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Κεφάλαιο 1ο 

 

 

1.1. ΟΡΙΣΜΟΊ  

Τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΑ είναι έγγραφα που καθορίζουν από την 

άποψη των ικανοτήτων τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των δραστηριοτήτων σε ένα επάγγελμα (που 

ονομάζεται επίσης πρότυπα δεξιοτήτων ή πρότυπα ικανοτήτων) Τα 

επαγγελματικά πρότυπα περιλαμβάνουν μονάδες ικανότητας, 

ομαδοποιούμενες σε τομείς ικανοτήτων.  

Η ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ είναι η ικανότητα εφαρμογής, συνδυασμού και μεταφοράς 

γνώσεων και δεξιοτήτων σε ποικίλες εργασιακές καταστάσεις και 

περιβάλλοντα, προκειμένου να εκτελούνται οι απαιτούμενες δραστηριότητες 

στο χώρο εργασίας στο επίπεδο ποιότητας που καθορίζεται στο επαγγελματικό 

πρότυπο. 

Η ΜΟΝΆΔΑ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ορίζει μια σημαντική δραστηριότητα με 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα (προϊόν ή υπηρεσία). Ο τίτλος της μονάδας 

αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι σαφής και συνοπτικός. Η μονάδα αρμοδιοτήτων 

περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του σκοπού της δηλωθείς δραστηριότητας, 

στοιχεία ικανότητας, κριτήρια επίτευξης, σειρά μεταβλητών και οδηγό 

αξιολόγησης. 

Τα ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑς περιλαμβάνουν τις βασικές δραστηριότητες 

που πρέπει να ασκεί ένας εργαζόμενος για την πλήρη επίτευξη της ικανότητας 

που αναφέρεται στη μονάδα. Κάθε στοιχείο έχει ένα ή περισσότερα κριτήρια 

επιτεύγματος.  
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Τα ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΊΤΕΥΞΗς των στοιχείων ικανότητας περιγράφουν 

ποιοτικούς δείκτες αναφοράς που σχετίζονται με την επίτευξη ή την επιτυχή 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στα στοιχεία ικανότητας.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ είναι η διαδικασία 

συλλογής των πληροφοριών που απαιτούνται για τη θέσπιση ικανοτήτων και 

την κρίση τους έναντι των απαιτήσεων του προτύπου. 

 Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση μπορεί να είναι κανονιστική ή κριτήρια. 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σημαίνει ότι το έργο και τα αποτελέσματα 

ενός ατόμου αναλύονται σε σχέση με ορισμένες προκαθορισμένες τιμές: χρόνο, 

ποιότητα, αριθμός αντικειμένων που έχουν συμπληρωθεί (επιλύονται σωστά), 

ποσότητα παραγόμενου προϊόντος κ.λπ.  

Η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ απαιτεί η ανάλυση των δραστηριοτήτων 

και των αποτελεσμάτων ενός ατόμου να γίνεται σε σχέση με κριτήρια 

επιδόσεων που καθορίζονται από ένα πρότυπο. Η ουσία της χρήσης προτύπων, 

ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση, είναι να αποδειχθεί ότι ένα άτομο 

είναι σε θέση να εκτελέσει τις δραστηριότητες και να επιτύχει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, όπως περιγράφεται στο πρότυπο.  

Σκοπός των επαγγελματικών προτύπων είναι η παροχή σαφών 

ποιοτικών δεικτών αναφοράς για την κατάλληλη απόδοση των δραστηριοτήτων 

που αφορούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης επαγγελματικών προτύπων είναι:  

- ανάπτυξη προγραμμάτων αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής 

κατάρτισης προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις απασχόλησης. 

- βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου των μαθημάτων κατάρτισης. 

- αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων ανεξάρτητα από τον τρόπο 

με τον οποίο αποκτήθηκαν.  
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- εξασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς δεξιοτήτων από τον ένα τομέα 

εργασίας στον άλλο. 

 Τα επαγγελματικά πρότυπα αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για 

τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης. Ένα επαγγελματικό πρότυπο 

παρέχει δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τρεις κύριους τομείς 

κατάρτισης: 

- προσδιορισμός των δεικτών αναφοράς·  

- ανάπτυξη του περιεχομένου του προγράμματος κατάρτισης·  

- θέσπιση κριτηρίων και μεθόδων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων. 

 

 

1.2. ΣΤΌΧΟΙ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ   ΣΤΟΧΟΣ του προγράμματος κατάρτισης αναφέρεται σε αυτό 

που θέλουμε να παραδώσουμε στον συμμετέχοντα, δηλαδή στο θέμα του 

προγράμματος ή της ενότητας  

Οι ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ περιγράφουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που 

πρέπει να αποκτήσει ο συμμετέχων μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος 

κατάρτισης, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσει τις δραστηριότητες που 

περιγράφονται στο επαγγελματικό πρότυπο. Προκύπτουν από την ερμηνεία 

των πληροφοριών που περιέχονται στο επαγγελματικό πρότυπο  

Οι στόχοι αναφοράς μπορούν να διατυπωθούν με διαφορετικούς 

τρόπους. Οι κύριες συνιστώσες των στόχων αναφοράς είναι:  

- Δράσεις - Τι αναμένεται να μπορεί να κάνει ένα άτομο στο τέλος του 

προγράμματος κατάρτισης; 

- Καταστάσεις - Ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες ένα άτομο εκτελεί 

τις ενέργειες που περιγράφονται;  

- Ποιότητα - Ποιο είναι το αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας;  
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- Γνώση και συλλογιστική - Τι πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί ένα άτομο 

για να αποδώσει ικανοποιητικά; 

Στόχος ενός προγράμματος είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα που 

πρέπει να επιτευχθεί. Είναι υποχρεωτικό κάθε πρόγραμμα να έχει τουλάχιστον 

έναν στόχο - ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί.  

Είναι μια δήλωση σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις 

που αναμένεται να επιδείξουν οι συμμετέχοντες στο τέλος του μαθήματος. 

αυτά οδηγούν στην επίτευξη του στόχου. 

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης ενός προγράμματος κατάρτισης, το 

στάδιο του καθορισμού των στόχων του προγράμματος μπορεί να είναι ένα από 

τα πιο δύσκολα καθήκοντα. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν τρία σημαντικά 

στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη:  

1. Πού θέλετε να πάτε; (στόχοι του προγράμματος που καθορίζονται από τις 

προσδιοριζόμενες ανάγκες)·  

2. Πώς θέλετε να φτάσετε εκεί; (μορφή κατάρτισης, προσωπικό, 

προϋπολογισμός, μάρκετινγκ, σχέδια κατάρτισης, υλικοτεχνικές λεπτομέρειες)·  

3. Πώς θα προσδιορίσετε αν έχετε φτάσει εκεί; (αξιολόγηση του 

προγράμματος). 

        Οι ακόλουθες ερωτήσεις είναι χρήσιμες για την ανάλυση των στόχων από 

την άποψη της σαφήνειας.  

Ποιος θα κάνει τη δράση; - Οι στόχοι θα πρέπει να διαμορφώνονται όσον 

αφορά την απόδοση του εκπαιδευόμενου.  

Τι θα κάνει ο μαθητής; - Οι στόχοι διατυπώνονται με όρους παρατηρήσιμων και 

μετρήσιμων συμπεριφορών (θα ισχύουν, θα καταδεικνύουν, θα απαριθμούν, 

θα προσδιορίζουν, θα περιγράφουν, θα δηλώνουν, θα επιλύουν). 
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Υπό ποιες συνθήκες θα αποδώσει ο μαθητής; Υπάρχουν δύο στοιχεία που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη: - Τα μέσα που παρέχονται στον συμμετέχοντα, 

καθώς και τι απαγορεύεται (π.χ.: λεξικό, έντυπα, βιβλία αναφοράς κ.λπ.)·  

- Η κατάσταση στην οποία αναμένεται να αποκτηθεί η συμπεριφορά (π.χ. όταν 

αντιμετωπίζει μια ασυνήθιστη κατάσταση· κατά τη συγκράτηση μιας 

συνάντησης κ.λπ.) 

Ποιο είναι το αναμενόμενο επίπεδο ικανότητας/γνώσης; - Ο στόχος μπορεί να 

διατυπωθεί με βάση τον αριθμό/το ποσοστό των σωστών στοιχείων, την αλλαγή 

της βαθμολογίας σε μορφή έρευνας συμπεριφοράς, αλλά και από την άποψη 

του χρόνου.  

