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ο έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις 

απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες που περιέχονται σεαυτήν 



ΗΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗΣΤΗΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΝΗΛΙΚΩΝΓΙΑΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙΜΕΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 

Υλικά για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταιμε 

2 
 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

1. “Η Νευροανδραγωγική κατά του Αποκλεισμού” – Γενικές Υποθέσεις και στόχοι του έργου 3 

2. Η Νευροανδραγωγική ως μια αποτελεσματική στρατηγική στην εκπαίδευση ενηλίκων –η 

προοπτική του εκπαιδευτικού 4 

Ενότητα 1. Η Νευροανδραγωγική και το χτίσιμο εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που 

υποστηρίζει το κίνητρο για μάθηση, την εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση στο πλαίσιο 

ενηλίκων από μειονεκτούσες oμάδες 

12 

Ενότητα 2. H ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ενηλίκων από μειονεκτούσες ομάδες βασισμένη 

στις αρχές της Νευροανδραγωγικής 

29 

Ενότητα 3. Υποστηρίζοντας ενήλικες να αναλάβουν ανεξάρτητες σπουδές και 

συνεχιζόμενηεκπαίδευση με την υποστήριξη της πληροφορίας, επικοινωνίας και 

τεχνολογίας 

39 

Ενότητα 4. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων μάθησης στο επαγγελματικό περιβάλλον βασισμένη 

στις αρχές της Νευροανδραγωγικής 45 

49 

Συνημμένα 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες 

που περιέχονται σε αυτήν. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. “Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙKH ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜOY” – ΓΕΝΙΚEΣ ΥΠΟΘEΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΤOΧΟΙ ΤΟΥEΡΓΟΥ 

 

 
Η εκπαίδευση στην οποία συμμετέχετε αποτελεί μέρος του σχεδίου «Νευροανδραγωγική κατά του 
αποκλεισμού». Σκοπός της είναι να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα της νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση ενηλίκων 

που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Εάν είστε δάσκαλος, εκπαιδευτικός, εκπαιδευτής, 

επαγγελματίας εκπαίδευσης, κοινωνικός λειτουργός και εάν εργάζεστε με ενήλικες εκπαιδευόμενους, η 

κατάσταση των οποίων στην κοινωνία είναι ελαφρώς χειρότερη από άλλες - η εκπαίδευσή μας απευθύνεται σε 

εσάς. Θα θέλαμε να σας πείσουμε ότι η γνώση σχετικά με τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και τη 

νευροβιολογική πτυχή της μαθησιακής διαδικασίας μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε αποτελεσματικές 

δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, να δημιουργήσετε πολύτιμες 

σχέσεις με τους ενήλικες εκπαιδευόμενους και να τις υποστηρίξετε για να ξεπεράσετε τις δυσκολίες που 

απορρέουν από τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Τι μπορείτε να περιμένετε από τη συμμετοχή σας στην εκπαίδευση που προτείνουμε; Κατά τη διάρκεια της 

κοινής, ενεργής εργασίας, οι στόχοι είναι να: 
 

• αναπτύξετε την ικανότητά σας να δημιουργήσετε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για ενήλικες εκπαιδευόμενους 

σύμφωνα με τις προτάσεις της νευροανδραγωγικής 

• σχεδιάσετε διδακτική διαδικασία χρησιμοποιώντας γνώσεις σχετικά με τις γνωστικές διαδικασίες των 

ενηλίκων 

• μάθετε πώς να δημιουργήσετε κίνητρα για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους όσον αφορά στην μάθηση και τη 

στάση ευθύνης τους για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη 

• εξατομικεύσετε τη διαδικασία μάθησης λαμβάνοντας υπόψη τις γνωστικές προτιμήσεις των ενηλίκων 

εκπαιδευόμενων και τις συνθήκες που προκύπτουν από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση 

• αξιοποιήσετε τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες (τη δική σας και των εκπαιδευομένων σας) ως 

θεμέλιο της διδακτικής διαδικασίας 

• συζητήσετε πως να κάνετε την εκπαίδευση ενηλίκων πιο ελκυστική, αποτελεσματική και συνεπή με τις 

δυνατότητες και τους περιορισμούς του ανθρώπινου εγκεφάλου 

Αυτά τα εκπαιδευτικά υλικά έχουν προετοιμαστεί ως στοιχείο της εκπαίδευσης για τη νευροανδραγωγική στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια εργαστηρίων, ως ένα  είδος 

διδακτικού εργαλείου που διευκολύνει την ενεργή μάθηση. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι αυτά τα υλικά θα σας 

βοηθήσουν και μετά το τέλος της εκπαίδευσης, ως πηγή γνώσεων, ιδεών και έμπνευσης για την προετοιμασία 

ελκυστικών, αποτελεσματικών, φιλικών προς τον εγκέφαλο μαθημάτων, ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 

ενήλικες. 
 

Στις επόμενες ενότητες των Εκπαιδευτικών Υλικών θα παρουσιαστούν θεωρητικές πληροφορίες σχετικά με 

συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της νευροανδραγωγικής στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει επίσης σενάρια μαθημάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης που θα μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε στην καθημερινή εργασία σας, όχι μόνο με ανθρώπους από ομάδες που κινδυνεύουν με 

κοινωνικό αποκλεισμό. 

Θυμηθείτε ότι μπορείτε επίσης να αναπτύξετε τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά σας σχετικά με τη 

νευροανδραγωγική με βάση την ιστοσελίδα του έργου: www.neuroandragogy.eu. 

Σας ευχόμαστε μια γόνιμη δουλειά! 

http://www.neuroandragogy.eu/
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„Ποτέ πριν οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τόσα πολλά και δεν ήταν σε θέση να κάνουν ό, 

τι κάνουμε σήμερα. Ωστόσο, όσο πιο αποτελεσματικά αλλάζουμε τον κόσμο με τη 

βοήθεια όλων αυτών των γνώσεων και σύμφωνα με τις δικές μας ιδέες, τόσο 

περισσότερο γινόμαστε αντικείμενα στη διαδικασία αλλαγής. Αυτή η διαδικασία 

ισχύει και για την ανάπτυξή μας.” (G. Huther). 

2. Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

- Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 

 

Οι ανθρώπινες δυνατότητες για τη μάθηση του περιβάλλοντος κόσμου αυξάνονται με την ανάπτυξη 

προηγμένης τεχνολογίας. Γνωρίζουμε όλο και περισσότερο τις πιο μυστηριώδεις διαδικασίες που καθορίζουν 

τη λειτουργία των δικών μας οργανισμών. Αλλά το πιο σημαντικό για εσάς ως εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές και 
εκπαιδευτές είναι ότι χάρη στις προηγμένες τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου, ανακαλύπτουμε διαδικασίες 

και φαινόμενα που καθορίζουν την ανθρώπινη γνώση, τη μάθηση, την αίσθηση, την ψυχική και πνευματική 

ανάπτυξη. Χάρη σε αυτό, ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής μπορεί να βρει πλεονέκτημα στο έργο 

του όχι μόνο από τα αιώνια επιτεύγματα των φιλοσόφων της εκπαίδευσης, θεωρητικών και επαγγελματιών, 

αλλά και από τα τελευταία δεδομένα και ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τις γνωστικές διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο, με τη λήψη ερεθισμάτων από το περιβάλλον, την επεξεργασία τους, την 

κωδικοποίηση, την απομνημόνευση και την αποθήκευση στον εγκέφαλο, και στη συνέχεια «εξόρυξη» και χρήση 

τους για την επίλυση των σημερινών προβλημάτων. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών έχουν ανατρέψει 

πολλά στερεότυπα και πολλούς μύθους σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. 
 

Γιατί Νευροανδραγωγική; 
 

“Ο εγκέφαλος του μαθητή είναι ο χώρος εργασίας του δασκάλου” 

(M. Spitzer). Ακριβώς, όπως ένας εργαζόμενος γραφείου πρέπει να 

είναι σε θέση να χειριστεί ένα φωτοτυπικό μηχάνημα ή ένα 

σαρωτή και να γνωρίζει, για παράδειγμα, τη διαδικασία 

αποστολής επίσημης αλληλογραφίας στην επιχείρησή του, έτσι 

και ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει πώς η 
μαθησιακή διαδικασία του ενήλικα εκπαιδευόμενου λαμβάνει 

χώρα μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, προκειμένου να μπορέσει 

να ενθαρρύνει κατάλληλα αυτή τηδιαδικασία. 

Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ 

είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που 

συνδυάζει στοιχεία της 

νευροψυχολογίας, της 

νευροφυσιολογίας, της 

νευροανατομίας με τις τρέχουσες 

γνώσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων 

Έτσι, ποια είναι η γνώση του "χώρου εργασίας" για εσάς - εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων; Πρώτα 

εξοικειωθείτε με μια σειρά θεμάτων στον τομέα της νευροεκπαίδευσης, που μπορούν να υποστηρίξουν τις 

διδακτικές ενέργειες του ανδραγωγού. 

• Η γνώση των ζητημάτων που σχετίζονται με την ωρίμανση και τη γήρανση του ανθρώπινου εγκεφάλου και 
ο αντίκτυπος αυτών των διαδικασιών στην πνευματική απόδοση των ανθρώπων αποτελεί βασικό στοιχείο 

στο σχεδιασμό αποτελεσματικών διαδικασιών κατάρτισης για τους ενήλικες. 

• Ο βασικός προσανατολισμός στη διαδικασία της εγκεφαλικής υποδοχής των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων 

επιτρέπει την εκτίμηση της πιθανής αποτελεσματικότητας ή αναποτελεσματικότητας των μεθόδων και των 

εργαλείων των διδακτικών αλληλεπιδράσεων που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός /εκπαιδευτής. 

• Η γνώση σχετικά με την πορεία της επεξεργασίας πληροφοριών στον ανθρώπινο εγκέφαλο διευκολύνει την 

επιλογή μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων διδασκαλίας για την μάθηση των ενήλικων εκπαιδευόμενων. 
• Η γνώση της δομής της αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα μνήμης επιτρέπει τη σωστή επιλογή του 

τύπου της δραστηριότητας του εκπαιδευόμενου στον τύπο της μνήμης με την οποία συσχετίζεται η 

δραστηριότητα. 

• Η γνώση σχετικά με το σύστημα επιβραβευσης στον εγκέφαλο του εκπαιδευόμενου, επιτρέπει 
κατάλληλες τροποποιήσεις, ελέγχοντας το κίνητρο για μάθηση και εργασία. 

• Η συνειδητοποίηση της επίδρασης της έμφασης στη διαδικασία μάθησης διευκολύνει τη δημιουργία ενός 
θετικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη μάθηση και την ανάπτυξη εμπειριών. 
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Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είδους άτομο θα ήσασταν αν είχατε γεννηθεί σε άλλη 

οικογένεια, σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή; Και αν ήταν μια δύσκολη οικογένεια, 

μια λιγότερο φιλική χώρα ή κοινωνία που δεν δέχεται πλήρως τους ανθρώπους 

σαν εσάς; 

Νευροανδραγωγική και ενήλικες από ομάδες που κινδυνεύουν με αποκλεισμό 

Ειδικοί - νευροεπιστήμονες υποστηρίζουν ότι κάθε άτομο μεταφέρει μέσα του πολλές ή ακόμα και δώδεκα 

εκδοχές ενός "πιθανού εαυτού". Μόνο στο 50% των γονιδίων και στο 50% περίπου του περιβάλλοντος στο 

οποίο αναπτύσσεται ο άνθρωπος, οι εμπειρίες που συσσωρεύονται και οι δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται εξαρτώνται από τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις στάσεις απέναντι στη ζωή και τους 

ανθρώπους να αναπτυχθούν είτε να μην αναπτυχθούν. Η νευροεπιστήμη αποδεικνύει ότι το επίπεδο των 

πνευματικών δεξιοτήτων, τα ταλέντα και τα ελλείμματα δεν είναι μια απλή μετάφραση των εγγενών ικανοτήτων 
ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά εξίσου το αποτέλεσμα του γενετικού δυναμικού του και των συνθηκών 

στις οποίες μεγάλωσε και αναπτύχθηκε. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Η αναγνώριση της ταυτόχρονης επίδρασης της γενετικής και του περιβάλλοντος στο πνευματικό δυναμικό και 

στις ανθρώπινες γνωσιακές ικανότητες είναι ιδιαίτερα σημαντική για άτομα που ανήκουν σε ομάδες που 

κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Οι πνευματικές τους δεξιότητες, το επίπεδο κινήτρου για μάθηση, οι 
εκπαιδευτικές συνήθειες, καθώς και οι αποδεδειγμένες διδακτικές δυσκολίες μπορούν να επηρεαστούν από 

διαφορετικούς παράγοντες που συμβαίνουν μαζί ή ξεχωριστά, μεταξύ των οποίων μπορεί να αναφερθεί ως 

παράδειγμα: 

• Μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον φτωχό σε ερεθίσματα, 

• Λείπει ασφάλεια και αίσθηση της σταθερότητας κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας, 

• Απουσιάζει η δυνατότητα διάγνωσης και ανάπτυξης ατομικών ταλέντων και ενδιαφερόντων, 

• Λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που παρέχει αρνητική ανάδραση και αρνητικές ενισχύσεις, 

• Μεγαλώνουν σε περιβάλλον με διαταραγμένες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, 

• Υπάρχει συχνή έκθεση σε επιθετική, προκατειλημμένη και χειριστική συμπεριφορά, 

• Υφίστανται σχολικές αποτυχίες / εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό συστήμα λόγω των προαναφερθέντων 

προβλημάτων. 

Οι αρνητικές εμπειρίες και το δυσμενές περιβάλλον επηρεάζουν τον σχηματισμό νευρωνικών δομών και ως εκ 
τούτου - ένα συγκεκριμένο φάσμα πνευματικών δεξιοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων και εκπαιδευτικών 

συνηθειών ενός ενήλικα. Ταυτόχρονα, η γνώση της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου μας επιτρέπει να 

συμπεράνουμε ότι οι ίδιες δεξιότητες, στάσεις και συνήθειες μπορούν να διαμορφωθούν στην πορεία κατά τη 

διάρκεια ολόκληρης της ζωής ενός ατόμου. Επίσης, κατά την ενηλικίωση, με την προϋπόθεση της παροχής 

κατάλληλων εκπαιδευτικών εμπειριών, την ανάληψη διεγερτικής πνευματικής δραστηριότητας, τη δημιουργία 
θετικών και πολύτιμων κοινωνικών σχέσεων, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί το γνωστικό δυναμικό ενός ενήλικα, 

να διευκολυνθεί η απόκτηση νέων γνώσεων και χρήσιμων ικανοτήτων. 

’’Το συμπέρασμα ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι όργανο του οποίου η ανάπτυξη 

εξαρτάται από την εμπειρία και τη δική του δραστηριότητα, σημαίνει εμπειρικά ότι 

το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, στο οποίο ένα άτομο ωριμάζει, ουσιαστικά 

διαμορφώνει τη νευρωνική αρχιτεκτονική του εγκεφάλου του” (G. Huther)” 



 

’’Είναι η εποχή της παραγωγικότητας, όταν η πίεση μεταβιβάζεται σταδιακά από τη 

γνώση του γύρω κόσμου και μαθαίνετε να συνεισφέρετε σ 'αυτήν και να την 

διαμορφώνετε με δικές σας, ατομικές, επαγγελματικές και μη επαγγελματικές 

δραστηριότητες.” (E. Goldberg) 

’’ Ενώ οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν πιο αργά από τους νέους, έχουν ήδη μάθει 

πολλά στη ζωή τους και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση για να 

ενσωματώσουν καλύτερα νέα δεδομένα. Όσο περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο 

καλύτερα μπορούμε να συνδυάσουμε νέα περιεχόμενα με αυτά που έχουμε 

ήδη. Δεδομένου ότι η μάθηση σε μεγάλο βαθμό συνίσταται στη δημιουργία 

τέτοιων εσωτερικών συνδέσεων, οι ηλικιωμένοι έχουν ένα συγκεκριμένο 

πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια της μάθησης.” (M. Spitzer) 

 

ΝΕΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

- είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπινου εγκεφάλου, χάρη στο οποίο ο εγκέφαλος είναι ικανός να 

προσαρμόζεται, να αλλάζει, να αυτοεπισκευάζεται και να μαθαίνει. Παρέχοντας νέες γνώσεις και εμπειρίες, ο 

εκπαιδευτής διεγείρει την ανάπτυξη και ενισχύει τα νευρωνικά δίκτυα στον εγκέφαλο του εκπαιδευόμενου, 

δηλαδή τις συνδέσεις μεταξύ ομάδων νευρικών κυττάρων που συνεργάζονται μεταξύ τους κατά την εκτέλεση 

συγκεκριμένων εργασιών. Είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου. 

Η γήρανση του ανθρώπινου εγκεφάλου και η αποτελεσματικότητα της μάθησης 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να ασχοληθεί με τους διανοητικά ώριμους εκπαιδευόμενους. Θεωρείται ότι η 

διαδικασία της ωρίμανσης του εγκεφάλου καθορίζεται μέχρι το τέλος της μελανινοποίησης των μετωπιαίων 

λοβών (που μόνο τότε επιτυγχάνουν την πλήρη αποτελεσματικότητά τους), η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ 18 

και 30 ετών. Μόνο τότε ένα άτομο εξοικειώνεται με τις τυπικές δεξιότητες της ενηλικίωσης, όπως ο έλεγχος των 

παρορμήσεων, η πρόβλεψη των συνεπειών ή η αποφασιστικής σημασίας αυτοεκτίμηση, η επίτευξη της 

μέγιστης πνευματικής αποτελεσματικότητας. 

 
 

Ο εγκέφαλος, όπως και ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, υπόκειται σε αλλαγές λόγω της γήρανσης. Ως εκ τούτου, 

οι  λειτουργίες του εγκεφάλου επίσης αλλάζουν με την ηλικία: 

• η ταχύτητα των λειτουργιών του εγκεφάλου μειώνεται, ένα ώριμο άτομο χρειάζεται περισσότερο χρόνο 

για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη πνευματική λειτουργία από ένα νέο άτομο 

• λειτουργίες όπως: αναστολή, συγκέντρωση, αντανακλαστικές αντιδράσεις (που εντοπίζονται στους 

μετωπιαίους λοβούς υπόκεινται σε εκφυλισμό αρχικά) εξασθενούν 

• η χωρητικότητα της μνήμης εργασίας μειώνεται - ο άνθρωπος είναι σε θέση να επεξεργάζεται ταυτόχρονα 

λιγότερες πληροφορίες που παρέχονται από τις αισθήσεις 

• η πνευματική ευελιξία μειώνεται (η δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής μεταξύ μιας και άλλης πνευματικής 

λειτουργίας) 

• η επιλεκτική προσοχή υπόκειται σε παρεμβολές (ικανότητα καταγραφής και επικέντρωσης σε σημαντικά 

περιβαλλοντικά γεγονότα) 

• αποδυναμώνεται η αποκλίνουσα προσοχή (η ικανότητα εστίασης της προσοχής σε διαφορετικές δράσεις 

που συμβαίνουν ταυτόχρονα) 

• η σημασιολογική μνήμη (υπεύθυνη για κανόνες και ορισμούς) και η επεισοδιακή μνήμη (η καταγραφή των 

γεγονότων στο χρόνο)αποδυναμώνονται. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νευροεπιστήμονες δεν έχουν καλά νέα για εμάς ως ενήλικες. Αποδεικνύεται ότι οι 
προαναφερθείσες αλλαγές στις γνωστικές λειτουργίες των ώριμων ανθρώπων πραγματικά αποφασίζουν ότι 

μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο από τους νέους. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η διαδικασία είναι 

λιγότερο αποτελεσματική. Έτσι ποια είναι η δύναμη των ώριμων εγκεφάλων; Είναι εμπειρία και συσσωρευμένη 

γνώση (με τη μορφή εκπαιδευμένων προτύπων, γνωστικών σχημάτων). 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες 

που περιέχονται σε αυτήν. 
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Με την ηλικία: 

• H ταχύτητα των λειτουργιών του εγκεφάλου 

μειώνεται 

• Λειτουργίες όπως: αναστολή, συγκέντρωση, 

αντανακλαστικές αντιδράσεις αποδυναμώνουν 

• Η χωρητικότητα μνήμης εργασίας μειώνεται 

• Η πνευματική, διανοητική ευελιξία μειώνεται 

• Η επιλεκτική προσοχή υπόκειται σε 

παρεμβολές 

• Η αποκλίνουσα προσοχή εξασθενεί 

• Η σημασιολογική μνήμη και η επεισοδιακή 

μνήμη αποδυναμώνονται 

 

 

 

Με την ηλικία: 

 

• Ο ρόλος της εμπειρίας μεγαλώνει 

• Ο αριθμός των μοτίβων που αποθηκεύονται 

στο μυαλό και η ταχύτητα της αναγνώρισης 

τους αυξάνεται 

• Η ικανότητα ενσωμάτωσης της γνώσης από 

διάφορα πεδία αυξάνεται 

• Η αποτελεσματικότητα των διαισθητικών και 

αυτόματων αντιδράσεων αυξάνεται 

• Η αποτελεσματικότητα της διαδικαστικής 

μνήμης και οι μαθησιακές ενέργειες, συνήθεις 

και συχνά επαναλαμβανόμενες, αυξάνονται 

Η εξελικτική σημασία της ωριμότητας και η εμπειρία πρέπει να είναι πολύ σημαντικά, αν η ανθρώπινη ζωή διαρκεί πολύ 
καιρό, αφού ο άνθρωπος φτάσει στο αποκορύφωμα των φυσικών του ικανοτήτων και στην περίπτωση των γυναικών πολύ 

καιρό αφού χάσουν την ικανότητα αναπαραγωγής. Η συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που είναι εγγενείς στον ώριμο 
εγκέφαλο, η συνειδητοποίηση των αλλαγών που συμβαίνουν σε αυτό και η γνώση των συνεπειών τους για τη γνωστική 

λειτουργία ενός ανθρώπου καθιστά ευκολότερο για έναν εκπαιδευτή ενηλίκων να σχεδιάζει τη διαδικασία διδασκαλίας. 
Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει στην υποστήριξη της προσωπικής και επαγγελματικής σαςανάπτυξης. 

 
 

Εμπειρία 
 

Παραδόξως, στο πλαίσιο της σπουδαιότητας της εμπειρίας για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, η νευροανδραγωγική δεν εισάγει καμία επανάσταση. Οι έρευνες για την εγκεφαλική δραστηριότητα 

επιβεβαίωσαν μόνο το γεγονός ότι ήταν γνωστό στους ανδραγωγούς τουλάχιστον από τα τέλη του 19ου αιώνα 

- ένας ενήλικας μαθαίνει πιο αποτελεσματικά με άμεση εμπειρία ή συνδυάζοντας νέες πληροφορίες ή 

δεξιότητες με τις προηγούμενες εμπειρίες του. Αυτό οφείλεται στην κατασκευή νευρωνικών δικτύων και στην 

ιδιαιτερότητα του μηχανισμού νευροπλαστικότητας. Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, η έντονη ανάπτυξη 

νευρωνικών δομών εμφανίζεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Κατά την εφηβεία, οι δομές που χρησιμοποιούνται 

συχνότερα σταθεροποιούνται και οι υπόλοιπες εξαφανίζονται. Στην ενήλικη ζωή, εξακολουθούν να παράγονται 

νέοι νευρώνες, αλλά συχνότερα εντός των υφιστάμενων νευρωνικών δικτύων, όχι ως νέες δομές. Αυτό 
επιβεβαιώνει τη γνωστή διατριβή του DavidColb, στην οποία η μάθηση των ενηλίκων είναι μια διαδικασία 

συνεχούς τροποποίησης της προηγούμενης εμπειρίας μέσω της εμπειρίας που ακολουθεί. Επομένως, εάν τα 

παραδοσιακά ανδραγωγικά επιτεύγματα και οι τελευταίες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου μας 

πείσουν ότι ο ρόλος της εμπειρίας στη μάθηση και τη δράση των ενηλίκων μεγαλώνει με την ηλικία, πώς μπορεί 

αυτή η γνώση να χρησιμοποιηθεί από έναν εκπαιδευτή στην πράξη στην εκπαίδευση ενηλίκων; 

Η διαδικασία κατάρτισης των ενηλίκων εκπαιδευόμενων 
πρέπει να βασίζεται στον λεγόμενο κύκλο Kolb, 
τοποθετώντας την εμπειρία των εκπαιδευόμενων στο 
κεντρικό σημείο της διδακτικής διαδικασίας. 

