
Πρόγραμμα TAKE IT CPD : ενότητα 10
Κοινωνική μάθηση και απελευθερωτικές παιδαγωγικές για 
την ενίσχυση της κατάλληλης δράσης για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή Δημιουργήθηκε από: CIEP, …



Στόχος
Να παρέχετε στους εκπαιδευόμενους γνώσεις σχετικά με τις 
κοινωνικο-κονστρουκτιβιστικές και απελευθερωτικές 
παιδαγωγικές ως τα μέσα που θα ενισχύσουν τα άτομα να 
αναλάβουν πρωταρχικό ρόλο στις δράσεις προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή (CC). 



Γνώση
Γ1.
Επίδειξη της γνώσης των κοινωνικών-
κονστρουκτιβιστικών θεωριών που 
επικεντρώνονται στους ενήλικες και 
των στρατηγικών για την προώθηση 
των μηχανισμών ηθικής δράσης για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Γ2.
Επίδειξη της γνώσης των διαφορετικών 
απελευθερωτικών παιδαγωγικών.

Γ3.
Επίδειξη της γνώσης των θεωριών 
κριτικής και στρατηγικής ανάλυσης

Δεξιότητες
Δ1. 
Επεξήγηση της συσχέτισης μεταξύ της 
κοινωνικής μάθησης και των δράσεων 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (CC).

Δ2. 
Προσδιορισμός των παραγόντων και των 
αναπαραστάσεων που προάγουν την 
απελευθέρωση και την κοινωνική μάθηση 
σε πρωτοβουλίες προσαρμογής στην CC, 
λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές 
εμπειρίες της ζωής του κοινού.

Δ3.
Προσδιορισμός των χρήσιμων και 
απαραίτητων γνώσεων για μια κριτική 
ανάλυση των δράσεων προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή

Αρμοδιότητες & Αυτονομίες

Γ1. 
Ανάπτυξη στρατηγικών για την 
ενίσχυση και τη συν-δημιουργία 
δράσεων προσαρμογής στην CC
μέσω της κοινωνικής μάθησης και 
των απελευθερωτικών 
παιδαγωγικών.



ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη 
που παρουσιάζει τις βασικές 
πραγματικές και εννοιολογικές 
πληροφορίες σχετικά με τα θέματα 
αυτής της ενότητας, για να σας 
παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



1.1 Θεωρία κοινωνικής μάθησης (Bandura)

Τέσσερις αρχές για τη μάθηση σε ίδιο κοινωνικό περιβάλλον και οι εφαρμογές του για ενήλικες. 
1. Προσοχή: η ικανότητα συγκέντρωσης στις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν∙ 2. 
Διατήρηση: η ικανότητα εσωτερίκευσης των πληροφοριών∙ 3. Αναπαραγωγή: η ικανότητα 
αναπαραγωγής των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί προηγουμένως (συμπεριφορά, 
δεξιότητες, γνώσεις) όταν είναι απαραίτητο∙ 4. Κίνητρο: η ικανότητα ανάπτυξης μιας αίσθησης 
προσωπικής αποτελεσματικότητας / αποδοτικότητας (SPE) για την κινητοποίηση επαρκών 
πηγών και τον καθορισμό ρεαλιστικών και κατάλληλων στόχων. Τέσσερις πηγές προέρχονται 
από το SPE: προηγούμενες εμπειρίες, λεκτική πειθώ, αντιπροσωπευτικές εμπειρίες και 
φυσιολογικές συνθήκες / καταστάσεις. 