Πότε αναμένεται να καταδειχθεί μια τέτοια συμπεριφορά;  - Το στοιχείο αυτό 

διατυπώνεται συνήθως ως προς τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εμπειρίας (π.χ. 

στο τέλος της συνεδρίας, μετά από ορισμένο αριθμό συνεδριών κ.λπ.). 

 

1.2.1.  Κριτήρια για τη διατύπωση των στόχων 

Όταν ορίζουμε έναν στόχο, πρέπει να διαπιστώσουμε αν είναι:  

- S = συγκεκριμένο και απλό.  

- M = μετρήσιμο.  

- Α = επαρκής.  

- R = ρεαλιστικό και σχετικό, να είναι σε θέση να ενσωματωθεί σε 

πραγματικές καταστάσεις ζωής·  

T =χρονικά πλαισιωμένο; 
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1.3.  ΔΕΊΚΤΕς ΣΚΟΠΟΎ ΚΑΙ ΜΈΤΡΗΣΗς ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΚΑΤΆΡΤΙΣΗς 

Ο στόχος ενός προγράμματος είναι μια γενική δήλωση σχετικά με τα 

αποτελέσματα της κατάρτισης που κάνουμε· Η σύνθεσή του είναι 

ολοκληρωμένη και συνδέεται με μία ή περισσότερες ανάγκες της κοινότητας, 

ενός ιδρύματος, μιας ομάδας.  

Οι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων (επιδόσεων) είναι τρεις τύποι:  

- δείκτες πόρων (χρηματοοικονομικοί, ανθρώπινοι, υλικοί)·  

- δείκτες αποτελεσμάτων (ποσοτικοί και ποιοτικοί)·  

- δείκτες αποδοτικότητας (σχετικά με το κόστος των αποτελεσμάτων).  

 

1.4.  ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΗς ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑς ΚΑΤΆΡΤΙΣΗς 

1.4.1.   Σχεδιασμός μαθημάτων 

Περιλαμβάνει το συνδυασμό πολλών πληροφοριών: ο εκπαιδευτής 

γνωρίζει πλέον τι θέλει ο διοργανωτής από το μάθημα, καθώς και τις επιθυμίες, 

τις ανάγκες, το προσωπικό προφίλ και το επίπεδο κατάρτισης κάθε 

συμμετέχοντα.  

  Στοιχεία που ακολούθησαν στο σχεδιασμό του μαθήματος 

- διατύπωση του σκοπού  

- δήλωση εφικτών στόχων  

- καθορισμός των θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν·  

- προσδιορισμός μεθόδων διδασκαλίας·  

- για τον καθορισμό των μέσων με τα οποία μπορούν να επιτευχθούν οι 

στόχοι·  

- πρόγραμμα με προτάσεις για τη διάρκεια κάθε συνεδρίας (διαίρεση του 

χρόνου σε ξεχωριστές φάσεις του μαθήματος).  

- επιλέγοντας ένα χώρο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, 

ένας χώρος που θα επιτρέψει τη βέλτιστη συμμετοχή·  
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1.4.2.   Διοργάνωση συνεδρίας 

Μια τυπική εκπαιδευτική συνεδρία επικεντρώνεται στη συζήτηση ενός 

θέματος ή στην ανάπτυξη μιας δεξιότητας και έχει τρία διαφορετικά μέρη:  

- προσδιορισμός των γνώσεων των συμμετεχόντων σχετικά με το θέμα και 

παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες να αναλάβουν και να 

εφαρμόσουν το θέμα·  

- παρουσίαση υλικού και παραδειγμάτων·  

- επεξεργασία των δεξιοτήτων πληροφόρησης ή κατάρτισης·  

- κατά τη διάρκεια μιας τακτικής προπόνησης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές εργασίας για να κρατήσουν την 

προσοχή και τα κίνητρα των συμμετεχόντων.  

 

1.4.3.  Δομή μιας συνεδρίας 

Ετοιμασία 

- Έχετε ένα φάκελο που περιέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα, τουλάχιστον σε 

συνοπτική μορφή.  

- να ελέγχει τον χρόνο που απαιτείται για τα διάφορα στάδια της 

διαδικασίας, την αλληλουχία των υλικών, τις παρουσιάσεις, τις ομαδικές 

συζητήσεις κ.λπ.  

- να χρονομενά τις δραστηριότητες για τον διαθέσιμο χρόνο·  

- εξασφαλίζει επαρκή χρόνο και διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά·  

- να οργανώσετε το δωμάτιο και τα υλικά εκ των προτέρων.  

- επαναλαμβανόμενες οδηγίες.  

Προγραμματίστε το μέλλον για το απροσδόκητο 

- να έχουν έτοιμες εναλλακτικές δραστηριότητες σε περίπτωση που η 

ομάδα είναι καλύτερα/λιγότερο προετοιμασμένη από ό,τι περιμένετε·  
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- έχετε οποιεσδήποτε παρουσιάσεις, υλικά και εργαλεία που σκοπεύετε να 

χρησιμοποιήσετε.  

- να επανεξετάσει τον σχεδιασμό για να καθορίσει πού είναι πιθανότερο 

να χρειαστούν αλλαγές· 

Οργάνωση της κατάστασης 

- Πρώτα απ 'όλα, δώστε μια ευρεία παρουσίαση του τι θα συμβεί.  

- παρέχουν οδηγίες σε μικρά τμήματα (βήμα προς βήμα, εάν είναι 

απαραίτητο)·  

- να καθοδηγήσει εν συντομία τους παρατηρητές (εάν υπάρχουν στην 

περίπτωση των δραστηριοτήτων προσομοίωσης) σχετικά με το τι και πώς 

να τηρούν·  

- να τραβήξει και να εστιάσει την προσοχή της ομάδας περιμένοντας τη 

σιωπή, χρησιμοποιώντας διαγράμματα ή σαφείς γραπτές οδηγίες όταν 

είναι απαραίτητο.  

- να έχουμε πάντα κατά νου τους μαθησιακούς στόχους· 

Διευκόλυνση της διαδικασίας 

- διατήρηση βέλτιστης ατμόσφαιρας·  

- δώστε σε όλους κάτι να κάνουν όταν αλληλεπιδράτε μαζί τους. 

- εναλλακτικές τεχνικές·  

- αφήστε την ομάδα να σας βοηθήσει.  

- ορισμός χρονικών δεικτών·  

- να χρησιμοποιούν μικρές ομάδες για να ενθαρρύνουν την επικοινωνία 

και να διευκολύνουν την εκτέλεση μιας σειράς καθηκόντων·  

Διευκόλυνση της μάθησης 

- Συνοψίζοντας όλα όσα συμβαίνουν σε μια μαθησιακή εμπειρία.  

- συντονίζει τον αντίκτυπο της εμπειρίας σύμφωνα με την κατάρτιση των 

συμμετεχόντων·  
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- στον κύκλο μάθησης, να καταστήσουν τα στάδια σαφή και πλήρη και να 

προετοιμάσουν το έδαφος για το επόμενο βήμα· 

  Λεκτική παρουσίαση 

- να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μιλήσουν για την εμπειρία τους με 

αποσπασμένο τρόπο.  

- να ενθαρρύνουν τις συνεισφορές όλων των συμμετεχόντων και να 

χαιρετίζουν όλες τις προσθήκες· Επεξεργασία 

- αναλύει με τους συμμετέχοντες τις δραστηριότητες που διεξάγονται στην 

ομάδα και προσπαθεί να εξάγει συμπεράσματα·  

Γενίκευση 

- παραμένουν αμερόληπτοι σχετικά με τις γενικεύσεις που γίνονται και 

εξάγουν όλες τις προοπτικές·  

- να συζητήσουν την «πολυεπίπεδη μάθηση» (π.χ. αυτοαπασική, ομάδα 

τάξης, ομάδα εργασίας)·  

- ερωτήσεις φράσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκινούν με "πώς", "τι", "ή", 

"γιατί" και να προσπαθούν να συμπεριλάβουν τις λέξεις "σκεφτείτε" ή 

"αισθανθείτε" για να μπορέσετε να εξαγάγετε απαντήσεις. αποφύγετε 

ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν με "ναι" ή "όχι".  

Εφαρμογή 

- να ενθαρρύνουν και να βοηθούν τους συμμετέχοντες να μοιράζονται με 

άλλους τα σχέδια που έχουν για να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει 

(δράση και αλλαγή)· 

  

1.4.4.  Πτυχές που πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διοργάνωση μιας 

συνεδρίας 

  Υπερεκπαίδευση 

- παροχή υπερβολικά λεπτομερών λεπτομερειών·  
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- μιλώντας πάρα πολύ (αντί να ακούτε και να μοιράζεστε ιδέες).  

