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Σν έξγν «Βησκαηηθή παηδαγσγηθή ησλ θαηαπηεζκέλσλ» ήηαλ κηα ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία δχν εηψλ κεηαμχ 5 νξγαληζκψλ απφ ηελ Σνπξθία, ηε Βφξεηα Μαθεδνλία, 

ηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Ηηαιία. Σελ θνηλνπξαμία απνηεινχζαλ νη 

νξγαληζκνί: Έλσζε Δθπαίδεπζεο θαη Νενιαίαο Γθαδηαληέπ (Σνπξθία), CEFE 

Μαθεδνλία (Βόξεηα Μαθεδνλία), Έλσζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε ησλ 

Αηόκσλ κε Αλαπεξία (Διιάδα), EURO-NET (Ιηαιία) θαη Balkanska Agenciya 

za Ustoychivo Razvitie (Βνπιγαξία), νη νπνίνη αλέπηπμαλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα λα απμήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ δηδαζθφλησλ, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ 

θαζεγεηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε εζληθφ ή δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αλάγθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ  νη νξγαλψζεηο-εηαίξνη θαηά ηελ 

θξίζε ησλ πξνζθχγσλ είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ, ε βειηίσζε ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο, ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ε ελδπλάκσζή ηνπο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ε παηδεία, ε 

πξφζβαζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε μέλε γιψζζα θαη ε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε. Ζ 

αλάιπζε αλαγθψλ ησλ νκάδσλ ζηφρσλ πεξηιακβάλεη δχν δηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Πξψηνλ, είλαη ε αλάγθε ησλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ. 

Γεχηεξνλ, είλαη ε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηψλ, εθπαηδεπηψλ θαη δηακνξθσηψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλάγθε ησλ ελειίθσλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην 

έξγν «Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή ησλ Καηαπηεζκέλσλ» μεθίλεζε πξψηα λα θάλεη κηα 

αλάιπζε αλαγθψλ ησλ ελειίθσλ πξνζθχγσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ νη 

θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο 

ησλ ελειίθσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα είλαη ελεξγνί 

ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο αληί λα είλαη παζεηηθνί φπσο ν αθξναηήο. Κάζε εηαίξνο 

ππνζηήξημε απηφ ην έξγν κε δηεμαγφκελεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο 

αλάγθεο κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ εξγαζία κε ηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο, 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εγρεηξηδίσλ θαηάξηηζεο, ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο, ηε 

δηνξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ γηα δηαθξαηηθέο δξάζεηο θαη εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σα πξντφληα ηνπ έξγνπ είλαη: 1) Έθζεζε έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο 

αλάγθεο γηα εξγαιεία θαη κεζφδνπο εξγαζίαο κε ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο. 2) 

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο γηα Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ. ηε ζπλέρεηα, ην πξφγξακκα 

ζπλερίζηεθε κε ηελ εθπαίδεπζε 20 εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ απφ ηελ Σνπξθία, ηελ 

Ηηαιία, ηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία θαη ηε Βφξεηα Μαθεδνλία, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζεί ε πνηφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ 

νξγαλψζεσλ πνπ εξγάδνληαη κε πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Ζ πξψηε Δθπαίδεπζε γηα 

Δθπαηδεπηέο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο 
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Σνπξθίαο. Ζ δεχηεξε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2019 ζηελ Ορξίδα ηεο 

Βφξεηαο Μαθεδνλίαο. Οη εθπαηδεπηέο πνπ εθπαίδεπζαλ, νξγαλψζεθαλ ηνπηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πινπνίεζεο θαη έθηαζαλ ζε 300 ελήιηθεο πξφζθπγεο θαη θνηλσληθά 

κεηνλεθηνχληα άηνκα, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο κεζνδνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ γηα λα βνεζήζνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πην ζεκαληηθά 

ζέκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κάζεζεο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηάο ηνπο. Σν εκπνξηθφ 

ζήκα ηνπ έξγνπ είλαη ην Bottom up Education θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο είζηε 

εππξφζδεθηνη λα ειέγμεηε ηηο ηειεπηαίεο ελεκεξψζεηο θαη εξγαιεία γηα εζάο 

http://www.bottom-up-education.com/ 

Σασ ευχόμαςτε ζνα ευχάριςτο ταξίδι ςτην επαγγελματική ςασ καριζρα! 

  

http://www.bottom-up-education.com/
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Οδεγφο 

Eθπαηδεπηψλ 

 

 

B 
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I. ΜΙΑ ΤΝΣΟΜΗ ΘΔΧΡΙΑ ΜΑΘΗΗ 

Ζ κάζεζε πεξηγξάθεη κηα δηαδηθαζία πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην ζηφρν ησλ αιιαγψλ 

κεηαμχ δχν ρξνληθψλ ζηηγκψλ. Ο φξνο "κάζεζε" είλαη κηα πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθεί 

θάηη πνπ δελ κπνξεί λα παξαηεξεζεί. 

Έλα άηνκν εηζέξρεηαη ζε κηα θαηάζηαζε κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα κάζεζε θαη 

καζαίλεη θάηη θαηλνχξγην ην νπνίν, ζε κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ ζεκείν, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Σν εάλ ε ρξνληθή πεξίνδνο εληφο ηεο 

νπνίαο εθηπιίζζεηαη απηή ε εθκάζεζε εθηείλεηαη ζε έηε, εβδνκάδεο ή θαη κφλν ιίγα 

δεπηεξφιεπηα εμαξηάηαη απφ ην πνηα καζεζηαθή έθβαζε πξέπεη λα ηεξείηαη. Έλα 

άηνκν κπνξεί λα ρξεηαζηεί αξθεηέο εβδνκάδεο γηα λα κάζεη ηε ζσζηή πξνθνξά κηαο 

μέλεο γιψζζαο, λα κάζεη έλαλ αξηζκφ ηειεθψλνπ κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα, αιιά 

λα πάξεη ρξφληα γηα λα κάζεη πψο λα ρεηξίδεηαη ζσζηά ηνπο αλζξψπνπο. 

Απηή ε θαηαλφεζε ηεο κάζεζεο βαζίδεηαη ζε κηα άπνςε ηνπ αλζξψπνπ σο φλησλ 

αλεμάξηεηεο ζθέςεο θαη δξάζεο, αζθψληαο αηνκηθή επζχλε, νη νπνίνη είλαη ελεξγνί 

θαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην ζηφρν λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε κάζεζή 

ηνπο. Γελ ππάξρεη απηφκαηνο "κεραληζκφο κάζεζεο" πνπ λα πεξηκέλεη λα 

ελεξγνπνηεζεί απφ θάπνηα ηπραία δηέγεξζε απφ ην πεξηβάιινλ. Οη ελήιηθεο, 

εηδηθφηεξα, καζαίλνπλ απηφ πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ, γηαηί θαίλεηαη φηη έρεη λφεκα λα 

ην πξάμεη. Σα πξάγκαηα πνπ έλα άηνκν καζαίλεη αξγφηεξα ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα 

θαηαθηήζεη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. 

Ζ κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην άηνκν. Χο εθπαηδεπηήο δελ είζηε ζε ζέζε λα δείηε 

κέζα ζε εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ επηδηψθνπλ λα κάζνπλ θάηη κε ηελ ππνζηήξημή 

ζαο. Μφλν αξγφηεξα, κέζσ ηεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα, ζα είζηε 

ζε ζέζε λα δείηε αλ έρεη καζεπηεί θάηη. Δάλ ν ζπκκεηέρσλ εμαθνινπζεί λα κελ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο ελφο ζεκηλαξίνπ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηίπνηα δελ έρεη 

κάζεη. Ζ καζεζηαθή ηνπο επηηπρία κπνξεί επίζεο λα παξνπζηαζηεί εβδνκάδεο ή κήλεο 

αξγφηεξα, φηαλ ζπλαληνχλ κηα ζπγθξίζηκε θαηάζηαζε ζηελ «πξαγκαηηθή» δσή θαη 

είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ πνξεία ζε απηή 

ηελ θαηάζηαζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είζηε πάληα ζε ζέζε 

λα πξνζδηνξίζεηε εάλ έρεη απνθηεζεί ή φρη θάηη ζην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ. Απηή ε 

αλνηρηή θαηαλφεζε ηεο κάζεζεο είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ην πιαίζην ηνπ κνληέινπ 

βησκαηηθήο κάζεζεο. 
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1. Δθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

Σν πξψην εξψηεκα πνπ πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε είλαη γηαηί νη ελήιηθεο επηζπκνχλ λα 

κάζνπλ ζηελ πξψηε ζέζε. Καηά θαλφλα, ηα παηδηά δελ εξσηνχληαη νχηε θαλ εάλ 

ζέινπλ λα κάζνπλ θαη δελ ηνπο δίλεηαη θαλέλα ιφγν γηα θάηη ηέηνην. Ζ θνηλσλία 

ππαγνξεχεη φηη έλα παηδί πξέπεη λα κάζεη, θαη γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, θαίλεηαη 

θπζηθφ φηη πξέπεη λα κάζνπλ γηα λα βξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία. Γηα ηνπο 

ελήιηθεο, απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ. Απηφ είλαη πεξηζζφηεξν κηα ζπλεηδεηή απφθαζε γη 

'απηνχο. Έρνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο γηα λα ζέινπλ λα κάζνπλ θάηη θαη είλαη 

απηνί πνπ απνθαζίδνπλ πφηε, πψο θαη κε πνηνλ ζα ην κάζνπλ. Έλα πξάγκα πνπ 

ζίγνπξα αλήθεη εδψ είλαη ε αλάγθε κάζεζεο. 

Καηά θαλφλα, φηαλ ηα ελήιηθα άηνκα παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθά καζήκαηα, 

δηαζέηνπλ ήδε μερσξηζηά απνδεδεηγκέλνπο θαη ζρεηηθά εδξαησκέλνπο κεραληζκνύο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηδησηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θαηαζηάζεσλ δσήο. Όζν νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηά ηα άηνκα είλαη «νπδέηεξεο» (π.ρ. κηα μέλε 

γιψζζα), απηέο νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα κέζα δελ ζα είλαη θαζφινπ πξνθαλή. Χζηφζν, 

εάλ σο εθπαηδεπηήο ζέιαηε λα επηζεκάλεηε ζηξαηεγηθέο (π.ρ. κηα έλλνηα κάξθεηηλγθ) 

πνπ ζπγθξνχνληαη κε απηέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξέπεη λα αλακέλνπκε αληίζηαζε. 

Χο εθπαηδεπηέο, είκαζηε εχθνια πεηξαζκέλνη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο λα ππνζέζνπκε 

φηη νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί λα κάζνπλ. Χζηφζν, κηα 

άξλεζε ή πξνθαλήο «κε κάζεζε» απφ ηέηνηα άηνκα γεληθά δελ έρεη ηίπνηα λα θάλεη 

κε ηελ ηθαλφηεηα κάζεζεο, κάιινλ κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθψλ ηνπο ζηξαηεγηθψλ 

θαη σο εθ ηνχηνπ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πξνζσπηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ, γηα ηνπο ελήιηθεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη κηα επθαηξία γηα 

ηε ζύγθξηζε ησλ κέζσλ ηνπο κε απηά ησλ άιισλ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα θξίλνπλ ηελ 

επηηπρία ηνπο. Δίλαη πην πηζαλφ λα πεηζζνχλ απφ ηελ άκεζα νξαηή επηηπρία κηαο 

δηαθνξεηηθήο ζηξαηεγηθήο απ 'φ, ηη απφ έλαλ εθπαηδεπηή πνπ ηνπο κηιάεη. Απηφ είλαη 

επίζεο κηα έληνλε αληίζεζε κε ηα παηδηά. Σα παηδηά είλαη πνιχ πην επηξξεπή ζε 

«πηζηεχνπλ» φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη ελήιηθεο ηνπο επέηξεςαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ είλαη ζεκαληηθέο θαη βηψζηκεο. Γεδνκέλνπ φηη ε επηηπρήο εθαξκνγή 

είλαη γεληθά απαξαίηεηε γηα λα πείζεηε ηνπο ελήιηθεο, είλαη θαιή ηδέα λα 

αληηκεησπίζεηε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζε νκάδεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηθψλ ηνπο ζηξαηεγηθψλ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε απηά ησλ 
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άιισλ θαη κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο 

ζηα αηνκηθά ξεπεξηφξηα ηνπο. 

Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζήο καο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ελήιηθεο 

γεληθά αζρνινύληαη κε ηελ «πξαγκαηηθόηεηα», ζα ζέιακε λα ξίμνπκε κηα ζχληνκε 

καηηά ζην ξφιν ζαο σο εθπαηδεπηή. ε έλα ζεκηλάξην είζηε ελήιηθαο κεηαμχ άιισλ 

ππεχζπλσλ ελειίθσλ. Γελ είζηε νχηε «θαιχηεξνη» νχηε «πην έμππλνη» απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο - έρεηε αλαπηχμεη ηηο δηθέο ζαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ζθέςεο ζην 

κπαιφ ζαο θαη ηε δηθή ζαο αηνκηθή άπνςε γηα ηνλ θφζκν σο απνηέιεζκα ηεο 

παηδηθήο ζαο ειηθίαο, ηεο ηζηνξίαο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο - έρνπλ 

θάλεη κε ηνπο δηθνχο ηνπο μερσξηζηνχο ηξφπνπο. Ζ κφλε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

εζάο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη φηη είζηε θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (ηφζν ζην ζέκα φζν θαη ζηε κεζνδνινγία). Χζηφζν, ελαπφθεηηαη ζηνλ 

ζπκκεηέρνληα λα απνθαζίζεη εάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεηε είλαη ζεκαληηθέο γη 

'απηφλ ή φρη. 

2. Πώο επεμεξγαδόκαζηε ηηο πιεξνθνξίεο από ην πεξηβάιινλ καο; 

Γηαβάδεη ή αθνύεη θάηη θαη δελ κπνξεί λα ην ζπκεζεί κεηά – είλαη κόλν έλα 

πξόβιεκα γηα ηνπο ελήιηθεο;  

Παξαηεξείηε επίζεο ηηο εηδήζεηο ζηελ ηειεφξαζε θαη δηαπηζηψλεηε φηη ζηε ζπλέρεηα 

φια φζα κπνξείηε λα ζπκεζείηε είλαη νη πξψηεο θαη ηειεπηαίεο αλαθνξέο πνπ είδαηε; 

Τπήξμε επίζεο κηα πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεηε δηαβάζεη έλα θείκελν θαη 

ζθέθηεθε φηη θαηαιάβαηε ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζαο δεηήζεθε λα 

επαλαιάβεηε ηηο πην ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο, κφλν γηα λα δηαπηζηψζεηε φηη δελ 

κπνξείηε λα ην θάλεηε; 

Γελ εζηηάζαηε; Δίλαη ε ηθαλφηεηά ζαο λα δηαηεξείηε πιεξνθνξίεο ιηγφηεξν απφ φηη ζα 

έπξεπε λα είλαη; Ή κήπσο ήηαλ απιψο έλα θπζηνινγηθφ πεξηζηαηηθφ; Απηφ ζπκβαίλεη 

πάληα φηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα ζπκεζεί θάηη; Οη ελήιηθεο είλαη ηδηαίηεξα 

επηξξεπείο ζ 'απηφ, είλαη πην μεραζκέλνη ζηε ιατθή ζχιιεςε; 

Ο εγθέθαινο σο θίιηξν ηξηώλ επηπέδσλ  

Οη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ είλαη επθνιφηεξν λα 

θαηαλνεζνχλ κφιηο εζηηάζεηε πην πξνζεθηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην αλζξψπηλν 

λνπ ιακβάλεη θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ. 
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Καηά θαλφλα, ε ιεηηνπξγία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ηνπ εγθεθάινπ ζεσξείηαη σο 

θίιηξν ηξηψλ επηπέδσλ. Απηά ηα επίπεδα νξίδνληαη σο εμαηξεηηθά βξαρππξφζεζκε 

κλήκε, βξαρππξφζεζκε κλήκε θαη καθξνρξφληα κλήκε. Ο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ 

απμάλεηαη φιν θαη κηθξφηεξνο απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν. ην ηέινο κφλν έλα 

κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηηο νπνίεο βνκβαξδίδακε θάζε κέξα θαηαιήγνπκε ζηε 

καθξνρξφληα κλήκε καο. 

