
  

Παραδοτέο 3: Τράπεζα πόρων για το Service Learning 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί ένδειξη 

έγκρισης του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών του. Η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτή. [Αριθμός έργου: 2020-1-DE03-KA201-077333] 
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A. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο SCHOOLS ENGAGE αποσκοπεί στην ανάπτυξη, δοκιμή και επικύρωση ενός καινοτόμου 

εκπαιδευτικού πακέτου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα βασίζεται στην παιδαγωγική 

μέθοδο Service Learning (SL), με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων ενεργού συμμετοχής στα 

κοινά και την προώθηση των εννοιών της ενασχόλησης με τα κοινά, της συμμετοχής σε αυτά και των 

κοινών αξιών. Η μέθοδος Service Learning είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο 

αποτελεσματικές παιδαγωγικές μεθόδους για την ανάπτυξη αίσθησης ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά 

ζητήματα και την προώθηση της ενασχόλησης με τα κοινά. Περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, τη 

συμμετοχή των μαθητών σε εθελοντικά προγράμματα παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα, τα οποία 

δημιουργούν αμοιβαίο όφελος για τους ίδιους και την κοινότητα. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο SCHOOLS ENGAGE αποσκοπεί:  

• Nα ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντάς τους στην 

εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών που σχετίζονται με τη μέθοδο Service Learning 

και την εκπαίδευση για την πολιτότητα, και εφοδιάζοντάς τους με εργαλεία, μεθοδολογίες και 

έτοιμο προς χρήση υλικό. Οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν με τρόπους που θα τους 

επιτρέψουν να ενσωματώσουν τη συγκεκριμένη μέθοδο στα αναλυτικά τους προγράμματα με 

ευέλικτο τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

• Nα υποστηρίξει τη δοκιμή και εφαρμογή παρεμβάσεων Service Learning σε πραγματικές 

συνθήκες σε σχολεία τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών (Γερμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο) 

και, ως αποτέλεσμα αυτού, να ενισχύσει την ενασχόληση των μαθητών με τα κοινά, να 

ενδυναμώσει τις δημοκρατικές τους αξίες και να καλλιεργήσει τις δεξιότητές τους για ενεργή 

συμμετοχή στα κοινά, όπως κριτική σκέψη, συνεργασία, κοινωνική ευθύνη, προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κ.ά. Στις βασικές δραστηριότητες του έργου συμπεριλαμβάνεται η 

απευθείας εκπαίδευση από ένα διεθνές δίκτυο 40 εκπαιδευτικών με τη χρήση περισσότερων 

από 300 διαδικτυακών μέσων, η εφαρμογή της μεθόδου Service Learning στην τάξη με 

συμμετοχή περισσότερων από 100 μαθητών, η εμπλοκή ενός υψηλού αριθμού ενδιαφερόμενων 

μερών της κοινότητας στα έργα Service Learning των μαθητών, ο αναστοχασμός και η 

αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και του αντικτύπου στην ενασχόληση με τα κοινά 

από τους μαθητές. 

 

Το έργο θα έχει τα ακόλουθα παραδοτέα: i) ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη μέθοδο 

Service Learning, ii) ένα διαδικτυακό κύκλο μαθημάτων Schools Engage, αποτελούμενο από μαθήματα 

υψηλού επιπέδου διαδραστικότητας, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό 

εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τη μέθοδο Service Learning, καθώς και από 
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εκπαιδευτικές πρακτικές ενεργής συμμετοχής στα κοινά, iii) μια τράπεζα πηγών για τη μέθοδο Service 

Learning, η οποία θα παρέχει ένα σύνολο πρακτικών πόρων, διδακτικών και μαθησιακών σεναρίων, 

μελετών περιπτώσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων μάθησης για σύνδεση της ακαδημαϊκής 

μάθησης με πραγματικές εμπειρίες που θα συμβάλουν στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και 

στην ενίσχυση της ενασχόλησής τους με τα κοινά, και τέλος, iv) ένα εγχειρίδιο αναστοχασμού στη 

μέθοδο Service Learning, το οποίο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να συλλέξουν ακριβή δεδομένα 

και να πραγματοποιήσουν αναστοχαστικές πρακτικές με τους μαθητές τους, σύμφωνα με τις αρχές 

βιωματικών μεθόδων μάθησης.  

 

Απώτερος στόχος είναι το έργο να συμβάλει στην εισαγωγή των πρακτικών της μεθόδου Service 

Learning και της εκπαίδευσης για την ενεργή συμμετοχή στα κοινά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

γεγονός που, κατ’ επέκταση, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην προθυμία και την ικανότητα των μαθητών 

να συμμετάσχουν ενεργά και υπεύθυνα στην κοινωνία, ενισχύοντας και καλλιεργώντας παράλληλα τις 

κοινές και δημοκρατικές τους αξίες. 
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A.  Η ΜΕΘΟΔΟΣ SERVICE-LEARNING 

Σύμφωνα με τον Furco (1996), το Service Learning (SL) αναφέρεται στην εκπαιδευτική μέθοδο κατά την 

οποία οι μαθητές συμμετέχουν σε συγκεκριμένα έργα προσαρμοσμένα σε καταστάσεις της πραγματικής 

ζωής. Οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στη μέθοδο Service Learning διακρίνονται από άλλες μορφές 

βιωματικής μάθησης, όπως ο εθελοντισμός και η κοινοτική υπηρεσία, από την πρόθεσή τους να 

ωφελήσουν εξίσου τόσο τους μαθητές όσο και τους αποδέκτες των υπηρεσιών (Sigmon & Pelletier 

1996). Η μέθοδος συνδέει την εργασία στην τάξη με τη ενασχόληση με τα κοινά, λειτουργώντας μέσα 

σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο σεβασμού, αμοιβαιότητας, συνάφειας και προβληματισμού (Butin 2003). 

 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο θετικός αντίκτυπος της μεθόδου Service Learning στον τομέα της 

διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, ειδικά στις ΗΠΑ, έχει καταγραφεί μέσω αξιολογήσεων μαθημάτων και 

μέσω γραπτής ανατροφοδότησης των μαθητών, τα οποία καταδεικνύουν ικανοποίηση από την εμπειρία, 

βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος και την απόκτηση μιας πιο σφαιρικής οπτικής 

για τις ανάγκες και τα δυνατά σημεία της κοινότητας (Menard & Rosen 2016, Tinker, et al. 2016, Lin & 

Bates 2015, Cone 2012, Santos, et al. 2012). Ωστόσο, δεν έχει δοθεί αρκετή έμφαση στη διαδικασία 

σχεδιασμού και ανάπτυξης, η οποία θα υποστηρίζει την υλοποίηση έργων Service Learning που θα 

θεωρούνται αποτελεσματικά τόσο από τους μαθητές όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινότητας 

(Jozwik, et al. 2017). 

