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Εταίροι  

 

 

 

 

 

 

 

This Report is released under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License.  

You are free to: 
Share: copy and redistribute the material in any medium or format. 
Adapt: remix, transform, and build upon the material for any purpose, 

even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long 

as you follow the license terms. 
 

Under the following terms: 
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the 

license, and indicate if changes were made. You may do so in any 

reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor 

endorses you or your use. 
Share Alike — If you remix, transform, or build upon the material, you must 

distribute your contributions under the same license as the original. 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 

αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 

και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται σε αυτήν.. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Ανάλυση του  Περιβάλλοντος Δια Βίου Μάθησης ως προς τις 

νοοτροπίες και μεθόδους επίλυσης προβλήματος   
 

Η Ανάλυση Περιβάλλοντος Δια Βίου Μάθησης ως προς τις νοοτροπίες και μεθόδους 

επίλυσης προβλήματος  του έργου SUPPORT πραγματοποιήθηκε με βάση τις ακόλουθες 

εργασίες:  

Φάση 1: Βιβλιογραφική  ¨Ερευνα 

Στην πρώτη φάση του ΠΠ1,όλοι οι εταίροι του έργου όφειλαν να διερευνήσουν τις 

υπάρχουσες νοοτροπίες, μεθοδολογίες και εργαλεία Επίλυσης Προβλήματος και να 

προσδιορίσουν την συνάφειά τους με την  διδακτική πράξη. Προκειμένου να το πετύχουν 

αυτό, οι εταίροι του  έργου προσδριόρισαν 20 εργαλεία και μεθοδολογίες σε χρήση σε ένα   

Ευρωπαικό πλαίσιο από τους ίδιους τους  εκπαιδευτές σε καταστάσεις επίλυσης 

προβλήματος. 

Φάση 2: Συνεντεύξεις 

Στην δεύτερη φάση του ΠΠ1 πραγματοποιήθηκαν 18 συνεντεύξεις σχετικά με τις 

νοοτροπίες των ατόμων που εργάζονται στο πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 

εκπαίδευσης ως προς την επίλυση πρβλήματος  προκειμένου να φωτίσουν την 

προστιθέμενη αξία της ικανότητας επίλυσης προβλήματος στα εκπαιδευτικά  

προγράμματα   δια βίου μάθησης.  
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Η διαδικασία επίλυσης προβλήματος και η παρουσίαση των 

εργαλείων  
 

Οταν αναφερόμαστε  στην Επίλυση Προβλήματος, αναφερόμαστε στον τρόπο με 

τον οποίο επιλύουμε ένα πρόβλημα ως διαδικασία φάσεων, οι οποίες διακρίνονται 

από μια  συγκεκριμένη ακολουθία ¨βήμα βήμα¨ 

 

🡺 Εντοπισμός προβλήματος: υπάρχει ένα πρόβλημα προς επίλυση. Απαιτεί 

άμεση αντιμτώπιση. 

🡺 Προσδιορισμός προβλήματος: προσδιορίζονται το πρόβλημα και ο στόχος 

που πρέπει να επιτευχθεί. 

🡺 Ιδεοκαταιγίδα: διατυπώνετται ένα πλήθος από  πιθανές λύσεις, ακόμα και 

κάποιες που δεν είχαν μέχρι τουδε δοκιμαστεί. Προσπαθούμε να 

ενεργοποιήσουμε την δημιουργική και την μη συμβατική σκέψη 

🡺 Διαδικασία Λήψης απόφασης: προσεκτική αξιολόγηση των δυνατών 

σημείων και των αδυναμιών, της σκοπιμότητας, και των πιθανοτήτων 

επίτευξης της κάθε ιδέας. Επιλέγουμε την υποθετική λύση, η οποία θεωρούμε 

ότι έιναι πιο αποτελεσματική. 