- αναγκάζοντας τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε συζητήσεις·  

- να φορτώνουν ερωτήσεις έτσι ώστε οι ερωτώμενοι να απαντούν όπως 

επιθυμείτε ή να «ψαρεύουν» συγκεκριμένες απαντήσεις (προτεινόμενες 

απαντήσεις)·  

   Διαπραγμάτευση σχεδιασμού 

- αντιπαρατιδικές συζητήσεις σχετικά με την ερμηνεία του τι συνέβη·  

- υπερασπίζοντας τις απόψεις κάποιου για το τι θα έπρεπε να είχε συμβεί·  

- αλλαγή του τι πρόκειται να συμβεί για την κάλυψη των αναγκών ενός ή 

περισσότερων μελών της ομάδας·  

Συμμετοχή σε ανάρμοστη συμπεριφορά 

- χρήση ακατάλληλης γλώσσας, ανειλικρινούς, σαρκαστικός ή 

χιουμοριστικός σχολιασμός ευαίσθητων ή αμφιλεγόμενων ζητημάτων, 

θρησκείας, μειονοτήτων·  

- κατάχρηση της θέσης σας για να εκφράσετε προσωπικές απόψεις ή να 

επιδείξετε την εμπειρία σας.  

Χρήση ψυχολογικών παιχνιδιών 

- γελοιοποιώντας τους ανθρώπους.  

- απογοήτευση των συμμετεχόντων· 

- ερμηνεία της συμπεριφοράς των ατόμων·  

Υπερφόρτωση 

- δημιουργία περισσότερων δεδομένων από όσα μπορούν να συζητηθούν 

πλήρως·  

- επαναλαμβάνοντας μια δραστηριότητα μέχρι να βγει σωστά.  

- over - ανάλυση δεδομένων· 

Τερματισμός χωρίς τερματισμό 

- αφήνοντας την εφαρμογή όσων έχουν μάθει στην τύχη. 
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1.4.5.   Προτάσεις για διαδραστικές παρουσιάσεις 

- μην κάνετε μια παρουσίαση περισσότερο από 20-30 λεπτά χωρίς επίσης 

να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να κάνουν "κάτι πιο ενεργό" από 

το να ακούσουν.  

- να θέτει ερωτήσεις στην ομάδα·  

- να βοηθήσει την ομάδα να απαντήσει στην ερώτηση αντί να απαντήσετε 

σε αυτήν.  

- να φέρει θέματα συζήτησης στην παρουσίαση.  

- να επιλέξουν μια σημαντική ιδέα για να λάβουν υπόψη και να ζητήσουν 

τη γνώμη της ομάδας - ζητήστε από ένα μέρος της ομάδας να την 

εξετάσει από τη μία πλευρά και ένα άλλο μέρος για να την εξετάσει από 

την αντίθετη άποψη·  

- να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων 

παρουσιάζοντας ο ένας τις απόψεις του άλλου·  

- μπορείτε να εκφράσετε τη δική σας γνώμη.  

- να παρουσιάσουν προβλήματα για την επίλυση - ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να εργαστούν για τα προβλήματα μεμονωμένα.  

- προσθέστε τις δικές σας προβολές σε αυτές της ομάδας.  

- μην παρουσιάζετε πληροφορίες ως διάλεξη. περιστασιακά να παρέχουν 

στους συμμετέχοντες σύντομο υλικό (μία, δύο ή τρεις σελίδες) για να 

διαβάσουν και στη συνέχεια να αναλύσουν·  

- ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εργαστούν ανά ζεύγη και να 

αναλύσουν ένα πρόβλημα·  

- να ζητήσετε όσο το δυνατόν όσες το δυνατόν πιο απαντήσεις·  

- προσθέστε τη γνώμη σας σε εκείνες της ομάδας.  
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- χρησιμοποιήστε την τεχνική της εργασίας σε μικρές ομάδες για να 

αναπτύξετε μια προσέγγιση σε ένα πρόβλημα και, στη συνέχεια, ζητήστε 

τους να αναφέρουν ο ένας στον άλλο - διευκολύνετε τη συζήτηση.  

- κάντε ερωτήσεις στους συμμετέχοντες - εξαγάγετε ιδέες από αυτούς. 

- συνοψίζονται συχνά·  

- χρησιμοποιήστε συγκεκριμένα παραδείγματα.  

- χρησιμοποιήστε χιούμορ. 
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Κεφάλαιο 2ο 

ΜΈΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΈς ΚΑΤΆΡΤΙΣΗς 

 

 

2.1.  ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΕς ΤΗς ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗς ΕΝΗΛΊΚΩΝ 

Τα προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων αποτελούν μέρος της διά βίου 

μάθησης και αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτομίας στη διά βίου 

μάθηση.  Ορισμένες σύγχρονες θεωρίες θεωρούν απαραίτητο να 

αντικατασταθεί το μοντέλο του δασκάλου ως «ειδικός σε έναν τομέα, που 

σύντομα θα ξεπεραστεί από τις επιστημονικές εξελίξεις» (I.Maciuc, 1998) με 

αυτό του δασκάλου-εκπαιδευτή. Υποστηρίζουν ότι ο δάσκαλος πρέπει να είναι 

σε θέση να προσαρμόζεται στο νέο, να αυτοπροπονείται συνεχώς.  

Η βιβλιογραφία προωθεί την ιδέα ότι η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να 

προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο από τα παιδιά και τους εφήβους.  

Από αυτή την άποψη βρίσκουμε διάφορα μοντέλα εκπαίδευσης 

ενηλίκων, από τα οποία παρουσιάζουμε μια σύνοψη:  

- το ανδρόγυνο μοντέλο.  

- το μοντέλο βιωματικής μάθησης·  

- το μοντέλο μάθησης κονστρουκτιβιστών·  

Το ανδραγκόγικο μοντέλο - Andragogy είναι "η τέχνη και η επιστήμη του 

να βοηθάς τους ενήλικες να μάθουν".   Μπορεί να οριστεί ως η επιστήμη που 

ασχολείται με μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων. μια κοινωνική πρακτική που 

σκοπός της είναι η εκπαιδευτική δραστηριότητα που απευθύνεται σε ενήλικες· 

μια μορφή προαιρετικής εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Ο Μ. Νόουλς (1984) είναι συγγραφέας ενός μοντέλου εκπαίδευσης 

ενηλίκων - του ανδραγγογικού μοντέλου. Το Andragogy βασίζεται σε 
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ανθρωπιστικές αντιλήψεις ενηλίκων ως "μορφώσιμες, που χαρακτηρίζονται 

από":  

- ανεξάρτητη αυτο-έννοια·  

- εγγενή κίνητρα· μια βαθιά και ευρεία προηγούμενη εμπειρία (εμπειρία 

ζωής)·  

- μια ψυχολογική ώθηση για να μάθετε?  

- ένας σαφώς καθορισμένος σκοπός που συνήθως καθορίζεται από 

κοινωνικούς ρόλους και ευθύνες.  

Στην τυπική μάθηση, το andragogy λειτουργεί με 5 χαρακτηριστικά, 

θεωρώντας τα ως βασικές αρχές:  

α.  Κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές 

Οι εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίζουν γιατί κάτι είναι σημαντικό για να 

μάθουν και να μάθουν πώς να το γνωρίζουν οι ίδιοι πρώτα. πρέπει να είναι οι 

ίδιοι επαγγελματίες και να αντλούν από τη δική τους εμπειρία·  

β.  Οδηγίες για τους μαθητές 

- Οι ενήλικες δεν θα μάθουν μέχρι να παρακινηθούν.  

- Οι ενήλικες ζητούν βοήθεια για να ξεπεράσουν τις αναστολές, τη 

συμπεριφορά και τις πεποιθήσεις τους σχετικά με τη μαθησιακή 

δραστηριότητα. 

 

2.1.1.  Το βιωματικό μοντέλο μάθησης 

Η βιωματική μάθηση είναι η μάθηση όπου ο μαθητής κάνει κάτι - όχι μόνο 

σκέφτεται κάτι. Η εμπειρία θεωρείται πολύ καλή δασκάλα.   

Χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του μοντέλου είναι: 

- βασίζεται στις εμπειρίες του εκπαιδευόμενου·  

- βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών·  
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- εξασφαλίζει ενεργό διάλογο μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του 

διαμεσολαβητή·  

- περιλαμβάνει ενεργό προβληματισμό (η μάθηση είναι αποτελεσματική 

αφού αναλογιστούμε την κατάσταση στην οποία συμμετείχαμε)·  

- είναι μάθηση βασισμένη στην αντίληψη, όχι βάσει θεωρίας - η βιωματική 

μάθηση προωθεί τις ικανότητες των μαθητών να παρακινούν και να 

εξηγούν ένα θέμα από τη δική τους οπτική γωνία·  

- οι καταστάσεις/προβλήματα προσεγγίζονται από την οπτική γωνία του 

μαθητή και όχι από του συντονιστή·  

- η μάθηση βασίζεται στις έννοιες του μαθητή· δεν υπάρχει «δάσκαλος» 

ανάγνωσης από βιβλία·  

- αξιολόγηση των εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων - η αξιολόγηση 

θεωρείται ως μαθησιακή εμπειρία που οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να 

εφαρμόζουν στον εαυτό τους·  

- η μάθηση είναι προσωποκεντρική - η έμφαση δίνεται στην προσωπική 

μάθηση εντός της ομάδας. 

 

2.1.2.   Ο βιωματικός κύκλος μάθησης 

Ο κύκλος της βιωματικής μάθησης ενσωματώνει τα ακόλουθα τέσσερα 

στάδια:  

- συγκεκριμένη εμπειρία·  

- αντανακλαστικές παρατηρήσεις εμπειριών·  

- γενικεύσεις ως αποτέλεσμα της εμπειρίας και των παρατηρήσεων 

σχετικά με αυτήν·  

- ενεργός πειραματισμός με τη χρήση αφηρημένων εννοιών.  

Γιατί χρησιμοποιούμε βιωματικές μεθόδους: 

- η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική·  
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- τα προσωπικά κίνητρα είναι μεγαλύτερα.  

- παρέχει υψηλότερο επίπεδο κατανόησης των καταστάσεων/εμπειριών·  

- τονίζει τη σχέση μεταξύ γνώσης και προσωπικής εμπειρίας· 

 

2.1.3.  Το μοντέλο μάθησης κονστρουκτιβιστών 

Η κονστρουκτιβιστική εκπαίδευση είναι κάτι περισσότερο από τη 

μεταφορά γνώσεων και τη συγκράτηση των συζητήσεων. Πρόκειται για τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη μάθηση, την αλλαγή 

προοπτικών, την προετοιμασία υλικού για διαφορετικά κανάλια μάθησης, τη 

δημιουργία κοινωνικών καταστάσεων στις οποίες μαθαίνει κανείς από και με 

άλλους. Είναι ταυτόχρονα παρατήρηση δευτέρου βαθμού, δηλαδή 

παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές κατασκευάζουν τη δική τους 

πραγματικότητα, πώς καθορίζουν το μαθησιακό τους περιεχόμενο.  Οι οδηγίες 

εστιάζουν επίσης την προσοχή. 

Έτσι, το κονστρουκτιβιστικό περιβάλλον εξυπηρετεί τη βιωματική 

μάθηση, την καλύτερη ανδραγογογική μέθοδο. 

Είναι προφανές ότι οι ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν ως 

εξής χαρακτηριστικά:  

- τονίζεται η ιδέα του συστήματος στο οποίο είναι ενσωματωμένος ο 

εκπαιδευόμενος·  

- επισημαίνονται κυκλικές διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις, προσδοκίες, 

διαφορές κ.λπ.  

- ο βασικός σκοπός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι η τόνωση της 

περιέργειας.  

- κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ο διαμεσολαβητής 

παρέχει πλαίσια·  
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- λόγω του φαινομένου της "αντίστασης στην αλλαγή" - οι ενήλικες 

συμμετέχοντες χρειάζονται "χρόνο για προβληματισμό (ερωτήσεις που 

τίθενται στην "αριστερά και δεξιά των συναδέλφων", απαραίτητο 

διάλειμμα για χαλάρωση - ακόμη και αν από τη σκοπιά του συντονιστή 

αυτό δεν είναι κατάλληλο).  

- οι πληροφορίες που μεταφέρονται σε μια παρουσίαση επιλέγονται και 

ερμηνεύονται διαφορετικά από κάθε ενήλικα - διαπαραλυτική μεταφορά 

- "ο καθένας επιλέγει αυτές τις πληροφορίες από τις πληροφορίες που 

προσφέρονται και τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελός 

του". 

 

2.1.4.  Μαθησιακό στυλ και εκπαιδευτής 

Υπάρχει μια τάση για τον εκπαιδευτή να χρησιμοποιεί το προτιμώμενο 

στυλ για ένα συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας ως τον μόνο λογικό τρόπο για 

να οδηγήσει σε αποτελεσματική μάθηση.  

Ενώ ο εκπαιδευτής τον καταλαβαίνει απόλυτα, μπορεί να παραμείνει 

ακατανόητος για τους συμμετέχοντες, όπως ένα άτομο που μιλάει τη μητρική 

του γλώσσα μπροστά σε ένα κοινό που δεν καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα.   

  Ερωτηματολόγιο μαθησιακού στυλ 

- Ερωτηματολόγιο στο πρόχειρο 

- Συζήτηση 

 

2.1.5.  Δυναμική της ομαδικής διαδικασίας 

Οι σχέσεις μεταξύ μελών οποιασδήποτε ομάδας είναι περίπλοκες:  

- φυσική φύση - η ύπαρξη μελών σε κοινό χώρο και χρόνο.  

- ψυχολογικής φύσης - ανθρώπινη επένδυση συναισθημάτων, παθών, 

αντιλήψεων των άλλων κ.λπ.· 
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- κοινωνικά - πολιτιστικά - ανταλλαγή ενός κοινού συνόλου αξιών και 

αρχών σε έναν συγκεκριμένο τομέα, που ονομάζεται επίσης 

κοινωνικοπολιτισμικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον·  

Η αποτελεσματικότητα της ομάδας εξαρτάται από:  

- να εστιάσει τις προσπάθειες στην επίτευξη των ομαδικών καθηκόντων·  

- τη χρήση ενός γενναιόδωρου συνόλου γνώσεων και δεξιοτήτων στις 

αναληφθείς δράσεις·  

- καθορισμός στρατηγικών για την επίτευξη των στόχων·  

Οι οργανωτικές δεξιότητες του εκπαιδευτή θα καθορίσουν την 

αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της ομάδας. Ο εκπαιδευτής πρέπει να 

καθοδηγεί την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα 

με τους επιδιωκόμενους στόχους και τα αποτελέσματα που επιθυμεί να 

επιτύχει.  
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2.2.   ΕΝΕΡΓΗ ΜΆΘΗΣΗ 

Κάθε μαθησιακή διαδικασία είναι ενεργή. Η σύγχρονη γνωστική επιστήμη 

επιβεβαιώνει τη θεωρία των προηγούμενων φιλοσόφων ότι η μάθηση είναι 

ενεργή και όχι παθητική.  

Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό μας δημιουργεί συνεκτικές εικόνες από ένα 

συνονθύλευμα εντυπώσεων που θα μας κατακλύσουν αν δεν τις 

ταξινομήσουμε και δεν τις συμπυκνώσουμε και δεν μετατρέψουμε αυτό που 

βιώνουμε σε έννοιες που έχουν νόημα για εμάς (π.χ. σε μια συζήτηση που 

προσέχουμε ορισμένα θέματα αγνοώντας τα άλλα).  

Συγκρίνετε την κατάσταση όπου, έχοντας φτάσει σε μια άγνωστη πόλη, 

σας παραλαμβάνονται από το αεροδρόμιο με αυτοκίνητο και οδηγούνται στο 

ξενοδοχείο σας, με την κατάσταση όπου σας παρέχεται ένα ενοικιαζόμενο 

αυτοκίνητο και ένας χάρτης για να φτάσετε στον προορισμό σας μόνοι σας.  Σε 

ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι πιο πιθανό να θυμάστε το δρόμο προς το 

αεροδρόμιο όταν φεύγετε από την πόλη;  

Για να μάθετε κάτι που κολλάει στη μνήμη απαιτεί την ενεργό συμμετοχή 

του μαθητή - απαιτεί την αποκάλυψη γρίφων ή την προσπάθεια να τα 

κατανοήσετε λογικά.  

Όσο πιο ενεργή είναι η μάθηση, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι. 

Ως εκπαιδευτής - ο ρόλος σας είναι έμμεσος. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε 

να δημιουργήσετε ένα κλίμα που βοηθά τους άλλους να μάθουν, αλλά δεν 

μπορείτε να μάθετε γι 'αυτούς.  

