
1 

Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

–ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Σχέδιο: “Νευροανδραγωγική Ενάντια στον Αποκλεισμό ” 

Αριθμός: 2017-1-PL01-KA204-038442 

This project has been funded with support from the European Commission.  

This publication [communication] reflects the views only of the author,  

andtheCommissioncannotbeheldresponsibleforanyusewhichmay 

be made of the information contained therein. 



This project has been funded with support from the European Commission.  
This publication[communication] reflects the views only of the author,  
and the Commission cannot be held responsible for any use which may  
be made of the information contained therein. 

2 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ...................................................................................................................... 2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................................... 3 

1. ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ Η ΑΠΟΤΥΧΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΟΥ; .......................................................................................................................................... 4 

1.1. λίγη θεώρια… ............................................................................................................................... 4 

1.2 Ανεξάρτητες εργασίες-ερωτήματα και ασκήσεις ..................................................................... 6 

1.3. Πρόσθετο υλικό για να διαβάσετε και πηγές για αυτοεκπαίδευση ................................... 10 

2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ – ΠΩΣ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΚΙΝΗΤΡΟ (ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ) ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ .......................................................................... 11 

2.1. Λίγη θεωρία… ............................................................................................................................. 11 

2.2 Ανεξάρτητες εργασίες – Ερωτήματολογια και ασκήσεις ...................................................... 13 

2.3. Πρόσθετο υλικό για να διαβάσετε και πηγές για αυτοεκπαίδεση ..................................... 19 

3. ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ; ........................................... 21 

3.1  λίγη θεωρία … ............................................................................................................................ 21 

3.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ........................................................... 25 

1. Σχεδιάστε το όραμά σας μάθησης ................................................................................................... 27 

Πάρτε το πρώτο βήμα: Αναστοχαστείτε για να καθορίσετε τι θέλετε να μάθετε. Σκεφτείτε 

πού θέλετε να είστε στο μέλλον και τι θέλετε να ολοκληρώσετε. Γράψτε όλα όσα είναι 

σημαντικά για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των επιθυμιών σας και όσων σας κάνουν 

χαρούμενους. Αυτό θα σας βοηθήσει να καθορίσετε τι πρέπει να μάθετε για να φτάσετε 

εκεί που θέλετε να είστε. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται "Όραμα μάθησης". ........................ 27 

Κάντε ................................................................................................................................................... 28 

Μην κάνετε ........................................................................................................................................ 28 

2. Αναπτύξτε το εκπαιδευτικό σας υπόδειγμα ................................................................................... 28 

Μόλις είστε σε θέση να δημιουργήσετε ένα όραμα για το πού θέλετε να πάτε, ήρθε η ώρα 

να ξεκινήσετε την έρευνα πώς να φτάσετε εκεί. Μελετήστε ανθρώπους που ζουν το όραμά 

μάθησης, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο Η ανάπτυξη του σχεδίου 

σας είναι εύκολη … ........................................................................................................................... 28 

8. Βρείτε τους πόρους σας, τα μέσα, τους τρόπους .......................................................................... 29 

9. Μάθετε σαν να εξαρτάται η ζωή σας από αυτό! ............................................................................ 30 

10. Προσπαθήστε να κρατήσετε το σχέδιο μάθησης ........................................................................ 30 

3.3. Πρόσθετο υλικό για να διαβάσετε και πηγές για την αυτοεκπαίδευση ............................ 33 

4. ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ; .................. 34 

4.1. Λίγη θεωρία… ............................................................................................................................. 34 

4.2. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ................................................ 36 

4.3. Πρόσθετο υλικό για μελέτη και πηγές για αυτοεκπαίδευση............................................... 41 

5. ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ-ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

 ................................................................................................................................................................... 42 

5.1 Λίγη θεωρία… .............................................................................................................................. 42 

5.2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ     ΑΣΚΗΣΕΙΣ ........................... 45 

5.3. Πρόσθετο υλικό για διάβασμα και πηγές για αυτόεκπαίδευση ......................................... 48 



NEUROANDRAGOGY  IN THE EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION 

Training Materials for WorkshopParticipants - Adult Learners fromDisadvantagedGroups 

3 

 
 
 
3 

6. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ; ......................................................................................................................................... 49 

6.1. Λίγη θεωρία… ............................................................................................................................. 49 

6.2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ–ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ .................................................. 56 

6.3. Πρόσθετο υλικό για να διαβάσετε και πηγές για αυτοεκπαίδευση ................................... 61 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ .......................................................................................................................................... 62 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εκπαίδευση στην οποία πρόκειται να συμμετάσχετε αποτελεί μέρος του σχεδίου 

«Νευροανδραγωγική κατά του αποκλεισμού». Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό που 

επικεντρώνεται στις αρχές της νευροανδραγωγικής, τα επιτεύγματα της 

νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση ενηλίκων, τη γνώση για τη λειτουργία του 

ανθρώπινου εγκεφάλου και τη νευροβιολογική πτυχή της μαθησιακής διαδικασίας 

στοχεύει να μεταδώσει τις ικανότητες αυτοπροσδιορισμού που θα σας βοηθήσουν να 

έχετε μεγαλύτερη επιτυχία στο χώρο εργασίας ή στο σχολείο. Οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι  πρέπει να γνωρίσουν τους εαυτούς τους προκειμένου να 

κατανοήσουν τις ανάγκες τους, ώστε να μπορούν να μάθουν πώς να μαθαίνουν.  

 

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, ως ένα είδος 

διδακτικού εργαλείου που διευκολύνει την ενεργό μάθηση. Έχει έξι ενότητες. Κάθε 

ενότητα περιλαμβάνει μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή με απλουστευμένες 

πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες του εγκεφάλου και την αποτελεσματική 

μάθηση, η οποία θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πιθανούς λόγους εκπαιδευτικών 

αποτυχιών και ευνοϊκές συνθήκες για ταχύτερη και πιο αποτελεσματική απόκτηση 

γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στο υλικό εξηγούνται επίσης θέματα όπως η 

σπουδαιότητα του κινήτρου και η συνειδητοποίηση των προτιμήσεων και των 

εκπαιδευτικών αναγκών του ατόμου στην αποτελεσματική οργάνωση της μόρφωσής 

του. Το ουσιαστικό μέρος των υλικών θα ασχοληθεί με το να γνωρίσουν οι 

εκπαιδευόμενοι τις δικές τους προδιαθέσεις και προτιμήσεις στο πλαίσιο της μάθησης 

και της ανεξάρτητης οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος, καθώς και στην 

επιλογή μεθόδων και εργαλείων. Έτσι στο υλικό θα υπάρχουν έρευνες και 

ερωτηματολόγια, ασκήσεις και εργασίες, καθώς και βιβλιογραφικές πηγές που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων καθώς και για ανεξάρτητη 

εκπαίδευση. 

  

Στόχος μας είναι να καθορίσουμε δεξιότητες και στάσεις που θα επιτρέπουν στους 

ενήλικες εκπαιδευόμενους να αυτοκατευθύνουν τη ζωή τους - να είναι αυτόνομοι, να 

αυτορυθμίζουν τη συμπεριφορά τους και στη συνέχεια να αισθάνονται 

ενδυναμωμένοι, να τους εμπλέκουν στη διαδικασία μάθησης και να τονίζουν τον ρόλο 

του εκπαιδευόμενου ως ενεργού. Έτσι, να προετοιμάσουν τους ενήλικες 
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εκπαιδευόμενους από μειονεκτούσες ομάδες για τον εργασιακό χώρο του 21ου αιώνα, 

να τους υποστηρίξουν στις ανεξάρτητες σπουδές τους, μακριά από τις δια ζώσης 

συναντήσεις, εστιάζοντας στη χρήση της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας. 

 

Η μάθηση είναι μια δια βίου διαδικασία. Η μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί 

οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή και να χρησιμοποιεί πόρους από το τίποτα μέχρι τη 

σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορίας. Εάν αναπτύξετε μια βούληση, επιθυμία να 

μάθετε, να έχετε μια ικανότητα μάθησης, να έχετε κίνητρα, να μάθετε και να έχετε ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον για μάθηση, θα έχετε πολλές ευκαιρίες και θα είστε σε θέση 

να ξεκινήσετε και να καθοδηγήσετε τον εαυτό σας για να μάθετε. Μπορείτε να λάβετε 

υπόψη την έμφαση των δεξιοτήτων δια βίου μάθησης που περιλαμβάνουν την 

ικανότητα ανάλυσης προβλημάτων, τον προσδιορισμό του τι πρέπει να μάθει κάποιος, 

την τεχνογνωσία και τον χρόνο πρόσβασης στην πληροφορία, την αξιολόγηση 

πληροφοριών και την επίγνωση των περιορισμών.  

  

Μπορείτε να αναπτύξετε τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά σας σχετικά με τη 

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

 

Σας ευχόμαστε το καλύτερο σε όλα όσα κάνετε! 

 

1. ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΤΙ ΚΙ ΑΝ 

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ Η ΑΠΟΤΥΧΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΟΥ;  

 

1.1. λίγη θεώρια… 

 Η νευροανδραγωγική είναι μια στρατηγική 

που βασίζει τη διαδικασία της εκπαίδευσης 

ενηλίκων και τη μάθηση στη γνώση για τον 

εγκέφαλο και τη νευροεπιστήμη. Η βασισμένη 

στον εγκέφαλο μάθηση, είναι σύμφωνη με το 

πώς είναι φυσικά κατασκευασμένος ο 

εγκέφαλος να μάθει.  

Η γνώση του πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος 

διευκολύνει τη διδασκαλία για τους εκπαιδευτές και διευκολύνει τη μάθηση για τους 

εκπαιδευόμενους. 

Η βάση της «μάθησης» με την έννοια της νευροεπιστήμης είναι η δημιουργία 

http://www.neuroandragogy.eu/
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νευρώνων. (Ένας νευρώνας είναι μια βασική δομική μονάδα του νευρικού μας 

συστήματος.) 

Στον εγκέφαλο ενός ατόμου αναπτύσσονται 50 έως 100 δισεκατομμύρια νευρώνες. Οι 

νευρώνες παράγουν, προωθούν και συνδέουν πληροφορίες σε όλες τις συνάψεις, ενώ 

συνδέουν το ένα κύτταρο με το άλλο. 

Στον εγκέφαλο, η γνώση αποθηκεύεται με τη μορφή νευρωνικών δικτύων. Κάθε νέα 

πληροφορία αλλάζει τη νευρική δομή του εγκεφάλου. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται 

πλαστικότητα του εγκεφάλου. Μετά από περίπου 20 λεπτά εκπαίδευσης, ένας 

πληθυσμός νευρώνων μπορεί να ανιχνευθεί στην υποκαρδιακή περιοχή αλλά για να 

περάσει στον φλοιό είναι απαραίτητη η συνεργασία με το εγκάρσιο σύστημα του 

εγκεφάλου. 

 

Το λιμπικό σύστημα 

 

Αμύγδαλα: βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του κροταφικού λοβού και επηρεάζει το 

συναίσθημα και τη μνήμη με διαφορετικούς τρόπους. Σε περίπτωση φόβου και 

κινδύνου η αμυγδαλή γίνεται ενεργή. 

Ο Ιππόκαμπος: ελέγχει τη συνάφεια και τα συναισθήματα και είναι ο 

«τερματοφύλακας» για τη διαδικασία διαβίβασης πληροφοριών. Επομένως, ο 

ιππόκαμπος είναι πολύ σημαντικός στη διαδικασία μάθησης. 

Όταν φτάνουν νέες πληροφορίες, οι μετωπικοί λοβοί τις κρατούν στη μνήμη πολύ 

σύντομης χρονικής διάρκειας για 5-20 δευτερόλεπτα, αλλά οι περισσότερες 

πληροφορίες δεν θα αποθηκευτούν περαιτέρω επειδή δεν έχουν αξιολογηθεί ότι είναι 

σχετικές ή συναρπαστικές. 

Σε περίπτωση που η νέα μάθηση αξιολογηθεί ως σημαντική, θα αποθηκευτεί στον 

φλοιό, σε έναν από τους λοβούς που έλαβαν επίσης τις πληροφορίες στην αρχή της 

διαδικασίας. (Πλαίσιο λοβού για οπτικές πληροφορίες, χρονικός λοβός για ακρόαση 

και πληροφορίες γλώσσας).  

 

Μόνο τα ερεθίσματα που περνούν από νευρώνα σε νευρώνα στον φλοιό μπορούν να 

φτάσουν στη μακροπρόθεσμη μνήμη μέσω της μνήμης εργασίας. Αυτή η διαδικασία 

εξαρτάται από την ατομικότητα του εκπαιδευόμενου, αλλά και από την απελευθέρωση 

των νευροδιαβιβαστών. 

Στη διαδικασία μάθησης, οι νευροδιαβιβαστές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Εκτός 

από τους νευροδιαβιβαστές αμινοξέων, το γλουταμικό, το GABA ή τη γλυκίνη, οι 

οποίοι ενεργοποιούν τους διαύλους ιόντων στο κύτταρο, υπάρχουν οι παρακάτω 

βασικοί πομποί για τη διαδικασία μάθησης: 

Η ακετυλοχολίνη είναι ένας από τους σημαντικότερους νευροδιαβιβαστές, 

υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την αποθήκευση των πληροφοριών. 

Η ντοπαμίνη έχει πιστωθεί με σημαντικό ρόλο στη δημιουργία κινήτρου. Θεωρείται 



This project has been funded with support from the European Commission.  
This publication[communication] reflects the views only of the author,  
and the Commission cannot be held responsible for any use which may  
be made of the information contained therein. 

6 

  

ένα σύστημα ανταμοιβής που περιλαμβάνει περιέργεια, συγκέντρωση και προθυμία 

δράσης. 

Η σεροτονίνη είναι υπεύθυνη για τον πόνο, τον ύπνο, την αφύπνιση και την ψυχική 

κατάσταση.  

Η νορεπινεφρίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που αντιπροσωπεύει την εγρήγορση, 

την προσοχή και την ανταπόκριση. Η σωστή ποσότητα νορεπινεφρίνης οδηγεί σε καλή 

επιτυχία στην μάθηση. 

 

Βασικές αρχές της μάθησης που βασίζεται στον εγκέφαλο - Ποιος αποφασίζει την 

επιτυχία μας στη μάθηση; 

 Μέθοδοι διδασκαλίας που κινητοποιούν τον εκπαιδευόμενο και αποφυγή 

εμπλοκών μάθησης, όπως άγχος και στρες 

 Πρόκληση ενδιαφέροντος ώστε να καταστεί σαφής η σημασία μιας 

δραστηριότητας, εργασίας 

 Στέρεη δομή στη διδασκαλία και μάθηση: μια λογική ακολουθία επιτρέπει στον 

εγκέφαλο να παράγει σημαντικούς δεσμούς μεταξύ νέων και παλαιότερων 

πληροφοριών 

 Πολυαισθητηριακή προσέγγιση για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των 

εκπαιδευόμενων 

 Τακτική αναθεώρηση και επανάληψη: προκειμένου να ενεργοποιηθούν εκ νέου 

νευρικές συνδέσεις 

 Διαλείμματα, καθώς η μαθησιακή διαδικασία, πράξη στον εγκέφαλο χρειάζεται 

χρόνο για να επεξεργαστεί το μαθησιακό υλικό 

 

 

 

 

 

 

1.2 Ανεξάρτητες εργασίες-ερωτήματα και ασκήσεις  

1.2.1 Δραστηριότητα 1 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Η κιναισθητική άσκηση για τους μαθητές πρέπει να ολοκληρωθεί 

μεταξύ των μαθημάτων  

Τι θα μάθετε; Η κιναισθητική άσκηση θα προσελκύσει το σωματικό σύστημα (αμυγδαλή 

και ιππόκαμπο), ως ενεργός μάθηση. Οι κιναισθητικές ασκήσεις θα 

ενισχύσουν τη μάθηση, επομένως δημιουργούνται συνδέσεις μεταξύ των 

νευρικών κυττάρων. 
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Π

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

15 λεπτά 

R

Απαιτούμενα 

υλικά 

Χώρος 

Π

 Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Κιναισθητική  Άσκηση 1:  

Θα πρέπει να αισθάνεστε σταθεροί σαν ένα δέντρο ενώ εξισορροπείτε σε 

ένα πόδι στην άσκηση. Για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, ίσως είναι 

χρήσιμο να φανταστείτε τις ρίζες στο έδαφος ακριβώς όπως το δέντρο. 

Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να κρατήσετε αυτή τη στάση, ακόμα και 

για μερικά δευτερόλεπτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια στήριξη για 

βοήθεια. 

Βάλτε τα χέρια σας πάνω από το κεφάλι σας, σταθείτε στο ένα πόδι, 

λυγίστε το γόνατο και στη συνέχεια εστιάστε στην κοιλιά σας και 

προσπαθήστε να συστέλλετε τους μύες του στομάχου σας για να σας 

βοηθήσει να ισορροπήσετε και να εστιάσετε. Βάλτε το πόδι σας κάτω, 

αφού κάνετε την άσκηση για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Κουνήστε το 

σώμα σας, πόδια και χέρια. Στη συνέχεια, κάντε την άσκηση με το άλλο 

πόδι. Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στον εαυτό σας και να αφήσετε 

τις σκέψεις σας ελεύθερες. Στη συνέχεια, χαλαρώστε το σώμα σας. 

Κιναισθητική Άσκηση 2: 

Το ξαπλωμένο οκτώ: Κίνηση που διεγείρει τη συνεργασία μεταξύ του 

αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου. Εκπαιδεύει 

επίσης τη συνεργασία μεταξύ του χεριού, των ματιών και της 

ισορροπίας. 

Τα γόνατα πρέπει να είναι ελαφρώς λυγισμένα για να σχηματίσουν το 

οκτώ. 

Χρησιμοποιήστε τα χέρια και τον αντίχειρά σας, (οι καθιστικές και όρθιες 

εκδόσεις αυτής της άσκησης είναι και οι δύο δυνατές). Τεντώστε το χέρι 

μπροστά σας και αφήστε τον αντίχειρά σας να δείχνει προς τα πάνω. 

Εστιάστε με τα μάτια σας στον αντίχειρά σας, ενώ σχεδιάζετε ένα οκτώ 

στον αέρα. Τα μάτια πρέπει να ακολουθούν τον αντίχειρά σας, όχι 

ολόκληρο το σώμα σας. Είναι σημαντικό το σημείο διέλευσης του 

ξαπλωμένου οχτώ να είναι ακριβώς μπροστά σας. Εξασκηθείτε σε  αυτή 

την κίνηση τρεις φορές αργά με το δεξί χέρι και μετά με το αριστερό χέρι 

και τον αντίχειρα. 

Ως τελευταίο βήμα κάνουμε την κίνηση με σταυρωμένα δάχτυλα 

(διπλωμένα χέρια). Στη συνέχεια κουνήστε το σώμα σας, ιδιαίτερα τα 
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χέρια και τα πόδια σας. 

 

Πηγή: 

Προσαρμοσμένη από: 

Οι ασκήσεις στην τάξη κάνουν τη μάθηση ζωντανή:  

https://www.edutopia.org/video/classroom-exercise-makes-learning-lively 

 

1.2.2 Δραστηριότητα 2 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Διάρθρωση και οργάνωση πληροφοριών 

Τι θα μάθετε Με τη δομή και την οργάνωση των πληροφοριών, μπορούν να 

αναδιαμορφωθούν οι πληροφορίες σε τμήματα για αποθήκευση στη 

μακροχρόνια μνήμη. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

10 λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 

Χαρτί και μολύβι 

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

3 μέθοδοι που μπορούν να βοηθήσουν στη δομή των πληροφοριών: 

1. Συγκεντρώστε παρόμοια στοιχεία και επισημάνετε τα σημαντικά 

γεγονότα με χρωματιστούς μαρκαδόρους. Συγκεντρώστε αυτές τις 

πληροφορίες σε μικρότερες ομάδες. 

2. Συγκεντρώστε τις σημαντικές ιδέες σε ομάδες των τριών. Η περίληψη 

τριών ιδεών δίνει στον αναγνώστη μια καλή δομή για μάθηση. Πολλά 

ανέκδοτα, ποιήματα και ομιλίες είναι γραμμένα σε μια τριχοτόμηση. 

3. Δημιουργήστε ένα εννοιολογικό χάρτη, ο οποίος υποστηρίζει την 

κωδικοποίηση στον εγκέφαλο. Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι βασικά 

ένα διάγραμμα που συνδέει πληροφορίες γύρω από ένα κεντρικό θέμα. 

Όλοι οι εννοιολογικοί χάρτες έχουν μια φυσική δομή που αρχίζει στο 

κέντρο και χρησιμοποιεί γραμμές, σύμβολα, λέξεις, χρώμα και εικόνες. 

Προσπαθήστε να απομνημονεύσετε την ακόλουθη απαρίθμηση 

χρησιμοποιώντας μία από τις στρατηγικές ή ακόμα οποιαδήποτε άλλη: 

Πίνακας, μαχαίρι, πιάτο, κουτάλι, κύπελλο, πιρούνι, κανάτα, παράθυρο, 

πιατάκι, βάζο λουλουδιών, γάτα, καρότο, λάχανο, κοτόπουλο. 

 Πηγή Προσαρμοσμένη από: „ Gedächtnistraining“, Übungen &Fakten für ein 

leistungsstarkes Gedächtnis, M. Powell, Parragan 

 



NEUROANDRAGOGY  IN THE EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION 

Training Materials for WorkshopParticipants - Adult Learners fromDisadvantagedGroups 

9 

 
 
 
9 

1.2.3. Δραστηριότητα 3 

 Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μέθοδος Loci και επανάληψη 

Τι θα μάθετε Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο loci θα βιώσετε μόνιμες αναμνήσεις με τη 

χρήση πολλών συνδέσεων σε διαφορετικές τοποθεσίες, αντικείμενα, 

ανθρώπους, χρώματα, θορύβους και μυρωδιές. Πρέπει να εφαρμόσετε τη 

μέθοδο αρκετές φορές για να πετύχετε. Επομένως είναι καλύτερο να 

επαναλάβετε την άσκηση - επανάληψη. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

Ο χρόνος εξαρτάται από τα στοιχεία που θέλετε να μάθετε. 

