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Σημείωση: Η μέθοδος αυτή προτείνεται για την περίπτωση δημιουργίας 

τεχνήματος σχετικού με το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας 
 
 
Τι είναι η μέθοδος project για την επαγγελματική εκπαίδευση 
 
Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 
με ένα ανεξάρτητο και πρακτικό τρόπο, καθώς αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους 
δεξιότητες στον ίδιο χρόνο. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, η μέθοδος project είναι μια 
εκπαιδευτική στρατηγική που βασίζεται στα εξής: 

 στην πραγματοποίηση μιας σύνθετης εργασίας ή στην προσέγγιση ενός πραγματικού 
προβλήματος που εμπλέκει διαφορετικές περιοχές (διαθεματική προσέγγιση),  

 στην ενεργό, εποικοδομιστική (βασισμένη στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού) 
και ανεξάρτητη συμμετοχή των μαθητών στη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός 
project, 

 στην αυτο-οργάνωση και στον κριτικό στοχασμό των συμμετεχόντων, 
 στα κίνητρα που δίνονται μέσω εργασιών με νόημα οι οποίες βασίζονται στην εμπειρία 

και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων. 

 στους τύπους εργασιών που να βασίζονται στη συνεργασία και στη διαπραγμάτευση, 
 στον προγραμματισμό της χρονικής διάρκειας του έργου και σε κάποιες πηγές 

(εξοπλισμός, υλικά, προϋπολογισμός),  

 στα πραγματικά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος του 
προγράμματος. 

 

Ανάπτυξη τεχνημάτων ή υπηρεσιών 

Η βασική αρχή και σκοπός της μεθόδου project στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι η 
ανάπτυξη τεχνημάτων και υπηρεσιών. Αυτά πρέπει να έχουν πρακτική αξία  και 
σπουδαιότητα για τους εκπαιδευόμενους. Τα τεχνήματα ή  θέματα που θα επιλεγούν πρέπει 
να είναι συναφή με τις καταστάσεις μάθησης των εκπαιδευομένων και στις απαιτήσεις του 
αναλυτικού προγράμματος. 
Αρχικά, προτείνεται να ξεκινήσουμε την ανάπτυξη λίγο σύνθετων τεχνημάτων ή  θεμάτων 
και με λίγες απαιτήσεις.  Καθώς οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν κάποια εμπειρία, θα είναι πιο 
ικανοί να πραγματοποιήσουν πιο εκτεταμένα και πιο απαιτητικά projects. 
 



Σχεδιασμός της εργασίας 

Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι: 
Ποιος διεκπεραιώνει το project;  Ποιοι εκπαιδευόμενοι; Ποια ομάδα;  

Τι επιδιώκουμε;  Ποιο τέχνημα/ποιες υπηρεσίες; Ποιο τμήμα της 
εργασίας;  

Για ποιο σκοπό;  Ποιος είναι ο σκοπός της εργασίας; Γιατί είναι 
απαραίτητος;  

Πώς; Τι βήματα θα ακολουθήσουμε; Ποια είναι τα βήματα 
του πλάνου έργου; 

Με τι μέσα; Ποια είναι η διαδικασία; Τι εργαλεία, εξοπλισμό θα 
χρησιμοποιήσουμε; 

Πού; Που θα διεκπεραιωθεί η εργασία; 
Πότε; Προθεσμίες συμπεριλαμβανομένων και των 

ενδιάμεσων βημάτων 

Έλεγχος της συζήτησης κατά το σχεδιασμό της εργασίας 

Κατά τη διάρκεια του project ο εκπαιδευτικός ελέγχει τη συζήτηση. Ο εκπαιδευτικός 
απαντάει σε ερωτήσεις των εκπαιδευομένων που εμπλέκουν περιεχόμενο το οποίο 
βρίσκουν δύσκολο να αναπτύξουν ή δεν μπορούν να αναπτύξουν. Όσο οι εκπαιδευόμενοι 
ασχολούνται με το περιεχόμενο του project, ο εκπαιδευτικός απαντά σε ερωτήσεις των 
σπουδαστών ή ομάδων με μια άλλη ερώτηση, όπως για παράδειγμα:  
 πώς θα το κάνουμε αυτό; 

 που μπορούμε να βρούμε πληροφορίες; 

 που μπορείτε να βρείτε κάποια δεδομένα που αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό; 
Η επιτυχία ενός project για την επαγγελματική εκπαίδευση 

Η επιτυχία ενός project αποφασίζεται από τους στόχους, αν έχουν διατυπωθεί ξεκάθαρα 
και αν  το πεδίο δράσης και αρμοδιοτήτων των οποίων το project πρέπει να  εικάζει είναι 
επαρκώς προσδιορισμένο.  

 

 Τα χαρακτηριστικά της μεθόδου project για την επαγγελματική 
εκπαίδευση 
1. Να είναι σχετική με πραγματικές καταστάσεις 

Οι προτεινόμενες εργασίες πρέπει να είναι σχετικές με «αυθεντικές» καταστάσεις του 
επαγγέλματος που θα ασκήσουν οι εκπαιδευόμενοι.  

2. Να έχει πρακτική σχέση 

Οι προτεινόμενες εργασίες πρέπει να είναι σχετικές με πρακτικές περιοχές του 
επαγγέλματος που θα ασκήσουν οι εκπαιδευόμενοι.  

3. Να είναι μια προσέγγιση βασισμένη στους εκπαιδευόμενους 



Το επιλεγμένο θέμα και η εκτέλεσή του πρέπει να είναι εστιασμένα στις ανάγκες και 
στα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

4. Να είναι μια προσέγγιση βασισμένη στο προϊόν 

Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους άλλους για αξιολόγηση και κριτική. 
5. Να είναι μια προσέγγιση βασισμένη στη δράση 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διεκπεραιώσουν ειδικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα στο 
πνευματικό και πρακτικό επίπεδο. 

6. Να είναι μια ολιστική-ολοκληρωμένη διαδικασία 
Η μέθοδος project πρέπει να συνδυάζει γνωστικούς, συναισθηματικούς και 
ψυχοκινητικούς μαθησιακούς στόχους. 

7. Να βασίζεται στην αυτό-οργάνωση 
Ο ορισμός των αντικειμενικών στόχων, του πλάνου έργου, της υλοποίησης και του 
ελέγχου πρέπει να γίνεται κατά ένα μεγάλο βαθμό με την υπευθυνότητα των 
εκπαιδευομένων.  