1.2 Κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση
Έννοια που υπογραμμίζει τη θετική επίδραση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στη μάθηση. 
Υπό ορισμένες συνθήκες, η μάθηση από συνομηλίκους είναι ανώτερη, επειδή εγείρει 
αντιπαραθέσεις απόψεων που προκαλούν αμφισβήτηση των αναπαραστάσεων και, 
επομένως, την εμφάνιση νέας γνώσης. Προωθεί τη συνεργατική μάθηση, την επίλυση 
σύνθετων εργασιών, αλλά είναι αντιπαραγωγική για την απλή μάθηση. Τέσσερα 
αποτελέσματα: 1. Αποκέντρωση από την οπτική κάποιου∙ 2. Συλλογή πληροφοριών ή νέων 
ιδεών∙ 3. Ενίσχυση της συμμετοχής και των κινήτρων (PSE)∙ 4. Εκμάθηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων (ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, επιχειρηματολογία…). 



1.3  Αφαίρεση (Britt-Mari Barth)

Η διαδικασία της αφαίρεσης, που αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στη δημιουργία της γνώσης, 
βασίζεται στην ικανότητα της επιλογής των βασικών χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου 
προκειμένου να το αναγνωρίσουμε, να το ταξινομήσουμε σε μια κατηγορία και να το 
διακρίνουμε από μια άλλη και έτσι να επιτρέψουμε την κυριαρχία πάνω σε αυτό και το 
περιβάλλον. Δύο βασικές έννοιες στη μάθηση: 1. Αναγνώριση των συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών της έννοιας και των σχέσεών τους∙ 2. Κατανόηση την πολυπλοκότητα της 
διαδικασίας με τις διανοητικές στρατηγικές της (διατύπωση υπόθεσης, έλεγχος, 
αναπροσαρμογή). Τρία βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε: 1. Εξερεύνηση και 
παρατήρηση∙ 2. Διανοητική αναπαράσταση∙ 3. Αφαίρεση. 



1.4 Στρατηγικές μάθησης (Leclercq et Poumay)

Ταξινόμηση οκτώ μεθόδων μάθησης: 1. Μίμηση: μάθηση παρακολουθώντας ένα άτομο να 
εκτελεί τις σωστές ενέργειες (παρατήρηση, επεξήγηση των πράξεων, των επιλογών και των 
αποφάσεων που λαμβάνονται)∙ 2. Υποδοχή: λήψη πληροφοριών από ένα πιο έμπειρο άτομο∙ 3. 
Άσκηση: χρήσιμη για την ενοποίηση και την αυτοματοποίηση διαδικασιών∙ 4. Εξερεύνηση: 
αυτόνομη εξερεύνηση πηγών∙ 5. Πειραματισμός: μάθηση με την προσέγγιση δοκιμής και 
σφάλματος (εργαστήριο, παιχνίδι ρόλων, κ.λπ.)∙ 6. Δημιουργία: σενάριο όπου είναι δυνατές 
διαφορετικές προσεγγίσεις και αποτελέσματα (παιδαγωγική έργου)∙ 7. Συζήτηση: σύγκριση των 
γνώσεων, των αναπαραστάσεων (συνομήλικοι, ειδικοί κ.λπ.)∙ 8. Μετα-αναστοχασμός ή 
αυτορρύθμιση: δυναμική διαδικασία με την οποία ο μαθητής σχεδιάζει, παρακολουθεί και 
αξιολογεί τη μάθησή του. 



2.1 Απελευθερωτική παιδαγωγική «Circept»
Η CIRCEPT [συνένωση των όρων «Περιφέρεια» (CIRconference) and «Ιδέα» (conCEPTs)] επιτρέπει 
τη δημιουργία ενός διαμορφωτικού και περιεκτικού συστήματος αξιολόγησης του 
απελευθερωτικού αποτελέσματος της συλλογικής δράσης. Ενθαρρύνει τη συν-δημιουργία ενός 
συλλογικού εργαλείου, διαπραγματεύσιμου και μεταβιβάσιμου στην κοινωνική, εκπαιδευτική και 
πολιτιστική πραγματικότητα μιας συγκεκριμένης ομάδας. Υπογραμμίζει τους πόλους εγγύτητας, 
συμπληρωματικότητας και αντίθεσης για την καλύτερη αξιολόγηση της δράσης και την εικασία των 
λύσεων. Προωθεί τη μετάβαση από την παρατήρηση στην ανάλυση αποκαλύπτοντας την 
πραγματικότητα στη δομή και τη δυναμική της, καθώς και στην ολότητα και την πολυπλοκότητά 
της. Τέσσερις τομείς γνώσης (τεχνογνωσία, κοινωνική γνώση, συλλογική γνώση και γνώση 
δράσης), η διασταύρωση των οποίων οδηγεί σε τέσσερις νοοτροπίες / στάσεις μάθησης 
(τοποθέτηση, κίνηση, συμμετοχή και συμμαχία με τους άλλους). 