Απαιτούμενα 

υλικά 

Χαρτί, στυλό, ένα δωμάτιο ή ένα μέρος που γνωρίζετε πολύ καλά (όπως 

το διαμέρισμά σας, η αίθουσα, το γραφείο σας) 

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

1. Κάντε μια λίστα με όλα τα πράγματα που πρόκειται να μάθετε. 

Διαχωρίστε τη λίστα σε τμήματα έτσι ώστε κάθε ενότητα να 

περιέχει μεταξύ 6-15 στοιχείων. (Για παράδειγμα, τύποι ή 

λεξιλόγιο) 

2. Επιλέξτε μια τοποθεσία (το διαμέρισμά σας, τα μαθήματα, το 

γραφείο σας) που διαθέτει αρκετούς χώρους ώστε να μπορείτε να 

τοποθετείτε τα αντικείμενά σας σε διαφορετικά μέρη. Η 

τοποθεσία πρέπει να είναι κάπου που γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτό 

συμβαίνει επειδή πρόκειται να ασκήσετε την σκέψη για κάθε 

στοιχείο, αντικείμενο, πράγμα σε εκείνη την τοποθεσία μέχρι το 

στοιχείο, αντικείμενο, πράγμα να είναι μια σταθερή ανάμνηση. 

3. Μετακινηθείτε στη γύρω περιοχή, αλλά πάντα ακολουθήστε την 

ίδια κατεύθυνση (δηλαδή πάντοτε πηγαίνετε αριστερά όταν 

μπορείτε). Ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση θα διευκολυνθείτε 

να γνωρίζετε πού βρίσκεστε, ασκώντας τη μέθοδο loci ξανά και 

ξανά. Σε κάθε δωμάτιο βεβαιωθείτε επίσης ότι ακολουθείτε τον 

ίδιο κανόνα όταν περπατάτε μέσα σε αυτό. Θα είναι ευκολότερο 

να θυμάστε όλα τα στοιχεία του δωματίου. 

4. Σχεδιάστε ένα χάρτη της τοποθεσίας και βάλτε ετικέτες όπου 

έχουν τοποθετηθεί τα πράγματα. 

5. Τώρα συνδέστε κάθε στοιχείο και θα έχετε να μάθετε μια 

διαδρομή από στοιχείο σε στοιχείο. Για κάθε στοιχείο βρείτε μια 

καλή ιστορία που το συνδέει με το δωμάτιο. 

Προσπαθήστε να δημιουργήσετε αυτές τις ιστορίες όσο το δυνατόν πιο 

αστείες και περίεργες. Χρησιμοποιήστε όλες τις αισθήσεις σας: χρώμα, 

ήχο, μυρωδιά, γεύση και κίνηση. 

Όσο πιο λεπτομερής γίνεται η ιστορία για κάθε στοιχείο, τόσο πιο 

πιθανό είναι να τα θυμάστε. 

Πηγή Προσαρμοσμένο από: 

http://www.snsfc.org.uk/data_files/letters/Revision%20techniques%20SNS

FC%202015%20v3[1][1].PDF 
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1.3. Πρόσθετο υλικό για να διαβάσετε και πηγές για 

αυτοεκπαίδευση  

Βιβλία: 

M. Powell, „Gedächtnistraining“, Übungen&FaktenfüreinleistungsstarkesGedächtnis, 

Parragan. 

F.L. Hütter, S. Mareike (2017): Neurodidaktikfür Trainer. 

Trainingsmethodeneffektivergestaltennach den neuestenErkenntnissen  

der Gehirnforschung. Bonn: ManagerSeminareVerlags GmbH.  

R. Göppel (2014): Gehirn, Psyche, Bildung. Chancen und GrenzeneinerNeuropädagogik.  

Stuttgart: W. Kohlhammer.  

H. Reiter (2017): HandbuchHirnforschung und Weiterbildung. Wie Trainer, Coaches  

und Berater von den Neurowissenschaftenprofitierenkönnen. Weinheim und Basel: 

BeltzVerlag.  

 

Διαδικτυακά άρθρα: 

T.J. Carew, S.H. Magsamen (2010): Neuroscience and Education: An Ideal Partnership  

for Producing Evidence-Based Solutions to Guide 21st Century Learning. In: Neuron.  

Volume 67, Issue 5, p. 685–688. 

J. Trníková, E Petlák (2012): Neuroscience as a Basis for Innovations in Educatio.  

In: ActaTechnologicaDubnicae.Volume 2, 2012, Issue 2, p.43-51. 

R. Cheney (2017): "Kinesthetic Teaching Strategies for Adults in a Lecture Setting" (2017). 

Honors Senior Theses/Projects. 121. 

https://digitalcommons.wou.edu/honors_theses/121 

D Cullen, N Andrews (2015): Revision Techniques that work. St Neots Sixth Form 

Centre.ePub eBook, 

http://book-me.net/files/revision-techniques-that-work-st-neots-sixth-form.pdf 

 

Θεματικοί Ιστοχώροι: 

Annenberg Foundation (2017): Neuroscience and the classroom: Making connections.  

A course for K-12 teachers, Online program, 

http://www.learner.org/courses/neuroscience/ 

Peg system for Remembering Lists, Blog; https://www.memory-improvement-

tips.com/remembering-lists.html 

Blog York University, PART 1: Learn How to Memorize – Top 6 Memorization Techniques, 

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

memorization-techniques-2.en.html 
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2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ – 

ΠΩΣ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΚΙΝΗΤΡΟ (ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ) ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

2.1. Λίγη θεωρία… 

Ίσως να γνωρίζετε πολύ καλά την ακόλουθη αίσθηση. Δεν θέλω να ... σηκωθώ, να πάω 

στη δουλειά, να μάθω ... 

Κάποιος δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή του και να επιτύχει τους δικούς του 

στόχους όταν λείπει το κίνητρο. Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για εσάς - την 

οικογένειά σας, τους φίλους και τους συναδέλφους σας - μπορεί να σας δώσουν κάποιο 

κίνητρο, αλλά παρά τις καλύτερες προθέσεις τους, τα κίνητρα από το περιβάλλον δεν 

είναι συνήθως τόσο ισχυρά ή αποτελεσματικά όσο μια εσωτερική πηγή πληροφοριών. 

 

Το εσωτερικό κίνητρο είναι πολύ ισχυρότερο και σας επιτρέπει να εστιάσετε στη 

μάθηση για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν θα μάθετε γιατί πρέπει, αλλά στην 

πραγματικότητα θα μαθαίνετε γιατί πραγματικά θέλετε και θα το απολαύσετε αυτό. Θα 

συνειδητοποιήσετε ότι η μάθηση σας κινεί προς τους στόχους σας. Ξέρετε ότι αυτό 

που κάνετε είναι για δικό σας καλό. Ο συνδυασμός των εσωτερικών κινήτρων και των 

προσωπικών στόχων μπορεί να ενισχύσει την πρόοδό σας περισσότερο από οτιδήποτε 

άλλο. 

 

Εξωτερικό κίνητρο = το κάνω επειδή κάποιος θέλει να το κάνω 

Εσωτερικό κίνητρο = Το κάνω αυτό επειδή θέλω να το κάνω. 

 

Η προσωπική ανάπτυξη τροφοδοτείται πάντα από εσωτερικά κίνητρα. Το πρώτο βήμα 

στην πορεία της προσωπικής ανάπτυξης είναι η απόφαση να γίνει μια αλλαγή. Δεν έχει 

σημασία αν αυτό που θέλετε να αποκτήσετε είναι μια νέα δεξιότητα, η αλλαγή κάποιας 

συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή. Όλοι αυτοί οι στόχοι δεν είναι εφικτοί 

χωρίς ισχυρή βούληση και επιμονή. 

 

Κάνοντας μια αλλαγή συνήθως απαιτεί το θάρρος να αφήσετε τη ζώνη άνεσής σας. 

Αλλά η ζώνη άνεσης είναι τόσο άνετη, ευχάριστη, γεμάτη γνωστά πράγματα, ρουτίνες 

και στερεότυπα. Γιατί λοιπόν να την αφήσουμε; 

Φανταστείτε ότι η ζώνη άνεσης είναι συγκρίσιμη με την περιοχή του χώρου διαβίωσης 

που σας δίνει την αίσθηση άνεσης και ασφάλειας. Απλά, αυτή είναι μια κατάσταση του 

νου όπου νιώθετε ότι βρίσκεστε στη θέση σας. Όλα (όπως αυτο-ανάπτυξη, περαιτέρω 
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εκπαίδευση κ.λπ.) όσα σας ενθαρρύνουν να βγείτε από εκεί, σας κάνουν να νιώθετε 

άβολα. 

 

Το πρόβλημα είναι ότι ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται την αλλαγή ως κίνδυνο. Και 

όταν ένα υγιές άτομο παραμένει στη ζώνη άνεσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν 

κάνει καμία προσπάθεια να κινηθεί προς τα έξω και να αναπτυχθεί μόνος του, η αυτο-

ανάπτυξή του σταματά με τη δημιουργία υποβιβασμού της προσωπικότητας. Γι 'αυτό 

πρέπει να την αφήνουμε. 

Προσπαθήστε να πείτε τι έχετε επιτύχει στη ζωή σας. Ζωγραφίστε μια εικόνα της ζωής 

σας και δώστε στον εαυτό σας μια απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Τι έχετε επιτύχει στη ζωή σας; 

• Ποια εμπόδια και δυσκολίες χρειάστηκε να ξεπεράσετε; 

• Για ποια πράγματα υπερηφανεύεστε; 

Και τώρα μια σημαντική ερώτηση: Το έχετε επιτύχει αυτό με τη παραμονή σας στη 

ζώνη άνεσης σας; Πιθανότατα, η απάντηση είναι όχι. Είμαστε υπερήφανοι για τα 

πράγματα που έπρεπε να κερδίσουμε και η κερδοφορία γίνεται εκτός της ζώνης 

άνεσης. Το εξωτερικό είναι ο τόπος όπου αναπτυσσόμαστε και μεγαλώνουμε, όπου 

κρύβονται οι προκλήσεις και μπορούμε να κερδίσουμε τον εαυτό μας. 

 

Οι βασικοί κανόνες κινήτρων είναι: 

• Μην φοβάστε να αφήσετε τη ζώνη άνεσής σας 

• Μην φοβάστε να κάνετε λάθη 

• Έχετε μια θετική στάση και προσδοκίες 

• Βρείτε την έμπνευση στους ανθρώπους και τη λογοτεχνία 

• Ξεπεράστε τα εμπόδια και εστιάστε στην επίλυση των προβλημάτων 

• Τελειώστε όλα όσα ξεκινήσατε 

• Μην ακούτε πάρα πολύ τις απόψεις άλλων ανθρώπων 

• Μην παίρνετε τα πράγματα προσωπικά 

• Μην συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους 

 

Δεν είστε σίγουροι για το πρώτο βήμα; Πώς να βρείτε το σωστό κίνητρο για μάθηση και 

αυτο-ανάπτυξη; Οι παρακάτω ασκήσεις θα σας καθοδηγήσουν. 



NEUROANDRAGOGY  IN THE EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION 

Training Materials for WorkshopParticipants - Adult Learners fromDisadvantagedGroups 

13 

 
 
 
13 

 

2.2 Ανεξάρτητες εργασίες – Ερωτήματολογια και ασκήσεις  

2.2.1. Δραστηριότητα 1 

 Τίτλος 

δραστηριότητας 

Το κίνητρό μου για αυτό-ανάπτυξη 

Τι θα μάθετε Θα ορίσετε τους στόχους για την αυτο-ανάπτυξή σας για τους επόμενους 

6 μήνες. Σκεφτείτε την πηγή των κινήτρων σας, τι θέλετε να επιτύχετε και 

γιατί. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 60 λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 

στυλό 

χαρτί 

χρωματιστά μολύβια ή κραγιόνια 

 Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Βρείτε τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Τι θέλετε να επιτύχετε για την αυτο-ανάπτυξη σας μέσα στους 

επόμενους 6 μήνες;  

 Τι θέλετε να βελτιώσετε; Τι θέλετε να κάνετε;  

 Γιατί θέλετε να αλλάξετε ακριβώς αυτό; Ποια οφέλη θα έχει αυτό στη 

ζωή σας; Ποιο είναι το κίνητρό σας;  

 Πώς θα το δουλέψετε; 

 Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει;  

 Πώς θα μετρήσετε την αλλαγή μετά την περίοδο των έξι μηνών;  

 Τι μπορεί να περιπλέξει την αλλαγή; Μπορείτε να προετοιμαστείτε 

για τις επιπλοκές; Μπορείτε να τους αποτρέψετε; Πώς; φοβάστε κάτι;  

 Υπάρχει κάτι που σας εμποδίζει τώρα να βγείτε από τη ζώνη άνεσης; 

 

Προσπαθήστε να φανταστείτε την αλλαγή όσο το δυνατόν 

λεπτομερέστερα. Φανταστείτε ότι έχουν περάσει 6 μήνες και μιλάτε για 

μια επιτυχημένη αλλαγή. Τι θα λέγατε; Πώς θα φαινόσασταν; Πώς θα 

νιώθατε; Σε ποιόν θα το λέγατε; 

 

Σχεδιάστε μια εικόνα του τρόπου εμφάνισης της αλλαγής και 

τοποθετήστε την σε μια ορατή θέση. Θα θυμίσει τον τελικό στόχο σας και 

θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τα κίνητρά σας. 

Πηγή Προσωπική εργασία 
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2.2.2. Δραστηριότητα 2 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Ανακαλύψτε τις μαθησιακές σας συνήθειες 

Τι θα μάθετε Θα χαρτογραφήσετε τις μαθησιακές σας συνήθειες και τους τρόπους που 

μαθαίνετε. Θα δημιουργήσετε μια νέα στρατηγική για αποτελεσματική 

μάθηση. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 
60 λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 

στυλό 

χαρτί 

 Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Τι σας αρέσει να μαθαίνετε; 

2. Τι είναι εύκολο να μάθετε για εσάς; 

3. Τι είναι δύσκολο να μάθετε για εσάς; 

4. Πώς μαθαίνετε; 

5. Πόσο χρόνο αφιερώνετε για να μάθετε νέα πράγματα; 

6. Τι σας βοηθά να θυμάστε νέες πληροφορίες; 

7. Πότε ήταν η τελευταία φορά που μάθατε κάτι; Τι ήταν αυτό; 

8. Γνωρίζετε το στυλ μάθησης; 

9. Πώς θα το περιγράφατε; 

10. Ποια μέσα, τρόποι σας βοηθούν να θυμάστε; (βιβλία, βίντεο, 

ακρόαση, σωματική / κινητική δραστηριότητα ...) 

11. Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη συγκέντρωσή σας κατά τη διάρκεια 

της μάθησής σας; Τι πρέπει να αποφύγετε; 

Συγκεντρώστε τα ευρήματά σας από την προηγούμενη άσκηση σε 

τουλάχιστον 8 συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για να μάθετε 

εύκολα. Χρησιμοποιήστε την τεχνική εννοιολογικής χαρτογράφησης, 

σχεδιάζοντας τον δικό σας εννοιολογικό χάρτη πάνω στο χαρτί - ένας 

οδηγός για τη δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη και πως εργάζεστε 

γι’ αυτό μπορείτε να βρείτε στην τσεχική γλώσσα στη 

διεύθυνση:http://www.havrlikova.cz/mapovani/και 

http://www.havrlikova.cz/myslenkove-mapy/ 

Στα Αγγλικά: https://imindmap.com/how-to-mind-map/και 

http://www.mindmapinspiration.com/drawing-a-mind-map-from-

start-to-finish/ . 

Κατάλογος 6 παραγόντων που μπορεί να απειλήσουν την εστίασή σας 

http://www.havrlikova.cz/mapovani/
http://www.havrlikova.cz/myslenkove-mapy/
https://imindmap.com/how-to-mind-map/
https://imindmap.com/how-to-mind-map/
http://www.mindmapinspiration.com/drawing-a-mind-map-from-start-to-finish/
http://www.mindmapinspiration.com/drawing-a-mind-map-from-start-to-finish/
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και τις οποίες θα προσπαθήσετε να αποφύγετε ενώ μαθαίνετε. 

Πηγή Προσωπική εργασία 
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2.2.3 Δραστηριότητα 3 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Building of habits 

Τι θα μάθετε Περάστε από τη διαδικασία δημιουργίας συνήθειας και δοκιμάστε την 

αποτελεσματική εφαρμογή της. Θα μάθετε πώς να δημιουργείτε 

αποτελεσματικές συνήθειες. Θα αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

120 λεπτά για τη δημιουργία μιας συνήθειας 

+ 30 ημέρες για την εφαρμογή 

Απαιτούμενα 

υλικά 

Πίνακας συνηθειών 

Στυλό 

Συνημμένο Νο. 1 

Συνημμένο  Νο. 2 

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Συχνά θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Σε ένα μάθημα εκπαίδευσης, 

μπορούμε να δεσμευτούμε να "μαθαίνουμε 5 ξένες λέξεις την ημέρα, να 

αρχίζουμε να οργανώνουμε το χρόνο μας καλύτερα", κλπ. Αλλά στην 

πραγματική ζωή αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Συνήθως αρχίζουμε με 

την αλλαγή των συνήθειών μας κάτω από πιεστικές συνθήκες ή ακόμα 

δεν ξεκινάμε καθόλου. Ασυνείδητα το κίνητρό μας αρχίζει να 

συρρικνώνεται, η αυτοπεποίθησή μας και η θέληση μας αρχίζει να 

συρρικνώνεται επίσης, επειδή υποσχόμαστε κάτι που δεν υπακούμε και 

τελικά η παλιά συνήθεια επιμένει. 

 

Συνήθως, η δημιουργία μιας νέας συνήθειας και η αντικατάσταση της 

παλιάς διαρκεί 21 έως 30 ημέρες (ανάλογα με τη δυσκολία της 

συνήθειας). Μπορείτε να ανακαλύψετε μια κακή συνήθεια στον εαυτό 

σας ή μπορείτε να το μάθετε μέσω σχολίων. Εν πάση περιπτώσει, μην 

ξεχάσετε να προσδιορίσετε τι προκαλεί την κακή συνήθεια και πώς 

εκδηλώνεται. 
 

Ας το προσπαθήσουμε. 

1. Επιλέξτε ένα πράγμα που έχετε αναβάλει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και που θέλετε να αρχίσετε να κάνετε (παίρνοντας ένα 

κρύο ντους το πρωί, περπατώντας 5 χιλιόμετρα την ημέρα κλπ.). 

Ή επιλέξτε μια ανεπιθύμητη συνήθεια (φαγητό πολύ αργά) που 

θέλετε να αλλάξετε. Εάν έχετε πολλές συνήθειες για να αλλάξετε, 

επιλέξτε την αλλαγή που θα απολαύσετε ή θα επωφεληθείτε 

περισσότερο 

2. Δημιουργήστε μια δέσμευση και γράψτε την  

3. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε τη νέα σας συνήθεια. Κάντε 

ένα σχέδιο που θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε τη νέα συνήθεια 

(τι θα κάνετε / τι θα αλλάξετε, πώς θα την αλλάξετε και γιατί θα 

την αλλάξετε) 

4. Γράψτε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να εφαρμόσετε τη 
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νέα συνήθεια (τι θα σας φέρει αυτή η συνήθεια και τι μπορείτε να 

χάσετε αν δεν το εφαρμόσετε). Στη συνέχεια, στην παρακάτω 

κλίμακα σημειώστε τη δύναμη του κινήτρου και της 

αποφασιστικότητάς σας. (Η κλίμακα βρίσκεται στο συνημμένο 

αριθ. 1). Ορίστε μια ανταμοιβή για την επίτευξη μέρους του 

στόχου  

5. Επαναλάβετε τη νέα συνήθεια καθημερινά όπως 

προγραμματίστηκε 

6. Πίνακας συνηθειών είναι στο συνημμένο αριθ. 2 με 

παραδείγματα. Σημειώστε κάθε μέρα εάν έχετε καταφέρει να 

εκπληρώσετε τη συνήθειά σας. 

7. Μην εγκαταλείπετε και ανταμείβετε τον εαυτό σας για κάθε βήμα 

που θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε τη συνήθειά σας 

(ανταμείψτε τον εαυτό σας για κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της 

πρώτης εβδομάδας, μετά από το τέλος κάθε εβδομάδας και τελικά 

προετοιμάστε μια "μεγαλύτερη γιορτή" μετά από 21-30 μέρες). 

8. Εστιάστε στη συνήθεια, θυμηθείτε την τακτικά και σκεφτείτε 

θετικά γι’ αυτή. 

 

Μετά το χρόνο που απαιτείται για να μάθετε τη νέα σας συνήθεια, 

απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Η συνήθεια έχει δημιουργηθεί με επιτυχία; 

 Τι σας βοήθησε; 

 Τι περιπλέκει την εφαρμογή της συνήθειας; 

 Τι μάθατε από αυτή την εμπειρία; 

Πηγή Προσωπική εργασία 

  

 

 

 

2.2.4. Δραστηριότητα 4 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Φράσεις κινήτρων 

Τι θα μάθετε Θα συνειδητοποιήσετε τι σας παρακινεί και σας δίνει το κίνητρο για να 

ολοκληρώσετε τη δράση. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 120 λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 
χαρτί 

βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες 



This project has been funded with support from the European Commission.  
This publication[communication] reflects the views only of the author,  
and the Commission cannot be held responsible for any use which may  
be made of the information contained therein. 

18 

  

Διαδίκτυο 

συνημμένο αρ. 3 

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

 

Αναζητήστε μερικά ρητά ή διάσημα λόγια που μπορούν να σας δώσουν 

το θάρρος να διατηρήσετε τις νέες συνήθειες, να βγείτε από τη ζώνη 

άνεσης και να σας παρακινήσουν. Βάλτε αυτά τα αποσπάσματα στα έξι 

προετοιμασμένα κουτιά. Τα κουτιά για τα ρητά ή διάσημα λόγια είναι 

στο συνημμένο αρ. 3 

 

Τα παρακάτω παραδείγματα μπορούν να σας εμπνεύσουν: 

"Αν πιστεύετε ότι έχετε δίκιο ή πιστεύετε ότι κάνετε λάθος, έχετε δίκιο. 

