμα συνειδητά και με 
προσοχή. Έχουμε μάθει να παίζουμε ντραμς τώρα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πώς να 
παίξουμε όταν τα καταφέρουμε. 
 
Ασυνείδητη ικανότητα 
Σε αυτό το στάδιο ξέρουμε πώς να κάνουμε πράγματα χωρίς καν να το σκεφτόμαστε. 
Εσωτερικοποιήσαμε εντελώς αυτή την ικανότητα. Αυτή είναι η στιγμή που συναντάμε 
τον κολέγιο μας που αρχίζει να παίζει ντραμς και λέμε «έλα, είναι τόσο απλό!». 
 
(Το μοντέλο περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον εκπαιδευτή διαχείρισης Martin M. 
Broadwell ως "τα τέσσερα επίπεδα διδασκαλίας" τον Φεβρουάριο του 1969.) 

 
 

 

 
Ασυνείδητη 
ανικανότητα 

 
Συνειδητή 

ανικανότητα 

 
Συνειδητή 
ικανότητα 

 
Ασυνείδητη 
ικανότητα 
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Αφού περιγράψουν το μοντέλο, κάθε ένας από τους συμμετέχοντες έλαβε το δικό του 
φυλλάδιο με εκτυπωμένο μοντέλο και συγκεκριμένες εργασίες. 

1. Νομίζωγια μια ιστορία απόκτησης μιας ικανότητας και διάλυσης της σε στάδια. 
Σχεδιάστε και απεικονίστε τον εαυτό σας σε κάθε στάδιο. 

2. Καθίστε σε μικρές ομάδες 4 ατόμων και πείτε την ιστορία σας για την απόκτηση 
δεξιοτήτων. 

3. Σε μικρές ομάδες ετοιμάστε "4 Χρυσούς Κανόνες" ofgδημιουργία νέων 
δεξιοτήτων - κάθε κανόνας θα πρέπει να ενθαρρύνει ή να βοηθά ένα άτομο να 
φτάσει στο επόμενο στάδιο της μάθησης. 

4. Κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει τους «Χρυσούς Κανόνες» της μπροστά από 
την ομάδα. Οι εκπαιδευτές στο flipchart δημιουργούν κοινό σύνολο κανόνων. 

 
 

 

Προτεινόμενος χρόνος 

 

Παρουσίαση - 10 λεπτά 

Στάδιο 1 - 20 λεπτά 

Στάδιο 2 - 20 λεπτά 

Στάδιο 3 - 10 λεπτά 

Στάδιο 4 - 20 λεπτά 

  

 

Υλικά και πόροι που απαιτούνται 
 

1. Flipchart 

2. Πολύχρωμο χαρτί 

3. Εγχειρίδιο με «4 Στάδια Μάθησηςσολ" 

 

 

Οδηγίες για την αξιολόγηση 

Η άσκηση είναι κυρίως αντανακλαστική, οπότε ο εκπαιδευτής θα πρέπει να πάρει χρόνο 
και να δώσει χώρο στους συμμετέχοντες. 
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Συμπεράσματα 

Μία από τις βασικές δεξιότητες για την επιτυχία στην κοινωνία της γνώσης είναι η 

ικανότητα μάθησης. Με ολοένα και ταχύτερες αλλαγές στο χώρο εργασίας, λόγω της 

αλλαγής τεχνολογίας και ως αποτέλεσμα των κοινωνικών αναγκών στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης, οι σημερινοί νέοι πρέπει να μάθουν να μαθαίνουν προκειμένου να 

διατηρήσουν την πλήρη και συνεχή συμμετοχή τους στην κοινωνία των πολιτών, 

εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η εκμάθηση της μάθησης είναι ένα βασικό εργαλείο για τη δια βίου 

μάθηση και, ως εκ τούτου, όλοι όσοι απευθύνονται στην εκπαίδευση τους πρέπει να 

είναι σε θέση να παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση, διαμορφώνοντας το μαθησιακό 

τους περιβάλλον για αυτές τις δεξιότητες ανάπτυξης για όλους τους νέους. 

Ωστόσο, η προσέγγιση πρέπει να είναι εντελώς περιεκτική, να απευθύνεται σε άτομα 

με λιγότερες ευκαιρίες (άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα που εγκατέλειψαν το 

σχολείο), μια δια βίου προσέγγιση (συμπεριλαμβανομένων μαθητών και νέων 

ενηλίκων) και μέσω διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων (επίσημη, μη τυπική 

και άτυπος). 

Η μεταβαλλόμενη φύση της κοινωνίας και της εργασίας σημαίνει όλο και περισσότερο, 

επαγγελματισμό και προσαρμογή αυτών των επαγγελματικών δεξιοτήτων που δεν 

επαρκούν πλέον στο χώρο εργασίας λόγω της πολυπλοκότητας της οργάνωσης της 

εργασίας, αυξάνοντας τους τύπους εργασιών που καλούνται να εκτελέσουν οι 

εργαζόμενοι. , η εισαγωγή ευέλικτων μοντέλων εργασίας και μεθόδων ομαδικής 

εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι το εύρος των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται στο 

χώρο εργασίας διευρύνεται συνεχώς. 

Ομοίως, η κοινωνία στο σύνολό της είναι λιγότερο ομοιόμορφη από ό, τι στο παρελθόν, 

οπότε οι προσωπικές ικανότητες των νέων (όπως η προσαρμοστικότητα, η ανεκτικότητα 

των άλλων και η εξουσία, η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων και η ανάληψη 

κινδύνων, η ανεξαρτησία κ.λπ.) είναι πολύ ευρύτερα απαραίτητες, εάν οι νέοι πρέπει 

να ζουν μαζί με ανεκτικότητα και σεβασμό ο ένας για τον άλλον. 

Ως εκ τούτου, είμαστε μάρτυρες σήμερα περισσότερο από ποτέ της εμφάνισης της 

ικανότητας εκείνων που παρέχουν μαθησιακά πλαίσια στους νέους, ώστε να μπορούν 

να εντοπίσουν και να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που 

διευκολύνουν την ανάπτυξη των πιο σημαντικών από αυτές τις δεξιότητες - την 

ικανότητα μάθετε - διατηρώντας την περιέργεια και το ενδιαφέρον για νέες εξελίξεις 

και δεξιότητες - χωρίς τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει διά βίου μάθηση. 
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