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Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ PRO‐SKILLS  
 

 «Το παιχνίδι είναι γνώση, συναίσθημα και δράση» 
 
Η «Εργαλειοθήκη» Pro –Skills δημιουργήθηκε και προσφέρεται, προκειμένου να προωθήσει την 
μεθοδολογία  του  Pro‐Skills,  με  βάση  καινοτόμους  προσεγγίσεις  της  διδασκαλίας.    Εδώ  είναι 
δυνατό  να  βρείτε  πολλά  εργαλεία  για  να  επιτύχετε    τους  στόχους  και  τους  σκοπούς  της 
εκπαίδευσης στις προσωπικές, κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης. 
 
Οι  εκπαιδευτές  που  θέλουν  να  χρησιμοποιήσουν  αυτά  τα  παιχνίδια  και  ασκήσεις  πρέπει  να 
θυμούνται  ότι είναι μέρος μιας εκπαιδευτικής έννοιας και είναι απαραίτητο να αναφερθούν στην 
φιλοσοφία  και  την  μεθοδολογία  του  Pro‐Skills  (βλέπε  επίσης  στην  σελίδα 13  του  κειμένου «Η 
Ιδέα του  Pro‐Skills: μεθοδολογικές αρχές»). 
 
Η  εργαλειοθήκη  προσφέρει  δραστηριότητες  μάθησης    που  μπορούν  να  δημιουργήσουν 
σχεσιοδυναμική  εμπειρία,  πλούσια  από    έντονα  συναισθήματα  και  σύνθετη  από  γνωστικής 
πλευράς. 
 

Εάν είναι αποτελεσματική η μαθησιακή εμπειρία,  θα μπορούσε να προσφέρει μια συνέχεια με 
την εμπειρία της ζωής (Dewey 1929): Είναι απαραίτητο να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να βρουν 
τη  σχέση  ανάμεσα  σε  αυτό  που  έχουν  μάθει  στην  εκπαίδευση  και  τις  προηγούμενες  και  τις 
μελλοντικές  εμπειρίες  τους  στην  πραγματική  ζωή.  Αυτό  είναι  το  χαρακτηριστικό  της 
αποτελεσματικής εμπειρικής ‐ βιωματικής μάθησης. 
 
Η  εργαλειοθήκη  προσφέρει  παιχνίδια,  δραστηριότητες  και  ασκήσεις  για  να  δημιουργήσει 
συνθήκες απόκτησης βιωμάτων ‐ εμπειριών. 
 
Στη συνέχεια, δίνουμε σύντομες οδηγίες σχετικά με: 
 
‐ Τον σχεδιασμό της δραστηριότητας 
‐ Την επιλογή μιας άσκησης 
‐  Τον απολογισμό μετά από μια άσκηση 
‐  Τις φάσεις της διαδικασίας ανάλυσης 
‐  Την τελική αξιολόγηση των εκπαιδευτών  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Κατά το σχεδιασμό μιας δραστηριότητας, μπορείτε να ανατρέξετε στις έξι εκπαιδευτικές ενότητες 
που προσφέρει η Εκπαιδευτική Ιδέα του Pro‐Skills: 
 
‐ Ενότητα 1: Η Φιλοσοφία του Pro‐Skills  
‐ Ενότητα 2‐4: Ενότητες για τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως και τις     δεξιότητες 
αυτοδιαχείρισης 
‐ Ενότητα 5: Πρακτική ‐ μια πρακτική εφαρμογή αυτών που μάθατε  
‐ Ενότητα 6: Προβληματισμός & αξιολόγηση 
 
Για  την  υλοποίηση  των  ενοτήτων  με  την  ενεργητική‐  βιωματική  μεθοδολογία,  μπορείτε  να 
χρησιμοποιήσετε την εργαλειοθήκη και να επιλέξετε  παιχνίδια, δραστηριότητες και ασκήσεις. 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  
 
Είναι  απαραίτητο  να  προγραμματίσετε  τις  δραστηριότητες  για  κάθε  συνεδρίαση  ή  ενότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη: 
 
 τους στόχους της συνεδρίασης / ενότητας 
 τον στόχο της μάθησης από γνωσιακή, συμπεριφορική και συναισθηματική άποψη 
 τα χαρακτηριστικά της ομάδας 
 τα χρονικά όρια 
 το αν είναι διαθέσιμοι άλλοι σημαντικοί πόροι (υλικά, χώρος, εργαλεία) 

