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Σχετικά με το 
έργο και αυτό το  

κείμενο 
 

 
Το πρόγραμμα Personalized Youth Work είναι ένα έργο διάρκειας 20 μηνών, το οποίο 

υλοποιείται από τέσσερις (4) ευρωπαϊκούς οργανισμούς, Point Europa (Ηνωμένο 

Βασίλειο), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH 

(Αυστρία), DEKAPLUS Business Services (Κύπρος), Your Ideas Matter Ltd. (Βουλγαρία). 

Σκοπός του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους σε νέους να εφαρμόζουν 

μια εξατομικευμένη προσέγγιση μάθησης όταν εργάζονται με νέους που επιδιώκουν να 

βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση των 

αναγκών και στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης. 

Αυτή η εργαλειοθήκη στοχεύει στην υποστήριξη των Youth Workers που παρέχουν 

μέτρα/υπηρεσίες ένταξης στην εργασία για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα και 

αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα των νέων μέσω της εφαρμογής διαφόρων καινοτόμων 

τεχνικών και στρατηγικών, με βάση την έννοια της εξατομικευμένης μάθησης. Η 

εργαλειοθήκη θα περιέχει πληθώρα δραστηριοτήτων και τεχνικών που θα εφαρμοστούν 

από τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας. 

 
Η Εξατομικευμένη Εργαλειοθήκη Εργασίας για νέους θα είναι εφαρμόσιμη σε διάφορες 

ρυθμίσεις και προγράμματα σπουδών, καθώς επικεντρώνεται στην υποστήριξη της 

παράδοσης και όχι στο συγκεκριμένο σύνολο ικανοτήτων κατά περίπτωση. Θα περιέχει 

λεπτομερή περιγραφή κάθε μεθόδου, θα παρέχει έναν αριθμό δραστηριοτήτων ανά 

θεματική περιοχή με οδηγίες για το πώς να τις πραγματοποιήσετε στην καθημερινή 

πρακτική, πρότυπα, συνδέσμους σε πρόσθετα υλικά. 

Η εργαλειοθήκη θα συμβάλει στην υποστήριξη των εργαζομένων για νέους στην ανάπτυξη 

και ανταλλαγή αποτελεσματικών μεθόδων, καθώς και στον εξοπλισμό τους με καινοτόμα 

εργαλεία και πόρους. Τα κενά των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των νέων θα 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και αποτελεσματικά, σύμφωνα με το τρέχον πλαίσιο και 

τις αναδυόμενες ανάγκες. Οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να είναι προορατικοί όσον 

αφορά την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η εργασία για νέους θα αυξήσει 

την ποιότητά της, καθώς και την αξιοπιστία των μεθόδων και τον πιθανό αντίκτυπό της. Οι 

εργαζόμενοι για νέους σε όλη την Ευρώπη θα μπορούν να εφαρμόζουν άμεσα την 

εργαλειοθήκη στην καθημερινή τους εργασία, καθώς δεν είναι προσαρμοσμένη σε ένα 

προκαθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και στόχος της είναι να ενισχύσει τη συνολική 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων για νέους που παρέχουν μέτρα ένταξης στην 

εργασία. Επιπλέον, η Εργαλειοθήκη μπορεί να συμπληρώσει το έργο των συμβούλων  
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σταδιοδρομίας στα σχολεία, καθώς και των επαγγελματιών ΕΕΚ και ΑΕΙ που παρέχουν 

επαγγελματικό προσανατολισμό. 

 

Μέσα σε αυτήν την Εργαλειοθήκη, ο αναγνώστης θα βρει 8 ενότητες / ενότητες με 

πρότυπα / παραρτήματα στην ενότητα 9. 

 

 

Θα είναι επίσης διαθέσιμο στα γερμανικά, ελληνικά και βουλγαρικά.  

 

Εκτός από αυτό το αποτέλεσμα, το έργο προσφέρει επίσης στο κοινό: 

 
 

 

Μεθοδολογία PYW που θα παρέχει δομημένες και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 

γραμμές για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η εξατομικευμένη μάθηση στην εργασία των 

νέων, προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας για την 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της εφαρμογής καινοτόμων 

πρακτικών και τεχνικών. Η μεθοδολογία θα βοηθήσει στην καθοδήγηση των 

εργαζομένων για νέους σε όλη τη διαδικασία: αξιολόγησης των αναγκών των νέων, 

διευκόλυνσης του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού περιεχομένου, προτάσεων για τον 

προγραμματισμό και την εκτέλεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πολλά άλλα.  

 

Η Ιστοσελίδα του έργου είναι διαθέσιμη στο: 

https:// www. personalisedyouthwork.  com 
 

Το προφίλ στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Personalised Youth Work Project 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Η τεχνολογία έχει αναλάβει πολλές από τις καθημερινές μας λειτουργίες και η εξάρτηση 

αυξάνεται ολοένα και περισσότερο κάθε μέρα. Παρατηρείται μια τεχνολογική έκρηξη μετά 

την πανδημία και η σχετική εξάρτηση από τους χρήστες έχει αυξηθεί σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιμετωπίσουν τις νεότερες γενιές, οι οποίες 

είναι γνώστες των ΤΠΕ και έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφοριών. Η χρήση της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση παρέχει στους μαθητές περισσότερες δυνατότητες μάθησης. 

Υπό το πρίσμα του μεταβαλλόμενου τοπίου διδασκαλίας και μάθησης, αυτό το κεφάλαιο 

στοχεύει να διερευνήσει τις τρέχουσες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της 

ικανότητας ΤΠΕ του εκπαιδευτικού. 

 

Η εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία (PLE) έχει γίνει μια δημοφιλής έννοια στην 

εκπαίδευση από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη συνεργασία όλων των παραγόντων, δηλαδή 

μελετητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών. Η παιδαγωγική, οι 

τεχνολογικές παρεμβάσεις, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά την αξιολόγηση των ευκαιριών και των προκλήσεων που προκύπτουν από αυτή την 

προσέγγιση. Το PLE δεν είναι μια τεχνική στροφή, αλλά μια παιδαγωγική μετάβαση με τη 

χρήση της τεχνολογίας. Τα εργαλεία που εμπλέκονται δεν διαφέρουν πολύ από αυτά ενός 

LMS: ιστολόγια, wiki και γραφείο online. 

 

Οι εκπαιδευτές αναζητούν τεχνολογικές παρεμβάσεις από τις αρχές του 21ου αιώνα για να 

διαχειριστούν τις συμβατικές παιδαγωγικές προκλήσεις, όπως η εξατομίκευση. Ένα 

μάθημα που θα ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή δεν είναι εύκολο να 

σχεδιαστεί, δεδομένου του μεγάλου αριθμού μαθητών με διαφορετικά στυλ μάθησης. 

Το PLE αυξάνει τη δέσμευση των μαθητών, με αποτέλεσμα καλύτερη απόδοση. Οι 

εκπαιδευτικοί αναμένεται να ασχοληθούν, να διαχειριστούν τους εκπαιδευτικούς πόρους 

και να εφαρμόσουν την τεχνολογία στην τάξη. Οι υπηρεσίες μάθησης που βασίζονται στο 

διαδίκτυο είναι διαθέσιμες στους δασκάλους για τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών. 

Τέτοια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλους 

μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

 

 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι τεχνολογικά ενημερωμένοι με τις τελευταίες 

εξελίξεις για να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : 

Εξατομικευμένο Μαθησιακό 
Περιβάλλον (PLE) 

 

 
 

Πολλοί δάσκαλοι έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες Ιστού για να δημιουργήσουν τοποθεσίες 

Web των μαθητών τους, ειδικά σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε διαθέσιμη φιλοξενία Ιστού 

ή όπου οι περιορισμοί ανάρτησης στο διαδίκτυο (Web) εμπόδιζαν τις προσπάθειες των 

δασκάλων να παρέχουν στους μαθητές τους κατάλληλους πόρους. Οι δάσκαλοι, τα σχολεία 

και οι γλωσσικές εταιρείες θα πρέπει να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών για 

συγκεκριμένους τύπους μαθητών.

PLE 
Εργαλεία 
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Οι υπηρεσίες αρχικής σελίδας που δημιουργήθηκαν πρόσφατα προσφέρουν 

μεγαλύτερη ευελιξία και λειτουργικότητα από προηγούμενες επιλογές. Η ικανότητα 

ενσωμάτωσης της ευελιξίας είναι μία από τις βασικές αρχές των PLE. Πολλά διαθέσιμα 

εργαλεία και υπηρεσίες, όπως wiki, φόρουμ, Twitter, κοινωνικά δίκτυα, στοιχηματισμός 

κ.λπ., έχουν σχεδιαστεί για να προωθούν το περιεχόμενο που δημιουργείται από 

μεμονωμένους χρήστες και να διανέμεται με συμμετοχή, δέσμευση και συνεργασία. 

Αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της αφοσίωσης και της 

απόδοσης μέσω εξατομικευμένης μάθησης. Διάφοροι τύποι εργαλείων και υπηρεσιών 

PLE, προσαρμοσμένοι από μια δημοσίευση των Bartolomé και Cebrian-de-la- Sernaare, 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1:  

 

Εργαλεία Υπηρεσίες 

 
Blogs 

 
Blogger, Wordpress 

Social bookmarking Delicious, Diigo, Digg, Zotero 

Social networks Facebook ,Linkedln, Academia, Plurk, Elgg, Basecamp 

RSS RSS Reader, Feedly, Bloglines 

Microblogs Twitter 

Search engine Google, Yahoo 

Image sharing Flickr 

Videoconference Skype, FlashMeeting 

Video/repository Youtube 

Email Email 

Wikis Wikispaces 

Online office Google Docs 

LMS Moodle, Sakai, Blackboard 

Mail lists/news Mail lists/newsletters 

Slidecastmz Slideshare 

Wikipedia Wikipedia 

Start pages Netvibes, Protopage, iGoogle 

Chat/IRC MSN 

Calendar Calendar 

Podcast Podcast 

Music Music 

Currículum documents Curriculum documents 
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Εργαλεία  

 
 

 
 

 
 

 
Virtual worlds 

 
Second Life 

Fora Fora 

Portfolios e-portfolios 

Files/document repository Dropbox, Drive 

Physical objects/sites Libraries, books, etc 

Books store Amazon 

Databases Databases 

Courses Free courses 

Address books Address books 

Webinars Webinars 

  Drawings  

Other Media 

Drawings 

TV, radio 

  Maps  

Analytics 

Google Maps 

Google Analytics 

 
 

Πίνακας 1: Συχνά χρησιμοποιούμενα PLE εργαλεία - παραδείγματα
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Εργαλεία Εξήγηση  

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : 

Τεχνολογίες που υποστηρίζουν την 
Εξατομικευμένη Μάθηση  

 

 

 
 

 
ALEKS - aleks.com 

 
Προσαρμοστικά προγράμματα αξιολόγησης τεχνητής 

νοημοσύνης και μάθησης που βασίζονται στο Διαδίκτυο που 

χρησιμοποιούν μια κατάλληλη, ανοιχτή ερώτηση απάντησης 

για τους μαθητές για να αξιολογήσουν τη βασική τους 

καθοδήγηση σχετικά με τη μάθηση. 

Area9 - area9learning.com Μια πλατφόρμα κατάλληλη για μάθηση και δημιουργία 
περιεχομένου. 

Brightspace - d21.com Οι τεχνολογίες IBM Cognos® ενσωματώνουν μια 

προσαρμοστική πλατφόρμα εκμάθησης με 

ενσωματωμένα αναλυτικά στοιχεία πρόβλεψης. 

Core Learning Exchange - 

core-bc.com 

Ένα σύνολο διδακτικών εργαλείων για τη δημιουργία 

εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού στην τάξη, την 

εύρεση πόρων (Core CollectionTM ) και τη χρήση τους στην 

εκμάθηση δεξιοτεχνίας. 

DreamBox Learning - 

dreambox.com 

Ένα προσαρμοστικό πλαίσιο εκπαίδευσης για αξιολόγηση 

συνεχούς μάθησης που αναλύει πάνω από 48.000 σημεία 

δεδομένων ανά μαθητή ανά ώρα για να εξασφαλίσει τον 

σωστό χρόνο. 

Enlearn - enlearn.org Μια προσαρμοστική πλατφόρμα που αντιμετωπίζει 

διάφορα προβλήματα και δημιουργεί νέο 

περιεχόμενο με βάση τις απαιτήσεις κάθε μαθητή. 

Προσαρμοστικά Εργαλεία 
Μάθησης 
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FrontRow - frontrow .com 

 
Μια πλατφόρμα για την υποστήριξη μαθητών 

μαθηματικών, αγγλικής γλώσσας και κοινωνικών 

επιστημών στην προσαρμοστική μάθηση. 

Gooru - gooru.org Εύκολη, βελτιστοποιημένη για τους εκπαιδευτικούς 

μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιεί ψηφιακά 

εργαλεία, πλατφόρμες αναλυτικών στοιχείων 

εκμάθησης και σχέδια μαθημάτων K-12. 

Inquire - inquireproject.com Ένα βελτιωμένο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο με διαδραστικές 

δυνατότητες που επιτρέπουν τη βαθιά ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας Al. 

Knewton - knewton.com Μια προσαρμοστική εκπαιδευτική πλατφόρμα για να 

ταιριάζει στις απαιτήσεις των μαθητών. 

Lexia - lexialearning.com Προσαρμοστική αξιολόγηση και εξατομικευμένη 

εκπαίδευση στον αλφαβητισμό. 

Redbird Advanced 

Learning - 

redbirdlearning.com 

Αυτή η συλλογή πόρων έχει δημιουργηθεί για να 

συμπληρώνει την ατομική ταχύτητα και το επίπεδο 

κατανόησης ενός φοιτητή και βασίζεται σε 25 χρόνια 

έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. 

Sparkx - sparx.co.uk Μια οικονομικά αποδοτική πλατφόρμα για τη δημιουργία 
δεδομένων. 

Teach to One: Math - 

newclassrooms.org 

Σχετικά με τη μοναδική ατομική εκμάθηση -Ένα 

προσαρμοσμένο πρόγραμμα μαθηματικών πρώιμης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Thinkster Math - 

hellothinkster.com 

Αυτό το λογισμικό μαθηματικής εκμάθησης που 

βασίζεται σε tablet ενσωματώνει οδηγίες με έναν 

πραγματικό δάσκαλο και εξατομίκευση τεχνητής 

νοημοσύνης για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης 

του παιδιού. 

 
Πίνακας 2: Προσαρμοστικά εργαλεία μάθησης - παραδείγματα
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Ωστόσο, τέτοια εργαλεία έχουν διευκολύνει το σχεδιασμό περιεχομένου μαθημάτων ακόμη  

και χωρίς γνώση κωδικοποίησης ή την ύπαρξη άλλων ειδικών εργαλείων. Τα εργαλεία συγγραφής 
χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση μαθημάτων συμμόρφωσης με το SCORM. 

 

 

 

https://www.instancy.com/learning-content-management-system/ 

 

Για να το απλοποιήσουμε αυτό, ας χρησιμοποιήσουμε τη ρύθμιση της βιβλιοθήκης ως παράδειγμα.  

Μπορείτε να το σκεφτείτε ως εξής: το LMS είναι η βιβλιοθήκη, τα μαθήματα eLearning ως βιβλία 

στη βιβλιοθήκη και τα εργαλεία συγγραφής ως οι επεξεργαστές κειμένου με τους οποίους γράφονται τα 

βιβλία. Το εργαλείο συγγραφής θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το τέλειο περιεχόμενο μαθημάτων,  

αλλά χωρίς το LMS, οι μαθητές σας δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό. 

Ένα LMS είναι ένα σύστημα που αποθηκεύει λεπτομέρειες σχετικά με τους λογαριασμούς του 
εκπαιδευόμενου, τα σχέδια εκμάθησης, το ιστορικό χρήσης των μαθητών και τα ίδια τα μαθήματα. 

Παραδείγματα εργαλείων συγγραφής παρατίθενται στον Πίνακα 3 παρακάτω.

      Εργαλεία  συγγραφής 
 

 

https://www.instancy.com/learning-content-management-system/
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Εργαλεία Εξήγηση 

 
 

 
 

 
 

 
Acrobatiq - acrobatiq.com 

 
Ένα ψηφιακό πλαίσιο για το ψηφιακό σε συμβατικά ή 

διαδραστικά μαθήματα που βασίζονται σε δεξιότητες 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για λογισμικό ως υπηρεσία 

(SaaS). 

FishTree - fishtree.com 
Ευθυγράμμιση περιεχομένου και κύριων μαθησιακών 

στόχων, δεξιοτήτων και ανατροφοδότησης σε 

πραγματικό χρόνο σχετικά με τις βελτιώσεις και τα 

αποτελέσματα των μαθητών, καινοτόμα συστήματα 

εκπαίδευσης και ευέλικτα εργαλεία συγγραφής για τον 

εξορθολογισμό της δημιουργίας μαθημάτων. 

SmartSparrow - 

smartsparrow.com 

Ένα δίκτυο εκμάθησης σχεδιαστών για ζωντανά, καθηλωτικά 

και προσαρμοστικά προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης. 

 

 

Πίνακας 3: Εργαλεία συγγραφής – παραδείγματα 

 

 

 

 

 

Η τεχνολογία ενισχύει τις στρατηγικές 

διαχείρισης της τάξης αξιολογώντας 

και αντιμετωπίζοντας εύκολα 

πολλαπλά στυλ μάθησης, 

δημιουργώντας καθοδηγούμενες 

οδούς μάθησης και παρέχοντας 

κανάλια για εξατομικευμένη πρόσβαση 

στο περιεχόμενο και την επικοινωνία. 

Οι συνεχείς αξιολογήσεις, οι 

στοχευμένες μαθησιακές εμπειρίες 

και η τακτική επικοινωνία αποτελούν 

βασικά συστατικά της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
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Εργαλεία  

 
 

 
Για να κατανοήσει τι γνωρίζει ένα παιδί σε μια δεδομένη χρονική στιγμή για να ενημερώσει την  

καθημερινή διδασκαλία, ο δάσκαλος απαιτεί εργαλεία βασισμένα στην τεχνολογία που  

μπορούν να αξιολογήσουν και να αναλύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών κατά 

παραγγελία. Ομοίως, οι δάσκαλοι απαιτούν την ικανότητα να εντοπίζουν και στη συνέχεια να 

διοχετεύουν στοχευμένους πόρους σε μεμονωμένους μαθητές για να υποστηρίξουν πολλαπλά  

επίπεδα μάθησης και παρουσιάζουν προκλήσεις που είναι κατάλληλες για κάθε μαθητή. Καθ' όλη  

τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας επικοινωνίας, στρατηγικές που δεν προκαλούν αναστάτωση 

στην τάξη, όπως «μηνύματα και συνομιλία» παρέχουν στους δασκάλους τη δυνατότητα να  

ενισχύουν και να υποστηρίζουν τους μαθητές και να ενθαρρύνουν τους μαθητές να έχουν πρόσβαση 

 στους δασκάλους τους ως μέντορες και οδηγούς. Στον Πίνακα 4, υπάρχουν μερικά παραδείγματα  

Εργαλείων Διαχείρισης Τάξης. 

 
 
 

 
 

 
Class Dojo - classdojo.com 

 
Μια πλατφόρμα για την προώθηση εποικοδομητικών 

συμπεριφορών και κουλτούρων των μαθητών, τη 

διαχείριση και συμπεριφορά της τάξης στο διαδίκτυο. 

Gradescope - gradescope.com Βοηθά τις αξιολογήσεις βαθμών ή τις εξετάσεις μέσω 

μιας διαδικτυακής διαδικασίας βαθμολόγησης 

δασκάλων. Βοηθά επίσης τους δασκάλους να 

παρακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία ολόκληρης 

της τάξης και να ενημερώνουν τους μαθητές σχετικά. 

τις σπουδές τους. 

LiFT - schoothackdo Μια πλατφόρμα διαχείρισης τάξης συνδεδεμένη με 

απαιτήσεις αποφοίτησης βάσει ικανοτήτων για 

εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης 

μαθητών. 

MassiveU - massiveu.com Ένα δίκτυο για την προώθηση της συλλογικής μάθησης 

που βασίζεται σε έργα. 

MassiveU - massiveu.com 

Watson Element for 

Educators - 

https://www.ibm.com/us- 

en/marketplace/education- 

insights 

Μια πλατφόρμα για να μεταμορφώσει τη διδασκαλία 

που προσφέρει τις καλύτερες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων, προκλήσεις και 

πολλά άλλα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

εκπαιδευτικοί για να αναπτύξουν ολοκληρωμένες 

στρατηγικές διδασκαλίας σε πραγματικό χρόνο. 

 
 

Πίνακας 4: Εργαλεία διαχείρισης τάξης – παραδείγματα 

https://www.ibm.com/us-/
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Τήρηση αρχείων προσέλευσης 

Αποθήκευση βαθμών 

 Υπολογισμός μέσου όρου βαθμολογίας 

 Διαχείριση προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων eLearning 

 Επεξεργασία και κοινή χρήση ενοτήτων και 

πόρων επαγγελματικής ανάπτυξης 

Διεξαγωγή επαγγελματικών αξιολογήσεων  

Συνεργασία σε απομακρυσμένα και υβριδικά 

μαθήματα 

Τηλεδιάσκεψη μέσω ενσωματώσεων  LMS  

Ασύγχρονη και  σύγχρονη 

επικοινωνία  και συνεργασία 

Εκπαιδευτικά μαθήματα, 

ενότητες, υλικά  και άλλων 

πόρων 

Ανάπτυξη και αρακολούθηση 

διαδικτυακών πρωτοβουλιών 

μάθησης

Εργαλεία συστημάτων διαχείρισης μάθησης (LMS) 
 



USING TECHNOLOGY IN APPLYING 

PERSONALISED LEARNING 1 

Αυτό το έργο (αρ. 2020-3-UK01-KA205-094063) έχει χρηματοδοτηθεί με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται στο παρόν. 