 

Η κατασκευή ενός σεναρίου επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης 

σύμφωνα με τις υποθέσεις μάθησης βάσει της εμπειρίας είναι 

το πρώτο στάδιο της οργάνωσης της επιστήμης με τρόπο 

φιλικό προς τους εγκεφάλους ενήλικων εκπαιδευόμενων. Το 

διδακτικό έργο που βασίζεται στην εμπειρία υποστηρίζει 

εξίσου την εφαρμογή διδακτικών μεθόδων και τεχνικών που 
ενεργοποιούν τις γνωστικές λειτουργίες των εκπαιδευόμενων, 

υποστηρίζοντας βαθιά επεξεργασία πληροφοριών στο πλαίσιο 

των επιμέρους φάσεων του κύκλου Kolb. Πιθανώς οι 

περισσότερες από αυτές τις μεθόδους είναι γνωστές σε σας. 

Ωστόσο, το κλειδί για την επιτυχία της διδασκαλίας είναι η 

σωστή θέση τους στην ακολουθία της μαθησιακής διαδικασίας 

με βάση την εμπειρία. 



ΗΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗΣΤΗΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΝΗΛΙΚΩΝΓΙΑΟΜΑΔΕΣΠΟΥΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙΜΕΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 

Υλικά για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταιμε 
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Η μάθηση δεν είναι παθητική - είναι μια ενεργή διαδικασία κατά την οποία 

αλλαγές  συμβαίνουν στον εγκέφαλο του εκπαιδευόμενου (M. Spitzer) 

 
 

Δραστηριότητα και βαθιά επεξεργασία πληροφοριών 

 

Με απλά λόγια η μάθηση αποκτά (εξοικονομώντας στο μυαλό - απομνημονεύοντας) ένα ορισμένο επίπεδο 
γνώσης, αποκτώντας (κατέχοντας) κάποια ικανότητα. Επομένως (επίσης απλουστευτικά) η αποτελεσματικότητα 

της μάθησης εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της απομνημόνευσης και στη συνέχεια την εξαγωγή από 

τη μνήμη συγκεκριμένων πληροφοριών. 

 

 
Ως "καλά μαθημένες" αναγνωρίζουμε αυτές τις 

πληροφορίες, τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές που ο 

εγκέφαλος αποθηκεύει στη μακροπρόθεσμη μνήμη και 

τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιεί για την επίλυση 

των τρέχοντων προβλημάτων. Ως εκπαιδευτικοί ή 

εκπαιδευτές, γνωρίζουμε το γεγονός ότι καμία 

πληροφορία που παρουσιάζεται στους 

εκπαιδευόμενους δεν πηγαίνει στη μακροπρόθεσμη 
μνήμη τους με αυτόματο τρόπο. Επίσης, δεν είναι η 

ανακάλυψη της νευροεπιστήμης που μας κάνει να 

θυμόμαστε πιο αποτελεσματικά τις πληροφορίες στις 

οποίες εργαζόμαστε πιο έντονα. Στη γλώσσα της 

επιστήμης, θα λέγαμε - την οποία επεξεργαζόμαστε 

ενεργά και βαθιά. 
 

 

 

 

 

 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες 

που περιέχονται σε αυτήν. 
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Η θεωρία της βαθιάς επεξεργασίας πληροφοριών δεν είναι νέα, ούτε οφείλεται στη νευροανδραγωγική. 
Δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1970, το μοντέλο επεξεργασίας επιπέδων Craik και Lockhart το οποίο 

προϋποθέτει την ύπαρξη τριών επιπέδων επεξεργασίας πληροφοριών: 

 

 
Δομική Επεξεργασία 

αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του ερεθίσματος 

που αντλούν οι αισθήσεις – εμφάνιση, υφή και 

οσμή 

 

 
 

Φωνητική Επεξεργασία 

περιλαμβάνει την αναγνώριση της σπουδαιότητας 

του ερεθίσματος, συμπεριλαμβάνοντάς το στη 

σωστή κατηγορία, δημιουργώντας εικόνες, 

συσχετισμούς, συνδέσεις με άλλο περιεχόμενο 

 

 

 
Ενεργοποίηση της γνώσης που κατέχει 

οι νέες πληροφορίες συμπληρώνουν όσα έχουν 

γίνει γνωστά μέχρι τώρα, οι παλιότερες 

πληροφορίες βοηθούν στην κατανόηση νέου 

υλικού, μετατρέπονται επίσης σε νέες δομές που 

συνδυάζουν παλιά και νέα δεδομένα 

 
Ο εκπαιδευόμενος: 

 Ακούει 

 Κοιτάει 

 Ακουμπάει 

 

 

Ο εκπαιδευόμενος: 

 Αναλύει (επιλύει την εργασία) 

 Αξιολογεί (εκφάζει γνώμη) 

 Κατηγοριοποιεί (κρατά 

σημειώσεις) 

 

 

Ο εκπαιδευόμενος: 

 Συμπεραίνει ανεξάρτητα 

 Δημιουργεί/οικοδομεί/ σχεδιάζει 

ανεξάρτητα 

 Εκτελεί μια νέα δραστηριότητα, 

δοκιμάζει δεξιότητες στην πράξη 

 

 
Το εάν οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν στον κατάλληλο τύπο μνήμης εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο 

λειτουργεί ο εγκέφαλος του εκπαιδευόμενου κατά τη διάρκεια της μελέτης. Μεταφράζοντας αυτό στη γλώσσα 

της νευροανδραγωγικής: μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όταν το ερέθισμα αρχίζει να εμπλέκεται στο δεξιό 

μέρος του εγκεφάλου, σχηματίζονται νευρωνικά δίκτυα - δημιουργείται ένα ίχνος μνήμης. Οι πληροφορίες, οι 

οποίες είναι ρηχά επεξεργασμένες, μόνο μέσω της αισθητηριακής μνήμης, δημιουργούν ένα παροδικό ίχνος 
μνήμης και ξεχνιούνται. Εάν η εγκεφαλική δραστηριότητα που σχετίζεται με την εργασία σε μια δεδομένη 

πληροφορία έχει βαθύτερο χαρακτήρα, απαιτεί άμεση σωματική, πνευματική ή ψυχολογική εμπλοκή, εμπλέκει 

πιο συναισθηματικές και γνωστικές διαδικασίες, ένα τέτοιο ίχνος μνήμης στο νευρικό δίκτυο είναι σταθερό και 

οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη μακροπρόθεσμη μνήμη. 

Οι πληροφορίες 
επεξεργάζονται από 
τον εκπαιδευόμενο; 

Οι πληροφορίες 
επεξεργάζονται από 
τον εκπαιδευόμενο; 

Οι πληροφορίες 
επεξεργάζονται από 
τον εκπαιδευόμενο; 

 
 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ- 
ΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 
ΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ 

ΜΝΗΜΗ 

 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕ- 
ΣΜΗ ΜΝΗΜΗ 

ΝΑΙ 

 

ΜΑΚΡΟ- 
ΠΡΟΘΕΣΜΗ 

ΜΝΗΜΗ 

ΝΑΙ 



ΗΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗΣΤΗΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΝΗΛΙΚΩΝΓΙΑΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙΜΕΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 

Υλικά για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταιμε 
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“Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν τη μάθηση με το σχολείο, την απομνημόνευση, 

τον ιδρώτα και τα δάκρυα, τους κακούς βαθμούς και τις εξαντλητικές τάξεις. Ας μην 

λέμε ψέματα στον εαυτό μας: η μάθηση δεν έχει καλή φήμη. Θεωρείται ως κάτι πολύ 

δυσάρεστο.”(M. Spitzer) 

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης, θέλουμε να σας προετοιμάσουμε να προτείνετε στους ενήλικες 
εκπαιδευόμενους τέτοια καθήκοντα και δραστηριότητες που τους υποχρεώνουν να διεκπεραιώσουν βαθιά τις 

πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί, να τις εφαρμόσουν στην πράξη, να τις ενσωματώσουν με ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις και δεξιότητες. Προτάσεις τέτοιων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εντατική εκπαίδευση του 

εγκεφάλου και στην οικοδόμηση της «πνευματικής κατάστασης» των ενηλίκων εκπαιδευόμενων βρίσκονται στα 

σενάρια που αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο αυτών των υλικών. 

 
Συναισθήματα, κίνητρα, άγχος 

 

Η μάθηση δεν είναι απλώς μια γνωστική διαδικασία. Τα συναισθήματα αποτελούν βασικό στοιχείο που 

βελτιώνει την ποιότητα αυτής της διαδικασίας, επηρεάζουν το κίνητρο για μάθηση και την αποτελεσματικότητα 

της απομνημόνευσης. Ως εκ τούτου, ένα σημαντικό στοιχείο συζήτησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 

ο αντίκτυπος των συναισθημάτων και του άγχους στη μάθηση, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της 

αποτελεσματικότητας όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών που απευθύνονται σε άτομα από ομάδες που 

κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. 
 

Από τη σκοπιά της νευροανδραγωγικής, οι ενέργειές μας ως εκπαιδευτές σε σχέση με τα κίνητρα των 
εκπαιδευόμενων μπορούν να περιοριστούν στο ζήτημα της πρόκλησης απελευθέρωσης ντοπαμίνης, ορμόνης η 

οποία είναι υπεύθυνη για την αίσθηση ικανοποίησης, το κίνητρο για δράση και τον περιορισμό απελευθέρωσης 

της κορτιζόλης, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για το αίσθημα του στρες. 
 

Οι γνώσεις για τον εγκέφαλο τελικά ανέτρεψαν όλους τους μύθους σχετικά με την υποτιθέμενη κινητοποίηση 
του άγχους στη διαδικασία μάθησης. Οι πεποιθήσεις και τα στερεότυπα σχετικά με τη θετική επίδραση της 

αυστηρής πειθαρχίας και του φόβου στα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τους 

εκπαιδευομένους δεν μπορούν πλέον να είναι υπερασπίσιμα. Από την άποψη του εγκεφάλου, η διατήρηση μιας 

παρατεταμένης αίσθησης στρες μεταξύ των εκπαιδευομένων είναι μόνο καταστροφική: προκαλεί μια σειρά 

ψυχοσωματικών διαταραχών, μειώνει την αποτελεσματικότητα της μνήμης, προκαλεί το θάνατο των νευρώνων 

στον ιππόκαμπο, αποκλείει εντελώς τη δημιουργική σκέψη. 
 

Αυτή η έκκριση νευροδιαβιβαστών, δηλαδή η ντοπαμίνη ή η ωκυτοκίνη (οξυτοκίνη), βελτιώνει τη γνωστική 

απόδοση του εγκεφάλου, αλλά πάνω από όλα η μάθηση δεν είναι πλέον μια τραυματική εμπειρία - γίνεται μια 

φυσική ευχαρίστηση που απορρέει από τη χαρά της ανακάλυψης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων. 

 

" Η δημιουργία κινήτρου, η χαρά της ζωής και η ετοιμότητα για προσπάθεια δημιουργείται στον 

εγκέφαλο χάρη στους νευροδιαβιβαστές -ντοπαμίνη, οπιοειδή και ωκυτοκίνη (οξυτοκίνη). Κάθε ένας από 

αυτούς έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία και οι τρεις μαζί κάνουν τους ανθρώπους να θέλουν να μάθουν, 

να αναπτυχθούν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Η δράση τους επηρεάζει επίσης την ικανότητα 

αυτοέλεγχου, αναστολής της επιθετικότητας και λήψης αποφάσεων.”(Ewa Borgosz) 

Οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα σας βοηθήσουν να ενεργοποιήσετε 

αποτελεσματικά το σύστημα επιβράβευσης στους εγκεφάλους των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και να 
ενισχύσσετε το εσωτερικό τους κίνητρο και την προθυμία τους να εργαστούν. Τι είδους εργαλεία μπορεί ένας 

εκπαιδευτής να χρησιμοποιήσει για να απελευθερώσει ντοπαμίνη στους εγκεφάλους των μαθητών; 

 

 

 
 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες 

που περιέχονται σε αυτήν. 
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Θα είναι μεγάλη μας επιτυχία αν η συμμετοχή στην εκπαίδευση αποδειχθεί ότι είναι ένα ερέθισμα που 

απελευθερώνει ντοπαμίνη στο μυαλό σας. Ελπίζοντας ότι ο ιππόκαμπος σας είναι έτοιμος για μια μεγάλη δόση 

νέων, ενδιαφερόντων και πολύ πρακτικών πληροφοριών, επομένως σίγουρα αξίζει να τα αποθηκεύσετε στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη, σας προσκαλούμε να εξοικειωθείτε με τα επόμενα μέρη αυτού του υλικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κίνητρο για την 
απελευθέρωση της ντοπαμίνης 
είναι οι κοινωνικές σχέσεις – θα 
χαρούμε να μάθουμε σε μια 
ομάδα που μας δίνει 

 υποστήριξη και μια αίσθηση ασφάλειας 

 

 

 
Η ντοπαμίνη απελευθερώνεται 
από άλλο άτομο, όχι από 
παρουσίαση ή διάλεξη 

 
Η ντοπαμίνη επιτρέπει την 
επαφή με την καινοτομία, 
κάτι ενδιαφέρον ή 
εκπληκτικό – είμαστε 
ευτυχείς να μάθουμε τι δεν 
είναι βαρετό 

 
Η ντοπαμίνη απελευθερώνεται όταν 
ένα δεδομένο ερέθισμα είναι 
καλύτερο από το αναμενόμενο – 
είμαστε πρόθυμοι να μάθουμε τι μας 

δίνει την ευκαιρία για επιτυχία 



ΗΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗΣΤΗΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΝΗΛΙΚΩΝΓΙΑΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙΜΕΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 

Υλικά για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταιμε 
12 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ 

ΧΤΙΣΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ, ΤΗΝ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

Θεωρητικές Πληροφορίες 

Προέλευση, ορισμός και σημαντικότατες υποθέσεις για τη νευροανδραγωγική 

Όταν γνωρίζουν καλύτερα οι εκπαιδευτικοί πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος (ανάπτυξη, δομή και λειτουργία του 

εγκεφάλου), δηλ. πώς ανταποκρίνεται και επιπλέον μέσω της εφαρμογής των αρχών από την έρευνα των 

νευροεπιστημών στις αίθουσες διδασκαλίας μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που δίνει στους 
ενήλικες εκπαιδευόμενους μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Η μάθηση και η γήρανση δεν μπορούν να 

διαχωριστούν από βιογενετικά, ιατρικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και παιδαγωγικά προβλήματα. Τόσο η φύση  

όσο και η ανατροφή επηρεάζουν τον εγκέφαλο να μάθει. Η δια βίου μάθηση διατηρεί τον εγκέφαλο ενεργό και 

η διατήρηση του ενεργού εγκεφάλου καθιστά δυνατή τη δια βίου μάθηση. Η διαδικασία μάθησης συνεπάγεται 

την αλλαγή τουεγκεφάλου. 

 
 

“Η πλαστικότητα του 
εγκεφάλου” 

 

 

 

 

 

“Ευαίσθητες περίοδοι” 

 

 

 

 

 
“Ο εγκέφαλος 

ανταποκρίνεται 
στην ανταμοιβή” 

 

 

Οι νευροεπιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι ο εγκέφαλος έχει 

εξαιρετικά ισχυρή και καλά ανεπτυγμένη ικανότητα αλλαγής ως 

απάντηση στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, μια διαδικασία που 

ονομάζεται πλαστικότητα. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία και την 
ενίσχυση ορισμένων νευρωνικών συνδέσεων και την αποδυνάμωση 

ή την εξάλειψη άλλων. Ο ενήλικας εγκέφαλος μπορεί να αναπτύξει 

νέα κύτταρα. Ο εγκέφαλος αλλάζει διαρκώς ως αποτέλεσμα της 

μάθησης και παραμένει «πλαστικός» σε όλη τη ζωή. Οι δυναμικές 

αλλαγές στη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου συνεχίζονται και στη 

μετέπειτα ζωή. «Χρησιμοποιήστε τον ή χάστε τον». Σε ηλικιωμένους, 

η ευχέρεια ή η εμπειρία πάνω σε μια δραστηριότητα, εργασία μπορεί 

να μειώσει τα επίπεδα της εγκεφαλικής δραστηριότητας - με μία 

έννοια αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

επεξεργασίας. Αλλά ο εγκέφαλος επίσης μειώνεται όσο περισσότερο 
σταματάμε να τον χρησιμοποιούμε και με την ηλικία. 

Υπάρχουν βέλτιστες ή "ευαίσθητες περίοδοι" κατά τις οποίες οι 

συγκεκριμένοι τύποι μάθησης είναι πιο αποτελεσματικοί, παρά την 

πλαστικότητα καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής. Για τα αισθητήρια 

ερεθίσματα, όπως οι ήχοι της ομιλίας και για ορισμένες 

συναισθηματικές και γνωστικές εμπειρίες, όπως η επαφή με τη 

γλώσσα, υπάρχουν σχετικά στενές και πρώιμες ευαίσθητες περίοδοι. 
Άλλες δεξιότητες, όπως η απόκτηση λεξιλογίου, δεν περνούν μέσα 

από έντονες ευαίσθητες περιόδους και μπορούν να μαθευτούν 

εξίσου καλά ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής. 
 

Χρησιμοποιούμε τις περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου. «Τα 
κύτταρα που επανειλημμένα διεγείρονται σε κοντινή χρονική 

διαδοχή (το ένα συμμετέχει στην πυροδότηση του άλλου), 

συνδέονται (με συνάψεις και η επικοινωνία τους γίνεται πιο γρήγορη 

και αποτελεσματική)». Ο εγκέφαλος διαθέτει μηχανισμούς 

αυτορρύθμισης. Υπάρχουν μεμονωμένες διαφορές στην ικανότητα 

μάθησης με βάση τον εγκέφαλο. Η αριθμητικότητα, όπως ο 

αλφαβητισμός, δημιουργείται στον εγκέφαλο μέσω της συνέργειας 
της βιολογίας και της εμπειρίας. 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες 

που περιέχονται σε αυτήν. 
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Μύθοι για τη μάθηση ενηλίκων υπό το πρίσμα της γνώσης 
σχετικά με τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου 

Οι νευρομύθοι είναι παρανοήσεις σχετικά με την έρευνα του εγκεφάλου και την εφαρμογή του στην 

εκπαίδευση και τη μάθηση. Ορισμένοι μύθοι ήταν πράγματι επωφελείς για την εκπαίδευση, δεδομένου ότι 

παρείχαν «δικαιολογία» για την ποικιλομορφία. Αλλά ως επί το πλείστον φέρνουν ατυχείς συνέπειες και πρέπει 

να διαλυθούν. 

 
2. "Τα εμπλουτισμένα περιβάλλοντα" ενισχύουν την ικανότητα του εγκεφάλου για μάθηση 

3. Χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλουμας  

4. Κάποιοι από εμάς είναι 'αριστερόστροφοι' και κάποιοι άλλοι 'δεξιόστροφοι' και αυτό βοηθά στο να 

εξηγήσουμε τις διαφορές στον τρόπο που μαθαίνουμε 

5.Η ανάπτυξη του εγκεφάλου σταματά με το που τα παιδιά θα φτάσουν στην εφηβεία  

6. Η μάθηση οφείλεται στην προσθήκη νέων κυττάρων στον εγκέφαλο 

7. Ένα συνηθισμένο σημάδι της δυσλεξίας είναι να βλέπεις τα γράμματα προς τα πίσω 

8. Η νοητική ικανότητα είναι κληρονομική και δεν μπορεί να αλλάξει από το περιβάλλον ή την εμπειρία 

9.   Όταν κοιμόμαστε ο εγκέφαλος σταματά να λειτουργεί  

10. Η ακρόαση της κλασσικής μουσικής αυξάνει την ικανότητα συλλογισμού των παιδιών. Τα προβλήματα 

μάθησης που σχετίζονται με αναπτυξιακές διαφορές δεν μπορούν να βελτιωθούν από την εκπαίδευση 

11. Οι ασκήσεις που προετοιμάζουν το συντονισμό των δεξιοτήτων αντίληψης κινητικότητας μπορούν να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες γραμματισμού 

12. Η επίδραση της ζάχαρης στην προσοχή 

13. Είναι καλύτερο τα παιδιά να μαθαίνουν τη μητρική γλώσσα τους προτού μάθουν μια δεύτερη γλώσσα 

Χαρακτηριστικές γνωστικές συνθήκες ενός ενήλικου εκπαιδευόμενου 

Ίσως θα ήταν πιο χρήσιμο να κατανοήσουμε ποιος είναι ο ενήλικας εκπαιδευόμενος αν παρουσιάσουμε τα 

χαρακτηριστικά, τα οποία διακρίνουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους από τον τυπικό μαθητή. Γενικά, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι είναι ανεξάρτητοι, αυτοκατευθυνόμενοι, 
προσανατολισμένοι στο στόχο, πρακτικοί, με εσωτερικά κίνητρα (δηλαδή, ενδιαφέρονται να μάθουν για τη 

μάθηση), προσανατολισμένοι στη συνάφεια. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θέλουν να γνωρίζουν τη σημασία του 

τι μαθαίνουν για αυτό που θέλουν να επιτύχουν. Έχουν καθιερώσει σαφείς στόχους πριν από την είσοδό τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν αναπτύξει το δικό τους προτιμητέο στυλ 

μάθησης, έχουν την τάση για ενεργό συμμετοχή και αναμένουν να 

συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία μάθησης και να έχουν περισσότερες 

εμπειρίες ζωής. Κουβαλάνε μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών. 

Βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης, όχι στο ξεκίνημα της 

διαδικασίας. Έρχονται στην εκπαίδευση με προθέσεις και ανάγκες. 

Αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας και απόσυρσης. Αντιμετωπίζουν εμπόδια 
στη μάθηση. Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα και έχουν αναπτύξει τα δικά 

τους πρότυπα μάθησης. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι είναι έτοιμοι να μάθουν 

πότε "βιώνουν την ανάγκη να το μάθουν για να αντιμετωπίσουν πιο 

ικανοποιητικά τα καθημερινά καθήκοντα ή τα προβλήματα" και θέλουν να 

γίνονται σεβαστοί. 