 

Η διαδικασία ανάπτυξης έργων Service Learning είναι μια απαιτητική διαδικασία τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να σχεδιάσουν ένα έργο στο 

οποίο οι μαθητές θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες Service Learning και το οποίο θα συμβαδίζει με 

το πρόγραμμα σπουδών και τις συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητας (Jozwik, et al. 2017). Όσον 

αφορά τους μαθητές, αυτοί έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες που σχετίζονται με 

το μάθημα, να εκτιμήσουν περισσότερο το αντικείμενο του μαθήματος και να αποκτήσουν μια βαθύτερη 

αίσθηση ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα (Bringle & Hatcher 1995). 

 

Προϋπόθεση για την επιτυχία των πρωτοβουλιών Service Learning είναι η δημιουργικότητα και η 

προθυμία όλων των συμμετεχόντων να συμμετάσχουν ενεργά, ενώ σημαντικός είναι επίσης ο 

καθορισμός προτύπων, η συνεχής παρακολούθηση και η σκληρή δουλειά. Επιπλέον, είναι σημαντικό 

να περιγράφονται με σαφήνεια οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήματος, η σχέση του με το έργο Service 

Learning, τα καθήκοντα όλων των συμμετεχόντων και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και η 

ουσία του έργου. Προτού οι μαθητές εξερευνήσουν το θέμα του έργου τους, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να συζητήσουν διεξοδικά μαζί τους τη φύση και τους στόχους της μεθόδου, αλλά και το νόημα, την 

ιστορία, τη φιλοσοφία και τo εννοιολογικό της πλαίσιο. 
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Επομένως, για να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν αποτελεσματικά έργα Service Learning, απαιτείται 

η κατάλληλη προετοιμασία από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Schools Engage. Σε αυτό το 

έγγραφο, οι αναγνώστες θα βρουν ιδέες από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν έμπνευση, όπως 

παραδείγματα έργων Service Learning και προτάσεις σεναρίων και μελετών περίπτωσης από τους 

εταίρους του έργου. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το υλικό που ακολουθεί σχετίζεται με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Ως εκ τούτου, πιο κάτω παρέχονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με 

τους ΣΒΑ, με στόχο την ενημέρωση και ανάπτυξη των σχετικών γνώσεών του χρήστη για τη 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας όσον αφορά την εκπαιδευτική προσέγγιση Service Learning 

στο πλαίσιο των ΣΒΑ. 
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B.  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΣΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ SERVICE LEARNING 
Ο αναστοχασμός αναφέρεται στη διαρκή εξάσκηση σε έναν κύκλο αυτοπαρατήρησης και 

αυτοαξιολόγησης, προκειμένου το ίδιο το άτομο να κατανοήσει τις πράξεις και τις αντιδράσεις του 

(Brookfield, 1995, Thiel 1999). Στόχος είναι η παρατήρηση και βελτιστοποίηση της εκάστοτε πρακτικής 

στο σύνολό της, σε μια συνεχή βάση (Cunningham 2001).  

Υπάρχουν πολλά μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση αναστοχασμού. 

Ωστόσο, υπάρχουν τέσσερα δημοφιλή μοντέλα (Schön 1991) που χρησιμοποιούνται ευρέως. Κάθε 

μοντέλο ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση, ωστόσο έχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ 

τους. Η κύρια διαφορά έγκειται στον αριθμό των βημάτων που περιλαμβάνουν και στο επίπεδο 

λεπτομέρειας του καθενός. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή για το κάθε μοντέλο. 

Ο Κύκλος «ERA»  
Ο Κύκλος ERA (Jasper 2013) είναι ένα από τα απλούστερα μοντέλα αναστοχασμού και περιλαμβάνει 

τρία στάδια: 

• Εμπειρία (Experience) 

• Αναστοχασμός (Reflection) 

• Δράση (Action) 

 

Εικόνα 1: Κύκλος ERA (Jasper 2013) 

. 

Το πρώτο στάδιο του κύκλου υποδεικνύει ότι η διαδικασία ξεκινά με την εμπειρία – είτε κάτι που έχει 

βιώσει κάποιος στο παρελθόν είτε κάτι εντελώς καινούργιο. Αυτή η εμπειρία μπορεί να είναι θετική ή 
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αρνητική, και μπορεί να σχετίζεται με την εργασία, τη μαθησιακή διαδικασία ή κάτι άλλο. Μόλις βιώσουμε 

κάτι, αρχίζουμε να αναστοχαζόμαστε για αυτό. Σε αυτό το στάδιο, θα σκεφτούμε για την εμπειρία, θα 

εξετάσουμε την αντίληψή μας για το τι συνέβη και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα. Αυτό οδηγεί 

στο τελικό στάδιο του κύκλου – την ανάληψη δράσης. Η ενέργεια που κάνουμε ως αποτέλεσμα μιας 

εμπειρίας διαφέρει από άτομο σε άτομο. Αυτή η ενέργεια θα οδηγήσει σε μια άλλη εμπειρία και ο κύκλος 

θα συνεχιστεί (Jasper 2013). 

Το Μοντέλο «What» του Driscoll 
Ένα άλλο δημοφιλές μοντέλο είναι το μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον Driscoll (2007). Ο Driscoll 

ανάπτυξε το μοντέλο του στη βάση τριών ερωτήσεων που περιλαμβάνουν το «τι» (What): 

• Τι; (What?) 

• Οπότε, τι; (So what?) 

• Τώρα τι; (Now what?) 

 

 

Εικόνα 2: Το μοντέλο αναστοχασμού του Driscoll (2007) 

Σύμφωνα με το μοντέλο αναστοχασμού του Driscoll, θέτοντας αυτές τις τρεις απλές ερωτήσεις μπορεί 

κανείς να αρχίσει να αναλύει και να μαθαίνει από τις εμπειρίες του/της. Πρώτα πρέπει να περιγράψουμε 

ποια ήταν η κατάσταση ή η εμπειρία («τι;), ώστε να την εντάξουμε σε ένα πλαίσιο. Αυτό θα μας δώσει 

μια σαφή ιδέα για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναστοχαστούμε για 

την εμπειρία, ρωτώντας «οπότε, τι;» - τι μάθαμε ως αποτέλεσμα της εμπειρίας; Το τελικό στάδιο μάς 

ζητά να σκεφτούμε τι θα κάνουμε ως αποτέλεσμα αυτού του αναστοχασμού («τώρα τι;»). Θα αλλάξουμε 

μια συμπεριφορά, θα δοκιμάσουμε κάτι νέο ή θα συνεχίσουμε αυτό που ήδη κάνουμε; Είναι σημαντικό 

να θυμόμαστε ότι δεν είναι απαραίτητο ο αναστοχασμός να οδηγήσει σε αλλαγές και ότι μπορεί να 

αισθανθούμε ότι κάνουμε τα πάντα σωστά. Αυτό είναι εξίσου έγκυρο ως αποτέλεσμα και δεν πρέπει να 

