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Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο 

 
Για την εφαρμογή των αρχών της Παραγωγικής Μάθησης στο πλαίσιο της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
«Τι θα χρειαζόμουν στην καθημερινή μου ενασχόληση με την Παραγωγική Μάθηση?» – 
αυτή η ερώτηση αποτελεί τη βάση της συλλογής που θα βρείτε στο παρόν Παιδαγωγικό 
Εγχειρίδιο. 
Οι κύριοι στόχοι της συγκρότησης αυτού του «φακέλου» ιδεών, μεθόδων και εργαλείων 
συνοψίζονται στην υποστήριξη: 

- των δασκάλων στο παιδαγωγικό τους έργο, και 
- των μαθητών στη διαδικασία μάθησης. 

 
Το παρακάτω υλικό συλλέχθηκε και αναπτύχθηκε από όλους τους συνεργάτες του ERAS-
MUS+ Project PROVED (Οκτώβρης 2014 – Σεπτέμβρης 2016) παράλληλα με την εφαρμογή 
των ιδεών της Παραγωγικής Μάθησης σε 5 διαφορετικά σχολεία. Αυτά τα παραδείγματα 
χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση των δασκάλων, αναπτύχθηκαν στις συναντήσεις των 
συνεργατών ή δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία γραπτής αποτύπωσης εννοιών. Επίσης, 
μέρος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στα «πρώτα βήματα» των τάξεων της Παραγωγικής 
Μάθησης κατά τη φάση εφαρμογής, αποτελεί κομμάτι αυτού του Παιδαγωγικού 
Εγχειριδίου.  
  
Ο χαρακτήρας αυτής της συλλογής είναι ουσιαστικά ένα είδος «φακέλου» – δεν είναι τόσο 
ένα ολοκληρωμένο προϊόν, όσο μία πλατφόρμα η οποία θα υπόκειται σε συνεχή 
ενημέρωση και βελτίωση από το προσωπικό που πραγματοποιεί την Παραγωγική Μάθηση 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. 
 
Αυτή η συλλογή μεθόδων και εργαλείων θα μπορούσε να ενδιαφέρει όλους τους 
ανθρώπους που σχετίζονται με παιδαγωγικά πλαίσια, δίνοντάς τους ερεθίσματα για μία πιο 
«παραγωγική κατεύθυνση», αλλά πρωτίστως έχει παραχθεί για το ειδικό παιδαγωγικό 
περιβάλλον της Παραγωγικής Μάθησης (ΠΜ). 
Στα παρακάτω κεφάλαια, θα βρείτε μία σύντομη περιγραφή σημαντικών παραμέτρων της 
Παραγωγικής Μάθησης (παρόμοιων με τη θεματολογία της εκπαίδευσης δασκάλων),  που 
στοχεύει στην επισκόπηση της παιδαγωγικής αντίληψης και στην επεξήγηση του 
υπόβαθρου αυτής της συλλογής.  
 
Στις σύντομες περιγραφές των θεμάτων της ΠΜ, περιλαμβάνονται και κάποια 
μεθοδολογικά παραδείγματα. Συγκεκριμένες περιγραφές αυτών των παραδειγμάτων, 
καθώς και σχετικές εργασίες, μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένες στο παράρτημα. Ελπίζουμε 
πως αυτή η συλλογή παραδειγμάτων θα διευρυνθεί στο μέλλον, μέσα από την προσθήκη 
νέων ιδεών/εμπειριών από τους εκπαιδευτές της ΠΜ.  
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2. Θεματολογία 
 
Σύμφωνα με τις βασικές προϋποθέσεις/στόχους, το παιδαγωγικό έργο στην Παραγωγική 
Μάθηση σημαδεύεται από τυπικές διαδικασίες και δραστηριότητες των συμμετεχόντων. Οι 
παρακάτω σελίδες αποτελούν μία σύντομη εισαγωγή σε αυτά τα θέματα και παρέχουν ένα 
σύνδεσμο (συνοδευόμενο από ερωτήσεις) για τα μεθοδολογικά παραδείγματα που θα 
βρείτε στο παράρτημα.  
 

2.1. Ο δάσκαλος στην Παραγωγική Μάθηση 
Πώς να εξηγήσω το παιδαγωγικό μου έργο στην ΠΜ? 
Ποιοι είναι οι νέοι μου ρόλοι ως εκπαιδευτής της ΠΜ? 

2.2. Εισδοχή και Προσανατολισμός στην Παραγωγική Μάθηση  
Πώς αποκτώ μαθητές? 
Πώς πραγματοποιώ συνεντεύξεις εισδοχής?  
Πώς οργανώνω τη φάση προσανατολισμού?  
Ποιες δραστηριότητες/μέθοδοι είναι βοηθητικές στη φάση 
προσανατολισμού? 
Πώς βρίσκω χώρους πρακτικής άσκησης? 

2.3. Μαθαίνοντας στην πράξη  
Πώς αναπτύσσω ατομικό πρόγραμμα σπουδών? 
Πώς συνεργάζομαι με εταιρίες/ιδρύματα (χώρους πρακτικής άσκησης)? 
Πώς συνδέω την πρακτική άσκηση με τα μαθήματα? 

      2.4.      Εργαστήρια Μάθησης 
Πώς εξοπλίζω τα εργαστήρια? 
 Πώς μαθαίνουμε στα εργαστήρια? 
 Πώς υποστηρίζω την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μάθησης? 

2.5. Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική 
Πώς παρέχω ατομική συμβουλευτική στους μαθητές? 
Πώς δουλεύω την επικοινωνία μέσα στην ομάδα? 

2.6. Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση 
Πώς τεκμηριώνω την διαδικασία μάθησης? 
Πώς τεκμηριώνω την ανάπτυξη εργασιών/project? 
Πώς υποστηρίζω την αυτοαξιολόγηση των μαθητών? 
Αξιολόγηση εργασίας/project 

2.7. Παραγωγική Μάθηση-Ευκαιρία για καινοτόμες ιδέες 
Πώς υποστηρίζω τη διαδικασία μάθησης στην ΠΜ χρησιμοποιώντας I-pads? 

2.8. Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοδιαχείρισης 
Τι είδους δεξιότητες χρειάζονται οι μαθητές? 
Πώς υποστηρίζω την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων? 
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2.1 Ο δάσκαλος στην Παραγωγική Μάθηση 

 
«Το να μαθαίνεις διαφορετικά σημαίνει επίσης να διδάσκεις διαφορετικά». Όλοι οι 
συμμετέχοντες στην ΠΜ - μαθητές και δάσκαλοι- έρχονται αντιμέτωποι με τεράστιες 
προκλήσεις. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να είναι υπεύθυνοι για την παιδαγωγική τους 
πορεία, να τη δομήσουν και να την αξιολογήσουν ανεξάρτητα, βασιζόμενοι στα προσωπικά 
εκπαιδευτικά τους ενδιαφέροντα. Σύμφωνα με αυτό το σκοπό, οι δάσκαλοι πρέπει να 
επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους, να εξοικειωθούν με νέες δραστηριότητες, να 
προβληματιστούν πάνω σε προηγούμενες ενέργειές τους και να αποκτήσουν εκείνες τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για μία επαγγελματική πορεία δράσης. 

Οι δάσκαλοι  καλούνται να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς εξασκούν το 
δύσκολο έργο του να διδάξουν θεωρητικά την προσέγγιση της Παραγωγικής Μάθησης 
στους μαθητές. Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται από αυτούς και, κατ’ 
επέκταση, από αυτούς εξαρτάται και η επιτυχία κάθε ξεχωριστού μαθητή της ΠΜ. Ο 
επαναπροσδιορισμός του ρόλου τους και οι πολλές πρωτοπόρες δραστηριότητες εγείρουν 
πολλές ερωτήσεις- διαφορετικής βαρύτητας και σημασίας. 

Στο ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί σύμβουλοι, οι εκπαιδευτές συντροφεύουν και 
συμβουλεύουν τους μαθητές καθώς αναπτύσσουν τα προσωπικά τους εκπαιδευτικά 
ενδιαφέροντα, καθώς μυούνται σε καταστάσεις της Παραγωγικής Μάθησης, καθώς 
σχεδιάζουν την διαδικασία μάθησης και καθώς αξιολογούν την ατομική τους πορεία.  

Μία σημαντική παράμετρος της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής είναι και η ομαδική 
συμβουλευτική. Μέσω της ομαδικής συμβουλευτικής, η εξατομικευμένη πρακτική σε 
χώρους εργασίας γίνεται κατανοητή, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές μπορούν να 
προσεγγίσουν όλοι μαζί σημαντικά ερωτήματα που τους αφορούν.  

Ως «μεσολαβητές μιας κατάστασης» οφείλουν να βοηθήσουν τους μαθητές να 
δημιουργήσουν μία σχέση ανάμεσα στη δραστηριότητα και τη μάθηση, να δομήσουν 
ερωτήσεις που να γεφυρώνουν την εμπειρία με την εκπαίδευση. Επίσης οφείλουν να 
διασφαλίσουν ότι οι μαθητές συναντούν συνθήκες συμβατές με τη μάθηση, στους χώρους 
πρακτικής άσκησης. 

Όσον αφορά στο έργο διατύπωσης ερωτημάτων και ανάπτυξης ενδιαφερόντων από τους 
μαθητές, γίνεται πολύ γρήγορα σαφές πως, στο ακόλουθο στάδιο εύρεσης των κατάλληλων 
απαντήσεων, οι δάσκαλοι  πρέπει να αποχωριστούν και να διαχωρίσουν τις προσωπικές 
τους αντιλήψεις και την υποκειμενικότητα του ρόλου τους – και οι «ειδικοί» πρέπει να 
ασπαστούν μία πιο ολιστική προσέγγιση. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι πως, μέσω της σύλληψης και της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών, οι εκπαιδευτές συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του όλου 
έργου/project. 
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2.2 Εισδοχή και Προσανατολισμός στην Παραγωγική Μάθηση  
Για τους νέους που ξεκινάνε τη συμμετοχή τους στην Παραγωγική Μάθηση, αυτός ο τύπος 
εκπαίδευσης είναι εντελώς καινούριος και άρα χρειάζονται να ανακαλύψουν μόνοι τους 
εάν τους ταιριάζει. 

Αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική για τους μαθητές, διότι οι περισσότεροι 
έχουν ήδη αποτύχει στο σχολείο και η ΠΜ είναι η δεύτερή τους απόπειρα να αποκτήσουν 
κάποιο πιστοποιητικό. 

Συνήθως, οι μαθητές έχουν ήδη λάβει κάποιες πληροφορίες για την ΠΜ: από φίλους, γονείς 
κλπ. Όμως, για να κάνουν τη σωστή επιλογή, είναι απαραίτητο να βιώσουν το πνεύμα της 
μάθησης από πρώτο χέρι. 

Όλη αυτή η φάση χωρίζεται σε δύο μέρη: τη διαδικασία εισδοχής, που ξεκινά τέσσερις 
μήνες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και τη φάση προσανατολισμού, που ξεκινά με 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς και διαρκεί 4 με 8 εβδομάδες, ανάλογα με τις ειδικές 
συνθήκες κάθε σχολείου. 

Μετά από αυτήν την περίοδο, οι μαθητές και οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής αποφασίζουν 
μαζί εάν η ΠΜ ενδείκνυται ή όχι. 

Το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα είναι οι δημόσιες σχέσεις για την προσέλκυση 
συμμετεχόντων, συμβούλων και πολλαπλασιαστών, όπως δάσκαλοι, γονείς, κοινωνικοί 
λειτουργοί. Κάθε ενδιαφερόμενος μαθητής λαμβάνει μία πρόσκληση σε συνέντευξη 
εισδοχής, η οποία πρέπει να έχει προετοιμαστεί από τους αιτούντες με διαφορετικούς 
τρόπους. Αυτή η συνέντευξη είναι και η βάση για την προσωρινή εισδοχή.  

Οι αιτούντες θα επιλεγούν από την επιτροπή εισδοχής. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτήν την 
επιτροπή μπορεί να παίξουν και μαθητές της Παραγωγικής Μάθησης, όχι μόνο γιατί έτσι 
εκπαιδεύονται στην ανάληψη ευθύνης πάνω στο όλο πρόγραμμα και ενεργοποιούνται, 
αλλά και γιατί μπορούν να εξηγήσουν πιο αυθεντικά την ΠΜ, καθώς και να προσφέρουν 
μία άλλη οπτική και άλλα κριτήρια εισδοχής. 

Τα κριτήρια αναπτύσσονται από την επιτροπή εισδοχής: επίσημα κριτήρια (κριτήρια της 
δημόσιας αρχής, πχ. μη επιτυχής ολοκλήρωση του τυπικού σχολείου), ατομικά κριτήρια 
(κριτήρια που βασίζονται στις εκπαιδευτικές αρχές της ΠΜ, πχ. επαρκής ανεξαρτησία), 
ομαδικά κριτήρια (κριτήρια που σχετίζονται με τη σύνθεση της ομάδας, πχ. ηλικία και φύλο, 
επιτυχία ή αποτυχία στο σχολείο). 

Μεθοδολογικά παραδείγματα (βλ. επισυνάψεις): 

2.1   Ο δάσκαλος στην ΠΜ 
1 a) Πληροφορίες για την Παραγωγική Μάθηση  
1 b) Προεπισκόπηση των εκπαιδευτικών ρόλων στην Παραγωγική Μάθηση 
1 c) Σύντομες εισαγωγές στις προσεγγίσεις των Carl Rogers και Ruth Cohn 
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Μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι μαθητές μπαίνουν στη φάση προσανατολισμού, η 
οποία τους εισάγει στα βασικά χαρακτηριστικά της ΠΜ και τους δίνει μία πρώτη ιδέα πάνω 
στο νέο τους ρόλο μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία (πλέον ως υποκείμενα που μπορούν 
να ελέγχουν την εκπαιδευτική τους πορεία). Η εργασία βασίζεται σε ένα εκπαιδευτικό 
συμβόλαιο, που θεμελιώνει τις δεσμεύσεις και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Μετά από τη φάση προσανατολισμού, μαθητής και δάσκαλος αποφασίζουν μαζί εάν η ΠΜ 
ενδείκνυται στην προκειμένη περίπτωση ή όχι( παρέχοντας άλλες εναλλακτικές, αν 
χρειαστεί). 

 

 
 
 

2.3 Μαθαίνοντας στην πράξη  
Πώς ανοίγω Καταστάσεις Παραγωγικής Μάθησης? 

