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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Μετά τις εργασίες IO2, ήρθε η ώρα για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να διευκολυνθεί ο 

προγραμματισμός του υλικού, έχει ετοιμαστεί το ακόλουθο έγγραφο με πληροφορίες για την επιλογή 

και χρήση των διαφορετικών στρατηγικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους. 

1. Τρόποι διδασκαλίας 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι οργάνωσης και διεξαγωγής της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας. Δεν 

είναι το ίδιο για τον δάσκαλο να προτείνει ως μέσο απόκτησης γνώσεων την επίλυση μιας πρακτικής 

υπόθεσης μέσω μιας συζήτησης. Κάθε περίπτωση έχει διαφορετικό σκοπό και απαιτεί διαφορετικό 

σενάριο. Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ της ποικιλομορφίας των τρόπων και 

του σχεδιασμού της διδασκαλίας. 

Αρκετοί τρόποι της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας περιγράφονται παρακάτω. 

Θεωρητικά μαθήματα 
Ο δάσκαλος του περιεχομένου του αντικειμένου μελέτης το κατανοεί ως την οργανωτική μέθοδο 

διδασκαλίας στην οποία η διδακτική στρατηγική που χρησιμοποιείται είναι κυρίως η λεκτική έκθεση. 

Είναι μια μέθοδος διδασκαλίας μονής κατεύθυνσης. Οι πιο συνηθισμένοι στόχοι μιας θεωρητικής 

τάξης είναι: 

- Να εκθέσουν βασικά περιεχόμενα που σχετίζονται με το αντικείμενο μελέτης. 

- Να εξηγήσει τη σχέση μεταξύ των φαινομένων για να διευκολύνει την κατανόηση και την 

εφαρμογή τους. 

- Επίδειξη υποθέσεων και θεωρημάτων. 

- Παρουσίαση εμπειριών που απεικονίζουν πρακτική εφαρμογή του περιεχομένου. 

Η πιο χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων είναι η 

εκθετική μέθοδος, όπου ο δάσκαλος εκθέτει τα περιεχόμενα ενός θέματος μέσω μιας παρουσίασης 

ή επεξήγησης. Μερικές φορές, μπορεί να είναι ο μαθητής ή ένα εξωτερικό άτομο που κάνει την 

έκθεση του περιεχομένου. 

Για την ανάπτυξη αυτής της τάξης, εκτός από τη χρήση της προφορικής γλώσσας, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και άλλοι πόροι ή διδακτικά μέσα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μαθητών 

και της λήψης και κατανόησης της γνώσης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις 

που προσφέρονται από τις ΤΠΕ. 

Η ανάπτυξη μιας θεωρητικής τάξης συνεπάγει τη διαχείριση μιας επικοινωνιακής διαδικασίας που 

πραγματοποιείται για συγκεκριμένο σκοπό και στο συγκεκριμένο πλαίσιο μιας τάξης. Το καθήκον του 

δασκάλου είναι να μιλήσει στους μαθητές. Για να οργανώσουμε ένα μάθημα, πρέπει να λάβουμε 

υπόψη: 

- Οι προθέσεις που πρέπει να επιτευχθούν με την ανάπτυξη της τάξης. 

- Τι πρόκειται να μεταδοθεί στους μαθητές 

- Καταγραφή πληροφοριών από τους μαθητές 

- Απαντήσεις που δημιουργούνται στους μαθητές κατά τη λήψη των πληροφοριών. 
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- Αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών και της διδακτικής δραστηριότητας.

 

Σεμινάρια και εργαστήρια 
Είναι ένας χώρος όπου ένα συγκεκριμένο αντικείμενο γνώσης χτίζεται σε βάθος κατά την ανάπτυξή 

του και μέσω προσωπικών ανταλλαγών μεταξύ των συμμετεχόντων. Η οργάνωσή του θα εξαρτηθεί 

από τους στόχους και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα αναπτυχθεί. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι 

η διαδραστικότητα, η ανταλλαγή εμπειριών, η κριτική, ο διάλογος και η συζήτηση. 

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ σεμιναρίων και εργαστηρίων. Τα σεμινάρια προσφέρουν περισσότερες 

επιλογές για συζήτηση, προβληματισμό και ανταλλαγή για ένα συγκεκριμένο θέμα, του οποίου οι 

παρουσιάσεις και τα συμπεράσματα μπορεί να είναι απρόβλεπτα, ανάλογα με τη συμμετοχή των 

συμμετεχόντων. Τα εργαστήρια είναι μια συμμετοχική μεθοδολογία που επικεντρώνεται στην 

απόκτηση δεξιοτήτων σε μια συγκεκριμένη πτυχή με τη βοήθεια ενός δασκάλου. Η πτυχή που 

μοιράζονται αυτές οι δύο τεχνικές είναι η ενεργή συμμετοχή του μαθητή και η οργάνωσή τους σε 

ομάδες εργασίας. 

Η γενική δομή αυτού του τύπου δραστηριότητας θα αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις: 

- Σύνδεση με τους συμμετέχοντες μέσω δεδομένων, ιδεών... που τραβούν την προσοχή και το 

ενδιαφέρον τους. 

- Εμβάθυνση προς συζήτηση περιεχομένου. 

- Ενσωμάτωση της νέας γνώσης με τις συνέπειες ή της πραγματικότητας με ένα άλλο όραμα. 

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς να συνδέουμε τις διάφορες φάσεις με τον βαθμό ανάπτυξης 

των δεξιοτήτων των μαθητών και τη μετατροπή τους σε γνώση. Η διδακτική δράση πρέπει να είναι 

ανοιχτή στην αλληλεπίδραση των μαθητών. 

Είναι επίσης απαραίτητο να λάβετε υπόψη κατά την οργάνωση της συνεδρίας, την κατανομή της 

αίθουσας και να την προετοιμάσετε για την εργασία που θα αναπτυχθεί. 

Ο ρόλος του δασκάλου σε αυτά τα σεμινάρια είναι να επιβλέπει τον συντονισμό και την ανάπτυξη 

ενεργειών που σχετίζονται με τη γνώση του τρόπου υποβολής ερωτήσεων, τη διαχείριση ομάδων, τη 

Πλεονεκτήματα

•Εισαγάγετε τους μαθητές σε ένα θέμα παρέχοντας μια επισκόπηση του θέματος

•Διευκολύνει τη σαφήνεια του περιεχομένου

•Ο δάσκαλος μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές στο αντικείμενο

•Καλή επιλογή για άτομα που μαθαίνουν περισσότερα ακούγοντας παρά διαβάζοντας

Δυσκολίες

•Μικρή οργάνωση στο περιεχόμενο που θα διδαχθεί

•Μεγάλο μέρος του περιεχομένου είναι σε βιβλία

•Οι μαθητές μελετούν για να πάρουν καλό βαθμό στην τάξη

•Πολύ νέο περιεχόμενο με λίγο χρόνο για κατανόηση

•Διευκολύνει την ανάπτυξη παθητικής στάσης από την πλευρά του μαθητή.

•Μείωση της προσοχής του μαθητή

•Αντικείμενο που στοχεύει στην απομνημόνευση

•Δεν προάγει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών
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σύνδεση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης και τη συμβολή στη γνώση επιχειρηματολογώντας 

διάφορες ιδέες με κριτικό όραμα. 

Από την άλλη, ο ρόλος του μαθητή είναι πιο ενεργός. Εκτός από τις δραστηριότητες που του 

ζητούνται, πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που προκύπτουν. Με αυτές τις 

δραστηριότητες, οι μαθητές αναμένεται να αποκτήσουν συγκεκριμένες ικανότητες βασισμένες σε 

γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις και αξίες. Είναι απαραίτητο, για μεταγενέστερη αξιολόγηση, 

να δημιουργηθούν δείκτες που θα αναφέρουν τον βαθμό επίτευξης αυτών των ικανοτήτων.

 

Πρακτικά μαθήματα 
Σε μια πρακτική τάξη, αναπτύσσονται δραστηριότητες για την εφαρμογή της γνώσης σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις και την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και διαδικασιών που σχετίζονται 

με ένα θέμα. Μπορούν να οργανωθούν εντός των χώρων διδασκαλίας (τάξεις ή εργαστήρια) ή εκτός 

αυτών (πρακτικές πεδίου ή επισκέψεις). Αυτά τα μαθήματα οργανώνονται συνήθως σε μικρές 

ομάδες, έχουν την παρουσία και την επίβλεψη της σχολής και εργάζονται για το περιεχόμενο που 

διδάσκεται στο αντικείμενο. 