ανησυχήσετε, εάν δεν μπορείτε να σκεφτείτε κάτι να αλλάξετε (Driscoll 2007) 
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Κύκλος Βιωματικής Μάθησης του Kolb  
Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα είναι το μοντέλο βιωματικής μάθησης του Kolb (1984). Το μοντέλο 

αυτό παίρνει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα. Βασισμένο σε θεωρίες για το πώς μαθαίνουν οι 

άνθρωποι, επικεντρώνεται στην έννοια της μάθησης μέσω πραγματικών εμπειριών και περιλαμβάνει 

τέσσερα βασικά στάδια: 

 

• Συγκεκριμένη εμπειρία (Concrete experience) 

• Αναστοχαστική παρατήρηση (Reflective observation) 

• Αφηρημένη θεωρητική σύλληψη (Abstract conceptualization) 

• Ενεργός πειραματισμός (Active experimentation) 

 

 

Εικόνα 3: Κύκλος Βιωματικής Μάθησης του Kolb (1984) 

 

Το μοντέλο ξεκινά με μια εμπειρία – είτε καινούργια είτε μία που είχαμε ξανά στο παρελθόν. Το επόμενο 

στάδιο περιλαμβάνει αναστοχασμό της εμπειρίας και παρατήρηση των στοιχείων που δεν έχουμε 

συναντήσει στο παρελθόν. Ως αποτέλεσμα, στο επόμενο στάδιο αρχίζουμε να αναπτύσσουμε νέες ιδέες 

και προσπαθούμε να διαπιστώσουμε γιατί μπορεί να συνέβη αυτό. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την 

εφαρμογή των νέων ιδεών σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτό φανερώνει ότι η μάθηση συνιστά άμεσο 

αποτέλεσμα των εμπειριών και του αναστοχασμού (Kolb 1984). 

 

Ο Κύκλος Αναστοχασμού του Gibb  
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Το τελευταίο μοντέλο βασίζεται στα τρία προηγούμενα και προσθέτει περισσότερα στάδια. Είναι ένα 

από τα πιο σύνθετα μοντέλα αναστοχασμού, αλλά το γεγονός ότι περιλαμβάνει πολλά στάδια στη 

διαδικασία μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας. Ο Κύκλος Αναστοχασμού του Gibb (1998) 

περιλαμβάνει έξι στάδια: 

• Περιγραφή 

• Συναισθήματα 

• Αξιολόγηση 

• Ανάλυση 

• Συμπέρασμα 

• Σχέδιο δράσης 

 

 

 

Εικόνα 4: Κύκλος Αναστοχασμού του Gibb (1998) 

Όπως και τα άλλα μοντέλα, το μοντέλο του Gibb (1998) ξεκινά με περιγραφή της εμπειρίας για την οποία 

καλούμαστε να αναστοχαστούμε. Στη συνέχεια, μας ζητά να επικεντρωθούμε σε αυτά που νιώσαμε για 

την εμπειρία, τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και μετά από αυτή. Το επόμενο βήμα αφορά την αξιολόγηση 

της εμπειρίας – τι ήταν θετικό ή αρνητικό από τη δική μας οπτική; Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε αυτή 

την αξιολόγηση, για να αναλύσουμε την κατάσταση και να προσπαθήσουμε να την κατανοήσουμε. Αυτή 

η ανάλυση θα οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα σχετικά με το ποιες άλλες ενέργειες (εάν υπάρχουν) θα 

μπορούσαμε να είχαμε κάνει, για να καταλήξουμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Το τελικό στάδιο 
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περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης με βήματα που μπορούμε να κάνουμε την επόμενη 

φορά που θα βρεθούμε σε παρόμοια κατάσταση (Gibbs 1998). 

 

Αναστοχασμός στη μέθοδο Service-Learning 

Ο αναστοχασμός  είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της μεθόδου Service Learning. Επιτρέπει στους μαθητές να 

ανατρέξουν στην εμπειρία τους, να σκεφτούν κριτικά και να μάθουν από αυτήν. Ο αναστοχασμός μπορεί 

να περιλαμβάνει την αναγνώριση και/ή την ανταλλαγή αντιδράσεων, συναισθημάτων, παρατηρήσεων 

και ιδεών για οτιδήποτε αφορά τη δραστηριότητα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί γραπτά, προφορικά, 

μέσα από την ακρόαση, την ανάγνωση, τη ζωγραφική ή την υπόδυση ρόλων, και μπορεί να είναι 

εσωτερικός ή εξωτερικός, ατομικός ή ομαδικός. Ο αναστοχασμός είναι το βασικό συστατικό της μεθόδου 

Service Learning. Είναι αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη μέθοδο από τον εθελοντισμό και την 

απλή παροχή υπηρεσιών προς την κοινότητα. 

 

Ο αναστοχασμός παρέχει τα μέσα για αξιολόγηση της βιωματικής μάθησης, η οποία συντελείται όταν οι 

μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών εκτός της τάξης. Επιπλέον, επιτρέπει 

στους μαθητές να συνδυάσουν την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία με τη γνώση που αποκτάται από 

τις τυπικές δραστηριότητες και το υλικό της τάξης. 

 

Οι εκπαιδευτικοί και τα ενδιαφερόμενα μέρη διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διευκόλυνση του 

αναστοχασμού, μέσα από τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για συζήτηση, τον καθορισμό 

κατευθυντήριων γραμμών για τις δραστηριότητες και την παροχή ανατροφοδότησης και αξιολόγησης 

των νέων γνώσεων των μαθητών. Μέσω δραστηριοτήτων αναστοχασμού υπό την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού, οι μαθητές μπορούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, να διευρύνουν την οπτική τους για 

τα κοινωνικά προβλήματα, να αναλύσουν καταστάσεις της πραγματικής ζωής, να συγκρίνουν τυπική και 

άτυπη γνώση, να προτείνουν πρακτικές και ουσιαστικές λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα, και να 

αναλάβουν ενημερωμένη δράση. 

 

Οι δραστηριότητες αναστοχασμού ποικίλουν και μπορεί να έχουν τυπικό και μη τυπικό χαρακτήρα. Ο 

σχεδιασμός αποτελεσματικών δραστηριοτήτων αναστοχασμού εξαρτάται πολλές φορές από τη φύση 

του μαθήματος και τους μαθησιακούς στόχους που έχουν καθοριστεί. 

 

O αποτελεσματικός αναστοχασμός:  

• συνδέει τη μέθοδο Service Learning με τους στόχους του μαθήματος και προωθεί τη συμμετοχή 

στα κοινά 
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• πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων και όχι μόνο στο τέλος 

• είναι δομημένος, καθοδηγούμενος, στοχευμένος, με καλά καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης  

• αμφισβητεί την τρέχουσα πραγματικότητα, δημιουργώντας ενδεχομένως γνωστική ασυμφωνία 

και/ή σύγκρουση, βλ. «Managing Hot Moments in the Classroom» (Διαχείριση Κρίσιμων 

Στιγμών στην Τάξη, Warren, http://bokcenter.fas.harvard.edu/docs/hotmo ments.html) ή 

«Facilitating Reflection» (Διευκολύνοντας τον Αναστοχασμό, Reed and Koliba, http://Service 

Learning.uvm.edu/~dewey/reflection_manual/)  

• υπερβαίνει την απλή περιγραφή της εμπειρίας και ζητά από τους μαθητές να ερμηνεύσουν και 

να αξιολογήσουν τη συνάφεια της εμπειρίας τους με τη γνώση που απέκτησαν στην τάξη 

• ζητά από τους μαθητές να εφαρμόσουν τις νέες πληροφορίες σε προβλήματα και καταστάσεις 

της πραγματικής ζωής. 