2.2 Ενίσχυση (Charlier)

Δυναμική διαδικασία που επιτρέπει σε άτομα, ομάδες ή ενώσεις, θύματα της κυριαρχίας, να 
παραχωρήσουν ή να αυξήσουν τη δύναμη δράσης και απόφασης τους, να τροποποιήσουν τις 
κοινωνικές, οικονομικές ή πολιτικές συνθήκες και να αυξήσουν τον έλεγχο του περιβάλλοντος 
τους. Η διασταύρωση της έννοιας της ενίσχυσης με τη θεωρία της εξουσίας υπογραμμίζει μια 
σειρά δεικτών που καθορίζουν τη δύναμη δράσης, επιτρέπει την αξιολόγηση έργων και 
παρέχει προοπτικές για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Τέσσερις μορφές 
εξουσίας: «εξουσία σε», «εξουσία πάνω σε», «εξουσία με» και «εξουσία μέσα σε»



2.3 Μάθηση με Βάση τη Δράση (VJA: voir-juger-agir)

Μια διαδικασία κοινωνικού μετασχηματισμού με σκοπό μια πιο δημοκρατική κοινωνία, που 
τοποθετεί στο επίκεντρο της προσέγγισής της την «Εκπαίδευση», η οποία συνδέεται με τη 
συλλογική δράση και την ανάπτυξη όλων των πτυχών της προσωπικότητας όσων 
ασχολούνται με αυτήν. Τρεις διαστάσεις συνδέονται μεταξύ τους: η Οπτική, η Κρίση και η 
Δράση. Επτά στοιχεία αποτελούν τη βάση και καθορίζουν θεμελιωδώς τους στόχους και τους 
σκοπούς. 1. Η εκπαίδευση ως μοχλός κοινωνικής αλλαγής∙ 2. Ανάμεσά τους, από αυτές και 
για αυτές∙ 3. Η αντίφαση της καθημερινότητας με τις βαθιές φιλοδοξίες ως αφετηρία της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας∙ 4. Η δράση ως διαδικασία εκπαίδευσης∙ 5. Η δημιουργία της 
ίδιας γνώσης∙ 6. Μια διαδικασία αργή, σταδιακή και αμφίδρομη∙ 7. Οργάνωση για την 
Ανάπτυξη.



3.1 Δράσεις προσαρμογής στη CC
Ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην εμφάνιση δράσεων 
προσαρμογής στη CC, ξεκινώντας από στοιχεία απελευθέρωσης και κοινωνικο-
κονστρουκτιβιστικών παιδαγωγικών με επίκεντρο τους ενήλικες. Αυτό θα περιλαμβάνει τον 
εντοπισμό χρήσιμων και απαραίτητων γνώσεων, όπως οι αναπαραστάσεις και οι έννοιες 
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις δράσεις προσαρμογής (Εκπομπές CO2, 
βιώσιμη ανάπτυξη, φθίνουσα ανάπτυξη, πράσινη οικονομία, φόρος άνθρακα, αποτύπωμα 
άνθρακα, έξυπνοι μετρητές, εξοικονόμηση ενέργειας, δίκαιη φορολογία κ.λπ.) 