Το κομμάτι του ανοίγματος σε παραγωγικές καταστάσεις περιέχει μία βασική απαίτηση 
διάκρισης της παραγωγικής δραστηριότητας από την απλή εκτέλεση. Είναι σημαντικό ο 
μαθητής να μπαίνει όλο και περισσότερο στη θέση εξερεύνησης της Παραγωγικής 
κατάστασης από μόνος του. 

Το άνοιγμα σε καταστάσεις Παραγωγικής Μάθησης  περιλαμβάνει την όλη διαδικασία 
προετοιμασίας, συνοδείας και προβληματισμού. Χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις : 

Φάση 1: Ανάπτυξη και προσδιορισμός προτιμήσεων/ ενδιαφερόντων 
Φάση 2: Αναζήτηση πόρων 
Φάση 3: Διευκρίνιση συνθηκών στο χώρο πρακτικής άσκησης 
Φάση 4: Αξιολόγηση της εμπειρίας στο χώρο πρακτικής άσκησης 

Πριν την έναρξη της δραστηριότητας, θα πρέπει να υπάρξει μία εντατική φάση 
ανάπτυξης και προσδιορισμού προτιμήσεων/ενδιαφερόντων. Σ’ αυτή τη φάση, οι 
μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να τα ελέγξουν ως προς την 
πιθανότητά τους να υλοποιηθούν. Κάποιες φορές είναι σημαντικός ο προβληματισμός 
πάνω στα παρόντα ενδιαφέροντα πρώτα (με ενδιαφέρει πραγματικά αυτό ή απλώς μου 
είναι οικείο?). Ο δάσκαλος προσπαθεί να υποστηρίξει τη διαδικασία χρησιμοποιώντας 
δημιουργικές μεθόδους, μεθόδους που αναφέρονται στο παρελθόν, στην οικογένεια, 
χρονοδιαγράμματα, εικόνες, συμβουλευτική από παλιούς μαθητές, πειράματα, εξερεύνηση 
χώρων πρακτικής άσκησης κλπ. 

Η επακόλουθη αναζήτηση χώρου πρακτικής άσκησης θα πρέπει να προετοιμαστεί 
εντατικά και να συνοδεύεται διαρκώς από ένα συνεργάτη ή από ομαδική εργασία. Για 

Μεθοδολογικά παραδείγματα (βλ. επισυνάψεις): 
2.2 Εισδοχή και Προσανατολισμός 

2 a) Παράδειγμα ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού 
2 b) Δομημένο πρόγραμμα προσανατολισμού 4 εβδομάδων 
2 c) “Reader”: συλλογή μεθόδων και δραστηριοτήτων της φάσης 
προσανατολισμού 
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παράδειγμα, μέσω της ανάπτυξης κριτηρίων απαραίτητων σε αιτήσεις ή τηλεφωνικές 
κλήσεις, δημιουργία προσωπικού φακέλου, παιχνίδι ρόλων ή εικονική συνομιλία με 
κάποιον εργοδότη, εξερεύνηση της πόλης και των προαστίων κλπ.   

Η δημιουργία ενός ευρετηρίου με όλους τους χώρους πρακτικής άσκησης που υπάρχουν 
και που θα μπορεί να ανανεώνεται, είναι αρκετά χρηστική. Οι βασικές πληροφορίες για 
κάθε χώρο πρακτικής άσκησης μπορούν να συλλέγονται σ’ αυτό το ευρετήριο (π.χ. το 
μέγεθος της εταιρίας, τα πεδία εργασίας, το οργανόγραμμα, η πρόσβαση). 

Εάν ο μαθητής αισθάνεται πως έχει βρει το σωστό μέρος, είναι πολύ σημαντικό να 
διευκρινίσει τις συνθήκες εργασίας. Ο χώρος πρακτικής άσκησης πρέπει να εγγυάται μία 
παραγωγική συνθήκη μάθησης. Η εργασία του μαθητή καθορίζεται επίσης και από την 
εκπαιδευτική του πορεία. 

Είναι σημαντικό να οριστεί ένα υπεύθυνο και έμπειρο άτομο ως σύμβουλος. Αυτό 
ουσιαστικά θα διευκολύνει την διαδικασία μάθησης και τη συνεργασία μεταξύ της εταιρίας 
και του σχολείου. Ο μαθητής, ο δάσκαλος και ο σύμβουλος σχηματίζουν ένα «τρίγωνο» στη 
διαδικασία μάθησης. 

Άπαξ και οι μαθητές ξεκινούν να εργάζονται στο χώρο πρακτικής άσκησης, καθιερώνεται 
μία μόνιμη αξιολόγηση, σημαντικές όψεις της οποίας είναι: 

- Συμβουλευτική: Ο στόχος της μάθησης πρέπει να αναπτύσσεται σε συνεργασία με 
το μαθητή, το δάσκαλο και το σύμβουλο, με σεβασμό στις απαιτήσεις της 
περίστασης και στις διανοητικές ικανότητες του μαθητή.  

- Προβληματισμός στην ομάδα επικοινωνίας: Τα αποτελέσματα της ατομικής 
μάθησης πρέπει να επιστρέφουν και να διαχέονται στην ομάδα. 

- Αυτο-στοχασμός: Ο μαθητής πρέπει να μπορεί ή να έχει τη διάθεση να μάθει πώς να 
εξερευνά μία κατάσταση και τις συνθήκες, με βάση τους πόρους που διαθέτει. Αυτό 
είναι πιο εύκολο για ένα μαθητή που δρα με περιέργεια και προσοχή. Πρέπει επίσης 
να έχει κριτική σκέψη και να θέλει να κατακτήσει πράγματα από μόνος του. Εκτός 
από τις ατομικές δεξιότητες, η διαδικασία μάθησης εξαρτάται επίσης από το κίνητρο 
του μαθητή, από τις συγκεκριμένες συνθήκες και από τις τρέχουσα βιοποριστική του 
κατάσταση. 

Η αξιολόγηση του χώρου πρακτικής άσκησης είναι η βάση για τη διαδικασία μάθησης 
στην επερχόμενη θέση εργασίας. 

Πώς αναπτύσσεται το ατομικό Πρόγραμμα Σπουδών? 

Η συμβουλευτική για το σχεδιασμό και τη συνοδεία της διαδικασίας μάθησης σχετίζεται και 
με την παρούσα κατάσταση εκμάθησης, αλλά και με τη συνολική εκπαιδευτική ανάπτυξη 
του μαθητή. Ο σχεδιασμός και η συνοδεία της μάθησης στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου εκτροχιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μία αυθαίρετη και τυχαία 
πορεία. Έτσι, ακολουθούν τα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων και οδηγούν 
σε μία συνειδητή επαναξιολόγησή τους. Γι’ αυτό το λόγο, οι εκπαιδευτές πρέπει να 
βοηθούν τους συμμετέχοντες να συνδέουν την Παραγωγική Μάθηση με πρότερες εμπειρίες 
και ενδιαφέροντα, να τα επεκτείνουν αν χρειάζεται, να τα επαναξιολογήσουν, να τα 
τοποθετήσουν σε ένα νέο πλαίσιο και να τα εντάξουν σε μία προοπτική. Τα ερεθίσματα που 
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παρέχει η Παραγωγική Μάθηση πρέπει να αξιοποιούνται  στη διερεύνηση εργασίας και 
στην ακαδημαϊκή εργασία.  

Τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προγράμματος στην 
Παραγωγική Μάθηση, είναι το ατομικό Σχέδιο Μάθησης και το ατομικό Πρόγραμμα 
Σπουδών. Το ατομικό Πρόγραμμα Σπουδών ενός συμμετέχοντα είναι η περίληψη όλων των 
διαδικασιών μάθησης μέσα στην Παραγωγική Μάθηση. Περιλαμβάνει δηλαδή τους 
εκπαιδευτικούς του στόχους, τις εργασίες του και τα παιδαγωγικά του στηρίγματα μέσα σε 
μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ακόμα παραπέρα, περιλαμβάνει τα μαθησιακά 
αποτελέσματα και την αξιολόγησή τους. Παρ’ όλο που είναι αδύνατη η καταγραφή όλων 
των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, είναι σημαντική η καταγραφή των σημαντικών 
σταδίων και γεγονότων με τη χρήση και λέξεων και εικόνων. Αυτή η διαρκής τεκμηρίωση, 
που συντάσσεται και από τον συμμετέχοντα και από τον εκπαιδευτή, αποτελεί τη βάση για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του Σχεδίου Μάθησης, αποτυπώνοντας επίσης την ποσότητα και 
την ποιότητα της μάθησης. 

Το ατομικό Σχέδιο Μάθησης προηγείται του ατομικού προγράμματος σπουδών. Το ατομικό 
σχέδιο μάθησης ενός συμμετέχοντα είναι μία γραπτή συμφωνία ανάμεσα σ’ εκείνον και τον 
εκπαιδευτή του, όπου κατονομάζονται οι προγραμματισμένες δραστηριότητες της 
Παραγωγικής Μάθησης. Περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τη θεματολογία και τις 
εργασίες (που συχνά επιλέγονται από τον ίδιο το συμμετέχοντα), καθώς και για τις 
μεθόδους και τα εργαλεία μελέτης. Επιπλέον, διατηρούνται οι απαραίτητες συνδέσεις με 
συγκεκριμένα μαθήματα ή μαθήματα του τυπικού σχολείου και, τέλος, αποτυπώνονται οι 
προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα.  

 

 
 

2.4 Εργαστήρια Μάθησης  
Η προϋπόθεση για την πραγματοποίηση εξατομικευμένων και ομαδικών διαδικασιών 
μάθησης είναι το επαρκές μαθησιακό περιβάλλον. Το να δουλεύεις σε ένα εργαστήριο 
μάθησης, στα πλαίσια της Παραγωγικής Μάθησης, σημαίνει να είσαι έτοιμος να αλλάξεις 
ενεργά την προσέγγισή σου στην εκπαίδευση, αλλά και τον εαυτό σου ως επαγγελματία. Το 
εργαστήριο μάθησης μπορεί να αποτελέσει ένα μέρος όπου οι συμμετέχοντες ενεργά 
κατακτούν τον «κόσμο», οι εμπειρίες μάθησης συντελούνται μέσω πληθώρας εργαλείων 
και οι μαθητευόμενοι δουλεύουν ανεξάρτητα και δημιουργικά πάνω σε διάφορα ζητήματα 
και προβλήματα. 

Η εμπειρία μάθησης σε ένα εργαστήριο μπορεί να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να 
τολμήσουν ένα βήμα παραπέρα, όταν αναπτύξουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Κατ’ 
αντιστοιχία, η εμπειρία της εργασίας που έχουν αποκτήσει στον «έξω» κόσμο είναι 

Μεθοδολογικά παραδείγματα (βλ. επισυνάψεις) 
2.3 Μαθαίνοντας στην πράξη 

3 a) Βασικές πληροφορίες για τη μάθηση στην πράξη 
3 b) Παραδείγματα χαρτογράφησης 
3 c) Προετοιμασία της μάθησης στην πράξη 
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περαιτέρω αξιοποιήσιμη, είτε στο ατομικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ομάδας. Οι 
συμμετέχοντες μαθαίνουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους, ανακαλύπτουν 
δημιουργικές πτυχές τους, αναπτύσσουν τη φαντασία τους μέσω της επαφής και της 
χρήσης ποικίλων μέσων και γνωρίζουν τις προσωπικές τους στρατηγικές μάθησης, 
ενεργητικές και παθητικές. 

Στο εργαστήριο μάθησης, υλοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες από νέους ανθρώπους 
ταυτόχρονα, αναγνωρίζονται και αναπτύσσονται διαφορετικές συμπεριφορές, ενώ 
επιλύονται ζητήματα που αφορούν επιμέρους σχέσεις. Άρα, το εργαστήριο μάθησης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως ένας σημαντικός τόπος επικοινωνίας, όπου λαμβάνουν χώρα ανοιχτά 
προσωπικές και ακαδημαϊκές συναλλαγές, ατομική και ομαδική συμβουλευτική με ή χωρίς 
εκπαιδευτή. 

Το εκπαιδευτικό έργο σε ένα εργαστήριο μάθησης είναι εντελώς διαφορετικό από τα 
σχολικά μαθήματα ή άλλους παρόμοιους τύπους άμεσης εκπαιδευτικής επιρροής των 
μαθητευόμενων. Ο εκπαιδευτής, με σεβασμό και στα θέματα και στις μεθόδους 
αντιμετώπισής των, είναι ως επί το πλείστον εκτός της διαδικασίας μάθησης του 
συμμετέχοντα. Ο τύπος της μάθησης ακολουθεί, όσο πιο στενά γίνεται, την ανάπτυξη της 
σκέψης του συμμετέχοντα, ο οποίος, με τη σειρά του, κινητοποιείται μέσω μιας 
διαδικασίας προβληματισμού έπειτα από πολύ συγκεκριμένες εμπειρίες και θεωρήσεις. Η 
οργάνωση και η κατεύθυνση της διαδικασίας στοχασμού εξαρτάται από την εξέταση των 
ατομικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να αποτραπεί ο υποβιβασμός σε μία 
αντιπαραγωγική συσσώρευση αφηρημένων πληροφοριών.  

Γι’ αυτό το λόγο, ο εκπαιδευτής πρέπει να αποκτήσει μία νέα στάση και νέους κανόνες 
επικοινωνίας, ώστε να συνοδεύσει αποτελεσματικά τη διαδικασία στα εργαστήρια 
μάθησης. Ο εκπαιδευτής βρίσκεται σε μία νέα εκπαιδευτική κατάσταση. Δεν θα πρέπει 
ούτε να προπορεύεται του εκπαιδευόμενου, ούτε να τον αφήνει να διαχειριστεί μόνος του 
δύσκολα προβλήματα. Ο εκπαιδευτής πρέπει να αποκτήσει μία ιδιαίτερη ευαισθησία στο 
να εντοπίζει σε ποιο βαθμό, σε σχέση με τι και με ποιον τρόπο ο μαθητευόμενος χρειάζεται 
βοήθεια και συμβουλές, ποιοι άνθρωποι είναι κατάλληλοι να υποστηρίξουν ο ένας τον 
άλλον και πότε η επικοινωνία μέσα στην ομάδα είναι βοηθητική και απαραίτητη. 

 

 

Μεθοδολογικά παραδείγματα (βλ. επισυνάψεις) 
2.4 Εργαστήριο μάθησης 

4 a) Γενικές πληροφορίες 
4 b) Οργάνωση της δουλειάς σε ομάδες 
4 c) Εξοπλισμός ενός εργαστηρίου μάθησης 
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2.5 Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική  
Η συμβουλευτική ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτές, ως μία σημαντική διαδικασία της 
Παραγωγικής Μάθησης, είναι απαραίτητη για την εξέλιξη και τον έλεγχο της διαδικασίας 
μάθησης. 