 

 

 
 

 
Τα οφέλη του LMSs είναι : 

 

Ενοποίηση: ικανότητα διατήρησης ενός ευρέος φάσματος εκπαιδευτικών εργαλείων και 

πόρων συγκεντρωμένων, απλοποιώντας τις συνολικές πρακτικές οργάνωσης της τάξης 

 
Εύκολη πρόσβαση: διατηρώντας όλους τους πόρους κεντρικά, οι μαθητές και οι δάσκαλοι δεν 

ανησυχούν για την παρακολούθηση των στοιχείων σύνδεσης και των πληροφοριών για 

πολλαπλά διαδικτυακά εργαλεία εκμάθησης 

 
Εικονική δημιουργία μαθημάτων: για εκπαιδευτικούς που μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες 

προσαρμογής στο εικονικό εκπαιδευτικό υλικό, πολλά LMS προσφέρουν πόρους και εργαλεία για 

να βοηθήσουν στη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων 

 
Συνεργασία: απομακρυσμένη και υβριδική συνεργασία ώστε οι μαθητές να μπορούν εύκολα 

να συνδεθούν μεταξύ τους για ομαδικά έργα και καθημερινή ομαδική εργασία εικονικής τάξης 

 
Αυξημένη δέσμευση: όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να προσελκύσετε μαθητές 

σε μια εικονική τάξη, ειδικά μαθητές που είναι νέοι στο eLearning, με την πληθώρα κουίζ και 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών που παρέχονται από πολλά LMS, δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για 

τη διατήρηση των μαθητών σας ασχολούνται πλέον με δραστηριότητες στην τάξη 

 
Ψηφιακή μνήμη/οργανωμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη: με το σωστό LMS, είναι επίσης διαθέσιμη 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών που μπορούν εύκολα να μοιράζονται εκπαιδευτικό υλικό και 

πόρους από τα τρέχοντα και τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ τους 

 
Αξιολογήσεις: πολλά LMS περιλαμβάνουν ένα εργαλείο αξιολόγησης που επιτρέπει στους 

εκπαιδευτικούς να δημιουργούν αξιολογήσεις για να μετρήσουν την πρόοδο των μαθητών και 

οι πραγματικά διαισθητικές περιλαμβάνουν ακόμη και συστάσεις με βάση το αποτέλεσμα των 

αξιολογήσεων 

 
Αυτοματισμός: μόλις εισαγάγετε όλους τους βαθμούς των μαθητών σε μια πηγή, το LMS σας 

μπορεί να υπολογίσει τους τελικούς βαθμούς για εσάς, άλλες αυτοματοποιημένες διοικητικές 

εργασίες που προσφέρουν πολλά LMS είναι η δημιουργία αναφορών και η παρακολούθηση 

παρακολούθησης 

 
Συμμετοχή φροντιστή: για μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από φροντιστές, μπορείτε να 

παρέχετε κωδικούς σύνδεσης φροντιστή για να επιτρέψετε στους γονείς να επιβλέπουν την 

εργασία στο σπίτι και να παρακολουθούν την πρόοδο των παιδιών τους ανεξάρτητα 

 
Προσβασιμότητα: όπως κάθε σύγχρονη τεχνολογία, όσο πιο προσιτό είναι το λογισμικό, τόσο το 

καλύτερο. Η συντριπτική πλειονότητα των LMS είναι προσβάσιμα από οποιαδήποτε συσκευή, 

ανά πάσα στιγμή, δίνοντας σε μαθητές και καθηγητές την ευκαιρία να #LFA (Learn From 

Anywhere – Μάθηση από οπουδήποτε). 



USING TECHNOLOGY IN APPLYING 

PERSONALISED LEARNING 1 

Αυτό το έργο (αρ. 2020-3-UK01-KA205-094063) έχει χρηματοδοτηθεί με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται στο παρόν. 

 

 

Εργαλεία   

 

 

 
 

           Παραδείγματα εργαλείων Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης μπορείτε να δείτε στον παρακάτω  

                                                                               Πίνακα 5. 
 

 
 

 
 

 
Altitude Learning – 

https://www.altitudelearning.com/ 

 
Αυτή η πλατφόρμα παρέχει στους παρόχους 

εκπαίδευσης εξατομικευμένες υπηρεσίες για να 

βοηθήσουν τη μάθηση με επίκεντρο τους μαθητές. 

Agilix Labs - agilbc.com Ενθαρρύνει τη μεικτή διδασκαλία στην τάξη. 

Instructure - www.instructure.com Ένα ανοικτού κώδικα on-line LMS 

σχεδιασμένο για τη διαχείριση ολόκληρης 

της τάξης. 

Schoology - schoology.com Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

αξιολόγησης στο διαδίκτυο. 

Spark Matchbook Learning - 

matchbooklearning.com/ 

Μια πλατφόρμα για την εξαγωγή και το 

χειρισμό της γνώσης εκμάθησης προόδου 

της μαεστρίας. 

Summit Learning - 

https://www.summitlearning.org/ 

Αυτή η εξατομικευμένη πλατφόρμα μάθησης, που 

αναπτύχθηκε από δασκάλους, συνδυάζει 

περιεχόμενο και τεχνολογίες για αξιολόγηση κατά 

παραγγελία. περιλαμβάνει εξατομικευμένες οδηγίες 

και καθοδήγηση για έργα. 

 
 

Πίνακας 5 : Εργαλεία συστημάτων διαχείρισης μάθησης – παραδείγματα 

https://www.altitudelearning.com/
http://www.instructure.com/
https://www.summitlearning.org/
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2 DESIGNING A PERSONALISED LEARNING PLAN 

Αυτό το έργο (αρ. 2020-3-UK01-KA205-094063) έχει χρηματοδοτηθεί με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται στο παρόν. 

 

 

 
 

 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωρίζουν γιατί, τι και πώς θα πραγματοποιηθούν οι μαθησιακές  

εμπειρίες, επιτρέποντας την ευελιξία και την αυτο-υπευθυνότητα όσον αφορά τη μαθησιακή  

τους πορεία. Προκειμένου να προσαρμοστούν τα μαθησιακά σχέδια στις ατομικές ανάγκες και 

ενδιαφέροντα, τα επίπεδα των πραγματικών γνώσεων τους, καθώς και τυχόν υπάρχουσες 

 δεξιότητες και ικανότητες θα πρέπει να βρεθούν στην αρχή. Με βάση ερωτηματολόγια και αυτό-

αξιολόγηση, αυτά τα αρχικά αποτελέσματα των τεστ βοηθούν στον εντοπισμό τυχόν  

μαθησιακών κενών στους εργαζόμενους για νέους, τους εκπαιδευτικούς και τους ίδιους 

 τους μαθητές και στη συνέχεια μπορούν να αναπτυχθούν εξατομικευμένα σχέδια μάθησης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1 : 
Εντοπισμός μαθησιακών αναγκών μέσω 

αρχικών τεστ 

 
 

Στην αρχή ενός μαθήματος κατάρτισης ή καθοδήγησης στον επαγγελματικό προσανατολισμό, 
πρέπει να εντοπιστούν οι γενικές μαθησιακές ανάγκες και τα κενά, καθώς και οι προσωπικές 
δεξιότητες και ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση 
για τον σχεδιασμό εξατομικευμένων σχεδίων μάθησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των 
αξιολογήσεων, οι συμμετέχοντες, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, επιλέγουν μαθησιακά 
περιεχόμενα για να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό όφελος από το μάθημα ή την καθοδήγηση. 
Επιπλέον, τα αποτελέσματα καθιστούν ορατά ποιες άλλες δεξιότητες και ικανότητες μπορούν να 
αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Υπάρχουν τρία τυπικά στοιχεία για την κάλυψη 
αυτών, όπως περιγράφεται εδώ: 

 

 

 
 

Βασικό τεστ τοποθέτησης 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : 
Διαμόρφωση εξατομικευμένου πλάνου 

μάθησης 

 
 

Με τις μαθησιακές ανάγκες που εντοπίζονται μέσω των αρχικών δοκιμών και της αυτό-
αξιολόγησης, μπορεί να αναπτυχθεί το εξατομικευμένο σχέδιο μάθησης. Για αυτό,  
είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο 
και η υπογραφή συμφωνίας για την προβλεπόμενη μάθηση αποτελεί σύσταση σε αυτή 
τη φάση. 

 

 

 
 Καθορισμένοι μαθησιακοί στόχοι  

Βήματα για την επίτευξη των  στόχων 

 

Δείκτες και στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων 
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Ποιο ήταν το πιο χρήσιμο πράγμα που μάθατε σήμερα/αυτή την εβδομάδα/μέσα σε αυτό το μάθημα; 
 

  Ποιος ήταν ο μαθησιακός στόχος σήμερα / αυτής της εβδομάδας / αυτής της τάξης και τι μάθατε 
από αυτό; 

 

Ποιες ερωτήσεις παραμένουν στο μυαλό σας μετά από σήμερα/αυτή την εβδομάδα/αυτό το μάθημα; 
 

 

 

 

 
Τεστ τοποθέτησης ή σύντομες ερωτήσεις όπως: 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 

Τεστ κατάταξης για βασικές δεξιότητες 

 

 
Τεστ βασικών δεξιοτήτων διαδικτυακής τοποθέτηση 

 
 

 

 

Βήμα 1 
Κάθε εκπαιδευτικός έχει προσωπική πρόσβαση διαχείρισης στο διαδικτυακό τεστ τοποθέτησης για 

να ανοίξει μια «δωμάτιο» για τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν δεδομένα 

σύνδεσης από τους εκπαιδευτικούς τους για να εισέλθουν στο «δωμάτιό» τους. Στη συνέχεια 

κάνουν την ενότητα αξιολόγησης ανά ενότητα. Το τεστ παραμένει ανοιχτό έως ότου όλοι οι 

συμμετέχοντες στο ίδιο «δωμάτιο» θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις ενότητες. Αυτό τους επιτρέπει 

να αφιερώνουν το χρόνο τους για να διαβάσουν και να απαντήσουν προσεκτικά τις ερωτήσεις και 

τις εργασίες με τον δικό τους ρυθμό. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδό τους 

διαδικτυακά και να υποστηρίξει εάν χρειάζεται κάποια διευκρίνιση. 

 

Πηγή: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH 
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Βήμα 2 

Όταν όλοι οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν τη δοκιμασία τοποθέτησης, τα μεμονωμένα 

αποτελέσματα κατεβαίνουν ή εκτυπώνονται και εξετάζονται μαζί με τον εκπαιδευτικό. 

Αυτό επιτρέπει τη διεξαγωγή λεπτομερειών σε μεμονωμένα αποτελέσματα, εξηγώντας τα 

μαθησιακά κενά και πώς η βελτίωση θα επηρεάσει τις ατομικές προοπτικές 

σταδιοδρομίας. Βοηθά επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και των κινήτρων 

μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες που εντοπίζονται, μαζί με αυτά καθορίζονται τα προσωπικά   
σχέδια μάθησης για τους εκπαιδευόμενους. 

Τα μεμονωμένα αποτελέσματα τεκμηριώνονται σε μεμονωμένους φακέλους. 
 
 

 

Βήμα 3 

Στη συγκεκριμένη καλή πρακτική, υπάρχουν 8 πιθανές ενότητες μαθημάτων για να 

διαλέξετε. Κάθε μία από αυτές τις ενότητες έχει διάρκεια 3 εβδομάδων ( Γερμανικά 1 + 2, 

Αγγλικά 1 + 2 , Μαθηματικά 1 + 2 , ΤΠΕ 1 + 2 . )   

Σε κάθε ενότητα, μια «δοκιμή μαθησιακού στόχου» διεξάγεται στο τέλος κάθε 

εβδομάδας. Τα αποτελέσματα του τεστ τοποθέτησης συγκρίνονται με τα αποτελέσματα 

αυτών των τεστ και βοηθούν στην κατανόηση του πού έχουν βελτιωθεί οι συμμετέχοντες 

ή πού εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα μαθησιακά κενά. 

Το στιγμιότυπο οθόνης δείχνει ένα παράδειγμα και παρέχει μια εικονική πρόσβαση στη δοκιμή 
τοποθέτησης. 

 

 

Όχι δεν χρειάζεται να πληρώσω 
περισσότερα 

 

Ναι, 720€. Δηλαδή 40€ 
παραπάνω. 

 Ναι 730€. Δηλαδή 50€ παραπάνω. 

 

 
Ναι 700€.Δηλαδή 20€ παραπάνω.

 

Διαδικτυακό εργαλείο για τεστ τοποθέτησης:  Socrative.com  

Αναφορές: https://www.google.com/forms/about 

Τέστ τοποθέτησης 

 

 

http://www.google.com/forms/about
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ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΣΚΗΣΗΣ 
Σχεδιασμός ενός αρχικού σχεδίου μάθησης για κάθε 

εκπαιδευόμενο της εκπαιδευτικής ομάδας 
 

 

 

 

 

       Χρονικό πλαίσιο 

 
 

 

 
 

 

 

 

Υλικά 

 

 

Εκτέλεση 
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Βήμα 2 : 

Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το αρχικό ερωτηματολόγιο ως άσκηση 

αυτοαξιολόγησης. Παρέχετε μια εκτυπωμένη έκδοση ή μια ηλεκτρονική πρόσβαση σε 

αυτήν. όποιο σας βολεύει. 

Για νέα ερωτηματολόγια, ένα παράδειγμα πώς να σχεδιάσετε ένα μεμονωμένο 

ερωτηματολόγιο μπορεί να βρεθεί στην παρουσίαση με θέμα «Σχεδιασμός 

ερωτηματολογίου» από την Adell Amer, η οποία περιγράφει τα βήματα στο σχεδιασμό 

ενός ερωτηματολογίου. Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

https://de.slideshare.net/AdellAmer/questionnaire-design-73079588 

 
Βήμα 3 : 

Όταν όλοι οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν την εργασία και απαντήσουν στα 

ερωτηματολόγια, θα ακολουθήσουν μεμονωμένες συνεντεύξεις για να επανεξεταστούν οι 

απαντήσεις τους και στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένα εξατομικευμένο σχέδιο μάθησης 

για το μάθημα. 

Το σχέδιο μάθησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να επισημαίνει υπάρχουσες δεξιότητες 

και ικανότητες, ενδεχόμενα κενά, μαθησιακούς στόχους, βήματα που πρέπει να γίνουν για 

την επίτευξη αυτών των μαθησιακών στόχων, προβλεπόμενα βήματα αξιολόγησης κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος και ποια στοιχεία απαιτούνται που δείχνουν ότι οι μαθησιακοί 

στόχοι επιτεύχθηκε όταν τελειώσει το μάθημα. 

Τα μεμονωμένα σχέδια πρέπει να έχουν μια πιο επίσημη έκκληση – επομένως αναζητήστε 

ένα ωραίο πρότυπο – και να το υπογράψετε ως εκπαιδευτής και να το υπογράψει και ο 

εκπαιδευόμενος. Θα φέρει σημάδι αμοιβαίας συναίνεσης. Ένα αντίγραφο παραμένει στον 

εκπαιδευτικό, ένα άλλο στον εκπαιδευόμενο να θυμάται και να έχει πάντα πρόσβαση στο 

σχέδιο μάθησης και τις πτυχές του. 

 

Απολογισμός: 

Όταν κάθε εκπαιδευόμενος έχει υπογράψει το αντίστοιχο εξατομικευμένο πρόγραμμα 

μάθησης, μπορεί να ακολουθήσει μια συνεδρία απολογισμού σε μια ομαδική συνεδρία. Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει καθοδηγητικές ερωτήσεις όπως «Σας έφερε νέες προοπτικές 

αυτή η δραστηριότητα;», «Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη μάθηση τώρα;» 

 

 

Περαιτέρω αναφορές: 
https:// www. edutopia. org/ blog/ student- centered- learning- starts- with- 

teacher- john- mccarthy 

http:// kathleenmcclaskey.  com/ tag/ personal- learning- plan/ 

https://de.slideshare.net/AdellAmer/questionnaire-design-73079588


This project (no. 2020-3-UK01-KA205-094063) has been funded with 

support from the European Commission. This document reflects the 

views only of the author and the Commission cannot be held responsible 

for any use which might be made of the information contained herein. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ                

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΝΕΩΝ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Ο Σχεδιασμός Μαθησιακής Εμπειρίας (LX Design) είναι μια προσέγγιση που βασίζεται  

στη μεθοδολογία με επίκεντρο τον μαθητή. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να  

εξατομικεύσετε την εργασία σας με νέους, καθώς το LX Design βοηθά τους μαθητές να 
επιτύχουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα με τρόπο προσανατολισμένο στο στόχο.  

Κάνει τη διαδικασία μάθησης να είναι και διασκεδαστική και αποτελεσματική. Συνδυάζει 
στοιχεία πολλών κλάδων, όπως φιλοσοφία, νευρολογία, γνωστική ψυχολογία, βιωματική 
μάθηση, σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη, σχεδιασμός παιχνιδιών, γραφιστική και πολλά  

άλλα.  

Με απλά λόγια, το LX Design συνδυάζει ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ και ΜΑΘΗΣΗ. 
Η ιδέα του LX Design γεννήθηκε το 2007 και πρωτοπόρος αυτής της προσέγγισης είναι ο  

Niels Floor - επιχειρηματίας, εκπαιδευτής, δάσκαλος, δημιουργός του καμβά της 

μαθησιακής εμπειρίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : 
Επεξήγηση της προσέγγισης σχεδιασμού LX 

 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ αφορά τις διάφορες καταστάσεις (προσωπικές και επαγγελματικές) που 

αντιμετωπίζουμε καθημερινά και οι οποίες έχουν κάποιο αντίκτυπο στη ζωή μας. 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ είναι ένα σύμπλεγμα καταστάσεων που οδηγούν στην απόκτηση 

νέων γνώσεων, δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων. 

 

Η μαθησιακή εμπειρία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσημα, μη τυπικά και ανεπίσημα. 
 
Η μαθησιακή εμπειρία μπορεί να συμβεί στο σχολείο, στο σπίτι, σε ένα κέντρο 
νεότητας, στο γήπεδο ποδοσφαίρου ή οπουδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. 

 
Η μαθησιακή εμπειρία μπορεί να συμβεί πρόσωπο με πρόσωπο, εικονικά, σε μικτή μορφή. 

 

Η κατανόηση της άφθονης φύσης της μαθησιακής εμπειρίας με τις απεριόριστες μορφές, 

μορφές, χρονοδιάγραμμα και τοποθεσία μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε μαθησιακές εμπειρίες 

για τις ομάδες-στόχους μας που είναι αποτελεσματικές και κάνουν τη διαφορά. 

 

 

Ανεξάρτητα από το αν η μάθηση πραγματοποιείται επίσημα ή μη, πρέπει να σχεδιαστεί. Ο 

σχεδιασμός μιας μαθησιακής εμπειρίας είναι μια δημιουργική διαδικασία, η οποία συνεπάγεται 

την ανάληψη ορισμένων βημάτων. Η προσέγγιση LX Design βασίζεται στα ακόλουθα στάδια: 
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Η όλη διαδικασία σχεδίασης ξεκινά με το να κάνετε στον εαυτό σας μια σημαντική ερώτηση σχετικά με το 

τι θέλετε να επιτύχετε με την ομάδα-στόχο σας. Για παράδειγμα: «Πώς μπορώ να υποστηρίξω ένα νέο άτομο 

με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων για να ενισχύσει την απασχολησιμότητά του;». Στην αρχή η 

ερώτηση μπορεί να ακούγεται πολύ γενική και χρειάζεται επανεξέταση. Η διατύπωση της πιο σχετικής 

ερώτησης είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα, επομένως, θα πρέπει να αφιερωθεί αρκετός χρόνος για 

να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε να επιτύχετε με τους μαθητές σας. 

ΕΡΕΥΝΑ 

 
Για να προχωρήσετε τη διαδικασία, πρέπει να ερευνήσετε τουλάχιστον τον μαθητή σας και το επιθυμητό 

αποτέλεσμα (μαθησιακό αποτέλεσμα). 

Η μελέτη των ανθρώπων που θα υποστηρίξετε (αυτοί που θα μάθουν από την εμπειρία που δημιουργείτε) 

είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία σχεδιασμού. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι 

διεξάγοντας μια συνομιλία πριν από το σχεδιασμό της μαθησιακής εμπειρίας. Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή 

άτυπης συζήτησης, συνέντευξης, παρατήρησης ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής μεθόδου για την εξαγωγή 

των απαραίτητων πληροφοριών. 

Το μαθησιακό αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε με τον εκπαιδευόμενο και πώς αυτό 

θα επηρεάσει θετικά τη ζωή του. Μόλις μάθετε το επιθυμητό μαθησιακό αποτέλεσμα, μπορείτε να ορίσετε 

τους μαθησιακούς στόχους (τους στόχους της μαθησιακής εμπειρίας). 

 

 
Η ανάπτυξη ιδεών για τη μαθησιακή εμπειρία είναι το πρώτο βήμα στη δημιουργική διαδικασία. Ο 

καταλληλότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω του καταιγισμού ιδεών. Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο 

να ζητήσετε επίσης από άλλα άτομα στην ομάδα σας, ή ενδιαφερόμενα μέρη, να σας υποστηρίξουν σε αυτό 

το έργο. Το επόμενο βήμα θα ήταν να μετατρέψετε τις ιδέες σας σε μια ιδέα, η οποία ουσιαστικά μετατρέπει 

τις ιδέες σας σε ένα πιο δομημένο σχέδιο σχετικά με το «τι», «πώς» και «με ποιους πόρους» θα αναπτύξετε 

τη μαθησιακή εμπειρία. 

 
 

Σε αυτό το στάδιο μετατρέπετε την ιδέα σε πρωτότυπο. Το πρωτότυπο μπορεί να είναι εξαιρετικά 

λεπτομερές ή λιγότερο, ανάλογα με τους συγκεκριμένους στόχους σας. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να 

δημιουργήσετε ένα λεγόμενο «πρωτότυπο χαρτιού». Μπορείτε να ξεκινήσετε αναφέροντας όλους τους 

πόρους που θα είναι απαραίτητοι για τη μαθησιακή εμπειρία, π.χ. φυσικός χώρος, ηλεκτρονική συσκευή, 

στυλό και χαρτί κ.λπ. Δεύτερον, πρέπει να υπολογίσετε τι άλλο απαιτείται εκτός από τους πόρους που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια την εμπειρία, π.χ. κατευθυντήριες γραμμές, λίστα εργασιών κ.λπ. Στη 

συνέχεια, είναι σημαντικό να επιλέξετε τις μεθόδους που θα εφαρμόσετε και τους πόρους εκμάθησης που 

θα χρησιμοποιηθούν. 
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Να είσαι δημιουργικός ! 

Για να σχεδιάσετε μια μαθησιακή εμπειρία, πρέπει να απελευθερώσετε τον δημιουργικό 

σας εαυτό. Χρησιμοποιήστε την δημιουργικότητα σας ως  “τροφή” που δίνετε στη 

διαδικασία. 

 
Να είσαι αναλυτικός ! 

Για να αναπτύξετε μια πραγματικά αποτελεσματική εμπειρία, πρέπει να είστε σε θέση να 

αναλύετε και να αναλογίζεστε τα πλαίσια, τις στάσεις, το συγκεκριμένο υπόβαθρο , τις 

ανάγκες και πολλά άλλα … 

 
Να ξεχάσεις αυτό που ξέρεις! 

Οι προκαταλήψεις και οι ιδέες για το πώς πρέπει να μοιάζει η μάθηση δεν θα βοηθήσουν 

μια διαδικασία σχεδιασμού LX. Πρέπει να αφήσετε τα μοντέλα που βασίζονται σε 

πρότυπα και να δημιουργήσετε μοναδικές εμπειρίες. 

 

 

 

 

Τι χρειάζεται για να είσαι σχεδιαστής LX  
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Επικεντρωθείτε στον μαθητή ! 

Για να εστιάσετε στον μαθητή, πρέπει να αλλάξετε τη “λειτουργία ενσυναίσθησης”. Μια 

εξατομικευμένη εμπειρία μπορεί να δημιουργηθεί μόνο επαναλαμβάνοντας συνεχώς στον 

εαυτό σας ότι ο μαθητής είναι η πιο σημαντική πτυχή της όλης εμπειρίας. 

 
Μάθετε πως λειτουργεί ο εγκέφαλος ! 

Όταν ορίζετε μια μαθησιακή εμπειρία, προσπαθήστε να ενσωματώσετε πρακτικές που 

εξηγούν τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδρά με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

 
Να είστε πρακτικοί και ευφάνταστοι ταυτόχρονα! 

Τα αποτελεσματικά σχέδια εκμάθησης είναι καινοτόμα αλλά και απλά. Επομένως, 

προσπαθήστε να ισορροπήσετε ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την πρακτικότητα.

  

Επιλέξετε την τεχνολογία με σύνεση ! 

Η τεχνολογία που επιλέγετε (ή η έλλειψη τεχνολογίας) θα πρέπει να βασίζεται στο τι είναι 

καλύτερο για έναν δεδομένο μαθητή να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η 

τεχνολογία πρέπει να είναι το μέσο και όχι ο ίδιος ο στόχος! 

 

Ευθυγραμμίστε τις προοπτικές ! 

