
Σκοπός
Γιατί υλοποιείται αυτό το εργαστήριο; Ανατρέξτε στο πρόβλημα
που υπάρχει και για το οποίο το εργαστήριο θα παρέχει μια λύση ,
την ομάδαστόχο του εργαστηρίου καθώς και την επιθυμητή  
αλλαγή που θέλετε να επιτευχθεί.

Ομάδα Στόχος
Ποιο είναι το προφίλ τωνσυμμετεχόντων;

Μέγεθος Ομάδας
Πόσοι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν  
μέρος;

Εκπαιδευτής
Ποιος θα υλοποιήσει αυτό το  
εργαστήριο;

Διάρκεια του Εργαστηρίου

Ποια είναι η διάρκεια αυτού του  
εργαστηρίουΗμέρες και ώρες ανά  
ημέρα και συνολικά;

Προετοιμασία
Τι χρειάζεστε να έχετε έτοιμο πριν την έναρξη
του εργαστηρίου; Χρειάζεται οι

συμμετέχοντες να έχουν κάποια προηγούμενη
γνώση για να συμμετέχουν στο εργαστήριο; Τι

Τοποθεσία
Που θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο;

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ποια είναι τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα; Ανατρέξτε σε αυτά στα ακόλουθα επίπεδα: Γνώση, Δεξιότητες και Στάσεις / Συμπεριφορά. Τι γνώση  

πρόκειται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες; Ποιες δεξιότητες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν σε ορισμένες διαδικασίες, διαδικασίες; Πώς θα αλλάξει η  

συμπεριφορά τους προς το καλύτερο;

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CANVAS Τίτλος Εργαστηρίου:

είδους υλικό θα πρέπει να τους παρέχετε ή τι  
υλικό θα πρέπει να διαβάσουν/ετοιμάσουν;

Προϋπολογισμός
Πόσο θα κοστίσει αυτό το εργαστήριο;

Εκπαιδευτικό Υλικό
Αναφέρετε τι είδους εκπαιδευτικό υλικό
πρόκειται να δοθεί στους συμμετέχοντες.  
Π.χ. φυλλάδια, βιβλίο εργασίας, πρόσθετοι  
πόροι για περαιτέρω ανάγνωση.

Σχέδιο Μαθήματος

Θεματικές και Υποθεματικές/  
Μαθησιακές Δραστηριότητες/  

Παρουσιάσεις

Διάρκεια /
(λεπτά)

Εκπαιδευτικές  
Μεθόδοι  

(Παρουσίαση,  
Συνεδρίες, Συζήτηση,  

Ερωτήσεις &  
Απαντήσεις, Ομαδικές  

Δραστηριότητες
Εργασίες,  

Καταιγισμός ιδεών ή  
άλλες μέθοδοι ιδεών,  

Ανατροφοδότηση,  
Δοκιμές  

αυτοαξιολόγησης,  
Παρακολούθηση  
βίντεο, Μέθοδος  

σχεδιασμού σκέψης  
κ.λπ.).)

Απαιτούμενα υλικά /  
εξοπλισμός(Στυλό,  

Χαρτί, Μπάλα,  
Κορδέλα,  

Προτζέκτορα,  
Παρουσίαση  

Powerpoint , Flipchart  
και Μαρκαδόροι,  

Λίστα υπογραφών,  
Ηχεία για Μουσική,  

Beamer, Φορητό  
Υπολογιστή και  

Οθόνη, Ενημερωτικά  
Έντυπα, Φύλλο  

Δραστηριοτήτων.)

Θεματικές και Υποθεματικές /  
Μαθησιακές Δραστηριότητες/  

Παρουσιάσεις (Energizers,  
Δραστηριότητες, Παρουσιάσεις,  

Αξιολόγηση)

Αυτή η εργασία παρέχεται με την άδεια Creative  
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Διάρκεια/ 
(λεπτά)

Εκπαιδευτικές  
Μεθόδοι  

(Παρουσίαση,  
Συνεδρίες, Συζήτηση,  

Ερωτήσεις &  
Απαντήσεις, Ομαδικές  

Δραστηριότητες
Εργασίες, Καταιγισμός  
ιδεών ή άλλεςμέθοδοι  

ιδεών,  
Ανατροφοδότηση,  

Δοκιμές  
αυτοαξιολόγησης,  
Παρακολούθηση  
βίντεο, Μέθοδος  

σχεδιασμού σκέψης  
κ.λπ.)

Απαιτούμενα υλικά /  
εξοπλισμός(Στυλό,  

Χαρτί, Μπάλα,  
Κορδέλα,  

Προτζέκτορα,  
Παρουσίαση  

Powerpoint , Flipchart  
και Μαρκαδόροι,  

Λίστα υπογραφών,  
Ηχεία για Μουσική,  

Beamer, Φορητό  
Υπολογιστή και  

Οθόνη, Ενημερωτικά  
Έντυπα, Φύλλο  

Δραστηριοτήτων.)

http://dimitrazervaki.com/

