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Εισαγωγή 
Το Εγχειρίδιο Μη τυπική εκπαίδευση για την προώθηση της συμπαραγωγής εκπαιδευτικών πόρων 
δημιουργήθηκε από το CESIE στο πλαίσιο του έργου CHOICE, με στόχο την ενίσχυση των κινήτρων των νέων 
για την επιλογή σταδιοδρομιών STEM μέσω μιας καινοτόμου διεπιστημονικής προσέγγισης STE(A)M στην 
εκπαίδευση.  

Αυτό το εγχειρίδιο θα καθοδηγήσει τους εταίρους και τα μέλη των Ομάδων Δημιουργικής Ηγεσίας1 στην 
εκπόνηση των Α3.3 Εργαστηρίων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και στην συμπαραγωγή των Ανοιχτών 
Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources). Επίσης θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σε 
σχέση με τις θεωρητικές έννοιες και τη μεθοδολογία που ακολουθείται από το CHOICE, καθώς και πρακτικές 
οδηγίες για την εφαρμογή της συμπαραγωγικής διαδικασίας  

STEM & STE(A)M 

Ο όρος STEM αναφέρεται στους ακόλουθους γνωστικούς τομείς: Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανολογία και 
Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering, Maths). Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η τάση αντί τα 
μαθήματα  STEM να διδάσκονται ξεχωριστά, να συνδυάζονται στο ίδιο μάθημα ούτως ώστε να προωθείται 
η εφαρμογή των γνωστικών αυτών πεδίων στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων στη ζωή – αυτό που 
ονομάζεται ενσωματωμένη εκπαίδευση STEM (Guzey et al., 2016)2. Συνεπώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
STEM βασίζεται στην εκπαίδευση των μαθητών στους τέσσερις τομείς αλλά με μια διαθεματική, 
εφαρμοσμένη προσέγγιση.  

Ο όρος STE(A)M, από την άλλη, προσθέτει μια άλλη διάσταση στην εκπαίδευση STEM. Το «Α» αναφέρεται 
στις Τέχνες (Arts), ενώ μια άλλη ερμηνεία αναφέρεται σε όλα (all), εμπλέκοντας όλα τα άλλα ακαδημαϊκά 
πεδία στην εκπαίδευση STEM. Σε αυτό το πλαίσιο η προσέγγιση STE(A)M δημιουργεί τη σύνδεση των πεδίων 
STEM με κοινωνικά και ανθρωπιστικά θέματα, με την ανάπτυξη γλωσσικών, δημιουργικών, καλλιτεχνικών  
δεξιοτήτων, καθώς και με αθλητικές δραστηριότητες. Η προσέγγιση STE(A)M αφαιρεί τους αυστηρούς 
διαχωρισμούς ανάμεσα στους γνωστικούς τομείς, αντικαθιστώντας τους με μια διαθεματική έμφαση στη 
δημιουργικότητα, την έρευνα και την καινοτομία. Συνεπώς δημιουργεί νέες προοπτικές για μια πιο 
ολοκληρωμένη κατανόηση και επίλυση των πολυεπίπεδων προκλήσεων της εποχής μας.  

Η σύνθετη αυτή προσέγγιση στην εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη των γνωστικών και κριτικών 
δεξιοτήτων που βασίζονται στον αναστοχασμό, τη συζήτηση, τη δράση, την περιέργεια, την αμφιβολία, την 
επαλήθευση, που οδηγούν στην αναδόμηση των εκπαιδευτικών πρακτικών3 και στην παραγωγή 
περιεχομένου μέσα από τη συνεργασία, τη συνδημιουργία και τη διαδραστικότητα.   

 
1 Μια Ομάδα Δημιουργικής Ηγεσίας θα δημιουργηθεί σε Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα και Ισπανία, και θα αποτελείται από 4 μαθητές/φοιτητές, 3 
εκπαιδευτικούς, 1 μέντορα και 2 εκπροσώπους από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό τομέα του STEM (CLT). 
2 Guzey, S.S., Moore, T.J., Harwell, M. et al. STEM Integration in Middle School Life Science: Student Learning and Attitudes. J Sci Educ Technol 25, 
550–560 (2016). https://doi.org/10.1007/s10956-016-9612-x 
3 Behrens, M. A. (2014). Transformative Education: Meetings and Convergences of the Works of Paulo Freire and Edgar Morin. In R. Barros, & D. 
Chotti (Eds.), Paving the Way for a Transformative Education. Lisbon: Chiado Editora. 
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Μη τυπική εκπαίδευση  

Το βασικό χαρακτηριστικό της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι ότι προσφέρεται επιπρόσθετα, εναλλακτικά 
και/ή συνδυαστικά με την τυπική εκπαίδευση. Σε αντίθεση με την άτυπη εκπαίδευση, η μη τυπική 
εκπαίδευση είναι θεσμοθετημένη, στοχοθετημένη και βασίζεται σε προγραμματισμό από ένα 
εκπαιδευτή/εκπαιδευτικό κέντρο. Απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών, αλλά δεν εφαρμόζει 
απαραίτητα ένα συνεχές πλάνο. Μπορεί να είναι σύντομη σε διάρκεια, εντατική ή μη, και συνήθως 
προσφέρεται στη μορφή σύντομων σειρών μαθημάτων, εργαστηρίων ή σεμιναρίων. Η μη τυπική 
εκπαίδευση καλύπτει θέματα όπως ανάπτυξη προσωπικών ή επαγγελματικών δεξιοτήτων, και σχετίζεται με 
την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη.4 Συνήθως είναι σχεδιασμένη με στόχο τη βελτίωση 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στο σχολικό πρόγραμμα. Θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως ένα εκπαιδευτικό σύστημα με ανοικτούς ορίζοντες χωρίς υποχρεωτικές εξετάσεις.  

Η μη τυπική εκπαίδευση είναι5: 
• Εθελοντική 
• Προσβάσιμη  
• Οργανωμένη γύρω από εκπαιδευτικούς στόχους  
• Συμμετοχική  
• Μαθητοκεντρική  
• Εστιασμένη σε δεξιότητες ζωής που ενθαρρύνουν την ενεργό πολιτότητα  
• Βασισμένη σε συνδυασμό ατομικής και ομαδικής μάθησης με μια συλλογική προσέγγιση  
• Ολιστική και βασισμένη σε διεργασίες  
• Βασισμένη σε εμπειρία και πράξη 
• Οργανωμένη στη βάση των αναγκών των συμμετεχόντων  

 
Στο πλαίσιο του STE(A)M, η μη τυπική εκπαίδευση διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο, καθώς τα επίσημα 
σχολικά προγράμματα συνήθως δεν προσφέρουν διαθεματικά μαθήματα και δραστηριότητες που να 
επιτρέπουν τη σύνδεση της γνώσης, των μεθόδων και των προσεγγίσεων από διάφορα πεδία. Για να 
επιτευχθούν οι στόχοι και οι προοπτικές του STE(A)M απαιτείται στενή συνεργασία και συνδυασμός 
ανάμεσα σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.  
 
Η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση STE(A)M μέσα από διάφορες εξωσχολικές 
δραστηριότητες, όπως δημιουργικά και πειραματικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές παραστάσεις και εκθέσεις, 
εκδηλώσεις που παρουσιάζουν την εφαρμογή των STEM στην ζωή, δημιουργικοί διαγωνισμοί, αθλητικές 
εκδηλώσεις που μετατρέπουν την προσέγγιση STEM σε ευκαιρίες μάθησης.  
 

 
4 Non-formal education. UNESCO [online]. ISCED 2011 [2020-12-05]. Available at: http://uis.unesco.org/en/glossary-term/non-formal-education 
5 Non-formal education. Council of Europe Portal. [online]. [2020-12-05]. Available at: https://www.coe.int/en/web/european-youth-
foundation/definitions 
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Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 

Η έννοια της ανοικτής εκπαίδευσης προϋποθέτει την ελεύθερη διάθεση πληροφοριών και πόρων, κάνοντας 
τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας πιο προσβάσιμη, συνεργατική, συμμετοχική, ευέλικτη και 
διαδραστική, δίνοντας έτσι σε όλους τους εμπλεκόμενους την ευκαιρία να συμμετέχουν ελεύθερα, 
αυτόνομα και υπεύθυνα.6 

Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) αποτελούνται από διδακτικό, μαθησιακό και ερευνητικό υλικό σε 
διάφορες μορφές – ψηφιακή ή αναλογική – που βρίσκεται διαθέσιμο δημόσια ή έχει ανοιχτή άδεια χρήσης 
που επιτρέπει δωρεάν πρόσβαση, χρήση, προσαρμογή και διάθεση από άλλους με ελάχιστους ή καθόλου 
περιορισμούς.7 

Οι ΑΕΠ μπορεί να περιλαμβάνουν8: 

• Εκπαιδευτικό υλικό: ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, περιεχόμενο 
ενοτήτων, μαθησιακά αντικείμενα, συλλογές και ακαδημαϊκά περιοδικά 

• Εργαλεία: λογισμικά που υποστηρίζουν τη δημιουργία, τη διδασκαλία, τη χρήση και τη βελτίωση 
του εκπαιδευτικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης και της οργάνωσης του 
υλικού, συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και μάθησης, εργαλείων ανάπτυξης περιεχομένου 
και διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης   

• Βοηθήματα εφαρμογής: άδειες χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας που προωθούν την ελεύθερη 
διάθεση του υλικού, τις αρχές σχεδιασμού και την προσαρμογή του περιεχομένου.  

