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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTOOL
Η αξία της εκπαίδευσης ενηλίκων για την απασχόληση και την κινητικότητα
αναγνωρίζεται ευρέως σε ολόκληρη την Ε.Ε., αλλά προς το παρόν η συμμετοχή των
ενηλίκων στη δια βίου μάθηση ποικίλλει σημαντικά και δεν είναι ικανοποιητική σε
πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να αυξηθεί η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως δηλώνει η
ανακοίνωση (2006) “ποτέ δεν είναι αργά για να μάθεις” (It Is Never Too Late To
Learn), όπως και το σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση ενηλίκων (2007), στο
επίκεντρο της προσέγγισης τίθενται ο μαθητευόμενος και η βελτίωση των
εκπαιδευτικών εργαλείων για τους εκπαιδευτές ενηλίκων.
Το INTOOL (ποτέ δεν είναι πολύ αργά να μάθεις πώς να μαθαίνεις) είναι ένα
πολυμερές σχέδιο που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια
του προγράμματος Grundtvig.

1. Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Στόχος του INTOOL είναι να αναπτύξει ένα σύνολο υλικών (Tool Box) που οι
εκπαιδευτές ενηλίκων θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν τις
δραστηριότητές τους με ενηλίκους εκπαιδευόμενους.
Το πρόγραμμα INTOOL σκοπεύει να προμηθεύσει τους φορείς που εμπλέκονται
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά, ώστε να
ανταποκριθούν στο σκοπό του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης «για την
ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος εκπαίδευσης των ενηλίκων προσιτό
σε όλους. Οι κύριοι στόχοι αφορούν στη συμμετοχή, στην ποιότητα και στην
αποτελεσματικότητα του συστήματος, στην αναγνώριση των αποτελεσμάτων της
μάθησης και στην παρακολούθηση αυτού του τομέα ».
Το υλικό αυτό θα βοηθήσει τους ενήλικους εκπαιδευόμενους:


να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να κατανοούν και να ανακαλούν
πληροφορίες, να απομνημονεύουν χρησιμοποιώντας ακρωνύμια και
αρκτικόλεξα, νοητικούς χάρτες, καθώς και σήμανση και υπογράμμιση των
κειμένων, να κρατούν σημειώσεις, να επαναλαμβάνουν έννοιες δυνατά, να
σκέφτονται κριτικά, κ.λπ.



να μένουν συγκεντρωμένοι ενώ συμμετέχουν σε δραστηριότητες μάθησης.
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 να ασχοληθούν με τη συναισθηματική συνιστώσα της μάθησης (όσον αφορά
στη μη-επιτυχία, στη συνεργασία και στην επίλυση
των διαφορών με τους συνομήλικους, στη
συνεργασία και στην επίλυση των διαφορών
με τους εκπαιδευτές / εκπαιδευτικούς, κ.λπ.)
 να λαμβάνουν υποστήριξη από το προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων
ενώ μαθαίνουν.

"ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΟ ΝΑ
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗ
ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΑΓΑΠΟΥΝ
ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ
ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ , ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ."
John Holt
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2. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Οι τεχνικές που παρουσιάζονται σε αυτό τον οδηγό έχουν διαχωριστεί με βάση τις
δεξιότητες τις οποίες ενισχύουν. Οι δεξιότητες έχουν χωριστεί σε 4 κατηγορίες και
κάθε άσκηση έχει σηματοδοτηθεί ανάλογα.
Ικανότητες που σχετίζονται με το ίδιο το άτομο





Ικανότητα συγκέντρωσης για μεγάλες χρονικές περιόδους και κριτικού στοχασμού
αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους της μάθησης.
Ικανότητα πρόσληψης, επεξεργασίας και αφομοίωσης νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων, καθώς και αναζήτησης και αξιοποίησης καθοδήγησης και
υποστήριξης.
Ικανότητες αυτοδιαχείρισης (αυτενέργεια, αυτοπεποίθηση, διαχείριση και
αξιολόγηση ιδίας μάθησης, ευελιξία, πρωτοβουλία).

Ικανότητες που σχετίζονται με τους άλλους





Ικανότητα ομαδικής εργασίας ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.
Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων επικοινωνίας.
Διαπροσωπικές δεξιότητες (ενσυναίσθηση, αποδοχή, διαπραγμάτεσυη,
διπλωματία, διαχείριση συγκρούσεων, σεβασμός του άλλου, ομαδικότητα).
Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση.

Ικανότητες που σχετίζονται με τον τρόπο σκέψης




Κριτική σκέψη, δηλαδή η ικανότητα του ατόμου να προσεγγίζει ένα θέμα ή ένα
πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, οδηγώντας το σε βαθύτερη και
πληρέστερη κατανόηση της κατάστασης, και παράλληλα να αναγνωρίζει
εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισής της.
Αναλυτική σκέψη και κριτικός στοχασμός (η διαδικασία ανάλυσης και κρίσης των
γεγονότων που έχουν συμβεί).

Ικανότητες που σχετίζονται με πρακτικά/ οργανωτικά θέματα στη μάθηση


Οργανωτικές Ικανότητες (σχεδιασμός των εργασιών, οργάνωση πόρων, διαχείριση
κρίσεων και επίλυση προβλημάτων, διεκπεραίωση εργασιών, αξιολόγηση προόδου,
λήψη υπολογισμένου ρίσκου).
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ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Με λίγα λόγια

Η Αλληλοδιδασκαλία είναι μία εκπαιδευτική πρακτική όπου οι
εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων.
Ενισχύει τη συνεργατική μάθηση, ενεργοποιεί μια αυθόρμητη διαδικασία
ανταλλαγής γνώσεων, συναισθημάτων και εμπειριών σε μία ομάδα
ισοτίμων, το οποίο με τη σειρά του αναπτύσσει και άλλα χαρακτηριστικά
όπως την αυτοεκτίμηση, την αποτελεσματικότητα, τις κοινωνικές
δεξιότητες.
Έρευνες έδειξαν ότι η πιο αποτελεσματική αφομοίωση γνώσεων
σημειώνεται όταν όταν ένας εκπαιδευόμενος εξηγήσει κάτι σε έναν άλλο
εκπαιδευόμενο, όταν δηλαδή υπάρχει συνεργατική μάθηση μεταξύ
ομοτίμων.

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Απαραίτητα υλικά

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα



Συνεργασία



Επικοινωνιακές δεξιότητες



Κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες

Η Αλληλοδιδασκαλία δεν αποτελεί απλά ένα εκπαιδευτικό εργαλείο,
πρόκειται για μία εκπαιδευτική μέθοδο την οποία ο εκπαιδευτής
αποφασίζει αν θα αξιοποίησει στην πράξη και πόσο χρόνο θα της
αφιερώσει.
Αλληλοδιδασκαλία σημαίνει μάθηση σε ομάδα.
1. Αν ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι μεγάλος, χωρίστε τους
σε ομάδες (6-8 ατόμων).
2. Αναθέστε το θέμα στο οποίο θα πρέπει να εξασκήσουν την
αλληλοδιδασκαλία και δώστε υλικά που ως εκπαιδευτής/τρια
θεωρείτε χρήσιμα για την επίτευξη του μαθησιακού στόχου.
3. Αφότου συλλέξετε τη δουλειά των ομάδων, προχωρήστε στην
αξιολόγηση της μάθησης μέσα από τεστ ή άλλες φόρμες
αξιολόγησης,
συμπεριλαμβανομένης
και
της
λεκτικής
ανατροφοδότησης.
Δεδομένου ότι αυτή η μέθοδος βασίζεται στην ανοικτή συζήτηση μεταξύ
των εκπαιδευομένων, δεν απαιτεί συγκεκριμένα υλικά εκτός από ένα
ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Η Αλληλοδιδασκαλία αντιπροσωπεύει ένα «δημοκρατικό εργαλείο
μάθησης» με στόχο την προώθηση μια συνειδητής, υπεύθυνης και
ενεργής συμμετοχής των μαθητών κάθε ηλικίας στη μαθησιακή τους
διαδικασία και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από την ισότητα, τον
αμοιβαίο έλεγχο και τη συμμετρία, αντί να επικεντρώνονται μόνο στο ρόλο
των δασκάλων.
Κύριοι Στόχοι:


Ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων που
ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει μια σημαντική προϋπόθεση για τη
διασφάλιση της επιτυχίας της μαθησιακής διαδικασίας



Μεταφορά της γνώσης
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Συνειδητοποίηση της προσωπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας



Ανάπτυξη και ευαισθητοποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων,
καθώς και βασικών δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, οι
μεταγνωστικές ικανότητες, οι κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες,
η αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας, η
πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.

D. Anzieu, Dinamica dei piccoli gruppi, Borla, Roma 1990
G. Boda, Life skill e Peer Education. Strategie per l'efficacia
personale e collettiva, La Nuova Italia, Milano 2001
 E. Cicognani e B. Zani, La percezione del rischio AIDS negli
adolescenti, in Bollettino di psicologia applicata, n. 211, 1994
 D. Goleman, Lavorare con intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano
2000
 Linee guida per la Peer education fra giovani coetanei mirata alla
prevenzione dell'AIDS, a cura di - Gary R. Svenson, Commissione
Europea, 1998
 Mannetti e A. Pierro, I giovani e l'AIDS. Relazione fra informazioni,
atteggiamenti,
percezione
del
rischio
e
tendenze
comportamentali, in: Rassegna di Psicologia, vol. 6, n. 3, 1989
 E. Margulies e K. Ito, Peer Education Program: Peer education in
health for student empowerment, in: Hawaii Medical Journal, vo.
49, n. 2, febbraio 1990
 M.P. Nichols, L'arte perduta di ascoltare, Positive Press, Verona
1997
 Pellai, V. Rinaldin e B. Tamburini, Educazione tra pari. Manuale
teorico-pratico di empowered Peer Education, Erickson, Trento
2002
 Autoefficacia. Teoria e applicazioni, a cura di A. Bandura, Erickson,
Trento C.R. Rogers, Libertà nell'apprendimento, Giunti Barbera,
Firenze 1973
- Project “young citizenship” – from vertical prevention to peer to
peer
Ancona
2005
–
available
at
http://www.volontariatomarche.it/giovanecittadinanza/Progetto_
formazione_peer_educatorAN2.pdf
- Provincia di Torino: the Peer Education project – available at
- http://www.provincia.torino.gov.it/istruzione/cesedi/dwd/pdf/06
8-072.pdf
- Peer Education project: The experience of focus group in order to
improve competences and knowledge of citizenship – available at
www.ausl-cesena.emr.it
Περισσότερες αναφορές
- https://p2pu.org/en/
- http://peeragogy.org/peer-learning/
- http://tenntlcutkedu.wpengine.netdnacdn.com/files/2010/12/Ho
wToPeerLearning_Final.pdf
- http://www.integratedwork.com/peer-learning-groups/why-peerlearning/



Θεωρητική βάση

Βιβλιογραφικές
αναφορές
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Οι προηγούμενες γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους
κατά την άτυπη μάθηση γίνονται ένα ουσιαστικό μέρος του μαθήματος.

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Με ερωτήσεις και καταιγισμό ιδεών ο δάσκαλος ανακαλύπτει τις
υπάρχουσες γνώσεις των μαθητευόμενων σχετικά με το αντικείμενο του
μαθήματος. Ο ρόλος του είναι να προσθέσει επιπλέον πληροφορίες μέσα
από συζήτηση με την ομάδα.



Ικανότητα να αποκτήσουν πρόσβαση, να βρουν, να επεξεργαστούν
και να αφομοιώσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες



Αποτελεσματική διαχείριση της μάθησης



Ικανότητα επιμονής στη μάθηση



Ικανότητα να σκεφτούν κριτικά για τους σκοπούς και τους στόχους
της μάθησης



Ικανότητα να αφιερώνουν χρόνο στη μάθηση αυτόνομα και με
αυτοπειθαρχία



Ικανότητα να εργαστούν από κοινού, ως μέρος της διαδικασίας
μάθησης



Ικανότητα να αντλούν τα οφέλη από μια ανομοιογενή ομάδα



Ικανότητα να μοιράζονται αυτά που έχουν μάθει

1.

Προετοιμάζοντας το μάθημα σκεφτείτε ένα θέμα που οι μαθητές
θα έχουν την μεγαλύτερη αποκτηθείσα άτυπη γνώση.
Βρείτε τις κατάλληλες ερωτήσεις για την εκ νέου ανακάλυψη της
κρυμμένης γνώσης.
Κάντε τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και εμπλέξτε
τους μαθητές σε μια διαδικασία καταιγισμού ιδεών.
Εικονοποιήστε τις απαντήσεις (flip chart, πίνακας ανακοινώσεων),
συζητήστε, ομαδοποιήστε , συμπληρώστε.
Χρησιμοποιήστε το ως σημείο εκκίνησης για περαιτέρω ασκήσεις.

2.
3.
4.
5.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Κρατήστε τα Flip-Chart / τα χαρτιά ορατά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του
μαθήματος.
Δείξτε τους:
«Κοιτάξτε, πόσα γνωρίζετε ήδη!».
«Κοιτάξτε, πόσα ξέρετε από κοινού».
Ενθαρρύνετε τους μαθητές συνεχώς να προσθέτουν σχετικές πληροφορίες
αν κάτι τους έρχεται στο μυαλό.
Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές συνειδητοποιούν μέσα από την εμπειρία
ότι η γνώση τους αλληλοσυμπληρώνεται, καθώς και αντιλαμβάνονται
πόσο χρήσιμο είναι όταν κάποιος δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από το
μηδέν, αλλά μπορεί να εκμεταλλευτεί την γνώση των άλλων ανθρώπων.
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Στο τέλος του μαθήματος μπορείτε να σχολιάσετε πως οι μαθητές «δεν
έλαβαν γνώση, αλλά την ανέπτυξαν οι ίδιοι».
(Ο δάσκαλος παίρνει το ρόλο του μεσολαβητή. Έτσι, δείχνει μια παραλλαγή
της διαλογικής διδασκαλίας).

Πρακτικές
συμβουλές
Απαραίτητα υλικά

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλα εργαλεία (π.χ. καλλιτεχνική
δημιουργία) για να ανακαλύψετε εκ νέου κρυμμένη γνώση. Ιδιαίτερα
χρήσιμο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Flip-Cart / πίνακας με χαρτί, χώρος για να αναρτήσετε τα έγγραφα
(π.χ. κενός τοίχος). Χαρτοταινία για να στερεώσετε το χαρτί.
Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της άτυπης μάθησης βοηθάει στην
ανάπτυξη των εξής:

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα



Ικανότητα να κάνει την υπάρχουσα γνώση διαθέσιμη και ικανή να
χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω διαδικασίες μάθησης.



Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι έχουν θεμελιώδη γνώση και
μπορούν να την αναπτύξουν περαιτέρω.



Ικανότητα να μάθουν μέσω της άτυπης εκπαίδευσης εκ
προθέσεως (Γίνονται πιο ευαίσθητοι στην άτυπη μάθηση).



Ικανότητα να επιτύχουν την μάθηση ως μια διαχειρίσιμη ανάπτυξη
(αντί για ένα «μεγάλο περίεργο θέμα», όπως πολλοί μαθητές
θεωρούν) όπου το ένα βήμα μπορεί να οδηγήσει στο επόμενο.



Ικανότητα να πολλαπλασιάσει τη γνώση με την ανταλλαγή (η
συνάθροιση των γνώσεων από διάφορα άτομα είναι περισσότερο
πολλαπλασιαστική παρά αθροιστική)

Η άτυπη μάθηση είναι:
1. μάθηση που προέρχεται από εξωτερικές δραστηριότητες ως προς ένα
δομημένο πλαίσιο μάθησης.
2. μη-δομημένη μάθηση μέσα σε ένα δομημένο περιβάλλον μάθησης.
Η άτυπη μάθηση είναι ένα κρίσιμο μέρος της δια βίου μάθησης, καθώς οι
άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από το σύνολο της ζωής τους.

Θεωρητική βάση

Οι άνθρωποι μαθαίνουν βλέποντας ταινίες, ακούγοντας μουσική, από
επισκέψεις σε μουσεία, αλλά και από την επικοινωνία με άλλους
ανθρώπους, βιώνοντας το περιβάλλον κ.λπ.
Με αυτόν τον τρόπο αποκτούμε πολλές γνώσεις με έναν μάλλον
ασυνείδητο τρόπο.
Με αυτή την αποκάλυψη, οι άνθρωποι κατανοούν την έννοια της ολιστικής
μάθησης.
Επιπλέον:
Ο εγκέφαλος δραστηριοποιείται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο,
συνδέοντας νέα περιστατικά και ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν με
υπάρχοντα δίκτυα γνώσης.

9

Μια θετική εμπειρία μάθησης παράγει ντοπαμίνη, μια πηγή ευχαρίστησης
για περαιτέρω μάθηση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για την εκμάθηση
γλωσσών, π.χ. Αγγλικά. Πολλοί μαθητές γνωρίζουν συνθήματα, φράσεις,
αστεία, pop τραγούδια κ.λπ.

Μελέτη
περίπτωσης/
παραδείγματα

Ο καταιγισμός ιδεών βοηθά τους μαθητές να μάθουν ο ένας από τον άλλο.
Μπορείτε να τους ζητήσετε να συγκρίνουν τις λέξεις / φράσεις και να τις
αναλύσουν σε γραμματική βάση κ.ά.
Και εσείς και οι μαθητές, θα εκπλαγείτε με την γνώση - ακόμη και αν είναι
κρυφή - που υπάρχει διαθέσιμη στην ομάδα

Βιβλιογραφικές
αναφορές

-

http://www.informal-learning.co.uk/
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Με λίγα λόγια

Με βάση τον εμπειρικό κύκλο μάθησης, η μέθοδος αυτή οδηγεί τους
εκπαιδευόμενους, μέσα από τον κύκλο της δράσης-προβληματισμού και
παρατήρησης-γενίκευσης / θεωρητικοποίησης-εφαρμογής, να μπορέσουν
όχι μόνο να κατανοήσουν τις πρακτικές και θεωρητικές πτυχές των
επιδιωκόμενων στόχων, αλλά και να τους βιώσουν στην πράξη.

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

Αναλυτική σκέψη



Ανάληψη πρωτοβουλίας



Εμβάθυνση



Ενεργός συμμετοχή



Κριτική σκέψη (οι διαδικασίες της ανάλυσης και λήψης
αποφάσεων σχετικά με το τι έχει συμβεί)



Επίλυση προβλημάτων.

1 ώρα (στην τάξη)
 Ο εκπαιδευτής σχηματίζει ομάδες των 4.
 Ο εκπαιδευτής δίνει σε κάθε ομάδα πολλά ξυλαράκια (όλοι οι
συμμετέχοντες πρέπει να ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι
Mikado. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εκπαιδευτής εξηγεί στην
αρχή τους κανόνες του παιχνιδιού)
 Βιωμένη εμπειρία: κάθε ομάδα αρχίζει να παίζει το παιχνίδι
Mikado (οι συμμετέχοντες πρέπει να μαζέψουν ένα ένα τα
ξυλαράκια χωρίς να μετακινούν τα υπόλοιπα)
 Κριτική παρατήρηση: οι συμμετέχοντες στοχάζονται σχετικά με το
τι «έπιανε» και τι όχι, τι είχαν μάθει από αυτή την εμπειρία
και πώς μπορούν να την κάνουν πιο χρήσιμη κ.λπ.
 Αφηρημένη νοηματοδότηση: οι συμμετέχοντες αναστοχάζονται
σχετικά με το «Πώς μπορώ να το κάνω καλύτερα» (ένα είδος
σχεδίου δράσης).
 Ενεργητικός πειραματισμός: οι συμμετέχοντες παίζουν από την
αρχή το παιχνίδι εφαρμόζοντας την προηγούμενη εμπειρία,
εμπλουτισμένη με σκέψεις σχετικά με το δικό τους σχέδιο
δράσης.
 Ατομικός/ Ομαδικός αναστοχασμός:
 Δώστε παρόμοια παραδείγματα που έχετε από προσωπικές
σας εμπειρίες μάθησης που άρχισαν με μία συγκεκριμένη
εμπειρία και τελείωσαν με ενεργητικό πειραματισμό και
ακολουθήτε τη διαδικασία του παιχνιδιού.
 Πού θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο
στην καθημερινότητά σας;
 Κατά τη γνώμη σας, τι είδους δεξιότητες είναι απαραίτητες
για να αποκτήσετε γενικώς γνώσεις μέσα από εμπειρίες;

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Πρακτικές
συμβουλές





Χρειάζεστε περισσότερο χρόνο σε μία μεγάλη τάξη (με περισσότερους
από 10 μαθητές): η ανατροφοδότηση στον αναστοχασμό κάθε
συμμετέχοντα και τα επακόλουθα σχόλια από όλους προϋποθέτει
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επιπλέον χρόνο από τον υπολογισμένο για τη διδασκαλία ενός
θέματος. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για τη διδασκαλία διάφορων
θεμάτων.
 Για την εφαρμογή της μεθόδου χρειάζεται ένας έμπειρος
εκπαιδευτής και καλές συνθήκες εκπαιδευτικού πλαισίου. Ο
εκπαιδευτής πρέπει να είναι πολύ εξοικειωμένος με τη μέθοδο
διότι πρέπει να καθοδηγήσει τους μαθητές στη διερεύνηση των
εμπειριών τους και στην ενθάρρυνση του αναστοχασμού τους.
 Απαιτούνται πιο πλατιές και λεπτομερείς ερωτήσεις προκειμένου
να καλυφθούν εμπειρίες από διαφορετικά πλαίσια.
 Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και να δέχονται να
αναστοχαστούν σχετικά με τις προσωπικές τους εμπειρίες (κριτική
σκέψη). Για παράδειγμα, οι νεότεροι μαθητές είναι λιγότερο
πρόθυμοι να αναστοχαστούν σχετικά με τις δραστηριότητές τους,
έχουν την τάση απλώς να δρουν. Αντιθέτως οι ενήλικοι, τείνουν να
είναι πιο παρατηρητικοί και κριτικά σκεπτόμενοι ενώ μαθαίνουν.
Η Βιωματική Μάθηση

Στόχος και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση

Εφαρμογή



κάνει τον εμπειρικό κύκλο μάθησης σαφή.



διευκολύνει για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το έμφυτο
στυλ μάθησής τους, (σύμφωνα με το πρωτότυπο μοντέλο του Kolb
– απόκλιση, αφομοίωση, σύγκλιση, διευκόλυνση) να κερδίσουν
από την εκπαίδευση.

Με βάση το έργο του David Kolb στο θέμα της Βιωματικής Εκπαίδευσης: Η
εμπειρία ως πηγή μάθησης και Ανάπτυξης (1984), η οποία με τη σειρά της
βασίζεται στα έργα του Dewey, Piaget, Rogers και Jung. Για μια πλήρη
εισαγωγή βλέπε: http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
Ο κύκλος εκπαίδευσης μπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε στάδιο. Έτσι,
για παράδειγμα, μια δραστηριότητα μπορεί να ξεκινήσει με μια εμπειρία
(είτε πραγματική είτε προσομοιωμένη), από την οποία ο εκπαιδευτής ζητά
με ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να οδηγήσουν τους συμμετέχοντες
μέσω του κύκλου της παρατήρησης / προβληματισμού, μέσα από τη
γενίκευση στην εφαρμογή και την ανάληψη δράσης με βάση την εμπειρία.
Ομοίως, ο κύκλος θα μπορούσε να αρχίσει στο θεωρητικό σημείο, όπου οι
συμμετέχοντες μελετούν μια θεωρία, σκέπτονται το πώς θα μπορούσαν να
την εφαρμόσουν σε μια πραγματική κατάσταση, ύστερα έχουν την
ευκαιρία να το δοκιμάσουν και στη συνέχεια να σκεφτούν πάνω στην
εμπειρία αυτή.
Πρόθεση: στην εμπειρική μάθηση, η εμπειρία δεν συμβαίνει έτσι απλά.
Προκαλούνται συγκεκριμένα είδη εμπειριών (ή τουλάχιστον τα
ενθαρρύνουμε να συμβούν) ως ένα σκόπιμο μέσο για την προώθηση
συγκεκριμένων στόχων μάθησης.

Αποτελέσματα

Δέσμευση: Η βιωματική μάθηση είναι ενεργή, όχι παθητική. Σημαίνει πως
πραγματικά μαθαίνουμε μια θεωρία, μέθοδο ή διαδικασία και όχι μόνο τα
σχετικά με αυτή. Σημαίνει εφαρμογή των γνώσεων με την δοκιμή και όχι
απλά να κατέχουμε τη γνώση στην τράπεζα μνήμης μας. Μια κρίσιμη
επέκταση, ειδικά για τον Ryerson, είναι η ιδέα ότι η «ΒΜ» θα πρέπει συχνά
να οδηγεί τους εκπαιδευόμενους πέρα από τα όρια της ακαδημαϊκής
12

πειθαρχίας τους, δίνοντάς τους
τη δυνατότητα να διερευνήσουν
ενεργά τους τρόπους με τους
οποίους η παράμετρος αυτή
ενεργοποιείται και επιδρά με τον
κόσμο.
Επανάληψη:
Η
βιωματική
μάθηση
είναι
πλέον
αποτελεσματική όταν υπάρχουν
ευκαιρίες να εφαρμοστεί ό, τι
είναι ήδη γνωστό. Πολλά είδη της
βιωματικής μάθησης επιτυγχάνουν την
δυνητική τους αξία πιο
αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας σειράς σχετικών ευκαιριών ή,
τουλάχιστον, σε μια επαρκώς παρατεταμένη χρονική δέσμευση. Αυτή είναι
ακριβώς η σημασία του να μαθαίνεις μέσα από την εμπειρία.
Ενσωμάτωση: Οι "μεμονωμένες" μαθησιακές εμπειρίες μπορεί να
προσθέσουν αξία και ποικιλία στην εκπαίδευση ενός μαθητή, αλλά μια
αρχή της «ΒΜ» είναι ότι το δυναμικό αυτό σπαταλάται σε διάφορους
βαθμούς, εάν αυτές οι εμπειρίες είναι σε πλήρη απομόνωση η μία από την
άλλη και από το γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Για να είναι πλήρως
αποτελεσματική, η βιωματική μάθηση πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος
της εκπαίδευσης του μαθητή και όχι περιστασιακή.
Στοχασμός: Ένας από τους πιο δημοφιλείς, αλλά ανεπαρκής ορισμός της
«ΒΜ» είναι το «learning by doing" (μαθαίνω κάνοντας). Η πράξη σίγουρα
πρέπει να συνοδεύεται από την σκέψη αν είναι να συμβάλει στην
βαθύτερη κατανόηση και να υποστηρίξει την μετέπειτα δράση. Επιπλέον, η
συνιστώσα της σκέψης πρέπει να ενσωματωθεί στη μαθησιακή εμπειρία
και όχι απλώς να αφεθεί στην τύχη.

Μελέτη
περίπτωσης/
παραδείγματα

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε κάποια σχετική εμπειρία για την εν
λόγω κατάρτιση (π.χ. στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η εμπειρία αυτή
μπορεί να είναι στην πραγματικότητα η διδασκαλία μιας τάξης). Στη
συνέχεια, ο εκπαιδευτής οδηγεί την ομάδα με ερωτήσεις με τις εξής γενικές
γραμμές (θα πρέπει να εξελιχθούν σε μια σειρά από πιο συγκεκριμένες
ερωτήσεις ανάλογα με την εμπειρία που αφορούν): «Τι συνέβη;», «Τι άλλες
παρατηρήσεις έχω;», «Τι εξήγηση θα μπορούσε να υπάρχει για αυτό;»,
«Ποια από αυτές τις εξηγήσεις είναι πιθανό να είναι η πραγματική;», «Τι
γενικεύσεις μπορούμε να αντλήσουμε από αυτό;», «Πώς θα λειτουργήσω
στο μέλλον, επηρεαζόμενος από αυτή την εμπειρία;».
Παραδείγματα:
Η βιωματική μάθηση επικεντρώνεται στη διαδικασία της μάθησης για το
άτομο.
Ένα παράδειγμα της βιωματικής μάθησης είναι η επίσκεψη στον
ζωολογικό κήπο και η μάθηση που αντλείται μέσω της παρατήρησης και
της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του κήπου, σε αντίθεση με την
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ανάγνωση για τα ζώα από ένα βιβλίο. Έτσι, κάποιος ανακαλύπτει και
πειραματίζεται με τη γνώση από πρώτο χέρι, αντί απλά να ακούει ή να
διαβάζει για τις εμπειρίες των άλλων. Από την άλλη, στο τμήμα
επιχειρήσεων, οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και παρακολούθησης
εργασίας στον τομέα ενδιαφέροντος του μαθητή θεωρούνται ως βασικά
παραδείγματα πολύτιμης βιωματικής μάθησης που συμβάλλουν σημαντικά
στη συνολική κατανόηση από το μαθητή του πραγματικού περιβάλλοντος.
Ένα άλλο παράδειγμα της βιωματικής μάθησης είναι όταν μαθαίνουμε
πώς να οδηγούμε ένα ποδήλατο, μια διαδικασία που απεικονίζει το ευρέως
γνωστό μοντέλο βιωματικής μάθησης (ELM) των τεσσάρων βημάτων, όπως
δόθηκε από τον Kolb και περιγράφεται στο Σχήμα 1 παρακάτω.
Ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα, στο στάδιο «συγκεκριμένη εμπειρία»,
ο μαθητής βιώνει φυσικά το ποδήλατο στο «εδώ και τώρα». Αυτή η
εμπειρία διαμορφώνει «τη βάση για την παρατήρηση και τον
προβληματισμό» και αυτός/ή έχει την ευκαιρία να εξετάσει τι δουλεύει και
τι όχι (Στοχαστική παρατήρηση), και να σκεφτεί τρόπους για να βελτιώσει
την επόμενη προσπάθεια (Αφηρημένη νοηματοδότηση). Κάθε νέα
προσπάθεια να οδηγήσει το ποδήλατο, ενημερώνεται από το κυκλικό
πρότυπο της προηγούμενης εμπειρίας, της σκέψης και προβληματισμού
(Πειραματισμός).
Εικόνα 1 – Μοντέλο του David Kolb για την Εμπειρική Μάθηση (ELM)
→ συγκεκριμένη εμπειρία ↓
Πειραματισμός

Στοχαστική Παρατήρηση
↑ Αφηρημένη νοηματοδότηση
←

Η βιωματική μάθηση μπορεί να υπάρξει χωρίς δάσκαλο και αφορά
αποκλειστικά στην έννοια διαδικασίας λήψης της άμεσης εμπειρίας του
ατόμου. Ωστόσο, αν και η απόκτηση της γνώσης είναι μια εγγενής
διαδικασία που συμβαίνει φυσικά, για μια πραγματική εμπειρία μάθησης,
πρέπει να υπάρχουν ορισμένα στοιχεία. Σύμφωνα με τον David A. Kolb, η
γνώση αποκτάται συνεχώς, μέσα τόσο από προσωπικές εμπειρίες όσο και
του περιβάλλοντος. Ο Kolb δηλώνει ότι, προκειμένου να αποκτήσουμε
πραγματική γνώση από μια εμπειρία, απαιτούνται ορισμένες ικανότητες:
1.
2.
3.
4.

Βιβλιογραφικές
αναφορές

-

Ο μαθητής πρέπει να είναι πρόθυμος να συμμετάσχει ενεργά στην
εμπειρία.
Ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να προβληματιστεί σχετικά με
την εμπειρία.
Ο μαθητής πρέπει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί αναλυτικές
ικανότητες για να αντιληφθεί την εμπειρία.
Ο μαθητής πρέπει να διαθέτει δεξιότητες λήψης αποφάσεων και
επίλυσης προβλημάτων, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις νέες
ιδέες που απέκτησε από την εμπειρία.
http://www.ryerson.ca/experiential/index.html
http://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/
http://www.businessballs.com/experiential_learning.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Experiential_learning
http://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/
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-

http://www.businessballs.com/experiential_learning.htm
http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/experi.html
http://serc.carleton.edu/introgeo/enviroprojects/what.htmlhttp://
bpr-leadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-cyclesand-styles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif
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ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤΥΛ

Με λίγα λόγια

Το Γνωστικό Στυλ ή ο «τρόπος σκέψης» είναι ένας όρος που
χρησιμοποιείται στη γνωστική ψυχολογία για να περιγράψει τον τρόπο με
τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται, σκέφτονται και θυμούνται
πληροφορίες.
Κάθε άτομο αντιλαμβάνεται το περιβάλλον μέσα από τις πέντε αισθήσεις,
αλλά γενικώς, μία αίσθηση είναι αυτή που επικρατεί: το άτομο
αντιλαμβάνεται, σκέφτεται και θυμάται πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον
αντιληπτικό δίαυλο της προτίμησής του (γνωστικό στυλ). Τα τρία κυρίαρχα
μοντέλα είναι: Οπτικό (όραση), Ακουστικό (ακοή) και κιναισθητικό (αφή και
κίνηση).
Η εξακρίβωση του Γνωστικού Στυλ των εκπαιδευομένων μπορεί να
βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα της μάθησης.

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής



Επικοινωνιακές δεξιότητες



Κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες



Ενδοσκοπικές δεξιότητες.

Μία ώρα, πριν την κύρια εκπαίδευση για ένα θέμα. Ο εκπαιδευτής/τρια θα
πρέπει να ξεκινήσει με την άσκηση «Περιγράψτε τον τρόπο που
μαθαίνεται» (σελ. 19), πριν γίνει εισαγωγή στο εκπαιδευτικό αντικείμενο.
1.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Πρακτικές
συμβουλές
Απαραίτητα υλικά

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση

Ξεκινήστε με την άσκηση «Περιγράψτε τον τρόπο που μαθαίνεται»
πριν την εισαγωγή στο εκπαιδευτικό αντικείμενο.
2. Δώστε 30 λεπτά στους εκπαιδευόμενους για τη συμπλήρωση της
άσκησης.
3. Όταν όλοι θα έχουν ολοκληρώσει την άσκηση, ξεκινήστε μία
συζήτηση σε ομαδικό επίπεδο για διάλογο και σκέψη για μια
βαθύτερη κατανόηση του προσωπικού Γνωστικού Στυλ.
4. Το τελευταίο βήμα είναι να καλέσετε τους εκπαιδευόμενους να
εστιάσουν στο γνωστικό στυλ που προτιμούν και στη συνέχεια να
αποφασίσουν ποια εκπαιδευτική μεθοδολογία προσφέρεται
περισσότερο για τη διατήρηση της προσοχής και την επίτευξη των
μαθησιακών στόχων.
Η μέθοδος αυτή είναι πολύ χρήσιμη για τον εκπαιδευτή να καταλάβει
καλύτερα τους εκπαιδευομένους του, βελτιώνοντας έτσι την
αποτελεσματικότητα μελλοντικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.
Συνημμένη φόρμα άσκησης
Η άσκηση έχει ως στόχο να:
 αναπτύξει την επίγνωση σχετικά με τους αντιληπτικούς διαύλους
που χρησιμοποιούνται κατά την αλληλεπίδρασή μας με το
περιβάλλον,
 βοηθήσει το μαθητή να εντοπίσει τον προτιμώμενο αντιληπτικό
δίαυλό του,
 ενισχύσει τον προβληματισμό πάνω στις πιθανές στρατηγικές που
μπορεί να χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει τη διαδικασία
μάθησης,
 επηρεάσει και να βελτιώσει τη δεξιότητα Μαθαίνω να Μαθαίνω.
Η θεωρητική βάση της προτεινόμενης άσκησης είναι ο Νεύρο-γλωσσικός
Προγραμματισμός (NLP), μια προσέγγιση για την επικοινωνία, την
προσωπική ανάπτυξη, και την ψυχοθεραπεία που δημιουργήθηκε στη
δεκαετία του 1970. Ο τίτλος αναφέρεται στη σύνδεση μεταξύ των
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νευρολογικών διαδικασιών («νεύρο»), τη γλώσσα («γλωσσική»), καθώς και
τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουν αναπτυχθεί μέσα από την εμπειρία
(«προγραμματισμός») και μπορούν να οργανωθούν για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων στη ζωή.
Μέσω του NLP – που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1970 από τον Richard
Bandler και τον John Grinder - είναι δυνατό να ενισχυθεί η
αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και η διευκόλυνση της μάθησης και
της προσωπικής ανάπτυξης. Καθίσταται ολοένα και πιο οικεία στην τυπική
εκπαίδευση, επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και την άτυπη μάθηση. Ένα
πρόσφατο βιβλίο με τίτλο «NLP για Εκπαιδευτικούς» (Churches & Terry
2007) έχει λάβει μια πολύ θετική κριτική από τον διακεκριμένο Καναδό
μελετητή, Michael Fullan. Το NLP είναι επίσης μια δημοφιλής προσέγγιση
στην προπόνηση.
Ο τίτλος «Νεύρο-γλωσσικός Προγραμματισμός» αναφέρεται στην άποψη
ότι ένα άτομο είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα νου-σώματος και ότι
υπάρχουν υποτιθέμενες συστηματικές συνδέσεις μεταξύ των νευρολογικών
διαδικασιών («νεύρο»), της γλώσσας («γλωσσική») και των εμπεδωμένων
στρατηγικών συμπεριφοράς («προγραμματισμός») (Dilts, Bandler, και
DeLozier 1980, σελ.2).
Το μοντέλο NLP αποσκοπεί συνεπώς να προσδιορίσει τι είναι
χαρακτηριστικό των υποδειγματικών στρατηγικών σε μια δεδομένη
ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών γνωστικών, καθώς και
των στοιχείων συμπεριφοράς, έτσι ώστε και άλλοι άνθρωποι να μπορούν
να αποκτήσουν την ίδια ικανότητα. Όπως περιγράφεται από τον Dilts, «Ο
στόχος του μοντέλου διαδικασίας NLP δεν είναι να καταλήξουμε με μία
«σωστή» ή «αληθινή» περιγραφή της διαδικασίας σκέψης ενός
συγκεκριμένου ατόμου, αλλά να δημιουργήσουμε ένα συντελεστικό χάρτη
που μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε τις στρατηγικές που έχουμε
μοντελοποιήσει με κάποιο χρήσιμο τρόπο» (Dilts 1998, σελ.30). Η
μοντελοποίηση έχει χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει τις γνωστικές
στρατηγικές που κρύβονται πίσω από τις καθημερινές ικανότητες, όπως η
παροχή ιδίων κινήτρων, η διαπραγμάτευση, η ορθογραφία (Dilts, Bandler,
και DeLozier 1980) κ.ο.κ. Ο Dilts (1994) έχει επίσης διαμορφώσει μια σειρά
από «στρατηγικές της ιδιοφυΐας» αποδίδοντας, για παράδειγμα, τη
δημιουργική διαδικασία που φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί από την
Walt Disney.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Η γνώση του εαυτού μας και του πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω
μας είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να βελτιώσουμε την ικανότητα
μάθησης και την ευαισθητοποίηση μας. Στην πραγματικότητα, ενώ
σκεφτόμαστε, επικοινωνούμε ή μαθαίνουμε, χρησιμοποιούμε τις 5
αισθήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα κανάλια μέσω των οποίων
αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δημιουργούμε
σχέσεις. Στην ίδια κατάσταση, κάθε άτομο μπορεί να ενεργοποιήσει αυτά
τα κανάλια με διαφορετικό τρόπο: η χρήση μιας από τις 5 αισθήσεις μπορεί
να είναι πιο διαδεδομένη από τις άλλες. Με άλλα λόγια, έχουμε μια
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προτιμώμενη αίσθηση που χρησιμοποιούμε πιο συχνά από τις άλλες. Η
επίγνωση αυτού του γεγονότος, συμβάλει θετικά στη διαδικασία μάθησής
μας. Γι 'αυτό είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να λαμβάνουν υπόψη αυτή
την πτυχή και να προσπαθούν να διερευνήσουν ποια είναι η προτιμώμενη
αίσθηση των μαθητών τους. Από την πλευρά τους, οι μαθητές με επίγνωση
του προτιμώμενου καναλιού αντίληψής τους, είναι πιο συνειδητά ενήμεροι
σχετικά με τη διαδικασία μάθησής τους και τους είναι πιο εύκολο να
βελτιώσουν τις μαθησιακές δεξιότητές τους.
Η προτεινόμενη άσκηση μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να
καταλάβουν ποια είναι η αίσθηση που προτιμούν
και κυρίως
χρησιμοποιούν στη μάθησή τους. Αυτή είναι μια εγκάρσια δραστηριότητα
που κάθε εκπαιδευτής (χωρίς να έχει σημασία το θέμα που διδάσκει), θα
πρέπει να χρησιμοποιεί πριν ξεκινήσει μια τάξη, ώστε να γνωρίσει
καλύτερα τους μαθητές του και να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν τη
μαθησιακή τους διαδικασία.
Ο εκπαιδευτής θα αφιερώσει λίγες ώρες από το πρόγραμμα διδασκαλίας
του στη δραστηριότητα αυτή: πρώτα θα παραδώσει την άσκηση στους
μαθητές και στη συνέχεια, αφού οι μαθητές την έχουν ολοκληρώσει, θα
ενισχύσει μια συζήτηση, ενεργώντας ως συντονιστής, προκειμένου να
αυξήσει την επίγνωση των μαθητών του πάνω στα μαθησιακά στοιχεία και
με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσει τη δεξιότητα Μαθαίνω να Μαθαίνω.
-
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ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤΥΛ
ΑΣΚΗΣΗ: «ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΤΑΙ»?
Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω φράσεις, που περιγράφουν διαφορετικές εμπειρίες.
Στη συνέχεια, κλείστε τα μάτια σας και προσπαθήστε να προσδιορίσετε τον εαυτό σας
μέσα σε αυτές. Ανοίξτε τα μάτια σας και υποδείξτε μία από τις τρεις εναλλακτικές λύσεις
(A, B, Γ), επιλέγοντας αυτό που περιγράφει καλύτερα την εμπειρία σας.
1. Φανταστείτε πως κολυμπάτε ύπτιο, μια μέρα του καλοκαιριού, η θάλασσα είναι ήσυχη:
Την προσοχή σας τραβάει:
α) Η αίσθηση του νερού στο σώμα σας
β) Το γαλάζιο του ουρανού από πάνω σας
γ) Οι κραυγές των ανθρώπων στην παραλία
2. Εάν χάνετε ένα σημαντικό αγώνα ή αγώνισμα
α) Θα έχετε μια κακή αίσθηση
β) Θα δείτε τον εαυτό σας ως τον χαμένο
γ) Θα ακούσετε μια φωνή μέσα σας που σας κατηγορεί
3. Περπατάτε σε ένα δάσος μετά από μια καταιγίδα. Έλκεστε από:
α) Το άρωμα του μόσχου και το βρεγμένο χορτάρι
β) Την ποικιλία των χρωμάτων και το ουράνιο τόξο στον ουρανό
γ) Τον ήχο των πουλιών που αρχίζουν και πάλι να τραγουδούν
4. Κάνετε σκι και μετά από μια δύσκολη ανάβαση, ξεκινάτε μια μακρά και όμορφη πλαγιά.
Φανταστείτε τη σκηνή, πιάνεστε από
α) Το γεγονός ότι έχετε ένα όμορφο συναίσθημα / αίσθηση
β) Τη μεγάλη κλίση της πλαγιάς
γ) Τον ήχο του αέρα γύρω σας και των σκι πάνω στο χιόνι
5. Κάνετε το καλύτερο δυνατόν σε κάποιες εξετάσεις και τα πάτε πολύ καλά σχεδόν στα
πάντα:
α) Αισθάνεστε καλά
β) Βλέπετε τον εαυτό σας ως νικητή
γ) Ακούτε μια φωνή που σας συγχαίρει
6. Είστε σε ένα κατάστημα και πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να αγοράσετε ένα
καινούργιο πουλόβερ που σας αρέσει. Είστε πολύ αναποφάσιστος/η. Τι σας βοηθά να
αποφασίσετε;
α) Η αίσθηση πως είχατε όταν το δοκιμάζατε
β) Πώς βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη
γ) Η πρόταση ενός φίλου/συγγενή
7. Αν κλείσετε τα μάτια σας, είναι πιο εύκολο για σας:
α) Να φανταστείτε τη μυρωδιά του αλκοόλ
β) Να «δείτε» μια κόκκινη παραλία που γίνεται στη συνέχεια κίτρινη και μετά πράσινη
γ) Να «ακούσετε» τον ήχο ενός ελικοπτέρου που πετάει γρήγορα στον ουρανό
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ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑ
Η «Διαλογική διδασκαλία» χρησιμοποιείται για την αποτελεσματικότερη
συζήτηση στη διεξαγωγή της διδασκαλίας και της μάθησης. Η τεχνική
περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών και όχι μόνο την παρουσίαση θεμάτων από τους εκπαιδευτικούς.
Μέσω του διαλόγου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προκαλούν τους
μαθητές τους καθημερινά, δίνοντας προοπτικές κοινής λογικής σε ότι έχει
να κάνει με την ανάπτυξη των ιδεών τους και βοηθόντας τους έτσι να
ξεπεράσουν τις παρεξηγήσεις.