Δμαηξεηηθά βξαρππξόζεζκε κλήκε 

Ση ζπκβαίλεη ζε εμαηξεηηθά βξαρππξφζεζκε κλήκε; Πεξίπνπ 10 εθαηνκκχξηα ηεκάρηα 

πιεξνθνξηψλ απνζηέιινληαη ζηνλ εγθέθαιν απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα (κάηηα, 

απηηά, αίζζεζε επαθήο θ.ιπ.) θάζε δεπηεξφιεπην, φκσο γλσξίδνπκε κφλν φηη 

επεμεξγαδφκαζηε έλα κηθξφ θιάζκα απηψλ. Όιεο απηέο νη εληππψζεηο παξακέλνπλ 

ζηα θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ καο γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα κε ηε κνξθή ειεθηξηθψλ 

ξεπκάησλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε εμαηξεηηθά ζχληνκε κλήκε είλαη 

επίζεο γλσζηή σο "κλήκε αληίιεςεο". Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ξεχκαηα 

εμαθαλίδνληαη κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο λα αθήλνπλ πίζσ ηνπο 

νπνηαδήπνηε δηαρξνληθά ίρλε. Δπνκέλσο, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαλ ράζεθαλ. 

Μφλν εθείλεο νη εληππψζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο - θαη γηα ηηο νπνίεο ινηπφλ 

γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξν - θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ ζην επφκελν επίπεδν κλήκεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε έληαζε ησλ ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ είλαη 

αξθεηά κεγάιε ψζηε λα επηθέξεη ρεκηθέο αιιαγέο ζηνλ εγθέθαιν. 

 

 

 

 

 

 

 

Βξαρππξόζεζκε κλήκε  

Μαθξνπξόζεζκε κλήκε 

Μαθξνπξφζεζκε απνζήθεπζε ζην κπαιφ 

Βξαρππξόζεζκε κλήκε 

Απνζήθεπζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 
πιεξνθνξηψλ γηα πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα 

Δμαηξεηηθά βξαρππξόζεζκε κλήκε 

Ζ αληίιεςε ελφο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ 

 

 

Perception of a large volume of information 



14 
 

Ση ζπκβαίλεη κεηά απφ απηφ ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε; Μφλν εθείλεο νη εληππψζεηο 

πνπ είλαη αξθεηά ηζρπξέο ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε ρεκηθνχο δεζκνχο είλαη ζε ζέζε λα 

θηάζνπλ ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε. Αιιά αθφκε θαη απηέο νη ζπλδέζεηο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ζηαζεξέο θαη κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ γηα άιιε κηα θνξά εάλ εηζαρζνχλ 

ππεξβνιηθά πνιιέο λέεο πιεξνθνξίεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Χο απνηέιεζκα 

ηεο απψιεηαο κλήκεο κεηά απφ αηπρήκαηα, αλαθαιχθζεθε φηη νη πιεξνθνξίεο 

παξακέλνπλ ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά πξηλ ηειηθά 

απνζεθεπηνχλ ζηε κνξθή πξσηετλψλ ζε καθξνρξφληα κλήκε. Δάλ ζπκβαίλεη θάηη 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ην νπνίν δηαηαξάζζεη ηελ παξαγσγή απηψλ 

ησλ «πξσηετλψλ κλήκεο» (π.ρ. ην ζνθ πνπ πξνθχπηεη απφ έλα αηχρεκα), ε κεηαηξνπή 

ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε είλαη κεησκέλε. 

Ζ βξαρππξφζεζκε κλήκε κπνξεί λα ιάβεη κφλν πεξίπνπ επηά ζηνηρεία ηαπηφρξνλα. 

Γη 'απηφ δελ έρεη ζεκαζία αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλα αληηθείκελα ή γηα ζπλαθή 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία. Μπνξείηε λα θαληαζηείηε απηή ηε κλήκε σο βηβιηνζήθε, ζηελ 

νπνία δελ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ επηά βηβιία. Αλ ζέιεηε λα 

δψζεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε απηφ ην βηβιηνζήθε, ηφηε 

πξέπεη είηε λα θάλεηε ηα βηβιία πνιχ παρηά, είηε λα ηα γξάςεηε ζε πνιχ κηθξφ ηχπν. 

Μαθξνπξόζεζκε κλήκε  

Ση ζπκβαίλεη κε ηηο πιεξνθνξίεο ζε καθξνρξφληα κλήκε; Όζν πην καθξέο θαη πην 

εληαηηθέο είλαη νη ζπλαιιαγέο ζαο κε κηα ζεηξά πιεξνθνξηψλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη 

ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηεο παξαγσγήο πξσηετλψλ, δεκηνπξγψληαο έηζη κφληκεο 

"θαηαζέζεηο" ζηνλ εγθέθαιν. Χο απνηέιεζκα απηψλ, έλα άηνκν δελ ζα μεράζεη πηα 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Σν γεγνλφο φηη νη ειηθησκέλνη ζπρλά έρνπλ 

ιεπηνκεξείο αλακλήζεηο απφ ηελ παηδηθή ηνπο εκπεηξία είλαη έλα παξάδεηγκα ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζηε καθξά κλήκε 

απνζεθεχνληαη εθεί γηα πάληα. 

Μπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηε καθξνρξφληα κλήκε κε κηα βηβιηνζήθε. Απηή ε 

βηβιηνζήθε θαίλεηαη δηαθνξεηηθή απφ ηε βηβιηνζήθε ζε βξαρππξφζεζκε κλήκε. έρεη 

πεξηζψξηα γηα άπεηξν αξηζκφ βηβιίσλ. Έηζη ζε απηή ηε βηβιηνζήθε ην πξφβιεκα δελ 

είλαη πιένλ ν αξηζκφο ησλ βηβιίσλ, αιιά ην πψο ζα βξνχκε έλα βηβιίν εάλ δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ιίγν. Χο εθ ηνχηνπ, φπσο θαη ζε κηα κεγάιε βηβιηνζήθε, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαπηχμνπκε έλα θαιφ ζχζηεκα κε ην νπνίν ζα νξγαλψζνπκε θαη 
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αξγφηεξα ζα βξνχκε απηά ηα βηβιία. Σν γεγνλφο φηη έλα θνκκάηη πιεξνθνξηψλ έρεη 

απνζεθεπηεί ζε καθξνπξφζεζκε κλήκε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη κπνξεί λα 

θαιείηαη αλά πάζα ζηηγκή. Δίλαη πνιχ πην πηζαλφ λα έρεη "ραζεί" θάπνπ θαη φηη ζα 

κπνξέζνπκε λα ην βξνχκε κφλν φηαλ είκαζηε ζε ζέζε λα ζπκεζνχκε ην κνλνπάηη κε 

ην νπνίν ηέζεθε εθεί ή φηαλ έξζνπκε ζε επαθή κε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα απφ ην 

πεξηβάιινλ καο. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα: Γνθηκάζηε θαη ζπκεζείηε ηα νλφκαηα 

φισλ ησλ άιισλ θνηηεηψλ απφ ην ηειεπηαίν έηνο ζην ζρνιείν. Οη πηζαλφηεηεο είλαη 

φηη δελ ζα κπνξέζεηε λα ην θάλεηε απηφ. Χζηφζν, εάλ θάπνηνο ζαο έδηλε κηα ιίζηα 

πνπ πεξηιάκβαλε φια ηα ζσζηά νλφκαηα, θαζψο θαη άιια ηξηάληα νλφκαηα, 

πηζαλφηαηα δελ ζα είραηε πξνβιήκαηα λα δηαρσξίδνπλ φια ηα νλφκαηα πνπ δελ 

αλήθαλ. 

Πιεξνθνξίεο πνπ θαηαθέξλνπλ λα θζάζνπλ ζηε καθξνπξόζεζκε κλήκε  

Πνηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα θάλνπλ κέζσ απηψλ ησλ ζηαδίσλ θαη λα 

νινθιεξψζνπλ ην ηαμίδη ηνπο ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε; Καηά θαλφλα, νη 

πιεξνθνξίεο έρνπλ θαιή πηζαλφηεηα λα πεξάζνπλ απφ έλα θίιηξν φηαλ: 

• πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζηνλ καζεηεπφκελν, δειαδή ηελ πεξηέξγεηα ηνπ αηφκνπ, ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ή αθφκα θαη ηνλ ζπκφ ηνπ,  

• μππλά ηηο ζπζρέηηζεο κέζα ζηνλ εθπαηδεπφκελν, δειαδή νη λέεο πιεξνθνξίεο είλαη 

ζε ζέζε λα καλδαιψζνπλ ηα πξάγκαηα πνπ ην άηνκν έρεη ήδε “ζπλεηδεηνπνηήζεη”, 

• ρξεζηκνπνηείηαη επαλεηιεκκέλα απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν ή θαιείηαη επαλεηιεκκέλα 

απφ ηνλ ρξήζηε γηα λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

Σόλσζε ζπλαηζζεκάησλ θαη δεκηνπξγία δεζκώλ!  

Ζ άκεζε παηδαγσγηθή ζπλέπεηα απηήο ηεο γλψζεο είλαη ε εμήο: ηελ αθνινπζία ησλ 

ζεκηλαξίσλ ζα πξέπεη πάληα λα πξνζπαζείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ καζεηψλ κε θάπνην ηξφπν, λα δεκηνπξγήζεηε ζπλδέζκνπο ζε ήδε γλσζηά 

πξάγκαηα ή λα ζπζρεηίζεηε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο π.ρ. κε έλα αλέθδνην, έλα 

αζηείν ή θάηη παξφκνην. Πάληα λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο θάζεηο γηα αλαζθφπεζε ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ζαο θαη λα παγηψζεηε απηφ πνπ έρεηε κάζεη γηα παξάδεηγκα 

εθαξκφδνληάο ην ή δεκηνπξγψληαο λέν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ απηφ πνπ έρεη ήδε 

καζεπηεί. 
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Οη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ αηόκσλ  

Παξάιιεια κε απηέο ηηο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ ίδην βαζκφ ζε φινπο, 

ππάξρνπλ δηάθνξεο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε άηνκν επεμεξγάδεηαη ηηο 

πιεξνθνξίεο: Δίραηε πνηέ ηελ εκπεηξία πνπ αθνχζαηε αθξηβψο ζηελ ίδηα έθζεζε ζην 

ξαδηφθσλν σο θίινο, αιιά φηαλ ην ζπδεηάηε αξγφηεξα κε ην ίδην άηνκν παξαηεξείηε 

φηη ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκεζεί πνιχ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο απφ φηη ήζαζηαλ; 

πλαληήζαηε επίζεο αλζξψπνπο πνπ ήηαλ πνιχ θαινί ζην λα ζπκνχληαη ηηο κπξσδηέο; 

Δίζηε ν ίδηνο έλα άηνκν πνπ είλαη θαιφ ζην λα ζπκάηαη ιεπηνκέξεηεο απφ 

θσηνγξαθίεο, θσηνγξαθίεο, θ.ιπ .; 

Γηαθνξεηηθά αηζζεηήξηα θαλάιηα κέζσ ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο  

Κάζε άηνκν αληηιακβάλεηαη πιεξνθνξίεο κέζσ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ. Με 

θαλάιηα, ελλννχκε αθξφαζε, φξαζε, κπξσδηά θαη γεχζε. Γηα λα δνχκε, πξέπεη λα 

θάλνπκε κηα πεξαηηέξσ δηάθξηζε κεηαμχ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο αλίρλεπζεο εηθφλσλ, 

αληηθεηκέλσλ θιπ. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ είλαη πνιχ θαινί ζηελ απνξξφθεζε θαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ φηαλ αθνχλε κηα νκηιία αιιά πνπ δελ θάλνπλ θαιά φηαλ 

παξνπζηάδνληαη κε ηελ ίδηα νκηιία γξαπηή κνξθή. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πάληα 

επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ρέξηα ηνπο γηα λα «πηάζνπλ» θάηη. Κάζε (πγηήο) 

άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο κέζσ φισλ απηψλ ησλ θαλαιηψλ, 

αιιά είλαη πξνθαλέο φηη απηέο νη πιεξνθνξίεο δηαηεξνχληαη θαη επεμεξγάδνληαη κε 

πνηθίινπο βαζκνχο επηηπρίαο. Δίλαη κηα θαιή ηδέα λα πξνζπαζήζεηε λα κάζεηε πνηνο 

ηχπνο πξνζψπνπ είζηε. Απηφ ζαο δηεπθνιχλεη λα κάζεηε. Μπνξείηε λα ην 

νινθιεξψζεηε κε κηα ζεηξά δνθηκψλ. 

Δλεξγνπνηήζηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα θαλάιηα  

Αλεμάξηεηα απφ ην πνην θαλάιη θάλεηε πεξηζζφηεξε ρξήζε φηαλ ιακβάλεηε 

πιεξνθνξίεο, αληηιακβάλεζηε θάηη θαη απφ ηα άιια θαλάιηα. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν είλαη θαιχηεξν λα απνξξνθάηε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο δηαχινπο. Πάξηε ην παξάδεηγκα ησλ βξαδηλψλ εηδήζεσλ ζηελ 

ηειεφξαζε. Δδψ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νκηινχκελεο πιεξνθνξίεο ππνζηεξίδνληαη 

επίζεο απφ εηθφλεο. Απηά κπνξεί λα είλαη είηε ηαηλίεο είηε γξαθηθά. 

Δάλ είλαη δπλαηφλ, πξέπεη επίζεο λα κηιήζεηε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηα 

δηάθνξα θαλάιηα θαη λα ηνπο πξνθαιέζεηε λα αλαθαιχςεηε ηνλ ηχπν ηνπο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ δηαζέηνπλ εθηελή καζεζηαθή εκπεηξία ζα κπνξνχλ λα 
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βειηηψζνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ «θαθέο 

ζρνιηθέο εκπεηξίεο» κπνξνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα θαζνξίζνπλ κηα απφ ηηο αηηίεο 

απηψλ ησλ εκπεηξηψλ: Δίλαη πηζαλφ φηη φηαλ θνηηνχζαλ ζην ζρνιείν ηα θαλάιηα κέζσ 

ησλ νπνίσλ είλαη θαιχηεξα ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο δελ δηεγέξζεθαλ. 

