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ΜΗ-ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΡΑΠΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Η μη τυπική μάθηση είναι μια προγραμματισμένη διαδικασία μάθησης σε ένα πλαίσιο μη τυπικής

κατάρτισης.

Στο εργαστήριο ραπτικής/δημιουργικό εργαστήριο μεταδίδουμε κυρίως γνώσεις πάνω στο

αντικείμενο της ραπτικής για να προετοιμαστούν τα άτομα για την αγορά εργασίας.

Η μη τυπική μάθηση, σε αντίθεση με την τυπική μάθηση, πραγματοποιείται σε ένα αρκετά

ελεύθερο πλαίσιο και προσαρμόζεται σε κάθε άτομο που συμμετέχει.

Δείχνουμε και εξηγούμε τις διάφορες τεχνικές ραπτικής και εξηγούμε τα επιμέρους βήματα

εργασίας ανάλογα με το επίπεδο μάθησης και την κατάσταση των ατόμων που συμμετέχουν.

Διδάσκουμε επίσης σημαντικές δεξιότητες για την επιτυχημένη εργασία, όπως είναι η

αξιοπιστία, η διαχείριση του χρόνου, η ειλικρίνεια και η ευγένεια.

Για να κάνουμε τη μάθηση πιο ολοκληρωμένη, μπορούμε να χρησιμοποιούμε ψηφιακά προγράμματα

με οδηγίες ραπτικής και εργασίες που μπορούμε να αξιολογήσουμε τι έχουμε μάθει.



ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΜΑΣ

Δυναμική 
Διαδικασία Μάθησης

Πρακτική και
Θεωρία

Ελεύθερη Μάθηση

Προσωπική 
Καθοδήγηση

Μάθηση μέσα 
από έργα

Αμοιβαία 
Υποστήριξη

Ανάπτυξη 
Αυτονομίας

Απόκτηση 
Δεξιοτήτων

 

Ομαδική Εργασία



Η άτυπη μάθηση αφορά μια μαθησιακή διαδικασία που είναι πιο τυχαία.

Δεν σχεδιάζεται για έναν συγκεκριμένο στόχο και επιτυγχάνεται τυχαία στη διαδικασία της εργασίας.

Στο εργαστήρι ραπτικής/δημιουργικό εργαστήρι εργαζόμαστε με τρόπο προσανατολισμένο στο έργο και την ομάδα.

Ως εκπαιδευτές/τριες, ορίζουμε την εργασία που πρέπει να γίνει, όπου τα άτομα που συμμετέχουν μπορούν να συνεισφέρουν

τις δικές τους ιδέες.

Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση, ανακαλύπτουν τη δημιουργική τους πλευρά και μαθαίνουν να εργάζονται 

 αυτόνομα. Στην πορεία, αναπτύσσεται η επιδεξιότητά τους με τα χέρια και ενισχύεται η ικανότητά τους να συνθέτουν.

Επίσης, μαθαίνουν ορισμένες δεξιότητες όπως το πώς να συνδυάζουν υλικά και χρώματα ή πώς να δημιουργούν κάτι νέο από

κάτι παλιό.

Μια άλλη προσέγγιση άτυπης μάθησης είναι η εκπαιδευτική εμπειρία και οι δραστηριότητες αναψυχής πέρα από την εργασία

στο εργαστήριο. Η μάθηση μέσα από την ψυχαγωγία αφορά στις αλλαγές που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με πράγματα

 στη φύση και το περιβάλλον. Προωθείται η αμοιβαία αλληλεπίδραση, η ανάπτυξη και υποστήριξη ικανοτήτων, η διαχείριση 

και η αντιμετώπιση των ορίων.

 

ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΡΑΠΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ



Άτυπη μάθηση; 
Μπορεί να φαίνεται κάπως έτσι... 

 



Δραστηριότητες αναψυχής όπως

επισκέψεις σε μουσεία και

άλλα πολιτιστικά ιδρύματα.

 







 Καθεδρικός ναός της

Κολωνίας, 

Μνημείο Παγκόσμιας

Κληρονομιάς

 



Ταξίδια 

στη φύση 

 





Μαγείρεμα και

ψήσιμο μαζί.

 



 

Στήσιμο πάγκου αγοράς,

πώληση χειροποίητων

προϊόντων και επαφή με

κόσμο.

 



 

Λύνοντας δύσκολα

προβλήματα μαζί. 

 



ΗΜΕΡΑ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΩΝ 