3.2 Στρατηγική ανάλυση (Crozier & Friedberg)

Μοντέλο οργανωτικής ανάλυσης που περιστρέφεται γύρω από την κατανόηση των σχέσεων που 
διαμορφώνουν οι φορείς μεταξύ τους, τις στρατηγικές σχέσεις ισχύος που εφαρμόζουν για τον 
έλεγχο των σχετικών τομέων αβεβαιότητας που ορίζονται από τους περιορισμούς της CC. Ανάλογα 
με την προβληματική κατάσταση και τις δράσεις προσαρμογής που προτείνονται σε ατομικό, 
συλλογικό, θεσμικό, εθνικό, διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς (ή ομάδες παραγόντων), κυρίως με τον προσδιορισμό των στόχων τους, τις προκλήσεις 
τους, τις δυνάμεις, τους περιορισμούς και τις στρατηγικές. Υπό το φως των γκρίζων περιοχών, των 
μοχλών και της αντίστασης που αποκαλύπτονται από την ανάλυση, θα πρέπει να εξεταστεί η 
ανάδειξη από την ομάδα των πιο σχετικών και κατάλληλων ενεργειών για αυτές.



3.3 Κριτική ανάλυση (Ardoino, Dilts)

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να αναλυθεί από οικολογική, περιβαλλοντική, στρατηγική, 
οικονομική, πολιτική, ιδεολογική προοπτική…. Για να δράσουμε για το περιβάλλον μας και 
μέσα σε αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρία πλέγματα δράσης και ανάλυσης για να 
αμφισβητηθεί η προβληματική κατάσταση της CC και οι προτεινόμενες ενέργειες 
προσαρμογής. Το πλέγμα Ardoino με 6 επίπεδα ανάλυσης (προσωπικό, διαπροσωπικό, 
ομαδικό, οργανωτικό, θεσμικό και αξιακό), το πλέγμα Dilts με επτά επίπεδα συνδεδεμένα 
μεταξύ τους (περιβάλλον, συμπεριφορά, στρατηγική, πεποίθηση, αξία, ταυτότητα, όραμα) και 
το πλέγμα από τις 4 κρίσιμες σκέψεις της Ανάπτυξης (αναπτύχθηκε από τα CIEP & FTU – δείτε 
τις διαφάνειες παρακάτω). 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο 
από αυτονόητες κάρτες εργασιών, 
ειδικά σχεδιασμένες για να 
παρέχουν παραδείγματα του 
πραγματικού κόσμου και να 
παρέχουν τις πρακτικές πληροφορίες 
για να αναπτύξετε τις δεξιότητές 
σας. https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



CC: Το πρόβλημά μου ή το πρόβλημά μας;
«Θα ήθελα να παράσχω στα παιδιά μου ‘βιολογικά’ προϊόντα, αλλά είναι ακριβά»

«Εξοικονόμηση θέρμανσης; Αλλά τη στερούμαι ήδη για να μπορέσω να πληρώσω τον λογαριασμό!»

«Εκεί που μένω χρειάζομαι αυτοκίνητο για να πάω στην εργασία μου επειδή υπάρχει έλλειψη λεωφορείων. 
Γιατί να πληρώσω φόρο άνθρακα;»

«Δουλεύω 12 ώρες την ημέρα για να τα βγάλω τα προς το ζην. Δεν υπάρχει χρόνος για να πάω στα τοπικά 
παντοπωλεία»

«Καλλιεργώ έναν λαχανόκηπο χωρίς να χρησιμοποιώ φυτοφάρμακα, αλλά μένουμε κοντά στον 
αυτοκινητόδρομο, οπότε υποφέρουμε από τη ρύπανση ούτως ή άλλως».