Οι “κλασικοί’’ νευρομύθοι είναι: 

1.Ο εγκέφαλος είναι πλαστικός μόνο για ορισμένα είδη πληροφοριών κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων 
«κρίσιμων περιόδων», με τα πρώτα τρία χρόνια ενός παιδιού να είναι αποφασιστικής σημασίας για την 

μεταγενέστερη ανάπτυξη και την επιτυχία στη ζωή. Υπάρχουν συγκεκριμένες περίοδοι στην παιδική 

ηλικία, μετά την οποία ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να μαθευτούν. 
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Συμμετέχοντας σε μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα ως 
πιθανή πηγή μαθησιακών δυσκολιών 

Ο όρος «ευάλωτη ομάδα» συνδέεται στενά με τις έννοιες της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού.  Άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες είναι εκείνα που 

κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

Τα κύρια χαρακτηριστικά: 

• Έλλειψη αυτοπεποίθησης / Αρνητική εικόνα του εαυτού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

συναισθήματα απαξίωσης 

• Έλλειψη κινήτρων για μάθηση (τα κίνητρα είναι κυρίως εξωτερικά) 

• Εμπόδια στη μάθηση (πολλαπλά προβλήματα, πολλαπλοί ρόλοι, έλλειψη χρόνου) 

• Βιολογικά / φυσικά εμπόδια (έλλειψη μνήμης, αδυναμία συγκέντρωσης, 

δυσδιάκριτες μαθησιακές δυσκολίες, εξάντληση) 

• Έλλειψη κουλτούρας μάθησης 

• Προβλήματα στην έκφραση στο γραπτό λόγο και ακόμη στην ομιλία 

• Φόβος για κριτική από την υπόλοιπη ομάδα 

• Άγχος και κατάθλιψη /Αποθάρρυνση 

• Αποξένωση και περιθωριοποίηση 

• Παθητική ή και επιθετική συμπεριφορά που προκύπτει από προηγούμενες εμπειρίες 

με επίσημους φορείς, οργανισμούς (π.χ. υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας) 

 

Πρακτική! 
 

Προτείνετε στους συμμετέχοντες στην κατάρτιση μια συζήτηση σχετικά με τη σημασία της 
εκπαίδευσης και της προσωπικής ανάπτυξη στην αντιμετώπιση των κοινωνικών εμποδίων και 
στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Χρησιμοποιήστε την ιδέα για άσκηση που 
προτείνεται σε αυτήν την ενότητα: 
 
- "Σωκρατική σκέψη’’ 
 
 
 
 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 
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Ορισμός μάθησης με βάση τη λειτουργία του εγκεφάλου 

 
Η μάθηση με βάση τη λειτουργία του εγκεφάλου αναφέρεται σε μεθόδους διδασκαλίας, σχέδια μαθημάτων και 
σχολικά προγράμματα που βασίζονται στις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο μαθαίνει ο εγκέφαλος, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων όπως η γνωσιακή ανάπτυξη - πώς οι 

ενήλικες μαθαίνουν διαφορετικά καθώς αναπτύσσονται, μεγαλώνουν και ωριμάζουν κοινωνικά, 

συναισθηματικά, και γνωστικά. 

Η μάθηση με βάση τη λειτουργία του εγκεφάλου ξεκινά με αρχές. Ένα κοινό βήμα σε πολλές εκπαιδευτικές 
προσπάθειες που βασίζονται στον εγκέφαλο περιλαμβάνει τη διάδοση ευρημάτων από την επιστήμη του 

εγκεφάλου με τη μορφή βασικών αρχών περίληψης που έχουν σχεδιαστεί για να είναι προσιτές στους 

εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, οι Caine και Caine (1994) ισχυρίζονται ότι έχουν συνάψει αρχές από την 

επιστήμη του εγκεφάλου που έχουν σημαντικές συνέπειες στην εκπαίδευση και που μπορούν να συνδεθούν με 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές. 

Βασικές αρχές που κατευθύνουν τη μάθηση με βάση τη λειτουργία του εγκεφάλου 

1. Περιβαλλοντικοί παράγοντες,κοινωνικές συνθήκες και αμοιβές ή θετική στήριξη παίζουν σημαντικό ρόλο 

2. Ο εγκέφαλος είναι ένας παράλληλος επεξεργαστής, μπορεί να εκτελεί πολλές  δραστηριότητες με τη μία 

3. Ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται το όλο και τα μέρη ταυτόχρονα  

4. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου και ανακτώνται μέσω πολλαπλών 
μνημών και νευρωνικών οδών 

5. Ο εγκέφαλος είναι κοινωνικός, αναπτύσσεται καλύτερα σε συνεργασίανμε άλλους  

6.  Η αναζήτηση του νοήματος είναι έμφυτη και συμβαίνει μέσω διάταξης, σχεδίου 

7 . Τα συναισθήματα είναι κρίσιμα/ζωτικά για τη διάταξη, σχέδιο 

8. Η μάθηση περιλαμβάνει τόσο την εστιασμένη όσο και την περιφερειακή προσοχή 

9. Η μάθηση περιλαμβάνει πάντα συνειδητές και ασυνείδητες διαδικασίες  

10. Έχουμε τουλάχιστον δύο τρόπους οργάνωσης της μνήμης 

11. Η μάθηση είναι αναπτυξιακή. Η πολύπλοκη μάθηση ενισχύεται από την πρόκληση και παρεμποδίζεται από 

την απειλή 

12. Κάθε εγκέφαλος είναι μοναδικά οργανωμένος 

13. Όλα τα επίπεδα μάθησης περιλαμβάνουν το μυαλό και το σώμα  

14. Καταλαβαίνουμε καλύτερα όταν τα γεγονότα ενσωματώνονται στη φυσική χωρική μνήμη 

15. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο προσεγγίσεις στη μνήμη: αρχειοθέτηση απομονωμένων γεγονότων και 

δεξιοτήτων, και κατανόηση της εμπειρίας 

16. Ο εγκέφαλος δίνει προσοχή στην καινοτομία



ΗΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗΣΤΗΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΝΗΛΙΚΩΝΓΙΑΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙΜΕΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 

Υλικά για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταιμε 
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Μέθοδοι διδασκαλίας «φιλικές προς τον εγκέφαλο»-κριτήρια 

αξιολόγησης μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ενηλίκων 
 

Οι ενήλικες έχουν ειδικές ανάγκες ως εκπαιδευόμενοι και αυτές οι ανάγκες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 

προγραμματισμό μιας εκπαίδευσης/κατάρτισης για ενήλικες. Χρησιμοποιώντας συνδυασμούς τεχνικών και 

στρατηγικών για ενήλικες εκπαιδευόμενους, οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να δημιουργήσουν εμπειρίες 

εκπαίδευσης/κατάρτισης που θα ενισχύσουν τη μάθηση των συμμετεχόντων. Όταν οι ενήλικες συμμετέχουν σε μια 

θετική μάθηση είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν αυτό που έχουν μάθει και να το εφαρμόσουν στο περιβάλλον 

εργασίας τους. Το κύριο κλειδί για την επιτυχή μάθηση είναι η ενεργοποίηση των ατομικών γνωσιακών διαδικασιών σε 

ένα πλαίσιο εσωτερικής διαδικασίας με αυτόνομο κίνητρο. Η διαδικασία διδασκαλίας πρέπει να έχει άμεση σχέση με 

τις εμπειρίες και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. 

 

Για να είστε αποτελεσματικοί στη διδασκαλία των ενηλίκων, είναι σημαντικό να γνωρίζετε το κοινό σας και να έχετε μια 
γενική γνώση του πώς μαθαίνουν οι ενήλικες, να συνεργάζεστε στη διάγνωση των μαθησιακών αναγκών και στην 

ανάπτυξη μαθησιακών στόχων και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον 

εμπιστοσύνης και καλωσορίσματος με μια νοοτροπία ενσυναίσθησης, σεβασμού, προσέγγισης, αυθεντικότητας. 

Διευκολύνετε τους εκπαιδευόμενους να είναι αυτο-κατευθυνόμενοι και υπεύθυνοι. Δείξτε ενδιαφέρον για τις σκέψεις 

και τις απόψεις των εκπαιδευομένων, ακούστε προσεκτικά τις ερωτήσεις που τίθενται, οδηγώντας τους 

εκπαιδευόμενους σε έρευνα πριν τους φορτώσετε με πάρα πολλά γεγονότα, θέστε ερωτήσεις που παρακινούν τον 

προβληματισμό και την περαιτέρω έρευνα. 

Έτσι, προωθήστε την ενεργή συμμετοχή επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να δοκιμάσουν τα πράγματα παρά να 
παρατηρούν, ενθαρρύνετε την έκφραση ιδεών, τη συλλογιστική και την ανατροφοδότηση σε κάθε ευκαιρία, 

εξασφαλίστε την πρακτικότητα όλων των μαθησιακών δραστηριοτήτων, διαμορφώστε μια θετική στάση και παρέχετε 

εποικοδομητική και υποστηρικτική ανατροφοδότηση. 

Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε ολόκληρο το περιεχόμενο του μαθήματος. Είναι σημαντικό να τηρείτε ένα πρόγραμμα και 

να κάνετε ό,τι είπατε ότι θα κάνετε. Εάν οι συμμετέχοντες παρεκκλίνουν από το θέμα, δημιουργήστε ένα "απόθεμα" με 

επιπλέον θέματα που παρουσιάζονται. Διαλέξτε ένα διαφορετικό χρόνο για να κάνετε τα παραπάνω (σε ένα διάλειμμα, 

ή σε καθορισμένη περίοδο επανεξέτασης). Αναπτύξτε αποτελεσματικές δεξιότητες διευκόλυνσης, με ανοιχτού τύπου 
ερωτήσεις και παραφράστε τα σχόλια των συμμετεχόντων με ακρίβεια για λόγους σαφήνειας, όταν χρειάζεται. 

Σεβαστείτε τα συναισθήματα, τις προοπτικές και τις συνεισφορές κάθε ατόμου. Ενθαρρύνετε τη θετική δυναμική της 

ομάδας, μεταρρυθμίστε και μετακινήστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες εάν είναι ανάγκη. Η μάθηση είναι άμεσα 

ανάλογη με το ποσό της ευχαρίστησης που έχετε. Αλλάξτε το ρυθμό, η ακρόαση με προσοχή διαρκεί μόνο 20 λεπτά τη 

φορά. Σχεδιάστε την τάξη σας έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αποχωρούν εντυπωσιασμένοι από τον εαυτό τους και 

από αυτό που έμαθαν. Μην προσφέρετε υλικό μόνο με έναν τρόπο, αναγνωρίστε ότι οι συμμετέχοντές σας μαθαίνουν 

διαφορετικά. Διδάξτε τα πράγματα για τα οποία έχετε πάθος. Ξεκινώντας ευχάριστα εκπλήξτε τους εκπαιδευόμενους  

με τρόπο που να προσελκύει την προσοχή τους. Παρακολουθήστε και ενεργά αναλύστε τη μη λεκτική επικοινωνία των 

εκπαιδευομένων (αν ενδιαφέρονται, εάν παρακολουθούν κλπ). Διατηρήστε επαφή με τα μάτια με την ομάδα των 

εκπαιδευομένων. 

 
 

Πρακτική! 
 
Προτείνετε στους συμμετέχοντες δραστηριότητες, στις οποίες μαθαίνουν στην πράξη επιλεγμένες "φιλικές προς τον 
εγκέφαλο"μεθόδους που υποστηρίζουν την κατανόηση και την απομνημόνευση πληροφοριών, την κοινωνική 
μάθηση και μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους. Χρησιμοποιήστε τις ιδέες που προτείνονται 
σε αυτήν την ενότητα: 
 
- "συνεργατική συναρμολόγηση" 
- "Λέγοντας ιστορίες" 
- "Ψηφίστε με τα πόδια σας και όχι με τα χέρια σας" 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση 

[ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή. 
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Στρατηγικές για τη μείωση της γνωστικής υπερφόρτωσης 
 

 

Υπάρχουν τρεις τύποι γνωστικού φορτίου. Μαζί συνιστούν το συνολικό γνωστικό φορτίο. Ο στόχος σας είναι 

να διατηρήσετε το συνολικό φορτίο πολύ κοντά στη μνήμη εργασίας. 

 

 
5 τρόποι για να μειώσετε το γνωστικό φορτίο που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να επεξεργάζονται 

πληροφορίες πιο αποτελεσματικά: 

1. Παρουσιάστε ορισμένες πληροφορίες μέσω του οπτικού καναλιού και κάποιες μέσω του λεκτικού καναλιού 

2. Σπάστε το περιεχόμενο σε μικρότερα τμήματα και επιτρέψτε στον εκπαιδευόμενο να ελέγξει το ρυθμό 

3. Καταργήστε το μη ουσιαστικό περιεχόμενο 

4. Οι λέξεις πρέπει να τοποθετηθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στα αντίστοιχα γραφικά 

5. Μην αφηγήστε λέξη προς λέξη από την οθόνη 

 

                    
 
 
                Τεχνικές απομνημόνευσης για ενήλικες εκπαιδευόμενους 

 

Η μνήμη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δυνατότητες: Κωδικοποίηση δηλωτικής γνώσης (γνώση: τι, ποιος), 

διαδικαστικές γνώσεις (δεξιότητες: πώς) και προϋπάρχουσες γνώσεις (στάσεις: πότε, γιατί), καθώς και  
διατήρηση και ανάκληση αυτής της γνώσης. 

 

Όσον αφορά στη μνήμη, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές διδασκαλίας και μάθησης:

Εξωτερικό φορτίο 
(πώς παρουσιάζεται το 

υλικό) 

Μειώστε με: 

• το να είστε 

προσεκτικοί σε αυτό 

• Χρήση διαγραμμάτων 

• Χρήση εξειδικευμένων 

παραδειγμάτων 

Εγγενές φορτίο 
(πολυπλοκότητα των 

υλικών) 

Μειώστε με: 

• Διαίρεση της εργασίας 

• Χρησιμοποιώντας 
άτυπες προηγούμενες 

γνώσεις 

 
Σχετικό, συναφές 

φορτίο 
(δημιουργία νέων 

σχημάτων / 

αυτοματοποίηση νέων 

σχημάτων) 

Μειώστε με: 

• Λιγότερο ξένο 
γνωστικό φορτίο 

• Λιγότερο εγγενές 

γνωστικό φορτίο 

• Περισσότερο συναφές 

 γνωστικό φορτίο 



ΗΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗΣΤΗΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΝΗΛΙΚΩΝΓΙΑΟΜΑΔΕΣΠΟΥΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙΜΕΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 

Υλικά για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταιμε 
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: 
 

Επανάληψη 

 
 

Ανατροφοδότηση 

 

 

 
 

Σύνδεση ιδεών και θεμάτων 

Σε δομές 

 

Διαλείμματα 

Η επανάληψη της μαθησιακής ύλης οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες 
ηλεκτροχημικές διεργασίες στα νευρικά κυκλώματα και τις ενισχύει. Τα 

περιεχόμενα πρέπει να είναι τα ίδια ή πολύ παρόμοια ώστε να τα 

ενεργοποιούν με ακρίβεια. 

Είναι πάντα πιο δύσκολο να διορθώσετε ό, τι έχετε μάθει από το να το 

μάθετε από την αρχή. Προκειμένου να παραχθούν τα σωστά χημικά 

ίχνη μνήμης, είναι απαραίτητο να δοθεί ανατροφοδότηση το 

συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση θετικής ανατροφοδότησης με 

ανταμοιβή, η ισχύς των συνάψεων αυξάνεται με χημικές διαδικασίες. 
Ακόμα και η πρόβλεψη μιας ανταμοιβής μπορεί να έχει θετικό 

αποτέλεσμα. 

 
Η σταθεροποίηση της μνήμης μπορεί να προωθηθεί πολύ έντονα αν 
παρέχεται ένα συνειρμικό σχήμα στο οποίο μπορούν να 

ενσωματωθούν νέες πληροφορίες. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

υποστηρίξουν αυτές τις διαδικασίες, δημιουργώντας σχήματα, 

πρότυπα, πλαίσια και δομές. 

Τα διαλείμματα είναι απαραίτητα για να δοθεί χρόνος στις χημικές 
διεργασίες να εργαστούν. 

 

Κανόνες που βασίζονται στη γνώση του εγκεφάλου που εξασφαλίζουν 
ότι κάθε σχεδιαζόμενο σενάριο κατάρτισης διατηρεί τους μαθητές 
εμπλεκόμενους και τους βοηθά να εκπληρώσουν τους στόχους τους 

 

 

 

 

 

Πρακτική! 
 
Προτείνετε στους συμμετέχοντες στο εργαστήριο να εργαστούν με τη μέθοδο που ταυτόχρονα 
εξουδετερώνει τη γνωστική υπερφόρτωση με λογική δομή του περιεχομένου και διευκολύνοντας  
την απομνημόνευση, δημιουργώντας διάφορες ενώσεις και ενεργοποιώντας τα δύο εγκεφαλικά 
ημισφαίρια. Χρησιμοποιήστε την ιδέα για τη δραστηριότητα που προτείνεται σε αυτήν την ενότητα: 
 
- "Εννοιολογικός χάρτης" 
 
 
 

Πριν από την Εκπαίδευση 

1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ανάλυσης αναγκών εκπαίδευσης. 

2. Προσδιορίστε το σκοπό της εκπαίδευσης 

3. Ευθυγράμμιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τους επιχειρηματικούς στόχους και τα καθήκοντα 

στην εργασία 

4. Προγραμματίστε να προσφέρετε μάθηση χρησιμοποιώντας την πιο κατάλληλη μέθοδο παράδοσης 

5. Γνωρίστε τους εκπαιδευόμενους 

 
 

Όλες οι προαναφερθείσες  μέθοδοι και αρχές περιλαμβάνονται στην "γενική αρχή": 

Ο εγκέφαλος χρειάζεται λογική. 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση 

[ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή. 
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Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

1. Αναφερθείτε στις πληροφορίες που θα αποκτήσουν στην αρχή 

2. Κομματιάστε το περιεχόμενο για να δοθεί προτεραιότητα και να εξαλειφθεί η ακαταστασία 

3. Βασιστείτε στις προηγούμενες γνώσεις των εκπαιδευόμενων για να δημιουργήσετε συσχετίσεις 

4. Χρησιμοποιήστε εκπαιδευτικές στρατηγικές που καθορίζουν τη συνάφεια 

5. Ευθυγραμμίστε το περιεχόμενο με τους πραγματικούς ρόλους εργασίας και τις υπευθυνότητες 

6. Παρακολουθήστε τους μαθησιακούς στόχους ενώ σχεδιάζετε το μάθημα 

7. Διαχωρίστε το πρόγραμμα σε ενότητες 

8. Παρέχετε σχέδια δράσης για να διατηρήσετε και να βελτιώσετε τα κίνητρα 

 

 

 

Μετά την εκπαίδευση 

1. Συμπληρώστε την εκπαίδευση με την "κοινωνική μάθηση" 

2. Παρέχετε μαθήματα επανεκπαίδευσης 

3. Διοργανώστε συνεδρίες παρακολούθησης μετά την εκπαίδευση 

4. Δημιουργήστε ευκαιρίες για πρακτική άσκηση 

 

 





Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτή.. 
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Σενάρια εργαστηρίων για ενήλικες συμμετέχοντες 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

• Βελτίωση κριτικήςσκέψης 

• Βελτίωση μνήμης και ανάκληση μνήμης (λιγότερες σημειώσεις, συγκράτηση 

περισσότερων γεγονότων, λιγότερες αναθεωρήσεις) 

• Κατανόηση και απορρόφηση πληροφοριών 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατανόησης των εκπαιδευομένων 

• Ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων να μιλούν δημόσια και να συζητούν για τις 

σχέσεις μεταξύ των ιδεών 

• Προώθηση της ελεύθερης ροής ιδεών (λέξεις-κλειδιά, εικόνες, σύντομες φράσεις) 
 

 

Διάρκεια 1-2 διδακτικές ώρες 

Υλικά Υπολογιστής (αν θέλουν να δημιουργήσουν με πολυμέσα εννοιολογικούς χάρτες), αλλιώς 
χαρτί,υλικά γραφής (μαρκαδόροι). Συνημμένα αρ.1&2,φύλλα εργασιών με διαφορετικούς 

εννοιολογικούς  χάρτες, υλικό μαθήματος. 
 

 

Μέθοδοι και 
μορφές 
εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι ουσιαστικά ένα διάγραμμα που συνδέει πληροφορίες γύρω 

από ένα κεντρικό θέμα. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε όλα τα θέματα. 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να αποκτήσετε 
πληροφορίες. Όλοι οι εννοιολογικές χάρτες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν μια 

φυσική οργανωτική δομή που εξακτινώνεται από το κέντρο και χρησιμοποιεί γραμμές, 

σύμβολα, λέξεις, χρώματα και εικόνες σύμφωνα με απλές, φιλικές προς τον εγκέφαλο έννοιες. 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση μετατρέπει έναν μακρύ κατάλογο μονότονων πληροφοριών 

σε ένα πολύχρωμο, αξέχαστο και εξαιρετικά οργανωμένο διάγραμμα που λειτουργεί 

σύμφωνα με τον φυσικό τρόπο του εγκεφάλου να δημιουρργεί πράγματα. Το σπουδαιότερο 
για την εννοιολογική χαρτογράφηση είναι ότι μπορείτε να βάλετε τις ιδέες σας κάτω με 

οποιαδήποτε σειρά, μόλις εμφανιστούν στο κεφάλι σας. Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι ένα 

οπτικό εργαλείο σκέψης που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις γνωστικές λειτουργίες, 

ιδιαίτερα τη μνήμη, τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και την ανάλυση. Η τεχνική αυτή 

χαρτογραφεί τις σκέψεις χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά που ενεργοποιούν ενώσεις στον 

εγκέφαλο για να προκαλέσουν περαιτέρω ιδέες. 

1. Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους μαθητές τις αρχές της προετοιμασίας ενός 

εννοιολογικού χάρτη και παρουσιάζει ένα παράδειγμα ενός τέτοιου χάρτη 

(Συνημμένο αρ. 1). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό 

παραδείγματα χαρτών με πολυμέσα που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. 

2. Κάθε συμμετέχων εργάζεται μόνος του και δημιουργεί το δικό του εννοιολογικό χάρτη. 

3. Εάν οι εκπαιδευόμενοι δουλεύουν σε υπολογιστές, ο δάσκαλος εξηγεί τους κανόνες 

για τη χρήση της επιλεγμένης εφαρμογής (π.χ. iMindMap, Xmind, Freemind ή άλλο). 

Εάν εργάζονται σε χαρτί, τους δίνει χαρτόνια και έγχρωμους μαρκαδόρους. 

4. Θέμα του εννοιολογικού χάρτη: Τι είδους μάθηση αρέσει στον εγκέφαλό μου; (Στο 

μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναφέρονται στις δικές τους προτιμήσεις 

και συνθήκες για αποτελεσματική μάθηση). 

5. Ο εκπαιδευτής εξηγεί τα επόμενα βήματα εργασίας στον εννοιολογικό χάρτη, 

 παρακολουθώντας τακτικά τις εργασίες των εκπαιδευομένων, παρέχοντας συμβουλές. 
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Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

Βήμα 1 - Δημιουργήστε μια κεντρική ιδέα 

Η κεντρική ιδέα είναι το σημείο εκκίνησης ενός εννοιολογικού χάρτη και αντιπροσωπεύει το 

θέμα που θα εξερευνήσετε. Η κεντρική σας ιδέα θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της 

σελίδας και θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εικόνα που να αντιπροσωπεύει το θέμα των 

εννοιολογικών χαρτών. Αυτό τραβάει την προσοχή και προκαλεί συσχετισμούς, καθώς οι 

εγκέφαλοί μας ανταποκρίνονται καλύτερα στα οπτικά ερεθίσματα. Λαμβάνοντας το χρόνο για 

να εξατομικεύσετε την κεντρική σας ιδέα, ανεξάρτητα από το εάν είναι σχεδιασμένο με το χέρι 

ή στον υπολογιστή, θα ενισχύσει τη σύνδεση που έχετε με το περιεχόμενο στον εννοιολογικό 

χάρτη σας. 

Βήμα 2 – Προσθήκη κλάδων στο χάρτη σας 

Το επόμενο βήμα για να φέρετε τους δημιουργικούς καρπούς σας είναι να προσθέσετε 

κλάδους. Οι κύριοι κλάδοι που απορρέουν από την κεντρική εικόνα είναι τα βασικά θέματα. 

Μπορείτε να εξερευνήσετε κάθε θέμα ή τον κύριο κλάδο σε μεγαλύτερο βάθος προσθέτοντας 

παρακλάδια. Η ομορφιά του εννοιολογικού χάρτη είναι ότι μπορείτε να προσθέτετε συνεχώς 

νέους κλάδους και δεν περιορίζεστε σε μερικές μόνο επιλογές. Θυμηθείτε ότι η δομή του 

εννοιολογικού χάρτη σας θα έρθει φυσικά καθώς προσθέτετε περισσότερες ιδέες και ο 

εγκέφαλός σας αντλεί ελεύθερα νέες συσχετίσεις από τις διαφορετικές έννοιες. 