Σε αυτό το είδος τάξης, ο πρωταγωνιστικός ρόλος μοιράζεται μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή, 

αφού ο δάσκαλος μπορεί να λάβει διαφορετικούς βαθμούς συμμετοχής σε αυτό. Ανάλογα με τη 

μεθοδολογία διδασκαλίας που χρησιμοποιείται (επίλυση προβλημάτων, μελέτες περιπτώσεων...) ο 

δάσκαλος και ο μαθητής θα πρέπει να αναλάβει διαφορετικούς ρόλους. 

Για την προετοιμασία τους είναι απαραίτητη η επιλογή και ο σχεδιασμός των διεργασιών που θα 

εκτελεστούν από τους μαθητές (προβλήματα ή ασκήσεις). Ο δάσκαλος είναι το άτομο που θα 

εξηγήσει ή θα επιδείξει την επόμενη δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί από τους μαθητές και 

θα επανεξετάσει την ανάπτυξη των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Η αξιολόγηση αυτής της 

δραστηριότητας θα εξαρτηθεί από τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Σε πολλές 

περιπτώσεις,απαιτείται η επανεξέταση της εργασίας ή των εκθέσεων που παρουσιάζονται από τους 

μαθητές. 

Πλεοντεκτήματα

•Ενισχύει την απόκτηση μάθησης και ικανοτήτων

•Κίνητρα του μαθητή για μάθηση και προσπάθεια

Δυσκολίες

•Περιλαμβάνει συνεχή εργασία από την πλευρά του μαθητή

•Είναι δύσκολο να περάσεις απαρατήρητος σε μια ομάδα.

•Απαιτεί πολλή προετοιμασία από την πλευρά του δασκάλου

•Συνήθως το μέγεθος των ομάδων είναι μικρό



MENTORme – [Didactic guidelines] no. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  8 
To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

 

Καθοδήγηση 
Η διδασκαλία νοείται ως μια οργανωτική μέθοδος διδασκαλίας στην οποία δημιουργείται μια 

εξατομικευμένη σχέση βοήθειας στη διαδικασία κατάρτισης μεταξύ ενός δασκάλου και ενός ή 

περισσότερων μαθητών. Αποτελείται από μια περιοδική συνάντηση με τον μαθητή. Επιτρέπει την 

εξατομίκευση της διαδικασίας διαμόρφωσης. Η λειτουργία του δασκάλου είναι να αναπτύσσει τις 

ικανότητες του μαθητή μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του μαθητή. Οι φροντιστηριακές δράσεις έχουν σκοπό να 

ασχοληθούν με την ανάπτυξη σπουδών, βοηθώντας να ξεπεραστούν οι μαθησιακές δυσκολίες 

προτείνοντας απαραίτητες αναγνώσεις, εμπειρίες και εργασίες. Ο μαθητής αποφασίζει το θέμα και 

τις καταστάσεις που θα επεξεργαστεί. Το πλεονέκτημα της ανάπτυξης των ΤΠΕ, είναι ότι υπάρχει η 

δυνατότητα προσφοράς αυτού του πόρου διαδικτυακά. Το φροντιστήριο θα πρέπει να είναι μια 

προγραμματισμένη δραστηριότητα, με συγκεκριμένο περιεχόμενο και να προσφέρεται στον μαθητή 

με στόχο την επίτευξη της ακαδημαϊκής του εξέλιξης.

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 
Είναι ένας άλλος τρόπος να δουλέψουμε με συμμετοχικό τρόπο τα περιεχόμενα που έχουν εργαστεί 

στην τάξη. Δουλεύοντας σε ομάδες, οι μαθητές μπορούν να λύσουν πρακτικά προβλήματα, να 

εφαρμόσουν τη θεωρητική γνώση και να λάβουν καθοδήγηση από τον δάσκαλο. Η ομαδική εργασία 

νοείται ως η μέθοδος που επιτρέπει στους μαθητές να σχηματίσουν ομάδες για να εκτελέσουν ή να 

συζητήσουν μια συγκεκριμένη εργασία για να βρουν μια λύση στο πρόβλημα και να ολοκληρώσουν 

με ορισμένες εναλλακτικές που ενσωματώνονται, σε μια αναφορά. 

Πλεονεκτήματα

•Χρησιμότητα

•Επιτρέπει την ανάπτυξη της γνώσης και την εφαρμογή της με ελεγχόμενο τρόπο

•Εξάσκηση βασικών και διαδικαστικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με το θέμα

•Διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων

•Προωθεί τόσο την αυτόνομη όσο και τη συλλογική εργασία

•Αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών

Δυσκολίες

•Οργάνωση μικρών ομάδων

•Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται συγκεκριμένοι χώροι

•Απαιτεί πολλή δουλειά από την πλευρά του δασκάλου

•Μπορούν να δημιουργηθούν τεχνητές καταστάσεις που απέχουν πολύ από την 
πραγματικότητα

Πλεονεκτήματα

•Βασική δραστηριότητα που συνοδεύει τα μαθήματα

•Χρησιμοποιούνται για την επίλυση αμφιβολιών σχετικά με τη μάθηση

•Μοντέλο διδασκαλίας βασισμένο στην ενεργητική μάθηση

•Εξατομικευμένη προσοχή στη μαθησιακή διαδικασία

Δυσκολίες

•Χαμηλή αποτελεσματικότητα και κακή αξιολόγηση

•Οι δάσκαλοι δεν λαμβάνουν υπόψη το φροντιστήριο κατά τον προγραμματισμό της 
διδασκαλίας.
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

Οι ομάδες συνήθως σχηματίζονται με 4 ή 5 άτομα. Ο δάσκαλος περιορίζεται στην επίλυση ερωτήσεων 

και στην καθοδήγηση της επεξεργασίας της εργασίας. Η χρήση αυτής της μεθόδου επιτρέπει στους 

μαθητές να  

- Συμμετέχετε ενεργά 

- Μάθετε να εργάζεστε σε ομάδες 

- Αναπτύξτε την κριτική σκέψη 

- Να αναπτύξουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής έκφρασης 

Τα βασικά στοιχεία της ομαδικής εργασίας: 

- Θετική αλληλεξάρτηση: κάθε μέλος πρέπει να κάποια σχέση με τα άτομα που συνεργάζεται. 

- Ατομική ευθύνη: κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τη μάθηση των υπολοίπων συμμαθητών. 

- Αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο: συνεχείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της 

ομάδας. 

- Ομαδικές δεξιότητες: ο εκπαιδευόμενος αποκτά, αναπτύσσει και χρησιμοποιεί δεξιότητες 

ομαδικής εργασίας. 

- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας: η ομάδα πρέπει να αναπτύξει 

δραστηριότητες προβληματισμού και εξέλιξης της ομαδικής εργασίας. 

Οι φάσεις που πρέπει να ακολουθηθούν στην ομαδική εργασία είναι: 

- Ορισμός του προβλήματος 

- Παρουσίαση και επιλογή όλων των ιδεών που συνεισέφεραν τα μέλη της ομάδας. 

- Εκτελέστε τα καθήκοντα που απαιτούνται από τη δραστηριότητα: αναζήτηση πληροφοριών 

ή πόρων, αναζήτηση δεδομένων, λήψη αποτελεσμάτων και προετοιμασία τελικής έκθεσης. 

- Παρουσίαση της έκθεσης και εξαγωγή συμπερασμάτων 

 

Αυτόνομη εργασία του μαθητή 
Στο σημείο αυτό ο μαθητής είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της εργασίας του και την απόκτηση 

ικανοτήτων με τον δικό του ρυθμό. Ο μαθητής έχει την ευθύνη και τον έλεγχο της μαθησιακής του 

διαδικασίας. Τα νέα συστήματα φροντιστηρίων, e-mail, φόρουμ κ.λπ. αντιπροσωπεύουν ένα νέο 

σενάριο που ενισχύει την αυτόνομη μάθηση. Είναι απαραίτητο να διδάξουμε τους μαθητές να 

μάθουν πώς να μαθαίνουν και να μπορούν να ενεργούν λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που 

θέλουν να επιτύχουν. 