🡺 Λήψη Απόφασης: Η υπόθεση της επιλεγμένης λύσης εφαρμόζεται 

συγκεκριμένα και με ακρίβεια. Τα αποτελέσματα δοκιμάζονται και 

αξιολογούνται προσεκτικά και αντικειμενικά. Εαν ισχύει, συνεχίζουμε  την 

στρατηγική επίλυσης που έχουμε προκριίνει, διαφορετικά επανεκκινούμε την 

διαδικασία επίλυσης από την αρχή 

Στο έργο Support, προκειμένου να διερευνήσουμε με ποιο τροπο προσεγγίζουν την  

έννοια Επίλυση προβλήματος, οι εταίροι και συνεργάτες του έργου βάσει της 

γνωσης και της εμπειρίας τους, δημιουργήσαμε δύο εργαλ: 

1. Πλέγμα ερωτήσεων  συλλογής  πληροφοριακού υλικού  

2. Συνέντευξη ώστε να ¨μετρήσουμε¨ κάποιες πλευρές της δεξιότητας  ¨επίλυση 

προβλήματος¨ με την χρήση ανοικτών ερωτήσεων ώστε να 

συγκεντρώσουμε πληροφορίες και απόψεις( ημι δομημένη συνέντευξη). 

Μπορείτε να βρείτε το Υπόδειγμα για το πλέγμα και το ερωτηματολόγιο  στα  

Παραρτήματα  (Παράρτημα 1 και  Παράρτημα 2, αντιστοίχως) στο τέλος αυτής της 

έκδοσης.  
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Το Πλέγμα ερωτήσεων για την Συλλογή Πληροφοριακού 

Υλικού |Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές που 

συγκεντρώθηκαν  
 

Το πλέγμα ερωτήσεων το οποίο χρησιμοποίησαμε, διέβλεπε  στην παροχή 

βοήθειας προς τους εταίρους για την  προκληση συγκεκριμένου αντικτύπου 

καθώς και στην υποστήριξη των εκπαιδευτών με την παροχή σε αυτούς ένα 

συνοπτικό σύνολο πηγών, δημιουργήθηκε δε στη βάση του ερευνητικού πλαισίου 

και στην ανάγκη εντοπισμού  υφιστάμενων νοοτροπιών, μεθοδολογιών και 

εργαλείων που να βοηθούν στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων ¨επίλυσης προβλήματος¨, 

λαμβάνοντας  όσο το δυνατό υπόψιν  τις ποικίλες ανάγκες της πλουραλιστικής 

ομάδας των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων μας. Προσπαθήσαμε να 

τοποθετήσουμε αυτα τα εργαλεία/ μεθοδολογίες/νοοτροπίες που ήταν ή κομμένα 

και ραμμένα στις ανάγκες μιας ομάδας στόχου ή εύκολα μεταβιβάσιμα/ 

προσαρμόσιμα σε παρόμοια ή τελέιως διαφορετικά περιβάλλοντα.  

Μετά  από έρευνα, οι εταίροι του έργου συγκέντρωσαν συνολικά 20 

εργαλεία/μεθοδολογίες.  

Τα υλικά που συλλέχθηκαν  με αυτόν τον τρόπο διακρίνονται για την ποικιλία τους 

και διαφοροποιούνται βασει του τύπου του εργαλείου. Πολλά από τα εργαλεία 

περιέχουν μεθοδολογικές παρατηρήσεις ως συνοδευτική επεξήγηση της έννοιας  

επίλυση προβλήματος:  

🡺 Αναφέρονται στα στάδια της επίλυσης προβλήματος: εντοπισμός 

προβλήματος,ιδεοκαταιγίδα και λήψη απόφασης .  