Κάθε φορά που είστε σίγουροι γι 'αυτό, θα το υποστηρίξετε. Θυμηθείτε 

αυτό."Tony Robbins 

 

"Οι πρωταθλητές δεν γίνονται σε γυμναστήρια. Οι πρωταθλητές είναι 

κατασκευασμένοι από κάτι που έχουν βαθιά μέσα τους - μια επιθυμία, 

ένα όνειρο, ένα όραμα. Πρέπει να έχουν αντοχή μέχρι την τελευταία 

στιγμή, πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγοροι, πρέπει να έχουν την 

ικανότητα και τη θέληση. Αλλά η βούληση πρέπει να είναι ισχυρότερη 

από την ικανότητα". Muhammad Ali 

 

Απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Γιατί επιλέξατε αυτά τα συγκεκριμένα αποσπάσματα;  

 Ποιο ιδιαίτερο πράγμα σχετικά με αυτούς σας παρακινεί; 

 Τι λέει αυτή η επιλογή για εσάς; 

 Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στις προηγούμενες ασκήσεις 

σας; Πώς; 

 

Επιλέξτε το απόσπασμα που σας αρέσει περισσότερο και τοποθετήστε 

το σε ένα ορατό μέρος. Ξαναγράψτε το και κρεμάστε το στο ψυγείο, 

τοποθετήστε το στο πορτοφόλι σας, στο κινητό τηλέφωνο κλπ. Πώς 

μπορεί να σας βοηθήσει; 

Πηγή Προσωπική εργασία 
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2.3. Πρόσθετο υλικό για να διαβάσετε και πηγές για 

αυτοεκπαίδεση 

Βιβλία: 

Alchymista, Paulo Coelho, 2005 

The Alchymist, Plulo Coelho, 1995 

Konec prokrastinace, Petr Ludvík, 2013 

The end of procrastination, Petr Ludwig, 2015 

Naděje bez hranic, Lea Paulínová, 2007 

Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace, kolektiv autorů, 2009  

Das grosse Buch der Lerntechniken: Konzentration steigern, Gedächtnis trainieren, 

Lernstrategien anwenden, Prüfungen bestehen Gebundenes Buch – 22. August 2005  

Learning: The Ultimate Learning Guide - How To Become Successful In Any Subject  

With Amazing Brain Training Techniques!, Anthony Myers,  2016  

Pohádka o ztracené krajině, Radvan Babouh, 2018  

Flow: O štěstí a smyslu života, Mihaly Csikszentmihalyi, 2015 

Flow: The Psychology of Optimal Experience (Harper Perennial Modern Classics),  

Mihaly Csikszentmihalyi, 2008  

Práce jako duchovní úkol, Anselm Grün & Friedrich Assländer, 2011 

Spirituell arbeiten. Dem Beruf neuen Sinn geben, Anselm Grün & Friedrich Assländer, 

2010 

Vlastní cestou, Ján Košturiak, 2016 

Peníze nebo život? Tomáš Hajzler, 2013 

The Element, Ken Robinson, 2009  

Ve svém živlu, Ken Robinson & Lou Aronica, 2017 

 

Διαδικτυακά άρθρα 

• 10 top aplikací pro osobní rozvoj:  

https://www.studentmag.cz/top-10-aplikaci-pro-osobni-rozvoj-poznejte-lepsi-ja/ 

• Toužíte po úspěchu? 5 kroků, jak na to (díl č. 2), Zdenka Tomaidisová,  

https://chcizmenu.blogspot.com/2013/01/touzite-po-uspechu-tak-si-ho-vytvorte.html 

• 9 bodů, které Vám pomohou opustit komfortní zónu,  

https://svetuspesnych.cz/9-bodu-ktere-vam-pomohou-opustit-komfortni-zonu/ 

• Proč je někdo svině  a někdo hrdina,  

https://www.growjob.com/clanky-personal/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/ 

• Multiple Intelligences Self-Assessment,  

https://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment 

• Teorie rozmanitých inteligencí,  

https://www.jazykovy-koutek.cz/?p=6241 

https://www.studentmag.cz/top-10-aplikaci-pro-osobni-rozvoj-poznejte-lepsi-ja/
https://chcizmenu.blogspot.com/2013/01/touzite-po-uspechu-tak-si-ho-vytvorte.html
https://svetuspesnych.cz/9-bodu-ktere-vam-pomohou-opustit-komfortni-zonu/
https://www.growjob.com/clanky-personal/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/
https://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment
https://www.jazykovy-koutek.cz/?p=6241
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• Every day hero,  

https://procrastination.com/blog/11/everyday-hero-adela 

 

• The state of flow,  

https://procrastination.com/b HYPERLINK "https://procrastination.com/blog/12/the-

state-of-flow-otto"log/12/the-state-of-flow-otto 

• Why personal development is critical to sucess,  

https://www.success.com/rohn-why-personal-development-is-critical-to-success/ 

• 18 tricks to make new habits stick,  

https://www.lifehack.org/articles/featured/18-tricks-to-make-new-habits-stick.html 

• Personal development,  

https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-development.html 

 

Θεματικοί Ιστοχώροι 

Psychologie, https://psychologie.cz/ 

Mít vše hotovo, http://www.mitvsehotovo.cz/ 

Tomáš Hajzler, https://www.tomashajzler.com/ 

Mindtools,  https://www.mindtools.com/ 

Life hacker, https://lifehacker.com 

Austin Kleon, https://austinkleon.com/ 

 

https://procrastination.com/blog/11/everyday-hero-adela
https://procrastination.com/blog/12/the-state-of-flow-otto
https://procrastination.com/blog/12/the-state-of-flow-otto
https://www.success.com/rohn-why-personal-development-is-critical-to-success/
https://www.lifehack.org/articles/featured/18-tricks-to-make-new-habits-stick.html
https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-development.html
https://psychologie.cz/
http://www.mitvsehotovo.cz/
https://www.tomashajzler.com/
https://www.mindtools.com/
https://lifehacker.com/
https://austinkleon.com/
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3. ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ; 

3.1  λίγη θεωρία … 

Η προσωπικότητα ενός ατόμου περιλαμβάνει σκέψεις, γνωστικές λειτουργίες, 

συναισθήματα, συναισθηματικά πρότυπα και συμπεριφορές που μας κάνουν να 

κάνουμε και να λέμε τα πράγματα με συγκεκριμένους τρόπους. Η προσωπικότητά μας 

είναι η ταυτότητά μας. Είναι το άθροισμα των χαρακτηριστικών μας, τόσο εγγενών όσο 

και αποκτηθέντων. Έτσι, είμαστε όλοι, μοναδικοί. Γνωρίζοντας τον εαυτό μας σημαίνει 

να γυρίζουμε προς τα μέσα. Γνωρίζοντας τα δυνατά μας, τα καλά σημεία, τις ιδιότητες 

και τις ικανότητές μας τελικά μας βοηθά να δημιουργήσουμε μια αίσθηση 

αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Από την άλλη πλευρά, η επίγνωση των αδυναμιών 

μας θα μας βοηθήσει να τις αναγνωρίσουμε και να βελτιωθούμε. Όσο καλύτερα 

γνωρίζουμε τον εαυτό μας τόσο καλύτερες μπορούν να είναι οι αποφάσεις μας. Όταν 

γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας, έχουμε επίσης την ευκαιρία να αλλάξουμε τον εαυτό 

μας. Αυτή η αλλαγή μπορεί να μας κάνει πιο ευαισθητοποιημένους και πιο ικανούς. 

Στην πραγματικότητα, μας βοηθά να θέτουμε στόχους και μας οδηγεί στην ανάπτυξη. 

 

Η αυτο-ανάπτυξη ή η προσωπική ανάπτυξη είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 

που μπορεί να επηρεάσει την προσωπικότητα και είναι μια δια βίου διαδικασία. Ο 

Maslow (1970) προτείνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ενσωματωμένη ανάγκη για 

προσωπική ανάπτυξη που συμβαίνει μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται 

αυτοπραγμάτωση. Η ιεραρχία του Maslow εμφανίζεται συνήθως ως πυραμίδα. Τα πιο 

χαμηλά επίπεδα της πυραμίδας είναι οι βασικότερες ανάγκες (δηλαδή τροφή, στέγη 

κλπ.), ενώ οι πιο σύνθετες ανάγκες βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας 

(πνευματικές ανάγκες, εκπλήρωση δυνατοτήτων, επίτευξη στόχων). Το κλειδί για την 

αυτοπραγμάτωση είναι η αυτογνωσία, διότι περιλαμβάνει τη γνώση του εαυτού μας 

και της προσωπικότητάς μας και την αποδοχή του εαυτού μας, παρά την ατέλειά μας. 

Περιλαμβάνει όλες τις πτυχές μας, όπως τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις αρετές, τις 

αντιπάθειες, τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τους φόβους, τις φαντασιώσεις, τις 

φιλοδοξίες, τις αξίες, τις προτεραιότητες, τους στόχους, τις επιθυμίες, τις ανάγκες κλπ. 

Για να έχουμε πλήρη εικόνα για τον εαυτό μας, επικεντρωθείτε σε δύο πτυχές: α) πώς 

αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και β) πώς οι άλλοι μας αντιλαμβάνονται. Και 

οι δύο αυτές απόψεις δίνουν μια πλήρη εικόνα για τους εαυτούς μας. Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι, τεχνικές και εργαλεία για την επίτευξή της, για παράδειγμα μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε SWOT ανάλυση ή το μοντέλο παραθύρων Johari (μπορείτε να τα 

βρείτε στις δραστηριότητες). 

 

Τι γίνεται με τις μαθησιακές σας ανάγκες (όπως αλβφαβητισμός, αριθμητική, γνώσεις, 
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δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων...); Μια ανάγκη μάθησης και ανάπτυξης είναι η 

γνώση, η δεξιότητα ή η συμπεριφορά που πρέπει να αποκτήσετε για να εκτελέσετε τα 

καθήκοντα, τα καθήκοντα του ρόλου σας. Πώς να τα αναγνωρίσετε; Πώς μπορείτε να τα 

εντοπίσετε, να αναγνωρίσετε το τρέχον επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων σας και το 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια εργασία ή μια σειρά 

καθηκόντων; Ο προσδιορισμός των μαθησιακών αναγκών θα σας βοηθήσει να 

αναπτύξετε στρατηγικές και τεχνικές, να διατηρήσετε τις ικανότητές σας και να 

βελτιώσετε την πρακτική σας. Η πλειοψηφία των ενηλίκων εξετάζει ποια μαθήματα 

κατάρτισης, επιμόρφωσης  είναι διαθέσιμα και αποφασίζει ποια από αυτά θα ήταν πιο 

ενδιαφέροντα και κατάλληλη για αυτούς. Δεν προσπαθούν να προσδιορίσουν πρώτα 

την αναπτυξιακή τους ανάγκη ή την ανάγκη μάθησης και στη συνέχεια να βρουν 

τρόπους για να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη, η οποία μπορεί ή όχι να είναι ένα 

μάθημα κατάρτισης. 

 

 

Ένα προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης θα είναι πολύ χρήσιμο σε αυτή την κατάσταση. Και 

αυτό συμβαίνει επειδή ένα σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης σας επιτρέπει να 

προσδιορίσετε τις αναπτυξιακές σας ανάγκες και να σχεδιάσετε ποια μαθησιακή 

δραστηριότητα θα θελήσετε να κάνετε. 

 

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Warwick, υπάρχουν 3 στάδια για τον εντοπισμό των 

αναγκών σας: 

1. Προσδιορίστε ποιες δεξιότητες, γνώσεις και συμπεριφορές απαιτούνται για 

να κάνετε καλά τη δουλειά σας. 

2. Δείτε τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις συμπεριφορές που έχετε τώρα. 

3. Συγκρίνετε 'πραγματικό' με 'απαιτούμενο' για να εντοπίσετε τα κενά. Αυτές 

είναι οι αναπτυξιακές σας ανάγκες. 

 

Ένα άλλο παράδειγμα ενός σχεδίου προσωπικής ανάπτυξης είναι το Πρόγραμμα 

Δράσης SMART που στοχεύει να μετρήσει τις επιδιώξεις και τους στόχους σας έτσι 

ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τα προσωπικά σας επιτεύγματα, το 

SMART σημαίνει 

 Συγκεκριμένο (Ποιος, τι, πού, γιατί;) 

 Μετρίσιμο (πρέπει να ποσοτικοποιήσετε ή να προσδιορίσετε σε ποιο στάδιο θα 

επιτευχθεί ο στόχος σας) 

 Επιτεύξιμο (πρέπει να είναι δυνατή η επίτευξη στόχων, τι θα κάνετε για να πετύχετε 

τον στόχο σας;) 

 Σχετικό (ο στόχος σας πρέπει να σχετίζεται με έναν γενικό στόχο) 

 Χρονικό όριο (πότε σκοπεύετε να πετύχετε το στόχο σας;) (Blanchard K, 1985) 

 

"Μαθαίνω για να μαθαίνω είναι η πιο σημαντική σου ικανότητα, αφού παρέχει 
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την πύλη σε όλα όσα θέλεις να αναπτύξεις. Το πώς μαθαίνεις είναι το κλειδί, αν 

όχι η βασική δεξιότητα ζωής »(Peter Honey) Στο πλαίσιο της αυτογνωσίας και του 

προσδιορισμού των μαθησιακών αναγκών, θα βοηθούσε να καταλάβεις το στυλ 

μάθησης. Το μαθησιακό στυλ αναπτύχθηκε από τον Peter Honey και Alan Mumford, 

με βάση το έργο του Kolb, και εντόπισαν τέσσερις ξεχωριστές μορφές μάθησης ή 

προτιμήσεις: Ακτιβιστής, Θεωρηττικός, Πραγματιστής και Αναστοχαστικός. Για να 

κατανοήσουν το ιδιαίτερο στυλ μάθησης, ο Honey και ο Mumford έχουν αναπτύξει ένα 

Ερωτηματολόγιο Μαθησιακού Στυλ με 80 ερωτήσεις. Χρησιμοποιώντας αυτό το 

εργαλείο θα έχετε πληροφορίες για τον εαυτό σας και τις μαθησιακές σας ανάγκες. 

 

Ο εγκέφαλός σας είναι ένα θαυμάσιο όργανο, γεμάτο από δυνατότητες για αυτό-

κατευθυνόμενη μάθηση. Χάρη στη νευροπλαστικότητα, οι συνειδητές λειτουργίες του 

μπορούν να βελτιωθούν, δεν χρειάζεται να μειωθούν. Η αυτοδιδασκαλία είναι η νέα 

μορφή μάθησης που εξοπλίζει τους ανθρώπους με δεξιότητες που σχετίζονται με τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες. Ο Knowles περιγράφει την αυτό-κατευθυνόμενη 

μάθηση ως «μια διαδικασία στην οποία τα άτομα αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία 

χωρίς τη βοήθεια άλλων για τη διάγνωση των μαθησιακών αναγκών τους, τη 

διαμόρφωση στόχων, τον εντοπισμό ανθρώπινων και υλικών πόρων και την 

αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων». Ο Knowles εντοπίζει τρεις λόγους για 

αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση ως εξής:  

1. Τα άτομα που παίρνουν την πρωτοβουλία στην μάθηση μαθαίνουν περισσότερα 

πράγματα και μαθαίνουν καλύτερα από τους ανθρώπους που περιμένουν 

ενδεχομένως να διδαχθούν από  τους καθηγητές τους.  

2. Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση είναι περισσότερο συμβατή με τις φυσικές 

διαδικασίες ψυχολογικής ανάπτυξης.  

3. Πολλές από τις νέες εξελίξεις στην εκπαίδευση θέτουν μεγάλη ευθύνη στους 

εκπαιδευόμενους να αναλάβουν μεγάλη πρωτοβουλία στη δική τους μάθηση. 

 

Μπορεί επίσης να σας φανεί χρήσιμο να μιλήσετε με έναν συνάδελφο, έναν εκπαιδευτή 

ενηλίκων, έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας, ένα εκπαιδευτικό σύμβουλο ή κάποιον εκτός 

του οργανισμού σας που γνωρίζει εσάς και την εργασία σας και μπορεί να σας 

βοηθήσει να αποκτήσετε μια αντικειμενική άποψη για τις ανάγκες μάθησης και 

ανάπτυξης που προσδιορίζετε. Η επιτυχής ανεξάρτητη μελέτη απαιτεί ορισμένες 

ευθύνες ή ρόλους τόσο για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους όσο και για τους 

εκπαιδευτές σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Waterloo. Για παράδειγμα:  

 

Οι ρόλοι των εκπαιδευομένων 

 Αυτο-αξιολόγηση της ετοιμότητάς σας να μάθετε 

 Καθορίστε τους μαθησιακούς στόχους και αναπτύξτε ένα συμβόλαιο μάθησης 

 Παρακολουθήστε τη διαδικασία μάθησης 
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 Αναλάβετε πρωτοβουλία για όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας - να 

είστε αυτό-παρακινούμενοι 

 Επαναξιολογήστε και αλλάξτε τους στόχους όπως απαιτείται κατά τη διάρκεια 

της μελέτης 

 Συμβουλευτείτε τον εκπαιδευτή σας όπως απαιτείται 

 

Συμβουλεύοντας τους εκπαιδευτές 

 Οικοδομήστε ένα συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον 

 Βοηθήστε να παρακινηθούν και να κατευθυνθούν οι εκπαιδευόμενοι στην 

μαθησιακή εμπειρία  

 Διευκολύνετε την πρωτοβουλία των εκπαιδευόμενων για μάθηση 

 Να είστε διαθέσιμοι για διαβουλεύσεις κατά περίπτωση στη διάρκεια της 

διαδικασίας μάθησης 

 Να υπηρετείτε ως σύμβουλος και όχι ως επίσημος εκπαιδευτικός 
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3.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

3.2.1 Δραστηριότητα 1 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Παράθυρο Johari 

Τι θα μάθετε • Να αποκτήσετε αυτογνωσία 

• Να γνωρίσετε καλύτερα την προσωπικότητά σας 

• Να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας διερωτώμενοι  πώς θα 

περιγράφατε τον εαυτό σας και συγκρίνοντας το και 

αντιπαραβάλλοντας το με τον τρόπο με τον οποίο θα σας 

περιέγραφαν οι άλλοι 

• Να δημιουργήσετε μια εποικοδομητική σχέση με τον εαυτό σας και 

με τους άλλους 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

45’-60’ λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 

Φύλλο εργασίας Johari (συνημμένο 4) 
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Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

1. Πάρτε το φύλλο εργασίας του παραθύρου Johari και μελετήστε τον 

κατάλογο των επίθετων. 

2. Επιλέξτε 5 ή 6 επίθετα που θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε 

καλύτερα την προσωπικότητά σας. Μπορείτε να τα αντιγράψετε και να τα 

επικολλήσετε προσωρινά στο κελί Κρυφός Εαυτός. 

3. Εκτυπώστε τουλάχιστον 3 αντίγραφα της λίστας επιθέτων και δώστε 

ένα αντίγραφο στους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεστε (είτε σε 

συναδέλφους, σε εθελοντές ή σε συνεκπαιδευομένους) που μπορείτε να 

εμπιστευτείτε για να δώσετε ειλικρινή αλλά υποστηρικτική 

ανατροφοδότηση. Ζητήστε από κάθε άτομο να επιλέξει 5 ή 6 επίθετα που 

πιστεύουν ότι περιγράφουν καλύτερα την προσωπικότητά σας. 

 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν βλέπουν τα επίθετα που επιλέξατε για 

εσάς. 

4. Όταν λάβετε τη λίστα των επίθετων από αυτούς που ζητήσατε την 

ανατροφοδότηση, αντιγράψτε και επικολλήστε τα στο κελί Κλειστός 

Εαυτός. 

5. Ελέγξτε, τα επίθετα τόσο στο Κλειστός εαυτός όσο και στο Κρυφός 

Εαυτός. Μετακινήστε τυχόν επίθετα που εμφανίζονται και στα δύο αυτά 

κελιά στο κελί Ανοιχτός Εαυτός. 

6. Οποιαδήποτε επίθετα δεν υπάρχουν σε κανένα κελί μπορούν να 

μετακινηθούν από τη λίστα επίθετων στο κελί Άγνωστος Εαυτός. 

 

 

 

 Γνωστά στον ίδιο Άγνωστα στον ίδιο 

Γνωστά σε Άλλους (Ανοιχτός Εαυτός) 

  

(Κλειστός Εαυτός) 

Άγνωστα σε Άλλους (Κρυφός Εαυτός) 

  

(Άγνωστος Εαυτός) 

Πηγή Αυτό το φύλλο εργασίας και η δραστηριότητα είναι βασισμένα: 

Lu    Luft, J., & Ingram, H. (1955). The Johari Window: A graphic model for 

interpersonal relations. Los Angeles: University of California Western 

Training Lab.,Luft, J. (1970). Group processes: An introduction to group 

dynamics (2nd ed.). Palo Alto, CA: National Press Group. 

                                         

https://docs.google.com/document/d/1HJ-

RiUiTYz2pnkKQwkiHFO3vrqEVIdE_9WA83TECVig/edit#heading=h.2rpmfid

by8v6 

Άλλες 

πληροφορίες 

Δημιουργήστε ένα σχέδιο επαγγελματικού βιογραφικού που να 

αναφέρεται στην περιγραφή του εαυτού σας. Συζητήστε το με τους 

συνεκπαιδευομένους σας. 

https://docs.google.com/document/d/1HJ-RiUiTYz2pnkKQwkiHFO3vrqEVIdE_9WA83TECVig/edit#heading=h.2rpmfidby8v6
https://docs.google.com/document/d/1HJ-RiUiTYz2pnkKQwkiHFO3vrqEVIdE_9WA83TECVig/edit#heading=h.2rpmfidby8v6
https://docs.google.com/document/d/1HJ-RiUiTYz2pnkKQwkiHFO3vrqEVIdE_9WA83TECVig/edit#heading=h.2rpmfidby8v6
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Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας σύμφωνα με τα επίθετα που 

εμφανίζονται στην άσκηση; Συζητήστε τις σκέψεις σας με έναν 

συνεκπαιδευόμενό σας. 