Με λίγα λόγια

Η Διαλογική διδασκαλία είναι ανοιχτή μα δομημένη. Οι εκπαιδευτικοί
συντονίζουν τη συζήτηση για τους σκοπούς της μάθησης. Οι διαλογικές
μέθοδοι διδασκαλίας τονίζουν την πνευματική πολυπλοκότητα πάνω σε
απλές απαντήσεις. Η διαλογική διδασκαλία ωθεί τους μαθητές να
αναγνωρίσουν τις λογικές τους υποθέσεις και τα όρια της γνώσης τους. Οι
εκπαιδευτικοί συντονίζοντας ένα δομημένο διάλογο, βοηθούν τους
μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία των γεγονότων και όχι απλά να
μάθουν τα γεγονότα από συνήθεια.
Όταν στους μαθητές δίνονται ευκαιρίες να συμβάλουν στο διάλογο στην
τάξη σε ποικίλες μορφές, μπορούν να εξερευνήσουν τα όρια της δικής τους
αντίληψης. Την ίδια στιγμή ασκούν νέους τρόπους χρήσης της γλώσσας ως
εργαλείο για την οικοδόμηση της γνώσης.

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

•

Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα

•

Επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα

•

Κοινωνικές δεξιότητες

•

Πολιτισμική γνώση και έκφραση

Μία εκπαιδευτική συνάντηση.
1.
2.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Απαραίτητα υλικά

Παρουσίαση του θέματος/μαθήματος από τον εκπαιδευτή.
Δίνεται χρόνος στους μαθητές για να συγκεντρώσουν τις σκέψεις
τους σχετικά με το θέμα που παρουσιάζει ο εκπαιδευτής.
3. Ανοιχτή συζήτηση/επιχειρηματολογία σχετικά με το θέμα, τόσο
από την πλευρά του εκπαιδευτή όσο και των μαθητών. Ο διάλογος
μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες μορφές:
α.
Ολόκληρη η τάξη
β.
Εργασία σε ομάδες (με συντονιστή τον εκπαιδευτή)
γ.
Εργασία σε ομάδες (με συντονιστές τους μαθητές)
δ.
Ένας προς έναν (εκπαιδευτής με μαθητή)
ε.
Ένας προς έναν (μαθητής με μαθητή)
Φύλλα χαρτιού, μια λωρίδα χαρτί με «καρέ», μολύβια, ξυλομπογιές,
λογισμικό γραφήματος.
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Με τη συμμετοχή μαθητών σε διάλογο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν:
 να εξηγήσουν ιδέες,


να διευκρινίσουν τους στόχους και τους σκοπούς των
δραστηριοτήτων,



να δημιουργήσουν ένα μοντέλο επιστημονικής χρήσης της
γλώσσας,



να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν νέους,
επιστημονικούς τρόπους περιγραφής των φαινομένων.

Η Διαλογική Διδασκαλία έχει 5 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση



Συλλογική: Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι
αναλαμβάνουν μαζί τα εκπαιδευτικά καθήκοντα είτε ως ομάδα
είτε ως τάξη.



Αμοιβαία: Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι ακούν ο ένας
τον άλλον, μοιράζονται τις ιδέες και εξετάζουν εναλλακτικές
απόψεις.



Αθροιστική: Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι αξιοποιούν
τις ιδέες τους εκατέρωθεν, «δένοντάς» τες με συνοχή σε καθαρές
γραμμές σκέψης και έρευνας.



Υποστηρικτική: οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν τις ιδέες τους
ελεύθερα, χωρίς το φόβο της αμηχανίας για «λάθος» απαντήσεις
και βοηθούν ο ένας τον άλλο για την επίτευξη της κοινής
κατανόησης.



Σκόπιμη: Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν και κατευθύνουν τη
συζήτηση στην τάξη με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους.

Με βάση κυρίως τις θεωρητικές ιδέες του Bakhtin σχετικά με τη διαλογική
φύση της γλώσσας (Bakhtin, 1981, 1984. Voloshinov, 1986), μια σειρά από
συγγραφείς έχουν τονίσει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες της
αλληλεπίδρασης δασκάλου-μαθητή, που επιτρέπει στους μαθητές να
παίξουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ημερήσιας ατζέντας συζήτησης
στην τάξη. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν: DIALOGIC INSTRUCTION
(ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΛΟΓΟΥ), που χαρακτηρίζεται από την πρόσληψη από
τον εκπαιδευτικό ιδεών των σπουδαστών, αυθεντικά ερωτήματα και την
δυνατότητα των μαθητών να τροποποιήσουν το θέμα (Nystrand, 1997).
DIALOGIC INQUIRY (ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΛΟΓΟΥ), η οποία τονίζει το δυναμικό
της συνεργασίας της ομάδας και της βοήθειας από συναδέλφους για την
προώθηση της αμοιβαίας μάθησης στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης
(Wells, 1999). DIALOGIC TEACHING (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΛΟΓΟΥ), η οποία
είναι συλλογική, αμοιβαία, συσσωρευτική και υποστηρικτική (Alexander,
2004), και DIALOGICAL PEDAGOGY (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΛΟΓΟΥ), όπου
οι μαθητές καλούνται να ξαναπούν κάποια ιστορία με δικά τους λόγια,
χρησιμοποιώντας παράφραση, υποθέσεις και μη μυθιστορηματική
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έκφραση (Skidmore, 2000). Οι προτάσεις αυτές μοιράζονται ένα κοινό
στοιχείο με την τελετουργική φύση των κυρίαρχων προτύπων της
αλληλεπίδρασης δασκάλου-μαθητή που διαφαίνονται μέσα από
εμπειρικές μελέτες παρατήρησης, καθώς και την έμφαση στη σημασία της
μεγιστοποίησης της ενεργού συμμετοχής για την ενίσχυση της
διακειμενικής κατανόησης.

-

-

-

Βιβλιογραφικές
αναφορές

-

-

-

-

http://www.robinalexander.org.uk/index.php/dialogic-teaching/
http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=389939
Essay „Dialogic teaching essentials“ by Robin Alexander:
http://www.nie.edu.sg/files/oer/FINAL%20Dialogic%20Teaching%2
0Essentials.pdf
A concrete example of „Using (Interactive) Whiteboard for dialogic
teaching“ by Neil Mercer, Sarah Hennessy and Paul Warwick,
University of Cambridge, can be downloaded here:
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=4&cad=rja&ved=0CGkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.esrc.ac.
uk%2Fmy-esrc%2Fgrants%2FRES-063-270081%2Foutputs%2FDownload%2F6348b7b2-7941-4556-bfef7c1662d88ff4&ei=kdVTUuTRN8XA7AbjlICAAg&usg=AFQjCNGT4C8f
QV5rbgdZWaz_MVcioa5OCQ&sig2=8O2fhgfEftjlx1yCUvU0Q&bvm=bv.53760139,bs.1,d.Yms
Alexander, R. J. (2004) Towards dialogic teaching. Rethinking
classroom talk (Cambridge, Dialogos UK Ltd).
Bewley, S. & Smardon, D. (2007) How can dialogue create
opportunity for students to think and express their ideas? British
Educational Research Association Conference, London.
Hennessy, S. (2006) Integrating technology into teaching and
learning of school science: A situated perspective on pedagogical
issues in research. Studies in Science Education, 42 (1-50).
Kershner, R. & Warwick, P. (2008) Primary teachers' understanding
of the interactive whiteboard as a tool for children's collaborative
learning and knowledge building, Learning, Media and
Technology,33, 4, 269-284.
Dialogic teaching in pursuit of learning, by TeachThougthStaff:
http://www.teachthought.com/learning/dialogic-teaching-inpursuit-of-21st-century-learning/

22

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
Τρεις τύποι της διαμορφωτικής αξιολόγησης θα περιγραφούν εδώ: η
αυτοαξιολόγηση, η αξιολόγηση από συναδέλφους και τα ημερολόγια.

Με λίγα λόγια

Και οι τρεις αυτές διαφορετικές μορφές της διαμορφωτικής αξιολόγησης
ενθαρρύνουν τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τη μαθησιακή
εμπειρία τους, με έμφαση στα εξής: τη γνώση που αποκτάται (τί έμαθα), τα
συναισθήματα (πώς ένιωσα κατά τη διάρκεια της μαθησιακής
διαδικασίας), τη διαδικασία για την απόκτηση της γνώσης (πώς προχώρησα
στα διάφορα στάδια της μάθησης) και την απόκτηση κοινωνικών
δεξιοτήτων (κυρίως όταν οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για την
εκτέλεση ενός προγράμματος).



Δυνατότητα συγκέντρωσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα και
κριτικού αναστοχασμού προς τους σκοπούς και τους στόχους της
μάθησης.



Συνειδητοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας και των αναγκών,
προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες ευκαιρίες και αίροντας τα
εμπόδια κάποιου να μάθει με επιτυχία.



Ικανότητα να εξασφαλίζονται κίνητρα και η απαραίτητη
αυτοπεποίθηση προκειμένου το άτομο να συνεχίσει να μαθαίνει
με επιτυχία σε όλη του τη ζωή.



Ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται εμπόδια και αλλαγές.

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Η αυτο-αξιολόγηση και η αξιολόγηση από συναδέλφους
χρειάζονται τουλάχιστον μία ώρα για να εφαρμοστούν στην τάξη.
 Ο χρόνος που χρειάζεται για τα ημερολόγια ρυθμίζεται από τους
μαθητές.
1. Ο εκπαιδευτής πρέπει να αποφασίσει πώς, πότε και γιατί πρέπει να
γίνει διαμορφωτική αξιολόγηση και να συντάξει εκ των προτέρων
τις ερωτήσεις που πρόκειται να ρωτήσει τους μαθητές. Φυσικά, οι
ερωτήσεις που δίνονται στους μαθητές πρέπει πάντα να είναι
προσαρμοσμένες στην ηλικία τους και στον τρόπο που δουλεύουν.
Οι ερωτήσεις μπορούν επίσης να αποφασιστούν από κοινού με
τους μαθητές και να τεθούν πριν αρχίσουν να εργάζονται (κυρίως
πριν από projects). Η ενθάρρυση των μαθητών να θέσουν τις δικές
τους ερωτήσεις αξιολόγησης, είναι από μόνο του μάθημα κριτικής
σκεψης, δεδομένου ότι το συνηθισμένο είναι να ρωτάει ο
εκπαιδευτής και οι μαθητές να απαντούν.
2. Στην αρχή του project ο εκπαιδευτής πρέπει να εξηγήσει στους μαθητές
ότι θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης
και τα οφέλη που θα έχουν από αυτό.
3. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν κάπιες ερωτήσεις στο τέλος του
project (αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση συναδέλφων) ή να


Χρόνος
εφαρμογής

Η μέθοδος βήμα
βήμα
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κρατήσουν ένα ημερολόγιο σε καθημερινή βάση που θα
συζητείται είτε στη ομάδα είτε σε ατομικό επίπεδο με τον
εκπαιδευτή.
Τα ημερολόγια μπορεί να είναι κανονικά ημερολόγια ή σημειωματάρια
που έχουν προσαρμοστεί.

Απαραίτητα υλικά Για το υπόλοιπο των μορφών διαμορφωτικής αξιολόγησης που
περιγράφεται εδώ, δεν υπάρχει απαραίτητο ειδικό υλικό.

Η διαμορφωτική αξιολόγηση πρέπει να είναι μια βασική παιδαγωγική
προσέγγιση της διδασκαλίας. Μέσω της αυτο-αξιολόγησης και της
αξιολόγησης από συναδέλφους οι εκπαιδευόμενοι:

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα



αναπτύσσουν κριτική σκέψη, γιατί ενθαρρύνονται να
προβληματιστούν σχετικά με το έργο τους και να αποφασίσουν τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωσή τους,



αναλαμβάνουν την ευθύνη της μαθησιακής προόδου τους, καθώς
είναι αυτοί οι ίδιοι που αποφασίζουν τι έχουν μάθει και πώς,
όπως και τι άλλο μένει να μάθουν και πώς,



καθίστανται ενεργοί σπουδαστές οι οποίοι απολαμβάνουν τη
μάθηση, καθώς τα θετικά συναισθήματα είναι μια σημαντική
παράμετρος, η οποία πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη κατά τη
διαδικασία της μάθησης,



θα πρέπει να αισθάνονται δημιουργικοί και ευφάνταστοι, ώστε να
μάθουν σύμφωνα με τα δικά τους ενδιαφέροντα, τις ικανότητες
και τις κλίσεις,



υποστηρίζονται στο να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και τις
κοινωνικές τους δεξιότητες κι έτσι οι τάξεις μετατρέπονται σε
κοινότητες μάθησης, στις οποίες όλοι οι μαθητές αφήνονται
ελεύθεροι να μάθουν από την δοκιμή και τα λάθη τους,
δεδομένου ότι δεν αντιμετωπίζουν την προοπτική μιας
εκφοβιστικής κριτικής.

Η θεωρητική ραχοκοκαλιά των μορφών διαμορφωτικής αξιολόγησης που
περιγράφεται εδώ δεν βασίζεται σε ειδικές μελέτες ή μετρήσεις. Βασίζεται
στον ισχυρισμό ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι μια παιδαγωγική
προσέγγιση που προωθεί την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών, όπως
δηλώνεται στο Ελληνικό Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα ( ΦΕΚ 303Β/13-032003 ΦΕΚ 304Β/13-03-2003).
Επίσης, είναι η ουσία της προσέγγισης παιδαγωγών όπως οι: Dewey,
Freire, Vygotsky, Bruner, Maslow και Paul (Foundation of Critical Thinking).
Η αυτοαξιολόγηση και οι μορφές αξιολόγησης από συναδέλφους της
διαμορφωτικής αξιολόγησης που περιγράφονται παρακάτω έχουν
εφαρμοστεί από το 2005 σε διάφορες τάξεις. Τα ενδεικτικά παραδείγματα
που αναφέρονται παρακάτω είναι συγκεκριμένα παραδείγματα ομαδικής ή
ατομικής αξιολόγησης προγραμμάτων, ενώ τα ημερολόγια έχουν
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χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση όλων των ειδών καθημερινής,
μαθησιακής εμπειρίας.
Αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από την ομάδα
Ομαδική Αξιολόγηση
Μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος (επιστημονική έρευνα, έργο,
κ.λπ.) η ομάδα των μαθητών καλείται να παρουσιάσει την εργασία της στην
τάξη και να την αξιολογήσει απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις:














Ποιες διαδικασίες ακολουθήσατε για να επιλέξετε το θέμα που
παρουσιάσατε;
Ποιοι ήταν οι στόχοι σας;
Πώς συλλέξατε τις πληροφορίες σας και πώς προχωρήσατε στη
σύνθεση του τελικού προϊόντος σας;
Συναντήσατε κάποιες δυσκολίες; Ποιες;
Τι είδους γνώση αποκτήσατε μέσω αυτής της μαθησιακής
διαδικασίας;
Πώς δουλέψατε ως ομάδα;
Ποια ήταν η ατομική συμβολή του καθενός από εσάς σε αυτό το
συλλογικό έργο;
Ποια ήταν τα συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια της παραγωγής
του έργου αυτού;
Θα κάνατε κάτι διαφορετικό, αν ήταν να κάνετε αυτή τη δουλειά
από την αρχή; Τι;
Πώς αξιολογείτε το έργο σας ως ομάδα (αρκετά καλό, καλό, πολύ
καλό, εξαιρετικό) και γιατί;
Πώς αξιολογείτε την παρουσίαση της εργασίας σας ως ομάδα
(αρκετά καλή, καλή, πολύ καλή, εξαιρετική) και γιατί;
Έχετε κάποιες παρατηρήσεις;

Αξιολογηση από συναδελφους
Αφού η ομάδα έχει ολοκληρώσει την παρουσίαση και την αυτοαξιολόγησή της, η υπόλοιπη τάξη καλείται να αξιολογήσει το έργο των
συμμαθητών τους, απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις:







Τι μάθατε από την παρουσίαση του έργου των συμμαθητών σας;
Ποια ήταν τα συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια αυτής της
παρουσίασης;
Πώς αξιολογείτε το έργο αυτό (αρκετά καλό, καλό, πολύ καλό,
εξαιρετικό) και γιατί;
Πώς αξιολογείτε την παρουσίαση του έργου αυτού (αρκετά καλή,
καλή, πολύ καλή, εξαιρετική) και γιατί;
Έχετε κάποια επιπλέον σχόλια να κάνετε;
Έχετε κάποιες προτάσεις για το πώς οι συμμαθητές σας θα
μπορούσαν να βελτιώσουν την εργασία τους;

Αυτοαξιολόγηση και
προγράμματα

αξιολόγηση από συναδελφους σε ατομικά

Στη διαδικασία αυτή, μπορούν να γίνουν όλες οι προαναφερθείσες
ερωτήσεις εκτός από εκείνες που σχετίζονται με την εργασία σε ομάδα.
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Ημερολόγια
Οι μαθητές γράφουν στα ημερολόγιά τους για την καθημερινή μαθησιακή
εμπειρία τους εστιάζοντας στα ίδια θέματα (αποκτηθείσα γνώση,
συναισθήματα και δυσκολίες, τι πρέπει να μάθουν ακόμα). Είναι μια πολύ
καλά οργανωμένη και ασφαλής καταγραφή της εκπαιδευτικής εμπειρίας
του μαθητή, καθώς γίνεται καθημερινά και δεν υπάρχει κανένας τρόπος
μια μέρα να λείπει. Είναι ένα πολύ εύκολο εργαλείο για αυτο-συλλογισμό.
Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τον καθηγητή που θέλει να
αξιολογήσει την πρόοδο των μαθητευομένων του και να σχεδιάσει ή να
επανασχεδιάσει το μάθημα, ώστε να συμπεριλαμβάνει όλους τους
μαθητές.
-

Βιβλιογραφικές
αναφορές

-

http://www.reading.ac.uk/engageinassessment/eia-resourcedatabase-search.aspx?topic=Peer%20and%20self-assessment
http://www.academia.edu/161594/Developing_a_variety_of_asse
ssment_methods
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/000986509032677
84
http://bpr-leadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learningcycles-and-styles.html
oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif
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TA ΕΞΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΑ ΚΑΠΕΛΑ

Με λίγα λόγια

Τα έξι σκεπτόμενα καπέλα είναι μια καλή τεχνική για να εξετάζουμε τις
επιπτώσεις μιας απόφασης από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αναγκάζει
τους ανθρώπους να βγουν από τον συνήθη τρόπο σκέψης τους, και τους
βοηθά να λάβουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης.

Δεξιότητες που
αναπτύσσει

Χρόνος
εφαρμογής

Δημιουργική σκέψη, δηλαδή η δυνατότητα προσέγγισης ενός
θέματος ή προβλήματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες, η
οποία οδηγεί σε μια βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση της
κατάστασης και ταυτόχρονα βοηθά να εντοπιστούν εναλλακτικοί
τρόποι αντιμετώπισης.



Συνειδητοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας και των αναγκών,
προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες ευκαιρίες και αίροντας τα
εμπόδια που παρουσιάζονται για μια επιτυχή μάθηση.



Ικανότητα να εξασφαλίζονται κίνητρα και αυτοπεποίθηση για να
συνεχίσει και να επιτύχει το άτομο στη μάθηση σε όλη τη ζωή του.

Η μέθοδος «Τα έξι σκεπτόμενα καπέλα» χρειάζεται τουλάχιστον 1 με 2
ώρες για να εφαρμοστεί.
1.

Η μέθοδος βήμα
βήμα



Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στους συμμετέχοντες το θέμα και
εξηγεί τη βασική ιδέα της δραστηριότητας «Τα έξι σκεπτόμενα
καπέλα». Οι εκπαιδευόμενοι αλλά και ο εκπαιδευτής μαθαίνουν να
κατατάξουν τη σκέψη σε έξι βασικές λειτουργίες και ρόλους. Κάθε
ρόλος αναγνωρίζεται με ένα συμβολικό χρωματιστό «σκεπτόμενο
καπέλο». Φορώντας νοερά και ανταλάσσοντας «καπέλα», τα μέλη
της ομάδας μπορούν να εστιάσουν με ευκολία στη σκέψη, ή να
αλλάξουν την κατεύθυνση μιας σκέψης, της συζήτησης ή της
συνάντησης.
Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο διαφορετικούς
τρόπους:
1.1. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε έξι ομάδες και κάθε ομάδα
συζητάει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σχετικά με το
θέμα από την οπτική του καπέλου τους (π.χ. λευκό: συζητούν
μόνο για όσα γνωρίζουν για το θέμα, πράσινο: προσπαθούν να
βρουν πρωτότυπους τρόπους προσέγγισης του θέματος κ.λπ.) Στη
συνέχεια κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα κύρια
σημεία της συζήτησης που είχαν. Ο εκπαιδευτής κρατάει
σημειώσεις σε ένα flip chart (ο νοητικός χάρτης προσφέρεται για
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των συζητήσεων - σελ.59και συνοψίζει τα ευρήματα.
1.2. Η συζήτηση γίνεται στην ολομέλεια και το θέμα προσεγγίζεται
βήμα προς βήμα από την οπτική των διαφορετικών χρωμάτων. Σε
αυτή την περίπτωση είναι καλύτερο να ξεκινάμε με το ΛΕΥΚΟ
καπέλο, επιτρέποντας έτσι να παρουσιαστούν όλες οι
πληροφορίες. Μετά την ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος
χρησμοποιείται το ΚΟΚΚΙΝΟ καπέλο ώστε να δείξουν οι
συμμετέχοντες πώς αισθάνονται σχετικά με το πρόβλημα ή την
κατάσταση. Τα συναισθήματα αυτά καταγράφονται. Η γενική τάση
κάποιων συμμετεχόντων σε αυτό το στάδιο, είναι να δείξουν τα
αρνητικά στοιχεία του θέματος. Ωστόσο, για αυτή τη διαδικασία
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είναι καλύτερο να ζητήσετε τη συνδρομή του ΚΙΤΡΙΝΟΥ καπέλου
για να πάρετε τη θετική πλευρά από όλους τους συμμετέχοντες.
Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το ΜΑΥΡΟ καπέλο, όπου όλοι
καταθέτουν τα αρνητικά στοιχεία του θέματος. Μετά
χρησιμοποιείται το ΠΡΑΣΙΝΟ και όλοι ενθαρρύνονται να σκεφτούν
δημιουργικά για να ξεπεράσουν τα αρνητικά στοιχεία, αλλά και να
βρουν νέες εναλλακτικές για την επίλυση του προβλήματος. Τότε
μπορούμε να χησιμοποιήσουμε ξανά το ΚΟΚΚΙΝΟ καπέλο για την
καταγραφή των συναισθημάτων των εκπαιδευομένων αφού έχει
εξεταστεί το πρόβλημα. Γενικά, οι περισσότεροι συμμετέχοντες
που πριν ανησυχούσαν για το θέμα, είναι πιο θετικοί μετά τη
διαδικασία της εναλλαγής των καπέλων. Τέλος, είναι πάντα
σκόπιμο να χρησιμοποιείτε το ΜΠΛΕ καπέλο, καθώς αυτό δίνει τη
δυνατότητα
στους
εκπαιδευόμενους
να
σχηματίσουν
συμπεράσματα ή να αξιολογήσουν και να συνοψίσουν τις λύσεις
για την επίλυση του προβλήματος. Το ΜΠΛΕ καπέλο λειτουργεί
και ως εργαλείο ελέγχου για να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιήθηκε
η σωστή τεχνική ή προσέγγιση από τους συμμετέχοντες.

Το Λευκό Καπέλο ζητά πληροφορίες που είναι
γνωστές ή χρειάζονται. «Τα γεγονότα, μόνο τα
γεγονότα."

Το Κίτρινο Καπέλο συμβολίζει τη φωτεινότητα και
την αισιοδοξία. Στο πλαίσιο αυτού του καπέλου
εξερευνούμε την θετική πλευρά και διερευνούμε
την αξία και το όφελος.

Το Μαύρο Καπέλο είναι η κρίση - ο συνήγορος του
διαβόλου - ή γιατί κάτι μπορεί να μην
λειτουργήσει. Αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τους
κινδύνους. Πού τα πράγματα μπορεί να πάνε
στραβά. Πιθανώς το πιο ισχυρό και χρήσιμο από
όλα τα καπέλα, αλλά μπορεί να δημιουργήσει
προβλήματα αν πολυχρησιμοποιηθεί.

Το Κόκκινο Καπέλο υποδηλώνει τα συναισθήματα,
τα προαισθήματα και τη διαίσθηση. Όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το καπέλο μπορείτε να
εκφράσετε τα συναισθήματα και, τους φόβους,
συμπάθειες και αντιπάθειες, την αγάπη και το
μίσος.
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Το Πράσινο Καπέλο εστιάζει στη δημιουργικότητα,
τις δυνατότητες, τις εναλλακτικές λύσεις και τις
νέες ιδέες. Είναι μια ευκαιρία για να εκφραστούν
νέες ιδέες και νέες αντιλήψεις.

Το Μπλε Καπέλο χρησιμοποιείται
διαχειριστεί η διαδικασία της σκέψης.
μηχανισμός ελέγχου που διασφαλίζει
κατευθυντήριες γραμμές για τα «έξι
σκέψης» ακολουθούνται.

για να
Είναι ο
πώς οι
καπέλα

Σε μια παραλλαγή ολόκληρη η ομάδα μπορεί να είναι ένα καπέλο.
Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε εκπαιδευόμενους που έχουν
μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολεύονται να αντιπροσωπεύουν
μόνοι τους ένα καπέλο.
o Τα ‘Εξι Σκεπτόμενα Καπέλα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
για την αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής συνάντησης ή ενός
θέματος.
o Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για εντοπισμό και διαφοροποίηση. Τα
Έξι Σκεπτόμενα Καπέλα ξεχωρίζουν για την επίλυση προβλημάτων
ή την ενθάρρυνση ενός εναλλακτικού τρόπου σκέψης, καθώς
πρόκειται για μία πολύ εντυπωσιακή και διασκεδαστική μέθοδο.
Αφού εξοικειωθούν μαζί της οι εκπαιδευόμενοι, τα σύμβολα
λειτουργούν πολύ καλά, και τους βοηθούν να σκεφτούν με
διαύγεια διαφορετικές οπτικές ενός προβλήματος, χωρίς να
μπερδεύουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Δίνει επίσης τη
δυνατότητα για καταιγισμό ιδεών εκμαιεύοντας νέες
προσεγγίσεις. Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι ενώ φαίνεται
χρονοβόρα διδικασία, στην πραγματικότητα μπορεί να
εξοικονομήσει πολύ χρόνο εφόσον μάθουν οι εκπαιδευόμενοι
τους όρους.
o Επίσης θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε τη σοβαρότητα, αλλά
και την επισημότητα με την οποία συμπεριφέρονται κατά την
εφαρμογή αυτής της μεθόδου, καθώς γίνεται μία τελετουργική
εναλλαγή των καπέλων σε διάφορα χρώματα. Η εναλλαγή στον
τρόπο σκέψης είναι πολύ πιο εύκολη με την οπτική συνδρομή του
καπέλου και ενώ αυτό εξελίσσεται, οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν
ποτέ την τάση να βγουν από το ρόλο τους. Ενώ σχεδιάστηκε
αρχικά για διευθύνοντες εταιριών, η μέθοδος αυτή προσφέρει
πολλά πλεονεκτήματα στους εκπαιδευόμενους, τόσο σε επίπεδο
γλώσσας όσο και δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων.
Έξι καπέλα σε διαφορετικά χρώματα, είτε αληθινά είτε σε εικόνες.
o

Πρακτικές
συμβουλές

Απαραίτητα υλικά

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα σχετίζονται με τα ακόλουθα:
 Συστηματικά ανάλυση των προβλημάτων, των αποφάσεων
των ευκαιριών.
 Χρήση της Παράλληλης Σκέψης ομαδικά, προκειμένου
δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες ιδέες και λύσεις.
 Οι συναντήσεις γίνονται πολύ μικρότερες σε διάρκεια και
παραγωγικές.
 Μείωση των συγκρούσεων μεταξύ των μελών της ομάδας.
 Τόνωση της καινοτομίας με τη δημιουργία περισσότερων
καλύτερων ιδεών.
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Θεωρητική βάση

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

Δημιουργία δυναμικών, με βάση το αποτέλεσμα των
συναντήσεων, που κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να
συμμετάσχουν.
Οδηγεί ένα βήμα πέρα από το προφανές για την ανακάλυψη
αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων.
Ύπαρξη ευκαιριών εκεί που άλλοι βλέπουν μόνο προβλήματα.
Σκέψη με σαφήνεια και αντικειμενικότητα.
Προβολή προβλημάτων από νέες και ασυνήθιστες γωνίες.
Πραγματοποίηση ενδελεχών αξιολογήσεων.
Εξέταση όλων των πλευρών μιας κατάστασης.
Κρατά το εγώ υπό έλεγχο.
Επίτευξη σημαντικών και ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε από τον Edward de Bono στο βιβλίο του
'6 Thinking Hats'.
Εκπαιδευόμενοι σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συζητούν σχετικά
με το νόμο για τη μετανάστευση. Αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν την
τεχνική «Τα Έξι Σκεπτόμενα Καπέλα».
Προσεγγίζοντας το θέμα με το Λευκό Καπέλο αναλύουν τα στοιχεία που
έχουν. Εξετάζουν τους αριθμούς των μεταναστών σύμφωνα με τα
στατιστικά στοιχεία, την κοινωνική και οικονομική επίδραση της
μετανάστευσης στη χώρα τους, τους λόγους της μετανάστευσης. Με το
Κόκκινο Καπέλο, μοιράζονται τα συναισθήματά τους για τη μετανάστευση
γενικά και κάποιες προσωπικές εμπειρίες. Όταν σκέφτονται με το Μαύρο
Καπέλο, ανησυχούν ότι δεν υπάρχει λύση στο θέμα και ότι οι πόλεμοι και η
οικονομική κρίση θα οδηγήσουν όλο και περισσότερους ανθρώπους να
μεταναστεύσουν, ενώ οι λεγόμενες «αναπτυγμένες χώρες» δεν έχουν την
υποδομή για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες. Με το Κίτρινο
Καπέλο όμως, θεωρούν ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι
αντιλαμβάνονται τους λόγους που αναγκάζουν τους ανθρώπους να
μεταναστεύσουν και δεσμεύονται να αγωνιστούν εναντίον των γεγονότων
που οδηγούν τους ανθρώπους στη μετανάστευση και παράλληλα να
στηρίξουν τους μετανάστες στις κοινότητές τους.
Με το Πράσινο Καπέλο σκέφτονται λύσεις για την αντιμετώπιση του
προβλήματος.

Βιβλιογραφικές
αναφορές

Το Μπλε Καπέλο χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτή για να μετακινηθεί
ανάμεσα στους διάφορους τρόπους σκέψης. Ενδέχεται να χρειαστεί να
διατηρήσει επικεντρωμένη την προσοχή των μελών της ομάδας στο καπέλο
που «φορούν» εκείνη τη στιγμή και να μην αλλάζουν τρόπο σκέψης, ή να
μην κρίνουν τις απόψεις των άλλων.
- http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php
- http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_07.htm
- http://www.youtube.com/watch?v=cjVxSk1MqO4
- http://www.youtube.com/watch?v=Rwu1YlveU_4 http://bprleadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-cycles-andstyles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif
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Ο ΖΟΓΚΛΕΡ

Με λίγα λόγια

Ο Ζογκλέρ είναι μία δραστηριότητα που κάνει τους ανθρώπους να
σκέφτονται περισσότερο τον τρόπο που μαθαίνουν σε ομάδες. Τί
λειτουργεί για αυτούς καλύτερα για να μάθουν μεμονωμένα ή να
αναζητήσουν υποστήριξη και συμβουλές από τους άλλους, αλλά και εάν
επηρεάζει η στήριξη της ομάδας την προσωπική μαθησιακή διαδικασία
τους και με ποιον τρόπο.
Μικρή ομαδική δραστηριότητα, όπου οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν με
δύο τρόπους: ατομικά και σε ομάδα. Τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι οι
κατευθυντήριες ερωτήσεις και η εστίαση στον τρόπο μάθησης.

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται
Χρόνος
εφαρμογής



Δεξιότητες για τη Δημιουργία Ομάδων



Επικοινωνιακές δεξιότητες



Συνεργασία

Τουλάχιστον 20 λεπτά.
1. Κάθε άτομο έχει 2 αντικείμενα (μπάλες). Αργότερα μπορείτε να
δοκιμάσετε με 3.
2. Η ομάδα σχηματίζει κύκλο. Ο στόχος είναι να ρίξουν τις μπάλες από χέρι
σε χέρι (όσο πιο ψηλά γίνεται και χωρίς να τις χάσουν). Κάθε ένας πρέπει
να ρίξει τις μπάλες του στο άτομο που στέκεται στη δεξιά πλευρά και να
πιάσει τις μπάλες από το άτομο που στέκεται στην αριστερή πλευρά.
3. Μετά από 3 λεπτά συγκεντρώστε τους ανθρώπους και θέστε ερωτήσεις
σχετικά με την εμπειρία τους μέχρι τώρα.
4. Ζητήστε τους να μοιραστούν συμβουλές για τη βελτίωση της απόδοσής
τους.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

5. Δημιουργήστε ζεύγη. Ο στόχος είναι παρόμοιος, με μόνη αλλαγή το
γεγονός ότι ρίχνουν αντικείμενα μόνο ο ένας στον άλλο. Μετά από λίγη
ώρα, ζητήστε τους να μοιραστούν και να μάθουν στα ζεύγη τους πώς
μπορούν να βελτιώσουν τη συνεργασία και την απόδοσή τους. Δοκιμάστε
άλλη μια φορά.
6. Μετά από 7 λεπτά ζητήστε στα ζευγάρια να συγκεντρωθούν και να
μοιραστούν αυτά που έμαθαν ο ένας από τον άλλο και πώς αυτό συνέβαλε
στη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους.
7. Κάντε μικρές ομάδες των 4, 6 ή περισσοτέρων ατόμων. Ζητήστε τους να
σχηματίσουν έναν κύκλο και να επαναλάβουν την αρχική δραστηριότητα
ρίψης (με τους ίδιους κανόνες). Μετά από λίγα λεπτά, μπορείτε να
ζητήσετε από την ομάδα να δημιουργήσει τους δικούς της στόχους (όπως:
πόσες φορές θα γίνει η ρίψη, ή πόσο ψηλά). Δώστε χρόνο για δοκιμές.
8. Κάντε τον απολογισμό και ζητήστε από τις ομάδες τα ακόλουθα
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ερωτήματα:


Τι έμαθαν και πώς άλλαξε η εκμάθηση κατά τη διάρκεια όλων των
διαδικασιών;



Πώς όρισαν τους στόχους και πώς υποστήριξαν ο ένας τη μάθηση
του άλλου;

9. Μπορείτε, επίσης, να δώσετε ατομικό χρόνο για περισυλλογή (π.χ. τι
ήταν διαφορετικό στην εκμάθηση με μια ομάδα, ως ζευγάρι ή ως άτομο;)

Πρακτικές
συμβουλές

Αυτή η δραστηριότητα, η οποία είναι παρόμοια με αυτή των Στυλ
Μάθησης, βοηθάει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο που
μαθαίνει κανείς καλύτερα. Προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους μία
εμπειρία, η δραστηριότητα προσφέρεταο μία ρεαλιστική προσέγγιση για
την αναγνώριση των προσωπικών τρόπων μάθησης, των στάσεων απέναντι
στη μάθηση, σε επίπεδο ατομικό, σε ζεύγη ή σε ομάδες, αλλά και των
πλεονεκτημάτων όλων αυτών των τρόπων μάθησης. Αναστοχαζόμενοι τις
εμπειρίες τους, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εντοπίσουν τις διαφορές
που υπάρχουν ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους μάθησης και να
καταλάβουν ποιος τρόπος τους ταιριάζει περισσότερο, με ή χωρίς την
υποστήριξη ή τη συμβουλή συναδέλφων ή της ομάδας. Η ανταλλαγή
εμπειριών σχετικά με την επίδραση των άλλων και τις αλλαγές που
προκάλεσε η βοήθεια από τους συναδέλφους, οδηγεί σε μια βαθύτερη
κατανόηση του εαυτού τους και ανακαλύπτουν τρόπους συνεργασίας.
Μπάλες του τένις και / ή διάφορα αντικείμενα (μαλακά και άθραυστα)

Απαραίτητα υλικά

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση

Η δραστηριότητα «Ο Ζογκλέρ» βοηθάει τους εκπαιδευομένους να:
 αναγνωρίσουν τον προσωπικό τους τρόπο μάθησης,
 ακαλύψουν ποια μαθησιακή προσέγγιση ταιριάζει περισσότερο σε
κάθε άτομο,
 ανακαλύψουν πώς τα «πράγματα» αλλάζουν ή παραμένουν όταν
οι άνθρωποι μαθαίνουν ως ομάδα,
 μάθουν κάτι καινούργιο!
Εμπειρικός
κύκλος
μάθησης
(David
Kolb)
Ο κύκλος αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά στάδια της
εμπειρικής μάθησης και μπορεί να εισαχθεί σε οποιοδήποτε σημείο,
αλλά όλα τα στάδια πρέπει να εφαρμόζονται σε ακολουθία. Ο κύκλος
μάθησης υποδηλώνει ότι δεν αρκεί να έχουμε μια εμπειρία,
προκειμένου να μάθουμε. Είναι απαραίτητο να προβληματιστούμε
σχετικά με την εμπειρία, να κάνουμε γενικεύσεις και να διατυπώσουμε
έννοιες που μπορεί στη συνέχεια να εφαρμοστούν σε νέες
καταστάσεις. Αυτή η μάθηση θα πρέπει στη συνέχεια να δοκιμαστεί σε
νέες καταστάσεις. Ο μαθητής πρέπει να κάνει τη σύνδεση μεταξύ της
θεωρίας και της πράξης, προγραμματίζοντας, ενεργώντας, αναλύοντας
και συνδέοντάς τα πάλι με την θεωρία.
-

Βιβλιογραφικές
αναφορές

http://bpr-leadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learningcycles-and-styles.html#oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif
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ΘΕΑΤΡΟ ΦΟΡΟΥΜ

Με λίγα λόγια

Το Forum Theatre (Θέατρο Φόρουμ) είναι μία τεχνική μέσα από την οποία
οι ενήλικοι διερευνούν τις προβληματικές καταστάσεις / προβλήματα (στην
οικογένεια, στις σπουδές, σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, σε
τοπικές κοινότητες κ.λπ.) και πιθανές λύσεις, διαδραματίζοντας την
προβληματική κατάσταση που βιώνουν.
Τα σενάρια του Forum Theatre είναι σχεδιασμένα για να ενεργοποιούν τη
συμμετοχή μέσα από τη συζήτηση, το διαδραστικό παιχνίδι ρόλων και την
ανταλλαγή εμπειριών.
Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιδέες τους, ενώ χρησιμοποιούν το
δημιουργικό ημισφαίριο του εγκεφάλου τους για να μάθουν από την
εμπειρία και να βρουν λύσεις. Καθώς αφήνεται πεδίο για τις ιδέες όλων,
μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά και ανακαλύπτουν ότι η
συνεργατικότητα επιφέρει ένα θετικό κλίμα. Πρόκειται για ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο μάθησης και αλλαγής συμπεριφορών και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τόσο σε μικρές (8-10 ατόμων) όσο και σε μεγάλες ομάδες
(μέχρι 100 άτομα).