Ο ρόλος του δασκάλου είναι να διασφαλίζει ότι οι μαθητές είναι αυτόνομοι, ότι μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τις διαφορετικές καταστάσεις που συμβαίνουν στο πλαίσιο και να δημιουργήσουν 

τη δική τους εργασία ως αυτόνομοι επαγγελματίες. Εδώ ο δάσκαλος είναι αυτός που θα σχεδιάσει τη 

Πλεονεκτήματα

•Ανάπτυξη οριζόντιων δραστηριοτήτων

•Κοινωνική αλληλεπίδραση με συνομηλίκους

•Εργασία προς κοινούς στόχους, παρακίνηση μάθησης

•Ενεργός ρόλος του μαθητή

Δυσκολίες
•Απαιτεί εκπαίδευση στην αλληλεπίδραση και τη συνεργατική εργασία.

•Οι μαθητές δεν μαθαίνουν πάντα αυτόνομα.

•Οι δάσκαλοι δεν λαμβάνουν υπόψη την επίβλεψει κατά τον προγραμματισμό της 
διδασκαλίας
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

μαθησιακή διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη τον μαθητή, θα τον συνοδεύσει στη διαδικασία και θα 

αξιολογήσει τη διαδικασία. Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες, να 

καθορίσει στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, να ξεκινήσει και να αναπτύξει το μαθησιακό 

δρομολόγιο, να αναπτύξει στρατηγικές και να επεξεργαστεί ένα μαθησιακό χαρτοφυλάκιο όπου θα 

αναλογιστεί τον εαυτό του/της. 

Για την οργάνωση της αυτόνομης εργασίας, ο δάσκαλος πρέπει να παρέχει στους μαθητές όλους τους 

απαραίτητους πόρους για την προώθηση της αυτόνομης μάθησης. Για την αξιολόγηση πρέπει να 

ληφθεί υπόψη η γνώση του περιεχομένου, ο βαθμός μάθησης και η χρήση ικανοτήτων και 

στρατηγικών μάθησης.

 

2. Μέθοδοι διδασκαλίας 

Κατά την ανάπτυξη μιας διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, δεν είναι μόνο απαραίτητο να 

επιλέγεται ένας τρόπος διδασκαλίας αλλά και να αποφασίζονται οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσει 

ο δάσκαλος για την εκτέλεσή της, καθώς η ίδια μέθοδος διδασκαλίας μπορεί να έχει πολλές μεθόδους 

διδασκαλίας που συνδέονται με αυτήν. Με τον όρο μέθοδος εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ο 

εκπαιδευτικός ασκεί τη διδακτική του δραστηριότητα. 

Παρακάτω, περιγράφουμε λεπτομερώς διάφορες μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις 

τάξεις λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στους μαθητές. 

Εκθετική μέθοδος ή κύρια τάξη 
Είναι γνωστή ως η παρουσίαση ενός δομημένου θέματος με σκοπό την παροχή οργανωμένων  

πληροφοριών σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια. Ο δάσκαλος εστιάζει το περιεχόμενο του θέματος στη 

λεκτική έκθεση. Ο δάσκαλος είναι το άτομο που κατέχει το αντικείμενο και έχει τις δεξιότητες να 

μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες στους μαθητές. Για να επιτευχθούν οι αναμενόμενοι στόχοι, πρέπει 

να οργανωθεί. Στο πρώτο μέρος, στην έκθεση, ο δάσκαλος πρέπει να είναι σε θέση να τραβήξει την 

προσοχή εν όψει της σημασίας του θέματος. Η ανάπτυξη θα πρέπει να γίνει με δομημένο τρόπο ώστε 

να επιτρέπει την παρατήρηση της συνοχής των περιεχομένων και την επεξεργασία ενός 

εννοιολογικού χάρτη με αυτό. Στην τελική φάση, το κλείσιμο θα πρέπει να διευκολύνει την 

επεξεργασία μιας περίληψης όλων των πληροφοριών και να διευκολύνει την απόκτηση της νέας 

γνώσης με την προηγουμένως αποκτηθείσα. Η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθοδολογίας 

εξαρτάται από το τι χρησιμοποιεί ο δάσκαλος για να μεταφέρει τις πληροφορίες στους μαθητές. 

 

 

 

Πλεονεκτήματα

•Επιτρέπει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και την αυτόνομη εργασία

•Είναι ένας τρόπος να εκπαιδεύσεις έναν επαγγελματία να ενεργεί αυτόνομα.

Δυσκολίες

•Πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί υψηλό γνωστικό επίπεδο

•Έλλειψη κουλτούρας που σχετίζεται με την αυτόνομη μάθηση.

•Έλλειψη οικονομικής υποστήριξης για αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες.
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

Ικανότητες 

Γνώση 

Γενικά για μάθηση Επεξεργασία των 
παρεχόμενων 
πληροφοριών: 
επιλογή και οργάνωση 
δεδομένων, 
καταγραφή και μνήμη 
κ.λπ. 

Ακαδημαϊκοί που 
συνδέονται με ένα 
θέμα 

Απόκτηση, κατανόηση 
και συστηματοποίηση 
συγκεκριμένων 
γνώσεων που 
σχετίζονται με ένα 
αντικείμενο. 

Συνδέεται με τον 
επαγγελματικό κόσμο 

Εφαρμογή και 
αξιοποίηση της 
γνώσης για την 
επίλυση 
επαγγελματικών 
προβλημάτων. 

Δεξιότητες και 
ικανότητες 

Διανοούμενοι Απόκτηση 
στρατηγικών 
προβληματισμού, 
σύνθεσης και 
αξιολόγησης. 

Επικοινωνία -Κοινοποίηση ιδεών 
και επεξεργασία 
συμπερασμάτων. 

Διαπροσωπικές 
σχέσεις 

-Σχέση με τον 
δάσκαλο/ομιλητή. 

Προσωπική 
οργάνωση/διαχείριση 

- Μαθαίνω να ακούω. 

Στάσεις και αξίες 

Επαγγελματική 
ανάπτυξη 

-Συζητώντας με 
άλλους τις ιδέες που 
διατυπώθηκαν 

Προσωπική δέσμευση Απόκτηση 
στρατηγικών 
σχεδιασμού, 
οργάνωσης και 
διαχείρισης χρόνου 
και πόρων για 
μάθηση. 
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

Γνωστικές διαδικασίες που 
πρέπει να αναπτυχθούν 

στους μαθητές και 
στρατηγικές διδασκαλίας 

Οι γνωστικές διαδικασίες 
πρέπει να ενεργοποιηθούν 

στον μαθητή 

Στρατηγικές διδασκαλίας 

Αντίληψη και κίνητρο για 
μάθηση 

-Καλή εισαγωγή 
- Περίληψη του θέματος 
- Ενδιαφέρον για το θέμα 
-Ενθουσιασμός για το θέμα 
-Συγκέντρωση  του 
περιεχομένου 
-Χρησιμοποιήστε πόρους για 
να τραβήξετε την προσοχή τους 

Επαρκής απόκτηση και 
επεξεργασία των παρεχόμενων 
πληροφοριών 

-Επιλογή περιεχομένου που θα 
διδαχθεί 
-Δόμηση περιεχομένου 
-Σαφής έκθεση 
-Χρησιμοποιήστε παύσεις 
-Παρέχετε σημειώσεις 
-Δώστε έμφαση σε έννοιες και 
περιλήψεις 

Ανάπτυξη της σκέψης του ίδιου 
του μαθητή 

-Προτείνετε ερωτήσεις, 
προβλήματα ή υποθέσεις 
-Τονώστε τον προσωπικό 
συλλογισμό 
-Προτείνετε δραστηριότητες 
-Διευκόλυνση περιγραμμάτων 
-Προώθηση της συμμετοχής 
-Συσχετίστε γνώσεις και 
εφαρμογές 

 

Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη 

μαθήματος: 
εργασίες που 

πρέπει να 
εκτελεστούν 

από τον 
δάσκαλο και 
τους μαθητές 

Συγχρονισμός Καθήκοντα του δασκάλου Εργασίες μαθητών 

Πριν από τη 
διδασκαλία μιας 
τάξης 
τάξη 

- Επιλέξτε στόχους και 
περιεχόμενα. 
- Ετοιμάστε την παρουσίαση. 
- Αποφασίστε για τις 
στρατηγικές που θα 
χρησιμοποιήσετε. 
- Σχεδιάστε δραστηριότητες. 

- Επανεξέταση γνώσεων. 
- Εκτέλεση 
προηγούμενων 
δραστηριοτήτων. 
- Προετοιμάστε το υλικό 
της τάξης. 