Θα πρέπει πάντα να προσπαθείτε να χαρτογραφήσετε την ποικιλία των αναγκών και των 

προοπτικών για να δημιουργήσετε μια μαθησιακή εμπειρία που λειτουργεί για τους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

 

 

Ανεξάρτητα από το πλαίσιο, όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θέτουν στον εαυτό 

τους την ίδια ερώτηση – «Τι μπορώ να κάνω για να υποστηρίξω τους νέους που υπηρετώ για 

την επίτευξη των ονείρων/στόχων/φιλοδοξιών τους;». Η δημιουργία της καταλληλότερης 

μαθησιακής εμπειρίας αποτελεί μέρος της καθημερινής δουλειάς των εργαζομένων για νέους, 

και ακόμη κι αν αυτή η διαδικασία δεν είναι πάντα σκόπιμη και δομημένη, βρίσκεται στον 

πυρήνα της αποστολής και του ρόλου του εργαζομένου για νέους. 

Το LX Design μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην καθημερινή εργασία με νέους για να 

ενισχύσει την απασχολησιμότητά τους, καθώς προσφέρει ένα πλαίσιο που καθοδηγεί τη 

διαδικασία σχεδιασμού.

Εφαρμογή του Σχεδίου LX  στη  Νεανική  Εργασία 
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Επομένως, όταν ένας εργαζόμενος για νέους ξεκινά ένα ταξίδι για να ενισχύσει τις πιθανότητες 

ενός νέου ατόμου να βρει τη σωστή δουλειά ή επαγγελματική σταδιοδρομία, το LX Design 

είναι ένα καλό εργαλείο για την υποστήριξη άλλων μεθόδων και πρακτικών. Από τα πιο 

σημαντικά θετικά του είναι: 

 

 

 Είναι μια «οριζόντια» προσέγγιση που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο.  

 Έχει μια απλή και εύκολη παρακολούθηση στη θεωρητική βάση. 

Είναι μάλλον διαισθητικό και βασίζεται στη δημιουργικότητα και το στυλ του "σχεδιαστή". 

 
Λαμβάνει υπόψη τις πολλές πτυχές της εμπειρίας του εκπαιδευόμενου, αλλά το πιο 

σημαντικό - τις ανάγκες του τελικού χρήστη. 

Οδηγεί στην ανάπτυξη ελκυστικού περιεχομένου. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 

 

Το YIM (ένας από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς στο έργο PYW) συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Η ομάδα μας έχει λάβει μέρος σε διάφορες 

δραστηριότητες για να υποστηρίξει τους νέους να πετύχουν το καλύτερό τους. 

Μία από τις μεθόδους που εφαρμόζουμε συχνά και αποτελεί επίσης βασικό συστατικό της διαδικασίας 

σχεδιασμού LX είναι ο λεγόμενος «Χάρτης Ενσυναίσθησης». Ο Χάρτης Ενσυναίσθησης είναι ένα εργαλείο 

που δημιουργήθηκε από τον Ντέιβ Γκρέι και η αποστολή του είναι «να βοηθήσει τους ανθρώπους να 

φανταστούν και να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο, ατομικά και μαζί». 

Ο Χάρτης που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας πρακτική έχει προσαρμοστεί για μαθητές από τη Niels 

Floor. 

Στο YIM χρησιμοποιούμε το Empathy Map για να καθορίσουμε το προφίλ των νέων που υποστηρίζουμε, το 

οποίο αποτελεί βασικό στάδιο (μέρος της ερευνητικής φάσης πριν από τη δημιουργία του LX Canvas) στο 

σχεδιασμό μιας μαθησιακής εμπειρίας. Μας βοηθά να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των μαθητών 

μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και τη μοναδικότητά τους. 

Για να συλλάβουμε αποτελεσματικά τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για το σχεδιασμό μιας 

εξατομικευμένης μαθησιακής εμπειρίας, αναπτύσσουμε μαζί με τον εκπαιδευόμενο έναν Χάρτη 

Ενσυναίσθησης. 

Η διαδικασία συνεπάγεται την υποβολή ορισμένων ερωτήσεων στον εκπαιδευόμενο. Οι 

απαντήσεις καταγράφονται στον Χάρτη Ενσυναίσθησης, ο οποίος περιέχει 4 κύρια 

τεταρτημόρια: ΕΙΝΑΙ, ΔΕΙΤΕ, ΓΝΩΡΙΖΩ και ΚΑΝΤΕ, χωρισμένα σε 2 τριγωνικά μέρη, το καθένα 

από τα οποία περιέχει μια συγκεκριμένη ερώτηση. Λαμβάνοντας απαντήσεις και στις 8 

ερωτήσεις, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας αποκτούν ένα λεπτομερές προφίλ του 

μαθητή τους. Ένα παράδειγμα του χάρτη μπορείτε να δείτε παρακάτω: 
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Ποιός είμαι ;  

Πως νιώθω; 

 

 

 

 

 

Πως συμπεριφέρομαι; 

Τι κάνω; 

 

 

Ποιες είναι οι 

απόχεις μου; 

Τι βλέπω; 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                Ποιες είναι οι δεξιότητες μου;

                                                          Τι ξέρω;  

 

 

Τι με παρακινεί να μάθω;  Τι με αποθαρρύνει να μάθω; 

BE 

DO  SEE 

KNOW 
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Παράδειγμα:  Είμαι ο Ivan Dimitrov, 20 ετών, άνεργος, από τη Σόφια.  
 
 
 

 

Αυτό θα σήμαινε ότι, για παράδειγμα, το "Πώς νιώθω;" θα μπορούσε να τεθεί η 

ερώτηση ως «Πώς αισθάνεστε όταν παρουσιάζετε τα δυνατά σας σημεία και τις καλές 

σας ιδιότητες σε άλλους ανθρώπους;». Το "Τι βλέπω;" Η ερώτηση θα μπορούσε να 

διατυπωθεί ως «Τι θεωρείτε ως ευκαιρία/πρόκληση που θα μπορούσε να προκύψει 

από αυτή τη μαθησιακή εμπειρία;» 
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ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΣΚΗΣΗΣ  

Ξεκινήστε με το  LX Σχέδιο 
(Φτιάξτε τον δικό σας 

καμβά LX) 
 

 

 

Ο LX καμβάς δημιουργήθηκε από τον Niels Floor το 2013. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για όποιον 

ενδιαφέρεται να δημιουργήσει καλύτερους τρόπους μάθησης. Βοηθά στη δομή της διαδικασίας 

σχεδιασμού σας και σας βοηθά να κάνετε τις καλύτερες επιλογές στην πορεία. 

 

 

 

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε το πρότυπο LX Canvas, όπως δημιουργήθηκε από τον Niels Floor,  

στο τέλος της Εργαλειοθήκης, κεφάλαιο 9. Λάβετε υπόψη ότι το πρότυπο προσφέρεται δωρεάν από 

 τον προγραμματιστή του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.
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Q1. Ποια είναι η προοπτική σας για την αποτελεσματική εργασία για τη νεολαία;    

Q2. Τι ρόλο παίζετε στη μαθησιακή διαδικασία; 

Q3. Ποιος είναι ο στόχος που θέλετε να επιτύχετε με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία; 

Q4. Ποιο μονοπάτι (ακολουθία δραστηριοτήτων)ακολουθείτε στη δουλειά σας με νέους; 
 

 
 

Q1. Ποια είναι η προοπτική σας για την αποτελεσματική εργασία για τη νεολαία; 
Τι βάζετε στον καμβά σας εξαρτάται από την οπτική σας. Επομένως, εάν θέλετε να σχεδιάσετε  
μια αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία για τους νέους που υπηρετείτε, πρέπει αεπανεξετάσετε 
την προοπτική σας. Η άποψή σας είναι το μείγμα γνώσεων και υποθέσεων που έχετε για το τι 
κάνει μια καλή μαθησιακή εμπειρία. Εάν η απάντησή σας στο Q1 ακούγεται πολύ συμβατική, 
τότε ίσως είναι καιρός να απαλλαγείτε από τις κοινές αντιλήψεις σχετικά με το τι είναι μια 
αποτελεσματική μέθοδος μάθησης και να φανταστείτε πώς «πρέπει να μοιάζει» η μάθηση στο 
πλαίσιο εργασίας των νέων για να κάνετε την εμπειρία αποτελεσματική για το νέο άτομο. 

Q2. Τι ρόλο παίζετε στη μαθησιακή διαδικασία; 
Να θυμάστε ότι η μαθησιακή εμπειρία που δημιουργείτε δεν αφορά εσάς, αλλά το νέο άτομο που θα 

υποστηρίξετε. Επομένως, εξετάστε το ρόλο σας στη διαδικασία ως διευκολυντής της μαθησιακής εμπειρίας, 
παρά ως εκπαιδευτής. Ο καμβάς σας πρέπει πάντα να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες του 
εκπαιδευόμενου (νεαρού ατόμου). θα πρέπει να είναι θετικό, προσωπικό και βαθύ. 
 

Q3. Ποιος είναι ο στόχος που θέλετε να πετύχετε με αυτήν την μαθησιακή εμπειρία; 
Εάν η απάντησή σας σε αυτήν την ερώτηση εστιάζεται σε αυτό που θα κάνετε και όχι σε αυτό που θα 

επιτύχει ο νέος ως αποτέλεσμα της μαθησιακής εμπειρίας που θα τον σχεδιάσετε και θα τον ολοκληρώσετε 
(για παράδειγμα: «Να εκπαιδεύσετε τους νέους πώς να αποδίδουν καλά σε συνεντεύξεις για 
δουλειά»), τότε πρέπει να ξανασκεφτείτε την προοπτική σας. Η αλλαγή της εστίασής σας από την 
«εκπαίδευση», την «διδασκαλία», τη «διδασκαλία» και ακόμη και την «υποστήριξη» των νέων στην ίδια τη 
«μαθησιακή διαδικασία» είναι καίριας σημασίας. Αναρωτηθείτε γιατί η καλύτερη απόδοση σε μια 
συνέντευξη για δουλειά θα είναι επωφελής για το νεαρό άτομο και πώς αυτό θα επηρεάσει άλλους τομείς 
της προσωπικής ή/και επαγγελματικής του ζωής. Τότε ίσως η απάντηση στην ερώτηση να μετατραπεί σε 
«Για να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι μαθαίνουν πώς να παρουσιάζουν την καλύτερη εκδοχή του 
εαυτού τους όταν κάνουν αίτηση για δουλειά».

Εκτέλεση 

 
 

 

 

 



APPLYING LEARNING EXPERIENCE 

DESIGN IN YOUTH WORK 3 

Αυτό το έργο (αρ. 2020-3-UK01-KA205-094063) έχει χρηματοδοτηθεί με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται στο παρόν. 

 

 

 

 

 

Q4. Ποιο μονοπάτι (ακολουθία δραστηριοτήτων) ακολουθείτε στη δουλειά σας με νέους; 

Διαβάστε προσεκτικά την απάντησή σας σε αυτήν την ερώτηση και, όταν αρχίσετε να συμπληρώνετε τον 

Καμβά σας, προσπαθήστε να κάνετε τα πράγματα διαφορετικά αυτή τη φορά. Η δημιουργία ενός καμβά LX 

είναι μια δημιουργική διαδικασία και πρέπει να κάνετε τη δική σας διαδρομή που να είναι όσο το δυνατόν 

εξατομικευμένη.. 

 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 

Καταγράψτε τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτύχει ο νέος ως αποτέλεσμα της μαθησιακής εμπειρίας. 

Για παράδειγμα: να παρουσιάσετε αποτελεσματικά τις προσωπικές ιδιότητες και τις 

επαγγελματικές ικανότητες κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων εργασίας πρόσωπο με πρόσωπο. 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ: 

Καταγράψτε τους μαθησιακούς στόχους όσον αφορά τη συμπεριφορά, τη διορατικότητα, τις δεξιότητες και 

τις γνώσεις. 

Για παράδειγμα: Συμπεριφορά – να ενεργείτε επαγγελματικά και σύμφωνα με την κατάσταση 

και το πλαίσιο. Διορατικότητα – να γνωρίζουν τις προσδοκίες, τις προκαταλήψεις και τις 

υποθέσεις των εργοδοτών. Ικανότητα – να είναι σε θέση να αναλύει τις ικανότητες και τις 

δυνάμεις του. να είναι σε θέση να παρουσιάσει τις σχετικές ικανότητες και δυνάμεις με πειστικό 

τρόπο… Γνώσεις – για να κατανοήσετε τις αρχές των συνεντεύξεων για δουλειά,…) 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ: 

Αναφέρετε τα ονόματα του/των μαθητή/ών σας (των νέων που θα αναλάβετε αυτή τη 

συγκεκριμένη μαθησιακή εμπειρία). Εδώ μπορείτε επίσης να αναφέρετε τον αριθμό τους, εάν 

σχεδιάζετε μια ομαδική εμπειρία. 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Συνοψίστε τα χαρακτηριστικά των μαθητών σας, όπως: ιστορικό, προφίλ, συγκεκριμένες ανάγκες, ηλικία 

κ.λπ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

Αποφασίστε πώς θα προσφέρετε τη μαθησιακή εμπειρία, δηλαδή φυσική (μορφή πρόσωπο με πρόσωπο), 

εικονική (χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) ή μεικτά.
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 

Αναλυτικά η τοποθεσία όπου θα πραγματοποιηθεί η μάθηση, καθώς αυτό είναι σημαντικό στοιχείο τόσο για 

πρόσωπο με πρόσωπο όσο και για εικονικές μορφές (π.χ. οι μαθητές σας μπορεί να μαθαίνουν στο διαδίκτυο 

αλλά βρίσκονται σε διαφορετική χώρα ή όπου υπάρχει μικρή πρόσβαση στο διαδίκτυο κλπ.) 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: 

Καταγράψτε όλους τους περιορισμούς που μπορεί να προκύψουν για να αμφισβητήσουν τη διαδικασία 

μάθησης. 

Για παράδειγμα: Χαμηλές γλωσσικές δεξιότητες. Καμία πρόσβαση στην τεχνολογία.  

Χαμηλό επίπεδο κινήτρων. Περιορισμένος χρόνος για μάθηση. και τα λοιπά. 

 
ΠΟΡΟΙ: 

Γράψτε όλα όσα έχετε στη διάθεσή σας για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μάθησης. Αυτό περιλαμβάνει 

τον χρόνο, τους οικονομικούς πόρους, την υποδομή, την τεχνολογία κ.λπ. 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: 
Σχεδιάστε τη στρατηγική σας γράφοντας πώς θα προσφέρετε τη μαθησιακή εμπειρία βήμα προς βήμα 
(χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχετε ήδη παράσχει για τις άλλες πτυχές παραπάνω). 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

Καταγράψτε όλες τις δραστηριότητες που σκοπεύετε να κάνετε με τους μαθητές σας. Βεβαιωθείτε ότι 

αυτά είναι ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες τους, το ιστορικό τους, τους περιορισμούς που έχετε εντοπίσει 

και τους πόρους που έχετε. 

Για παράδειγμα: Δραστηριότητα 1 Εισαγωγή σε τεχνικές και ασκήσεις αυτοστοχασμού. 
Δραστηριότητα 2 Σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος.  

Δραστηριότητα 3 Εκπαίδευση δεξιοτήτων παρουσίασης… 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Περιγράψτε τη διαδικασία μάθησης επισημαίνοντας τα βασικά ορόσημα στην πορεία. 

Για παράδειγμα: Εβδομάδα 1: Η Δραστηριότητα 1 + 2 λαμβάνει χώρα μέσω διαδικτυακής 
εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, που περιλαμβάνει 2 συνεδρίες 1 ώρας η καθεμία (συνολικά  

4 ακαδημαϊκές ώρες μάθησης). κατά τη διάρκεια των συνεδριών: θα κάνω μια άσκηση 
παγοθραυστικού. Εξηγήστε γιατί έχει σημασία ο αυτό-στοχασμός. Διεξάγετε μια άσκηση  

αυτο-στοχασμού που θα ζητήσει από τον εκπαιδευόμενο να σκεφτεί τα δυνατά και τα  

αδύνατα σημεία του. 10λεπτη καθοδηγητική συνεδρία…. 
 

Είναι πάντα καλή ιδέα να μοιράζεστε τον Καμβά σας με συνομηλίκους και να ζητάτε τη γνώμη και τα σχόλιά 

τους. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποκρυσταλλώσετε την ιδέα σας και να ξεκινήσετε να αναπτύσσετε 

ένα πρωτότυπο της μαθησιακής εμπειρίας. Ο Καμβάς όχι μόνο θα σας επιτρέψει να δείτε την πλήρη εικόνα 

και να εστιάσετε σε μια διαδικασία δημιουργικότητας που ευθυγραμμίζεται με τη διαδικασία μάθησης με 

βάση συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους, αλλά θα εμπνεύσει τους εργαζόμενους σε νέους να αναπτύξουν 

μοναδικές και πιο αποτελεσματικές μαθησιακές εμπειρίες για τους νέους που σερβίρισμα. 
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Αναφορές και πρόσθετη βιβλιογραφία: 
 
Learning Experience Design - https://lxd.org 

 
Gray, D., Brown, S. & Macanufo, J. 2010. Gamestorming – A playbook for innovators, 

rulebreakers and changemakers. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc. 

 
Gray, D. "Updated Empathy Map Canvas." Medium. 15 July 2017. https://medium.com/the- 

xplane-collection/updated-empathy-map-canvas-46df22df3c8a 

 
Rebecca M. Quintana, Stephanie R. Haley, Nathan Magyar, & Yuanru Tan, Integrating 

Learner and User Experience Design: A Bidirectional Approach - 

https://edtechbooks.org/ux/integrating_lxd_and_uxd 

 
Marty Rosenheck, CEO, Chief Learning Strategist at Cognitive Advisors, LLC, “Becoming a 

Learning Experience Designer”, 2015 - 

https://www.slideshare.net/MartyRosenheck/becoming-a-learning-experience-designer 

 
Foundations of Learning Experience Design (LXD) Webinar Series - 

https://flippedlearning.org/syndicated/8-resources-exploring-learning-experience-design-lx- 

design/ 

http://www.slideshare.net/MartyRosenheck/becoming-a-learning-experience-designer
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Η καθοδήγηση είναι μια ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ που βοηθά άτομα και οργανισμούς να επιτύχουν την 

καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Επικεντρώνεται στην αλλαγή και προσανατολίζεται στο 

αποτέλεσμα. Η καθοδήγηση στοχεύει στην αποτελεσματική χρήση διαφόρων εργαλείων 

και μεθόδων για την υποστήριξη της επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων μέσω της 

ανάληψης δραστηριοτήτων που οδηγούν στη μετατροπή των φιλοδοξιών σε 

πραγματικότητα. 

Η καθοδήγηση είναι ένα πεδίο που δανείζεται και βασίζεται σε θεωρίες και έρευνες από 

συναφή πεδία που έχουν έρθει πολύ πριν από αυτό. Είναι μια πολυεπιστημονική, 

πολυθεωρητική σύνθεση και εφαρμογή εφαρμοσμένης αλλαγής συμπεριφοράς. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Επεξήγηση Καθοδήγησης  
 

 

 
 

 

Για να ορίσετε τι ΕΙΝΑΙ η καθοδήγηση, είναι σημαντικό να επισημάνετε τι ΔΕΝ είναι. 
 

Η καθοδήγηση δεν είναι να συμβουλεύεσαι κάποιον για το τι είναι καλύτερο για αυτόν, 

καθώς η καθοδήγηση βασίζεται στην αντίληψη ότι ο coachee (το άτομο που λαμβάνει την 

καθοδήγηση) είναι αυτός που θέτει τους στόχους, παίρνει τις αποφάσεις και ακολουθεί ένα 

σχέδιο δράσης. 

Η καθοδήγηση δεν είναι θεραπεία και η κύρια εστίαση της είναι στο πώς να 

χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους που έχουμε. 

Η καθοδήγηση δεν είναι mentorship,  καθώς ο καθοδηγητής θα πρέπει πάντα να απέχει 

από την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών στον προπονητή. 

 

Η καθοδήγηση δεν είναι διδασκαλία, καθώς βοηθά τους μαθητές να μάθουν και δεν 

 τους  καθοδηγεί απλά. 
 

 

Μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του coaching (καθοδήγησης) είναι: 
 

 Το Coaching (καθοδήγηση) εστιάζει στο «εδώ και τώρα». 

Ο καθοδηγητής είναι ένας διευκολυντής της μάθησης. 

 
Το Coaching (καθοδήγηση) βοηθά τους ανθρώπους να μαθαίνουν. 

 
Το Coaching (καθοδήγηση) βοηθά να βρούμε τις απαντήσεις που ήδη γνωρίζουμε αλλά μπορεί να 
αγνοούμε. 
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Τις περισσότερες φορές το coaching (καθοδήγηση) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη λεκτική 

επικοινωνία. Η διαδικασία συνεπάγεται τη διατήρηση ενός διαλόγου από τον καθοδηγητή και 

τον καθοδηγούμενο, γνωστό και ως «καθοδηγητική συνομιλία», κατά τη διάρκεια του 

οποίου ο καθοδηγητής εφαρμόζει διάφορες τεχνικές επικοινωνίας. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
     

 

 

 

 

     ΑΝΟΙΧΤΕΣ-ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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Η ίδια η διαδικασία καθοδήγησης μπορεί να συνοψιστεί σε 5 βασικά στάδια: 
 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΓΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

 

     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-           

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΣΤΟΧΟΙ 

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ  
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Η αρχή μιας συζήτησης καθοδήγησης πρέπει να ξεκινήσει με τον καθορισμό ενός σαφούς σκοπού. 

Αυτό θα μπορούσε να είναι αναπτυξιακό (για τη βελτιστοποίηση των δυνατών σημείων του 

coachee), διαχείριση αλλαγών (για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας) ή απόδοση (για την ενίσχυση 

καλύτερων αποτελεσμάτων). Ο καθορισμός του στόχου θα μπορούσε να περιλαμβάνει την 

υποβολή ερωτήσεων όπως: 

 
Τι ελπίζετε να επιτύχετε με την υποστήριξη που προσφέρουμε; Πώς φαντάζεστε τον 

χρόνο που περνάτε στο κέντρο νεότητάς μας; 

 

Για να παρέχει επαρκή υποστήριξη, ο προπονητής πρέπει να κατανοήσει τις ανάγκες του ατόμου 

που θα προπονηθεί. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή ερωτήσεων για να καθοριστεί γιατί 

και πώς ο καθοδηγούμενος  αντιδρά σε διάφορες καταστάσεις. Κατάλληλες ερωτήσεις θα 

μπορούσαν να είναι: 

Ποιες τρεις δεξιότητες θεωρείτε τα κορυφαία δυνατά σας σημεία; Αν είχατε μια δεύτερη 

ευκαιρία τι θα κάνατε στην τάδε κατάσταση; 

Κατά τη διάρκεια του σταδίου "παροχής ανατροφοδότησης" ο καθοδηγητής υποτίθεται ότι 

μοιράζεται παρατηρήσεις. Αυτό πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, καθώς ο καθοδηγητής δεν 

πρέπει ποτέ να είναι επικριτικός. Η ανατροφοδότηση που παρέχεται από τον καθοδηγητή 

θα πρέπει να δίνει χώρο για αυτογνωσία, επομένως θα πρέπει να αποτελείται από θετικές 

δηλώσεις και εποικοδομητικό λογαριασμό που επικεντρώνεται στον αντίκτυπο από 

ορισμένες ενέργειες του καθοδηγητή. 