8. Να υλοποιείται συλλογικά  

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να μαθαίνουν να εργάζονται συλλογικά κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης του project. 

9. Η φύση του project πρέπει να είναι διαθεματική 

Η υλοποίηση του project πρέπει να συνδυάζει διαφορετικές περιοχές γνωστικών 
αντικειμένων και μαθημάτων. 

 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

Ο μέτριος καθηγητής μιλάει. 

Ο καλός καθηγητής εξηγεί. 

Ο πολύ καλός καθηγητής επιδεικνύει. 

Ο άριστος καθηγητής εμπνέει. 

W. Ward 

 

Ο εκπαιδευτικός σε περιβάλλον project πρέπει να: 

 παραμένει μακριά από τη διαδικασία της εργασίας, παρατηρώντας την πρόοδο των 
εκπαιδευομένων, 

 προετοιμάζει σχολαστικά τη μαθησιακή διαδικασία, 
 παραμένει στο παρασκήνιο και να καταγράφει τι «δουλεύει» και τι όχι,  

 απαντά σε ερωτήσεις κατά τη διεκπεραίωση του project, 



 ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να έχουν το  «γνώθι σ’ αυτόν» και να υποβάλλουν 
«ορθές» ερωτήσεις, 

 ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους ώστε να αυτό-αξιολογούν την εργασία τους και τις 
εμπειρίες τους,  

 βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να θυμηθούν τα «ξεχασμένα», να εφαρμόζει με τους 
εκπαιδευόμενους την αντίστοιχη τεχνική θεωρία, βασιζόμενος σε πρακτικές εμπειρίες, 

 δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία, στην οργάνωση των εργασιών και τη 
μεθοδολογία της ομαδικής εργασίας μέσω της συνομιλίας με τους εκπαιδευόμενους.  

 διευκολύνει την ανεύρεση πηγών πληροφοριών,  
 μην είναι μόνο ένας έμπειρος, όσον αφορά το περιεχόμενο (τεχνική  επάρκεια), αλλά και 

ένας έμπειρος στη μεθοδολογική και κοινωνική επάρκεια, 

 διευκολύνει τη δημιουργική και κριτική σκέψη των εκπαιδευομένων, 
 ενθαρρύνει την ανεξάρτητη αξιολόγηση της εργασίας και εμπειρίας. 

Ο Herzer διακρίνει τέσσερις μεγάλες κατηγορίες λειτουργιών που πρέπει να επιτελέσει ο 
εκπαιδευτικός: 
Επιλογή των Projects 

 Να αναλύει τις ευκαιρίες μάθησης. 

 Να επιλέγει την εργασία σύμφωνα με το επίπεδο της εκπαίδευσης. 
 Να επιλέγει τους εκπαιδευόμενους στις ομάδες. 

Προετοιμασία των Projects 

 Να προσδιορίζει το αντικείμενο (περιεχόμενα/χρόνος). 

 Να προσδιορίζει  τους μαθησιακούς στόχους. 

 Να αναπτύσσει /διευκολύνει με βοηθητικά εργαλεία για αυτό-έλεγχο. 
 Να σχεδιάζει την αξιολόγηση. 
 Να κάνει κάποιο πλάνο για την παρακολούθηση του project. 

Σύμβουλος του Project 

 Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να είναι ανεξάρτητοι. 

 Να δίνει κίνητρα στους εκπαιδευόμενους μέσω των ερωτήσεων. 
 Να ερεθίζει τη σκέψη και τον αναστοχασμό. 

 Να συμβουλεύει διαρκώς τις ομάδες. 

 Να δρα ως οδηγός της μεθοδολογίας του project. 
Παρακολούθηση του Project 

 Να συζητά συστηματικά για την εμπειρία που αποκτάται μέσω της μεθόδου αυτής. 
 Να ενθαρρύνει τον αυτο-στοχασμό. 

 Να προγραμματίζει τα επόμενα βήματα της μαθησιακής διαδικασίας. 



 Τελικά, να επιλέγει και να σχεδιάζει ένα νέο project. 

 

Επίσης, το  Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Προχωρημένων Σπουδών του Monterrey έχει 
προετοιμάσει ένα κατάλογο για την αποφυγή βασικών προβλημάτων, αποσκοπώντας σε 
πιο λειτουργικά projects: 

 Χρόνος: Συνήθως απαιτείται περισσότερος χρόνος από αυτόν που προγραμματίζουμε. 
Διερευνώντας ιδέες διεξοδικά μας παίρνει αρκετό χρόνο παρά βασιζόμενοι σε 
επιφανειακές γνώσεις και σε γνωστές πηγές εννοιών.  

 Γνώση των οδηγιών του αναλυτικού προγράμματος: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
συλλέξουν ερωτήσεις καθοδήγησης με προσοχή, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν το 
απαιτούμενο περιεχόμενο στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος. 

 Διαχείριση τάξης: Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι επαρκώς ελεύθεροι να συζητούν 
για την έρευνά τους, αλλά οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παραμένουν μακριά ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι να εργάζονται παραγωγικά.  

 Έλεγχος: Οι εκπαιδευτικοί συχνά επιθυμούν να κατευθύνουν το μάθημα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν τη σωστή πληροφορία.  

 Υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους: Συχνά, οι εκπαιδευτικοί επιτρέπουν στους 
εκπαιδευόμενους αρκετή ανεξαρτησία χωρίς ένα συγκεκριμένο μοντέλο σκέψης, 
δομημένων καταστάσεων ή ανατροφοδότησης. 

 Χρήση της τεχνολογίας: Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως 
γνωστικό εργαλείο το βρίσκουν δύσκολο να το ενσωματώσουν στην αίθουσα 
διδασκαλίας. 

 Αξιολόγηση: Οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν δύσκολο να σχεδιάσουν ένα σύστημα 
αξιολόγησης το οποίο να κατανοεί η πλειονότητα  των εκπαιδευομένων. Τα 
αποτελέσματα που προσδοκούν από τους εκπαιδευόμενους δεν απαιτούν πάντα να 
συνδυάζουν πληροφορίες ή να παράγουν νέες εννοιολογικές αναπαραστάσεις. Η 
αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων είναι δύσκολη.  