Η οργάνωση των εργασιών θα είναι ευκολότερη αν λάβουμε υπόψη τα 

εξής:  

- προσδιορισμός των προσδοκιών των συμμετεχόντων·  

- εξηγώντας τους στόχους και τους κανόνες - οι συμμετέχοντες πρέπει να 

κατανοήσουν τι έχετε προετοιμάσει για αυτούς, πρέπει να γνωρίζουν αν 
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θέλετε να συμμετάσχουν όλοι, πώς θα εκτιμηθούν στη συζήτηση, πώς να 

υποστηρίξουν τις απόψεις τους και ούτω καθεξής.  

- να προετοιμάσει ασκήσεις που δίνουν έμφαση στην ενεργό συμμετοχή - 

η παθητική ακρόαση και η λήψη σημειώσεων έχει ως αποτελέσματα τη 

λήψη λιγότερων πληροφοριών από τους συμμετέχοντες και με 

διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την ενεργό συμμετοχή μέσω 

ερωτήσεων, διαλόγου και ανοικτής επίλυσης προβλημάτων·  

- να εκφράζετε συχνά τις απόψεις σας, όσο πιο δραστήριες είναι οι 

ασκήσεις, τόσο πιο σημαντικό είναι να εκφράσετε τις απόψεις σας στους 

συμμετέχοντες, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν την πρόοδό τους σε 

έναν τομέα που μπορεί να μην τους είναι εξοικειωμένος·  

- θα πρέπει να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες τη γνώμη τους σχετικά με 

την προπόνηση, ποια είναι τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες και οι τομείς 

που θα μπορούσαν να βελτιωθούν·  

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι πιο αποτελεσματικές μορφές 

μαθησιακών δραστηριοτήτων, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ορισμένα 

«βασικά στοιχεία» σχετικά με τις οργανωμένες δραστηριότητες για ενήλικες:  

- καθορίζει το σκοπό της συμμετοχής του ενήλικα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ή σε επανεκπαίδευση·  

- μεθόδους χρήσης που αποσκοπούν στην άμεση συμμετοχή των 

συμμετεχόντων (ομαδικές συζητήσεις, εργασίες μικρών ομάδων, 

οργάνωση επίπλων με μη παραδοσιακό τρόπο, διεύθυνση με το όνομα 

κ.λπ.)·  

- αξιοποιήστε στο έπακρο τον πνευματικό και πρακτικό «θησαυρό» του 

μορφωτέου.  
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- κάθε άνθρωπος μπορεί να μάθει σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά όχι υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες - πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα ευνοϊκό για 

τη μάθηση·  

- να εξισορροπήσει τα διανοητικά και συναισθηματικά συστατικά της 

μάθησης.  

- μοιραστείτε τα συναισθήματα και τις απόψεις σας με τους μαθητές, αλλά 

μην τους κυριαρχήσετε.  

- να δημιουργήσετε συνθήκες άμεσης αντιπαράθεσης με πρακτικά, 

κοινωνικά ή ερευνητικά ζητήματα για να διασφαλίσετε ότι η κατάρτιση 

είναι αποτελεσματική για τους μαθητές σας· 

Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης ενηλίκων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τα εξής:  

- Οι ενήλικες πρέπει να γνωρίζουν γιατί πρέπει να μάθουν ένα 

συγκεκριμένο πράγμα.  

- οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα πειραματιζόμενη.  

- οι ενήλικες προσεγγίζουν τη μάθηση ως διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων·  

- οι ενήλικες μαθαίνουν πιο παραγωγικά όταν το αντικείμενο έχει αξία για 

αυτούς με άμεση δυνατότητα εφαρμογής.  

- οι οδηγίες για τους ενήλικες θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο 

στη διαδικασία και λιγότερο στο περιεχόμενο που πρέπει να μάθουν·  

- οι ενήλικες θα πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους·  

- οι ενήλικες ενδιαφέρονται περισσότερο για θέματα που σχετίζονται με το 

επάγγελμα ή τη ζωή τους. 
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2.3.  ΜΈΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑς 

Μέθοδος = τεχνική με την οποία κοινοποιείται το περιεχόμενο για την 

επίτευξη των στόχων κατάρτισης.   

  Πρέπει: 

- καλύπτουν τα στοιχεία που στοχεύουν στη μαθησιακή διαδικασία: 

γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες·  

- να προσαρμοστούν στην ομάδα·  

- αντικατοπτρίζουν το βιωματικό μοντέλο μάθησης·   

- να είναι συμβατά με την εμπειρία των συμμετεχόντων·   

- να είναι σύμφωνες με τις ικανότητες των εκπαιδευτών.  

Μέσα είναι όλα τα εργαλεία ή τα υποστηρικτικά υλικά με τα οποία 

εφαρμόζεται η μέθοδος, π.χ. φύλλα, πίνακες, φυλλάδια, βίντεο, ήχος, 

παρουσιάσεις, Power Point κ.λπ. 

 

2.3.1.  Παρουσίαση (έκθεση) 

Η παρουσίαση είναι μια δραστηριότητα που στοχεύει στη μετάδοση 

πληροφοριών, γεγονότων, θεωριών ή αρχών. Οι μορφές παρουσίασης μπορεί 

να κυμαίνονται από μονόπλευρες παρουσιάσεις έως έμμεσα με τη συμμετοχή 

συμμετεχόντων μέσω ερωτήσεων και συζητήσεων. Λόγω του περιεχομένου, οι 

παρουσιάσεις επικεντρώνονται περισσότερο στους εκπαιδευτές από άλλες 

τεχνικές. 

 

2.3.2.  Ανταλλαγή ιδεών 

Τεχνική συλλογής και επαλήθευσης πληροφοριών, τόνωσης της 

δημιουργικότητας, ανοίγματος της επικοινωνίας. Κάθε συμμετέχων εκφράζει 

μια άποψη, η οποία δεν επικρίνεται από τους άλλους, αλλά τους παρακινεί να 

συνεχίσουν την προηγούμενη συλλογιστική τους. 
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2.3.4.  Ερωτηματολόγιο 

Οι συμμετέχοντες απαντούν σε ερωτήσεις από ένα έντυπο (προφορικό ή 

γραπτό)· Αυτό διεγείρει την ανδραγογογική αξία της ερώτησης και το δίλημμα· 

δεν είναι μια εξέταση, αλλά ένα εργαλείο οικοδόμησης στάσης. 

 

2.3.5.  Η περιπτωσιολογική μελέτη 

Η περιπτωσιολογική μελέτη είναι μια ανάλυση μιας υποθετικής 

κατάστασης στην οποία οι συμμετέχοντες εντοπίζουν μαθήματα δράσης και 

λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με το δικό τους σύστημα αξιών, απόψεις και 

συναισθήματα τόσο για την κατάσταση όσο και για το περιεχόμενο που έχουν 

μάθει κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού μαθήματος. Μια περιπτωσιολογική 

μελέτη περιγράφει εν συντομία μια κατάσταση όπου υπάρχει ένα δίλημμα. 

Αυτό το δίλημμα αποτελεί τη βάση της συζήτησης. Οι μικρές ομάδες μπορούν 

να συζητήσουν ποια στρατηγική μπορεί να αντιμετωπιστεί. Στη μεγάλη ομάδα 

οι διαφορετικές απόψεις μοιράζονται. 

 

2.3.6.  Παιχνίδι ρόλων 

Δύο ή περισσότεροι άνθρωποι παίζουν ρόλους σε ένα προκαθορισμένο 

σενάριο, μπαίνουν στον χαρακτήρα. Συμπετάνουν διαφορετικές συμπεριφορές 

από ό, τι συνήθως. Στο τέλος του παιχνιδιού ρόλων είναι σημαντικό να βγούμε 

από το ρόλο και να επιστρέψουμε στην προσωπικότητά του. 

 

2.3.7.  Προσομοίωση 

Η προσομοίωση είναι η σταδιοποίηση καταστάσεων παρόμοιων με αυτές 

της πραγματικής ζωής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα όταν 

προκύψουν. Μια κατάσταση παίζεται, όχι ένας χαρακτήρας. ο προσομοιωτής 

διατηρεί την ατομικότητα, τις αξίες, τις στάσεις τους κ.λπ. 
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2.3.8.  Επίδειξη 

Επίδειξη είναι η παρουσίαση μιας μεθόδου μέσω της πραγματικής 

εργασίας του εκπαιδευτή, με τους μαθητές να βοηθούν παθητικά. 

χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία τεχνικών υψηλού κινδύνου ή υψηλής 

ευθύνης. 

 

2.3.9.  Αναγκαστική επιλογή 

Είναι μια τεχνική έκφρασης επιλογών, έκφρασης της στάσης απέναντι σε 

μια συγκεκριμένη αμφιλεγόμενη ιδέα ή κατάσταση, χρησιμοποιώντας την υπέρ 

ή την κατά απάντηση. 

 

2.3.10.  Εργασία με φυλλάδια 

Τα φυλλάδια είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μετάδοση 

πληροφοριών, θεωριών και στατιστικών στο κοινό. Αναπτύσσονται σε ομάδες 

που εξασκούν την ικανότητα σύνθεσης των βασικών και τα διατηρούν 

κατανοητά. 

 

2.3.11.  Τεχνικό Ενυδρείο 

Παροχή ενός πλαισίου στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να 

ασκήσουν παρατήρηση που συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 

κατανόησης των διαφορών απόψεων. Μερικοί είναι στην ομάδα 

αλληλεπίδρασης, άλλοι παρατηρούν και στη συνέχεια επικοινωνούν αυτό που 

έχουν παρατηρήσει. 
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2.3.12.   Τεχνική μωσαϊκού 

Κάθε μέλος της ομάδας γίνεται ειδικός σε μια συγκεκριμένη εργασία. 

Διδάσκει στους συναδέλφους της ομάδας αυτό το κομμάτι, τότε κάθε ένας από 

τους συναδέλφους του έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το θραύσμα δημόσια. 

Αναπτύσσει ομαδική εμπιστοσύνη και ικανότητα κατάρτισης. 

 

 

2.3.14.   Τεχνική θραύσης πάγου 

Κάθε συμμετέχων μιλάει για τον εαυτό του (ταυτότητα, προσδοκίες, 

σχετικό ανέκδοτο, ψευδώνυμο κ.λπ.) προκειμένου να εξοικειωθεί με τους 

άλλους. 
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Κεφάλαιο 3ο 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗς ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗς 
 

 

3.1.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗς ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑς ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑς ΣΕ ΕΝΉΛΙΚΕς 

Η επικοινωνία περιλαμβάνει δομημένη αλληλεπίδραση σε δύο επίπεδα:  

- το περιεχόμενο ή το αντικείμενο της ανακοίνωσης   

- τη διαδικασία ή τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν 

σχετικά με το θέμα (Παγόβουνο της επικοινωνίας) 

 

3.1.1.  Βασικές προϋποθέσεις επικοινωνίας 

Εκδότη 

- για να είστε σίγουροι για τη χρησιμότητα των πληροφοριών που 

μεταδίδετε. 

- γνωρίζουν τον παραλήπτη· 

- να προσαρμόσει το μήνυμα στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του 

παραλήπτη· 

- επιλέξτε το κατάλληλο μέσο. 

- Επιλέξτε την καταλληλότερη ώρα για να παραδώσετε το μήνυμα 

Δέκτης 

- για να ακούσετε προσεκτικά τον αποστολέα. 

- να είναι δεκτικοί, ευαίσθητοι στον αποστολέα. 

- να υποδείξει στον αποστολέα τα καταλληλότερα μέσα επικοινωνίας· 

- να ξεκινήσει η απάντηση· 
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3.1.2.  Ικανότητα ακρόασης 

Σημαντική πτυχή:  

- γνέφετε απαλά και περιμένετε.  

- κοιτάξτε προσεκτικά το ηχείο.  

- χρησιμοποιήστε εκφράσεις όπως: "Καταλαβαίνω", "αλήθεια"  

- επαναλάβετε τα τελευταία λόγια που είπε ο ομιλητής·  

- πείτε στον ομιλητή τι καταλάβατε από αυτά που είπατε·  

- αν δεν καταλαβαίνετε, προτείνετε να σας δώσουν λεπτομέρειες.  

- μην διακόπτετε το ηχείο. 

 

3.1.3.   Χαρακτηριστικά του μηνύματος 

Προσελκύει την προσοχή - Πρέπει να διαφέρει από άλλα μηνύματα που 

ανταγωνίζονται για το χρόνο του παραλήπτη. Για παράδειγμα: ένα σύντομο, 

χειρόγραφο μήνυμα - αντί για το συνηθισμένο, τυπωμένο - είναι ένας τρόπος 

να τραβήξετε την προσοχή. 

Η περιττή επίπλωση – θα πρέπει να επαναθεροποιείται αρκετές φορές – 

τεχνική που χρησιμοποιείται σε άρθρα εφημερίδων ή/και συνοψίζεται στην 

τελευταία παράγραφο ή στον τίτλο (εάν έχει γραφτεί)· ο εκδότης θα πρέπει να 

αποφεύγει την υπερβολική απόλυση. 

Προσφέρει πρόβες - Πρέπει να μεταδίδεται μέσω διαφόρων καναλιών, 

όπως προφορικά και γραπτώς, ή να μεταδίδεται περισσότερες από μία φορές 

μέσω του ίδιου καναλιού (π.χ. τηλεοπτικές διαφημίσεις). 

 

3.1.4.  Πτυχές της λεκτικής επικοινωνίας: 

- Διαύγεια 

- Ακρίβεια  

- Ενσυναίσθηση  
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- Ειλικρίνεια  

- Αναψυχή  

- Οπτική επαφή  

- Εμφάνιση  

- Στάση  

- Μηχανισμοί ομιλίας  

- Φωνητική πίσσα και ένταση  

- Ένταση φωνής  

- Λεξικό και έμφαση  

- Ταχύτητα  

- Χρήση παύσης 

 

3.1.5.  Μη λεκτικοί δίαυλοι επικοινωνίας 

- φυσική εμφάνιση.  

- έκφραση προσώπου.  

- οπτική επαφή.  

- γλώσσα του σώματος (χειρονομίες, στάση του σώματος, στάση)·  

- χώρο (όσον αφορά την απόσταση που διατηρείται μεταξύ των 

συνομιλητών)· 

Δυναμική σημαίνει να είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό που θέλεις να 

πετύχεις. Σημαίνει να είσαι ξεκάθαρος για το τι χρειάζεσαι. Σημαίνει 

αντιπαράθεση και χρειάζεται πολύ θάρρος. Μερικοί λένε ότι είναι δύσκολο να 

είσαι δυναμικός, άλλοι, με το δικό τους στυλ, λένε ότι είναι πολύ εύκολο. Ο 

στόχος είναι να λύσετε προβλήματα και να πάρετε τα μέγιστα αποτελέσματα. 
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3.1.6.  Εμπόδια επικοινωνίας 

- τη νοοτροπία και τα όρια κατανόησης του ατόμου·  

- τα συμφέροντα και τα οφέλη που προκύπτουν από την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν·  

- έλλειψη εμπιστοσύνης στις θετικές επιπτώσεις της κατάρτισης·  

- φόβος της αδυναμίας «εφαρμογής στην πράξη» των γνώσεων που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος·  

- έλλειψη ενδιαφέροντος, απάθεια, αδράνεια, ηλικία, άγχος κ.λπ.   

- αποκλίνουσες πεποιθήσεις 

- Ειδικά για τον εκπαιδευτή: προσωπικότητα εκπαιδευτή, τρόπος 

παρουσίασης. προσωπική εμπειρία· προσωπικές απόψεις· τικ. 

Στερεότυπα. 

- Ειδικά για τον εκπαιδευόμενο: γενική ατμόσφαιρα στην ομάδα. 

στοιχεία/στόχους προσωπικότητας· κόπωση. παρεμβολές μηνυμάτων· 

προσωπικές δεξιότητες κάθε ατόμου. 

 

3.1.7.  Τεχνική ανάκρισης 

Οι κύριες φορές που χρησιμοποιούνται ερωτήσεις και απαντήσεις:  

- επιβεβαίωση ότι η ομάδα ακολουθεί τη διαδικασία μάθησης·  

- έλεγχος του επιπέδου γνώσεων των μαθητών·  

- λήψη σχολίων από τους μαθητές·  

- έναρξη συζήτησης·  

- τον καθορισμό του επιπέδου επίγνωσης της κατάστασης στην ομάδα·  

- οι μαθητές θα βοηθηθούν να μάθουν μόνοι τους.   
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3.1.7.   Κατηγορίες ερωτήσεων: 

- Ανοιχτές ερωτήσεις 

- Ουσιαστικές ή διευκρινιστικές ερωτήσεις 

- Κλειστές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την 

απάντηση «ναι» ή «όχι» 

 

3.1.8.  Διαπροσωπικές δεξιότητες 

- επίγνωση της σημασίας της διατήρησης θετικής στάσης απέναντι στην 

εργασιακή ατμόσφαιρα·  

- γνώση του τρόπου παροχής και λήψης ακριβών πληροφοριών με τη 

χρήση τεχνικών ανάκρισης και ενεργού ακρόασης·  

- γνωρίζοντας πώς να διαχειρίζεστε τα συναισθήματα όταν αντιμετωπίζετε 

ένα πρόβλημα ή μια σύγκρουση.  