 

 

 

Οι Bringle και Hatcher (1999) υποστηρίζουν ότι οι δραστηριότητες αναστοχασμού πρέπει να:  

α.  συνδέουν με σαφή τρόπο την εμπειρία στη μέθοδο Service Learning με το περιεχόμενο 

του μαθήματος και τους μαθησιακούς στόχους 

β. είναι δομημένες ως προς την περιγραφή, τις προσδοκίες και τα κριτήρια για την 

αξιολόγηση της δραστηριότητας 

γ. πραγματοποιούνται τακτικά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, έτσι ώστε οι μαθητές 

να αναπτύξουν την ικανότητα βαθύτερης και ευρύτερης εξέτασης ζητημάτων  

δ. συμπεριλαμβάνουν ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό, έτσι ώστε οι μαθητές να 

βελτιώνουν την κριτική σκέψη και την αναστοχαστική πρακτική τους 

ε. παρέχουν την ευκαιρία στους μαθητές να εξερευνούν, να αποσαφηνίζουν και να 

τροποποιούν το προσωπικό σύστημα αξιών τους. 

Τα οφέλη του αναστοχασμού1  

• Δίνει νόημα στην εμπειρία (Επετεύχθη ο στόχος; Πώς τα καταφέραμε; Πώς εξυπηρετείται η 

κοινότητα από αυτό; Με ποιο τρόπο αποτελεί αυτό μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας; 

κ.λπ.). 

• Παρέχει την ευκαιρία για καθορισμό προσδοκιών (ατομικά, ομαδικά). 

• Μπορεί να βοηθήσει τους εθελοντές να κατανοήσουν τους περιορισμούς και τα δυνατά σημεία 

του οργανισμού παροχής υπηρεσιών ή του φορέα της κοινότητας. 

 
1 Πληροφορίες από “Learning Through Service,” Kate McPherson, Project Service Leadership, και “Possible Outcomes of Service Learning,” National Youth Leadership Council. 
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• Ανακουφίζει από την ένταση και παρέχει αναζωογόνηση και ανανέωση (ιδιαίτερα σημαντικό 

όταν η εμπειρία είναι έντονη συναισθηματικά). 

• Μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα ικανοποίησης, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά αν 

η εξωτερική ανταμοιβή είναι περιορισμένη. 

• Μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε να εκτιμούμε τον εαυτό μας. 

• Ενσωματώνει την παροχή της υπηρεσίας στην υπόλοιπη ζωή του ατόμου – ενθαρρύνει την 

ενεργή συμμετοχή και ενασχόληση με τα κοινά.  

• Βελτιώνει την παρεχόμενη υπηρεσία – καθώς οι εθελοντές εξετάζουν τα αποτελέσματα της 

συμπεριφοράς τους, ανακαλύπτουν τρόπους βελτίωσης της ποιότητας και της ποσότητας των 

υπηρεσιών τους. 

• Μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση ικανοποίησης, που είναι ιδιαίτερα σημαντική μετά από μια 

μακρά περίοδο παροχής της υπηρεσίας, πραγματοποίησης δραστηριοτήτων και 

συναισθηματικής επιβάρυνσης. 

• Προσωπική και ομαδική ανάπτυξη:  

o Ενισχύει τις δεξιότητες διά βίου μάθησης – αναπτύσσει την ικανότητα να μαθαίνουμε από 

τις θετικές και αρνητικές μας εμπειρίες. 

o «Έλεγχος πραγματικότητας» – προφυλάσσει από την ενίσχυση λανθασμένων 

αντιλήψεων/προκαταλήψεων. 

o Βοηθά στην απόκτηση μιας ευρύτερης οπτικής για την εμπειρία των άλλων. 

o Δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας μεταξύ των εθελοντών. 

o Η ατομική επίλυση προβλημάτων ενδυναμώνει και ενισχύει την αυτοπεποίθηση. 

o Η ομαδική επίλυση προβλημάτων δημιουργεί κοινές αντιλήψεις και συμβάλλει στην ανοικτή 

επικοινωνία και την καλύτερη ομαδική εργασία. 

o Διασαφηνίζει τις αξίες, μέσα από την αντιμετώπιση νέων καταστάσεων. 

o Παρέχει ευκαιρίες διασαφήνισης των στόχων, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές για 

επίτευξη αυτών των στόχων. 

o Ενθαρρύνει τους εθελοντές να συμμετέχουν σε σκέψη υψηλότερου επιπέδου, καθώς 

αναζητούν τις βαθύτερες αιτίες σύνθετων προβλημάτων. 

o Η αναγνώριση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί ενισχύει την αυτοπεποίθηση. 

Εφαρμόζοντας το μοντέλο αναστοχασμού του Driscoll (2007)2 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην πράξη το 

μοντέλο αναστοχασμού του Driscoll (2007), ώστε να σχεδιάσετε δραστηριότητες αναστοχασμού. 

Παρόλο που η κάθε ερώτηση ξεχωριστά δίνει χρήσιμες πληροφορίες, ο συνδυασμός των τριών παρέχει 

 
2 https://Service Learning.gtc.edu/sites/default/files/files/documents/Service_Learning_Reflection_Toolkit.pdf  

https://www.gtc.edu/sites/default/files/files/documents/Service_Learning_Reflection_Toolkit.pdf
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πιο ολοκληρωμένη γνώση και βοηθά τους μαθητές να μη μένουν μόνο στα γεγονότα ή μόνο στα 

συναισθήματα.  

 

1. Τι; (Αντικειμενική αναφορά των γεγονότων). Χωρίς επίκριση ή προσπάθεια ερμηνείας των γεγονότων, 

οι συμμετέχοντες περιγράφουν λεπτομερώς τι έγινε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.  

 

Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν:  

 

• Τι συνέβη; 

• Τι παρατηρήσατε; 

• Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζεται; 

• Ποιος πληθυσμός εξυπηρετείται; 

• Ποια ήταν τα αποτελέσματα του έργου; 

• Ποια γεγονότα ή «κρίσιμα περιστατικά» συνέβησαν; 

• Προσέξατε κάτι αξιοσημείωτο; 

• Πώς νιώσατε για αυτό;  

 

Αυτές είναι ενδεικτικές ερωτήσεις και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τις προσαρμόσουν στις ανάγκες και 

τους στόχους τους. 