 
 

Αλληλεπιδραστική και αυτό-κατευθυνόμενη διαδικασία μάθησης 
Ένας από τους αντικειμενικούς στόχους της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι να παρέχει 
όχι μόνο μια επαρκή απάντηση στις εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά πρέπει να ενεργοποιεί 
τους μαθητές ώστε να επωφελούνται από μια αλληλεπιδραστική και αυτο-κατευθυνόμενη 
μαθησιακή διαδικασία που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν την ικανότητα για συνεχή 
εξέλιξη και  επαγγελματική ανα-προσαρμογή.   
Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επαγγελματική 
εκπαίδευση. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν πρέπει να 
περιοριστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τις βασικές θεωρίες. 
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να σκέπτονται μόνοι τους, να συλλέγουν 
και να κατατάσσουν με σειρά σπουδαιότητας κάποιες πληροφορίες, να σχεδιάζουν πλάνα 
εργασίας και να συντονίζουν την εργασία τους. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την 



παραδοσιακή διδασκαλία. Στην επαγγελματική εκπαίδευση δίνεται κυρίως έμφαση στη 
σχέση μεταξύ της μεθόδου project, του αναλυτικού προγράμματος και στη βασισμένη στις 
δεξιότητες εκπαίδευση. 

Σύνδεση της μεθόδου project με τη βασισμένη στις δεξιότητες 
εκπαίδευση  

Το κλειδί για την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή της μεθόδου project είναι ότι αυτή 
πρέπει να βασίζεται στα «απαραίτητα χαρακτηριστικά που βοηθούν την ανάπτυξη της 
επάρκειας», τα οποία είναι: 
 η διαθεματικότητα, 

 η διαδικασία της μεθόδου Project, 
 οι τεχνικές της αυτο-κατευθυνόμενης μεθόδου μάθησης,  
 η μάθηση από διαφορετικές πηγές,  

 η εργασία σε ομάδες. 

 
 

Αυτο-κατευθυνόμενη μέθοδος μάθησης 

Δεν μπορείς να διδάξεις σε κάποιον οτιδήποτε, μπορείς όμως να τον βοηθήσεις να το βρει 
μόνος του (Γαλιλαίος)  

 

Η έννοια της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης  
Η αυτο-κατεύθυνση στη μάθηση είναι ένας όρος που αναγνωρίζει εξωτερικούς συντελεστές 
που διευκολύνουν τον εκπαιδευόμενο να γίνει ένα υπεύθυνο άτομο και εσωτερικούς 
συντελεστές που προδιαθέτουν έναν εκπαιδευόμενο να δεχτεί με υπευθυνότητα σκέψεις 
και δράσεις. Την ίδια στιγμή, υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της αυτο-κατευθυνόμενης 
μάθησης και της αυτο-κατεύθυνσης του εκπαιδευόμενου. Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές 
διαστάσεις της αυτο-κατεύθυνσης  μπορούν να κριθούν πάνω σε συνεχείς και βέλτιστες 
καταστάσεις που υφίστανται όταν το επίπεδο ενός εκπαιδευόμενου ισορροπεί με τις 
ευκαιρίες της αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης.  

Για μάθηση με νόημα και αξία, απαιτούνται ξεχωριστά και ακέραια, αλλά και 
συμπληρωματικά και ο εξωτερικός έλεγχος και η γνωστική υπευθυνότητα. Η αυτο-
κατεύθυνση που απλά εστιάζεται στον έλεγχο των εργασιών, χάνει σημαντικές έννοιες, 
όπως είναι η στοχοθεσία που να είναι σχετική και με το νόημα και με την υιοθέτηση 
γνωστικών στρατηγικών και με τον έλεγχο των καθολικών δοξασιών. Ένας εκπαιδευόμενος 
που είναι πλήρως αυτοκατευθυνόμενος, έχει ξεπεράσει τον απλό έλεγχο των εργασιών και 
έχει μάθει να σκέφτεται κριτικά και να κατανοεί, καθώς και να παρακολουθεί στοχαστικά 
τη διαδικασία της μάθησης (μεταγνωστική επίγνωση). Επιπλέον, τα κίνητρα πρέπει να 
συνδεθούν τόσο με τον έλεγχο των εργασιών όσο και με τη στοχαστική παρακολούθηση της 
διαδικασίας 

Στην αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση είναι γνωστά τα εξής:  



 Οι εκπαιδευόμενοι εξουσιοδοτούνται να γίνουν με τον καιρό πιο υπεύθυνοι για διάφορες 
αποφάσεις που σχετίζονται με την επίπονη προσπάθεια για μάθηση. 

 Η αυτο-κατεύθυνση προβάλλει ως ένα συνεχές ή χαρακτηριστικό το οποίο υφίσταται 
κατά ένα βαθμό σε κάθε άτομο και κατάσταση μάθησης. 

 Η αυτο-κατεύθυνση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλη η μάθηση θα λάβει χώρα σε 
απομόνωση από τους άλλους, 

 Οι αυτοκατευθυνόμενοι εκπαιδευόμενοι είναι ικανοί να μεταφέρουν τη γνώση, όσον 
αφορά τις δεξιότητες γνώσης και μελέτης, από τη μια κατάσταση στην άλλη. 

 Η αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες και 
πηγές, όπως το αυτο-κατευθυνόμενο διάβασμα, η συμμετοχή σε ομαδική μελέτη, η 
πρακτική άσκηση, οι ηλεκτρονικοί διάλογοι και οι δραστηριότητες στοχαστικο-κριτικού 
γραψίματος. 

 Αποτελεσματικοί ρόλοι για εκπαιδευτικούς στην αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση είναι 
πιθανοί, όπως οι διάλογοι με τους εκπαιδευόμενους, η εξασφάλιση πηγών, η αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων και η προαγωγή της κριτικής σκέψης. 