🡺 Ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων να εμβαθύνουν σε διαφορετικές 

πτυχές ενός προβλήματος, θέτοντας πιθανόν σε αμφισβήτηση το 

ίδιο το πρόβλημα 

🡺 Επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να παρατηρήσουν ένα 

πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές  

🡺 Αναπτύσσοντας αναλυτική σκέψη και ικανότητες ακρόασης , όπως 

επίσης  φαντασία και συναίσθηση 

🡺 Αναπτύσσοντας αυτο αναστοχασμό και προσωπικά κίνητρα  

Καποια εργαλεία ενθαρρύνουν επίσης την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

όπως την δημόσια ομιλία, την ενεργή ακρόαση και την ενσυναίσθηση. 

Σε άλλα παραδείγματα , παρατίθενται μεθοδολογίες που μπορούν να βοηθήσουν 

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εργασίας σε ομάδα, από την πλευρά του 

αμοιβαίου σεβασμού, της ενεργής ακρόασης και τις ικανότητες λήψης 

απόφασης.Είναι επίσης αρκετά ενδιαφέρον ότι ένας σημαντικός αριθμός  

εργαλείων προσεγγίζουν ζητήματα με ένα πιο ολιστικό τρόπο ενώ χρησιμοποιούν 
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την υπάρχουσα γνώση με  φαντασία για να ξεπεράσουν προβλήματα, καθώς 

συμβαλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας σύνθεσης 

της πληροφορίας . Τέλος υπάρχουν εργαλεία που απραπέμπουν στην διαλεκτική 

μέθοδο, την μέθοδο δηλαδή του Σωκράτη η οποία προτείνεται ως ο αμοιβαίος 

διάλογος μεταξυ  δασκάλου μαθητή.  

Το υλικό που έχει συλλεχθεί μπορεί να επανακωδικοποιηθεί εκ νέου θέτοντας ως 

βάση δύο σταθερές μεταβλητές , που είναι ο τύπος της ομάδας στόχου και η 

ύπαρξη ή μη ανάγκης του εισηγητή.  

Οπως μπορείτε να δείτε στον πίνακα παρακάτω, όλα τα εργαλεία  (εκτος του 3) 

απαιτούν  την παρουσία εισηγητή , ενώ τα περισσότερα από αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με ένα γενικό κοινό ενηλίκων εκπαιδευομένων. 

 

Αριθμός  Με την ανάγκη  εισηγητή Χωρίς την ανάγκη εισηγητή  

1 Meeting Clock   Ρολόι Συνάντησης  Mind Maps Γνωστικοί Χάρτες  

2 Detectives   Ανιχνεύσεις  The analogy technique  

Η τεχνική της αναλογίας  

3 Strange glasses  Παράξενα Γυαλιά   

4 Test it, probably you can , Δοκίμασε 

το, μπορείς να τα καταφέρεις 

 

5 Problem tree  Το Δέντρο 

Προβληματος  

 

6 Iceberg  Παγόβουνο  

7 Those who tell stories rule the word 

Αυτοί που αφηγούνται ιστορίες, 

ελέγχουν τον κόσμο 

 

8 Six Thinking Hats Τα 6 Καπέλα Σκέψης   

9 Life ship Το πλοίο της Ζωής   

10 Design thinking Σκέψη μέσω 

Σχεδιασμού  

 

11 Peer mentoring Ομότιμη μάθηση   

12 Tandem facilitation Παράλληλη 

Διευκόλυνση  

 

13 The Socratic method Η Σωκρατική 

Μέθοδος  

 

14 Forum theatre Θέατρο Αγορά   

15 Problem solving Canvas Επίλυση 

Προβλήματος  

 

16 Turn on the bulb Ανάψτε τον 

Λαμπτήρα  

 

17 Search, Solve, Snociolanco  

18 Hot Lava   
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Ομάδες Στοχος 
Αρ. 

Εργαλεί

ου 

Ενήλικοι 

Εκπαιδευόμενοι 

Εκπαιδευόμενοι 

δύσκολα 

προσεγγίσιμοι 

Μειονεκτούντες 

εκπαιδευόμενοι 

Ολοι, 

εκπαιδευόμενοι και 

εκπαιδευτές 

1 Meeting Clock Life ship Problem tree Design thinking 

2 Detectives  Those who tell 

stories rule the 

word 

Peer mentoring 

3 Strange glasses  Forum theatre Mind Maps 

4 Test it, probably you 

can 

 Hot Lava The analogy 

technique 

5 Brainstorming   The Socratic 

method 

6 Iceberg    

7 Six Thinking Hats    

8 Tandem facilitation    

9 Problem solving 

Canvas 

   