Σε τι είδους δουλειά θα μπορούσατε να εκφράσετε τον εαυτό σας; 

Επιδιώκετε αυτή τη δουλειά ή σκοπεύετε να βρείτε μια τέτοια 

δουλειά; Συζητήστε την απάντησή σας με έναν συνεκπαιδευόμενό 

σας. 

 

 

 

3.2.2. Δραστηριότητα 2 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης και μάθησης 

Τι θα μάθετε Ένα προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης συνδέει όλους τους τομείς της ζωής 

σας. Ένα σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης είναι μια κατευθυντήρια γραμμή 

για τη ζωή: οι στόχοι σας, ο τρόπος με τον οποίο σκοπεύετε να τους 

επιτύχετε, οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσετε και οι συνήθειες που 

θέλετε να υιοθετήσετε. Πρέπει να καλύπτει τομείς όπως η σταδιοδρομία, 

η εκπαίδευση, οι σχέσεις και η αυτοπεποίθηση. Κερδίζετε μια καλύτερη 

αίσθηση ελέγχου της ζωής σας και επηρεάζετε τις αποφάσεις που 

παίρνετε στην καθημερινότητά σας. ‘’ Ένα σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης 

είναι ένα σχέδιο δράσης που σας μεταφέρει από εκεί που βρίσκεστε αυτή 

τη στιγμή στο σημείο που θέλετε να είστε στο μέλλον. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει μαθησιακές δεξιότητες (όπως δεξιότητες διαχείρισης 

έργων) καθώς και απλές δεξιότητες (όπως ενεργή ακρόαση). " 

Η ρύθμιση στόχων είναι μια ισχυρή διαδικασία για να σκεφτείτε το 

ιδανικό μέλλον σας και για να παρακινήσετε τον εαυτό σας να 

μετατρέψει το όραμά σας για το μέλλον σε πραγματικότητα. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

45’-60’ λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 

Φύλλο εργασίας προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης (συνημμένο 5) 

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Βήματα δημιουργίας ενός σχεδίου προσωπικής ανάπτυξης και μάθησης 

1. Σχεδιάστε το όραμά σας μάθησης 

Πάρτε το πρώτο βήμα: Αναστοχαστείτε για να καθορίσετε τι θέλετε να 

μάθετε. Σκεφτείτε πού θέλετε να είστε στο μέλλον και τι θέλετε να 

ολοκληρώσετε. Γράψτε όλα όσα είναι σημαντικά για εσάς, 

συμπεριλαμβανομένων των επιθυμιών σας και όσων σας κάνουν 

χαρούμενους. Αυτό θα σας βοηθήσει να καθορίσετε τι πρέπει να μάθετε 

για να φτάσετε εκεί που θέλετε να είστε. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται 
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"Όραμα μάθησης". 

Κάντε 

 Γράψτε το ώστε να σας μείνει 

 Να είστε ειλικρινής με τον εαυτό σας για να βεβαιωθείτε ότι το 

όραμά σας θα παράγει την καλύτερη έκδοση του εαυτού σας. 

 Εξετάστε πολλούς τομείς της ζωής σας. Η δουλειά δεν είναι το 

μόνο μέρος που μαθαίνουμε 

Μην κάνετε 

 Περιορίστε τον εαυτό σας με βάση τις τρέχουσες ικανότητες και 

τις δεξιότητές σας. Σκεφτείτε πράγματα που θα σας αναγκάσουν 

να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας. 

 Καταγράψτε τα πράγματα που πιστεύετε ότι οι άνθρωποι θα θέλουν να 

κάνετε. Αυτό δεν είναι ‘’μια άσκηση που θα κάνει τους άλλους 

ανθρώπους ευτυχισμένους",  είναι μια άσκηση που θα κάνει ΕΣΑΣ 

ευτυχισμένους". 

Έχετε το όραμά σας; Υπέροχα! Ας σχεδιάσουμε πώς θα πρέπει να μοιάζει 

το ταξίδι μάθησής σας. 

2. Αναπτύξτε το εκπαιδευτικό σας υπόδειγμα 

Μόλις είστε σε θέση να δημιουργήσετε ένα όραμα για το πού θέλετε να 

πάτε, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε την έρευνα πώς να φτάσετε εκεί. 

Μελετήστε ανθρώπους που ζουν το όραμά μάθησης, ώστε να μπορείτε 

να δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο Η ανάπτυξη του σχεδίου σας είναι 

εύκολη … 

3.Καθορίστε τι "Τέλος" έχετε στο μυαλό σας για να επιτύχετε στο όραμα 

μάθησης: 

 Εάν έχετε πρόβλημα να το κάνετε αυτό, πάρτε ένα λεπτό για να 

κλείσετε τα μάτια σας και να φανταστείτε τον εαυτό σας σε αυτή 

τη νέα ζωή. Θα μπορούσε να είναι σε μια παραλία, να διδάσκει 

μια τάξη, να καθοδηγεί κάποιον, οτιδήποτε πραγματικά. 

4.Βρείτε ένα άτομο –ή περισσότερους - που αντικατοπτρίζει τον τύπο 

του ατόμου που θέλετε να γίνετε: 

• Αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιος που πραγματικά θαυμάζετε ή 

κάποιος με ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών που νομίζετε ότι είναι 

ιδανικά. 

5.Κάνετε έρευνα για το πώς φτάσανε στο σημείο όπου είναι: 

 Εάν είναι διάσημοι, πιθανότατα θα βρείτε πληροφορίες στο 

διαδίκτυο 
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 Αν δεν είναι διάσημοι, ίσως μπορείτε να μιλήσετε απευθείας μαζί 

τους. Θα ήταν τιμή τους να ξέρουν ότι κάποιος τους θαυμάζει. 

6.Μόλις γνωρίσετε το τέλος και την αρχή, υπολογίστε τα σημαντικά 

ορόσημα στο ενδιάμεσο: 

 Το άτομο πέρασε έναν αγώνα; 

 Το άτομο έλαβε ένα συγκεκριμένο πτυχίο; 

 Το άτομο έκανε ορισμένες σχέσεις  προκειμένου να πετύχει; 

Οτιδήποτε χρησιμεύει ως σκαλοπάτι για την επίτευξη αυτού του 

οράματος θα πρέπει να είναι μέρος του "Μαθησιακού προσχέδιού σας’’.  

Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερές ώστε να 

περιγράφει ποια θέματα πρέπει να μάθετε και τις δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες.. 

7. Ορίστε μετρήσιμους στόχους 

“Αυτό που μετριέται γίνεται διαχειρίσιμο.” –Peter Drucker 

Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει το όραμά σας, πρέπει να 

σχεδιάσετε μετρήσιμους στόχους. Δείτε πώς: 

 Να είστε συγκεκριμένοι, ακόμα και απλοί –να μπορεί να διαβάσει και 

να κατανοήσει τους στόχους σας ως κι ένα παιδί. 

 Βεβαιωθείτε ότι είναι μετρήσιμοι - με ρεαλιστικές μετρήσεις. 

 Βάλτε χρονικά όρια - έτσι έχετε προθεσμίες για να οργανωθείτε. 

 Κρατήστε τους σε σημείο με οπτική επαφή - κάπου  όπου εσείς και οι 

άλλοι μπορείτε να τους δείτε. 

Αφού ορίσετε στόχους, είναι σημαντικό να βρείτε πόρους, τρόπους, μέσα  

για να κάνετε επιτυχημένο το εξατομικευμένο σας πρόγραμμα μάθησης. 

8. Βρείτε τους πόρους σας, τα μέσα, τους τρόπους  

Οι πόροι μπορούν να έρθουν σε πολλές διαφορετικές μορφές, όπως 

βιβλία, βίντεο, διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις, άνθρωποι, 

διαδικτυακά σεμινάρια και πολλά άλλα. Πριν αποφασίσετε ποιούς 

πόρους θα χρησιμοποιήσετε, απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις: 

 Ποιο στυλ μάθησης σας ταιριάζει καλύτερα; 

 Ποιος στην κοινότητα ή στο περιβάλλον σας μπορεί να σας 

βοηθήσει; 

 Τι είδους πόροι μπορούν να σας βοηθήσουν να εκπληρώσετε το 

σχέδιό σας; 

Αξιοποιήστε πλήρως όλες τις δυνατότητες μάθησης: τη βιβλιοθήκη, τους 

πόρους του διαδικτύου και τα άτομα με τα οποία αλληλεπιδράτε 

καθημερινά. Οι άνθρωποι στο δίκτυό σας πιθανότατα θα είναι ευτυχείς 

να μοιραστούν εμπειρογνωμοσύνη και πόρους. Απλά ρωτήστε! Μερικοί 
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από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να έχουν δικό τους περιεχόμενο 

που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να έχετε συμβουλές για το πού να 

πάτε για να φτάσετε εκεί που θέλετε. 

9. Μάθετε σαν να εξαρτάται η ζωή σας από αυτό! 

Για να πετύχετε τους στόχους σας, θα χρειαστεί να αφιερώσετε χρόνο για 

να μάθετε. Οι περισσότεροι από εμάς είναι, ή τουλάχιστον ισχυρίζονται 

ότι είναι, πολύ απασχολημένοι. Υπάρχει πάντα χρόνος για μάθηση: 

 Προγραμματίστε αφιερωμένο χρόνο κάθε μέρα ή ορισμένες φορές 

κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για να μάθετε με συνέπεια. 

 Χρησιμοποιήστε εργαλεία διαχείρισης χρόνου, όπως το ημερολόγιο 

ή οι υπενθυμίσεις του τηλεφώνου σας, για να αφιερώσετε χρόνο για 

μάθηση. Αφού γίνει συνήθεια, δημιουργήστε χρόνο και πόρους για 

να βοηθήσετε τη μάθησή σας. 

Για το τελικό βήμα, σκεφτείτε την εμπειρία σας και κάντε τις αλλαγές που 

χρειάζεστε. 

10. Προσπαθήστε να κρατήσετε το σχέδιο μάθησης 

Παρακολουθώντας αυτό που μαθαίνετε και αντανακλώντας σε αυτό είναι 

ένα από τα πιο ισχυρά μέρη της εξατομικευμένης μαθησιακής σας 

εμπειρίας. 

Η ζωή είναι μεταβλητή και τα πράγματα αλλάζουν, είναι εντάξει να 

επαναξιολογήσετε τους στόχους και το σχέδιό σας. Αυτός ο χρόνος 

αντανάκλασης σας δίνει την ευκαιρία να κατορθώσετε την επιτυχία που 

αναζητάτε. 

Πηγή https://centricconsulting.com/blog/6-steps-personal-learning-plan/ 

 

 

 

https://centricconsulting.com/blog/6-steps-personal-learning-plan/


NEUROANDRAGOGY  IN THE EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION 

Training Materials for WorkshopParticipants - Adult Learners fromDisadvantagedGroups 

31 

 
 
 
31 

 

3.2.3. Δραστηριότητα 3 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

SWOT ανάλυση 

Τι θα μάθετε Μπορεί να σας βοηθήσει να αποκαλύψετε ευκαιρίες που διαφορετικά δεν 

θα είχατε εντοπίσει. 

Κατανοώντας τις αδυναμίες σας, μπορείτε να διαχειριστείτε και να 

εξαλείψετε τις απειλές που διαφορετικά θα μπορούσαν να βλάψουν την 

ικανότητά σας να προχωρήσετε. 

Είναι πιθανότερο να πετύχετε στη ζωή εάν χρησιμοποιήσετε τα ταλέντα 

σας στο μέγιστο βαθμό. 

Ομοίως, θα υποφέρετε λιγότερα προβλήματα αν γνωρίζετε ποιες είναι οι 

αδυναμίες σας και αν διαχειρίζεστε αυτές τις αδυναμίες ώστε να μην 

έχουν σημασία στο έργο που κάνετε. 
 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

45’-60’ λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 

φύλλο εργασίας SWOT ανάλυσης (συνημμένο αρ. 6) 

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Προσδιορίστε τον στόχο. Αποφασίστε για μια μαθησιακή ανάγκη, ένα 

βασικό έργο ή μια στρατηγική για να την αναλύσετε και να την 

τοποθετήσετε στην κορυφή της σελίδας. 

Δημιουργήστε ένα πλέγμα. Σχεδιάστε ένα μεγάλο τετράγωνο και στη 

συνέχεια διαιρέστε το σε τέσσερα μικρότερα τετράγωνα. 

Ετικέτα για κάθε κουτί. Γράψτε τη λέξη "Πλεονεκτήματα" μέσα στο 

επάνω αριστερό πλαίσιο, "Αδυναμίες" μέσα στο άνω δεξί πλαίσιο, 

"Ευκαιρίες" στο κάτω αριστερό πλαίσιο και "Απειλές" μέσα στο κάτω 

δεξιό πλαίσιο. Αυτοί είναι τίτλοι, οπότε θα πρέπει να διακρίνονται από 

το υπόλοιπο κείμενο χρησιμοποιώντας χρώμα ή μέγεθος 

γραμματοσειράς. 

Προσθέστε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες σας. Προσθέστε 

παράγοντες που επηρεάζουν το έργο στα αντίστοιχα πλαίσια. Τα 

στοιχεία μιας ανάλυσης SWOT μπορεί να είναι ποιοτικά και ανεπίσημα, 

καθώς και ποσοτικά και εμπειρικά. Οι παράγοντες συνήθως αναφέρονται 

σε μορφή λίστας. 

Βγάζω συμπεράσματα. Αναλύστε το τελικό διάγραμμα SWOT. Προσέξτε 

εάν τα θετικά αποτελέσματα υπερτερούν των αρνητικών. Εάν το κάνουν, 

μπορεί να είναι μια καλή απόφαση για την επίτευξη του στόχου. Εάν δεν 

το κάνουν, ίσως χρειαστεί να γίνουν προσαρμογές, διαφορετικά το 

σχέδιο πρέπει απλώς να εγκαταλειφθεί. 

Πηγή https://www.smartdraw.com/swot-analysis/ 
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3.3. Πρόσθετο υλικό για να διαβάσετε και πηγές για την 

αυτοεκπαίδευση 

Βιβλία 

 

Honey, P. and Mumford, A. (1986a) The Manual of Learning Styles, Peter Honey 

Asso Luft, J., & Ingram, H. (1955). The Johari Window: A graphic model for interpersonal 

relations. Los Angeles: University of California Western Training Lab.,Luft, J. (1970). 

Group processes:  

An introduction to group dynamics (2nd ed.). Palo Alto, CA: National Press Group. 

Blanchard, K. (1985). Leadership and the one-minute manager. New York, NY: 

HarperCollins. 

Maslow, A. (1970) Motivation and personality, , New York, Harper & Row 

 

 Διαδικτυακά άρθρα 

K. B. Lawlor, M.J. Hornyak, Smart goals: How the application of smart goals can 

contribute to the achievement of student learning outcomes, 

https://journals.tdl.org/absel/index.php/absel/article/viewFile/90/86 

Babatunde O. Adenuga, Self-directed learning readiness and learning style preferences 

of adult learners, 

https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsre

dir=1&article=10260&context=rtd 

J. Rosewell, Learning styles, 

https://www.open.edu/openlearn/ocw/pluginfile.php/629607/mod_resource/content/1/

t175_4_3.pdf 

L. Nurlaela, M. Samani, I.G.P. Asto, S.C. Wibawa, The effect of thematic learning model, 

learning style, and reading ability on the students’ learning outcomes, 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/296/1/012039/pdf 

 

Θεματικοί ιστοχώροι 

 

Centre For Teaching Excellence: https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/ 

Warwick Learning and Development Centre: 

https://warwick.ac.uk/services/ldc/personal/plan/identify/ 

Funderstanding: https://www.funderstanding.com/educators/thematic-instruction/ 

https://journals.tdl.org/absel/index.php/absel/article/viewFile/90/86
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=10260&context=rtd
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=10260&context=rtd
https://www.open.edu/openlearn/ocw/pluginfile.php/629607/mod_resource/content/1/t175_4_3.pdf
https://www.open.edu/openlearn/ocw/pluginfile.php/629607/mod_resource/content/1/t175_4_3.pdf
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/296/1/012039/pdf
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/
https://warwick.ac.uk/services/ldc/personal/plan/identify/
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4. ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣΤΕ 

ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ; 

 

4.1. Λίγη θεωρία… 

Κάθε εκπαιδευόμενος είναι διαφορετικός, κάθε ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί με 

διαφορετικό τρόπο και ανταποκρίνεται στα πράγματα διαφορετικά. Υπό αυτή τη 

λογική, είναι σημαντικό οι μαθησιακές μέθοδοι να είναι προσαρμοσμένες για κάθε 

άτομο και όχι να κατανέμονται σε μια πολιτική ενός μεγέθους για όλους. Οι μέθοδοι 

μάθησης που δεν ταιριάζουν στον εκπαιδευόμενο δεν θα μεγιστοποιήσουν την 

ποσότητα των γνώσεων που διατηρούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας. Υπάρχουν 

πολλαπλές μέθοδοι μάθησης και κάθε εκπαιδευόμενος γνωρίζει ποιες μέθοδοι μελέτης 

είναι οι καταλληλότερες και αποτελεσματικότερες για αυτόν. Αλλά υπάρχουν μερικά 

βασικά κοινά μεταξύ όλων αυτών των τεχνικών, και ένα από τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά είναι η οργάνωση. 

Η οργάνωση  είναι το κλειδί για την επιτυχία κάθε εκπαιδευόμενου, αναπτύσσει ένα 

επίπεδο δεοντολογίας εργασίας που απαιτείται σε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς 

τομείς, προσφέρει μια ορισμένη αξιοπιστία την οποία αναζητούν οι εργοδότες και 

βοηθά στη μείωση του στρες, καθώς όλες οι πτυχές της ζωής φαίνονται πιο εύχρηστες. 

Η οργάνωση της εργασίας είναι φαινομενικά μια βασική ιδέα που μπορεί να 

υλοποιηθεί με ελάχιστη ταλαιπωρία στις διαδικασίες εργασίας του εκπαιδευόμενου. 

Ενώ αυτό ισχύει σε κάποιο βαθμό, υπάρχουν πολλές οδοί που μπορεί κανείς να πάρει 

για να επιτύχει ένα οργανωτικό επίπεδο που θα δει αξιοσημείωτες βελτιώσεις στα 

αποτελέσματα του συμμετέχοντα σε σχέση με τη μάθηση. 

 

Η οργάνωση του χρόνου είναι ίσως ο πιο προφανής, αλλά ίσως ο πιο επωφελής 

τρόπος για  

τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας του εκπαιδευόμενου. Σε μια κοινωνία που 

έχει τόσο πολλούς περισπασμούς και πληθώρα διαφορετικών δεσμεύσεων, είναι 

απαραίτητο να δομήσεις την ημέρα σου καλά και να τηρείς αυστηρά αυτές τις 

επιλεγμένες αλλαγές. Όπως προαναφέρθηκε, αυτή η δομή πρέπει να προσαρμόζεται 

στις εκπαιδευτικές και προσωπικές ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Ο ίδιος ο 

εκπαιδευόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να μπορεί 

να τηρήσει ρεαλιστικά, αλλά θα προσφέρει αρκετό χρόνο για να επικεντρωθεί στην 

εργασία καθώς και στον προσωπικό χρόνο - μια ξεκούραστη ανάπαυση ως ανάπαυλα 

για τη σκληρή δουλειά που θα έχει. 

Η καθιέρωση μιας επιβράβευσης μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει αξία στο πώς 

χρησιμοποιεί το χρόνο του ένας εκπαιδευόμενος, ωστόσο αυτό είναι μια 
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παραπληροφόρηση. Η κατανόηση του τι σας ωθεί να εργαστείτε και πώς μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μια επιβράβευση για να τροφοδοτήσετε και να βελτιώσετε τη δική 

σας απόδοση συχνά παραβλέπεται αλλά είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για 

κάθε εκπαιδευόμενο. Η απελευθέρωση των ενδορφινών όταν κάποιος είναι 

ευτυχισμένος έχει πολλές νευρολογικές επιπτώσεις που μπορούν να ενισχύσουν 

σημαντικά την ικανότητα μάθησης κάποιου. Μελέτες έχουν δείξει ότι, όταν οι 

εκπαιδευόμενοι είναι  

ευτυχισμένοι, η παραγωγικότητα τους αυξάνεται κατά 12% και οι αναλυτές έχουν 

διαπιστώσει ότι οι εκπαιδευόμενοι που ταξινομούνται ως ευτυχείς παίρνουν 

συντριπτικά καλύτερους βαθμούς από όσους θεωρούν τους εαυτούς τους 

δυσαρεστημένους, έτσι η διέγερση και απελευθέρωση των ενδορφινών ενισχύει 

σίγουρα την απόδοση. Αν οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την 

απλή τεχνική προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη μαθησιακή τους ικανότητα, τότε θα 

είναι καλά σπαταλημένος χρόνος. 