πκπεξάζκαηα  

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη: 

• Όηαλ μερλάκε θάηη, γεληθά απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη παξνπζηάζηεθαλ 

ηαπηφρξνλα πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο, φηη απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ είραλ βξεη 

αθφκα ηε καθξνρξφληα κλήκε ηνπο θαη φηη ηνπο απνκαθξχλζεθαλ λέεο πιεξνθνξίεο ή 

/ θαη εκπεηξίεο. 

• Χο εθπαηδεπηήο, κπνξείηε λα δηαδξακαηίζεηε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμαζθάιηζε φηη 

νη πιεξνθνξίεο είλαη ζε ζέζε λα θηάζνπλ ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε. Γεκηνπξγήζηε 

δεζκνχο κε ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ ήδε καζεπηεί, δψζηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ 

επθαηξία λα εμεηάζνπλ ηα πξάγκαηα πνπ δηδάζθνληαη θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε απηά θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα ηαθηηθά ζηάδηα ηεο 

αλαζεψξεζεο ζηα ζρέδηά ζαο. 

• Οη άλζξσπνη απνξξνθνχλ πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο κέζσ δηαθφξσλ 

θαλαιηψλ. 

• Οη άλζξσπνη δελ είλαη ζε ζέζε λα απνξξνθνχλ πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ δηαθφξσλ 

θαλαιηψλ κε ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα. 

• Γηα ην ιφγν απηφ, ζην ζεκηλάξηφ ζαο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεηε πιεξνθνξίεο κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κέζα απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

θαλάιηα. 
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3. Σα βήκαηα ηεο κάζεζεο 

Σέζζεξηο ηύπνη λέσλ δεμηνηήησλ:  

δελ κπνξεί θαλείο λα δεη ηε κάζεζε. Όπσο έρνπκε ήδε πεη, ε κάζεζε ζπκβαίλεη 

φηαλ έλα άηνκν έρεη απνθηήζεη λέεο ηθαλφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε έλα ρξνληθφ 

ζεκείν ζην παξειζφλ. Με άιια ιφγηα, ην άηνκν έρεη «αιιάμεη» κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ ζηηγκψλ. ε ζρέζε κε ηνλ αλζξψπηλν λνπ, ε εθκάζεζε ζεκαίλεη φηη νη λέεο 

πιεξνθνξίεο έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε. Οη λέεο ηθαλφηεηεο 

θαζηζηνχλ δπλαηφ γηα έλα άηνκν λα ελεξγεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη ηθαλφηεηεο 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο θχξηεο νκάδεο: 

Γλσζηηθή 

Οη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηγξάθνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθθξάδνπλ, κέζσ κλήκεο 

ή / θαη ζθέςεο, εηδηθέο γλψζεηο ή / θαη λα βξίζθνπλ ιχζεηο ζε νξηζκέλα 

θαζήθνληα θαη πξνβιήκαηα. 

Φπρνθηλεηηθή 

Οη ςπρνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηγξάθνπλ ηελ ηθαλφηεηα κε ηελ νπνία κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξηζκέλα πιηθά ή εξγαιεία. 

πλαηζζεκαηηθή 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα 

αλαπηχζζεη θαη, φηαλ είλαη απαξαίηεην, λα αιιάδεη, ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο, ηα πξάγκαηα ή ηα γεγνλφηα. 

Κνηλσληθν-επηθνηλσληαθή 

Οη θνηλσληθέο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο πεξηγξάθνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

δηακφξθσζεο ζρέζεσλ κε άιινπο αλζξψπνπο. Απηφ αλαθέξεηαη, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζην 

ηελ ηθαλφηεηα λα εθθξάδεηαη κε ηξφπν θαηαλνεηφ, λα αθνχεη ηνπο άιινπο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη ηηο ζπγθξνχζεηο. 

Σξία βήκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο:  

Χο εθπαηδεπηήο, δελ κπνξείηε πάληα λα βιέπεηε (άκεζα) εάλ έρεη δηδαρζεί ή φρη 

θάηη επεηδή δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηε κνξθή κηαο ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη 

νξαηή ζε ζαο. Όπσο άθνπζε λσξίηεξα, ε εθκάζεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ηφζν ζε βξαρχηεξεο φζν θαη ζε κεγαιχηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ση αθξηβψο 

ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ; Ή λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ νξνινγία πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ζην παξειζφλ: Πνηα 

βήκαηα ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία απφ ηηο καζεζηαθέο πξνϋπνζέζεηο ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα ζην 
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πιαίζην ελφο νξγαλσκέλνπ ζπκβάληνο κάζεζεο κε έλαλ εθπαηδεπηή ή ζε κηα 

αλεμάξηεηα ειεγρφκελε βάζε, απηφ πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

επηηπρεκέλεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε ηξία βήκαηα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κίλεηξν 

Σν ελδηαθέξνλ πνπ θέξλεη θάπνηνο είηε λα δηαβάζεη έλα βηβιίν, λα εγγξαθεί ζε έλα 

κάζεκα ή λα αθνχζεη έλαλ εθπαηδεπηή. Ολνκάδνπκε απηφ ην θίλεηξν βήκα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα επηηεπρζεί έλα επίπεδν κέηξηνπ θηλήηξνπ. Οχηε ε αλέληηκε αλία νχηε ε 

πζηεξηθή ππεξθηλεηηθφηεηα νδεγνχλ ζηε κάζεζε. 

Απόθηεζε 

Σν βήκα πνπ είλαη γλσζηφ σο απφθηεζε, φπνπ ην άηνκν απνθηά θάηη λέν. Δδψ είλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πνηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πξέπεη λα πξνθχςνπλ απφ 

ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Δάλ καζαίλεηε εληειψο κφλνο ζαο, ζα πξέπεη πξψηα λα 

απνθαζίζεηε πνηεο πιεξνθνξίεο επηζπκείηε. Όηαλ ην θάλεηε απηφ, κπνξεί λα ζαο 

θαλεί ρξήζηκν λα δηαηππψζεηε κηα ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, π.ρ. "Πνηα είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ζηαζεξνχ θαη κεηαβιεηνχ θφζηνπο;" Αλ βξίζθεζηε ζε κηα 

νξγαλσκέλε θαηάζηαζε δηδαζθαιίαο-κάζεζεο, αξθεί ν εθπαηδεπηήο λα γλσξίδεη 

πνηνη ζηφρνη επηδηψθεη. Απηή είλαη θαη ε δηαδηθαζία γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο 

θαη πξνζνκνηψζεηο. ε απηέο, νη ζπκκεηέρνληεο γεληθά δελ γλσξίδνπλ πνηνη ζηφρνη 

επηδηψθνληαη ζην πιαίζην ηεο αηνκηθήο άζθεζεο. Ο εθπαηδεπηήο, σζηφζν, πξέπεη λα 

γλσξίδεη ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηα βήκαηα επεμεξγαζίαο 

θαη γεληθεχζεσο. 

Όια ηα παξαθάησ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε θάζε ηεο απφθηεζεο: νκαδηθέο 

ζπδεηήζεηο, αλάγλσζε ελφο άξζξνπ ή ελφο θεθαιαίνπ απφ έλα βηβιίν θαη 

Απόθηεζε 

Απνθηψληαο θάηη λέν 

 

Κίλεηξν 

Δλδηαθέξνλ ζε έλα ζέκα 

ηαζεξνπνίεζε 

Δπαλαιακβάλνληαο θαη 

εθαξκφδνληαο θάηη λέν 
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ζπλνςίδνληαο ηα βαζηθά ζεκεία, αθνχγνληαο κηα παξνπζίαζε θαη ζέηνληαο 

εξσηήζεηο αξγφηεξα, αμηνινγψληαο απφ θνηλνχ κηα εκπεηξία θαη εμάγνληαο 

ζπκπεξάζκαηα απφ απηήλ, αιιά θαη βιέπνληαο σο θάπνηνλ λα δείρλεη θάηη, θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα θάλεη απηφ ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Δλνπνίεζε 

ην βήκα πνπ είλαη γλσζηφ σο ελνπνίεζε, απηφ πνπ κφιηο απνθηήζεθε 

επαλαιακβάλεηαη θαη κεηαθέξεηαη έηζη ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε. Σππηθά 

παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ βήκαηνο ελνπνίεζεο είλαη νη εξσηήζεηο επαλεμέηαζεο θαη ε 

ζπρλή εθαξκνγή. Χο απνηέιεζκα απηνχ, απηφ πνπ απνθηήζεθε επαλεηιεκκέλα 

αλαθαιείηαη ζηε ζπλείδεζε θαη έηζη ελνπνηείηαη. Χο εθπαηδεπηήο κπνξείηε λα 

πξνσζήζεηε ηελ ελνπνίεζε παξνπζηάδνληαο λέεο αζθήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ 

επθαηξία λα αμηνπνηήζεηε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ πξνεγνχκελεο 

αζθήζεηο θαη λα ηηο αλαπηχμεηε πεξαηηέξσ. 
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ΙΙ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΑ Δ ΔΜΠΔΙΡΙΑΚΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ 

ΜΑΘΗΗ 

Σα ΔΜΠΔΙΡΙΑΚΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΗ πεξηιακβάλνπλ έλαλ ηεξάζηην 

αξηζκό κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ σο 

αλήθνπζεο ζε δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο κεζόδσλ: ζην θέληξν ηνπ εθπαηδεπηή θαη 

ζην πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

1. Μέζνδνη κε επίθεληξν ηνλ εθπαηδεπηή 

Όπσο ππνδειψλεη ην φλνκα, ν εθπαηδεπηήο θπξηαξρεί ζηελ πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηνλ εθπαηδεπηή. Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε δηαθέξνπλ απφ 

άιιεο κεζφδνπο ζην βαζκφ πνπ απηέο πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

ζπδεηήζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Με ηελ θιαζζηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο νιφθιεξεο ηάμεο, ν εθπαηδεπηήο θπξηαξρεί ζην ζεκηλάξην δίλνληαο 

δηαιέμεηο, ζέηνληαο εξσηήζεηο θαη αμηνινγψληαο εάλ νη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη ιάζνο ή ζσζηέο. Ο εθπαηδεπηήο θαηεπζχλεη ηελ πνξεία ηνπ 

ζεκηλαξίνπ θαη νη ζπκκεηέρνληεο απιά αληηδξνχλ. Με κεζφδνπο πνπ εληείλνπλ ηελ 

νκαδηθή ζπδήηεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ν εγέηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ αληαπνθξίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο δειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη κεηξηάδεη ηε ζπδήηεζε κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πνιιά ζεκεία. ε βησκαηηθά καζήκαηα νη δηαιέμεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηήο ζέιεη λα κεηαδψζεη 

πξφζζεηεο γλψζεηο π.ρ. κεηά απφ κηα άζθεζε. Οη θαζνδεγνχκελεο θαη κεηξηνπαζείο 

ζπλνκηιίεο ηνπ εθπαηδεπηή ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηκήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ 

αζθήζεσλ.  

Οη αθφινπζνη θαλφλεο θαιήο δηδαζθαιίαο δελ δηεπθνιχλνπλ κφλν ηε δνπιεηά ζαο ζε 

ζρέζε κε ηηο παξνπζηάζεηο, αιιά ηζρχνπλ θαη γηα θάζε εμήγεζε πνπ κπνξείηε λα 

δψζεηε:  

• λα πξνεηνηκάζεηε ηελ παξνπζίαζε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα νξίζεηε ηνπο ζηφρνπο, 

ηε δνκή θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ ζέιεηε λα δεηήζεηε,  

• λα δηαηεξήζεηε κηα ζαθή θαη νξαηή δνκή παξνπζίαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνπζίαζεο,  

• λα είζηε ζχληνκε θαη ζπλνπηηθή ζηα κέζα ηεο έθθξαζεο, παξνπζηάζηε ηα 

πεξηερφκελα φζν ην δπλαηφλ πην εχθνια,  
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• δσληαλέςηε ηελ παξνπζίαζε, δίλνληαο έκθαζε ζηηο ρεηξνλνκίεο θαη ηηο εθθξάζεηο 

ηνπ πξνζψπνπ,  

• απνθχγεηε έλαλ κνλφηνλν ηξφπν νκηιίαο,  

• κηιάηε αξγά θαη έληνλα,  

• ρξεζηκνπνηήζηε νπηηθά βνεζήκαηα,  

• δηαηεξήζηε επαθή κε ηελ νκάδα,  

• πιεξψζηε πξνζέμηε ηελ αληίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ελεξγήζηε αλαιφγσο 

(π.ρ. ξσηήζηε λα ξίμεηε εξσηήζεηο φηαλ παξαηεξήζεηε ζεκεία θνχξαζεο κέζα ζηελ 

νκάδα). 
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2. Μέζνδνη εθπαίδεπζεο κε πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

Οη κέζνδνη κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ζεκαίλνπλ φηη ν εγέηεο 

ηνπ ζεκηλαξίνπ δελ επεξεάδεη ην ηη ζπκβαίλεη ζην ζεκηλάξην. Σν δηδαθηηθφ έξγν ηνπο 

επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο παξαηήξεζεο θαη 

ηεο ζηνρνζεηεκέλεο δηακεζνιάβεζεο ηεο αμηνιφγεζεο. 

Μηα ζχγρξνλε κνξθή απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε δξάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Με 

πξσηνβνπιία ηνπ εθπαηδεπηή, νη ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαη αλεμάξηεηα ζε νκάδεο ή 

κφλν. Ζ δξάζε πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. νη ζπκκεηέρνληεο θαζνδεγνχλ ηε 

δηαδηθαζία. ν εθπαηδεπηήο αληηδξά θπξίσο ζηηο πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Με κεζφδνπο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ είλαη ε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηή, αιιά ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο πνπ είλαη ην επίθεληξν. Ζ 

ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή έρεη έκκεζεο επηπηψζεηο. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζέζπηζε 

θαλφλσλ πξνζνκνίσζεο πνπ γίλνληαη απνδεθηνί θαη παξαηεξεκέλνη απφ φινπο. 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, νη κέζνδνη απηέο 

ζπρλά εθηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εθπαηδεπηέο ηαπηφρξνλα 

(δηδαζθαιία νκάδαο). 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη ζην πιαίζην απηνχ ηνπ είδνπο θαηάξηηζεο. Μπνξνχλ λα 

πεξηγξαθνχλ σο νινθιεξσκέλεο κέζνδνη, εμαηηίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

θαιχπηνπλ έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έρνπλ θάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ 

επίζεο λα εθαξκνζηνχλ θαη άιιεο κέζνδνη. Σα επηρεηξεζηαθά παηρλίδηα, ηα παηρλίδηα 

ξφισλ, νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ, ε αλαγλψξηζε θαη νη εξσηήζεηο ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ κπνξνχλ φινη λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο θαηάξηηζεο 

EXPERIENTIAL LEARNING θαη πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

2.1. Άζθεζε πξνζνκνίσζεο  

Οη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζρεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε 

εκπεηξίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Παξνπζηάδνπλ κηα επθαηξία γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ, γηα ηελ εμέηαζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

ζπληζησζψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, γηα ηελ αλάπηπμε αλεμάξηεησλ 

απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ. Αλαιπηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, θαζψο 

θαη ε ηθαλφηεηα λα δηακνξθψλνληαη ππνζέζεηο, ελζαξξχλνληαη. Δπηπιένλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ απηέο ηηο γλψζεηο ζηελ 
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επηρείξεζή ηνπο αξγφηεξα. Οη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο απνηεινχληαη απφ ηηο 

αθφινπζεο ηξεηο θάζεηο:  

1. Ζ εηζαγσγή παξνπζηάδεη ηνλ ιφγν ηεο άζθεζεο θαη πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ θαηάζηαζε βαζίδεηαη ζε επηρεηξεκαηηθά 

ζελάξηα πξαγκαηηθνχ βίνπ ζε απινπνηεκέλε κνξθή. Αξρηθά δεκηνπξγείηαη κηα 

αξρηθή θαηάζηαζε, ε νπνία νξίδεη κηα ζεηξά πξνυπνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ 

πξέπεη λα πιεξνχληαη.  