Οι ΑΕΠ του CHOICE αποτελούνται από 20 διδακτικές και εκπαιδευτικές πηγές που παρέχουν στους 
εκπαιδευτικούς υλικό και οδηγίες για τη διεξαγωγή ενός 4-ωρου μαθήματος για κάθε ΑΕΠ.  

Κάθε ΑΕΠ του CHOICE έχει δύο επίπεδα: πρώτον, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τους μαθητές, 
δεύτερον, οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για τη διεξαγωγή του μαθήματος. Οι ΑΕΠ λειτουργούν ως 
εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και τον κατευθύνουν στην εφαρμογή των προσεγγίσεων STE(A)M στη 
διδασκαλία, μέσα από το περιεχόμενο και τις οδηγίες για την εφαρμογή του.  

Τέλος, για κάθε ΑΕΠ καθορίζονται οι αναμενόμενοι μαθησιακοί στόχοι που βασίζονται στην ταξινομία του 
Μπλουμ9, για την ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 
αναπτύσσουν οι μαθητές σε κάθε θεματική ενότητα.     

 
6 Torres, P. L., Boaron, D. C., & Kowalski, R. P. G. (2017). Open Educational Resources Development on Higher Education in a Collaborative Process of 
Co-Creation. Creative Education, 8, 813-828. https://doi.org/10.4236/ce.2017.86059 
7 Open Educational Resources (OER). UNESCO. [online]. [2020-12-05]. Available at: https://www.coe.int/en/web/european-youth-
foundation/definitions 
8 Discovering Open Educational Resources (OER). University Libraries [online]. [2020-12-05]. Available at: https://guides.temple.edu/OER 
9 Benjamin Bloom, 1956 
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Η Ταξινομία του Μπλουμ αποτελείται από έξι διαδικασίες/επίπεδα μάθησης10:  

1. Επίπεδο: Γνώση – μάθηση, αναγνώριση, ανάκληση σχετικής γνώσης από τη μνήμη τους 
2. Επίπεδο: Κατανόηση – κατανόηση της σημασίας ενός προφορικού, γραπτού ή εικονογραφημένου 

μηνύματος μέσα από την ερμηνεία, παραβολή παραδειγμάτων, κατηγοριοποίηση, περίληψη, 
σύγκριση και επεξήγηση  

3. Επίπεδο: Εφαρμογή – μεταφορά της θεωρητικής γνώσης σε πρακτική εκτέλεση  
4. Επίπεδο: Ανάλυση – διάκριση του υλικού σε συστατικά μέρη και κατανόηση της σχέσης, του ρόλου 

και του σκοπού τους μέσα από διαδικασίες αντιπαραβολής, οργάνωσης και απόδοσης  
5. Επίπεδο: Αξιολόγηση – εξαγωγή κριτικών συμπερασμάτων στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων 

μέσα από έλεγχο και κριτική  
6. Επίπεδο: Σύνθεση – συνδυασμός στοιχείων για τη δημιουργία ενός συνεκτικού και λειτουργικού 

συνόλου, αναδιοργάνωση στοιχείων για τη δημιουργία ενός νέου νοήματος ή δομής μέσα από 
διαδικασίες παραγωγής, σχεδιασμού και ανάπτυξης.  

Η ταξινομία έχει ιεραρχική δομή, με τη μάθηση στα ψηλότερα επίπεδα να εξαρτάται από προϋπάρχουσα 
γνώση και δεξιότητες που έχουν αναπτυχθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Προτού οι μαθητές κατανοήσουν μια 
έννοια, χρειάζεται να την θυμούνται. Για να εφαρμόσουν μια έννοια πρέπει πρώτα να την κατανοήσουν. Για 
την αξιολογήσουν χρειάζεται πρώτα να την έχουν αναλύσει. Για να οδηγηθούν σε ένα έγκυρο συμπέρασμα, 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγησή του.  

Για να διαμορφώσουμε μαθησιακούς στόχους στη βάση της Ταξινομίας του Μπλουμ ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε ρήματα που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο. Στο Παράρτημα ΙΙ μπορείτε 
να δείτε τον πίνακα που συνδέει τα επίπεδα της Ταξινομίας του Μπλουμ με συγκεκριμένα ρήματα, με 
παραδείγματα από μαθησιακούς στόχους.  

Οι πηγές του CHOICE περιλαμβάνουν υλικό τόσο για μαθήματα στην τάξη όσο και για εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση: 

1. Τα δια ζώσης μαθήματα και οι εργασίες είναι σχεδιασμένες για εφαρμογή σε περιβάλλον τάξης, με 
την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Κάθε ΑΕΠ καλύπτεται με μια εκπαιδευτική συνάντηση 
διάρκειας περίπου 4 ωρών.  

2. Το υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι εργασίες δίνονται ως κατ΄ οίκον εργασίες που 
ελέγχονται από τους μαθητές και βοηθούν στην προετοιμασία για πρόσθετες και συμπληρωματικές 
εργασίες.   

 
10 Shabatura J. Bloom’s Taxonomy to Write Effective Learning Objectives. University of Arkansas [online]. 2013 [2020-12-05]. Available at: 
https://tips.uark.edu/using-blooms-taxonomy/ 
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Ακολουθώντας τις εισηγήσεις της UNESCO του 201911, το υλικό του CHOICE θα βασίζεται στη συνεργασία 
ανάμεσα σε εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες, θα είναι ειδικά σχεδιασμένο ούτως ώστε να προσφέρει 
εκπαίδευση που να είναι χρήσιμη, πρακτική και αειφόρος, χωρίς αποκλεισμούς, με βάση την ισότητα.  

Οι ΑΕΠ θα έχουν στόχο την ενθάρρυνση περισσότερων κοριτσιών να ακολουθήσουν σπουδές και 
σταδιοδρομία σε πεδία STEM, διευκολύνοντας την πρόσβασή ενός ευρύτερου συνόλου μαθητών στους 
τομείς των STEM, συμπεριλαμβανομένων μαθητών από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. 

Η Ομάδα Δημιουργικής Ηγεσίας σε κάθε χώρα εταίρο (Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα και Ισπανία) θα αναπτύξει 5 
ΑΕΠ – έναν για κάθε θεματική (δείτε πιο λεπτομερή περιγραφή στο Π2.5 Πλαίσιο του έργου CHOICE για τη 
μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM. 
 

1. Σύνδεση STEM με την τέχνη – χρήση εικαστικών τεχνών όπως ζωγραφική, σχέδιο, τυπογραφία, 
γλυπτική, κεραμική, φωτογραφία, σχεδιασμός, χειροτεχνία και τεχνών θεάματος όπως μουσική, 
θέατρο, ταχυδακτυλουργία, χορός, κουκλοθέατρο, με στόχο την εφαρμογή της εκπαίδευσης STEM 
στην καλλιτεχνική δημιουργία.  

2. Βιωματικές εργασίες – δημιουργία βιωματικών εμπειριών στα πεδία STEM, εμπλοκή μαθητών σε 
διαδραστικές δραστηριότητες που εφαρμόζουν γνώσεις STEM για την επίλυση πραγματικών 
προβλημάτων και προκλήσεων.  

3. Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε μαθήματα STEM – έμφαση σε γλωσσικές πτυχές στην 
εκπαίδευση STEM, χρησιμοποιώντας τόσο τη μητρική όσο και ξένες γλώσσες, για την ανάπτυξη 
γλωσσικών δεξιοτήτων και την έκφραση συναισθημάτων και την ανάπτυξη φαντασίας και 
δημιουργικότητας, για παράδειγμα μέσα από λογοτεχνία, ποίηση και γρίφους.  

4. Τεχνολογία στις κοινωνικές επιστήμες – χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, εργαλείων,  εφαρμογών 
και πολυμέσων για έρευνα σε κοινωνικά και ιστορικά θέματα, καθώς και για ανάλυση δεδομένων 
που εξηγούν κοινωνικά φαινόμενα, οικονομικές εξελίξεις, κλπ.  