 

2. Οπότε, τι; (Τι μάθατε; Ποια διαφορά έκανε η δραστηριότητα;) Οι συμμετέχοντες συζητούν τα 

συναισθήματα, τις ιδέες τους και αναλύουν την εμπειρία.  

 

Οι ερωτήσεις μπορούν να επικεντρωθούν στη σημασία της δραστηριότητας για: 

 

Τους συμμετέχοντες:  

• Μάθατε κάποια νέα δεξιότητα ή ανακαλύψατε οποιαδήποτε νέα ενδιαφέροντα; 

• Μάθατε κάτι που σας εξέπληξε; 

• Ακούσατε, είδατε, μυρίσατε ή νιώσατε κάτι που σας εξέπληξε; 

• Ποια συναισθήματα ή σκέψεις μοιάζουν πιο έντονα σήμερα; 

• Σε τι ήταν διαφορετική η εμπειρία σας από αυτό που περιμένατε; 

• Τι σας έκανε εντύπωση σε αυτό; 

• Πόσο σημαντικό ήταν αυτό; 

• Τι επηρεάζει τον τρόπο που βλέπετε την κατάσταση/την εμπειρία; (Από ποια οπτική βλέπετε;) 

Τι σημαίνουν για εσάς τα κρίσιμα περιστατικά; 

• Πώς τα αντιμετωπίσατε; 

• Τι σας άρεσε/δεν σας άρεσε στην εμπειρία;  

 

Τους αποδέκτες:  

• Η «υπηρεσία» έδωσε τη δυνατότητα στον αποδέκτη να γίνει πιο ανεξάρτητος; 

• Τι μάθατε για τους ανθρώπους/την κοινότητα που εξυπηρετείτε; 

• Τι μπορεί να επηρεάσει τις απόψεις ή την εμπειρία του αποδέκτη για το έργο; 
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Την κοινότητα:  

• Ποιες είναι μερικές από τις πιο επείγουσες ανάγκες/ζητήματα στην κοινότητα; 

• Πώς αυτό το έργο αντιμετωπίζει αυτές τις ανάγκες; 

• Έχει ωφεληθεί η κοινότητα και πώς; 

• Ποιος είναι ο μικρότερος αντίκτυπος που μπορείτε να φανταστείτε για το έργο; 

• Αφήνοντας τη φαντασία σας ελεύθερη, ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στην κοινότητα 

που μπορείτε να φανταστείτε;  

 

Την ομάδα (για ομαδικά έργα):  

• Με ποιους τρόπους συνεργάστηκε καλά η ομάδα; 

• Τι σας λέει αυτό για την ομάδα; 

• Πώς θα μπορούσε η ομάδα να είχε ολοκληρώσει το έργο της πιο αποτελεσματικά; 

• Με ποιους τρόπους σας βοήθησαν οι άλλοι σήμερα; (και αντίστροφα) 

• Πώς ελήφθησαν οι αποφάσεις; 

• Ακούστηκαν οι ιδέες όλων; 

• Ποιο ήταν το περιστατικό που σας απέσπασε περισσότερο την προσοχή; 

• Ποια ήταν η πιο θετική δραστηριότητα; 

 

3. Τώρα τι; (Πώς θα σκέφτεστε ή θα ενεργείτε στο μέλλον ως αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας;) Οι 

συμμετέχοντες εξετάζουν τον γενικότερο αντίκτυπο της εμπειρίας και εφαρμόζουν τη μάθηση. Να είστε 

προσεκτικοί, ώστε να επιτύχετε μια ισορροπία μεταξύ ρεαλιστικών, εφικτών στόχων και αυθορμητισμού 

και αλλαγής.  

 

 

Μερικές ερωτήσεις είναι: 

 

• Ποιες φαίνεται να είναι οι βασικές αιτίες του ζητήματος/προβλήματος που αντιμετωπίστηκε; 

• Τι είδους δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σήμερα στην κοινότητα σε σχέση με αυτό το έργο; 

• Τι συμβάλλει στην επιτυχία έργων όπως αυτό; 

• Τι εμποδίζει την επιτυχία έργων όπως αυτό; 

• Ποιες γνώσεις προέκυψαν για εσάς από αυτήν την εμπειρία; 

• Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τη νέα σας γνώση; 

• Τι περισσότερο θα θέλατε να μάθετε σχετικά με αυτό το έργο ή θέμα; 

• Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν στη συνέχεια για την αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων ή 

δυσκολιών; 

• Ποιες πληροφορίες μπορείτε να μοιραστείτε με τους συμμαθητές σας ή τους εθελοντές της 

κοινότητας; 

• Αν ήσασταν υπεύθυνοι για το έργο, τι θα κάνατε για να το βελτιώσετε; 

• Αν μπορούσατε να κάνετε ξανά το έργο, τι θα κάνατε διαφορετικά; 

• Τι θα έκανε την παροχή της υπηρεσίας πιο ολοκληρωμένη;  
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Εισηγήσεις για Ενεργό Αναστοχασμό3 

Δομημένες συζητήσεις στην τάξη 

Αυτή είναι μια μέθοδος κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ερωτήσεις για καθοδήγηση της 

ομαδικής συζήτησης στην τάξη. Μέσα από δομημένες συνεδρίες αναστοχασμού κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, οι μαθητές μπορούν να μάθουν για την ποικιλομορφία των υπηρεσιών και του πληθυσμού, 

να διαπιστώσουν πώς σχετίζονται μεταξύ τους διάφορες ομάδες πληθυσμού και φορείς, να μοιραστούν 

με τους συμμαθητές τους τις επιτυχίες και τις προκλήσεις στην επίλυση προβλημάτων στους χώρους 

όπου παρέχουν την υπηρεσία, και να μάθουν για τα κοινωνικά πρότυπα. 

 

Παρουσιάσεις στην τάξη 

Οι παρουσιάσεις στην τάξη είναι μια αποτελεσματική μέθοδος που μπορεί να σχεδιαστεί για άτομα ή 

ομάδες. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς και καλά καθορισμένες προσδοκίες και κριτήρια, ώστε οι 

μαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθούν οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει και 

η ποιότητα των παρουσιάσεων. 

 

Οι μαθητές μοιράζονται αυτά που έχουν μάθει με τους συμμαθητές τους μέσω βίντεο, διαφανειών, 

πινάκων ανακοινώσεων, PowerPoint, ιστοσελίδων, συζητήσεων ή προφορικής παρουσίασης. Αυτή είναι 

μια ευκαιρία για τους μαθητές να συνθέσουν και να συνοψίσουν όσα έχουν μάθει, καθώς και να 

συνδέσουν τη γνώση της τάξης με τη γνώση εκτός τάξης. Τους δίνει την ευκαιρία να εξασκήσουν τις 

δεξιότητές τους στην παρουσίαση της δουλειάς τους μπροστά σε κοινό. 