10 Turn on the bulb    

11 Search, Solve, 

Snociolanco 

   

 

Οι συνεντεύξεις  | Ευρήματα 
Το μοντέλο της ημι-δομημένης συνέντευξης, αποφασίστηκε ότι αποτελεί το πιο 

αποτελεσματικό εργαλείο για την επιλογή των  συνεντευξιαζόμενών μας. Το 

προφίλ των συνεντευξιαζόμενων είχε προσδιοριστεί έτσι ώστε να παρέχει  

συνεκτική πληροφορία και για τον ερευνητή και για το κοινό των αναγνωστών της 

έκδοσης.  

Η συνέντευξη χωρίζεται σε 2 κύρια μέρη: 

1) το πρώτο μέρος αφορά σε μια διαδικασία αυτο αξιολόγησης και διερεύνησης 

των ίδιων των εκπαιδευτικών της νοοτροπίας επίλυσης προβλήματος μέσω μιας 

κλίμακας; 

2) το δεύτερο μέρος αποτελεί μια ανάλυση σε βάθος των δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλήματος που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευτές, μέσω ανοικτών 

ερωτήσεων μέσω των οποίων επιδιώκεται η σύλληψη της πραγματικότητας των 

επερχόμενων εκπαιδευτικών προκλήσεων μέσω νοοτροπιών επίλυσης 

προβλήματος.   

Ο τελικός αριθμός των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν 18, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνονται άτομα από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και 

εκπαιδευτικούς τομείς. Η διαχείριση των συνεντεύξεων έγινε διαδικτυακά μέσω τυ 

μοντέλου  google form, ώστε να έχουμε ένα συνεκτικό αποτελεσμα που να 

ενισχύει την διαδικασία ανάλυσης.  
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Το προφίλ των Συμμετεχόντων  

Το μεγαλύτερο  ποσοστό  των συνεντευξιαζόμενων ήταν γυναίκες  (61.1%) μεταξύ 

των ηλικιών  36 και  57  (38.9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συμμετέχοντες, στο μεγαλύτερο τους μέρος, είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου  

(55.6%) με ένα επιμέρους ποσοστό ατόμων με μεταπτυχιακή εξειδίκευση (22.2), ενώ 

υπάρχει κι ένα σημαντικό ποσοστό διδακτορικών ερευνητών  (16.7).  

 

Αναφορικά με το επάγγελμά τους, σχεδόν όλοι προέρχονται από τον εκπαιδυτικό 

τομέα, με την έννοια ότι είναι εν ενεργεία δάσκαλοι, εκπαιδευτές, επίκουροι 

καθηγητές , αναπληρωτές καθηγητές και τακτικοί καθηγητές. Ένας 

συνεντευξιαζόμενος ήταν ψυχολόγος ελέυθερος επαγγελματίας, ο οποίος 

εφαρμόζει τεχνικές επίλυσηςη προβλήματος στο περιβάλλον εργασίας του. 
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Το πρώτο μέρος της συνέντευξης |Αυτο-αξιολόγηση της  υπό διερεύνηση 

δεξιότητας επίλυσης προβλήματος των εκπαιδευτών  με την χρήση 

κλίμακας 

 