- αποτελεσματική χρήση της φωνής.  

- τεχνικές διαχείρισης προσωπικού χρόνου·  

Οι διαμεσολαβητές πρέπει να έχουν παραφράζοντας δεξιότητες - 

βάζοντας στα δικά τους λόγια αυτό που έχει πει ένα άλλο άτομο. Αυτό βοηθά 

στον έλεγχο της ακρίβειας της αντίληψης και διαβεβαιώνει τον ομιλητή ότι αυτό 

που ήθελαν να πουν ήταν κατανοητό. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει 

την ικανότητα να ερμηνεύει τη μη λεκτική και παραβερική επικοινωνία. 

 

3.2.  ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΎΣΚΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ 

 

Η σύγκρουση περιλαμβάνει κάθε μορφή αντίθεσης μεταξύ ατόμων ή 

ομάδων που προκύπτει από την απόκλιση ή την ασυμβατότητα των θεμάτων 

και απορρέουν από πραγματική ή αντιληπτή ασυμβατότητα μεταξύ των 

στόχων, των αξιών, των κανόνων ή των κινήτρων των μερών 
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Υπάρχουν δύο κατηγορίες συγκρούσεων:  

- αυτές που προκύπτουν μεταξύ των συμμετεχόντων·  

- μεταξύ του εκπαιδευτή και των συμμετεχόντων. 

Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις:  

- απλές παρανοήσεις σχετικά με τα καθήκοντα που ανατίθενται·  

- λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των εκπαιδευομένων·  

- διαφορές μεταξύ των εκπαιδευομένων· 

 

3.2.1.   Αντιμετώπιση της αντίστασης 

Η αντίσταση μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, δηλαδή 

συμμετέχοντες οι οποίοι: 

- μιλήστε μεταξύ σας.  

- αργούν·  

- είναι παθητικές·  

- βαριούνται.  

- προσπαθήστε να εκτρέψετε τη συζήτηση.  

- που ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αντιμετωπίζουν τους άλλους.  

- προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε ενέργειες που μοιάζουν με εκκλησία 

και στρέφονται κατά του εκπαιδευτή, του θέματος, της μεθόδου μάθησης 

ή άλλων μαθητών 

 

3.2.2.  Τεχνικές ελέγχου συγκρούσεων 

Στην προσέγγιση της επίλυσης συγκρούσεων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερος 

ρόλος στα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας, τα οποία αποτελούν τη συχνότερη 

αιτία της κατασκευής καταστάσεων σύγκρουσης μέσω της διαφορετικής 

κατανόησης μιας κατάστασης και των στοιχείων της, της έλλειψης κοινής 

γλώσσας, της έλλειψης δεξιοτήτων επικοινωνίας κ.λπ. 
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Ενεργός ακρόαση σημαίνει όχι μόνο κατανόηση των λέξεων, αλλά 

υπέρβαση του νοήματος τους.  

Οι γλωσσικές τεχνικές είναι εκείνες που μειώνουν το επίπεδο επίκλησης 

συναισθηματικών λέξεων όπως η επίκληση, η επίκληση. 
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Κεφάλαιο 4ο 

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗς ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑς ΚΑΤΆΡΤΙΣΗς 
 

4.1.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΟΦΊΛ ΚΆΘΕ ΜΑΘΗΤΉ 

Αυτό το προφίλ μπορεί να επιτευχθεί καλώντας τους συμμετέχοντες να 

παρουσιάσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, τις δεξιότητές τους, γιατί 

παρακολουθούν το μάθημα και τι περιμένουν από αυτό.  

Ζητώντας από τους μαθητές να πάρουν συνέντευξη ο ένας από τον άλλο 

για αυτά τα θέματα και στη συνέχεια παρουσιάζοντας τις πληροφορίες ο ένας 

στον άλλο.  

Ζητώντας από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο (όνομα, προσόντα και πρακτική εμπειρία, επαγγελματικές 

δεξιότητες, προσδοκίες από το μάθημα, κίνητρα για κατάρτιση) - τα 

συμπληρωμένη έντυπα μπορούν να διαβαστούν από τον εκπαιδευτή ή από 

κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. 

 

4.2.  ΙΚΑΝΌΤΗΤΕς ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΏΝ 

- Διαφάνεια σχετικά με το σκοπό της κατάρτισης 

- Δεξιότητες στο σχεδιασμό του σχεδίου εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

- Κατανόηση της δυναμικής/της διαχείρισης της διαφορετικότητας 

- Ομαδικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης συγκρούσεων 

- Δεξιότητες επικοινωνίας 

- Γνώση της παιδαγωγικής 

- Γνώση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευομένων 

- Φύση 

- Δημιουργικότητα 
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- Συναισθηματική σταθερότητα 

 

 

4.3.   ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑ 

4.3.1.  Πλεονέκτημα 

Μειώνει το βάρος που βαρύνει κάθε εκπαιδευτή, ενώ ο ένας εκπαιδευτής 

αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη, ο άλλος μπορεί να παράσχει βοήθεια. 

Επηρεάζει θετικά την ποιότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτών και 

συμμετεχόντων. Αυξάνει το κύρος του εκπαιδευτή στα μάτια των 

συμμετεχόντων. Καθιστά δυνατή την κοινή χρήση της εργασίας και τη μείωση 

της κόπωσης και της εξάντλησης. 

Παρέχει μια διεγερτική ποικιλομορφία για τους συμμετέχοντες, καθώς 

είναι ευκολότερο να βαρεθείτε όταν εργάζεστε με πολλούς εκπαιδευτές.  

ΟΠ. Ροβίδης έχει έναν πιο γρήγορο τρόπο να αυξήσει την ποιότητα μιας 

προπόνησης. 

 

4.3.2.  Μειονεκτήματα 

Περισσότερος χρόνος για το σχεδιασμό και την ανάλυση των συνεδριών. 

Μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους συμμετέχοντες εάν οι εκπαιδευτές έχουν 

διαφορετικές προοπτικές. Οι εκπαιδευτές μπορεί να έχουν διαφορετικούς 

ρυθμούς εργασίας. Μπορεί να συμβούν πάρα πολλές παρεμβάσεις 

εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές μπορεί να έχουν παρόμοια πλεονεκτήματα και 

αδυναμίες. Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

χρονικούς περιορισμούς που εμποδίζουν την κατάλληλη ανάλυση. 
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4.3.3.  Προετοιμασία ομαδικής δραστηριότητας 

            Συμφωνήστε για το πώς θα συνεργαστείτε κατά τη διάρκεια της περιόδου 

προετοιμασίας αυτού του σεμιναρίου. Συζητήστε και κοινοποιήστε 

οποιεσδήποτε πληροφορίες ή προσδοκίες έχετε σχετικά με τη συμμετέχουσα 

ομάδα. Αποφασίστε ποιοι θα είναι οι ρόλοι σας την πρώτη ή τη δεύτερη ημέρα 

του εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Συμφωνήστε για το πώς μπορείτε να παρέμβετε 

σε ζητήματα που σχετίζονται με το χρόνο. Αποφασίστε για την ώρα των 

καθημερινών συναντήσεων. Αποφασίστε πώς θα αντιμετωπίσετε ως ομάδα 

διάφορα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν - π.χ. συμμετέχοντες που μιλούν 

πάρα πολύ ή καθόλου, αργοπορημένοι κ.λπ. 

 

 

4.4.  ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗς ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑς ΚΑΤΆΡΤΙΣΗς 

4.4.1.  Χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης: 

- μια μερική αξιολόγηση της διαδικασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί στο 

τέλος κάθε ημέρας·  

- τελική αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης·  

Θα αναλύσει το πρόγραμμα σε σχέση με:  

- σκοπός·  

- τους στόχους·  

- την περίοδο και το χρόνο που έχει χορηγηθεί·  

- αναμενόμενα άμεσα αποτελέσματα·  

- εκτιμώμενες επακόλουθες επιπτώσεις κ.λπ. 