Η ατομική εκπαιδευτική συμβουλευτική στην Παραγωγική Μάθηση είναι μία ολιστική 
εκπαιδευτική συμβουλευτική και μπορεί να χωριστεί στις παρακάτω τέσσερις 
παραμέτρους: 
 

 Ατομική συμβουλευτική 
 Άνοιγμα σε καταστάσεις παραγωγικής μάθησης 
 Σχεδιασμός και υποστήριξη μάθησης 
 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών 

 
Η εκπαιδευτική συμβουλευτική λαμβάνει χώρα, όχι μόνο σε ατομική βάση, αλλά και στο 
πλαίσιο της ομάδας επικοινωνίας και με τους συμβούλους στους χώρους εργασίας. 
 
Η κατευθυντήρια γραμμή της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής στην Παραγωγική Μάθηση θα 
μπορούσε να είναι η Μη-Κατευθυντική Συμβουλευτική προσέγγιση, που ανήκει στον Carl C. 
Rogers (πρώτη έκδοση το 19421). Η μέθοδος αναπτύχθηκε πάνω σε διάφορες θεωρητικές 
πηγές, αλλά τονίζει ιδιαιτέρως τη σχέση μεταξύ συμβούλου και πελάτη. Η προσέγγιση αυτή 
είναι σημαντικά διαφορετική από την ψυχανάλυση, ως προς το ότι προέκυψε μέσα από 
πρακτική εφαρμογή και αναδύθηκε μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπου έχει επίσης 
αποδείξει τη χρησιμότητά της. Μία βασική υπόθεση της ψυχανάλυσης έχει διατηρηθεί, ότι 
δηλαδή οι συναισθηματικές επιρροές καθορίζουν την ατομική συμπεριφορά, η οποία δεν 
μπορεί να αναιρεθεί με τη χρήση ορθολογικών εξηγήσεων. Γι’ αυτό το λόγο, ο Rogers 
αναζητά την υποστήριξη του ατόμου στην αναγνώριση των συναισθημάτων του, στην 
αποδοχή τους, και στην αξιοποίησή τους προς μία πιθανή αλλαγή πλεύσης. 
Στο ύστερο έργο του, ο Rogers όρισε εκείνες που θεωρούσε απαραίτητες και επαρκείς 
συνθήκες θετικής αξιολόγησης της προσωπικότητας ενός συμβούλου, για τη θετική αλλαγή 
της προσωπικότητας του πελάτη, δηλαδή την ενσυναίσθηση άνευ όρων και τη συνέπεια.  
Πολλές τεχνικές συζήτησης προσφέρονται για τη συνθήκη της συμβουλευτικής και, 
μάλιστα, αυτό επεκτείνεται και σε περιπτώσεις όπου ο συμβουλευόμενος δεν έχει καν 
εκφράσει ως αίτημα τη συμβουλευτική. Ο Rogers κάνει διάκριση ανάμεσα στην αποδοχή, 
την ενεργό ακρόαση, το καθρέφτισμα και την ενσυναίσθηση. 
 
Η αποδοχή αναφέρεται στη γενικότερη στάση του συμβούλου κατά τη διάρκεια της 
συνομιλίας και αποτελεί το θεμέλιο για μία εξομολογητική και εμπιστευτική συζήτηση. Ο 
σκοπός της αποδοχής είναι η πλήρης αναγνώριση και ο άνευ όρων σεβασμός του 
συμβουλευόμενου. Για να επιτευχθεί αυτό, ο σύμβουλος δεν πρέπει να κρίνει αμέσως κάθε 

                                                             
1 cf. Carl C. Rogers, Counselling and Psychotherapy, Houghton Mifflin, Boston 1942. recently published in: The 

Carl Rogers Readler, edited by Howard Kirschenbaum and Valerie Land Henderson, Houghton Mifflin, Bos-
ton/New York/London 1989, pp. 63 - 77 
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λέξη που λέγεται ή να ξεκινήσει μία συζήτηση. Αντιθέτως, πρέπει να ακούσει πρώτα και να 
αφήσει το συμβουλευόμενο να μιλήσει. Μέσω της αποδοχής, ο σύμβουλος μοιράζεται την 
κατανόηση και τη ζεστασιά. Έτσι, διευκολύνει το άτομο να ανοιχτεί και να εγκαταλείψει την 
όποια αμυντική ή αντιθετική στάση του εναντίον της συμβουλευτικής. 
 
Μέσω του καθρεφτίσματος, ο σύμβουλος μπορεί να συγχρονιστεί με το συμβουλευόμενο. 
Επαναλαμβάνοντας ό,τι λέγεται, συνοψίζοντας ή βάζοντας ερωτήματα, ο σύμβουλος 
μπορεί να διαπιστώσει εάν κατάλαβε σωστά (πχ. «Θεωρείς ότι…Υποθέτω… Μου έδωσες την 
εντύπωση ότι…Αυτό σκέφτεσαι…»). Ο σκοπός του καθρεφτίσματος είναι να 
συνειδητοποιήσει ο συμβουλευόμενος τι έχει γίνει αντιληπτό από τον σύμβουλο, ώστε να 
τον διορθώσει αν χρειάζεται. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι παρανοήσεις. 

Η ενσυναίσθηση κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής, συμβαίνει σε ένα συναισθηματικό 
επίπεδο. Η ενσυναίσθηση αποτελεί διαίσθηση εκ μέρους του συμβούλου, καθώς η 
εξιστόρηση γεγονότων εκφράζει έμμεσα και συναισθηματικά μηνύματα. Η ενσυναίσθηση 
επιτρέπει στο σύμβουλο να αντικρίσει τα συναισθήματα του συμβουλευόμενου και να τα 
λεκτικοποιήσει. Μέσω της ενσυναίσθησης, ο σύμβουλος προσπαθεί να μεταφράσει και να 
εκφράσει τα συναισθήματα που επισκιάζονται από την αφήγηση γεγονότων (πχ. «Αυτό 
πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για σένα…Φοβάσαι ότι…Νομίζω πως αυτό το θέλει η μητέρα 
σου…») . Αυτό προϋποθέτει ότι ο σύμβουλος είναι ικανός να σχετιστεί με το 
συναισθηματικό κόσμο του συμβουλευόμενου και ότι δίνει προσοχή στα εξωλεκτικά 
σήματα, όπως χειρονομίες, εκφράσεις, φωνή, στάση σώματος. Σκοπός της ενσυναίσθησης 
είναι ο συμβουλευόμενος να αισθανθεί πως λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ακόμα και με τις 
συναισθηματικές του αντιφάσεις.  

Η εκπαιδευτική συμβουλευτική συμβαίνει όχι μόνο σε ατομική βάση, αλλά επίσης μέσα 
στην «ομάδα επικοινωνίας» και μαζί με τους μέντορες στους χώρους εργασίας. Στην 
ομαδική συμβουλευτική, ο παιδαγωγός γίνεται ένας συντονιστής που γνωρίζει όλους τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη συμβουλευτική. Σύμφωνα με τον Ruth Cohn και την 
προσέγγιση της Θεματοκεντρικής Αλληλεπίδρασης (Theme-Centred Interaction approach -
TCI) ως μεθοδολογική βάση για την ομαδική δουλειά στην ΠΜ, ο παιδαγωγός πρέπει να 
κρατάει τις ισορροπίες ανάμεσα:  

 
 στο Εγώ(κάθε ξεχωριστός συμμετέχων), 
 στο Εμείς (η ομάδα), 
 στο Θέμα(το κοινό εκπαιδευτικό υλικό ή το έργο που υλοποιείται από κοινού). 

 
Επίσης πρέπει να γίνεται αναφορά στην επονομαζόμενη «Σφαίρα/Globe» , δηλαδή άλλες 
επιρροές όπως ο χώρος, ο χρόνος, η ατμόσφαιρα κλπ. (βλ. παράρτημα «σύντομες 
εισαγωγές στην προσέγγιση των Carl Rogers και Ruth Cohn») 
 

Μεθοδολογικά παραδείγματα (βλ. επισυνάψεις) 
2.5 Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική 

5 a) Η δομή της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής 
5 b) Ατομική συμβουλευτική-θέματα 
5 c) Παραδείγματα ατομικών σχεδίων μάθησης 
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2.6 Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση  

Στην Παραγωγική Μάθηση, η αξιολόγηση δε σημαίνει μόνο την ανατροφοδότηση πάνω στα 
μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά, κυρίως, την ανατροφοδότηση πάνω σε ατομικά 
μαθησιακά επιτεύγματα. Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης συντελείται μέσω του διαλόγου με 
το μαθητή και η αυτοαξιολόγησή του είναι κομμάτι ολόκληρης της αξιολόγησης.  

Οι εμπειρίες από το χώρο πρακτικής μπορούν να καταγράφονται σε ημερήσια/εβδομαδιαία 
αναφορά και –σε συνδυασμό με τα ατομικά σχέδια μάθησησης- να κάνουν σαφή τη 
σύνδεση ανάμεσα στη θεωρητική και πρακτική μάθηση, εντός και εκτός σχολείου. Αυτή η 
τεκμηρίωση προσφέρει μία καλύτερη κατανόηση για το εύρος των ατομικών 
δραστηριοτήτων εκτός σχολείου και για το επίπεδο κινητοποίησης των μαθητών.  

Στα ατομικά σχέδια μάθησης, η προσωπική μαθησιακή διαδικασία του κάθε μαθητή 
υπόκειται σε τεκμηρίωση, ξεκινώντας από ζητήματα πρακτικά και φτάνοντας στο έργο και 
των «τρόπων» μάθησης. Ταυτόχρονα, τα περιεχόμενα των ατομικών σχεδίων μάθησης (που 
συνδέονται περισσότερο με τα μαθήματα του τυπικού σχολείου) περιγράφουν τα ατομικό 
πρόγραμμα σπουδών των μαθητών.  
 
Συνοψίζοντας, η τεκμηρίωση μπορεί επίση να γίνει σε έναν «ατομικό φάκελο» 
περιγράφοντας τα βήματα σύμφωνα με το ατομικό σχέδιο μάθησης και δείχνοντας τον 
τρόπο επίλυσης του έργου, καθώς και την παρουσίαση στο τέλος των αποτελεσμάτων της 
ομάδας. 
 
Εκτός από τα σχέδια μάθησης και το πρόγραμμα, τα πιο σημαντικά εργαλεία για την ενιαία 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών είναι οι προφορικές αναφορές και 
παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των συμβουλευτικών συζητήσεων,  οι ατομικές αναφορές, 
τα ημερολόγια ή και οποιοδήποτε άλλο υλικό τεκμηρίωσης συντάσσεται από εκπαιδευτές 
και συμμετέχοντες στη διάρκεια των μαθημάτων.  
 
Η αξιολόγηση στην Παραγωγική Μάθηση είναι, για διαφόρους λόγους, ένα 
αναντικατάστατο συστατικό αυτής της εκπαιδευτικής φόρμας. 

 Αρχικά, η Παραγωγική Μάθηση επιδιώκει διάφορες εκπαιδευτικές επιδράσεις, 
δηλαδή στοχεύει ,εκτός όλων των άλλων, στην καθιέρωση ενός προσωπικού 
άξονα, ενός άξονα δράσης, ενός πολιτισμικού άξονα και ενός επιστημονικού 
άξονα. Ο βαθμός στον οποίο αυτές οι επιδιώξεις κατακτώνται μεθοδευμένα και 
υλοποιούνται στις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες, πρέπει να 
εξετασθεί, με σκοπό τη βελτίωση και την ανάπτυξη μεθόδων αυτού του 
εκπαιδευτικού είδους.   

 Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση στην Παραγωγική Μάθηση αποτελεί ένα βασικό 
προσόν για τους εκπαιδευτές. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις βασικές αρχές της 
Παραγωγικής Μάθησης, εφαρμόζοντάς τες δηλαδή στη μαθησιακή διαδικασία 
και των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων,  είναι πολύ πιθανό οι εκπαιδευτές 
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να μπορέσουν να σχεδιάσουν, να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις πρακτικές 
τους με συστηματικό τρόπο.   

 Επιπλέον, ο διάλογος πάνω στις εκπαιδευτικές πολιτικές απαιτεί στέρεα 
επιχειρήματα, βασισμένα σε αποτελέσματα που έχουν κατακτηθεί συστηματικά. 

 
 Τέλος, η ανάπτυξη της Παραγωγικής Μάθησης εξαρτάται από την οικονομική, 

πολιτική και επιστημονική υποστήριξη, άρα οφείλει να μπορεί να δώσει αναφορά 
για τις κατακτήσεις και τα αποτελέσματά της σε πιθανούς υποστηρικτές της. 

 

Η εμπλοκή των νέων στην αξιολόγηση του project μπορεί αρχικά να φαντάζει εξαιρετικά 
δύσκολη. Τείνουμε όμως να υποτιμούμε το ενδιαφέρον και τις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στη διαδικασία της αξιολόγησης. Η δική μας εμπειρία δείχνει πως η 
δέσμευση των συμμετεχόντων εξαρτάται από τη γενικότερη ατμόσφαιρα συμμετοχής. Όσο 
οι συμμετέχοντες παροτρύνονται μέσω της συζήτησης και με διαφάνεια να εμπλακούν στη 
διαμόρφωση της «σχολικής ζωής», τόσο θα μπορούν να συμμετέχουν στην αφηρημένη και 
σημαντική δουλειά της αξιολόγησης. 

Εκτός από το εξατομικευμένο πλάνο μάθησης και το πρόγραμμα σπουδών, τα πιο 
σημαντικά εργαλεία στην από κοινού αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών είναι οι 
προφορικές αναφορές, η παρατήρηση των συζητήσεων συμβουλευτικής, οι προσωπικές 
αναφορές, τα ημερολόγια και οποιοδήποτε άλλο αρχειακό υλικό έχουν συντάξει οι 
εκπαιδευτές και οι συμμετέχοντες. Η αξιολόγηση οδηγεί στη λεγόμενη εκπαιδευτική 
αναφορά, στο τέλος κάθε τριμήνου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.7«Ψηφιακή Μάθηση/Συσκευές στην Παραγωγική Μάθηση 

  
 
Ο σκελετός και το πλαίσιο των διαδικασιών μάθησης στην Παραγωγική Μάθηση βασίζεται 
σε ένα τεράστιο εύρος μεθόδων και δραστηριοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων 
καινοτόμων ιδεών που αποτελούν κομμάτι της παιδαγωγικής διαδικασίας. Ακολουθώντας 
τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνίας, η ΠΜ μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες 
δυνατότητες. 