Κατά την 
υλοποίηση 

- Μεταφέρετε πληροφορίες. 
- Εξηγήστε ξεκάθαρα το 
περιεχόμενο. 
- Διατηρήστε την προσοχή. 
- Εκτέλεση δραστηριοτήτων. 
- Διευκόλυνση της 
συμμετοχής/αποτελεσματικής 
χρήσης των ερωτήσεων. 
 

- Ακούστε και κρατήστε 
σημειώσεις. 
- Αντιφατικές 
πληροφορίες. 
- Δημιουργήστε δικές 
σας ιδέες. 
- Διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων. 

Μετά από ένα 
μάθημα 

- Ενίσχυση της μάθησης μέσω 
φροντιστηρίων. 
- Αξιολόγηση της μάθησης. 
- Αξιολογήστε τα μαθήματα. 

- Εκτέλεση 
δραστηριοτήτων. 
- Πλήρεις πληροφορίες. 
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

- Προτείνετε βελτιώσεις. - Οργάνωση και 
ενοποίηση γνώσεων. 
- Αυτοδιδασκαλίας 

 

 

Διαδικασίες από 
την αξιολόγηση 

Αντικείμενο προς 
αξιολόγηση 

Συγχρονισμός Διαδικασία 

Αξιολόγηση 
των 
μαθητών 

Από τη μάθηση 
που 
αποκτήθηκε 

Βραχυπρόθεσμα - Προφορικές 
εξετάσεις. 
- Τεστ σύντομης 
απάντησης. 
- Αντικειμενικές 
ερωτήσεις. 

Μακροπρόθεσμα - Αντικειμενικά τεστ. 
- Τεστ σύντομης 
απάντησης. 
- Δοκιμές εκτέλεσης. 

Δραστηριότητες 
και εργασίες 
που 
εκτελούνται 

Βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα 

- Λίστα ελέγχου και 
κλίμακες. 
- Διανθισμένες 
ερωτήσεις κατά τη 
διάρκεια του 
μαθήματος 
- Ανάπτυξη του 
μαθήματος. 
- Τεχνικές 
αυτοαξιολόγησης. 
- Εκθέσεις για τις 
δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν. 

Αξιολόγηση των εργασιών 
που εκτελεί ο εκπαιδευτικός. 

Βραχυπρόθεσμη: 
Ανάπτυξη έκθεσης 

- Παρατηρήσεις στην 
τάξη. 
- Αντιδράσεις των 
μαθητών. 
- Κλίμακες 
αξιολόγησης. 

Μεσοπρόθεσμος: 
Ανασκόπηση της 
διδακτικής 
πρακτικής 

- Αξιολόγηση από 
ομοτίμους. 
- Επίβλεψη από 
μέντορα. 
- Αυτο-αξιολόγησης. 
- Έρευνες μαθητών. 
-Χαρτοφυλάκιο 
/Διδακτικό 
χαρτοφυλάκιο. 
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

 

Μελέτη Περίπτωσης 
Η μελέτη περίπτωσης αποτελείται από μια εντατική και πλήρη ανάλυση ενός πραγματικού 

προβλήματος ή γεγονότος ώστε να  μαθευτεί, να ερμηνευτεί, να λυθεί, να δημιουργήσει υποθέσεις, 

να αντιπαραβάλει δεδομένα, να αναστοχαστεί, να ολοκληρώσει τη γνώση, να το διαγνώσει και, 

μερικές φορές, να εκπαιδευτεί σε πιθανές εναλλακτικές διαδικασίες λύσης . 

Η διαδικασία συνίσταται στην παρουσίαση της υπόθεσης, που επεξεργάζεται ο δάσκαλος. Τα στάδια 

από τα οποία αποτελείται είναι τα ακόλουθα: 

- Παρουσίαση και εξοικείωση με το θέμα: μαζί με τον δάσκαλο, πραγματοποιείται μια αρχική 

ομαδική ανάλυση για την ερμηνεία και την αποσαφήνιση των διαφορετικών απόψεων. 

- Ανάλυση της υπόθεσης: εντοπισμός του προβλήματος, ανίχνευση δυνατών και αδυναμιών, 

προσέγγιση των απαντήσεων και αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. 

- Προετοιμασία συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων: με συνεργατικό τρόπο, εξετάζονται όλες 

οι εναλλακτικές λύσεις για να προτείνεται λύση. 

Η διαδικασία επιλογής περιπτώσεων είναι σημαντική, καθώς πρέπει να σχετίζεται με τους στόχους 

και τα θέματα μελέτης που εργάζονταν εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν τρεις τύποι: εστίαση στην 

ανάλυση περιπτώσεων, στην εφαρμογή αρχών ή στην εκπαίδευση, δίνοντας λύση στην κατάσταση. 

Ο δάσκαλος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την υπόθεση. Στην αρχή, θα πρέπει να παρουσιάσει 

την υπόθεση και να ξεκαθαρίσει τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσουν οι μαθητές, να 

παρακολουθήσει την εξέλιξη της δραστηριότητας και, αν χρειαστεί, να βοηθήσει στο συμπέρασμα. 

Τεχνικές όπως ο καταιγισμός ιδεών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενεργοποιήσουν την 

ανάπτυξη της δραστηριότητας. Με την ολοκλήρωσή του, μπορείτε να καταγράψετε τις συνεισφορές 

των μαθητών για αξιολόγηση. 

Στην περίπτωση των μαθητών, θα πρέπει να αναλύσουν τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, να 

αναφέρουν εναλλακτικές και να συζητήσουν με τους υπόλοιπους συμμαθητές, 

επιχειρηματολογώντας τις ιδέες τους, για να καταλήξουν σε συμπέρασμα. 

 

 

 

 

 

Πλεονεκτήματα

•Εξοικονόμηση χρόνου

•Η παρουσία του δασκάλου πρόσωπο με πρόσωπο

•Επιτρέπει τη συμμετοχή σε μεγάλες ομάδες

Δυσκολίες

•Μικρή συμμετοχή των μαθητών

•Μικρή ανατροφοδότηση

•Έλλειψη προσοχής στον ατομικό ρυθμό
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  15 
To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

Ικανότητες 

Γνώση 

Γενικά για τη μάθηση 

- Παρατήρηση, 
αναγνώριση, 
καταστάσεις και 
πραγματικές 
περιπτώσεις. 
-Ανάλυση, 
συλλογισμός και λήψη 
αποφάσεων. 

Ακαδημαϊκοί που 
συνδέονται με ένα 
θέμα 

-Ερμηνεία των 
περιπτώσεων από τη 
σκοπιά της 
συγκεκριμένης γνώσης 
ενός θέματος, 
θεωρητικές 
προσεγγίσεις ή 
εφαρμοσμένες λύσεις. 
-Δημιουργία νέων 
γνώσεων για το 
αντικείμενο από 
μελέτες περιπτώσεων. 

Συνδέεται με τον 
επαγγελματικό κόσμο 

-Γνώση, χρήση και 
απόκτηση δεξιοτήτων 
απασχολησιμότητας 
και ικανοτήτων που 
απαιτούνται σε έναν 
επαγγελματικό τομέα. 
-Να κάνει 
τεκμηριωμένες κρίσεις 
για περίπλοκες 
καταστάσεις στον 
επαγγελματικό κόσμο. 
-Να κάνει 
τεκμηριωμένες κρίσεις 
για περίπλοκες 
καταστάσεις στον 
επαγγελματικό κόσμο. 
-Γνώση χρήσεων, 
διαδικασιών, όρων και 
πλαισίου που 
συνδέονται με 
επαγγελματικές 
ικανότητες 

Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Διανοούμενοι 

Ικανότητα 
δημιουργίας, 
σχεδίασης και 
υλοποίησης 
εφαρμοσμένης και 
οργανικής γνώσης που 
προσαρμόζεται στις 
ανάγκες των 
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  16 
To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

περιπτώσεων και του 
πραγματικού κόσμου. 

Επικοινωνία 

Δεξιότητες 
επικοινωνίας ιδεών, 
επιχειρηματολογίας 
και ιδεών, 
επιχειρηματολογίας 
και επεξεργασίας 
συμπερασμάτων με 
αποτελεσματικό τρόπο 
διαφορετικές 
καταστάσεις και κοινό. 

Διαπροσωπικές 
σχέσεις 

Ικανότητα ακρόασης, 
σεβασμός των ιδεών 
των άλλων, διάλογος 
κ.λπ. 