 

Τοιχογραφία (mural)  

Η δημιουργία τοιχογραφίας είναι μια λιγότερο παραδοσιακή προσέγγιση στον αναστοχασμό των 

μαθητών. Αυτή η τεχνική δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματα και να 

αποτυπώσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από το Service Learning, ενώ αποτελεί παράλληλα 

μια συλλογική δημιουργική «δήλωση» για ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει μια κοινότητα. Οι τοιχογραφίες 

αποτελούν εξαιρετικά έργα για το τέλος ενός κύκλου μαθημάτων και μπορούν να αναπτυχθούν από ιδέα 

σε τελικό προϊόν καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραμήνου. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

διάφορες πηγές (περιοδικά, εφημερίδες, άλλο καλλιτεχνικό υλικό), για να φτιάξουν την τοιχογραφία τους.  

 

Διαδικτυακή τοιχογραφία  

Οι τοιχογραφίες μπορούν επίσης να πάρουν ψηφιακή μορφή με τη χρήση διαθέσιμων διαδικτυακών 

εργαλείων. Αντί να χρησιμοποιήσουν απτές πηγές (όπως περιοδικά, εφημερίδες, άλλο καλλιτεχνικό 

 
3 Οι ακόλουθες στρατηγικές βασίστονται στους Robert Bringle και Julie Hatcher “Reflection in Service Learning: Making Meaning of Experience” (1999), και Reflection 

Toolkit, Northwest Service Academy, Metro Center, Portland, Service Learning.northwestserviceacademy.org 
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υλικό) για τη δημιουργία της τοιχογραφίας, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακούς 

πόρους, όπως εικόνες, αποσπάσματα από περιοδικά, έργα τέχνης κ.λπ. 

 

Συμβόλαια και ημερολόγια προόδου 

Τα συμβόλαια και τα ημερολόγια προόδου επισημοποιούν τη μάθηση και τους στόχους της μεθόδου 

Service Learning για το εκάστοτε μάθημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την αρχή μέχρι το 

τέλος του κύκλου μαθημάτων. Ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός και ο «φορέας» καταρτίζουν ένα συμβόλαιο 

που περιγράφει τους μαθησιακούς στόχους της μεθόδου και επισημαίνουν τις δραστηριότητες που θα 

ολοκληρωθούν κατά τη διάρκειά της, καθώς και τους στόχους που θα επιτευχθούν και τις δεξιότητες 

που θα αποκτηθούν και/ή βελτιωθούν. 

 

Το ημερολόγιο προόδου είναι μια τακτική σύνοψη των δραστηριοτήτων που έχουν ολοκληρωθεί και της 

προόδου που έχει συντελεστεί στην επίτευξη των στόχων. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

το συμβόλαιο και το ημερολόγιο, για να αξιολογήσουν την πρόοδό τους στην επίτευξη των 

καθορισμένων στόχων και να αναστοχαστούν για το πώς η εμπειρία επέδρασε στην ικανότητά τους να 

ολοκληρώνουν και να επιτυγχάνουν σκοπούς και στόχους. Οι μαθητές μπορούν επίσης να 

συμπεριλάβουν αυτά τα στοιχεία σε ένα πορτφόλιο Service Learning.  

 

Κατευθυνόμενη ανάγνωση 

Στην κατευθυνόμενη ανάγνωση δίνεται επιπρόσθετο υλικό για ανάγνωση, πέραν των σχολικών 

εγχειριδίων, το οποίο παρέχει ένα τοπικό ή ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης και πολιτικού 

γραμματισμού. Με το υλικό αυτό, οι μαθητές που συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα Service Learning 

κατανοούν τον συστημικό χαρακτήρα των κοινωνικών ζητημάτων. Το σχολείο μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το υλικό, ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές να εφαρμόσουν την προϋπάρχουσα γνώση τους για ένα 

θέμα στις υφιστάμενες κοινωνικές ανάγκες και τρέχοντα γεγονότα.  

 

Η κατευθυνόμενη ανάγνωση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές (άρθρα εφημερίδων, διηγήματα, 

μυθιστορήματα, ποιήματα, εκθέσεις, κ.λπ.) και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για συζητήσεις στην τάξη 

ή για κατευθυνόμενη παραγωγή γραπτού λόγου. Το σχολείο μπορεί επίσης να επιτρέψει στους μαθητές 

να δημιουργήσουν τη δική τους λίστα με υλικό για ανάγνωση, κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο με 

λέξεις κλειδιά όπως πολιτότητα, Service Learning, πολιτική ευθύνη, ατομικά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, κ.λπ. 

 

 

 



 

 

18 

Κατευθυνόμενη παραγωγή γραπτού λόγου  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κατευθυνόμενη παραγωγή γραπτού λόγου, για να 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναστοχαστούν για την εμπειρία τους στη μέθοδο Service Learning στο 

πλαίσιο του περιεχομένου του μαθήματος. Ο/η εκπαιδευτικός εντοπίζει ένα χωρίο από το σχολικό 

εγχειρίδιο ή τα αναγνώσματα της τάξης (π.χ. πηγές, στατιστικά και έννοιες) και διατυπώνει μια ερώτηση 

για να απαντήσουν οι μαθητές. Μπορεί να παρέχει μια λίστα με ιδέες κατευθυνόμενου γραπτού λόγου 

στην αρχή του κύκλου μαθημάτων ή να τη διανέμει στους μαθητές κατά τη διάρκειά τους. 

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να ζητήσουν από τους μαθητές να δημιουργήσουν τις δικές τους λίστες 

κατευθυνόμενης ανάγνωσης/ερωτήσεις με βάση τα εγχειρίδια ή το υλικό του μαθήματος. Η 

κατευθυνόμενη παραγωγή γραπτού λόγου δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναλύσουν κριτικά το 

περιεχόμενο του μαθήματος και να το εφαρμόσουν σε υπάρχοντα προβλήματα ή ζητήματα. 

 

Ομάδες συζήτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/Πλατφόρμες ομαδικής συζήτησης  

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενός Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχομένου (LCMS), 

οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε έναν διάλογο με τον/την εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους 

που συμμετέχουν στα έργα Service Learning. Αυτός ο διάλογος μπορεί να γίνεται σε τακτική βάση 

(εβδομαδιαία) ή σε συγκεκριμένες φάσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων. Οι μαθητές 

συνοψίζουν γραπτώς και αναφέρουν σημαντικά περιστατικά που έλαβαν χώρα στην τοποθεσία που 

έγινε η δραστηριότητα. Οι μαθητές μπορούν να εναλλάσσονται στον ρόλο του συντονιστή της συζήτησης 

κάθε δύο εβδομάδες. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναρτούν ερωτήσεις και θέματα για κατευθυνόμενη 

παραγωγή λόγου. Μπορεί να εκτυπωθεί ένα ημερολόγιο, το οποίο θα παρέχει δεδομένα για τις γνώσεις 

που απέκτησαν οι μαθητές από την εμπειρία στη μέθοδο Service Learning. 