Η ευρεία εξάπλωση ψηφιακών εργαλείων (smartphones, tablets, internet) στην καθημερινή 
ζωή και συναλλαγή σημαίνει επίσης ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων χρήσης αυτών των 
εργαλείων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες της ΠΜ. Βάσει των εμπειριών ενός μέλους τους 
PROVED (Omnia, Φινλανδία), έγιναν τα πρώτα βήματα από όλα τα μέλη του PROVED. Έγινε 
λοιπόν σαφές ότι η «Ψηφιακή Μάθηση» θα αποτελεί μέρος της Παραγωγικής Μάθησης στο 

Μεθοδολογικά παραδείγματα (βλ. επισυνάψεις): 
2.6 Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση 

6 a) Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής ανάπτυξης στην Παραγωγική Μάθηση 
6 b) Παράδειγμα τεκμηρίωσης της πρακτικής άσκησης 
6 c) Ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης για τους μέντορες 
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μέλλον και πως η χρήση των ανάλογων συσκευών στο παιδαγωγικό έργο θα πρέπει να είναι 
ένα από τα σημεία εστίασης στην άναπτυξη των εννοιών της ΠΜ. Ειδικά στην 
εξατομικευμένη διαδικασία μάθησης της ΠΜ, η ψηφιακή μάθηση προσφέρει πολλές 
δυνατότητες επικοινωνίας, παρουσίασης και ανταλλαγής ατομικών εμπειριών στην ομάδα 
(πχ. συνεδρίες μέσω skype, blog, μοίρασμα φωτογραφιών κλπ). 
 
Αφού οι εμπειρίες των ίδιων των παιδαγωγών είναι ακόμα στην αρχή τους, θα χρειαστεί 
χρόνος και ενέργεια για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στο πεδίο της χρήσης των 
συσκευών. Μικρά βήματα μπορούν να γίνουν μαζί με τους μαθητές της ΠΜ, αξιοποιώντας 
και τις δικές τους ιδέες, οι οποίες  μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες στην περαιτέρω 
εξοικείωση. Τα πρώτα βήματα θα μπορούσα να συμπεριλαμβάνουν το στήσιμο ενός blog 
(όπως υπέδειξε ο Pete Stockley στην τελική συνάντηση στο Espoo – βλ. επισύναψη 7a) για 
την ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στην ομάδα ή για την ανάρτηση και παρουσίαση ατομικών 
αποτελεσμάτων. 
Ένα ακόμα σημείο στην ανάπτυξη της ψηφιακής μάθησης θα είναι η απόφαση για τον 
απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό (καλές/κακές εμπειρίες από διάφορες εταιρίες, διαθέσιμος 
εξοπλισμός, πχ. smartphones). Πολύ σημαντική και βοηθητική θα είναι και η υποστήριξη 
ενός ειδικού που θα δίνει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και συμβουλές πάνω στις 
τεχνικές δυνατότητες. 
 

 
 
2.8 Προσωπικές και Κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες Αυτό-διαχείρισης 
 
Αναφορικά με τις ικανότητες-«κλειδιά» που θα χρειαστούν οι μαθητές για να 
ανταπεξέλθουν στη ζωή και, κυρίως, στον «κόσμο της εργασίας» αργότερα, φαίνεται να 
είναι εξαιρετικά σημαντικές, εκτός από τις Μεθοδολογικές και Επαγγελματικές δεξιότητες, 
οι Προσωπικές και Κοινωνικές δεξιότητες. Γι’΄αυτό ο βασικός στόχος της ΠΜ είναι η 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. 
 
Ειδικά στο πεδίο της μάθησης στην πράξη, η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι πολύ 
σημαντικές για να μπορέσει ο μαθητής να ανταπεξέλθει εκτός σχολείου. Οι μέντορες, οι 
συνάδελφοι και οι πελάτες απαιτούν ένα στοιχειώδες επίπεδο τέτοιων δεξιοτήτων. 
Επιδεικνύοντας αυτές τις δεξιότητες, οι μαθητές θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 
αναλάβουν πιο ενδιαφέροντα καθήκοντα στην πρακτική τους δραστηριότητα και ίσως να 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να δυολέψουν στο μέλλον. Η αυτοδιαχείριση και η 
υπευθυνότητα δεν είναι επιθυμητές δεξιότητες μόνο στο πρακτικό πεδίο, αλλά είναι 
αναντικατάστατες και στη διαδικασία μάθησης μέσα στα εργαστήρια του σχολείου.  

Μεθοδολογικά παραδείγματα (βλ. επισυνάψεις) 

2.7. Ψηφιακή Μάθηση και Συσκευές 
7 a) Παράδειγμα Mobile-Blog 
7 b) Παραδείγματα Ψηφιακής Μάθησης 
7 c) Μέθοδοι PPP στην Ψηφιακή Μάθηση 
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Η αλληλεπίδραση με ανθρώπους εντός κι εκτός σχολείου απαιτεί καλές κοινωνικές 
δεξιότητες. Καλά παραδείγματα είναι οι διάλογοι και οι συζητήσεις με άλλους στο χώρο 
πρακτικής ή η ατομική συμβουλευτική.  
 
Στις συνεδρίες της ατομικής συμβουλευτικής, οι μαθητές πρέπει να στοχαστούν για τις 
συμπεριφορές του και να αναλύσουν τη σκέψη τους όλο και περισσότερο, άρα πρέπει να 
βελτιώσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες. Αυτές οι δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές 
και στο κομμάτι της Αξιολόγησης, δηλαδή στην κατανόηση των εξωτερικών αξιολογήσεων 
από μέντορες και εκπαιδευτές, αλλά και στην αυτοαξιολόγησή τους. Για να 
πραγματοποιήσουν αυτή την αυτοαξιολόγηση, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να 
αναγνωρίσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους. 
 
Έτσι προκύπτει ότι σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες της ΠΜ, οι μαθητές καλούνται να 
αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες – καθώς και στη μελλοντική ζωή τους.  
 
Προσωπικές Δεξιότητες 
Μπορούν να οριστούν ως η ικανότητα να προβληματίζεται κάποιος σε εσωτερικά θέματα 
όπως στο συναίσθημα, η γνώση και η ταυτότητά του.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο σκοπός των δραστηριοτήτων που αφορούν τις προσωπικές δεξιότητες  
 

• Να προβληματιστούν τα άτομα σε κάθε δεξιότητα και ικανότητα και να γνωρίσουν 
κάθε συστατικό και κάθε διαδικασία  που επιτελείται σε ενδοπροσωπική διάσταση    

• Να επεκτείνουν τις εμπειρίες τους στον έξω κόσμο (οικογένεια, εθνικές ομάδες 
κλπ..) 

• Να αναπτύξουν μια ανεξάρτητη ταυτότητα που θα  συνδέεται με τις προσωπικές 
ικανότητες  

 
Οι Προσωπικές Δεξιότητες με έναν πιο συνθετικό τρόπο:  
 

• Συναισθήματα και διακίνηση συναισθημάτων: Η ικανότητα να αντιλαμβάνεται 
κάποιος και να εκφράζει τα συναισθήματά του.  

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤ
ΟΣ 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΡΩΝ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣ
Η 
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• Γνώση: ενδοσκόπηση, ρεαλιστική αυτοαξιολόγηση, ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων, ικανότητα να αντιλαμβάνεται κάποιος τις επιθυμίες και τα «θέλω» 
του, αναγνώριση των εμποδίων και των πόρων, στοχοθεσία, λήψη αποφάσεων.  

• Ταυτότητα και αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, αναγνώριση αξιών και πεποιθήσεων.  
 
Οι προσωπικές δεξιότητες είναι μια σημαντική πηγή υγιούς ζωής  
 

• Η προσέγγιση της προαγωγής της υγείας  συνεπάγεται βελτίωση και ενίσχυση των 
ικανοτήτων ενός ατόμου και των κοινοτήτων τους, ώστε να χειρίζονται την ζωή και 
την υγεία τους με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να τα καταφέρνουν με τα 
προβλήματα και τις καταστάσεις κρίσεων στην κοινωνία και την καθημερινή ζωή 
τους.   

 
Η διαφορά του να εργάζεται κάποιος πάνω στις προσωπικές δεξιότητες και πάνω στις 
θεραπευτικές προσεγγίσεις 
 

• Είναι σημαντικό να κοιτάζουμε προς το μέλλον  (από το σημείο που βρισκόμαστε 
σήμερα και προς τα μπρος ) και όχι προς τα πίσω, στο παρελθόν  

• Θεωρούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο υγιές και όχι άρρωστο  

 
Ο σωστός τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεξιοτήτων μπορεί να ενθαρρύνει την 
επικοινωνία και την εξοικείωση κάποιου με προσωπικές τραυματικές ιστορίες  
 

 Ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να είναι σε θέση να χειριστεί καταστάσεις που μπορεί 
να προξενήσουν αντιδράσεις όπως υπερέκθεση προσωπικών  

• Ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να μπορεί να κάνει τις κατάλληλες παρεμβάσεις.   
 
 
Δεξιότητες Αυτο-διαχείρισης 
 
Οι δεξιότητες Αυτοδιαχείρισης ξεχωρίζουν ως ένα σημαντικό κομμάτι των Προσωπικών 
δεξιοτήτων. Θα μπορούσαν να οριστούν ως η ικανότητα να λαμβάνει κάποιος σοφές 
αποφάσεις με σκοπό να αποκτήσει μια αποδοτική και χαρούμενη ζωή  
 
Αναφορικά με τις γνωστικές διαδικασίες, μπορούμε να διακρίνουμε τα παρακάτω βήματα:  
 

• Στοχοθεσία: Το άτομο πρέπει να θέσει έναν ιδιαίτερο  στόχο μάθησης. Ο προεξέχων 
στόχος  μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το να κερδίσει κάποιος τα προς το ζην, μια 
υψηλότερη βαθμίδα ζωής ή την επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης. 
Αυτό που χρειάζεται είναι να προσδιορίσει τους ενδιάμεσους στόχους καθ’ οδόν 
προς τον υψηλότερου επιπέδου στόχο, ο οποίος με τη σειρά του απαιτεί 
επιπρόσθετη γνώση και ενεργές διαδικασίες για να εκτελεστεί.  

• Υπολογίζοντας πόρους και εμπόδια: Το άτομο πρέπει να σταθμίσει τους πόρους, 
όπως ο χρόνος, το χρήμα, η κοινωνική υποστήριξη και να επιλύσει πρακτικά 
προβλήματα, όπως τη φροντίδα του παιδιού κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού 
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σεμιναρίου, την πρόσβαση στο χώρο του σεμιναρίου και παρόμοια θέματα. Η 
στάθμιση των πόρων και των εμποδίων μπορεί να επηρεάσει την επιλογή των 
στόχων. 

• Αποτελεσματικός σχεδιασμός του προγράμματος: Το άτομο αναπτύσσει ένα είδος 
σχεδίου εργασίας, καθώς και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα λαμβάνοντας υπόψη 
τους διαθέσιμους πόρους και τα υπάρχοντα εμπόδια.  

• Βήμα – βήμα εφαρμογή: Τα σχεδιασμένα βήματα της δραστηριότητας πρέπει τώρα 
να εφαρμοστούν επιτυχώς με τη σωστή διαδοχική σειρά. Σ’ αυτό το σημείο, πρέπει 
να επιστρατευθούν οι πόροι, να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να εφαρμοστούν πιστά 
τα χρονοδιαγράμματα και οι διορίες. Στην πορεία, μπορεί να ανακύψουν περαιτέρω 
εμπόδια και ερωτήσεις που δεν ήταν προηγουμένως ορατά ή δεν είχαν ληφθεί 
υπόψη. Το άτομο πρέπει να ανταποκριθεί ευέλικτα σ’ αυτές τις  νέες συνθήκες, όταν 
επιλέγει τεχνικές και χρησιμοποιεί πόρους, ούτως ώστε να επιτύχει τους 
ενδιάμεσους στόχους.  

• Διατήρηση της κινητοποίησης: Θέτοντας σε εφαρμογή τα βήματα  που επιβάλλει η 
δραστηριότητα, μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο και να απαιτήσει την υπερπήδηση 
απρόβλεπτων εμποδίων. Το άτομο, για να το επιτύχει αυτό, χρειάζεται υπομονή και 
αντοχή, όπως επίσης και διαρκή παρακίνηση. 

 
Κοινωνικές Δεξιότητες 
Στη δια βίου μάθηση οι κοινωνικές δεξιότητες είναι μια σημαντική παράμετρος.  
 
Ορισμός των κοινωνικών δεξιοτήτων: 

• Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι  ικανότητες και συμπεριφορές που βοηθούν να 
εστιάζουμε μια συμπεριφορά μας έξω από τον εαυτό μας,  προς την κατεύθυνση μια 
ευθυγράμμισης με άλλα άτομα.   

• Η κοινωνικά κατάλληλη συμπεριφορά συνδέει τους στόχους του ατόμου με τις αξίες 
και τους στόχους μιας κοινωνικής ομάδας.  

Μερικές όψεις των Κοινωνικών Δεξιοτήτων είναι: 
 

• Συνεργασία και ικανότητα να δουλεύει κάποιος σε μια ομάδα 
 

• Ικανότητα για επικοινωνία 

• Επίλυση σύγκρουσης / ικανότητα να συμβιβάζεται  

• Σχεσιοδυναμική πορεία της ομάδας 

Ο σκοπός στην εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι να ξεκινήσει η διαδικασία και 
οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν: 

 
• Μια ενεργή και αυτόνομη υπόσταση ως πολίτες   
• Την ικανότητα να συνδέονται με άλλα άτομα  
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• Την ικανότητα να συμφωνούν και να διαφωνούν  
  

 
 
Μία λίστα συμπληρωματικών στις απαιτούμενες δεξιοτήτων: 
 

- Δεξιότητες Διαχείρισης Χρόνου: είναι καθοριστικές για την ολοκλήρωση 
καθηκόντων.  

- Δεξιότητες Διαχείρισης του σχεδιασμού μιας εργασίας/project: Η ικανότητα να 
προσαρμόζεις έναν ευρύ σκοπό σε ενεργό σχέδιο δράσης.  

- Έλεγχος συναισθήματος: η ικανότητα να αναγνωρίζεις τα συναισθήματα και να 
αποκρίνεσαι κατάλληλα, όχι τυχαία και ανεξέλεγκτα. 