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

Επίλυση προβλημάτων



Κριτική σκέψη



Δημιουργική σκέψη



Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων
επικοινωνίας



Ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων



Αύξηση της αυτο-αποτελεσματικότητας και της δέσμευσης

Από 3 ώρες (στην αίθουσα) και πάνω
1.
2.

3.

4.

Η μέθοδος βήμα
βήμα



5.

6.
7.

8.

Ο εκπαιδευτής εξηγεί το forum theatre ως εργαλείο μάθησης.
Οι συμμετέχοντες κάνουν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα
προβλήμαυα που αντιμετωπίζουν και τα βαζουν σε σειρά
πρωτεραιτότητας.
Ο εκπαιδευτής επιλέγει το πιο σημαντικό πρόβλημα πάνω στο
οποίο θα βασιστεί το θεατρικό έργο, για παράδειγμα «ο
επιθετικός έφηβος».
Όποιος είχε καταθέσει το πρόβλημα (στη συγκεκριμένη περίπτωση
αυτό του επιθετικού εφήβου), θα έπρεπε ιδανικά να είναι ο
πρωταγωνιστής του έργου.
Απαντάει στην ερώτηση: Ποια πρόσωπα εμπλέκονται στο
πρόβλημα; Τι έγινε στην πραγματικότητα; Τι πιστεύεις εσύ ότι
έγινε; Πότε συνέβη;
Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε
ηθοποιούς και σε κοινό.
Ο εκπαιδευτής αναθέτει στους ηθοποιούς τους υπόλοιπους
ρόλους (εδώ είναι: μέλη της οικογένειας ή φίλοι, συμμαθητές
κ.λπ.)
Ο εκπαιδευτής δίνει μία πρόταση για την έναρξη του έργου (π.χ.
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9.

10.

11.
12.
13.

Πρακτικές
συμβουλές

Μητέρα: «αγόρι μου, ο διευθυντής με κάλεσε πάλι να μου πει ότι
χτύπησες έναν συμμαθητή σου.»)
Γίνεται αναπαράσταση ολόκληρης της σκηνής, μέχρι τη στιγμή που
χτυπάει ο εκπαιδευτής το καμπανάκι. Από αυτό το σημείο και
μετά μπορεί να ειπωθεί μόνο μία τελευταία φράση.
Ο εκπαιδευτής εξηγεί στο κοινό τι μπορεί να κάνει όταν
ξαναπαιχτεί η ίδια σκηνή (κάποιος μπορεί να πει «στοπ»
οποιαδήποτε στιγμή, αν έχει κάποια ιδέα για το πώς μπορεί να
αλλάξει τη συμπεριφορά ενός από τους πρωταγωνιστές ή να
προτείνει αλλαγές όσον αφορά στους υπόλοιπους χαρακτήρες).
Οι «ηθοποιοί» ξαναπαίζουν τη σκηνή μέχρι κάποιος από το κοινό
να φωνάξει «στοπ».
Αυτός που φώναξε στόπ, μπαίνει στη σκηνή και αντικαθιστά τον
ηθοποιό που επιλέγει, φέρνοντας νέες εξελίξεις στην υπόθεση.
Ομαδική ανάλυση της εμπειρίας:
 Κάθε χαρακτήρας του έργου πρέπει να πει την εμπειρία
του/της συγκρίνοντας την πρώτη και την τελευταία εκδοχή.
 Ποιοι ήταν εκείνοι οι παράγοντες που άλλαξαν τη
συμπεριφορά του πρωταγωνιστή;
 Πότε παρατηρήθηκε αυτή η αλλαγή;
 Τι έμαθαν οι συμμετέχοντες από την εφαρμογή αυτού του
εργαλείου;
 Σε ποιες πραγματικές συνθήκες θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο;

Άλλη παραλλαγή: ο εκπαιδευτής/τρια επινοεί ρόλους για μία δεδομένη
κατάσταση (παράδειγμα: ενήλικοι που συζητούν τα υπέρ και τα κατά της
εκπαίδευσης ενηλίκων). Οι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν επιχειρήματα για τον
χαρακτήρα που υποδύονται (π.χ. μία 35χρονη μητέρα δύο παιδιών που
πρέπει να συμμετάσχει σε μία σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων).
Αυτοσχεδιάζουν μικρούς διαλόγους. Στο τέλος συζητούνται όλα τα
επιχειρήματα.
 Η μέθοδος απαιτεί μια ιδιαίτερη παρουσίαση και προσέγγιση.
Χρειάζεται συνήθως περισότερο χρόνο από όσο υπολογίζεται αρχικά.
Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν υπάρχει πίεση χρόνου.
 Η μέθοδος χρειάζεται μία φάση για «ζέσταμα» και άλλες πρακτικές
στην αρχή. Μετά από αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά.
 Το Forum theatre είναι ένα ισχυρό εργαλείο που πολλές φορές
χρησιμοποιεί πολύ προσωπικές ιστορίες. Για αυτό το λόγο συνιστάται
να χρησμοποιείται σε ομάδες με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης.
 Τα πλεονεκτήματα που έχουν τα παιχνίδια ρόλων είναι ευρέως γνωστά
σε διάφορους τομείς εργασίας και εκπαίδευσης. Καθώς δημιουργεί ένα
ασφαλές περιβάλλον μετατρέποντας μία πραγματική κατάσταση σε
φανταστική και την «ανεβάζει» στη σκηνή, το Forum Theatre έχει
ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα, επιτρέποντας στους «ηθοποιούς»
να βιώσουν μία προσομοίωση της πραγματικότητας, να συμμετάσχουν
και να συνεισφέρουν στην εύρεση λύσης ενός προβλήματος μέσα από
την κριτική σκέψη και την αλληλεπίδραση. Επίσης, επιτρέποντας στους
συμμμετέχοντες να δουν το πρόβλημα από διάφορες οπτικές και να το
παρατηρήσουν από μια σχετική απόσταση, μπορεί να βοηθήσει στο να
αλλάξει μία προβληματική συμπεριφορά και τελικά, ο τρόπος σκέψης.
Αφότου οριστεί το πλαίσιο, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν πλήρως
και δρουν με έντονη την αίσθηση ευθύνης για να λύσουν
αποτελεματικά το πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας,
βλέπουν σε εφαρμογή τις ιδέες τους, μπορούν να κάνουν αλλαγές για
βελτίωση, να διατηρήσουν αυτή την υπεύθυνη στάση σε όλο το «έργο»
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και τελικά να βρουν μία βιώσιμη λύση. Είναι η μέθοδος που μας
μαθαίνει πολλά για τις συμπεριφορές γενικότερα, καταλήγει σε
δημιουργικές ιδέες και ενισχύει την ενσυναίσθηση. Τέλος συμβάλλει
σημαντικά στην αυτογνωσία. Δίνοντας στους ηθοποιούς την ευκαιρία
συμμετοχής σε μια εμπειρία κάθαρσης, τους βοηθάει συγχρόνως να
στοχαστούν με τη βοήθεια στοχευμένων ερωτήσεων, σχετικά με τη
συνολική κατανόηση του προβλήματος και να το λύσουν «από τη ρίζα».
Ο συνήθης εξοπλισμός τάξης είναι επαρκής. Συνιστώνται καρέκλες και
τραπέζια. Είναι πιο σημαντικό να επικεντρωθούμε στην κατάσταση ή το
πρόβλημα παρά στα εργαλεία.

Απαραίτητα υλικά Για παράδειγμα: τα αντικείμενα που είναι διαθέσιμα στην τάξη μπορεί να
αντιπροσωπεύσουν τα αντικείμενα που πρέπει να απεικονιστούν στη
σκηνή.

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση

Τα σενάρια του Forum Theatre:
 ενεργοποιούν τη συμμετοχή των ενηλίκων μεσα από τη συζήτηση,
το διαδραστικό παιχνίδι ρόλων και την ανταλλαγή εμπειρίων,
προκειμένου να βρεθούν πιθανές λύσεις στην προβληματική τους
κατάσταση,
 βελτιώνουν τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή στην επίλυση
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα, την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης, την αλλαγή συμπεριφορών σε προβληματικές
καταστάσεις, τη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
επικοινωνίας, την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων,
 επιτυγχάνουν αύξηση της αποτελεσματικότητας και της
δέσμευσης.
 Επίσης, το Forum Theatre ως εργαλείο μάθησης έχει πολλά
πλεονεκτήματα:
o Μετατρέπει το πρόβλημα σε λύση
o Προσφέρει τα μέσα για τη δοκιμή εργαλείων και τεχνικών
σε ασφαλές περιβάλλον
o Δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσετε διάφορες οπτικές για
ένα θέμα
o Προσφέρει αλληλεπίδραση στο βαθμό που σας ταιριάζει
o Επιτρέπει τη συναίνεση μέσα στην ομάδα, ώστε να
καθορίσει τι είναι καλύτερο για τη λειτουργία της
o Ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη κάθε ατόμου χωριστά
o Διευκολύνει την αλλαγή συμπεριφοράς
o Προκαλεί την αμφισβήτηση των πλαισίων μέσα στα οποία
κινούμαστε και λειτουργούμε
Το Forum Theatre (Θέατρο Φόρουμ) είναι μια συμμετοχική μορφή
θεάτρου, ένα από τα παρακλάδια του «Θεάτρου των Καταπιεσμένων».
Αναπτύχθηκε στη Λατινική Αμερική από τον Augusto Boal, ως ένας τρόπος
εργασίας με το θέατρο για την επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι απλοί άνθρωποι. Αρχικά, η τεχνική εκπονήθηκε από
τον Boal ως πολιτικό εργαλείο για αλλαγή (μέρος του Θεάτρου των
Καταπιεσμένων), αλλά έχει προσαρμοστεί ευρέως για χρήση σε
εκπαιδευτικά πλαίσια.
Έχει αναγνωριστεί, αναπτυχθεί και προσαρμοστεί σε όλο τον κόσμο.
Σήμερα ασκούμενοι εφαρμόζουν την μέθοδο διεθνώς σε διάφορους
τομείς, όπως στην προαγωγή της υγείας, στην κοινοτική δράση και
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ανάπτυξη, στην εργασία στις φυλακές, στην Εκπαίδευση, στην
ευαισθητοποίηση για τα ναρκωτικά και τον ιό HIV, σε συμβουλευτικά έργα.
Έχει αναπτυχθεί σε διάφορες παραλλαγές, οι οποίες είναι συχνά
αλληλένδετες: Νομοθετικό Θέατρο (χάραξη πολιτικής), το Rainbow of
Desire (θεραπευτικό) και το Θέατρο Φόρουμ (εκπαιδευτικό). Η Εκπαίδευση
σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο που ο Paolo Freire
χρησιμοποίησε τον όρο – η εκπαίδευση ως απελευθέρωση (Freire, 1972).
Το Forum Theatre αντλεί ρητά στις θεωρίες του από το θέατρο και την
εκπαίδευση. Βασίζεται, επίσης στις θεωρίες για τη χάραξη πολιτικής και τη
διαχείριση της αλλαγής.
Ο Boal διευκρινίζει ότι η πρακτική αυτή δεν έχει σκοπό να δείξει το σωστό
δρόμο, αλλά μάλλον να ανακαλύψει όλες τις πιθανές διαδρομές που θα
μπορούσαν μετά να εξεταστούν περαιτέρω. Το ίδιο το θέατρο δεν είναι
επαναστατικό, αλλά κυρίως μία πρόβα της επανάστασης. Οι θεατές
μαθαίνουν πολύ περισσότερα από την παράσταση, ακόμη και αν γίνεται σε
ένα φανταστικό πλαίσιο, δεδομένου ότι υποκινεί την πρακτική της τέχνης
στην πραγματικότητα. Όταν συναντώνται στην πραγματικότητα με μια
παρόμοια κατάσταση που έχουν αναπαραστήσει στο θέατρο, το Θέατρο
Φόρουμ προκαλεί την επιθυμία στους ανθρώπους να είναι ενεργοί,
δεδομένου ότι αισθάνονται πολύ πιο προετοιμασμένοι και με
αυτοπεποίθηση για την επίλυση της σύγκρουσης. Η πρακτική αυτής της
μορφής δημιουργεί μια έντονη αίσθηση ατέλειας που επιδιώκει την
εκπλήρωσή της μέσα από πραγματική δράση. (Wardrip-Fruin, 346)

Εφαρμογή

Ο κύκλος μπορεί να εισαχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο. Για παράδειγμα, μία
εκπαιδευτική συνάντηση θα μπορούσε να αρχίσει με μία εμπειρία
(πραγματική ή φανταστική), για την οποία ο εκπαιδευτής/τρια θέτει
ερωτήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης των
εκπαιδευομένων σε συγκεκριμένα ζητήματα.
‘Ένα θεατρικό έργο ή μία σκηνή, που συνήθως εκφράζει κάποια μορφή
καταπίεσης, δραδραματίζεται δύο φορές. Τη δεύτερη φορά, οποιοδήποτε
από το κοινό (θεατής) μπορεί να φωνάξει «Στοπ!», να ανέβει στη σκηνή και
να πάρει τη θέση ενός από τους καταπιεσμένους πρωταγωνιστές,
δείχνοντας πώς μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση, ώστε να υπάρξει
διαφορετική εξέλιξη. Μπορούν να εξεταστούν διάφορες εναλλακτικές,
καθώς εμπλέκονται διάφορα άτομα από το κοινό. Οι υπόλοιποι «ηθοποιοί»
συνεχίζουν να υποδύονται το ρόλο τους, αυτοσχεδιάζοντας τα λόγια τους.
Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του διευκολυντή (Joker) ο οποίος βοηθάει
στην επικοινωνία μεταξύ των ηθοποιών και του κοινού. Η στρατηγική
καταργεί τα όρια ανάμεσα στους ηθοποιούς και το κοινό, τοποθετώντας
τους σε ίση βάση. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
δοκιμάσουν ενέργειες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην
καθημερινή τους ζωή.
Παράδειγμα 1: κατάρτιση για εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

Η μέθοδος του Θεάτρου Φόρουμ μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί από
επαγγελματίες / εκπαιδευτές που θέλουν να αναλύσουν τα προβλήματά
τους με παιγνιώδη τρόπο.
Για παράδειγμα: Πώς να αντιμετωπιστεί η κακή συμπεριφορά των
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μαθητών;
Εισαγωγή
Επιλέγοντας το πρόβλημα για το παιχνίδι. Η επιλογή της κατάστασης είναι
πολύ σημαντική. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε μια πολύ συγκεκριμένη
κατάσταση, η οποία περιορίζεται στο χρόνο και τον τόπο.
Ομάδα Διευκρίνισης
Εκείνος που παρείχε το πρόβλημα / κατάσταση πρέπει να ξεκαθαρίσει την
κατάσταση, απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις:
ποιος εμπλέκεται στο πρόβλημα;
τι συνέβη;
γιατί νομίζετε ότι συνέβη;
πού συνέβη;
πότε συνέβη;
Μπορούν να γίνουν περισσότερες ερωτήσεις, αλλά θα πρέπει να
αποφεύγετε ερωτήσεις που αφορούν ερμηνείες, απόψεις και λύσεις.
Προετοιμασία του παιχνιδιού ρόλων
Χωρίστε τους ρόλους και τα καθήκοντα μεταξύ των ηθοποιών. Να θυμάστε
ότι ο κύριος χαρακτήρας είναι πάντα το πρόσωπο που παρέχει το
πρόβλημα. Ο «ιδιοκτήτης» του προβλήματος μπορεί να λειτουργήσει ο
ίδιος ως ο κύριος χαρακτήρας, ή αυτό μπορεί να γίνει από άλλο πρόσωπο.
Παράσταση
Η ομάδα παίζει μία φορά ολόκληρη την πραγματική κατάσταση.
Παρέμβαση
Στη συνέχεια, η σκηνή παίζεται και πάλι, αλλά αυτή τη φορά το κοινό
πρέπει να παρέμβει λέγοντας «στοπ» αν κάποιος από το ακροατήριο έχει
μια ιδέα για το πώς να αλλάξει τη συμπεριφορά του κύριου χαρακτήρα. Ο
παρεμβαίνων ενεργεί ως ο κύριος χαρακτήρας και επιλέγει σε ποιο σημείο
θα ξεκινήσει. Ο παρεμβαίνων δεν εξηγεί τις ιδέες του, αλλά «παίζει». Ο
συντονιστής ελέγχει την όλη διαδικασία, φροντίζει για το χρόνο και δίνει
έτσι σε όλους την ευκαιρία να παίξουν τις ιδέες τους. Κανείς δεν κάνει
σχόλια για τις ιδέες ή τις λύσεις που παρουσιάζονται. Η παράσταση
σταματά και ένας από τους ηθοποιούς θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα νέο. Το παιχνίδι «τυλίγεται» και ξεκινά και πάλι. Διάφοροι μαθητές
μπορούν να αντικαταστήσουν τους «ηθοποιούς». Ο σκοπός των νέων
ηθοποιών είναι να παρεμβαίνουν στις καταστάσεις με στόχο να
καταλήξουν σε νέα συμπεράσματα ή αποτελέσματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο συντονιστής είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ του ακροατηρίου και
των ηθοποιών.
Στοχασμός 1
Εκείνος που παρείχε την κατάσταση λέει στην ομάδα τι, πώς έπραξε στο
γεγονός ή τι ήθελε να κάνει για να λύσει το πρόβλημα.
Στοχασμός
Συζήτηση σχετικά με τις διάφορες πιθανές λύσεις και τις λύσεις που έχουν
επιλεγεί από τον πάροχο της κατάστασης. Διερεύνηση των
πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών των προτεινόμενων λύσεων.
Ομάδα αξιολόγησης
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Ο εκπαιδευτής ζητάει από τον πάροχο του προβλήματος / κατάστασης τα
συναισθήματά του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σημειώστε ό, τι έχετε
μάθει ξεχωριστά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Augusto Boal προτείνει να μην μιλάμε μετά το παιχνίδι.
Ισχυρίζεται ότι δεν είναι καλή ιδέα να συν-σκέφτονται οι άνθρωποι μαζί,
εφόσον μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Προτείνεται να μάθετε οι ίδιοι
για τον εαυτό σας τι είναι το καλύτερο.
(πηγή: http://prosolva.org/spip/spip.php?article30 )
Παράδειγμα 2: Κατάρτιση για στελέχη διοίκησης
Οι «ηθοποιοί» (παίκτες) παρουσιάζουν μια σύντομη σκηνή παίζοντας ένα
σχετικό θέμα της κατάρτισης, για παράδειγμα, "Διαχείριση της κακής
επίδοσης". Ένας ηθοποιός παίζει το ρόλο ενός υπαλλήλου και ο άλλος ενός
διευθυντή ο οποίος προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα επιδόσεων.
Η σκηνή παίζεται εκ νέου, και μετά από λίγα λεπτά η δράση σταματά και ο
ηθοποιός που παίζει τον διευθυντή στρέφεται προς το κοινό και ζητά
προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει την κατάσταση με
διαφορετικό τρόπο.
Οι προτάσεις από το κοινό πηγαίνουν στη σκηνή και παίζονται σταματώντας και ξεκινώντας πάλι τις σκηνές - για να τονιστούν τα οφέλη
και
τα
μειονεκτήματα
των
διαφόρων
προσεγγίσεων.
Η σκηνή συνεχίζει την εξερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και καταλήγει,
όταν ένα μοντέλο της καλύτερης δυνατής λύσης έχει εντοπιστεί και παιχτεί.
Παράδειγμα 3: Αλλαγή της συμπεριφοράς
1. Ιδανικά η ομάδα κάθεται σε κύκλο γύρω από ένα «χώρο εργασίας».
2. Εισάγετε την κατάσταση που πρέπει να παρουσιαστεί. Θα πρέπει να
περιλαμβάνει ένα μικρό αριθμό παικτών (π.χ. πώς μια οικογένεια χειρίζεται
την απόλυση του γιου: η μητέρα, ο πατέρας, ο γιος και η αδερφή). Η
κατάσταση θα χρειαστεί κάποιο είδος έντασης (π.χ. η απόλυση είναι για
συχνή αργοπορία και ο πατέρας είναι πολύ περήφανος για την δική του
ακρίβεια).
3. Αποφασίστε πού λαμβάνει χώρα η δράση (γύρω από το τραπέζι της
οικογένειας), πότε (το παρόν) και ποια είναι η εναρκτήρια ατάκα (π.χ. ο
πατέρας στον γιο: "Γιατί φαίνεσαι τόσο χάλια;").
4. Καλέστε τους μαθητές να αναλάβουν εθελοντικά τους ρόλους. Οι
εθελοντές οργανώνουν τα έπιπλα (σε αυτή την περίπτωση ένα τραπέζι και
μερικές καρέκλες) και να παίξουν την σκηνή αυθόρμητα για τρία ή τέσσερα
λεπτά.
5. Μόλις η σκηνή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα μέλη του ακροατηρίου
είναι ελεύθερα να παρέμβουν σηκώνοντας το χέρι. Το κάνουν αυτό,
προκειμένου να προτείνουν τροποποιήσεις. Για παράδειγμα, κάποιος
μπορεί να ζητήσει από τον μπαμπά να είναι πιο σκληρός, ή από το γιο να
κλάψει ή από τη μητέρα να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να πει
πως πάντα μισούσε το γεγονός ότι ο άντρας την έκανε να τρέχει. Μπορούν
να προταθούν συγκεκριμένες ατάκες. Επιπλέον, τα μέλη του κοινού μπορεί
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να ζητήσουν να αναλάβουν έναν από τους ρόλους, ή να ενταχθούν στον
αρχικό ηθοποιό για να σχηματίσουν ένα «σύνθετο χαρακτήρα». Ομοίως, οι
ηθοποιοί μπορούν να σταματήσουν την σκηνή και να ζητήσουν συμβουλές
από το κοινό ή να ζητήσουν από κάποιον να τους αλλάξει, αν κουράστηκαν
από την κατάσταση.
6. Όλο αυτό επιτρέπει στο δράμα να πάρει ορισμένο σχήμα. Επιτρέπει στην
ομάδα να κατανοήσει την επίδραση των διαφορετικών αντιλήψεων,
ομιλιών και συμπεριφορών.
Εφαρμογές:
Ιστορία: να εξετάσει τα ανθρώπινα θέματα σε διάφορες στιγμές της
ιστορίας.
Διοίκηση Επιχειρήσεων: ο διαχειριστής έχει να χειριστεί ένα θέμα υγείας
και ασφάλειας στο χώρο εργασίας - διερευνήστε διαφορετικά στυλ.
Το Θέατρο Φόρουμ θα μπορούσε να διεξαχθεί σε μια σύγχρονη ξένη
γλώσσα σε Α’ επίπεδο.
Προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση: ως ένας τρόπος χειρισμού των
ανθρώπινων θεμάτων γύρω από την άμβλωση, τα ναρκωτικά, το γάμο, τη
φιλία, το περιβάλλον, την υγεία, την απασχόληση κ.λπ.
http://www.youtube.com/watch?v=NbYx01re-ec
http://en.wikipedia.org/wiki/Forum_theatre
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/drama/activities/foru
m_theatre/forum_theatre.shtml
- http://organizingforpower.files.wordpress.com/2009/03/gamestheater-of-oppressed.pdf
- http://en.wikipedia.org/wiki/Forum_theatre
- http://www.iwanbrioc.com/index.php?option=com_content&view
=article&id=12:introduction-to-forumtheatre&catid=10:training&Itemid=3
- http://dramaresource.com/strategies/forum-theatre
- http://theforumproject.org/whatisto/forumtheatre/
- http://www.youtube.com/watch?v=NbYx01re-echttp://bprleadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-cycles-andstyles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/whee
l_team_learning.gif
-

Βιβλιογραφικές
αναφορές
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ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Στον Κύκλο Μάθησης οι εκπαιδευόμενοι μοιράζονται τις γνώσεις τους (που
μπορεί να είναι αποτέλεσμα έρευνας στο σπίτι) και τις δεξιότητές τους
μέσα από τη συζήτηση και από δραστηριότητες που πραγματοποιούν μαζί.
Είναι ένα είδος αλληλοδιδασκαλίας, κατά την οποία κάθε εκπαιδευόμενος
μπορεί να μάθει από αυτά που λένε οι άλλοι (ανταλλαγή γνώσεων) και
όλοι μαζί να βελτιώσουν τις βασικές τους δεξιότητες, όπως είναι η επίλυση
προβλημάτων, η επικοινωνία, η κατανόηση, η ανάληψη πρωτοβουλιών, και
φυσικά η ικανότητα «μαθαίνω να μαθαίνω».
Ο εκπαιδευτής λειτουργεί ως διευκολυντής για την επικέντρωση στο
κυρίως θέμα και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της ορθής χρήσης των
βασικών αυτών δεξιοτήτων.


συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων που ενδιαφέρουν την
κοινότητα



αύξηση των σχέσεων και των κοινωνικών δεξιοτήτων



καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας



ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων

Η ισορροπία ανάμεσα στα στάδια εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας
και από το αντικείμενο ή τις δραστηριότητες, ενδεικτικά όμως μπορεί να
έχει την εξής μορφή:
 5 λεπτά: ατομική εργασία
 10 λεπτά: συζήτηση σε ζεύγη
 20 λεπτά: σύγκριση και συζήτηση σε ομάδες των 4, ή
περισσότερων
 15 λεπτά: σύνοψη και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην
ολομέλεια
Ο εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τον Κύκλο
Μάθησης εναλάσσοντάς τον με άλλες μεθόδους.
1. Το πρώτο βήμα είναι να εξασφαλιστεί το κατάλληλο εκπαιδευικό
πλαίσιο: οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι
τοποθετημένοι σε κύκλο, όλοι να έχουν την ίδια «θέση» (κάποιος
με διδακτορικό δεν είναι σε καλύτερη θέση από κάποιον με
απολυτήριο γυμνασίου). Δίνεται βαρύτητα όχι στις γνώσεις που
έχουν ήδη οι εκπαιδευόμενοι, αλλά στην απόκτηση και
επικοινωνία νέων γνώσεων και το κλίμα πρέπει να είναι χαλαρό
και οικείο.
2. Το δεύτερο βήμα είναι να ανατεθεί μία εργασία στους
εκπαιδευόμενους (αν για παράδειγμα το εκπαιδευτικό
αντικείμενο είναι η τέχνη, η εργασία θα μπορούσε να είναι
«γνώσεις/πληροφορίες για τον Μιχαήλ Άγγελο». Ο εκπαιδευτής
καλεί τους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τις γνώσεις τους
σχετικά με το θέμα, για να αποφασίσουν στη συνέχεια πώς θα
βρουν περισσότερες πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας ο εκπαιδευτής λειτουργεί ως διευκολυντής.
3. Το τρίτο βήμα είναι η συλλογή των πληροφοριών για την
οικοδόμηση μιας κοινής γνώσης για το θέμα. Μόνο σε αυτό το
σημείο μπορεί ο εκπαιδευτής να προσθέσει πληροφορίες και
γνώσεις και εφόσον είναι ειδικός επί του θέματος.
4. Το τέταρτο βήμα είναι να αξιολογήσει ο εκπαιδευτής τα
μαθησιακά αποτελέσματα (με τεστ ή άλλα μέσα).
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5.

Απαραίτητα υλικά

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Το τελευταίο βήμα είναι να υπογραμμίσει ο εκπαιδευτής τις
δεξιότητες που αξιοποίησε κάθε εκπαιδευόμενος, προωθώντας
τον προβληματισμό σχετικά με την απόκτηση νέων γνώσεων και
των δεξιοτήτων ζωής που χρησιμοποιούνται (περιλαμβανομένης
της δεξιότητα «μαθαίνω να μαθαίνω»).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέθοδος βασίζεται στην ανοικτή συζήτηση
μεταξύ των μαθητών, δεν απαιτείται συγκεκριμένο υλικό, εκτός από ένα
ωραίο περιβάλλον μάθησης.
Ο Κύκλος Μάθησης:


δίνει σε όλους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση σε
μια εκπαιδευτική εμπειρία, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι
μπορούν να εκφράσουν και να βιώσουν οι ίδιοι την επίλυση
προβλημάτων, προκειμένου να προωθηθεί η αυτό-κατάρτιση
μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και ικανοτήτων.



επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους
για ένα τοπικό πρόβλημα, να συναναστραφούν με άλλους
ανθρώπους και να μοιραστούν τα αποτελέσματα.



προάγει την απόκτηση της γνώσης, καθώς και βασικών
δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η πρωτοβουλία, η επίλυση
προβλημάτων και άλλες κοινωνικές δεξιότητες, βασιζόμενη στις
μεθοδολογίες της επίλυσης και ρύθμισης προβλημάτων.



απαντά στην ανάγκη της εκπαίδευσης που προέρχεται από τη
βάση, δηλαδή εκφράζεται από τους μαθητές
(bottom-up
demand), σε πολλούς τομείς και θέματα, δίνοντας ευκαιρίες
μάθησης, καθώς και δυνατότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης και
ένταξης σε οποιαδήποτε ηλικία. Βοηθά στο σχηματισμό ομάδων
που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των γνώσεων και των
ικανοτήτων τους και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα της
τοπικής κοινωνίας, αντισταθμίζοντας αυτό ακριβώς που το
επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι σε θέση να προσφέρει.

Η περιφέρεια της Τοσκάνης έχει ενθαρρύνει την ευρεία χρήση του Κύκλου
Μάθησης βασισμένη στα ακόλουθα έγγραφα και εμπειρίες:

Θεωρητική βάση



IV Διάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων - Φλωρεντία,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1996



V Διάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων - Αμβούργο, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 1997



Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Λισσαβόνα 2000



Τη Σουηδική εμπειρία



Την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών: - Ron Hustedde (Τμήμα
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Kentucky) και Topsfield
Foundation Α.Ε. (TFI) και τους πόρους του Κύκλου Μάθησης



Έργο ECIC, Manual Circle Manual. Ο Κύκλος Βελτίωσης - Brattagard
e Karlsson, 1999
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ESTEEM - Ευρωπαϊκός Κύκλος Μάθησης βασισμένος στη νέα
περιβαλλοντική Μεθοδολογία - Υποπρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ
(πρόγραμμα Grundtvig 1)



Περιφέρεια της Τοσκάνης: Piano di indirizzo integrato
περιφερειακός νόμος 32/2002

Πρόγραμμα C.R.E.S.C.O. – Οι γλωσσικές ικανότητες στην ενίσχυση των
δεξιοτήτων και τη βελτίωση των επαγγελματικών δυνατοτήτων μεταξύ του
ενήλικου πληθυσμού - (Φλωρεντία) Έτος 2011
Εταίροι του προγράμματος: Idee in Rete; Giunti O.S.– Organizzazioni
Speciali
Υποστηρικτής: Biblioteca delle Oblate.
Το πρόγραμμα είχε 12 ενότητες, κάθε 30 ώρες εκπαίδευσης στόχευαν στην
απόκτηση βασικών ικανοτήτων όσον αφορά στη γλώσσα και στην
επικοινωνία. Επίσης, αναφέρθηκε στις νέες τεχνολογίες που υπάρχουν
στην αγορά εργασίας:

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

5 μαθήματα εξοικείωσης με την πληροφορική και το
διαδίκτυο



1 μάθημα σχετικά με τις δεξιότητες επικοινωνίας



5 μαθήματα στη βασική χρήση της Αγγλικής γλώσσας

 1 μάθημα της Ιταλικής ως δεύτερης γλώσσας (για μετανάστες)
Παράδειγμα - Πίνακας περιεχομένων του «Βασικού προγράμματος
Αγγλικών»

-

Βιβλιογραφικές
αναφορές



-

-

-



Δώστε απλές πληροφορίες.



Καταλάβετε ένα τηλεφώνημα.



Κατανοήστε απλούς κανόνες γραμματικής.



Γνώση των κανόνων προφοράς.




Αποκτήστε ένα λεξιλόγιο της καθημερινής ζωής.
Κατανοήστε απλά κείμενα.

http://www.regione.toscana.it
http://www.labobs.eu/
( Lifelong Learning Programme Action Grundtvig -ProjectNo: 134430CP-1-2007-1-IT-GMP)
http://www.cdspistoia.it/
UNESCO, Institute for Education, Glossary Of Adult Learning in Europe,
Hamburg, 1999, p. 47
Larsson, S., Seven aspects of democracy as related to study circles,
International Journal of Lifelong Education. Vol. 20. No 3, 2001, pp 199 217
Larsson, S., Study circles as a Democratic Utopia, Organon, A Quarterly
Journal of Philosophy, Literature and the Humanities. No 20, Summer
2002
Sturla Bjerkaker, The Study Circle – a method for learning, a tool for
democracy, Paper for the FACE Annual Conference 2003
Baatnes, P. I., Article: The Study Circle – a Third Arena to competence
development, Oslo, 2002
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-

Blid, H., Education by the people: Study Circles, Arbetarnas
bildningsförbund, Stockholm, 1990
Blid, H., Learn and act with Study Circles, Books-on-Demand,
Stockholm, 2000
Brattset, H., What are the characteristics of the Study Circle?, (English
Summary),Norwegian Institute of adult education, Trondheim, 1982
Loenstrup, B., Teaching Adults – with openness, Nordic Folk Academy,
Gothenburg/Riga, 2002
Oliver, L. P., Study Circles: coming together for personal growth and
social change, Washington D.C, 1987
http://www.context.org/iclib/ic33/andrews/
http://www.academia.edu/360012/Study_circles_and_Democracy_in_
Sweden
http://www.everyday-democracy.org/en/Resource.126.aspx
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MΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
Η Μάθηση μέσα από τη Δράση είναι μια μαθησιακή στρατηγική που
βασίζεται στην εμπειρία του μαθητή, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες σε
μια μαθησιακή διαδικασία μαθαίνουν από και μαζί με τους άλλους.

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται
Χρόνος
εφαρμογής

Κατά τη διάρκεια της τεχνικής οι μαθητές μαθαίνουν να συμπεριφέρονται
αποτελεσματικά στο μαθησιακό περιβάλλον. Ξεκινώντας από την ανάλυση
και την ερμηνεία των εμπειριών/ενεργειών τους, αναγνωρίζουν τη
διαδικασία που έχει δημιουργήσει τη μαθησιακή δραστηριότητα.

 Συνεργασία.
 Ικανότητες επικοινωνίας.
 Κοινωνικές- συναισθηματικές ικανότητες.
Σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία.
Η Μάθηση μέσα από τη Δράση επιτυγχάνεται καλύτερα σε μικρές ομάδες.
1.

Εφαρμογή
βήμα- βήμα

Αν υπάρχουν πολλοί μαθητές στην τάξη, χωρίστε τους σε ομάδες
(των 6-8 ατόμων).
2. Παρουσιάστε το θέμα προς ανάλυση.
3. Ενθαρρύνετε τα μέλη να θέσουν ερωτήματα, να κάνουν
υποθέσεις, να μοιραστούν γνώσεις.
4. Ζητήστε από τις ομάδες να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα
προηγούμενων φάσεων μέσα από τη δράση (σχεδιασμός και
εφαρμογή δράσης).
5. Ζητήστε ανατροφοδότηση, εξάγετε συμπεράσματα και
αναγνωρίστε τη μαθηση που επιτεύχθηκε από την εμπειρία και
στη συνέχεια ενσωματώστε τη νέα γνωση στην προηγούμενη.
Από την ατομική οπτική, η Μάθηση μέσα από τη Δράση έχει ως στόχο να:





Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα





βελτιώσει τις μαθησιακές δεξιότητες.
αναπτύξει την ικανότητα ανάλυσης.
αναπτύξει την ικανότητα εργασίας σε ομάδες.
διαχειριστεί τη διαδικασία των αλλαγών (τροποποίηση μιας τάσης,
συμπεριφοράς μέσα από την εμπειρία).
βελτιώσει την ικανότητα εργασίας μέσω προγραμμάτων.
βελτιώσει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
βελτιώσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Από την οπτική της ομάδας, η Μάθηση μέσα από τη Δράση βοηθά να:
 αυξήσει την ικανότητα αντιμετώπισης μίας αλλαγής.
 δώσει επίγνωση στο σύνολο της ομάδας των διαδικασιών
μάθησης.
 βελτιώσει την επικοινωνία/ακρόαση μεταξύ της ομάδας.

Θεωρητική βάση

Ο καθηγητής Reginald Revans είναι ο δημιουργός της Μάθησης μέσα από
τη Δράση: εργαζόμενος με μια ταλαντούχα ομάδα επιστημόνων, επισήμανε
τη σημασία του κάθε επιστήμονα να περιγράφει την άγνοιά του, της
ανταλλαγής εμπειριών και του ομαδικού προβληματισμού στην μάθηση.
Χρησιμοποίησε αυτές τις εμπειρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της
μεθόδου στη δεκαετία του 1940.
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Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν επίγνωση της έλλειψης σχετικών γνώσεων
και να είναι προετοιμασμένοι να εξερευνήσουν την περιοχή της άγνοιάς
τους με κατάλληλες ερωτήσεις και βοήθεια από άλλους ανθρώπους σε
παρόμοια θέση.
Ο Καθ. Revans εκφράζει τη μαθησιακή διαδικασία με αυτόν τον τύπο:
L (μάθηση) = P (προγραμματισμένη γνώση) + Q (ανακριτική διορατικότητα)
P (προγραμματισμένη γνώση) = γνώση κωδικοποιημένη σε επίσημα
στοιχεία (βιβλία, περιοδικά, εμπειρογνώμονες, κ.λπ.)
Q (ανακριτική διορατικότητα) = ικανότητα να αναλύουν, να κάνουν σωστές
ερωτήσεις, να είναι διορατικοί σε αυτό που οι άνθρωποι βλέπουν, ακούν ή
αισθάνονται.
Το Q χρησιμοποιεί:
«κλειστές ερωτήσεις»: ποιος; - τι;
«αντικειμενικές ερωτήσεις»: πόσοι ή πόσα;
«σχετικές ερωτήσεις»: πού; - πότε;
«ανοιχτές ερωτήσεις»: γιατί; - πώς;
Ο Καθ. Revans θεωρεί ότι το να κάνουμε τη σωστή ερώτηση είναι πιο
σημαντικό από το να έχουμε τη σωστή απάντηση.