Προσωπική 
οργάνωση/διαχείριση 

-Ικανότητες επίλυσης, 
διαχείρισης τεχνικών, 
διαδικασιών, πόρων ή 
προσεγγίσεων που 
συμβάλλουν στην 
επιτυχή ανάπτυξη 
υποθέσεων. 
-Γνωρίζουν πώς να 
κατανέμουν εργασίες 
σύμφωνα με κριτήρια 
ικανότητας σε μια 
επαγγελματική ομάδα. 
- Αναγνωρίστε τις 
βασικές στιγμές στο 
σχεδιασμό και την 
εκτέλεση μιας 
υπόθεσης, 
προβλέποντας 
χρόνους, μέσα και 
πόρους. 

Στάσεις και αξίες 
Επαγγελματική 
ανάπτυξη 

Να διαθέτει τις 
απαραίτητες 
δεξιότητες για την 
επαγγελματική 
πρακτική αυτόνομη 
επαγγελματική 
πρακτική, με 
εργαλειακές 
πρωτοβουλίες 
(προσαρμογή, ανοχή, 
ευελιξία) που να 
εφαρμόζονται σε ένα 
ευρύ φάσμα 
απρόβλεπτων 
καταστάσεων. 
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  17 
To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

Προσωπική δέσμευση 

Να έχουν την 
πρωτοβουλία να 
γνωρίζουν πώς να 
λύνουν προβλήματα 
με υπευθυνότητα και 
αυτονομία, 
σταθμίζοντας 
πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. 

 

Για την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας εξαρτάται από τους επιδιωκόμενους στόχους, στην 

προκειμένη περίπτωση, την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική 

δέσμευση. Μπορεί να αξιολογηθεί από την ποιότητα των συνεισφορών των μαθητών ή από τη 

συμμετοχή τους. Θα πρέπει να διεξάγεται μια συνεχής και διαδικαστική αξιολόγηση, 

χρησιμοποιώντας στρατηγικές εξερεύνησης όπως η παρατήρηση, ένα φύλλο καταγραφής ή η 

συμπλήρωση λιστών ελέγχου με τα στοιχεία των ικανοτήτων και τους στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν.

 

Επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων 
Για την επίλυση αυτού του τύπου ασκήσεων, ο μαθητής καλείται να αναπτύξει τις κατάλληλες λύσεις 

λαμβάνοντας υπόψη ρουτίνες, τύπους, ερμηνεία αποτελεσμάτων ή μετασχηματισμό των διαθέσιμων 

πληροφοριών. Ο δάσκαλος μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως συμπλήρωμα σε ένα master class, καθώς 

απαιτεί προηγούμενη εξήγηση. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της προηγούμενης γνώσης. Ξυπνά 

το ενδιαφέρον των μαθητών. Είναι ένας τρόπος αξιολόγησης της μάθησης. 

Υπάρχουν πολλά είδη ασκήσεων ανάλογα με τη λύση, τη διαδικασία ή την εργασία τους. Μπορούν 

να επεξεργαστούν με διαφορετικούς βαθμούς πολυπλοκότητας και πληροφοριών. Σκοπός αυτής της 

άσκησης είναι να εφαρμόσει στην πράξη ό,τι έχει μάθει και να εδραιώσει αυτές τις γνώσεις και 

στρατηγικές. Τα απαραίτητα στάδια για την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας είναι: 

- Αναγνώριση του προβλήματος και κατανόησή του 

- Ανάλυση, αναζήτηση και επιλογή της διαδικασίας επίλυσης 

- Εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης 

- Επαλήθευση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

-  

Πλεονεκτήματα

•Ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων

•Κίνητρο για μάθηση

•Εκπαίδευση στην επίλυση προβλημάτων

•Σύνδεση με την πραγματικότητα

•Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας

Δυσκολίες

•Πολυπλοκότητα σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς πιθανές συγκεκριμένες λύσεις

•Δυσκολία εκτέλεσης με μεγάλες ομάδες ανθρώπων

•Εξάρτηση από την ικανότητα του δασκάλου να δημιουργεί ενσυναίσθηση και ανθρωπιά
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  18 
To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

Ικανότητες 

Γνώση 
 

Γενικά για τη μάθηση Επεξεργασία της 
επιλογής πληροφοριών 
και οργάνωσης 
δεδομένων, καταγραφής 
και δεδομένων, 
εγγραφής και μνήμης 
κ.λπ. 

Ακαδημαϊκοί που 
συνδέονται με ένα θέμα 

Απόκτηση, κατανόηση 
και συστηματοποίηση 
συγκεκριμένων γνώσεων 
που σχετίζονται με ένα 
αντικείμενο. 

Συνδέεται με τον 
επαγγελματικό κόσμο 

Εφαρμογή και 
αξιοποίηση της γνώσης 
για την επίλυση 
επαγγελματικών 
προβλημάτων. 

Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

Διανοοούμενοι Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
που διευκολύνουν τη 
σκέψη του ίδιου του 
μαθητή. 

Προσωπική 
οργάνωση/διαχείριση 

Ανάπτυξη 
προγραμματισμού, 
οργάνωσης και 
σχεδιασμού, οργάνωση 
και διαχείριση χρόνου 
και πόρων για μάθηση. 

Στάσεις και αξίες 

Επαγγελματική 
ανάπτυξη 

Απόκτηση συνηθειών 
επαγγελματικής 
αυστηρότητας. 

Προσωπική δέσμευση Ανάπτυξη κινήτρων, 
προσοχής και 
προσπάθειας για 
μάθηση. 

 

Διαδικασίες 
από την 

αξιολόγηση 

Αντικείμενο προς 
αξιολόγηση 

Συγχρονισμός Διαδικασία 

Οι μαθητές μαθαίνουν 
Βραχυπρόθεσμα 

- Τεστ σύντομης απάντησης 
-Παρατηρήσεις στην τάξη 
- Τεστ απόδοσης 

Μακροπρόθεσμα -Δοκιμή εκτέλεσης 

Διδακτική 
δραστηριότητα 

Εξέλιξη της συνεδρίας 
-Παρατηρήσεις στην τάξη 
- Αντιδράσεις των μαθητών 

Ανασκόπηση της 
διδακτικής πρακτικής 

- Κριτική από ομοτίμους 
-Μικροδιδασκαλία 
- Κλινική επίβλεψη 
-Αυτο-αξιολόγησης 
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

 

Εκμάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων 
Πρόκειται για μια μέθοδο διδασκαλίας-μάθησης που έχει ως αφετηρία ένα πρόβλημα που πρέπει να 

λύσει ο μαθητής για να αναπτύξει προηγουμένες καθορισμένες ικανότητες. Βασίζεται στην ιδέα ότι ο 

μαθητής μαθαίνει καλύτερα όταν πρέπει να ρωτήσει για τις καθημερινές δραστηριότητες της 

πραγματικής ζωής. Οι μαθητές είναι αυτοί που πρέπει να εντοπίσουν, να βρουν και να 

χρησιμοποιήσουν τους απαραίτητους πόρους για να λύσουν αυτήν την κατάσταση, η οποία μερικές 

φορές προκύπτει με λίγες πληροφορίες. Επιπλέον, η συνεργασία στην επίλυση του προβλήματος 

διευκολύνει τη μάθηση. Ο δάσκαλος περιορίζεται στο να είναι διευκολυντής. 

Αποτελείται από τέσσερα στάδια 

 

Οι ικανότητες που εξασκούνται με την ανάπτυξη αυτού του είδους δραστηριότητας είναι: 

- Επίλυση προβλήματος 

- Λήψη αποφάσης 

- Ομαδική δουλειά 

- Επικοινωνία (επιχειρηματολογία και παρουσίαση πληροφοριών) 

- Στάσεις και αξιώσεις: αναθεώρηση, ανεκτικότητα, ακρίβεια ή αντίθεση. 

Η αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

- Παρακολούθηση των εργασιών της ομάδας και της συμμετοχής κάθε συνιστώσας. 

- Ανάλυση του τελικού προϊόντος της ομάδας ή της έκθεσης που εκπόνησε η ομάδα. 