Η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα έχει μια ισχυρή εργασιακή 

δεοντολογία, ένα χαλαρό σώμα και νου και μια περιοχή υψηλής συγκέντρωσης θα 

πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε εκπαιδευόμενο που επιδιώκει να 

μεγιστοποιήσει τη μαθησιακή του ικανότητα. Ένα μαθησιακό περιβάλλον είναι ο 

φυσικός χώρος όπου εργάζεστε, δεν έχουν όλοι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι την 

πολυτέλεια ενός απομονωμένου δωματίου μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο μπορούν να 

καθίσουν και να εργαστούν χωρίς περισπασμούς. Η περίπτωση του κάθε 

εκπαιδευόμενου είναι διαφορετική, έτσι για άλλη μια φορά δίνεται έμφαση στον 

εκπαιδευόμενο να αναλάβει την πρωτοβουλία και να αναπτύξει τη δική του αντίληψη 

για το τι απαιτεί, τι θέλει και πώς μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις απαιτήσεις. Οι 

διαταραχές οι ίδιες είναι που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Κάθε 

πνευματική διάσπαση και κάθε μεταβολή της εστίασης τρώει, καταναλώνει τα επίπεδα 

γλυκόζης και το μεταβολικό σας ρυθμό, όταν αυτά συσσωρεύονται, απλά δεν μπορείτε 

να τα εκτελέσετε όπως ο εγκέφαλός σας μπορεί όταν είναι «φρέσκος». Μια μελέτη στο 

Λονδίνο ανακάλυψε ότι όταν είστε συνεχώς συνδεδεμένοι με μια κινητή συσκευή η 

ψυχική κόπωση που μεταδίδει στον εγκέφαλό σας έχει το ισοδύναμο αποτέλεσμα της 

απώλειας ενός ύπνου τη νύχτα. Επομένως, με την μάθηση ενός φυσικού και 

πνευματικού περιβάλλοντος που προάγει μια μοναδικότητα της σκέψης, βελτιώνεται 

οριστικά η ικανότητά σας να μεγιστοποιείτε τη μάθηση. 
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4.2. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

4.2.1. Δραστηριότητα 1 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Δημιουργώντας ένα χρονοδιάγραμμα 

Τι θα μάθετε 1. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να οργανώσετε το χρόνο σας όταν 

προσπαθείτε να μάθετε νέες δεξιότητες / γνώσεις; 

2. Πώς να μοιράσετε μάθημα και προσωπικό σας χρόνο για να 

μεγιστοποιήσετε την ικανότητά σας να κατανοείτε νέες πληροφορίες; 

3. Να κατανοήσετε τα προβλήματα που προκύπτουν όταν δεν 

ισορροπείτε αποτελεσματικά τον χρόνο σας. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

45 λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 

Χαρτί και γραφικά είδη  

ή  

υπολογιστή 

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Η δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος είναι μια απλή δραστηριότητα 

αλλά απαιτεί γνώση των αγαπημένων σας τεχνικών μάθησης, της 

διανοητικής ικανότητάς σας να απορροφάτε πληροφορίες και τις 

καθημερινές σας απαιτήσεις - είτε πρόκειται για οικογενειακές 

δεσμεύσεις, είτε για εργάσιμες ημέρες κ.λπ. 

 

Αυτή η άσκηση θα διαρκέσει μόνο 45 λεπτά, αλλά θα χρειαστεί να 

καθίσετε σε έναν ήσυχο χώρο και να δημιουργήσετε ένα 

χρονοδιάγραμμα που αντιστοιχεί σε μία εβδομάδα. Θα σπάσετε την 

ημέρα σας και θα ενσωματώσετε όλες τις πτυχές ενός υγιεινού τρόπου 

ζωής μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Τρία γεύματα την ημέρα (και χρόνος για 

μαγείρεμα αν χρειαστεί), χρόνος με τους αγαπημένους σας, χρόνος 

εργασίας, αν είναι εφικτό και χρόνος για τρέξιμο κτλ. To να 

ακολουθήσετε το μελλοντικό χρονοδιάγραμμα θα είναι δύσκολο, και 

αυτό είναι το επόμενο βήμα. Είναι μια απόφαση που είναι τελικά κάτω 

από σας. Μια εξορθολογισμένη ρουτίνα προτιμάται πάντα από τον 

εγκέφαλο, καθώς περιορίζει την σπατάλη ενέργειας εξαιτίας των 

περισπασμών. 

Το κλειδί αυτής της άσκησης είναι να προγραμματίσετε 1-2 ώρες 

εργασίας ανά ημέρα, η ιδέα είναι να προωθήσετε ποιότητα όχι ποσότητα. 

Το επίπεδο ποιότητας που βιώνετε εξαρτάται από την αυτοπεποίθησή 

σας και τις ακόλουθες δύο ασκήσεις για αυτή την ενότητα. Δύο ώρες 

αμιγούς, πολύ εστιασμένης μάθησης είναι πολύ πιο χρήσιμο από πέντε 
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αποσπασματικές ώρες εργασίας. Θα έχετε μια σαφέστερη ιδέα για το τι 

θα λειτουργήσει για σας, αλλά εάν υπάρχουν αμφιβολίες ή ερωτήματα 

σχετικά με το τι μπορεί να είναι κατάλληλο ο καθοδηγητής σας θα πρέπει 

να σας βοηθήσει αμέσως. 

Πηγή Προσωπική εργασία 

 

4.2.2. Δραστηριότητα 2 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Δημιουργία συστήματος επιβράβευσης  

Τι θα μάθετε Γιατί οι επιβραβεύσεις είναι μια σημαντική πτυχή της μάθησης; 

Η νευρολογική διαδικασία που συμβαίνει αφού βιώσετε μια 

επιβράβευση που σας αξίζει. 

Ποιος τύπος επιβράβευσης μπορεί να ωφελήσει το συνολικό σας 

ρεπερτόριο μάθησης; 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

45 λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 

N/A 

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Ένα πρόγραμμα επιβράβευσης είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί 

κάποια ανεξαρτησία από εσάς και απαιτεί ένα επίπεδο προσωπικών 

γνώσεων από εσάς ως συμμετέχοντα. Πρέπει να ξέρετε τι σας κάνει 

ευτυχισμένους, είτε χορεύετε, τρώτε σοκολάτες, ξοδεύετε χρόνο με τους 

φίλους σας κλπ. Αυτά τα θετικά συναισθήματα μεταφράζονται άμεσα στο 

έργο σας και αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

μεταξύ εμφάνισης ενδορφινών (και ντοπαμίνης) και βαθμών που 

επιτεύχθηκαν. 

 

Οι ανακαλύψεις που έγιναν σε αυτή την άσκηση θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για τα χρονοδιαγράμματα που επινοήθηκαν στην προηγούμενη 

δραστηριότητα. Αν τηρήσετε τη δομή που κατασκευάσατε στα 

προγράμματά σας, θα δείτε τα οφέλη του συστήματος επιβράβευσης. 

 

Θα πρέπει να ενθαρρύνεστε να κάνετε πιο υγιείς 

επιβραβεύσεις/επιλογές. Για παράδειγμα, το τρέξιμο και άλλες μορφές 

άσκησης αποδεικνύονται ότι απελευθερώνουν μια πληθώρα θετικών 

συναισθημάτων που πλημμυρίζουν τον εγκέφαλο πολύ πιο 

αποτελεσματικά από την κατανάλωση σοκολάτας. Με κάθε έννοια, αυτή 
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είναι μια καλύτερη επιλογή τρόπου ζωής. Αυτό δεν πρέπει να εξαιρεί τον 

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το φαγητό στο σύστημα 

επιβράβευσης, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ποιες τεχνικές επιτυγχάνουν 

αυτό. 

 

Μια απλή εισαγωγή του χρόνου επιβράβευσης στο τέλος στο 

χρονοδιάγραμμα (ανάλογα με την επιλογή της τεχνικής επιβράβευσης 

που θα επιλεγεί) θα αρκεί για αυτή τη δραστηριότητα, αλλά αναμένεται 

να διερευνήσετε διαφορετικές τεχνικές προτού καθορίσετε το σχέδιό της 

επιβράβευσης χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους.  

Πηγή https://www.growthengineering.co.uk/endorphins-feel-good-learn-better/ 

http://generationtextonline.com/2017/08/16/how-endorphins-can-play-a-

vital-role-in-successful-academic-achievement/ 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320839.php 

https://www.growthengineering.co.uk/endorphins-feel-good-learn-better/
http://generationtextonline.com/2017/08/16/how-endorphins-can-play-a-vital-role-in-successful-academic-achievement/
http://generationtextonline.com/2017/08/16/how-endorphins-can-play-a-vital-role-in-successful-academic-achievement/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320839.php


NEUROANDRAGOGY  IN THE EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION 

Training Materials for WorkshopParticipants - Adult Learners fromDisadvantagedGroups 

39 

 
 
 
39 

 

4.2.3. Δραστηριότητα 3 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης 

Τι θα μάθετε Πώς ένα περιβάλλον μάθησης μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά 

την ικανότητά σου να απορροφήσεις νέα πληροφορία; 

Πώς να ενδυναμώσεις την προσοχή σου μέσω του περιβάλλοντος 

μάθησης. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

1+ ώρα 

Απαιτούμενα 

υλικά 

Χαρτί και γραφική ύλη ή  

Υπολογιστής  

Μουσικός εξοπλισμός  

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος περιλαμβάνει πολλούς 

διαφορετικούς παράγοντες που, όταν είναι σε αρμονία, σας επιτρέπουν 

να μεγιστοποιήσετε πραγματικά τις ικανότητες μάθησης. Αυτοί οι 

παράγοντες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε: χώρο και 

μουσική. Αυτοί είναι οι δύο παράγοντες που επικεντρώνονται σε μεγάλο 

βαθμό σε αυτή την άσκηση. 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να κατασκευάσετε ένα 

μαθησιακό περιβάλλον που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μελέτη 

σας και το οποίο θα βοηθήσει την συνολική σας απόδοση, 

συμπληρώνοντας το στυλ μάθησης. Το μαθησιακό περιβάλλον 

υποτίθεται ότι εξορθολογεί τη μάθηση, μειώνει τις περισπασμούς και 

σας χαλαρώνει. Η αναπαραγωγή αυτών των συνθηκών είναι καθοριστική. 

Χώρος: Στην ιδανική περίπτωση θα έχετε ένα άνετο, απομονωμένο 

δωμάτιο μέσα στο σπίτι σας, το οποίο μπορείτε να αλλάξετε ώστε να 

ταιριάζει στις ανάγκες σας. Το δωμάτιο θα πρέπει να είναι ήσυχο, να έχει 

λίγους ή καθόλου περισπασμούς, να έχει ελάχιστο χάος, ουδέτερη 

θερμοκρασία και να είναι καλά φωτισμένο, αλλά να μην έχει σκληρό, 

φωτεινό φωτισμό. Ωστόσο, γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, πχ 

μερικοί έχουν μικρό χώρο διαβίωσης, υπάρχουν θέματα στέγασης, 

οικογένειες που δίνουν προτεραιότητα στον χώρο κλπ. Ωστόσο, θα 

πρέπει να προσδιορίσετε ένα χώρο, ίσως μια δημόσια βιβλιοθήκη ή 

κάπου παρόμοια που θα μπορούσατε να εργαστείτε και οι εκπαιδευτικοί 

σας, σας υποστηρίζουν σε αυτή την αναζήτηση για μια κατάλληλη 

περιοχή. 

Μουσική: μια πτυχή της μάθησης που συχνά απορρίπτεται είναι ο 

ρόλος της μουσικής. Η ήσυχη, διακριτική και χαλαρωτική μουσική 

μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις μαθησιακές επιδόσεις. Στην 

πραγματικότητα, η κλασική μουσική έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει 

προσωρινά το IQ σας σύμφωνα με το Mozart Effect, Campbell (1997). 
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Αυτή η δραστηριότητα αφορά περισσότερο στη δοκιμή και το σφάλμα 

σχετικά με την εύρεση της μουσικής που βοηθάει τον μαθητή να μάθει 

καλύτερα. Προτεινόμενη μουσική, όπως η μουσική ανελκυστήρα, η 

ελαφριά τζαζ, οι συναυλίες Mozart και οι παραγωγικές λίστες μουσικής 

θα πρέπει να δοκιμάζονται από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους και θα 

πρέπει να επιλέγουν μόνοι τους τι ταιριάζει στις ανάγκες τους. 

Πηγή N/A 
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4.3. Πρόσθετο υλικό για μελέτη και πηγές για αυτοεκπαίδευση 

Βιβλία 

The Mozart Effect: Don Campbell (1997) 

‘Habits of a Happy Brain: Retrain Your Brain to Boost Your Serotonin, Dopamine,  

Oxytocin & Endorphin Levels’: Loretta Graziano Breuning, PHD (2015) 

 

Διαδικτυακά άρθρα 

J.S. Jenkins, The Mozart effect, 

http://scholar.google.co.uk/scholar_url?url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/p

mc1281386/&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm0JBQCDZjgMP9xro_Fc0sDSVq0Ehg&nossl=1&

oi=scholarr 

R.A. Wise, Dopamine, learning and motivation, 

https://www.nature.com/articles/nrn1406?cacheBust=1508275714506 

R.C. Kennedy, Applying Principles of Adult Learning: The Key to More Effective Training 

Programs, 

https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/fbileb72&div=26&g_sent=1&cas

a_token= 

Growth Engineering!: https://www.growthengineering.co.uk/endorphins-feel-good-

learn-better/ 

Generationtextonline: http://generationtextonline.com/2017/08/16/how-endorphins-

can-play-a-vital-role-in-successful-academic-achievement/ 

Medicalnewstoday:https://www.medicalnewstoday.com/articles/320839.php 

 

http://scholar.google.co.uk/scholar_url?url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1281386/&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm0JBQCDZjgMP9xro_Fc0sDSVq0Ehg&nossl=1&oi=scholarr
http://scholar.google.co.uk/scholar_url?url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1281386/&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm0JBQCDZjgMP9xro_Fc0sDSVq0Ehg&nossl=1&oi=scholarr
http://scholar.google.co.uk/scholar_url?url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1281386/&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm0JBQCDZjgMP9xro_Fc0sDSVq0Ehg&nossl=1&oi=scholarr
https://www.nature.com/articles/nrn1406?cacheBust=1508275714506
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/fbileb72&div=26&g_sent=1&casa_token
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/fbileb72&div=26&g_sent=1&casa_token
https://www.growthengineering.co.uk/endorphins-feel-good-learn-better/
https://www.growthengineering.co.uk/endorphins-feel-good-learn-better/
http://generationtextonline.com/2017/08/16/how-endorphins-can-play-a-vital-role-in-successful-academic-achievement/
http://generationtextonline.com/2017/08/16/how-endorphins-can-play-a-vital-role-in-successful-academic-achievement/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320839.php
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5. ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ-ΠΩΣ 

ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ;  

 

5.1 Λίγη θεωρία… 

Η γνώση της αποτελεσματικότερης μελέτης - μελετώντας πιο έξυπνα - μπορεί να 

αποκτηθεί ως δυνατότητα για καλύτερη διατήρηση του προς μελέτη υλικού. Αυτές οι 

ρουτίνες περιλαμβάνουν την προσέγγιση της μελέτης και του υλικού με το σωστό 

πλαίσιο, την ελαχιστοποίηση των περισπασμών, τη ρύθμιση ενός ρεαλιστικού 

χρονοδιαγράμματος και τη χρήση παιχνιδιών μνήμης, μεταξύ των άλλων. Εάν 

επιθυμείτε ένα καλύτερο αποτέλεσμα κατά την μάθηση, χρειάζεστε αποτελεσματικές 

συνήθειες μελέτης. Το κλειδί για την επιτυχή μάθηση δεν είναι η μελέτη για ώρες, αλλά 

η έξυπνη μελέτη. Μπορείτε να ξεκινήσετε να μαθαίνετε πιο έξυπνα με αυτές τις ισχυρές 

ρουτίνες και δεξιότητες μάθησης. 

 

ΡΟΥΤΙΝΕΣ 

1. Πώς προσεγγίζετε εκπαιδευτικά υλικά  

Βελτιώστε τη νοοτροπία της μελέτης σας: 

• Βεβαιωθείτε ότι σκέφτεστε θετικά όταν μελετάτε και θυμηθείτε τις δεξιότητες 

και τις ικανότητές σας. 

• Βεβαιωθείτεότι είστε μακριά από αρνητικές σκέψεις. 

• Σταματήστε τον εαυτό σας από την απόλυτη σκέψη: "Πάντα καταστρέφω τα 

πράγματα". Μια πιο αντικειμενική άποψη είναι πολύ καλύτερη: "Δεν κατάφερα 

τόσο καλά αυτό το χρόνο, τι μπορώ να κάνω για να γίνω καλύτερος;" 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους. Οι δεξιότητες και οι 

ικανότητές σας είναι μοναδικές για εσάς 

2. Το περιβάλλον στο οποίο μελετάτε είναι ζωτικής σημασίας 

• Επιλέξτε μια ήσυχη και χαλαρωτική περιοχή: μια βιβλιοθήκη, ένα ήσυχο 

καφενείο, ένα ήρεμο πάρκο ή το δικό σας δωμάτιο 

• Μην μελετάτε σε ένα μέρος που πραγματικά δεν ευνοεί τη συγκέντρωση - ένας 

τόπος με πολλές διαταραχές είναι ένας φτωχός χώρος μελέτης. 

3. Σχεδιάστε και γράψτε ξανά τις σημειώσεις σας 

• ερμηνεύστε τις σημειώσεις σας και περιγράψτε τες με τα δικά σας λόγια. Αυτό 

μπορεί να γίνει ακόμη και με τη χρήση διαγραμμάτων, αν είναι απαραίτητο και 
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άλλων εργαλείων μάθησης. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμάστε τις σημειώσεις 

• Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις κατά τη μελέτη. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες θα διατηρηθούν ευκολότερα. 

4. Κάντε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μπορείτε να ακολουθήσετε 

• Μελετήστε σε σύντομες ενότητες κάθε μέρα (δηλ. 30-60 λεπτά) αντί να κάνετε 

μαθησιακούς μαραθώνιους. 

• Διαχωρίστε το χρόνο μελέτης σε τμήματα που έχουν νόημα και δουλεύουν για 

εσάς. 

5. Κάντε διαλείμματα (και επιβραβεύσεις) 

• Μην θεωρείτε τη μελέτη ως αγγαρεία. Βρείτε επιβραβεύσεις για να ενισχύσετε 

το κίνητρό σας να εργαστείτε. 

• Κατανεμημένη πρακτική: Βρείτε μια επιβράβευση που είναι μικρή, αλλά 

πραγματική και αν έχετε φτάσει το μαθησιακό σας στόχο τότε μπορείτε να την 

έχετε. 

6. Χρησιμοποιήστε παιχνίδια μνήμης (μνημονικές τεχνικές). 

• Οι μνημονικές τεχνικές είναι χρήσιμες επειδή χρησιμοποιείτε περισσότερο τον 

εγκέφαλό σας για να θυμάστε οπτικές και ενεργές εικόνες από ό, τι κάνετε για 

να θυμάστε μόνο μια λίστα αντικειμένων. Χρησιμοποιώντας περισσότερο τον 

εγκέφαλό σας σημαίνει καλύτερη μνήμη. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Παρακάτω υπάρχουν τρεις αποδεδειγμένες δεξιότητες μελέτης για να μπορείτε να 

θυμάστε τις πληροφορίες πολύ πιο εύκολα. 

Ισχυρή Δεξιότητα Μελέτης 1: Χρήση Ολικής και Μερικής Μάθησης 

• Διαχωρίστε το υλικό: 

• Συνολική στρατηγική με επιπλέον εκπαίδευση για τα μέρη. Με αυτήν την 

προσέγγιση, χρησιμοποιείτε πρώτα τη συνολική στρατηγική για να 

αποκτήσετε ένα καλό εύρος του υλικού. Με άλλα λόγια, διαβάστε τα πάντα 

προσεκτικά μία ή δύο φορές. Στη συνέχεια διαχωρίστε τα πιο δύσκολα 

τμήματα για επιπλέον μελέτη και ενίσχυση. 

• Στρατηγική συνόλου-μέρους-συνόλου. Αρχικά πηγαίνετε κατευθείαν σε όλο το 

υλικό μερικές φορές γρήγορα. Στη συνέχεια χωρίστε το υλικό σε λογικά μέρη 

που μελετάτε ένα προς ένα. Στο τέλος, γυρίστε πίσω και ελέγξτε τα πάντα από 

την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για 

μακρύ και δύσκολο υλικό. 
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Ισχυρή δεξιότητα μελέτης 2: Μείωση παρεμβολών 

 

Παρεμβολή εμφανίζεται όταν οι πληροφορίες που έχετε μάθει προηγουμένως 

παρεμβάλλονται (παρεμποδίζουν) νέο υλικό που είναι παρόμοιο. Και γι 'αυτό 

μπορείτε να ξεχάσετε τι έχετε μάθει. 

Ελαχιστοποίηση παρεμβολών: 

 Ελέγξτε το υλικό.  Όσο καλύτερα γνωρίζετε το υλικό, τόσο λιγότερο 

πιθανό είναι να εμφανιστούν παρεμβολές.  

 Κάντε το να είναι σχετικό. Ένας άλλος τρόπος για να μειώσετε τις 

παρεμβολές είναι να κάνετε τις πληροφορίες πιο σχετικές. Θυμηθείτε τι 

μαθαίνετε, το υλικό που χρειάζεται να έχει νόημα και να μην είναι μόνο 

να μαθευτεί. 

 Να διατηρείτε στο ελάχιστο το επίπεδο παρεμβατικής δραστηριότητας. Η 

παρεμβολή αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ποσότητα δραστηριότητας 

μεταξύ του χρόνου μελέτης και του χρόνου ανακλήσεως του υλικού. 

Αρκετή  παρεμβατική πνευματική δραστηριότητα οδηγεί σε μεγαλύτερη 

πιθανότητα παρέμβασης. 

 

Ισχυρή δεξιότητα μελέτης 3: Διαχωρίστε το υλικό σας 

 

Για να θυμάστε καλύτερα τις πληροφορίες, θα ήταν καλύτερα να μελετήσετε το 

κεφάλαιο σας σε τέσσερις συνεδρίες 1 ώρας από ό, τι σε μια μακρά 4ωρη συνεδρία. 

Αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη από το να «σκοτωθείτε στο διάβασμα»: 

 Όρια προσοχής. Υπάρχει ένα όριο στο πόσο χρόνο μπορείτε να 

επικεντρωθείτε σε μια  συγκεκριμένη ποσότητα υλικού. Αν προσπαθήσετε να 

μάθετε πάρα πολλά  ταυτόχρονα, η ικανότητά σας να επικεντρωθείτε στο 

υλικό θα είναι πιο αδύναμη. Η έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής 

προκαλεί κακή απομνημόνευση του υλικού. 