2. Ζ θάζε ηεο δξάζεο είλαη ε θάζε φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ελεξγνχλ ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο άζθεζεο θαη αλαγλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ πξαγκαηηθφηεηά 

ηνπο γηα κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Πξνζδηνξίδνληαη κε νξηζκέλνπο ξφινπο 

θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζην πιαίζην απηψλ ησλ ξφισλ, νη νπνίνη ζα επεξεάζνπλ 

ηελ πνξεία ηεο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο. Απηή ε θάζε κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηέο 

ψξεο ή θαη εκέξεο.  

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζνκνησκέλεο επηρεηξεκαηηθήο θαηάζηαζεο, 

αθνινπζείηαη ε θάζε πξνβιεκαηηζκνχ κε ηνλ εθπαηδεπηή. Απηφ ρξεζηκεχεη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ησλ γεγνλφησλ κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο, ηηο εληππψζεηο 

θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ηνπο γλψζεσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο 

πξνβιεκαηηζκνχ, ν εθπαηδεπηήο δηαδξακαηίδεη πεξηζζφηεξν θεληξηθφ ξφιν. Μεηψλεη 

ηε ζπδήηεζε, δεκηνπξγεί εξεζίζκαηα κε βαζηθέο εξσηήζεηο, δηαθφπηεη ζπδεηήζεηο 

πνπ δελ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ζπιιέγεη, δνκέο θαη απεηθνλίδεη 

ηα απνηειέζκαηα. ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο γεληθψλ γλψζεσλ, είλαη επίζεο δπλαηή 

κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ή ε ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ θχιισλ εξγαζίαο. 

Θεσξνχκελνη ζπλνιηθά, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκκεηέρνπλ επίζεο ζε απηέο ηηο θάζεηο. 

Απαηηείηαη κεγάιε εξγαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο: 

Πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ πεξηγξαθέο ηεο θαηάζηαζεο, ζπκθσλίεο, επηζηνιέο, πιηθά 

αμηνιφγεζεο θ.ιπ. 

2.2. Παηρλίδη ξόισλ 

Σα παηρλίδηα ξφισλ ζηνρεχνπλ λα θάλνπλ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη κε 

έλαλ ξφιν θαη λα "αλαπαξάγεη" ηελ αλαθάιπςε θαη θαηαλφεζε ησλ παιαηφηεξσλ 

άγλσζησλ κεξψλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαζψο θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

δελ έρνπλ αθφκε εθαξκνζηεί. Μάζνπλ ηελ επειημία θαη ηελ αλεθηηθφηεηα ζέηνληαο 
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ηνπο ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο άιισλ 

ζπκκεηερφλησλ. Ζ πξφζεζε είλαη λα βειηησζεί ε δχλακε ηεο παξαηήξεζεο θαη ε 

δπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη επηθνηλσλίαο. Σν παηρλίδη ξφισλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

άζθεζε πξνζνκνίσζεο, ελζαξξχλεη επίζεο ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη εληζρχεη ηηο 

ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. ην ξφινο ηνπ ξφινπ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αθξηβήο θαζνξηζκέλνο ξφινο σο θαηεπζπληήξηα αξρή γηα λα 

ελεξγεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Όπσο ζε κηα άζθεζε πξνζνκνίσζεο, ε 

θαζνξηζκέλε θαηάζηαζε είλαη έλα πξνζνκνησκέλν απφζπαζκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, είλαη πην πεξηνξηζκέλε ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

άζθεζε πξνζνκνίσζεο. Οη ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξνχλ είηε λα θαζνξηζηνχλ 

κε αθξίβεηα θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ (θαζνδεγνχκελνη ξφινη) είηε δεκηνπξγηθνί θαη 

ειεχζεξνη λα εθπιεξψζνπλ έλα βαζηθφ θαζήθνλ (δεκηνπξγία ξφισλ). Όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ είλαη άκεζα ελζσκαησκέλνη ζην παηρλίδη ξφισλ. Κπξίσο θάπνηνη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ κηα ιεηηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ. Όπσο ζε κηα άζθεζε 

πξνζνκνίσζεο, ηα παηρλίδηα ξφισλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θάζεηο: 

εηζαγσγή, θάζε δξάζεο θαη θάζε πξνβιεκαηηζκνχ. Ζ θάζε δξάζεο είλαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε απφ ηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο. ηε θάζε αμηνιφγεζεο κπνξνχλ επίζεο 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζεο. Οη πξνεγνχκελεο 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηή θαη ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηζρχνπλ θαη γηα ην 

παηρλίδη ξφισλ. 

Με ηα παηρλίδηα ξφισλ ζπληζηάηαη λα πξνεηνηκάζεηε κηα πεξηγξαθή κηαο θαηάζηαζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο θάξηεο ξφισλ. Δπηπιένλ, κπνξεί επίζεο λα είλαη ρξήζηκν λα 

πξνεηνηκάδνληαη θχιια παξαηήξεζεο ή ηνπιάρηζηνλ βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηνπο 

παξαηεξεηέο. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ θαη ηεο άζθεζεο 

πξνζνκνίσζεο δελ είλαη ζπρλά ζαθήο. Οη πξνζνκνηψζεηο είλαη ελεξγέο κέζνδνη 

κάζεζεο. Μεηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε έλα απιφ απινπνηεκέλν πιαίζην, φπνπ 

πξνζνκνηψλνπλ ηκήκαηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 

πξαγκαηηθφηεηα κεηαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε άζθεζεο, επηηξέπνληαο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ άζθεζε θαη ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ.  

2.3. Οη ππόινηπνη 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί σο κηα πεξαηηέξσ κέζνδνο 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο πεξηγξάθνπλ 
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κηα πξαγκαηηθή δσή ή κηα πιαζκαηηθή θαηάζηαζε. Σν θαζήθνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είλαη λα αλαιχζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη απφ ζεσξεηηθή άπνςε 

θαη λα εμεηάζνπλ πηζαλέο ιχζεηο. Ζ κειέηε πεξίπησζεο δελ πξνζνκνηψλεη κηα 

θαηάζηαζε ή πψο λα ην αληηκεησπίζεη. Αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ κειέηε θαη ηελ 

αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο. Δλζαξξχλεη ηελ αλεμάξηεηε θαη επνηθνδνκεηηθή ζθέςε 

θαη επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε πξνζεγγίζεσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, 

εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηα εξκελείαο, ζπδήηεζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ε αλαγλώξηζε θαη ε εμέηαζε ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ: 

ηε ρξήζε ηέηνησλ κεζφδσλ, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ σο θαζήθνλ λα αλαιχνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έμσ απφ ηηο αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί πξνεγνπκέλσο, π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξσηεκαηνιφγην κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην δελ πξνζνκνηψλεηαη θαη είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα πξαγκαηηθφ εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο πεξαζηηθνχο. Σα 

απνηειέζκαηα αμηνινγνχληαη κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη κηα ζχληνκε ζχγθξηζε ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ: 

 
Γαζθαινθεληξηθέο 

κέζνδνη 

Πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην ζπκκεηέρνληα 

κέζνδνη 

Πεξηγξαθή ηεο 

κεζφδνπ 

Γηδαζθαιία νιφθιεξεο 

ηάμεο, ζπδήηεζε 

ζεκηλαξίνπ 

Παηρλίδη 

ξφισλ, άζθεζε 

πξνζνκνίσζεο 

Μειέηε 

πεξίπησζεο 

Αλαγλψξηζε, 

ακθηζβήηεζε 

(π.ρ. 

αλαιχζεηο 

αγνξάο) 

Πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο 

Παξνπζηάζεηο, 

πεξηγξαθηθέο θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηε γλψζε 

Πξνζνκνηψζεηο Αλαιχζεηο 
Πξαγκαηηθή 

δσή 

Δκπινθή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Γηαδηθαζίεο πνπ είλαη 

δεθηηθέο, ελεκεξσηηθέο 

θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηε γλψζε 

Δλεξγεηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, νη νπνίεο 

είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ, ε δξάζε θαη ε 

πξνζήισζε ζηελ εξγαζία. πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πιεξνθφξεζε 
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3. Γηαθνξεηηθέο κνξθέο εθπαηδεπηή 

Αθξηβψο φπσο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη κάζεζεο, ππάξρνπλ επίζεο πνιχ 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαηάξηηζεο. Σα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηψλ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζηπι εθπαηδεπηή. 

Απηά ηα ηέζζεξα ζηπι ρξεζηκεχνπλ σο "ζεσξεηηθνί" αθξνγσληαίνη ιίζνη θαη ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή δχζθνια βξίζθνληαη ζε απηή ηε κνξθή. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ ηεζζάξσλ κνξθψλ, σο εθπαηδεπηήο κπνξείηε 

λα αλαιχζεηε ηε δηθή ζαο ζπκπεξηθνξά θαη λα ηελ ηξνπνπνηήζεηε, εάλ είλαη 

απαξαίηεην. 

3.1. ηπι Laissez-faire 

Έλαο εθπαηδεπηήο πνπ πξνηηκά απηφ ην ζηπι αθήλεη ηνλ φκηιν ζηηο δηθέο ηνπ 

ζπζθεπέο. Παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξή ζπκκεηνρή ζηα πξνβιήκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. ε πεξίπησζε ακθηιεγφκελσλ απφςεσλ, δελ παίξλνπλ ζέζε θαη 

ζπάληα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ή ηε δηαδηθαζία ηεο 

θαηάξηηζεο. Γεληθά πξνζαλαηνιίδνληαη απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ηα 

πξνεηνηκαζκέλα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δνθηκαζκέλεο θαη δνθηκαζκέλεο αζθήζεηο. 

Δπηπιένλ, δελ ζπληνλίδνπλ απηά κε ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ. Ζ 

ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηή θαίλεηαη αβέβαηε. Αληί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε 

κε ηελ νκάδα, θξχβνληαη πίζσ απφ θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο. Φάρλνπλ γηα ζπληαγέο 

πνπ κνηάδνπλ κε ζεη θαλόλεο, πηζηεχνληαο φηη δχζθνια ζα αληηκεησπίζνπλ 

δπζθνιίεο, αλ αθνινπζεζνχλ φινη νη θαλφλεο θαη νη θαλνληζκνί. Ζ ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηελ νκάδα είλαη αζπκβίβαζηε θαη ζπρλά θαίλεηαη αιαδνληθή. Απηφο ν 

ηχπνο εθπαηδεπηή έρεη ζπρλά ηελ εληχπσζε φηη απηφο είλαη δίθαηνο θαη 

αληηθεηκεληθφο, αλ θαη απηφ δελ ζπκβαίλεη ζπλήζσο. Καη πξνηηκά ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ είλαη δηακνξθσηέο δειαδή εθείλνη πνπ δελ ζέηνπλ ακήραλεο εξσηήζεηο, 

πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα εκπινπηηζκνχ ησλ ζπδεηήζεσλ κε κε ζπκβαηηθέο 

ηδέεο θαη ηδέεο. Έλαο εθπαηδεπηήο πνπ πξνηηκά απηφ ην ζηπι αθήλεη ηνλ φκηιν ζηηο 

δηθέο ηνπ ζπζθεπέο. Παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξή ζπκκεηνρή ζηα πξνβιήκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. ε πεξίπησζε ακθηιεγφκελσλ απφςεσλ, δελ παίξλνπλ ζέζε θαη 

ζπάληα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ή ηε δηαδηθαζία ηεο 

θαηάξηηζεο. Γεληθά πξνζαλαηνιίδνληαη απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ηα 

πξνεηνηκαζκέλα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δνθηκαζκέλεο θαη δνθηκαζκέλεο αζθήζεηο. 

Δπηπιένλ, δελ ζπληνλίδνπλ απηά κε ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ.  
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Ζ ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηή θαίλεηαη αβέβαηε. Αληί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ νκάδα, θξχβνληαη πίζσ απφ θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο. 

Φάρλνπλ γηα ζπληαγέο πνπ κνηάδνπλ κε ζεη θαλόλσλ, πηζηεχνληαο φηη δχζθνια ζα 

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο, αλ αθνινπζεζνχλ φινη νη θαλφλεο θαη νη θαλνληζκνί. Ζ 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ νκάδα είλαη αζπκβίβαζηε θαη ζπρλά θαίλεηαη αιαδνληθή. 

Απηφο ν ηχπνο εθπαηδεπηή έρεη ζπρλά ηελ εληχπσζε φηη απηφο είλαη δίθαηνο θαη 

αληηθεηκεληθφο, αλ θαη απηφ δελ ζπκβαίλεη ζπλήζσο. Καη πξνηηκά ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ είλαη δηακνξθσκέλνη δειαδή εθείλνη πνπ δελ ζέηνπλ ακήραλεο εξσηήζεηο, 

πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα εκπινπηηζκνχ ησλ ζπδεηήζεσλ κε αζπλήζηζηεο 

ηδέεο θαη καηηέο. 