 

Μοντέλα της αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης 

Το μοντέλο του Candy 

Ο Candy υποστηρίζει ότι η αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση είναι μια έννοια που περιλαμβάνει 
τέσσερις διαστάσεις: αυτο-κατεύθυνση ως ένα προσωπικό χαρακτηριστικό (προσωπική 
αυτονομία), αυτο-κατεύθυνση ως η επιθυμία και ικανότητα να διευθύνει κάποιος την 
εκπαίδευσή του (αυτο-διαχείριση), αυτο-κατεύθυνση ως ένας τρόπος να οργανώνουμε τη 
διδασκαλία σε κανονικά πλαίσια (έλεγχος από τον εκπαιδευόμενο) και αυτο-κατεύθυνση ως 
η ατομική, μη ιδρυματική επιδίωξη μαθησιακών ευκαιριών σε φυσικά κοινωνικά πλαίσια 
(αυτο-διδαχή).  
Το μοντέλο του Hiemstra 

 Ο Hiemstra υποστηρίζει δυο  βασικούς προσανατολισμούς για την ανάπτυξη κατανόησης 
στην αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση: τη διαδικασία και το στόχο. Στον πρώτο 
προσανατολισμό, η  αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση είναι μια διαδικασία «στην οποία ο 
εκπαιδευόμενος έχει τη βασική υπευθυνότητα για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας. Στον δεύτερο προσανατολισμό, η  αυτο-
κατευθυνόμενη μάθηση αναφέρεται ως στόχος ο οποίος εστιάζει πάνω στην επιθυμία ή 
προτίμηση του εκπαιδευόμενου για την υπευθυνότητα στη μάθηση  Ο Hiemstra συνδυάζει 
τη διαδικασία και τα προσωπικά χαρακτηριστικά στο μοντέλο του και τα εντάσσει σε ένα 
κοινωνικό περιβάλλον.  
Το μοντέλο του Garrison 

Ο Garrison διακρίνει τρεις διαστάσεις, που αλληλεπιδρούν η μία με την άλλη, οι οποίες είναι: 
η αυτοδιαχείριση (έλεγχος εργασιών), ο αυτοέλεγχος (γνωστική υπευθυνότητα) και το κίνητρο 
(για την είσοδο και τις εργασίες). Σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η αυτοδιαχείριση 
περιλαμβάνει τη χρήση των πηγών μάθησης από τους εκπαιδευόμενους σε μαθησιακά 
περιβάλλοντα. Η εστίαση του  μοντέλου του Garrison είναι στην αυτοδιαχείριση η οποία 



εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πάρουν τον έλεγχο του 
ευρύτερου μαθησιακού πλαισίου στα χέρια τους για να πετύχουν τους μαθησιακούς τους 
στόχους. Ο έλεγχος από τον εκπαιδευόμενο δεν σημαίνει ανεξαρτησία, αλλά μάλλον 
συνεργασία με άλλους εκπαιδευόμενους στο ευρύτερο μαθησιακό πλαίσιο.  
Στον Πιν. 1 παρουσιάζονται οι σημαντικότερες προτάσεις των προαναφερόμενων 
μοντέλων. 

 
Πίνακας 1. Μοντέλα αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης 

Μοντέλα Προοπτικές  Περιγραφή  

Candy Hiemstra Garrison 

Προσωπικά 
χαρακτηριστικά 

Ηθική, 
συναισθηματική, 
πνευματική 
διαχείριση 

 Προσωπική 
αυτονομία 

 Αυτοδιαχείριση 

 Προσανατολισμός 
στο στόχο 

 Αυτοδιαχείριση 
(χρήση πηγών) 

 Κίνητρο 

Διαδικασία Αυτονομία του 
εκπαιδευόμενου 
κατά την 
εκπαίδευση 

 Έλεγχος από 
τον 
εκπαιδευόμενο 

 Αυτο-διδαχή 

 Προσανατολισμός 
στη διαδικασία 
(έλεγχος από τον 
εκπαιδευόμενο) 

 Αυτο-έλεγχος 

Ευρύτερο 
πλαίσιο 

Περιβάλλον στο 
οποίο λαμβάνει 
χώρα η μάθηση 

 Η αυτο-
κατεύθυνση 
είναι 
δεσμευμένη με 
το ευρύτερο 
πλαίσιο 

 Κοινωνικό 
ευρύτερο πλαίσιο: 
Ο ρόλος των 
ιδρυμάτων και 
των πολιτικών 

 

 

Πώς να βοηθήσουμε τους εκπαιδευόμενους να γίνουν αυτο-κατευθυνόμενοι;  

Το πιο σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 
έχουν επίγνωση των ρόλων τους στη μάθηση. Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη λήψη 
αποφάσεων είναι ένα άλλο θεμελιώδες ζήτημα της αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης. Ο 
Taylor υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων σε 
ότι αφορά το τι θα μάθουν και πως θα αξιολογήσουν αυτό που έμαθαν. Επιπρόσθετα, κάθε  
υποστηρικτής της αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης δίνει έμφαση στην ώθηση των 
εκπαιδευομένων να  ακολουθήσουν τα ενδιαφέροντά τους ώστε η μάθηση να αποκτά 
νόημα.   

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εδραιώσουν το θεματικό πλαίσιο στο οποίο οι 
εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογών.  
Ο Bolhuis υποστηρίζει την ανεκτικότητα στην αβεβαιότητα και στην ενθάρρυνση λήψης 
ρίσκου, κεφαλαιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τα δυνατά σημεία των εκπαιδευομένων 
παρά την εστίαση στις αδυναμίες τους, καθώς είναι πιο χρήσιμο στους εκπαιδευόμενους να 
πετύχουν κάποιους αντικειμενικούς στόχους από το να ολοκληρώσουν όλους τους 
αντικειμενικούς στόχους που είναι σημαντικοί για τον εκπαιδευτικό.   



Για την εδραίωση του αυτό-ελέγχου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
εκπαιδευόμενους να στοχάζονται κριτικά σε ότι έχουν κάνει και να αναθεωρούν κάτι από 
την εργασία τους.  
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσαρμόζουν στα projects στρατηγικές μάθησης τέτοιες όπως, 
η πρόβλεψη, οι διερευνητικές ερωτήσεις, οι αποσαφηνίσεις και οι περιλήψεις, έτσι ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι να αναπτύσσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές. 
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να προσεγγίζουν 
μια εργασία με διαφορετικούς τρόπους χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές. 

Ερευνητές έχουν βρει ότι, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, έχουν μια αυξανόμενη επιθυμία για 
αυτονομία. Η αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση μπορεί να είναι ένας τρόπος της φυσικής 
επιθυμίας ώστε να πετύχουμε μια εμπειρία μάθησης με νόημα η οποία θα μας ακολουθήσει 
όταν ενηλικιωθούμε. 
 