5. Αθλητισμός στην εκπαίδευση STEM –  η σύνδεση της εκπαίδευσης STEM με αθλήματα και τη 
σωματική άσκηση δίνει μια αποτελεσματική, πρακτική αλλά κυρίως ευχάριστη προσέγγιση στη 
διδασκαλία STEM αλλά και την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής.  

Οι ΑΕΠ του CHOICE θα έχουν εύχρηστη και διαδραστική μορφή, θα περιλαμβάνουν υλικό μαθημάτων, 
φύλλα εργασιών για εκπαιδευτικούς και μαθητές, γραπτές οδηγίες με διαγράμματα, εικόνες, πίνακες, 
διαδραστικές παρουσιάσεις, διαφάνειες, κουίζ, βίντεο και δραστηριότητες μαθημάτων, εργαλεία ΤΠΕ όπως 
πλατφόρμες προγραμματισμού, βάσεις δεδομένων, εργαλεία προσομοίωσης και εφαρμογές, μαζί με τις 
σχετικές οδηγίες χρήσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.   

 
11 Open Educational Resources (OER). UNESCO [online]. 2019 [2020-12-09]. Available at: https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-
societies/oer/recommendation 
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Οι τελικοί ΑΕΠ θα χρησιμοποιηθούν στη βάση των 5 θεματικών ενοτήτων των Μαζικών Ανοικτών 
Διαδικτυακών Μαθημάτων (ΜΑΔΜ/MOOC) του CHOICE και θα μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση 
STE(A)M στα σχολεία.  

Η εταίροι του CHOICE συμφώνησαν να προσφέρουν το υλικό με ανοιχτή άδεια χρήσης αλλά με υποχρεωτική 
σχετική αναφορά στην πηγή (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND 
4.0) για τη δημοσίευση του υλικού και των αποτελεσμάτων του έργου.  

Εργαστήρια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  

Σε κάθε χώρα εφαρμογής, θα διεξαχθούν Εργαστήρια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης με στόχο την 
συμπαραγωγή 5 ΑΕΠ από τις Ομάδες Δημιουργικής Ηγεσίας.  

Στα εργαστήρια θα ακολουθηθεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση: οι εκπαιδευτικοί θα στηριχθούν στη 
μεθοδολογία που θα αποκομίσουν από την δική τους εκπαίδευση και θα αναπτύξουν τους ΑΕΠ μαζί με τους 
μαθητές. Από την άλλη, οι μαθητές θα βασιστούν στην επαφή που θα έχουν με τους εκπροσώπους 
επιχειρήσεων και ακαδημαϊκού τομέα, και τους εκπαιδευτικούς τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, 
αλλά και στις δραστηριότητες καταιγισμού ιδεών, και θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που θα συλλέξουν 
από την έρευνά τους στο ΠΕ2. Ο μέντορας θα εποπτεύει τη διαδικασία και θα προσπαθεί να διατηρήσει 
ισορροπία ανάμεσα στους συμμετέχοντες αλλά και όσον αφορά στη χρήση διαφόρων μεθόδων μη τυπικής 
εκπαίδευσης.   

Οι συμμετέχοντες και ο ρόλος τους  

Οι συμμετέχοντες στα Εργαστήρια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, που είναι ταυτόχρονα και οι δημιουργοί των 
ΑΕΠ, θα είναι τα μέλη της Ομάδας Δημιουργικής Ηγεσίας. Οι ομάδες θα συσταθούν πριν από τη διεξαγωγή 
των εργαστηρίων και θα αποτελούνται από τουλάχιστο 4 μαθητές/φοιτητές, 3 εκπαιδευτικούς, 2 
εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό τομέα και 1 μέντορα.  

Κάθε μέλος θα έχει συγκεκριμένο ρόλο για την ανάπτυξη του υλικού: 

Τα εργαστήρια θα συντονίζονται από τους εκπαιδευτικούς (συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών από 
τομείς STEM και ενός τουλάχιστον εκπαιδευτικού ανθρωπιστικών/καλλιτεχνικών μαθημάτων, για να 
διασφαλιστεί η διαθεματικότητα της προσέγγισης STE(A)M). Οι εκπαιδευτικοί είναι ειδικοί στον τομέα τους 
και μπορούν να διασφαλίσουν την ποιότητα του περιεχομένου, καθώς και την ακαδημαϊκή αξία του υλικού. 
Ταυτόχρονα θα καθοδηγούν τους μαθητές στην ενεργό διαδικασία μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν 
επίσης την ευθύνη της πρακτικής πτυχής του υλικού – διασφαλίζοντας ότι το υλικό παραμένει χρήσιμο και 
εύχρηστο σε μάθημα για μαθητές.  

Ο μέντορας (προέρχεται από τους εταίρους του έργου και) είναι παρών σε όλα τα εργαστήρια για να τα 
συντονίζει. Έχει υποστηρικτικό ρόλο προς τους εκπαιδευτικούς και φροντίζει τα διαδικαστικά θέματα, 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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ελέγχοντας ότι οι ΑΕΠ που αναπτύσσονται έχουν συνοχή και συνάδουν με το Πλαίσιο, συμπληρώνουν τους 
ΑΕΠ που αναπτύσσονται στις άλλες χώρες εταίρους και εντάσσονται στην δομή των ΜΑΔΜ.  

Οι Μαθητές/Φοιτητές θα έχουν ενεργό συμμετοχή σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης ΑΕΠ. Ο ρόλος τους είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς διασφαλίζει ότι το υλικό που θα αναπτυχθεί είναι ενδιαφέρον και ελκυστικό 
για τους συνομήλικούς τους, και συνάδει με το επίπεδο γνώσης τους. Ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να 
συμβάλουν και στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας σε ομότιμους που δεν είχαν συμμετέχει στα 
εργαστήρια.  

Οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων και ακαδημαϊκού τομέα  (εξωτερικοί επαγγελματίες με επιτυχές ιστορικό 
σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τομείς STEM) θα συμμετέχουν στο πρώτο και στο τελευταίο 
εργαστήρι με στόχο την ενδυνάμωση της σύνδεσης ανάμεσα στην εκπαίδευση STEM/STE(A)M και την 
εφαρμογή της στην πραγματικότητα και την καθημερινότητα.  

Πρόγραμμα των Εργαστηρίων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  

Προετοιμασία 

Λίγες εβδομάδες πριν το πρώτο εργαστήρι, οι εκπαιδευτικοί και οι μέντορες των Ομάδων Δημιουργικής 
Ηγεσίας θα παρακολουθήσουν μια διεθνή εκπαίδευση, κατά την οποία θα εκπαιδευτούν σε συμμετοχικές 
τεχνικές και μεθόδους συμπαραγωγής και συνδημιουργίας, καθώς και για Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς 
Πόρους, θα συζητήσουν για καινοτόμο περιεχόμενο στη βάση διαθεματικών συνδυασμών μαθημάτων 
STEM και μη, και θα σχεδιάσουν τα Εργαστήρια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης στη χώρα τους. Στο τέλος της 
διεθνούς εκπαίδευσης, κάθε ομάδα θα καθορίσει τους 5 ΑΕΠ που θα μοιραστεί με τους μαθητές και τους 
εκπροσώπους ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού τομέα κατά την πρώτη τους συνάντηση.  

Οι εκπαιδευτικοί και οι μέντορες καλούνται να καθορίσουν την προσέγγιση που θα ακολουθηθεί στα 
εργαστήρια, με την οποία θα ενθαρρύνουν και θα καθοδηγήσουν τους μαθητές να σκεφτούν δικές τους 
ιδέες, συνδυάζοντας δημιουργικότητα και καινοτομία με σκοπό την επίτευξη των αρχικών στόχων του 
προγράμματος αλλά και την προσαρμογή σε απρόσμενες εξελίξεις.  

1η Εισαγωγική Συνάντηση  

Στην πρώτη συνάντηση θα συμμετέχουν όλα τα μέλη των Ομάδων Δημιουργικής Εργασίας για να 
γνωριστούν, να ενημερωθούν για τον σκοπό των εργαστηρίων και να συζητήσουν τη δημιουργική 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Η συνάντηση μπορεί να αρχίσει με μια δραστηριότητα γνωριμίας ή 
κίνησης12, για να σπάσει ο πάγος και να δημιουργηθεί μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Έπειτα, οι συμμετέχοντες 
καλούνται να μιλήσουν για τον εαυτό τους, το υπόβαθρο και τις προσδοκίες τους από τα εργαστήρια.  