 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με άλλους μαθητές και να συζητήσουν θέματα 

που αφορούν τον χώρο στον οποίο παρέχουν την υπηρεσία τους, να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο να 

επιλύσουν προβλήματα, να εντοπίσουν πρότυπα στη μέθοδο Service Learning και να συμμετάσχουν 

σε ανοικτές συζητήσεις για κοινωνικά ζητήματα. Το σχολείο ενδεχομένως να μη θέλει να βαθμολογήσει 

το περιεχόμενο αυτών των ομάδων συζήτησης, ωστόσο μπορεί να παρέχει κίνητρα σε όλους τους 

μαθητές ώστε να συμμετέχουν. 

 

Εκθέσεις 

Οι εκθέσεις αναστοχασμού γράφονται με βάση ερωτήματα που παρέχονται στην αρχή του κύκλου 

μαθημάτων ή του κάθε μαθήματος. Οι μαθητές αναμένεται να υποβάλουν έναν συγκεκριμένο αριθμό 

εκθέσεων (συνήθως δύο με τρεις) κατά τη διάρκεια του τετραμήνου. Οι εκθέσεις αναστοχασμού 

μπορούν να εστιάζουν στην προσωπική ανάπτυξη, το περιεχόμενο του μαθήματος ή σε ιδέες και 
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εισηγήσεις για μελλοντική δράση. Όπως σε κάθε έκθεση, το σχολείο πρέπει να διατυπώσει με σαφήνεια 

τα κριτήρια για τη σύνταξη και την αξιολόγηση αυτών των εκθέσεων. 

 

Βιωματική ερευνητική εργασία  

Σε μια βιωματική ερευνητική εργασία (βλ. κύκλο βιωματικής μάθησης του Kolb) οι μαθητές καλούνται να 

εντοπίσουν μια συγκεκριμένη εμπειρία που είχαν στον χώρο που πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα 

Service Learning και να την αναλύσουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, προκειμένου να κάνουν εισηγήσεις 

για αλλαγή.   

 

Οι μαθητές πρέπει να επισημάνουν ένα κοινωνικό πρόβλημα που συνάντησαν στον χώρο που έγινε η 

δραστηριότητα. Στη συνέχεια, διερευνούν το κοινωνικό ζήτημα και γράφουν τρία με πέντε άρθρα για 

αυτό. Με βάση την εμπειρία τους και τη βιβλιογραφική έρευνα, οι μαθητές κάνουν εισηγήσεις για 

μελλοντικές δράσεις. Αυτή η άσκηση αναστοχασμού είναι χρήσιμη σε διαθεματικά μαθήματα, ενώ δίνει 

στους μαθητές την ευελιξία να εργαστούν στους τομείς που τους ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τις 

δεξιότητές τους, ώστε να αναλύσουν ζητήματα που έχουν εντοπίσει στον χώρο που παρέχουν την 

υπηρεσία. Οι παρουσιάσεις της εργασίας στην τάξη μπορούν να γίνουν στο τέλος του τετραμήνου. 

 

Καταιγισμός ιδεών (brainstorming)  

Αυτή η συνεδρία αναστοχασμού λαμβάνει χώρα αμέσως μετά το τέλος της πρώτης φάσης της εμπειρίας. 

Οι μαθητές παίρνουν 10-20 σημειώματα post-it ή κάρτες και καταγράφουν τα συναισθήματα που 

ένιωσαν, όταν άκουσαν για πρώτη φορά για αυτό που πρέπει να κάνουν. Στη συνέχεια, καταγράφουν 

τα συναισθήματα που ένιωσαν κατά την πρώτη τους συνάντηση στον χώρο της δραστηριότητας. Τέλος, 

καταγράφουν τα συναισθήματα που νιώθουν «αυτή τη στιγμή». 

 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να κάνουν καταιγισμό ιδεών και να γράψουν όσο το δυνατόν περισσότερες 

σκέψεις (μία σκέψη/λέξη για κάθε κάρτα/post it). Στη συνέχεια, πείτε τους να μοιράσουν τις κάρτες/post 

it σε τρία διαφορετικά φύλλα χαρτιού που είναι αναρτημένα στην τάξη: ένα χαρτί με μια μεγάλη 

χαρούμενη «φατσούλα», ένα με μία λυπημένη και ένα με μία ουδέτερη. Οι μαθητές θα πρέπει να 

τοποθετήσουν τις κάρτες τους στο φύλλο χαρτιού που ανταποκρίνεται περισσότερο στα συναισθήματά 

τους. Στη συνέχεια, βάλτε τους να σταθούν δίπλα στο χαρτί στο οποίο ανάρτησαν τα περισσότερα 

συναισθήματα. Μπορείτε να ρωτήσετε τους μαθητές τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τη 

συγκεκριμένη θέση και τι περιμένουν από το υπόλοιπο της εμπειρίας τους στη μέθοδο Service Learning. 

Αυτή η άσκηση περιλαμβάνει τόσο γραπτό όσο και προφορικό λόγο, και δίνει την ευκαιρία τόσο για 

αναστοχασμό ενώπιον όλης της ομάδας όσο και για προσωπικό αναστοχασμό. 
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Ομαδικές ασκήσεις  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παρακάτω ασκήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των 

μαθημάτων. Μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν τις δικές τους παραλλαγές, προκειμένου να 

προκαλέσουν στους μαθητές γνωστικές και συναισθηματικές αντιδράσεις πάνω στο περιεχόμενο του 

μαθήματος και την εμπειρία στη δραστηριότητα Service Learning. 

 
Η γυάλα: Ο εκπαιδευτικός ζητά από μερικούς εθελοντές (5-7 μαθητές) να σταθούν σε κύκλο στη μέση 

της αίθουσας. Οι υπόλοιποι μαθητές σχηματίζουν έναν μεγάλο κύκλο έξω από τον εσωτερικό κύκλο. 

Στην ουσία, οι μαθητές σχηματίζουν ένα σύνολο ομόκεντρων κύκλων. Ο εκπαιδευτικός δίνει στους 

μαθητές του εσωτερικού κύκλου μερικές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για το περιεχόμενο του μαθήματος 

της τάξης και την εμπειρία τους στη μέθοδο Service Learning, και τους ενθαρρύνει να κάνουν συζήτηση. 

Εάν ένας μαθητής από τον εξωτερικό κύκλο έχει κάτι να προσθέσει στη συζήτηση, εντάσσεται στον 

κύκλο και αντικαθιστά έναν μαθητή του εσωτερικού κύκλου. Σημαντικό για αυτήν την τεχνική 

αναστοχασμού είναι να υπάρχει ένα σαφές σύνολο βασικών κανόνων (όλες οι ιδέες γίνονται σεβαστές, 

η αντικατάσταση ενός μαθητή γίνεται αφού ολοκληρώσει την απάντηση του και οι μαθητές του 

εξωτερικού κύκλου δεν μιλούν).  

 

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να μιλήσουν ελεύθερα για ευαίσθητα θέματα και δίνει 

την ευκαιρία τόσο για εσωτερική όσο και εξωτερική επεξεργασία, καθώς και για προσωπικό 

αναστοχασμό και  αναστοχασμό ενώπιον όλης της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να ζητήσουν 

βοήθεια από όλους τους μαθητές για ερωτήσεις που μπορούν να θέσουν στους μαθητές του εσωτερικού 

κύκλου. 