Βήμα 3 - Προσθήκη λέξεων-κλειδιών 

Όταν προσθέτετε ένα κλαδί στο χάρτη σας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε μια ιδέα-κλειδί. Μια 

σημαντική αρχή της εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι η χρησιμοποίηση μίας λέξης ανά 

κλάδο. Διατηρήστε την πυροδότηση ενός μεγαλύτερου αριθμού ενώσεων σε σύγκριση με τη 

χρήση πολλαπλών λέξεων ή φράσεων. Μία λέξη ανά κλάδο λειτουργεί επίσης καλά για την 

συλλογή πληροφοριών σε βασικά θέματα. Η χρήση λέξεων-κλειδιών ενεργοποιεί συνδέσεις 

στον εγκέφαλό σας και σας επιτρέπει να θυμάστε μεγαλύτερη ποσότητα πληροφοριών. 
 

Βήμα 4 - Χρωματική κωδικοποίηση των κλάδων σας 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση ενθαρρύνει τη σκέψη ολόκληρου του εγκεφάλου, καθώς 

συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων του φλοιού από λογική και αριθμητική έως 

δημιουργική και ειδική. Η αλληλοεπικάλυψη αυτών των δεξιοτήτων καθιστά τον εγκέφαλό 

σας πιο συνεργατικό και διατηρεί το βέλτιστο επίπεδο εργασίας του εγκεφάλου σας. 

Κρατώντας αυτές τις δεξιότητες του φλοιού απομονωμένες τη μία από την άλλη δεν βοηθά 

στην ανάπτυξη του εγκεφάλου που επιδιώκει να κάνει ο εννοιολογικός χάρτης. Ένα 

παράδειγμα σκέψης ολόκληρου του εγκεφάλου είναι η χρωματική κωδικοποίηση των 

εννοιολογικών χαρτών. Η έγχρωμη κωδικοποίηση συνδέει την οπτική με τη λογική και 

βοηθά τον εγκέφαλό σας να δημιουργεί νοητικές συντομεύσεις. Ο κώδικας σας επιτρέπει να 

κατηγοριοποιήσετε, να επισημάνετε, να αναλύσετε πληροφορίες και να εντοπίσετε 

περισσότερες συνδέσεις οι οποίες δεν θα είχαν προηγουμένως ανακαλυφθεί. Τα χρώματα 

κάνουν τις εικόνες πιο ελκυστικές σε σύγκριση με απλές, μονοχρωματικές εικόνες. 

Βήμα 5 - Συμπερίληψη εικόνων 

Οι εικόνες έχουν τη δύναμη να μεταφέρουν περισσότερες πληροφορίες από μια λέξη, μια 

φράση ή ακόμα και ένα δοκίμιο. Εξετάζονται άμεσα από τον εγκέφαλο και δρουν ως οπτικά 

ερεθίσματα για την ανάκληση πληροφοριών. Καλύτερα, οι εικόνες είναι καθολικές γλώσσες 

που μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γλωσσικό φράγμα. Είμαστε εγγενώς διδαγμένοι να 

επεξεργαζόμαστε εικόνες από μικρή ηλικία. Οι εννοιολογικοί χάρτες μεγιστοποιούν τις 

δυνατότητες των εικόνων. 

Αξιολόγηση Μετά από τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τους χάρτες τους στην 

ολομέλεια (χρησιμοποιώντας έναν βιντεοπροβολέα, εάν εργάζονταν σε υπολογιστή ή 

κρεμούν τους χάρτες τους σε ορατό μέρος αν εργάζονταν σε χαρτί). Η ομάδα μπορεί να 

παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με τους εννοιολογικούς χάρτες που δημιουργήθηκαν. 
 

Πηγές Επεξεργασίαπροσωπική 

Mind map: https://imindmap.com/how-to-mind-map/ Mind map 

software and cloud: https://cmapcloud.ihmc.us/ On line 

mindmapping:https://www.mindmeister.com/ 

http://www.mindmeister.com/


Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτή.. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Προώθηση της αποτελεσματικής μάθησης 

• Βελτίωση του κινήτρου των εκπαιδευομένων να μάθουν Αύξηση της ευχαρίστησης 

από τη μαθησιακή εμπειρία 

• Βελτίωση του ελέγχου επίδοσης 
• Μείωση της απουσίας από το σχολείο και αύξηση της χαράς για το σχολείο 

• Μάθηση μέσω της διδασκαλίας από ομότιμους, αντί να παρουσιάζεται υλικό από 

τον εκπαιδευτή. Η τεχνική προάγει το βάθος της κατανόησης 
• Πρακτική εξάσκηση στην εκπαίδευση από ομότιμους, η οποία απαιτεί κατανόηση 

του υλικού σε βαθύ επίπεδο 

• Να καταστεί πιο ευέλικτη η χρήση της συγκεκριμένης ορολογίας που σχετίζεται με το 

θέμα της μάθησης 

• Να συμβάλε ιουσιαστικά σε μια μικρή ομαδική συζήτηση,κάτι που είναι δύσκολονα 
επιτευχθεί όταν γίνεται συζήτηση σε μεγάλες ομάδες  

• Ανάπτυξη ειδικών γνώσεων και της συμβολής, συνεισφοράς των εκπαιδευομένων 
 

 

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες 

Υλικά • Υλικό μαθήματος (προετοιμασμένο από τον εκπαιδευτή ή διαθέσιμο στο διαδίκτυο) 

• Χαρτί 

• Υλικά για γράψιμο 

Μέθοδοι και 
μορφές 
εργασίας 

Ομαδική εργασία - τεχνική συνεργατικής συναρμολόγησης (συνημμένο αρ. 3). Συνίσταται 

στη διαίρεση της ομάδας σε ομάδες τεσσάρων ατόμων. Κάθε ομάδα λαμβάνει υλικό / 

θεματική περιοχή για να εργαστεί. Στις ομάδες δίνεται χρόνος να διαβάσουν και να 

σκεφθούν τις πληροφορίες που περιέχονται εκεί. Στη συνέχεια, η ομάδα διαιρείται και 

πάλι σε ομάδες, έτσι ώστε οι νέες ομάδες να συμπεριλαμβάνουν εκπροσώπους καθενός 

από τα θέματα που αναλύονται. Η ουσία της μεθόδου είναι η ανταλλαγή γνώσεων που 

έχουν αποκτηθεί από τους μαθητές στις ομάδες. Από τη σκοπιά της νευροεπιστήμης, η 

διδασκαλία των άλλων είναι η πιο αποτελεσματική μορφή μάθησης, επειδή η γνώση είναι 

βαθειά επεξεργασμένη και αποτελεσματικά ενθυμούμενη. 

Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

1.Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους εκπαιδευόμενους σς 5 ομάδες συνεργατικής 

συναρμολόγησης  
2. Ο εκπαιδευτής ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους ότι ένας ασκούμενος από κάθε 

ομάδα πρέπει να λειτουργεί ως εκπρόσωπος της ομάδας. 
3. Ο εκπαιδευτής χωρίζει το μάθημα σε 5 θεματικούς τομείς. Για παράδειγμα, εάν 

πρόκειται για ένα μάθημα γεωγραφίας και ο δάσκαλος θέλει οι εκπαιδευόμενοι να 

μάθουν για μια Ευρωπαϊκή χώρα, θεματικοί τομείς για τη συνεργατική 
συναρμολόγηση μπορεί να περιλαμβάνουν κάποια ή όλα τα παρακάτω: 
• Δημογραφικά στοιχεία (τα οποία, φυσικά, θα μπορούσαν να χωριστούν σε χωριστά 
κομμάτια) 

• Φυσικοί πόροι 
• Γεωλογία. Μορφολογία εδάφους (έδαφος-ποτάμια, λίμνες,θάλασσες) 
• Εισαγωγές και Εξαγωγές 

• Πολιτικό κλίμα 

4.  Αναθέστε σε κάθε ομάδα συνεργατικής συναρμολόγησης να αναλάβει 
ένα τμήμα. Βεβαιωθείτε ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν άμεση πρόσβαση μόνο στο 

δικό τους τμήμα. 

5. Δώστε στους εκπαιδευόμενους χρόνο να διαβάσουν το θεματικό υλικό τουλάχιστον 

δύο φορές και να εξοικειωθούν με αυτό. Δεν χρειάζεται να το απομνημονεύσουν. 

6. Δημιουργήστε προσωρινές "ομάδες εμπειρογνωμόνων" έχοντας έναν εκπαιδευόμενο 

από κάθε ομάδα συνεργατικής συναρμολόγησης ώστε να ενταχθούν μαζί με άλλους 

εκπαιδευόμενους που τους έχει ανατεθεί το ίδιο θεματικό τμήμα. Δώστε στους 

εκπαιδευόμενους σε αυτές τις ομάδες εμπειρογνωμόνων χρόνο να συζητήσουν τα 

βασικά σημεία του τμήματος τους και να προετοιμάσουν τις παρουσιάσεις που θα 

κάνουν στην ομάδα συνεργατικής συναρμολόγησης. 

7. Φέρτε τους εκπαιδευόμενους πίσω στις ομάδες συνεργατικής συναρμολόγησης. 
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Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

8. Ζητήστε από κάθε εκπαιδευόμενο να παρουσιάσει το θεματικό του τμήμα στην ομάδα. 
Ενθαρρύνετε άλλους στην ομάδα να υποβάλουν ερωτήσεις για διευκρινίσεις. 

9. Ο εκπαιδευτής πηγαίνει από ομάδα σε ομάδα, παρατηρώντας τη διαδικασία. Εάν 
κάποια ομάδα έχει πρόβλημα (π.χ. ένα μέλος κυριαρχεί ή αποδιοργανώνει), κάνει 

την κατάλληλη παρέμβαση. Τελικά, είναι καλύτερο για τον εκπρόσωπο της 

ομάδας να χειριστεί αυτό το έργο. 

10. Στο τέλος της διαδικασίας, ο εκπαιδευτής δίνει ένα κουίζ σχετικό με το υλικό. 

Οι εκπαιδευόμενοι συνειδητοποιούν άμεσα ότι αυτά τα μαθήματα δεν είναι απλώς 

διασκέδαση και παιχνίδια. 
 

 

 

Αξιολόγηση Κουίζ πάνω στο υλικό. Συζήτηση σχετικά με την ποιότητα της δουλειάς πάνω στις 

ομάδες συνεργατικής συναρμολόγησης. 

Πηγές Επεξεργασία προσωπική 

Πληροφορίες: 

https://www.jigsaw.org/http://nhadulted.org/grants/AC7_101_Learnin
g_Strategies.pdf 

 
 

ΔΙΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

• Να κατανοήσουν τι συμβαίνει στα σκίτσα ή στα κόμικς 

• Να είναι σε θέση να βρουν μια επόμενη λογική συνέχεια 
• Να εμπλακούν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 

• Να βάλουν τα κομμάτια στη σειρά 
• Να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει εδώ και τώρα 

• Παροχή κίνητρου για ανάγνωση και συζήτηση 

• Να γίνει εξαιρετικά ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε όλα τα προγράμματα 

σπουδών και τα επίπεδα 

• Να το υιοθετήσουν στη διαδικασία μάθησης καθώς μπορεί να τεμαχιστεί, να 

επισημανθεί, να επικολληθεί, να αρχειοθετηθεί και να ανακυκλωθεί 

• Να παράγουν εκπαίδευση με χαμηλό κόστος και αποτελεσματικό τρόπο 
 

 

Διάρκεια 1 διδακακτική ώρα 

Υλικά • Προκαθορισμένα και κομμένα σκίτσα ή κόμικς με μια ακολουθία 

• Ιστορία: Συνημμένο αρ.4 

Μέθοδοι και 
μορφές 
εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 
 

Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

 

 

Ομαδική δουλειά, διήγηση ιστοριών. 

Η διήγηση ιστοριών (όπως υποδηλώνει το όνομα) είναι μία από τις παλαιότερες τέχνες 
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ως μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης, βασίζεται στη 

δημιουργία και στη διήγηση ή το μοίρασμα αφήγησης χρησιμοποιώντας λέξεις, 

σύμβολα, εικόνες, φωτογραφίες, αλλά και σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και υλικά 

πολυμέσων όπως: γραφικά, βίντεο, ήχο, κινούμενα σχέδια. 

Η διήγηση ιστοριών μπορεί να εξεταστεί σε δύο βασικές πτυχές: 

• ως "προϊόν" - η ιστορία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά γνώσεων, αξιών, 

συναισθημάτων, συμπεριφορών στον παραλήπτη 

• ως μια διαδικασία στην οποία ο συγγραφέας, με έναν τρόπο στοχασμού ή αυτο- 

αντο-στοχασμού  και δημιουργικής εργασίας, χτίζει και παρέχει στους αποδέκτες 
μια συγκεκριμένη ιστορία. 

1. Ο δάσκαλος μπορεί να εκπληρώσει αυτό το καθήκον με τρεις τρόπους, ανάλογα με 

τις ανάγκες και τις ικανότητες της ομάδας των εκπαιδευομένων. 

α) Ο δάσκαλος κόβει σκίτσα από μια εφημερίδα. Τα κομμάτια ιστορίας του σκίτσου 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 και πρέπει να μπερδεύονται. Οι εκπαιδευόμενοι 

χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παίρνουν ένα πακέτο σκίτσου. Κάθε ομάδα πρέπει 
να βάλει τα κομμάτια στη σωστή σειρά και να πει την ιστορία. Οι ομάδες έχουν 10 

λεπτά για ομαδική εργασία. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας αναφέρει την 

ιστορία στην ολομέλεια. Μέχρι το τέλος του χρόνου της διήγησης της ιστορίας θα 

πρέπει να είναι προφανές ότι κάθε ομάδα έφερε μια διαφορετική ιστορία όχι εξ 

ολοκλήρου αλλά σε κάποιο σημείο. 
 

 

http://www.jigsaw.org/
http://www.jigsaw.org/
http://nhadulted.org/grants/AC7_101_Learning_Strategies.pdf
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Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 
β)Τα κομμάτια των σκίτσων δεν πρέπει να περιέχουν κανένα κείμενο. Ο 

εκπαιδευόμενος πρέπει να καθορίσει τι συμβαίνει και να το γράψει στο πλαίσιο. 

Φωτοτυπίες θα μπορούσαν να δοθούν πάνω σε εκείνο που θέλετε να εργαστεί η 

τάξη,έτσι ώστε όλες οι ιδέες να βασίζονται στο ίδιο σκίτσο.Είναι πάντα ενδιαφέρον 

να παρατηρήσετε ότι δεν βλέπουν το σκίτσο όλοι με τον ίδιο τρόπο και γράφουν 

πολύ διαφορετικά πράγματα. 
γ)Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζουν το δικό τους κόμικ για το θέμα που προτείνει ο 

εκπαιδευτής, χρησιμοποιώντας μια εκτυπωμένη μορφή αρχείου (Συνημμένο αρ. 4) 

Το επόμενο βήμα είναι μια συζήτηση για τον διαφορετικό τρόπο σκέψης, την 
ποικιλομορφία, την αντίληψη, τη σημασία της διασκέδασης και της απόλαυσης 

εργασίας για τη μάθηση. 
 

 

Αξιολόγηση Συζήτηση με την ομάδα: Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διήγηση ιστοριών για καλύτερη 

απομνημόνευση και μάθηση; 

Πηγές Επεξεργασία προσωπική. Προσαρμοσμένο από: 

Info: http://nhadulted.org/grants/AC1NewspaperActivities.pdf 

 

ΨΗΦΙΣΕ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
 

Μαθησιακά 

 
αποτελέσμα 
τα 

• Να βοηθήσει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να συσχετίσουν το θέμα 
συνδέοντάς το με κάτι που ήδηγνωρίζουν 

• Να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους 
• Να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ένθερμες, φανατικές 

θέσεις σχετικά με ζητήματα, όπως η ψυχρή σύντηξη ή η έρευνα σε 

βλαστοκύτταρα, ώστε να διατηρούν τις πληροφορίες πιο αποτελεσματικά. 
• Να κατανοήσουν ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις αξίες και τα 

συναισθήματα μαθαίνονται πιο εύκολα 

• Να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την προσοχή τους 

• Να τους ενεργοποιήσουν 
 

 

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Υλικά • 3 A4 σκληρά φύλλα χαρτί ( ένα για το «συμφωνώ», ένα για το «διαφωνώ», ένα για το 

«αβέβαιος») 

• Χρωματιστοί μαρκαδόροι 

• Σελοτέιπ ή κόλλα 

Μέθοδοι και 
μορφές εργασίας 

 

 

 

 
Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν όχι μόνο γνωστικά, 
αλλά και συναισθηματικά (αν το θέμα είναι αμφιλεγόμενο) και σωματικά (λόγω της 

ανάγκης να "ψηφίσουν με τα πόδια τους"). Χάρη σε αυτό, πολλές περιοχές του 

εγκεφάλου διεγείρονται παράλληλα και η επεξεργασία πληροφοριών 

πραγματοποιείται σε βαθύτερο επίπεδο. 

 
Βασίζεται στην εμπειρία και στη γνώση που κατέχουν οι εκπαιδευόμενοι για να γίνει η 

σύνδεση της νέας γνώσης με τα παλιά. Βοηθήστε τους να συσχετίσουν το υλικό 

συνδέοντάς το με κάτι που ήδη γνωρίζουν. 

Αυτή η δραστηριότητα χρησιμοποιείται καλύτερα όταν προσπαθείτε να 

αποσαφηνίσετε τις αξίες και να τονωθεί η σκέψη ανάμεσα στην ομάδα. Σε αυτή τη 

δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι δεν θα "ψηφίσουν" σηκώνοντας τα χέρια τους, 

αλλά φυσικά πηγαίνοντας στις διάφορες περιοχές του δωματίου που αντιστοιχούν 
στις αποφάσεις τους. 

Για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, πρέπει να γίνει μια δήλωση, όπως: "Πιστεύετε 

ότι τα ζώα θα πρέπει να θανατωθούν για να κατασκευάσουμε ρούχα;" ή "Άτομα 

ηλικίας άνω των 18 ετών θα πρέπει να υποχρεούνται να υπηρετούν στον στρατό;" 
ή " Η επιτρεπόμενη ηλικία για χρήση αλκοόλ πρέπει να μειωθεί;"…. 

 
 

http://nhadulted.org/grants/AC1NewspaperActivities.pdf
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Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

ΒΗΜΑΤΑ 

1. Παρουσιάστε τις δηλώσεις θέσης (συμφωνώ, διαφωνώ, αβέβαιος-δεν ξέρω). 

2. Παρουσιάστε τη δήλωση. 

3. Δώστε στους εκπαιδευόμενους χρόνο να διαβάσουν τη δήλωση (γραμμένη σε 
μαυροπίνακα ή πίνακα σεμιναρίων). 
4. Επαναλάβετε προφορικά τηδήλωση. 

5. Οι γωνίες του δωματίου θα πρέπει να επισημαίνονται πριν από την άσκηση αυτής 
της δραστηριότητας. 

6. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να μετακινηθούν στη γωνία που περιγράφει 

καλύτερα τα συναισθήματά τους στη δήλωση. (Πείτε στους εκπαιδευόμενους ότι 
πρέπει να πάνε στη γωνία του δωματίου που λέει, "Συμφωνώ", ή "Διαφωνώ" ή 

"Αβέβαιος"). 
7. Πείτε στους εκπαιδευόμενους να αλλάξουν γωνίες ανά πάσαστιγμή. 
8. Αιτιολόγηση. Αφού όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν επιλέξει τις γωνίες τους, καλούν 
τυχαία τους εκπαιδευόμενους μία φορά τη φορά για να δώσουν απλές δηλώσεις μιας 
φράσης που υποστηρίζουν τις απόψεις τους σχετικά με τη δήλωση θέσης. 
9. Επαναλάβετε ή ακολουθήστε, αφού ένας κατάλληλος αριθμός εκπαιδευομένων έχει 
δώσει τις δηλώσεις τους, έτσι ώστε να έχει εκφραστεί μια ποικιλία απόψεων. Ο 
εκπαιδευτής μπορεί να παρουσιάσει μια νέα δήλωση θέσης και να ξεκινήσει ξανά τη 
διαδικασία ή ο εκπαιδευτής μπορεί να ακολουθήσει μια δραστηριότητα κριτικής 

σκέψης. 
10. Μια δραστηριότητα κριτικής σκέψης περιλαμβάνει τη διάταξη της τάξης σε 3 
ομάδες (αντιστοιχούν στις 3 θέσεις) και ζητώντας από κάθε ομάδα να συντάξει μια 

σύντομη περίληψη του θέματος και τις απόψεις τους. Οι περιλήψεις μπορούν να 

γραφτούν ή να παρουσιαστούν προφορικά στους υπόλοιπους 
 

 

Αξιολόγηση Ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με την εργασία 

Πηγές Επεξεργασία προσωπικήΠροσαρμοσμένοαπό: 

Πληροφορίες: http://nhadulted.org/grants/AC7_101_Learning_Strategies.pdf 

 
 

ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

• Να ενθαρρύνετε και να ανταμείβετε δεξιότητες σκέψης υψηλότερης τάξης, 

όπως την αξιολόγηση, την ανάλυση και την εφαρμογή. 

• Να χρησιμοποιήσετε τεκμηριωμένα στοιχεία για να υποστηρίξετε τις ιδέες 

των εκπαιδευομένων 

• Προσδιορισμός και αξιολόγηση ισχυρισμών και αντιπροτάσεων 

• Σύνοψη των σημείων συμφωνίας 

• Να ξεκινήσουν και να συμμετάσχουν αποτελεσματικά σε μια συζήτηση 

• Να θέτουν και να απαντούν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη συζήτηση 

• Να κατανοήσουν άλλες προοπτικές 

• Να βοηθήσετε τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να συνδέσουν νέο υλικό με αυτά 

που ήδη γνωρίζουν 

• Να προκαλείτε τους ενήλικες εκπαιδευόμενους με ερωτήσεις σχετικά με περίπλοκα 

ζητήματα ή υποθετικά προβλήματα 

• Να μειώσετε την ανάγκη απομνημόνευσης, καθώς δεν υπάρχουν διαλέξεις 
 

 

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Υλικά •Χαρτί με ερωτήσεις 
 

 

Μέθοδοι και 
μορφές 
εργασίας 

Συζήτηση, καταιγισμός ιδεών 

 
 

 

http://nhadulted.org/grants/AC7_101_Learning_Strategies.pdf
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Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 
Ο δάσκαλος ή ο καθοδηγητής του διαλόγου ζητά να εξετάσει ερωτήσεις σε μια 
προσπάθεια να εκθέσει τις αξίες και τις πεποιθήσεις που πλαισιώνουν και 

υποστηρίζουν τις σκέψεις και τις δηλώσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. Οι 

εκπαιδευόμενοι θέτουν επίσης ερωτήσεις, τόσο στον δάσκαλο όσο και μεταξύ 

τους. 

1. Τοποθετήστε τους εκπαιδευόμενους σε δύο άνετους κύκλους, τον εσωτερικό 

κύκλο για να μιλήσετε και τον εξωτερικό για να ακούσετε. Αυτά πρέπει να 

δημιουργηθούν έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να βλέπουν ο ένας 

τον άλλον και να αλληλεπιδρούν εύκολα. Εάν η ομάδα είναι μικρή, μπορεί να 
έχετε μόνο έναν κύκλο. 

2. Ορίστε τις οδηγίες συνομιλίας όπως: 
• Αναφέρονται μεταξύ τους με το όνομα, 

• Συμμετέχουν με βάση τιςσυζητήσεις, 

• Συμμετέχουν συχνά με σχόλια και αντιδράσεις σε ιδέες άλλων, 

• Δεν κυριαρχούν στη σκηνή, 

• Διαφωνείτε, αλλά μην είστε δυσάρεστοι, 
• Περιμένετε τη σειρά σας. 