Η Μάθηση μέσα από τη Δράση είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την
οποία οι άνθρωποι εργάζονται και μαθαίνουν μαζί, αντιμετωπίζοντας
πραγματικά
προβλήματα
και
προβληματίζονται
πάνω
στις
δράσεις/εμπειρίες τους. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις της
μαθησιακής διαδικασίας τους μέσα από πραγματικές ενέργειες και
εμπειρίες και όχι μέσω της παραδοσιακής διδασκαλίας.
Η Μάθηση μέσα από τη Δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν:

Εφαρμογή

- Η δράση μπορεί να γίνει σε πραγματικές συνθήκες (όχι εξομοίωση): οι
συμμετέχοντες πρέπει να εργάζονται και να αναφέρονται σε πραγματικά
και συγκεκριμένα προγράμματα.
- Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμετέχουν και να μοιράζονται την
εμπειρία τους.
- Η προσοχή πρέπει να εστιάζεται κυρίως στη διαδικασία της μάθησης, όχι
μόνο στη δράση ή στην εμπειρία του παρελθόντος.
Στην πραγματικότητα, η Μάθηση μέσα από τη Δράση αναγνωρίζει τη
σημασία της δράσης (μαθαίνω κάνοντας), αλλά θεωρεί ότι η δράση από
μόνη της δεν είναι αρκετή για να οικοδομήσει μια διαδικασία μάθησης.
Η

μαθησιακή

διαδικασία

ενεργοποιείται

μόνο

όταν

υπάρχει
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η

συνειδητοποίηση της μαθησιακής εμπειρίας, προκειμένου να εντοπιστεί
και να εσωτερικευθεί ακριβώς η γνώση και να οικοδομηθούν χρήσιμα
σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση νέων καταστάσεων μάθησης/
εμπειριών.
Ο εκπαιδευτής παίζει σημαντικό ρόλο: έχει να διαχειριστεί χώρους και
χρόνους, ώστε κάθε μαθητής να συνεισφέρει στον προβληματισμό που
ολόκληρη η ομάδα καλείται να συμμετάσχει.
Η μάθηση μέσα από τη Δράση γίνεται σε συνδυασμό με άλλους, σε μικρές
ομάδες που ονομάζονται σύνολα δράσης της μάθησης. Προτείνεται ως
ιδιαίτερα κατάλληλη για ενήλικες.

-

-

Βιβλιογραφικές
αναφορές

-

http://www.globallearningservices.com.au/lguides/gls_lg4.pdf
The Power of Learning in Action Learning: A Conceptual Analysis of How
the Five Schools of Adult Learning Theories Are Incorporated within the
Practice of Action Learning –
http://www.wial.org/publications/WIALauthored/ALadultLearning.pdf
Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Kappa Delta Pi.
Marquardt, M. J. (1999). Action learning in action: Transforming
problems and people for world-class organizational learning. Palo Alto:
Davies-Black Publishing.
Approaches to Action Learning in Technical and Vocational Education
and Training (TVET)- Frank Bünning –
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/ActionLea
rning.pdf
Revans, R. W. 1982. The origin and growth of action learning.Brickley,
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ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ PROJECT

Με λίγα λόγια

Η Μάθηση μέσω Project (Project Based Learning) βασίστηκε πάνω σε
«αυθεντικές δραστηριότητες μάθησης» οι οποίες εμπλέκουν το
ενδιαφέρον και το κίνητρο. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σχεδιαστεί για
να απαντήσουν σε μια ερώτηση ή να λύσουν ένα πρόβλημα και εκφράζουν
γενικά τα είδη της μάθησης και εργασίας που κάνουν οι άνθρωποι στον
καθημερινό κόσμο έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.








Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

Επίλυση προβλημάτων
Χτίσιμο ομάδας
Συνεργασία
Επικοινωνία
Δημιουργική σκέψη
Διαχείριση έργου
Ανάληψη ευθύνης

3 διδακτικές ώρες
1.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Απαραίτητα υλικά
Στόχοι και

Οι συμμετέχοντες κάνουν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, τις
ομαδοποιούν και τις βάζουν σε σειρά προτεραιότητας.
2. Ο εκπαιδευτής ορίζει 4 ομάδες, μία για κάθε μία από τις
επικρατέστερες προκλήσεις.
3. Κάθε ομάδα βρίσκει τίτλο για ένα project (σχετικά με την
πρόκληση) και κάνει μία σύντομη περιγραφή του project που
πρόκειται να υλοποιηθεί (χρησιμοποιούνται πίνακες flipchart) και
στη συνέχεια το παρουσιάζουν στις άλλες ομάδες.
4. Οι ομάδες ανταλλάσσουν τους πίνακες και καταθέτουν τη δική
τους απάντηση στο project των άλλων και τους τρόπους
παρουσίασης των ευρημάτων τους στην ευρύτερη ομάδα.
5. Οι ομάδες παρουσιάζουν την τελική εκδοχή των project τους στην
ολομέλεια.
6. Κάθε project αξιολογείται από την ομάδα που το είχε σκεφτεί
αρχικά. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει και για τις δύο εκδοχές του
project (δηλαδή η ομάδα αξιολογεί τη δική της δουλειά αλλά και
τη δουλειά των άλλων).
7. Για προβληματισμό στην ολομέλεια:
 Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική;
 Ποιο μέρος του project ήταν το πιο απαιτητικό για εσάς;
 Ποια τρία πράγματα κάνατε κατά τη διάρκεια του project για
να βοηθήσετε την ομάδα σας;
 Τι σας δυσκόλεψε ενδεχομένως στην αρχή, το οποίο στη
συνέχεια σας φάνηκε εύκολο;
 Σε ποιον τομέα θεωρείτε ότι σημειώσατε τη μεγαλύτερη
πρόοδο;
 Τι είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στην απόκτηση γνώσεων κατά
τη διάρκεια αυτού του project και γιατί;
 Αν μπρούσατε να γυρίσετε το χρόνο και να κάνετε από την
αρχή αυτό το project, τι θα κάνατε διαφορετικά;
 Τι κάνει μία παρουσίαση αποτελεσματική;
Αναλόγως το Project.
Οι δραστηριότητες της μεθόδου «Μάθηση μέσω Project» καλύπτουν ένα
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προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση

ευρύ φάσμα μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως:
 βελτίωση ομαδικότητας και συνεργασίας,
 ανταλλαγή εμπειριών ζωής με άλλους,
 βελτίωση λεκτικής επικοινωνίας,
 ανάπτυξη δεξιοτήτων στο χώρο της τεχνολογίας,
 αναγνώριση και ανάπτυξη της δημιουργικότητας του ατόμου,
 εκτίμηση των χαρισμάτων του ατόμου και της μοναδικότητάς του,
 ανάληψη ευθύνης,
 εμπειρία της ολοκλήρωσης του project: οι εκπαιδευόμενοι
οραματίζονται ένα προϊόν και το βλέπουν να πραγματοποιείται,
Ο Rogers A: «Ποια είναι η διαφορά; μια νέα κριτική της εκπαίδευσης και
διδασκαλίας ενηλίκων» (2003) παρέχει έναν θεωρητικό οδηγό για μερικά
από τα οφέλη του project based learning. Σε γενικές γραμμές, η περιοχή
ενδιαφέροντος είναι η απόκτηση της μάθησης μέσω της δραστηριότητας
και της εμπλοκής σε ένα έργο. Αυτό που ο Rogers αποκαλεί «Απόκτηση
Μάθησης» θεωρείται ότι συμβαίνει διαρκώς. Είναι «συγκεκριμένο, άμεσο
και περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Δεν ασχολείται με τις
γενικές αρχές» (Rogers 2003: 18). Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν ένα
μεγάλο μέρος της μάθησης που έχει να κάνει με την ανατροφή των παιδιών
ή με τη λειτουργία ενός σπιτιού. Μερικοί έχουν αναφερθεί σε αυτό το
είδος της μάθησης ως ασυνείδητο ή σιωπηρό. Ο Rogers (2003: 21), ωστόσο,
δείχνει ότι θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για αυτό, σαν κάτι στο οποίο
έχουμε συνείδηση του έργου. Με άλλα λόγια, «ενώ κάποιος μπορεί να μην
μαθαίνει συνειδητά, συνήθως γνωρίζει τι πρέπει να επιτευχθεί στο
συγκεκριμένο έργο.»
(Πηγή http://www.infed.org/biblio/b-learn.htm)

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Στους εκπαιδευόμενους ανατίθεται ένα έργο στο οποίο θα συνεργαστούν
για να καταλήξουν σε μια επιτυχημένη λύση. Το κλειδί για τον εκπαιδευτή
είναι να σχεδιάσει προγράμματα τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι
εκπαιδευόμενοι θα βρουν προκλήσεις και θα αναγκαστούν να αναλάβουν
ενεργό ρόλο προκειμένου να ολοκληρωθούν και να παρουσιάσουν τις
λύσεις τους.
Οι συμμετέχοντες εργάζονται από κοινού σε ένα πρόγραμμα.
Συνεργάζονται για να αναπτύξουν την απάντησή τους, καθώς και τον τρόπο
με τον οποίο θα παρουσιάσουν αυτή τη λύση στην ευρύτερη ομάδα. Στη
συνέχεια, η διαδικασία αυτή μπορεί να εξεταστεί και - εάν είναι
απαραίτητο - να αντληθεί η μάθηση από μέσα τους και να γίνει πιο σαφής.

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ
Στο «Arlington Education and Employment Program» (REEP), στη Βιρτζίνια,
μια ομάδα εκπαιδευτικών σχεδίασε και υλοποίησε διάφορα προγράμματα
για τους μαθητές της, που κυμαίνονται από το επίπεδο του
αναλφαβητισμού έως το προχωρημένο προ-TOEFL επίπεδο. Ανέπτυξαν ένα
πλαίσιο για προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών μάθησης
και συναισθηματικών συμπεριφορών που έχουν θετική επίδραση στην
πρόοδο και στην εκμάθηση γλωσσών. Αυτές οι συμπεριφορές
περιλαμβάνουν την ανάληψη κινδύνων, τη χρήση τεχνολογίας,
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ανθρώπινων και υλικών πόρων και την οργάνωση υλικών (Van Duzer,
1994). Το πρόγραμμα ακολούθησε τους τέσσερις στόχους
που
προσδιορίζονται από το «Equipped For the Future initiative» του Εθνικού
Ινστιτούτου για την Παιδεία – την πρόσβαση στην πληροφορία, την
έκφραση ιδεών και απόψεων, την ανεξάρτητη κίνηση και την συνέχιση
στην εκπαίδευση σε όλη τους τη ζωή (Stein, 1995). Τα δύο project που
περιγράφονται παρακάτω και που αναπτύχθηκαν από το προσωπικό του
REEP, απεικονίζουν το εύρος και την πολυπλοκότητα των προγραμμάτων.
Σε ένα πρόγραμμα κατά του αναλφαβητισμού, οι γονείς και τα δημοτικού
σχολείου παιδιά τους, δημιούργησαν ένα βιβλίο χρωματισμού και
δραστηριοτήτων με κοινωνικές πληροφορίες για τις οικογένειες που ζουν
στη γειτονιά τους, στο Arlington της Βιρτζίνια. Όλοι οι γονείς και τα παιδιά
έλαβαν μέρος σε συνεδρίες καταιγισμού ιδεών. Επέλεξαν πληροφορίες,
κείμενα και γραφικά θέματα για κάθε σελίδα του βιβλίου και συνέβαλαν
στη δημιουργία των σελίδων. Οι γονείς, μέσης τάξης, διαχειρίστηκαν την
παραγωγή του βιβλίου και ερεύνησαν τα θέματα που επιλέχθηκαν (π.χ
σχολείο). Η τάξη ενηλίκων βρήκε διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου των
τοπικών φορέων που παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες και
δημιούργησε έναν οδηγό αγορών των τοπικών καταστημάτων που τους
άρεσαν. Σχεδίασαν, επίσης, μια σελίδα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς
έκτακτης ανάγκης. Τα παιδιά εργάστηκαν στα σχέδια και τις σελίδες με
δραστηριότητες για παιδιά. Όταν το βιβλίο ολοκληρώθηκε, οι οικογένειες
το παρουσίασαν στον διευθυντή του τοπικού δημοτικού σχολείου.
Ορισμένες από τις οικογένειες συμμετείχαν στην μέρα "Γνωρίστε τους
Συγγραφείς" στην τοπική βιβλιοθήκη.
Οι γονείς και τα παιδιά διατήρησαν το έργο τους σε χαρτοφυλάκια και
συμπλήρωσαν
ερωτηματολόγια
αξιολόγησης. Μοιράστηκαν
τις
αξιολογήσεις τους ο ένας με τον άλλο και εξήγησαν γιατί αξιολόγησαν τον
εαυτό τους με αυτό τον τρόπο. Οι καθηγητές αξιολόγησαν τους γονείς για
τις γλωσσικές τους δεξιότητες, τη συμμετοχή στην ομάδα, καθώς και την
επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών.
Σε ένα άλλο πρόγραμμα, οι μαθητές εργάστηκαν σε ζεύγη για να
παρουσιάσουν ένα μάθημα τριάντα λεπτών για το πρόγραμμα σε άλλες
τάξεις. Εργάστηκαν από κοινού για να καθορίσουν τις ανάγκες του κοινού
τους, για να πάρουν συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς, στην επιλογή των
θεμάτων, στη διεξαγωγή της έρευνας, στην προετοιμασία των μαθημάτων,
στην πρακτική, στην προσφορά αξιολογήσεων σε άλλες ομάδες κατά τη
διάρκεια της δοκιμής, στην παρουσίαση των μαθημάτων τους, και στην
αξιολόγηση της προσπάθειας. Τα θέματά τους κυμαίνονταν από τους
τρόπους για να απαλλαγούμε από κατσαρίδες ως το πώς λειτουργεί η
τοπική κυβέρνηση.
Πριν αρχίσει ο σχεδιασμός του μαθήματος, καθόρισαν τους στόχους του
μαθήματος και τα κριτήρια αξιολόγησης. Αντάλλαξαν ιδέες σχετικά με το τι
κάνει μια παρουσίαση επιτυχημένη, λαμβάνοντας υπόψη εξίσου τη
γλώσσα και τις δεξιότητες παρουσίασης. Τα κριτήρια αξιολόγησης που
χρησιμοποιήθηκαν για την ανατροφοδότηση της ομάδας στις πρόβες,
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καθώς και τις τελικές αξιολογήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Παρουσίαση του εαυτό σας και του θέματος με σαφήνεια, με σεβασμό, και
απλότητα. Το μάθημα να περιλαμβάνει διαδραστικές δραστηριότητες. Η
ομιλία να γίνεται με εύκολα κατανοητό τρόπο και να ανταποκρίνεται στο
κοινό. Να παρουσιάζει ενδείξεις προετοιμασίας και πρακτικής. Να δείχνει
γνώση του θέματος. Επιπλέον, οι καθηγητές και οι μαθητές των τάξεων που
έλαβαν τις παρουσιάσεις, συμπλήρωσαν τις αξιολογήσεις των μαθημάτων.
Οι παρουσιαστές έγραψαν, επίσης, ένα δοκίμιο αξιολόγησης
αναλογιζόμενοι την δική τους εργασία και την αξία του ίδιου του
προγράμματος.
-

Βιβλιογραφικές
αναφορές

-

http://www.youtube.com/watch?v=LMCZvGesRz8
http://www.youtube.com/watch?v=LXpfCfuDqnY&feature=related
http://en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning
http://www.bie.org/about/what_is_pbl/
http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/sept10/
vol68/num01/Seven_Essentials_for_Project-Based_Learning.aspx
http://www.edutopia.org/stw-project-based-learning-bestpractices
http://docs.lib.purdue.edu/ijpbl/vol3/iss1/4/http://bprleadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-cycles-andstyles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif
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ΜΕΘΟΔΟΣ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ
Με λίγα λόγια
Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Είναι μια μέθοδος για την ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης
προβλημάτων. Υποστηρίζει την επίλυση προβλημάτων στις εργασίες της
ομάδας με ένα δημιουργικό τρόπο.



Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Ενσυναίσθηση

1.

Εξηγήστε πρώτα την οργάνωση και εφαρμογή της μεθόδου στα
μέλη της ομάδας
Μέθοδος 4 σημείων

Η μέθοδος βήμα
βήμα

1
Η πραγματική κατάσταση:
Τι
είδους
πρόβλημα
υπάρχει; (σε αυτό το
σημείο γίνεται ορισμός του
προβλήματος)

2
Η κατάσταση – στόχος:
ορίστε το στόχο: πώς
θα είναι η κατάσταση
αν
επιλυθεί
το
πρόβλημα;

3
Πιθανές αντιστάσεις και
εμπόδια: αναπτύξτε μια
βαθύτερη κατανόηση και
αλλάξτε την άποψή σας

4
Προτάσεις για λύσεις /
δράσεις: βρείτε λύσεις
/ σχέδια δράσης

2.

Πρακτικές
συμβουλές

Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν πιστά κάθε βήμα της
μεθόδου. Αφότου συμφωνήσουν στο πρόβλημα που πρέπει να
επιλυθεί, οι συμμετέχοντες δουλεύουν σε μικρές ομάδες, μέχρι 5
ατόμων. Ο στόχος της μέθόδου δεν είναι να προσφέρει τέλειες
λύσεις. Στόχος είναι πρωτίστως να βρεθούν πρακτικά σχέδια
δράσης.
Είναι μία μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ένα θέμα είναι
ξεκάθαρο για όλους ή όταν τα προβλήματα συλλέγονται από την ομάδα
των εκπαιδευομένων. Τα προβλήματα μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα
και να επιλυθούν με μικρά βήματα.

Απαραίτητα υλικά Χαρτιά Flip chart paper, στυλό και χώρο για εργασία σε ομάδες.

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να λύνουν προβλήματα με έναν ορθό και
δημιουργικό τρόπο. Η μέθοδος αναπτύσσει την ικανότητα του στοχασμού
και της δημιουργικής σκέψης σε μια ομάδα. Η μέθοδος προωθεί την λήψη
αποφάσεων σε μια ομάδα με την ανάπτυξη της στρατηγικής αντίληψης.
•
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•
βελτίωση ομαδικής εργασίας
•
μεθοδική και δημιουργική πνευματική δραστηριότητα
•
αλλαγή απόψεων
•
ενσυναίσθηση
Η δημιουργική σκέψη είναι απαραίτητη για την επίλυση προβλημάτων ή
για την προσαρμογή σε αλλαγές. Η δημιουργική σκέψη όμως είναι μια
μεγάλη πρόκληση για τον εγκέφαλο, καθώς έχει την τάση να χρησιμοποιεί
γνωστούς και οικείους τρόπους επίλυσης προβλημάτων. Η δημιουργική
σκέψη είναι η βάση της καινοτομίας, ωστόσο οι πνευματικές διεργασίες
δεν μπορούν να ελεγχθούν εύκολα. Είναι λοιπόν σημαντικό να εργάζεστε
διαδοχικά, χωρίζοντας ένα πρόβλημα σε μικρότερα μέρη και να προχωράτε

51

Μελέτη
περίπτωσης/
παραδείγματα

μεθοδικά και με μικρά βήματα για την επίλυση ολόκληρου του
προβλήματος. Είναι απαραίτητη η συστηματική και προγραμματισμένη
δράση για την ανάπτυξη και πραγματοποίηση της μεθόδου. Τα
προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με τη διατήρηση μιας καθορισμένης
αλληλουχίας βημάτων.
Στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου, γίνεται συλλογή κοινωνικών δεξιοτήτων τις
οποίες πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι στη δουλειά τους, οι οποίες
όμως δεν αναπτύχθηκαν καθώς δεν έχουν εμπειρία. Οι δεξιότητες αυτές
που λείπουν ορίζονται ως το πρόβλημα προς επίλυση. Σχηματίστηκαν 4
ομάδες με 4 άτομα ανά ομάδα. Κάθε ομάδα εργάζεται σχετικά με μία
δεξιότητα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των 4 σημείων οι ομάδες
προσπαθούν να αναπτύξουν στρατηγικές για την ενίσχυση αυτών των
δεξιοτήτων.
Θέμα: Αίσθηση ευθύνης
1
2
Η πραγματική κατάσταση:
Η κατάσταση στόχος:
Οι εκπαιδευόμενοι ενεργούν με να
συνειδητοποιήσουν
τις
χαμηλά
επίπεδα βραχυπρόθεσμες
και
συνειδητοποίησης
των μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων
πράξεών τους
3
4
Πιθανές αντιστάσεις: έλλειψη Προτάσεις για λύσεις/δράση:
προβληματισμού, προβλήματα αντιπαράθεση με τις συνέπειες,
ψυχικής υγείας
προσανατολισμός στο στόχο,
Αιτίες προβλημάτων: αλλαγή ανάθεση
ευθύνης
στους
στις αξίες / υλιστική οπτική, εκπαιδευομένους, επιβράβευση
γρήγορη
εξέλιξη, της υπεύθυνης συμπεριφοράς,
πολυπλοκότητα των κοινωνιών, στοχασμός, αλλαγή ρόλων
έλλειψη
προσανατολισμού,
έλλειψη κινήτρων
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ΜΕΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Η μέθοδος βήμα
βήμα
Πρακτικές
συμβουλές

Απαραίτητα υλικά

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα
Θεωρητική βάση

Η μάθηση χρειάζεται χρόνο. Η επιτυχία της εξαρτάται από τις κατάλληλες
μεθόδους και στρατηγικές αλλά και τους τύπους των εκπαιδευομένων.
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εκπαιδευομένων και ο καθένας έχει τα
ισχυρά σημεία του.
Η χρήση διαφορετικών μεθόδων, με απλά λόγια, σημαίνει ότι ο
εκπαιδευτικός, ως συντονιστής παραμένει στο παρασκήνιο, ενώ οι μαθητές
με διαφορετικές γνώσεις και ικανότητες μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.
Ο στόχος είναι να εκπληρωθούν οι διαφορετικές ανάγκες μάθησης, για να
λάβουν οι εκπαιδευόμενοι νέες ικανότητες και να ενισχύσουν τις
δεξιότητές τους όσο αυτό είναι δυνατόν. Επίσης, να εμπλακούν όλοι οι
συμμετέχοντες και να ληφθούν υπόψη όλοι οι τρόποι εκμάθησης.
Οι ικανότητες του κάθε συμμετέχοντα μετριούνται και χρησιμοποιούνται.
Οι συμμετέχοντες ενισχύουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά στο
περιεχόμενο και στις διάφορες κοινωνικές πτυχές, και αποκτούν νέες
δεξιότητες.
 Ικανότητα να αποκτήσουν πρόσβαση, να βρουν, να επεξεργαστούν
και να αφομοιώσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες
 Αποτελεσματική διαχείριση της μάθησης
 Ικανότητα επιμονής στη μάθηση
 Ικανότητα συγκέντρωσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα
 Ικανότητα να σκέφτονται κριτικά για τους σκοπούς και τους
στόχους της μάθησης
 Ικανότητα να αφιερώνουν χρόνο στη μάθηση, αυτόνομα και με
αυτοπειθαρχία
 Ικανότητα να εργαστούν από κοινού, ως μέρος της διαδικασίας
μάθησης
 Ικανότητα να αντλούν τα οφέλη από μια ανομοιογενή ομάδα
 Ικανότητα να μοιράζονται αυτά που έχουν μάθει
 Ικανότητα να οργανώνουν τη μάθηση
 Ικανότητα να αξιολογούν την εργασία τους
 Ικανότητα να ζητούν συμβουλές, πληροφορίες και στήριξη, όταν
αυτό ενδείκνυται
Ο εκπαιδευτής μένει στο παρασκήνιο. Οι δεξιότητες του κάθε
συμμετέχοντα αναγνωρίζονται και αξιοποιούνται. Οι συμμετέχοντες
ενισχύουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά στο περιεχόμενο και στις
διάφορες κοινωνικές πτυχές και αποκτούν νέες δεξιότητες.
«Μεικτή Μέθοδος» δεν σημαίνει ότι είναι πολλές μέθοδοι μαζί, αλλά την
εφαρμογή διάφορων μεθόδων. Μην επιβαρύνετε μία μαθησιακή
διαδικασία με πάρα πολλές μεθόδους.
Αν κάποιος αποφασίσει να δουλέψει με ένα μείγμα μεθόδων πολλά υλικά
είναι απαραίτητα, π.χ. χαρτί σε διάφορα μεγέθη και χρώματα, μολύβια
διαφόρων ειδών και χρωμάτων, μια φωτογραφική μηχανή, υπολογιστής,
εικόνες, χώρος για την διαίρεση της ομάδας και την μετακίνησή της.
Η Μεικτή Μέθοδος προσφέρεται για:
 την εκπλήρωση διαφορετικών μαθησιακών αναγκών,
 την ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων δεξιοτήτων,
 την κινητοποίηση όλων των εκπαιδευομένων, καθώς
περιλαμβάνει όλους τους τρόπους μάθησης.
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εκπαιδευομένων και ο καθένας έχει τα
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ισχυρά σημεία του.

Παραδείγματα για την «Μεικτή μέθοδο»:
1. Δημιουργiα μιας ομάδας ΤΥΠΟΥ
Η χρήση δραστηριοτήτων για το «σπάσιμο του πάγου» βοηθά στη
δημιουργία ενός χαλαρού και οικείου κλίματος και ενός ευχάριστου
μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες αυτές είναι ασκήσεις και
παιχνίδια που βοηθούν ομάδες ανθρώπων να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο
καλύτερα. Μια τέτοια άσκηση είναι η Ομάδα Τύπου. Μια ομάδα Τύπου
δημιουργείται κατά την έναρξη του μαθήματος. Έχουν το καθήκον να
καταγράψουν τις διαδικασίες του μαθήματος. Η Ομάδα Τύπου θα πρέπει
να τραβήξει φωτογραφίες και να πάρει συνεντεύξεις για να λάβει μια
εικόνα της ατμόσφαιρας και των διαδικασιών μάθησης μέσα στην ομάδα.
Τα αποτελέσματα της Ομάδας Τύπου μπορούν, επίσης, να χρησιμεύσουν
ως μια ανάμνηση της κοινής μάθησης.

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

2. Να γίνει κάποια ομαδικη δουλειά ή εργαστήριο σε ένα
συνεταιρισμό
Η ομαδική εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιτυχία μιας σειράς
από μαθησιακούς στόχους, διότι καλά σχεδιασμένες και διεξαχθείσες
εργασίες της ομάδας οδηγούν σε μεγαλύτερη κατανόηση των θεμάτων,
ειδικά αν το θέμα είναι πολύ πολύπλοκο για ένα μαθητή. Οι προθέσεις της
ομαδικής εργασίας είναι πολλαπλές. Η ομαδική εργασία θα πρέπει να
επιτρέπει σε κάθε μαθητή να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαδικασία
επίλυσης προβλημάτων για την προώθηση της ομαδικής ικανότητας
επίλυσης προβλημάτων. Η αναφορά στην ομαδική εργασία μπορεί να
υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ανοικτής, σωστής και αντικειμενικής
στάσης για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και εντάσεων μέσα στην
ίδια την ομάδα. Κάθε μαθητής πρέπει να ενισχύσει και να εφαρμόσει τις
γνώσεις και τις δεξιότητές του. Οι ομαδικές αλληλεπιδράσεις
χρησιμοποιούνται για να ανακαλύψουν και να αναλύσουν νέες γνώσεις,
γεγονότα, αρχές και δομές. Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν νέα
θέματα στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας και να βελτιώσουν την
προφορική τους έκφραση, την αλληλεπίδρασή τους και τις επικοινωνιακές
τους δεξιότητες. Η ομαδική εργασία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να
περάσουν από μια παθητική δεκτικότητα σε μια ενεργή και παραγωγική
συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες.
3. Να περιληφθούν παιχνίδια κίνησης και παιχνίδια ρόλων
Τα «παιχνίδια ρόλων» είναι μια μέθοδος όπου προσομοιώνονται
κοινωνικές συγκρούσεις και η λήψη αποφάσεων με κέντρο την ομάδα. Το
θέμα, οι συγκρούσεις, οι καταστάσεις και οι ρόλοι είναι
προκατασκευασμένοι ενώ το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό. Κατά τη
διάρκεια του «παιχνιδιού ρόλων», οι μαθητές πρέπει να λάβουν
αποφάσεις με βάση πραγματικές ή υποθετικές καταστάσεις, που ορίζονται
από ένα σύνολο κανόνων που διέπει την πλασματική αυτή
πραγματικότητα. Η στρατηγική αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για
την κοινωνική μάθηση, αφού επικεντρώνεται όχι μόνο στην απόκτηση
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γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στάσεων που μπορεί
να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να κάνουν το βήμα από τη θεωρία
στην πράξη μέσα από την πραγματική εφαρμογή των καταστάσεων
προσομοίωσης στη ζωή τους. Η πρόθεση των «παιχνιδιών ρόλων» είναι να
απεικονίσει και να εξετάσει τις ευρύτερες επιπτώσεις της λήψης
αποφάσεων και την προώθηση δεξιοτήτων για την λήψη αποφάσεων.
Επιπλέον, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν μια
ομάδα και να αισθανθούν ότι ενθαρρύνονται να συζητήσουν, να
παρουσιάσουν επιχειρήματα και να επιλέξουν τα πιο σημαντικά σημεία και
στοιχεία. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μάθουν να ερμηνεύουν τους
ρόλους τους και να αναλογίζονται πάνω στους δικούς τους αλλά και
εκείνων των μελών της ομάδας.
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ΜΝΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα μνημονικά συστήματα είναι τεχνικές ή στρατηγικές συνειδητά
σχεδιασμένες για τη βελτίωση της μνήμης, που βοηθούν όσους τα
εφαρμόζουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ήδη καταχωρημένες
πληροφορίες στη μακροπρόθεσμη μνήμη, ώστε να κάνουν την
απομνημόνευση ενός έργου πιο εύκολη.

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται
Χρόνος
εφαρμογής
Η μέθοδος βήμα
βήμα

Μερικά από τα πιο ευρέως γνωστά μνημονικά συστήματα είναι με τη
μορφή καταλόγων και σε ακουστική μορφή, όπως σύντομα ποιήματα,
ακρωνύμια ή ευκολομνημόνευτες φράσεις, αλλά μπορούν, επίσης, να είναι
και σε οπτική ή κιναισθητική μορφή για άλλα είδη πληροφοριών.

Η ικανότητα διαχείρισης και οργάνωσης πληροφοριών
Η ικανότητα πρόσβασης, επεξεργασίας και αφομοίωσης της νέας
γνώσης
 Η ικανότητα συγκέντρωσης για μεγάλη χρονική περίοδο
Όσο χρόνο χρειάζεται ο εκπαιδευτής για να εξηγήσει τη συγκεκριμένη
μνημονική τεχνική.
Μία παραλλαγή μπορεί να δίνει χρόνο στους εκπαιδευομένους να
σκεφτούν τις δικές τους τεχνικές στο χρόνο του μαθήματος.
1. Βρείτε το Μνημονικό σύστημα (πριν αρχίσει το μάθημα)
2. Εξηγήστε τη μέθοδο στους εκπαιδευομένους
3. Δώστε χρόνο για την αποσαφήνιση ερωτήσεων ή αποριών
Χαρτί και στυλό



Απαραίτητα υλικά
Τα Μνημονικά συστήματα:

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα



βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στην προσπάθειά τους να
συσχετίσουν νέες έννοιες με έννοιες που ήδη γνωρίζουν,



παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε
να μπορούν να θυμηθούν νέο, πολύπλοκο ή και αφηρημένο υλικό.

Ακαδημαϊκή μελέτη της χρήσης της μνημονικής έχει αποδείξει την
αποτελεσματικότητά της. Σε ένα τέτοιο πείραμα, άτομα διαφόρων ηλικιών,
που εφάρμοζαν μνημονικές τεχνικές για να μάθουν νέα λεξιλόγια,
ξεπέρασαν ομάδες που εφάρμοζαν αρχές τυπικής μάθησης.
Η Μνημονική διαφέρει σε αποτελεσματικότητα για διάφορες ομάδες, που
κυμαίνονται από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους. Η Μνημονική
παρουσιάζεται πιο αποτελεσματική για τις ομάδες των ανθρώπων που
αγωνίζονται ή έχουν αδύναμη μακροπρόθεσμη μνήμη, όπως είναι οι
ηλικιωμένοι.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η βραχυπρόθεσμη μνήμη των ενηλίκων
ανθρώπων μπορεί να κρατήσει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό
πληροφοριών. Η ομαδοποίηση στοιχείων σε μεγαλύτερα κομμάτια, όπως
γίνεται στην μνημονική, θα μπορούσε να είναι ένα μέρος αυτού που
επιτρέπει στον εγκέφαλο να κρατήσει ένα μεγαλύτερο συνολικό ποσοστό
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των πληροφοριών στην βραχυπρόθεσμη μνήμη, το οποίο με τη σειρά του
μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία της μακροπρόθεσμης μνήμης.
Αν κοιτάξουμε την σύγχρονη θεωρία της μνήμης, η γενική αντίληψη είναι
ότι οι νέες πληροφορίες χτίζονται σε ήδη υπάρχουσες πληροφορίες. Ως εκ
τούτου, το να κάνουμε νέες συνδέσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη
βελτίωση της μακροπρόθεσμης μνήμης.
Ομοίως, η διδασκαλία κατευθύνει την κατασκευή της μνήμης. Ως
εκπαιδευτές, μπορούμε να επιλέξουμε διάφορες μορφές μνήμης και να
χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να διδάξουμε στους μαθητές
πώς να κατευθύνουν τη δημιουργία αυτών των αναμνήσεων. Για
παράδειγμα, όταν διδάσκουμε οποιοδήποτε θέμα, αν χρησιμοποιήσουμε
οπτική ανάκληση μνήμης θα πρέπει και στην αξιολόγηση να κάνουμε το
ίδιο. Είναι απλά απαραίτητο να ταιριάζει η αξιολόγηση με τους τύπους της
μνήμης που χρησιμοποιήσαμε στη διδασκαλία και στην πράξη.
Οι μνημονικές τεχνικές είναι εξαιρετικά χρήσιμες είτε για την οργάνωση ή
για την κωδικοποίηση νέων ή σύνθετων πληροφοριών. Η χρήση αυτών των
τεχνικών μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση και την ανάκληση πληροφοριών
μέσω μιας διαδικασίας εικονικής εκμαίευσης, καθιστώντας τες πιο
ευκολομνημόνευτες.

Θεωρητική βάση

Η διαδικασία εικονικής εκμαίευσης αποτελείται από τη δημιουργία
γνωστικών δομών σειράς (αποτελούνται συνήθως είτε από εικόνες ή από
λέξεις) που λειτουργούν κάνοντας συνδέσεις στον εγκέφαλό μας, ώστε οι
πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαδικασία μάθησης να είναι πιο
προσιτές. Η ουσία της μάθησης με μνημονικές τεχνικές είναι ο συσχετισμός
των πληροφοριών που πρέπει να θυμόμαστε με μία ή περισσότερες
γνωστικές δομές σειράς. Αυτές οι δομές χρησιμοποιούνται αργότερα για
να διευκολυνθεί η ανάκληση από τον μαθητή .
Ένα παράδειγμα της τεχνικής αυτής είναι η χρήση των ακρωνύμιων, που
ενισχύουν την ανάκληση χρησιμοποιώντας τα αρχικά γράμματα των λέξεων
που πρέπει να απομνημονεύσουμε ως στοιχεία σύνδεσης στην ανάκτηση
των πληροφοριών. Ενσωματώνουν τις πληροφορίες, ώστε η αναφορά στο
στοιχείο να περιέχεται στη μνήμη.
Οι μνημονικές τεχνικές είναι αποτελεσματικά εργαλεία διδασκαλίας, διότι
παρέχουν βοήθεια τόσο στο να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε όσο και στο
να κατανοούμε νέες έννοιες.
Εν κατακλείδι, οι μνημονικές τεχνικές είναι αποτελεσματικές, διότι
μετατρέπουν μη σημαντικές πληροφορίες σε συγκεκριμένες, ουσιαστικές
συνδέσεις και παρέχουν στους μαθητές μια τεχνική για τη λήψη μιας
νοητής εικόνας της πληροφορίας που θέλουν να μάθουν.

Μελέτη
περίπτωσης/
παραδείγματα

ΜΕΘΟΔΟΣ LOCI
1.

Πείτε σε κάθε εκπαιδευόμενο να πει τυχαία μέχρι 30 λέξεις.
Ζητήστε να κάνει ο καθένας μια λίστα με αυτές.
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2.

Ζητήστε τους να θυμηθούν μια πολύ γνωστή διαδρομή που
κάνουν κάθε μέρα και ξέρουν καλά.

3.

Ζητήστε τους να εντοπίσουν 30 στοιχεία σε αυτό το δρομολόγιο
που θα θυμούνται εύκολα.

4.

Ζητήστε τους να συνδυάσουν κάθε μια από τις 30 τυχαίες λέξεις
με ένα στοιχείο της διαδρομής τους.

5.

Ζητήστε τους να κάνουν τη διαδρομή νοητά, λέγοντας τι κάνουν
και αναφέροντας κάθε στοιχείο που συνδυάστηκε με μια τυχαία
λέξη από την πρώτη λίστα.
Στη νοητή διαδρομή, οι άνθρωποι θυμούνται λίστες/σύνολα λέξεων,
περπατώντας νοητά μια γνωστή διαδρομή και συνδέοντας αυτά τα
αντικείμενα με συγκεκριμένα ορόσημα στη διαδρομή τους. Ένα
παράδειγμα αυτού θα ήταν να θυμάστε τη λίστα με τα ψώνια
χρησιμοποιώντας μια νοητή διαδρομή από το υπνοδωμάτιό σας στην
κουζίνα του σπιτιού σας. Ας πούμε ότι το πρώτο στοιχείο στη λίστα σας
ήταν το ψωμί, τότε νοητά μπορείτε να τοποθετήσετε ένα καρβέλι ψωμί στο
κρεβάτι σας. Όπως συνεχίζετε να περπατάτε νοητά μπορείτε να
τοποθετήσετε το επόμενο στοιχείο, ας πούμε αυγά, πάνω στο κομοδίνο
σας. Η νοητή διαδρομή συνεχίζει έτσι, τοποθετώντας διαδοχικά
αντικείμενα κατά μήκος μιας γνωστής διαδρομή. Έτσι, όταν είστε στο
μανάβικο, τότε μπορείτε να σκεφτείτε την διαδρομή αυτή και να "δείτε" τι
τοποθετήσατε σε κάθε θέση. Στο μυαλό σας θα θυμάστε πως το ψωμί είναι
στο κρεβάτι σας και τα αυγά στο κομοδίνο. Αυτό μπορεί να συνεχιστεί για
όσα στοιχεία θέλετε να τοποθετήσετε στην πορεία σας. Όσο πιο
δραματικές οι εικόνες, τόσο πιο ζωντανή η μνήμη. Για παράδειγμα: αντί για
"ψωμί", προσπαθήστε να φανταστείτε έναν αρτοποιό να ανεβαίνει με ένα
ασανσέρ μέσα από το κρεβάτι σας και να σας προσφέρει ψωμί, αντί για
"αυγά", φανταστείτε μια χρυσή κότα να ρίχνει αυγά στο χρώμα του
ουράνιου τόξου στο κομοδίνο σας. Παρόλα αυτά μια ενιαία διαδρομή είναι
δύσκολο να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς καταλόγους στοιχείων στη
μνήμη μας.