 
Η ανάλυση αναγκών σε συνδυασμό με την ανατροφοδότηση θα πρέπει να οδηγήσει στον 

καθορισμό των στόχων του καθοδηγητή. Αυτά είναι ατομικά και πρέπει να ορίζονται από 

τον καθοδηγούμενο και όχι από τον καθοδηγητή. Ο ρόλος του καθοδηγητή είναι να 

βοηθήσει τον καθοδηγούμενος να θέσει ρεαλιστικούς στόχους που θα ήταν εφικτό να 

ακολουθηθούν και να επιτευχθούν. Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να βοηθήσουν τη 

διαδικασία:: 

 
Ποια είναι τα τρία πράγματα που μπορείτε να κάνετε τον επόμενο ένα μήνα για να 

νιώσετε πιο σίγουροι κατά τη διάρκεια της επόμενης συνέντευξης εργασίας σας; Πώς θα 

επιτύχετε αυτόν τον στόχο; Γιατί να έχετε καλές επιδόσεις σε αυτή τη συνέντευξη να σας 

κάνει ευτυχισμένους;
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Για να χαρακτηρίσετε τον εαυτό σας ως "Καθοδηγητή" πρέπει να αναλάβετε ειδική 

εκπαίδευση και σε ορισμένες περιπτώσεις πιστοποίηση. Ωστόσο, ο καθένας μπορεί 

να εφαρμόσει τεχνικές καθοδήγησης για να υποστηρίξει την καθημερινή του 

εργασία, η οποία περιλαμβάνει την υποστήριξη των ανθρώπων για να επιτύχουν 

το καλύτερό τους.  

Υπό αυτή την έννοια, η καθοδήγηση θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική μέθοδος 

που πρέπει να χρησιμοποιήσετε όταν εργάζεστε με νέους, ειδικά όταν πρόκειται 

να τους βοηθήσετε να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα τους. Απλά πρέπει να 

τους βοηθήσετε να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα τους. Παρακάτω 

παρατίθενται μερικά από τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού 

καθοδηγητή. 

 

Να είστε θετικός ! 

Ο καθοδηγητής δεν πρέπει να διορθώνει λάθη και να είναι επικριτικός. Θα 
πρέπει πάντα να προσπαθείτε να είστε θετικοί εάν θέλετε να πετύχετε το 
καλύτερο από τους νέους που υποστηρίζετε. 

Να είστε ενθουσιώδης ! 

Ένας καλός καθοδηγητής είναι ενθουσιώδης για να βοηθήσει τους ανθρώπους 
να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους. Ο ενθουσιασμός θα προκαλέσει 
καλύτερη ανταπόκριση από τους νέους που υποστηρίζετε. 

Να είστε υποστηρικτικός ! 

Η καθοδήγηση έχει να κάνει με το να πάρει στους ανθρώπους αυτό που 
χρειάζονται για να αποδώσουν καλύτερα, συμπεριλαμβανομένης της 
συναισθηματικής υποστήριξης, της ενσυναίσθησης, των εργαλείων, του 
χρόνου κ.λπ. 

Χτίστε εμπιστοσύνη ! 

Για να κάνουν τους νέους να μοιραστούν τα όνειρα, τους φόβους και τις 
αντιλήψεις τους απαιτεί μεγάλη εμπιστοσύνη. Μπορείτε να εφαρμόσετε 
τεχνικές καθοδήγησης μόνο σε άτομα που σας εμπιστεύονται, καθώς μέρος της 
διαδικασίας αφορά την αποκάλυψη του εσωτερικού εαυτού σας. 

Επικεντρωθείτε στην επίτευξη των στόχων! 

Θυμηθείτε ότι η καθοδήγηση είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα! Μην ξεχνάτε ποτέ 
ότι ο βασικός σας ρόλος είναι να υποστηρίζετε τους νέους στην επίτευξη των στόχων τους. 

Να είστε παρατηρητικός ! 

Το να είσαι παρατηρητικός σημαίνει κάτι περισσότερο από το να κρατάς τα μάτια και τα 
αυτιά σου ανοιχτά. Οι καθοδηγητές πρέπει να γνωρίζουν τι δεν λέγεται, καθώς και τι είναι, 
και να λαμβάνουν υπόψη τη γλώσσα του σώματος και τον τόνο της φωνής.

Τι χρειάζεται για να γίνεις 
καθοδηγητής 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, η καθοδήγηση θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική μέθοδος 

που πρέπει να χρησιμοποιήσετε όταν εργάζεστε με νέους για να ενισχύσετε την 

απασχολησιμότητα τους. Η εφαρμογή τεχνικών προγύμνασης δεν είναι κάτι νέο για 

την εργασία των νέων και υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να το 

κάνετε αυτό σε καθημερινή βάση. 

Είναι μία από τις κύριες ευθύνες των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας να 

βοηθήσουν τους νέους να κατανοήσουν πώς να επιτύχουν τους στόχους τους και να 

επιτύχουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Ως εκ τούτου, η 

καθοδήγηση, με την εστίασή του στο να βοηθήσει τον καθοδηγούμενο να 

συνειδητοποιήσει και να χρησιμοποιήσει σκόπιμα τα δυνατά του σημεία, είναι μια 

μέθοδος της οποίας τα οφέλη είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας μπορεί να 

θεωρήσουν χρήσιμο να εφαρμόσουν ορισμένες τεχνικές καθοδήγησης σε συνδυασμό 

με άλλα χρήσιμα εργαλεία και μεθόδους. Στο τέλος, αυτό που έχει σημασία είναι οι 

νέοι που υποστηρίζετε να λαμβάνουν την πιο κατάλληλη υποστήριξη που μπορούν 

να λάβουν, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και φιλοδοξίες τους. Είναι χωρίς 

αμφιβολία ότι η καθοδήγηση συνδέεται στενά με τη διασφάλιση μιας 

εξατομικευμένης εμπειρίας. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  
 

Η ομάδα του YIM αποτελείται από ειδικούς, ορισμένοι από τους οποίους είναι πιστοποιημένοι 

προπονητές, οι οποίοι συχνά εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές προπόνησης για να 

συμπληρώσουν τη δουλειά τους με νέους. Από την πείρα γνωρίζουμε ότι οι προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο παιχνίδι παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για την υποστήριξη των ομάδων-

στόχων μας, γι' αυτό προσπαθούμε να συνδυάσουμε την καθοδήγηση με τρόπους 

αλληλεπίδρασης, όπου οι νέοι ενθαρρύνονται να αυτό στοχαστούν και να αυξήσουν την 

αυτογνωσία τους. 

Ένα τέτοιο εργαλείο που χρησιμοποιούμε και βασίζεται στις βασικές αρχές της 

καθοδήγησης είναι οι λεγόμενες “YOCO Cards”. Οι κάρτες YOCO αναπτύχθηκαν ως μέρος 

του έργου Erasmus+ «Ενεργή Συμμετοχή Νέων μέσω Ενδυναμωμένης Ηγεσίας». Αυτή 

είναι μια προσέγγιση βασισμένη στο παιχνίδι για την υποστήριξη των εργαζομένων για 

νέους στην εργασία τους με τους νέους. Οι κάρτες YOCO στοχεύουν στην ανάπτυξη της 

αυτογνωσίας των νέων και στην επίτευξη των προβλεπόμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (στόχων). 

Η τράπουλα περιέχει 5 ομάδες (τέσσερα έτοιμα προς χρήση και ένα κενό), που περιέχουν μια  

περιοχή για συζήτηση και προβληματισμό. Κάθε κάρτα έχει 2 όψεις - η μία επικεντρώνεται στο 
αναλυτικό μέρος του εγκεφάλου και αναπαρίσταται με μια λέξη ή ερώτηση και η άλλη εστιάζει  

στο δημιουργικό μέρος του εγκεφάλου και αντιπροσωπεύεται από μια εικόνα. 

 
Βρείτε τα πρότυπα στο τέλος της εργαλειοθήκης, κεφάλαιο 9. 
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Η αρχή είναι ότι όλες οι κάρτες απλώνονται και ο νεαρός καλείται να επιλέξει 3 κάρτες που 

ανταποκρίνονται περισσότερο στον τρόπο που νιώθει για μια δεδομένη πτυχή. Στη συνέχεια, 

ο εργάτης νέων (εφαρμόζοντας τις αρχές της καθοδήγησης) ξεκινά μια συζήτηση σχετικά με 

το τι έκανε το νεαρό άτομο να επιλέξει αυτές τις συγκεκριμένες κάρτες, πώς ερμηνεύει το 

νόημά τους και πώς αυτές οι κάρτες σχετίζονται με την εν λόγω πτυχή, π.χ. έλλειψη 

αυτοπεποίθησης να παρουσιάσει τις δικές του δυνατά σημεία κατά τη διάρκεια μιας 

συνέντευξης για μια νέα δουλειά. Στη συνέχεια ζητείται από το νεαρό άτομο να εξετάσει την 

πίσω όψη κάθε κάρτας και να αναπτύξει περαιτέρω την εν λόγω πτυχή. Τέλος, ο εργαζόμενος 

στον τομέα της νεολαίας υποστηρίζει τον νεαρό να βγάλει κάποια συμπεράσματα και να κάνει 

ένα σχέδιο για το πώς να αντιμετωπίσει την πτυχή που επιθυμεί να αλλάξει/να ενισχύσει. 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις κάρτες YOCO μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

https://www.apel-project.eu/wp-content/uploads/2021/08/ENG_A4_template_YOCO.pdf 

 
Μια ψηφιακή έκδοση των καρτών YOCO είναι διαθέσιμη δωρεάν στη διεύθυνση: 

https://www.mc-celje.si/yoco/en/ 

https://www.apel-project.eu/wp-content/uploads/2021/08/ENG_A4_template_YOCO.pdf
https://www.mc-celje.si/yoco/en/
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ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΣΚΗΣΗΣ 

Κλινική Περιπτώσεων 
 

 

Η κλινική περιπτώσεων είναι ένα εργαλείο, που αναπτύχθηκε από τον Otto Scharmer και  
συνδέεται με τη λεγόμενη U Theory. Βοηθά τους ανθρώπους να υιοθετήσουν έναν νέο 
τρόπο λήψης αποφάσεων για σημαντικές πτυχές της ζωής. Βασίζεται στην υπόθεση ότι έχουμε  
την τάση να βασίζουμε το μοντέλο σκέψης μας σε αυτό που έχουμε βιώσει στο παρελθόν, κάτι  
που μας κάνει «τυφλούς» για πιο αποτελεσματικές λύσεις. Η κλινική περιπτώσεων  
στοχεύει να επιτρέψει στους ανθρώπους να επικεντρωθούν στο «εδώ» και το «τώρα».  
Επιτρέπει την εξατομικευμένη εργασία μέσα σε μια ομάδα, όπου όλοι οι συμμετέχοντες  
ενεργούν ως προπονητές. Αυτή είναι μια εξαιρετική δραστηριότητα για τη δέσμευση  
ολόκληρης της ομάδας νέων και ταυτόχρονα για να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση των 
 ατομικών αναγκών και περιστάσεων. 
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Βήμα 1 : 

Ο νεαρός εργαζόμενος ενεργεί ως διευκολυντής της κλινικής και εξηγεί το σκοπό αυτής της  
δραστηριότητας, δηλαδή μέσω δομημένης και υποστηρικτικής ομαδικής συζήτησης για τον 

εντοπισμό πιθανών λύσεων σε μια δεδομένη πρόκληση. Ο εργαζόμενος για νέους έθεσε επίσης  

τους κανόνες για τον τόνο και την προσέγγιση, τονίζοντας ότι η ανατροφοδότηση και η  

 γνώμη πρέπει να παρέχονται με μη επικριτικό, ευγενικό και με ενσυναίσθηση τρόπο.  

 Επιπλέον, ο εργαζόμενος για νέους ενθαρρύνει την ομάδα των συμμετεχόντων να χρησιμοποιεί  

 Ανοιχτές ερωτήσεις και να είναι ενεργοί ακροατές. 
Βήμα2 : 

Ένα νεαρό άτομο (που παίζει το ρόλο του "case giver" (αναλυτής περίπτωσης) από την 

ομάδα καλείται να επιλέξει μια πρόκληση που θα ήθελε να ξεπεράσει. 

Βήμα 3 : 
Ο υπεύθυνος θα πρέπει να περιγράψει την πρόκλησή του σε 2 λεπτά χρησιμοποιώντας σύντομες 
δηλώσεις για να παρουσιάσει: 
 
    Την πρόκληση 

τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση της πρόκλησης· 

ο λόγος για τον οποίο η στρατηγική τους δεν έχει επιτύχει μέχρι στιγμής 

την επιθυμητή κατάσταση των πραγμάτων (τι στοχεύουν να επιτύχουν) 

      Όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακούν προσεκτικά, χωρίς να διακόπτουν και να  

      κάνουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής παρουσίασης. 
  
Βήμα 4 : 

  Οι συμμετέχοντες (ενεργώντας ως προπονητές) καλούνται από τον εργαζόμενο στον τομέα  

  της νεολαίας που διευκολύνει την κλινική να παρέχουν σύντομη ανατροφοδότηση (για όχι   
  περισσότερο από 2 λεπτά ο καθένας) σχετικά με αυτά που έχουν ακούσει. Η ανατροφοδότηση  

  δεν πρέπει να είναι επικριτική, αλλά να δίνει μια γνώμη σχετικά με την πρόκληση, τη στρατηγική  

  που εφαρμόζεται, τους λόγους για τη χαμηλή αποτελεσματικότητά της και το επιθυμητό  

  αποτέλεσμα. 
 
Βήμα 5 : 

 

Ο υπεύθυνος θα πρέπει να αφιερώσει 3 λεπτά για να σκεφτεί τι είπαν όλοι οι άλλοι.  
 
Βήμα 6 : 

  Ο εργαζόμενος για νέους ξεκινά έναν ανοιχτό διάλογο για να επεξεργαστεί περαιτέρω την   

  ανατροφοδότηση που παρέχουν οι συμμετέχοντες. Αυτός ο διάλογος θα πρέπει να  

  επικεντρωθεί στη διευκρίνιση ορισμένων πτυχών που ο υποβάλλων την υπόθεση θεώρησε  

  χρήσιμες/ενδιαφέρουσες/ασαφείς, καθώς και στην εμβάθυνση της διαδικασίας αυτοστοχασμού. 

   Ο συντονιστής της κλινικής (εργαζόμενος για νέους) θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο διάλογος είναι  

  υποστηρικτικός, εστιασμένος και δεν οδηγεί σε σύγκρουση. Ο συντονιστής θα πρέπει επίσης να  

  ενεργεί ως χρονομέτρης και να μην επιτρέπει στον διάλογο να πάρει πολύ χρόνο. 



4 COACHING TECHNIQUES 

Αυτό το έργο (αρ. 2020-3-UK01-KA205-094063) έχει χρηματοδοτηθεί με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται στο παρόν. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Αναφορές και πρόσθετη βιβλιογραφία : 

 
Grant, A., O’Connor, S. “A brief primer for those new to coaching research and evidence- 

based practice” - 

https://www.researchgate.net/publication/333162365_A_brief_primer_for_those_new_to_ 

coaching_research_and_evidence-based_practice 

 
Active Youth Participation through Empowered Leadership - https://www.apel- 

project.eu/en/project-results/ 

 
Scharmer, O. “The Essentials of Theory U: Core Principles and Applications” 

 
 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/333162365_A_brief_primer_for_those_new_to_coaching_research_and_evidence-based_practice
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This project (no. 2020-3-UK01-KA205-094063) has been funded with 

support from the European Commission. This document reflects the 

views only of the author and the Commission cannot be held responsible 

for any use which might be made of the information contained herein. 

 

 

  5 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΣΚΕΨΗΣ



5 DESIGN THINKING ACTIVITIES 

Αυτό το έργο (αρ. 2020-3-UK01-KA205-094063) έχει χρηματοδοτηθεί με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται στο παρόν. 

 

 

 
 

 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η τεχνολογία έχει αλλάξει δραστικά και γρήγορα τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και  
 παίζουμε. Έχει επίσης ανοίξει νέες πόρτες για το πώς μαθαίνουμε, διδάσκουμε και  
 συμμετέχουμε. Η ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης διαδρομής για τους μαθητές που τους  
 εμπλέκει πιο βαθιά και θα επιταχύνει τη μάθησή τους δεν είναι μόνο δυνατή, αλλά  
 απαραίτητη για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο πηγαίνουμε σήμερα στο σχολείο. 

 

 
Μπορεί να μην μπορούμε να απαριθμήσουμε τις θέσεις εργασίας που θα υπάρχουν σε 30 χρόνια 
 από τώρα, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η 
συνεργασία, η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία και το πάθος θα έχουν μεγάλη ζήτηση.  
Η Εξατομικευμένη Μάθηση επιτρέπει στα σχολεία να ανταποκρίνονται περισσότερο στις  
μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας, εμπλέκοντας τους μαθητές στο σωστό μάθημα τη σωστή  
στιγμή, ενθαρρύνοντάς τους να οικειοποιηθούν τη μάθησή τους και δίνοντας έμφαση στο 
ενδιαφέρον που συχνά λείπει σε πιο παραδοσιακά μοντέλα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : 
 

Στρατηγικές Σχεδιασμού Σκέψης 
 

 

 

 

 

 
Στις μέρες μας απαιτούνται δημιουργικές προσεγγίσεις για την εκμάθηση του σχεδιασμού  

προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου χώρου εργασίας. Επιπλέον, η 

δημιουργικότητα έχει γίνει μια αναγκαιότητα σε καθημερινή βάση για την αντιμετώπιση  

προκλήσεων στην εργασία και στο σπίτι. Υπό το πρίσμα αυτών των ανησυχιών, μπορεί να 

διαπιστώσετε ότι ένα μοντέλο Design Thinking ταιριάζει στις ανάγκες σας. Η Σχεδιαστική σκέψη          

είναι μια προσέγγιση για τη βαθιά κατανόηση του κοινού και των προκλήσεων του, προκειμένου  

να δημιουργηθούν δημιουργικές και αποτελεσματικές λύσεις. Μοιάζει με τα μοντέλα Agile στις 

μεθόδους δημιουργίας πρωτοτύπων και δοκιμών. Διαφέρει ως προς την έμφαση που δίνει στις 

ανθρωποκεντρικές λύσεις.

Χρήση ενσυναίσθησης 
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 Τι σας παρακίνησε και σας ενθουσίασε να μάθετε;   

Ποια ήταν τα βήματά σας στη μαθησιακή διαδικασία; 

 Ποια εργαλεία, πόρους, ομότιμους και εμπειρίες χρησιμοποιήσατε; 

Ποιος συνδυασμός λειτουργεί καλύτερα για εσάς; 

 Πού και πότε κολλήσατε στην πορεία; 

 
 Σε ποιο σημείο νιώσατε ότι το κατακτήσατε ή είστε "αρκετά καλοί" σε αυτό; 

 

Πώς επηρεάζει αυτός ο προβληματισμός την κατανόησή σας για τις μαθησιακές 

προσεγγίσεις των μαθητών σας; 

 Ποιες αλλαγές θα εξετάζατε; 
 
 

Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι μια εξαιρετική πηγή για να σκεφτείτε τη δική σας μαθησιακή  
διαδικασία, αλλά θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους μαθητές 
να σκεφτούν τη μαθησιακή τους διαδικασία. Μέρος της αύξησης της ιδιοκτησίας των μαθητών  
είναι να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν πώς μαθαίνουν καλύτερα. 

 

Πώς όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό σε ένα εξατομικευμένο περιβάλλον μάθησης; 
Με μέσο μέγεθος τάξης περίπου 30 μαθητών, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πόσο δύσκολο 
είναι να εξατομικεύσουν τη μάθηση στην τάξη. Μερικοί μαθητές έχουν υψηλότερο επίπεδο 
ανάγνωσης, κάποιοι σε υψηλότερο επίπεδο μαθηματικών και κάποιοι χρειάζονται λίγη  
περισσότερη βοήθεια στην επιστήμη. Η τρέχουσα προσέγγιση στην εκπαίδευση περιλαμβάνει 

                    σχολικά βιβλία που χρησιμεύουν ως μια προσέγγιση που ταιριάζει σε όλους. Ένας δάσκαλος 
στέκεται στο μπροστινό μέρος της τάξης με το υλικό του σχολικού βιβλίου και πιθανώς  
διεγείρει πλήρως μόνο 2-3 μαθητές.
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Η τεχνολογία μπορεί να είναι το κλειδί για την επίλυση των παραπάνω στις σημερινές τάξεις.  
Οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν στις τεχνολογικές παρεμβάσεις με αποτελεσματικό και  
αποτελεσματικό τρόπο για να αναδείξουν το επίπεδο δεξιοτήτων και την προσωπικότητα κάθε  
μαθητή. Στο παρελθόν, η τεχνολογία είχε χρησιμοποιηθεί ανεπαρκώς. Για παράδειγμα, η 
αντικατάσταση μιας γραφομηχανής με έναν υπολογιστή αλλά μόνο η χρήση του υπολογιστή 
ως επεξεργαστή κειμένου δεν αξιοποιεί πλήρως την πλήρη χωρητικότητα του υπολογιστή. 
 
Ήταν ο Δρ. Ruben Puentedura, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Hippasus, μιας συμβουλευτικής  
εταιρείας που εδρεύει στη Δυτική Μασαχουσέτη, ο οποίος εξέτασε πρώτος βαθιά τον ρόλο της 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Ο Δρ Puentedura ανέπτυξε τον Επαναπροσδιορισμό 
Τροποποίησης Προσθήκης Αντικατάστασης, γνωστό και ως μοντέλο SAMR, το οποίο είναι μια 
συνέχεια καινοτομίας. 
Το μοντέλο SAMR δηλώνει ότι η τεχνολογία που λειτουργεί ως υποκατάστατο ή προσθήκη 
στη  σημερινή τάξη δεν εμπλέκει τους μαθητές με διαφορετικό ή μοναδικό τρόπο. Μπορεί να 
έχει κάποια χρησιμότητα και μπορεί να είναι ενισχυτικό. Ωστόσο, η τεχνολογία που Τροποποιεί 
τη διαδικασία  μάθησης ή επαναπροσδιορίζει τις δραστηριότητες που εμπλέκονται στη μάθηση 
μπορεί να μεταμορφώσει και να αλλάξει εντελώς τη μαθησιακή εμπειρία. 

 

PUENTEDURA'S SAMR MODEL 

 

 
 

Η νέα τεχνολογία, όταν χρησιμοποιείται στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, έχει την 
ικανότητα να διεγείρει κάθε τύπο μαθητή παρέχοντας οπτικά ή λεκτικά ερεθίσματα ή 
ζητώντας από τους μαθητές να αντλήσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις. Η ύπαρξη  
διαφορετικών τρόπων αλληλεπίδρασης των μαθητών με την τεχνολογία εγγυάται ότι 
οι μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης εμπλέκονται με τρόπο που ανταποκρίνεται 
στην προσωπικότητα και το μαθησιακό τους στυλ. 
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Σήμερα, ένα ευέλικτο περιβάλλον μάθησης δεν αναφέρεται στον φυσικό χώρο ή στα έπιπλα μέσα σε 
αυτό. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορεί να διαπιστώσουν ότι ξεκινώντας με την προσοχή στον 
φυσικό (ή εικονικό) χώρο που μαθαίνουν οι μαθητές, μπορεί να έχει ένα κυματιστικό αποτέλεσμα 
στον τρόπο σκέψης τους για τις απαιτήσεις του προσωπικού, την αλληλεπίδραση μεταξύ συνομίλικων, 
τον προγραμματισμό, την κατανομή πόρων και τεχνολογίας και ο σχεδιασμός της επαγγελματικής 
ανάπτυξης. 

 
Η σκέψη για το πώς να δημιουργήσετε τα περιβάλλοντα μάθησης για τους μαθητές προκειμένου να 
είναι πιο αφοσιωμένοι και συνεργατικοί μαθητές, απαιτεί μια στροφή από τις συμβατικές διδακτικές 
πρακτικές. Αυτό θα δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον που θα βασίζεται στην έρευνα και θα 
εξατομικεύεται για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των δασκάλων όσο και των μαθητών. 