- Πειθαρχία: η ικανότητα να κάνεις όντως πράγματα αντί να τα αναβάλλεις. 
- Ψυχραιμία: το να προσεγγίζεις μία κατάσταση ψύχραιμα, οδηγεί σε πιο ξεκάθαρες 

αποφάσεις που θα είναι πιο λογικές και ολοκληρωμένες.  
- Ικανότητα σχεδιασμού: το να εφευρίσκεις ένα στόχο και να σχεδιάζεις βήμα-βήμα 

την κατάκτησή του. 
- Αξιοπιστία: η ικανότητα να αποδίδεις και να είσαι σταθερός, όχι μόνο σε συνθήκες 

ρουτίνας, αλλά και σε εχθρικές ή και απρόβλεπτες καταστάσεις. 
- Το να είσαι άρτιος και να διαφυλάσσεις την ποιότητα στις εργασίες που 

αναλαμβάνεις. 
- Αυτό-διεύθυνση: το να θέτεις τους προσωπικούς σου στόχους και να είσαι ικανός να 

τους σχεδιάσεις και να τους ακολουθήσεις. 
 

 

Μεθοδολογικά παραδείγματα (βλ. επισυνάψεις): 
2.8 Προσωπικές και Κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες Αυτό-διαχείρισης  

8 a) Πληροφορίες υποστήριξης των δεξιοτήτων 
8 b) Μέθοδοι υποστήριξης των δεξιοτήτων 

           8 c) Άρθρο: Τί πραγματικά θέλουν οι εργοδότες? 
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3. Συμπεράσματα 
 
Προσεγγίζοντας το Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο ως έναν «αναπτυσσόμενο φάκελο» ο οποίος 
μπορεί να ενημερώνεται με νέες ιδέες, εργαλεία και μεθόδους, η παρούσα συλλογή θα 
εξελιχθεί σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εύκολη 
πρόσβαση και να μπορούν να ανεβάζουν ή να κατεβάζουν υλικό. Προς το παρόν, τα αρχεία 
βρίσκονται στον τομέα του PROVED project, στο google drive, με σκοπό να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση και μετά το πέρας του project. 
Στις συζητήσεις και ανταλλαγές ιδεών των μελών του PROVED project, επικρατούσε η κοινή 
αίσθηση πως ένα Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο θα βοηθήσει καθοριστικά στην έναρξη ενός pro-
ject Παραγωγικής Μάθησης. 
 
Η παρούσα συλλογή υλικού (πληροφορίες, με΄θοδοι, παραδείγματα) δεν αντιπροσωπεύει 
πλήρως το μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί. Όπως φάνηκε 
στις συναντήσεις των μελών, υπάρχουν πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να συμπληρώσουν αυτή τη συλλογή στο μέλλον. Η μετατροπή νέων ιδεών και 
μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί στην ΠΜ σε κατάλληλα αρχεία, χρειάζεται χρόνο και δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ελπίζουμε πως η συλλογή θα εμπλουτιστεί στο μέλλον, όχι μόνο 
από τα μέλη του PROVED, αλλά και από όλους όσους δουλεύουν στην κατεύθυνση της 
Παραγωγικής Μάθησης, οι οποίοι είναι ευπρόσδεκτοι να «ανεβάσουν» τις ιδέες τους, ώστε 
να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της Παραγωγικής Μάθησης στο VET! 
 
Η παρούσα συλλογή βρίσκεται στο σύνδεσμο: www.iple.de/PROVED/ 
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5. Επισυνάψεις  
(βλ. www.iple.de/PROVED/manual ή ακολούθησε τους συνδέσμους) 
 
 

 

1. Being a teacher in Productive Learning 
1 a) Information about Productive Learning 
1 b) Overview of educator’s roles in Productive Learning 
1 c) Short introductions to the concepts of Carl Rogers  and Ruth Cohn 

2. Admission and Orientation 
2 a) Example of info- and advertisement-material 
2 b) Structured 4-weeks-program of orientation 
2 c) “Reader”: collection of methods and activities 

3. Learning in Practice 
3 a) Basic information about Learning in Practice 
3 b) Examples of mindmaps 
3 c) Preparation of Learning in Practice 

4. Learning-workshop 
4 a) General information 
4 b) Organization of group-work 
4 c) Equipment of a learning workshop 

5. Individual counselling and group counseling 
5 a) Educational counseling - structure 
5 b) Individual counselling - topics 
5 c) Examples individual learning plans 

6. Documentation and Evaluation 
6 a) Evaluation of educational development in  Productive Learning 
6 b) Example of documentation of practice 
6 c) Feedback questionnaire for mentors 

7. Digital Learning and Mobile Devices 
7 a) Example Mobile-Blog 
7 b) Digital Learning examples 
7 c) Digital Learning methods PPP 

8. Personal-, Self-management- and Social-Skills 
8 a) Information to support skills 
8 b) Methods to support skills 
8 c) Article: What Do Employers Really Want? 
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Παράδειγμα 1: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept 
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Παράδειγμα 2     Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept 
 
Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης  
Ασκήσεις διαχείρισης πληροφοριών, οργάνωσης & συναισθημάτων    
 
«Γυάλα  ψαριών» - παίξιμο ρόλων- ΄Β παραλλαγή 

 
Χρονικό πλαίσιο: 1 ½  ώρα 

 

Χώρος:  ένα δωμάτιο 

Συμμετέχοντες : 12-20 

 

Υλικά : καρέκλες  

 

Διαδικασία: 
    - Οι συμμετέχοντες καθιστοί, δημιουργούν έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό 
    κύκλο. Ο εσωτερικός κύκλος αποτελείται από  4-5 άτομα. 
    - Οι άνθρωποι στον εσωτερικό κύκλο αρχίζουν την συζήτηση πάνω σε ένα 
συγκεκριμένο ζήτημα. 
    - Ο εξωτερικός κύκλος λειτουργεί ως σιωπηλό ακροατήριο. 
    - Οι εκπαιδευόμενοι από τον εξωτερικό κύκλο μπορούν να ζητήσουν να συμμετάσχουν 
στη συζήτηση, σηκώνοντας το χέρι. Σε αυτήν την περίπτωση ένα άτομο από τον 
εσωτερικό κύκλο πρέπει να φύγει και να αλλάξει θέση με το νέο μέλος του κύκλου 
συζήτησης. 
    - Εναλλακτικά, ένα μέλος του κύκλου συζήτησης μπορεί να εγκαταλείψει τον 
εσωτερικό κύκλο και κάποιος άλλος συμμετέχων μπορεί να ενταχθεί σε αυτόν. 
Ο εκπαιδευτής ανοίγει τη συζήτηση με ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. γράφοντας το σε 
έναν πίνακα ή δίνοντας μια κάρτα με μια γραπτή ερώτηση στον εσωτερικό κύκλο. Επίσης, 
συντονίζει τον κύκλο συζήτησης εάν είναι απαραίτητο και δίνει μια νέα ερώτηση μετά 
από κάποιο χρονικό διάστημα. 
Στόχος / σκοπός: 
Ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί σε μια μεγάλη ομάδα, αλλά ο αριθμός των 
ενεργών ομιλητών  είναι περιορισμένος. Παρ 'όλα αυτά κάθε μέλος της μεγάλης ομάδας 
μπορεί να συμμετέχει. Η άσκηση αυτή βοηθά  μέλη που έχουν την διάθεση να εκτεθούν, 
να εισπράξουν πληροφορίες για τον εαυτό τους π.χ  το πώς φαίνονται δηλ. τι εικόνα 
δίνουν στους έξω κλπ. Παράλληλα τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός κύκλος 
βοηθά στην συζήτηση και την εξεύρεση λύσεων  μέσα από ένα άλλο πλαίσιο 
επικοινωνίας ( παρατήρηση, έκθεση, πρωτοβουλία ). 
Ερωτήσεις για συζήτηση: 
-Πως λειτούργησε η διεργασία στην εσωτερική ομάδα 
-Πως βίωσε η εξωτερική ομάδα την διαδικασία 
-Λεκτικά και εξωλεκτικά μηνύματα 
-Σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να διευκολυνθεί ένα τέτοιο πλαίσιο συζήτησης ενός 
προβλήματος η θέματος. 
Πηγή: 
Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
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Παράδειγμα 3: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 

Ενότητα: Προσωπικές Δεξιότητες- Ασκήσεις διεκδίκησης δικαιωμάτων  

 
 
«Ανθρώπινα δικαιώματα»                                
 

 
Χρονικό πλαίσιο: 1 ώρα 

 

Χώρος:  ένα δωμάτιο 

Συμμετέχοντες : 6-20 

 

Υλικά : 
η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
www.un.org/Overview/rights.htmlhttp://www.un.org/Overview/rights.html 

http:/
/www
.un.or
g/Ove
rview
/right
s.html 

Διαδικασία: 
Δίνουμε στην ομάδα ένα φυλλάδιο της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η 
 ομάδα πρέπει να αποφασίσει ποια είναι τα 3 πιο σημαντικά άρθρα τα οποία δεν 
εφαρμόζονται ή παραβιάζονται στην χώρα τους.     
 

Στόχος / σκοπός: 
Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 
ευαισθητοποιηθούν για την διεκδίκησή τους.  
Ερωτήσεις για συζήτηση: 

1. πόσο καλά γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας; 
2. Τι κάνουμε για αυτά; 
3. Πόσο πολύ λαμβάνουμε υπόψη μας την κοινωνική και προσωπική ευθύνη; 

 
Πηγή: 
Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης –  
Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Εθελοντών» 
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Παράδειγμα 4:  Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 

Ενότητα: Προσωπικές Δεξιότητες - Ασκήσεις Διερεύνησης αναγκών και δεξιοτήτων 

 

Ανεργία  

 
Χρονικό πλαίσιο: ½ ώρα 

 

Χώρος:  ένα δωμάτιο  

Συμμετέχοντες : 6-20 

 

Υλικά : 
χαρτί Α4 
στυλό  

 

Διαδικασία:  
Σκεφτείτε 3 σημαντικούς (για εσάς) λόγους για τους οποίους είστε άνεργος/η και 
καταγράψτε τους.  

●  Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτή την 
εκπαίδευση; 

● ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η άσκηση αυτή είναι χρήσιμη ως 
προετοιμασία για το γνωστικό και συναισθηματικό συμβόλαιο που θα συνάψουν 
οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι στην πραγματοποίησης μιάς εκπαίδευσης 
σε ανέργους. 

●  Γράψτε σε ένα φύλλο χαρτί τις σκέψεις σας και μετά δημιουργήστε ζευγάρι με 
κάποιον που θέλετε να τις συζητήσετε. 

● Παρουσιάστε ανά ζευγάρι. (ο εκπαιδευτής κρατά τα χαρτιά της παρουσίασης για 
να τα χρησιμοποιήσει αργότερα στην ανατροφοδότηση της ομάδας.)   

Στόχος / σκοπός: 
Να οδηγηθούν στο να αναλογιστούν την κατάσταση τους και τους λόγους για τους 
οποίους είναι άνεργοι και να μοιραστούν το πρόβλημα τους με άλλους.  

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
- Τι έμαθες για τον εαυτό σου μετά την άσκηση; 
- Τι έμαθες για τους άλλους; 
- Μπορείς να συγκρίνεις τους λόγους για τους οποίους έμεινες άνεργος με 

αυτούς που προβάλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι πολιτικοί κλπ.; 
- Ποιος πιστεύεις ότι ευθύνεται για το γεγονός ότι είσαι άνεργος; 

Πηγή: 
Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης –  
Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Εθελοντών»  
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Παράδειγμα 5:   Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 

Ενότητα: Προσωπικές Δεξιότητες – Ασκήσεις  Λήψης  αποφάσεων  

 

Αποκτώντας δεξιότητες                                          

 
Χρονικό πλαίσιο: 1 ώρα 

 

Χώρος:   ένα δωμάτιο  

Συμμετέχοντες : 6-20  

 

Υλικά : 
χαρτιά Α4 

 

Διαδικασία: 
Ποιες δεξιότητες θα θέλατε να αποκτήσετε; 
Σκεφτείτε και διευκρινίστε τα βήματα και τους τρόπους. 
Κρατήστε αυτό το φυλλάδιο για να το χρησιμοποιείτε κάθε φορά που θέλετε να 
αποκτήσετε μια καινούρια δεξιότητα. 
Μπορούμε να συζητήσουμε τις απορίες σας. 
 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ                         Μιας δεξιότητας που έχει κάποιος και θέλετε να  
αποκτήσετε ή να βελτιώσετε. Π.χ. Βλέπω γύρω μου ανθρώπους που κάνουν ποδήλατο 
και θα ήθελα να μάθω και εγώ να το κάνω. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ                   Αναλογιστείτε το 
όφελος που θα έχετε αν προσπαθήσετε να αποκτήσετε αυτή την δεξιότητα «…  θα 
εξασκώ το σώμα μου, θα δραπετεύω από την πόλη στην εξοχή, θα κινούμαι  πιο 
γρήγορα στην πόλη, θα γλιτώσω χρήματα…..»  ΑΝΑΛΥΣΗ                             Τι 
περιλαμβάνει αυτή η δεξιότητα και πως μπορεί κάποιος να την αποκτήσει. «…. αλλά 
θα πρέπει να βρω κάποιον να με εκπαιδεύσει, να βρω ποιες ώρες μπορώ να το κάνω 
αυτό, να υπολογίσω πόσο θα κοστίσει αυτό, να αγοράσω ποδήλατο, κλπ…» ΠΡΑΚΤΙΚΗ   
ΕΜΠΕΙΡΙΑ           Χρήση της δεξιότητας, απόφαση του πότε, που και                    πως θα 
ξεκινήσει. Συχνή επανάληψη.  «Οπότε, θα ξεκινήσω μεθαύριο, με το φίλο μου τον    
Γιάννη, και θα πηγαίνουμε για ποδηλασία κάθε Σαββατοκύριακο για 2 ώρες στον 
παραλιακό δρόμο που δεν είναι πολυσύχναστος.»  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ                        Μετά την 
εφαρμογή της δεξιότητας σε καθημερινές καταστάσεις, η διόρθωση των λαθών, η 
πρόοδος. «…. Επιτέλους, είναι πολύ ωραία να ξέρεις να κάνεις ποδήλατο, αλλά ίσως 
είναι επικίνδυνο να ποδηλατείς τις καθημερινές στην πόλη. Είναι καλύτερα να το 
κάνεις τα Σαββατοκύριακα στην εξοχή. Έκανα καλά που το πήρα απόφαση».     
Στόχος / σκοπός: 
Βήματα απόκτησης δεξιοτήτων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. 