 Σταθεροποίηση κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων. Το μυαλό σας ενισχύει τις 

μνήμες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Όταν προσπαθείτε να γεμίζετε 

τα πάντα αμέσως και δεν υπάρχουν διαλείμματα, εμφανίζεται λιγότερη 

ενοποίηση των μνημών. 

 Διαφορετικές περιστάσεις/συναισθηματικές καταστάσεις. Η μνήμη 

υποστηρίζεται από το περιβάλλον. Δηλαδή, το δωμάτιο που μελετάτε, ο 

τύπος στυλό ή μολύβι που χρησιμοποιείτε κατά τη μελέτη, ή ακόμα και η 

διάθεσή σας μπορεί να συνδέσει αυτό που μάθατε με αυτό που μπορείτε να 

ανακαλέσετε 

 

 



NEUROANDRAGOGY  IN THE EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION 

Training Materials for WorkshopParticipants - Adult Learners fromDisadvantagedGroups 

45 

 
 
 
45 

5.2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ     

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

5.2.1. Δραστηριότητα 1 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Παιχνίδια μνήμης 

Τι θα μάθετε Τα παιχνίδια μνήμης ασκούν τον εγκέφαλο, καθιστώντας τον πιο 

κοφτερό, οξύ και σε εγρήγορση. Αν παίζετε παιχνίδια μνήμης για 

τουλάχιστον τριάντα λεπτά κάθε μέρα, η συγκέντρωση και η εστίαση θα 

βελτιωθούν. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

20-30 λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 

Εργασία σε ομάδα, δεν   απαιτούνται υλικά 

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Διήγηση Ιστορίας ως παιχνίδι μνήμης 

Οι παίκτες κάθονται σε ένα κύκλο και ένα άτομο ξεκινά μια ιστορία 

χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πρόταση επιθυμεί. Οι παίκτες 

επαναλαμβάνουν τις προτάσεις και προσθέτουν μια καινούργια. Αν 

κάποιος χάσει μια λέξη, είναι έξω. Ο συμμετέχων που μπορεί να πει την 

ιστορία χωρίς λάθος είναι ο νικητής. 

Αναντιστοιχία ως παιχνίδι μνήμης 

Ένα παιχνίδι μνήμης ομάδας. Μια ομάδα αφήνει το δωμάτιο και η άλλη 

ομάδα αλλάζει τα πράγματα στο δωμάτιο για να κάνει αναντιστοιχίες – 

π.χ. αλλάζει την τοποθέτηση των επίπλων, φωτιστικών, χαλιών, κ.λπ. 

Όταν η δεύτερη ομάδα επιστρέψει στο δωμάτιο, βρίσκει τις 

αναντιστοιχίες και παίρνει ένα βαθμό  για το καθένα πράγμα που 

βρίσκει. Στη συνέχεια, αλλάζουν ρόλους. Η ομάδα με το υψηλότερο σκορ 

κερδίζει το παιχνίδι. 

Το παιχνίδι κατηγορίας 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταγράφουν λέξεις που ταιριάζουν 

σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Για παράδειγμα: 

 Καταγράψτε όλα τα χρώματα που γνωρίζετε σε ένα 

λεπτό. 

 Καταγράψτε όλες τις λέξεις που γνωρίζετε ότι 

σημαίνουν μικρό (μικράκι, μικροσκοπικό, μικρούλι, 

μικρούτσικο, ελαφρύ…). 

 Κατάλογος όλων των φυλών σκύλου που γνωρίζετε. 

 Καταγράψτε όλες τις λέξεις που γνωρίζετε ότι 
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σημαίνουν κόκκινο (κατακόκκινο, καστανοκόκκινο, 

πορφυρό, βυσσινί…). 

For an extra challenge, have players clip paperclips together while saying 

the words in the chosen category. 

Πηγή  Προσωπική εργασία  

 

5.2.2. Δραστηριότητα 2 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Σταυρόλεξο 

Τι θα μάθετε Τα σταυρόλεξα είναι ένας κλασικός εκπαιδευτής εγκεφάλου, ο οποίος 

έχει πρόσβαση όχι μόνο στο γλωσσικό τομέα αλλά και στη μνήμη σας 

από πολλές διαστάσεις της γνώσης. Το σημαντικότερο, υπάρχουν πολλοί 

τρόποι που μπορείτε να κάνετε ένα σταυρόλεξο, τόσο online όσο και 

εκτός. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

20 λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 

Χαρτί, μολύβι 

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Επιλέξτε λέξεις που δυσκολεύεστε να θυμηθείτε και οργανώστε τις με ένα 

συνηθισμένο στυλ σταυρόλεξων. Κοιτάζοντας τη σειρά των λέξεων και 

τον τρόπο με τον οποίο είναι σχεδιασμένα, ο εγκέφαλός σας θα τα 

θυμάται. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως φωτογραφική μνήμη. Το κόκκινο 

γράμμα είναι το αρχικό γράμμα με τις άλλες λέξεις που συμπληρώνονται 

γύρω από αυτές. 

 

Νευροπλαστικότητα 

Εγκέφαλος 

Επιβράβευση 

Σταυρόλεξο 

Οργάνωση 

Μνήμη 

αυτοεκπαίδευση 

δραστηριότητες 

Πηγή Προσωπική εργασία 
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5.2.3. Δραστηριότητα 3 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Σύντομη έκθεση  

Τι θα μάθετε Η περιγραφή του υλικού αποκτάται μέσω των βασικών εννοιών. 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

20 λεπτά 

Απαιτούμενα 

υλικά 

Μολύβι, χαρτί 

Πώς να κάνετε 

αυτή την άσκηση 

Πρέπει να απαντήσετε στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας 

μεταξύ 15 και 20 προτάσεων. 

Περιγράψτε τουλάχιστον 4 συνήθειες, δεξιότητες ή μεθόδους που 

ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της ικανότητας μάθησης. 

Πηγή Προσωπική εργασία 
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5.3. Πρόσθετο υλικό για διάβασμα και πηγές για 

αυτόεκπαίδευση 

 

ΒΙΒΛΙΑ: 

Kenneth L. Higbee: Your Memory : How It Works and How to Improve It. 2001.  

Kevin Horsley: Unlimited Memory: How to Use Advanced Learning Strategies to Learn 

Faster, Remember More and be More Productive. 2016. 

Benedict Carey: How We Learn: The Surprising Truth About When, Where, and Why 

It Happens. 2015. 

 

ΆΡΘΡΑ: 

S. Oxenham, The Lesson You Never Got Taught in School: How to Learn!, 

https://bigthink.com/neurobonkers/assessing-the-evidence-for-the-one-thing-you-

never-get-taught-in-school-how-to-learn 2018.09.04 

Successful study strategies for non-traditional adult learners, 

https://www.ccis.edu/offices/academicresources/writingcenter/studyskills/transitionadu

ltlearners.aspx 2018.09.04 

Ten Study Methods That Work, 

http://www.csc.edu/learningcenter/study/studymethods.csc 2018.09.04 

http://www.back2college.com/top10studytips.htm 2019.09.04. 

 

ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ: 

Educationcorner: https://www.educationcorner.com/ 

BACK2COLLEGE: http://www.back2college.com/  

Study Guides and Strategies Website: http://www.studygs.net/  

Howtostudy: https://www.howtostudy.org/ 
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6. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗ 

ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ; 
 

6.1. Λίγη θεωρία… 

Σε προηγούμενα κεφάλαια μάθατε ότι αν και οι 

νέοι μαθαίνουν γρηγορότερα, οι μεγαλύτεροι 

έχουν περισσότερη γνώση που συσσωρεύεται καθ' 

όλη τη διάρκεια της ζωής τους και έχουν επίσης 

την ικανότητα να συνδυάζουν νέες πληροφορίες 

με αυτά που ήδη γνωρίζουν. Ο ευκολότερος 

τρόπος να το εξηγήσετε αυτό, είναι ότι το 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ενηλικίωσης ή 

ακόμη και της ωριμότητας έναντι της νεολαίας 

είναι η ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η μεγάλη εμπειρία, που 

συσσωρεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, 

περιγράφεται μερικές φορές ως σοφία (που 

συνήθως συνδέεται με ώριμους ανθρώπους) - που 

είναι η ικανότητα εφαρμογής των αποκτηθεισών πληροφοριών, σκέψεων, 

παρατηρήσεων και ικανοτήτων για την επίλυση εντελώς νέων προβλημάτων. Από τη 

σκοπιά της νευροεπιστήμης, ο βασικός ρόλος της εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

μπορεί να εξηγηθεί εύκολα. 

Γνωρίζετε ήδη το βασικό μηχανισμό απομνημόνευσης πληροφοριών (μάθησης). Ξέρετε 

ότι κάθε διέγερση, ερέθισμα φτάνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο, αφήνει ένα ίχνος 

μνήμης, για παράδειγμα: ένα ερέθισμα με τη μορφή κατανάλωσης μιας ντομάτας 

αφήνει ίχνος μνήμης της γεύσης και του χρώματος. Εάν οι πληροφορίες δεν είναι 

σημαντικές, ένα τέτοιο ίχνος δεν διαρκεί πολύ (λίγα δευτερόλεπτα, ίσως μερικά λεπτά 

το πολύ). Αν όμως το ερέθισμα επαναληφθεί (επειδή τρώμε συχνά ντομάτες), 

διατηρείται και αποθηκεύεται στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Παρόμοια ερεθίσματα 

ενεργοποιούν παρόμοια νευρικά δίκτυα. Εάν τα παρόμοια ερεθίσματα φτάσουν συχνά 

στον εγκέφαλο (επειδή τρώμε κανονικά τις ντομάτες σε πολλές διαφορετικές μορφές - 

φρέσκες, σε σαλάτες, σαν σούπα, σάλτσα, κέτσαπ κλπ.), στο μυαλό μας δημιουργείται 

ένα καλά αναπτυγμένο και διατηρημένο δίκτυο, υπεύθυνο για μια ολόκληρη σειρά 

παρόμοιων πράξεων / γεγονότων (στην περίπτωσή μας το δίκτυο αυτό ενεργοποιείται 

κάθε φορά που τρώμε ντομάτες ή φαγητά που τις περιέχουν). Με τέτοιο τρόπο οι 

εμπειρίες κατατίθενται και ταξινομούνται στο μυαλό μας. 

ΣΟΦΙΑ – η ικανότητα να 

χρησιμοποιεί επίκτητες 

πληροφορίες για να λύσει 

προβλήματα 

 the ability to apply 

acquired information  

to solve problems   
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Ποια είναι η δύναμη και η πιθανή δύναμη της συλλογής εμπειριών με τέτοιο τρόπο; 

Μας βοηθά να γενικεύσουμε εύκολα τις αποκτηθείσες πληροφορίες. Για παράδειγμα: 

όταν βλέπουμε μια ντομάτα, μπορούμε αμέσως, αυτόματα (χωρίς πολλή συλλογιστική 

και ανάλυση) να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά του φυτού - το σχήμα, το χρώμα, το 

κατά προσέγγιση βάρος, τη δομή. Χάρη στην ικανότητα γενίκευσης των πληροφοριών, 

βάσει μιας εμπειρίας μπορούμε να διατυπώνουμε απόψεις για άλλα, παρόμοια 

αντικείμενα, γεγονότα ή φαινόμενα.  

Μια πιο προηγμένη διαδικασία σκέψης αναφέρεται σε διαφορετική χρήση της 

αποκτηθείσας εμπειρίας. Εάν σχηματίσουμε στο μυαλό μας ένα σταθερό, σύνθετο 

πρότυπο, μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον με βάση αυτό, επίσης σε καταστάσεις 

που είναι νέες για μας. Στο παράδειγμά μας: εάν έχουμε φάει αρκετές ντομάτες στη ζωή 

μας, σε πολλές διαφορετικές μορφές, τότε αναφερόμαστε στην «εμπειρία ντομάτας», 

μπορούμε να προβλέψουμε αν η προσθήκη ντομάτας σε ένα πιάτο που μαγειρεύουμε 

για πρώτη φορά θα βελτιώσει ή θα χαλάσει τη γεύση του και πώς θα αλλάξει τη συνοχή 

και το χρώμα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θυμάστε στο σχολείο να προσπαθείτε να στριμώξετε όσο το δυνατόν περισσότερα 

γεγονότα / δεδομένα / τύπους και να μη τους καταλαβαίνετε καθόλου; Παρατηρήσατε 

ότι οι ενήλικες δεν το κάνουν αυτό; Για να απομνημονεύσετε ορισμένες πληροφορίες, 

Παρόμοιοι τύποι εμπειριών (ερεθίσματα) δημιουργούν ένα πρότυπο εμπειρίας 

Μνήμες (ερεθίσματα) 

 (stimuli) 

Πρότυπο εμπειρίας 

ncepattern 

Λοιπόν, ας σκεφτούμε: όσο περισσότερη εμπειρία συλλέγει ένας 

άνθρωπος και όσο πιο ποικίλη είναι αυτή η εμπειρία - τόσο 

περισσότερα μοτίβα διατηρεί στο μυαλό του και τόσο 

πολυάριθμες είναι οι περιπτώσεις τις οποίες ένα τέτοιο πρόσωπο 

μπορεί να ενεργήσει αυτόματα βασίζοντας τη δράση του μόνο 

σχετικά με τις πληροφορίες που έχει ήδη αποκτήσει. 
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πρέπει να το καταλάβετε ή να γνωρίζετε την εφαρμογή τους. Αυτό συμβαίνει επειδή οι 

ενήλικες, ενώ μαθαίνουν, δεν δημιουργούν εντελώς νέες δομές πληροφόρησης στον 

εγκέφαλό τους. Προσπαθούν να συνδέσουν τις νέες πληροφορίες με αυτό που ήδη 

γνωρίζουν και να αναφερθούν σε μια κατάσταση / εμπειρία που έχουν ήδη βιώσει. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει προετοιμαστεί ένα ειδικό μοντέλο μάθησης για 

ενήλικες. Σε αυτό το μοντέλο η εμπειρία είναι το κεντρικό σημείο της όλης διαδικασίας 

μάθησης. Τι βασίζεται στην πράξη; Η μάθηση βασισμένη στην εμπειρία έχει την 

ακόλουθη δομή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίστε το πρόβλημα στην πράξη 

Παρακολουθήστε ένα βίντεο, διαβάστε μια συνέντευξη για το συγκεκριμένο θέμα 

Ζητήστε από κάποιον να σας δείξει πώς να το κάνετε 

Ελέγξτε εάν γνωρίζετε πώς να το εφαρμόσετε στον πραγματικό κόσμο (κάντε ένα πείραμα) 

Γνωρίστε την περιγραφή της κατάστασης που δείχνει ένα δεδομένο πρόβλημα 

 

Σκεφτείτε την εμπειρία σας  

Εξετάστε: τι είναι το πιο σημαντικό στο φαινόμενο / πράγμα / διαδικασία που μόλις μάθατε; 

Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα; 

Ρωτήστε τους άλλους για τις απόψεις τους - συζητήστε μαζί τους 

Το νέο πρόβλημα φαίνεται σημαντικό / ενδιαφέρον / χρήσιμο για εσάς - γιατί; 

Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα 

Αναζητήστε τα απαραίτητα δεδομένα σε βιβλία και στο Διαδίκτυο 

Κάντε σημειώσεις, τοποθετήστε τις πληροφορίες σχετικά με ένα δεδομένο θέμα, για 

παράδειγμα, σε έναν δίσκο υπολογιστή 

Συζητήστε με κάποιον που γνωρίζει πραγματικά το θέμα 

Δώστε προσοχή στις μικρότερες λεπτομέρειες, προσπαθήστε να κατανοήσετε ακριβώς την 

έννοια του συγκεκριμένου θέματος 

Χρησιμοποιήστε τη νέα εμπειρία στη δράση 

Κάντε το μόνοι σας! Εκτελέστε μια εργασία / πείραμα / δράση για μια ακόμη φορά –μόνοι σας 

Προσπαθήστε να εφαρμόσετε νέες γνώσεις ή δεξιότητες με έναν πρακτικό τρόπο - σκεφτείτε 

πώς μπορεί να σας βοηθήσει στην καθημερινή σας ζωή 

Δοκιμάστε άλλους τρόπους να κάνετε αυτό το έργο / δραστηριότητα, ελέγξτε αν μπορείτε να 

αλλάξετε και να βελτιώσετε αυτό που έχετε ήδη μάθει 
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Αν αυτός ο τρόπος μάθησης εξακολουθεί να σας 

φαίνεται περίπλοκος, προσπαθήστε να εφαρμόσετε 

το μοντέλο σε ένα απλό παράδειγμα: υποθέστε ότι 

θέλετε να μάθετε πώς να συμπληρώσετε ένα έντυπο 

φορολογικής δήλωσης. Απαιτεί τη συμπλήρωση 

πολύπλοκων εγγράφων και μέχρι στιγμής δεν 

τολμήσατε να το κάνετε μόνοι σας. Έτσι, καθίσετε με 

ένα στυλό στο χέρι σας και ... δεν καταλαβαίνετε 

τίποτα. Ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο και 

να εφαρμόσουμε μάθηση βασισμένη στην εμπειρία. 

Γνωρίστε το 

πρόβλημα στην 

πράξη 

Ελέγξτε τη φόρμα και δείτε αν υπάρχει ένα μέρος της φόρμας 

που μπορείτε να συμπληρώσετε. Διαβάστε το έγγραφο και 

αποφασίστε ποια μέρη δεν προκαλούν προβλήματα (το όνομα 

και το επώνυμο θα πρέπει να είναι απλά, καθώς και η 

διεύθυνση). Αρχίζοντας να συμπληρώνετε τη φόρμα με αυτόν 

τον τρόπο, σύντομα θα καταστεί σαφές ποια μέρη της φόρμας 

είναι ένα πλήρες μυστήριο για εσάς. Τώρα είναι καλή ιδέα να 

δούμε πώς οι άλλοι αντιμετωπίζουν την πρόκληση - αναζήτηση 

βίντεο και μαθημάτων για αυτό στο Διαδίκτυο (αρκεί να 

εισαγάγετε τα εξής στη μηχανή αναζήτησης: πώς να 

συμπληρώσετε μια φορολογική δήλωση). Όταν παρακολουθείτε 

το βίντεο, ανατρέξτε στη φόρμα σας, αλλά μην την 

συμπληρώσετε ταυτόχρονα. Απλά προσπαθήστε να κατανοήσετε 

τις πιο σημαντικές πληροφορίες, δείτε ποια στοιχεία τονίζονται 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Σκεφτείτε την 

εμπειρία σας 

Ξέρετε τι να προσέχετε. Περιηγηθείτε ξανά στο έγγραφο και 

σκεφτείτε: ποια πρόσθετα έγγραφα χρειάζεστε για τη 

φορολογική δήλωση; Πού είναι; Ποιες πληροφορίες σχετικά με 

το εισόδημά σας θα είναι σημαντικές κατά την συμπλήρωση της 

φόρμας; Αν εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες για το αν 

μπορείτε να το κάνετε, μιλήστε σε κάποιον που έχει ήδη 

συμπληρώσει αυτή τη φόρμα από μόνος του. Ρωτήστε για τα πιο 

συχνά λάθη. Τι πρέπει να προσέξετε; 

Συλλέξτε 

πληροφορίες 

σχετικές με το 

συγκεκριμένο 

Μέχρι τώρα έχετε μάλλον συλλέξει πολλές πληροφορίες για το 

πώς να αρχίσετε να συμπληρώνετε τη φορολογική δήλωση. Είναι 

μια καλή στιγμή τώρα να συλλέξουμε όσο το δυνατόν 

λεπτομερέστερες πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες για 

Παράδειγμα! 

ple! 
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θέμα τον υπολογισμό του φόρου. Τώρα διαβάστε τις οδηγίες που 

επισυνάπτονται στη φόρμα. Επειδή γνωρίζετε ήδη κάποιους 

βασικούς όρους και έχετε ακούσει διαφορετικές απόψεις, θα 

κατανοήσετε καλύτερα την επίσημη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται στο έγγραφο. Κάντε μια λίστα με τα πιο 

σημαντικά θέματα που πρέπει να επικεντρωθείτε. Επισημάνετε 

τα δεδομένα που πρέπει να παρουσιάσετε στη φορολογική σας 

δήλωση. Αν υπάρχει κάποιο απόσπασμα που δεν καταλαβαίνετε 

ακόμα, ρωτήστε μια ερώτηση σε ένα φόρουμ στο διαδίκτυο ή 

αναζητήστε την εξήγηση στην ιστοσελίδα της Φορολογικής 

Υπηρεσίας. 

Χρησιμοποιήστε 

τη νέα εμπειρία 

στη δράση 

Τώρα ξέρετε όλα όσα είναι απαραίτητα για να συμπληρώσετε τη 

φορολογική σας δήλωση. Έτσι ετοιμάστε το στυλό και ξεκινήστε! 

Δεν πρέπει να περιμένετε να ολοκληρώσετε την φόρμα απόλυτα 

αμέσως - αν δεν είστε σίγουροι για τίποτα, παρακολουθήστε 

πάλι το σεμινάριο, ρίξτε μια ματιά στις οδηγίες ή 

πληκτρολογήστε την ερώτησή σας, σε ένα πρόγραμμα 

περιήγησης ιστού. Το σημαντικό είναι ότι το κάνετε μόνοι σας. 

Χρησιμοποιείτε αυτό που έχετε ήδη μάθει νωρίτερα. Και το 

καλύτερο πράγμα - η πρώτη φορολογική δήλωση που 

συμπληρώνετε μόνος σας είναι μια άλλη εμπειρία που στο 

μέλλον θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε άλλα επίσημα 

έγγραφα. Μπορείτε να υποστηρίξετε ακόμη και τους φίλους σας 

στο δικό τους αγώνα με τη φορολογική υπηρεσία! 