- Αξιολόγηση της παρουσίασης που έγινε από την ομάδα και των απαντήσεων που δόθηκαν 

στις ερωτήσεις που έκαναν οι υπόλοιποι μαθητές ή ο καθηγητής 

Πλεονεκτήματα

•Ανάγκη παρουσίας δασκάλου

•Διευκολύνει την εκπαίδευση στην επίλυση προβλημάτων

•Μπορεί να εργαστεί αυτόνομα ή ομαδικά

•Σύνδεση με την πραγματικότητα

•Κίνητρο των μαθητών

•posibilidad de atender el ritmo de trabajo de manera ατομικόΔυσκολίες

•Ανάγκη για μικρές ομάδες

•Τεχνητές καταστάσεις

•Πολλή δουλειά για διόρθωμα για τον δάσκαλο

Παρουσίαση του 
προβλήματος από 

τον δάσκαλο

Ο μαθητής 
προσδιορίζει τις 

μαθησιακές 
ανάγκεςκές ανάγκες

Συλλέγουν 
πληροφορίες για να 
ολοκληρώσουν τις 

προηγούμενες 
γνώσεις και 

δεξιότητές τους

Οι μαθητές λύνουν 
το πρόβλημα και 

δίνουν μια 
αιτιολογημένη λύση 
στα οποία μπορούν 

να τεθούν νέα 
προβλήματα που 

τους επιτρέπουν να 
είναι η αρχή μιας 
άλλης άσκησης
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

 

Μάθηση προσανατολισμένη στο έργο 
Πρόκειται για μια μέθοδο διδασκαλίας-μάθησης κατά την οποία οι μαθητές πρέπει να 

πραγματοποιήσουν μια εργασία σε δεδομένο χρόνο για να λύσουν ένα πρόβλημα σχεδιάζοντας και 

πραγματοποιώντας μια σειρά από δραστηριότητες. Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στην ανάπτυξη 

και εφαρμογή της γνώσης που έχει αποκτηθεί και είναι απαραίτητη η σωστή χρήση των πόρων. 

Περιλαμβάνει μια ερευνητική διαδικασία που σχετίζεται με ένα θέμα για την επίλυση του 

προβλήματος από ανοιχτές λύσεις ή δύσκολα θέματα που επιτρέπουν τη δημιουργία νέας γνώσης 

και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Επιτρέπει στον μαθητή να είναι πιο υπεύθυνος για τη μάθησή του 

και να εφαρμόζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει στη μαθησιακή διαδικασία, 

μαθαίνει κάνοντας κάτι. 

Το πρόβλημα που τίθεται πρέπει να σχετίζεται με το θέμα που δουλεύεται. Αυτά τα προβλήματα 

αντιμετωπίζουν πραγματικές καταστάσεις. Αποτελούνται από 4 φάσεις: 

- Πληροφορίες: οι μαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες για την επίλυση της εργασίας. 

- Σχεδιασμός: προετοιμασία του σχεδίου εργασίας, μεθοδολογική δομή, όργανα και μέσα 

εργασίας και επιλογή πιθανών εναλλακτικών λύσεων. 

- Πραγματοποίηση: πειραματική και ερευνητική δράση, άσκηση και ανάλυση της 

δημιουργικής, αυτόνομης και υπεύθυνης δράσης. 

- Αξιολόγηση: οι μαθητές αναφέρουν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τα συζητούν με 

τον δάσκαλο. 

-  

Ικανότητες Γνώση 

Γενικά για τη μάθηση 
-Ανάλυση 
-Σύνθεση 
-Εννοιολόγηση 

Ακαδημαϊκοί που 
συνδέονται με ένα 
θέμα 

Ανάπτυξη και 
εμβάθυνση τεχνικών 
γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων 

Συνδέεται με τον 
επαγγελματικό κόσμο 

-Έρευνα και 
καινοτομία τεχνικών 
λύσεων 
-Μεταφορά γενικών 
και ειδικών γνώσεων 
και διαδικασιών σε 
πρακτικές 
καταστάσεις. 

Πλεονεκτήματα

•Επιτρέπει την ανάλυση θεμάτων επαγγελματικής πρακτικής

•Διευκολύνει την εκμάθηση πολύπλοκων ικανοτήτων που σχετίζονται με την ομαδική 
εργασία, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων

•Προάγει την ομαδική εργασία

Δυσκολίες

•Δυσκολία στην κατανόηση της κατάστασης

•Μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις μεταξύ των μαθητών

•Απαιτεί δουλειά από την πλευρά του δασκάλου
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

Δεξιότητες και 
ικανότητες 

Διανοούμενοι 
-Συστηματική σκέψη 
-Κριτική σκέψη 

Επικοινωνία 

-Διαχείριση 
πληροφοριών 
-Προφορική και 
γραπτή έκφραση 

Διαπροσωπικές 
σχέσεις 

-Ομαδική εργασία 
-Σεβασμός στους 
άλλους 
-Ατομική και ομαδική 
ευθύνη 

Προσωπική 
οργάνωση/διαχείριση 

-Σχεδιασμός, 
οργάνωση και εργασία 
-Ερευνητικός 
σχεδιασμός 
-Λήψη αποφάσης 

Στάσεις και αξίες 

Επαγγελματική 
ανάπτυξη 

-Πρωτοβουλία 
-Συνοχή 
-Συστηματοποίηση 

Προσωπική δέσμευση 
-Προσωπική και 
ομαδική ευθύνη 

 

Για την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές πρέπει να: 

- Παραδώσουν γραπτή αναφορά για το έργο ως ομάδα. 

- Παρουσιάσουν μια ομαδική παρουσίαση για το έργο στους δασκάλους. 

- Παρουσιάσουν και συζητήσουν το έργο στους δασκάλους. 

 

Συνεργατική μάθηση 
Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τη μάθηση τη δική τους και των συμμαθητών τους. Δίνει 

προτεραιότητα στη συνεργασία έναντι του ανταγωνισμού. Είναι μια κατάλληλη δραστηριότητα για 

την απόκτηση ικανοτήτων που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους, την επίλυση 

προβλημάτων και την απόκτηση στάσεων και αξιών. Δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους για την επίτευξη ενεργούς και ουσιαστικής μάθησης. 

Μπορεί να αναπτυχθεί μια μέθοδος εντός και εκτός της τάξης με ομάδες μαθητών μεταξύ τεσσάρων 

και έξι ατόμων. Οι ομάδες λαμβάνουν κάποιες οδηγίες από τον δάσκαλο και, από αυτό, αρχίζουν να 

Πλεονεκτήματα

•οι μαθητές πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους

•βελτιώνει τα κίνητρα

•τους επιτρέπει να εφαρμόζουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να βελτιώσουν τις 
ικανότητές τους.

•προωθεί την ολοκληρωμένη μάθηση

•αυξημένη αυτοπεποίθηση

•ενθαρρύνει την έρευνα Δυσκολίες

•χαμηλό κίνητρο των μαθητών

•δυσκολία στη χρήση της μεθόδου χωρίς την απόκτηση των απαραίτητων προηγούμενων 
γνώσεων.
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

αναπτύσσουν την εργασία. Το έργο είναι πιο εμπλουτισμένο όταν η ομάδα είναι πιο ετερογενής. 

Μόλις τελειώσει, κάθε ομάδα μπορεί να μοιραστεί τα αποτελέσματά της. 

Ικανότητες 

Γνώση 

Γενικά για τη μάθηση 

Αναζήτηση, επιλογή, 
οργάνωση και 
αξιολόγηση 
πληροφοριών. 

Ακαδημαϊκοί που 
συνδέονται με ένα 
θέμα 

Βαθιά κατανόηση των 
αφηρημένων εννοιών 
που είναι απαραίτητες 
για το θέμα. 

Συνδέεται με τον 
επαγγελματικό κόσμο 

Προσαρμογή και 
εφαρμογή της γνώσης 
σε πραγματικές 
καταστάσεις. 

Δεξιότητες και 
ικανότητες 

Διανοούμενοι 
-Δημιουργική επίλυση 
προβλημάτων. 
-Σύνοψη και σύνθεση. 

Επικοινωνία 

-Προφορική έκφραση. 
σχεδιασμός και 
δόμηση του λόγου, 
διαχείριση 
διεκδικητικότητας, 
σαφήνεια στην 
έκθεση, 
αναπροσαρμογή του 
λόγου σύμφωνα με τα 
σχόλια που 
λαμβάνονται. 
-Θέτοντας ερωτήματα 
κ.λπ. 

Διαπροσωπικές 
σχέσεις 

-Βάζοντας ρόλους 
(αρχηγός, 
συντονιστής, 
γραμματέας...). 
-Αναγνώριση 
συνεισφορών. 
-Έκφραση διαφωνίας. 
- Ενθάρρυνση των 
άλλων. 
- Εκφράζοντας 
υποστήριξη. 
-Ζητήστε διευκρίνιση. 
-Μείωση εντάσεων. 
- Διαμεσολαβητική 
σύγκρουση. 