Εντοπισμός προβλήματος : η απάντηση στην πρώτη ερώτηση σχετικά με τον 

¨εντοπισμό του προββλήματος¨ δείχνει  ισχυρή στάση των συνεντευξιαζόμενων  

στο να αναλύσουν το πρόβλημα με τον προσδιορισμό πιθανών λύσεων (το 88,9% 

σχεδόν πάντα αποδεικνύει υψηλού επιπέδου αυτο -πεποίθηση στις αναλυτικές τους 

δεξιότητες); Οι απαντήσεις στην δεύτερη ερώτηση εμφανίζουν  μια ομοιογενή 

διασπορά μεταξύ των 3 υψηλότερων τιμών της κλίμακας  (σε σύγκριση με 

παλιότερα, εμφανίζεται μια συνέχεια μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, 

επιτρέποντάς τους να μάθουν από την εμπειρία) 
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Προσδιορισμός προβλήματος : οι συνεντευξιαζομενοι έδειξαν μέσω των 4 

απαντήσεων σχετικών με τον ¨προσδιορισμό του προβλήματος¨ μια σαφώς 

διαδεδομένη άποψη του να προσδιορίζουν πιθανούς  ανθρώπινους και υλικούς 

πόρους για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Οι συνεντευξιαζόμενοι τείνουν 

να αντιμετωπίζουν την δυσκολία μέσω της σύγκρισης μεταξυ των εαυτών τους και 

του εξωτερικού περιβαλλοντος.από το οποίο μπορούν να εξάγουν ιδέες, 

προτάσεις, συγκεριμένες ευκαιρίες επίλυσης των δυσκολιών. Η υπόθεση της 

εμπιστοσύνης σε άλλους ανθρώπους για την εξεύρεση λύσεων φαίνεται να 

αποτελεί κυρίαρχη επιλογή μεταξύ των ερωτηθέντων (το 44,4% σχεδόν πάντα 

σκέφτεται ποιος μπορεί να τους βοηθήσει αντί να σκεφτεί  μια αυθαίρετη λύση  ή 

να αυτοπεριοριστεί στις υπάρχουσες πιθανότητες ). 
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Ειδικότερα, παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον να δεί κανείς ότι η επινοητικότητα 

είναι μια δεξιότητα που αναγνωρίζεται από την πλειονότητα  (38,9%) ενών η εργασία σε 

ομάδες πιθανόν να παραβλέπεται δεδομένων των συνθηκών και την ικανότητα του 

εισηγητή. Αυτό φυσικά δεν ελαχιστοποιεί το γεγονός ότι η ομαδική εργασία ως καταφύγιο 

για την επίλυση προβλημάτων συγκεντρώνει ένα σύνθετο ποσοστό 38,9% για την 

επίλυση μιας πρόκλησης , το οποίο εξακολουθεί βέβαια να είναι αρκετά ισχυρό 

ποσοστό. Μπορεί ωστόσο να δείξει ότι καποιες φορές οι εισηγητές μπορεί να επιλέγουν 

να λύσουν ένα πρόβλημα μόνοι τους για ευκολία ή αποτελεσματικότητα.  
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Διαδικασία λήψης απίφασης: Παρατηρείται μια ισχυρή τάση μεταξύ των 

απαντώντων να σχεδιάζουν πότε και πως να επιλύσουν προβλήματα. Θεωρούν 

ότι η δραστηριότητα σχεδιασμού τους επιτρέπει να προλαμβάνουν πιθανά 

προβλήματα. Ενα μεγάλο μέρος των απαντώντων (44.4%) δεν θεωρούν ότι 

υπάρχουν ανυπέρβλητα προβλήματα ακόμα κια αν ο φόβος για πιθανά 

¨αξεπέραστα προβλήματα¨ αποτελέι στοιχείο υπαρκτό στους συλλογισμούς τους 

(ο φόβος αναπαριστάται στις απαντήσεις που δόθηκαν στην κορυφή της 

κλίμακας). Ερχομενοι επίσης αντιμέτωποι με την πιθανότητα του προβλήματος 

που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα,ο βαθμός αντοχής και επιμονής  των 