 
Η τσάντα μου: Οι μαθητές βρίσκουν μια τσάντα στο σπίτι (οποιαδήποτε τσάντα) και τη γεμίζουν με ένα 

ή δύο (ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτουν) αντικείμενα που παραπέμπουν στο πώς αισθάνονται για 

το πρόγραμμα Service Learning. Οι μαθητές φέρνουν τη γεμάτη τσάντα στη συνεδρία αναστοχασμού 

και εξηγούν τα αντικείμενα τους στην υπόλοιπη τάξη. Τα αντικείμενα που φέρνουν συνήθως 

αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμα οπτικά ερεθίσματα, από τα οποία προκύπτουν πολύ εποικοδομητικά 

σχόλια.  

 

Με αυτή την άσκηση δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να σκεφτούν με μεταφορικό τρόπο για την 

εμπειρία τους και να συνδέσουν το αφηρημένο με το συγκεκριμένο. 

 

Είσαι στο στοιχείο σου/Εκφράσου: Αυτή η εργασία αναστοχασμού είναι μια παραλλαγή της 

παρουσίασης στην τάξη. Ενδεχομένως να χρειαστεί αρκετός χρόνος (αρκετές εβδομάδες) για να την 

ολοκληρώσουν οι μαθητές. Επομένως, προσφέρεται για αξιοποίηση ως τελική εργασία/πρότζεκτ, την 

οποία θα ανατροφοδοτεί ο εκπαιδευτικός σε διάφορες φάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι 
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μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν την τελική εργασία ατομικά ή ομαδικά. Εάν υπάρχει περιορισμένος 

χρόνος στην τάξη, μπορεί να είναι προτιμότερο η εργασία να γίνει σε μικρές ομάδες. Χρησιμοποιώντας 

ποίηση, εικαστικά μέσα (πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, γλυπτά), μουσική, παιχνίδια, παζλ ή οποιαδήποτε 

άλλο δημιουργικό μέσο, οι μαθητές αναστοχάζονται για τις αντιδράσεις τους και τις γνώσεις που 

απέκτησαν από τη δραστηριότητα Service Learning. Στο τέλος των μαθημάτων, οι μαθητές 

«παρουσιάζουν» την τελική τους εργασία. Αυτή η άσκηση ενισχύει τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες 

εργασίας σε ομάδα και ενθαρρύνει τους μαθητές να επικοινωνήσουν με μη παραδοσιακούς τρόπους.  

 

Εβδομάδα μικρών ομάδων: Αυτή είναι μια απλή εναλλακτική στις ασκήσεις αναστοχασμού που 

γίνονται στο πλαίσιο ολόκληρης της τάξης, η οποία δίνει στον κάθε μαθητή περισσότερο χρόνο να 

μιλήσει. Χωρίστε την τάξη σε ομάδες με 5-7 μαθητές το πολύ και, στη συνέχεια, αναθέστε σε κάθε ομάδα 

μια διαφορετική ημέρα για ομαδικό αναστοχασμό. Οι ομάδες που δεν συμμετέχουν στον αναστοχασμό 

μπορούν να εργαστούν σε εργασίες εκτός της τάξης. Το πλεονέκτημα αυτής της άσκησης είναι ότι οι 

μαθητές αισθάνονται πιο άνετα να μοιραστούν σημαντικές σκέψεις σε μικρότερες ομάδες, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί συλλέγουν πιο ουσιαστικό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Οι μαθητές θα 

χρειαστούν αρκετό χρόνο να εκφράσουν τις σκέψεις τους ως απάντηση στις ερωτήσεις που θα υποβάλει 

ο εκπαιδευτικός, ενώ θα βιώσουν μια μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ του περιεχομένου του μαθήματος και 

της εμπειρίας τους στη δραστηριότητα Service Learning.  

 

Η πραγματικότητα είναι πιο παράξενη από τη φαντασία: Αυτή η άσκηση συνιστάται να γίνει στη 

μέση ή στο τέλος των μαθημάτων. Χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες που δεν υπερβαίνουν τα τρία άτομα. 

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να γράψουν την πιο περίεργη ιστορία που τους συνέβη κατά 

τη διάρκεια της δραστηριότητας. Στο επόμενο μάθημα, τους καλεί να μοιραστούν τις ιστορίες τους σε 

μικρές ομάδες και στη συνέχεια να συζητήσουν με την υπόλοιπη τάξη. Ζητά από εκπροσώπους κάθε 

ομάδας να μοιραστούν μερικές από τις ιστορίες της ομάδας τους και τι σήμαιναν για τα μέλη της ομάδας, 

ανοίγοντας τη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.  

 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να ενθαρρύνουν τους μαθητές, εάν χρειαστεί. Οι 

μαθητές αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες γραφής και ομαδικής επικοινωνίας, ενώ έχουν την ευκαιρία να 

εξερευνήσουν καταστάσεις/γνώσεις που τους αφορούν. Με την άδεια των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να συλλέξουν ιστορίες και να διανέμουν αντίγραφα σε όλη την τάξη ή/και να μοιραστούν τις 

ιστορίες με το υπόλοιπο σχολείο.  

 

Συνεχές αξιών: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την άσκηση, για να βοηθήσουν 

τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις αξίες τους και να διασαφηνίσουν τις απόψεις τους. Αυτή η 

άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων. 



 

 

22 

Ονομάστε τις τέσσερις γωνιές της τάξης ως εξής: Διαφωνώ πλήρως, Διαφωνώ, Συμφωνώ και Συμφωνώ 

πλήρως. Ονομάστε το μέσο του δωματίου ως «Ουδέτερο». Πείτε στους μαθητές να πηγαίνουν στις 

γωνία της αίθουσας με την οποία ταυτίζονται περισσότερο κάθε φορά που διαβάζετε μια δήλωση. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε δηλώσεις με βάση το περιεχόμενο του μαθήματος ή/και τη δραστηριότητα 

Service Learning. Για παράδειγμα: «Πιστεύω ότι τα ατομικά δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από τα 

δικαιώματα της ευρύτερης κοινότητας» ή «Πιστεύω ότι η παροχή υπηρεσίας σε μια κοινότητα είναι 

ευθύνη όλων των πολιτών» ή «Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την επίλυση παγκόσμιων 

προβλημάτων». 

 

Μόλις οι μαθητές πάνε στη θέση που έχουν επιλέξει, δώστε τους χρόνο να συζητήσουν με τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας τους λόγους για τους οποίους στέκονται στη συγκεκριμένη θέση. Ζητήστε από κάθε 

ομάδα να αναφέρει τους λόγους και, στη συνέχεια, επιτρέψτε σε κάποιους να «μετακινηθούν» σε άλλη 

ομάδα, εάν αλλάξουν γνώμη. Συνεχίστε τη συζήτηση και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία για 

όσο το επιτρέπει ο χρόνος. 
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