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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ:                           

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Στόχος του εργαστηρίου 

Αυτό το εργαστήριο έχει ως στόχο να παρέχει υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία 
θεμάτων σχετικών με την Εμπειρική Μάθηση.  
 
Το εργαστήριο εξετάζει πρώτα την έννοια του αναστοχασμού. Οι συμμετέχοντες συζητούν για το 

τι είναι ο αναστοχασμός, καθώς και για τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή του στην 

τάξη. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζονται και συζητούνται παραδοσιακές μέθοδοι αναστοχασμού 

και καινοτόμες ρουτίνες σκέψης οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη. Στη συνέχεια, 

εξετάζεται η σημασία της αναγνώρισης των ευκαιριών για μάθηση εντός και εκτός τάξης. Οι 

συμμετέχοντες παρακινούνται να σκεφτούν μεθόδους διδασκαλίας πέρα από τις παραδοσιακές. 

Τονίζεται επίσης η σημασία της εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων που αποκτώνται σε 

διαφορετικά πεδία και η αξιοποίηση των ευκαιριών για μάθηση που προκύπτουν από αυτή τη 

διαθεματική προσέγγιση. Τέλος, εξετάζονται τρόποι υποστήριξης του αναστοχασμού των μαθητών 

κατά τα διάφορα στάδια της μάθησης από τους εκπαιδευτικούς. Βασικό ρόλο διαδραματίζει η 

παροχή καθοδήγησης στους μαθητές για τον καθορισμό, την αξιολόγηση και την προσαρμογή των 

μαθησιακών τους στόχων και μεθόδων. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

39. Η περιγραφή παραδοσιακών τρόπων αναστοχασμού, όπως η καταγραφή σε ημερολόγιο και 
η προφορική ή γραπτή αναφορά, καθώς και νέες τεχνικές αναστοχασμού (όπως οι ρουτίνες 
σκέψης, π.χ. «Πριν νόμιζα... αλλά τώρα νομίζω», γέφυρα 3-2-1, σημειωματάρια  δύο όψεων) και 
αυτο-αξιολόγηση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές 
 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
40. Η αναπτυξη των δεξιοτητων αναστοχασμού σε μαθητές, ώστε να μπορούν να 
αναστοχάζονται και να μαθαίνουν αξιολογώντας τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους μέσω της 
χρήσης παραδοσιακών και νέων τεχνικών αναστοχασμού («Πριν νόμιζα... αλλά τώρα νομίζω», 
γέφυρα 3-2-1, σημειωματάρια  δύο όψεων κλπ.) 
 
Σε επίπεδο ικανοτήτων: 
41. Η υποστήριξη των μαθητών ούτως ώστε να εφαρμόζουν τον αναστοχασμό κατά τα διάφορα 
στάδια της μάθησης.  
42. Η υποστήριξη των μαθητών ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ευκαιρίες για 
μάθηση, καθώς και να αξιολογούν και να προσαρμόζουν τους μαθησιακούς τους στόχους και 
μεθόδους. 
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Μεθοδολογία εργαστηρίου  

 Διδασκαλία στην τάξη 

 Αυτο-καθοδηγούμενη μάθηση 

 

Προαπαιτούμενα 

✓ Για αρχάριους 
✓ Δεν είναι απαραίτητη η πρότερη συμμετοχή σε εργαστήρια  
✓ Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν ολόκληρο το 

εργαστήριο 

 

Διδασκαλία στην τάξη                                                                     

Διάρκεια εργαστηρίου  

14 ώρες διδασκαλίας, 2 μέρες 

 

Διδακτικά μέσα 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά 

Εξοπλισμός: 
✓ Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
✓ Παρουσίαση PPT  
✓ Λευκός Πίνακας 

 
Υλικά: 

✓ A4 λευκά φύλλα, 
✓ Φυλλάδια, 
✓ Στυλό ή μολύβια,   

Τεχνική 

☒ Διάλεξη (υποχρεωτική) 

☐ Ατομική Άσκηση 

☒ Ομάδική Άσκηση 

☐ Παιχνίδι Ρόλων 

☐ Βιωματικό Εργαστήριο 

☒ Ομαδική συζήτηση 

☐ Ιδεοθύελλα 

☐ Μελέτη περίπτωσης 

☒ Ερωτήσεις και απαντήσεις (ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) 

☐  Άλλο (Παρακαλώ αναφέρατε) 
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✓ Post-it σημειώσεις ή μικρά χαρτιά, 
✓ Ένα κουτί, μπολ, καπέλο ή κάτι παρόμοιο 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηρίου 

Αρ. Θέμα / Περιεχόμενο Διάρκεια 

1 Αναστοχασμός 
▪ Παρουσίαση [PPT_3.5_1] 

• Τι είναι ο αναστοχασμός 

• Διαδικασία αναστοχασμού (Κύκλος εμπειρικής 
μάθησης του Kolb) 