Βιβλιογραφικές
αναφορές

-

http://www.mindtools.com/memory.html
http://www.eudesign.com/mnems/_mnframe.htm
http://www.learningassistance.com/2006/january/mnemonics.ht
ml
http://www.fun-with-words.com/mnemonics.html
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ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Η νοητική χαρτογράφηση είναι μια απλή τεχνική για την επεξεργασία
πληροφοριών σε διαγράμματα, αντί της γραφής της σε προτάσεις. Τα
διαγράμματα έχουν πάντα την ίδια βασική μορφή ενός δέντρου, με ένα
ενιαίο σημείο εκκίνησης στη μέση, που διακλαδίζεται προς τα έξω και
χωρίζει ξανά και ξανά. Το δέντρο αποτελείται από λέξεις ή σύντομες
φράσεις που συνδέονται με γραμμές. Οι γραμμές που συνδέουν τις λέξεις
αποτελούν μέρος της έννοιας.
Ένας «νοητικός χάρτης» είναι ένα διάγραμμα που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει στοιχεία οπτικά. Ένας «νοητικός χάρτης» συχνά δημιουργείται
γύρω από μία λέξη ή ένα κείμενο, που τοποθετείται στο κέντρο, στο οποίο
προστίθενται συναφείς ιδέες, λέξεις και έννοιες. Οι κύριες κατηγορίες
διακλαδίζονται από έναν κεντρικό κόμβο και οι δευτερεύουσες κατηγορίες
αναπτύσσονται ως τα παρακλάδια μεγαλύτερων κλαδιών. Οι κατηγορίες
μπορεί να εκπροσωπούν λόγια, ιδέες, καθήκοντα ή άλλα στοιχεία που
συνδέονται με μια κεντρική λέξη-κλειδί ή μια ιδέα. «Νοητικοί χάρτες»
μπορούν να σχεδιαστούν και με το χέρι, είτε ως «πρόχειρα σημειώματα»
κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης ή συνάντησης, για παράδειγμα, είτε ως
υψηλότερη ποιότητα εικόνων, όταν υπάρχει περισσότερος χρόνος.



Δεξιότητες Σχεδιασμού, Επίλυση προβλημάτων, Αυτό-οργάνωση



Ικανότητα για οργάνωση της ατομικής μάθησης μέσω
αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και των πληροφοριών,
τόσο μεμονωμένα όσο και σε ομάδες



Δυνατότητα απόκτησης, επεξεργασίας και αφομοίωσης των νέων
γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και αναζήτηση και
χρησιμοποίηση της κατάλληλης καθοδήγησης



Ικανότητα να εξασφαλίζονται τα κίνητρα και η αυτοπεποίθηση,
ώστε το άτομο να συνεχίσει και να επιτύχει στη μάθηση σε όλη τη
ζωή του.

Ο Νοητικός Χάρτης είναι ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο και μπορεί να
προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, για μία πιο
αποτελεσματική εφαρμογή χρειάζεται τουλάχιστον μία ώρα.
1.
Γράψτε τον τίτλο ενός θέματος που εξετάζετε στη μέση μιας
σελίδας και κυκλώστε τον (π.χ. Βασικές δεξιότητες).
2.
Καθώς βρίσκετε κύρια υποθέματα ή υποενότητες του θέματος, (ή
σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με το θέμα) τραβήξτε
γραμμές από τον κύκλο προς τα έξω. Χρησιμοποιήστε στο χάρτη
σας εικόνες, σύμβολα, κώδικες και διαστάσεις (π.χ. ΔΒΜ).
3.
Καθώς εξετάζετε σε μεγαλύτερο βάθος το θέμα και ανακαλύπτετε
μία άλλη διάσταση πληροφοριών (περισσότερες υποενότητες ή
λέξεις-κλειδιά), συνδέστε τες με τη σειρά τους με γραμμές.
4.
Οι γραμμές θα πρέπει να ενώνονται, ξεκινώντας από την κεντρική
εικόνα. Οι κεντρικές γραμμές είναι πιο παχιές και λεπταίνουν
καθώς απομακρύνονται από το κέντρο.
5.
Στη συνέχεια, για την καταγραφή ιδεών σε προσωπικό επίπεδο,
τραβήξτε γραμμές από κάθε υποενότητα και κατηγοριοποιήστε
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τες.
Συνδέστε τις νέες πληροφορίες με τον Νοητικό Χάρτη.
Ένας πλήρης Νοητικός Χάρτης μπορεί να έχει κύριες γραμμές που
εκτείνονται από το κέντρο προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι
υποενότητες θα είναι παρακλάδια αυτών των γραμμών, όπως
είναι τα κλαδιά των δέντρων. Μην ανησυχείτε για την τελική
παρουσίαση, όλα αυτά θα πάρουν από μόνα τους σχήμα.
8.
Όταν ολοκληρωθεί ο Νοητικός Χάρτης συνοψίστε τα σημεία
κλειδιά και ρωτήστε τους συμμετέχοντες αν θα ήθελαν
περισσότερες πληροφορίες.
Ο Νοητικός Χάρτης είναι πολύ δημοφιλής και εύχρηστος με σχεδόν
οποιαδήποτε ομάδα εκπαιδευομένων. Όλοι μας τον έχουμε
χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά στο σχολείο!
Χρήσιμο είναι να δώσει ο εκπαιδευτής μερικές οδηγίες, όπως για
παράδειγμα:
o Χρησιμοποιείτε διαφορετικά χρώματα, μικρά ή κεφαλαία
γράμματα, γραφικά για να υπογραμμίσετε λέξεις-κλειδιά ή
σημαντικές έννοιες. Κάνουν το χάρτη σας πιο δημιουργικό και
διασκεδαστικό, ενώ οι εκπαιδευόμενοι θα δείξουν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον να τον μελετήσουν. Αυτό θα
βοηθήσει στην απομνημόνευση του θέματος που εξετάζεται.
o Χρησιμοποιήστε μία εικόνα ή μια φωτογραφία για την
κεντρική σας ιδέα: μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις και
βοηθάει να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας. Μία κεντρική
εικόνα είναι πιο ενδιαφέρουσα, κρατάει τη σκέψη
επικεντρωμένη, βοηθάει στη συγκέντρωση και ενεργοποιεί
περισσότερο το μυαλό σας!
o Είναι προτιμώτερο να κάνετε τα κλαδιά σας καμπύλα παρά
ίσια. Οι ίσιες γραμμές είναι βαρετές για το μυαλό σας.
o Χρησιμοποιήστε ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ. Οι
επιγραμματικές λέξεις- κλειδιά δίνουν στον Νοητικό σας
Χάρτη περισσότερη δύναμη και ευελιξία.
o Χρησιμοποιήστε εικόνες όσο μπορείτε. Κάθε εικόνα, όπως η
κεντρική, αξίζει επίσης χίλιες λέξεις. Αν έχετε λοιπόν έστω και
δέκα εικόνες στο χάρτη σας, αυτό αντιστοιχεί σε 10,000
λέξεις!
6.
7.

Πρακτικές
συμβουλές

Απαραίτητα υλικά

Ένα κομμάτι χαρτί (flip chart κατά προτίμηση) ή πίνακα, αν γράφουμε στο
χέρι, ή τα κατάλληλα εργαλεία διαδικτύου όταν η δράση είναι σε
απευθείας σύνδεση.
Νοητικοί χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν:



Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα





στη δημιουργία, στην απεικόνιση, στη δομή και στην ταξινόμηση
των ιδεών,
ως βοήθημα για τη μελέτη και την οργάνωση των πληροφοριών,
την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και τη γραφή,
σε πολλές εφαρμογές σε προσωπικές, οικογενειακές,
εκπαιδευτικές,
επιχειρησιακές
συναντήσεις,
συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων, καταιγισμό ιδεών (όπου
οι ιδέες εισάγονται στο χάρτη ακτινωτά γύρω από τον κεντρικό
κόμβο, χωρίς τις προτεραιότητες, που προέρχονται από την
ιεραρχία ή την διαδοχική ομαδοποίηση και που η οργάνωση
προορίζεται για μεταγενέστερα στάδια), συνοψίζοντας, ως τεχνική
απομνημόνευσης, ή για να ξεκαθαρίσουμε μια περίπλοκη ιδέα,
ως τρόπος ομαδικής εργασίας σε θέματα δημιουργικότητας,
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για τη μελέτη και απομνημόνευση πληροφοριών.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σχετίζονται με τα ακόλουθα:


επίλυση προβλημάτων



περίγραμμα / σχεδιασμός του πλαισίου



δομή / παράσταση των σχέσεων



ανώνυμη συνεργασία



πάντρεμα των λέξεων και των εικόνων



ατομική έκφραση της δημιουργικότητας



συμπύκνωση υλικού σε μια συνοπτική και εύκολα
απομνημονεύσιμη μορφή



δημιουργία ομάδας ή συνέργεια στη δημιουργία δραστηριοτήτων



ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας

Διαγράμματα που οπτικά χαρτογραφούν στοιχεία με διακλαδώσεις και
ακτινικούς χάρτες συναντάμε πολύ πίσω στους αιώνες. Αυτές οι εικονικές
μέθοδοι καταγράφουν γνώσεις και μοντελοποιούν συστήματα, με μια
μακρά ιστορία στη μάθηση, την ανταλλαγή ιδεών, τη μνήμη, την οπτική
σκέψη, και την επίλυση προβλημάτων από τους εκπαιδευτικούς,
μηχανικούς, ψυχολόγους και άλλους. Μερικά από τα πρώτα παραδείγματα
τέτοιων γραφικών αρχείων αναπτύχθηκαν από τον Πορφύριο της Τυρού,
διακεκριμένο στοχαστή του 3ου αιώνα, όπου ο ίδιος απεικόνισε γραφικά
τις κατηγορίες εννοιών του Αριστοτέλη. Ο φιλόσοφος Ramon Llull (12351315) χρησιμοποίησε επίσης τέτοιες τεχνικές.

Θεωρητική βάση

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα
Βιβλιογραφικές
αναφορές

Το σημασιολογικό δίκτυο αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ως
μια θεωρία για την κατανόηση της ανθρώπινης μάθησης και αναπτύχθηκε
περαιτέρω από τον Allan M. Collins και M. Ross Quillian κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 1960. Ο όρος «Mind Map» για πρώτη φορά διαδόθηκε
από τον Βρετανό δημοφιλή συγγραφέα ψυχολογίας και τηλεοπτική
προσωπικότητα Tony Buzan, όταν η τηλεόραση του BBC έκανε μια σειρά
που φιλοξενούσε τον Buzan με τίτλο «Χρησιμοποιήστε το μυαλό σας». Σε
αυτή την εκπομπή, καθώς και σε μια σειρά βιβλίων, ο Buzan προώθησε με
ενθουσιασμό την αντίληψή του για το ακτινωτό δέντρο, διαγραμμίζοντας
λέξεις-κλειδιά σε ένα πολύχρωμο, λαμπερό, δέντρο.
Δέιτε την παρακάτω εικόνα

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map
http://spyrestudios.com/15-great-mindmapping-tools-andapps/http://bpr-leadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learningcycles-and-styles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/wheel_te
am_learning.gif
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ΟΜΑΔΑ ΤΥΠΟΥ
Η άσκηση είναι κατάλληλη για ομάδες μέχρι 20 μαθητών.

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Οι συμμετέχοντες παίρνουν συνέντευξη ο ένας στον άλλο για να
συνοψίσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις. Το κάνουν ως ένα παιχνίδι ρόλων
και προσποιούνται πως είναι σε συνέντευξη Τύπου, καταγράφοντας ο ένας
τον άλλο με μια βιντεοκάμερα. Αυτό θα τους αναγκάσει να είναι σύντομοι
στις διατυπώσεις τους και συγκεκριμένοι. Η επανάληψη μέσω της
υποβολής έκθεσης θα υποστηρίξει τη διατήρηση της γνώσης.



Ικανότητα να αποκτήσουν πρόσβαση, να βρουν, να επεξεργαστούν
και να αφομοιώσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες



Αποτελεσματική διαχείριση της μάθησης



Ικανότητα συγκέντρωσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα



Ικανότητα να σκέφτονται κριτικά για τους σκοπούς και τους
στόχους της μάθησης



Ικανότητα να αφιερώνουν χρόνο στη μάθηση, αυτόνομα και με
αυτοπειθαρχία



Ικανότητα να εργαστούν από κοινού, ως μέρος της διαδικασίας
μάθησης



Ικανότητα να αντλούν τα οφέλη από μια ανομοιογενή ομάδα



Ικανότητα να μοιράζονται αυτά που έχουν μάθει



Ικανότητα να αξιολογούν την εργασία τους

Μία εκπαιδευτική συνάντηση
1. Σκεφτείτε κατάλληλα θέματα για τις συνεντεύξεις. Θα μπορούσαν να
είναι κεφάλαια ενός θέματος, τα θέματα του μαθήματος, της περιόδου
(ημέρα / εβδομάδα) μιας σειράς μαθημάτων.
2. Επιλέξτε τους συμμετέχοντες που αναλαμβάνουν το καθήκον να κάνουν
μια συνέντευξη ή να χωρίσουν την ομάδα σε υποομάδες των 2-3 ατόμων.
Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή μιας συνέντευξης για ένα
θέμα. Μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι το θέμα. Μπορείτε να τους
ενθαρρύνετε να επιλέξουν ένα θέμα στο οποίο έχουν ελάχιστη γνώση.
3. Επιλέξτε το μέγιστο μία ομάδα Τύπου ανά ημέρα.
4. Δώστε τους "Press-cards" για να κάνετε το παιχνίδι ρόλων ορατό (τις
οποίες θα έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων). Τα μέλη της ομάδας
Τύπου θα είναι περήφανα για αυτές.
5. Δώστε τους μια βιντεοκάμερα (Συχνά οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν
τα κινητά τους τηλέφωνα).
6. Ενθαρρύνετέ τους να προετοιμάσουν τη συνέντευξη:
7. Μπορούν να διαβάζουν δυνατά γραπτά κείμενα που έχουν οι ίδιοι
προετοιμάσει, αν αισθάνονται άβολα με τη συνέντευξη.
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8. Μπορείτε να αποφασίσετε αν θα δείξετε τη συνέντευξη σε ολόκληρη την
ομάδα ή αν θα εκτιμηθεί με την εσωτερική ομάδα μόνο (ομάδα Τύπου).
9. Αν οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης
τις συνεντεύξεις για έντυπο υλικό.
10. Να θυμάστε ότι ο στόχος δεν είναι μια καλή συνέντευξη, αλλά η
εμπειρία που λαμβάνει ο εκπαιδευόμενος και τον/την βοηθά να κρατήσει
την διαθέσιμη γνώση.

Πρακτικές
συμβουλές

Η μέθοδος της Ομάδας Τύπου θα πρέπει να ταιριάζει με τη διδακτική
ενότητα, την ομάδα των εκπαιδευομένων και το θέμα.
Κάρτες Τύπου: σχέδια ή εκτύπωση από το διαδίκτυο, εκτυπώσεις,
(2-3 κάρτες για κάθε ομάδα).
 Βιντεοκάμερα (εναλλακτικά μπορείτε να ελέγξετε εάν οι
εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα).
 Η/Υ, προβολέα για την παρουσίαση των ταινιών
Η Ομάδα Τύπου έχει πολλαπλά οφέλη:


Απαραίτητα υλικά

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση

Μελέτη
περίπτωσης/
παραδείγματα

Βιβλιογραφικές
αναφορές



ενισχύει την ικανότητα συγκέντρωσης της μάθησης σε σημαντικά
θέματα.



υποστηρίζει τη δυνατότητα της έκφρασης, προκειμένου να
αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της μάθησης.



οι εκπαιδευόμενοι συνειδητοποιούν ότι επαναλαμβάνοντας,
συνοψίζοντας και εξηγώντας το θέμα που έμαθαν, βοηθά στη
διατήρηση της γνώσης.

Η μάθηση καλύπτει τόσο την άμεση προσοχή όσο και την περιφερειακή
αντίληψη.
Ο εγκέφαλος δεν αποθηκεύει αυτόματα τα γεγονότα και τα δεδομένα.
Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται την ροή πληροφοριών χωρίς καμία διακοπή.
Τα γεγονότα και οι ιδέες πρέπει να διασπαστούν στον πυρήνα τους κατά
την μάθηση, όπως π.χ. οι προτάσεις διασπώνται σε ομάδες λέξεων, οι
μελωδίες σε νότες κ.λπ.
Ως κατάλληλη προϋπόθεση για τη μάθηση, ο εγκέφαλος χρειάζεται μια
σύνδεση, μια σύνθεση ή μια συνολική εικόνα για την επεξεργασία της
μεμονωμένης πληροφορίας, σε μια ολοκληρωμένη μονάδα.
Προκειμένου να κρατήσει τα γεγονότα και τα δεδομένα, ο εγκέφαλος
χρειάζεται ασκήσεις, χρήση και επανάληψη.
Ένα εργαστήριο μιας εβδομάδας θα πρέπει να παρέχει μια θετική εμπειρία
μάθησης, ώστε να υποστηρίζει τα κίνητρα για περαιτέρω μάθηση με την
έννοια της δια βίου μάθησης. Το θέμα ήταν η εκμάθηση γλωσσών μέσω
της άτυπης εκπαίδευσης.
Κάθε μέρα μια μεταβαλλόμενη ομάδα 2-3 συμμετεχόντων εργάστηκε ως
ομάδα Τύπου παίρνοντας συνέντευξη ο ένας από τον άλλο για τα κύρια
θέματα της ημέρας: Τι έκαναν; Τι βιώσαν; Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν
να μετρήσουν την επιτυχία της εκμάθησης.
Κάποιοι συμμετείχαν στην συνέντευξη με «ελεύθερο λόγο», ενώ άλλοι με
έτοιμο γραπτό λόγο και ανάγνωσή του.
Βίωσαν το πώς οι συνεντεύξεις τους βοήθησαν να διατηρήσουν την
αποκτηθείσα γνώση.
http://www.youtube.com/watch?v=UViItFKZE2Q&feature=plcp
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ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Με λίγα λόγια

Οι τεχνικές της ορατής και δημιουργικής σκέψης καλλιεργούν εξίσου την
κριτική και τη δημιουργική σκέψη, ενώ παράλληλα γίνεται επεξεργασία
έργων τέχνης ή ισχυρών εικόνων, λογοτεχνικών και κινηματογραφικών
έργων. Και οι δύο τεχνικές βασίζονται σε μία συγκεκριμένη σειρά
ερωτήσεων («ρουτίνες»).

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής



Δημιουργική σκέψη, δηλαδή ικανότητα να προσεγγίζεις ένα θέμα
ή πρόβλημα από διαφορετικές γωνίες, φτάνοντας έτσι σε μια
πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση της κατάστασης και
ταυτόχρονα εντοπίζοντας εναλλακτικές αντιμετώπισής του.



Ικανότητα συγκέντρωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και
κριτικού στοχασμού με στόχο τη μάθηση.



Ικανότητα να οργανώνεις μόνος τη μαθησιακή σου πορεία και να
διαχειρίζεσαι το χρόνο και τις πληροφορίες τόσο σε ατομικό
επίπεδο όσο και σε ομαδικό.



Ικανότητα να αποκτάς, να επεξεργάζεσαι και να ενσωματώνεις
νέες γνώσεις και ικανότητες, καθώς και να μαθαίνεις να ζητάς και
να αξιοποιείς την καθοδήγηση.

Η Ορατή Σκέψη χρειάζεται τουλάχιστον 3 με 4 ώρες για την εφαρμογή της.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

7.

8.

Ξεκινήστε δίνοντας στους εκπαιδευόμενους λίγο χρόνο να
σκεφτούν ένα έργο τέχνης.
Δουλέψτε όλοι μαζί ή σε μικρές ομάδες.
Προσέξτε να δώσετε αρκετό χρόνο μεταξύ των ερωτήσεων, ώστε
να προλάβουν οι εκπαιδευόμενοι να σκεφτούν και να
διατυπώσουν τις ιδέες τους.
Σε μερικές περιπτώσεις, κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να
ακολουθήσει την κάθε ρουτίνα ατομικά (γραπτά ή νοερά) πριν
μοιραστεί τις ιδέες του με την ολομέλεια.
Κάντε καταιγισμό ιδεών.
Αναρτήστε σε ένα ορατό σημείο τις ιδέες που προκύπτουν: α) Αν
δουλεύετε σε ομάδα, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να
μοιραστούν τις ιδέες τους και συγκεντρώστε τις όλες σε έναν
κατάλογο β) Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να γράψουν τις ατομικές
απαντήσεις τους σε αυτοκόλλητα σημειώματα και στη συνέχεια να
τα προσθέσουν στον κατάλογο με τις ιδέες της τάξης.
Αρχικά, μπορεί οι ιδέες και οι ερωτήσεις που θα κατατεθούν να
φαίνονται απλοϊκές. Μπορείτε να τις συμπεριλάβετε στη λίστα της
ομάδας, αλλά ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τι
πραγματικά προκαλεί προβληματισμό ή ενδιαφέρον.
Συνδέστε τα έργα τέχνης με το προς μελέτη θέμα σας, με
καθημερινές εμπειρίες ζωής ή παραδοχές και επικρατούσες
αντιλήψεις, ώστε να δώσετε έναυσμα για κριτικό διάλογο.
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Πρακτικές
συμβουλές

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε αίθουσες, σε μουσεία,
σε γκαλερί κ.λπ., όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
δουν τα έργα τέχνης στο φυσικό τους περιβάλλον. Καθώς το έργο
τέχνης είναι μόνο η αφορμή για την εκκίνηση μιας συζήτησης, δε
χρειάζεται ο εκπαιδευτής να είναι ειδικός σε θέματα τέχνης, ούτε
και οι συμμετέχοντες. Ωστόσο, είναι πάντα χρήσιμο όταν γίνεται η
επιλογή ενός έργου τέχνης, να συγκεντρώνονται κάποιες
πληροφορίες για τον καλλιτέχνη, το έργο κ.λπ. για την περίπτωση
που οι εκπαιδευόμενοι τα ζητήσουν, ή που θα είναι σημαντικό να
συνδεθεί το έργο τέχνης με μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο
για την καλύτερη κατανόηση του θέματος που εξετάζεται.
Οι εικόνες (πίνακες και φωτογραφίες) είναι πολύ αποτελεσματικές
για τη πρόκληση ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων. Ανάλογα με
την ηλικία και την προσωπικότητά τους, οι αισθήσεις των
εκπαιδευομένων ενεργοποιούνται με πολλαπλούς τρόπους.
Μπορούν πραγματικά να προχωρήσουν πέρα από την επιφάνεια,
χρησιμοποιώντας αρχικά τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν
και στη συνέχεια διερευνώντας διάφορες οπτικές. Η χρήση των
εικόνων δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να
ανακαλύψουν πράγματα για τον εαυτό τους, να φτάσουν σε μια
βαθύτερη κατανόηση όχι μόνο του κόσμου της τέχνης, αλλά και
του δικού τους κόσμου. Επίσης, η μάθηση μέσα από άλλες οπτικές
μπορεί να είναι μία πολύ σημαντική εμπειρία, όπως και η τριβή με
καλλιτεχνικές και αισθητικές αξίες. Τα έργα τέχνης που
επιλέγονται προσεκτικά και που απαντούν σε κριτικά ερωτήματα,
μπορούν επίσης να προσφέρουν λύσεις σε πιθανές
αντιπαραθέσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων, δίνοντας νέους
τρόπους κατανόησης της προέλευσης του άλλου και του τρόπου
που σκέφτεται.

Απαραίτητα υλικά Έργα τέχνης
Η Ορατή και Δημιουργική σκέψη κάνουν εκτεταμένη χρήση των «ρουτινών
μάθησης»: Οι ρουτίνες μάθησης αποτελούνται από μία σειρά ερωτήσεων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση διαφόρων θεμάτων
που αναδύονται μέσα από την επεξεργασία έργων τέχνης.
(http://www.pz.harvard.edu.vt).

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Οι ρουτίνες μάθησης παρουσιάζουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά:
Μαθαίνονται και διδάσκονται εύκολα: περιλαμβάνουν μόνο λίγα στάδια.
Στοχεύουν σε συγκεκριμένους τύπους σκέψης (κριτική και δημιουργική).
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μία πληθώρα θεμάτων.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ομάδα σε ζευγάρια ή ατομικά.
Ο γενικός στόχος των τεχνικών αυτών είναι να βοηθήσουν τους
εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν νοητικούς μηχανισμούς που θα
υποστηρίζουν την αναλυτική σκέψη και μάθηση μέσω της τέχνης και σε
όλα τα μαθησιακά αντικείμενα.

Θεωρητική βάση

Η προσέγγιση του D. Perkins, είναι μία ευρεία και καλά διατυπωμένη ιδέα
για το πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε έργα τέχνης. Είναι μία διαδικασία
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε θελήσει κανείς να πετύχει μία βαθιά
και ολιστική κατανόηση ενός έργου τέχνης.
Ωστόσο, υπάρχουν άλλες πιο απλές, οικονομικές από άποψη χρόνου και
ευέλικτες προσεγγίσεις για την κριτική παρατήρηση έργων τέχνης. Μία από
αυτές, που προέρχεται από τον ίδιο τον Perkins και τους συνεργάτες του,
είναι η «Ορατή (Visible Thinking) Σκέψη» και η «Δημιουργική Σκέψη (Artful
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Thinking)». Η Ορατή Σκέψη και το Artful Thinking βασίζονται στη φιλοσοφία
του Project Zero του Παν/μίου του Harvard.
Μοντέλα παρατήρησης της τέχνης (D. Perkins, 1994)

1.

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

Δώστε χρόνο στην παρατήρηση: κάποιες τυπικές ερωτήσεις
 Αφήστε τα ερωτήματα να αναδυθούν
 Παρατηρήστε για ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά
 Αφήστε τις γνώσεις σας να καθοδηγήσουν τη ματιά σας
 Να είστε γενναιόδωροι με το χρόνο παρατήρησης

2.

Κάντε την παρατήρησή σας ευρεία και τολμηρή: μερικές
τυπικές ερωτήσεις
 Τι συμβαίνει εδώ;
 Ψάξτε για εκπλήξεις.
 Κοιτάξτε για τη διάθεση και την προσωπικότητα.
 Ψάξτε για συμβολισμούς και νοήματα.
 Ψάξτε για κίνηση, καθορίστε το χρόνο και τον τόπο
(τεχνικές διαστάσεις).
 Ψάξτε για πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς.
 Αλλάξτε κλίμα
 Αναζητήστε τη δεξιοτεχνία.
3. Κάνοντας την παρατήρηση σαφή και βαθιά: μερικές τυπικές
ερωτήσεις
 Επιστρέψτε σε κάτι που σας εξέπληξε: Γιατί ο καλλιτέχνης
το έκανε αυτό;
 Επιστρέψτε σε κάτι που σας ενδιαφέρει: Πώς ο
καλλιτέχνης έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα / Πως
συμβάλλει στο έργο;
 Προσπαθήστε να ξετυλίξετε το παζλ.
 Κάντε νοητές ψυχικές αλλαγές, προκειμένου να βρείτε
μια απάντηση (αλλάξετε το χρώμα, το υλικό, αφαιρέστε
ένα αντικείμενο) (Τι θα συνέβαινε αν...)
 Ψάξτε για ενίσχυση: Κοιτάξτε πώς ενδυναμώνεται ένα
αντικείμενο (Είναι η κύρια ιδέα;)
 Κάντε συγκρίσεις (με άλλα έργα τέχνης).
 Κάντε ερωτήσεις και δώστε πιθανές λύσεις.
 Ποιο είναι το μήνυμα του έργου;
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Ψάξτε για στοιχεία και συμπεράσματα

3. Οργανώστε την παρατήρηση: κάποιες τυπικές ερωτήσεις
 Να θυμάστε τον τρόπο που παρατηρήσατε το έργο
τέχνης: (τρεις τακτικές).
 Να θυμάστε τη διαδικασία.
 Να ξαναθυμηθείτε και να στοχαστείτε όλα όσα
ανακαλύψατε.
-

-

-

Βιβλιογραφικές
αναφορές
-

-

Tishman, S., Perkins, D., & Tay, E. (1995). The thinking classroom:
Learning and teaching in a culture of thinking. London: Allyn &
Bacon.
http://www.pz.harvard.edu.vt
Perkins D. (2003), Making Thinking Visible, New Horizons for
Learning, USA.www.newhorizons.org
Cultivating a Culture of Thinking in Museums Ron Ritchhart,
“Cultivating a Culture of Thinking in Museums,” Journal of Museum
Education 32, no. 2 (Summer 2007): 137-54.
Intelligence in the Wild David N. Perkins and others, “Intelligence in
the Wild: A Dispositional View of Intellectual Traits,” Educational
Psychology Review 12, no. 3 (2000): 269–93.
Why Teach Habits of Mind? Shari Tishman, “Why Teach Habits of
Mind?” in Discovering and Exploring Habits of Mind, ed. Arthur L.
Costa and Bena Kallick (Alexandria, VA: ASCD, 2000), 41-52.
http://www.pz.harvard.edu.vt
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/Visibl
eThinking1.htmlhttp://bprleadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-cycles-andstyles.html
oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif
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Παράθυρο JOHARI

Με λίγα λόγια

Το Παράθυρο Johari είναι μία οπτική παρουσίαση και εξήγηση της
θεωρίας. Δίνοντας έμφαση στην προσωπική προσέγγιση μάθησης και τις
συνήθειες: σύντομη εισαγωγική άσκηση - σε 7 λεπτά μάθετε ορισμένα
τμήματα ενός δημοφιλούς τραγουδιού, συμπληρώστε τα τετράγωνα με τις
απαντήσεις (σε ζεύγη), προσωπική εκτίμηση, παρουσίαση / περίληψη και
προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη.

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται



Αυτο-ανάπτυξη



Επικοινωνιακές δεξιότητες



Διαπροσωπικές δεξιότητες

Τουλάχιστον 30 λεπτά.

Χρόνος
εφαρμογής
1ον Σχεδιάστε 4 τετράγωνα και εξηγήστε τα. Ξεκινώντας από αριστερά προς
τα δεξιά (πάνω αριστερή γωνία) :
1 = πτυχές του εαυτού μας που βλέπουμε τόσο εμείς όσο και οι άλλοι
2 = πτυχές που βλέπουν οι άλλοι, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε
3 = το πιο μυστηριώδες δωμάτιο όπου το ασυνείδητο / υποσυνείδητο
μέρος της ζωής μας δεν διακρίνεται ούτε από τους άλλους ούτε από εμάς
4 = ο ιδιωτικός μας χώρος, που γνωρίζουμε οι ίδιοι αλλά δεν αφήνουμε
τους άλλους να δουν

Η μέθοδος βήμα
βήμα

2ον Δώστε στους συμμετέχοντες το εξής έργο - να μάθουν τους στίχους
κάποιου δημοφιλούς τραγουδιού (παράδειγμα στα Υλικά). 7 λεπτά χρόνος.
3ον Κάντε ερωτήσεις όπως:
α. Αν τους άρεσε και αν ολοκλήρωσαν το έργο.
β. Αν αναγνωρίζουν το είδος των μαθησιακών προσεγγίσεων που
χρησιμοποιούν.
γ. Αν είναι ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.
ον

4 Δουλέψτε σε ζεύγη (πάρτε συνέντευξη ο ένας στον άλλο) – για να
σχεδιάσετε το Παράθυρο Johari και να συμπληρώσετε τα κενά τετράγωνα
με τις απαντήσεις. (Προτείνεται να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους
από την προηγούμενη εργασία ή κάποια άλλη)
1 = τι ξέρετε εσείς και τι γνωρίζουν οι άλλοι για το στυλ / προσέγγιση
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μάθησής σας
2 = τι δεν ξέρετε εσείς και οι άλλοι γνωρίζουν / παρατηρούν σχετικά με το
στυλ / προσέγγιση μάθησής σας
3 = τι δεν ξέρετε και ούτε οι άλλοι ξέρουν για το στυλ / προσέγγιση
μάθησής σας (παρακαλούμε να είστε δημιουργικοί)
4 = τι ξέρετε, αλλά οι άλλοι δεν γνωρίζουν για το στυλ/προσέγγιση
μάθησής σας
ον

5

Προσωπικός χρόνος να διατυπώσουν συνοπτικά σε 3 προτάσεις

- Με ποιον τρόπο έμαθα καλύτερα;
- Τι να τηρώ στην μαθησιακή διαδικασία μου;
- Τι καινούριο θα κάνω την επόμενη φορά;
ον

6

Παρουσίαση και ανταλλαγή με την ομάδα.

7ον Περίληψη των Εκπαιδευτών.
Άλλη μία εφαρμογή του Παραθύρου Johari είναι ο χαρακτηρισμός ενός
ήρωα σε μία ιστορία. Ο εκπαιδευτής/τρια χωρίζει τους εκπαιδευόμενους
σε ζεύγη ή σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να χαρακτηρίσει έναν
ήρωα της ιστορίας με βάση τους εξής παράγοντες:
 Στοιχεία για τον ήρωα
 Πώς τον βλέπουν οι άλλοι
 Αυτά που μόνο εκείνος γνωρίζει
 Μία λέξη ή φράση που τον εκφράζει

Πρακτικές
συμβουλές

Απαραίτητα υλικά

Το Παράθυρο Johari στην κλασσική του μορφή χαρακτηρίστηκε ως ένα
εργαλείο δύσκολα εφαρμόσιμο και μάλλον αναποτελεσματικό σε
εκπαιδευτικά πλαίσια. Αυτό οφείλεται στο ότι πρόκειται για μία μέθοδο με
ρίζες στην κοινωνική ψυχολογία που ανήκει στη σφαίρα της ανάλυσης
δυναμικής της ομάδας. Παρόλα αυτά, η μέθοδος μπορεί να προσαρμοστεί
και να αλλάξει, ώστε να εφαρμοστεί για κριτική σκέψη σε εκπαιδευτικά
πλαίσια.
Λευκός πίνακας ή χαρτί. Φωτοτυπίες με στίχους:
Mister postman look and see
If there's a letter in your bag for me
I’ve been waiting such a long time
Since I heard from that girl of mine
There must be some word today
From my girlfriend so far away
Please mister postman look and see
If there's a letter, a letter for me
I’ve been standing here waiting mister postman
So patiently
For just a card or just a letter
Saying she's returning home to me
Please Mr. Postman, look and see
If there's a letter, oh yeh for me,
I've been waiting, a long long time
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Since I've heard from that girlfriend of mine.
So many days you passed me by
See the tear standing in my eye
You didn't stop to make me feel better
By leaving me a card or a letter
Διαθέσιμο στο : http://www.youtube.com/watch?v=BoHBqjKP35c
Η δραστηριότητα Παράθυρο Johari Window επιτρέπει
συμμετέχοντες να:

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

στους



έχουν μια γενική εικόνα της προσωπικής προσέγγισης μάθησής
τους.



μπορούν να αναγνωρίσουν εργαλεία και μεθόδους για την
αποτελεσματικότερη προσωπική τους μάθηση με μεγαλύτερη
σαφήνεια.



δέχονται ανατροφοδότηση και νέες ιδέες από τους συμμαθητές
τους.

Το Παράθυρο Johari είναι μια τεχνική που δημιουργήθηκε από τους Joseph
Luft και Harry Ingham το 1955 [1] στις Ηνωμένες Πολιτείες και
χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν
καλύτερα την ψυχική αστάθειά τους. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ομάδες
αυτοβοήθειας και εταιρικά πλαίσια, ως ευρετική άσκηση. Ένα σημαντικό
μέρος της βελτίωσης των διαπροσωπικών δεξιοτήτων σας είναι η ανάγκη
να κατανοήσετε τον εαυτό σας και τους άλλους καλύτερα. Το μοντέλο του
Παράθυρου Johari είναι ένα απλό και χρήσιμο εργαλείο για την απεικόνιση
και τη βελτίωση της αυτογνωσίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ
των ατόμων.

Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τα τετράγωνα του Παράθυρου Johari για
κάθε είδους χρήση, για παράδειγμα, για την ομαδική εργασία, το
κοινωνικό μάρκετινγκ κ.λπ. Το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθείτε στο
θέμα. Δώστε τη δυνατότητα ανατροφοδότησης. Η μέθοδος θα
λειτουργήσει καλύτερα, αν προσφέρετε μια πιο δύσκολη εισαγωγική
άσκηση.

http://www.noogenesis.com/game_theory/johari/johari_window.
html
- HTTP://JYOTIKALASH.NET/TOW_12082012.PHP
- HTTP://WWW.USC.EDU/HSC/EBNET/CC/AWARENESS/JOHARI%20
WINDOWEXPLAIN.PDF
Περισσότερες αναφορές
- Luft, J.; Ingham, H. (1955). "The Johari window, a graphic model of
interpersonal awareness". Proceedings of the western training
laboratory in group development (Los Angeles: UCLA).
- Hase, Steward; Alan Davies, Bob Dick (1999). The Johari Window
and the Dark Side of Organisations. Southern Cross University.
-

Βιβλιογραφικές
αναφορές
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΝ
Ο Πίνακας των Συν και Πλην είναι μια αναλυτική τεχνική στην οποία οι
μαθητές καλούνται να γράψουν ή να δουν από έναν κατάλογο τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή
ζήτημα.

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται
Χρόνος
εφαρμογής

Οι εκπαιδευόμενοι, ως εκ τούτου, πρέπει να δημιουργήσουν μια λίστα με
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός θέματος. Για να το κάνετε
αυτό πιο συγκρίσιμο ή σύνθετο, μπορείτε να υποδείξετε μια συγκεκριμένη
οπτική γωνία που θα πρέπει να υιοθετήσουν.
 Ικανότητα ανάλυσης
 Ανάληψη πρωτοβουλίας/ καινοτομία
 Ικανότητα οργάνωσης της μάθησης του ατόμου
 Κριτική Σκέψη
15-30 λεπτά
1.

Δώστε στους εκπαιδευόμενους την περιγραφή ενός θέματος, ενός
διλήμματος ή μιας απόφασης.
Ζητήστε τους να φτιάξουν μία λίστα με τα συν και τα πλην
Συγκρίνετε τα συν και τα πλην των εκπαιδευομένων με τα δικά σας,
εντοπίζοντας αυτά που τους διέφυγαν.
Χρησιμοποιήστε κάποια στοιχεία από τις λίστες, χωρίς να
αποκαλύψετε αυτούς που τα έγραψαν, για να πυροδοτήσετε μία
συζήτηση.

2.
3.
4.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Πρακτικές
συμβουλές

Χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία
Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ως
βάση για συζήτηση. Μπορεί επίσης, να χρησιμοποιηθεί για μια συζήτηση /
διάλεξη διαρθρωμένη γύρω από την αξιολόγηση του υλικού των
μαθημάτων. Ένας άλλος τρόπος χρήσης της τεχνικής είναι ως «έλεγχος της
γνώσης», δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην αρχή των μαθημάτων
για να διαπιστώσετε τι σκέφτονται ήδη οι εκπαιδευόμενοι – τα θετικά και
αρνητικά.
Δεν είναι απολύτως απαραίτητο να θέσετε συγκεκριμένο αριθμό «συν και
πλην» που θέλετε να καταγράψουν οι εκπαιδευόμενοι. Με αυτόν τον
τρόπο, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την
ενθάρρυνση της δημιουργικότητας.


Πίνακας ή χαρτί μέτρου



Μαρκαδόροι για πίνακα, διάφορα χρωματιστά στυλό /
μαρκαδόροι



Φύλλο εργασίας «Πίνακας Συν – Πλην».

Απαραίτητα υλικά

Στόχοι και
προδοκώμενα
αποτελέσματα

Ο Πίνακας των Συν και Πλην:
 Χρησιμεύει για την καταγραφή των υπέρ και των κατά για ένα
συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να ενθαρρύνει την κατάλληλη
αιτιολόγηση κάθε σημείου, αντί για απλή παράθεση απόψεων.
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Θεωρητική βάση

Μελέτη
περίπτωσης/
παραδείγματα

Οι συμμετέχοντες καταγράφουν ιδέες στη λίστα και στις δύο
πλευρές των επιχειρημάτων και όχι μόνο στην πλευρά που
ευνοούν.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδώσει την οπτική πλευρά
διαφόρων ενδιαφερομένων σε ένα θέμα.
Χρήσιμο για την αξιολόγηση του κόστους έναντι του οφέλους,
συγκρίνοντας πολλαπλές λύσεις για ένα δεδομένο πρόβλημα, σε
ερωτήσεις αξίας.
Μπορεί να είναι χρήσιμη για την εκτέλεση κατά την έναρξη μιας
ομάδας εργασίας, για τη μέτρηση των αρχικών σκέψεων, και
εκείνων μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας.
Η δραστηριότητα μπορεί να είναι δύσκολο να εκτελεστεί για
σύνθετα θέματα που αφορούν πολλαπλές προοπτικές, με
διαφορές σε θέματα αντίληψης, ή που αφορούν δύσκολα
ερωτήματα σχετικά με την ηθική, τη θρησκεία κ.λπ.