 
12 Για παράδειγμα, «Η επιβίωση του Ζόμπι»  
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Στη συνέχεια, ο συντονιστής (μέντορας) θα επαναλάβει τον στόχο των εργαστηρίων (ανάπτυξη 5 ΑΕΠ) και 
το πλαίσιο της δράσης (έργο CHOICE, εταίροι, σχολεία που συμμετέχουν, κλπ.). 

Ο συντονιστής θα παρουσιάσει τις 5 θεματικές (Π2.5 – Το Πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων STEM) και θα κάνει μια ανασκόπηση στο Εγχειρίδιο Π3.2 Μη τυπική εκπαίδευση για την 
προώθηση της συμπαραγωγής εκπαιδευτικών πόρων, παραθέτοντας πρακτικές οδηγίες για τη διαδικασία 
συνδημιουργίας και διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη της Ομάδας Δημιουργικής Ηγεσίας αντιλαμβάνονται 
τους στόχους με τον ίδιο τρόπο.  

Στην πρώτη συνάντηση θα πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν όλες οι συναντήσεις, οι 
δραστηριότητες και οι διαδικασίες, ενώ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμφωνήσουν και να θέσουν 
κάποιους βασικούς κανόνες, όπως:  

• Όλοι θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια και θα συμβάλουν με τις ιδέες και την 
ανατροφοδότηση τους.  

• Όλες οι ιδέες και οι εισηγήσεις έχουν το ίδιο κύρος και βαρύτητα, είτε προέρχονται από μαθητές, 
εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς ή τον μέντορα.  

• Οι συμμετέχοντες ακούνε ενεργά τις απόψεις των άλλων, ανταποκρίνονται με σχόλια και 
ερωτήσεις για να διασφαλίζεται μια συνεχής και παραγωγική συζήτηση.  

• Δεν υπάρχουν λάθος απαντήσεις και κανείς δεν εξετάζεται για τις γνώσεις και τις απόψεις του.  

Οι ομάδες μπορούν να θέσουν τους δικούς τους κανόνες στην πρώτη συνάντηση.  

Μετά την εισαγωγή, η Ομάδα Δημιουργικής Ηγεσίας θα προβεί σε δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών για 
το υλικό που θα αναπτύξει για τις πέντε θεματικές.  Κατά την πρώτη συνάντηση θα πρέπει η ομάδα να 
καταλήξει σε κάποιες πρώτες ιδέες και προτάσεις σχετικά με τους ΑΕΠ, και θα συζητήσει τα θέματα, τη 
μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων θα πρέπει να 
αξιοποιούνται η εμπειρία και η δημιουργικότητα όλων των μελών της ομάδας, για να προκύψουν 
πρωτότυπες ιδέες οι οποίες θα αναπτυχθούν περισσότερο στη συνέχεια.  

Η δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών (brainstorming) αποτελεί μια χαλαρή, φιλική προσέγγιση 

σε ένα θέμα με συνδυαστική σκέψη. Ενθαρρύνει τα άτομα να προτείνουν πρωτότυπες 

εισηγήσεις, σκέψεις και ιδέες που μπορεί στην αρχή να φαίνονται παράλογες. Προσοχή! Καμία 

ιδέα δεν πρέπει να επικρίνεται και να απορρίπτεται. Η επίκριση και η ανάλυση σε αυτό το στάδιο 

εμποδίζουν την παραγωγή ιδεών και περιορίζουν τη δημιουργικότητα.13 

 
13 Brainstorming: Generating Many Radical, Creative Ideas. MindTools [online]. [2020-12-05]. Available at: 
https://www.mindtools.com/brainstm.html 
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Προτείνουμε όλες οι ιδέες να καταγράφονται σε χαρτάκια (post-its) και να τοποθετούνται σε ένα πίνακα για 
να είναι ευδιάκριτες. Έπειτα, κάθε συμμετέχοντας θα εξηγήσει τις ιδέες του. Στη συνέχεια, όλα τα μέλη της 
Ομάδας Δημιουργικής Ηγεσίας θα συζητήσουν και θα αξιολογήσουν τις τελικές ιδέες. Κάθε μέλος της 
ομάδας έχει σημαντικό ρόλο και ευθύνη για την ποιότητα των τελικών αποτελεσμάτων (δείτε τον ρόλο των 
συμμετεχόντων πιο πάνω). Στο τέλος της δραστηριότητας τα χαρτάκια μπορούν να χωριστούν σε θεματικές 
ομάδες, για να διευκολυνθεί η αξιολόγησή τους. Η ομάδα θα καταλήξει στις τελικές αποφάσεις συλλογικά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συγκυρίες που μπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία ανάπτυξης των ΑΕΠ. 

Τέλος, γίνεται μια ανακεφαλαίωση των όσων αποφάσισε η ομάδα και προγραμματίζεται η επόμενη 
συνάντηση: καθορίζεται ο ΑΕΠ που θα αναπτυχθεί πρώτα, ο χρόνος και χώρος της επόμενης συνάντησης, 
το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, ενώ το κάθε μέλος αναλαμβάνει κάτι για την προετοιμασία των επόμενων 
συναντήσεων.    

Συναντήσεις για την ανάπτυξη των ΑΕΠ 

Οι εκπαιδευτικοί και ο μέντορας θα ετοιμάσουν ένα πρόγραμμα για τα επόμενα εργαστήρια, στη βάση της 
πρώτης συνάντησης, και θα καθορίσουν τους στόχους της κάθε συνάντησης. Οι εκπαιδευτικοί θα 
ετοιμάσουν διδακτικό υλικό όπως φυλλάδια με χρήσιμες πληροφορίες και θεωρίες (π.χ. μαθηματικούς 
τύπους, νόμους της φυσικής, κλπ.), και παραπομπές σε πηγές και οδηγίες όπου χρειάζεται.  

Προτείνεται να αφιερώνονται δύο τετράωρα εργαστήρια για την ανάπτυξη ενός υλικού/πόρου. Ωστόσο ο 
χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη του κάθε ΑΕΠ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το θέμα και τη 
μεθοδολογία. Προτείνεται οι συναντήσεις των Ομάδων Δημιουργικής Ηγεσίας να πραγματοποιούνται κάθε 
δύο εβδομάδες.   

Κάθε συνάντηση θα πρέπει να έχει την ίδια δομή: 

1. Εισαγωγή στο θέμα και τον σκοπό της συνάντησης  
2. Σύντομη ανασκόπηση του ΑΕΠ που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη συνάντηση, καθώς και των ΑΕΠ 

που ανέπτυξαν οι Ομάδες Δημιουργικής Ηγεσίας στις άλλες χώρες, για να αποφευχθούν επαναλήψεις  
3. Εκπαίδευση στη θεωρία που απαιτεί το θέμα του νέου ΑΕΠ 
4. Παρατήρηση πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας που σχετίζονται με το θέμα, και 

διεξαγωγή σχετικής έρευνας  

Σημείωση: Στο πλαίσιο της πανδημίας, η εκπαίδευση για τη θεωρία της θεματικής μπορεί να 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Επίσης οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν να κάνουν από μόνοι τους την 
έρευνα (βιβλιογραφική ή πεδίου) για τα θέματα που αφορούν στον ΑΕΠ, να αναζητήσουν πληροφορίες, 
μουσική, εικόνες, λογισμικό και άλλες πηγές ανοιχτού τύπου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
την παραγωγή του σχετικού υλικού.  

5. Ομαδική εργασία στις λύσεις που βασίζονται σε διαθεματική γνώση  
6. Συλλογή υλικού που θα αναπτυχθεί σε μια κοινή μορφή (δείτε Παράρτημα ΙΙ)  
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Τελευταία συνάντηση  

Στην τελευταία συνάντηση γίνεται ανασκόπηση και απολογισμός της συνδημιουργίας των ΑΕΠ και της 
συνεργατικής διαδικασίας μάθησης. Θα πρέπει να γίνει διαδικτυακή σύνδεση ανάμεσα σε όλες τις Ομάδες 
Δημιουργικής Ηγεσίας για να γίνει απολογισμός όλων των ΑΕΠ που αναπτύχθηκαν σε κάθε χώρα, να 
καθοριστεί ένα κοινό πλαίσιο για να ενταχθούν όλοι οι ΑΕΠ στο ΜΑΔΜ, και να προετοιμαστεί η τεχνική τους 
ανάπτυξη.  

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετοχής στη διαδικασία ανάπτυξης ΑΕΠ, προτείνεται κάθε ομάδα να 
πραγματοποιήσει την τελική της συνάντηση σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, η διεθνής διαδικτυακή 
συνάντηση μπορεί να διεξαχθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εθνικών ομάδων.  