 

Είτε συνειδητά είτε όχι, οι περισσότεροι ενήλικες μαθαίνουν με τον παραπάνω τρόπο - 

προσπαθώντας να παραπέμψουν νέες πληροφορίες και δεξιότητες στη γνώση που 

έχουν ήδη αποκτήσει, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερη εμπειρία για 

μάθηση. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των ενηλίκων σημαίνουν ότι διαφορετικοί 

άνθρωποι αισθάνονται άνετα σε διαφορετικά στάδια της παρουσιαζόμενης 

διαδικασίας. Υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν να δράσουν, να πειραματιστούν, να 

εργαστούν πρακτικά - αυτοί είναι ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ. Υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν να 

παρατηρούν πρώτα και να σκέφτονται διάφορα πράγματα και να σχηματίζουν μια 

άποψη σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα πριν προχωρήσουν στην πρακτική φάση - 

είναι ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ. Άλλοι επιθυμούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες, να βρουν 

λεπτομέρειες, να αναζητήσουν γνώση και απαντήσεις στα βιβλία - αυτοί είναι οι 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ. Τέλος, υπάρχουν άνθρωποι που δοκιμάζουν νέα πράγματα αμέσως και 

τις εφαρμόζουν στην πραγματική ζωή, είναι ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ. Είναι σημαντικό να 

καθορίσετε ποιο είδος "μαθητή" είστε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ταιριάξετε τις 
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καλύτερες μεθόδους μάθησης και εργασίας με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. 

Διαβάστε για τα χαρακτηριστικά κάθε εμπειρίας βασισμένης στη μάθηση, παρακάτω. 

Σκεφτείτε ποια περιγραφή σας ταιριάζει καλύτερα; Εξετάστε: οι μέθοδοι μάθησης που 

αποδίδονται σε αυτόν τον τύπο προσώπου ταιριάζουν με τις προτιμήσεις σας; 

 

 

 

Η γνώση των μεθόδων και των τεχνικών μάθησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

και τις ικανότητές μας μπορεί να διευκολύνει την εκτέλεση καθηκόντων που 

σχετίζονται με τη λήψη νέων πληροφοριών και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

Τέτοιες γνώσεις είναι επίσης χρήσιμες σε καθημερινές καταστάσεις όπου πρέπει να 

μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε νέα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, να 

συναρμολογούμε μια καρέκλα του ΙΚΕΑ ή να κατασκευάζουμε μια μοντέρνα αλλά πολύ 

περίπλοκη πλεξίδα για την κόρη μας. Ωστόσο, οι μηχανισμοί που περιγράφονται στην 

αρχή αυτού του κεφαλαίου και σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος 

συλλέγει και οργανώνει την εμπειρία, καθιστά δυνατή τη διατύπωση γενικών κανόνων 

που μπορούν να διευκολύνουν τη μάθησή σας: 

 

 Μπορείτε να απομνημονεύσετε 

καλύτερα τις εμπειρίες που 

είναι σημαντικές για εσάς 

Κατά την μάθηση, προσπαθήστε να καθορίσετε 

πώς μπορούν να σας βοηθήσουν συγκεκριμένες 

γνώσεις / δεξιότητες (Στην καριέρα σας, ανάπτυξη 

των ενδιαφερόντων σας, αντιμετώπιση των 

καθημερινών προβλημάτων, φροντίδα ενός 

παιδιού;) 

Μαθαίνετε πιο αποτελεσματικά Μπορείτε να μάθετε πιο αποτελεσματικά όταν 
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ενεργώντας και εργαζόμενοι  

 

βιώνετε μια δεδομένη κατάσταση και όχι μόνο να 

την παρατηρήσετε ή να την ακούσετε (θα μάθετε 

κολύμπι κολυμπώντας και όχι παρακολουθώντας 

άλλους να κολυμπάνε) 

Η θεωρητική γνώση δεν είναι 

μια εμπειρία, είναι μια σειρά 

πληροφοριών. Η εμπειρία 

σημαίνει την εφαρμογή της 

γνώσης στην πράξη 

 

Εάν θέλετε ο εγκέφαλός σας να απομνημονεύσει 

τις θεωρητικές πληροφορίες, προσπαθήστε να 

βρείτε ένα παράδειγμα για αυτό, μια κατάσταση 

όπου η γνώση χρησιμοποιείται στην πραγματική 

ζωή (μια συνταγή κέικ είναι θεωρητική 

πληροφορία - είναι δύσκολο να τη θυμηθεί κανείς 

λεπτομερώς, αλλά όταν ετοιμάζετε το κέικ για την 

οικογένειά σας, θα θυμάστε τέλεια όλα τα 

συστατικά). 

Ο εγκέφαλος αποθηκεύει 

εύκολα την εμπειρία που 

σχετίζεται με την προσωπικής 

ζωή ή την εργασία 

Κατά τη διάρκεια της μάθησης, προσπαθήστε να 

σκεφτείτε πώς θα εφαρμόσετε αυτές τις γνώσεις / 

δεξιότητες στην καθημερινή σας οικιακή και 

επαγγελματική εργασία. Προσπαθήστε να 

συνδέσετε τις πληροφορίες σε εσάς. 

Ο εγκέφαλος λειτουργεί πιο 

αποτελεσματικά για την 

οργάνωση και την αποθήκευση 

της εμπειρίας όταν 

αισθανόμαστε θετικά, 

ευχάριστα συναισθήματα 

 

Το άγχος εμποδίζει το έργο του εγκεφάλου. Μην 

προσπαθήσετε να μάθετε όταν είστε σε ένταση, 

μην μαθαίνετε από φόβο, για την αξιολόγηση ή 

την κριτική. Βρείτε ένα ασφαλές μέρος για 

μάθηση. Ακούστε σιγανή μουσική, αν αυτό σας 

βοηθάει. Σκεφτείτε κάτι ωραίο που θα 

απολαύσετε όταν ολοκληρωθεί το μάθημα. 

Σκεφτείτε την ικανοποίηση που θα νιώσετε όταν 

πάρετε το πιστοποιητικό. Σκεφτείτε με χαρά τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές σας!  
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6.2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ–ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

6.2.1. Δεξιότητα 1 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Το στυλ μάθησης που βασίζεται στην εμπειρία σας (συνημμένο αρ. 7) 

ΤΤι θα μάθετε Μετά την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης, θα έχετε μάθει: 

• Να αναγνωρίζετε το δικό σας στυλ μάθησης χρησιμοποιώντας την 

εμπειρία 

• Να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις σχετικά με το στυλ μάθησής σας για να 

οργανώσετε την εκπαίδευση 

•Να επιλέξετε μαθησιακές μεθόδους και εργαλεία που ταιριάζουν στις δικές 

σας προτιμήσεις στη μάθηση 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

 

Χρειάζεστε περίπου 20 λεπτά για να ολοκληρώσετε την άσκηση. 

Απαιτούμενα 

υλικά 

Ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις (συνημμένο 7) 

Ένας πίνακας αποτελεσμάτων (συνημμένο 7 ) 

Ένα στυλό 

Πώς να κάνετε 

την εργασία 

Παρουσιάσαμε στα υλικά μας περιγραφές διαφόρων μορφών μάθησης με 

βάση την εμπειρία. Γνωρίζοντας το δικό σας στυλ, μπορείτε όχι μόνο να 

σχεδιάσετε την μάθησή σας καλύτερα, αλλά και να βρείτε τις κατάλληλες 

μεθόδους και εργαλεία. Για αυτό έχουμε μια πρόταση για σας: 

1. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στο συνημμένο 7. Διαβάστε τις 

δηλώσεις και σκεφτείτε αν μπορείτε να τις αναφέρετε σε προσωπικό 

επίπεδο. Μαρκάρετε με ένα συν (+) αυτά που θεωρείτε ότι περιγράφουν τις 

συνήθειες και τις προτιμήσεις σας. Σημειώστε με μείον (-) αυτά με τα οποία 

δεν ταυτίζετε. 

2. Θυμηθείτε ότι δεν υπάρχουν κακές ή καλές απαντήσεις. Ο σκοπός είναι 

να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά σας ως εκπαιδευόμενος. Να είσαι 

ειλικρινής! 

3. Βάλτε τα αποτελέσματα στον πίνακα με τα αποτελέσματα και 

συγκεντρώστε όλα τα σημεία. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίσετε το στυλ 

μάθησής σας. 

4. Διαβάστε από τα δοθέντα υλικά την περιγραφή του κυρίαρχου στυλ 

μάθησης. 

5. Σκεφτείτε: 

• Με ποιον τρόπο η αποκτηθείσα γνώση μπορεί να σας βοηθήσει στην 

ανεξάρτητη μάθηση; 

• Ποιες μέθοδοι μάθησης θα είναι οι καλύτερες για εσάς; 

• Πώς μπορείτε να αλλάξετε τις μαθησιακές σας συνήθειες γνωρίζοντας 

ποιο στυλ προτιμάτε; 

Θυμηθείτε ότι δεν υπάρχουν καλύτερες ή χειρότερες μορφές μάθησης. Το 
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σημαντικό είναι να γνωρίζετε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας και να 

είστε σε θέση να επιλέξετε τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να 

απομνημονεύσετε πληροφορίες και να αναπτύξετε δεξιότητες που είναι 

καλύτερες και πιο αποτελεσματικές για εσάς. Μη φοβάστε να 

πειραματιστείτε! Χρησιμοποιώντας διαφορετικό τρόπο μάθησης, όχι μόνο 

αυτά που γνωρίζετε από το σχολείο, θα βρείτε εύκολα αυτό που είναι 

ευχάριστο για εσάς σε αυτό το έργο, τι σας ενδιαφέρει και τι σας βοηθά να 

αναπτύξετε τις γνώσεις σας.  

 

 Πηγή Διδακτικό υλικό για εκπαιδευτές: “Effective teaching” στο πλαίσιο του 

σχεδίου From Practice to Profession (Przez Praktykę do zawodu)  

– Teaching Internship Program at the Humanitas University 

(https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/3212) 

Άλλες 

πληροφορίες 

Στο Διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε διάφορες δοκιμές και ερωτηματολόγια 

που διερευνούν μορφές μάθησης βάσει εμπειρίας σύμφωνα με τον D. Kolb. 

Αξίζει να κάνετε τη δική σας έρευνα για να μάθετε για τις ικανότητές σας και 

τις ανάγκες σας στην αυτο-εκπαίδευση 

 

6.2.2. Δραστηριότητα 2 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Εμπειρία κάτω από τη ζώνη σας (συνημμένο αρ. 8) 

ΤΤι θα μάθετε Χάρη σε αυτή την άσκηση θα μάθετε: 

 Να αναλύετε την αποκτηθείσα προσωπική και επαγγελματική 

εμπειρία 

 Να εμπλέξετε την αποκτηθείσα εμπειρία στη διαδικασία της 

ανεξάρτητης μάθησης 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

 

Χρειάζεστε περίπου 30 λεπτά για να ολοκληρώσετε την άσκηση. 

Απαιτούμενα 

υλικά 

 Φύλλο εργασίας - συνημμένο 8 

 Στυλό μολύβι 

Πώς να κάνετε 

την εργασία 

Μερικές φορές δεν γνωρίζουμε τις τεράστιες δυνατότητες των 

προηγούμενων εμπειριών μας, ακόμη και φαινομενικά ασήμαντων, που 

συσσωρεύουμε καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Αφού μάθατε για τις 

βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου 

μας και πώς μαθαίνουμε, γνωρίζετε ότι η εμπειρία και οι δεξιότητες ενός 

ενήλικα είναι το πλαίσιο γύρω από το οποίο δημιουργούνται στο μυαλό 

μας νέες πληροφορίες και ικανότητες. Η σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων 

που αποκτήσατε και της εφαρμογής τους στην μάθηση νέων πραγμάτων 

μπορεί να μην είναι προφανής. Για παράδειγμα, η ικανότητά σας να 

τραβάτε ενδιαφέρουσες φωτογραφίες μπορεί να οδηγήσει άμεσα στην 

εξέλιξή σας στο επάγγελμα ενός φωτογράφου. Η ίδια δεξιότητα μπορεί 
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επίσης να χρησιμοποιηθεί για την μάθηση της χρήσης προγραμμάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για γραφική επεξεργασία, για ενεργό 

συμμετοχή και διαμόρφωση σχέσεων μέσω κοινωνικών δικτύων ή για 

συμμετοχή σε σχέδια που περιλαμβάνουν τη λεγόμενη επιστήμη των 

πολιτών (έρευνα που διεξάγεται από επιστημονικές μονάδες σε 

συνεργασία με πολίτες, για παράδειγμα, τεκμηρίωση της ζωής των ζώων 

σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον από τους απλούς πολίτες). Έτσι, σας 

ενθαρρύνουμε να αναλύσετε τη δική σας εμπειρία και τις δεξιότητες που 

σχετίζονται με αυτήν - τις δεξιότητες που έχετε ήδη. Με αυτόν τον τρόπο 

θα γνωρίζετε τις δυνατότητες που έχετε ήδη στο μυαλό σας. Με αυτόν 

τον τρόπο θα καταλάβετε ποια αποκτηθείσα εμπειρία μπορεί να σας 

βοηθήσει καλύτερα στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων  και των 

δεξιοτήτων που θέλετε να αποκτήσετε τώρα. 

1. Διαβάστε για κάποιες δεξιότητες στο φύλλο εργασίας (συνημμένο 8). 

Κυκλώστε αυτές που έχετε. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να τις 

χρησιμοποιήσετε για να μάθετε κάτι νέο. 

2. Στον δεύτερο πίνακα σημειώστε τις δεξιότητες και την εμπειρία που 

έχετε αλλά δεν βρήκατε στο φύλλο εργασίας. Επίσης, για αυτές, σκεφτείτε 

μια εφαρμογή στην ανάπτυξη του πάθους και των ενδιαφερόντων σας. 

3. Διαβάστε ξανά τη λίστα των εμπειριών και των δεξιοτήτων σας. Έχετε 

συνειδητοποιήσει πόσα ήδη γνωρίζετε και μπορείτε να κάνετε; Σκεφτείτε 

πόσα περισσότερα πράγματα μπορείτε να μάθετε ακόμα. Και ξεκινήστε 

να το κάνετε. 

 Πηγή Προσωπική εργασία 

Άλλες 

πληροφορίες 

Στο Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πολλές δοκιμασίες που μπορούν να 

σας βοηθήσουν να ορίσετε τα πλεονεκτήματά σας και να διαγνώσετε τις 

ικανότητές σας που αξίζει να αναπτυχθούν. Αν νομίζετε ότι θα σας 

βοηθήσει να γνωρίσετε τις δυνατότητες και να σας παρακινήσει να 

αναπτύξετε τα ενδιαφέροντά σας - αναζητήστε τέτοιες δοκιμασίες. 

 

6.2.3. Δραστηριότητα 3 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μάθετε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Richard Feynman 

Τι θα μάθετε Χάρη σε αυτή την άσκηση θα μάθετε: 

 Να εφαρμόσετε τη μέθοδο Feynman στη μάθησή σας 

 Να κατανοήσετε καλύτερα τις πληροφορίες που θέλετε να 

απομνημονεύσετε 

Πόσο χρόνο 

χρειάζεστε; 

 

Χρειάζεστε περίπου 45-60 λεπτά για να ολοκληρώσετε την άσκηση. 

Απαιτούμενα 

υλικά 

 Χαρτί 

 Στυλό / μολύβια 
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Πώς να κάνετε την 

εργασία 

Ο Richard Feynman ήταν ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς στην 

ιστορία, είχε βραβευτεί με Νόμπελ, ένας φανταστικός καθηγητής 

πανεπιστημίου. Στον ιδιωτικό τομέα ήταν ένας πραγματικός 

διασημότερος επιστήμονας, μέλος της υψηλής κοινωνίας. Μεταξύ των 

πολυάριθμων επιτευγμάτων του είναι μια απλή αλλά πολύ 

αποτελεσματική μέθοδος μάθησης. Βασίζεται στην ενεργοποίηση των 

αποκτημένων πληροφοριών και εμπειριών για να καταλάβει βαθιά το νέο 

θέμα. Ελέγξτε αν μπορείτε να το εφαρμόσετε στη δική σας δουλειά! 

1. Εξηγήστε το σε ένα παιδί 

Επιλέξτε το θέμα που θέλετε να γνωρίσετε και να απομνημονεύσετε. 

Μπορεί να είναι ένα σύνθετο μαθηματικό, οικονομικό ή ιστορικό 

πρόβλημα ή ακόμα και ένα απλό ζήτημα: αγγλικές λέξεις που 

περιγράφουν τον καιρό. Πάρτε ένα καθαρό φύλλο χαρτιού και γράψτε το 

θέμα που πρόκειται να αντιμετωπίσετε πάνω από αυτό. Στη συνέχεια, 

περιγράψτε με απλό τρόπο τι γνωρίζετε σχετικά με το θέμα. Φανταστείτε 

ότι μιλάτε σε οκτάχρονο - μην χρησιμοποιείτε δύσκολες λέξεις, μην 

κάνετε περίπλοκες παρουσιάσεις. Επισημάνετε όλα τα γεγονότα, τις 

ενώσεις, τις αναμνήσεις που έρχονται στο μυαλό σας σε σχέση με το 

δεδομένο θέμα. Γράψτε λέξεις, ορισμούς, τύπους, παραδείγματα 

εφαρμογών που γνωρίζετε. Για ποιο λόγο; Όταν περιγράφουμε μια 

συγκεκριμένη ιδέα βήμα προς βήμα, από την αρχή μέχρι το τέλος, 

χρησιμοποιώντας την απλούστερη δυνατή γλώσσα, αναγκάζουμε το 

μυαλό μας να ενεργοποιήσει την αποκτηθείσα εμπειρία και γνώση και με 

αυτό τον τρόπο θα αρχίσουμε να κατανοούμε το ζήτημα σε βαθύτερο 

επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε βασικές σχέσεις, ενώσεις, 

μνήμες και μπορούμε να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε τις γνώσεις μας. 

2. Αναθεωρήστε τις γνώσεις σας 

Όταν θυμάστε τις πληροφορίες που έχετε σε ένα δεδομένο θέμα και 

προσπαθείτε να τις παρουσιάσετε με απλή φόρμα, μορφή  γνωρίζετε τις 

ελλείψεις της δικής σας γνώσης: τι δεν ξέρετε, τι δεν μπορείτε να 

καταλάβετε, τι δεν μπορείτε να εξηγήσετε. Σημειώστε αυτές τις 

αμφιβολίες στις σημειώσεις σας. Επισημάνετε ασαφή στοιχεία. Σημειώστε 

τις ερωτήσεις στις οποίες θέλετε να βρείτε απαντήσεις. Τώρα ξέρετε 

ακριβώς τι να ψάξετε σε βιβλία, εφημερίδες, στο διαδίκτυο. 

3. Συλλέξτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε 

Επιλύστε τις αμφιβολίες σας, απαντήστε σε ενοχλητικές ερωτήσεις 

χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο, τα διαθέσιμα βιβλία και το Διαδίκτυο. Με 

αυτόν τον τρόπο θα συμπληρώσετε τα κενά στις γνώσεις σας. Σε αυτό το 

στάδιο, προσπαθήστε να κρατήσετε σημειώσεις. Χρησιμοποιήστε τη 

μέθοδο που σας αρέσει περισσότερο - σημειώστε σημαντικά γεγονότα, 

λέξεις, τύπους ή κάντε έναν εννοιολογικό χάρτη. Καταγράψτε τις 

σημειώσεις σας αν αυτό είναι ο πιο φιλικός προς το χρήστη τρόπος για 

εσάς. Θυμηθείτε να το κρατήσετε σε απλή μορφή. Μην ξαναγράφετε 

λέξεις ή προτάσεις που δεν καταλαβαίνετε. Χρησιμοποιήστε τα δικά σας 

λόγια που γνωρίζετε και καταλαβαίνετε. 

4. Πείτε μας τι έχετε μάθει 

Το τελευταίο βήμα είναι να φτιάξουμε μία νέα ιστορία. Συνδέστε αυτό 
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που γνωρίζετε πριν με νέες πληροφορίες. Πείτε το ξανά, σαν ο ακροατής 

σας να ήταν παιδί οκτώ ετών. Χρησιμοποιήστε τα δικά σας λόγια, δώστε 

μερικά πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή ή την εργασία 

σας. Εξηγήστε τα φαινόμενα με τον τρόπο που τα καταλαβαίνετε. Εάν 

κατά την ιστορία σας συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει κάτι ασαφές, αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να εργαστείτε σε αυτό το κομμάτι λίγο περισσότερο. 

Εάν η αφήγησή σας είναι άπταιστη, πιθανότατα έχετε καταφέρει να 

μάθετε το θέμα!  

 Πηγή Προσωπική εργασία με βάση:  

E. Grim, Metoda Feynmana, czyli noblisty sposób na naukę wszystkiego 

(Feynman's method, or Nobel Prize winner, a way to learn 

everything),https://igimag.pl/2017/11/metoda-feynmana-czyli-noblisty-

sposob-na-nauke-wszystkiego/ 

D. Machalica, Ucz się szybciej stosując technikę Feynmana (Learn faster using 

the Feynman technique), http://zorganizowani.com/szybka-nauka/technike-

technika-feynmana-szybka-nauka/ 

Άλλες 

πληροφορίες 

Όπως ακριβώς και πριν, θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να ψάχνετε σε 

βιβλία και στο Διαδίκτυο για άλλες μεθόδους μάθησης με βάση την 

εμπειρία. Θυμηθείτε ότι δεν υπάρχει καθολική τεχνική ιδανική για κάθε 

μαθητή. Ελέγξτε διάφορες ιδέες για αποτελεσματική μάθηση για να βρείτε 

αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τα ταλέντα σας. Καλή τύχη! 
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6.3. Πρόσθετο υλικό για να διαβάσετε και πηγές για 

αυτοεκπαίδευση  

Η μάθηση βασισμένη στην εμπειρία είναι για τους ενήλικες ο βασικός "πιο φιλικός 

προς τον εγκέφαλο" τρόπος για την απόκτηση νέων πληροφοριών και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων. Γι 'αυτό στα βιβλιοπωλεία ή στο Διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει πολλές 

πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα. Θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε 

να διαβάζετε και να επεκτείνετε τις γνώσεις σας που σχετίζονται με τη χρήση 

εμπειριών για την αυτοεκπαίδευση και την ανάπτυξη ενδιαφερόντων. Αυτός είναι ο 

λόγος που θα βρείτε παρακάτω μια λίστα με βιβλία, άρθρα στο Διαδίκτυο και 

ιστοσελίδες για τα θέματα που συζητήθηκαν.  