ερωτηθέντων εμφανίζεται υψηλός  : σχεδόν όλοι θεωρούν ότι διαθέτουν τέτοια 

ευελιξία  (διανοητική και συμεπριφορική) που να μπορύν να αναλύσουν 

εκτενέστερα την κατάσταση και να προσαρμόσουν καποιες από τις  

παραμέτρους που από πριν ώστε να οδηγηθούν σε διαφοροποιημένες 

απαντήσεις . Πολλοί από τιυς ερωτηθέντες  (38.9%) δείχνουν εναν καλό βαθμό 

αυτοπείθησης, πιστεύοντας ότι οι ενδεδειγμένες λύσεις είναι αποτελεσματικές  και 

σωστές. 
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Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες  δείχνουν αρκετα θετικοί ως προς την φύση της επίλυσης ενός 

προβλήματος , καθώς η πλειονότητα ενός συνεκτικού ποσοστού του 55,5% απάντησαν 

ότι σπάνια ένα πρόβλημα θεωρείται εντελώς αξεπέραστο. Ωστόσο μέσα από τι 

απαντήσεις τους και την διαγώνια ανάλυσή τους αντιλαμβανόμαστε ότι είτε πάντα είτε 

συχνά αντιμετωπίζουν ανυυπέρβλητα προβλήματα.. Για εμάς αυτό μπορεί να δείχνει  ότι 
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μια λύση μπορεί να είναι ατελής  αν και ωστόσο εξακολουθεί να είναι πολύτιμη. 
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4.Λήψη απόφασης: Οι ερωτηθέντες έδειξαν έναν καλό βαθμό 

αυτοαποτελεσματικότητας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι έχουν πραγματικά 

αξιολογήσει πολλαπλές εναλλακτικές (μια καλή άσκηση στις προηγούμενες φάσεις 

της επίλυσης προβλήματος¨) στην διάρκεια παρακολούθησης και αξιολόγησης 

της  λήψης απόφασης. Εχουν κατα νου ότι μπορούν να υπάρξουν αρκετές έγκυρες  

εναλλακιτκές απόκρισης (καλή ικανότητα άσκησης της διάστασης ¨αίσθηση¨ η 

οποία αποδίδεται ως η ικνότητα να κάνεις επιλογές λαμβάνοντας υπόψη  όλες τις 

εναλλκτικές που εμφανίζονται ως μη πρακτικές - N.Luhmann). Επιπλέον , οι 

ερωτηθέντες, όλοι έδωσαν μια απάντηση πολύ ψηλά στην κλίμακα   στην τελικη 

ερώτηση  αναφορικά με την επάρκεια τους να κεφαλοποιήσουν την διαδικασία της 

επίλυσης προβλήματος , καθιστώντας την πιθανά αναλώσιμη σε  επόμενες 

περιπτώσεις (το 61% δηλώνει ότι πάντα ή σχεδόν πάντα η στρατηγική που 

υιοθετήθηκε θα μπορούσε να είναι χρήσιμη και σε άλλες καταστάσεις). 
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Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης |Ανάλυση σε βάθος του  βαθμού 

κατοχής και απόκτησης  των δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος από τους 

εκπαιδευτέςκαι   
 

Από τους  συμμετέχοντες  ζητήθηκε  να παράσχουν τουλάχιστον δύο 

συγκεκριμένα γεγονότα όπου χρησιμοποίησαν νοοτροπίες επίλυσης 

προβλημάτων για την επίλυση προκλήσεων .  

A. Πρώτο γεγονός 

Από τις ιστορίες των ερωτηθέντων μπορείτε να δείτε, πολύ συχνά, την πρακτική 

της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Είναι η ικανότητα εύρεσης 

εναλλακτικών λύσεων σε ένα πρόβλημα. Συχνά χρησιμοποιούσαν αποκλίνουσα 

σκέψη για να ανακαλύψουν και να αναζητήσουν πολλαπλές απόψεις για να 

λύσουν το πρόβλημα.  