Ο πίνακας είναι ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς δίνει μια γρήγορη
εκτίμηση της ανάλυσης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, του
κόστους και του οφέλους για ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η
εκτίμηση αυτή αναγκάζει τους μαθητές να πάνε πέρα από τις
προκαταλήψεις τους, να ψάξουν για τουλάχιστον δύο πλευρές στο θέμα,
καθώς και να εκτιμήσουν την αξία των ανταγωνιστικών στοιχείων. Η
εφαρμογή αυτής της τεχνικής παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με
το εύρος των αναλύσεών τους, καθώς και της ικανότητας των μαθητών για
αντικειμενικότητα.
Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει την αντίληψη των
μαθητών όσον αφορά στο κόστος και στο όφελος ή να αξιολογήσει την
ικανότητά τους να βρουν εναλλακτικές τεχνικές λύσεις για το ίδιο
πρόβλημα.
Αυτή η τεχνική βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης
και αξιολόγησης και τους καθιστά, επίσης, ικανούς να υπερβούν τις
αρχικές προκαταλήψεις τους, κάτι που τους αναγκάζει να ψάξουν για
τουλάχιστον δύο πλευρές του ίδιου θέματος, προωθώντας έτσι δεξιότητες
κριτικής σκέψης.
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μπορούν να σταθμιστούν με βάση
την αξία ενός επιχειρήματος, και η επακόλουθη βαθμολογία υπολογίζεται
στη συνέχεια για κάθε ένα επιχείρημα για κάθε στήλη του πλέγματος.
Η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί ξεχωριστά και στη συνέχεια τα
αποτελέσματα να μοιραστούν με την υπόλοιπη τάξη.
Περισσότερες από τις δύο πλευρές του ζητήματος μπορούν να
διερευνηθούν.
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ίδιου θέματος μπορεί να
εξεταστούν από διαφορετικές, ακόμα και αντίθετες προοπτικές.
Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη σκοπιά των
ενδιαφερομένων και στις δύο πλευρές του ζητήματος.
Μπορεί να διοργανωθεί ως ατομική ή ομαδική άσκηση.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κλάδο: οι μαθητές μπορούν να
αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας διαδικασίας,
τεχνικής, αποτελέσματος, δράσης ενός φανταστικού χαρακτήρα, πολιτικών
αποφάσεων, κ.λπ.
Διαδικασία




Επιλέξτε ένα θέμα που βασίζεται σε ένα δίλημμα, μια επιλογή,
απόφαση κ.λπ., οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ή να
μαθαίνουν για αυτό.
Χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες, εάν είναι απαραίτητο.
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Βιβλιογραφικές
Αναφορές

Καθορίστε πόσα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα θέλετε να
αναπτύξει κάθε άτομο ή ομάδα.
Αφήστε πέντε έως δέκα λεπτά για συζήτηση ή σκέψη.
Αναπτύξτε μια ερώτηση που θα απαιτεί από τους συμμετέχοντες
να παρέχουν προσεγμένες απαντήσεις.
Οι συμμετέχοντες εργάζονται για την ανάπτυξη του πίνακα
ατομικά ή σε μικρές ομάδες.
Αφού οι συμμετέχοντες έχουν αναπτύξει το πλέγμα, καλούνται να
μοιραστούν τις απόψεις και τη λογική τους με την ομάδα, και να
εντοπίσουν τα βασικά επιχειρήματα σε σχέση με τα δευτερεύοντα
επιχειρήματα.
Ζητήστε σχολιασμό: γράψτε τα πλεονεκτήματα από τη μία πλευρά
του πίνακα και τα μειονεκτήματα από την άλλη.
Συνδυάστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που είναι
παρόμοια, και μετρήστε πόσες φορές επαναλήφθηκαν, για να
γίνει αντιληπτή η σημασία τους.
Τα ζητήματα που τίθενται θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως
βάση για περαιτέρω διαδικτυακή έρευνα και ακόλουθες
συζητήσεις

Παραδείγματα:
1. Προς τους εκπαιδευόμενους που διαβάζουν τον Άμλετ του Σαίξπηρ.
Φανταστείτε ότι είστε ο Άμλετ την ημέρα μετά τη συνάντηση με το
φάντασμα του πατέρα σας. Κάντε μία λίστα με τα συν και πλην αν
δολοφονούσατε τον πατριό σας, Κλαύδιο (τρία από το καθένα
είναι αρκετά).
2. Σε ένα μάθημα πολιτικών επιστημών, ζητήστε από τους
εκπαιδευόμενους να σκεφτούν την περίπτωση που η συμμετοχή
στις εκλογές θα ήταν υποχρεωτική, σημειώνοντας 3 συν και 3
πλην.
- http://trc.virginia.edu/Publications/Teaching_UVA/VI_Student_Hel
p.htm
- http://serc.carleton.edu/econ/interactive/examples/46590.html
- http://www.humber.ca/centreforteachingandlearning/instructiona
l-strategies/teaching-methods/classroom-strategies-designinginstruction/activities-and-games/pro-and-con-grid.html
- http://www.baker.edu/departments/etl/quality-teaching-andlearning/procon-grid/
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΟΥ ΤΥΠΟΣ;
Για να αναπτυχθεί η δεξιότητα Μαθαίνω να Μαθαίνω είναι σημαντικό ο
μαθητής να αντιληφθεί το μαθησιακό του τύπο: κάθε άτομο έχει το δικό του
τρόπο μάθησης, που ο εκπαιδευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τη
διδασκαλία, προσαρμόζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να ταιριάζει
με τον τρόπο μάθησης του μαθητή του. Αν ο μαθητής γνωρίζει τον τρόπο
μάθησής του, η μαθησιακή διαδικασία θα βελτιστοποιηθεί και θα
ενεργοποιείται συνειδητά σε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία καθορίζει μια
αλλαγή (εκμάθηση = γνωστική διαδικασία η οποία προκαλεί μια αλλαγή στη
συμπεριφορά).

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται
Χρόνος
εφαρμογής

Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι ακολουθούν την ίδια συμπεριφορά στην ίδια
κατάσταση και ενεργούν αυτόματα χωρίς να το γνωρίζουν, έτσι ώστε να
γίνεται ρουτίνα. Αυτό συμβαίνει επίσης κατά τη διάρκεια της μαθησιακής
διαδικασίας. Η άσκηση για την ανάπτυξη της επίγνωσης του τρόπου μάθησης,
συμβάλλει στο να συμμετάσχουν σε προβληματισμό σχετικά με το πώς κάθε
άτομο μαθαίνει και ποια συμπεριφορά έχει ενώ μαθαίνει, και τελικά τις
αλλαγές που απαιτούνται για την ενίσχυση της μαθησιακής
αποτελεσματικότητας. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εφαρμόσει αυτή την
άσκηση πριν από την έναρξη της τάξης. Είναι προτιμότερο να την
χρησιμοποιήσετε σε μικρές ομάδες, ώστε να έχουν μια ομαδική συζήτηση
μέσω της οποίας εμβαθύνεται ο προβληματισμός.



κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες



ενδοσκοπικές δεξιότητες

1 ώρα, πριν τη διδασκαλία του κυρίως θέματος.
1.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Πρακτικές
συμβουλές

Αρχίστε το μάθημα με την άσκηση «Περιγράψτε τον τρόπο με τον
οποίο μαθαίνετε» πριν κάνετε εισαγωγή στο θέμα που πρόκειται να
διδάξετε.
2. Δώστε την άσκηση στους μαθητές και επιτρέψτε τους 30 λεπτά για να
τη συμπληρώσουν.
3. Όταν όλοι θα έχουν ολοκληρώσει την άσκηση, ξεκινήστε μία
συζήτηση και αναστοχαστείτε όλοι μαζί, με στόχο τη βαθύτερη
κατανόηση του προσωπικού τρόπου μάθησης.
4. Καλέστε τους μαθητές να εστιάσουν στον τρόπο μάθησης της
προτίμησής τους και να αποφασίσουν στη συνέχεια ποια διδακτική
μεθοδολογία προσφέρεται περισσότερο για τη διατήρηση της
προσοχής και την επίτευξη του στόχου: εκμάθηση των μαθητών.
Η άσκηση αυτή είναι πολύ βοηθητική για να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι
τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν και ενσωματώνουν τη γνώση.
Επίσης τους βοηθάει να διερευνήσουν τις δικές τους ανάγκες και μπορεί να
αποτελέσει βάση για το σχεδιασμό στρατηγικών για την υπερπήδηση των
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Αν και οι
ενήλικοι εκπαιδευόμενοι συνήθως γνωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία
τους ενώ μαθαίνουν, αυτό το ερωτηματολόγιο μπορεί να τους φανεί χρήσιμο,
καθώς μπορούν να μάθουν περισσότερα για να βελτιώσουν τις ήδη
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υπάρχουσες διαδικασίες τους, ανταλάσσοντας με τους άλλους ιδέες σχετικά
με τον τρόπο που μαθαίνουν.

Απαραίτητα υλικά

Φόρμα ερωτήσεων
Η προτεινόμενη άσκηση έχει ως στόχο να:

Στόχος και
αναμενόμενα
αποτελέσματα



βοηθήσει τα άτομα να αναγνωρίσουν το πώς μαθαίνουν, ώστε να έχουν
συνείδηση της διαδικασίας μάθησής τους. Ο προβληματισμός και η
επίγνωση σχετικά με τις γνωστικές διαδικασίες που ενεργοποιούνται
κατά την μάθηση, αποτελούν το πρώτο βήμα άσκησης της μεταγνωστικής
σκέψης και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δεξιότητας
Μαθαίνω να Μαθαίνω.



κάνει τους μαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο μάθησης που
χρησιμοποιούν, ώστε να το βελτιστοποιήσουν και τελικά να επιλέξουν
νέες και πιο αποτελεσματικές μαθησιακές συμπεριφορές.



βελτιώσει τη δεξιότητα ‘Μαθαίνω να Μαθαίνω’.

-Bandura A., Autoefficacia: teoria e applicazioni, Erikson, Trento, 2000

Θεωρητική βάση

-Ο Kold D, στην «Απογραφή Μαθησιακών Στυλ», δείχνει μια μέθοδο
αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τον τρόπο μάθησης ενός
ατόμου. Ένα άτομο μπορεί να εμφανίζει προτίμηση για έναν από τους
τέσσερις τρόπους μάθησης - Συμβιβαστικής, Συγκλίνουσας, Αποκλίνουσας και
Αφομοιωτικής - ανάλογα με την προσέγγισή του στη μάθηση του θεωρητικού
μοντέλου της βιωματικής μάθησης.

-

-

Βιβλιογραφικές
αναφορές

-

-

-

http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html
http://www.learning-styles-online.com/overview/
http://people.usd.edu/~bwjames/tut/learning-style/
Kolb’s learning Theory: Kolb, D., Experiential learning: Experience as the
source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,
1984
Honey, P. And Mumford, A., The learning styles questionnaire, London:
Peter Honey Publications, 2001
Mumford, A., How to manage your learning environment, London: Peter
Honey Publications, 1997
Mackenzie,
B.
(2006)
Learning
Style
Available
from:
http://www.brianmac.co.uk/learnstyle.htm
Leite, Walter L.; Svinicki, Marilla; and Shi, Yuying, Attempted Validation of
the Scores of the VARK: Learning Styles Inventory With Multitrait–
Multimethod Confirmatory Factor Analysis Models, pg. 2. SAGE
Publications, 2009.
Dunn, R, & Dunn, K., Teaching students through their individual learning
styles: A practical approach. Reston, VA: Reston Publishing Company,
1978
Henry, J., (29 July 2007), "Professor pans 'learning style' teaching
method", The Telegraph, Retrieved 29 August 2010.
Felder, R., "Learning styles", North Carolina State University, Retrieved
01/11/12.
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-

Holden, C., Learning with Style. Retrieved on February 24, 2010, from
http://www.sciencemag.org/content/vol327/issue5962/r-samples.dtl
Sprenger, M., Differentiation through learning styles and memory,
Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2003
http://www.learning-styles-online.com/overview/
What's
YOUR
Learning
Style?
–
available
at:
http://sunburst.usd.edu/~bwjames/tut/learning-style/
LEARNING STYLES AND STRATEGIES Richard M. Felder (Hoechst Celanese
Professor of Chemical Engineering North Carolina State University) and
Barbara A. Soloman (Coordinator of Advising, First Year College North
Carolina
State
University)
–
available
at:
http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.h
tm

Φόρμα ερωτήσεων
Ακολουθώντας χρονολογική σειρά, περιγράψτε κάθε ξεχωριστή δραστηριότητα η οποία είναι μέρος
της συνήθους μεθόδου μελέτης σας
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παρακαλώ σκεφτείτε σχετικά με τη χρησιμότητα και το σκοπό της κάθε δράσης.
Στη συνέχεια, για την κάθε δραστηριότητα, απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα γράφοντας τα
σχόλιά σας σε ένα κομμάτι χαρτί:
α) Σε ποιο μέτρο (%), η δραστηριότητα αυτή είναι μέρος ενός αυτοματισμού/ρουτίνας και σε ποιο
μέτρο είναι αποτέλεσμα μιας συνειδητής επιλογής;
β) Ποιος είναι ο στόχος αυτής της δραστηριότητας (γνώση, κατανόηση, απομνημόνευση,
αξιολόγηση, κ.λπ.);
γ) Υπάρχουν περισσότερες δραστηριότητες που μπορείτε να εκτελέσετε προκειμένου να επιτευχθεί
το ίδιο αποτέλεσμα; Ποιες;
δ) Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη δραστηριότητα με έναν καλύτερο τρόπο;
ε) Υπάρχουν εσωτερικοί παράγοντες (συγκέντρωση, αφοσίωση, κούραση, κ.λπ.) ή εξωτερικοί
(περιβάλλον, θόρυβος, κ.λπ.) που σας βοηθούν στην καλύτερη εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας;
Ποιοι;
ζ) Πώς μπορείτε να καταλάβετε ότι κάνετε την δραστηριότητα καλά;
η) Παρακαλώ βαθμολογήστε (1-10) τον τρόπο που εκτελείτε αυτή τη δραστηριότητα.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Πρακτικές
συμβουλές

Απαραίτητα υλικά

Στόχος και
αναμενόμενα
αποτελέσματα

Η Συνεργατική Μάθηση είναι μία μεθοδολογία μάθησης κατά την οποία οι
μαθητές με διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες αλληλεπιδρούν σε
επίπεδο ομάδας και επωφελούνται από τις γνώσεις των άλλων, ζητούν
πληροφορίες, αξιολογούν τις ιδέες των άλλων, παρακολουθούν τον τρόπο
που εργάζονται, κ.λπ.
Σύμφωνα με τους Johnson και Johnson υπάρχουν 5 στοιχεία που είναι
απαραίτητα για αποτελεσματική μάθηση σε ομάδες:
 θετική αλληλεξάρτηση
 ατομική ευθύνη
 αλληλεπίδραση «δια ζώσης»
 κοινωνικές δεξιότητες
 επεξεργασία


Κοινωνικές δεξιότητες



Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας



Πολιτισμική γνώση και έκφραση



Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα

3-5 λετά για το σχηματισμό των ομάδων
30 λεπτά (το λιγότερο) ώστε να αναπτύξουν επιχειρήματα στην ομάδα, να
τα εξηγήσουν και να τα μοιραστούν.
30 λεπτά (το λιγότερο) για παρουσίαση στην ολομέλεια.
Σύνολο: 60 - 70 λεπτά.
1. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες.
2. Αφήστε τους να προβούν σε ανοικτό διάλογο. Αφιέρωση χρόνου
να μοιραστούν τις γνώσεις τους, να ακούσουν και να κατανοήσουν
τις απόψεις των άλλων.
3. Συλλέξτε τις απόψεις και τις γνώσεις που μοιράστηκαν σε κάθε
ομάδα.
4. Δώστε χρόνο για παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαλόγου
στην ολομέλεια.
5. Ενθαρρύνετε τον αναστοχασμό και την αυτό-ανάλυση αναφορικά
με τη νέα γνώση.
Είναι σημαντικό να έχετε αρκετό χώρο για να εργαστείτε, π.χ. διαφορετικά
δωμάτια ή άλλους χώρους και να έχετε κάποιο χρόνο να κάνετε μία
εισαγωγή και να δώσετε κατευθυντήριες οδηγίες στην αρχή.
Ένας υπολογιστής, σημειωματάρια, στυλό, σχετικό φύλλο εργασίας, φύλλα
για την οργάνωση των καθηκόντων, ένα wiki για την κοινή χρήση των
δεδομένων, με ένα φόρουμ για την ανταλλαγή αμφιβολιών και
αλληλοβοήθειας, κ.λπ.
Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει στους μαθητές να εργαστούν μαζί για την
επίτευξη κοινών στόχων:



να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και στη
μάθηση,
να κρατήσουν σημειώσεις για το τι πρέπει να αλλάξει μετά το
τέλος της δραστηριότητας,
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να διαχειρίζονται μικρά προβλήματα από μόνοι τους,
να ενισχυθεί η συνεργατική συμπεριφορά.

Από την άλλη πλευρά, όλα τα μέλη της ομάδας:





αισθάνονται υπερήφανα και χαίρονται όταν ένα μέλος της ομάδας
τους αναγνωρίζεται για ένα επίτευγμα.
αναγνωρίζουν πως όλα τα μέλη της ομάδας μοιράζονται μια κοινή
μοίρα.
κερδίζουν από τη συνολική προσπάθεια.
αναγνωρίζουν ότι η απόδοση ενός ατόμου εξαρτάται εξίσου από
το ίδιο και από τα μέλη της ομάδας.

Υπάρχουν δύο μεγάλες θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη
συνεργατική μάθηση: η υποκινητική και η γνωστική (Swortzel, 1997).
Σύμφωνα με την πρώτη, επειδή οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η επιτυχία
ή αποτυχία τους εξαρτάται από την ικανότητά τους να εργάζονται μαζί ως
ομάδα, είναι πιθανό να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο να κάνουν ό, τι
βοηθά την ομάδα να πετύχει. Επίσης, είναι πιο πιθανό να βοηθήσουν ο
ένας τον άλλο με την(ις) εργασία(ες) που έχουν. Ως εκ τούτου, η
συνεργατική μάθηση αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών για την ακαδημαϊκή
εργασία (Johnson, Johnson, & Holubec, 1986).

Θεωρητική βάση

Σύμφωνα με την άλλη προσέγγιση, η συνεργατική μάθηση βοηθά τους
μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης. Επειδή η συνεργατική
μάθηση δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία οι μαθητές πρέπει να
συζητήσουν και να εξηγήσουν διαφορετικές προοπτικές, επιτυγχάνεται
καλύτερη κατανόηση του υλικού. Προάγεται η περίπλοκη σκέψη, επειδή οι
μαθητές δίνουν και λαμβάνουν εξηγήσεις πιο συχνά (Johnson, Johnson, &
Holubec, 1986).
Η χρήση της συνεργατικής μάθησης (CL) βοηθά, επίσης, τους μαθητές να
αποσαφηνίσουν έννοιες και ιδέες μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο.
Επειδή το μέγεθος της συζήτησης εντός των ομάδων είναι σημαντικά
μεγαλύτερο από ό, τι σε συζητήσεις με έναν επικεφαλής εκπαιδευτή, οι
μαθητές λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση, προωθώντας έτσι το επίπεδο
της συζήτησης. Είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία, της αλληλεπίδρασης
μεταξύ μαθητών με διαφορετικές οπτικές γωνίες, που καθίσταται δυνατή
η γνωστική ανάπτυξη. Έμφαση δίνεται στην εκμάθηση της εποικοδομητικής
συνεργασίας, προκειμένου να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση σε ένα
πρόβλημα. Σύμφωνα με την εποικοδομητική προσέγγιση, όταν οι μαθητές
διατυπώνουν τις δικές τους λύσεις με αυτόν τον τρόπο, τότε είναι που
πραγματικά σκέφτονται κριτικά (Davis, Mahler & Noddings, 1990).

Εφαρμογή

Η συνεργατική μάθηση είναι μια πολύ επιτυχημένη στρατηγική
διδασκαλίας στην οποία μικρές ομάδες με μαθητές διαφορετικού επίπεδου
και με διαφορετικές ικανότητες χρησιμοποιούν ποικιλία μαθησιακών
δραστηριοτήτων, για να βελτιώσουν την κατανόησή τους σε ένα
συγκεκριμένο θέμα. Κάθε μέλος μιας ομάδας είναι υπεύθυνο όχι μόνο για
τη δική του μάθηση, αλλά και για τη μαθησιακή βοήθεια προς τους
συμμαθητές του, δημιουργώντας έτσι ατμόσφαιρα επίτευξης.
Οι μαθητές εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας έως ότου
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όλα τα μέλη της ομάδας να την κατανοήσουν με επιτυχία και να την
ολοκληρώσουν.
Η συνεργατική μάθηση θα πρέπει πάντα να είναι δεσμευτική,
διερευνητική, μεταμορφωτική, παρουσιάσιμη και στοχαστική. Κατά το
στάδιο της δέσμευσης, ο καθηγητής παρουσιάζει στους μαθητές μια
συνεργατική δραστηριότητα. Ένα παράδειγμα μάθησης στο στάδιο της
δέσμευσης είναι το εξής: Ένας δάσκαλος γνωρίζει ότι κύριος στόχος της
δραστηριότητας σε αυτό το σημείο είναι να προκαλέσει αίσθημα
ιδιοκτησίας στους μαθητές του, μπορεί λοιπόν να δώσει στους μαθητές
του περιοδικά πωλήσεων, όπως φυλλάδια, διαφημίσεις, κτλ. και να τους
ζητήσει να αναλύσουν το είδος των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι
διαφημιστές για να κάνουν τους ανθρώπους να αγοράσουν τα προϊόντα
τους.
Ένα παράδειγμα συνεργατικής μάθησης στο στάδιο της εξερεύνησης είναι
το εξής: όταν οι μαθητές αρχίζουν να διαμορφώνουν τις ιδέες τους, οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να αποφασίσουν πόσες πληροφορίες πρόκειται να
παράσχουν στους μαθητές και τι θα αφήσουν στην επινοητικότητά τους. Οι
εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να βάλουν τους μαθητές να αποδείξουν την
μάθησή τους με την στρατηγική KWHLS (Know-Want-How-Learned-Share –
Ξέρω- Θέλω- Πως – Έμαθα – Μοιράζομαι) K (Ξέρω): Υποδηλώνει τις
πληροφορίες που ο μαθητής γνωρίζει ήδη, W (Θέλω): αντιπροσωπεύει το
τι θέλουν να μάθουν, ποιες πληροφορίες θέλουν να πάρουν, H (Πως): για
το πώς, πώς θα μάθουν τις πληροφορίες και θα συνεργαστούν για την
επίτευξη του στόχου, L (Έμαθα): τι έμαθαν εφόσον αξιολόγησαν τις
πληροφορίες, S (Μοιράζομαι): για τον διαμοιρασμό της γνώσης, πώς
δηλαδή οι μαθητές μοιράστηκαν αυτά που έμαθαν με τους άλλους.
Παράδειγμα συνεργατικής μάθησης στο μεταμορφωτικό στάδιο της
γνώσης: Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι αυτό θα μπορούσε πιθανότατα να
είναι το πιο δύσκολο στάδιο για την ειδική εκπαίδευση των μαθητών. Σε
αυτό το στάδιο, οι μαθητές οφείλουν να οργανώσουν, να αποσαφηνίσουν,
να επεξεργαστούν και να συνθέσουν τις πληροφορίες. Σε αυτό το στάδιο, η
συμμετοχή από όλα τα μέλη της ομάδας είναι απαραίτητη. Για
παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν εκ περιτροπής να αναλάβουν την
κατηγοριοποίηση των πληροφοριών για τη διαφήμιση, αναζητώντας
παραδείγματα που θα υποστηρίξουν τις απόψεις τους και συζητώντας τις
συνέπειες μιας διαφημιστικής στρατηγικής στις αγοραστικές συμπεριφορές
της οικογένειάς τους.
Το στάδιο της παρουσίασης είναι εκεί που οι ομάδες παρουσιάζουν τα
ευρήματά τους στους υπόλοιπους συμμαθητές τους, οι οποίοι με την σειρά
τους καλούνται να παράσχουν ανατροφοδότηση, μέσω κριτικών ομάδων.
Το τελευταίο στάδιο αφορά στον αναστοχασμό. Οι μαθητές καλούνται να
αναλύσουν τι έχουν μάθει, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία στη
διαδικασία της μάθησης και να προσφέρουν ιδέες για το πώς μπορεί να
βελτιωθεί. Ο προβληματισμός πρέπει να γίνει μεμονωμένα αλλά και
ομαδικά. Μερικές από τις ερωτήσεις που οι μαθητές μπορούν να
αναλογιστούν είναι οι εξής: Συνέβαλα στην ποιότητα εργασίας της ομάδας;
Τι θα μπορούσε να μας βοηθήσει να λειτουργήσουμε καλύτερα την
επόμενη φορά; Τι δεν ήταν χρήσιμο στην προκείμενη ομαδική μας εργασία;
Τρόποι με τους οποίους η ομαδική σκέψη θα μπορούσε να βελτιωθεί.
Η συνεργατική τεχνική μάθησης είναι πολύ σημαντική στην ειδική
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εκπαίδευση και αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή μεθόδου διδασκαλίας
για πολλούς εκπαιδευτικούς, απλά επειδή προσφέρει πολλά από τα
χαρακτηριστικά που οι μελέτες δείχνουν πως είναι απαραίτητα για τη
διασφάλιση μιας επιτυχούς μαθησιακής έκβασης ανάμεσα σε μαθητές της
ειδικής εκπαίδευσης.

Στρογγυλό τραπέζι
Οι δομές των στρογγυλών τραπεζιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
δημιουργία ιδεών και για να παράγουν ένα μεγάλο αριθμό απαντήσεων σε
ένα θέμα ή μια ομάδα ερωτήσεων.








Ο καθηγητής θέτει το ζήτημα.
Ένα κομμάτι χαρτί και στυλό ανά ομάδα.
Ο πρώτος μαθητής γράφει μία απάντηση και την διαβάζει δυνατά.
Ο πρώτος μαθητής περνά το χαρτί αριστερά, ο δεύτερος μαθητής
γράφει μια απάντηση, κ.λπ..
Οι γύροι συνεχίζονται μέχρι να τελειώσει ο χρόνος.
Οι μαθητές μπορούν να πουν "πάσο" ανά πάσα στιγμή.
Η ομάδα σταματά, όταν τελειώσει ο χρόνος.

Το κλειδί εδώ είναι η ερώτηση ή το πρόβλημα που έχετε ζητήσει από τους
μαθητές να εξετάσουν. Θα πρέπει να είναι μια ερώτηση που δίνει τη
δυνατότητα για έναν αριθμό διαφορετικών "σωστών" απαντήσεων.
Συνδέστε το ερώτημα με το μάθημα, αλλά με απλό τρόπο, ώστε κάθε
μαθητής να μπορεί να δώσει μια απάντηση.

Μελέτη
περίπτωσης/
παραδείγματα

Όταν τελειώσει ο χρόνος, καθορίστε τι θέλετε να κάνουν οι μαθητές με τις
λίστες (μπορεί να επιθυμούν να συζητήσουν το πλήθος των απαντήσεων ή
λύσεων, ή μπορεί να θέλουν να μοιραστούν τις λίστες με ολόκληρη την
τάξη).
Σκέψου – βρες το ταίρι σου- μοιράσου (Think Pair Share)
Η άσκησηThink-Pair-Share επιτρέπει στους μαθητές να αναστοχαστούν
σιωπηλά σχετικά με ένα ερώτημα ή ένα πρόβλημα που έχει τεθεί. Ο
μαθητής ή η μάθήτρια μπορεί να γράψει τις σκέψεις που έχει ή απλώς να
κάνει νοερά καταιγισμό ιδεών. Στη συνέχεια οι μαθητές μπαίνουν σε
ζευγάρια, εκφράζουν τις ιδέες τους, ακούγοντας παράλληλα τις ιδέες του
συνομιλητή τους. Ακολουθεί διάλογος σε ζευγάρια, ενώ ο δάσκαλος /
εκπαιδευτής ζητά απαντήσεις από όλη την ομάδα.
Παράδειγμα:
http://www.youtube.com/watch?v=AHxOI5zRel8
http://www.youtube.com/watch?v=YGCyk_QaC0I
http://www.youtube.com/watch?v=W72ZM8UD7IY
Jigsaw
Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες: τη βασική ομάδα και την ομάδα των
ειδικών. Στην ετερογενή βασική ομάδα, δίνεται ένα διαφορετικό θέμα σε
κάθε μαθητή. Στη συνέχεια οι μαθητές φεύγουν από τη βασική ομάδα και
φτιάχνουν ομάδες με τους υπόλοιπους μαθητές με το θέμα που τους
ανατέθηκε. Στη νέα ομάδα μαθαίνουν μαζί το υλικό πριν επιστρέψουν στη
βασική τους ομάδα. Όταν επιστρέψουν, κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος να
διδάξει το θέμα που του/της έχει ανατεθεί.
Παράδειγμα: http://www.youtube.com/watch?v=6t-X82ShUmg
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Jigsaw II
Το Jigsaw II είναι η παραλλαγή του Robert Slavin's (1980) της
προηγούμενης άσκησης, όπου σε όλα τα μέλη της βασικής ομάδας δίδεται
το ίδιο υλικό, εστιάζοντας όμως σε διαφορετικά μέρη. Κάθε μέλος πρέπει
να γίνει «ειδικός» στο μέρος που του δόθηκε και να το διδάξει στα άλλα
μέλη της βασικής ομάδας.
Αντεστραμμένο Jigsaw
Η παραλλαγή αυτή δημιουργήθηκε από τον Timothy Hedeen (2003).
Διαφέρει από το αρχικό Jigsaw στη φάση διδασκαλίας της δραστηριότητας.
Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, οι μαθητές στις ομάδες των ειδικών
διδάσκουν ολόκληρη την τάξη αντί να επιστρέφουν στις βασικές τους
ομάδες για να διδάξουν το θέμα τους.
Αμοιβαία Διδασκαλία
Οι Brown και Paliscar (1982) ανέπτυξαν την αμοιβαία διδασκαλία.
Πρόκειται για μία συνεργατική τεχνική, η οποία επιτρέπει στους μαθητές
να κάνουν διάλογο σε ζευγάρια σχετικά με ένα κείμενο. Εναλλάξ διαβάζουν
και κάνουν στον άλλο ερωτήσεις, λαμβάνοντας άμεση ανατροφοδότηση.
Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στους μαθητές να χρησιμοποιούν σημαντικές
μεταγνωστικές τεχνικές όπως διευκρίνιση, αμφισβήτηση, πρόβλεψη και
σύνοψη. Βασίζεται στην ιδέα ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν ο ένας
από τον άλλο.
Οι «Williams»
Οι μαθητές συνεργάζονται για να απαντήσουν μία σημαντική ερώτηση που
αποτελεί και τον μαθησιακό στόχο.
Κάθε ομάδα έχει διαφοροποιημένες ερωτήσεις, οι οποίες αυξάνουν τη
γνωστική ικανότητα των μαθητών να εξελιχθούν και να ανταποκριθούν
στον μαθησιακό στόχο.
STAD (or Student-Teams-Achievement Divisions)- Αποτελέσματα Ομάδων
Εργασίας
Οι μαθητές τοποθετούνται σε μικρές ομάδες. Παροσιάζεται σε ολόκληρη
την τάξη ένα μάθημα και όλοι οι μαθητές εξετάζονται στη συνέχεια. κάθε
άτομο βαθμολογείται βάσει της απόδοσης της ομάδας. Αν και τα τεστ
γίνονται σε ατομικό επίπεδο, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συνεργαστούν
για να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση της ομάδας.
-
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ
Η πυραμίδα είναι μια τεχνική πολλαπλών ομάδων, κατά την οποία οι
συμμετέχοντες συζητούν ή σκέφτονται πάνω σε ένα θέμα σε διάφορες
συνθέσεις ομάδας, που γίνεται σταδιακά μεγαλύτερη, με τέτοιο τρόπο
ώστε να μπορούν να ανταλλάξουν τις ιδέες τους και να λάβουν γνώση από
τις δεξιότητες και τις γνώσεις των άλλων, καθώς και να εκφράζουν τις δικές
τους.

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Απαραίτητα υλικά

Η Πυραμίδα (γνωστή και ως χιονόμπαλα), είναι μία λογική διαδικασία
βήμα προς βήμα για την εκμάθηση ενός δύσκολου και πολύπλοκου
θέματος. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τμηματικά μέρη των
πληροφοριών, ενώ την ίδια στιγμή εργάζονται σε ατομικό επίπεδο, στη
συνέχεια ανά δύο και τέλος σε ομάδες. Μετά από μία συζήτηση στην
ομάδα, ο εκπαιδευτής μπορεί να εντοπίσει τα επόμενα θέματα
διδασκαλίας με βάση όσα έμαθαν και όσα δεν έμαθαν.
 Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
 Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες
 Μαθαίνω να Μαθαίνω
 Κοινωνικές δεξιότητες
 Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας
 Πολιτισμική γνώση και έκφραση
Η ισορροπία των σταδίων των ομάδων εξαρτάται από το γενικό μέγεθος
της ομάδας και τα θέματα ή εργασίες, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει
τυπικά:
5 λεπτά

Ατομική εργασία

10 λεπτά

Ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση σε ζευγάρια

20 λεπτά

Σύγκριση και συζήτηση σε τετράδες ή εξάδες

15 λεπτά

Συγκέντρωση των λεχθέντων και συνολική
εικόνα σε ολομέλεια

Προκειμένου να μην αρχίσουν οι εκπαιδευόμενοι να βαριούνται λόγω της
επαναλαμβανόμενης συζήτησης για ένα θέμα, μια καλή στρατηγική είναι
να αυξάνεται η δυσκολία του θέματος που θα συζητηθεί κάθε φορά που η
ομάδα γίνεται μεγαλύτερη.
Ένα κομμάτι χαρτί και μια αίθουσα με δυνατότητα να μεταβάλουμε την
κατανομή των καρεκλών και των τραπεζιών για κάθε στάδιο.
Η πυραμίδα είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος που οδηγεί
σε παραγωγικές συζητήσεις.
 Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν και εξασκούν στην πράξη την
ανταλλαγή ιδεών και λύσεων.
 Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε
διαφορετικά είδη ομάδων.
 Οι παραδοχές, οι αντιλήψεις και το εύρος των ιδεών ή λύσεων των
εκπαιδευομένων διευρύνονται χάρη στις ανταλλαγές και
συζητήσεις που παράγονται κατά τα διάφορα στάδια.
Οι ομάδες μιας πυραμίδας, που κάποιοι καλούν ομάδες «snowball»,
περιλαμβάνουν μαθητές που εργάζονται μόνοι τους αρχικά και στη
συνέχεια σε ομάδες, πρώτα σε ζεύγη, ύστερα σε τέσσερις ή έξι κ.λπ. και


Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση
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τέλος, ως μια ολόκληρη ομάδα σε ολομέλεια.
Εάν η τεχνική περιλαμβάνει ένα πρώτο στάδιο στο οποίο ο εκπαιδευόμενος
πρέπει να εργαστεί μόνος, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την
ανάγνωση ενός αποσπάσματος ή ενός παραδείγματος, το να δει ένα
βίντεο, να αναλογιστεί πάνω σε κάποιες εικόνες ή να αρχίσει να επιλύει
ένα πρόβλημα. Αυτό το πρώτο βήμα δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να
έχουν μια πρώτη επαφή με το θέμα, να αναπτύξουν τις πρώτες εντυπώσεις
και ιδέες, καθώς και να έχουν κάποιο υλικό για να μιλήσουν πριν ακόμη
καν τεθούν σε ζεύγη.
Σε ζεύγη οι μαθητές μπορούν να αισθάνονται αρκετά άνετα για να είναι πιο
διερευνητικοί με έναν τρόπο που ίσως θα τους εξέθετε σε μεγαλύτερες
ομάδες. Δύο εγκέφαλοι μπορούν να σκεφτούν περισσότερο από τον ένα
και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους
ή τις ιδέες και να «τραφούν» από εκείνες του συναδέλφου τους. Εδώ είναι
που οι ιδέες αναπτύσσονται από σπόρους σε άνθη.
Σε ομάδες των τεσσάρων ή έξι γίνεται το μεγαλύτερο μέρος της ομαδικής
δουλειάς. Οι ομάδες αυτού του μεγέθους θεωρούνται ιδανικές τόσο για
την ανάπτυξη ενός φάσματος απόψεων, όσο και για την πλήρη συμμετοχή
στο θέμα. Καθώς οι ιδέες θα έχουν ήδη δοκιμαστεί σε ζεύγη, οι μαθητές
δεν αισθάνονται αναστολές στην έκφραση τους και αυτό την καθιστά
ευκολότερη για τους πιο εσωστρεφείς μαθητές.
Η σύνοδος ολομέλειας, η μεγάλη τελική ομάδα στην οποία συμμετέχουν
όλες οι ομάδες των τεσσάρων ή έξι, μπορεί να λάβει είτε την μορφή της
συγκέντρωσης σημείων από κάθε ομάδα ή μιας ανοικτής συζήτησης. Ο
ρόλος του εκπαιδευτή στις προηγούμενες ομάδες ήταν περισσότερο ρόλος
παρακολούθησης και διευκόλυνσης της συζήτησης. Στην ολομέλεια της
ομάδας, ο εκπαιδευτής μπορεί να οδηγήσει τη συζήτηση σε ένα υψηλότερο
επίπεδο, προκαλώντας τις ιδέες που δημιουργήθηκαν προηγουμένως από
τους μαθητές.
Η Πυραμίδα μπορεί να γίνει λίγο βαρετή, όταν χρησιμοποιείται κατ’
επανάληψη χωρίς καμία μεταβολή στη δομή της ή τα είδη των καθηκόντων
που πρόκειται να συζητηθούν σε κάθε στάδιο. Στην πυραμίδα οι μαθητές
θα πρέπει να κινηθούν σταδιακά από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο,
από τα εύκολα στα δύσκολα, από το απλό στο σύνθετο, από μικρές,
σύντομες εργασίες σε μεγαλύτερες και πιο χρονοβόρες, καθώς
μετακινούνται σταδιακά σε μεγαλύτερες ομάδες.
Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να σχεδιάσει τις οδηγίες και τις
ερωτήσεις/καθήκοντα για κάθε στάδιο, να πει στους μαθητές τι πρέπει να
κάνουν στη συνέχεια, να διευκολύνει τη συζήτηση και τη συμμετοχή όλων
των εκπαιδευομένων και να χειριστεί και να διευκολύνει τις διαφωνίες και
τις συζητήσεις στην ολομέλεια, προωθώντας την ανατροφοδότηση.

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

Ξεκινήστε δίνοντας στους μαθητές μια μεμονωμένη εργασία απλής
φύσεως, όπως η σημείωση χαρακτηριστικών, ερωτήσεων, ο εντοπισμός
προβλημάτων, που συνοψίζει τα κύρια σημεία της τελευταίας διάλεξής
τους.
Στη συνέχεια, ζητήστε τους να εργαστούν σε ζευγάρια σε μια ελαφρώς πιο
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πολύπλοκη εργασία, όπως π.χ. να βάλουν σε προτεραιότητα τα θέματα ή
να προτείνουν στρατηγικές.
Τρίτον, ζητήστε τους να συγκεντρωθούν σε μεγαλύτερες ομάδες, τεσσάρων
ή έξι για παράδειγμα, και να αναλάβουν μια εργασία που αφορά,
ενδεχομένως, στη σύνθεση, στην αφομοίωση ή στην αξιολόγηση.
Ζητήστε τους να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές, ίσως, ή να
παράγουν ένα σχέδιο δράσης και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο μιας
συγκεκριμένης πορείας δράσης. Μπορούν στη συνέχεια να τροφοδοτήσουν
ολόκληρη την ομάδα, εφόσον αυτό απαιτείται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Εντάξει, έχω περάσει τα τελευταία 20 λεπτά επεξηγώντας τις μεθόδους
αποτίμησης. Θέλω να δοκιμάσουμε την εφαρμογή τους σε μια
συγκεκριμένη κατάσταση, με την αποτίμηση ενός κτηρίου γραφείων. Θα
χρησιμοποιήσουμε την πυραμίδα για να συζητήσουμε για το εν λόγω
πρόβλημα. Έτσι, αρχικά, καταγράψτε μεμονωμένα τα σημαντικά κομμάτια
των πληροφοριών που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε αυτή
την αποτίμηση. Διαχωρίστε τα χρήσιμα πράγματα από τα περιττά. Έχετε
δύο λεπτά.
Σε ζεύγη
Τώρα, σε ζεύγη, ελέγξτε γρήγορα τους καταλόγους πληροφοριών σας για
να δείτε αν συμφωνείτε. Όταν το κάνετε, προχωρήστε στην αποτίμηση. Θα
σας δώσω 5 λεπτά. Δεν περιμένω να έχετε ολοκληρώσει σε αυτό το
διάστημα. Απλά δείτε πόσο μακριά μπορείτε να φτάσετε.
Σε τετράδα
Εντάξει, είχατε 5 λεπτά. Παρακαλούμε σχηματίστε τετράδες με το
συνδυασμό δύο ζευγών. Εξηγήστε ο ένας στον άλλο τι έχετε κάνει μέχρι
τώρα. Έχετε οδηγηθεί στα ίδια συμπεράσματα χρησιμοποιώντας την ίδια
μέθοδο; Θα σας δώσω άλλα 10 λεπτά για να προσπαθήσετε να
ολοκληρώσετε την αποτίμηση, αλλά πριν ξεκινήσετε θα ήθελα να επιλέξετε
από τις μεθόδους που εξήγησα σήμερα και να συμφωνήσετε μεταξύ σας
ποια μέθοδος είναι πιο κατάλληλη σε αυτή την περίπτωση. Όταν
τελειώσουν τα 10 λεπτά, θα ζητήσω μια-δυο ομάδες να πάνε για την
αποτίμηση.
Σε ολομέλεια
Εντάξει, τα 10 λεπτά τελείωσαν. Η ομάδα εδώ, μπορείτε να πείτε απλά
στους άλλους πώς το αντιμετωπίσατε; Πώς συγκρίνεται με αυτή την ομάδα;
. . . Έχουν τυχόν άλλες ομάδες διαφορετική προσέγγιση; κ.λπ.