3.2. Απζεληηθό ζηπι 

Απηφ ην ζηπι είλαη ην αληίζεην απφ ην ζηπι laissez-faire. Οη εθπαηδεπηέο πνπ 

πξνηηκνχλ απηφ ην ζηπι είλαη πνιχ πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ απόδνζε. Οδεγνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο. πκκεηέρνπλ θαη είλαη απνθαζηζηηθνί θαη ζαθείο ζηηο 

νδεγίεο ηνπο. Έρνπλ θαζνξίζεη θαη θαζηζηνχλ ζαθείο ζηφρνπο γηα ηελ θαηάξηηζε, 

αιιά είλαη άθακπηνη φηαλ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο φπνπ νη αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαίλεηαη λα απνθιίλνπλ απφ απηφ. Ακθηζβεηνχλ αλνηρηά ή επηκειψο 

ηνπο κεκνλσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ νκάδα είλαη ηεηακέλε, 

δξνζεξή θαη καθξηλή. Μέζα ζηελ εθπαίδεπζε όιεο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη από 

απηνύο. Οη εξγαζίεο αλαηίζεληαη ζηελ νκάδα απεπζείαο θαη ρσξίο λα ηηο ζπδεηάκε εθ 

ησλ πξνηέξσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο δηαηεξνχληαη ζε κηα ζπλερή έληαζε ιφγσ ηεο 

ζπλερψο ππάξρνπζαο απεηιήο λα δηεξεπλεζνχλ κε βάζε ηηο γλψζεηο ηνπο. Ζ απνηπρία 

ζπλεπάγεηαη ηελ απεηιή ηεο ηηκσξίαο (π.ρ. ηελ επίθξηζε ηνπ εθπαηδεπηή). Απηή ε 

ζηάζε πξνέξρεηαη απφ κεγάιε δπζπηζηία θαη απαηζηνδνμία φζνλ αθνξά ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη απφ κηα απμεκέλε αίζζεζε 

αλσηεξφηεηαο.  

Οη εθπαηδεπηέο πνπ πξνηηκνχλ έλα απζεληηθφ ζηπι είλαη γεληθά πνιχ ηθαλνί φζνλ 

αθνξά ην ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Οη ίδηνη θαζνξίδνπλ ηα κνλνπάηηα κε ηα νπνία ζα 

βξεζνχλ ιχζεηο, αθήλνληαο ζηελ νκάδα θακία επθαηξία λα αλαθαιχςεη ηηο ιχζεηο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Ζ επίδξαζε απηνχ ηνπ ζηπι εκθαλίδεηαη απφ κηα ηεηακέλε θαη αγρσηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ εθπαηδεπηή, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. Οη ζπκκεηέρνληεο είηε πξνζαξκφδνληαη παζεηηθά ζηελ θαηάζηαζε, 
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ζπζηάδνληαο ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, είηε γίλνληαη ερζξηθέο θαη επηζεηηθέο. Οη απφςεηο 

θαη νη ζηάζεηο γίλνληαη δεθηέο ρσξίο θξηηηθή θαη ε θαλνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη αληηθαηεζηεκέλε. Όια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

3.3. ηπι θνηλσληθό-ζπλαηζζεκαηηθήο ζρέζεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ε επεκεξία ηνπο είλαη γηα απηφλ ηνλ ηχπν εθπαηδεπηή χςηζηεο 

ζεκαζίαο. Λφγσ ηεο ζηάζεο ηνπο, νη εθπαηδεπηέο απηνί είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα αζθαιέο θαη θαιά ζρεδηαζκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

αηκφζθαηξα ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη δχλακε θαη ζπρλά είλαη πξαγκαηηθά 

ραξνχκελε. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ έλαληη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηή θαηαδεηθλχεη ηελ θαηαλφεζε, ηελ θαιή ζέιεζε θαη ηε θηιηθφηεηα.  

Οη εθπαηδεπηέο πνπ πξνηηκνχλ απηφ ην ζηπι αλεζπρνύλ πνιύ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη γηα ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Γηα απηνχο, ε αλάπηπμε ηεο 

νκάδαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Απηφ ηθαλνπνηεί επίζεο ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ γηα αίζζεκα αζθάιεηαο θαη απνθπγή ζπγθξνχζεσλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπρλά βηψλνπλ έλαλ πξνζσπηθφ δεζκφ κε ηνλ εθπαηδεπηή. Δίλαη 

πνιχ πηζαλφ φηη νη ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηνπ εθπαηδεπηή λα δηαηεξήζεη κηα θαιή 

ζρέζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα: Γηα λα απνθεπρζνύλ ζπγθξνύζεηο, ν 

εθπαηδεπηήο αξλείηαη λα θαηαζηήζεη ζαθείο ηηο ζέζεηο ηνπ, γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δείμνπλ λένπο ηξφπνπο εχξεζεο ιχζεσλ.  

Ο εθπαηδεπηήο πξνζαλαηνιηζκνχ ζρέζεο γλσξίδεη ζπλήζσο ηε ζηάζε ηνπ θαη ηελ 

αληίιεςή ηνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο. ε πεξίπησζε επηηπρίαο ή 

απνηπρίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο θαηάξηηζεο ή θαηάξηηζεο, γλσξίδνπλ πνχ 

λα αλαδεηήζνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ιφγνπο, είηε απηνί είηε νη ζπκκεηέρνληεο. Χζηφζν, 

έρνπλ ηελ ηάζε λα ππεξηνλίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνηπρίεο. Απηφ κπνξεί λα θάλεη ηνλ 

εθπαηδεπηή λα αηζζάλεηαη αβέβαηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζηζηψληαο έηζη ηα πξάγκαηα 

αθφκε πεξηζζφηεξν γηα λα απνθεπρζνχλ ζπγθξνχζεηο ζε κειινληηθέο εθπαηδεχζεηο. 

Καηά ζπλέπεηα, θηλδπλεύνπλ λα κελ ζπγθεληξσζνχλ αξθεηά γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ θαηάξηηζεο. Αληί απηνχ απηφο ή απηή επηηξέπεη ζηελ νκάδα λα θαζνξίζεη 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο.  
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3.4. πκκεηνρηθό ζηπι 

Απηφο ν ηχπνο εθπαηδεπηή θαηαλνεί πψο λα παξαθηλήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

επηηχρνπλ πςειό βαζκό απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο κάζεζεο, επηηπγράλνληαο έηζη 

έλαλ πςειφ βαζκφ δέζκεπζεο γηα ην θνηλφ ηνπο θαζήθνλ.  

Ο εθπαηδεπηήο είλαη πεπεηζκέλνο φηη ε θαληαζία, ε λνεκνζχλε θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα δηαδίδνληαη γελλαηφδσξα ζε νιφθιεξε ηελ νκάδα, φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη εμαηξεηηθά αλνηρηνί ζε φια φζα είλαη θαηλνχξγηα θαη φηη 

ελδηαθέξνληαη λα εθαξκφζνπλ απηφ ην λέν πιηθφ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ, ν εθπαηδεπηήο ζέηεη ζηφρνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη 

αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ ζπκκεηέρνληα είλαη ζεκαληηθέο γηα απηνχο θαη 

πξνζπαζνχλ λα ηηο εληάμνπλ ζηελ θαηάξηηζε, ρσξίο φκσο λα ράζνπλ ην βιέκκα ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο.  

Ζ επηβεβαίσζε θαη ε θξηηηθή είλαη αληηθεηκεληθέο θαη δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ 

θαηάζηαζε. Οη ζπγθξνχζεηο επηιχνληαη κέζα ζηελ θαηάξηηζε αληηκεησπίδνληαο 

αλνηρηά ηνπο. Οη εθπαηδεπηέο κηινχλ σο ίζα κέιε ηεο νκάδαο. Μαδί, αλαδεηνχληαη νη 

αηηίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ν εθπαηδεπηήο 

επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζέηνπλ ηφζν πξαγκαηηθέο φζν θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο πξνθιήζεηο. Απηφο ν ζχλζεηνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ βνεζά ζηελ πξφιεςε ηνπ ζπκνχ, ηεο αλαζθάιεηαο ή ηεο 

επηζεηηθφηεηαο, πνπ πξνθχπηνπλ είηε απφ ηνλ εθπαηδεπηή είηε απφ ηελ νκάδα. Ο 

ζηφρνο εδψ είλαη λα επηδησρζεί κηα επνηθνδνκεηηθή ιύζε ζηε ζύγθξνπζε, ε νπνία 

ζην κέιινλ εγγπάηαη έλαλ εληζρπκέλν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζην 

πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

3.5. πζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο εθπαηδεπηώλ 

Γελ ππάξρεη ζσζηφ ή ιάζνο ζε απηφ ην πιαίζην. Πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεηε θαη 

λα ελεξγνπνηήζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είλαη ζεκαληηθφ λα βξείηε έλα ζηπι πνπ λα 

αληηζηνηρεί ζηε δηθή ζαο δνκή πξνζσπηθφηεηαο. Θπκεζείηε φηη είλαη θαζήθνλ ηνπ 

εθπαηδεπηή λα εμαζθαιίζεη κηα επηηπρεκέλε θαηάξηηζε ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο 

ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη λα ιάβεη ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

Ζ ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηή, νη παξεκβάζεηο, νη εμεγήζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εμππεξεηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ σο ραξαθηήξα κνληέινπ. Οη εθπαηδεπηέο 
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αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηεο εκπεηξνγλσκφλσλ. Απφ ηε κηα πιεπξά, ν ξόινο ησλ 

εηδηθώλ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν (εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηνλ ηνκέα ζηνλ 

νπνίν δίλεηαη ην κάζεκα ΒΗΟΜΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν 

ξφινο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ αληιείηαη απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνβιήκαηνο: Οη εθπαηδεπηέο είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ζε πνην βαζκφ είλαη απνηέιεζκα ηνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ. Δίλαη επαίζζεηνη ζηηο δηαθνξέο ζηε κάζεζε θαη γλσξίδνπλ φηη απηέο 

θαζνξίδνληαη απφ δηάθνξεο ηζηνξίεο δσήο θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ ππφβαζξν.  

Τπάξρνπλ αξθεηνί ζεκειηψδεηο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ζην ζεκηλάξην, ε 

ηήξεζε ησλ νπνίσλ απνδείρζεθε ρξήζηκε:  

• Καηαλφεζε ησλ νκαδηθώλ ζπκπεξηθνξώλ: πξνζέιθπζε ζπγθξνχζεσλ θαη θφβσλ 

ζην θσο, αλάιπζε ησλ αηηηψλ ηνπο θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο είλαη ηα 

πξψηα βήκαηα γηα ηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ . 

• Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε επαθήο κε ηελ νκάδα: Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ζπλάγεη 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε κέζα ζηελ νκάδα θαη δελ ππάξρεη θαλέλα 

δηθαίσκα ή ιάζνο ζε απηφ ην πιαίζην. Πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεηε θαη λα 

ελεξγνπνηήζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είλαη ζεκαληηθφ λα βξείηε έλα ζηπι πνπ λα 

αληηζηνηρεί ζηε δηθή ζαο δνκή πξνζσπηθφηεηαο. Θπκεζείηε φηη είλαη θαζήθνλ ηνπ 

εθπαηδεπηή λα εμαζθαιίζεη κηα επηηπρεκέλε θαηάξηηζε ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο 

ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη λα ιάβεη ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

Ζ ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηή, νη παξεκβάζεηο, νη εμεγήζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εμππεξεηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ σο ραξαθηήξα κνληέινπ. Οη εθπαηδεπηέο 

αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηεο εκπεηξνγλσκφλσλ. Απφ ηε κηα πιεπξά, ν ξόινο ησλ 

εηδηθώλ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν (εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηνλ ηνκέα ζηνλ 

νπνίν δίλεηαη ην κάζεκα ΒΗΟΜΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν 

ξφινο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ αληιείηαη απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνβιήκαηνο: Οη εθπαηδεπηέο είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ζε πνην βαζκφ είλαη απνηέιεζκα ηνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ. Δίλαη επαίζζεηνη ζηηο δηαθνξέο ζηε κάζεζε θαη γλσξίδνπλ φηη απηέο 

θαζνξίδνληαη απφ δηάθνξεο ηζηνξίεο δσήο θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ ππφβαζξν. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ζεκειηψδεηο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ζην ζεκηλάξην, ε 

ηήξεζε ησλ νπνίσλ απνδείρζεθε ρξήζηκε:  
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• Καηαλφεζε ησλ νκαδηθώλ ζπκπεξηθνξώλ: πξνζέιθπζε ζπγθξνχζεσλ θαη θφβσλ 

ζην θσο, αλάιπζε ησλ αηηηψλ ηνπο θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο είλαη ηα 

πξψηα βήκαηα γηα ηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ. 

• Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε επαθήο κε ηελ νκάδα: Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ζπλάγεη 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε κέζα ζηελ νκάδα θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά έλαληη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

• Να είζηε αθξηβείο θαη αθξηβείο: Οη δηαηαξαρέο εληφο ηεο νκάδαο είλαη ζπρλά 

απνηέιεζκα ειιηπνχο ηδηαηηεξόηεηαο φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ.  

• Να είζαη πξνεηνηκαζκέλνο λα αζρνιεζείο κε ηελ αλαζθάιεηα: Ο θφβνο λα θάλεηο 

έλα ιάζνο κπνξεί λα θξαηήζεη ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παίδνπλ 

ελεξγφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Χο εθ ηνχηνπ, νη ελέξγεηεο θαη νη δειψζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε. Ηδηαίηεξα ζε πξαθηηθέο 

θαηαζηάζεηο, νη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο φηη ηα ιάζε είλαη ν 

θαλφλαο θαη φηη παξνπζηάδνπλ επθαηξίεο απφ ηηο νπνίεο ζα κάζνπλ. 

• Μελ πνιεκάηε ηελ νκάδα ή ηνπο κεκνλσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο: ε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ν εθπαηδεπηήο αηζζάλεηαη ζαλ λα δέρεηαη επίζεζε ή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

επηηίζεηαη, πξέπεη λα αληηδξάζεη φζν πην ήξεκα γίλεηαη. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ εθπαηδεπηή. Κάπνηνο πξέπεη λα απνθχγεη λα 

εηζέιζεη ζε κηα πάιε εμνπζίαο κε ηνλ ελ ιφγσ ζπκκεηέρνληα. Έλαο ηέηνηνο αγψλαο 

απνζηξαγγίδεη ηελ ελέξγεηα θαη πξνζθέξεη κηθξέο πξννπηηθέο επηηπρίαο: 

Μαθξνπξφζεζκα, ν εθπαηδεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ράζεη. Πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ν ζπκφο θαη ε έληαζε κε ειεγρφκελν ηξφπν, είλαη πνιχ θαιχηεξν λα 

θαηαζηήζνπκε ηελ αληίζηαζε θαη ηελ απνδνθηκαζία ζαθή.  

Δίλαη δπλαηφλ λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ 

έρνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ζην καζεζηαθφ θιίκα. Απηά παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ ηείλεη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην θιίκα κάζεζεο είλαη:  

• εληνιέο, δηαηαγέο,  

• πξνεηδνπνηήζεηο, απεηιέο, πξνιήςεηο,  
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• εζηθνπνίεζε, θήξπγκα,  

• παξνρή ιχζεσλ,  

• παξνρή ζπκβνπιψλ ρσξίο λα ηνπο δεηείηαη  

• παξνρή ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ γηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα  

• θξίλσζε ή δηθαηνινγία γηα έλαλ κεκνλσκέλν ζπκκεηέρνληα  

• επαίλεζε ή ζπκθσλία "απφ πςειφ επίπεδν",  

• απάηε, θαζπζηέξεζε ή απνηξνπηαζκφ θάπνηαο,  

• δηεθδίθεζε αλαιχεη ηνπο κεκνλσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν,  

• δελ επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο, 

αληί λα ηνπο θαζεζπράδνπλ θαη λα ηνπο παξεγνξνχλ,  

• ςήλνπλ, αλαιχνπλ, δεηνχλ λα ιέλε "ην ζσζηφ",  

• λα απνθεχγνπλ ηα δπζάξεζηα εξσηήκαηα, ηνπο θσλάδνληαο.  