Άλλες συνεντεύξεις υπογραμμίζουν τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων, όπου 

η δυνατότητα των ατόμων να λύσουν προβλήματα μπορούν να ενισχυθούν με τη 

συμβολή της ομάδας. Λέγοντας τις εμπειρίες τους, τονίζουν ότι περισσότεροι 

άνθρωποι σημαίνει περισσότεροι πόροι(πνευματικοί και επιχειρησιακοί πόροι). 

Περισσότεροι άνθρωποι καταφέρνουν να έχουν διαφορετικές οπτικές και 

επιλογές. Μπορούν δε να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά ακόμη και από εκείνους 

που δεν θα το είχαν σκεφτεί αυθόρμητα. Η συνεργασία και η επικοινωνία είναι η 

βάση για την επίλυση ενός προβλήματος σε μια ομάδα. 

B. Δεύτερο γεγονός 

Από τις ιστορίες των ερωτηθέντων αναδύονται τα διαφορετικά βήματα της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αφηγούμενοι την  «ζωντανή εμπειρία». Η επίλυση 

προβλημάτων πρακτικά ασκείται από τους ερωτηθέντες, σε διάφορα επίπεδα, 
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στους τομείς δράσης τους. Για ορισμένους από αυτούς, κυρίως εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτές, η πρακτική της επίλυσης προβλημάτων εφαρμόζεται στις 

δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης. Σε αυτή την  περίπτωση  η ικανότητα 

«επίλυσης προβλημάτων» χρησιμοποιείται: 

-για την   παροχή κινήτρων προς τους εκπαιδευόμενους για να γίνουν μέρος της 

λύσης  

-για  να εστιάσουν καλύτερα στο  περιεχόμενο επριεχόμενο της μάθησης  

-για να προσδιορίσουν αποτελεσματικές στρατηγικές ώστε οι γνώσεις να 

μπορούν να αποκτηθούν αποτελεσματικά 

Για άλλους ερωτώμενους, η επίλυση προβλημάτων είναι ένα είδος προσέγγισης 

στη ζωή που απαιτεί κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες: ενεργώντας ως  «δοκιμή και 

σφάλμα», «να είσαι ευέλικτος», προσπαθώντας να βγεις από το «κουτί» σου για να 

δεις τα πράγματα σφαιρικά , «να είσαι αναστοχαστκός», «ακούγοντας την άποψη 

άλλων ανθρώπων», αυτοέλεγχος. 

Η επίλυση προβλημάτων είναι επίσης ένα εξαιρετικό εργαλείο που χρησιμοποιείται 

στη διαδικασία επίλυσης ή μείωσης του επιπέδου των συγκρούσεων: 

Τέλος, οι αφηγήσεις αναφέρουν επίσης την εμπειρία των «λύσεων που δεν 

βρέθηκαν». Είναι απαραίτητο να επεκταθεί ο αριθμός των ατόμων ή των επιπέδων 

αναφοράς για την αναζήτηση  πιθανών λύσεων και να οριστεί μια  «υποχρέωση 

της επιλογής » στις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων. 

C. Στην τελευταία ανοικτή ερώτηση, ζητήσαμε να μας αναφέρουν εργαλεία 

άσκησης της επίλυσης προβλήματος  (παιχνίδι, δοκιμασία, εγχειρίδιο, 

κα΄ρτες, θεωρητικά υλικά, κ.α). 

Προσδιορίστηκαν οι ακόλουθες μεθοδολογίες, εργαλεία καθώς και θεωρητικά 

υποδείγματα, ως ακολούθως : 

-Μεθοδολογίες 

✓ Μελέτες Περίπτωσης που  έχουν προκύψει από επεξεργασία σε συνεργατιή 

βάση, και με άξονα πραγματικά προβλήματα τα οποία συζητούνται με 

φοιτητές, και συμεμτέχοντες έργων. Παράδειγμα: ηθικά και δεοντολογικά 

ζητηματα. 