Μεθοδολογίες για τα Εργαστήρια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης   

Κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης προτείνεται να υιοθετηθούν μεθοδολογίες 
και προσεγγίσεις που θα ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων, θα προωθούν ένα 
άτυπο πλαίσιο μάθησης, τη συνεργατική προσέγγιση και θα εστιάζουν στην ανάπτυξη εγκάρσιων 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων με πρακτική εφαρμογή στην πραγματική ζωή. Πιο κάτω παρατίθενται σύντομα 
παραδείγματα των εν λόγω μεθοδολογιών.  

Μάθηση βάσει έργου (project based learning) 

Η μάθηση βάσει έργου (ΜΒΕ) είναι μια μέθοδος με άμεση και συχνή εφαρμογή στην εκπαίδευση STE(A)M. 
Είναι μαθητοκεντρική μέθοδος, κατά την οποία οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από την ενεργό τους 
συμμετοχή σε εργασίες και έργα που αφορούν πραγματικές προκλήσεις και φαινόμενα, και προσπαθούν 
να βρουν λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα.14 

Καθώς τα πραγματικά προβλήματα σπάνια επιλύονται με γνώσεις ή δεξιότητες από έναν μόνο τομέα, ένα 
χαρακτηριστικό της ΜΒΕ είναι η διαθεματικότητα. Οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν γνώσεις και 
δεξιότητες από διάφορα ακαδημαϊκά πεδία και να εμπλακούν σε διαδικασίες διερεύνησης, δοκιμής 
πιθανών λύσεων και κατασκευής νέων προϊόντων.15 

Στη ΜΒΕ οι μαθητές εφαρμόζουν τη διερευνητική μάθηση (inquiry-based learning) που οδηγεί σε βαθύτερη  
γνώση που συχνά υπερβαίνει το ακαδημαϊκό περιεχόμενο και καλύπτει την πραγματική εφαρμογή.  

Η διερευνητική μάθηση (inquiry-based learning) είναι μια μορφή ενεργού μάθησης με 

αφετηρία την παράθεση ερωτημάτων, προβληματισμών ή σεναρίων με την 

 
14 What is PBL? Buck Institute for Education. [online]. [2020-12-05]. Available at: https://www.pblworks.org/what-is-pbl 
15Χρήσιμος Οδηγός εφαρμογής ΜΒΕ στην τάξη: True Education Partnership. [online]. [2020-12-05]. Available at: 
https://www.trueeducationpartnerships.com/schools/a-guide-to-using-project-based-learning-in-the-classroom/ 
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καθοδήγηση ενός συντονιστή παρά ενός εισηγητή. Οι μαθητές εντοπίζουν και 

διερευνούν θέματα και ερωτήματα για να αναπτύξουν τη γνώση τους και να εξεύρουν 

πιθανές λύσεις. Η διερευνητική μάθηση περιλαμβάνει την μάθηση βάσει προβλήματος 

(problem based learning) και χρησιμοποιείται ευρέως σε έργα και έρευνες μικρής 

κλίμακας.16 

Βασιζόμενοι στις νέες γνώσεις και δεξιότητες, οι μαθητές οδηγούνται σε πρωτότυπες λύσεις για να 
αντιμετωπίσουν τις πολύπλοκες προκλήσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου, οι μαθητές θα είναι σε θέση 
να επιδείξουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητές τους δημιουργώντας ένα δωρεάν προϊόν (έναν ΑΕΠ σε αυτήν 
την περίπτωση) ή παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα τους μπροστά σε κοινό (κατά τη διάρκεια των 
Εκδηλώσεων του έργου CHOICE στο σχολείο τους ή στο τελικό συνέδριο).  

Οι εκπαιδευτικοί δίνουν ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας με τρόπο που να 
διευκολύνεται η διαδικασία μάθησης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως κριτική σκέψη, επίλυση 
προβλημάτων, δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.17 Σε αυτή τη διαδικασία οι δάσκαλοι δεν 
διαθέτουν το μονοπώλιο της γνώσης, αλλά αναλαμβάνουν τον ρόλο του συνεργάτη, βοηθώντας τους 
μαθητές να θέσουν ερωτήματα, να αμφισβητήσουν και να διεξάγουν συλλογισμούς σε σχέση με τη μάθησή 
τους, ενθαρρύνοντας και παροτρύνοντάς τους να μετατρέπουν την πληροφορία σε χρήσιμη γνώση.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 What is Enquiry-Based Learning (EBL)? The University of Manchester. [online]. 2010 [2020-12-05]. Available at: 
http://www.ceebl.manchester.ac.uk/ebl/ 
17 Lamer, J., Mergendoller, J. Seven Essentials for Project-Based Learning. Educational Leadership: Giving Students Meaningful Work [online]. 
September 2010, 68(n. 1), Pages 34-37 [2020-12-05]. Available at: 
http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/sept10/vol68/num01/Seven_Essentials_for_Project-Based_Learning.aspx 
18 Torres, P. L., Boaron, D. C., Kowalski, R. P. G. (2017). Open Educational Resources Development on Higher Education in a Collaborative Process of 
Co-Creation. Creative Education, 8, 813-828. https://doi.org/10.4236/ce.2017.86059 
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Στην πιο κάτω εικόνα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της μάθησης βάσει έργου19: 

 

Παρόλο που οι αναμενόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι μπορεί να διαφέρουν, κάποιοι είναι κοινοί σε όλες τις 
δραστηριότητες που βασίζονται σε μάθηση βάσει έργου:20 

• Συσχετισμός γνώσεων και δεξιοτήτων από διάφορους τομείς μέσα από πιο πολύπλοκες έρευνες και 
διαθεματικά έργα και εργασίες  

• Αυτόνομη μάθηση που ενθαρρύνεται μέσα από ανεξάρτητη έρευνα μη δομημένων προβλημάτων  
• Ομαδική εργασία που προετοιμάζει τους μαθητές για το κοινωνικό περιβάλλον  
• Αυτοαξιολόγηση και αυτοκριτική, που βοηθούν τους μαθητές να δουν πέρα από τις δικές τους 

γνώσεις και ιδέες  

Κύκλος Βιωματικής Μάθησης  

Στην παραδοσιακή εκπαίδευση, η πληροφορία συνήθως μεταφέρεται από τον εκπαιδευτικό στον παθητικό 

μαθητή. Αντίθετα, στον Κύκλο Βιωματικής Μάθησης21 οι μαθητές εφοδιάζονται με την απαιτούμενη γνώση 

και παροτρύνονται να μοιραστούν τη γνώση τους χρησιμοποιώντας ψηλές δεξιότητες.  Οι μαθητές 

 
19 What is project-based learning? Magnify Learning [online]. [2020-12-05]. Available at: https://www.magnifylearningin.org/what-is-project-based-
learning 
20 Χρήσιμος Οδηγός εφαρμογής ΜΒΕ στην τάξη: True Education Partnership. [online]. [2020-12-05]. Available at: 
https://www.trueeducationpartnerships.com/schools/a-guide-to-using-project-based-learning-in-the-classroom/ 
21 David A. Kolb, 1984 
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λαμβάνουν την πληροφορία μέσω βιωματικών εμπειριών, και αφηρημένων εννοιών, τις οποίες 

κατανοούν μέσα από αναστοχαστική παρατήρηση και ενεργό πειραματισμό. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές 

γίνονται ταυτόχρονα και λήπτες και δημιουργοί της πληροφορίας, καθώς η νέα γνώση χρησιμοποιείται 

στον επόμενο κύκλο μάθησης, επιτυγχάνοντας κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μεγαλύτερο 

βάθος.22 

Ο Κύκλος Βιωματικής Μάθησης είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση στην οποία οι μαθητές εμπλέκονται 
ενεργά στα τέσσερα στάδια μάθησης23: 

1. Συγκεκριμένη μάθηση – Ο μαθητής βιώνει μια νέα εμπειρία ή ερμηνεύει μια υπάρχουσα εμπειρία 
(εμπειρία).  

2. Αναστοχαστική παρατήρηση – Ο μαθητής αναστοχάζεται την εμπειρία σε προσωπικό επίπεδο 
(αντίληψη).    

3. Αφηρημένη θεωρητική σύλληψη – Ο μαθητής δημιουργεί νέες ιδέες ή προσαρμόζει υπάρχουσες 
αφηρημένες ιδέες, στη βάση του συλλογισμού που ανέπτυξε στο στάδιο της αναστοχαστικής 
παρατήρησης (κατανόηση).  

4. Πειραματισμός και εφαρμογή σε νέες καταστάσεις – Ο μαθητής εφαρμόζει τις νέες ιδέες στο 
περιβάλλον του για να ελέγξει κατά πόσο προσαρμόζονται στην πραγματικότητα (συμπεριφορά).   