 

 Σε ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης, οι παιδαγωγικές μεθόδοι καθοδηγούνται από: 

 
Η ανεξαρτησία των μαθητών να κάνουν επιλογές και να αναλαμβάνουν 
ενεργό ρόλο στη μάθηση  
 
Ενθάρρυνση της συνεργατικής μάθησης 
 
Θεωρώντας τη διδασκαλία ως μια διαδικασία οικοδόμησης γνώσης, δημιουργίας 

νοήματος και σύνδεσης μεταξύ των μαθησιακών περιοχών. 

 
 

Γιατί πρέπει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να επικεντρωθούν στο σχεδιασμό ευέλικτων περιβαλλόντων 
μάθησης; Η εισαγωγή ευέλικτων προσεγγίσεων μάθησης έχει αφήσει θετικές ενδείξεις για τη βελτίωση 
των ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων για τους μαθητές, όπως: 
 

Υποστήριξη της ενεργού και συνεργατικής μάθησης 
 

Αντιμετώπιση της μεταβλητότητας των μαθητών και των μαθητών με ποικίλες 

μαθησιακές ανάγκες και προτιμήσεις 
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 Προετοιμασία μαθητών με δεξιότητες για εργασία και εκπαίδευση στον 21ο αιώνα  

Βελτίωση των κινήτρων και της δέσμευσης των μαθητών 

 Αύξηση της συνεργασίας και βελτίωση της επικοινωνίας  

     Κουλτούρα, διαχείριση και συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη 

 

 

 

 

 

Ο Άντονι Κιμ, ένας αξιόπιστος ηγέτης και ομιλητής στην εκπαιδευτική τεχνολογία, το σχεδιασμό των 

σχολείων και την εξατομικευμένη μάθηση και ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Education 

Elements, έχει συμμετάσχει βοηθώντας εκατοντάδες σχολεία και περιφέρειες να αλλάξουν τον τρόπο 

που σκέφτονται για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Ο Άντονι Κιμ είπε: 

   

«Οι νέες ιδέες αποκτούν έλξη, χρησιμοποιούνται και τελειοποιούνται από τους χρήστες (και 

τους μαθητές) και σταδιακά γίνονται τόσο οικείες και διαισθητικές που δεν θυμόμαστε την 

προέλευση της διαδικασίας ή του προϊόντος. Χρειάζεται χρόνος, πειραματισμοί, 

επανάληψηκαι εξέλιξη για να αποκτήσουν οι νέες διεργασίες τις δυνατότητές τους και να 

γίνουν σχεδόν αυτόματες». 

 

Το έργο της μεταμόρφωσης των ευκαιριών για τους μαθητές είναι δύσκολο αλλά και συναρπαστικό. 

Καθώς προσπαθούμε να προετοιμάσουμε καλύτερα τους μαθητές μας για το αύριο και μετά, είναι 

σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε με ταλαντούχους και αφοσιωμένους δασκάλους 

που κάνουν τη μάθηση συναρπαστική και ελκυστική για τους μαθητές. Το Education Elements είναι 

αφιερωμένο στην ενδυνάμωση των δασκάλων να εξατομικεύουν τη μάθηση και να βοηθούν τους ηγέτες 

των περιφερειών να κλιμακωθούν σε όλα τα σχολεία. Έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο 

συνεργατών που υποστηρίζουν αυτή την αποστολή και δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : 
 

Μια διαδικασία σχεδιαστικής σκέψης 

 
 
 

 

 
 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 
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Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να ερευνήσετε τους χρήστες και τις προκλήσεις τους: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Συνεντεύξεις 

 

 

Προσωπικότητες 

 

 

Χάρτες ενσυναίσθησης 

 

 

Έρευνα Στάσεων 
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  Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να ορίσετε το πρόβλημα: 

Ανάλυση γενεσιουργών αιτίων 
 

Δηλώσεις "Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε": αυτές είναι δηλώσεις που δίνουν στο 
πρόβλημα έναν άλλο ορισμό, από μια άλλη οπτική γωνία, όπως "Πώς θα μπορούσαμε να 
βοηθήσουμε το προσωπικό να θυμηθεί να χρησιμοποιήσει ένα απολυμαντικό;" ή "Πώς 
θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους πωλητές να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
όπως τις χρειάζονται;" ή "Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους ξένους μαθητές να 
αισθάνονται άνετα στο σχολείο μας;" 

Πρακτικές ανάλυσης εκπαιδευτικού σχεδιασμού που οδηγούν σε μετρήσιμους 

στόχους απόδοσης, όπως η χαρτογράφηση δράσης, η μέθοδος Dick &Carey κ.λπ. 

 

 
 
 

      ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

ΙΔΕΕΣ 
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 Τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε πιθανές λύσεις περιλαμβάνουν: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Σκίτσο 

 

 

 

 

 

Νοητικοί  
Χάρτες 
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  Στον κόσμο του βιομηχανικού σχεδιασμού, ένα πρωτότυπο μπορεί να κατασκευαστεί από χαρτόνι.  
  Για τη γραφιστική, ένα πρωτότυπο μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά σκίτσων. Στο σχεδιασμό  
  μαθησιακής εμπειρίας, ένα πρωτότυπο θα μπορούσε να περιλαμβάνει storyboarding μια αλληλεπίδραση. 
  Λένε ότι είναι καλύτερο να αποτύχετε νωρίς και συχνά με τα πρωτότυπά σας, επειδή με κάθε αποτυχία  
  έρχεται μια καλύτερη κατανόηση του τι θα λειτουργήσει. 
 

 Μερικοί τρόποι για να δημιουργήσετε πρωτότυπο ή να δημιουργήσετε φόρμα περιλαμβάνουν: 

 
 

 
 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
 

 

 

 

Μακέτα 
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 Μερικοί τρόποι δοκιμής περιλαμβάνουν: 

 
     Παρέχετε στους εκπαιδευόμενους/χρήστες μια εργασία κα παρακολουθήστε καθώς 

την εκτελούν 

 

 Ζητήστε από τους χρήστες να σκέφτονται δυνατά καθώς εργάζονται 

 

 Προετοιμάστε μια λίστα ερωτήσεων και συζητήστε τις αντιδράσεις του ατόμου σε ένα 
πρόγραμμα 

 

 

 
 Ο Σχεδιασμός Σκέψης (Design Thinking) είναι ένα μοντέλο για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων  

 «να είσαι δημιουργικός κατά παραγγελία». Αποτελεί μέρος του ευρύτερου εκπαιδευτικού μοντέλου  

 μάθησης που βασίζεται σε έργα. Χρησιμοποιεί μια δημιουργική, συστηματική προσέγγιση στη διδασκαλία 

          της επίλυσης  προβλημάτων. Στοχεύει στη δημιουργία και τη διευκόλυνση μελλοντικών καινοτόμων 

   και πρωτοποριακών στοχαστών. Και μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στα μαθησιακά προβλήματα 

          του 21ου αιώνα.
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Αναφορές και πρόσθετη βιβλιογραφία : 

 

https://www.gettingsmart.com/2015/10/27/design-thinking-for-personalised-learning-5- 

strategies-for-effective-whole-school-design/ 

 
https://www.esparklearning.com/blog/student-uniqueness-and-the-need-for-personalised- 

learning 

 
https://www.gettingsmart.com/2018/08/08/why-flexible-learning-environments/ 

https://www.air.org/sites/default/files/Personalised-Learning-visioning-tool-2020.pdf 

https://resources.owllabs.com/blog/2021-learning-management-systems 

https://www.newschoolrules.com/anthony- 

kim/#:~:text=Anthony%20Kim%20is%20a%20nationally,think%20about%20teaching%20a 

nd%20learning. 

http://www.gettingsmart.com/2015/10/27/design-thinking-for-personalised-learning-5-
http://www.esparklearning.com/blog/student-uniqueness-and-the-need-for-personalised-
http://www.gettingsmart.com/2018/08/08/why-flexible-learning-environments/
http://www.air.org/sites/default/files/Personalised-Learning-visioning-tool-2020.pdf
https://www.newschoolrules.com/anthony-kim/#%3A~%3Atext%3DAnthony%20Kim%20is%20a%20nationally%2Cthink%20about%20teaching%20and%20learning
https://www.newschoolrules.com/anthony-kim/#%3A~%3Atext%3DAnthony%20Kim%20is%20a%20nationally%2Cthink%20about%20teaching%20and%20learning
https://www.newschoolrules.com/anthony-kim/#%3A~%3Atext%3DAnthony%20Kim%20is%20a%20nationally%2Cthink%20about%20teaching%20and%20learning
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟ- 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ

ΣΜΟΥ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

 Τι είναι ο αυτό-προσανατολισμός και πώς μπορεί να βοηθήσει; Ο ορισμός  αυτό 

προσανατολισμός είναι η ικανότητα και η τάση να ενεργείς χωρίς να κατευθύνεσαι.  

 Είναι μια μαλακή δεξιότητα που χρησιμεύει ως θεμέλιο για την ηγεσία. Συνδέεται επίσης 

                        με πράγματα όπως η παραγωγικότητα, η έρευνα, η δημιουργικότητα και η λήψη 

αποφάσεων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Τι είναι η αυτό 
προσανατολισμός; 

Ο αυτό προσανατολισμός βελτιώνει την υγεία και την ποιότητα ζωής σας. Ζεις μια καλύτερη 

ζωή όταν έχεις την ελευθερία να ζήσεις την καλύτερη, ανεξάρτητη ζωή σου. Είστε ο οδηγός 

της ζωής σας γιατί έχετε τη δύναμη της επιλογής. Ο αυτό προσανατολισμός έχει μεγάλο 

αντίκτυπο στη σωματική και συναισθηματική ευεξία σας. 

Βασίζεται στις αρχές της αποκατάστασης, της ανεξαρτησίας, της αυτάρκειας και της επιλογής. 

Αναγνωρίζει ότι ο καθένας μπορεί να θέσει και να επιτύχει τους δικούς του στόχους. Η 

αυτοκατεύθυνση προϋποθέτει επίσης ότι ο καθένας έχει βασικές ανθρώπινες ανάγκες για 

εκπλήρωση, καθώς και ξεχωριστά ενδιαφέροντα και προτιμήσεις για να ζήσει μια ικανοποιητική 

ζωή. Ο αυτό προσανατολισμός μπορεί να συνεπάγεται ανεξαρτησία και όχι εξάρτηση. την 

ικανότητα να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να βασιζόμαστε σε άλλους και να κυβερνάμε τις πράξεις 

και τις ζωές μας χωρίς να επηρεαζόμαστε ή να υπαγορευόμαστε από άλλους παράγοντες. Τα άτομα 

που κατευθύνονται στον εαυτό τους έχουν υψηλό επίπεδο αυτονομίας και αυτάρκειας στις σκέψεις 

και τη συμπεριφορά τους. Όσον αφορά την απασχόληση, η αυτοκατεύθυνση είναι ένα επιθυμητό 

χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι που κατευθύνονται στον εαυτό τους είναι περισσότερο 

εμπλεκόμενοι, παρακινημένοι και αφοσιωμένοι.. 

ΑΥΤΟ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
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Το κίνητρο είναι η δύναμη που μας ωθεί να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις να θέτουμε 

ουσιαστικούς στόχους  και να σχεδιάζουμε αποτελεσματικά και να επιτυγχάνουμε τους 

στόχους μας. 

 
Η Αυτογνωσία μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις δυνάμεις και τα ενδιαφέροντά μας, 

καθώς και πώς να τα διαχειριστούμε και να τα ρυθμίσουμε. Μας βοηθά επίσης να αποδίδουμε με 

ακρίβεια τις αιτίες των επιτευγμάτων και των αποτυχιών μας. 

 
Κανείς δεν αποκτά αυτο-προσανατολιμσμό μόνος του, επομένως οι σχέσεις είναι απαραίτητες 

για να γίνουν αυτοκατευθυνόμενοι. Άλλοι συμβάλλουν στις ικανότητές μας να αντιλαμβανόμαστε 

και να αυτοκατευθυνόμαστε. Σε κοινωνικές συνθήκες, η αυτοκατεύθυνση αυξάνεται και 

χρειαζόμαστε κοινωνικές δεξιότητες για να εμπλακούμε με άτομα που μπορούν να μας 

βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτοκατεύθυνση μέσω υποστηρικτικών συνεργασιών. 
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ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : 
 

Αυτό καθοδήγηση και Αυτό υποκίνηση 
  Η αυτό υποκίνηση είναι ένα κρίσιμο συστατικό για την επίτευξη και την πρόοδο προς  
  τους στόχους μας. Όλα συνοψίζονται στην ικανότητά μας να σκεφτόμαστε νέους  
  τρόπους για να δημιουργήσουμε απαιτητικούς στόχους για τον εαυτό μας, καθώς και 
    στην πεποίθησή μας ότι έχουμε τα απαραίτητα ταλέντα και ικανότητες για να 
            επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Συχνά έχουμε ανάγκη για αυτό υποκίνηση. 
 

 
 
 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ /ΧΡΟΝΟ 
ΔΟΥΛΕΥΩ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

  ΝΑ  ΕΙΣΤΕ 

 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑθΗΤΕΣ 

 

 

 

 



6 ACTIVITES TO BOOST SELF DIRECTION 

Αυτό το έργο (αρ. 2020-3-UK01-KA205-094063) έχει χρηματοδοτηθεί με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται στο παρόν. 

 

 

 
 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : 
Αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση 

 

 

   

  Η αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση απαιτεί τις ακόλουθες ικανότητες: 
 
 

Ικανότητα κριτικής σκέψης 

Έρευνα 

Οργάνωση χρόνου 

 Επικοινωνία 

Αυτό διαχείριση 
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Κάντε μια λίστα με τους μαθησιακούς σας στόχους 
  Δεν θα μπορέσεις ποτέ να κάνεις τίποτα μέχρι να το φανταστείς για πρώτη φορά. Πρώτα, αποφασίστε  

  τι θέλετε να μάθετε. Θέστε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που μπορείτε να παρακολουθείτε με 
           την πάροδο του χρόνου. 

Εξετάστε τη Σημασία 
  Κάντε πρακτική να μην πιστεύετε όλα όσα ακούτε. Να κάνετε πάντα ερωτήσεις που σας κάνουν να  

  νοιάζεστε για την απάντηση, σαν να είστε γάτα. Κάνοντας ερωτήσεις «γιατί» και «πώς», μπορεί να 
  ξεπεράσετε τις εύκολες απαντήσεις και να εστιάσετε στην ανακάλυψη των απαντήσεων. 

Αναζητήστε προκλήσεις 
  Ενώ οι προκλήσεις μπορεί να είναι δυσάρεστες στην αρχή, μπορεί επίσης να είναι συναρπαστικές και  
  ευχάριστες. Αναζητήστε μια πρόκληση που σχετίζεται με ένα πρόβλημα που θα θέλατε να λύσετε.  

  Στη συνέχεια, θα φανεί σημαντικό να το ξεπεράσετε, παρακινώντας σας να συνεχίσετε τις σπουδές σας. 
  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βρείτε δουλειά σε μια συγκεκριμένη περιοχή (εργασία σε καφετέρια),  

  επισκεφτείτε μερικές καφετέριες στην περιοχή σας και ρωτήστε αν προσλαμβάνουν. 
 

Ελέγξτε τη διαδικασία εκμάθησής σας 

Είναι πιο εύκολο να μάθετε όταν έχετε δημιουργήσει τα δικά σας κριτήρια μάθησης. Μετρήστε την 

πρόοδό σας σε σχέση με τους προσωπικούς μαθησιακούς στόχους, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. 

 

Δώστε κίνητρο στον εαυτό σας από μέσα (εσωτερικά) 

  Το εγγενές κίνητρο είναι ένας τύπος κινήτρου που τροφοδοτείται από εσωτερικά οφέλη. Αν και φαίνεται 
 να είναι μια απλή ιδέα, πολλά άτομα αγωνίζονται με αυτό. Ευτυχώς, είναι κάτι που μπορεί να μάθει.  

  Το να μοιράζεστε αυτά που έχετε μάθει με άλλους είναι ένα παράδειγμα. 
  Εάν θέλετε να αναπτύξετε εγγενή κίνητρα, προσπαθήστε να μην είστε πολύ σκληροί με τον εαυτό σας.   
  Η υπερβολική αυτοκριτική θα σας αποθαρρύνει από την επίτευξη των στόχων σας.
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 Να έχετε ρεαλιστικούς μαθησιακούς στόχους 
Η αυτό κατευθυνόμενη μάθηση βασίζεται σε ένα σύστημα που δημιουργούμε. Για να διασφαλίσετε 

  ότι επιτυγχάνετε τους στόχους σας, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι που έχετε θέσει είναι  
  πραγματικοί και εφικτοί. 
  Το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να αισθάνεστε αποθαρρυμένοι από τη μάθηση και να μειώσετε 
  την αυτό κατευθυνόμενη μάθησή σας. Το να ξεκινήσετε μικρά και να ανεβείτε είναι μια καλή ιδέα. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε φίλους / συγγενείς για να σας υποστηρίξουν 

  Θα πρέπει να έχετε μια ομάδα ανθρώπων ή κάποιον με τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε υποστήριξη. 

   Αυτοί οι άνθρωποι θα σας ενθαρρύνουν και θα σας υποστηρίξουν για να επιτύχετε τους στόχους σας. 

 Τελικές σκέψεις 
  Το κλειδί για μια πιο εμπλουτισμένη μαθησιακή εμπειρία είναι η αυτό κατευθυνόμενη μάθηση. Ενώ ο 
           ενθουσιασμός όλων για μάθηση φαίνεται να έχει μειωθεί, αυτό οφείλεται σε ένα ξεπερασμένο και  

ανεπαρκές σύστημα που δεν διεγείρει τη βαθύτερη μάθηση ή δεν βοηθά τα άτομα να θέσουν υψηλότερου 
ςμαθησιακούς στόχους που έχουν νόημα για αυτούς. 

 

 
 Η αυτό κατευθυνόμενη μάθηση είναι ευεργετική, καθώς διδάσκει στους ανθρώπους πώς να είναι πιο αυτοδύναμοι  
 και υπεύθυνοι. Μαθαίνουν πώς να είναι αυτοκινούμενοι, αυτάρκεις και να κάνουν σχετικές και επιδραστικές  
 ερωτήσεις, μεταξύ άλλων. 
 

 

Περιέργεια 

 Προθυμία να δοκιμάσετε νέα πράγματα  

 Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα ως 

 προκλήσειςσεις  

 Επιθυμία για αλλαγή 

 Απολαμβάνοντας τη μάθηση 

Παρακινημένοι, αναξάρτητοι, επίμονοι 

και αποτελεσματικοί μαθητές 

 Αυτοπειθαρχία   

 Αυτοπεποίθηση       

 Προσανατολισμός στόχου  

Ικανότητα αναπαράστασης ιδεών σε 

διαφορετικές μορφές. 

 
 Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να ενισχύσετε την αυτό διεύθυνσή σας, ειδικά όταν πρόκειται για εύρεση  
 εργασίας ή επανεκπαίδευση. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 

 

Ο "Max" γεννήθηκε στην Κορνουάλη το 1994. Το δεύτερο από τα 4 αγόρια που ζουν με τη 

μητέρα του μόνο σε ένα σπίτι 2 υπνοδωματίων με τη μητέρα του να μην εργάζεται και να 

διεκδικεί επιδόματα. Οι παππούδες του ζούσαν κοντά, αλλά και πάλι δεν είχαν εργαστεί ποτέ 

και διεκδικούσαν επίσης επιδόματα. Μεγάλωσε με πολύ λίγα χρήματα και στηριζόμενος σε 

τράπεζες τροφίμων και στην υποστήριξη άλλων. Όταν έγινε 15 ετών, «μπήκε με λάθος πλήθος» 

και άρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών. Μέχρι την ηλικία των 18 ετών ήταν σε «κακό μέρος» 

και δεν μπορούσε να δει διέξοδο. Χάρη σε έναν τοπικό εργαζόμενο στον τομέα της νεολαίας, 

άρχισε να παρακολουθεί ένα έργο κηπουρικής, όπου του άρεσε να βρίσκεται σε εξωτερικούς 

χώρους και να εργάζεται με τα χέρια του. Μέσα από το έργο ανέπτυξε τη δική του αυτό 

διεύθυνση και τους δικούς του στόχους για το μέλλον του. Ξεκίνησε το κολέγιο κηπουρικής και 

τώρα έχει τη δική του επιτυχημένη επιχείρηση κηπουρικής, απασχολώντας 2 ντόπιους νέους 

και επίσης εθελοντικά προσφέροντας πίσω στην κοινότητά του φροντίζοντας δωρεάν τους 

κήπους των ηλικιωμένων κατοίκων. 
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ΌΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΆΣΚΗΣΗΣ 
Φύλλο δράσης προσωπικού στόχου 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Υλικά 

 

Δώστε στους συμμετέχοντες το Φύλλο Δράσης Προσωπικού Στόχου και μολύβια. Τα μολύβια 

προτιμώνται καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αλλαγές 
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Βήμα 2: 

  Συζητήστε με τον συμμετέχοντα ή την ομάδα εάν είναι άνετοι να μοιραστούν τους στόχους τους με τον  
  εαυτό σας ή τους άλλους μόλις τους θέσουν. 

 
Βήμα 3: 

  Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι το φύλλο είναι για αυτούς ξεχωριστά να θέσουν τουλάχιστον 2 στόχους.  
  Μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι στόχοι. Κατά προτίμηση θα έθετε 2 βραχυπρόθεσμους 
           στόχους και 1 μακροπρόθεσμο στόχο. Οι στόχοι μπορούν να επικεντρωθούν σε οτιδήποτε επιθυμούν,  
  αλλά ιδανικά οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι θα ήταν η επιλογή τους και ο μακροπρόθεσμος στόχος θα ήταν  
  για τη μελλοντική τους απασχόληση ή κατάρτιση. 

 
Βήμα 4: 

  Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι δεν υπάρχουν σωστοί ή λάθος στόχοι. Είναι εντελώς  

  ατομικό και τίποτα από όσα γράφουν δεν θα θεωρηθεί «ανόητο». 
 
Βήμα 5: 

Αφήστε τους για 30 λεπτά και στη συνέχεια ρωτήστε αν χρειάζονται περισσότερο χρόνο. 

 
Βήμα 6: 

  Μόλις ολοκληρωθεί, εάν συμφωνηθεί στην αρχή της συνεδρίας, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να  

  μοιραστούν τους στόχους τους. 
 
Βήμα 7: 

  Παρέχετε θετικά σχόλια 
 
Βήμα 8: 

  Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ελέγχουν τακτικά την πρόοδο του φύλλου δράσης στόχου τους 
   και να ανατροφοδοτούν μόλις ολοκληρωθεί ένας στόχος. 
 

  Βρείτε αυτό το υπόδειγμα στο τέλος της εργαλειοθήκης, κεφάλαιο 9.
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ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΣΚΗΣΗΣ 
     Καριέρα Μπίνγκο 
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Βήμα 2: 

  Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί μια Κάρτα καριέρας Μπίνγκο  
 
Βήμα 3: 

Νέος εργαζόμενος για να βάλει κάρτες σε μια τσάντα / κουτί 
 

Βήμα 4: 

Νέος εργαζόμενος να βγάλει 1 κάρτα από την τσάντα/κουτί και να τη διαβάσει δυνατά. 