πκπεξηθνξά πνπ ηείλεη λα επεξεάζεη ζεηηθά ην καζεζηαθφ θιίκα:  

• πξνβάιινληαο ηε ρξεζηκφηεηα, απνδνρή θαη αλεθηηθφηεηα  

• δείρλνληαο ελδηαθέξνλ γηα λα κάζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ  

• λα είλαη αλνηρηά θαη λα δείρλνπλ ζπλαηζζήκαηα  

• δίλνληαο νδεγίεο γηα ηελ επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ νκάδα,  

• αληηκεησπίδνληαο ζπγθξνχζεηο ζε βάζε εηαηξηθήο ζρέζεο,  

• Γίλνληαο αλαηξνθνδφηεζε,  

• Παξνρή ζεηηθήο ελίζρπζεο γηα ηα βήκαηα κάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ,  

• Μηιψληαο σο ζπλεξγάηεο κε έλαλ θαηαλνεηφ θαη πξαθηηθφ ηξφπν,  

• ζπγθέληξσζε, νξγάλσζε, εθθαζάξηζε αβεβαηφηεηαο θαη ζχλζεζεο,  
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• πξνψζεζε θάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ,  

• επηζήκαλζε νξίσλ ζπδήηεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εγγχηεηαο,  

• ηήξεζε ησλ θάζεσλ ραιάξσζεο θαη κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ελαιιάζζνληαη θαη 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, 

• κε ζεβαζκφ ζηηο δψλεο ηακπνχ,  

• απνηξέπνληαο ηελ αηζζεζηαζκφ λα κεηαηξαπεί ζε απφιπηε αλνηρηφηεηα,  

• θαζηζηψληαο ζαθέο φηη νη ζπκκεηέρνληεο θαζψο θαη ν εθπαηδεπηήο έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα θάλνπλ ιάζε  

• λα παξακείλνπλ ήξεκνη φηαλ εζείο (ν εθπαηδεπηήο) είζηε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο  

• επηηξέπνληαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην δηθαίσκα πξφθιεζεο ζε ινγηθή θαη ζχκθσλα 

κε ηελ θαηάζηαζε,  

• λα κπνξεί λα ακθηζβεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.  

• εζηθνπνίεζε, θήξπμε,  

• παξνρή ιχζεσλ.  

• παξνρή ζπκβνπιψλ ρσξίο λα ηνπο δεηείηαη  

• παξνρή ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ γηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα  

• θξίλσζε ή δηθαηνινγία γηα έλαλ κεκνλσκέλν ζπκκεηέρνληα  

• επαίλεζε ή ζπγθαηάζεζε απφ πςειφ επίπεδν  

• εθιαΐθεπζε, θαζπζηέξεζε ή απνηξνπηαζκφ θάπνηαο  

• δηεθδίθεζε λα αλαιχζεη ηνπο κεκνλσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 
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III. Ο ΚΤΚΛΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

1. Ιζηνξηθό 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ εμήληα θαη ηε δεθαεηία ηνπ 70, ε αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ 

ςπρνινγία θαη ηελ παηδαγσγηθή έρεη αιιάμεη ζεκειησδψο: Πξηλ απφ απηφ θπξηαξρεί ε 

αλαγσγηθή άπνςε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. ππνζέηνληαο φηη ν αλζξψπηλνο 

εγθέθαινο αληηδξά ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα κε ηε κνξθή ελφο καχξνπ θνπηηνχ ηνπ 

νπνίνπ ε ιεηηνπξγία είλαη θαηά θχξην ιφγν ρεκηθή, νδεγψληαο ζε πξνβιέςηκεο 

αληηδξάζεηο εάλ δηεγεξζεί. Έηζη, άιιαμαλ θαη νη έλλνηεο γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

απηψλ ησλ απηνδηάθξηησλ αηφκσλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ κέζνδνη κε επίθεληξν ηηο 

κεζφδνπο.  

Ζ βησκαηηθή κάζεζε σο έλλνηα θαη φξνο αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ νγδφληα ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα. Ζ ζεσξία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο βαζίδεηαη ζηε δνπιεηά ηνπ 

Dewey, πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ζηε κάζεζε, ν Lewin, ν νπνίνο ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ην έξγν 

ηνπ Piaget, ην νπνίν βιέπεη ηελ λνεκνζχλε φρη κφλν σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ αιιά 

σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αλζξψπσλ θαη πεξηβάιινληνο. Απηνί νη 

επηζηήκνλεο έρνπλ επηδηψμεη λα αλαπηχμνπλ κηα νιηζηηθή βησκαηηθή δηαδηθαζία 

κάζεζεο θαη κνληέιν εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ πην επξέσο απνδεθηή κνξθή ηεο 

ζεσξίαο βησκαηηθήο κάζεζεο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ David A. KOLB. Ο Kolb νξίδεη 

ηε κάζεζε σο ηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ε εκπεηξία κεηαζρεκαηίδεηαη ζηε γλψζε.  

Απηή ε ηδέα βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα φηαλ έλα άηνκν 

πνπ ελεξγεί κε δηθή ηνπ επζχλε εθαξκφδεη ηηο γλψζεηο, ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο θνηλσληθν-επηθνηλσληαθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ζε κηα θαζνξηζκέλε 

θαηάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα αληαλαθιά ζε απηφ. 

Οη ζεκειηψδεηο κειεηεηέο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο είλαη: 

William James Kurt Lewin,  

Carl Rogers,  

Carl Jung, 

John Dewey,  

Jean Piaget,  

Lev Vygotsky,  

Paulo Freire,  

Mary Parker Follett 
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2. Κύθινο ηεο Βησκαηηθήο κάζεζεο   

Ζ Θεσξία Βησκαηηθήο Μάζεζεο είλαη κηα δπλακηθή άπνςε ηεο κάζεζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζε έλαλ θχθιν κάζεζεο πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηελ επίιπζε ηεο δηπιήο 

δηαιεθηηθήο δξάζεο / πξνβιεκαηηζκνχ θαη εκπεηξίαο / αθαίξεζεο. Ζ κάζεζε νξίδεηαη 

σο "ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε γλψζε δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηεο 

εκπεηξίαο. Οη γλψζεηο πξνέξρνληαη απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο πείξαο θαη ηεο 

κεηαζρεκαηηζκνχ. ". Ζ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

πιεξνθνξηψλ θαη ε κεηακφξθσζε ηεο εκπεηξίαο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα 

άηνκα εξκελεχνπλ θαη ελεξγνχλ ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. 

Σν κνληέιν ηεο Θεσξίαο Βησκαηηθήο Μάζεζεο απεηθνλίδεη: 

 

2 δηαιεθηηθά ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

πείξαο: 

πγθεθξηκέλε Δκπεηξία θαη  

Αθεξεκέλε Ηδέα 

2 δηαιεθηηθά ζπλαθείο ηξφπνπο 

κεηακφξθσζεο ηεο εκπεηξίαο: 

Αληαλαθιαζηηθή Παξαηήξεζε θαη 

Δλεξγφο Πεηξακαηηζκφο 

 

Ζ κάζεζε πξνθχπηεη απφ ηελ επίιπζε ηεο δεκηνπξγηθήο έληαζεο κεηαμχ απηψλ ησλ 

ηεζζάξσλ ηξφπσλ κάζεζεο. Απηή ε δηαδηθαζία απεηθνλίδεηαη σο έλαο ηδεαιηζκέλνο 

θχθινο εθκάζεζεο φπνπ ν καζεηήο «αγγίδεη φιεο ηηο βάζεηο» - πνπ δνθηκάδνπλ, 

αληαλαθινχλ, ζθέθηνληαη θαη ελεξγνχλ - ζε κηα αλαδξνκηθή δηαδηθαζία πνπ είλαη 

επαίζζεηε ζηελ καζεζηαθή θαηάζηαζε θαη ηη καζαίλεη. Άκεζεο ή ζπγθεθξηκέλεο 

εκπεηξίεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα παξαηεξήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Οη 

αληαλαθιάζεηο απηέο εμνκνηψλνληαη θαη απνζηάδνληαη ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο απφ 

ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ λέεο επηπηψζεηο γηα ηε δξάζε. Απηέο νη επηπηψζεηο 

κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ ελεξγά θαη λα ρξεζηκεχζνπλ σο νδεγνί γηα ηε δεκηνπξγία 

λέσλ εκπεηξηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

πκπαγήο 

Δκπεηξία 

 

Δλεξγόο 

Πεηξακαηηζκφο 

 

Αληαλαθιαζηηθόο 

Παξαηήξεζε 

 

Αθεξεκέλνο 

Δλλνηνινγηθνπνίεζε 
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2.1. Δλεκέξσζε γύξσ από ηνλ θύθιν Βησκαηηθήο Δθκάζεζεο 

Τπάξρνπλ νξηζκέλα κνληέια απνινγηζκνχ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη εμεπγελίζηεθαλ 

κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ.  

Έλα ηζρπξά αλαθεξφκελν κνληέιν απφ ηνλ Kolb νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε δηάθνξα 

ζηάδηα απφ ηελ εκπεηξία ζηε κάζεζε. Σν πξψην ζηάδην επηθεληξψλεηαη ζε απηφ πνπ 

νη εθπαηδεπφκελνη έλησζαλ θαη βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο. Σν δεχηεξν 

ζηάδην παξνπζηάδεη άιιεο απφςεηο, εκπιέθνληαο ηηο εκπεηξίεο ελφο αηφκνπ κε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ άιισλ. ην ηξίην ζηάδην, νη καζεηέο ζπζρεηίδνπλ ηηο έλλνηεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζηελ ηάμε θαη εμεηάδνπλ πψο κπνξεί λα 

επεθηαζεί ε δξαζηεξηφηεηα. Σν ηέηαξην ζηάδην επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή 

δπλαηφηεηαο ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλδέζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν. Ζ Greenaway εμεηδίθεπζε πεξαηηέξσ απηφ ην κνληέιν γηα λα δηεπθνιχλεη 

ηνπο βνεζνχο λα ζπκνχληαη θαη λα εθαξκφδνπλ. Ζ ελεξγή αλαζθφπεζε αθνινπζεί 

ηέζζεξηο θάζεηο κε ηελ εκπεηξία, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληαλαθινχλ θαη ζπδεηνχλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλέβεζαλ. Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε Express, φπνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αηζζάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. Σέινο, ε θάζε Δμεξεχλεζε έρεη ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ην κέιινλ 

θαη πψο ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπλδεζεί μαλά ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.  

Ο Thiagi, έλαο απφ ηνπο ζχγρξνλνπο εγέηεο ζηελ εηαηξηθή θαηάξηηζε, ζπγθεληξψλεη 

ηηο ηδέεο απηψλ ησλ κνληέισλ θαη ηνπο επεθηείλεη ην δεκνθηιέο πξφηππφ ηνπ. 

Τπάξρνπλ έμη ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία ηνπ απνινγηζκνχ κεηά απφ κηα πξνζνκνίσζε ή 

βησκαηηθή καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Πξψηνλ, νη εθπαηδεπφκελνη δηεξεπλνχλ πψο 

αηζζάλνληαη κεηά ηε δξαζηεξηφηεηα. Γεχηεξνλ, νη εθπαηδεπφκελνη δηεξεπλνχλ απηφ 

πνπ ζπκνχληαη φηη ζπκβαίλνπλ σο κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σξίηνλ, νη 

εθπαηδεπφκελνη δηεξεπλνχλ απηφ πνπ έκαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σέηαξηνλ, νη καζεηέο ζπλδένπλ ηελ εθκάζεζε κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν ή άιια πξάγκαηα πνπ έρνπλ κάζεη πξηλ. Πέκπηνλ, νη 

εθπαηδεπφκελνη εμεηάδνπλ ηη ζπλέβε θαη πψο απηά πνπ έκαζαλ κπνξεί λα ηζρχνπλ ζε 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην. Έμη, νη εθπαηδεπφκελνη ζρεδηάδνπλ ηα επφκελα βήκαηα ηνπο. 

Έλα άιιν κνληέιν πνπ επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα Δπξσπατθά Έξγα Νέσλ 

αλαπηχρζεθε απφ ην Κέληξν Βησκαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο DeM. Απηφ ην κνληέιν, ην 

νπνίν ζρεδηάδεη ηα βήκαηα ηεο ελεκέξσζεο φρη κφλν γχξσ απφ ηνλ θχθιν ηεο 

Βησκαηηθήο Δθκάζεζεο, αιιά θαη απφ ηα 9 Μαζεζηαθά ηπι ηνπ Kolb, απνηειείηαη 
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απφ δχν κέξε: 1) Βησκαηηθή Δηζαγσγή -> Αλάκλεζε + Αληαλάθιαζε = 

Δλλνηνινγηθή θαη 2) Δλλνηνινγηθή Δηζαγσγή -> πιινγηθφηεηα + Μεηακφξθσζε = 

ρεδηαζκφο. Σν ηειεπηαίν κνληέιν απνινγηζκνχ, ην νπνίν κπνξείηε λα βξείηε 

παξαθάησ, αλαπηχζζεηαη απφ ηελ CEFE International. Απηφ ην κνληέιν έρεη 5 

βήκαηα ελεκέξσζεο γχξσ απφ ηνλ θχθιν. 

 

Μνληέιν Αλαθνξάο CEFE 

Ο εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζαλ λα ήηαλ "πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο", 

αθήλνληαο έηζη ρψξν γηα αηνκηθέο ιχζεηο πξνζέγγηζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Απηφ δηθαηνινγεί ηελ αλάγθε ηνπ ελήιηθα λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαπηχμεη ηηο ηδέεο ηνπ αλεμάξηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κάζεζε κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ άκεζε εκπεηξία ηνπ αηφκνπ. Παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα 

κάζεη απφ ηελ εκπεηξία άιισλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα κάζεη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηή, ν νπνίνο επεξεάδεη ηε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ειέγρνληαο θαη θαζνδεγψληαο ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ελζσκαηψλεη έλα επξχ θάζκα εκπεηξηψλ. Με ην λα αλαιάβνπλ άιινπο ξφινπο θαη λα 

ηνπο πξνβιεκαηηζηνχλ αξγφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνπλ δηαθνξεηηθέο 

πξννπηηθέο. Πψο γίλεηαη ε εθκάζεζε ζηα ΒΗΧΜΑΣΗΚΑ ζεκηλάξηα; αο πξνηείλνπκε 

απηά ηα πέληε βήκαηα: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δλέξγεηα/ 

εκπεηξία 

 

Γεκνζηνπνίεζε 

       Δπεμεξγαζία 

         Γελίθεπζε 

        Δθαξκνγή 
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2.1.1. Γξάζε / εκπεηξία 

ηε θάζε ηεο δξάζεο / εκπεηξίαο νη ζπκκεηέρνληεο «δνπλ» κηα πξνζνκνίσζε πνπ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα παξάδεηγκα γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο απφ κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Δίλαη θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηή λα ρσξίζεη θαη λα νξηνζεηήζεη ηελ 

θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα δίλεη νδεγίεο πνπ ζπλζέηνπλ ην βαζηθφ πιαίζην εληφο ηνπ 

νπνίνπ κπνξνχλ λα ελεξγνχλ νη ζπκκεηέρνληεο. Αλάινγα κε ηελ πξφζεζε, απηέο νη 

νδεγίεο κπνξνχλ λα είλαη εθηεηακέλεο θαη πιήξεηο ή αξαηέο θαη αθφκε θαη αλαθξηβείο 

θαη ειιηπείο. Με απηέο ηηο νδεγίεο, σο εθπαηδεπηήο δεκηνπξγείηε έλαλ «θφζκν» ζηνλ 

νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δξάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο. 