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
- Σκέφτεστε και αναλύετε συχνά το πώς θα αποκτήσετε μια δεξιότητα; 
- Υπάρχουν και άλλα βήματα που θα σας ήταν χρήσιμα στην διαδικασία που σας 

προτείναμε;  
Πηγή: 
Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης –  
Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Εθελοντών» 
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Παράδειγμα 6: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 

Ενότητα: Προσωπικές Δεξιότητες - Ασκήσεις Λήψης αποφάσεων  

 

Διερεύνηση αναγκών                             

 
Χρονικό πλαίσιο: 1 ώρα 

 

Χώρος:  ένα δωμάτιο 

Συμμετέχοντες : 6-20 

 

Υλικά : 
χαρτί Α4 

 

Διαδικασία: 
Συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τις απορίες σας. 
Δεν είστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσετε αυτά που έχετε γράψει. Μπορείτε να 
κρατήσετε αυτό το κείμενο και κάθε φορά που θα έχετε κάποιο πρόβλημα 
προσπαθήστε να το συμπληρώσετε ξανά. Χρειαζόμαστε 2 εθελοντές να ανακοινώσουν 
τα θέματά τους. 

● Ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα για σας αυτήν την περίοδο και γιατί; 
● Ποιο από αυτά είναι το πιο δυσάρεστο, ενοχλητικό και γιατί; 
● Πως νοιώθετε; 
● Τι θέλετε; 
● Τι έχετε καταλάβει; 
● Τι έχετε ανάγκη; 
● Για ποια θέματα ανησυχείτε; 
● Για ποιους λόγους; 
● Εύχομαι να μπορούσα………. 
● Θα εκτιμούσα τον εαυτό μου αν……… 
● Θα ένοιωθα καλύτερα αν……… 
● Χρειάζομαι να………… 

   
Στόχος / σκοπός: 
Διερεύνηση αναγκών και προβλημάτων προς επίλυση βάζοντας προτεραιότητες   

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
- Πόσο βοηθητική μπορεί να είναι για σας αυτή η άσκηση; 
- Πόσο συχνά αναρωτιέστε αυτές τις ερωτήσεις;  

 
Πηγή: 
Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης –  
Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Εθελοντών» 
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Παράδειγμα 7: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 

Ενότητα: Προσωπικές Δεξιότητες- Ασκήσεις ενδοσκόπησης 

 

Επιθυμίες, ικανότητες, αποφάσεις 

 

 
Χρονικό πλαίσιο: ½ ώρα 

 

Χώρος:  ένα δωμάτιο 

 

Συμμετέχοντες : 6-20 

 

Υλικά : 
μικρά χαρτάκια με μια αξία γραμμένη πάνω σε κάθε ένα. 
Οι αξίες αυτές είναι: 
Οικογένεια, Ομορφιά, Κοινωνική αναγνώριση, Ελευθερία, Σοφία, Φιλία, Ευμάρεια, 
αυτοεκτίμηση, καλοζωία – άνετη ζωή, Εκπαίδευση, Ισότητα για όλους, Εσωτερική 
αρμονία, Αγάπη, Ανεξαρτησία, Καριέρα, Δικαιοσύνη, Ειρήνη.    
 

 

 Διαδικασία: 
κάθε συμμετέχων παίρνει με τυχαίο τρόπο τρία μικρά χαρτάκια με διαφορετικές αξίες. 
Μόλις πάρουν τα χαρτάκια όλοι, μπορούν να τα δουν και να προσπαθήσουν να 
ανταλλάξουν τα δικά τους με κάποια άλλα που προτιμούν καλύτερα και δεν τα έχουν, 
τσεκάροντας τα χαρτάκια των άλλων. Έχουν 15 λεπτά για να το κάνουν αυτό. 

 

Στόχος / σκοπός: 
 Να  σκεφτούν και να βάλουν προτεραιότητες , να παίρνουν αποφάσεις.  

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
- Βρήκατε καμία δυσκολία στην επιλογή των αξιών σας; 
- Αν υπήρχαν κάποιες αξίες που θέλατε να πάρετε και δεν μπορούσατε, τι 
κάνατε; 
- Τι λένε για σας οι προτεραιότητες που βάλατε στις αξίες σας; 
- Κατά πόσο οι αξίες που επιλέξατε αποτελούν επίσης και τις επιθυμίες σας;  

 Πηγή: 
Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης –  
Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Εθελοντών» 
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Παράδειγμα 8: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 
Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης   Ασκήσεις: υλοποίησης δραστηριοτήτων   

 

Η πορεία για τον στόχο 

 Χρονικό πλαίσιο: ∼ λεπτά 
 Χώρος:  εσωτερικός ή εξωτερικός 
 Συμμετέχοντες : ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα 

 Υλικά : κιμωλία ή σχοινί για να συμβολίσει μια μακριά γραμμή, χαρτιά και στυλό για να 
γραφτούν οι στόχοι, οι πηγές κλπ.   

 Διαδικασία: 
● Ζωγραφίζουμε μια μακριά γραμμή ή την σχηματίζουμε με το σχοινί, στο πάτωμα. 
● Ο συμμετέχων καθορίζει έναν τελικό στόχο του, π.χ. « Θέλω να γίνω μηχανικός» ή «να 

κερδίσω μερικά επιπλέον χρήματα για την οικογένειά μας». Ο στόχος αναγράφεται σε 
ένα χαρτί και εναποτίθεται στο τέρμα του σχοινιού. 

● Ο συμμετέχων καθορίζει την κατάστασή του/της, π.χ. «έχω δυο παιδιά ηλικίας 4 και 7 
ετών» ή « δεν έχω κανένα πτυχίο». Η κατάσταση αναγράφεται σε ένα άλλο χαρτί και 
εναποτίθεται στην αρχή του σχοινιού. 

● Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή (ή με κάποιους άλλους συμμετέχοντες)  , ο 
συμμετέχων σκέφτεται πως θα καταφέρει την πορεία προς τον στόχο του και καθορίζει 
τους ενδιάμεσους  στόχους. 

● Αυτοί οι ενδιάμεσοι στόχοι αναγράφονται σε επιπλέον χαρτιά και εναποτίθενται και 
αυτά στο σχοινί ανάλογα με την υπολειπόμενη απόσταση μέχρι τον τελικό στόχο.  

● Ο συμμετέχων στέκεται στην αρχή του σχοινιού και αναφέρει δυνατά την κατάστασή 
του:  «έχω δυο παιδιά ηλικίας 4 και 7 ετών». Μετά περπατά κατά μήκος του σχοινιού, 
σταματά στον επόμενο ενδιάμεσο στόχο και λέει τι συμβαίνει και πως αισθάνεται: « η 
θεία μου φροντίζει τα παιδιά», «αλλά αισθάνομαι ότι είμαι αμελής ως μητέρα…». Με 
αυτόν τον τρόπο, συζητούνται οι ευκαιρίες και οι πηγές των συμμετεχόντων κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας. 

Η πορεία για τον στόχο θα πρέπει να καταγράφεται και στο τέλος να δίδεται στον 
συμμετέχοντα. Αν μια ομάδα συμμετεχόντων είναι πολύ οικεία και όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφωνούν, τότε η ομάδα μπορεί να παρατηρήσει την πορεία του ατόμου και να 
προσθέσει σχόλια και προτάσεις. 

 στόχος / σκοπός: 
Αυτή η άσκηση είναι πολύ χρήσιμη σε συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν έναν ιδιαίτερο στόχο 
που αφορά στην εκπαίδευσή τους και την δια βίου μάθησή τους. 
Η πορεία προς έναν μεγάλο στόχο, θα καταμεριστεί σε ρεαλιστικά βήματα, 
αναλογιζόμενοι τις πηγές και τα εμπόδια ενός ατόμου. Προβλέπονται εναλλασσόμενες 
καταστάσεις, για αυτόν τον λόγο μπορεί να παρουσιαστούν επιπρόσθετα εμπόδια ή πηγές 
και μπορεί επίσης να εμφανιστούν νέα κίνητρα.       

  Ερωτήσεις για συζήτηση: 
⇒ Η όλη διαδικασία πρέπει να συντονιστεί  προσεκτικά από τον εκπαιδευτή. 

 Πηγή: 
Σύμφωνα με: 
Jugert, Rehder, Notz & Petermann (2006). Fit for life. Module und Arbeitsblätter zum Trai-
ning sozialer Kompetenz für Jugendliche. Weinheim: Juventa. 
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Παράδειγμα 9: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 
Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης    Ασκήσεις υλοποίησης δραστηριοτήτων  

 

Πατώντας στα ίχνη βημάτων 

 Χρονικό πλαίσιο: 60 λεπτά 

 Χώρος:  ένα μεγάλο δωμάτιο 

 Συμμετέχοντες : To λιγότερο 15 άτομα (σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι η 
περισσότεροι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές στην διαδικασία) 

 Υλικά : στυλό, κολλητική ταινία, 9 αποτυπώματα πελμάτων, 3 καλάθια και 3 συμβολικά  
η πραγματικά εμπόδια 

 Διαδικασία: 
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις ομάδες με την τεχνική των τριών παζλ.  
(τους μοιράζονται τρεις εικόνες σε χαρτί Α4 οι οποίες έχουν κοπεί η κάθε μία σε 
δυσανάλογα κομμάτια. Προσπαθούν να συναρμολογήσουν το παζλ, και κατά αυτόν τον 
τρόπο, σχηματίζουν την ομάδα τους που αποτελείται από πέντε άτομα η κάθε μία). 
Στην υποομάδα τους πρέπει να δουλέψουν πάνω στο παρακάτω έργο: 
“ Θα πρέπει να υλοποιήσετε ένα προσωπικό πρόγραμμα, έργο, δράση. Σας ζητείται να 
καθορίσετε τρία σημαντικά βήματα τα οποία είναι απαραίτητα για να οργανώσετε 
καλύτερα  την πορεία σας και να φτάσετε στον στόχο σας. 
Μεταξύ σας, πρέπει να επιλέξετε: 
● Ένα άτομο που θα είναι  υπεύθυνο για την οργάνωση του προγράμματος  
● δύο άτομα που θα δώσουν στον οργανωτή τους πόρους που χρειάζονται για να 

οργανώσει το πρόγραμμά του, και   
● δύο άτομα που θα εστιάζουν στα ενδεχόμενα εμπόδια τα οποία θα πρέπει να λάβει 

υπόψη του ο οργανωτής για να πραγματοποιήσει το κάθε βήμα.  
Μόλις πάρετε τους ρόλους σας και πριν αρχίσετε να περπατάτε πάνω στα χνάρια των 
βημάτων πάρτε λίγο χρόνο, 5-10 λεπτά για να σκεφτείτε ατομικά και να καταγράψετε αν 
χρειάζεται ανάλογα με τον ρόλο σας, είτε τα 3 πιθανά βήματα, η κάποιες πηγές που θα 
αντλήσετε δυνάμεις, η τέλος κάποια πιθανά εμπόδια. 
Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε όλοι μαζί την συμβολική σας πορεία από την ΕΠΙΘΥΜΙΑ 
στον ΣΚΟΠΟ. Σταματάτε σε κάθε βήμα και συζητάτε, σύμφωνα με τους ρόλους σας ,τις 
απόψεις σας δίνοντας “τροφή” για σκέψη και προβληματισμό στον “βηματιστή”. 
Μπορείτε να βάζετε τις ιδέες σας μέσα στα καλάθια η να μετακινείτε τα εμπόδια για να 
σταματήσετε τον “βηματιστή” κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα πρόβλημα η 
δυσκολία. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε τον διάλογο ανάμεσα στους εκπροσώπους 
των πηγών και των δυσκολιών. 
Η τελική απόφαση στο κάθε βήμα λαμβάνεται από τον “βηματιστή” , ενώ τα άλλα 
τέσσερα άτομα λειτουργούν σαν σύμβουλοι του.  
Για να γίνει αυτή η άσκηση ποιο ενδιαφέρουσα, έχουμε φτιάξει μια ζωγραφιά η οποία 
δείχνει τις θέσεις στο δωμάτιο.” 
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 Στόχος / σκοπός: 
Η εφαρμογή ενός σχεδίου για την οργάνωση σε μια  κατάσταση, προβλέποντας τις πηγές και τις 
δυσκολίες με την βοήθεια και άλλων ατόμων σε μία  ομαδική διεργασία.  

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
● Πως ήταν η διαδικασία; 
● Τι νιώσατε αναφορικά με τους πόρους και τα εμπόδια; 
● Ποιες πλευρές της αυτοδιαχείρισης μπορείτε να αναγνωρίσετε; 
Νιώσατε ότι αυτή η άσκηση βοήθησε τον “βηματιστή” να εξελίξει τις διαχειριστικές του 
δεξιότητες;  

 Πηγή: Pro-Skills 
Πληροφορίες για αυτήν την άσκηση 
Αυτή η άσκηση βοηθά κάποιον να ελέγξει τις προσωπικές του δεξιότητες στην διαχείριση και να 
αποκτήσει νέες ώστε να βελτιώσει τους τρόπους για την πραγματοποίηση ενός προγράμματος 
βήμα- βήμα. 
Η οργάνωση αυτών των βημάτων και η αλληλουχία τους που υποβοηθιέται από μία ομάδα 
ανθρώπων οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες επιθυμίες και στόχους, καθιστούν κάποιον ικανότερο 
στο να διεισδύσει σε ένα πρόβλημα που καλείται να λύσει. 
Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που είναι πιθανόν να υλοποιηθεί. Ο σκοπός 
είναι να διαλέξετε μία άσκηση σε πραγματικές συνθήκες που οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν. Η παρεχόμενη  βοήθεια από  τα άτομα που έχουν επιλέξει τις ΠΗΓΕΣ η τα 
ΕΜΠΟΔΙΑ είναι στην πραγματικότητα οι άλλες “φωνές” που έχουμε ως άτομα και ανάλογα με τις 
υπάρχουσες συνθήκες “ ακούμε” η όχι. Σ ε αυτή την άσκηση οι άλλες “φωνές” μας βοηθούν να 
έχουμε μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση στην προσπάθειά μας, να σκεφτούμε και άλλους 
τρόπους για να λύσουμε ένα πρόβλημα, να υπολογίσουμε απρόβλεπτα εμπόδια και κινδύνους η 
να έχουμε καλύτερες ιδέες. Η τελική απόφαση είναι του “ βηματιστή” που σημαίνει ότι η ευθύνη 
είναι δική του. Έχοντας διανύσει μία πορεία από την επιθυμία στον σκοπό, μπορεί κάποιος να 
κατακτήσει τον δικό του δρόμο μάθησης. 
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Παράδειγμα 10: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 
Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης   Ασκήσεις υλοποίησης δραστηριοτήτων  

 

Πίτα χρόνου 

 Χρονικό πλαίσιο: ∼ 30 λεπτά 

 Χώρος: εσωτερικός 

 Συμμετέχοντες : μεμονωμένα  ή μικρές οικείες ομάδες 

 Υλικά : φύλλο εργασίας με έναν κύκλο, πιθανώς δείγμα μιας συμπληρωμένης «πίτας» 
χρόνου.  