 
Στην  εργαλειοθήκη  του  Pro‐Skills,  μπορείτε  να  βρείτε  παιχνίδια  και  δραστηριότητες  για  κάθε 
ενότητα  (προσωπικές  δεξιότητες,  κοινωνικές  δεξιότητες  και  δεξιότητες  αυτοδιαχείρισης).  Οι 
συγκεκριμένες  δεξιότητες που εμπλέκονται σε κάθε παιχνίδι ή δραστηριότητα αναφέρονται στο 
επάνω μέρος της σελίδας της άσκησης: 
(π.χ.  Ενότητα: Προσωπικές δεξιότητες                Ασκήσεις: Αυτοπεποίθησης) 
 
 
Φυσικά οι δεξιότητες συνδέονται μεταξύ τους και το να τις χαρακτηρίσει κανείς ως προσωπικές, 
κοινωνικές ή δεξιότητες αυτοδιαχείρισης δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτο. 
 
Για κάθε δράση υπάρχει μια περιγραφή: 
 
 του χρονικού πλαισίου 
 του χώρου 
 του αριθμού των συμμετεχόντων 
 των υλικών 
 της διαδικασίας 
 του στόχου / σκοπού 
 των ερωτήσεων για συζήτηση 
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Για να προγραμματίσετε μια δραστηριότητα, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη: 
 
 ποιοι  πόροι  από άποψη  ενέργειας,  χρόνου,  υλικών  και  χώρου  είναι  απαραίτητοι  για  να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την βιωματική εμπειρία; 
 τι  είδους  σχέσεις  υπάρχουν  στην  ομάδα  ‐  είναι  δυνατόν  να  προωθηθεί  μια  ανοικτή 

ανταλλαγή ή υπάρχουν άλλες καταστάσεις που είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη; 
 ποιος  είναι  ο  στόχος  από  πλευράς  μάθησης;  ‐  Ο  μαθησιακός  στόχος  έχει  γνωσιακές, 

συναισθηματικές  και  συμπεριφορές  πτυχές:  Πώς  θα  δουλέψει  η  άσκηση  σε  αυτές  τις 
διαστάσεις; 

 
Κατά το σχεδιασμό μιας δραστηριότητας, είναι σημαντικό να φροντίζετε να υπάρχει χρόνος μετά 
την  άσκηση,  ώστε  να  συζητάτε  με  τους  συμμετέχοντες  σχετικά  με  την  εμπειρία  που  είχαν. 
Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν επίγνωση των πιθανών συνεπειών και των επιπτώσεων από την 
εμπειρία  και  θα  πρέπει  να  εμπλέξουν  την  ομάδα  στη  διαδικασία  προβληματισμού,  διότι  αυτό 
αποτελεί προϋπόθεση της μαθησιακής μεθοδολογίας. 
 
 
 «Απολογισμός» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
 
Μετά  την  εμπειρία  της  άσκησης,  είναι  απαραίτητο  να  γίνει  ένας  «απολογισμός».  Σε  αυτή  τη 
διαδικασία,  οι  άνθρωποι  που  απέκτησαν  εμπειρίες  με  το  παιχνίδι,  καθοδηγούνται  μέσω  μιας 
συντονισμένης  συζήτησης,  ούτως  ώστε  να  σκεφτούν  και  να  ανταλλάξουν  το  νόημα. 
Η συζήτηση σχετικά με το νόημα της εμπειρίας μεταξύ των συμμετεχόντων είναι σημαντική. 
 
Έτσι κι αλλιώς μετά από μια άσκηση ή δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες συνήθως μιλάνε φυσικά 
και αυθόρμητα για την εμπειρία τους επειδή έχουν την ανάγκη να το κάνουν. Είναι σημαντικό να 
εκμεταλλευτείτε αυτή την αυθόρμητη διαδικασία και να την διεξάγετε έτσι ώστε να κατανοήσουν 
και να δώσουν ένα νόημα στο το τι συνέβη, σε σχέση με τους στόχους της εκπαίδευσης. 
 
Είναι  δυνατό  και  χρήσιμο  να  προβλέψετε  και  να  καθοδηγήσετε  τη  διαδικασία  αυτή  και  να 
συσχετίσετε ορισμένα στοιχεία του προγράμματος με την συζήτηση με έναν συστηματικό τρόπο. 
 
Πρέπει να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις: 
‐ Η συμμετοχή στην εμπειρία να έχει νόημα για τους συμμετέχοντες 
‐ Η ανάλυση  της  εμπειρίας  είναι απαραίτητη  έτσι ώστε  να  έχουν μια  εικόνα  για αυτήν  και  την 
επίδρασή της 
 
Ο  στόχος  είναι  να  χρησιμοποιήσουν  την  εμπειρία  για  να  προχωρήσουν  σε  μια  διαδικασία 
μάθησης.  Δηλαδή  να  μάθουν  από  την  ανάλυση  της  εμπειρίας  και  να  ενθαρρύνουν  τους 
συμμετέχοντες να εκφράσουν αυτά που έχουν μάθει. 
 