CC: Το πρόβλημά μου ή το πρόβλημά μας;

Όλοι μπορούμε (θα έπρεπε!) να υποβάλλουμε ερωτήσεις στον εαυτό μας, να προσέχουμε την 
κατανάλωσή μας, να αλλάξουμε συμπεριφορά, να βελτιώσουμε τα πράγματα... 
Αλλά οι επιλογές μας και ο τρόπος ζωής μας εξαρτώνται επίσης από τις συλλογικές επιλογές! 
Για παράδειγμα από την άποψη: 

• Κινητικότητας
• Ωραρίου εργασίας
• Δικαιοσύνης στο μοίρασμα των οικιακών εργασιών
• Εγγύτητας σε συλλογικό/δημόσιο εξοπλισμό
• Κατανομής εισοδήματος…



Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε με τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος 
(drone) από τον Johnny Miller, παρέχει μια εντυπωσιακή οπτική για τις 

ανισότητες του φυσικού περιβάλλοντος/ των κατοικιών στη Νότια Αφρική. 



Κατανόηση

Πιστεύετε ότι η αντιμετώπιση της CC 
είναι «προσωπικό» ή «συλλογικό» 
ζήτημα;

Αναζητήστε πληροφορίες και μελέτες 
σχετικά με το ζήτημα και 
αντιπαραθέστε επιχειρήματα υπέρ 
και κατά

Κριτική & στρατηγική 
ανάλυση

Εφαρμόστε προσεγγίσεις στρατηγικής 
και κριτικής ανάλυσης για τον 
εντοπισμό διαφορετικών παραγόντων 
(ή ομάδων παραγόντων) που 
ενδιαφέρονται, κυρίως εκφράζοντας 
τους στόχους, τις προκλήσεις τους, τα 
ισχυρά τους σημεία, τους 
περιορισμούς και τις στρατηγικές τους. 



CC και έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικής 
ενέργειας - Κατανόηση

Περιγράψτε τις κύριες πτυχές της 
πρωτοβουλίας για ΕΞΥΠΝΟΥΣ 
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
της ΕΕ και γιατί η ΕΕ θεωρεί ότι αυτή 
η λήψη αποφάσεων πρωτοβουλίας 
μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
στη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου.

CC και έξυπνοι μετρητές 
ηλεκτρικής ενέργειας - Ανάλυση

Γράψτε ένα σύντομο άρθρο 
παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα 
της στρατηγικής και κριτικής σας 
ανάλυσης (υπεράσπιση ή κριτική) 
των ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 
Συμπεριλάβετε τελικά ορισμένες 
δηλώσεις και προτάσεις για τη 
βελτίωση της απόδοσης και της 
συνάφειας της πρωτοβουλίας. 



Δύναμη στη μάθηση!
Προώθηση της απελευθέρωσης και της κοινωνικής μάθησης σχετικά με την προσαρμογή 
στη CC

Η απελευθερωτική παιδαγωγική επιδιώκει να καλέσει τόσο τους εκπαιδευόμενους 
όσο και τους εκπαιδευτικούς να αναλύσουν κριτικά τα πολιτικά και κοινωνικά 
ζητήματα καθώς και τις συνέπειες της κοινωνικής ανισότητας. Αυτό απαιτεί ένα 
πρόγραμμα μαθημάτων υπό διαπραγμάτευση, το οποίο βασίζεται σε αληθινό διάλογο 
που εκτιμά την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την αυθεντική δημοκρατία 
και την αυτοπραγμάτωση. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της προσαρμογής στη CC.



Αναστοχασμός

Σκεφτείτε τις προσωπικές εμπειρίες 
ζωής του «κοινού» σας (των 
εκπαιδευομένων σας ή της 
κοινότητάς σας). Τι είναι σημαντικό 
για αυτούς; Τι θα τους παρακινούσε 
να δράσουν;

Προσδιορισμός

Μετά τον αναστοχασμό σας, εντοπίστε 
3 ή 4 τομείς στον οργανισμό ή την 
τοποθεσία σας που θα μπορούσαν να 
ερευνηθούν για προσαρμογή στην CC 
και είναι σημαντικές για το κοινό σας. 
Αυτοί θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν τη χρήση πηγών, τα 
τρόφιμα, τις μεταφορές, τις επιλογές 
των καταναλωτών, την 
ευαισθητοποίηση. 