Η διαδικασία μάθησης αρχίζει με τον μαθητή να προβαίνει σε μια συγκεκριμένη δράση/ενέργεια και να 
παρατηρεί τα αποτελέσματά της σε ένα περιβάλλον/πλαίσιο.  Το δεύτερο βήμα είναι να κατανοήσουμε τα 
αποτελέσματα αυτά στο εν λόγω πλαίσιο, έτσι που να μπορούμε να αναμένουμε παρόμοια αποτελέσματα 
με την επανάληψη της ίδιας ενέργειας σε παρόμοιο περιβάλλον. Στο τρίτο βήμα κατανοούμε το ευρύτερο 
θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εμπίπτει η συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν κατανοήσουμε τη θεωρία, 
φτάνουμε στο τελευταίο βήμα, στην εφαρμογή της δράσης σε ένα νέο περιβάλλον για να εξετάσουμε την 
πιθανότητα γενίκευσης. Στην προκειμένη περίπτωση, η δράση πραγματοποιείται σε ένα διαφορετικό 
περιβάλλον και ο μαθητής είναι πια σε θέση να προβλέψει τα πιθανά της αποτελέσματα στο νέο 
πλαίσιο.24  

Η εκπαιδευτική προσέγγιση στον Κύκλο Βιωματικής Μάθησης εστιάζει στην εμπειρία του εδώ και τώρα 
για την μελέτη ιδεών και θεωριών. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν και 
να εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες σε άμεσο πλαίσιο, βιώνοντας άμεσα τα αποτελέσματα και τα 
φαινόμενα που έχουν μελετήσει. Με αυτή την προσέγγιση, η γνωστική επιστήμη και η θεωρία μάθησης 

 
22 8 Things To Know About the Experiential Learning Cycle. EBLS: Experience-based learning system. [online]. [2020-12-05]. Available: 
https://www.youtube.com/watch?v=v74nRbWSNqk 
23 Atherton, (2013) Learning and Teaching; Experiential Learning [On-line: UK] retrieved 6 September 2015 
from http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm in Kolb's experiential learning. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2020 [2020-12-05]. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Kolb%27s_experiential_learning 
24 Smith, M. K. (2001, 2010). ‘David A. Kolb on experiential learning’, The encyclopedia of pedagogy and informal education. [online]. [2020-12-05].  
Available at: https://infed.org/david-a-kolb-on-experiential-learning/ 

http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm
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επιβεβαιώνουν ότι η μάθηση επιτυγχάνεται καλύτερα όταν ο μαθητής έχει ενεργό εμπλοκή στη 
διαδικασία μάθησης, αναζητώντας και βρίσκοντας ο ίδιος απαντήσεις σε ερωτήματα.25 

Η διαδικασία μάθησης διευκολύνεται και γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική εάν ο εκπαιδευτικός 
προσαρμόσει τον ρόλο του σε κάθε φάση του Κύκλου Βιωματικής Μάθησης. Το πιο κάτω Δυναμικό Μοντέλο 
προτείνει 4 συνήθεις ρόλους εκπαιδευτικού που συνδέονται με τις 4 φάσεις του Κύκλου Βιωματικής 
Μάθησης.  

 

Δυναμικό Μοντέλο του Κύκλου Βιωματικής Μάθησης.26 

Συνεργατική μάθηση  

Τα εργαστήρια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, καθώς και οι συναντήσεις ΑΕΠ θα εφαρμόσουν και θα 
προωθήσουν τη συνεργατική μάθηση.  

Η συνεργατική μάθηση ως έννοια καλύπτει μια πλειάδα εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην 
κοινή προσπάθεια των μαθητών ή στην κοινή προσπάθεια μαθητών και εκπαιδευτικού. Συνήθως οι μαθητές 
εργάζονται σε ομάδες, και μαζί προσπαθούν να εξεύρουν και να κατανοήσουν γνώσεις και λύσεις. Το εύρος 
των δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης είναι τεράστιο, αλλά όλες οι δραστηριότητες εστιάζουν στην 

 
25 Fong, B. C. (2014). Open for What? A Case Study of Transformation and Institutional Leadership. In T. Iiyoshi, & M. S. V. Kumar (Eds.), Open Education: 
The Collective Advancement of Education through Technology, Content and Open Knowledge. São Paulo: Abed. 
26 8 Things To Know About the Experiential Learning Cycle. EBLS: Experience-based learning system. [online]. [2020-12-05]. Available: 
https://www.youtube.com/watch?v=v74nRbWSNqk 
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εξερεύνηση, στον πειραματισμό και στην εφαρμογή θεωρητικών εννοιών από τους μαθητές, και όχι στην 
παρουσίαση ή εξήγησή τους από τον εκπαιδευτικό.27 

Η συνεργατική μάθηση βασίζεται κυρίως στη συζήτηση και ενεργό δραστηριότητα των μαθητών πάνω στο 
εκπαιδευτικό υλικό. Στη συνεργατική μάθηση έχουν ιδιαίτερη σημασία οι μεθοδολογίες και το περιβάλλον 
στο οποίο το κάθε μέλος της ομάδας έχει ρόλο, ενώ ταυτόχρονα εξαρτάται από τα υπόλοιπα μέλη. Η 
μεθοδολογία μπορεί να είναι δια ζώσης ή διαδικτυακή συζήτηση (online forums, chat rooms, etc.).28 Η 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter etc., καθώς και άλλων ψηφιακών μέσων 
(π.χ. e-mail) διευκολύνει τη μάθηση και τη διάχυση γνώσης ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευτές στο πλαίσιο των εμπειριών και καταστάσεων από την πραγματικότητα, συνεπώς λειτουργούν 
υποστηρικτικά στη συνεργατική μάθηση.29  

Η συνεργατική μάθηση επιφέρει πολλαπλά οφέλη στους μαθητές σε κοινωνικό, ψυχολογικό και 
ακαδημαϊκό επίπεδο30, ορισμένα από τα οποία παρατίθενται πιο κάτω31 32: 

• Κατανόηση της διαφορετικότητας αλλά και των διαφορετικών προσεγγίσεων ανάμεσα σε μαθητές 
και προσωπικό  

• Δημιουργία ενός θετικού και φιλικού περιβάλλοντος για την εδραίωση της συνεργασίας  
• Ενεργός εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης  
• Προώθηση της διάδρασης και της ανάπτυξης κοινοτήτων μάθησης  
• Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων  
• Ανάπτυξη σκέψης ψηλού επιπέδου, κριτικής σκέψης, ηγετικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και διαχείρισης συναισθημάτων  
• Βελτίωση της αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας και των κινήτρων  
• Μείωση άγχους  
• Προετοιμασία για ένταξη στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον  

 
27 Smith, L.; MacGregor, B. What is Collaborative Learning? [online]. [2020-12-05]. Available at: 
https://www.evergreen.edu/sites/default/files/facultydevelopment/docs/WhatisCollaborativeLearning.pdfin Collaborative Learning: A Sourcebook 
for Higher Education, by Anne Goodsell, Michelle Maher, Vincent Tinto, Barbara Leigh Smith and Jean MacGregor. It was published In 1992 by the 
National Center on Postsecondary Teaching, Learning, and Assessment at Pennsylvania State University 
28 Chiu, Ming. (2008). Effects of argumentation on group micro-creativity: Statistical discourse analyses of algebra students’ collaborative problem 
solving. Contemporary Educational Psychology. 33. 382-402. 10.1016/j.cedpsych.2008.05.001. Available at: 
https://www.researchgate.net/publication/222563653_Effects_of_argumentation_on_group_micro-
creativity_Statistical_discourse_analyses_of_algebra_students'_collaborative_problem_solving 
29 Rahmi, W. M., Othman, M. S., & Musa, M.A. (2014). The Improvement of Students’ Academic Performance by Using Social Media through 
Collaborative Learning in Malaysian Higher Education. Asian Social Science, 10. https://doi.org/10.5539/ass.v10n8p210 
30 Laal M., Ghodsi S.M., Benefits of collaborative learning, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 31, 2012, P. 486-490, ISSN 1877-0428, 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.091. [2020-12-05].  Available 
at :http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811030205)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811030205 
31 same as above  
32 Collaborative Learning. Cornell University: Center for Teaching Innovation [online]. [2020-12-05]. Available at: 
https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/engaging-students/collaborative-learning 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.091
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Συμπαραγωγή και συνδημιουργία  

Η συμπαραγωγή ορίζεται ως η φιλοσοφία προσφοράς μιας υπηρεσίας που μεταφέρει την εξουσία και τον 

έλεγχο από τον πάροχο στον χρήστη.33 Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, μπορεί να εκφραστεί ως η μεταφορά του 

ελέγχου του εκπαιδευτικού προγράμματος και του περιεχομένου από τους θεσμούς, τους εκπαιδευτικούς 

και άλλους επαγγελματίες στους μαθητές.  