 

4.4.2.  Πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση 

- με άμεση παρατήρηση κατά τη διάρκεια προγράμματος κατάρτισης·  
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- με σύντομα ερωτηματολόγια ή ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος για τη μέτρηση του επιπέδου άνεσης των συμμετεχόντων 

κ.λπ.·  

- ανάπτυξη ερωτηματολογίου που θα δοθεί στους συμμετέχοντες για να 

συμπληρώσουν στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης·  

- προετοιμασία άσκησης αξιολόγησης στο τέλος του προγράμματος ή μετά 

από σύντομο χρονικό διάστημα (κατά την έναρξη ενός νέου 

προγράμματος με τους ίδιους συμμετέχοντες, για παράδειγμα)·  

- uνα τραγουδήσει ένα ερωτηματολόγιο λίγες εβδομάδες ή μήνες μετά το 

πρόγραμμα κατάρτισης για να μετρήσει εάν οι συμμετέχοντες θυμούνται 

τι έχουν μάθει και εφαρμόζουν·  

- vείναι η επιλογή των συμμετεχόντων μετά από μια ορισμένη περίοδο και 

η συνεντεύξεών τους·  

- να εκλέξει ομάδα συμμετεχόντων ή/και άλλων ενδιαφερόμενων μερών 

και να διενεργήσει ομαδική αξιολόγηση για την εξέταση συγκεκριμένων 

θεμάτων. 

 

4.4.3.  Τι πρέπει να αξιολογηθεί; 

- Ποιο είναι το επίπεδο ικανοποίησης από την ποιότητα της εργασίας;  

- Πώς μπορούν να μεταφερθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος στην 

πράξη;  

- Ποιες επιτυχίες έχουν επιτευχθεί (σε ατομικό, οργανόπεδο ή/και 

κοινοτικό επίπεδο);  

- Ήταν αποτελεσματική η επένδυση που πραγματοποιήθηκε στο 

πρόγραμμα; 

Η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά σημαντική επειδή: 
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- Μας βοηθά να διαπιστώσαμε κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και 

οι στόχοι του προγράμματος και να προσδιορίσουμε τρόπους βελτίωσης 

των προγραμμάτων κατάρτισης.  

- Μπορεί να μας δώσει καλούς λόγους για να παρακολουθήσουμε ή να 

αλλάξουμε αποφάσεις σχετικά με το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, τη δομή του (σχεδιασμός, χρόνος, στυλ, περιεχόμενο). 

- Είναι επίσης ένας τρόπος μέτρησης της συνάφειας και της χρησιμότητας 

του προγράμματος κατάρτισης σε σχέση με τους αντίστοιχους 

συμμετέχοντες ή οργανισμούς. 

- Μπορεί να εντοπίσει και να αναλύσει τις δυσκολίες ή τα προβλήματα που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν περαιτέρω σε τέτοια προγράμματα 

κατάρτισης. 

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δοκιμή διαφορετικών μεθόδων και στην 

επιλογή των καταλληλότερων. 

- Μπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για ορισμένους πόρους που 

χρησιμοποιούνται ακατάλληλα ή αντιοικονομικά.  

- Μπορεί να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

κατάρτισης (πόροι που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την αξία που 

αποκτήθηκε).  

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει τη χρησιμότητα, την 

αποτελεσματικότητα σε άλλα άτομα/οργανισμούς (χρηματοδότες, 

δικαιούχους, παρόχους). 

 

4.4.4.  Λειτουργίες αξιολόγησης 

a.  Διαγνωστικά - συγκεκριμένες ερωτήσεις 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:  

- αξιολογούν το διαδραστικό μάθημα.  
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- να περιέχουν και να αντιμετωπίζουν την ποιότητα της οργάνωσης των 

μαθημάτων και της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή-συμμετέχοντος·  

- οι αξιολογήσεις που δίνουν οι συμμετέχοντες μπορούν να οργανωθούν 

σε κλίμακα 5 βημάτων από πολύ φτωχές έως εξαιρετικές/πολύ καλές·  

- αφορά τη σαφήνεια και την ποιότητα των πληροφοριών που 

διαβιβάζονται·  

- στοχεύουν στην ποιότητα και την οργάνωση των συζητήσεων· 

b.  Ενημερωτικά - αναμενόμενα αποτελέσματα 

- παρέχει δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μαθημάτων και των 

εκπαιδευτών 

c.  Αθροιστικά (παγκόσμια)- αναμενόμενα αποτελέσματα 

- παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το μάθημα και τους 

εκπαιδευτές, με επιπτώσεις στη λήψη αποφάσεων από το προσωπικό· 

- Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν το μάθημα στο σύνολό 

του, το περιεχόμενο του μαθήματος, την προσπάθεια που καταβάλλει ο 

εκπαιδευτής για την αύξηση της προσβασιμότητας και της 

αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της δραστηριότητας. 

 

4.4.5.  Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτή 

- Αυτοαξιολόγηση των διδακτικών δεξιοτήτων.  

- Μια σύντομη περίληψη των θετικών πτυχών του έργου καθώς και 

εκείνων που χρήζουν βελτίωσης·  

- Ένα περίγραμμα ενός σχεδίου για τη βελτίωση του έργου.  

- Περίληψη των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την τελευταία 

αυτοαξιολόγηση όσον αφορά τη βελτίωση της δραστηριότητας. 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να εκπληρώσουν διάφορους ρόλους: 

πρότυπο, άτομο πόρων, κίνητρο, επόπτης, διαμεσολαβητής. 
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4.4.6.  Βασικοί κανόνες στα σχόλια 

- -Θα πρέπει πάντα να δίνετε στους μαθητές στους οποίους θέλετε να 

δώσετε σχόλια την ευκαιρία να "σκεφτούν πρώτα τα δικά τους 

αποτελέσματα".  

- Δώστε όσο το δυνατόν πιο θετικά σχόλια, όπως "αυτή ήταν μια καλή 

απόφαση", "συνεχίστε" κ.λπ.  

- Προτείνετε, πιο εποικοδομητική ανατροφοδότηση θα ήταν να πείτε "θα 

μπορούσατε να δοκιμάσετε ..." αντί να πει "κάντε αυτό και θα είναι 

καλύτερα"  

- Μην δίνετε αρνητικά σχόλια - αντί να λέτε "μην το κάνετε με αυτόν τον 

τρόπο", πείτε "τι θα γινόταν αν το δοκιμάτατε με αυτόν τον τρόπο;".  

- Δώστε σχόλια το συντομότερο δυνατό μετά το συμβάν - όσο αργότερα 

έρθει τόσο λιγότερο αποτελεσματικό θα είναι.  

- Εστιάστε τα σχόλια στον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκετε τη 

συμπεριφορά και όχι ως γενική δήλωση. "Σε είδα όταν διέκοψες..." και 

όχι "δεν είσαι καλός ακροατής...".  

- Αναφέρετε γεγονότα, όχι κρίσεις αξίας - σχολιάστε τι είδατε, όχι τι 

ερμηνεύατε από αυτό που συνέβη· αφήστε την ερμηνεία στους μαθητές, 

μετά την παρουσίαση της εκδήλωσης. 

 

4.4.7.  Τέλος του μαθήματος 

Το τέλος ενός μαθήματος περιλαμβάνει τρία στάδια: ενοποίηση, 

αξιολόγηση και σχεδιασμό ενός σχεδίου δράσης για τον τρόπο εφαρμογής των 

νέων γνώσεων.  

Η ενοποίηση της μεταφοράς γνώσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

μπορεί να είναι μια διαδικασία παρόμοια με εκείνη που λαμβάνει χώρα στο 
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τέλος μιας ημέρας εκπαίδευσης ή ενότητας, για παράδειγμα μέσω ενός 

προσωπικού ημερολογίου ή φύλλων εργασίας.   

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ολοκληρώνει κάθε συμμετέχοντα κάνοντας 

αξιολόγηση της συμμετοχής του σε σχέση με τον σκοπό της συνάντησης, μπορεί 

να διενεργεί προφορική ομαδική αξιολόγηση ή μπορεί να συζητήσει προσωπικά 

κάθε εκπαιδευόμενο. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προβεί στη δική του 

αξιολόγηση του τρόπου προετοιμασίας και διεξαγωγής της συνάντησης, 

προσδιορίζοντας τους πόρους για τη βελτίωση των μελλοντικών εργασιών· 

μπορεί επίσης να υποβληθεί έκθεση μαθημάτων (κατόπιν αιτήματος του 

διοργανωτή). 
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