3. Υπενθυμίστε στους εκπαιδευόμενους ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. 
4. Υπενθυμίστε στους εκπαιδευόμενους να επικεντρωθούν σε έννοιες και αρχές όχι σε 

αφηγήσεις πρώτου προσώπου, οι προσωπικές εμπειρίες είναι καλές, αλλά πρέπει να 

υφαίνονται στο πλαίσιο της συνομιλίας 

5. Ως δάσκαλος, δεν θα είστε ούτε ο «σοφός στη σκηνή» ούτε ο «οδηγός στην άκρη». Είστε 
μέλος μιας ομάδας μάθησης. Θέτουμε καλά δομημένες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και στη 

συνέχεια περιμένουμε από τους εκπαιδευόμενους να οδηγήσουν τη συζήτηση. Στην 

ιδανική περίπτωση, οι ερωτήσεις δεν αποτελούν σημείο στάσης, αλλά μια αρχή για 

περαιτέρω ανάλυση και έρευνα. 

6. Κρατήστε τη συνομιλία σε τροχιά - μην την αφήνετε να φτάσει σε μια εντελώς νέα 
κατεύθυνση χωρίς να βρεθεί πώς συνδέεται με προηγούμενα σχόλια. 

7. Να είστε άνετοι με τη σιωπή, οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται χρόνο για να σκεφτούν. 

8. Να αισθάνεστε άνετα μαθαίνοντας από τους εκπαιδευόμενους, δεν είναι πάντα σαφές πού 

θα καταλήξουν οι ερωτήσεις. 

Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν: 
• Γιατί το νομίζετε αυτό; 

• Γιατί νομίζετε ότι αυτό που λέτε είναι σωστό; 

• Υπάρχουν παραδείγματα που υποστηρίζουν την άποψή σας; 
• Είναι αυτό που λέτε υπόθεση; 

• Πώς το αποδεικνύετε αυτό; 
• Ποιο είναι το αντίθετο επιχείρημα σε ό, τι νομίζετε; 

• Πώς θα υπερασπίζατε την άποψή σας; 

• Τι σας έκανε να διαμορφώσετε αυτή τη γνώμη; 

• Οι απόψεις σας υπόκεινται σε αλλαγή; 
• Τι μπορεί να σας κάνει να αλλάξετε; 

• Γιατί νομίζετε ότι σας ρώτησα αυτές τις ερωτήσεις; 
• Ποιο από αυτά ήταν το πιο χρήσιμο; 

 
 

 

Αξιολόγηση Ανατροφοδότηση 

Πηγές Επεξεργασία προσωπική. Προσαρμοσμένο από: 

Πληροφορίες: http://nhadulted.org/grants/AC7_101_Learning_Strategies.pdf 

http://nhadulted.org/grants/AC7_101_Learning_Strategies.pdf
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 
ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  

Θεωρητικές πληροφορίες 

Η ενότητα είναι προσανατολισμένη στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς βασικών ικανοτήτων για τη Διά Βίου 
Μάθηση που ορίζεται στην πρόταση σύστασης του Συμβουλίου της 17.1.2018. Οι βασικές ικανότητες με την 

Ευρωπαϊκή έννοια είναι: 

1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη 

και την τεχνολογία 

4. Ψηφιακή ικανότητα 

5. Μαθαίνω πώς να μαθαίνω 

6. Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες 

7. Αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας 

8. Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση. 

 

Σε αυτά τα υλικά σχετικά με τις δεξιότητες ζωής που απευθύνονται σε ενήλικες, η κύρια έμφαση θα 
δοθεί σε τρεις από τις οκτώ βασικές ικανότητες: 

 
Στη συνέχεια, αυτές οι τρεις ικανότητες ως «βασικές ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση» θα αναθεωρηθούν 

λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ερμηνευτούν για ενήλικες εκπαιδευόμενους υπό την 

έννοια της νευροανδραγωγικής. 

 
 

Όσον αφορά στις βασικές γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που αφορούν στην επικοινωνία πρέπει να 

εξεταστούν οι ακόλουθες πτυχές: 

• Η θεμελιώδης γλωσσική ικανότητα είναι η γνώση των βασικών χαρακτηριστικών μιας γλώσσας. Στο 

πλαίσιο αυτό απαιτούνται λεξικά, σύνταξη, φωνολογία και λειτουργική γραμματική. 

• Για τη βελτίωση της επικοινωνίας είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί η γνώση των 
κοινωνικοπολιτιστικών συνθηκών και συμβάσεων, η κοινωνιογλωσσική ικανότητα. 

• Οι δεξιότητες για αυτή την ικανότητα είναι η ικανότητα κατανόησης της προφορικής συζήτησης, η 
εκκίνηση μιας επικοινωνιακής κατάστασης και η ανάγνωση, ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων σε 

διάφορες γλώσσες. 

Επικοινωνία Μαθαίνω πώς να 

μαθαίνω 

Πολιτιστική συνείδηση και 

έκφραση 

Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και στις ξένες γλώσσες 

(αλφαβητισμός και γλώσσα) βασίζεται γενικά στην ικανότητα 

κατανόησης, λεκτικής και ερμηνείας γεγονότων, εννοιών, σκέψεων, 

συναισθημάτων και απόψεων σε κοινωνικά και πολιτισμικά 

πλαίσια ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. 
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Λόγω της ομάδας στόχου του έργου που είναι ενήλικες από ομάδες που κινδυνεύουν με αποκλεισμό σε έξι 
Ευρωπαϊκές χώρες, το πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται στις γλωσσικές και κοινωνικογλωσσικές γνώσεις στη 

μητρική τους γλώσσα. Η πραγματική χρήση της γλώσσας, δηλαδή οι δεξιότητες για την κάλυψη της 

λειτουργικής χρήσης της γλώσσας σε ένα δεδομένο κοινωνικό γεγονός ή κατάσταση, είναι αντικείμενο μελέτης 

επόμενης ενότητας. 

 

Πρακτική! 
 

Το σενάριο της επικοινωνίας υπογραμμίζεται μέσω των μεθόδων ρόλων και προσομοιώσεων 
και τη μάθηση από τις αυτοεπιβεβαιούμενες καταστάσεις. Η τόσο απαιτητική δέσμευση του 
προσωπικού των εκπαιδευομένων θα αυξήσει τα κίνητρά τους για μάθηση. Στην συνέχεια του 
"Χαιρετισμός και συνάντηση" προβλέπεται η απεικόνιση του περιεχομένου αυτο-εκμάθησης για 
τους συμμετέχοντες, προκειμένου να υπάρχει οπτικό υλικό ως βάση για συζήτηση. 
Χρησιμοποιήστε την ιδέα για τη δραστηριότητα που παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα: 
 
- "Επικοινωνιακές  κοινωνιογλωσσικές  και πρακτικές ικανότητες" 

 

 

 
 

 
 

Η ικανότητα να μαθαίνω πώς να μαθαίνω αποτελεί κεντρική βασική ικανότητα όσον αφορά στο 
έργο, καθώς υποστηρίζει την προσέγγιση όλων των ικανοτήτων. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε 
άτυπη ή τυπική διαδικασία Δια Βίου Μάθησης και ως εκ τούτου η αρμοδιότητα αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
τη βελτίωση των προσόντων τους. 

 

Ένας σημαντικός άξονας της ενότητας είναι η ικανότητα να μάθουν από κοινού και αυτόνομα.  Αυτές  οι 

μορφές μάθησης θα διευκολύνουν την άσκηση κριτικής σκέψης σε διάφορα θέματα, τη λήψη αποφάσεων και 

την αξιολόγηση της προόδου από κοινού και αυτόνομα. Για να μπορέσουν να μάθουν επίσης υπό πίεση, οι 

εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν κατάλληλες μεθόδους μάθησης για τις δικές τουςανάγκες. 

 

Ένας σαφής στόχος της ενότητας μαθαίνω πώς να μαθαίνω είναι η ενίσχυση της προσωπικής αυτοεκτίμησης 
των συμμετεχόντων, με βάση τη δημιουργία ενός βιώσιμου εσωτερικού κινήτρου και κατά συνέπεια την 

ικανότητα προσδιορισμού και καθορισμού στόχων για τη μαθησιακή τους σταδιοδρομία. 

 

 
 
 
 

 

 

Οι ικανότητες μάθησης απαιτούν βασικές γνώσεις 

σχετικά με τις λειτουργίες του εγκεφάλου, 

συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της υγιεινής 

διατροφής και του τρόπου ζωής, καθώς και της 

κατάρτισης σχετικά με την ανάπτυξη της επιτυχίας της 

μάθησης και της πλαστικότητας του εγκεφάλου. 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτή.. 
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Πρακτική! 
 
Το σενάριο της μάθησης για μάθηση θα μεταδώσει στους μαθητές τη γνώση ευαισθητοποίησης για 
τον εγκέφαλο για να τους προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ενός τρόπου ζωής φιλικού προς τον 
εγκέφαλο. Η ακουστική και η οπτική μνήμη θα εξασκηθεί ακούγοντας μια απλή ιστορία και 
προσπαθώντας να θυμηθούμε το περιεχόμενο. Στην άσκηση "μνήμη και το σύστημα σύνδεσης "οι 
συμμετέχοντες έχουν την επιλογή να δουλέψουν πάνω στις δικές τους μεθόδους μάθησης, 
προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν το σύστημα σύνδεσης και να ελέγξουν τις προσωπικές τους 
ικανότητες για απομνημόνευση. 
 
Χρησιμοποιήστε την ιδέα για τη δραστηριότητα που παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα: 
 
- "Μαθαίνω πώς να μαθαίνω : μνήμη και σύστημα ζεύξης" 

 
 
 

 

Σύμφωνα με την έννοια της διαπολιτισμικής προσέγγισης, περιλαμβάνει επίσης το διάλογο, τις 

αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις μεταξύ των ομάδων. 

Η πολιτιστική ευαισθητοποίηση σε αυτό το διαπολιτισμικό πλαίσιο είναι καταλληλότερη για τη δημιουργία 
νέων τρόπων διαλόγου και αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφόρων ομάδων. Λόγω της μεγάλης πρόκλησης του 

σχεδίου να ενθαρρύνει την ένταξη ομάδων που κινδυνεύουν με αποκλεισμό, θα ενισχυθούν δεξιότητες που θα 

υποστηρίζουν την ερμηνεία των φαινομένων του πολιτισμού και θα αναπτύσσουν πρακτικές μορφές 

πολιτιστικήςαλληλεπίδρασης. 
 

Ο παγοθραύστης του σεναρίου είναι μια κιναισθητική «ομαδική επίδειξη» που δείχνει την επιρροή της 
αμυγδαλής του εγκεφάλου στην αίσθηση του προσωπικού χώρου. Η άσκηση περιλαμβάνει εργασία σώματος- 

χώρου των εκπαιδευομένων και θα τους κάνει να βιώσουν και την κιναισθητική αίσθηση για μάθηση. 

Η πολιτισμική συνείδηση και έκφραση με την αρχική της έννοια είναι η χρήση 

πολιτισμικών μορφών και εννοιών που διαμορφώθηκαν από την τέχνη, τη γλώσσα, 

την ιστορία και τη θρησκεία διαφόρων πολιτιστικών ομάδων. Η πολιτιστική 

συνείδηση είναι ο σεβασμός για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι ιδέες και το 

νόημα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. 
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Πρακτική! 
Το σενάριο της πολιτιστικής συνείδησης 

 
Η πειραματική μάθηση αποτελεί τη βάση της πολιτιστικής συνείδησης του σεναρίου. Για να 
ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα η πειραματική μάθηση είναι μια 
αποτελεσματική παρέμβαση με την έννοια της νευροεπιστήμης καθώς τα στερεότυπα και η 
προκατάληψη περιλαμβάνει τόσο γνωστικές διαδικασίες όσο και συναισθηματικές αντιδράσεις. 
 Χρησιμοποιήστε την ιδέα για τη δραστηριότητα που παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα: 
 
• "Πολιτιστική συνείδηση" 
 

 
Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις ακόλουθες ικανότητες: 

• Γλωσσική ικανότητα για την αναγνώριση λεξιλογίου και γλωσσικών χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται 

σε κοινωνικές καταστάσεις 

• Κοινωνικογλωσσική ικανότητα να συνειδητοποιούν πολιτιστικούς όρους στη χρήση και αλληλεπίδραση γλώσσας 

• Ικανότητα μεταφοράς αυτών των εμπειριών και της γνώσης σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας 

• Ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τις συναφείς λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου και της ικανότητας μάθησης 

• Ικανότητα ανάπτυξης κατάλληλων μεθόδων μάθησης για τις δικές τους μαθησιακές διαδικασίες 

• Ικανότητα μεταφοράς μεθόδων μάθησης φιλικών προς τον εγκέφαλο στην καθημερινή ζωή 

• Ευαισθητοποίηση στη σύνδεση της αυτοεκτίμησης και της επιτυχίας της μάθησης 

• Ικανότητα να εκτιμούν τις πολιτιστικές ταυτότητες ως συμβολή στην ποικιλομορφία 

• Ικανότητα να απομονώνουν τα κοινά στερεότυπα και να αντιδρούν στις προκαταλήψεις 

• Περαιτέρω ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ως αυτοπροσδιορισμένης δέσμευσης στην ενεργή συμμετοχή 

 

Σενάρια εργαστηρίων για ενήλικες συμμετέχοντες 
 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 
 

Μαθησιακά 
αποτελέσμ 
ατα 

• Να προσδιορίσουν διαφορετικό λεξιλόγιο και γλωσσικά χαρακτηριστικά που 

χρησιμοποιούνται σε κοινωνικές καταστάσεις 

• Να επιλέγουν τις δυνατότητες για επικοινωνία σε μια αρχική κατάσταση 

• Να επεκτείνουν τις δυνατότητες στην έναρξη μιας επικοινωνίας 

• Να πραγματοποιούν καταστάσεις συνάντησης και χαιρετισμού 
 

 

Διάρκεια 60λεπτά 

Υλικά • Πίνακας σεμιναρίων 

• Μαρκαδόροι,στυλό 

• Κάμερες κινητών τηλεφώνων, ή ψηφιακές κάμερες 

 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 
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Μέθοδοι και μορφές 
εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Υλοποίηση (ροή 
εργασίας) 

Οι "χαιρετισμοί και συναντήσεις" βασίζονται σε αρκετές μεθοδολογίες, όπως μελέτες 

περιπτώσεων, καταιγισμό ιδεών και αυτοδιδασκαλία. Το παιχνίδι ρόλων σε ζεύγη δίνει τη 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρία στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση διαφορετικών μορφών ή καταστάσεων. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους χρησιμοποιώντας χαιρετισμούς, εισαγωγές και αποχαιρετιστήρια σε οικείες 

καταστάσεις. 

Ο καταιγισμός ιδεών, στην αρχή της κατάστασης, προωθεί αφενός τη συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων στο θέμα και υποστηρίζει την προσωπική συμβολή όλων των 

συμμετεχόντων. Σε αυτό το μέρος του σεναρίου έχουν επίσης τη δυνατότητα να βρουν 

καταστάσεις που είναι κοντά στην δική τους εμπειρία ζωής. 

Η αυτοδιδασκαλία στο τέλος του σεναρίου είναι να οικοδομήσετε τις δικές σας γνώσεις, 

δεξιότητες και ενδιαφέροντα μέσα από την παρατήρηση στην καθημερινή ζωή. Αυτό θα 

έχει τον αντίκτυπο της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων για κοινωνικο-πολιτιστικές 

συνθήκες στην επικοινωνία. 

Χαιρετισμοί και Συναντήσεις 

Όταν βλέπετε τους εκπαιδευόμενους το πρωί ή στην αρχή του μαθήματος, 
χρησιμοποιήστε ποικίλες μορφές χαιρετισμού, όπως πιο επίσημους και τυχαίους 

χαιρετισμούς συνήθως για τη χώρα και την περιοχή που ζείτε. 

1. Εξηγήστε στην ομάδα, γιατί επιλέξατε αυτές τις μορφές χαιρετισμού και τον σκοπό της 

δραστηριότητας. Ξεκινήστε ένα είδος καταιγισμού ιδεών στην ομάδα, μοιραστείτε 

διαφορετικές μορφές χαιρετισμού και διευρύνετε τις επιλογές που δίνονται σε αυτή 

την κατάσταση. Μιλήστε για διαφορετικούς τρόπους και εκφράσεις, τόπους και 

καταστάσεις, είδη ανθρώπων και τρόπους χαιρετισμού ανθρώπων. 
2. Αφήστε τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ζεύγη και τώρα θα πρέπει να 

δοκιμάσουν διαφορετικές μορφές χαιρετισμού, τις οποίες δεν έχουν χρησιμοποιήσει 

ποτέ πριν. Μετά από αυτό δώστε ανατροφοδότηση. 

3. Στο επόμενο βήμα οι εκπαιδευόμενοι θα παρουσιάσουν κάποιο νέο πρόσωπο στην 

ομάδα. Το νέο πρόσωπο μπορεί να είναι ένα νέο αφεντικό, ένας ηλικιωμένος 

άνθρωπος, ένας καινούριος συνάδελφος. Σε κάθε νέα κατάσταση η ομάδα 

αποφασίζει ένα νέο παιχνίδι ρόλων. 

4. Οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις θα συζητηθούν και θα διαχυθεί η κατανόηση των 

κατάλληλων τρόπων για την έναρξη μιας επικοινωνίας. 

Η δραστηριότητα μπορεί να επαναληφθεί λέγοντας αντίο με διαφορετικούς τρόπους. 

Και πάλι πρέπει πρώτα να συζητηθούν οι επιλογές ρόλων, και στη συνέχεια θα γίνει με 
ζεύγη. 

5. Στο τέλος της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες εξετάζουν από κοινού το τι έχουν 

βιώσει, μια σημαντική εστίαση είναι η αποσαφήνιση των παρεξηγήσεων και των 

κοινών στοιχείων σε περίπτωση διαφορετικών μητρικών γλωσσών. 

6. Στο τέλος της άσκησης ο διευκολυντής προτείνει στους συμμετέχοντες να ακούν και 

να παρακολουθούν καθημερινά χαιρετισμούς, εισαγωγές και  αποχαιρετισμούς  και 

να δίνουν προσοχή στις διαφορές, επίσης στη στάση του σώματος και στη κίνηση. 

Η συνέχιση της άσκησης είναι η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ταινία από το 

παίξιμο ρόλων για να παραχθεί οπτικό υλικό κατά τη διάρκεια του σεναρίου και για 

να υπάρξει ένα πιο λεπτομερές υλικό για συζήτηση. 
 

Αξιολόγηση Διαμορφωτική αξιολόγηση από ομότιμους και επανατροφοδότηση 

Πηγές Προσαρμοσμένο από : Tertiary Education Commission Teaching Adults to Listen 
and Speak to Communicate: Using the LearningProgressions 

Ανακτημένο από: www.literacyandnumeracyforadults.com/resources/354524 

 

 

 

 

http://www.literacyandnumeracyforadults.com/resources/354524
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΥΞΗΣ 
 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

• Να περιγράψετε τον εγκέφαλο, τις λειτουργίες και τη δομή του 

• Να αναλύσετε τις επιπτώσεις της υγιεινής διατροφής και του τρόπου ζωής στις γνωστικές 

ικανότητες 

• Να ταξινομήσετε διαφορετικές μεθόδους μάθησης φιλικές προς τον εγκέφαλο 
• Να συγκρίνετε τη συλλογική σκέψη και απομνημόνευση 

• Να βιώσετε συναισθηματικούς ενισχυτές στη διαδικασία μάθησης 

• Να δημιουργήσετε συσχετίσεις μεταξύ αντικειμένων και αντιστοίχηση εικόνων 

• Να αισθανθείτε μια αυξημένη αυτοπεποίθηση σχετικά με τις προσπάθειες μάθησης 
 

 

Διάρκεια 120λεπτά 

Υλικά • Συνημένο αρ. 5: Δύο πόδια πάνω σε τρία πόδια 
• Συνημένο αρ. 6: αριθμητικά σχήματα 

• Στυλό, χαρτιά, μαρκαδόροι 

 • Πίνακας σεμιναρίων  

Μέθοδοι και 
μορφές εργασίας 

Στρατηγικές, μέθοδοι, τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο σενάριο: 

• Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν θεωρητικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή του 
εγκεφάλου, τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος βασικά λειτουργεί και θα  

συνειδητοποιήσουν συνεπώς ότι δεν υπάρχει "ένας σωστός τρόπος για μάθηση". 

• Στο πρώτο μέρος της άσκησης «Η ανάμνηση μιας ιστορίας», η εμπειρία της «απεικόνισης μιας 

ιστορίας» μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Σε αυτή την άσκηση οι 

συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην ικανότητά τους να ακούν και μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για να αναπτύξουν συναισθηματικούς ενισχυτές 
στην αφήγηση μιας ιστορίας 

• Στο δεύτερο μέρος της άσκησης εισάγεται το σύστημα ζεύξης. Είναι ιδανικό για να θυμάστε 

πληροφορίες που πρέπει να ανακληθούν με μια συγκεκριμένη σειρά. Το σύστημα ζεύξης 

είναι μια τεχνική μνήμης με βάση την εικόνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

δημιουργία οπτικών ετικετών στην αφαιρετική μνήμη, ονόματα, τύπους, ορισμούς, ξένες 

γλώσσες. 

Η μέθοδος ζεύξης προσφέρει τη δυνατότητα απομνημόνευσης των πληροφοριών διαδοχικά. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι συστημάτων ζεύξης, όπως αριθμός-ομοιοκαταληξία, αριθμός- 

σχήμα, ήχος αλφάβητου, και ζεύξη αλφάβητου. Κατά την άσκηση, οι συμμετέχοντες θα 

 γνωρίσουν τη ζεύξη αριθμού-σχήματος.  

Άσκηση 1: 

Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

1. Ο διαμεσολαβητής αναφέρει την ιστορία για τα δύο πόδια και τα τρία πόδια στους 

συμμετέχοντες, χωρίς να τους δείξει το συνημμένο αρ.5. 

2. Γίνεται συζήτηση για τους συσχετισμούς και την ένταση μιας τέτοιας ιστορίας. Υπενθυμίστε 

στους εκπαιδευόμενους ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται υλικό που είναι ενεργό, ζωντανό, 

πολύχρωμο και ζωηρό. 

3. Μετά από αυτή την άσκηση ο εκπαιδευτικός διανέμει το συνημμένο αρ. 5 και η ομάδα συζητά 
αν οι εικόνες προέρχονται από τη νιότη τους ή ακόμα και από άλλες αναμνήσεις ή άλλους 

συσχετισμούς στο πλαίσιο των παραμυθιών. 

4. Στο επόμενο βήμα οι συμμετέχοντες καλούνται να κλείσουν τα μάτια τους και να ακούσουν 

διηγήματα ενώ παράλληλα δημιουργούν τις δικές τους εικόνες στο μυαλό τους. Ο 

εκπαιδευτικός προτείνει στοιχεία ή συσχετισμούς (κιναισθητικούς, οσφρητικούς και 
οπτικούς) στους εθελοντές αφηγητές ιστοριών, για την ιστορία τους. Με αυτή την άσκηση θα 

βιώσουν απαντώντας στις ερωτήσεις, ότι πολλά άλλα μπορούν να θυμούνται λόγω 

συναισθηματικών εντάσεων και συσχετισμών. 