Σαπηφρξνλα, ε θάζε πξνζνκνηψλεη ην ζελάξην ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν ηνπ επηρεηξεκαηία: νη επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα ελεξγνχλ βάζεη 

ειιηπψλ πιεξνθνξηψλ θαη λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ελεξγή αλαδήηεζε πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξηψλ.  

Ζ θάζε δξάζεο κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθά κήθε θαη λα ρσξίδεηαη ζε δηάθνξνπο 

γχξνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ ζαθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πφζν ρξφλν 

έρνπλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε θαη γηα παξάδεηγκα γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ 

αγνξά ή ηελ πψιεζε αγαζψλ. Ο έιεγρνο φηη αθνινπζνχληαη απηέο νη νδεγίεο είλαη 

κηα εξγαζία πνπ εζείο πξέπεη λα εθπιεξψζεηε κε ζπλέπεηα σο εθπαηδεπηήο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε αγνξά δελ θάλεη δηθαηψκαηα γηα κηα εηαηξεία ε νπνία, γηα θάπνην 

ιφγν, δελ κπνξεί λα πξνκεζεχζεη ηε ζπκβαηηθφο ζπκθσλεκέλε πνζφηεηα θαηά ηελ 

ζπκθσλεκέλε ψξα. Παξφια απηά, κπνξείηε λα αιιάμεηε ρξνληθέο δηαηάμεηο ζε 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα ην αλαθνηλψζεηε εγθαίξσο γηα 

φινπο, ρσξίο λα εκπνδίδεηε ηηο νκάδεο πνπ εθηειείηε. ηε θάζε ηεο δξάζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ελεξγνχλ ειεχζεξα ζην πιαίζην ησλ θαζνξηζκέλσλ φξσλ. 

Απηή ε θάζε εμππεξεηεί ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ, εθηέιεζεο θαη 

ειέγρνπ. Όηαλ ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπηζηνχλ ζε 

νκάδεο, ππάξρνπλ πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ, θαηαζηάζεηο επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ θιπ. 

ηφρνο: Γεκηνπξγία δεδνκέλσλ  

Δμεηάζηε κεξηθά απφ απηά ηα εξσηήκαηα:  

- Ση ζπκβαίλεη; - Πψο αηζζάλεζαη γη 'απηφ?  

- Ση πξέπεη λα μέξεηε ...;  

- Θα ζέιαηε λα δνθηκάζεηε;  

- Θα κπνξνχζαηε λα είζηε πην ζπγθεθξηκέλνη;  

- Θα κπνξνχζαηε λα πξνζθέξεηε κηα πξφηαζε;  
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- Ση πξνηηκάο;  

- Πνηεο είλαη νη ππνςίεο ζνπ;  

- Πνηα είλαη ε αληίξξεζή ζαο;  

- Αλ κπνξνχζεο λα καληέςεηο ηελ απάληεζε, ηη ζα ήηαλ;  

- Μπνξείηε λα ην πείηε κε άιιν ηξφπν;  

- Πνην είλαη ην ρεηξφηεξν / θαιχηεξν πνπ κπνξεί λα ζπκβεί;  

- Ση άιιν?  

- Καη?  

- Θα ιέγαηε πεξηζζφηεξα γη 'απηφ; 

 

2.1.2. Δθδόζεηο 

Ζ θάζε δεκνζίεπζεο είλαη κηα ζχληνκε αιιά ζεκαληηθή θάζε πνπ αθνινπζεί άκεζα 

ηε θάζε ηεο δξάζεο. ε απηή ηε θάζε, φια ηα απνηειέζκαηα, νη ζηξαηεγηθέο, νη 

απνθάζεηο αγνξάο, θ.ιπ., δεκνζηνπνηνχληαη γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ζχγθξηζε. Απηφ γίλεηαη θαιχηεξα ρξεζηκνπνηψληαο ράξηεο πνπ 

πξνεηνηκάδεη πξνεγνπκέλσο ν εθπαηδεπηήο, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα, νπφηε είλαη νξαηά γηα φινπο. Απνηεινχλ ζεκαληηθή βάζε ζπδήηεζεο 

γηα ηελ επφκελε θάζε. Έρνπλ ηελ επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία λα ηνλίδνπλ ζαθψο ην 

ηέινο ηεο θάζεο δξάζεο θαη επνκέλσο λα επηζεκαίλνπλ ηελ επηζηξνθή ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ. Ζ δηαδηθαζία εμφδνπ απφ ηελ πξνζνκνίσζε ζπλερίδεηαη 

ζην πξψην κέξνο ηεο επεμεξγαζίαο. 

ηφρνο: Αλαθνξά δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία  

Δμεηάζηε νξηζκέλα απφ απηά ηα εξσηήκαηα:  

- Πνηνο ζα ζπκκεηείρε εζεινληηθά; Πνηνο άιινο?  

- Ση ζπλέβε; / Ση ζπλέβε;  

- Πψο έλησζεο γη 'απηφ;  

- Πνηνο άιινο είρε ηελ ίδηα εκπεηξία;  

- Πνηνο ελήξγεζε δηαθνξεηηθά;  

- Τπήξραλ ηπρφλ εθπιήμεηο / παδι;  

- Πφζα αηζζάλζεθαλ ην ίδην;  

- Πφζα αηζζάλζεθαλ δηαθνξεηηθά;  

- Ση παξαηεξήζαηε;  

- Ση γλψξηδεο; 
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2.1.3. Αμηνιόγεζε / επεμεξγαζία 

Ζ θάζε αμηνιφγεζεο / επεμεξγαζίαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. 

Δάλ νη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο νδεγνχλ ζηελ επηηπρία ηεο κάζεζεο, ε άζθεζε θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο άζθεζεο πξέπεη λα απνηειέζνπλ κηα δηδαθηηθή κνλάδα ζηελ νπνία 

εμεηάδεηαη θαη ζπδεηείηαη έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν, πνπ αληηκεησπίδεηαη απφ 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη επίπεδα εκπεηξίαο. Ζ επεμεξγαζία είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. θαη ην βήκα πνπ εζείο σο 

εθπαηδεπηήο έρεηε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ επίηεπμή ηνπο. ε απηή ηε δηαδηθαζία, 

νη ζπκκεηέρνληεο - κεηά απφ κηα αξρηθή θάζε φπνπ ππάξρεη πεξηζψξην γηα έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ - ζα πξέπεη λα παίξλνπλ κηα θξίζηκε, αληαλαθιαζηηθή απφζηαζε απφ 

ηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο 

νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα δηεθδηθήζνπλ νξηζκέλα ζπκθέξνληα ζηε ζχγθξνπζε κε 

ηνπο άιινπο, είλαη απαξαίηεην λα αθήζνπλ απηνχο ηνπο ξφινπο ζε απηή ηε θάζε, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

κε θαη κεηαμχ ησλ αληηπάισλ. Ζ δηεπθξίληζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο ή αθφκα θαη ε θαθή αίζζεζε κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ μεθηλήζεη ε επεμεξγαζία. δηαθνξεηηθά 

εκπνδίδεη ην ζεκηλάξην λα ζπλερηζηεί απνηειεζκαηηθά. 

πλνςίδνληαο, ε επεμεξγαζία πιεξνί ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

1. νκηιεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο, 

θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ απνρψξεζε απφ ην ξφιν θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

2. πιιέγεη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, επηηξέπνληαο ζε 

φινπο λα κνηξάδνληαη θάζε εκπεηξία, 

3. απνθαιχπηεη ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη αλαδεηά εμεγήζεηο, 4. δηαπηζηψλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ, 

5. αμηνινγεί ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο, 

6. δηαπηζηψλεη ηε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε εκπεηξία θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηεο άζθεζεο, 

7. δειψλεη θαη αληαλαθιά ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο εκπεηξίεο.  

Καλνληθά, δελ ζα θαηαθέξεηε λα εθηειέζεηε φια απηά ηα θαζήθνληα θαηά ηελ πξψηε 

άζθεζε ζεκηλαξίνπ. Δπνκέλσο, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα εμεγεζνχλ νη βαζηθνί 
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θαλφλεο ηεο ζπδήηεζεο θαηά ηελ επεμεξγαζία πξηλ ή κε ηε βνήζεηα ηεο πξψηεο 

άζθεζεο.  

Ζ επεμεξγαζία πξέπεη λα είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε. Έηζη, θαιά, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο, μέξεηε αθξηβψο ζε πνην ζεκείν λα παξέκβεηε γηα λα επαλαθέξεηε ηε 

ζπδήηεζε ζηα ζεκαληηθά ζεκεία ή φηαλ κπνξείηε ή πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεζηε ήζπρα 

επεηδή ε γλψζε πξνέξρεηαη απφ ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Ζ θαιή ζπκπεξηθνξά εδψ 

είλαη επίζεο δήηεκα εκπεηξίαο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεηε απφ θνηλνχ απνηειέζκαηα 

πνπ είλαη εθηθηά, πξέπεη πάληα λα πξνζπαζείηε λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα δηαηεξήζεηε 

έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο.  

ηφρνο: Γηα λα θαηαλνήζεηε ηα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχληαη ηφζν γηα άηνκα φζν 

θαη γηα νκάδεο. 

Δμεηάζηε κεξηθέο απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο:  

- Πψο ην αληέρεηε;  

- Ση ζεκαίλεη απηφ γηα εζέλα; 

- Πψο ήηαλ ην ζεκαληηθφ;  

- Πνην ήηαλ ην θαιφ-θαθφ;  

- Ση ζαο ρηχπεζε γη 'απηφ;  

- Πψο απηά ηαηξηάδνπλ καδί;  

- Πψο κπνξεί λα ήηαλ δηαθνξεηηθφ;  

- Τπάξρεη θάηη πνπ ιεηηνπξγεί εθεί;  

- Ση ζαο πξνηείλεη απηφ γηα εζάο / ηελ νκάδα ζαο;  

- Ση θαηαιαβαίλεηε θαιχηεξα γηα ηνλ εαπηφ ζαο / ηελ νκάδα ζαο; 

 

2.1.4. Γεληθεύνληαο 

ε απηή ηε θάζε νη ζπκκεηέρνληεο απνκαθξχλνληαη απφ ηε δηθή ηνπο πεξίπησζε θαη 

αληινχλ γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο εκπεηξίεο. Θα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ 

παξαιιειηζκνχο κεηαμχ ηνπ πξνζνκνησκέλνπ θαη ηνπ «πξαγκαηηθνχ» θφζκνπ θαη λα 

κεηαθέξνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Απηή ε 

θαηαλφεζε πξέπεη λα βξεζεί καδί θαη λα δνκεζεί κε ηε βνήζεηά ζαο. ηε ζπλέρεηα, 

κπνξείηε λα νξίζεηε ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί απηή ε γλψζε, 

έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο. 

πλνςίδνληαο, ε γελίθεπζε εθπιεξψλεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

1. Αλαγλσξίδεη ηα πεξηβάιινληα θαη ηηο κεηαθνξέο ζε άιιεο θαηαζηάζεηο. 

2. Δθηειεί ην γεληθφ απφ ην ζπγθεθξηκέλν. 
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3. πκπεξάζκαηα ησλ κεκνλσκέλσλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην κέιινλ.  

Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηε θάζε γελίθεπζεο κε πξνεηνηκαζκέλα θπιιάδηα πνπ 

πεξηέρνπλ γεληθέο γλψζεηο. ε απηφ ην ζεκείν, κπνξείηε επίζεο λα εθαξκφζεηε άιια 

κεζνδηθά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα δψζεηε κηα δηδαζθαιία ζηελ νπνία 

παξνπζηάδεηε παξφκνηα πεξηζηαηηθά απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη ηηο εθαξκφζηκεο 

ζηξαηεγηθέο ιχζεο ή απφ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ηφρνο: Αλάπηπμε δνθηκαζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη αθαίξεζεο απφ ηα δεδνκέλα. 

Δμεηάζηε κεξηθά απφ απηά ηα εξσηήκαηα:  

- Ση κπνξνχκε λα αληιήζνπκε / ηξαβήμνπκε απφ απηφ;  

- Δίλαη φηη ζπλδέεηαη ζε ηίπνηα;  

- Ση κάζαηε / αλαζέηεηε;  

- Ση ππνδειψλεη απηφ ζε ζαο __________________ γεληθά;  

- Μήπσο απηφ ζνπ ζπκίδεη ηίπνηα;  

- Πνηα αξρή / λφκν βιέπεηε λα ιεηηνπξγεί; 

 - Μήπσο απηφ ζνπ ζπκίδεη ηίπνηα; Ση εμεγεί απηφ;  

- Πψο ζρεηίδεηαη απηφ κε άιιεο εκπεηξίεο;  

- Ση ζπλδέεηο κε απηφ;  

- Καη ινηπφλ? 

 

2.1.5. Δθαξκνγή 

ηε θάζε απηή ηα επηηεχγκαηα ηεο κάζεζεο εθαξκφδνληαη ζε κηα λέα θαηάζηαζε. Ζ 

εθαξκνγή ζην πιαίζην ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ είλαη ε αξρή κηαο πεξαηηέξσ 

άζθεζεο, ε νπνία δεκηνπξγεί δπλαηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη εδξαίσζε φζσλ 

έρνπλ κφιηο απνθηεζεί. Αλ έλα απφ ηα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο 

άζθεζεο ήηαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο αζρνινχληαη κε πνιχ ιίγε αλεμάξηεηε 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη έρνπλ πιένλ δηαηππψζεη ζηξαηεγηθέο γηα ην πψο 

επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζην κέιινλ, είλαη ζεκαληηθφ λα επηθεληξσζνχκε θαη 

πάιη ζε κηα απφ ηηο επφκελεο αζθήζεηο ζρεηηθά κε απηφλ ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν. Ζ 

εθαξκνγή εθηφο ηνπ καζήκαηνο ζπλεπάγεηαη ηελ αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε ηε βνήζεηα ησλ λεναπνθηεζέλησλ εξγαιείσλ. ηφρνο: Να γεθπξσζεί 

ην παξφλ θαη ην κέιινλ κε ηελ θαηαλφεζε θαη / ή ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν απηέο νη γεληθεχζεηο κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ ζε έλα λέν κέξνο. 