Η συνδημιουργία είναι το εκπαιδευτικό πλαίσιο και η παιδαγωγική μέθοδος που εστιάζει στην 

ενδυνάμωση του μαθητή34. Αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει την ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα σε 

μαθητές και προσωπικό (εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες), κατά την οποία οι μαθητές 

συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία μάθησης, κτίζοντας την κατανόηση και το υλικό μαζί με το 

ακαδημαϊκό προσωπικό.35 

Η συνδημιουργία εξαρτάται από αλλά και συμβάλλει στην οικοδόμηση θετικών σχέσεων ανάμεσα σε 

προσωπικό και μαθητές, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν 

στην εκπαιδευτική συνδημιουργία με διάφορους τρόπους και σε διάφορα στάδια και επίπεδα, όπως 

παροχή πληροφοριών, απόψεων, εμπλοκή, συμβολή ή συντονισμός και ηγεσία.36 Γενικά, οι μαθητές 

μπορούν να έχουν ένα (ή περισσότερους) ρόλους κατά τη διάρκεια της συνδημιουργίας: αντιπρόσωπος, 

σύμβουλος, συν-ερευνητής και συν-σχεδιαστής.37 

Για την ανάπτυξη του υλικού του CHOICE, οι μαθητές έχουν ουσιαστική εμπλοκή που εκφράζεται μέσα από 

τους ρόλους του συν-ερευνητή και του συν-σχεδιαστή. Θα συνεργαστούν ενεργά με εκπαιδευτικούς αλλά 

και μεταξύ τους, και μαζί θα καθορίσουν το περιεχόμενο και τα στοιχεία του προτεινόμενου υλικού και των 

διαδικασιών μάθησης που θα ακολουθηθούν. Με αυτόν τον τρόπο, η συνδημιουργία ταυτίζεται με τις 

έννοιες της δημοκρατικής εκπαίδευσης και της ενεργού μάθησης, που ενθαρρύνουν τους μαθητές να 

αναλάβουν ενεργό ρόλο που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς τους. 

Ωστόσο, το έργο CHOICE δεν περιορίζεται στις προσεγγίσεις συνδημιουργίας και συμπαραγωγής αλλά 

υιοθετεί την προσέγγιση του συμμετοχικού σχεδιασμού. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός αποτελεί τη 

 
33 Paget, A. Pupil Power [online]. DEMOS, 2016, 4(n.6), 49-55 [2020-12-05]. Available at: http://www.demos.co.uk/files/ECJ_p49-
55_5%20Education-Pupil%20power.pdf 
34 Ryan, A., Tilbury, D. (2013). Flexible pedagogies: new pedagogical ideas. York: Higher Education Academy. 
35 Bovill, C. (2017). A framework to explore roles within student-staff partnerships in higher education: which students are partners, when and in 
what ways? International Journal for Students as Partners, 1(1), 1–5. 
36 Same as above 
37 Bovill, C., Cook-Sather, A., Felten, P., Millard, L., & Moore-Cherry, N. (2016). Addressing potential challenges in co-creating learning and teaching: 
overcoming resistance, navigating institutional norms and ensuring inclusivity in student-staff partnerships. Higher Education, 71(2), 195–208. 
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συνεργασία ανάμεσα σε μια ομάδα ατόμων στην οποία, εκτός από μαθητές και εκπαιδευτικούς,    

συμμετέχουν και εξωτερικοί συνεργάτες, με στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας διαδικασίας. 

Συνεπώς, στη διαδικασία δημιουργίας ΑΕΠ του CHOICE θα εμπλακούν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό 

και επιχειρηματικό τομέα. Θα συμμετέχουν σε τουλάχιστο δύο εργαστήρια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, 

καθώς και σε μεταγενέστερα στάδια, όπως επισκέψεις μαθητών, εκδηλώσεις στο σχολείο και στο τελικό 

συνέδριο.  

Τεχνικές διαδικτυακής συνεργασίας 

Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των σχετικών περιορισμών, κάποιες από τις δραστηριότητες μάθησης 

και συνδημιουργίας μπορεί να μεταφερθούν σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Συνεπώς, παραθέτουμε κάποιους 

προτεινόμενους τρόπους διαδικτυακής συνεργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Ομάδες 

Δημιουργικής Ηγεσίας για την ανάπτυξη των ΑΕΠ και για την προετοιμασία των συναντήσεων δια ζώσης.   

Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για σκοπούς επικοινωνίας και συνεργασίας προωθεί την ανοιχτή 

εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης και δωρεάν χρήσης, παραγωγής, δημοσιοποίησης και 

διάχυσης πληροφοριών δημιουργούνται συνθήκες διάδρασης και συνεργασίας ανάμεσα στους χρήστες οι 

οποίοι εμπλέκονται από κοινού για να πετύχουν έναν κοινό σκοπό, και με αυτό τον τρόπο, αναπτύσσεται 

ελεύθερα γνώση με νόημα.38 

Εργαλεία όπως Facebook και Whatsapp groups, που είναι αρκετά διαδεδομένα ανάμεσα στους νέους, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών και υλικού, αλλά και για 

συντονισμό των δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως. Για ευκολότερη πρόσβαση και συνεργατική επεξεργασία, 

το υλικό μπορεί να αποθηκεύεται σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (free cloud services) όπως Google 

Drive ή Dropbox. 

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές και τεχνικές διαδικτυακής συνεργατικής μάθησης που εμπλέκουν τους 

μαθητές στην ενεργό διαδικασία μάθησης. Πιο κάτω περιγράφονται δύο τέτοιες τεχνικές: 

Τεχνική Παζλ (Jigsaw Technique)39 

 
38 Moraes, M. C. (2008). Ecology of Knowledge: Complexity, Transdisciplinary and Education. São Paulo: Antakarana/WHH-Willis HarmanHouse 
39 https://app.eduflow.com/template/jigsaw-exercise 



 

20 
 

Στην τεχνική παζλ οι μαθητές διδάσκουν ο ένας τον άλλο. Ανατίθεται στον κάθε μαθητή ένα μέρος του 

υλικού το οποίο πρέπει να μάθει για να είναι σε θέση να το διδάξει στην υπόλοιπη ομάδα. Για παράδειγμα, 

εάν το θέμα του μαθήματος είναι η προσέγγιση που ακολουθείται στο θέμα της υγείας σε διάφορες χώρες, 

ένας μαθητής μπορεί να αναλάβει να ερευνήσει τις διάφορες κοινωνικές προσεγγίσεις στο θέμα της υγείας, 

άλλος στατιστικές, δημογραφικές πληροφορίες για το θέμα, άλλος τα ισχύοντα συστήματα υγείας, και άλλος 

τις οικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω πολιτικών. Έπειτα, τα μέλη της ομάδας συναντιόνται (είτε δια ζώσης 

είτε με τηλεδιάσκεψη) και συνεργάζονται για να ενώσουν και να συσχετίσουν τις διάφορες πληροφορίες, 

έτσι που μαζί να φτάσουν σε μια βαθύτερη κατανόηση του θέματος και να ετοιμάσουν μια παρουσίαση με 

τα όσα έχουν ανακαλύψει και μάθει μέσα από την έρευνα τους.  

Αυτή η τεχνική συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλληλεξάρτησης, επικοινωνίας και 

συνεργασίας.  