Η αυτορρύθμιση των εκπαιδευομένων μέσω των projects 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να αξιολογούν τα 
αποτελέσματά της εργασίας τους ως απόδειξη της εμπιστοσύνης τους στην επάρκειά τους 
και την υπευθυνότητά τους. Ως αποτέλεσμα, στους εκπαιδευόμενους δίνονται πρόσθετα 
κίνητρα με την υλοποίηση της εργασίας τους και την αυτορρύθμιση.   
Η αυτορρύθμιση επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους στα ακόλουθα:  

 Ελέγχουν και διορθώνουν τα λάθη τους μόνοι τους. 
 Διαπιστώνουν την ποιότητα της δουλείας τους. 

 Αναγνωρίζουν τα λάθη  τους. 
 Διαπιστώνουν τι έχουν μάθει και τι τους ενεργοποίησε να αποκτήσουν καινούριες 

γνώσεις. 

 Έχουν ιδέα για το τι θα μπορούσαν να κάνουν αποτελεσματικά τον επόμενο χρόνο.  
 

 

Οι έξι φάσεις της μεθόδου project στην επαγγελματική εκπαίδευση 
 

Η μέθοδος project για την επαγγελματική εκπαίδευση επιτρέπει ένα «ιδανικό τρόπο» 
πλήρους δραστηριότητας που μπορεί να διεκπεραιωθεί σε έξι φάσεις, οι οποίες 
επαναλαμβάνονται κυκλικά, ως εξής (Σχήμα 2): 

 

 Ενημέρωση (Informing) 
 Πλάνο έργου (Planning) 

 Λήψη απόφασης (Deciding) 
 Υλοποίηση (Implementing) 



 Έλεγχος (Controlling) 

 Αξιολόγηση (Evaluating) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2. Οι φάσεις του project στην επαγγελματική εκπαίδευση 
 

Συνήθως εστιάζουμε στις ακόλουθες περιοχές εμπειρίας για κάθε φάση του project. 
 Τεχνική επάρκεια (π.χ., τεχνική γνώση). 
 Μεθοδολογική επάρκεια (π.χ., πλάνο έργου και σχεδιασμός της αλληλουχίας του project). 

 Κοινωνική επάρκεια (π.χ., συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας). 

 Προσωπική επάρκεια (π.χ., προθυμία να εργαστούμε σε ομάδα). 
 

 

Ενημέρωση 

Συλλογή απαραίτητης πληροφορίας 

Οι εκπαιδευόμενοι συλλέγουν και αναλύουν την απαραίτητη πληροφορία για να λύσουν το 
προτεινόμενο πρόβλημα ή να κάνουν μια εργασία ή ένα τέχνημα, κάνοντας χρήση των 
διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, όπως είναι τα τεχνικά βιβλία, τεχνικά περιοδικά, βίντεο, 
Διαδίκτυο, κ.α.  
Υψηλό επίπεδο ταύτισης και κινήτρου 

Οι αντικειμενικοί στόχοι των Projects/Εργασιών πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις 
εμπειρίες των εκπαιδευομένων και πρέπει να διεκπεραιώνονται με τη συμμετοχή όλων των 
μελών της ομάδας για να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ταύτισης και κινήτρου. 

Εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη μέθοδο project 

1. Ενημέρωση 

2. Πλάνο έργου 6. Αξιολόγηση 

3. Λήψη αποφάσεων 

4. Υλοποίηση 

5. Έλεγχος 



Οι εκπαιδευτικοί πρέπει πρώτα να είναι σίγουροι ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι εξοικειωμένοι 
με τη μέθοδο project -με την πλήρη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας- και ότι τα 
θέματα είναι κατάλληλα γι’ αυτούς.  Μια απλή πρόταση ενός εκπαιδευόμενου μπορεί να 
αποτελέσει την κεντρική ιδέα για το project και να το τοποθετήσει σε μια λογική πρακτική. 
Ενθάρρυνση της συνεργασίας 

Η μέθοδος project αποσκοπεί στη συνεργασία των εκπαιδευομένων για την αναζήτηση 
κοινών λύσεων στο προτεινόμενο θέμα/πρόβλημα. Η επιτυχία της ομαδικής εργασίας 
απαιτεί μια εγκάρδια ατμόσφαιρα και ένα ανοικτό κλίμα που να διευκολύνει τις 
δραστηριότητές τους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτό το στάδιο στο οποίο οι 
εκπαιδευόμενοι καθίστανται ικανοί να κατευθύνουν και να συμβουλεύουν, με σκοπό να 
ενθαρρύνονται και να αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης, κατανόησης και συμμετοχής 
καθώς αρκετοί εκπαιδευόμενοι είναι ασυνήθιστοι στην ομαδική εργασία.  
 

 

Πλάνο έργου 
Προσαρμογή ή αλλαγή 

Αυτή η φάση χαρακτηρίζεται από τη διευθέτηση του πλάνου έργου, δηλαδή τη δόμηση των 
μεθοδολογικών διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν. Πρέπει να τονιστεί ότι η απλή 
προετοιμασία του πλάνου έργου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό θα υλοποιηθεί ορθά. Είναι 
απαραίτητο το πλάνο έργου να επεκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του project. 
Αν και η διαδικασία ορίζεται στο πλάνο έργου, είναι απαραίτητο ένα περιθώριο για να 
κάνουμε τις απαραίτητες τροποποιήσεις ή αλλαγές.  
Κατά τη διάρκεια του πλάνου έργου, ο καταμερισμός των εργασιών μεταξύ των μελών της 
ομάδας πρέπει να προσδιοριστεί επακριβώς.  

Για παράδειγμα: 
 Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και συνεργατικά στην 

διεκπεραίωση του project. 