Προσωπική 
οργάνωση/διαχείριση 

-Αντιμετώπιση της 
αβεβαιότητας. 
-Επαληθεύστε την 
ύπαρξη συναίνεσης. 
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

-Επαληθεύστε την 
κατανόηση. 
-Εστιάστε την ομάδα 
στη δουλειά της. 
-Επεξεργαστείτε τις 
ιδέες των άλλων. 
-Ακολουθείστε 
οδηγίες. 
-Ρύθμιση του χρόνου 
εργασίας. 
- Επιμονή στην 
εργασία 

Στάσεις και αξίες 

Επαγγελματική 
ανάπτυξη 

- Εκφράστε τα 
συναισθήματα σας. 
-Δείξτε εκτίμηση. 
-Επιτυχής εμπειρία 
αλληλεπίδρασης με 
άτομα ή ομάδες. 
-Προσεγγίστε τις 
προοπτικές και τις 
συνεισφορές των 
άλλων ως ευκαιρίες 
για μάθηση. 

Προσωπική δέσμευση 

- Εξασκηθείτε στην 
ενεργητική ακρόαση. 
-Δέσμευση για αλλαγή 
και κοινωνική 
ανάπτυξη. 
-Ευαισθητοποίηση της 
κοινότητας, 
συνεργασία έναντι του 
ανταγωνισμού. 
-Υποθέτοντας τη 
διαφορά και την 
πολυταυτότητα. 

 

Όσον αφορά την αξιολόγηση, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε διάφορες αξιολογήσεις ανάλογα με 

τη στιγμή που αναπτύσσεται η δραστηριότητα: 

- Αρχική αξιολόγηση: γνώση των βασικών ικανοτήτων των μελών της ομάδας για τη δημιουργία 

δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την επίτευξη αυτών των ικανοτήτων. 

- Συνεχής αξιολόγηση: στιγμή ατομικού και ομαδικού προβληματισμού για τις διαδικασίες 

ανάπτυξης της δραστηριότητας για πρόταση βελτιώσεων και επαναπροσανατολισμού της 

εργασίας. 

- Τελική αξιολόγηση: αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ή των εκθέσεων των ομάδων εργασίας, 

των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν και των ικανοτήτων που επιτεύχθηκαν. 



MENTORme – [Didactic guidelines] no. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  24 
To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

- Αξιολόγηση κλεισίματος: αξιολόγηση των επιτευγμάτων του προγράμματος και της απόδοσης του 

δασκάλου.

 

Μαθητοκεντρική μάθηση και διδασκαλία (SCLT) 

Εκτός από την παρουσίαση των τρόπων διδασκαλίας και των μεθόδων διδασκαλίας, αξίζει επίσης να 

παρουσιαστούν σύγχρονες έννοιες που υπάρχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα από αυτά είναι 

η λεγόμενη μαθητοκεντρική μάθηση και διδασκαλία (SCLT). 

Σύμφωνα με την έκθεση «Μάθηση και διδασκαλία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Trends 2018” Οι ευρωπαϊκές πολιτικές και τα μέσα έχουν τονώσει την υιοθέτηση και την εφαρμογή 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της μαθητευοκεντρικής μάθησης (SCL) σε επίπεδο συστήματος 

και ιδρυμάτων (Gaebel, Zhang, 2018). 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί και τρόποι με τους οποίους το SCL εφαρμόζεται από ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την έκθεση «Χαρτογράφηση και ανάλυση 

μαθησιοκεντρικών πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας: χρησιμοποιήσιμη γνώση για την υποστήριξη 

μιας πιο χωρίς αποκλεισμούς, υψηλής ποιότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» η μαθητευοκεντρική 

μάθηση και διδασκαλία είναι «μια γενική προσέγγιση για το σχεδιασμό της μάθησης και της 

διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θεμελιώνεται στην έννοια του φοιτητικού 

γραφείου». Το SCLT μπορεί επίσης να οριστεί ως «παιδαγωγικές έννοιες όπου οι μαθητές και η 

μάθησή τους τοποθετούνται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο την προώθηση 

βαθύτερων μαθησιακών διαδικασιών και αποτελεσμάτων ώστε οι μαθητές να γίνουν 

αυτοκατευθυνόμενοι, δια βίου μαθητές» (Hoidn 2017a, 2019 , όπως αναφέρεται στο: Klemenčič et 

al., 2020). Αφορά τις δυνατότητες των μαθητών να συμμετέχουν, να επηρεάζουν και να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις μαθησιακές τους διαδρομές και περιβάλλοντα, να έχουν μια 

μεταμορφωτική μαθησιακή εμπειρία και να επιτυγχάνουν έτσι βαθύτερα τα μαθησιακά τους 

αποτελέσματα. Υπάρχουν τρία στοιχεία που χρησιμοποιούνται συχνά ως βάση για τον ορισμό της 

μάθησης και της διδασκαλίας με επίκεντρο τον μαθητή: η ικανοποίηση των μαθητών, η δέσμευση 

των μαθητών και η συμμετοχή των μαθητών (Klemenčič et al., 2020). 

Για να κατανοήσουμε σε βάθος την έννοια του SCLT, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις βασικές αρχές 

του (προσαρμοσμένο από το Hoidn and Klemenčič προσεχώς· Klemenčič et al., 2020): 

• Υπάρχει μια σύμπραξη που βασίζεται στην αλληλεξάρτηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών στις διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης. 

Πλεονεκτήματα

•κίνητρο στην εργασία

•στάσεις συμμετοχής και πρωτοβουλίας

•κατανόηση της διαδικασίας και των εννοιών

•ανάπτυξη κριτικής σκέψης

•απόκτηση στρατηγικών επιχειρηματολογίας

•εκμάθηση κοινωνικών ικανοτήτων Δυσκολίες

•η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας είναι απαραίτητη για τον εμπλουτισμό της 
παρέμβασης και της εργασίας.

•απαιτεί επιμονή από την πλευρά του δασκάλου
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

• Οι μαθητές έχουν αυξημένες ευθύνες στη μαθησιακή διαδικασία και αναπτύσσουν 

ισχυρότερη αυτονομία. 

• Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να παρέχουν στους μαθητές πρόσβαση στη γνώση και να 

δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της γνώσης. 

• Τόσο οι μαθητές όσο και οι δάσκαλοι αγωνίζονται προς την αυτορρύθμιση, η οποία 

περιλαμβάνει σκόπιμο προβληματισμό και προσαρμογή των στρατηγικών μάθησης και 

διδασκαλίας τους. 

• Η αξιολόγηση χωρίζεται σε πολλαπλές αξιολογήσεις που περιλαμβάνει διαμορφωτική 

αξιολόγηση με έγκαιρη ανατροφοδότηση, αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από ομοτίμους. 

• Οι διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης SCLT προσαρμόζονται στη γνωστική περιοχή και στα 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα γνώσης. 

Για την πλήρη και επιτυχή εφαρμογή οικοσυστημάτων μάθησης και διδασκαλίας με επίκεντρο τους 

μαθητές, τα οικοσυστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν 10 αλληλοενισχυόμενα βασικά στοιχεία. Ένα 

από αυτά είναι το «Μαθητικοκεντρικό πρόγραμμα σπουδών και παιδαγωγικής», το οποίο σχετίζεται 

περισσότερο με το θέμα των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας. Οι προσεγγίσεις στην τάξη SCLT 

περιλαμβάνουν (Klemenčič et al., 2020): 

• συνεργατική μάθηση, 

• μάθηση βάσει διερεύνησης ή έρευνας, 

• μάθηση από ομοτίμους, 

• μάθηση βάσει έργου, 

• αυτορυθμιζόμενη μάθηση, 

• μάθηση που υποστηρίζεται από την τεχνολογία. 