Βιβλιογραφικές

-

http://www.brookes.ac.uk/services/ocsd/teachingnews/archive/autum
n04/tips_pyramids.html
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αναφορές

-

http://www.christina.k12.de.us/literacylinks/elemresources/lfs_resourc
es/summarizing_strategies.pdf
http://www.usquidesup.upf.edu/en/pyramid
Practise video: https://www.teachingchannel.org/videos/snowballtechnique-teaching
PDF explanation: http://pgistk.cta.int/m05/docs/M05U01_handout_snowball.pdf
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ΧΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Με λίγα λόγια

Το εργαλείο είναι η ευαισθητοποίηση που κερδίζεται σχετικά με τη χρήση
διαφόρων μέσων. Σήμερα πολλά μέσα είναι διαθέσιμα. Διαφέρουν κυρίως
όσον αφορά στις αισθήσεις που εμπλέκονται και στους μαθησιακούς
τύπους στους οποίους ανταποκρίνονται.
Όσο πιο διαφορετικά μέσα προσφέρει ο δάσκαλος/εκπαιδευτής στο
μαθητή τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ο κάθε μαθητής να
εξοικειωθεί με τουλάχιστον ένα μέσο που υποστηρίζει την μάθηση που
στοχεύει.
Με αυτόν τον τρόπο το κίνητρο για μάθηση θα αυξηθεί.



Δεξιότητες που
αναπτύσσονται







Χρόνος
εφαρμογής

Μία εκπαιδευτική συνάντηση.
1.
2.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

3.
4.
5.

Πρακτικές
συμβουλές

Απαραίτητα υλικά






Θεωρητική βάση

Όταν σχεδιάζετε ένα πρόγραμμα, συνειδητά εντάξτε όσο το
δυνατόν περισσότερα μέσα:
PC (internet, PC-games), τηλεόραση, φωτογραφίες, βιβλία,
εφημερίδες, ήχο, βίντεο, τέχνη, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες...
Ελέγξτε εκ των προτέρων σε ποια μέσα έχουν πρόσβαση οι
μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο θα εμπλέξετε τις εμπειρίες τους.
Ελέγξτε την κατάσταση του χώρου μάθησης / περιβάλλοντος για
τη δυνατή χρήση των διαφόρων μέσων.
Βελτιώστε τα δικά σας μέσα ή ζητήστε από κάποιον βοήθεια.

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικά μέσα προσπαθήστε να αποφευχθεί ο
πλεονασμός. Τα διάφορα μέσα θα πρέπει να συμπληρώνουν το ένα το
άλλο προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τόσο το ακουστικό όσο και το
οπτικό κανάλι.
Ανάλογα με τα μέσα που έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε, να θυμάστε:
Δεν υπάρχουν «κακά μέσα» και «καλά μέσα», αλλά ο τρόπος και ο σκοπός
της χρήσης τους ανά περίσταση μπορεί να είναι κατάλληλος ή όχι.


Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Κριτική σκέψη όσον αφορά στα μέσα μάθησης
Ικανότητα να αποκτήσουν πρόσβαση, να βρουν, να επεξεργαστούν
και να αφομοιώσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες
Αποτελεσματική διαχείριση της μάθησης
Ικανότητα επιμονής στη μάθηση
Ικανότητα συγκέντρωσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα
Ικανότητα να εργαστούν από κοινού, ως μέρος της διαδικασίας
μάθησης
Ικανότητα να αντλούν τα οφέλη από μια ανομοιογενή ομάδα

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν ποια μέσα είναι κατάλληλα για την
στόχευση ποιου σκοπού.
Θα μάθουν ότι δεν είναι τα ίδια τα μέσα κατάλληλα ή ακατάλληλα,
αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιούνται.
Μπορούν να μάθουν για την ποικιλία των μέσων εκμάθησης και
να αναγνωρίσουν πως κάποια από αυτά είναι πραγματικά
ευχάριστα.
Μαθαίνουν ότι τα μέσα εκμάθησης είναι συχνά εύκολα διαθέσιμα,
ακόμα και δωρεάν.

Ο Κομένιος ως βάση της διδακτικής της σύγχρονης εποχής, δήλωσε:
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"omnes omnie omnino" ( Όλοι σε όλα και εντελώς) – τα πάντα είναι
ολιστική διδασκαλία!
Υπογραμμίστε τη σημασία στη «ζωντάνια»
επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφορετικών μέσων.

της μάθησης.

Αυτό

Μία από τις κύριες πτυχές της μάθησης είναι η σύνδεσή της με θέματα της
καθημερινής ζωής, η οποία γίνεται από εμάς μέσω διαφόρων μέσων.
Με τη χρήση όλων των μέσων, η μαθησιακή διαδικασία διευθύνεται τόσο
από μια συνειδητή όσο και από μια ασυνείδητη διαδικασία. Παίρνουν
μέρος όλες οι αισθήσεις. Όλοι οι τύποι μάθησης βρίσκουν μια κατάλληλη
δίοδο.
Η μάθηση δεν είναι επαρκής όταν μαθαίνουμε κάτι παπαγαλία, αλλά
βιώνοντάς το.

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

Βιβλιογραφικές
αναφορές

Τα μαθηματικά είναι ένα πεδίο που συχνά εκτιμάται ως "στεγνό" και
δύσκολο.
Αλλά μπορείτε να το κάνετε αρεστό στους εκπαιδευόμενους:
- μέσω εφημερίδων, ή παιχνιδιών στο internet όπως η "τρίλιζα"
- στέλνοντάς τους έξω από την τάξη με μια φωτογραφική μηχανή για να
ανακαλύψουν διαφορετικές μορφές, καμπύλες, παραβολές
- αναλύοντας μαζί τους αναλογίες π. χ. σε πίνακες ή ιστορικά κτίρια
- παρέχοντας πρακτικές κατασκευές (π.χ. πυραμίδες)
Θα εκπλαγείτε πόσο εύκολα μαθαίνουν.
-

διαβάστε περισσότερα στο: eifi.eu
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ΧΩΡΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ο χώρος της μάθησης συνδέεται με τους στόχους / το περιεχόμενο της
μάθησης και αναφέρεται στο μαθησιακό περιβάλλον. Δημιουργεί μια
ειδική ατμόσφαιρα που αφορά στους μαθησιακούς στόχους επιλέγοντας
χώρους εκπαίδευσης, οργανώνοντας και αλλάζοντάς τους ανάλογα με
τους στόχους αυτούς.

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Ο εκπαιδευτικός χώρος και η οργάνωσή του μπορεί να υποστηρίξει τις
διαδικασίες και τις δεξιότητες μάθησης σημαντικά. Ένας υποστηρικτικός
χώρος μάθησης είναι δομημένος έτσι ώστε να επικεντρώνεται στη γνώση
και στον μαθητευόμενο. Αυτό σημαίνει 1ον πως ο χώρος μάθησης
συνδέεται αφενός με τους στόχους και το περιεχόμενο της μάθησης,
αφετέρου λαμβάνει υπόψη του την προηγούμενη γνώση, δεξιότητες και τα
χαρακτηριστικά των μαθητών. Το 2ο χαρακτηριστικό ενός τέτοιου χώρου
είναι η δημιουργία αυθεντικών καταστάσεων, πραγματικών προβλημάτων
και αυθεντικών καθηκόντων. Αυθεντικά και ουσιαστικά προβλήματα
υποστηρίζουν τις διαδικασίες μάθησης με διαφορετικούς τρόπους. Πρώτα
απ’ όλα ενισχύουν τα κίνητρα των εκπαιδευομένων.


Η ικανότητα να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι πρόσβαση, να
βρουν, να επεξεργαστούν και να αφομοιώσουν νέες γνώσεις και
δεξιότητες



Αποτελεσματική διαχείριση της μάθησης



Η ικανότητα να οργανώνουν την μάθησή τους



Η ικανότητα να αξιολογούν την εργασία τους



Η ικανότητα να ζητούν συμβουλές, πληροφορίες και στήριξη, όταν
ενδείκνυται



Η περιέργεια να αναζητούν ευκαιρίες μάθησης



Η ικανότητα να εκμεταλλεύονται την άτυπη μάθηση

1.
2.

Επιλέξτε ένα χώρο μάθησης
Προσαρμόστε τη διαρρύθμιση ανάλογα με το αντικείμενο
μάθησης
Προσπαθήστε
να
προκαλέσετε
στον
εκπαιδευόμενο
προβληματισμό σχετικά με το:
πώς και πού να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις.
πώς να αφομοιώσει τις γνώσεις.
πώς να χρησιμοποιεί προηγούμενη και νέα γνώση για την επίλυση
ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

3.

Η μέθοδος βήμα
βήμα





Επιπλέον, μαθαίνοντας και αλληλεπιδρώντας σε μια κοινότητα όπου ο
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καθένας έχει διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες, δεν υποστηρίζει μόνο
την απόκτηση της γνώσης, αλλά και την ανάπτυξη των κοινωνικών
δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας και αυτοπαρακολούθησης.
Ο εκπαιδευτής ως εμψυχωτής και σύμβουλος πρέπει να προσφέρει
εποικοδομητική κριτική και δυνατότητες για προβληματισμό.

Πρακτικές
συμβουλές

Πρόκειται περισσότερο για προσέγγιση παρά για μέθοδο, είναι όμως πολύ
αποτελεσματική και χρήσιμη.
Ποικιλία χώρων εκπαίδευσης.

Απαραίτητα υλικά
Τα πλεονεκτήματα των χώρων μάθησης είναι:

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση

Μελέτη
περίπτωσης/
παραδείγματα

Βιβλιογραφικές
αναφορές



Καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα



Θετική στάση όσον αφορά στη μαθησιακή διαδικασία



Κίνητρα και αυτοπεποίθηση για τη συνέχιση και την επιτυχία στη
μάθηση



Ενίσχυση της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας



Ικανότητα διαχείρισης εμποδίων και αλλαγών



Επιθυμία εφαρμογής προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών ζωής



Περιέργεια αναζήτησης ευκαιριών για μάθηση και εφαρμογής των
γνώσεων σε ποικίλα πλαίσια ζωής

Η αξία της τοποθέτησης μαθησιακών διαδικασιών έξω από την τάξη
βασίζεται στη θεωρία της ολιστικής μάθησης. Όπως εξήγησε ο Pestalozzi, οι
διαδικασίες μάθησης θα πρέπει να επηρεάζουν «το κεφάλι, την καρδιά και
το χέρι». Είναι ένα κρίσιμο μέρος της μάθησης ως εννοιολογική προσέγγιση
της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής. Η επιλογή των διαφόρων τόπων
μάθησης κάνει περαιτέρω χρήση π.χ. του Feng Shui. Η μέθοδος αυτή
καλύπτει πτυχές της Suggestopedia: υλοποίηση των διαδικασιών μάθησης
με μορφή «παιχνιδιού».
Ένα παράδειγμα για έναν υποστηρικτικό χώρο μάθησης είναι η μάθηση
«on-the-job». Ο χώρος εργασίας είναι ένας μαθησιακός χώρος με πολλές
δυνατότητες. Αποκτάται γνώση με βάση την πρακτική και αναπτύσσονται
οι κοινωνικές δεξιότητες. Ο χώρος εργασίας ως χώρος μάθησης μπορεί να
υποστηριχθεί με διάφορες διαδικτυακές μεθόδους. Μια μέθοδος είναι η
μάθηση βασισμένη σε προγράμματα. Μια άλλη μέθοδος είναι τα παιχνίδια
ρόλων. Η ουσία είναι ότι η προσομοίωση επίλυσης πραγματικών
προβλημάτων προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να μάθουν
απευθείας, κερδίζοντας εμπειρία, χωρίς να φοβούνται να κάνουν λάθη και
χωρίς συνέπειες εφόσον και αν κάνουν λάθη.
-

Σχετικά με την ολιστική μάθηση:
http://www.jwelford.demon.co.uk/brainwaremap/holist.html

91

BLOB TREE (ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται
Χρόνος
εφαρμογής

Το εργαλείο «Blob Tree» σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες
να σκεφθούν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους σχετικά με τις
σχέσεις μάθησης που αναπτύσσονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η
ορατή απεικόνιση και η απλότητα του δέντρου σημαίνει ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μία μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων με ένα
διασκεδαστικό και μη-απειλητικό τρόπο.
Η μέθοδος χρησιμοποιείται μετά από «χρονοβόρες εργασίες» ή στο τέλος
της ημέρας αρχικά σε ατομικό επίπεδο και στη συνέχεια με την υποστήριξη
της ομάδας. Βασίζεται στην ελεύθερη έκφραση της ομάδας και στη θετική
ανατροφοδότηση.
 Αυτοαξιολόγηση
 Επικοινωνιακές δεξιότητες
 Συνεργασία
30 λεπτά το λιγότερο
ο

1 Δώστε στους συμμετέχοντες εκτυπώσεις του Blobe tree.
ο

2 Απαντήστε στις ερωτήσεις (προσωπική εξέλιξη):

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Πρακτικές
συμβουλές

-

Όταν βοηθώ κάποιον να μάθει, με ποια μορφή σχετίζομαι;
(κυκλώστε την)

-

Ποια μορφή θα ήθελα να είμαι, όταν διδάσκω κάτι σε άλλους
ανθρώπους; (κυκλώστε την)

-

Γιατί επέλεξα αυτή την μορφή; (παρακαλώ γράψτε την απάντησή
σας στην άλλη πλευρά της σελίδας)

-

Τι μπορώ να πω για τις προσεγγίσεις μάθησής μου, σύμφωνα με
αυτές τις μορφές; (παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας στην
άλλη πλευρά της σελίδας)

-

Ποιο είδος δράσης υποτίθεται ότι πρέπει να διαλέξω, όταν είμαι η
μορφή που επέλεξα στο δεύτερο ερώτημα; (Παρακαλώ σημειώστε
την απάντησή σας στην άλλη πλευρά της σελίδας)

3ο Συζήτηση στο σύνολο της ομάδας και τελικός απολογισμός.
Για μαθησιακές διαδικασίες μεγάλης χρονικής διάρκειας, οι συμμετέχοντες
μπορούν να κρατήσουν το δέντρο τους και να το βλέπουν ανά τακτικά
χρονκά διαστήματα για να αξιολογούν τη μάθηση που επιτυγχάνεται.
Εκτυπώσεις του blob tree σε χαρτί Α4 και μαρκαδόροι.

Απαραίτητα υλικά
Με την εφαρμογή του «Blob Tree»:

Στόχος και
αναμενόμενα
αποτελέσματα



Οι συμμετέχοντες βλέπουν την πραγματικότητα και τα μελλοντικά
βήματα της μάθησής τους.



Το σημαντικό είναι ότι η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε
συγκεκριμένες και νέες εμπειρίες που επιφέρουν πιο ρεαλιστικές
αποφάσεις.
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Θεωρητική βάση

Μελέτη
περίπτωσης/
παράδειγμα

Βιβλιογραφικές
αναφορές

Επιτρέπεται η υποβολή ενός συγκεκριμένου και σαφούς
συστήματος/πλαισίου υποστήριξης για την προσωπική και
διαπροσωπική μάθηση.

Το Blob Tree βασίστηκε στο έργο του Pip Wilson με τους νέους, στο East
End του Λονδίνου, περίπου 20 χρόνια πριν. Οι εκτυπώσεις του Blob Tree
ξεκινούν και προωθούν τη συζήτηση των συναισθημάτων με έναν μηαπειλητικό τρόπο. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο και
απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Τίθενται ερωτήσεις για καθοδήγηση και
για να βοηθήσουν στην προσωπική εξερεύνηση.
Μάθετε περισσότερες παραλλαγές των Blobe Trees. Δημιουργήστε και
αναπτύξτε νέα ερωτήματα για τη μέθοδο Μαθαίνω να Μαθαίνω.
Χρησιμοποιήστε πιο δημιουργικά κομμάτια του εγκεφάλου, γιατί μερικές
φορές είναι πιο δύσκολο να εξηγήσουμε, αλλά πιο εύκολο να δείξουμε με
εικόνες. Αφιερώστε περισσότερο χρόνο για να διευκρινίσετε δράσεις για
μελλοντική ανάπτυξη και χρησιμοποιήσετε την υποστήριξη άλλων μελών
της ομάδας.
-

http://learningaway.weebly.com/blob-tree.html
http://www.schoolslinkingnetwork.org.uk/resource-area/teachingresources/who-am-i/blob-tree/
http://www.schoolslinkingnetwork.org.uk/wpcontent/uploads/2011/07/Q1_Blob_Tree_170211.pdf
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FROG CHALLENGE

Με λίγα λόγια

Η Δραστηριότητα Frog challenge αφορά στην επίλυση προβλημάτων με
μικρές και μεγάλες ομάδες. Η δραστηριότητα βασίζεται στην ιδέα ότι οι
άνθρωποι και οι ομάδες μπορούν να μάθουν καλύτερα για τον εαυτό τους
σε μια δύσκολη κατάσταση (έξω από τη ζώνη ασφάλειας). Δίνει την
ευκαιρία να αναλύσουν και να μάθουν πώς να αντιδρούν και να ξεπερνούν
τα εμπόδια. Το πιο σημαντικό είναι η εστίαση στην εξεύρεση παρόμοιων
αντιδράσεων των ανθρώπων, όταν έρθουν σε μια δύσκολη κατάσταση,
καθώς και όταν έχουν να μάθουν κάτι δύσκολο ή περίπλοκο. Βοηθά να
ανακαλύψουν μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και να τις
χρησιμοποιήσουν για τη μελλοντική τους ανάπτυξη

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής



Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων



Συνεργασία



Επικοινωνιακές δεξιότητες



Δεξιότητες δημιουργίας ομάδας



Συντονιστικές/διαχειριστικές δεξιότητες

Μία διδακτική ώρα: 45 – 60 λεπτά.

1.

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 2 ομάδες (Α και Β), με
τουλάχιστον 3 και 3 άτομα σε κάθε ομάδα.

2.

Ζητήστε τους να σταθούν σε 2 σειρές με μικρές αποστάσεις μεταξύ
τους.

3.

Ζητήστε από όλους να σταθούν σε ένα φύλλο χαρτιού και να
θέσουν 1 επιπλέον χαρτί μεταξύ των ομάδων.

4.

Ο x

x

x

x

x

x

Στόχος για όλες τις ομάδες είναι να αλλάξουν τις θέσεις τους (η
ομάδα Α πρέπει να σταθεί στους χώρους της απέναντι ομάδας Β).
Και οι δύο ομάδες μπορούν να κινηθούν μόνο προς τα εμπρός.
Επιτρέπεται ένα "άλμα" πάνω από ένα μέλος της απέναντι ομάδας
- μόνο αν υπάρχει μια ελεύθερη θέση αμέσως μετά. Δεν
επιτρέπεται να περάσετε πάνω από 2 μέλη της ομάδας.
Περιορισμός: δεν επιτρέπεται να βγείτε από το χαρτί.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

5.

Δώστε τους χρόνο για να καταστρώσουν την στρατηγική τους - το
μέγιστο 20 λεπτά - και για την υλοποίηση - το μέγιστο 10 λεπτά.

6.

Παρατηρήστε τις ομάδες - Πώς προσπαθούν να λύσουν το
πρόβλημα; Πώς ακούν και αποδέχονται τις ιδέες; Υπάρχει
συνεργασία μεταξύ των ομάδων;

7.

Μετά τη δραστηριότητα θα πρέπει να δώσετε ατομικό χρόνο για
περισυλλογή:
7.1. Πώς εσείς προσωπικά προσπαθήσατε να βρείτε λύση; Πώς
αντιμετωπίσατε τις στιγμές που η ομάδα ήθελε να
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εγκαταλείψει μια πρόταση και να δοκιμάσει μια άλλη;
7.2. Μοιραστείτε σε μικρές ομάδες τις προσωπικές εμπειρίες και
τα συναισθήματά σας.
7.3. Αναλογιστείτε σε μικρές ομάδες: Πώς προσπαθήσατε να
βρείτε λύσεις; Πώς διερευνήσατε τις λύσεις; Τι μπορείτε να
μάθετε από αυτή τη δραστηριότητα;
7.4. Μοιραστείτε σε ολομέλεια (Α + Β) τα σημεία μάθησής σας.
7.5. Ρωτήστε: Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες λύσεις ή
εμπειρίες, όταν πρέπει να μάθετε ή είστε αντιμέτωποι με μια
νέα κατάσταση ή πρόβλημα; Ποια είναι τα «καλά» σημεία τα
οποία μπορείτε να επαναλάβετε και να αναπτύξετε;
7.6. Αν θέλετε, μπορείτε να δώσετε τις δικές σας παρατηρήσεις
και τα σημεία μάθησης που ανακαλύψατε.

Απαραίτητα υλικά

Χαρτί Α4 ή ταινία, ή φυσικά τετράγωνα στο έδαφος.
Η δραστηριότητα Frog Challenge προσφέρει στους εκπαιδευομένους:

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα



Ατομικά και ομαδικά σημεία μάθησης: πώς να μαθαίνουμε σε
μικρές και μεγάλες ομάδες.



Τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν το είδος της στρατηγικής που
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, όταν συναντούν προκλήσεις και
εμπόδια.



Ιδέες για το πώς να ξεπεράσουν εμπόδια και να εντοπίσουν λύσεις
σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο.



Εμπειρικός
κύκλος
μάθησης
(David
Kolb)
Ο κύκλος αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά στάδια της
εμπειρικής μάθησης και μπορεί να εισαχθεί σε οποιοδήποτε
σημείο, αλλά όλα τα στάδια πρέπει να εφαρμόζονται σε
ακολουθία. Ο κύκλος μάθησης υποδηλώνει ότι δεν αρκεί να
έχουμε μια εμπειρία, προκειμένου να μάθουμε. Είναι απαραίτητο
να προβληματιστούμε σχετικά με την εμπειρία, να κάνουμε
γενικεύσεις και να διατυπώσουμε έννοιες που μπορεί στη
συνέχεια να εφαρμοστούν σε νέες καταστάσεις. Αυτή η μάθηση
θα πρέπει στη συνέχεια να δοκιμαστεί σε νέες καταστάσεις. Ο
μαθητής πρέπει να κάνει τη σύνδεση μεταξύ της θεωρίας και της
δράσης, προγραμματίζοντας, ενεργώντας, αναλύοντας και
συνδέοντάς τα πάλι με την θεωρία.



Επίλυση προβλημάτων στην ομάδα

-

www.nols.edu
http://bpr-leadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learningcycles-and-styles.html
oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif

Θεωρητική βάση

Βιβλιογραφικές
αναφορές
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OPEN SPACE TECHNOLOGY
Η μέθοδος Open Space Technology χρησιμοποιείται για να βοηθήσει όλους
τους τύπους ανθρώπων, σε κάθε είδους οργανισμό, να δημιουργήσουν
εμπνευσμένες συναντήσεις και εκδηλώσεις. Το Open Space, που

Με λίγα λόγια

χρησιμοποιείται ως μια εσκεμμένη πρακτική ηγεσίας, μπορεί να
δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, όπου καθημερινοί άνθρωποι
εργάζονται μαζί για να δημιουργήσουν εκπληκτικά αποτελέσματα.

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής



Επικοινωνία, Επίλυση προβλημάτων, Παραγωγικότητα



Ικανότητα
οργάνωσης
της
ατομικής
μάθησης μέσω
αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και των πληροφοριών,
τόσο μεμονωμένα όσο και σε ομάδες



Συνειδητοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας και των αναγκών,
προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες ευκαιρίες και αίροντας τα
εμπόδια κάποιου να μάθει με επιτυχία.



Δυνατότητα απόκτησης, επεξεργασίας και αφομοίωσης των νέων
γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και αναζήτηση και
χρησιμοποίηση της κατάλληλης καθοδήγησης.



Ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται εμπόδια και αλλαγές.

Το Open Space Technology (OST) χρειάζεται τουλάχιστον 3-4 ώρες για να
εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο χρόνου στην εφαρμογή του, καθώς
μπορεί να διαρκέσει και αρκετές μέρες, ανάλογα με το θέμα.


Προσδιορίστε από κοινού με τους συμμετέχοντες το κύριο θέμα
(π.χ. Μαθαίνω να μαθαίνω) του Open Space.



Δώστε μια εισαγωγή για το πώς λειτουργεί το Open Space. Αντί
των κοινών κατευθυντηρίων γραμμών το Open Space βασίζεται σε
τέσσερις αρχές και ένα νόμο.

Οι τέσσερις αρχές είναι:

Η μέθοδος βήμα
βήμα

1.

Οποιοσδήποτε έρχεται είναι το σωστό πρόσωπο.
Θυμίζει στους συμμετέχοντες ότι δεν χρειάζονται ηγέτες,
εκπαιδευτές, συντονιστές και 100 άτομα για να γίνει κάτι,
χρειάζονται απλά άνθρωποι που νοιάζονται.
2. Οποτεδήποτε ξεκινά είναι η κατάλληλη στιγμή.
Θυμίζει στους συμμετέχοντες ότι «το πνεύμα και η
δημιουργικότητα δεν τρέχει με το ρολόι."
3. Ό, τι συμβαίνει είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να έχει
συμβεί.
Όταν κάτι έχει συμβεί, τελείωσε. Έχει συμβεί. Καμία αγωνία,
διαμαρτυρίες ή όποιο άλλο αναμάσημα μπορεί να το αλλάξει
αυτό. Προχωρήστε.
4. Όταν τελειώσει, τελείωσε.
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Θυμίζει στους συμμετέχοντες ότι ποτέ δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα
πάρει για να επιλύσουμε ένα ζήτημα εφόσον τεθεί, αλλά κάθε
φορά που το θέμα, η εργασία ή η συζήτηση έχει τελειώσει, πρέπει
να προχωρήσουμε στο επόμενο. Μην συνεχίζουμε να αναμασάμε
μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν 30 ακόμα λεπτά υπόλοιπο. Να
δουλεύουμε στο έργο, όχι στο χρόνο.
Ο νόμος των δύο ποδιών
Ο νόμος των δύο ποδιών, ή σε ορισμένες περιπτώσεις, ο νόμος της
προσωπικής κινητικότητας, λέει απλά ότι εσείς και μόνο εσείς ξέρετε πού
μπορείτε να μάθετε και να συμβάλετε τα μέγιστα στο έργο που πρέπει να
γίνει σήμερα. Απαιτεί να χρησιμοποιήσετε τα δύο σας πόδια για να πάτε
όπου θέλετε να πάτε και να κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Εάν σε
οποιαδήποτε στιγμή, διαπιστώσετε ότι δεν μαθαίνετε ή δεν συμβάλλετε,
έχετε το δικαίωμα και την ευθύνη να προχωρήσετε, να βρείτε μια άλλη
δευτερεύουσα συνεδρία, να επισκεφθείτε τον πίνακα των ανακοινώσεων,
να κάνετε μια βόλτα στον ήλιο, να κάνετε ένα τηλεφώνημα - αλλά μην
χάνετε χρόνο.


Δημιουργήστε ένα γράφημα στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν
την ευκαιρία να επιλέξουν το χρόνο και τον πιο κατάλληλο για
αυτούς χώρο να οργανώσουν τη συζήτησή τους.

Που

Πότε/Ποιος/
Τι

Πότε/Ποιος/
Τι

Πότε/Ποιος/
Τι

Ολομέλεια

10:30 …
Γιάννης,
Learning by
doing

14:00 …
Μαρία,
Peer
learning

…….

……….

13.30 …
Ιάκωβος,
Κοινότητες
μάθησης

……….

Αίθουσα
συναντήσεων



Όταν οι συμμετέχοντες έχουν δημοσιεύσει τα θέματά τους και
έχουν επιλέξει την "συζήτηση" που θέλουν να ακολουθήσουν το
Open Space ξεκινά.



Κάθε "εργαστήρι" έχει ένα διαμεσολαβητή, συνήθως το πρόσωπο
που το είχε προτείνει, και ένα γραμματέα ο οποίος κρατά
σημειώσεις για την ανατροφοδότηση της Ολομέλειας, όταν το
Open Space τελειώσει.



Η ενότητα ανατροφοδότησης μπορεί να συντονιστεί
χρησιμοποιώντας, αν είναι δυνατόν, ένα μοντέλο νοητού χάρτη
που μπορεί να αναπτυχθεί σε απευθείας σύνδεση στο δίκτυο ή σε
χαρτί.
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Πρακτικές
συμβουλές

Μπορεί να χρειαστεί χρόνος μέχρι να καταλάβει η ομάδα ποια είναι η
διαδικασία και να προτείνει τα δικά της θέματα.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διατηρήσει την ψυχραιμία του ο
εκπαιδευτής και να περιμένει από την ομάδα να αρχίσει. Ο εκπαιδευτής
δεν πρέπει να αγχώνεται, αλλά να έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα. Όταν
είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν, θα ξεκινήσουν!
Flip chart, χαρτί και στυλό

Απαραίτητα υλικά
Ο βασικός στόχος του Open Space είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες
ενεργοποιούνται στη διαδικασία με κάθε δυνατό τρόπο. Ειδικοί στόχοι μας
υπενθυμίζουν ότι:


Κάθε θέμα που απασχολεί τον οποιοδήποτε τίθεται πάνω στο
τραπέζι.

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα



Όλα τα θέματα συζητούνται στο βαθμό που κάποιος ενδιαφέρεται
να γίνει αυτό.



Ένα πλήρες γραπτό αρχείο όλων των συζητήσεων είναι στα χέρια
όλων των συμμετεχόντων.



Όλα τα θέματα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας.



Κρίσιμα " θέματα" απομονώνονται και ενέργειες για το «Επόμενο
βήμα» προσδιορίζονται για την επίλυσή τους.

Το Open Space Technology, ως μια προσδιορίσιμη προσέγγιση για την
οργάνωση συναντήσεων υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια λόγω της εργασίας
του Harrison Owen, ο οποίος έγραψε το βιβλίο ‘Open Space Technology:

Θεωρητική βάση

Οδηγίες χρήσης’. Η ιδέα πίσω από το βιβλίο είναι ότι στην αρχή υπήρχε ένα
λευκό χαρτί, που παρουσιάστηκε σε ένα παραδοσιακό συνέδριο και στη
συνέχεια ένα όχι και τόσο παραδοσιακό συνέδριο που μεγάλωσε σε μια
παγκόσμια κοινότητα και πρακτική.
Περίπου σαράντα πέντε (45) συμμετέχοντες που αντιπροσωπεύουν
Αυτόχθονες Αμερικανικές και Καναδικές Αβορίγινες αθλητικές οργανώσεις
από όλη τη Βόρεια Αμερική παρακολούθησαν μια συνεδρία Open Space
στην Οτάβα τον Ιανουάριο του 2001. Ο σκοπός του Open Space ήταν να
χαρτογραφήσει το μέλλον του Κινήματος North American Indigenous

Μελέτη
περίπτωσης/
παραδείγματα

Games (NAIG) και να τους συναθροίσει για να αντιμετωπίσουν ζητήματα
που ήταν σημαντικά για την επιτυχία των Αγώνων. Αν και η ποικιλομορφία
των εκπροσώπων της NAIG συνέβαλε στην δύναμή της, η οργάνωση ήταν
συχνά επιφορτισμένη με την πρόκληση της επίλυσης διαφορών μεταξύ των
οργανώσεων. Η διαδικασία του διαλόγου Open Space

βοήθησε τους

συμμετέχοντες να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις. Σύμφωνα με τα λόγια
ενός συμμετέχοντα: "Υπήρξε μια «υγιής ανάσα» των διαφορετικών
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προοπτικών εδώ. Αυτή είναι η αρχή για κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Για
πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό σκεφτόμαστε όλοι μαζί. Είναι υγιές να
αναγνωρίζουμε τις διαφορές και είναι καλό να αντιμετωπίζουμε μαζί κοινά
ζητήματα και ανησυχίες. "
-

Βιβλιογραφικές
αναφορές

-

http://www.openspaceworld.org
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?AboutOpenSpace*
http://www.scribd.com/doc/4308282/FREE-EXCERPT-Open-SpaceTechnology-A-Users-Guide-3rd-Editionhttp://www.ho-image.com/Brief%20User's%20Guide.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Open-space_technologyhttp://bprleadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-cycles-andstyles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif
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PROBLEM BASED LEARNING (PBL)

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

Η μέθοδος Problem-based learning (Μάθηση που βασίζεται στην επίλυση
προβλημάτων) και η εκπαίδευση ενηλίκων μοιράζονται πολλά κοινά
στοιχεία, στόχους και αποτελέσματα που δρουν προκειμένου να αυξήσουν
αμοιβαία τα οφέλη από τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης για
ενηλίκους εκπαιδευόμενους.
Είναι μία προσέγγιση η οποία προκαλεί τους εκπαιδευομένους να μάθουν
στις πραγματικές συνθήκες ενός προβλήματος. Είναι μαθητοκεντρική,
εστιάζοντας στη μάθηση και όχι στη διδασκαλία. Ο στόχος της διαδικασίας
είναι να αξιοποιήσει την ισχύ της επίλυσης ενός υπαρκτού προβλήματος,
ως ώθηση και κίνητρο για μάθηση.
 Επίλυση προβλημάτων
 Επικοινωνία (ομιλία και ενεργή ακρόαση)
 Διαπροσωπικές δεξιότητες (ενσυναίσθηση, επίτευξη συναίνεσης,
διαπραγμάτευση, διπλωματία, διαχείριση των συγκρούσεων επίλυση των συγκρούσεων, σεβασμό στους άλλους, ομαδικό
πνεύμα)
 Αναλυτική σκέψη
 Στρατηγική σκέψη
 Οργανωτικές ικανότητες (σχεδιασμός του έργου, οργάνωση των
πόρων, αντιμετώπιση των κρίσεων, αποτελεσματικότητα, μέτρηση
της προόδου, λήψη υπολογισμένων ρίσκων)
2 διδακτικές ώρες
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Οι συμμετέχοντες κάνουν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν (με αυτόν τον τρόπο αξιολογούν
την πραγματικότητα στην οποία ζουν εντοπίζοντας τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν).
Οι συμμετέχοντες ομαδοποιούν τα προβλήματα και τα βάζουν σε
σειρά προτεραιότητας.
Ο εκπαιδευτής δημιουργεί 3 ομάδες που αντιστοιχούν στα 3
σημαντικότερα προβλήματα.
Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν την ομάδα της προτίμησής τους.
Κάθε ομάδα περιγράφει το πρόβλημά της με μία φράση, την
οποία γράφει στη μέση ενός πίνακα flipchart.
Κάθε ομάδα δουλεύει με ένα πρόβλημα.
Κάθε ομάδα προσπαθεί να εξηγήσει το πρόβλημα απαντώντας σε
ερωτήσεις όπως: Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα; Τι γνωρίζουμε
ήδη για αυτό το πρόβλημα;
Οι ομάδες αναγνωρίζουν τις γνώσεις που τους είναι απαραίτητες
για την επίλυση των προβλημάτων.
Θα πρέπει να δίνεται στις ομάδες πρόσβαση στο διαδίκτυο (15
λεπτά) για διερεύνηση του θέματος.
Οι ομάδες αναζητούν πιθανές λύσεις απαντώντας σε ερωτήσεις
του τύπου: ποιες δράσεις πρέπει να γίνουν σε αυτή την
κατεύθυνση;
Οι ομάδες παρουσιάζουν τις λύσεις τους.
Κάθε ομάδα κάνει ένα σχέδιο δράσης για την επίλυση του
προβλήματος.
Οι ομάδες μοιράζονται τα σχέδια δράσης τους και τα μέλη των
άλλων ομάδων εκφράζουν τη γνώμη τους και προσθέτουν τη δική
τους συμβολή.
Ερωτήσεις για προβληματισμό στις ομάδες:
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Σε ποιο βαθμό πιστέυετε ότι η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να
οδηγήσει σε πραγματικά σχέδια δράσης;
 Με ποιο τρόπο προσπαθήσατε να βρείτε λύσεις; Πόσο
αποτελεσματική ήταν η εξεύρεση λύσεων;
 Πώς συνέβαλε κάθε μέλος της ομάδας στην επίλυση του
προβλήματος και στο ρεαλιστικό σχέδιο δράσης;
Ανάλογα με το περιεχόμενο του προβλήματος, αλλά σε γενικές γραμμές
πίνακες flipchart, μαρκαδόροι, χαρτιά και μολύβια.


Απαραίτητα υλικά

Τα καθήκοντα σε ένα problem-based περιβάλλον μάθησης περιλαμβάνουν:

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

Θεωρητική βάση

•
•
•

καθορισμό του αν όντως υπάρχει πρόβλημα,
δημιουργία μιας ακριβούς περιγραφής του προβλήματος,
προσδιορισμό των πληροφοριών που απαιτούνται για την
κατανόηση του προβλήματος,
• προσδιορισμό των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για τη
συλλογή πληροφοριών,
• δημιουργία πιθανών λύσεων,
• ανάλυση των λύσεων,
• παρουσίαση των λύσεων προφορικά ή γραπτά.
.
Αν και η ιδέα πίσω από τη μέθοδο problem-based learning έχει
χρησιμοποιηθεί επί πολλές γενιές, το 1968 το problem-based learning
καθιερώθηκε και εφαρμόστηκε επίσημα ως μια διδακτική μέθοδος στη
Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου McMaster, στο Hamilton,
Ontario, του Καναδά (Savery, 2006).
Αν και χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να εξοικειώσει τους φοιτητές ιατρικής
με πραγματικές εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης, το problem-based
learning έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δεκαετιών, όχι μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε
επαγγελματικά προγράμματα, κοινοτικά κολλέγια, καθώς και
επαγγελματικές εμπορικές σχολές (Spence, 2001).
Στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο
στη διαδικασία της μάθησης και πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις
δεξιότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που ήδη κατέχουν, για την
κατασκευή, το σχεδιασμό και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που
συνήθως συναντώνται σε πραγματικά σενάρια (Savery, 2006).
PBL στην εκπαίδευση ενηλίκων (πρόβλημα, γνώση, πόροι, λύσεις)

101

Πώς λειτουργεί το PBL?
Τα προβλήματα συνήθως δίνονται σε μια ομάδα εκπαιδευόμενων, η οποία
αναλαμβάνει την ευθύνη να καθορίσει το κάθε πρόβλημα, να αναγνωρίσει
τι ήδη ξέρει για αυτό και ποιες συμπληρωματικές πληροφορίες χρειάζονται
για να λυθεί. Όλα αυτά γίνονται υπό την καθοδήγηση ενός συντονιστή και
μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο:
 Εξερευνήστε το πρόβλημα.
 Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα με ό,τι γνωρίζετε ήδη.
 Προσδιορίστε τι δεν ξέρετε, και ως εκ τούτου τι πρέπει να ξέρετε.
 Καταρτίστε ένα σχέδιο έρευνας.
 Μελετήστε και προετοιμαστείτε.
 Μοιραστείτε τη νέα γνώση στην ομάδα.
 Εφαρμόστε τη γνώση αυτή για να λύσετε το πρόβλημα.
 Αναλογιστείτε πάνω στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων.
Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που έχουν καταστεί θεμελιώδη για το
problem-based learning, καθώς αυτό επεκτάθηκε σε ένα μεγάλο αριθμό
πλαισίων της διδασκαλίας ενηλίκων.