 Πρέπει να σχηματίζονται διαφορετικές ομάδες για κάθε φάση του project. 
Προσδιορισμός των στόχων 

Το πρώτο βήμα του πλάνου έργου προσδιορίζει τους μαθησιακούς στόχους τους οποίους οι 
εκπαιδευόμενοι υποτίθεται ότι θα πετύχουν.  Τι θα πετύχουν και πως θα το πετύχουν και σε 
κάθε σημείο του project; Είναι ένα project το οποίο εκφράζει ένα επάγγελμα ή είναι 
διαθεματικό project ; 
Οργάνωση σε ατομικό επίπεδο 

Το ποσό του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται και η ταχύτητα της μάθησης 
μεταβάλλονται από το ένα άτομο στο άλλο. Είναι αρκετά χρήσιμο για ένα project να 
προγραμματίσουμε τα χρονικά όρια και να καταμερίσουμε τις εργασίες του σύμφωνα με τις 
ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου, τα κίνητρά του, και την πρόοδό του. 
Ενσωμάτωση εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των ομάδων 



Η μέθοδος project είναι μια τεχνική που βασίζεται στις αρχές της κοινωνικοποίησης. Οι 
διαφορετικές προσωπικότητες των μαθητών επηρεάζουν το σχηματισμό των ομάδων 
εργασίας. Επομένως, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να εξασφαλίσουν ότι οι σχέσεις 
μεταξύ των μελών της ομάδας και μιας ομάδας με τις άλλες ομάδες (φυλή, εθνικότητα, 
ιθαγένεια, γένος, ηλικία, ικανότητα, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση), προσαρμόζονται 
στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Οι εσωτερικές σχέσεις της ομάδας είναι τόσο κλειστές 
και αποτελεσματικές όσο και δυνατές, ώστε να είναι ωφέλιμες στη δυναμική της ομάδας. 
 

 

Λήψη αποφάσεων 

Ομαδική λήψη απόφασης που εμπλέκει εκπαιδευτικό και εκπαιδευόμενους  

Πριν ξεκινήσει η φάση του πρακτικού έργου, οι συμμετέχοντες στο project πρέπει να 
πάρουν αποφάσεις για τις εναλλακτικές στρατηγικές ή τις στρατηγικές επίλυσης 
προβλήματος που πρέπει να ακολουθήσουν.  

Αυτές πρέπει να συζητηθούν εκτενώς με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για να εξασφαλιστεί 
ότι οι στρατηγικές και οι διαδικασίες πρέπει να οριστούν μέσω της συλλογικής λήψης 
απόφασης εμπλέκοντας τον εκπαιδευτικό και όλα τα μέλη της ομάδας. Είναι πιθανό να 
διαφέρουν από αυτές που είχε προβλέψει αρχικά ο εκπαιδευτικός.  
Μαθαίνοντας να αξιολογούν προβλήματα 

Κατά τη διάρκεια της φάσης λήψης αποφάσεων ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να 
σχολιάζει, συζητά και, αν είναι απαραίτητο, να τροποποιεί τις στρατηγικές επίλυσης 
προβλήματος που προτάθηκαν από τους εκπαιδευόμενους. Αυτό είναι σημαντικό διότι οι 
εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αξιολογούν τα πιθανά προβλήματα, τα ρίσκα και τα 
πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται από κάθε πιθανή εναλλακτική λύση.  
Διαδικασία κοινωνικής επικοινωνίας 

Ένα από τα θεμέλια της μάθησης βασισμένης σε projects είναι η κοινωνική διαδικασία της 
επικοινωνίας μέσα στην ομάδα, η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να παίρνουν 
συλλογικές αποφάσεις. 
 

 

Υλοποίηση 

Δραστηριότητες βασισμένες σε εμπειρίες και έρευνα 

Στη φάση της υλοποίησης, προηγούνται οι δραστηριότητες που βασίζονται στην εμπειρία 
και έρευνα. Δημιουργικές, ανεξάρτητες και υπεύθυνες δραστηριότητες διεκπεραιώνονται 
και αναλύονται. Κάθε μέλος του project πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες του σύμφωνα με 
το συμφωνημένο πλάνο εργασίας ή τμήμα εργασίας. 
Η διαδικασία ανατροφοδότησης 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τα τμηματικά αποτελέσματα συγκρίνονται με το αρχικό 
πλάνο έργου και γίνονται κάποιες απαραίτητες τροποποιήσεις και στη φάση πλάνου έργου 
και στη φάση υλοποίησης. Αυτή η διαδικασία ανατροφοδότησης ενεργοποιεί τους 



εκπαιδευόμενους να  αναθεωρήσουν κάποια αποτελέσματα της εργασίας τους, 
προσφέροντας ένα εργαλείο αυτο-ελέγχου και αξιολόγησης για κάθε άτομο και ομάδα. 
 

 

Διεκπεραίωση των εργασιών ανεξάρτητα  

Οι εργασίες πρέπει να διεκπεραιωθούν ανεξάρτητα, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν την εντύπωση ότι είναι μόνοι. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η μάθηση 
βασισμένη στην πράξη απαιτείται να υπακούει σε κάποιες καταστάσεις για να είναι 
αποτελεσματική. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται ώστε να διορθώνουν τα λάθη τους και 
γενικά απαιτούν μια καθοδήγηση από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι 
εξοικειωμένος με τους κανόνες διδασκαλίας-μάθησης και πρέπει να τους βοηθά για 
καλύτερα αποτελέσματα. 
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι παρών με έναν άμεσο συμμετοχικό ρόλο όταν απαιτούνται 
συμβουλές και υποστήριξη. Επίσης, πρέπει να τους παρακινεί συνεχώς.  Η κοινωνική και η 
συγκινησιακή πλευρά είναι πολύ σημαντική για τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι θέλουν 
έναν εκπαιδευτικό που να κατέχει πολύ καλά το αντικείμενο της εργασίας του. 
 

 

Έλεγχος 

Η φάση του αυτοελέγχου 

Όταν μια εργασία έχει ολοκληρωθεί, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να οδηγηθούν σε μια 
διαδικασία αυτο-ελέγχου όπου μπορούν να μάθουν καλύτερα να αξιολογούν την ποιότητα 
της εργασίας τους. Συνήθως, χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια ή προγραμματισμένα τεστ 
παρόμοια με τα γνωστά τεστ αξιολόγησης, παρακινώντας τους εκπαιδευόμενους να 
ανακαλύψουν και πιθανώς να διορθώσουν τα λάθη τους.  
Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτοελέγχου ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναλάβει το ρόλο του 
συμβούλου ή του προσώπου υποστήριξης, συμμετέχοντας άμεσα μόνο όταν οι 
εκπαιδευόμενοι δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
τους.  