Συμμετοχή
Δημιουργήστε μικρές ομάδες 
εκπαιδευόμενων/μελών της κοινότητας 
για να αναλάβουν έναν από τους τομείς 
που έχετε εντοπίσει και να διεξάγουν ένα 
μικρό ερευνητικό έργο δράσης.

Ζητήστε από κάθε ομάδα: α) να 
αναζητήσουν δραστηριότητες που 
υιοθετούνται επί του παρόντος για τη 
μείωση της κλιματικής αλλαγής που 
ερευνούν και β) να συνεργαστούν για να 
εντοπίσουν περαιτέρω ενέργειες που θα 
μπορούσαν να προωθηθούν.

Αναθεώρηση και Προώθηση

Διοργανώστε μια εκδήλωση «δείξτε και 
πείτε», όπου κάθε μία από τις ομάδες 
επιστρέφει για να αναφέρει τις 
δραστηριότητές της και να μοιραστεί τις 
προτεινόμενες δράσεις.

Στην εκδήλωση περιλαμβάνεται μια 
συνοπτική συζήτηση όπου οι ομάδες 
συνεργάζονται για να προσθέσουν 
περαιτέρω ενέργειες και να καταρτίσουν 
ένα συλλογικό σχέδιο δράσης για 
περαιτέρω προώθηση και συμμετοχή 
εντός του οργανισμού / κοινότητας.



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα 
ελέγχου με σημεία που θα σας 
βοηθήσουν να αναπτύξετε 
περαιτέρω τις αξίες και τις 
συμπεριφορές για την παροχή 
εκπαίδευσης ενηλίκων στον 
πραγματικό κόσμο σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή.
.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους (και γενικά τους 
ανθρώπους) να μαθαίνουν και να σκέφτονται κριτικά για 
ζητήματα του πραγματικού κόσμου, καθώς και να αναλάβουν 
δράση ως απάντηση στη μάθηση και την ανάλυσή τους.

 Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους (και γενικά τους 
ανθρώπους) να υιοθετήσουν συστημικές και ολιστικές 
προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις μεταξύ 
ΤΟΠΙΚΗΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ, 
ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ... Είναι περισσότερο για μια διαδικασία 
Μάθησης – Σκέψης – Δράσης!



 Ενθαρρύνετε μια απελευθερωτική προσέγγιση για τη 
δημιουργία τεχνογνωσίας, κοινωνικής γνώσης, συλλογικής 
γνώσης και γνώσης δράσης σε σχέση με τη δράση για την 
κλιματική αλλαγή εντός του οργανισμού και της κοινότητάς 
σας

 Ενθαρρύνετε τη δημιουργία μικρών ομάδων ή έργων που 
επιφορτίζονται με την προώθηση της ευαισθητοποίησης για 
την κλιματική αλλαγή και αποτελεσματικών δράσεων.



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια 
λίστα σχετικών διαδικτυακών 
πηγών, οργανωμένων με βάση 
τα θέματα της ενότητας.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Κριτική 
σκέψη

https://www.discoveryinaction.com.au/
wp-content/uploads/2011/06/DIA-
Models-Logical-Levels-of-Change-
Dilts.pdf

Παρουσίαση της 
θεωρίας της 
κριτικής σκέψης 
(Robert Dilts).



Κριτική 
σκέψη

www.mediateurs-
amis.be/uploads/Grille_Ardou
ano_Notes_Fusion.pdf

(στα Γαλλικά)

Παρουσίαση της 
θεωρίας της 
κριτικής σκέψης 
(Jacques Ardoino).

http://www.mediateurs-amis.be/uploads/Grille_Ardouano_Notes_Fusion.pdf


Θεωρία 
κοινωνι

κής 
μάθηση

ς

www.ijonte.org/FileUpload/ks
63207/File/chapter_4-..pdf

Παρουσίαση 
των βασικών 
ιδεών της 
Θεωρίας 
κοινωνικής 
μάθησης.

(Bandura)



«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παρουσίαση αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί
θεώρηση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»
2019-1-BE01-KA204-050400
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