 Διαδικασία: 
Ο συμμετέχων παίρνει ένα φύλλο εργασίας με μια «πίτα» (διάγραμμα κύκλου) πάνω 
του. Αυτό είναι για παράδειγμα, το «εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα». Ο συμμετέχων 
ζωγραφίζει διαφορετικά κομμάτια που συμβολίζουν πεδία της ζωής (οικογένεια, 
εργασία, φίλοι,  χρόνος αναψυχής, ύπνος, κλπ.). Το μέγεθος των κομματιών πρέπει να 
είναι σύμφωνο με τον χρόνο που αναλώνει σε αυτά τα πεδία. 
Αν μια ομάδα συμμετεχόντων έχει μεγάλη οικειότητα και όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφωνούν, η ομάδα μπορεί να συζητήσει αργότερα τα επιχειρήματα του ατόμου.  

 Στόχος / σκοπός: 
Διαχείριση χρόνου, ανάλωση χρόνου με νόημα και αποτελεσματικότητα, αναγνώριση 
ελεύθερου χρόνου για περαιτέρω εκπαίδευση ή για άλλα θέματα.   

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
- Ποια πεδία παίρνουν τον περισσότερο από τον χρόνο σας ; 
- Τι νοιώθετε αναφορικά με το χρονοδιάγραμμά σας; 
- Ταιριάζει ο χρόνος που επενδύετε με  την σπουδαιότητα του πεδίου; 
- Θέλετε να τροποποιήσετε το χρονοδιάγραμμά σας; 
- Υπάρχει καθόλου ελεύθερος χρόνος για να επενδυθεί σε οποιουδήποτε είδους 
εκπαίδευση ή εκμάθηση; 

 Πηγή: 
Σύμφωνα με: 
Jugert, Rehder, Notz & Petermann (2006). Fit for life. Module und Arbeitsblätter zum 
Training sozialer Kompetenz für Jugendliche. Weinheim: Juventa. 

 



 

 

Pedagogical Manual for Teachers working with the Principles of Productive Learning in the Frame of Vocational Education p. 32 

Παράδειγμα 11: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 
Ενότητα: Προσωπικές Δεξιότητες - Ασκήσεις  Αυτοεκτίμησης   

 

Το πλοίο των ουσιαστικών αξιών 

 Χρονικό πλαίσιο: ∼ 45 λεπτά 

 Χώρος:  εσωτερικός ή εξωτερικός  

 Συμμετέχοντες : 10-20 άτομα 

 Υλικά :  ένα μεγάλου μεγέθους χαρτί, 4 χαρτιά Α4 για κάθε συμμετέχοντα, στυλό 

 Διαδικασία: 
Οι συμμετέχοντες ζωγραφίζουν ένα πλοίο και μερικά δελφίνια στο μεγάλο χαρτί. Όλοι 
διπλώνουν τα Α4 χαρτιά τους σαν βαρκούλες. Οι συμμετέχοντες γράφουν  μία 
σημαντική, ουσιαστική αξία  για αυτούς, στην κάθε βαρκούλα τους. 
Ο εκπαιδευτής λέει ότι το πλοίο αναχωρεί για τον γύρο του κόσμου. Όλοι πρέπει να 
βάλουν το φορτίο τους (τις ουσιαστικές αξίες) στο πλοίο.   
Έπειτα από λίγο το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του γιατί έχει πολύ βαρύ 
φορτίο. Ως αποτέλεσμα, όλοι πρέπει να βγάλουν μία από τις αξίες τους εκτός πλοίου. Ο 
εκπαιδευτής διαβάζει δυνατά τις ουσιαστικές αξίες που βγήκαν από το πλοίο. Το 
παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο 1 αξία για τον καθένα. Ο εκπαιδευτής διαβάζει 
τις αξίες που έμειναν. Στο τέλος για να μην βουλιάξει το καράβι θα πρέπει να μείνουν 
μόνο 3 αξίες συνολικά οπότε η ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει ποιές θα είναι αυτές. 
Τέλος ο εκπαιδευτής λέει πως τα δελφίνια (που είναι φίλοι του ανθρώπου) σώζουν όλες 
τις αξίες που βγήκαν από το πλοίο. 

 Στόχος / σκοπός: 
Αυτοεκτίμηση, αναγνώριση και αξιολόγηση των πραγματικών αξιών. Ενώ οι 
συμμετέχοντες κάνουν την άσκηση οι εκπαιδευτές μπορούν να παρατηρήσουν τα 
συναισθήματά τους.   

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
- Ήταν δύσκολο να βγάλετε τις αξίες σας από το πλοίο; 
- Τι αισθανθήκατε όταν βγάλατε τις αξίες σας; 
- Είναι τελικά οι  3 αξίες που έμειναν πραγματικά οι καλύτερες; 
- Είστε χαρούμενοι που τα δελφίνια έσωσαν τις αξίες σας; 

 Πηγή: 
Mekkα 

 



 

 

Pedagogical Manual for Teachers working with the Principles of Productive Learning in the Frame of Vocational Education p. 33 

Παράδειγμα 12: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 
Ενότητα: Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης    

 

Υπέρ και κατά 

 Χρονικό πλαίσιο: ∼ 60-90 λεπτά 

 Χώρος: εσωτερικός 

 Συμμετέχοντες : μεμονωμένοι συμμετέχοντες  ή μικρές οικείες ομάδες  

 Υλικά : φύλλο εργασίας με τον πίνακα των επιχειρημάτων  

 Διαδικασία: 
Ο συμμετέχων παίρνει ένα φύλλο εργασίας που βοηθά στην συλλογή επιχειρημάτων και 
συνεπειών υπέρ και κατά μιας ενέργειας ή για διάφορες εναλλακτικές. 

ΥΠΕΡ / εναλλακτική 1 ΚΑΤΑ / εναλλακτική 2 

Πλεονεκτήματα : 
… 

Πλεονεκτήματα: 

Μειονεκτήματα: 
… 

Μειονεκτήματα: 

Βραχυχρόνιες συνέπειες  : 
… 

Βραχυχρόνιες συνέπειες  : 

Μακροχρόνιες συνέπειες: 
… 

Μακροχρόνιες συνέπειες: 
 

 
Πιθανό δεύτερο βήμα: 
Ο συμμετέχων βαθμολογεί τα διάφορα επιχειρήματα με βαθμούς. 
Αν μια ομάδα συμμετεχόντων έχει μεγάλη οικειότητα και όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφωνούν, τότε η ομάδα μπορεί να κάνει την άσκηση ομαδικά για ένα άτομο ή να 
συζητήσει τα επιχειρήματα ενός ατόμου αργότερα. 

 Στόχος / σκοπός: 
συλλογή επιχειρημάτων, καθορισμός θετικών και αρνητικών, προσπάθεια 
βαθμολόγησης των διαφορετικών οπτικών μιας απόφασης, λήψη απόφασης.  

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
Σύντομη ανατροφοδότηση για το κατά πόσον ήταν βοηθητική η άσκηση 

 Πηγή: 
Σύμφωνα με: 
Jugert, Rehder, Notz & Petermann (2006). Fit for life. Module und Arbeitsblätter zum Trai-
ning sozialer Kompetenz für Jugendliche. Weinheim: Juventa. 

 

Παράδειγμα 13: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 
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Ενότητα:  Ενεργοποιητές    

Βάζω στην σειρά 
 

 Χρονικό πλαίσιο: 10΄ 

 Χώρος: εσωτερικός ή εξωτερικός, με αρκετό χώρο ώστε να σχηματιστεί μια μακριά 
σειρά με όλους τους συμμετέχοντες 

 Συμμετέχοντες :  8 -25 

 Υλικά : - 

 Διαδικασία: 
Οι συμμετέχοντες στέκονται όρθιοι. Καλούνται να σχηματίσουν μια σειρά και να 
ταξινομηθούν βάση ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού, όπως: 
• το όνομα τους (με αλφαβητική σειρά) 
• το χρόνο που χρειάστηκαν για να έρθουν στην εκπαίδευση αυτή την ημέρα 
• το χρόνο από όταν άρχισαν να εργάζονται με την ομάδα-στόχου 
• ... 

 Στόχος / σκοπός: 
Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή και αποκτούν κάποιες πρώτες πληροφορίες 
ο ένας για τον άλλον σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης. 

 Πηγή: 
PRO-SKILLS 
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Παράδειγμα 14: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 
Ενότητα:  Ενεργοποιητές    

Δέντρο φόβων και προσδοκιών  

 
 Χρονικό πλαίσιο: ∼ 20 λεπτά 

 Χώρος: εσωτερικός 

 Συμμετέχοντες :  5-30 άτομα 

 Υλικά :  πίνακας ανακοινώσεων (ένας ανά 10 άτομα το πολύ), μικρές  κάρτες σε 
δύο χρώματα (∼ 4 κάρτες ανά άτομο ανά χρώμα), στυλό, καρφίτσες 

 Διαδικασία: 
Ζωγραφίζετε το περίγραμμα ενός δέντρου πάνω σε ένα μεγάλο χαρτί στον πίνακα 
ανακοινώσεων. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να καταγράψουν τις προσδοκίες και 
τους φόβους τους σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο σε μικρές  κάρτες, οι 
κάρτες προσδοκιών να έχουν διαφορετικό χρώμα από τις κάρτες φόβου. 
Στη συνέχεια, οι κάρτες καρφιτσώνονται στο δέντρο, οι προσδοκίες για την 
κορυφή του δέντρου, οι φόβοι στο κάτω μέρος. Οι συμμετέχοντες ή ο εκπαιδευτής 
βάζουν τις κάρτες με τέτοιο τρόπο ώστε οι προσδοκίες και οι φόβοι που 
επαναλαμβάνονται να γίνονται ορατοί. 
Εάν έχετε μια μεγάλη ομάδα,  χωρίστε την σε υποομάδες με το πολύ 8-10 άτομα 
και φτιάξτε τα αντίστοιχα δέντρα. 

 Στόχος / σκοπός: 
Γίνονται ορατές οι προσδοκίες και οι φόβοι των συμμετεχόντων σχετικά με την 
εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε τις ανεπαρκείς και μη ρεαλιστικές 
προσδοκίες πριν ξεκινήσουν οι εκπαιδευτικές ενότητες και να δοθούν  περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τους φόβους. 
Υπάρχει η πιθανότητα να επανεξετάσουμε αυτό το δέντρο προσδοκιών στο τέλος 
του σεμιναρίου και να συζητήσουν ποιες προσδοκίες και ποιοι φόβοι 
εκπληρώθηκαν ή όχι. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους στο τέλος της 
εκπαίδευσης να επισκεφθούν το δέντρο και 
- Αφαιρέστε τις κάρτες με τις προσδοκίες που εκπληρώθηκαν και τις κάρτες με 
τους φόβους που δεν ήταν σημαντικοί. Αυτές οι κάρτες τοποθετούνται σε ένα 
μικρό κουτί κάτω από το δέντρο. 
- Αφήστε τις κάρτες με τις προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν και τις κάρτες με 
τους φόβους που έγιναν πραγματικότητα. Αυτές οι κάρτες παραμένουν στο 
δέντρο. 
Το δέντρο προσδοκιών που προκύπτει δεν θα πρέπει να σχολιάζεται. 

 Πηγή: 
Mekka 
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Παράδειγμα 15: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 
Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης  

 

Το συναισθηματικό συμβόλαιο της ομάδας σας 

 Χρονικό πλαίσιο: ~ 45 λεπτά 

 Χώρος:  ένα δωμάτιο 

 Συμμετέχοντες : όλη η ομάδα 

 Υλικά :   μαρκαδόροι, χαρτιά Α4, στυλό,  μεγάλα χαρτιά για τον πίνακα, μουσική       

 Διαδικασία: 
Με μία απαλή  μουσική να παίζει, οι εκπαιδευτές μοιράζουν ένα χαρτί Α4 σε κάθε 
συμμετέχοντα και τους ζητούν να ζωγραφίσουν έναν τροχό με μερικές ακτίνες. Έπειτα, 
τους ζητούν να αναλογιστούν κάποια χαρακτηριστικά, μιας τάξης στην οποία ήταν 
μαθητές στο σχολείο, τα οποία δεν τους άρεσαν. Μετά να γράψουν σε κάθε ακτίνα μια 
«λέξη κλειδί» π.χ. άγχος, τσακωμοί, κακοί βαθμοί κλπ. Έπειτα τους ζητούν να γυρίσουν 
το χαρτί, να ζωγραφίσουν έναν άλλον τροχό με μερικές ακτίνες και να γράψουν κάποια 
χαρακτηριστικά, μιας τάξης στο σχολείο, τα οποία τους άρεσαν πάρα πολύ π.χ. φιλία, 
παιχνίδια κλπ. Μετά σχηματίζουν ζευγάρια και συζητούν για τους τροχούς τους. Ύστερα 
από μερικά λεπτά συζήτησης, σχηματίζουν ομάδες των 4-6 ατόμων και κάνουν λίστες με 
τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα και καταστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις 
ιδέες. Τα  παρουσιάζουν στην ολομέλεια . Έπειτα ο εκπαιδευτής τους ρωτά « αν θέλετε 
να έχετε μια καλή τάξη με την ομάδα μας τι θα κρατάγατε από την λίστα και τι δεν θα 
περιλαμβάνατε;». Οι εκπαιδευτές υπογραμμίζουν τις επιθυμίες των συμμετεχόντων και 
συμπεριλαμβάνουν και τις δικές τους. Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτές να 
συμπεριλάβουν στις επιθυμίες τους όπως π.χ. α) την συνέπεια στον χρόνο, β) την 
αθόρυβη χρήση των κινητών τηλεφώνων, γ) την υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων να 
ενημερώνουν στην ώρα τους για απουσίες κλπ. Στο τέλος οι εκπαιδευτές παρουσιάζουν 
τους μη διαπραγματεύσιμους όρους του συμβολαίου, οι οποίοι μπορούν να ποικίλουν 
ανάλογα με την ομάδα στόχου , π.χ. 1) όχι λεκτική η ψυχολογική βία, 2) όχι ειρωνεία, 3) 
απαγορεύεται το κάπνισμα, το ποτό, το φαγητό στην αίθουσα. 
 Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί οι όροι δεν είναι απαραίτητοι. Μετά από αυτήν 
την διαδικασία το συναισθηματικό συμβόλαιο είναι έτοιμο και όλοι οι εκπαιδευτές και οι 
εκπαιδευόμενοι το προσυπογράφουν. Είναι πολύ σημαντικό το ότι, οτιδήποτε μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα πρέπει να αναφέρεται στο συμβόλαιο εκ των προτέρων, έτσι 
ώστε οι συμμετέχοντες να είναι ενημερωμένοι και να αισθάνονται σεβασμό. Το 
συμβόλαιο πρέπει να κρεμαστεί κάπου στον χώρο του σεμιναρίου ή στην αίθουσα της 
ομάδας έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να το βλέπουν ανά πάσα στιγμή. Αν 
κάποιοι από τους κανόνες παραβιαστούν, τότε πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο 
συμβόλαιο μετά από σοβαρή συζήτηση.        