Η μέθοδος βήμα
βήμα











Η εστίαση θα πρέπει να είναι στους εκπαιδευόμενους και οι
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη δική τους
μάθηση.
Το πρόβλημα που παρουσιάζεται στους εκπαιδευόμενους θα
πρέπει να σχετίζεται με πραγματικές εφαρμογές και να μην έχει
επίσημη δομή, ώστε να προάγει την κριτική σκέψη και να τους
επιτρέπει να δημιουργήσουν τους δικούς τους περιορισμούς πάνω
στις πιθανές λύσεις (Srinivasan et al., 2007).
Οι εκπαιδευόμενοι δεν πρέπει να περιορίζονται στο είδος των
πόρων ή τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για
να βρουν λύσεις. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να προσεγγίσουν
τα προβλήματα από ένα πλήθος προοπτικών και θεματικών
τομέων.
Θα πρέπει να συνεργάζονται, να συγκρίνουν, να προτείνουν, να
συζητούν και να ανταλλάσσουν ιδέες με άλλους εκπαιδευόμενους,
σε μικρές ομάδες για να ενισχύσουν τη δική τους αντίληψη της
πολυπλοκότητας που εμπεριέχει το πρόβλημα.
Η σημασία της ενσωμάτωσης μια διεξοδικής συνεδρίασης
αξιολόγησης, προκειμένου να δείξει την κατεύθυνση και να
«κλείσει» το πρόβλημα, είναι ένα κρίσιμο συστατικό για το
problem-based learning στην εκπαίδευση ενηλίκων (Savery, 2006).
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Ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων στο PBL
Στο problem-based learning, ο εκπαιδευτής ενεργεί ως συντονιστής και
παρέχει καθοδήγηση και κατεύθυνση στους εκπαιδευόμενους. Η ευθύνη
του εκπαιδευτή είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν
τις δικές τους στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, κάτι το οποίο τους
παρέχει ένα συνεχώς αυξανόμενο σύνολο ικανοτήτων με εφαρμογές στην
επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Κατά συνέπεια, οι ενήλικοι
εκπαιδευόμενοι θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και
κίνητρα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη ζωή
τους.
Οφέλη του PBL στην ΕΕ
Η εκπαίδευση των ενηλίκων επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους
εκπαιδευόμενους να γίνουν πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί στην
εκτέλεση των καθηκόντων τους, στην επίλυση συγκρούσεων και στην
αξιολόγηση των αποφάσεων που παίρνουν στη ζωή τους, σε αντίθεση με
άλλες μορφές εκπαίδευσης που επικεντρώνονται στην προετοιμασία για
την ζωή (Smith, 1999). Το problem-based learning φροντίζει για την
εκπαίδευση ενηλίκων με την ενίσχυση των αναλυτικών και κριτικών
δεξιοτήτων τους σε σχέση με την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού
κόσμου που οι μαθητές μπορεί να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση.
Σε σύγκριση με πιο παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους, το problem-based
learning έχει αποδειχθεί ότι έχει αυξημένο ποσοστό παρακράτησης
περιεχομένου για τους εκπαιδευόμενους και για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα (Miflin, 2004). Επιπλέον, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι
επωφελούνται άμεσα από το problem-based learning, αφού τους βοηθά να
αναπτύξουν μια εκτενή βάση γνώσης, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,
συνεργασίας, καθώς τους προσφέρει και κίνητρα για να επιδιώξουν τη δια
βίου μάθηση (Hmelo-Silver & Barrows, 2004).
Προκλήσεις της PBL εφαρμογής
Αν και υπάρχουν πολλά θετικά οφέλη από την εφαρμογή του problembased learning, υπάρχουν επίσης πολλές προκλήσεις που ένας εκπαιδευτής
θα πρέπει να αντιμετωπίσει προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία του
σε περιβάλλον μάθησης ενηλίκων. Κατά κύριο λόγο, οι εκπαιδευόμενοι και
οι εκπαιδευτές μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την
προσαρμογή τους στο problem-based learning, ειδικά αν η πλειοψηφία των
μαθησιακών εμπειριών τους προέρχεται από πιο παραδοσιακές
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Από τη μία, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να
μειώσουν τον αριθμό των επίσημων διαλέξεων και συζητήσεων, ενώ από
την άλλη, οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν αυτοκατευθυνόμενες
δεξιότητες μάθησης και να προσαρμόσουν την κατάσταση σκέψης τους
μακριά από την εστίαση στην εύρεση αποκλειστικά μίας «σωστής»
απάντησης (Mills, 2006).
Οι εκπαιδευτές μπορεί να χρειαστεί να αυξήσουν το χρόνο που
αφιερώνεται, καθώς και τους πόρους που απαιτούνται, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι η επιτυχία του problem-based learning μπορεί να
πραγματοποιηθεί. Στους μαθητές πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος για
να εκτελέσουν την ανάλυση των εννοιών, ιδεών, θεωριών και αρχών, ενώ
οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν σχεδιάσει και προετοιμάσει καλά το υλικό
των μαθημάτων εκ των προτέρων. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει
προετοιμαστεί για τον προσανατολισμό των μαθητών προς το problembased learning, επιλέγοντας ένα πρόβλημα και σχηματίζοντας μικρές
ομάδες μάθησης (Peterson, 2004). Μια άλλη σημαντική πρόκληση είναι οι
εξωτερικές πιέσεις από θεσμικές ή τμηματικές πολιτικές σε σχέση με το
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περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τους μαθησιακούς στόχους,
το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας για την
υλοποίηση του problem-based learning. Τέλος, οι εκπαιδευτές πρέπει να
θεσπίσουν διαφανείς τεχνικές αξιολόγησης που εστιάζουν στη διαδικασία
της επίλυσης προβλημάτων και μπορεί να επιλέξουν να συμπεριλάβουν
ένα συνδυασμό ατομικών και ομαδικών αξιολογήσεων.
Παραδείγματα εφαρμογής του PBL:
Ιστορία της Τέχνης: οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν διαφορετικά στοιχεία
για να καθορίσουν αν η απόκτηση ενός μουσείου είναι εφικτή.
Περιβαλλοντική Επιστήμη: οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν ένα σχέδιο
διατήρησης για ένα τοπικό δάσος.
Παράδειγμα μιας δραστηριότητας problem-Based Learning
H επόμενη δραστηριότητα problem-based learning χρησιμοποιείται από
την εταιρεία Fortune 100 για να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους της στη
βελτίωση διαδικασιών, στην επίλυση προβλημάτων, στην επικοινωνία με
τους διαχειριστές, και στην ανάληψη ευθύνης προς όφελος της εταιρίας.
Σε μια τάξη στήνεται μια προσομοίωση, η οποία αντικατοπτρίζει μια
μονάδα παραγωγής, όπου παράγονται με χαρτί "Διαστημόπλοια". Στην
αίθουσα, υπάρχουν πέντε τραπέζια εργασίας, καθένα από τα οποία
αντιπροσωπεύει ένα τμήμα εντός της εταιρείας. Τα τμήματα είναι τα εξής:
1) γραμμή συναρμολόγησης ένα, 2) γραμμή συναρμολόγησης δύο, 3)
έλεγχος ποιότητας, 4) κόφτες, 5) μαρκαδόρους. Υπάρχει ένα σύνολο
προβλημάτων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το παιχνίδι.

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

Για αρχή, ο συντονιστής στο ρόλο του επιβλέποντα είναι ανίκανος και οι
οδηγίες του είναι ασαφείς. Επιπλέον, επικοινωνεί με τρόπο που
αποθαρρύνει τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες και οι
κανόνες που δίνει δεν ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους και οδηγούν σε
περιορισμένη παραγωγή. Παράλληλα, δεν παρέχει καμία εκπαίδευση στο
προσωπικό του. Επιπλέον, υπάρχουν προβλήματα με τα υλικά: υπάρχει μια
συνολική έλλειψη απαραίτητων προμηθειών, π.χ. ελαττωματικά ψαλίδια
και εργαλεία ζωγραφικής. Όλα τα υλικά πρέπει, επίσης, να καταχωρούνται
σε χαρτί.
Στους μαθητές δίνονται 30 λεπτά για να παράγουν «διαστημόπλοια». Η
παραγωγή είναι αναμενόμενα χαμηλή και τα «διαστημόπλοια» που
παράγονται δεν περνούν τον έλεγχο ποιότητας. Οι μαθητές καλούνται
έπειτα να συζητήσουν τι πήγε στραβά και να τεκμηριώσουν τις απόψεις
τους σε ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων, το «Fishbone Diagram»
(διάγραμμα Ψαροκόκαλο), όπου κατατάσσουν τους προβληματικούς
τομείς – την πολιτική, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία, τους πόρους, τους
ανθρώπους - και αναφέρουν τις αντίστοιχες αιτίες. Χρησιμοποιώντας ένα
πολλαπλό σύστημα ψηφοφορίας, δίνουν προτεραιότητα στα προβλήματα.
Στη συνέχεια, αντιμετωπίζουν τα πέντε πιο σημαντικά, δίνοντας ένα σε
κάθε "τμήμα" για επίλυση. Ακολουθεί καταιγισμός ιδεών και καταλήγουν
σε ένα πλάνο δράσης.
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Μετά από αυτή την προσομοίωση, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να
προσδιορίσουν ένα πρόβλημα στις δικές τους υπηρεσίες και να καταλήξουν
σε ένα πλάνο δράσης για την επίλυσή του, το οποίο θα δώσουν στους
επόπτες τους. Τα διδάγματα από αυτή την προσομοίωση είναι πολύτιμα
για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων των επιχειρήσεων της
εταιρείας.
Τους δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για την επίλυση
θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με την εργασία τους, ενώ ανακαλύπτουν
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες μέσω της έρευνας. Είναι μία από τις
πολλές πρακτικές δραστηριότητες που αντανακλά άμεσα τις θεωρητικές
αρχές και παραδοχές που συναντάμε στην θεωρία της εκπαίδευσης
ενηλίκων.
πηγή:
http://suite101.com/article/adult-learning-theory-and-problembased-training-activities-a265240

Βιβλιογραφικές
αναφορές

http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/PBL_and_Adult_Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Problem-based_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning
http://www.studygs.net/pbl.htm
http://www.bmj.com/content/326/7384/328
http://docs.lib.purdue.edu/ijpbl/http://bprleadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-cycles-andstyles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif
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RUNNING DICTATION

Με λίγα λόγια

Θεωρητική εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα παρέχεται μέσω
μικρών κομματιών χαρτιού που τοποθετούνται έξω από την τάξη με τέτοιο
τρόπο ώστε οι μαθητές να πρέπει να τα ανακαλύψουν ψάχνοντας.
Το κάθε έγγραφο περιέχει 2-3 σύντομες φράσεις / συντομεύσεις.
Η ομάδα εκπαιδευομένων χωρίζεται σε ομάδες των 2 ατόμων. Ένα άτομο
αναζητά τις πληροφορίες, διαβάζει, πηγαίνει πίσω στο άλλο και αναφέρει.
Ύστερα αλλάζουν ρόλους.
Τέλος, η ομάδα συλλέγει όλες τις πληροφορίες μέσω καταιγισμού ιδεών.
Ικανότητα να αποκτήσουν πρόσβαση, να βρουν, να επεξεργαστούν
και να αφομοιώσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες.
 Αποτελεσματική διαχείριση της μάθησης.
 Ικανότητα να αφιερώνουν χρόνο στη μάθηση, αυτόνομα και με
αυτοπειθαρχία.
 Ικανότητα να εργαστούν από κοινού, ως μέρος της διαδικασίας
μάθησης.
 Ικανότητα να μοιράζονται αυτά που έχουν μάθει.
 Ικανότητα να οργανώνουν τη μάθησή τους.
Μία εκπαιδευτική συνάντηση.


Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

1.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

Σκεφτείτε κατά την προετοιμασία του μαθήματος ποιο μέρος θα
μπορούσε να ταιριάζει σε αυτή την προσέγγιση.
2. Χωρίστε τις πληροφορίες που θα θέλατε να δώσετε σε 8-10
θέματα. Γράψτε για κάθε θέμα 2-3 σύντομες προτάσεις /
συντομεύσεις σε κομμάτια χαρτιού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
στατιστικές ή άλλες θεωρητικές πληροφορίες. Τοποθετήστε τα
χαρτιά έξω από την τάξη (π.χ. στον τοίχο του διαδρόμου ανάμεσα
στα συνηθισμένα διακοσμητικά όπως πίνακες, πινακίδες, γενική
διακόσμηση).
3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ξεκινήσετε την άσκηση
μοιράζοντας την ομάδα σε υποομάδες των 2 ατόμων και δώστε
τους την εργασία.
4. Ένας θα πρέπει να βγει έξω να ανακαλύψει τα χαρτιά με τις
πληροφορίες, να τα διαβάσει, να τα απομνημονεύσει, να
επανέλθει στην τάξη και να εκθέσει στον άλλο/η, τι αυτός / αυτή
διάβασε. Ο άλλος μαθητής κρατά σημειώσεις.
5. Ύστερα αλλάζουν τους ρόλους: Ο άλλος μαθητής θα πρέπει να
βρει τις πληροφορίες ... και ούτω καθεξής μέχρι όλες οι
πληροφορίες να καταγραφούν.
6. Οι ομάδες λειτουργούν παράλληλα. Όταν είναι έτοιμες, ο
εκπαιδευτής τους ζητάει να συλλέξουν τις πληροφορίες μέσω του
καταιγισμού ιδεών.
Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές συναντούν τις πληροφορίες τρεις φορές:
στην ανακάλυψη, στην αναφορά και στην παρουσίαση.

Πρακτικές
συμβουλές

Μπορούν να επεξεργαστούν περίπου 8 πληροφορίες σε 30 λεπτά. Μία
πληροφορία αντιστοιχεί σε μία πρόταση.

Απαραίτητα υλικά





Χρόνος προετοιμασίας: μισή ώρα
Χαρτιά Α4
Δυνατότητα τοποθέτησης εγγράφων κάπου έξω από την τάξη
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(Ελέγξτε και ρωτήστε πριν).
Κόλλα
Χαρτί Flip-Chart ή πίνακας

Με τη μέθοδο «Running Dictation» οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν:

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα



Ικανότητα οργάνωσης των διαδικασιών μάθησης, επειδή οι
εκπαιδευόμενοι εμπειρικά αναγνωρίζουν πως η κίνηση
διευκολύνει τις διαδικασίες μάθησης.



Ικανότητα να εξασκήσουν την μνήμη τους.



Ικανότητα κατανόησης διαφορετικών τρόπων μάθησης, επειδή
διαπιστώνουν ότι ορισμένα μέλη της ομάδας των εκπαιδευομένων
συγκρατούν στατιστικές πληροφορίες, ενώ άλλα εντυπώσεις. Αυτή
η εμπειρία θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να
συνειδητοποιήσουν το δικό τους τρόπο μάθησης και με αυτόν τον
τρόπο να διαχειριστούν τις διαδικασίες μάθησης με έναν
καλύτερο τρόπο.



Ικανότητα να μοιραστούν τη γνώση με άλλους, ως πηγή μάθησης
(συνεργατική μάθηση)

Η μετακίνηση ως συνοδευτικός σκοπός.
Η ολιστική μάθηση ως μια κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης
ενηλίκων.
 Ευαισθητοποιούνται διαφορετικά κανάλια μάθησης: μέσα από το
περπάτημα, την ανάγνωση, την ομιλία και την ακοή.
 Η μάθηση μέσα από την «διδασκαλία»: η γνώση ενισχύεται μέσω της
ανταλλαγής με τον συνεργάτη της ομάδας.
Συνήθως ξεκινάτε ένα θέμα δίνοντας κάποιες γενικές πληροφορίες, π.χ.
σχετικά με τον ορισμό, την κοινή αντίληψη, κ.λπ. Αυτό συνιστάται ιδιαίτερα
αν εργάζεστε σε ένα πρακτικό εργαστήριο.



Θεωρητική βάση

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα εργαστήριο μαγειρικής με την παροχή
πληροφοριών σχετικά με τις στατιστικές και τα πλεονεκτήματα της υγιεινής
διατροφής.
Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές εισάγονται στο θέμα και είναι πιο εύκολο,
στη συνέχεια, να ακολουθήσουν τις πρακτικές ασκήσεις του μαγειρέματος.
Θα εκπλαγούν με το γεγονός πως θυμούνται ένα μεγάλο μέρος της
θεωρητικής βάσης.

Βιβλιογραφικές
αναφορές

-

http://www.learnenglish.de/Teachers/rundictation.htm
http://www.youtube.com/watch?v=EMtsI2mWSio&feature=g-cre
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THE WORLD CAFÉ

Με λίγα λόγια

Δεξιότητες που
αναπτύσσονται

Χρόνος
εφαρμογής

Η μέθοδος World Café είναι μία πρωτοποριακή αλλά και απλή μέθοδος για
την υποκίνηση συνομιλιών σχετικά με ζητήματα ή θέματα που είναι πιο
σημαντικά στη ζωή των εκπαιδευομένων, στην εργασία τους, ή στις
κοινότητές τους. Ως διαδικασία, το World Café μπορεί να προκαλέσει και
να κάνει ορατή τη συλλογική νοημοσύνη της κάθε ομάδας, αυξάνοντας έτσι
την ικανότητα των ανθρώπων για την αποτελεσματική δράση στην επίτευξη
κοινών στόχων. Η μέθοδος αυτή προσφέρεται για την ενίσχυση της
αυτόνομης μάθησης, αλλά και της αλληλοδιδασκαλίας, της παραγωγής
ιδεών, της καινοτόμου σκέψης, της συμβολής, των συζητήσεων και των
ανταλλαγών απόψεων και γνώσεων που σχετίζονται με πραγματικές
καταστάσεις της ζωής.
 Επικοινωνία
 Δημιουργική και κριτική σκέψη, αναλυτική σκέψη
 Οργανωτικές ικανότητες (σχεδιασμός του έργου)
 Ικανότητες αυτοδιαχείρισης (να βρίσκει ο ίδιος κίνητρα, να ενεργεί
με εμπιστοσύνη, διαχείριση της ατομικής μάθησης, ευελιξία,
κίνηση).
3 διδακτικές ώρες
1.

2.

3.
4.
5.

Η μέθοδος βήμα
βήμα

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Ο εκπαιδευτής (διεκολυντής) ετοιμάζει όλα τα απαραίτητα (τραπέζια,
χάρτινα τραπεζομάντηλα, χρωματιστά στυλό, κεριά, μουσική,
αναψυκτικά, καφέ, κουδούνι για την οργάνωση του χρόνου από τον
εκπαιδευτή) ώστε η αίθουσα να μοιάζει με café.
Οι συμμετέχοντες κάνουν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, τις ομαδοποιούν και
τις ταξινομούν.
Επιλέγεται η πρώτη πρόκληση (π.χ. επικοινωνία μεταξύ εργοδότη και
εργαζόμενου).
Οι συμμετέχοντες ανταλλάζουν ιδέες σχετικά με αυτό το θέμα.
Οι συμμετέχοντες θέτουν ερωτήσεις που συνδέονται με τις ιδέες τους
και καταγράφουν όλες τις ερωτήσεις τους σε ένα χαρτί flipchart (π.χ.
Τι βοηθάει μια καλή σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου; Τι
μπορεί να κάνει ο εργοδότης η ο εργαζόμενος για καλύτερη
επικοινωνία; Πώς μπορεί ο εργοδότης να στηρίξει τον εργαζόμενο για
μέγιστα αποτελέσματα.)
Οι πιο σημαντικές ερωτήσεις επιλέγονται ανάλογα με τον αριθμό
τραπεζιών στο δωμάτιο.
Οι συμμετέχοντες οργανώνουν μαζί την αίθουσα του Café (μουσική,
διακόσμηση τραπεζιών με τα χάρτινα τρπεζομάντηλα, τα κεριά κ.λπ.)
Οι συμμετέχοντες κάθονται στα τραπέζια, 4 ανά τραπέζι και ορίζουν
έναν απο τους 4 ως οικοδεσπότη.
Ο διευκολυντής δίνει τους βασικούς ρόλους στους συμμετέχοντες:
οικοδεσπότης, γραμματέας, χρονομέτρης, και εξηγεί τους ρόλους
αυτούς.
Ο διευκολυντής παρουσιάζει το συμβαόλαιο για τη λειτουργία του
καφέ σε ένα flipchart (δίνεται περιγραφή στις μελέτες περίπτωσης).
Αρχίζουν γύροι συζητήσεων (20-30 λεπτά) σε κάθε τραπέζι.
Στο τέλος κάθε γύρου, ο οικοδεσπότης παραμένει στο τραπέζι του,
ενώ οι άλλοι τρεις συμμετέχοντες μετακινούνται σε διαφορετικά
τραπέζια, διατηρώντας όμως τος ίδιους ρόλους.
Οι οικοδεσπότες καλωσορίζουν τους νέους «καλεσμένους» στο
τραπέζι τους και εξηγούν τι είχε προηγηθεί στη συζήτηση.
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Απαραίτητα υλικά

Στόχοι και
προσδοκώμενα
αποτελέσματα

14. Οι νεοαφιχθέντες κάνουν σύνδεση με όσα είχαν πει στη δική τους
ομάδα και συνεχίζουν τη συζήτηση, μπαίνοντας βαθύτερα στο θέμα.
15. Στο τέλος του δεύτερου γύρου, οι συμμετέχοντες επιστρέφουν στο
αρχικό τους τραπέζι ή συνεχίζουν για άλλον ένα ή δύο γύρους
συζητήσεων, ανάλογα με τη διαρρύθμιση του Café (σε επόμενους
γύρους θα μπορούσαν να συζητήσουν σχετικά με μία νέα ερώτηση να
να εξετάσουν βαθύτερα την αρχική).
16. Μετά από τρεις ή περισσότερους γύρους, συγκεντρώνεται όλη η
ομάδα για την ανταλλαγή και συζήτηση σχετικά με θέματα που
προέκυψαν, ιδέες και γνώσεις, τα οποία καταγράφονται σε flipchart ή
άλλα μέσα, ώστε να γίνει οπτικοποίηση των ευρημάτων της ομάδας
και να μπορέσουν να αναστοχαστούν στη συνέχεια σχετικά με τη
διαδικασία.
17. Οι οικοδεσπότες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των συζητήσεων
(ολοκληρωμένη εικόνα των θεμάτων με λύσεις που κατά πάσα
πιθανότητα έχουν ήδη σχηματιστεί).
18. Σκέψεις για την ομάδα:
 Γιατί θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματική αυτή η μέθοδος;
 Πιστεύετε ότι αυτή η μέθοδος θα μπορύσε να χρησιμοποιηθεί στο
πλαίσιο της εργασίας σας; Εάν ναι, γιατί;
 Πώς νιώσατε ως οικοδεσπότης/γραμματέας/συμμμετέχων;
 Ποιο πιστέυετε ότι είναι το πιο θετικό στοιχείο αυτής της
μεθόδου;
Λίστα υλικών για μεγάλες ομάδες:
 τραπέζια (4 ή 5 άτομα σε ένα τραπέζι)
 4 ή 5 καρέκλες ανά τραπέζι
 τραπεζομάντιλο για κάθε τραπέζι (συνήθως κόκκινο και λευκή
πλαστική επικάλυψη) ή χάρτινο τραπεζομάντιλο
 Flip chart για τα γραφικά της ομάδας και ένα ή περισσότερα
φύλλα σε κάθε τραπέζι, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να
σχεδιάσουν, να κρατήσουν σημειώσεις, να αφαιρεθούν..
 βάζο με λουλούδια (μικρό) για κάθε τραπέζι
 μαρκαδόρους
 ρολό χαρτί μέτρου (για τη συλλογή και την επικόλληση των
συλλογικών ιδεών)
 χαρτοταινία (κολλάει αλλά βγαίνει εύκολα χωρίς να σκιστεί το
χαρτί)
 κουδούνι ή καμπανάκι για να προειδοποιεί τους συμμετέχοντες
για το τέλος του χρόνου ή για να τραβάει την προσοχή τους
 καφές, τσάι, νερό
 CDs (χαλαρωτική μουσική) και CD player, ηχεία
 ποικιλία μεγεθών post-it (ειδικά 3 x 5 ή 4 x 6 )
 πίνακες γραφής, τρίποδες flip chart ή μια επίπεδη επιφάνεια
τοίχου για το χαρτί μέτρου
 φορητά μικρόφωνα
Σε περίπτωση που το World Café διοργανώνεται για μικρότερες ομάδες
(π.χ. σε μια τάξη ή σε ένα σεμινάριο 12-20), μερικά από τα υλικά που
αναφέρονται παραπάνω μπορούν να αντικατασταθούν ή να λείπουν
εντελώς (π.χ. μικρόφωνο, βάζο κ.λπ.)
Η μέθοδος προσφέρεται για τη διευκόλυνση του συνεργατικού διαλόγου,
της ανταλλαγής γνώσεων και της δημιουργίας δυνατοτήτων για δράση
γύρω από ζητήματα που έχουν σημασία για τις ομάδες κάθε μεγέθους.
Οι συμμετέχοντες βελτιώνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για:
 αλληλεπίδραση
 συζήτηση
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Θεωρητική βάση

Πρακτικές
συμβουλές

 αμφισβήτηση
 κατανόηση
 ανάλυση
 νέες ιδέες
 πραγματοποίηση σχεδίων
 αξιολόγηση
 ανταλλαγή απόψεων
 αυτόνομη μάθηση κ.λπ.
Ξεκίνησε στις ΗΠΑ από την ακαδημαϊκό Juanita Brown και τον σύντροφό
της, David Isaacs, στις αρχές του 1990. Το World Cafe επιβεβαιώνει το
όνομά του, καθώς επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο.
Ως μια οργανωτική ή κοινωνική διαδικασία σχεδιασμού, το World Café
προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο για την ενίσχυση της ικανότητας των
ανθρώπων για συλλογική σκέψη. Γεννημένη μέσα από το παγκόσμιο
ενδιαφέρον στις μεθόδους διαλόγου και εύκολα εφαρμόσιμη σε
οργανώσεις και κοινότητες, δρα ως καταλύτης δυναμικών συζητήσεων και
ανοίγει νέες δυνατότητες για την ανάληψη δράσης.
Σε ένα διάλογο World Café, μικρές και οικείες συζητήσεις συνδέονται για
να οικοδομούνται, καθώς οι άνθρωποι κινούνται μεταξύ των ομάδων,
μεταδίδουν ιδέες και κάνουν νέες συνδέσεις γύρω από ζητήματα που
έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή, την εργασία, ή την κοινότητά τους.
Δεδομένου ότι αυτό το ζωντανό δίκτυο συνομιλιών εξελίσσεται μέσα από
αρκετούς γύρους έρευνας, η ανταλλαγή γνώσεων μεγαλώνει, η αίσθηση
του συνόλου γίνεται πιο ορατή και εξελίσσονται καινοτόμες δυνατότητες.
Λόγω της μοναδικής δομής του, το World Café επιτρέπει μεγάλες ομάδες,
συχνά εκατοντάδες ανθρώπους, να σκεφτούν μαζί δημιουργικά, ως μέρος
μιας ενιαίας, συνδεδεμένης συζήτησης.
Μια απλή συνειδητοποίηση λειτούργησε ως καταλύτης για την αυξανόμενη
επιτυχία του World Café: ο τρόπος που τα ανθρώπινα όντα συνομιλούν και
μετέχουν σε συζητήσεις πολύ συχνά δεν οδηγεί ούτε στην καλύτερη
κατανόηση ούτε στη βελτίωση της συνεργασίας. Αντίθετα, μπορεί να
προκαλέσει παρεξηγήσεις, ακόμα και συγκρούσεις. Αναγνωρίζοντας αυτή
την ατυχή ανθρώπινη τάση, οι πρωτοπόροι του World Café επέλεξαν να
εξετάσουν την ικανότητά μας να μιλήσουμε και να ακούσουμε ο ένας τον
άλλο σε μια συνομιλία.
(πηγή: http://www.collectivewisdominitiative.org/papers/WorldCafe.pdf )
Το World Café είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Όταν έχετε εισροή πληροφοριών, να μοιραστείτε τις γνώσεις, να
τονώσετε την καινοτόμο σκέψη, καθώς και να διερευνήσετε τις
δυνατότητες δράσης γύρω από πραγματικά ζητήματα της ζωής.
 Για να συμπεριλάβει άτομα - είτε συναντιούνται για πρώτη φορά
είτε όχι - σε αυθεντική συνομιλία.
 Για τη διεξαγωγή μιας σε βάθος διερεύνησης των βασικών
στρατηγικών προκλήσεων ή ευκαιριών.
 Για την εμβάθυνση των σχέσεων και της αμοιβαίας κυριότητας των
αποτελεσμάτων σε μια υπάρχουσα ομάδα.
 Για να δημιουργήσετε ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ ενός
ομιλητή και του ακροατηρίου.
 Για να συμμετάσχουν ομάδες μεγαλύτερες των 12 σε μια
αυθεντική διαδικασία διαλόγου.
Το World Café είναι λιγότερο χρήσιμο όταν:
 Κινείστε προς μια ήδη καθορισμένη λύση ή απάντηση.
 Θέλετε να μεταφέρετε πληροφορίες προς μία κατεύθυνση μόνο.
 Κάνετε λεπτομερή σχέδια εφαρμογής.
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Έχετε λιγότερα από 12 άτομα ( σε αυτή την περίπτωση καλύτερα
να χρησιμοποιήσετε ένα πιο παραδοσιακό κύκλο διαλόγου ή
κάποια άλλη προσέγγιση για την προώθηση μιας αυθεντικής
συνομιλίας).
Οι επτά αρχές σχεδιασμού του World Café είναι:
 Δώστε το πλαίσιο.
 Δημιουργήστε ένα φιλόξενο χώρο.
 Εξερευνήστε ζητήματα που έχουν σημασία.
 Ενθαρρύνετε την συμβολή όλων.
 Συνδέστε διαφορετικές προοπτικές.
 Ακούστε προσεκτικά για πρότυπα, ιδέες και βαθύτερα ερωτήματα.
 Μαζέψτε και μοιράστε τις συλλογικές ανακαλύψεις.
Το περιβάλλον στήνεται σαν ένα καφέ (με τραπέζια για τέσσερις, τραπέζια
που καλύπτονται από χάρτινα τραπεζομάντιλα, μερικά χρωματιστά στυλό
και, αν είναι δυνατόν, κεριά, ήρεμη μουσική και αναψυκτικά). Οι άνθρωποι
κάθονται τέσσερις ανά τραπέζι και έχουν μια σειρά από γύρους
συνομιλιών, διάρκειας από 20 έως 30 λεπτά, για ένα ή περισσότερα
ερωτήματα τα οποία είναι προσωπικά σημαντικά για αυτούς. Στο τέλος
κάθε γύρου, ένα άτομο παραμένει σε κάθε τραπέζι, ως οικοδεσπότης, ενώ
κάθε ένα από τα άλλα τρία πηγαίνει σε διαφορετικά τραπέζια. Οι
οικοδεσπότες των τραπεζιών καλωσορίζουν τους νεοεισερχόμενους στα
τραπέζια τους και μοιράζονται την ουσία της συζήτησης του εν λόγω
τραπεζιού μέχρι εκείνη την στιγμή. Οι νεοφερμένοι μεταφέρουν τυχόν
θέματα που έχουν - και η συζήτηση συνεχίζεται και εμβαθύνεται, καθώς ο
γύρος εξελίσσεται. Στο τέλος του δεύτερου γύρου, οι συμμετέχοντες
επιστρέφουν στο αρχικό τους τραπέζι - ή προχωρούν σε άλλα τραπέζια, για
ένα ή περισσότερους γύρους - ανάλογα με το σχεδιασμό του Café. Σε
επόμενους γύρους μπορούν να εξερευνήσουν ένα νέο θέμα ή να
εμβαθύνουν στο αρχικό. Μετά από τρεις ή περισσότερους γύρους,
ολόκληρη η ομάδα συγκεντρώνεται για να μοιραστεί και να διερευνήσει τα
αναδυόμενα θέματα, ιδέες και γνώσεις, τα οποία μετά καταγράφονται σε
flipcharts ή άλλα μέσα, για να καταστεί η συλλογική νοημοσύνη ολόκληρης
της ομάδας ορατή σε όλους, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να αναλογιστεί
πάνω σε οτιδήποτε έχει παραχθεί στην αίθουσα. Σε αυτό το σημείο το Café
μπορεί να τελειώσει ή να αρχίσει επιπλέον γύρους συνομιλητικής
εξερεύνησης.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος σε μια τάξη, το στήσιμο μπορεί να
ποικίλει ανάλογα με τις δυνατότητες.
Αν και το World Café σχεδιάστηκε αρχικά για συζητήσεις κοινωνικών
προβλημάτων, η διαδικασία μπορεί να τροποποιηθεί για συζητήσεις στην
τάξη σε διαφορετικά πεδία.

Μελέτη
περίπτωσης /
παραδείγματα

Εφαρμογές
Το «World Café» έχει άμεσες πρακτικές επιπτώσεις για το σχεδιασμό
συναντήσεων και συνεδρίων, τη διαμόρφωση στρατηγικής, την οργανωτική
ανάπτυξη, τη δημιουργία γνώσης, την αλλαγή του συστήματος.
Π.χ. Εσωτερικές συναντήσεις (συνεδρίαση ενός διοικητικού συμβουλίου,
συνάντηση τμήματος, συγκέντρωση εργαζομένων)
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Πιθανά θέματα: Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές προκλήσεις και
ευκαιρίες που αντιμετωπίζει ο οργανισμός μας; Πώς θα μπορούσε να
επιτευχθεί η ιδανική επικοινωνία στον οργανισμό αυτό; Πώς θα
μπορούσαμε να προωθήσουμε από κοινού το επίπεδο καινοτομίας του
οργανισμού μας; Πώς ταιριάζουν τα ατομικά οράματα των εργαζομένων
στο οργανωτικό όραμα;
Ένα Λύκειο στο Northumberland συγκάλεσε ένα World Cafe γύρω από το
θέμα «Συνεργασία στο σπίτι και στο σχολείο» προσκαλώντας εκπροσώπους
του προσωπικού, των φοιτητών και του συλλόγου γονέων. Θεώρησε ότι
προηγούμενες προσπάθειες για να προωθήσουν την καλύτερη λειτουργία
συνεργατικών σχέσεων ήταν πολύ «σχολικές» και δεν είχαν εντάξει
επαρκώς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη - το προσωπικό, τους γονείς και τους
ίδιους τους νέους - σε αυθεντική συνομιλία. Ήλπιζαν ότι η προσέγγιση του
World Café θα επιτρέψει να μοιραστούν διαφορετικές οπτικές γωνίες και
ανάγκες, θα μπορούσε να τονώσει την καινοτόμο σκέψη, καθώς και να
συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων και της αμοιβαίας κυριότητας των
αποτελεσμάτων.
Το Café ξεκίνησε με μια απλή άσκηση που όλοι έπρεπε να κάνουν - οι
συμμετέχοντες έπρεπε να σχεδιάσουν μια απλή εικόνα για να εκφράσουν
αυτό που ήθελαν να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της σχέσης
συνεργασίας. Ξεκινώντας έτσι, άρχισαν να μοιράζονται τις ιδέες τους. Τους
ζητήθηκε ύστερα να τις μετατρέψουν σε θέματα έρευνας. Παραδείγματα
των αρχικών ερωτήσεων που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες
περιλαμβάνουν τα εξής:
 Τι δουλεύει ήδη;
 Τι παρεμβαίνει αρνητικά στο δρόμο μιας καλύτερης συνεργατικής
σχέσης και πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί αυτό;
 Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς που οι εκπαιδευτικοί δεν
μπορούν;
 Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν τα σχολεία;
 Εάν οι γονείς και οι δάσκαλοι είχαν καλύτερες σχέσεις πώς αυτό
θα ωφελούσε τη μάθηση των μαθητών;
 Πώς μπορούν οι γονείς να υποστηρίξουν καλύτερα τη μάθηση των
νέων στο σπίτι;
Μετά από μια διαδικασία κοσκινίσματος, κατά την οποία οι συμμετέχοντες
εξέτασαν για επικαλυπτόμενες ερωτήσεις, επιλέχθηκαν 12 - μία για κάθε
τραπέζι.
Οι διοργανωτές κάλυψαν κάθε τραπέζι με χάρτινα τραπεζομάντιλα (χαρτί,
έτσι ώστε οι ιδέες και οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση να μπορούν να
καταγράφουν στο ίδιο το τραπέζι), και κάθε τραπέζι ήταν επίσης
εφοδιασμένο με φρούτα και αναψυκτικά. Καθώς υπήρχε ένα μείγμα
συμμετεχόντων, γονέων και φοιτητών, ελήφθη μέριμνα, ώστε να
διασφαλιστούν ειλικρινείς εισφορές, ενώ συμφωνήθηκαν επίσης
συμβάσεις «ανωνυμίας».
Πριν ξεκινήσει ο γύρος της συζήτησης, κάθε τραπέζι κλήθηκε να αναθέσει
γρήγορα βασικούς ρόλους:
 έναν «οικοδεσπότη» που θα μείνει πίσω για να μοιράσει την ουσία
της συνομιλίας του τραπεζιού.
 έναν «γραμματέα», ο οποίος σημείωνε τις βασικές ιδέες/γνώσεις
που παράγονται από την ομάδα, προσθέτοντας τις ιδέες που έχουν
ήδη σημειωθεί εκεί από προηγούμενες ομάδες.
 ένα «χρονομέτρη» που (στην προκειμένη περίπτωση) διασφάλιζε
ότι όλες οι ιδέες καταγράφηκαν και η συζήτηση έκλεισε μέσα στον
προβλεπόμενο χρόνο των 15 λεπτών.
Πέρα από τους ρόλους που περιγράφονται παραπάνω, κάθε τραπέζι
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κλήθηκε, επίσης, να επιλέξει ένα «φύλακα» που θα δίνει ιδιαίτερη
προσοχή στο κατά πόσο η ομάδα εκτρέπεται από το θέμα ή δείχνει
μεγαλύτερη επιθυμία να μιλήσει από το να ακούσει - ο φύλακας μπορούσε
να διακόψει τη συνομιλία για να προσφέρει τις παρατηρήσεις του και να
προτείνει μια στιγμή περισυλλογής και σιωπής.
Πριν αρχίσουν οι συνομιλίες, μοιράστηκε στους συμμετέχοντες το
ακόλουθο «συμβόλαιο του Café» (πηγή: επίσημη σελίδα του World Cafe βλ. σύνδεσμο παρακάτω):
 Εστιάστε σε αυτό που έχει σημασία.
 Συμβάλλετε με τη σκέψη και την εμπειρία σας.
 Μιλήστε από την καρδιά.
 Ακούστε για να καταλάβετε.
 Συνδέστε τις ιδέες.
 Ακούστε για βαθύτερα θέματα, ιδέες και ερωτήσεις.
 Παίξτε, αφαιρεθείτε, σχεδιάστε – το γράψιμο στο τραπεζομάντιλο
επιτρέπεται!
Κάθε ομάδα ενθαρρύνεται να πάρει λίγο χρόνο περισυλλογής προς το τέλος
του προκαθορισμένου χρόνου συνομιλίας, για να παρατηρήσει «τι
βρίσκεται στο επίκεντρο της συνομιλίας μας» έτσι ώστε οι νέες ιδέες να
μπορούν να καταγράφονται πριν διαλυθεί η ομάδα.
Στα μέσα των γύρων του Café, οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν επίσης για
μια συζήτηση με ολόκληρη την ομάδα, προκειμένου να μοιραστούν τα
σημαντικά θέματα που προκύπτουν και να βελτιώσουν τις αρχικές
ερωτήσεις.

Βιβλιογραφικές
αναφορές

(πηγή: http://www.teachingexpertise.com/e-bulletins/developing-effectiveparticipators-using-world-cafe-8689
- http://www.youtube.com/watch?v=6m7fpoAacBY
- http://www.youtube.com/watch?v=tPvpjAULEfE
- http://www.youtube.com/watch?v=2MUHShsxJE4
- http://www.youtube.com/watch?v=1cv82Yl0H7M
- http://www.youtube.com/watch?v=YrTKD8NpApY
- http://www.academia.edu/325518/Talk_about_a_Change_Using_t
he_World_Cafe_Method_to_Enrich_Public_Participation_in_Sustai
nability
- http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_Caf%C3%A9
- http://www.kstoolkit.org/The+World+Cafe
- http://gaurisalokhe.blogspot.ro/2009/07/lessons-learned-fromtraining-on-world.html
- http://talksharelearn.wordpress.com/2009/05/14/training-sessionon-the-world-cafe/http://bprleadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-cycles-andstyles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif
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