 

 

Αξιολόγηση 

Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Όταν το project ολοκληρωθεί, απαιτείται μια τελική συζήτηση στην οποία ο εκπαιδευτικός 
και οι εκπαιδευόμενοι συζητούν και σχολιάζουν τα αποτελέσματα. Ο κύριος ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι εκείνος του διευκολυντή, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να 
δέχονται ανατροφοδότηση, που να σχετίζεται όχι μόνο με το τελικό αποτέλεσμα της 
εργασίας τους, αλλά με όλη τη διαδικασία, να προσδιορίζει κάποια λάθη και να εξηγεί τα 
αποτελέσματα, σχετικά με το τι έχει επιτευχθεί και τι επιδιώχθηκε αρχικά. Η 
ανατροφοδότηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την αποτελεσματικότητα της εργασίας 



και τις προσωπικές εμπειρίες που αποκτήθηκαν, καθώς και τη δυναμική της ομάδας και της 
διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει τότε να κάνουν προτάσεις για 
την ανάπτυξη μελλοντικών projects. Αυτή η τελική συζήτηση μπορεί επίσης να λειτουργήσει 
ως μια σημαντική πηγή ανατροφοδότησης για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα 
βελτιστοποιήσει τα μελλοντικά projects, όσον αφορά το πλάνο έργου και την υλοποίηση.  
Ευελιξία και ανοικτά κριτήρια 

Αυτές οι παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν περιληπτικά με την πεποίθηση ότι το πλάνο 
έργου και η διεκπεραίωση των projects πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε οι μαθητές 
βασιζόμενοι σε ανοικτά κριτήρια να εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο συμμετοχής στις 
αποφάσεις διαχειριζόμενοι την ομάδα, καθώς και το περιεχόμενο και την οργάνωση της 
μαθησιακής διαδικασίας.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι και του «δασκάλου» που μεταφέρει γνώσεις και 
δεξιότητες και του συμβούλου της μαθησιακής διαδικασίας, συντονιστή και υποστηρικτή 
του έργου. Ο εκπαιδευτικός παρακινεί, οργανώνει και ενθαρρύνει τις μαθησιακές 
καταστάσεις. Ο εκπαιδευόμενος οδηγείται σε αυτο-μόρφωση και ενθαρρύνεται να σχεδιάζει 
ανεξάρτητα και συλλογικά, να υλοποιεί και να αξιολογεί τη μαθησιακή διαδικασία.  

Η συμμετοχή των μελών της ομάδας 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μελών, τις ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά, τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας σε κάθε φάση του project ο 
εκπαιδευτικός ενεργοποιεί τους εκπαιδευόμενους να παραμένουν ενθουσιασμένοι και να 
ταυτίζονται με τους σκοπούς της εργασίας τους, κάνοντας τη μαθησιακή διαδικασία πιο 
παραγωγική.  
 

 

Επίπεδα ανεξαρτησίας των εκπαιδευομένων 

Τα σημεία στα οποία οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ανεξάρτητα 
είναι οι φάσεις πλάνου έργου, υλοποίησης και ελέγχου του έργου και εξαρτάται από το 
βαθμό ανεξαρτησίας τον οποίο επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να πετύχουν οι εκπαιδευόμενοι. 
Αυτή μπορεί να κυμαίνεται από μια περιορισμένη ανεξαρτησία ( ο εκπαιδευτικός περιορίζει 
το πεδίο δράσης και παίρνει αποφάσεις) ως ένα μέγιστο επίπεδο ανεξαρτησίας (υψηλό 
βαθμό συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το σχηματισμό ομάδων, 
περιεχομένου και της οργάνωσης του προγράμματος εκπαίδευσης). Για το λόγο αυτό, πριν 
ξεκινήσει ένα project, προτείνεται πάντα ο εκπαιδευτικός να προσδιορίζει το επίπεδο 
εμπλοκής των εκπαιδευομένων. Γενικά, αυτή η διαδικασία διεκπεραιώνεται βαθμιαία. 
Ο εκπαιδευτικός, έχοντας ένα κυρίαρχο ρόλο, προετοιμάζει το έδαφος για μια συνεχώς 
αυξανόμενη ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευομένων και συνεπώς, ένα υψηλότερο ποσοστό 
εκπαιδευομένων παίρνει αρμοδιότητες για την εργασία του. Αντί να δρα ως ένας 
εκπαιδευτικός, αυτός πρέπει να δίνει συμβουλές παρά να μεταφέρει εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο και πληροφορίες. Ο εκπαιδευτικός ελέγχει και βοηθάει στη δόμηση της 
μαθησιακής διαδικασίας.  
 



 

 

Αυτό-κατευθυνόμενη επίλυση προβλήματος μέσω δραστηριότητας με 
τη μέθοδο του κειμένου καθοδήγησης  

Η μέθοδος του κειμένου καθοδήγησης (guidance text) σχεδιάζεται για να καθοδηγεί τους 
εκπαιδευόμενους προς την ενεργό μάθηση. Αυτή η ιδέα βασίζεται στη δόμηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ομάδες εκπαιδευομένων να μαθαίνουν 
να εργάζονται όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητα. Η επίλυση προβλήματος είναι «αυτο-
κατευθυνόμενη» με τη βοήθεια ερωτήσεων καθοδήγησης. Τα κείμενα καθοδήγησης 
αποτελούνται από υλικό τέτοιο, ώστε να βοηθάει και να ενθαρρύνει την αυτο-εκπαίδευση. 
Οι ερωτήσεις καθοδήγησης του κειμένου καθοδήγησης οργανώνονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να εφαρμόζονται στην κατάλληλη φάση ανάπτυξης του project. Εκτός από 
υποστηρικτικό εργαλείο για την επιτυχία των μαθησιακών στόχων, χρησιμεύει επίσης να 
ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν μόνοι τους. Οι ερωτήσεις καθοδήγησης 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές φάσεις, ως εξής:  

 
1. Ενημέρωση 

 Τι απαιτείται να γίνει; 
 Ποιοι είναι οι σκοποί του έργου;  

2. Πλάνο έργου 

 Πως θα διεκπεραιωθεί το έργο;  

 Τι λειτουργίες ή βήματα απαιτούνται; 
 Με τι μέσα μπορεί να διεκπεραιωθεί το έργο; 
 Γιατί πρέπει να γίνει με αυτό τον τρόπο και όχι με άλλο; 
 Πότε πρέπει να διεκπεραιωθεί η κάθε φάση; 

 Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να διεκπεραιώσουμε όλη την εργασία; 

3. Λήψη αποφάσεων 
 Ειδική διαδικασία / λύση του προβλήματος. 