Άσκηση 2: 

1. Εισαγωγή στο σύστημα αριθμητικού σχήματος (σύστημα ζεύξης). Οι αριθμοί 1-10 συνδέονται 

με σχήματα μέσω οπτικών συσχετίσεων. 
2. Η λίστα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να απομνημονεύσουν μέχρι 10 στοιχεία ή όρους 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία συνδέονται με σχήματα και αριθμούς. Για να 

συσχετίσετε ένα στοιχείο πληροφοριών με ένα σχήμα αριθμού,συσχετίστε το σχήμα με τις 
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πληροφορίες. Για παράδειγμα, για να συσχετίσετε μια λέξη όπως "γλώσσα" με τη 

δεύτερη θέση στη λίστα, συνδέστε το κύκνο με τη γλώσσα. 
 

 
Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

Πρώτο βήμα: Αποθηκεύστε τη λίστα σχήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
ξαναγράφοντας τη λίστα. 

Δεύτερο βήμα: Συσχετίστε τα στοιχεία με τη λίστα σχήματος αριθμού και 

απομνημονεύστε τα, π.χ. 1 = μολύβι = χρήματα, 2 = κύκνος = γλώσσα, 3 = αυτί = 

εργασία 

Ο εκπαιδευτικός εμφανίζει 10 στοιχεία (λέξεις) στους συμμετέχοντες στον 

πίνακα σεμιναρίων. Μετά από μερικά λεπτά συγκέντρωσης κρύβει τα στοιχεία 

για να τα απομνημονεύσουν. 

Τρίτο βήμα: Συζητήστε για την πολυπλοκότητα των πληροφοριών που μπορούν να 

συσχετιστούν με έναν αριθμό και ένα σχήμα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από 

απλά μια λέξη άλλου φυσικού αντικειμένου. Χρησιμοποιώντας υποκατάστατες 

λέξεις, για παράδειγμα, ακόμη και αφηρημένες έννοιες μπορούν να συσχετιστούν με 

τα στοιχεία μιας λίστας. 
 

 

Αξιολόγηση Δομημένη συνέντευξη ομάδας: 
• Σας άρεσε η ενότητα μαθαίνω πώς να μαθαίνω; 

• Ποιες μέθοδοι μάθησης φιλικές προς τον εγκέφαλο μπορείτε να συστήσετε στους 
φίλους, τα παιδιά, τους συναδέλφους σας; 

• Τι μάθατε για τις δικές σας μεθόδους μάθησης; 
• Μπορεί αυτό το πρόγραμμα και οι φιλικές προς τον εγκέφαλο μέθοδοι μάθησηςνα 

 διευκολύνουν μια διαδικασία μάθησης;  

Πηγές Προσαρμοσμένο από: https://www.memory-improvement-tips.com/remembering-lists.html 

https://oneclass.com/blog/york-university/4671-part-1-learn-how-to-memorize- top-6- 

memorization-techniques-2.en.html 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 Να συνειδητοποιήσετε τη σημασία της διαπολιτισμικής μάθησης 
 Να αναλύσετε την ποικιλομορφία ως μια έννοια στις κοινότητες και ως ιδέα  

 Να προσδιορίσετε τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τις πλειοψηφίες και 

τις μειονότητες 

 Να διαφοροποιήσετε τις δικές σας πολλαπλές ταυτότητες 
  Να απομονώσετε τα κοινά στερεότυπα σχετικά με τον πολιτισμό από τις δικές σας 

αντιλήψεις 

 Να εξερευνήσετε κοινωνικές εμπειρίες με προκαταλήψεις και στερεότυπα 
 Να διαμορφώσετε τρόπους κριτικής σκέψης με αυτοπροσδιοριζόμενο και αυτο- 

διορθωτικό τρόπο 

 Να διαμορφώσετε στρατηγικές για να αντιδράσετε στα στερεότυπα 
 

 

Διάρκεια 180 λεπτά 

Υλικά • Συνημμένο αρ.7 

• Στυλό 
 

Μέθοδοι και 
μορφές 
εργασίας 

 

 

 

 

 
 

Στο πρώτο μέρος οι συμμετέχοντες κατανοούν τις βασικές έννοιες της εθνότητας και της 

πολυμορφίας του πολιτισμού και του ιστορικού και νομικού πλαισίου αυτών των εννοιών. 

Ως παγοθραύστης του σεναρίου, μια μέθοδος κιναισθητικής μάθησης θα εκφράζει 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από ομάδες για να μοιραστούν την κοινή λογική ή να 

συμμετάσχουν. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας είναι σημαντικό να διοριστεί ένας 

παρατηρητής ο οποίος θα δίνει αναφορά μετά τη δραστηριότητα. Μετά τη δραστηριότητα,  

θα πρέπει να τεθούν και να συζητηθούν στην ομάδα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τις 

συζητήσεις, προκειμένου να καταλήξει το μάθημα σε ένα συμπέρασμα σχετικά με τις 

μειονότητες και τις πλειοψηφίες, τις ανισότητες στην εξουσία και τις συνέπειες. Στο τελευταίο 

μέρος οι συμμετέχοντες καλούνται να μοιραστούν το στερεότυπο. Αυτό είναι το πολύ 

σημαντικό μέρος της δραστηριότητας, καθώς παρέχει την ευκαιρία να σκεφτούμε βαθύτερα 

τα στερεότυπα και πιθανόν να τα εξαλείψουμε. 

http://www.memory-improvement-tips.com/remembering-lists
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Η δεύτερη δραστηριότητα ασχολείται με τις πολλαπλές διαστάσεις της δικής μας 

ταυτότητας. "Κύκλοι του πολυπολιτισμικού μου εαυτού" απευθύνεται στην αναγκαιότητα 

να ορίσουμε ένα εαυτό σε διαφορετικά μέρη μιας ταυτότητας - προκειμένου να 

υλοποιηθούν και να αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα. Η μεθοδική προσέγγιση αυτής της 

δραστηριότητας είναι η πειραματική μάθηση και η αφήγηση. Δεδομένου ότι οι 

συμμετέχοντες πρέπει να μοιραστούν πολύ προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την 

ταυτότητά τους, συνιστάται να συμμετέχει ο εκπαιδευτικός. 

Στο τελευταίο μέρος οι συμμετέχοντες καλούνται να μοιραστούν το στερεότυπο. Αυτό 

είναι το πολύ σημαντικό μέρος της δραστηριότητας, καθώς παρέχει την ευκαιρία να 

σκεφτούμε βαθύτερα τα στερεότυπα και πιθανόν να τα εξαλείψουμε. 

 
Υλοποίηση 
εργου 

παγοθραύστες  

Δημιουργήστε  υποομάδες 6 έως 8 ατόμων. Ζητήστε από κάθε ομάδα να επιλέξει ένα άτομο ως 

παρατηρητή και ένα δεύτερο να αντιπροσωπεύει μια μειονότητα (αποκαλούμενο εξωτερικό). 

Εάν η ομάδα έχει ως 8 συμμετέχοντες είναι επίσης δυνατό να έχουν δύο μέλη μειοψηφίας. 

Ενημερώστε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να στέκονται πλάι πλάι για να σχηματίσουν όσο το 

δυνατόν πιο κλειστό κύκλο, ώστε να μην αφήνουν κανένα κενό μεταξύ τους. 

Εξηγήστε ότι ο εξωτερικός πρέπει να προσπαθήσει να μπει στον κύκλο. 

Ενημερώστε τον παρατηρητή για να κρατάει σημειώσεις σχετικά με τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί ο εξωτερικός και εκείνοι του κύκλου και να ενεργεί ως υπεύθυνος χρόνου. 

Μετά από δύο ή τρία λεπτά ένα άλλο μέλος αποκτά τη δυνατότητα να είναι ο εξωτερικός. Αυτή η 

αλλαγή πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το αν κατάφεραν να μπουν στον κύκλο ή όχι. 

Πραγματοποιήστε αυτήν την αλλαγή δύο ή τρεις φορές. 

Ενημέρωση: 

Αφού τελειώσετε το παιχνίδι κύκλου κάθεστε όλοι μαζί σε έναν κύκλο με καλή ατμόσφαιρα και 

συζητάτε τι συνέβη και πώς αισθάνονταν οι συμμετέχοντες. 

• Μετα-ερωτήσεις για το παιχνίδι στα άτομα πουέ παιξαν: 

Πώς αισθάνθηκες να είσαι μέρος του κύκλου; Πώς 

αισθάνθηκες να είσαι έξω από τον κύκλο; 

Πώς αισθάνθηκες, όταν ο εξωτερικός ήρθε κοντά σου; 

Γιατί κράτησες κλειστό τον κύκλο; Δεν σου δόθηκε ποτέ εντολή να εμποδιστεί ο εξωτερικός να εισέλθει 

στον κύκλο. 

• Μετα-ερωτήσεις στουςπαρατηρητές: 

Ποιες στρατηγικές χρησιμοποίησε ο εξωτερικός; 

Ποιες στρατηγικές χρησιμοποίησαν οι παίκτες του κύκλου για να εμποδίσουν τους εξωτερικούς να 

μπουν μέσα; 

Υπάρχει συναίνεση μεταξύ αυτών που βρίσκονται στον κύκλο ή όχι; 

• Ενθαρρύνετε μια συζήτηση στην ομάδα θέτοντας τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Υπάρχουν καταστάσεις στη ζωή σας, όταν αισθανθήκατε σαν ένας εξωτερικός και θα εκτιμούσατε 

να είστε μέρος της πλειοψηφίας; 

Στην κοινωνία σας, ποιες είναι οι ισχυρότερες ομάδες; Και ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι; 

• Στην κοινότητα ή στην κοινωνία, ο κύκλος μπορεί να αντιπροσωπεύει προνόμια όπως 

χρήμα, εξουσία, εργασία, στέγαση, εκπαίδευση 

Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι εξωτερικοί χρήστες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς 

τους πόρους; 

Πώς προστατεύουν οι προνομιούχοι την κατάστασή τους; 

Κύκλοι πολυπολιτισμικού εαυτού 

1. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει ένα αντίγραφο των κύκλων (συνημμένο αρ. 7). 
2. Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ζεύγη με ένα άτομο που δεν 
γνωρίζουν 
πολύ καλά. Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιαστούν στον συνεργάτη τους. 
3. Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. 
4. Υπενθυμίστε στους μαθητές να επικεντρωθούν σε έννοιες και αρχές όχι σε πρώτο 
πρόσωπο 
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οι αφηγήσεις, οι προσωπικές εμπειρίες είναι καλές, αλλά πρέπει να υφαίνονται 
το πλαίσιο της συνομιλίας 

 
 

5. Ως δάσκαλος, είστε μέρος της ομάδας μάθησης. Θέτετε καλά δομημένες, ανοιχτές 
ερωτήσεις και στη συνέχεια περιμένετε από τους μαθητές να οδηγήσουν τη συζήτηση. 
Στην ιδανική περίπτωση, οι ερωτήσεις είναι μια αρχή για περαιτέρω ανάλυση και έρευνα. 
6. Κρατήστε τη συνομιλία σε τροχιά - μην την αφήνετε να ξέφύγει σε μια εντελώς νέα 
κατεύθυνση χωρίς να βρείτε πώς συνδέεται με προηγούμενα σχόλια. 
7. Να είστε άνετοι με τη σιωπή, οι μαθητές χρειάζονται χρόνο για να σκεφτούν. 
8. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες πώς θα αντιδράσουν με ένα στερεότυπο σχετικά με μια 
διάσταση της ταυτότητάς τους. Ένα παράδειγμα δίνεται στο φύλλο εργασίας. 
9. Εάν υπάρχουν συμμετέχοντες στην ομάδα που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν μια 
ιστορία με την ομάδα τους καλέστε τους να το πουν  στην ολομέλεια. Δεν επιτρέπεται να 
λέει μια ιστορία ενός που ανήκει στην ομάδα μας χωρίς την άδειά του. Βεβαιωθείτε ότι η 
ομάδα ακούει ενεργά και σε σχέση με αυτούς που λένε κάτι, καθώς ως προσωπικότητες 
είναι ευάλωτα σε αυτό το μέρος της άσκησης. 
10. Ερωτήσεις για συζήτηση με ολόκληρη την ομάδα: 
Υπάρχουν διαστάσεις που είναι σημαντικές για εσάς, περιγράφοντας την ταυτότητά σας, 
αλλά όχι για τους άλλους ανθρώπους γύρω σας; 
Μήπως κάποιος έχει ένα στερεότυπο που κάποτε πίστευε ή μάλιστα χρησιμοποιούσε; 
Πώς αισθάνθηκε να αντιδράσει ενεργά σε ένα στερεότυπο; 
Από πού προέρχονται τα στερεότυπα; 
Τι μπορούμε να κάνουμε εναντίον στερεοτύπων; 
 

 
 

Αξιολόγηση Διαμορφωτική αξιολόγηση από ομότιμους και ανάδραση 

Πηγές Προσαρμοσμένο από: Diversity Activities, UniversityofHouston 

www.uh.edu/cdi/diversity_education/resources/activities/pdf/diversity%20activities-resource-guide.pdf 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΝΑ 
ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Θεωρητικές πληροφορίες 

Το επίκεντρο της ενότητας 3 είναι να υποστηρίξουμε τους ενήλικες εκπαιδευόμενους στις 

ανεξάρτητες μελέτες τους, οι οποίες έτσι ενισχύουν τις γνώσεις που αποχτήθηκαν σε 

προηγούμενα μαθήματα. 

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έχουν προτεραιότητα σε αυτήν την Ενότητα σε συνδυασμό με τις 
προηγούμενες ενότητες. Θα εστιάσουμε σε ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών, αλλά τα κύρια 

νοητικά χαρακτηριστικά που στοχεύουν οι δραστηριότητές μας είναι τα εσωτερικά κίνητρα, 

ευθύνες πολλαπλών επιπέδων (προτεραιότητες και οργανωτικές δεξιότητες), αξιολόγηση 

προηγούμενων εμπειριών και επίλυση σύνθετων προβλημάτων. 

Εσωτερικό κίνητρο είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για περαιτέρω επέκταση επιπέδων 
γνώσης. Παρέχει την κινητήρια δύναμη πίσω από την επιθυμία να εργαστείς και να βελτιώσεις 
τον εαυτό σου ως ενήλικας εκπαιδευόμενος. 

 
Νευρολογικά όμως, η αυτό-παρώθηση ενεργεί με έναν 
εναλλακτικό τρόπο. Τα νευροδιεγερτικά και οι ορμόνες όπως 

η ντοπαμίνη απελευθερώνονται μετά την ολοκλήρωση 

ορισμένων εργασιών. Μια μελέτη του Munro (2013) 

διαπίστωσε ότι οι άνδρες εκκρίνουν μια υψηλότερη ποσότητα 

ντοπαμίνης από τις γυναίκες μόλις η χημική ουσία 

απελευθερωθεί από το κοιλιακό ραβδωτό σώμα. Η ντοπαμίνη 
έχει επίσης μια περιοδική, κυκλική επίδραση στον ενήλικα 

εκπαιδευόμενο. Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 

είναι ενθουσιασμένος για την επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί και μόλις ολοκληρωθούν, η ντοπαμίνη γίνεται μια θετική 

νευρολογική ενίσχυση για αυτόν και θα δημιουργηθεί 

μεγαλύτερη επιθυμία να ολοκληρωθούν οι εργασίες την 

επόμενη φορά που θα τεθούν. Στην Ενότητα μας,  η 

ανεξάρτητη πτυχή μελέτης αφαιρεί τη μεταβλητή της 

εξωτερικής πίεσης και επισημαίνει το εσωτερικό κίνητρο του 

ενήλικα εκπαιδευόμενου. 

Πρακτική! 
Προτείνετε στους συμμετέχοντες στο εργαστήριο μια άσκηση στην οποία θα 
προβληματιστούν για τις δικές τους συνήθειες όσον αφορά στην αυτο-εκπαίδευση. 
Θα εκτιμήσουν ποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και την 
εκπαίδευση μπορούν να τους χαρίσουν ευχαρίστηση. Αυτό θα τους βοηθήσει να 
διαμορφώσουν τις δικές στρατηγικές για εσωτερικό κίνητρο. Χρησιμοποιήστε την 
άσκηση που προτείνεται σε αυτήν την ενότητα: 
- "Προσοχή και  εστίαση στην ανεξάρτητη μελέτη" 
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Ευθύνες πολλαπλών επιπέδων περιλαμβάνουν μια τεράστια ποσότητα αρχών στο θέμα 
της νευροανδραγωγικής, μεταξύ αυτών των αρχών είναι οι προτεραιότητες και οι οργανωτικές 
δεξιότητες. 

Αυτό το χαρακτηριστικό συγκλίνει στο πλαίσιο της μάθησης 
που συμβαίνει σε ανεξάρτητα και δια ζώσης μαθήματα, καθώς 
δίνει έμφαση στην πραγματική εφαρμογή αυτού που έχει 
διδαχθεί / μάθει. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι πρέπει να 
μάθουν με μέγιστη αποτελεσματικότητα ώστε να γίνουν 
αποτελεσματικοί ενήλικες εκπαιδευόμενοι και να τηρούν τις 
βασικές αρχές της νευροανδραγωγικής. Οι δραστηριότητες 
που σχεδιάζονται για αυτήν την ενότητα θα χρησιμοποιήσουν 
υποθετικά σενάρια για να δημιουργήσουν μαθησιακά μοτίβα 
τα οποία θα μπορούν εύκολα να μεταφερθούν στην 
επαγγελματική και προσωπική ζωή του ενήλικα 
εκπαιδευόμενου. Αυτό είναι εφικτό λόγω της 
νευροπλαστικότητας των ενήλικων εκπαιδευομένων. Η μελέτη 
που διεξήχθη από τον Maguire (2006) διαπίστωσε ότι οι 
ενήλικες εξακολουθούν να έχουν την ικανότητα να αλλάζουν 
το πρότυπο και τη νευροβιολογία ορισμένων περιοχών του 
εγκεφάλου. Η εντατική και συνεχής εστίαση σε αυτές τις 
νευρολογικές λειτουργίες μπορεί να προωθήσει τη 
νευροπλαστικότητα ακόμα και σε προχωρημένης ηλικίας 
άτομα. 

 
 

Πρακτική! 
 
Προτείνετε στους συμμετέχοντες στο εργαστήριο μια άσκηση στην οποία θα προσπαθήσουν να 
ελέγξουν τις δικές τους δεξιότητες στον προγραμματισμό και στην οργάνωση των 
δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιήστε την άσκηση που προτείνεται σε αυτήν την ενότητα: 
 
- "Προτεραιότητα και προσαρμογή για ανεξάρτητη μελέτη" 

 
 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτή.. 

41 

 

Αξιολόγηση προηγούμενων πληροφοριών είναι μια ολοκληρωμένη αλλά λιγότερο γνωστή τεχνική για τη 
βελτίωση της ικανότητας μάθησης ενός ενήλικα εκπαιδευόμενου. 

Η αυτοαξιολόγηση και η αυτοκριτική είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του 
ενήλικα εκπαιδευόμενου, τη διανοητική ακαμψία που είναι εμπόδιο στην πρόοδο και 

αποδοχή των νέων δεξιοτήτων. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τη βιολογική ακαμψία του 

εγκεφάλου ενός ενήλικα. Η προαναφερθείσα νευροπλαστικότητα των ενηλίκων τους 

επιτρέπει να αναπτύσσουν περιοχές του εγκεφάλου καλά πέρα από την παιδική ηλικία. 

Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο για την πεισματικότητα της σκέψης και την έλλειψη 

αυτοκριτικής που εφαρμόζεται στις προηγούμενες εμπειρίες από τον μέσο ενήλικα. Η 

αυτοαξιολόγηση επιτρέπει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να είναι πιο δεκτικοί στις 

νέες πληροφορίες, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα παράθυρο για να ξαναζήσουν τις πρώην 

στιγμές ορόσημα στις ζωές τους. Η αυτοαξιολόγηση λειτουργεί ως μηχανισμός 
αναπροσαρμογής ορισμένων καθιερωμένων γνωστικών προτύπων που μπορεί να αποτελέσουν 
εμπόδιο στη βελτίωση της συνολικής ικανότητας να μάθει ως ενήλικας. Μια μόνη αυτοαξιολόγηση δεν θα αλλάξει όλη 

τη συμπεριφορά του ενήλικα εκπαιδευόμενου αλλά η κατανόηση των αρχών και της ικανότητας αυτοαξιολόγησης θα 

αποτελέσει τον κύριο στόχο αυτής της δραστηριότητας. Η εστίαση θα επικεντρωθεί στην αναβάθμιση των αναλυτικών 

δεξιοτήτων, όπως ανάθεση ρόλων, διαχείριση του έργου κλπ. Αυτές οι αναλυτικές δεξιότητες εξασκούν το αριστερό 

ημισφαίριο του εγκεφάλου, καθώς πρόκειται για τη διάσπαση πληροφοριών και τη λογική σκέψη. 

Επίλυση σύνθετων προβλημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για πολλούς εργοδότες. Είναι ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να αναπτυχθεί, διότι η επεξεργασία των πληροφοριών και η επίλυση των 

προβλημάτων είναι τόσο συνηθισμένες, αλλά ζωτικής σημασίας σε περιβάλλοντα υπό πίεση. 

Η αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δια ζώσης 

μαθήματα δεδομένου ότι η ανεξάρτητη μελέτη είναι η ιδανική ατμόσφαιρα για την άσκηση 

της θεωρίας που διδάσκεται σε αυτά τα δια ζώσης μαθήματα. Ο κροταφικός λοβός θα 

δουλέψει ενώ επιλύει σύνθετα προβλήματα, καθώς απαιτεί την ερμηνεία των 

πληροφοριών τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό περιβάλλον. Για άλλη μια 

φορά, η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου του ενήλικα εκπαιδευόμενου θα επιτρέψει την 

ανάπτυξη του κροταφικού λοβού. Ωστόσο, αυτό απαιτεί έντονη εκπαίδευση για να αλλάξει 

φυσικά και ως εκ τούτου να βελτιώσει δραστικά την ικανότητα του κροταφικούλοβού 

 

Πρακτική! 
 
Προτείνετε στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου μια άσκηση στην οποία, ενεργώντας σε ομάδες, θα 
πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητες χρήσιμες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μετά την 
ολοκλήρωση της εργασίας, βεβαιωθείτε ότι αξιολογείτε και αναλύετε από κοινού την αποκτηθείσα 
εμπειρία. Χρησιμοποιήστε την ιδέα για τη δραστηριότητα που προτείνεται σε αυτή την ενότητα: 
- "Πληροφορική και επίλυση προβλημάτων για ανεξάρτητη μελέτη" 
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Σενάρια εργαστηρίων για ενήλικες συμμετέχοντες 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 
Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

• Να αναπτύξουν αυτο-προβληματισμό, ιδιαίτερα για τις εργασιακές τους συνήθειες 

• Να αναγνωρίζουν παράγοντες αυτό-παρώθησης, εσωτερικών κινήτρων 

• Να μάθουν να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους περισπασμούς 

• Να βελτιώσουν την παραγωγικότητα όταν εργάζονται μόνοι 
 

 

Διάρκεια 45λεπτά 

Υλικά 

• Χαρτί 

• Μαρκαδόροι,στυλό 

 • Υπολογιστές για προβολή βίντεο  

Μέθοδοι και μορφές εργασίας 

Το "Εργάζομαι και Παίζω, Work and Play" είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε από τον 

καθηγητή Mark Williams του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για τον εντοπισμό 

δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την παραγωγικότητά σας. Η μεθοδολογία είναι πολύ 

απλή στην εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες πρέπει πρώτα να αναφέρουν τις 
δραστηριότητες που συνήθως ολοκληρώνουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Στη 

συνέχεια πρέπει να τις κατηγοριοποιήσουν σε αυτές που είναι «επωφελείς» ή σε αυτές 

που «αποσπούν την προσοχή». Αυτές που είναι επωφελείς είναι οι δραστηριότητες 

εκείνες που ο συμμετέχων θεωρεί παραγωγικές για τις εργασίες του. 