Σύμφωνα με το έγγραφο «Student-Centred Learning Toolkit for students, staff and higher education 

institutions» υπάρχουν πολλές μέθοδοι μάθησης στο SCLT, οι οποίες μπορούν να χωριστούν σε αυτές 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός της τάξης (Attard et al., 2010 ): 

Μέσα στη Μορφή Διάλεξης Εκτός της Μορφής Διάλεξης 

• ομάδες buzz (σύντομη συζήτηση σε 
ομάδες των δύο) 

• χιονόμπαλες (μετατρέποντας τις 
ομάδες buzz σε μεγαλύτερες ομάδες) 

• διασταυρώσεις (ανάμειξη μαθητών σε 
ομάδες) 

• χρήση εκπαιδευτικών ομάδων 

• γύροι (δίνοντας σειρά σε 
μεμονωμένους μαθητές για να 
μιλήσουν) 

• κουίζ 

• συγγραφή προβληματισμών για το 
θέμα που μελετήσατε (διάρκεια 3-4 
λεπτά) 

• παρουσιάσεις μαθητών 

• παρουσιάσεις με αφίσες 

• παιχνίδι ρόλων 

• μαθητές που παράγουν νοητικούς 
χάρτες 

• ανεξάρτητα έργα 

• ομαδική συζήτηση 

• καθοδήγηση από συνομηλίκους άλλων 
μαθητών 

• ομαδική εργασεία 

• συζητήσεις 

• εκδρομές 

• πρακτικά θέματα 

• αναστοχαστικά ημερολόγια, 
ημερολόγια εκμάθησης 

• μάθηση με τη βοήθεια υπολογιστή 

• συγγραφή άρθρων στα μέσα 
ενημέρωσης 

• ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

Πηγή: Attard, A., Di Iorio, E., Geven, K., Santa, R. (2010). Student Centred Learning: Toolkit for students, staff and 

higher education institutions, The European Students’ Union: Brussels. https://www.esu-online.org/wp-

content/uploads/2016/07/4-SCL_toolkit_ESU_EI.pdf 

Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο μπορούμε να βρούμε χρήσιμες συμβουλές και στρατηγικές για τους 

εκπαιδευτικούς κατά την εφαρμογή του SCLT (Attard et al., 2010): 

• Κάνοντας τους μαθητές πιο ενεργούς στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων: Αυτό μπορεί 

να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων στην τάξη, επιτόπιας εργασίας και χρήσης πακέτων 

μάθησης με τη βοήθεια υπολογιστή, μεταξύ άλλων. 

• Ενημέρωση των μαθητών για το τι κάνουν και γιατί το κάνουν: Αυτό μπορεί να γίνει 

χρησιμοποιώντας αρχεία καταγραφής μάθησης, αναλυτικές παρουσιάσεις κλπ. 

• Εστίαση στην αλληλεπίδραση: Όπως η χρήση σεμιναρίων, ομάδων buzz και μεγαλύτερων 

ομάδων συζήτησης. 

• Εστίαση σε μεταβιβάσιμες δεξιότητες: Εξέταση πέρα από τις άμεσες απαιτήσεις μαθημάτων 

σε άλλα οφέλη για τους μαθητές που θα βοηθήσουν αργότερα στη σταδιοδρομία και στη ζωή 

τους 

• Λάβετε υπόψη σας να μειώσετε τον αριθμό των ωρών επαφής, για να έχετε περισσότερες 

μορφές SCL όπου είναι δυνατόν. 

Οι τεχνικές SCLT ενθαρρύνουν τους μαθητές να λύσουν προβλήματα, να απαντήσουν σε ερωτήσεις, 

να διατυπώσουν τις δικές τους ερωτήσεις, να συζητήσουν, να εξηγήσουν, να αξιολογήσουν, να 

αναλύσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τη μάθησή τους. Αυτές οι τεχνικές εμπλέκουν επίσης 

τους μαθητές με το μαθησιακό υλικό, με στόχο να τους κάνουν να σκεφτούν το υλικό που μελετούν 

και να αξιολογήσουν το δικό τους επίπεδο κατανόησης και δεξιοτήτων στο αντικείμενο (Klemenčič et 

al., 2020). 

Ας παρουσιάσουμε τώρα με περισσότερες λεπτομέρειες ορισμένες μαθητοκεντρικές τεχνικές 

μάθησης και διδασκαλίας που δεν έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν (Klemenčič et al., 2020): 

• Ο καταιγισμός ιδεών είναι μια στρατηγική διδασκαλίας στην οποία οι μαθητές συμμετέχουν 

σε δραστηριότητες στην τάξη απαντώντας ή παρουσιάζοντας απόψεις για διάφορα θέματα. 

Ο καταιγισμός ιδεών παρέχει μια χαλαρή, άτυπη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων που 

ενισχύει την κριτική σκέψη. Ενθαρρύνει τους μαθητές να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες. 

• Η ομάδα Buzz είναι μια στρατηγική SCLT που ενθαρρύνει τους μαθητές να σκέφτονται σε 

ζευγάρια και να συζητούν τις ιδέες τους μεταξύ τους. Η ομάδα buzz επιτρέπει στους μαθητές 

να αποκαλύψουν τη σκέψη τους σε ένα ασφαλές φόρουμ πριν παρουσιάσουν τις ιδέες τους 

δημόσια. 

• Το Jigsaw είναι μια τεχνική SCLT που χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες, αναθέτοντας μια 

ατομική εργασία σε κάθε μέλος της ομάδας. Αφού ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, οι 

μαθητές πρέπει να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στα άλλα μέλη της ομάδας. Η χρήση της 

στρατηγικής διδασκαλίας παζλ είναι ένας τρόπος για να βοηθήσετε τους μαθητές να 

κατανοήσουν και να διατηρήσουν πληροφορίες ενώ αναπτύσσουν τις δεξιότητες 

συνεργασίας τους. 

• Το παιχνίδι ρόλων είναι μια μέθοδος SCLT που επιτρέπει την πειραματική μάθηση. Για 

παράδειγμα, φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ χρησιμοποίησαν το παιχνίδι ρόλων 

κατά τη διάρκεια μιας μελέτης περίπτωσης για να επιδείξουν αφηγηματική ηγεσία και να 

αυτοσχεδιάσουν πώς θα διαχειρίζονταν μια δύσκολη κατάσταση εάν προέκυπτε στο χώρο 

εργασίας. 

https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2016/07/4-SCL_toolkit_ESU_EI.pdf
https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2016/07/4-SCL_toolkit_ESU_EI.pdf
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 

• Η εργασία σε μικρές ομάδες είναι μια τεχνική SCLT που εφαρμόζεται από τους δασκάλους 

για την ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών των μαθητών. Συνήθως, ο δάσκαλος χωρίζει 

τους μαθητές σε μικρές ομάδες και αναθέτει ένα έργο σε κάθε ομάδα. Στη συνέχεια, οι 

μαθητές επιλέγουν τους συγκεκριμένους ρόλους που θα αναλάβουν για να υλοποιήσουν την 

εργασία. 

Τέλος, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε 48 ευρωπαϊκές χώρες που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Πανεπιστημίων σχετικά με χρήσιμες προσεγγίσεις για την ενίσχυση της μάθησης των φοιτητών. Η 

έρευνα ρώτησε σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις ενεργούς διδασκαλίας που τα ιδρύματα 

βρήκαν χρήσιμες για την ενίσχυση της μάθησης των μαθητών: διδασκαλία σε μικρές ομάδες, μάθηση 

βάσει προβλημάτων, μάθηση από ομοτίμους (οι μαθητές μαθαίνουν μεταξύ τους), κοινοτικά έργα, 

flipped learning. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλες οι προσεγγίσεις βρέθηκαν χρήσιμες («πλήρως» 

και «σε κάποιο βαθμό») από τουλάχιστον τους μισούς ερωτηθέντες. Η διδασκαλία σε μικρές ομάδες 

βρέθηκε χρήσιμη από σχεδόν όλα τα ιδρύματα (91% «πλήρης» και «σε κάποιο βαθμό»), 

ακολουθούμενη από τη μάθηση με βάση το πρόβλημα (87%), τη μάθηση από ομοτίμους (75%), τα 

κοινοτικά έργα (72% ), και το flipped learning (54%) (Gaebel, Zhang, 2018). 

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να εξερευνήσετε τις άλλες τεχνικές και καλές πρακτικές SCLT που 

περιγράφονται στην έκθεση: «Χαρτογράφηση και ανάλυση μαθησιακών και διδακτικών πρακτικών 

με επίκεντρο τον μαθητή. Χρήσιμες γνώσεις για την υποστήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς: αναλυτική έρευνα», την οποία μπορείτε να βρείτε 

εδώ:https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cce61a7-6736-11ea-b735-

01aa75ed71a1/language-en  

 

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cce61a7-6736-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cce61a7-6736-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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To παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός. 
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