Έτσι, μέσω αυτής της διαδικασίας είναι δυνατό να μάθετε πώς να προβληματίζεστε   σχετικά με 
τις εμπειρίες και να μαθαίνετε από αυτές. 
 
Μπορείτε  να  διευκολύνετε  την  συζήτηση  στην  ομάδα,  δίνοντας  κάποια  ερώτηση  και 
χρησιμοποιώντας την εμπειρία ως βάση για τη διαδικασία ανάλυσης. 
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ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: 
 
ΦΑΣΗ 1: Προβληματισμός και συστηματική ανάλυση 
 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά με την εμπειρία: 
 
 καλέστε τους να μιλήσουν σχετικά με αυτή 
 δημιουργήστε κάποιους κανόνες για τη συζήτηση  
 καθορίστε τι συνέβη 
 καθορίστε τι είδους εμπειρία ήταν 

 
ΦΑΣΗ 2: Σύνθεση και εξατομίκευση 
 
Γνωστοποιήστε  και  τονίστε  τον  προβληματισμό  των  συμμετεχόντων  καθορίζοντας  το  τι 
κατάλαβαν σε σχέση με την εμπειρία. 
 
 Οι  συμμετέχοντες  περιγράφουν  την  εμπειρία  τους,  τα  συναισθήματα,  τις  σκέψεις,  το 

νόημα. 
 Ορίζουν ποια  είναι η επίδραση της εμπειρίας σε αυτούς 

 
ΦΑΣΗ 3 ‐ Γενίκευση και εφαρμογή 
 
Εξερευνήστε  τη  σύνδεση  μεταξύ  της  μαθησιακής  εμπειρίας  με  την  πιθανή  εφαρμογή  και  την 
ευρύτερη εφαρμογή της 
 
 γενίκευση  
 διαμορφώστε πρότυπα  
 συζητήστε τις επιπτώσεις και την εφαρμογή  
 ξεκαθαρίστε τα δεδομένα, την έννοια, τις αρχές 
 δώστε ατομική ανατροφοδότηση 
 κλείστε τη συζήτηση, συνοψίστε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
 
Επίσης,  οι  εκπαιδευτές  πρέπει  να προβληματιστούν  σχετικά  με  το  ρόλο  τους  και  τις  μεθόδους 
τους  κατά  την  διεξαγωγή  της  βιωματικής  εμπειρίας,  προκειμένου  να  κατανοήσουν  και  να 
αξιολογήσουν  εάν  η  προτεινόμενη  δραστηριότητα  ήταν  αποτελεσματική  και  να  βρουν  πιθανές 
επιπλοκές  ή  προσαρμογές  όταν  διεξάγουν μια  άσκηση  ή παιχνίδι  σε  μια  συγκεκριμένη  ομάδα. 
Η  διαδικασία  απολογισμού  βοηθά  επίσης  τους  εκπαιδευτές  να  γνωρίζουν  σε  βάθος  και  να 
αξιολογούν την αποτελεσματικότητα μιας δραστηριότητας ή άσκησης. 
 
Ο εκπαιδευτής μπορεί να αναρωτηθεί: 
 Γιατί προτάθηκε αυτή η δραστηριότητα; 
 Πώς αισθάνομαι, όταν διεξάγω την συγκεκριμένη δραστηριότητα; 
 Οι συμμετέχοντες πέτυχαν τους μαθησιακούς στόχους και σκοπούς; 
 Τι θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό σε αυτήν την άσκηση; 
 Πώς ήταν η εμπειρία για τους συμμετέχοντες; 
 Υπάρχει κάτι που μπορώ να χρησιμοποιήσω ή να ανακαλέσω για μελλοντικές εφαρμογές; 
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Όλες  αυτές  οι  διαδικασίες  σχεδιασμού  δραστηριοτήτων  και  η  ανάλυση  τους,  επιτρέπει  στους 
εκπαιδευτές  να  συνειδητοποιήσουν  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  τις  σημαντικές  διαστάσεις  και  τις 
πτυχές  που  εμπλέκονται  κατά  τη  χρήση  ενεργών  μεθόδων  και  πώς  να  φροντίσουν  την  ομάδα 
εκπαίδευσης μέσα από αυτά. 
 