 Στόχος / σκοπός: 
Το συναισθηματικό συμβόλαιο είναι μια διαδραστική διαδικασία η οποία ξεκαθαρίζει τις 
ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ και τις ΑΝΑΓΚΕΣ  μέσα σε ένα συγκεκριμένο χωροταξικό και γνωστικό πλαίσιο  
το οποίο γνωρίζουν εκ των προτέρων και έχουν δεσμευτεί σ'αυτό οι συμμετέχοντες. Και 
ενώ το γνωστικό συμβόλαιο είναι σε ένα βαθμό δεδομένο, το συναισθηματικό 
συμβόλαιο συναποφασίζεται από όλους τους συμμετέχοντες (εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους) με σκοπό να διευκολύνει την καλή λειτουργία του γνωστικού. Δηλαδή 
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αυτή η διαδικασία βοηθά στην συνειδητοποίηση και δέσμευση των μελών και υποβοηθά 
το μαθησιακό-γνωστικό μέρος της εκπαίδευσης ή την δυναμική μιας ομάδας. Το 
συναισθηματικό συμβόλαιο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην εκπαίδευση 
ενηλίκων και στην δια βίου μάθηση από την στιγμή που το άτομο είναι το υποκείμενο 
και όχι το αντικείμενο της μαθησιακής διαδικασίας.       

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
Πως νοιώθετε για το γεγονός ότι το συμβόλαιο μας συναποφασίστηκε; 
Τι ήταν εύκολο και τι δύσκολο για σας σε αυτήν την διαδικασία; 

 Πηγή: 
«Αγγίζοντας τον κύκλο» πρόγραμμα πρόληψης για μαθητές – έκδοση της Κίνησης 
«ΠΡΟΤΑΣΗ», Πάτρα 2002.  
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Παράδειγμα 16    Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 
Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης  Ασκήσεις: Υλοποίησης δραστηριοτήτων   

 

Αλλάζοντας προοπτική  

 Χρονικό πλαίσιο: 45 – 90 λεπτά 

 Χώρος:  εσωτερικός ή εξωτερικός 

 Συμμετέχοντες : μικρή ομάδα με έξι συμμετέχοντες το πολύ 

 Υλικά : 
Περιγραφές μιας ειδικής κατάστασης, πιθανά κάποιο τραπέζι, καρέκλες κλπ. για να 
κάνουν την σκηνή ποιο εμφανή. 

 Διαδικασία: 
Παίξιμο ρόλων: 
Δύο συμμετέχοντες παίρνουν την περιγραφή μίας κατάστασης π.χ. 
- Ένας σεφ κριτικάρει τον υπάλληλο του γιατί πάντα ξεπερνά την ώρα στο διάλειμμα 

για φαγητό. 
- Βρήκατε ένα πορτοφόλι και το πήρατε μαζί σας σπίτι. Η μητέρα σας, σας επικρίνει. 
- Κλπ. 
Οι συμμετέχοντες παίζουν τους ρόλους και αναπαριστούν την φιλονικία. Κάθε άτομο 
πρέπει να υπερασπιστεί τα επιχειρήματά του/της. Μετά από μερικά λεπτά, οι ρόλοι 
αντιστρέφονται! Οι συμμετέχοντες πρέπει να ανταλλάξουν χαρακτήρες και 
επιχειρήματα! 
Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να παρατηρούν το παίξιμο των ρόλων και 
αργότερα να σχολιάσουν. (προσοχή: οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν τους 
κανόνες ανατροφοδότησης!) 

 Στόχος / σκοπός: 
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να μπαίνουν στην θέση άλλων ανθρώπων. 
Το παίξιμο ρόλων μπορεί να προσαρμόζεται σε ειδικά θέματα και καταστάσεις, π.χ. οι 
συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν την θέση του αφεντικού μιας εταιρείας που 
προσκαλεί υποψηφίους για μια ειδική εργασία. Αυτό μπορεί να είναι βοηθητικό ειδικά 
για συμμετέχοντες  οι οποίοι ψάχνουν νέα δουλειά και ετοιμάζονται για  συνεντεύξεις 
για εργασία. Μια κατάσταση η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δυσκολία  
θα μπορούσε να δοκιμαστεί εκπαιδευτικά μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο.   

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
- Είναι δύσκολο να αλλάξετε ρόλο αφού ταυτιστήκατε  με την άλλη θέση; 
- Για εκπαίδευση συνεντεύξεων για εργασία: 
- Τι είναι σημαντικό για το αφεντικό; 
- Τι είναι σημαντικό από την σκοπιά του  συμμετέχοντος σχετικά με αυτή την 

δουλειά; Πρέπει να είναι επικοινωνιακός ή εχέμυθος; Είναι τα ρούχα σημαντικά; Τα 
μαλλιά; 

 Πηγή: 
Σύμφωνα με τους Jugert, Rehder, Notz & Petermann (2006). Fit for life. Module und Ar-
beitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche. Weinheim: Juventa. 
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Παράδειγμα 17:  Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 

Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης  

 

Δημόσια συζήτηση  

 Χρονικό πλαίσιο: ~ 1 ώρα & 15 λεπτά 

 Χώρος:  ένα δωμάτιο με καρέκλες 

 Συμμετέχοντες : 15-25 άτομα 

 Υλικά :  χαρτί Α4, στυλό     

 Διαδικασία: 
Ο εκπαιδευτής θέτει ένα θέμα προς συζήτηση το οποίο συνήθως προκαλεί συγκρούσεις 
μεταξύ των ανθρώπων στις κοινωνίες μας: π.χ. μετανάστευση, πυρηνική ενέργεια, κινητά 
τηλέφωνα κλπ. Η ομάδα των συμμετεχόντων χωρίζεται σε 3 υποομάδες. Ομάδα Α 
«συμφωνώ απόλυτα με π.χ. την μετανάστευση», ομάδα Β «διαφωνώ απόλυτα με την 
μετανάστευση», ομάδα Γ «ναι…. αλλά….». Οι συμμετέχοντες διαλέγουν ομάδα ανάλογα 
με το ποια νοιώθουν πως ταιριάζει περισσότερο με την ιδεολογία τους. Κάθε ομάδα (Α & 
Β) πρέπει να δουλέψουν τα επιχειρήματα τους για να υποστηρίξουν τις ιδέες τους 
(ακόμα και αν δεν συμφωνούν απόλυτα με την υποομάδα που επέλεξαν να βρίσκονται, 
είναι σημαντικό να σκεφτούν τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν συχνά οι 
υποστηρικτές αυτής της ιδέας). Η ομάδα Γ είναι οι συμβιβαστές και πρέπει να 
δουλέψουν και τις δυο πλευρές, αιτιολογώντας κάθε στάση. Δίνετε μισή ώρα σε όλες τις 
ομάδες για να το δουλέψουν. Μόλις τελειώσουν, πρέπει να υποδείξουν το ποιο 
κατάλληλο  άτομο για να τους αντιπροσωπεύσει σε μια δημόσια συζήτηση. Ο 
εκπαιδευτής είναι ο συντονιστής της συζήτησης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων 
είναι οι ακροατές και μόνον εάν ο συντονιστής τους το επιτρέψει μπορούν να 
παρέμβουν, καθήμενοι σε μια άδεια καρέκλα μπροστά από τους ομιλητές. Μόλις κάνουν 
την παρέμβασή τους (όχι διάλογο) πάνε πίσω στους ακροατές. Ο συντονιστής δημιουργεί 
την κατάλληλη ατμόσφαιρα για έναν ζωηρό διάλογο και δίνει το λόγο σε όλους τους 
αντιπροσώπους με τον ίδιο χρόνο.  

 Στόχος / σκοπός: 
Κάποιες φορές οι άνθρωποι εμμένουν στις ιδέες τους χωρίς να έχουν δημιουργήσει μια 
ποιο ολιστική ιδέα ή χωρίς να γνωρίζουν καλά την αντίθετη άποψη. Προκαταλήψεις, 
εμμονές, λάθος πληροφορίες είναι «κακοί σύμβουλοι» σε ένα άτομο, στην 
συνειδητοποίηση και στην αποσαφήνιση τους καθώς και στην διαχείριση των 
δεξιοτήτων  του/της. Ο στόχος αυτής της άσκησης δεν είναι η εξεύρεση μιας απάντησης 
ή μιας λύσης αλλά η προβολή όλων των απόψεων που αφορούν σε ένα πρόβλημα.     

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
Αφού ακούσατε όλες τις απόψεις, αλλάξατε την γνώμη σας; 
Εάν δεν αλλάξατε την γνώμη σας, εμπλουτίσατε τις απόψεις σας; 
Πόσο  εξασκήσατε και διαχειριστήκατε κάποιες προσωπικές σας δεξιότητες όπως το να 
είστε ένας υπομονετικός ακροατής ή κάποιες κοινωνικές δεξιότητες όπως η συνεργασία, 
η δικαιοσύνη και η αντικειμενικότητα;  

 Πηγή: 
Διαπολιτισμική μάθηση στις ανταλλαγές Νέων, Mark Taylor, Στρασβούργο, 1997  
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Παράδειγμα 18: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 

Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης  

 

Είμαι πολίτης του κόσμου 

 Χρονικό πλαίσιο: ~ 2 ώρες 

 Χώρος:  ένα δωμάτιο  

 Συμμετέχοντες : 6-20 άτομα 

 Υλικά :   φυλλάδια εργασίας- ένα για κάθε συμμετέχοντα- με 8 σελίδες μεγέθους Α4 με 
ερωτήματα (βλέπε κάτω), χρωματιστοί μαρκαδόροι, κόλλα, ψαλίδια, παλιά περιοδικά.      

 Διαδικασία: 
Ο εκπαιδευτής δίνει τα φυλλάδια εργασίας στους συμμετέχοντες και τους ζητά να 
απαντήσουν ο καθένας μόνος του τις ερωτήσεις του φυλλαδίου- που έχουν μπει ως 
επικεφαλίδες σε κάθε σελίδα- χρησιμοποιώντας γραφή, ζωγραφική, κολλάζ. Οι 
ερωτήσεις είναι οι εξής: 
 
1.ΠΑΡΕΛΘΟΝ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
2.ΠΑΡΟΝ: ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ 
3.ΠΑΡΟΝ: ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΗΜΕΡΑ 
4.ΠΑΡΟΝ: ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΗΜΕΡΑ 
5.ΜΕΛΛΟΝ: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 
6.ΓΕΝΙΚΑ: ΜΕ ΤΙ ΜΟΙΑΖΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 
Όταν τελειώσουν τα φυλλάδιά τους, τους ζητάτε να φτιάξουν το εξώφυλλο του 
φυλλαδίου τους. Στο τέλος, όλα τα φυλλάδια εκτίθενται στο δωμάτιο και ζητάτε από 
τους συμμετέχοντες να επισκεφθούν την έκθεση, να κάνουν ερωτήσεις στους 
δημιουργούς, να συγκρίνουν και να μάθουν.  

 Στόχος / σκοπός: 
Όντας κάποιος ενεργός πολίτης,  τον βοηθά  να εξασκήσει και να διαχειριστεί καλύτερα 
τις δεξιότητές του/της. Η συνειδητοποίηση του κόσμου γύρω μας είναι ένα σημαντικό 
βήμα, ειδικά για τους μειονεκτούντες ανθρώπους, έτσι ώστε να βγουν από τον 
μικρόκοσμό τους. Με αυτή την άσκηση ζητάτε από τα άτομα να απαντήσουν κάποιες 
απλές ερωτήσεις οι οποίες αντανακλούν τις ιδέες τους ή τις απορίες τους για τον κόσμο.   

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
- Τι σημαίνει για εσάς «Πολίτης του κόσμου»; 
- Σας κάνει να νοιώθετε σημαντικός ή όχι; 
- Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από την έκθεση; 
- Τι καινούριο μάθατε;   

 Πηγή: 
Η ιδέα του φυλλαδίου δημιουργήθηκε από τον  Don Harrison και τον  Juhn Loveday για 
την εκπαιδευτική μονάδα « Σώστε τα παιδιά», Λονδίνο, Αύγουστος 2005 
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Παράδειγμα 19: Πηγή: Pro-skills “train the trainer concept” 
Ενότητα: Προσωπικές Δεξιότητες -Ασκήσεις αξιολόγησης  

 

Αξιολόγηση σάντουιτς  

 Χρονικό πλαίσιο: 30 – 40 λεπτά 

 Χώρος:  εσωτερικός 

 συμμετέχοντες : μεσαίες ή μεγάλες ομάδες 

 Υλικά :  πίνακας ανακοινώσεων, χρωματιστοί μαρκαδόροι 

 Διαδικασία: 
Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια απλή φόρμα αξιολόγησης, σχεδιάζοντας στον 
πίνακά ένα τεράστιο σάντουιτς ή καλυτέρα ένα μπεργκερ, χωρισμένο σε 3 μέρη 
αφήνοντας αρκετό χώρο για να γράψουν τα σχόλια τους οι συμμετέχοντες. 
Στο επάνω τριτημόριο του σάντουιτς σημειώνουν κάποια ειδικά θετικά σχόλια, στο 
μεσαίο μια ή δυο προτάσεις για βελτίωση και στο κάτω τριτημόριο μια γενική θετική 
εντύπωση και ίσως κάποια καταληκτικά σχόλια.    

 Goal  Στόχος / σκοπός: 
Αυτή η τεχνική απλά ξεκινά μια πιο ουσιαστική αξιολόγηση, βάζοντας τους 
συμμετέχοντες να αναφέρουν μερικές θετικές πλευρές που ακολουθούνται από μερικές 
ειδικές προτάσεις για βελτίωση (τι δεν σας άρεσε;) και καταλήγει με μερικά θετικά 
σχόλια. Αυτό μπορεί να βοηθήσει σε μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση και είναι κάτι που 
μπορούμε να πάρουμε μαζί μας από αυτή την ανασκόπηση για μια επόμενη βαθύτερη 
θεώρηση.  

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
Ποια είναι τα σχόλιά σας οι εντυπώσεις και οι προτάσεις σας; 

 Πηγή: άγνωστη  
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