4. Υλοποίηση 
 Σύμφωνα με το πλάνο έργου των εκπαιδευομένων. 

5. Έλεγχος/αξιολόγηση  

 Απαντήθηκαν οι ερωτήσεις σωστά; 
 Η εργασία εκπληρώνει την ποιότητα των απαιτήσεων και αν ναι, σε ποιο σημείο; 

(αυτό-αξιολόγηση / εξωτερική αξιολόγηση) 
Στο Σχήμα 3 δίνεται ένα υπόδειγμα χρήσης κειμένου καθοδήγησης. Η χρήση του κειμένου 
καθοδήγησης προτείνεται για αρχάριους σε projects. Αυτή η μέθοδος περιορίζει τον κριτικό 
στοχασμό.   



 
Σχήμα 3. Υπόδειγμα χρήσης κειμένου καθοδήγησης 

  Απαντήθηκαν οι ερωτήσεις σωστά;                 Όχι  

Ο εκπαιδευτικός δίνει την  
αρχική πληροφορία 

Εκκίνηση της εργασίας / 
Δημιουργία ομάδων 

Μελέτη του κειμένου καθοδήγησης 
χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 
εεκπαδευτικού 

Απάντηση στις ερωτήσεις 
καθοδήγησης 

Συζήτηση με τον εκπαιδευτικό 

1. Ενημέρωση 

Πλάνο της ομαδικής εργασίας 2. Πλάνο έργου 

Ναι  

Λήψη απόφασης ομάδας 3. Λήψη αποφάσεων 

Συζήτηση με τον εκπαιδευτικό 

  Έχει τεθεί το πλάνο έργου σωστά;                 Όχι  

4. Υλοποίηση Δημιουργία του προϊόντος  
ή τεχνήματος 

Ναι 

Εσωτερικός έλεγχος 
αποτελεσμάτων 5. Έλεγχος 

Εξωτερικός έλεγχος 
αποτελεσμάτων 

Τελική συζήτηση με τον 
εκπαιδευτικό 6. Αξιολόγηση 



Το Σχήμα 4 δείχνει πως οργανώνουμε τις ερωτήσεις καθοδήγησης 
 
Τμήμα του project Τεχνογνωσία Ερωτήσεις 

καθοδήγησης 
Πηγή 

πληροφόρησης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Σχήμα 4. Οργάνωση των ερωτήσεων καθοδήγησης 
 
 
Υπόδειγμα ερωτηματολογίου για την τελική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων 
σχετικά: 
 
Με το project 
Πώς ξεκίνησε το project και ποιοι ήταν οι στόχοι; 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Θα συμπεριλάβετε επιπλέον εργασίες ή θα θέλατε να σας δοθούν επιπλέον εργασίες; Αν ναι, 
τότε ποιες; 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ποια ήταν η πιο σημαντική πλευρά της εργασίας; 



__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Πώς θα αντιμετωπίσετε την εργασία; Ποια βήματα ακριβώς θα κάνετε και πως προτίθεστε 
να προχωρήσετε με αυτό τον τρόπο; 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ποια προβλήματα καταγράψατε και ποιες λύσεις προτείνατε;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Τι αποφάσεις πήρατε; Εξηγήστε γιατί επιλέξατε μια συγκεκριμένη διαδικασία/λύση. Για 
ποιο λόγο απορρίψατε άλλες ιδέες; 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Κατά την άποψή σας, τι αντιμετωπίσατε ως το πιο δύσκολο; Ποιες ήταν για σας οι νέες 
διαστάσεις του προβλήματος οι οποίες αύξησαν τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
Τα επί μέρους αποτελέσματα της εργασίας σας αντιστοιχούν με τις προσδοκίες σας; 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Τι αξιολόγηση δικαιούστε βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της εργασίας σας;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Τι λάθη έγιναν; Γιατί; Πως διορθώθηκαν τα λάθη;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Βασιζόμενοι στην εμπειρία που αποκτήσατε και σε σύγκριση με ένα άλλο project, τι θα 
κάνετε διαφορετικό, τι θα αποφύγετε και πως θα αναπτύξετε το project διεξοδικά; Τι θα 
μπορούσε να βελτιωθεί;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Υπάρχουν κάποιες πλευρές που θα θέλατε να αναλύσετε πιο σχολαστικά; Τι θα θέλατε να 
γνωρίζετε (π.χ., οτιδήποτε που θα μπορούσατε να διευκρινίσετε ή να εξηγήσετε)  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Σχετικά με τα οφέλη από αυτά που έμαθαν οι εκπαιδευόμενοι 
Ποιο ήταν το πιο σημαντικό σημείο της επιτυχίας σας;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Τι μάθατε σε αυτή τη φάση του project? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ποιες ερωτήσεις ακόμη απαιτούν απάντηση; Είναι κάτι ακόμη που δεν είστε σίγουροι;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Μετά από αυτή την εμπειρία, με ποιο άλλο project θα θέλατε να ασχοληθείτε;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Τι τεχνικά projects σας αρέσουν αυτή τη στιγμή;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ποιοι είναι οι μαθησιακοί σας στόχοι στο άμεσο μέλλον;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ποιο είναι το επίπεδο υποστήριξης το οποίο χρειάζεστε από τον εκπαιδευτικό στο άμεσο 
μέλλον;   
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 



Σχετικά με την ομαδική εργασία-μαθησιακή εμπειρία 
Πως οργανώθηκε η εργασία στην ομάδα; Οι εργασία και οι ρόλοι μοιράστηκαν με ειδικό 
τρόπο;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ποιες ήταν οι εμπειρίες σας σε σχέση με τη συνεργασία στην ομάδα;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ποιο ρόλο παίζει κάθε μέλος της ομάδας και γιατί;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ποιες ήταν οι συνέπειες του μοιράσματος των εργασιών και των ρόλων στη διαδικασία;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Πως θα οργανώσετε την ομάδα σας στο επόμενο project; Γιατί; 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά πράγματα που έχετε μάθει στην ομάδα και θα τα 
προτείνατε σε ένα νέο εκπαιδευόμενο;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Πως θα μπορούσε να αποτύχει το project; 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Τι θα μπορούσε να γίνει για να εξασφαλιστεί ότι το επόμενο project σίγουρα θα πετύχει;  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
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