• Γιατί ο αναστοχασμός είναι σημαντικός στην 
τάξη 

▪ Ομαδική συζήτηση: Ποια είναι 
τα οφέλη του αναστοχασμού 
στην τάξη [PPT_3.5_1] 

• Μέθοδοι και τεχνικές αναστοχασμού - 
Παραδοσιακές και νέες ρουτίνες σκέψης 

o «Πριν νόμιζα... αλλά τώρα νομίζω» 
▪  Ομαδική άσκηση 

o “Γέφυρα 3-2-1” 
▪ Ομαδική άσκηση 

o «Σημειωματάρια δύο όψεων» 
▪ Ατομική άσκηση 

o “Αυτοέλεγχος-Αυτοαξιολόγηση” 
▪ Ατομική άσκηση 
▪ Ομαδική Άσκηση Καπέλο / 

Μπολ δηλώσεων [CL_3.5_4] 
▪ Ερωτήσεις ανοικτού τύπου: 1, 2, 

4 [CL_3.5_2] 
 

180 λεπτά 

2 Ευκαιρίες για μάθηση  

▪ Παρουσίαση [PPT_3.5_1] 

• Ευκαιρίες για μάθηση και πώς να τις 

αναγνωρίζουν οι μαθητές 

• Οφέλη από την εύρεση ευκαιριών για εμπειρική 

μάθηση 

▪ Ομαδική άσκηση: Ποια είναι τα 
οφέλη της μάθησης εκτός τάξης 
[PPT_3.5_1] 

• Ευκαιρίες για μάθηση εκτός τάξης 

▪ Καταιγισμός Ιδεεών: Αναφέρετε 

περιπτώσεις στις οποίες οι 

μαθητές μπορούν να μάθουν 

εκτός τάξης [PPT_3.5_1] 

360 λεπτά 
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Αρ. Θέμα / Περιεχόμενο Διάρκεια 

▪ Ομαδική άσκηση: Σκεφτείτε μια 

δραστηριότητα με την οποία οι 

μαθητές μπορούν να μάθουν 

εκτός του σχολικού 

περιβάλλοντος [PPT_3.5_1] 

3 Υποστήριξη του αναστοχασμού στα διάφορα στάδια της 

μάθησης                                   

▪ Παρουσίαση [PPT_3.5_1] 

• Οι δάσκαλοι κάνουν ερωτήσεις για να 

υποστηρίξουν τον αναστοχασμό των μαθητών 

• Αναστοχασμός στα διάφορα στάδια της 
μάθησης 

• Πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τις σκέψεις των μαθητών στη 
διδασκαλία τους 

▪ Ομαδική άσκηση: Ερωτήσεις για 

την υποστήριξη του 

αναστοχασμού των μαθητών 

[CL_3.5_5] 

▪ Ομαδική συζήτηση: 

Μαθαίνοντας από τις επιτυχίες 

και τις αποτυχίες [CL_3.5_6] 

180 λεπτά 

4 Υποστήριξη των μαθητών στην αξιολόγηση και προσαρμογή 

των μαθησιακών διαδικασιών και στόχων 

▪ Παρουσίαση [PPT_3.5_1] 

• Προσωπικοί μαθησιακοί στόχοι 

• Καθορισμός SMART στόχων  

• Γιατί η αξιολόγηση είναι σημαντική 

• Εφαρμογές αξιολόγησης: 

o Αξιολόγηση για μάθηση 

o Αξιολόγηση ως μάθηση 
o Αξιολόγηση της μάθησης 

▪ "Καταιγισμός Ιδεεών": Ποιος 

είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

στη διαδικασία αξιολόγησης 

[PPT_3.5_1] 

▪ Ομαδική άσκηση: Καθορισμός 

και αξιολόγηση SMART στόχων 

[CL.3.5_7]  

▪ Ερωτήσεις και απαντήσεις: 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου: 3, 5 

[CL_3.5_2] 

▪ Ερωτήσεις και απαντήσεις: 

Ερωτήσεις κλειστού τύπου 

[CL_3.5_3] 

 

360 λεπτά 
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Μεθοδολογικά Εργαλεία  

Αρ.  Τεχνική εκπαίδευσης Τίτλος του μεθοδολογικού εργαλείου 

1 Παρουσίαση PPT 
2 Ερωτήσεις και απαντήσεις Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 
3 Ερωτήσεις και απαντήσεις Ερωτήσεις κλειστού τύπου 
4 Ομαδική άσκηση Καπέλο/μπολ δηλώσεων 
5 Ομαδική άσκηση Ερωτήσεις για την υποστήριξη του αναστοχασμού των μαθητών 
6 Ομαδική συζήτηση Μαθαίνοντας από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες 
7 Ομαδική άσκηση Καθορισμός και αξιολόγηση SMART στόχων  
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