 
Βήμα 5: 

  Μόλις ένας συμμετέχων μπορεί να δει την κάρτα (η οποία έχει διαβαστεί) στο φύλλο τους, 

  φωνάζουν μπίνγκο. Στη συνέχεια, ο συμμετέχων θα απαντήσει στην ερώτηση που υπήρχε  

  στην κάρτα. Για παράδειγμα: Μια δουλειά που δουλεύει με ζώα – Κτηνίατρος, περιπατητής 

  σκύλων, φύλακας ζωολογικού κήπου κ.λπ. 
Βήμα 6: 

  Μόλις ο συμμετέχων απαντήσει στην κάρτα, ανοίξτε τη συζήτηση στην ομάδα για να λάβετε όσο το 

  δυνατόν περισσότερες απαντήσεις. Καταγράψτε όλες τις απαντήσεις σε ένα διάγραμμα ή λευκό πίνακα, 

  ώστε η ομάδα να μπορεί να δει. 
Βήμα  7: 
Εάν οι νέοι εργαζόμενοι «βγάλουν» τη ΔΩΡΕΑΝ κάρτα. Ζητήστε από τον συμμετέχοντα να πει 
 ποια θα ήταν η ιδανική του δουλειά. Ανοίξτε ξανά τη συζήτηση σε όλη την ομάδα. 

 
Βήμα 8: 

  Αφού συμπληρωθούν όλες οι κάρτες, διαβάστε τη λίστα στο flip chart/board μαζί με την ομάδα και 
   συζητήστε ποιες/αν κάποιες εργασίες τους ενδιαφέρουν. Αν ναι, τι θα χρειαζόταν για να κερδίσει αυτή τη  
  δουλειά/καριέρα. 
 
  ***** Κάθε θέμα πρέπει να έχει έναν αριθμό δραστηριοτήτων με οδηγίες για το  

  πώς να τις πραγματοποιήσετε στην καθημερινή πρακτική, πρότυπα, συνδέσμους  

  σε πρόσθετο υλικό. 

 
  Βρείτε αυτό το πρότυπο στο τέλος της εργαλειοθήκης, κεφάλαιο 9. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Αυτοαξιολόγηση και Αυτοστοχασμός, τι σημαίνουν και πώς μπορούν να βοηθήσουν κατά την 

 αναζήτηση εργασίας; 

 

 Ο αυτό στοχασμός είναι η διαδικασία εξέτασης των σκέψεων, των στάσεων και των 

  συμπεριφορών σας προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα πώς επηρεάζουν εσάς και  

 τους άλλους. Η αυτό αξιολόγηση είναι η ικανότητα να ελέγχεις τον εαυτό σου για να  

 προσδιορίζεις πόσο έχεις προχωρήσει. Είναι μια δεξιότητα που επιτρέπει στους  

 ανθρώπους να παρακολουθούν τη δουλειά ή τις ικανότητές τους, να εντοπίζουν τα δυνατά 

           τους σημεία και τους περιορισμούς τους και να αυτό διαγνωστούν κατάλληλες λύσεις. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Αυτο Αξιολόγηση 
  Η αυτό αξιολόγηση χρησιμοποιείται για να βοηθήσει ένα άτομο να κατανοήσει το εύρος των  
  ικανοτήτων του και πώς να τις ενισχύσει. Περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως: "Ποια είναι τα 
   δυνατά μου σημεία;" και «Ποια είναι τα εμπόδια μου;». 
  Η καριέρα διαμορφώνεται από ατομικά ταλέντα, ενδιαφέροντα, προσωπικότητα και αξίες. 
 
 
 

 
 
 

 

 Παρέχει σιγουριά και εμπιστοσύνη στα 

ταλέντα των ατόμων. Εξαλείφει ή 

μειώνει τον φόβο και την αβεβαιότητα 

στην εργασία ή κατά την αναζήτηση 

εργασίας. 

Επιτρέπει στα άτομα να αξιολογούν τον 

εαυτό τους, να κάνουν γρήγορες 

διορθώσεις και να αναπτύσσουν 

ικανότητες. Με άλλους όρους, προωθεί 

την ανάπτυξη ικανοτήτων.

 

Βοηθά τους ανθρώπους να 

προσδιορίσουν ποιες θέσεις εργασίας ή 

σταδιοδρομίες είναι ιδανικές για 

αυτούς. Για παράδειγμα, αν κάποιος 

ανακαλύψει ότι είναι ένα κοινωνικά 

δύστροπο ή αντικοινωνικό άτομο, 

μπορεί να ανακαλύψει ότι μια καριέρα 

στο μάρκετινγκ πιθανώς να μην είναι 

για αυτόν. 

Υποστηρίζει το άτομο στη δημιουργία 

βιογραφικών / βιογραφικών και 

συνοδευτικών επιστολών που είναι ειδικά 

για τις ικανότητές του και τονίζει τα 

μοναδικά χαρακτηριστικά του. Αυτό 

διακρίνει τη συνοδευτική τους επιστολή 

από τις υπόλοιπες.
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   Αναστοχασμός 
              &  
    επαλήθευση  

 
 

 

Απόδειξη  

 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ  

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 
 

 

 
 
 

                
       

 

 Τακτοποίηση  

    Ψάξιμο          

 &         

 Αίτηση 

 

 

 

 Προσφορές  

εργασίας  

& αποδοχή 

 

 

 

 
 

Κάντε ερωτήσεις  

Η ικανότητα να κάνετε ερωτήσεις είναι 
ένα κρίσιμο μέρος της αυτό 
αξιολόγησης. Βελτιωσιμότητα για την 
υποβολή συγκεκριμένων και σχετικών 
ερωτήσεων. Κάντε την ερώτηση: τι, πώς 
και γιατί δυσκολεύεστε να 
ολοκληρώσετε κάτι, ή τι, πώς και γιατί 
πετυχαίνετε σε οτιδήποτε.

 

Κάντε μια λίστα με συγκεκριμένους στόχους 

Το πιο δύσκολο στοιχείο της όλης 

διαδικασίας είναι να μπορείς να δώσεις 

μια ειλικρινή και αντικειμενική 

αξιολόγηση. Κάντε μια λίστα με τα πιο 

σημαντικά στοιχεία ή στόχους και 

αξιολογήστε την απόδοση σε σχέση με 

καθένα από αυτά. 

 

 

 
 

Αναπτύξτε  

 την καριέρα ή  

 τις δεξιότητές  

σας  

 

 

 
 

Αξιολογήστε 

την Εργασιακή 

ικανοποίηση  



ACTIVITES TO FACILITATE SELF 

ASSESSMENT AND SELF REFLECTION 7 

Αυτό το έργο (αρ. 2020-3-UK01-KA205-094063) έχει χρηματοδοτηθεί με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται στο παρόν. 

 

 

 

 
  Τα άτομα που αποφασίζουν για μια καριέρα ή αναζητούν δουλειά συχνά ρωτούν αν μπορούν 
   να κάνουν ένα τεστ που θα τους πει ποιο επάγγελμα είναι καλύτερο για αυτούς. Δυστυχώς,  
  δεν υπάρχει ούτε ένα τεστ που θα σας πει τι πρέπει να κάνετε για το υπόλοιπο της ζωής σας  
  από μόνο του. Ωστόσο, ένας συνδυασμός εργαλείων αυτό αξιολόγησης θα βοηθήσει στη  
  διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 
  Συλλέξτε πληροφορίες για τον εαυτό σας σε όλο το μέρος της αυτό αξιολόγησης της διαδικασίας  
  σχεδιασμού σταδιοδρομίας, ώστε να μπορείτε να κάνετε μια τεκμηριωμένη επιλογή. Μια πλήρης  
  εξέταση των αξιών, των ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας και των ικανοτήτων σας θα πρέπει  
  να αποτελεί μέρος μιας αυτό αξιολόγησης. 
 

 

 

  Όταν πρόκειται να επιλέξω μια καριέρα, οι αξίες είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας που 
   πρέπει να λάβετε υπόψη. Αν δεν λαμβάνεται υπόψη όταν σχεδιάζετε μια καριέρα, υπάρχει  
  μεγάλη πιθανότητα να αντιπαθήσετε αυτό που κάνετε και ως εκ τούτου να αποτύχετε.  
  Κάποιος που προτιμά την ανεξαρτησία, για παράδειγμα, μπορεί να είναι δυστυχισμένος σε  
  μια θέση που δεν του/της επιτρέπει να είναι αυτάρκης. 
 
  Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές αξίες είναι τα δύο είδη αξιών. Οι εγγενείς αξίες συνδέονται  
  με την ίδια τη δουλειά και τη συνεισφορά μου στην κοινωνία. Εξωτερικοί παράγοντες όπως 
   η φυσική θέση και το οικονομικό δυναμικό είναι παραδείγματα εξωγενών αξιών. Οι  
  παρακάτω είναι μερικές από τις ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας: 

 

Είναι σημαντικό για εσάς να 

αλληλεπιδράτε με ανθρώπους 

ως μέρος της δουλειάς σας; 

Είναι σημαντικό η δουλειά σας να έχει θετικό 

αντίκτυπο στην κοινωνία;

 

Είναι σημαντικό για εσάς 

να έχετε μια δουλειά με 

κύρος; 

Είναι σημαντικός για εσάς ένας υψηλός 

 μισθός; 

Αξίες 
 

 

  Ενδιαφέροντα 

 

 

 
      Προσωπικότητα Ικανότητα 
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  Για να πετύχετε τον στόχο αναζήτησης εργασίας, θα πρέπει να έχετε ένα καλά μελετημένο 
  σχέδιο. Πριν από την αναζήτηση εργασίας, είναι κρίσιμο να γίνει μια αυτό αξιολόγηση.  
  Μπορεί να έχετε ήδη μια ξεκάθαρη ιδέα για το τι θέλετε να κάνετε, πού θέλετε να εργαστείτε 
           και τι μπορείτε να δώσετε. Θα ήθελα να μπορείτε να τους πείτε ποιος είστε, τι γνωρίζετε 
           και τι μπορείτε να συνεισφέρετε όταν καθίσετε για μια συνέντευξη. Δεν θα αποκτήσετε τη  
  δουλειά, αν δεν μπορείτε να περιγράψετε αμέσως τα ταλέντα και τις ικανότητές σας,  
  τα χόμπι και τις φιλοδοξίες, τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας. 
 
  Σε αυτές τις περιόδους έντονου ανταγωνισμού, πάρα πολλά άτομα που αναζητούν εργασία  
  σπεύδουν στην αναζήτηση χωρίς να αναλύσω πρώτα τι έχουν να προσφέρουν. Το να κάνετε  
  μάρκετινγκ χωρίς να γνωρίζετε τι σας κάνει το ιδανικό «προϊόν» είναι αναποτελεσματικό.  
  Ο εντοπισμός των μοναδικών συνόλων δεξιοτήτων σας θα σας φέρει μπροστά από τον  
  ανταγωνισμό και θα σας κάνει πολύ πιο ελκυστικούς σε έναν πιθανό εργοδότη. 
 
  Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση εργασίας, σκεφτείτε ποιες είναι οι βασικές σας  
  ικανότητες και ικανότητες — σε τι διαπρέπει. Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε τις  
  ισχυρότερες δεξιότητές σας και πώς να τις μεταδίδετε αποτελεσματικά. Σκεφτείτε  
         τα πάθη σας και πώς σχετίζονται με τις ικανότητές σας. Ο συνδυασμός των παθών  
  και των ταλέντων σας μπορεί να τονώσει την ορμή σας και να σας κάνει πιο δυνατό  
          υποψήφιο - κάτι που είναι ζωτικής σημασίας σε κάθε αγορά εργασίας, αλλά κυρίως  
          σε αυτήν. 
 

 

 

 Οι γενικές ιδιότητες της προσωπικότητας, παρέχουν μια εικόνα για τη γενική προσωπικότητά 

σας. Τα γενικά δυνατά σημεία της προσωπικότητας περιλαμβάνουν λέξεις όπως θετικός, 

δημιουργικός, προσανατολισμένος στους ανθρώπους, ανταγωνιστικός, καθοδηγούμενος, 

συμπαθητικός, διεκδικητικός, ευέλικτος και παρακινημένος. 

 

 

Προσωπικότητα 
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Οι ιδιότητες της προσωπικότητας που σχετίζονται με την εργασία επηρεάζονται περισσότερο 

από τις ιδιότητες της προσωπικότητας που συνδέονται με την εργασία. Τα δυνατά σημεία της 

προσωπικότητας που σχετίζονται με την εργασία περιλαμβάνουν το να είσαι ομαδικός, 

προσανατολισμένος στο στόχο, στρατηγικός στοχαστής, φυσικός ηγέτης, ευσυνείδητος, 

προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια και επίλυση προβλημάτων, για να αναφέρουμε μερικά. 

 

 
 

 

 
 

Οι γνωστικές ικανότητες εξηγούν τις ικανότητες του μυαλού και της προσωπικότητάς σας και 

παρέχουν μια εικόνα για τις διαδικασίες σκέψης σας. Οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, οι 

διαπροσωπικές ικανότητες και οι δημιουργικές ικανότητες είναι μερικά μόνο παραδείγματα. 

Αυτό που είστε σωματικά ικανοί να εκτελέσετε στη δουλειά αναφέρονται ως λειτουργικές 

δεξιότητες. Η διαχείριση ανθρώπων, η εξοικονόμηση χρημάτων, ο προϋπολογισμός, ο ποιοτικός 

έλεγχος, η δημιουργία αναφορών, οι πωλήσεις, η γραφική σχεδίαση και η εξυπηρέτηση πελατών 

είναι μερικά μόνο παραδείγματα. 

 
Η μισή μάχη κερδίζεται με την αναγνώριση των θετικών σου ιδιοτήτων. Η ικανότητα να 

μεταφέρετε πώς θα βοηθήσουν τους μελλοντικούς εργοδότες σας είναι η δεύτερη πτυχή. 

Σκεφτείτε μερικά από τα επαγγέλματα για τα οποία μπορεί να μου αρέσει να παίρνω 

συνέντευξη. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση ενός πιθανού συνεντευξιαζόμενου. Ποιες ιδιότητες 

και ικανότητες θα θέλατε να έχει ο ιδανικός υποψήφιος εάν ήσουν ο συνεντευκτής; Γιατί; Στη 

συνέχεια, σκεφτείτε πώς αυτές οι ικανότητες και δεξιότητες θα βοηθούσαν τον οργανισμό. Τι 

νομίζεις ότι θα καταλήξεις;
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Αυτό στοχασμός 
 
Κοιτάζοντας μέσα μας, αναπτύσσουμε ενσυναίσθηση για τους άλλους και έχουμε  
καλύτερη επίγνωση του πώς οι πράξεις μας επηρεάζουν τους άλλους γύρω μας, τόσο  
θετικά όσο και αρνητικά. Αυτό μας επιτρέπει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αυτογνωσία  
και να εξελιχθούμε ως αποτέλεσμα. Εάν «η παραφροσύνη είναι να κάνεις το ίδιο  
πράγμα ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα», όπως το έθεσε 
 περίφημα ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, τότε ο αυτό στοχασμός είναι το πρώτο βήμα προς την  
επίτευξη ενός νέου και επιθυμητού αποτελέσματος. 

 

 

Ο αυτό στοχασμός μπορεί να σας δώσει προοπτική. Δεν μπορώ να σας επιτρέψω να κάνετε 

ένα βήμα πίσω και να αποκτήσετε προοπτική για αυτό που πραγματικά έχει σημασία για εσάς. 

Ως αποτέλεσμα, θα είστε σε θέση να κάνετε πιο τεκμηριωμένες κρίσεις σχετικά με την επιδίωξη 

στόχων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. 

Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε πιο αποτελεσματικά. Ενδέχεται να κάνουμε 

πιο εύκολα αλλαγές που μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε στις περιστάσεις με πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους όταν έχουμε μεγαλύτερη κατανόηση του ποιοι είμαστε και γιατί 

κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα μας αποτρέψει από το να πούμε ή να 

κάνουμε πράγματα για τα οποία μπορεί αργότερα να μετανιώσουμε. 

 
Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας καθώς και τους 

      άλλους.
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Ο αυτό στοχασμός μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε ποιος είστε στον πυρήνα 
σας. Ως αποτέλεσμα, θα έχετε πιο εύκολο χρόνο να ανακαλύψετε τον εαυτό σας, να  
επιδιώξετε την αποστολή σας και να είστε πιο αυθεντικοί. Είναι μια βασική δεξιότητα για  
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Αυτό με τη σειρά του θα σας βοηθήσει στην  
αναζήτηση εργασίας και στην καριέρα που έχετε επιλέξει. 

 

 

 
 

 

1. Προσδιορίστε σημαντικές ερωτήσεις: 
Πιθανότατα έχετε βρεθεί να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τις δικές σας απόψεις ή ιδιότητες  
για να προσπαθήσετε να λύσετε ένα πρόβλημα, είτε στην πραγματική ζωή είτε στο μυαλό σας.  
Ίσως έχετε σκεφτεί, "Γιατί αποφεύγω την αντιπαράθεση;" ή "Γιατί δυσκολεύομαι να ελέγξω τα 
συναισθήματά μου υπό πίεση;" Μπορεί να επιθυμείτε ένα νέο ή διαφορετικό χαρακτηριστικό,  
όπως «Μακάρι να είχα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε δύσκολες συνομιλίες» ή «Ελπίζω να  
μπορούσα να παραμείνω ψύχραιμος όταν είμαι στον τοίχο». Και στις δύο περιπτώσεις, εξετάστε το 
ενδεχόμενο να εξερευνήσετε λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια, αναζητώντας παραδείγματα από 
συμπεριφορές του παρελθόντος και περιπτώσεις κατά τις οποίες έχετε καταφέρει αυτό που  
σκοπεύατε να κάνετε. 
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2.  Παραμείνετε ανοιχτοί και αντικειμενικοί: 

Ο αυτό στοχασμός μπορεί να είναι μια απογοητευτική διαδικασία, ακόμη και όταν έχετε έναν  

ξεκάθαρο σκοπό στο μυαλό σας, καθώς ανακαλύπτετε πολλές πτυχές για τον εαυτό σας.  

Μπορούμε γρήγορα να εμπλακούμε σε επινοημένα σενάρια και παρερμηνευμένες αναμνήσεις,  

οδηγώντας μας στην πλάνη. Επομένως, το να παραμένουμε ανοιχτοί και αντικειμενικοί είναι  

ζωτικής σημασίας για να μας βοηθήσει να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να είμαστε. 

Παραμείνετε ανοιχτοί: 

Κοιτώντας προς τα μέσα τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματά μας, εξετάζουμε τα 

τρέχοντα ίχνη μας αντί να σχεδιάζουμε μια άμεση πορεία προς τον επόμενο προορισμό μας. 

Μπορεί να ανακαλύψετε ότι τα πράγματα μπορεί να μην εξελιχθούν όπως τα περιμένατε, αλλά 

αυτό δεν χρειάζεται να είναι κακό. Διατηρήστε ανοιχτό μυαλό και εξερευνήστε νέες ιδέες και  

απόψεις. ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ανακαλύψεις. 

Αναγνωρίστε αυτό που βλέπετε: 

Είναι δελεαστικό να παγιδευτείς στα ελαττώματα αυτού που βλέπεις και να προσηλώσεις  

την τελειότητα. Επειδή κανείς δεν είναι άψογος, θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να δείτε τη  

θετική πλευρά των ευρημάτων σας εάν αναγνωρίσετε ποιοι είστε και τα άτομα/πράγματα γύρω  

σας στη ζωή σας. Ξεκινήστε με τα βασικά, όπως μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας και φαγητό 

στις κοιλιές μας, και στη συνέχεια ανεβείτε. 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες συνήθειες και μια πιο θετική νοοτροπία περνώντας από  

αυτή τη διαδικασία αποδοχής του εαυτού μας. 

Υιοθετήστε μια νέα προοπτική: 
Όταν κάνετε μια ερώτηση στον εαυτό σας, προσπαθήστε να φανταστείτε τον εαυτό σας από  
μια διαφορετική οπτική γωνία. Αυτό μπορεί να είναι ένας συνάδελφος, γνωστός, μέλος της 
οικογένειας ή σύζυγος. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση τους και εξετάστε τον εαυτό σας μέσα  
από τα μάτια τους. Ενώ η αντιμετώπιση δυσάρεστων συναισθημάτων μπορεί να είναι πρόκληση,  
αυτό θα σας προσφέρει συγκεκριμένα βήματα που θα σας βοηθήσουν να νιώσετε καλύτερα.  
Αυτό μπορεί να είναι πράγματα όπως το να κάνετε περισσότερες ερωτήσεις, να είστε πιο 

            ειλικρινείς ή να εκδηλώνετε περισσότερη συμπάθεια. Δοκιμάστε αυτές τις νέες προοπτικές και 
            δείτε τι συμβαίνει. μπορεί να λάβετε μια πιο θετική απάντηση από ό, τι είχατε στο παρελθόν. 

 

3. Παροχή καλών και αρνητικών απόψεων, καθώς και προτάσεων για βελτίωση: 

Όταν μας ζητείται να αναφέρουμε τρεις θετικές ιδιότητες του εαυτού μας, είναι πιο πιθανό  

να δυσκολευτούμε παρά όταν μας ζητηθεί να αναφέρουμε τρεις κακές ιδιότητες. Αυτό μπορεί  

επίσης να είναι ένας απλός δρόμος για να ακολουθήσουμε τη διαδικασία του αυτό στοχασμού,  

καθώς ανακαλύπτουμε πτυχές του εαυτού μας που μπορεί να μην μας αρέσουν ή να  

συμφωνήσουμε, αλλά αναγνωρίζουμε τη σημασία του να ξεπεράσουμε.
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Μπορεί να είναι χρήσιμη η χρήση των στόχων SMART κατά τον καθορισμό αυτών 

των στόχων (Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Εφικτός, Ρεαλιστικός και Έγκαιρος). 

Αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα υπάρχοντα δυνατά σας σημεία, ώστε να 

μπορείτε να επικεντρωθείτε σε τομείς όπου μπορείτε να βελτιωθείτε. Αυτό είναι 

ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν ψάχνετε 

για εργασία ή ακόμα και αν εργάζεστε αυτήν τη στ ιγμή. 

Από νήπια έως ενήλικες, εξελισσόμαστε ως άνθρωποι μαθαίνοντας από τα λάθη 

μας και επιμένοντας στο τι έχουν να πουν οι άλλοι. Λοιπόν, γιατί η ενεργή 

εξάσκηση στο peering μέσα στο κεφάλι μας φαίνεται τόσο τρομακτική;  

Η πιθανότητα να βρούμε κάτι που δεν  μας αρέσει είναι τρομακτική, ωστόσο είναι 

κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ο αυτό στοχασμός είναι απαραίτητη δεξιότητα για προσωπική και επαγγελματική 

εξέλιξη. Περιπλανιόμαστε ασυνείδητοι και συχνά αντιδρούμε στους άλλους, ακόμα 

και στους εαυτούς μας, αν δεν έχουμε. Αν είχατε ποτέ μια συναισθηματική αντίδραση 

σε οτιδήποτε ή είχατε πει κάτι για το οποίο μετανιώσατε μετά, μπορείτε να 

καταλάβετε πώς ο αυτό στοχασμός μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε πιο υγιείς 

απαντήσεις και να αλλάξετε συμπεριφορές (ακόμα και σκέψεις) που δεν σας 

εξυπηρετούν καλά. Η ανα-στοχαστική πρακτική μπορεί να αναπτυχθεί ως κοινή 

δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, οι ψυχολόγοι έχουν εκφράσει ότι η μάθηση 

είναι πιο αποτελεσματική όταν οι σκέψεις τοποθετούνται στη γλώσσα είτε σε 

προφορική είτε γραπτή μορφή . 