 

Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή είναι εκείνες 

που απομακρύνουν από την εργασία σας, καθυστερούν τα καθήκοντα που σκοπεύετε 

να ολοκληρώσετε και τελικά σας εξαντλούν. Το  Εργάζομαι και Παίζω, Work and Play 

δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μειώσουν ή να αλλάξουν τις 
δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή, ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν 

ανεξάρτητα με μεγαλύτερη εστίαση και αποτελεσματικότητα. Τελικά, αυτό θα τους 

παρακινήσει να μελετήσουν ανεξάρτητα. 

Σε ομάδες, θα βρουν λύσεις για τη μείωση αυτών των δραστηριοτήτων που αποσπούν 

την προσοχή. Αυτό θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να μάθουν και να μοιραστούν 

εμπειρίες. 
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Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

Εισαγάγετε το θέμα εμφανίζοντας το ακόλουθο βίντεο στους συμμετέχοντές σας: 

https://www.youtube.com/watch?v=tf9ZhU7zF8s. Αυτό το βίντεο δείχνει δύο 

πράγματα. Πρώτον, τη δύναμη της πληροφορικής να μας αποσπάσει την 

προσοχή και τελικά να μας εξαντλήσει. Αφού ξοδεύουμε πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, 

συχνά τελειώνουμε με συναισθήματα λύπης, απογοήτευσης και εξάντλησης. 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν μπορούν να κατονομάσουν μια στιγμή που 

έχουν αισθανθεί έτσι. Το βίντεο δείχνει επίσης την ισχύ της πληροφορικής ως 

εργαλείο ενεργοποίησης. Μας επιτρέπει να συγκεντρώσουμε περισσότερες 

πληροφορίες, να μάθουμε νέα πράγματα και να οικοδομήσουμε σχέσεις. 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν έχουν εμπειρία χρήσης Η/Υ που τους έχει 

ενεργοποιήσει, κινητοποιήσει. Αυτό το εργαστήριο σκοπεύει να διασφαλίσουμε ότι 

η χρήση της τεχνολογίας, πληροφορικής, είναι ένα εργαλείο ενεργοποίησης, 

κινητοποίησης και να αναγνωρίσουμε τις στιγμές που μας αποσπά την προσοχή. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εργάζονται ξεχωριστά.Καθένας 

με ένα στυλό και χαρτί, θα πρέπει να δημιουργήσει μια λίστα με τις δραστηριότητες που 

ολοκληρώνουν χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους κατά τη διάρκεια 

της ημέρας. Ο πίνακας πρέπει να φαίνεται ως εξής: 

Ηλεκτρονική 

δραστηριότητα 

Επωφελείς δραστηριότητες/απόσπαση 

προσοχής 

Διόρθωση 

1.   

2.   

3.   

Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λεπτομερέστερος και να 

αναφέρει πότε πραγματοποιείται κάθε τι. Θα πρέπει να περιλαμβάνει για 

παράδειγμα, «έλεγχο του Facebook όταν ξυπνάω». 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιδιώξουν να έχουν τουλάχιστον 15 στοιχεία. 

2. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κατηγοριοποιήσουν αυτές τις 

δραστηριότητες σε παραγωγικές, αυτές που είναι «επωφελείς » ή σε περισπασμούς, 

αυτές που «αποσπούν την προσοχή» στη 2η στήλη. Οι δραστηριότητεςπου 

που είναι επωφελείς είναι εκείνες που ο συμμετέχων θεωρεί παραγωγικές για τα γενικά 

καθήκοντά του. Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες απόσπασης προσοχής είναι 

εκείνες που σας απομακρύνουν από την εργασία σας, καθυστερούν τα καθήκοντα που 

σκοπεύετε να ολοκληρώσετε και τελικά εξαντλήστε. 

3. Και πάλι μεμονωμένα, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 

προβληματιστούν σχετικά με τις δραστηριότητες που τους αποσπούν τηνπροσοχή. 

Πόσο συχνά συμβαίνουν αυτά; Πώς αισθάνονται μετά; Τι "ενεργοποιεί" τη 

δραστηριότητα; 

Με τις δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή, ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να βρουν τρόπους για να τις «διορθώσουν», δηλαδή πώς να τις 

αφαιρέσετε ή να τις μετατρέψετε σε παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτές θα πρέπει 

να είναι σύντομες προτάσεις στην 3
η
 στήλη. 

4. Σε ομάδες, οι συμμετέχοντες πρέπει τώρα να μοιραστούν 3 δραστηριότητες 

που αποσπούν την προσοχή τους (εκείνες που δυσκολεύονται να διορθώσουν),  

άλλοι συμμετέχοντες πρέπει να προτείνουν λύσεις. Κάθε συμμετέχων έχει 5 λεπτά για 

να συζητήσει τις δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή και να βρει λύσεις. 

https://www.youtube.com/watch?v=tf9ZhU7zF8s
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Φέρτε όλες τις ομάδες μαζί και ανοίξτε μια γενική συζήτηση. Εξηγήστε μια προσωπική 

εμπειρία και διορθωτικές κινήσεις που έχετε πάρει. Για παράδειγμα, όταν εργάζεστε σε 

απευθείας σύνδεση, έχετε αποφασίσει να εργαστείτε για 25 λεπτά και να κάνετε 5 λεπτά 

διάλειμμα, επειδή έχετε διαπιστώσει ότι οι περισπασμοί έρχονταν κάθε 30 λεπτά. Ανοίξτε τη 

συζήτηση με τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- Ποιες είναι οι πιο επωφελείς, παραγωγικές σας δραστηριότητες; 

- Ποιες είναι οι πιο διαταρακτικές σας δραστηριότητες; 

- Τι διορθώσεις θα κάνετε σήμερα; 

 

Αξιολόγηση Διαμορφωτική αξιολόγηση από συναδέλφους και ανατροφοδότηση 
 

Πηγές Προσαρμοσμένο από: „Mindulness: a practical guide to finding peace in a franticworld” 

 

 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Μαθησιακά 
αποτ

•
ελέσμα

τα 

                  Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων κατά τη χρήση    εργαλείων 
πληροφορικής  

                 Αποτελεσματική επικοινωνία μέσω της πληροφορικής 

Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου όταν εργάζεστε στο διαδίκτυο 
Υιοθέτηση εργαλείων πληροφορικής 

Εργασία σε ομάδες μέσω ενός εργαλείου πληροφορικής 

Διάρκεια 120 λεπτά 
 

Υλικά •Χαρτί 

• Μαρκαδόροι,στυλό 

• Υπολογιστές 

                   Μέθοδος και  
                  μορφές εργασίας 

Το "Trick Presentation, παρουσίαση τέχνασμα" είναι ένα ενεργητικό εργαστήριο μάθησης. Οι 

συμμετέχοντες θα κληθούν να συνεργαστούν υπό πίεση, για να ολοκληρώσουν μια 

παρουσίαση. Αυτό αναπτύσσει μια σειρά οργανωτικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται, 

όπως: προτεραιότητα, ανάθεση αρμοδιοτήτων, καθορισμός στόχων και επίτευξη. 

Δεύτερον, διδάσκει στους συμμετέχοντες να μην βασίζονται πλήρως στα εργαλεία 

πληροφορικής. Στην περίπτωση των παρουσιάσεων, πολλοί άνθρωποι διαβάζουν τις οθόνες. 

Συχνά, επειδή τα εργαλεία πληροφορικής είναι τόσο ισχυρά και βολικά, μπορεί να μας 

κάνουν πιο «τεμπέληδες». Το «τέχνασμα» στο τέλος της δραστηριότητας διασφαλίζει ότι δεν 

μπορούν να βασίζονται στην παρουσίαση του PowerPoint. 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί αγχωτική, λόγω των χρονικών περιορισμών, της 

δημόσιας ομιλίας και του «τεχνάσματος, κόλπου» στο τέλος. Είναι σημαντικό το θέμα που 

πρέπει να παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες να είναι «χαζό, γελοίο, ανόητο». Αυτό απομακρύνει 

οποιαδήποτε έννοια της αμηχανίας και αυξάνει τη διασκέδαση. 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εισαγάγετε το μάθημα ρωτώντας τους συμμετέχοντες εάν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ 

παρουσίαση PowerPoint. Μπορείτε να εμφανίσετε στους συμμετέχοντες το παρακάτω βίντεο: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AniBkkAQoTo. 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι λάθος συμβαίνει με αυτό το βίντεο. Οι συζητήσεις πρέπει να 

είναι γύρω από μια μικρή προετοιμασία πάνω στην εξάρτηση από την τεχνολογία της 

πληροφορίας (η οποία απελευθερώνει τους θεατές) και την ανάγκη αυτοσχεδιασμού. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AniBkkAQoTo


Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτή.. 
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Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παρουσία τεχνάσματος, Trick 

1. Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται σε ομάδες 3-4. Θα έχουν 20 λεπτά για να προετοιμάσουν 

μια παρουσίαση. Το θέμα της παρουσίασης είναι: Διαφήμιση για έναν διοργανωτή εκδηλώσεων 

που θέλει να αγοράσει 3000 κουτάλια από εσάς. Η παρουσίαση δεν θα διαρκέσει περισσότερο 

από 5 λεπτά. Η παρουσίαση πρέπει να περιλαμβάνει παρουσίαση τουPowerPoint. 

2. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν τη διαφήμισή τους. Ωστόσο, 

δεν θα υπάρχει υπολογιστής και προβολέας. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες δεν θα μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τις παρουσιάσεις PowerPoint τους. Αυτό θα τους αναγκάσει 

νααυτοσχεδιάσουν. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Διευκολύνετε μια ομαδική συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες. Θέστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- Τι σχεδιάσατε να παρουσιάσετε με τοPowerPoint; 

- Με ποιο τρόπο το τέχνασμα άλλαξε το σχέδιόσας; 

Θα πρέπει να τους ζητήσετε να είναι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς. Για παράδειγμα, 

κάποιοι μπορούν να παραδεχτούν ότι ήθελαν να βάλουν πολλές πληροφορίες στην 

παρουσίαση του PowerPoint. Αυτό μπορεί να είναι έτσι ώστε να μιλήσουν λιγότερο ή να 

διαβάσουν την οθόνη 
 

 
Αξιολόγηση Διαμορφωτική αξιολόγηση από συναδέλφους καιανατροφοδότηση 

 

 
Πηγή Προσαρμοσμένο από: „Mindulness: a practical guide to finding peace in a franticworld” 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑI ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

• Χρήσητόσοτηςπληροφορικήςόσοκαιτηςανεξάρτητηςπροσπάθειαςγιατην 

επίλυση ενόςπροβλήματος 

• Χρήσηαπλώνμεθόδωνγιατηνολοκλήρωσησύνθετωνπροβλημάτων 

• Ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην επίλυσηπροβλημάτων 
 

 

Διάρκεια 60λεπτά 

Υλικά 

• Υπολογιστές 

• Αυγά 
• Πλαστικέςτσάντες 

• Σελοτέιπ 

• Σπάγκος 

• Εφημερίδες 

 

Μέθοδος 

και μορφές 
εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 
Υλοποίηση 
( ροή 
εργασίας) 

Στην ανεξάρτητη μελέτη, συχνά βασιζόμαστε στον εαυτό μας για την επίλυση σύνθετων 

προβλημάτων. Για την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων, πρέπει να είστε σε 

θέση να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τους πόρους γύρω σας. Στην πραγματικότητα, 

τα εργαλεία πληροφορικής μπορούν να σας επιτρέψουν να λύσετε αποτελεσματικά τα 

προβλήματα. 

Το παρακάτω εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων και να χρησιμοποιήσει εργαλεία πληροφορικής για να υποστηρίξει αυτή την 

εξέλιξη. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μάθουμε ότι δεν εξαρτώνται αυτά υπερβολικά από τα 

εργαλεία πληροφορικής και να διασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε και τους δικούς 

μας πόρους στην επίλυση προβλημάτων. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αλεξίπτωτο αυγών 

1. Σε ομάδες, οι συμμετέχοντες έχουν 30 λεπτά για να αναπτύξουν μια ιδέα, να 

σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν μια εφεύρεση που προστατεύει ένα αυγό εάν 

ριχτεί έξω από ένα παράθυρο, χωρίς να σπάσει το αυγό. Οι ομάδες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν μόνο τους πόρους και τα υλικά που τους έχουν δοθεί. Είναι σε  

θέση να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή για να αναζητήσουν λύσεις. Ωστόσο, δεν 

επιτρέπεται να αναζητούν λέξεις-κλειδιά: "Αυγό" και"Αλεξίπτωτο". 

2. Κάθε ομάδα θα δοκιμάσει έπειτα την εφεύρεσή της, ρίχνοντάς την έξω από ένα 

παράθυρο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Διευκολύνετε μια ομαδική συζήτηση σχετικά με τις εφευρέσεις που έχουν 

δημιουργήσει. Ρωτήστε βασικές ερωτήσεις, όπως: 

- Γιατί χρησιμοποιήσατε κάθε πόρο; 

- Γιατί χρησιμοποιήσατε τον υπολογιστή; 

Η συζήτηση πρέπει να οδηγήσει σε μια συζήτηση για την απλότητα. Ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος προστασίας του αυγού είναι να το τυλίξετε στην εφημερίδα. 

Η απλότητα είναι συχνά η πιο αποτελεσματική στρατηγική για την επίλυση 

προβλημάτων. Εξηγήστε ότι τα εργαλεία πληροφορικής μπορούν συχνά να 

"περιπλέξουν" τις λύσεις. Επομένως, είναι σημαντικό να βρεθεί μια απλή λύση. 

 

Αξιολόγηση  Διαμορφωτική αξιολόγηση από συναδέλφους καιανατροφοδότηση 

Πηγές Προσαρμοσμένο από: KEFW Community Masterclass 



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες που 
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Βιβλιογραφικές πηγές για αυτοεκπαίδευση 

Άρθρα 

 

• B.Schilström, H.M.Svensson, T.H.Svensson, G.G.Nomikos (1998). Nicotine and food induced dopamine release 

in the nucleus accumbens of the rat: Putative role of α7 nicotinic receptors in the ventral tegmental area, 
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• O.C. Schultheiss, M.M. Wirth, Ch.E. Waugh, S.J. Stanton, E.A. Meier, P. Reuter-Lorenz (2008). Exploring the 
motivational brain: effects of implicit power motivation on brain activation in response to facial expressions 
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• C.E.L. Stark, Y. Okado (2003). Making Memories without Trying: Medial Temporal Lobe Activity Associated with 
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MAA 
 

Θεματικοί ιστοχώροι 

 

• Maguire, neuroplasticity study: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17024677 

• Soft skills in the workplacebreakdown: 

https://www.monster.com/career-advice/article/soft-skills-you-need 

• Neurologybasics: 

http://www.neuro-bs.com/2015/11/basic-neurology-101/ 
 

Βιβλία 

• ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning, 2018, 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong- 

learning.pdf 

• Directorate-General for Education and Culture (European Commission) (2016) Cultural awareness 
and expression handbook, Open method of coordination (OMC) working group of EU Member States’ 

experts on ‘cultural awareness and expression –Study, 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1/ 
language-en 

• Tertiary Education Commission Teaching Adults to Listen and Speak toCommunicate: 

Using the Learning Progressions, 2009 by the Tertiary Education Commission, New Zealand Government, 

www.literacyandnumeracyforadults.com/resources/354524 

 

Ιστοχώροι ιστοσελίδες 

• The Mind and the Brain: Neuroplasticity and the Power of Mental Force By JeffreySchwartz 

• Development of Neurotransmitter Sensor Using Polycarbazole By RavindraKawde 

 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452298
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17024677
http://www.monster.com/career-advice/article/soft-skills-you-need
http://www.neuro-bs.com/2015/11/basic-neurology-101/
http://www.literacyandnumeracyforadults.com/resources/354524
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

Θεωρητικές πληροφορίες 

Ο εγκέφαλος είναι το πιο περίπλοκο τμήμα του ανθρώπινου σώματος 

και υπάρχουν τόσα πολλά που οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμα 

για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Ωστόσο, η δεκαετία του '90 

ονομάστηκε Δεκαετία του Εγκέφαλου λόγω της έκρηξης της γνώσης 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν και 

αναπτύσσονται και πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος για να διαχειρίζεται 

καθημερινές δραστηριότητες. Κάθε άτομο μαθαίνει όμοια, αλλά και με 

διαφορετικούς τρόπους, με βάση το μοναδικό εγκέφαλό του. Μέσα από 

μελέτες και τη χρήση της τεχνολογίας, οι επιστήμονες ήταν 

κυριολεκτικά σε θέση να εισχωρήσουν ανεπιφύλακτα στον εγκέφαλο 

καθώς έλαβαν και ανέλυσαν ερεθίσματα. Με αυτόν τον τρόπο, ήταν σε 

θέση να προβάλλουν και να φωτογραφίζουν διαφορετικές  περιοχές 

του εγκεφάλου, καθώς καταλάβαιναν τις πληροφορίες που λάμβαναν. 

Το αποτέλεσμα ήταν μια εικονική χαρτογράφηση του εγκεφάλου για να 

εντοπιστεί που συνέβησαν πολλές εξειδικευμένες λειτουργίες. Λόγω 

αυτών των πληροφοριών, τώρα κατανοούμε καλύτερα πώς και πού 

συμβαίνει η μάθηση και μπορούμε να αναπτύξουμε στρατηγικές για 

την ενίσχυση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. 
 

 

Επιπτώσεις της μάθησης βασισμένης στον εγκέφαλο στο χώρο εργασίας 
 

Για χρόνια, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές έχουν χρησιμοποιήσει παιχνίδια, μουσική και άλλες στρατηγικές 

τόνωσης για να διδάξουν βασικές καθημερινές και επαγγελματικές δεξιότητες. Τι αλλάζει αργότερα στα 

περιβάλλοντα μάθησης και ειδικά στα περιβάλλοντα μάθησης στο χώρο εργασίας; Γιατί οι ενήλικες αναμένουν 

συχνά ένα περιβάλλον μάθησης που είναι συντηρητικό και άκαμπτο, όπου κάποιος τους κάνει διάλεξη και πού 

πρέπει απλά να σημειώνουν και στη συνέχεια να καταλάβουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους 

ζητούνται; Πολύ συχνά πρόκειται για σχολικές συνήθειες. Εν τω μεταξύ, η μάθηση ενός ενήλικα, συμβαίνει 

περισσότερο στο χώρο εργασίας και είναι πολύ διαφορετική από τη διδασκαλία των παιδιών και των νέων. 

Υποθέτοντας ότι το επαγγελματικό περιβάλλον πρέπει να αποτελεί πηγή ανάπτυξης για όλους και συστηματική 
 

Αυτό ισχύει όχι μόνο για την τυπική εκπαίδευση ή κατάρτιση, αλλά και στο πλαίσιο της 

μάθησης στο χώρο εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Απλά φανταστείτε να είστε σε θέση να παίξετε παιχνίδια, να κάνετε μαγικά, να εμφανίσετε 

δημοφιλή τμήματα βίντεο, να ακούσετε μια ποικιλία μουσικής, να απολαύσετε μια παλέτα 

χρωμάτων, να σχεδιάσετε γελοιογραφίες και να πληρωθείτε γι’ αυτό! 
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βελτίωση των ικανοτήτων, θα πρέπει να προσαρμόζεται στις γνωστικές συνθήκες των ενηλίκων, όπως κάθε 

άλλο μαθησιακό περιβάλλον. Εφαρμόζοντας μερικές βασικές έννοιες της μάθησης που βασίζεται στον 

εγκέφαλο, μπορείτε να βοηθήσετε να υποκινήσετε τους εκπαιδευόμενους, ενώ ταυτόχρονα κάνετε πιο 

διασκεδαστική την εκπαίδευση / τα εργαστήρια. Ένα επαγγελματικό μαθησιακό περιβάλλον δεν πρέπει να 

σημαίνει πλήξη και κλισέ. 

Το πιο σημαντικό, με τη χρήση τέτοιων εργαλείων και τεχνικών, είναι ότι μπορείτε να εμπλέξετε καλύτερα και να 

κάνετε τους εκπαιδευόμενους σας να ενδιαφερθούν και να αυξήσετε την ευκαιρία για ένα πιο ισχυρό 

μαθησιακό αποτέλεσμα. Εναπόκειται σε εσάς να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράδειγμα και να μυήσετε τους 

εκπαιδευόμενους σε μια νέα κατάσταση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μαθητοκεντρικό και φιλικό προς τον 

εγκέφαλο - ένα περιβάλλον που θα κάνει τους εκπαιδευόμενους να καθίσουν, να δώσουν προσοχή και να 

συμμετάσχουν ενεργά στη δική τους μάθηση, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα μαθησιακά 

αποτελέσματά τους. 

Πρακτική 
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εμποδίζουν τις διαδικασίες μάθησης στο χώρο 
εργασίας είναι η εξάντληση. Προτείνετε στους συμμετέχοντες στο εργαστήριο μια άσκηση στην οποία 
μαθαίνουν απλές τεχνικές για να το εξουδετερώσουν πρόβλημα. Χρησιμοποιήστε την ιδέα για τη 
δραστηριότητα που προτείνεται σε αυτήν την ενότητα: 
- "Κίνητρα για εργασία και απασχόληση’’ 

Δημιουργία ενός φιλικού προς τον εγκέφαλο περιβάλλοντος στο χώρο 
εργασίας 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να διδάξετε στους ενήλικες πώς να δημιουργήσουν ένα φιλικό 

περιβάλλον εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης γύρω τους. Στο πλαίσιο αυτό, ένα μαθησιακό περιβάλλον 

που βασίζεται στον εγκέφαλο διαφέρει από τους τυπικούς χώρους με πολλούς τρόπους. Κάθε στοιχείο του 

εργασιακού περιβάλλοντος θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της εργασίας και της μάθησης. Σε ένα μαθησιακό 

περιβάλλον που βασίζεται στον εγκέφαλο, υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

 

 

 

 

  
 

Πηγή: Bob Lucas is managing partner for Global Performance Strategies in Orlando, Fla. https://www.bobpikegroup.com/blog/289. 
2018.04.10. 

Η αλληλεπίδραση αναμένεται 
και λαμβάνεται από τους 

εκπαιδευόμενους 

Χρησιμοποιούνται πολλαπλοί 
τύποι βοηθημάτων 

εκπαίδευσης 

Οι ατομικές διαφορές 
αναγνωρίζονται ή 

αντιμετωπίζονται 

 
Εμφανίζονται πολύχρωμες 

αφίσες και εικόνες 

 
Ευχάριστη μουσική υπόκρουση 

παίζει κατά την είσοδο 

 
Χρησιμοποιείται φωτισμός 

φυσικού ή πλήρους φάσματος 

Αβίαστο, ανοιχτό, εξωστρεφή 
εκπαιδευτή που διευκολύνει τη 

μάθηση 

 
Πολλά εποικοδομητικά σχόλια 

δίδονται στους 

εκπαιδευόμενους 

Αναφέρονται όλοι οι τρόποι 
μάθησης (οπτικός, ακουστικός, 

κιναισθητικός) 

Δραστηριότητες συμμετοχής 
χρησιμοποιούνται για τόνωση 

των μαθητών 

 
Πολλαπλή νοημοσύνη  

είναι αποδεκτή 

 
Διευθετούνται τα θρανία για 

συμμετοχή της ομάδας 

Προσφέρονται άφθονα και 
κατάλληλα αναψυκτικά για 

ενυδάτωση 

 
Η επίλυση προβλημάτων και η 

πρόκληση είναι κοινά 

 
Επιβραβεύσεις  

χρησιμοποιούνται για να 
βοηθήσουν τα κίνητρα των 

μαθητών και να δημιουργήσουν 

μια θετική ατμόσφαιρα 

http://www.bobpikegroup.com/blog/289
http://www.bobpikegroup.com/blog/289
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Οπτικοί παράγοντες επηρεάζουν την ψυχική σας 

ευεξία: πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο χρώμα για να 

διασφαλιστεί ότι η διάθεση των εργαζομένων είναι καλή, 

για να ενθαρρυνθεί η παραγωγικότητα. Ο χαρακτήρας του 

χώρου επηρεάζει τα ανθρώπινα συναισθήματα και τη 

συμπεριφορά. 
 

Ακουστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία 

σας: Το πρόβλημα ήχου ή θορύβου σε ένα γραφείο είναι 

κάτι που δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι όταν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος, τα 

σφάλματα στην εργασία μειώνονται και η 
παραγωγικότητα 

 
Ακουστικοί 
παράγοντες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οπτικοί 
παράγοντε 

Εργονομικοί 
παράγοντες 

 

 

 

 
 

Ένα επαγγελματικό 
φιλικό προς τον 

εγκέφαλο περιβάλλον 

 

 
 

Κιναισθητικοί 

 

 

 

 

 
Οσφρητικοί 

παράγοντες 

αυξάνεται. Ο θόρυβος λειτουργεί ωςπεριβαλλοντικό άγχος 
ς
 

που σχετίζεται με την ικανοποίηση στο περιβάλλον εργασίας. 

παράγοντες 

 

 
• Οσφρητικοί παράγοντες επηρεάζουν την ευημερία σας: Από την άποψη της γνώσης, η διάθεση 

έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη δημιουργικότητα με το τυπικό εύρημα ότι οι άνθρωποι με 

θετική διάθεση παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα δημιουργικότητας από ό, τι τα άτομα με 

κακή διάθεση. Οι οσμές μπορούν επίσης να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα. Όταν οι 

άνθρωποι εκτίθενται σε οσμή που τους άρεσε η δημιουργικήεπίλυσηπροβλημάτων ήταν 

καλύτερη από ότι ήταν όταν εκτέθηκαν σε μια δυσάρεστη οσμή. 

• Κιναισθητικοί παράγοντες επηρεάζοντας την ευημερία σας: "Ας ασχοληθούμε με την 
κατάσταση" . Ο κιναισθητικός υπάλληλος ή ο συνεργάτης που επιθυμεί να κάνει χωρίς δεύτερη 

σκέψη! Τα πηγαίνουν καλά με πράγματα που απαιτούν συντονισμό χέρι-μάτι. Αυτοί είναι οι 

άνθρωποι που δεν θα μπορούν να καθίσουν για ώρα στις συναντήσεις. Είναι επίσης πολύ 
συμπονετικοί απέναντι σε άλλους. Συμβουλές για την παρουσίαση σε κιναισθητικούς 

εργαζόμενους: αποφύγετε τις στατικές καταστάσεις όπου πρέπει να κάθεστε και να ακούτε. 

• Εργονομικοί παράγοντες επηρεάζουν την ευημερία σας: Η κακή στάση στη δουλειά είναι μια 

σημαντική αιτία πόνου στο κεφάλι, στην πλάτη ή στο λαιμό, τραυματισμό του στελέχους, 
μυοσκελετικές παθήσεις και άγχος εργασίας, με αποτέλεσμα όχι μόνο την κακή υγεία των 

εργαζομένων, αλλά και χάσιμο χρόνου και παραγωγικότητας. Πολλές μελέτες σχετικά με τη 

συσχέτιση μεταξύ της στάσης και της παραγωγικότητας στο χώρο εργασίας έδειξαν ότι το 75% 

των συμμετεχόντων που εκπαιδεύτηκαν εκτενώς για να βελτιώσουν τις συνήθειες της στάσης, 

μείωσε τον πόνο στην πλάτη και αισθάνθηκε πιο παραγωγικό στην εργασία. 
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Δημιουργήστε ένα φιλικότερο προς τον εγκέφαλο επαγγελματικό 
περιβάλλον 

Μια θεμελιώδης πτυχή του περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας που συμβάλλει στη συμπεριφορά των 

εργαζομένων είναι η διαρρύθμιση του χώρου γραφείων. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι το εσωτερικό κλίμα 

επηρεάζει τόσο την υγεία όσο και την απόδοση, γεγονός που με τη σειρά του επηρεάζει την παραγωγικότητα. 

Μερικές μελέτες που έγιναν από τους ερευνητές δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι γραφείου αναφέρθηκαν στο ότι 

είναι λιγότερο κουρασμένοι όταν έχουν πρόσβαση σε φυτά ή παράθυρο με θέα και προτιμούν χώρους 

εργασίας με φυτά και παράθυρο με θέα. Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα φυσικά περιβάλλοντα μπορεί να έχουν μια 

θετική  επίδραση στην προσοχή. 

Αξιολογώντας το περιβάλλον εργασίας σας ελέξτε αν είναι: 

 
 Ενθαρρυντικό και εμπνέει τη δημιουργικότητα 

 Ανοιχτό στην επικοινωνία 

 Εξισορροπεί την επαγγελματική με την προσωπική ζωή 

 Ανοιχτό στην κοινωνική μάθηση 

 Εξατομικευμένο λαμβάνοντας υπόψη τις γνωστικές προτιμήσεις 

 Επιτρέπει την αυτονομία και τον έλεγχο 

 Ελεύθερο από άγχος και φόβο 

 Αναπτυσσόμενο 

 Ανοιχτό για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 

 

Πρακτική! 
 
Προτείνετε στους συμμετέχοντες στο εργαστήριο μια άσκηση στην οποία θα αναλύσουν το δικό 
τους περιβάλλον εργασίας. Αυτό θα τους επιτρέψει να παραπέμπουν τις αποκτηθείσες γνώσεις 
στο πρακτικό πλαίσιο της επαγγελματικής τους ζωής. Χρησιμοποιήστε την ιδέα για την άσκηση 
που προτείνεται σε αυτήν την ενότητα: 
 
- "Παράγοντες δημιουργίας κινήτρων στο εργασιακό περιβάλλον " 

 

 

Σενάρια εργαστηρίων για ενήλικες συμμετέχοντες 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

• Να περιγράφετε  τη σημασία των κινήτρων στο πλαίσιο της γνώσης σχετικά 

με τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου 

• Να γίνεται αναστοχασμός του υλικού που μελετάται 

• Να γνωρίζετε τις τεχνικές παραμονής κινήτρων όταν είστε άνεργοι 

• Να μάθετε πώς να δημιουργηθούν επαγγελματικά περιβάλλοντα συμβατά με 

τον εγκέφαλο 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Υλικά •Χαρτί 

• Υλικά γραψίματος(μαρκαδόροι) 

• Υλικό μαθήματος 

 



ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗΣΤΗΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΝΗΛΙΚΩΝΓΙΑΟΜΑΔΕΣΠΟΥΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙΜΕΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 

Υλικάγιατουςεκπαιδευτικούςπουδουλεύουνμεενήλικες 
50 

 

Μέθοδοι και 
μορφές 
εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

Μαθητοκεντρική προσέγγιση στη γνώση 

Ενώ οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να αποτελούν φορέα αρχής σε ένα μαθησιακό 
μοντέλο διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές διαδραματίζουν εξίσου ενεργό 

ρόλο στη διαδικασία μάθησης. Εστιάζουμε σε αυτή τη μέθοδο στο μάθημα, διότι αυτή η 

μορφή μάθησης δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον κινήτρων. 

Ο πρωταρχικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να προωθήσει και να διευκολύνει τη 

μάθηση των μαθητών και τη συνολική κατανόηση του υλικού και να μετρήσει τη 
μάθηση των μαθητών μέσω επίσημων και άτυπων μορφών αξιολόγησης, όπως 

ομαδικά προγράμματα, χαρτοφυλάκια εκπαιδευόμενων και συμμετοχή στο μάθημα. 

Στην μαθητοκεντρική προσέγγιση, η διδασκαλία και η αξιολόγηση συνδέονται επειδή 

η μάθηση των εκπαιδευόμενων μετράται συνεχώς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

των εκπαιδευτικών. 

Ορισμένες συμβουλές για να γίνουν οι διαλέξεις πιο δυναμικές 

 Η οργάνωση είναι τα πάντα: αφιερώνοντας χρόνο σκέψης για το περιεχόμενο της 

διάλεξης δίνεται η ευκαιρία να αξιολογηθούν οι πληροφορίες που πρέπει να 

συμπεριληφθούν. 

 Να είστε εμψυχωτικοί: Προσπαθήστε να διαφοροποιήσετε τον τόνο (ύψος και 

τόνο) της φωνής σας, δεν έχει σημασία πόσο ενδιαφέρον είναι το περιεχόμενο, μια 

μονότονη φωνή αποτελεί εγγύηση για να στείλει μια αίθουσα διαλέξεων γεμάτη 

από εκπαιδευόμενους για ύπνο. 

 Κάντε τη διάλεξη διαδραστική: Μια διαδραστική διάλεξη είναι αυτή που  

περιλαμβάνει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. 

Χρησιμοποιώντας τεχνικές που ενθαρρύνουν όλους τους εκπαιδευόμενους 

να συμμετέχουν, συμβάλλει στην προώθηση της διατήρησης και της μάθησης 

του περιεχομένου που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της διάλεξης. 

 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους συμμετέχοντες τις βασικές πληροφορίες που 

τους εισάγουν στην εργασία: 

1. Ο διδάσκων εξηγεί στους εκπαιδευόμενους τις αρχές της σπουδαιότητας της 

κοινωνικής μάθησης στο πλαίσιο της γνώσης του ανθρώπινου εγκεφάλου, αλλά και στο 

πλαίσιο της μάθησης στο χώρο εργασίας. Κάποια εικόνα θα ήταν χρήσιμη για να δείξει 

ό,τι απεικονίζει τη θεωρία. Λέξεις κλειδιά: κοινωνική νοημοσύνη, κοινωνική 

νευροεπιστήμη, θεωρία του νου, προσομοίωση, ενσυναίσθηση, αμυγδαλή του 

εγκεφάλου, προμετωπιαίο φλοιό, αρθρωτότητα, περιβάλλον εργασίας φιλικό προς τον 

εγκέφαλο. 

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι άνεργοι μπορεί να έχουν προβλήματα με τα κίνητρα 

για δράση. Όταν αρχίζουν να εμφανίζονται τα συναισθήματα κόπωσης, πολλοί 

άνθρωποι επικεντρώνονται σε βραχυπρόθεσμες λύσεις όπως οι διακοπές. Ενώ αυτό 

μπορεί σίγουρα να βοηθήσει, η ανακούφιση είναι συχνά προσωρινή. Πρέπει επίσης να 

επικεντρωθείτε σε στρατηγικές που θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα 

δημιουργήσουν διαρκείς αλλαγές. 

Ας δούμε συγκεκριμένες στρατηγικές που μπορείτε να διατηρήσουν τα κίνητρα σας 

όταν είστε άνεργοι: 

 ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ σας για το 

επιλεγμένο σας πεδίο θα προσελκύσει την προσοχή των πιθανών εργοδοτών και θα 

σας βοηθήσει να επιμείνετε στα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσετε στη διαδρομή. 

Έτσι, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια θέση για την οποία είστε παθιασμένοι. 

Διαφορετικά, ο ψευδής σας ενθουσιασμός μπορεί να ακυρώσει με ακρίβεια πιθανούς 

εργοδότες ή ακόμα και να εκτροχιάσει την ορμή σας όταν εμφανιστούν προκλήσεις. 

Το επόμενο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι να ΔΙΝΕΤΕ τον ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ σας, 

το οποίο είναι απαραίτητο για να διατηρήσετε την αισιοδοξία σας. Εάν αρχίσετε να 

σέρνετε τα πόδια σας ή να κάνετε 
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λιγότερο από ό, τι μπορείτε κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εργασίας σας, η διαίσθησή 

σας θα το αισθανθεί. Και όταν ξέρεις βαθιά ότι δεν δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό, η αυτο- 

αμφιβολία, η αναβλητικότητα και η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορούν να αναδυθούν. 

 
 ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 

Ίσως να μην είστε εντελώς ενήμεροι για το τι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ χρειάζεται για να πάρετε τη 

δουλειά που θέλετε. Σε αυτή την περίπτωση, πάρτε το χρόνο για να ανακαλύψετε τι πρέπει 

να κάνετε ή να καταλάβετε για να φτάσετε εκεί που θέλετε να είστε. 

Αν είναι δυνατόν, απευθυνθείτε στους ανθρώπους του χώρου σας για ενημερωτικές 

συνεντεύξεις. Οι απόφοιτοι σχολών και οι "φίλοι φίλων" μπορούν να είναι σπουδαία 

δίκτυα για να εξερευνήσετε αυτές τις συνδέσεις. 

Ή, ίσως υπάρχει ένα βιβλίο, ένα ιστολόγιο ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκεί έξω που θα 

μπορούσε να σας συμβουλέψει για την αναζήτηση καριέρας. Μη διστάσετε να επενδύσετε 

– με ό,τι μέσο διαθέτετε - στην εκπαίδευση και τις πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να 

φτάσετε εκεί που θέλετε ναπάτε. 

 ΓΙΝΕΤΕ ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ 

Μην φοβάστε να γίνετε μαχητικός όταν πρόκειται για την αναζήτηση εργασίας σας. 

Μπορεί να είναι απογοητευτικό αν δεν βρείτε τη δουλειά που θέλετε ακολουθώντας τις 

παραδοσιακές μεθόδους αναζήτησης εργασίας. ΑΛΛΑ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ. 

Κάνετε ό, τι μπορείτε για να συνδεθείτε με ανθρώπους μέσα στην εταιρεία, 

να είστε ειλικρινείς και (καταλλήλως) επίμονοι. 

 ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

Το να έχει κάποιος κίνητρο περιλαμβάνει να μαθαίνει να αγνοεί τους ανθρώπους που λένε 

"δεν μπορεί να γίνει." Είτε ξεκινάτε τη δική σας επιχείρηση είτε ψάχνετε για την ιδανική 

δουλειά, θα υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή σας που μπορεί να μην πιστεύουν ότι το όνειρό 

σας είναι δυνατό – ειδικά εάν έχετε ψάξει για δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε 

αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να καταλάβετε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους 

φίλους ή μέλη της οικογένειας σας έχουν καλό σκοπό και θέλουν το καλύτερο για εσάς. 

Από την άλλη πλευρά, θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που προτιμούν να επιλέγουν μια 

ασφαλέστερη ή ευκολότερη διαδρομή αντί να επιμείνουν σε αυτό που πραγματικά θέλουν. 

Το καλύτερο που έχετε να κάνετε σε αυτές τις καταστάσεις είναι να αναγνωρίσετε ότι ο 

άνθρωπος που αμφιβάλλει για τις προοπτικές σας έχει τη δική του άποψη με βάση τα δικά 

του παραδείγματα και τις δικές του συνθήκες ζωής. Δεν χρειάζεται να επηρεάσει τη 

διάθεσή σας, τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας. Να είστε περιτριγυρισμένος από 

ανθρώπους που έχουν καταφέρει πράγματα με τη φροντίδα σας. 

 
2. Δημιουργούνται ομάδες 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα πρέπει να συζητήσει 2 θέματα: 

 Πώς αυτές οι τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητα ενός 

ενήλικα; 

 Ποιες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ενήλικες που ανήκουν σε 

μειονεκτούσες ομάδες; 

Οι ομαδικές συζητήσεις θα πρέπει να διαρκέσουν 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια ο 
εκπρόσωπος κάθε ομάδας πρέπει να παρουσιάσει τα συμπεράσματα στην ολομέλεια. 
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Αξιολόγηση Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να κάνουν διάλογο και 
συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία ισχυρών κινήτρων και επαγγλματικής 

ανάπτυξης. 

Πηγές • https://www.forbes.com/sites/dailymuse/2013/04/12/feeling-battered-by- 
unemployment-5-ways-to-stay 

• https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-next-step/201608/should-i-call- 

myself-unemployed 

• https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/stay-positive-job-search 

 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN 

 

Μαθησιακά 
αποτελέσμ 
ατα 

• Ανάλυση των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος των ενηλίκων 

• Αναστοχασμός του υλικού που μελετάτε 

• Εύρεση νέων στόχων,κινήτρων στο έργο/στη ζωή σας 
 

 

Διάρκεια 60λεπτά 

Υλικά •Χαρτί 

• Υλικά γραψίματος(μαρκαδόροι) 

• Υλικά μαθήματος 

Μέθοδοι και 
μορφές 
εργασίας 

 

Ομαδική εργασία: Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η συνετή χρήση της ομαδικής 

εργασίας επιφέρει τα ακόλουθα οφέλη στους εκπαιδευόμενους: 

• υψηλότερο ακαδημαϊκό επίτευγμα 

• ικανότητα συγκράτησης στοιχείων 

• υψηλότερο επίπεδο συλλογιστικής 

• κριτική σκέψη 

• ικανότητες ομαδικής συνεργασίας. 

Η ομαδική εργασία μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική μέθοδο για την 

παρακίνηση των εκπαιδευόμενων, την ενθάρρυνση της ενεργούς μάθησης και την 

ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων. 

Αλλά χωρίς προσεκτικό σχεδιασμό και διευκόλυνση, η ομαδική εργασία μπορεί να 

εμποδίσει τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές και να γίνει αντιληπτή σαν 

χάσιμο χρόνου. 

Θα πρέπει να εφιστήσετε την προσοχή σε βασικούς παράγοντες που παρακινούν 

και ενεργοποιούν, καθώς οι εγκέφαλοί μας ανταποκρίνονται καλύτερα στα οπτικά 

ερεθίσματα. Λαμβάνοντας το χρόνο για να προσαρμόσετε στις ανάγκες τις 

βασικές έννοιες, μπορεί να σχεδιαστεί με το χέρι ή και στον υπολογιστή, θα 

ενισχύσει τη σύνδεση που έχετε με το περιεχόμενο στον εγκέφαλό σας. 
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Υλοποίηση 

(ροή εργασίας) 

1. Ο εκπαιδευτής εξηγεί την πορεία εργασίας. Η ομάδα χωρίζεται σε 3 υποομάδες 

εργασίας: 

Πρακτική προσθήκη: Δημιουργήστε μια κοινή ταυτότητα με άλλα μέλη της ομάδας. Βρείτε 

αποτελεσματικούς συνομηλίκους που ανταποκρίνονται. Αναπτύξτε τη δική τους φωνή και 

τις δικές τους προοπτικές σε σχέση με τους συνομηλίκους. Αν και τα πιθανά μαθησιακά 

οφέλη της ομαδικής εργασίας είναι σημαντικά, η απλή ανάθεση της ομαδικής εργασίας δεν 

αποτελεί εγγύηση ότι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν. 

 
2. Η εργασία κάθε ομάδας είναι να αναλύσει το εργασιακό περιβάλλον των ενήλικων 

εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης ή αποθάρρυνσης δημιουργίας κινήτρων. 

 
• Τι ενθαρρυντικοί ή αποθαρρυντικοί παράγοντες δημιουργίας κινήτρων υπάρχουν 

στο εργασιακό ή μαθησιακό περιβάλλον σας; 

• Ποιους αποθαρρυντικούς παράγοντες μπορείτε να αλλάξετε; 

• Ποιοι παράγοντες δημιουργίας κινήτρων λείπουν από την καθημερινότητά σας; 

Ομάδα Αρ. 1 αναλύει παράγοντες που σχετίζονται με το ομαδικό σύστημα εργασίας 

(συνθήκες εργασίας, ωράριο εργασίας, μισθοδοσία, παροχές) 

Ομάδα Αρ. 2 αναλύει παράγοντες σχετικούς με τις διαπροσωπικές σχέσεις (σχέσεις με 

συναδέλφους, κοινωνική θέση του επαγγέλματός σας) 

Ομάδα Αρ. 3 αναλύει παράγοντες σχετικούς με την προσωπική ανάπτυξη (ευκαιρίες διεύρυνσης 

γνώσεων, ανάπτυξη ενδιαφερόντων, συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις) 

 
Οι ομάδες εργάζονται για 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας 

παρουσιάζει τα συμπεράσματα στην ολομέλεια. 

 

 
 

Αξιολόγηση Ο εκπαιδευτής προσκαλεί τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μια λίστα 
επιθυμιών του “ευχαριστημένου εργαζόμενου”. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
υποβάλουν οποιαδήποτε ιδέα η οποία θα κάνει τη δουλειά τους πιο ενδιαφέρουσα 
και πιο ελκυστική σε αυτούς. 

Μπορεί να ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν πόσο αυξήθηκε η 
γνώση και οι δεξιότητές τους στη δημιουργία κινήτρων από αυτή την επιμόρφωση. 

Πηγές • https://www.gvsu.edu/cms4/asset/C24BBCB5-0764-8C9D-91A4F27171E91560/ 

creating_a_motivating_work_environment_-_urta_2017.pdf 

• http://amj.aom.org/content/39/5/1154.short 
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Συνημμένο Νο 2 
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Συνημμένο Νο 3 
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Συνημμένο Νο 4 
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Συνημμένο Νο 5  

 
Δύο Πόδια κάθισαν πάνω σε Τρία Πόδια, 

Μια σύντομη ιστορία και ένας γρίφος από τη 
Μαμά Χήνα 

Ο γρίφος 

 

Δύο πόδια κάθισαν πάνω σε τρία πόδια, 

Με ένα πόδι στην ποδιά του, 

Έρχονται τέσσερα πόδια, 

Και τρέχει μακριά με ένα πόδι, 

Χοροπηδάνε δύο πόδια, 

Αρπάζει τα τρία πόδια, 

Το πετάει στα τέσσερα πόδια ,  

Και τον κάνει να φέρει πίσω ένα πόδι. 

 

 

 

Απάντηση: Ένα πόδι είναι το πόδι του αρνιού, δύο πόδια είναι ο άνθρωπος, Τρία πόδια είναι το σκαμνί, τέσσερα πόδια είναι ο σκύλος. 
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Υλικά για τους κπαιδευτικούς που δουλεύουν με ενήλικες 
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Συνημμένο Νο 6 
 

 
1= Μολύβι 

2=  Λαιμός του Κύκνου 

3 =  Αυτί 

4 = 
           

Σκάφος Ιστιοπλοΐας  

5=  Άγκιστρο 

 
6= Μπαστούνι Γκολφ 

 
7= Άκρη τουΓκρεμού 

 
8= Κλεψύδρα 

 
9= Μπαλόνι 

 
10= Πηρούνι καιΠιάτο 
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Συνημμένο Νο 7 

Κύκλοι του πολυπολιτισμικού μου εαυτού 

 

Αυτή η δραστηριότητα δείχνει τις διαφορετικές διαστάσεις της ταυτότητάς μας. Αντιμετωπίζει τη σημασία που 

έχει για τα άτομα να καθορίσουν την ταυτότητά τους και να ξεπεράσουν τα στερεότυπά τους. 

 

Τοποθετήστε το όνομά σας στον κεντρικό κύκλο της δομής παρακάτω. Γράψτε μια σημαντική πτυχή της 

ταυτότητάς σας σε κάθε έναν από τους περιμετρικούς κύκλους - ένα αναγνωριστικό ή περιγραφικό στοιχείο 

που θεωρείτε σημαντικό για τον αυτοπροσδιορισμό σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε: χώρα 

προέλευσης, γυναίκα, μητέρα, αθλητής, φοιτητής, αδερφός, ταοϊστής, επιστήμονας ή οποιαδήποτε περιγραφή 

με την οποία ταυτίζεστε. 

 

 

 
1. Μοιραστείτε μια ιστορία, για μια περίσταση στην οποία νιώσατε περηφάνια και έχει σχέση με μια από τις λέξεις που 

γράψατε στους κύκλους. 

2. Μοιραστείτε μια ιστορία η οποία να αφορά ένα δυσάρεστο ή ντροπιαστικό κατά τη γνώμη σας περιστατικό και να 

περιέχεται σε μια από τις λέξεις που γράψατε στους κύκλους. 

3. Μοιραστείτε στερεότυπα που έχετε αντιμετωπίσει ή έχετε ακούσει για μια από τις διαστάσεις της ταυτότητάς σας. 

Αντίδραση:’’ίσως πιστεύω στη θρησκεία, αλλά δεν είμαι φανατικός’’ 
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