Αξιολόγηση ομοτίμων (Peer Review) 

Η αξιολόγηση ομοτίμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την τεχνική παζλ, και μπορεί να γίνει 

και από σπίτι, με εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας και επικοινωνίας. Για να εφαρμόσετε αυτή την τεχνική, 

μοιράστε στους μαθητές εργασία συμμαθητή τους (επώνυμα ή ανώνυμα) και ζητήστε τους να την 

αξιολογήσουν και να δώσουν ανατροφοδότηση που να βασίζεται σε εντοπισμό θετικών στοιχείων αλλά και 

σημείων που χρήζουν βελτίωσης.40 

Δώστε στους μαθητές απλές αλλά συγκεκριμένες οδηγίες ή ένα πρότυπο ανατροφοδότησης, που να 

περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά στοιχεία: 41 

• Καταλληλότητα  

• Σαφήνεια  

• Αιτιολόγηση  

• Εισηγήσεις  

• Διατύπωση  

 
40 Loes Vergroesen, L. 7 Online Collaborative Learning Strategies to Keep Students Engaged While At Home. Eduflow [online]. 2020 [2020-12-11]. 
Available at: https://www.eduflow.com/blog/online-collaborative-learning-strategies-to-keep-students-engaged-while-at-home 
41 Kofoed Wind, D. How effective is peer feedback for learning? Eduflow [online]. 2019 [2020-12-11]. Available at: 
https://www.peergrade.io/blog/effective-peer-feedback-for-learning/ 
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Η διαδικασία αξιολόγησης ομοτίμων έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τον αξιολογητή όσο και για τον 

αξιολογούμενο, καθώς βοηθά τους μαθητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ένα θέμα και να βελτιώσουν 

την γραπτή τους έκφραση.42 

Η ενθάρρυνση των μαθητών να αξιολογούν τις εργασίες των συμμαθητών τους και να 

δίνουν ανατροφοδότηση βελτιώνει τη δεξιότητά τους να δέχονται και οι ίδιοι την 

κριτική, ενώ επίσης βελτιώνει την κατανόηση του σκοπού της εργασίας τους. Η εμπλοκή 

των μαθητών στη διαδικασία ανατροφοδότησης τους επιτρέπει να εμπλέκονται πιο 

δυναμικά και ανεξάρτητα στη δική τους διαδικασία μάθησης.43 

 

Συμπεράσματα  

Το εγχειρίδιο του CHOICE Μη τυπική εκπαίδευση για την προώθηση της συμπαραγωγής εκπαιδευτικών 

πόρων παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις του έργου: Εκπαίδευση STEM και STE(A)M, Ανοιχτή 

Εκπαίδευση και Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ). Στο εγχειρίδιο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και 

οι διαδικασίες των εργαστηρίων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ενώ παρατίθενται και ορισμένες πρακτικές 

εισηγήσεις για τους εκπαιδευτικούς.  Στο Εγχειρίδιο περιγράφονται οι ρόλοι των μελών των Ομάδων 

Δημιουργικής Ηγεσίας και παρουσιάζονται ορισμένες μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη συμπαραγωγή των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, π.χ. μάθηση βάσει έργου, διερευνητική μάθηση, 

κύκλος βιωματικής μάθησης, συνεργατική μάθηση, συμπαραγωγή και συνδημιουργία. Καθώς το Εγχειρίδιο 

αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το τελευταίο μέρος παρουσιάζει τεχνικές 

συνεργασίας από το διαδίκτυο οι οποίες διευκολύνουν τη συνεργατική μάθηση εξ αποστάσεως.  

 

 
42 Βλ. πιο πάνω. 
43 Peer Review. Eduflow [online]. [2020-12-11]. Available at: https://app.eduflow.com/template/peer-review 
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Παράρτημα I: Δείγμα Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) CHOICE  

Όνομα εταίρου: Όνομα οργανισμού εταίρου του CHOICE  
Μέλη Ομάδας Δημιουργικής Ηγεσίας (συντάκτες): Ονόματα, ρόλοι και ιδιότητα των συντακτών  

Τίτλος: Τίτλος του ΑΕΠ 

Μαθήματα και θεματικές: Μαθήματα και θεματικές STEM και μη που περιλαμβάνονται στο υλικό 

Μορφή: (π.χ. διαδραστική παρουσίαση, βίντεο, κείμενο, κλπ.) 

Χρόνος προετοιμασίας εκπαιδευτικού: υπολογισμός χρόνου σε λεπτά 

Χρόνος μαθήματος: υπολογισμός χρόνου σε λεπτά 

Ηλικία μαθητών: 13-18 ετών  

Λέξεις κλειδιά: λέξεις κλειδιά που περιγράφουν καλύτερα το υλικό  

Περίληψη: σύντομη περίληψη που περιγράφει το υλικό, τον στόχο και το περιεχόμενο  

Εισαγωγή: σύντομη εισαγωγή στα θέματα που θα συζητηθούν 

Απαιτούμενη γνώση: γνώσεις που αναμένεται να έχουν ήδη οι μαθητές  

Μαθησιακοί στόχοι: ο καθορισμός τουλάχιστον 3 μαθησιακών στόχων βάσει της Ταξινομίας του Μπλουμ   

Θεωρητικό και πραγματολογικό πλαίσιο: μπορεί να περιλαμβάνει γλωσσάριο, εξήγηση θεωρητικών 
εννοιών, μαθηματικών τύπων, νόμων της φυσικής, κλπ.   

Απαιτούμενα υλικά και εξοπλισμός: όλα τα υλικά και εξοπλισμός που χρειάζονται για να παραδοθεί το 
μάθημα   

Σενάριο και δραστηριότητες: περιεχόμενο και υλικό/πόροι: Ασκήσεις, περιγραφή πειραμάτων και 
δραστηριοτήτων που θα διεξαχθούν από τους μαθητές μαζί με λεπτομερείς οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς 
και για τους μαθητές. Αυτό το υλικό θα περιλαμβάνει κείμενο και άλλης μορφής υλικό (π.χ. εικόνες, 
γραφήματα, βίντεο, κλπ.) για να παρέχεται ξεκάθαρο και αναλυτικό υλικό και οδηγίες για χρήση από 
μαθητές και εκπαιδευτικούς.  

Το περιεχόμενο θα αποτελείται από δύο μέρη:  
1. Εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για μαθητές 
2. Εγχειρίδιο/οδηγίες για εκπαιδευτικούς 

Λύσεις και συμπεράσματα  

Πηγές και συνδέσμοι  
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Παράρτημα II: Διατύπωση των μαθησιακών στόχων σύμφωνα με την 
Ταξινομία του Bloom 

Επίπεδα 
της 

ταξινομίας 
Ρήματα κλειδιά Παραδείγματα μαθησιακών στόχων 

Σύνθεση 

Σχεδιάζω, διατυπώνω, κτίζω, 
εφευρίσκω, δημιουργώ, συνθέτω, 
φτιάχνω, εξάγω, προσαρμόζω, 
αναπτύσσω.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
μαθητές θα είναι σε θέση να 
σχεδιάζουν ένα πρόβλημα για 
κατ’οίκον εργασία, που θα έχει να 
κάνει με το θέμα της διατήρησης της 
ενέργειας.  

Αξιολόγηση 

Επιλέγω, στηρίζω, συσχετίζω, 
καθορίζω, υποστηρίζω, κρίνω, 
βαθμολογώ, συγκρίνω, 
αντιπαραθέτω, επιχειρηματολογώ, 
δικαιολογώ, πείθω, επιλέγω, 
αξιολογώ.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
μαθητές θα είναι σε θέση να 
καθορίζουν κατά πόσο είναι πιο 
αποδοτική η διατήρηση της ενέργειας 
ή η διατήρηση της ορμής για την 
επίλυση του προβλήματος.  

Ανάλυση 

Κατηγοριοποιώ, διαιρώ, 
ομαδοποιώ, αναλύω, παρουσιάζω 
σε εικόνα ή διάγραμμα, κρίνω, 
απλοποιώ, συσχετίζω.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
μαθητές θα είναι σε θέση να 
ξεχωρίζουν τη δυνητική από την 
κινητική ενέργεια.  

Εφαρμογή 

Υπολογίζω, προβλέπω, εφαρμόζω, 
επιλύω, απεικονίζω, χρησιμοποιώ, 
δείχνω, καθορίζω, μοντελοποιώ, 
παρουσιάζω.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
μαθητές θα είναι σε θέση να 
υπολογίζουν την κινητική ενέργεια 
ενός βλήματος.  

Κατανόηση 

Περιγράφω, εξηγώ, παραφράζω, 
αναδιατυπώνω, σκέφτομαι σχετικά 
παραδείγματα, συνοψίζω, 
αντιπαραβάλλω, ερμηνεύω, 
συζητώ.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
μαθητές θα είναι σε θέση να 
περιγράφουν τους τρεις νόμους της 
κίνησης του Νεύτωνα με δικά τους 
λόγια.  

Γνώση 

Απαριθμώ, απαγγέλλω, 
καταγράφω, καθορίζω, ονομάζω, 
αντιστοιχίζω, παραθέτω, θυμάμαι, 
εντοπίζω, χαρακτηρίζω, 
αναγνωρίζω.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
μαθητές θα είναι σε θέση να 
επαναλαμβάνουν τους τρεις νόμους 
της κίνησης του Νεύτωνα.  

Learning objective examples adapted from, Nelson Baker at Georgia Tech: nelson.baker@pe.gatech.edu in SHABATURA, Jessica. Bloom’s Taxonomy 
to Write Effective Learning Objectives. University of Arkansas [online]. 2013 [2020-12-05]. Available at: https://tips.uark.edu/using-blooms-
taxonomy/  

mailto:nelson.baker@pe.gatech.edu
mailto:nelson.baker@pe.gatech.edu
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