 

 

Βιβλία: 

Elkhonon Goldberg. The Wisdom Paradox: How Your Mind Can Grow Stronger As Your 

Brain Grows Older, NY: Penguin, 2005. UK edition: Free Press, Simon & Schuster, 2005. 

Gerald Huther. Was wir sind und was wir sein könnten: Ein neurobiologischer 

Mutmacher. Gebundenes Buch 2011. 

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and 

development, Wydawnictwo FT press. 

 

Διαδικτυακά άρθρα: 

McLeod S. (2017). Kolb's Learning Styles and Experiential Learning Cycle, 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 

Rumson R. (2016). David Kolb’s Learning Styles, http://resources.eln.io/david-kolb-

learning-styles/ 

 

Υπηρεσίες Διαδικτύου και ιστοσελίδες: 

www.c4lpt.co.uk/blog - a blog by Jane Hart on on-the-joblearning 

https://thelearningprofessor.wordpress.com – a blog by John Field, an academic 

teacherinterested in adult education 

https://www.learningandwork.org.uk/category/blog/ - a blog of the Learning and work 

Institute 

http://www.edulider.pl/edukacja - a webpage on lifelong education 

http://neuropsychologia.org/ - a popular science website on neuro sciences 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 

 

Συνημμένο 1 – Κλίμακα παρακίνησης και προσδιορισμού 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Χαμηλά 

κίνητρα 

        Υψηλά 

κίνητρα 
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 Συνημμένο 2 – Πίνακας συνηθειών 

 

ΗΜΕΡΑ Εκπληρωμέν

η συνήθεια 

Μη 

εκπληρωμένη 

συνήθεια 

ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ 

1.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ    YES 

9. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ    NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     
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Συνημμένο 3 – Οι σημειώσεις για την αυτοπαρακίνηση μου 
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Συνημμένο 4 φύλλο εργασίας για το παράθυρο JOHARI 

 

 Γνωστά στον ίδιο Άγνωστα στον ίδιο 

Γνωστά 

στους 

άλλους 

• (Ανοιχτός Εαυτός)  • (Κλειστός Εαυτός) 

Άγνωστα 

στους 

άλλους 

• (Κρυφός Εαυτός)  • (Άγνωστος Εαυτός) 

 

 

 

 Λίστα επιθέτων 

 

Ικανός Καταδεκτικός Ευπροσάρμοστος Τολμηρός Γενναίος Ήρεμος Περιποιητικός 

Πρόσχαρος Έξυπνος Σύνθετος Έμπειστος Αξιόπιστος Αξιοπρεπής Ενεργητικός 

Εξωστρεφής Φιλικός Δοτικός Πρόσχαρος Υποστηρικτικός Ιδεαλιστής Ανεξάρτητος 

Ευφυής Έξυπνος Εσωστρεφής Ευγενής Γνώστης Λογικός Στοργικός 

Ώριμος Μετριόφρων  Νευρικός Παρατηρητικός  Οργανωτικός Υπομονετικός Δυνατός 

Περήφανος Ήσυχος Αναστοχαστικός Χαλαρός Θρησκευόμενος Αποκριτικός Ερευνητικός 

Αυτοπεποίθηση Αυτοσυνειδησία Λογικός Αισθηματικός Ντροπαλός Κουτός Εξυπνος 

Αυθόρμητος  Συμπονετικός Ευαιρέθιστος Αξιόπιστος Ζεστός Σοφός Πνευματώδης 
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Συνημμένο 5 Σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης 

 

 Όνομα:   

 

Δεξιότητες, 

Γνώση ή 

Συμπεριφορά 

που 

αναγνωρίζονται 

ως 

αναπτυξιακή 

ανάγκη 

Πώς θα 

πρέπει να 

επιτευχθεί η 

ανάπτυξη; 

π.χ. 

προπόνηση 

Έως πότε; Πραγματική 

ημερομηνία 

ολοκλήρωσης; 

τι έμαθα Πώς θα βάλω 

αυτή τη 

μάθηση στην 

πράξη στο 

χώρο 

εργασίας 

μου; 

      

      

      

      

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ SMART 

 

S- Να είστε συγκεκριμένοι για το τι θέλετε να επιτύχετε, μην είστε διφορούμενοι, 

επικοινωνείτε με σαφήνεια. 

M- Βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμο. Έχετε σαφώς καθορισμένο 

αποτέλεσμα και βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι μετρήσιμο. 

Α- Βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο. Είναι ένα Επίτευγμα που μπορεί να επιτευχθεί; 

R- Ελέγξτε ότι είναι ρεαλιστικό, πρέπει όσο είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη ο 

χρόνος, η ικανότητα και τα οικονομικά. 

T- Βεβαιωθείτε ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος. Ορίστε στον εαυτό σας ένα εφικτό 

χρονικό πλαίσιο, ορίστε προθεσμίες και ορόσημα για να ελέγξετε την πρόοδό σας. 
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Συνημμένο 6  ανάλυση SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τα Πλεονεκτήματα, πρέπει να ρωτήσετε: 

 Τι κάνετε εξαιρετικά καλά; 

 Τι πλεονεκτήματα έχετε; 

 

Για τις Αδυναμίες, ρωτήστε: 

 Τι θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερα; 

 Πού είστε ευάλωτοι; 

 

Για ευκαιρίες: 

 Ποιες ευκαιρίες γνωρίζετε, αλλά δεν έχετε ακόμη αντιμετωπίσει; 

 Υπάρχουν αναδυόμενες τάσεις στις οποίες μπορείτε να επενδύσετε; 

 

Για απειλές: 

 Είναι πιθανόν οι αδυναμίες να σας κάνουν ευάλωτους; 

 Τι εξωτερικά εμπόδια υπάρχουν που εμποδίζουν την πρόοδό σας; 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 



NEUROANDRAGOGY  IN THE EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION 

Training Materials for WorkshopParticipants - Adult Learners fromDisadvantagedGroups 

69 

 
 
 
69 

Συνημμένο 7 βασισμένο στην εμπειρία στυλ μάθησης σας  

Οδηγίες: Διαβάστε τις δηλώσεις στον παρακάτω πίνακα. Σκεφτείτε αν σας αφορούν. 

Εάν συμφωνείτε με μια δήλωση, σημειώστε την με "+", αν δεν το σημειώσετε με "-". 

 

1. Έχω μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ως προς το τι είναι καλό και τι είναι 

κακό, και πάντα εμμένω. 

 

2. Όταν κάνω κάτι, συχνά ξεχνώ τη σύνεση, εγώ ο ίδιος αναλαμβάνω 

δράση. 

 

3. Συνήθως λύνω συστηματικά τα προβλήματα, βήμα προς βήμα, δεν 

υπάρχει χώρος για αυτοσχεδιασμό. 

 

4. Κατά τη γνώμη μου, οι επίσημες διαδικασίες και καταστάσεις καθιστούν 

αδύνατο τους ανθρώπους να ενεργούν σύμφωνα με τον τρόπο ζωής 

τους.    

 

5. Έχω φήμη ενός ατόμου που του αρέσει να ονομάζει, να λέει  τα 

πράγματα με το όνομά τους. 

 

6. Συχνά βλέπω ότι η ενεργητική συμπεριφορά είναι εξίσου 

αποτελεσματική με μια καλά σχεδιασμένη δράση. 

 

7. Μου αρέσει να ασχολούμαι με καθήκοντα που μου δίνουν αρκετό χρόνο 

για να μελετήσω όλες τις λεπτομέρειες. 

 

8. Συχνά ρωτάω τους ανθρώπους για τους λόγους των ενεργειών τους.  

9. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αν μια συγκεκριμένη ιδέα λειτουργεί 

στην πράξη. 

 

10. Ψάχνω ενεργά για νέα εμπειρία.  

11. Όταν ακούω μια νέα ιδέα, σκέφτομαι αμέσως πώς θα την εφαρμόσω 

στην πράξη. 

 

12. Μου αρέσει η αυτοπειθαρχία, για παράδειγμα, σε μια δίαιτα, σε τακτική 

άθληση, να πειθαρχώ σε ένα καθημερινό πρόγραμμα.  

 

13. Είμαι περήφανος για την υψηλή ποιότητα της δουλειάς μου.  

14. Περνώ καλύτερα με ανθρώπους με λογική και αναλυτική σκέψη. Δεν τα 

πηγαίνω πολύ καλά με τους αυθόρμητους ανθρώπους, σκεπτόμενους με 

έναν λιγότερο οργανωμένο τρόπο. 

 

15. Αναλύω βαθιά όλες τις προσιτές πληροφορίες και αποφεύγω να βγάλω 

πρόωρα συμπεράσματα.   

 

16. Εγώ σκέφτομαι πολύ προσεκτικά και πάντα λαμβάνω υπόψη 

εναλλακτικές λύσεις. 
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17. Είμαι περισσότερο θετικός σε νέες και αντισυμβατικές ιδέες παρά σε 

πρακτικές ιδέες.  

 

18. Δεν μου αρέσει να αφήνω τα πράγματα ατελείωτα. Μου αρέσει όταν όλα 

τα στοιχεία κάνουν ένα συνεκτικό σύνολο.  

 

19. Συμφωνώ με τις διαδικασίες που καθορίζονται από την κορυφή προς τα 

κάτω εάν θεωρώ ότι είναι εφαρμόσιμες στους καθορισμένους στόχους.  

 

20. Μου αρέσει να βλέπω τη σχέση ανάμεσα σε δράσεις και κάποια γενική 

ιδέα.  

 

21. Σε μια συζήτηση μου αρέσει να φτάσω στο σημείο όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα.  

 

22. Οι σχέσεις μου με τους συναδέλφους μου είναι μάλλον επίσημες και 

σπάνιες.  

 

23. Μπορώ να χρησιμοποιήσω θετικά τις προκλήσεις που συνίστανται στην 

αντιμετώπιση νέων και ασυνήθιστων θεμάτων.  

 

24. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι αυθόρμητοι και άνετοι.  

25. Αναλύω προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες προτού καταλήξω σε τελικά 

συμπεράσματα.  

 

26. Δεν είναι εύκολο για μένα να καταστρώνω τρελές, αυθόρμητες ιδέες.    

27. Δεν είμαι οπαδός της σπατάλης του χρόνου, να πηγαίνω γύρω-γύρω.   

28. Είμαι προσεκτικός με την εξαγωγή συμπερασμάτων.   

29. Μου αρέσει να έχω όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές πληροφόρησης 

- όσο περισσότερα δεδομένα να σκεφτώ, τόσο το καλύτερο.   

 

30. Οι άνθρωποι που δεν δίνουν προσοχή στα πράγματα συνήθως με 

ενοχλούν.  

 

31. Ακούω τις απόψεις των άλλων ανθρώπων πριν εκφράσω τη δική μου.   

32. Είμαι ανοικτός όταν πρόκειται για τα συναισθήματά μου.   

33. Στη συζήτηση, μου αρέσει να παρακολουθώ προσεκτικά τις στρατηγικές 

και τους ελιγμούς που εφαρμόζουν άλλοι συνομιλητές.   

 

34. Προτιμώ να αντιδρώ με αυθόρμητο και ελαστικό τρόπο και να μην 

προσπαθήσω να σχεδιάσω όλες τις λεπτομέρειες εκ των προτέρων. 

 

35. Μου αρέσει να εφαρμόζω διάφορες τεχνικές λήψης αποφάσεων.  

36. Δεν αισθάνομαι άνετα όταν πρέπει να δουλεύω σε μια βιασύνη για να 

τηρήσω μια προθεσμία.  

 

37. Συχνά αξιολογώ τις ιδέες των άλλων ανθρώπων με βάση τις πρακτικές 

τους ιδιότητες. 

 

38. Δεν αισθάνομαι άνετα στην παρέα ήρεμων και αναστοχαστικών  
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ανθρώπων. 

39. Συχνά αισθάνομαι ενοχλημένος από τους θερμοκέφαλους  ανθρώπους.   

40. Για μένα είναι το πιο σημαντικό να απολαμβάνω τη στιγμή, να μην 

σκεφτομαι το παρελθόν ή το μέλλον.  

 

41. Εκτιμώ περισσότερες αποφάσεις που βασίζονται σε βαθιά ανάλυση 

όλων των πληροφοριών από εκείνες που βασίζονται στη διαίσθηση.   

 

42. Είμαι τελειομανής.  

43. Σε μια συζήτηση συνήθως έρχομαι με πολλές αυθόρμητες και όχι 

κατασταλαγμένες ιδέες , για να ενισχύσω τη συζήτηση.   

 

44. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, έχω συνήθως ρεαλιστικές και 

πρακτικές ιδέες. 

 

45. Έχω την άποψη ότι οι κανόνες υπάρχουν για να τους σπάσουν.  

46. Μου αρέσει να ρίχνω μια ματιά στην κατάσταση από κάποια απόσταση 

και να εξετάζω όλες τις απόψεις. 

 

47. Συχνά, όταν ακούω άλλους, παρατηρώ ασυνέπεια και αδυναμία στην 

επιχειρηματολογία τους.  

 

48. Γενικά, μιλώ περισσότερο από ό,τι ακούω.  

49. Συχνά βλέπω καλύτερους και πιο πρακτικούς τρόπους εκτέλεσης 

διαφορετικών καθηκόντων από τους άλλους. 

 

50. Κατά τη γνώμη μου, μια γραπτή έκθεση πρέπει να είναι σύντομη, 

συνοπτική  

 

51. Νομίζω ότι η λογική και η κοινή λογική σκέψη πρέπει πάντα να 

αποτελούν προτεραιότητα. 

 

52. Αντί να μιλάω στους ανθρώπους για τον καιρό, προτιμώ να συζητώ 

συγκεκριμένα πράγματα. 

 

53. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν και τα δύο πόδια τους στο 

έδαφος. 

 

54. Σε μια συζήτηση γίνομαι ανυπόμονος όταν υπάρχουν αποκλίσεις και 

ανέκδοτα. 

 

55. Όταν γράφω μια αναφορά, έκθεση συνήθως κάνω αρκετά ακατέργαστα 

σχέδια, προτού προετοιμάσω την τελική έκδοση. 

 

56. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πράγματα στην πράξη και να ελέγχω πώς 

λειτουργούν. 

 

57. Μου αρέσει να επεξεργάζομαι λύσεις με λογική σκέψη.  

58. Μου αρέσει να μιλάω πολύ.  
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59. Στις συζητήσεις συχνά αποδεικνύομαι ότι είμαι ο μόνος ρεαλιστής που 

ζητά από όλους να παραμείνουν στο βασικό σημείο και να μην εισάγουν 

περιττά θέματα.  

 

60. Μου αρέσει να σκέφτομαι πολλές παραλλαγές πριν αποφασίσω για μια 

από αυτές. 

 

61. Σε συζητήσεις με άλλους, συχνά είμαι ο μόνος αντικειμενικός άνθρωπος, 

με μια μη συναισθηματική προσέγγιση στο θέμα.  

 

62. Στη συζήτηση συνήθως γίνομαι παρατηρητής.  

63. Μου αρέσει να βλέπω πώς μια συγκεκριμένη δράση μεταφράζεται σε μια 

ευρύτερη, μακροπρόθεσμη προοπτική.  

 

64. Όταν δεν επιτύχω κάτι, το αντιμετωπίζω εύκολα ως "μια ακόμα 

εμπειρία". 

 

65. Συνήθως απορρίπτω τις τρελές και αυθόρμητες ιδέες ως ασυνήθιστες 

και μη ρεαλιστικές.  

 

66. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να σκεφτόμαστε τώρα από το να 

μετανιώνουμε αργότερα για την επιλογή μας. 

 

67. Σε γενικές γραμμές, ακούω περισσότερο από ό, τι μιλώ.  

68. Συχνά αντιμετωπίζω ανθρώπους που δεν μπορούν να ακολουθήσουν 

λογική προσέγγιση σε μια υπόθεση με σκληρό τρόπο. 

 

69. Νομίζω ότι συχνά το τέλος, ο σκοπός  δικαιολογεί τα μέσα.  

70. Δεν έχω καμία τύψη ότι βλάπτω κάποιον εάν πετύχω τον στόχο μου.    

71. Συχνά αισθάνομαι περιορισμένος όταν ενεργώ στα πλαίσια σχεδίων και 

στρατηγικών στόχων. 

 

72. Είμαι συνήθως η ζωή και η ψυχή του πάρτι.  

73. Κάνω ό, τι προωθεί την ολοκλήρωση της αποστολής που μου ανατέθηκε.  

74. Γονατίζω γρήγορα με συστηματική και σχολαστική δουλειά.  

75. Μου αρέσει να αναλύω βασικές υποθέσεις και κανόνες.  

76. Ενδιαφέρομαι πάντα για τη γνώμη των άλλων ανθρώπων.  

77. Μου αρέσουν οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 

καθορισμένη ημερήσια διάταξη και το χρονοδιάγραμμα. 

 

78. Μένω μακριά από υποκειμενικά και διφορούμενα θέματα.  

79. Μου αρέσει το δράμα και η ένταση που προκαλούνται από καταστάσεις 

κρίσης. 

 

80. Συχνά θεωρείται ότι είμαι ήρεμος άνθρωπος, δεν είναι ευαίσθητος στα 

συναισθήματα των άλλων. 
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Τώρα πρέπει να βάλετε τα αποτελέσματα στον πίνακα. Η απάντηση με ένα συν ("+") 

είναι 1 βαθμός. Η απάντηση με μείον "-" είναι 0 μονάδες. Βάλτε τον αριθμό των 

σημείων στον αριθμό κάθε δήλωσης και να τα συνοψίσετε σε κάθε στήλη. Η υψηλότερη 

βαθμολογία θα δείξει το προτιμώμενο στυλ μάθησης. 

 

 2  7  1  5  

4  13  3  9  

6  15  8  11  

10  16  12  19  

17  25  14  21  

23  28  18  27  

24  29  20  35  

32  31  22  37  

34  33  26  44  

38  36  30  49  

40  39  42  50  

43  41  47  53  

45  46  51  54  

48  52  57  56  

58  55  61  59  

64  60  63  65  

71  62  68  69  

72  66  75  70  

74  67  77  73  

79  76  78  80  

TOTAL     

 ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΣ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ 

 

 

Στο θεωρητικό μέρος των υλικών θα βρείτε τα χαρακτηριστικά κάθε μορφής μάθησης 

βασισμένης στην εμπειρία. Διαβάστε τις και σκεφτείτε αν οι προτιμήσεις μάθησης σας 

αντιστοιχούν στην περιγραφή.    
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Συνημμενο 8 εμπειρία στη ζώνη σας  

 

Κύκλωσε τα προσόντα, δεξιότητες που διαθέτετε στον πίνακα. Δίπλα στις κυκλωμένες 

δεξιότητες γράψτε τις ιδέες σας - πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ικανότητες για 

την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων και των παθών σας.    

 

Δεξιότητες / ικανότητες / εμπειρία Η ιδέα για την εφαρμογή τους στην 

καθημερινή ζωή, τη μάθηση και την 

εργασία 

Μπορώ να αναλύσω γεγονότα και συμβάντα  
 

Εγώ μπορώ να εργάζομαι με βελόνες (κεντήματα, 

πλέξιμο, ράψιμο κ.λπ.) 

 

Είμαι αθλητικός τύπος  
 

Μπορώ να διαβάσω τους χάρτες και έχω μια καλή 

αίσθηση κατεύθυνσης 

 

Έχω καλά αναπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας  
 

Είμαι καλός στις κατασκευές, κάνω μοντελισμό  
 

Δημιουργώ νέες λύσεις, έχω πρωτότυπες ιδέες  
 

Έχω μια καλή μνήμη, απομνημονεύω πολλές 

πληροφορίες 

 
 

Έχω φωτογραφική μνήμη, μπορώ να θυμάμαι 

οτιδήποτε μπορώ να δω 

 
 

Μπορώ να φροντίζω άλλους ανθρώπους  
 

Μπορώ να φροντίζω τα ζώα  
 

Μπορώ να φροντίζω τα φυτά  

Γνωρίζω μηχανική, διορθώνω απλές συσκευές μόνος 

μου 

 

Ξέρω σχετικά με εργασίες κατασκευής – κάνω κάποιες 

ανακαινίσεις μόνος μου 

 

Είμαι καλός στο μαγείρεμα   
 

Γνωρίζω τους κανόνες των πρώτων βοηθειών  
 

Είμαι καλός στο σχέδιο / ζωγραφική / γλυπτική  
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Μπορώ να τραγουδήσω πολύ καλά, έχω ένα καλό αυτί 

για τη μουσική 

 
 

Επιλύω γρήγορα προβλήματα και καθήκοντα  
 

Μπορώ να υπολογίζω πολύ καλά  
 

Γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο  
 

Είμαι δίγλωσσος  
 

Μπορώ να τραβήξω καλές φωτογραφίες  
 

Ο υπολογιστής δεν έχει μυστικά για μένα  
 

Είμαι καλός στο να διαχειρίζομαι τα οικονομικά μου  
 

Οργανώνω καλά τη δουλειά μου  
 

 

 

Συμπληρώστε την "εμπειρία κάτω από τη ζώνη σας" με άλλες δεξιότητες / ικανότητες 

που έχετε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανάπτυξη παθών και για την 

μάθηση νέων ικανοτήτων.  

 

Δεξιότητες / Ικανότητες / εμπειρία Η ιδέα για την εφαρμογή τους στην 

καθημερινή ζωή, τη μάθηση και την 

εργασία 
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