✓ Το Θέατρο του καταπιεσμένου (Boal) ως ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλέιο 

για την επίλυση χαρακτηριστικών προβλημάτων σε κοινότητες  (οικιακή βία, 

κοινωνικός αποκλεισμός, …). 

✓ Σημειώσεις πριν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διαφάνειες για καλύτερη 

κατανόηση, προσεκτική  ακρόαση των  αποριών των μαθητών ώστε να έιμαι 

καλυτερα προετοιμασμένος για την επόμενη φορά . 

✓ Χρησιμοποιώ το σχήμα:  Τρέχουσα κατάσταση → δράσεις που πρέπει να 

κάνω → επιθυμητή κατάσταση 

-Εργαλεία 
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1. Το Genial.ly βοηθά πραγματικά να δομήσει μια ιδέα και να βρει λύσεις τόσο 

από την πλευρά του εκπαιδευτή όσο και από το μέρος του εκπαιδευόμενου. 

2. Βιντεοπαιχνίδια Tetris ή επιπέδου, παζλ, σταυρόλεξα, παιχνίδια καρτών 

3. Εγχειρίδια επίλυσης προβλημάτων που μελετήθηκαν στο πανεπιστήμιο, Escape 

Room, Role Play 

4."Mind Map", "Brainstorming", "Rumble Groups" 

5. Η προσέγγιση «ομάδα της ομίχλης» είναι κατάλληλη όταν κάποιος πρέπει να 

συζητήσει εν συντομία ένα συγκεκριμένο θέμα, πρόβλημα ή γρήγορη 

ανατροφοδότηση για διαμορφωτική αξιολόγηση. Ξεκινήστε από την υποβολή 

μιας ερώτησης ή τη διατύπωση ενός προβλήματος. Η ομάδα χωρίζεται σε μικρές 

ομάδες (2-6 άτομα). Οι ομάδες ομαδικά (2-3 λεπτά) συζητούν μια ερώτηση ή ένα 

πρόβλημα και δίνουν μια συνοπτική ομάδα απάντηση ή γνώμη. Ο δάσκαλος 

καταγράφει τις απαντήσεις ή τις απόψεις στον πίνακα και τις συνοψίζει και 

συνάγει συμπεράσματα. 

6. Τα Εξη Καπέλα Σκέψης () είναι ένα παιχνίδι ρόλων που χρησιμεύει ως τεχνική 

επίλυσης προβλημάτων και ανταλλαγής ιδεών που βασίζεται στην ομάδα που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευνήσει προβλήματα και λύσεις και να 

αποκαλύψει ιδέες και επιλογές που διαφορετικά θα μπορούσαν να 

παραβλεφθούν από μια ομοιογενή ομάδα σκέψης 

 

-  Θεωρητικές προεγγίσεις  

✓ Donald Schön. Μιλά για τον προβληματισμό για  την δράση, τον 

προβληματισμό γύρω από την  δράση και τον προβληματισμό στη δράση. 

Πιστεύει  ότι η διαδικασία προβληματισμού στη δράση είναι πολύ σημαντική 

για δημιουργικές λύσεις, την δημιουργία συνεργατικών λύσεων, για 

προσωπικά προβλήματα και  επαγγελματικά ή και  συλλογικά προβλήματα 

και ούτω καθεξής 

✓ Θωρία μετασχηματισμού της σύγκρουσης. 

✓ Φιλοσοφία, π.χ. Freire και Foucault, Είναι πραγματικά ενδυναμωτική 

διαδικασία . Οι δομικοί φιλόσοφοι και η κριτκή παιδαγωγική, το να δεις κα΄τι 

από  διαφορετικές οπτικές και στη συνέχεια να βρείς λύση στη βάση της 

δαφορετική οπτικής. Αποδομωντας την πργματικότητα ώστε να προκλέσεις 

την επικρατούσα αφήγηση. 
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Παραρτήματα  
 

Annex 1: Template of the Grid for Material Collection  
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Annex 2: Template for the Conduction of the Interviews  
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