Σκεφτείτε μερικές βασικές ερωτήσεις που 
πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας  

Αφιερώστε μια ώρα μέσα στην ημέρα για να ελέγξετε αυτές τις 
ερωτήσεις 

Δεσμευτείτε να το κάνετε προγραμματίζοντας το σε 

μια συγκεκριμένη ώρα, για παράδειγμα για 5 λεπτά σε 

μια πρωινή βόλτα  

Ξεκινήστε αργά 



ACTIVITES TO FACILITATE SELF 

ASSESSMENT AND SELF REFLECTION 7 

Αυτό το έργο (αρ. 2020-3-UK01-KA205-094063) έχει χρηματοδοτηθεί με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται στο παρόν. 

 

 

 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 
 

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο ADPS, είχα την ευκαιρία να δω και να μάθω πολλές 

διαφορετικές πτυχές του τι περιλαμβάνει ένα έργο, συμπεριλαμβανομένης της βασικής 

διαδικασίας του τρόπου σχεδιασμού, ανάπτυξης και ολοκλήρωσης ενός έργου, καθώς και 

του όγκου της εργασίας και των λεπτομερειών που πηγαίνει σε κάθε στάδιο. Ένα άλλο 

βασικό μάθημα που έμαθα κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων ήταν τα πολλά 

διαφορετικά είδη εργασίας για τα οποία είναι υπεύθυνος ένας Μηχανικός, κάτι που μου 

έδωσε μια καλύτερη κατανόηση των διαφόρων εργασιών και ευθυνών που μπορεί να 

αναλάβω ως Πολιτικός Μηχανικός. η δουλειά των ονείρων μου. 

Κοιτάζοντας πίσω την πρώτη μου μέρα στην ADPS, μπορώ να πω ότι ήταν μια από τις πιο 

αξέχαστες μέρες της καριέρας μου. Αφού συστηνόμουν σε όλους, μου δόθηκε μια 

προσφορά για να δουλέψω, στην οποία ζήτησαν προτάσεις για το πώς να βελτιώσω 

διάφορους τομείς του έργου καθώς και τις γενικές μου σκέψεις για το έργο. 

 

Ήταν πραγματικά ευγενικοί και πρόθυμοι να με αφήσουν να συμμετάσχω όσο ήθελα, και 

ήταν δεκτικοί σε όποιες σκέψεις και ιδέες είχα. Αυτό με έκανε αμέσως να νιώσω άνετα και 

σαν να ήμουν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας. 

 

Την πρώτη εβδομάδα με κυρίευσε η δουλειά και οι ευθύνες που μου έβαλαν. Ευτυχώς ένας 

από τους επιβλέποντες με είδε να αγωνίζομαι και μου είπε για τον αυτοστοχασμό (κάτι που 

δεν είχα κάνει ποτέ πριν). Έψαξα στο διαδίκτυο και βρήκα ένα φύλλο για να με βοηθήσει 

και αφιέρωσα λίγο χρόνο για να γράψω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μόλις το 

έκανα αυτό, σκέφτηκα ξανά πώς θα μπορούσα να το αλλάξω. Αποφάσισα να μιλήσω με 

τον προϊστάμενο που με είχε δει να ταλαιπωρούμαι και του ζήτησα να καθίσει μαζί μου και 

να προχωρήσουμε στη δουλειά που είχα ολοκληρώσει μέχρι τώρα. Ήμουν πραγματικά 

έκπληκτος και χαρούμενος που άκουσα ότι τα πήγαινα πολύ καλά και ήταν πολύ 

εντυπωσιασμένος μαζί μου. Όλες οι ανασφάλειες και οι αμφιβολίες μου ήταν αβάσιμες και 

συνειδητοποίησα ότι ήμουν πιο ικανός από όσο νόμιζα. 
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ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολογήσουν  τι χρειάζεται ή τι αναμένεται από αυτούς 
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Δυνατά σημεία : 
Τι κάνετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο? Για τι σας επαινούν οι άνθρωποι;  
Πείτε τους να περάσουν μερικές φορές σκεπτόμενοι τι έχουν κάνει καλά, ποιες  
εργασίες ήταν καλά μέσα στη ζώνη άνεσής τους και τυχόν πράγματα που είχαν  
ξεπεράσει τις προσδοκίες. Τα δυνατά σημεία μπορεί να είναι οτιδήποτε, από τα 

επιτεύγματα της εργασιακής εμπειρίας έως το να είσαι καλός ακροατής. 

Αδυναμίες: 
Σκεφτείτε πράγματα που δυσκολεύεστε να επιτύχετε, τομείς στους οποίους δεν αισθάνεστε σίγουροι.  
Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι οι αδυναμίες πρέπει πάντα να είναι πράγματα που έχουν τον έλεγχο  
και ότι μπορούν να αλλάξουν. Πείτε τους να μην ντρέπονται να μιλήσουν ή να γράψουν για τις αδυναμίες  
τους. Κατά την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας δείχνει αυθεντικότητα και αξιοπιστία.  
Οι αδυναμίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αρνητικές συμπεριφορές στις οποίες γνωρίζουν ότι πρέπει  
να εργαστούν ή έλλειψη πρόσβασης σε εξοπλισμό που χρειάζονται για την αναζήτηση εργασίας.  

Ευκαιρίες : 

Σκεφτείτε πιθανές ευκαιρίες που έχετε στη διάθεσή σας; Αν όχι γιατί; Αυτά θα μπορούσαν να είναι κενές θέσεις 
εργασίας ή συμβουλές, συμβουλές και προσφορές βοήθειας από άτομα που γνωρίζουν. 

Απειλές : 
Αντιμετωπίστε τυχόν απειλές που πιστεύετε ότι μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στην αναζήτηση εργασίας.  
Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι τυχόν προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν θα τους κάνουν πιο δυνατούς.  
Οι απειλές θα μπορούν να είναι θέματα που πρέπειι να αντιμετωpπίσουν τώρα, προκειμένου να βρουν  
ευκαιρίες κατάρτισης ή αναζήτησης εργασίας σε αγροτικές περιοχές. 

 
 

 

 

  Βρείτε αυτό το υπόδειγμα στο τέλος της εργαλειοθήκης, κεφάλαιο 9.
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ΌΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑς Ή ΆΣΚΗΣΗΣ 

Κύκλος αυτο-αντανάκλασης 
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1. 
  Αν έχουν χρωματίσει σε 1 ή 2 τμήματα δεν θα αισθάνονται ικανοποιημένοι σε αυτόν τον τομέα και θα πρέπει  

  να διερευνήσουν τρόπους ενίσχυσης της ικανοποίησής τους εκεί. Ενθαρρύνετέ τους λέγοντάς τους ότι αυτές 
   είναι φανταστικές ευκαιρίες και μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο σε αυτούς τους τομείς. 

2. 

  Εάν έχουν χρωματιστεί σε έως και 3 τμήματα, είναι αρκετά ικανοποιημένοι σε αυτόν τον τομέα, αλλά υπάρχει  
  σίγουρα η ευκαιρία να διερευνήσουν ιδέες για να ανέβουν την κλίμακα. 

 
3. 

  Αν έχουν χρωματιστεί σε 4 ή περισσότερα τμήματα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, είναι πολύ ικανοποιημένοι. Είναι  
  σημαντικό να τους ενημερώσω να διατηρήσουν αυτό που κάνουν για να διασφαλίσουν ότι παραμένουν   
  ικανοποιημένοι, ωστόσο, να μην παραβλέπουμε ότι ίσως υπάρχουν τομείς που επιδέχονται    
  βελτίωση. Είναι σημαντικό να τους ενημερώσω ότι δεν μιμούνται τις δυνατότητές τους για ακόμη μεγαλύτερη  

     
 
 

 
  Βρείτε αυτό το υπόδειγμα στο τέλος της εργαλειοθήκης, κεφάλαιο 9.

Εκτέλεση 

 
Βήμα 1: 

Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι θα τους δοθεί ένα φύλλο που περιέχει έναν κύκλο 

αυτοανάκλασης και χρωματιστά στυλό, μολύβια, κραγιόνια κ.λπ. 

 

Βήμα 2 : 

 Ζητήστε τους να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό χρώμα για κάθε ενότητα και χρώμα σε 

 ισάριθμα τμήματα, με βάση το πόσο ικανοποιημένοι / ικανοποιημένοι αισθάνονται.  

 Πείτε τους να ξεκινήσουν από το κέντρο του κύκλου. 

 

Βήμα 3 : 

 Αφού τελειώσουν, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να      

εκτιμήσουν και να προβληματιστούν για τον κύκλο τους. Πώς μοιάζει; Υπάρχουν εκπλήξεις  

 σε αυτούς; 

 

Βήμα 4 : 

Συζητήστε μαζί τους τα συναισθήματά τους στον κύκλο τους. 



This project (no. 2020-3-UK01-KA205-094063) has been funded with 

support from the European Commission. This document reflects the 

views only of the author and the Commission cannot be held responsible 

for any use which might be made of the information contained herein. 
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ΜΑΘΗΣΗ 
ΟΜΟΤΙΜΩΝ 
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Εισαγωγή 
 

Τα ανθρώπινα όντα είναι κοινωνικά πλάσματα, μπορούν να μάθουν μόνοι τους αλλά ακόμη 

περισσότερο σε ομάδες και ο ένας από τον άλλο. Μπορούμε να δούμε συνεργατική και 

συνεργατική μάθηση π.χ. Η μάθηση από ομοτίμους προσφέρει εξατομικευμένες προσεγγίσεις 

αλλά φέρνει επίσης μια αλλαγή στους ρόλους των εμπλεκόμενων μερών. Αυτή η εκπαιδευτική 

πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί σε περιβάλλοντα τυπικής έως άτυπης μάθησης, σε μικρότερες 

και μεγαλύτερες ομάδες με έμπειρους ή λιγότερο έμπειρους συμμετέχοντες σε ένα θέμα ή θέμα. 

Αυτό το κεφάλαιο διερευνά τα οφέλη, τις διαφορές στα παραδοσιακά περιβάλλοντα μάθησης και 

τους βασικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για αυτό το στοιχείο της 

εξατομικευμένης εργασίας για νέους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : 

Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών 
 
 

 
Η μάθηση από ομοτίμους στην εκπαίδευση αναφέρεται στη μάθηση μεταξύ των 

συμμετεχόντων στη μάθηση, μεταξύ των μαθητών ή των μαθητών, αντί από έναν 

εκπαιδευτή ή εκπαιδευτή (κυρίως). Σημαίνει ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν ο ένας 

από τον άλλο, καθοδηγούν ο ένας τον άλλον για να επιτύχουν έναν συγκεκριμένο 

μαθησιακό στόχο ή βελτιώνουν κάποιες δεξιότητες π.χ. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει 

μια αλλαγή στους ρόλους. Ο δάσκαλος/εκπαιδευτής/εκπαιδευτικός/ εργαζόμενος σε νέους 

που ηγείται της ομάδας γίνεται διευκολυντής της μάθησης και όχι εκπαιδευτής ή άτομο που 

παρέχει θεωρία, δραστηριότητες ή εργασίες, απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Οι ίδιοι οι 

μαθητές έχουν μεγαλύτερη επιρροή και εποικοδομητική δύναμη στη μαθησιακή τους 

διαδικασία, γίνονται ηγέτες εναλλάξ ή π.χ. ένας από αυτούς που είναι πιο έμπειρος, παρέχει 

εξηγήσεις ή διευθύνει ακόμη και το πλήρες σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

αντί του εκπαιδευτικού. 

 

Η μεθοδολογική πρόταση της μάθησης από ομοτίμους συνεπάγεται πρώτα (και κυρίως) 

συνειδητοποίηση της ανάγκης «ενεργοποίησης» των συμμετεχόντων και διασφάλισης της 

ενεργού συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό, με περισσότερη ή λιγότερη 

καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς όπως οι εργαζόμενοι σε νέους, μπορεί να ξεκινήσει 

από πολύ χαμηλό επίπεδο, π.χ. δίνοντας εξηγήσεις με δικά τους λόγια για μια απλή 

μαθηματική διαδικασία ή ακόμη και αναφορά στην ανάπτυξη ορισμένων εργασιών για να 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη διαφορετικών αποδεικτικών μαθηματικών μονοπατιών 

μάθησης. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί οποιοδήποτε άλλο παράδειγμα, εδώ για αρχή. 

 

Για τους εμπλεκόμενους εκπαιδευόμενους, σημαίνει ενεργή συμμετοχή και βαθύτερο 

προβληματισμό για το θέμα και το θέμα. να σκέφτονται μεμονωμένα βήματα για την 

κατανόηση του ιστορικού και του πλαισίου, να γνωρίζουν επίσης παραδείγματα και 

συμβουλές για το πώς να θυμάστε ή να συνδέσετε γεγονότα και γνώσεις με άλλα, να 

προτείνετε και να συζητήσετε διαφορετικές μαθησιακές πτυχές και ασκήσεις για να 

απομνημονεύσετε ή να εξασκήσετε γνώσεις και δεξιότητες. Δεν είναι πλέον μόνο αποδέκτες 

(νέας) γνώσης, αλλά ενεργοί παράγοντες και πιθανώς «δότες» γνώσης οι ίδιοι. Όσον αφορά 

τις δεξιότητες και τις ικανότητες, αυτή η προσέγγιση μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερο 

αντίκτυπο στη συνέχεια, καθώς εμπλέκονται όλες από την ιδέα έως την εφαρμογή και την 

εφαρμογή των δραστηριοτήτων διδασκαλίας/μάθησης.
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Οι παρενέργειες είναι οι βελτιωμένες γλωσσικές δεξιότητες, οι κοινωνικές 

δεξιότητες, ορισμένες πιθανές πρόσθετες παρακινητικές πτυχές που 

αποκτήθηκαν (από την επιτυχή διδασκαλία άλλων και την εκμάθηση νέων 

πτυχών, την επίτευξη εργασιών, τη λειτουργία ως πρότυπο κ.λπ.). Για τους 

συνομηλίκους του οποίου ο ρόλος είναι μάλλον ο ρόλος του "παραλήπτη" 

ίσως, μερικές φορές βοηθάει να λάβει αυτή τη συνεδρία μάθησης από 

συνομηλίκους της ίδιας ηλικίας ή με το ίδιο υπόβαθρο και με διαφορετικές 

λέξεις που χρησιμοποιούνται ίσως από έναν δάσκαλο ή έναν εργαζόμενο 

για νέους. 

 

Γενικά, όταν οι συμβατικές εκπαιδευτικές πρακτικές επικεντρώνονται σε 

ένα θέμα ή θέμα και θέλουν να παρέχουν σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και 

πιθανώς ικανότητες, η προσέγγιση της μάθησης από ομοτίμους ανοίγει 

εκτός από αυτόν τον παράγοντα ΤΙ, επίσης ο παράγοντας ΠΩΣ, βοηθά να 

μάθουμε πώς να τα επιτύχουμε και να τα αποκτήσουμε.  

 

Τα σαφώς καθορισμένα καθήκοντα και οι ρόλοι για κάθε άτομο ή εντός της 

ομάδας βοηθούν κατά την εφαρμογή αυτού του τύπου μάθησης. Η 

ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στη συνεργασία σε αυτό το εγχείρημα 

μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση ενός ατομικού 

σχεδίου μάθησης.  
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1. 

Εργαστείτε για την επίλυση και 
την αντιμετώπιση των 
τρεχουσών προκλήσεων της 
πραγματικής ζωής

 
2. 

Ανταλλάξτε σχόλια με άλλους σε παρόμοιες 

καταστάσεις.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Στοιχεία για τη μάθηση από ομοτίμους 

 

       Περιβάλλον εκμάθησης 

 
     Μια αίθουσα εκπαίδευσης θα πρέπει να παρέχει αρκετό χώρο στους συμμετέχοντες για  

   να εργαστούν με την ησυχία τους στις ατομικές ή ομαδικές τους εργασίες. Καλό είναι επίσης 

   να σκεφτείτε πώς τοποθετούνται τα τραπέζια της τάξης στην αίθουσα, εάν χρειάζονται  

  καθόλου, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια μεταξύ των συμμετεχόντων και 

       του εκπαιδευτικού. Ίσως είναι καλύτερη λύση να καθίσετε ή να σταθείτε μαζί σε κύκλο.  

    Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος συνάντησης μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τον διάλογο.  

   Όπου είναι δυνατόν, οι μαθησιακές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται 

   εκτός συμβατικής εκπαίδευσης ή τάξης. Συνιστάται η δημιουργία ενδιάμεσων σταθμών 

   όπου τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν τότε μπορούν να παρουσιαστούν και να συζητηθούν

   με τον δάσκαλο ή τον εργαζόμενο για νέους, ή ακόμα και με άλλες ομάδες συνομηλίκων. 

  Εναλλακτικά, η μάθηση από ομοτίμους μπορεί να εφαρμοστεί και διαδικτυακά, στο διαδίκτυο. 

Οι πλατφόρμες επικοινωνίας και συνεργασίας μπορεί να βοηθήσουν και να παρέχουν το 

  «διαδικτυακό δωμάτιο» για αυτό. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να οργανώσει μια αίθουσα  

  σωφρονισμού για όλη την ομάδα και μερικές αίθουσες διάλειμμα για ατομική μάθηση από  

 ομοτίμους, να τις παρακολουθεί με τη σειρά για να δει την πρόοδο και να παρέχει υποστήριξη 

 όπου χρειάζεται. Όπου οι συμμετέχοντες ενδέχεται να μην έχουν εμπειρία σε διαδικτυακή  

 συνεργασία, τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας θα πρέπει να επεξηγούνται σύντομα, οι 

 κανόνες για το πώς και πότε να δίνουν σχόλια, πότε και πώς να κάνουν ερωτήσεις ή για 

 συμβουλές, πού να βρουν γενικούς κανόνες διαδικτύου θα πρέπει να δίνονται πριν από 

 δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους έχουν ξεκινήσει. Σε περίπτωση που οι επιλεγμένες 

 διαδικτυακές πλατφόρμες  επικοινωνίας και συνεργασίας δεν προσφέρουν χρονόμετρο, ο 

 εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει σαφείς ενδείξεις για το πότε θα επιστρέψετε στην αίθουσα της 

 ολομέλειας.
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  Τύποι 

Δ         δραστηριότητας 
 

  Με βάση τις αρχικές αναλύσεις μαθησιακών αναγκών, η εξατομικευμένη εργασία για νέους βασίζεται, οι  

  εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα έβλεπαν τα δυνατά σημεία των μεμονωμένων μαθητών και θα  

  μπορούσαν να τους καθοδηγήσουν να σχηματίσουν ομάδες με λιγότερη εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο θέμα 

  για να μάθουν από ομοτίμους ή να γίνουν φίλοι μάθησης και να λύσουν συγκεκριμένες εργασίες. Σε ένα  

  επόμενο βήμα, άλλα θέματα ενδέχεται να επιλεχθούν για να δώσουν επίσης σε άλλους μαθητές την ευκαιρία  

  να δείξουν συγκεκριμένες γνώσεις και να εξηγήσουν πώς διαχειρίστηκαν ίσως εργασίες ή δραστηριότητες.  

    

  Σε πολλές δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους, αυτό μπορεί να μεταβεί σε έναν τρόπο συνεργασίας  

  όπου στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η κοινωνική και ομαδική μάθηση. Πολύ συχνά, όπου οι συμμετέχοντες  

  λύνουν προβλήματα σε ομάδες, λαμβάνει χώρα άτυπη μάθηση και διδασκαλία από ομοτίμους και οπουδήποτε  

            έχει ενθαρρυνθεί η ομαδική εργασία, οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι πιο εύκολο να συμμετάσχουν σε ειδικές  
  δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους. 
   

  Σε μια μεγαλύτερη ομάδα, δραστηριότητες διάσπασης πάγου, όπως η παροχή μιας λίστας  

  προτροπών για την έναρξη συζήτησης ή η παροχή μιας τρέχουσας απλής γενικής κοινωνικής  

  πρόκλησης που ακολουθείται από τη δημιουργία ομάδας, μπορεί να βοηθήσουν. Ωστόσο, θα είναι  

  καλό να ενθαρρύνουμε την αλλαγή ρόλων – να δεσμεύσουμε και να ενδυναμώσουμε όλους τους    
  συμμετέχοντες να γίνουν δωρητές και να γίνουν αποδέκτες γνώσης και να επιδείξουν και να  

            εξασκήσουν ικανότητες. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 
 

 

#New Spirit – competent in the job by BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung 

und Personaltraining GmbH 

 
Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε νέους ενήλικες που αναζητούν εργασία (ηλικίας μεταξύ 

21-25 ετών) με στόχο την επιτυχή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Είναι ένα 

εναλλακτικό πρόγραμμα στο επίσημο σχολείο. Χρηματοδοτείται από το αυστριακό 

γραφείο εργασίας (Arbeitsmarktservice) με βάση τις τρέχουσες, ατομικές (μαθησιακές) 

ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες δεν μαθαίνουν ούτε εργάζονται σε 

παραδοσιακά περιβάλλοντα στην τάξη, αλλά παρακολουθούν τους λεγόμενους «σταθμούς 

μάθησης» στους οποίους «αφιερώνονται» σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 

τους. Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το μάθημα είναι προσανατολισμένα στη ζήτηση 

και θα περιέχουν ιδιαιτέρως διάφορες ψηφιακές δεξιότητες και περιεχόμενο και 

οποιαδήποτε τυπική ικανότητα που σχετίζεται με την απασχολησιμότητα. Η μάθηση από 

ομοτίμους είναι η βασική εκπαιδευτική προσέγγιση σε αυτό το μάθημα. 

 

Το συγκεκριμένο είναι ότι στην αρχή κάθε εβδομάδας μαθημάτων παρουσιάζονται τα 

κύρια θέματα που είχαν δημιουργηθεί κυρίως με βάση τις αρχικές ανάγκες και την ανάλυση 

ενδιαφέροντος κατά την έναρξη του μαθήματος. Κάθε μέρα του μαθήματος, εξηγούνται οι 

διαφορετικές προσφορές ολοκληρωμένης μάθησης και οι συμμετέχοντες μπορούν να 

αποφασίσουν ποιον σταθμό εκμάθησης να επιλέξουν. Σε αυτούς τους (μαθησιακούς) 

σταθμούς, βρίσκουν πακέτα προσχεδιασμένων εργασιών με τις οποίες μπορούν να 

εργαστούν μόνοι τους, σε ομάδες συνομηλίκων ή με έναν «φίλο» μαθητή. Οι 

εκπαιδευτικοί τους υποστηρίζουν παρέχοντας περαιτέρω (μαθησιακές) προτάσεις και 

βοήθεια. Οι μαθησιακές ασκήσεις προσφέρουν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη εργασιακή 

εμπειρία και γρήγορη αίσθηση επιτυχίας. 

 

           Διαφορετικοί (μαθησιακοί) σταθμοί για μάθηση από ομοτίμους παρέχουν στους  

           συμμετέχοντες μια νέα, καινοτόμο προσέγγιση μάθησης. Επιτρέπουν τη συνεχή  

          εργασία σε δεξιότητες στις οποίες οι συμμετέχοντες έδειξαν ελλείμματα ή/και ιδιαίτερο 

           ενδιαφέρον για βελτίωση. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι  

          αρνητικές εμπειρίες και στάσεις απέναντι στη μάθηση, να ανοίξει η νοοτροπία των  

          συμμετεχόντων προς μια χαρούμενη μάθηση και υψηλότερα κίνητρα για αυτό  

          καθοδηγούμενη μάθηση.
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Βήμα 2 : 

  Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες για να μοιραστούν τις ιδέες τους, βάζοντάς τους να δώσουν  

  προτεραιότητα σε δύο ή τρεις για συζήτηση και στη συνέχεια να μιλήσουν για αυτές μεταξύ τους.  

  Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν οι πιο ενδιαφέρουσες ιδέες που προέκυψαν από τη συζήτησή τους  

  και την οργάνωση αυτών των σκέψεων έτσι ώστε να μπορούν να μοιραστούν με την τάξη ως σύνολο. 
 
Βήμα 3: 

  Η ανταλλαγή ιδεών σε μια μικρή ομάδα χωρίς τον εκπαιδευτή ή τον εργαζόμενο για νέους,  

  βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι άλλες ομάδες συνομηλίκων μπορεί κάλλιστα  

  να βιώσουν μια παρόμοια διαδικασία σχηματισμού και καταιγισμού. Ο εκπαιδευτικός περπατά 

           από τη μία στις άλλες μικρές ομάδες, έχοντας το ρόλο ενός ακροατή που μόνο περιστασιακά  

  θα τους υποστήριζε ή θα τους καθοδηγούσε ως διευκολυντής για να διασφαλίσει ότι οι ιδέες των  
  μαθητών είναι πραγματικά συνδεδεμένες με το θέμα του θέματος. 

Απολογισμός: 

  Ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει την εργασία της γράφοντας τις ιδέες της στον πίνακα, έτσι ώστε 
   η τάξη να μπορεί να εντοπίσει κοινά σημεία μεταξύ τους και να δώσει προτεραιότητα σε θέματα για  
  συζήτηση σε μεγάλη ομάδα, η οποία θα λάβει χώρα στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

   ενότητας. 

 

 
Π η γ έ ς  : 

 
Johnson D. W., & Johnson, R. ( 1989 ) . Cooperation and competit ion: Theory 

and research. Edina, MN: interaction Book Company. 

 
https: / /b log.phlu .ch/hd-blog/2015/06/24/nicht-schon-wieder-e ine- 

gruppenarbeit/ 

 
https://ski l l . fhstp.ac.at/s tartse i te/methoden/gestal tungsmoegl i chke iten/them 

enuebersicht/tipps-fuer-kleingruppen-peer-learning-assessment/ 

 
https://prezi.com/narbcfq68ngt/peer-learning/ 

 
https:// resi l ienteducator.  com/ classroom- resources/ transformative- teaching- 

adult- learners/ 

https://blog.phlu.ch/hd-blog/2015/06/24/nicht-schon-wieder-eine-gruppenarbeit/
https://blog.phlu.ch/hd-blog/2015/06/24/nicht-schon-wieder-eine-gruppenarbeit/
https://skill.fhstp.ac.at/startseite/methoden/gestaltungsmoeglichkeiten/themenuebersicht/tipps-fuer-kleingruppen-peer-learning-assessment/
https://skill.fhstp.ac.at/startseite/methoden/gestaltungsmoeglichkeiten/themenuebersicht/tipps-fuer-kleingruppen-peer-learning-assessment/
https://prezi.com/narbcfq68ngt/peer-learning/
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 

 

 

 
 

 
 

Π  Ποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει  
Α  αυτό το εργαλείο; 

 

 

      Τι μπορεί να κάνει αυτό το  

      εργαλείο; 

 

 

     Πώς μπορεί να μας βοηθήσει αυτό  

το εργαλείο; 
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 Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να 
 εφαρμόσει εξατομικευμένη μάθηση. Για παράδειγμα: 

Όσοι έχουν εμπειρία στην εφαρμογή εξατομικευμένης μάθησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

αυτό το εργαλείο για να επιβεβαιώσουν το συνεχές όραμά τους για την εργασία τους, να 

ελέγξουν τις υποθέσεις και να δημιουργήσουν σαφείς, σχετικές επικοινωνίες για κοινή χρήση με 

την κοινότητα. 

 
Όσοι είναι νέοι στην εξατομικευμένη μάθηση μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για 

να προσδιορίσουν και να βελτιώσουν τις προτεραιότητες και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για 

την εργασία τους. Μια ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο συνεργατικά για να 

καθοδηγήσει τη λήψη αποφάσεων. Εναλλακτικά, τα άτομα μπορούν να συμπληρώσουν το 

εργαλείο μόνοι τους και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα. Το σχέδιο δήλωσης οράματος που 

δημιουργείται από αυτό το εργαλείο μπορεί να αποτελέσει τη βάση της αρχικής εξατομικευμένης 

επικοινωνίας μάθησης με την κοινότητα. 

 

  Αυτό το εργαλείο θα βοηθήσει εσάς και την ομάδα σας να δημιουργήσετε μια εξατομικευμένη  
  δήλωση μαθησιακού οράματος για να καθοδηγήσετε την εργασία σας. Τρία βασικά στοιχεία 
  θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη δήλωση του οράματός σας: η εστίαση, ο αντίκτυπος και η  
  υποστήριξη υλοποίησης για τις προσωπικές σας μαθησιακές προσπάθειες (βλ. Σχήμα 1). 
 

Focus Impact 
Implementation 

supports 

 

Η εστίαση της 

εξατομικευμένης μαθησιακής 

σας προσέγγισης 

(τουλάχιστον κατά την 

αρχική εφαρμογή) μπορεί να 

σχετίζεται με συγκεκριμένους 

μαθητές (π.χ. μαθητές STEM, 

μαθητές της ένατης τάξης, 

μαθητές αγγλικών).

Μπορεί να αναζητάτε 

εξατομικευμένη μάθηση 

για να βοηθήσετε στην 

επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου στόχου 

(π.χ. καλύτερη 

συμμετοχή των μαθητών, 

βοηθώντας τους μαθητές 

να γίνουν πιο αυτάρκεις, 

κλείνοντας τα κενά 

επίτευξης). 

Οι εξατομικευμένες 

υποστηρίξεις για την 

εφαρμογή της μάθησης θα 

πρέπει, φυσικά, να 

«εξατομικεύονται» στις 

επιδιωκόμενες εστίες και 

επιπτώσεις. Η ύπαρξη της 

κατάλληλης στήριξης 

μπορεί να διευκολύνει τη 

μετάβαση για όλα τα 

εμπλεκόμενα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

 
  Εικόνα 1. Στοιχεία δήλωσης εξατομικευμένης όρασης μάθησης
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 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ : 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ 

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ- 

 

 
  Οι λόγοι για τη χρήση μιας εξατομικευμένης μαθησιακής προσέγγισης μπορεί να ποικίλλουν  

  σε μεγάλο βαθμό, αλλά πολλοί από αυτούς τους λόγους σχετίζονται με ζητήματα εκπαιδευτικής  
  ισότητας. Ανεξάρτητα από την επιδιωκόμενη εστίαση ή τον αντίκτυπο των εξατομικευμένων  
  προσεγγίσεων μάθησης, η ισότητα βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών. 

  Η μετάβαση στην εξατομικευμένη μάθηση είναι συχνά μια αναγνώριση ότι οι τρέχουσες  

  συνθήκες μάθησης δεν εξυπηρετούν όλους τους μαθητές δίκαια. 

 
  Για να αρχίσετε να δημιουργείτε το όραμά σας για εξατομικευμένη μάθηση, σκεφτείτε πρώτα  

  ποιον θέλετε να επηρεάσετε. Ενώ μπορεί να ελπίζετε να επηρεάσετε όλους τους μαθητές με  

  την πάροδο του χρόνου, μπορεί να υπάρχουν μαθητές στους οποίους σκοπεύετε να εστιάσετε 

  κατά την αρχική εφαρμογή, όπως εκείνοι που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη, εκείνοι με κενά  
  επίτευξης ή εκείνοι σε συγκεκριμένους βαθμούς ή μαθήματα. Ομοίως, μπορεί να θέλετε να 

  εστιάσετε στην κατάρτιση ομάδων εκπαιδευτικών με την πάροδο του χρόνου. 
 

  Προσδιορίστε ποιον θέλετε να επηρεάσετε μέσω εξατομικευμένης μάθησης γράφοντας σε   
  οποιοδήποτε από τα τέσσερα πλαίσια του παρακάτω πίνακα. Εάν επιθυμείτε να εστιάσετε  

  σε όλους τους μαθητές, σκεφτείτε αν υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που σκοπεύετε να 

   ορίσετε ως «πρώιμους υλοποιητές» της εξατομικευμένης μάθησης. Οι καταχωρήσεις σας θα 

  σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το σχέδιο δήλωσης οράματός σας στο τέλος αυτού του 

  εργαλείου. 

 

 
 

Πίνακας  1. Εστίαση στην Εξατομικευμένη Μάθηση 
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Λάβετε υπόψη : 

 

Μαθητές Αγγλικών 
 

Πρόσφυγες ή πρόσφατοι μετανάστες 
 

 Φοιτητές με ειδικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρίες) 

Μαθητές σε «μεταβατικές» τάξεις (π.χ. πρώτη τάξη δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης) Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις 

Χαρισματικοί Μαθητές 

 

 Μαθητές δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου 

Φοιτητές σε μαθήματα STEM 

Μαθητές σε μονοπάτια CTE 
 

Φοιτητές σε μαθήματα ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών 

Φοιτητές με πρόσβαση στην εκπαιδευτική τεχνολογία
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ : 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ 

-ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ- 

 

Ανάλογα με τους τομείς εστίασης που αποτελούν προτεραιότητα για τις εξατομικευμένες 

μαθησιακές σας προσπάθειες, μπορεί να έχετε διαφορετικούς τύπους αποτελεσμάτων που 

ελπίζετε να δείτε ως αποτέλεσμα της εργασίας σας. Πολλοί ηγέτες επενδύουν στην εφαρμογή 

εξατομικευμένης μάθησης με την ελπίδα να επηρεάσουν τελικά όλους τους μαθητές, αλλά 

συχνά ξεκινούν εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη υποομάδα με τις πιο πιεστικές ανάγκες. Εάν 

υπάρχουν συγκεκριμένοι μαθητές στους οποίους σκοπεύετε να δώσετε προτεραιότητα κατά 

την εφαρμογή της εξατομικευμένης μάθησης (π.χ. μαθητές αγγλικών, μαθητές σε μονοπάτια 

STEM), σκεφτείτε ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα ελπίζετε να δείτε για αυτούς τα επόμενα 

χρόνια. Μπορεί επίσης να θέλετε να εξετάσετε ποιες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ελπίζετε να 

δείτε για μερικούς ή όλους τους μαθητές. 

 

Προσδιορίστε ποιες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις επιθυμείτε να παράγετε 

ως αποτέλεσμα των εξατομικευμένων μαθησιακών προσπαθειών σας γράφοντας στον Πίνακα 

2. Εξετάστε πρώτα ποια αποτελέσματα θέλετε να δείτε για τους μαθητές στους οποίους 

σκοπεύετε να ιεραρχήσετε ή να εστιάσετε κατά την αρχική υλοποίηση (από τις επιλογές σας 

στο Συστατικό 1). Μπορεί να θέλετε να δείτε παρόμοια αποτελέσματα σε διαφορετικούς 

τύπους μαθητών (π.χ. αυξημένη ακαδημαϊκή ανάπτυξη τόσο για μαθητές αγγλικών όσο και 

για φοιτητές με αναπηρίες). Εναλλακτικά, μπορεί να θέλετε να δείτε διαφορετικούς τύπους 

επιπτώσεων για διαφορετικές ομάδες φοιτητών (π.χ. αυξημένη συμμετοχή για ταλαντούχους 

μαθητές, αυξημένα ποσοστά έγκαιρης αποφοίτησης για πρόσφατους μετανάστες). 

 

       Επιπλέον, ενώ μπορεί να ελπίζετε να δείτε πολλά είδη θετικών επιπτώσεων με την πάροδο του 
                χρόνου, σκεφτείτε ποιες επιπτώσεις θέλετε να ιεραρχήσετε και να αντιμετωπίσετε στρατηγικά  
                μέσω εξατομικευμένων προσπαθειών μάθησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να εστιάσετε στις 
               "τρεις πρώτες" πιο σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Επίσης,  
                εξετάστε ποιες μετρήσεις έχετε για να μετρήσετε τον αντίκτυπο και αν ίσως χρειαστεί να  
                αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγετε δεδομένα μαθητών ή εκπαιδευτικών.  
                Οι καταχωρήσεις σας θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το σχέδιο δήλωσης οράματός σας  
                στο τέλος αυτού του εργαλείου. 
 
 



9 TEMPLATES AND WORK SHEETS 

Αυτό το έργο (αρ. 2020-3-UK01-KA205-094063) έχει χρηματοδοτηθεί με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται στο παρόν. 

 

 

 

Πίνακας 2. Επιπτώσεις Εξατομικευμένης Μάθησης  
 

 

 
Σκεφτείτε  : 

 

Ταχεία εκμάθηση ή συσσώρευση πιστωτικών μονάδων 
 

Αυξημένη ακαδημαϊκή ανάπτυξη σε εξεταζόμενα θέματα (π.χ. ανάγνωση γλωσσικών τεχνών, 

μαθηματικά, επιστήμη και ιστορία) 

Στενά ή κλειστά κενά επιτευγμάτων  

Αυξημένα ποσοστά έγκαιρης αποφοίτησης 

Αυξημένα ποσοστά ολοκλήρωσης για τα μονοπάτια σταδιοδρομίας 

Αυξημένη ανεξαρτησία στη μάθηση 

Μειωμένα ποσοστά εγκατάλειψης και διατήρησης 

Αυξημένες εγγραφές σε προχωρημένα μαθήματα 

 Βελτιωμένες κοινωνικο-συναισθηματικές και βαθύτερες δεξιότητες μάθησης  

Μειωμένα περιστατικά συμπεριφοράς και πειθαρχίας Βελτιωμένη προσέλευσης 

Βελτιωμένες δεξιότητες απασχολησιμότητας 

 Αυξημένη μεταλυκειακή εγγραφή και ολοκλήρωση 

  

Εστίαση Εξατομικευμένης 
Μάθησης  
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ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ  : 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ 
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - 

 

 

 

 

Οι εξατομικευμένες υποστηρίξεις υλοποίησης μάθησης μπορούν να οδηγήσουν σε 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα όταν επιλέγονται σκόπιμα και σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

ταιριάζουν με το επίκεντρο της εργασίας. Ομοίως, η ύπαρξη των σωστών ειδών υποστήριξης 

μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στη 

μαθησιακή διαδικασία. Προσδιορίστε πώς σκοπεύετε να εφαρμόσετε εξατομικευμένη μάθηση 

γράφοντας σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα πλαίσια του Πίνακα 3 (με βάση το πού βρίσκεστε 

στην υλοποίηση και τον προγραμματισμό). Οι καταχωρήσεις σας θα σας βοηθήσουν να 

δημιουργήσετε το σχέδιο δήλωσης οράματός σας στο τέλος αυτού του εργαλείου. 

 

Φάση I : Σχεδιασμός/προγραμματισμός Φάση II : Έγκαιρη εφαρμογή  
 

Λάβετε υπόψη : 

Δημιουργία μιας εξατομικευμένης 

επιτροπής σχεδιασμού άθησης 

Διεξαγωγή εξατομικευμένης αξιολόγησης 

μαθησιακών αναγκών ή αξιολόγησης 

ετοιμότητας 

Διεξαγωγή περιβαλλοντικής σάρωσης των 

υφιστάμενων εξατομικευμένων δομών 

μάθησης, πρακτικών και ευκαιριών 

Παροχή ευκαιριών αρχικής κατάρτισης και 

συμμετοχής γύρω από την εξατομικευμένη 

μάθηση 

Διεξαγωγή ενός πεζόδρομου δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων 

 Δημιουργία σχεδίου παρακολούθησης και 
 εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των 

 δεδομένων) 

 Λάβετε υπόψη: 

Επικοινωνία σχετικά με την 

εφαρμογή, τις αλλαγές, τις επιτυχίες 

και τα διδάγματα που αντλήθηκαν με 

τις ομάδες ενδιαφερομένων που 

έχουν επενδύσει 

Παροχή επαγγελματικής μάθησης και 

εξατομικευμένης παρακολούθησης της 

εφαρμογής της μάθησης 

Παροχή πρόσβασης σε καθοδήγηση 

(επιτόπια, εικονική ή μικτή), αίθουσες 

διδασκαλίας επίδειξης ή άλλη υποστήριξη 

υλοποίησης 

    Εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος  

              εξατομικευμένης μάθησης με μια ομάδα 

              μαθητών,εκπαιδευτικών,σχολείων ή περιφερειών 

             (π.χ. εγκαινιάζοντας ένα «σχολείο μέσα σε ένα  

              σχολείο»)

Υποστήριξη εφαρμογής Εξατομικευμένης 
Μάθησης 
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Φάση III : Εκτεταμένη υλοποίηση Φάση IV: Διύλιση και κλιμάκωση 

 

Λάβετε Υπόψη: 

Παροχή επαγγελματικής μάθησης, 

μικροδιαπιστευτηρίων ή παρακολούθησης 

εφαρμογής γύρω από εξατομικευμένη 

μάθηση 

Αναθεώρηση πρωτοκόλλων ώστε να 

αντικατοπτρίζουν εξατομικευμένες 

πρακτικές μάθησης 

Γιορτάζοντας τους πρώτους υιοθετητές και 

πρωταθλητές συλλέγοντας και 

δημοσιεύοντας ιστορίες από το πεδίο 

  Διεξαγωγή «ελέγχων πραγματικότητας» με 
  βασικούς ενδιαφερόμενους για να προτείνει 

  προσαρμογές στο μέσο της διαδρομής

 

Λάβετε Υπόψη : 

Διεξαγωγή αξιολόγησης του αντίκτυπου 

των εξατομικευμένων μαθησιακών 

διδακτικών προσεγγίσεων σε επιλεγμένα 

αποτελέσματα μαθητών 

Συγκέντρωση και επιμέλεια στρατηγικών, 

εργαλείων και υλικού από πιλοτική 

εξατομικευμένη μάθηση για μελλοντική 

χρήση 

    Διεξαγωγή συνεδριών σχεδιασμού για τον  

              καθορισμό αποφάσεων επόμενου επιπέδου  

              σχετικά με την εφαρμογή εξατομικευμένων   

    προγραμμάτων μάθησης

 
 

Πίνακας 3. Υποστήριξη υλοποίησης Εξατομικευμένης Μάθησης 

 
 
 
 
 

 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ 

- ΔΉΛΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ – 

 
       Χρησιμοποιώντας τις επιλογές σας για τα στοιχεία 1, 2 και 3, μπορείτε τώρα να αρχίσετε να  

       δημιουργείτε ένα προσχέδιο εξατομικευμένης δήλωσης μαθησιακού οράματος. Ενώ μπορεί να  

                θέλετε να αναθεωρήσετε περαιτέρω τη δήλωση οράματός σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι  

                έτοιμη για μαζική επικοινωνία, αυτό το αρχικό σχέδιο δήλωσης οράματος μπορεί να είναι ένα 

                καλό σημείο εκκίνησης για εσάς και την ομάδα σας. 
       Για να δημιουργήσετε το προσχέδιο δήλωσης οράματος, συμπληρώστε το ακόλουθο πρότυπο 

      (Πίνακας 4) με τους τομείς εστίασης, τις επιπτώσεις και την υποστήριξη υλοποίησης που  

       σημειώσατε για τα στοιχεία 1, 2 και 3.
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ-  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΑΜΑΤΟΣ – 

 
Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν τη μαθησιακή υποστήριξη που 
 χρειάζονται για να επιτύχουν. 

 

 

Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζουμε 

να επικεντρώσουμε τις 

εξατομικευμένες προσπάθειές μας 

σε: 

 

Γράψτε επιλεγμένες περιοχές εστίασης παρακάτω. 

Οδηγεί σε: Γράψτε επιλεγμένες επιπτώσεις παρακάτω 

Σκοπεύουμε να 

υποστηρίξουμε αυτές τις 

αλλαγές στην εξατομικευμένη 

μάθηση μέσω: 

Γράψτε επιλεγμένες υποστηρίξεις υλοποίησης 
παρακάτω. 

 

 Πίνακας 4. Πρότυπο δήλωσης εξατομικευμένου μαθησιακού οράματος 
 

 Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας πρόχειρης δήλωσης οράματος που δημιουργήθηκε μέσω αυτού του 
εργαλείου: 

 
 

Για το σκοπό αυτό, 

σχεδιάζουμε να 

επικεντρώσουμε τις 

εξατομικευμένες προσπάθειές 

μας σε: 

Γράψτε επιλεγμένες περιοχές εστίασης παρακάτω. 

Μαθητές στα σχολεία μας με τις χαμηλότερες επιδόσεις 

Οδηγεί σε: Γράψτε επιλεγμένες επιπτώσεις παρακάτω. 

Αυξημένη συμμετοχή των μαθητών και αυξημένη 

ακαδημαϊκή ανάπτυξη. 
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Σκοπεύουμε να 

υποστηρίξουμε αυτές τις 

αλλαγές στην εξατομικευμένη 

μάθηση μέσω: 

Γράψτε επιλεγμένες υποστηρίξεις υλοποίησης 

παρακάτω. 

Διεξαγωγή αξιολόγησης αναγκών (συμπεριλαμβανομένης μιας 

βαθιάς κατάδυσης στα δεδομένα των μαθητών), προσφορά 

επαγγελματικής ανάπτυξης στους δασκάλους σχετικά με την 

επιλογή και τη διαφοροποίηση των μαθητών και την υποστήριξη 

δικτύων μάθησης από ομοτίμους για να γίνει η εξατομικευμένη 

μάθηση μια προσπάθεια βάσης. 
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Μετά την ανάπτυξη του σχεδίου δήλωσης οράματός σας, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι  
πρέπει να αναθεωρήσετε τη γλώσσα, να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες ή ακόμη  
και να επανεξετάσετε τις προηγούμενες αποφάσεις που λάβατε κατά την ολοκλήρωση των  
στοιχείων 1, 2 και 3 αυτού του εργαλείου. 

 
Αφού δημιουργήσετε και τελειοποιήσετε τη δήλωση του οράματός σας για εξατομικευμένη 
μάθηση, σκεφτείτε πώς να επεκτείνετε τα στρατηγικά μηνύματα επικοινωνίας για βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Για γονείς, 

 εξετάστε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσετε όχι μόνο ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα  

 για τους μαθητές, αλλά και τι θα παραμείνει το ίδιο. Για παράδειγμα, «Αυτό που μαθαίνουν 

 οι μαθητές θα παραμείνει το ίδιο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν θα είναι περισσότερο     
προσαρμοσμένος στις ατομικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα». 

 
Για γονείς και συνεργάτες της κοινότητας, 

εξετάστε το ενδεχόμενο να μεταδώσετε τις συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα  

υποστηρίξει η εξατομικευμένη μάθηση. Για παράδειγμα, «Οι μαθητές θα έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες να εξασκηθούν και να αναπτύξουν δεξιότητες αυτορρύθμισης, επικοινωνίας και 
προβληματισμού». 

 

 
Για καθηγητές, 
εξετάστε το ενδεχόμενο κοινοποίησης των συγκεκριμένων αλλαγών στις πρωταρχικές τους 

αρμοδιότητες ως εκπαιδευτές. Για παράδειγμα, «Τα πρότυπα μάθησης, το πεδίο εφαρμογής 

και η αλληλουχία διδασκαλίας θα παραμείνουν τα ίδια. Ωστόσο, μπορείτε να περιμένετε πολύ 

πιο εξατομικευμένες και ανεξάρτητες μαθησιακές δραστηριότητες, καθώς και πολύ μεγαλύτερη 

ευελιξία στον ρυθμό».
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ΠΡΟΤΥΠΑ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 

 
Η κωδικοποίηση των συστάδων είναι η εξής: 

 

 Σύνδεση με συναισθήματα – κόκκινο 

 Εύρεση κατεύθυνσης - μπλε 

Δυνάμεις χαρτογράφησης - κίτρινο

Σκέψη σε συστήματα – πράσινο 

συμπληρώνοντας την εικόνα - λευκό
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