Δμεηάζηε κεξηθά απφ απηά ηα εξσηήκαηα:  

- Πψο ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε αίηεζε / κεηαθνξά απηνχ;  
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- Ση ζα ζέιαηε λα θάλεηε κε απηφ;  

- Πψο ζα κπνξνχζαηε λα ην επαλαιάβεηε μαλά;  

- Ση ζα κπνξνχζεο λα θάλεηο γηα λα ην θξαηήζεηο;  

- Πνηεο είλαη νη επηινγέο?  

- Ση ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε γηα λα βνεζήζεηε / λα εκπνδίζεηε ηνλ εαπηφ ζαο; 

- Πψο ζα κπνξνχζαηε λα ην θάλεηε θαιχηεξα;  

- Πνηεο ζα ήηαλ νη ζπλέπεηεο απφ ην λα θάλεηο / φρη;  

- Ση αιιαγέο κπνξείηε λα θάλεηε γηα εζάο;  

- Ση ζα κπνξνχζαηε λα θαληαζηείηε / θαληαζηείηε γη 'απηφ;  

- Πψο ήηαλ απηφ γηα ζέλα;  

- Πνηεο ήηαλ νη ζπλ / πιελ;  

- Πψο ζα ήηαλ πην λφεκα;  

- Ση θαιά / θαθά λέα;  

- Ση αιιαγέο ζα θάλαηε;  

- Ση ζα ζπλερίζεηο; 

- Πνην είλαη ην θφζηνο / νθέιε;  

- Αλ έπξεπε λα ην μαλαθάλεηε, ηη ζα θάλαηε θαιχηεξα / δηαθνξεηηθά;  

- Πνηεο πξνζζήθεο / δηαγξαθέο ζα βνεζνχζαλ; 

 

2.2. Πξόζζεηεο ππνδείμεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ΒΙΟΜΑΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ  

Ζ βησκαηηθή κάζεζε είλαη κηα επαγσγηθή δηαδηθαζία. Σν πιενλέθηεκα ηεο 

επαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη φηη, κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

γλσξίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. 

Με άιια ιφγηα, είλαη πεξηζζφηεξν παξαθηλεκέλνη θαη αλνηρηνί ζην ζέκα. Δπηπιένλ, 

είλαη ζε ζέζε λα κειεηήζνπλ ην πξφβιεκα θαη ηηο πηζαλέο ιχζεηο αληηκεηψπηζεο 

αλεμάξηεηα. Καη ηειηθά, νη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα απφ ηα ιάζε ηνπο παξά 

απφ κηα "νκαιή" πξνεηνηκαζκέλε ιχζε, ε νπνία ηνπο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αξρή 

θαη δελ επηηξέπεη ηε δηείζδπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο παξαθηλνχληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Γελ ππάξρεη κφλν έλα 

εγγελέο θίλεηξν γηα λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο φηαλ νη άλζξσπνη πεγαίλνπλ γηα 

θαηάξηηζε, ηα ζεκηλάξηα ΒΗΟΜΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα ζεηηθφ 

θιίκα κάζεζεο πνπ είλαη άιινο θηλεηήξηνο παξάγνληαο θαη δεκηνπξγείηαη θίλεηξν 

ζηε ζπγθεθξηκέλε, πξνζνκνησκέλε θαηάζηαζε, ακθηζβεηψληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κε κηα εξγαζία . Ο επαθφινπζνο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ, ε 
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αλάιπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ γηα 

βειηίσζε θαη απνηειεί έλα άιιν θίλεηξν απνηέιεζκα. Μπνξείηε λα αζθήζεηε κεγάιε 

επηξξνή ζε απηφ ην θίλεηξν απφ ηνλ ηξφπν πνπ ελεξγείηε σο εθπαηδεπηήο: Ζ 

ζαθήλεηα ησλ νδεγηψλ ζαο θαη ηδηαίηεξα ε πξνεηνηκαζία ηεο επεμεξγαζίαο ζαο έρεη 

απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηα θίλεηξα ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Μηα ζεηηθή αηκφζθαηξα κάζεζεο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ κε 

επηηπρία ηερληθέο βησκαηηθήο κάζεζεο. Δίλαη ζχκθπην κε ηε κέζνδν θαηάξηηζεο φηη 

νη ζπκκεηέρνληεο δηαπξάηηνπλ ιάζε, αληηιακβάλνληαη θαη δηνξζψλνπλ. Απηή ε 

δηαδηθαζία κάζεζεο βαζηθά εμαξηάηαη απφ κηα εκπηζηεπηηθή αηκφζθαηξα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζεβαζκφ ησλ ηζρπξψλ θαη ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ ηνπ άιινπ. 

Δπηπιένλ, ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη ηελ 

επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε νπνία κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν ζε κηα επλντθή αηκφζθαηξα.  

Έλα αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ελζσκάησζε ηεο θαηάξηηζεο 

δεμηνηήησλ θαη ηεο θαηάξηηζεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ παξακέηξσλ 

ζπκπεξηθνξάο απαηηεί επίζεο κηα επνηθνδνκεηηθή δνκή επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ. 

 

2.3. Intervention Techniques 

Οη αθφινπζεο ηερληθέο παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ 

επεμεξγαζίαο, αθνχ ζπγθεληξσζνχλ φια ηα δεδνκέλα. Δπηηξέπνπλ ζηνλ ζπληνληζηή 

λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο θάζε ζηαδίνπ ηνπ θχθινπ εθκάζεζεο θαη λα πξνσζήζεη ηελ 

θίλεζε ζε επφκελα ζηάδηα. Έλαο δηακεζνιαβεηήο θξνληίδεη γηα δχν θχξηεο 

δηαδηθαζίεο ζηελ νκάδα: απηή ηνπ αηφκνπ (intrapersonal) θαη νιφθιεξεο ηεο νκάδαο 

ζπιινγηθά (δηαπξνζσπηθή). 

1. Αληαλάθιαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: Ο δηεπθνιπληήο εθθξάδεη ηηο βαζηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη ν ζπκκεηέρσλ.  

- Αληαλαθιά ηα ζπλαηζζήκαηα. φρη ην πεξηερφκελν.  

- Ζ αληαλάθιαζε πξέπεη λα είλαη ζην ίδην βάζνο, φρη πνιχ ξερή ή πνιχ βαζηά.  

- Πνηέ κελ πξνζζέηεηε ή αθαηξείηε απφ ηε ζεκαζία ηεο δήισζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

2. Απνδνρή: Μηα ηερληθή απάληεζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπκκεηέρνληα ρσξίο λα 

ζρεκαηίδεη θξίζεηο.  

- π.ρ. Uhum ...., Βιέπσ ..., Κνηηάδνληαο, θνηηάδνληαο ηνλ ζπκκεηέρνληα. 
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3. Γνκή: Μηα ηερληθή θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ αλαθαηεχζπλζεο ηεο νκαδηθήο 

ζπδήηεζεο. 

4. Κνξπθαία: Μηα ηερληθή πνπ βνεζά ηνλ ζπκκεηέρνληα λα ζπιιάβεη ζπλαηζζήκαηα 

ηα νπνία δελ έρνπλ «ιεθζεί» απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Υξεζηκνπνηήζηε ειάρηζηα.  

- π.ρ. Μπνξείηε λα καο πείηε πεξηζζφηεξα γηα ... 

5. Τπνζηήξημε: Μηα ηερληθή πνπ δίλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζε νπνηνδήπνηε 

κέινο πνπ ηελ ρξεηάδεηαη. 

6. Αληηκεηψπηζε: Μηα ηερληθή πνπ δίλεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ή επηζεκαίλεη ζε 

θάπνηνλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία ηεο 

νκάδαο. Τπάξρνπλ πέληε ηχπνη αληηπαξάζεζεο. 

α) Βησκαηηθφ - κηα απάληεζε ζε θάζε δηαθνξά πνπ αληηιακβάλεηαη ν αληηπξφζσπνο 

αλάκεζα ζηηο δειψζεηο ηνπ αγσληδφκελνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε δηθή ηνπ εκπεηξία 

ηνπ αγσληδφκελνπ.  

β) Αληνρή - εζηηάδεηαη ζηνπο πφξνπο ησλ ζπληξφθσλ, εηδηθά αλ δελ ηηο 

ζπλεηδεηνπνηεί. λην.  

γ) Αδπλακία - επηθεληξσκέλε ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ.  

δ) Γηδαθηηθή - δηεπθξίληζε ηεο παξαπιεξνθφξεζεο ή ηεο έιιεηςεο πιεξνθνξηψλ 

ε) Δλζάξξπλζε ηεο δξάζεο - πηέδνληαο ηνλ αγσληδφκελν λα ελεξγήζεη κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ κε έλαλ επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. 

Θπκεζείηε:  

- Αληηκεησπίζηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη φρη θίλεηξα.  

- Κάληε ηηο αληηπαξαζέζεηο ζαο ζεηηθέο θαη επνηθνδνκεηηθφ παξά αξλεηηθφ.  

- Αληηκεησπίζηε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξείηε λα δηεθδηθήζεηε ην δηθφ ζαο.  

- Υξεζηκνπνηήζηε δειψζεηο ή πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

ζπκκεηέρνληα (εάλ ππάξρεη) 

7. Γηεπθξίληζε - ε θαηάζηαζε νκαδηθήο δπλακηθήο, απηφ είλαη παξφκνην κε ηελ 

αληαλάθιαζε. Ζ κηθξή δηαθνξά έγθεηηαη ζηε δήισζε θαη ην ζθνπφ απηήο ηεο 

παξέκβαζεο πνπ είλαη λα θάλεη ζαθέο ζηα άιια άηνκα ηεο νκάδαο φηη έρνπλ γίλεη 

αληηιεπηά ηα βαζχηεξα ζπλαηζζήκαηα. 

8. χλδεζε: Μηα ηερληθή ελζσκάησζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εμέθξαζε 

πξνεγνπκέλσο ν ζπκκεηέρσλ.  

9.  ησπή: Μηα ηερληθή φηαλ ν δηεπθνιπληήο απιψο αθνχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ρσξίο 

λα ιέεη ηίπνηα. Δπηηξέπεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα λα παξακείλεη ζησπειφο ή λα ζπλερίζεη 

ή λα ζηακαηήζεη θαη λα πξνβιεκαηηζηεί γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ νκάδα. Ο 

δηεπθνιπληήο δείρλεη φηη είλαη άλεηνο κε απηή ηε ζησπή. 
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IV. ΟΠΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

1. ηόρνη Οπηηθνπνίεζεο 

Οη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο κέζσ δηαθφξσλ 

θαλαιηψλ. Ζ δπλαηφηεηα ιήςεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ δηαθφξσλ θαλαιηψλ 

πνηθίιιεη. Χο εθπαηδεπηήο αληηκεησπίδεηε αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ηα κέζα θαη νη 

δπλαηφηεηεο γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ πνηθίιινπλ ζεκαληηθά. Χζηφζν, νη εκπεηξηθέο 

κειέηεο καο επέηξεςαλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ αηζζήζεσλ κε ηηο 

νπνίεο νη άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν: Καηά κέζν φξν, ηα εμεηαδφκελα άηνκα δηαηήξεζαλ ην 20% 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είραλ αθνχζεη, ην 30% Σν 50% φζσλ είδαλ θαη άθνπζαλ, θαη 

αθφκε θαη ην 90% απφ απηφ πνπ είδαλ, άθνπζαλ θαη πεηξακαηίζηεθαλ, κε άιια ιφγηα 

πνπ είραλ κάζεη ρέξηα. Ζ απεηθφληζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο αζθήζεηο 

ΓΗΔΡΓΑΗΑ, δηφηη ε εκπεηξία γίλεηαη νξαηή γηα φινπο θαη αλαζεσξείηαη θαη 

δηαηεξείηαη κε ζαθήλεηα. Δπηπιένλ, νη άλζξσπνη θαηά θαλφλα καζαίλνπλ θαιχηεξα 

φηαλ είλαη ζε ζέζε λα ζπζρεηίζνπλ ην πιηθφ πνπ πξέπεη λα κάζεη κε θάηη πνπ είλαη 

ήδε εμνηθεησκέλνη, θάηη πνπ νη ίδηνη έρνπλ βηψζεη, κε έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο, έλα 

αζηείν θιπ. Ζ απεηθφληζε είλαη έλαο ηδαληθφο ηξφπνο λα παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή 

κάζεζε (ζπκβνιηθέο αλαθνξέο, εηθνλνγξαθήζεηο θιπ.). Με άιια ιφγηα, ε απεηθφληζε 

θαζηζηά δπλαηή ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ θαη ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ κε καθξνρξφληα νξαηφηεηα, ππνζηεξίδνληαο έηζη ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο. Ζ απεηθφληζε βειηηψλεη επίζεο ηελ επηθνηλσλία, ε νπνία είλαη κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ θαηάξηηζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

καζεζηαθήο θαηάζηαζεο. Δάλ ε επηθνηλσλία είλαη κεησκέλε, νη πιεξνθνξίεο πνπ έλα 

άηνκν πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη ζε άιιν δελ κπνξνχλ λα ξένπλ. Δίλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ φινη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο λα αλαγλσξίζνπλ 

πνηεο πιεξνθνξίεο είλαη ζεκαληηθέο θαη πψο πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ απηφ πνπ 

ιέγεηαη. Απηφ γίλεηαη ζαθέο κε νπηηθνπνίεζε. Χο απνηέιεζκα, ε απεηθφληζε 

πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο θαη ηελ επηθνηλσλία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην κάζεκα: 

• πλδπάδνληαη δηάθνξα θαλάιηα αληίιεςεο, απμάλνληαο έηζη ηελ επηηπρία ηεο 

κάζεζεο.  

• Οη πιεξνθνξίεο δηαηεξνχληαη αληί λα ράλνληαη θαη κπνξνχλ λα πξνζπειαζηνχλ 

φπνηε ρξεηαζηεί.  
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• Οη πιεξνθνξίεο ηνπνζεηνχληαη ζην πιαίζην ηεο, νη πεξίπινθεο ζρέζεηο κπνξνχλ λα 

θαηαλνεζνχλ κε κηα καηηά.  

• Ζ επηθνηλσλία βειηηψλεηαη, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ νπηηθή θαηαγξαθή καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ή νκαδηθψλ ζπλαίλεζεο γηα φινπο. 

Οη παξεμεγήζεηο κπνξνχλ λα κεησζνχλ θαη ην επίπεδν ελεκέξσζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα θηάζεη ζην ίδην επίπεδν.  

Θα πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ απεηθφληζε ζπκβάιιεη επίζεο 

ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ζαο ζην ξφιν ζαο σο 

εθπαηδεπηή: ε απφθαζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην κέζν νπηηθήο απεηθφληζεο θαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνεηνηκαζία γηα λα δψζεηε ιεπηνκεξή ζθέςε ζηε δνκή, ηα 

κεκνλσκέλα βήκαηα θαη ηνλ ζηφρν κηαο αθνινπζίαο εθπαίδεπζεο. Απηφ εμαζθαιίδεη 

φηη είζηε ζε ζέζε λα εηζέιζεηε ζηελ πνξεία πνπ είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε θαη σο εθ 

ηνχηνπ πξνεδξεχεηε κε κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε θαη επειημία.  

Οπηηθνπνίεζε ζεκαίλεη κείσζε, έκθαζε θαη κεηαηξνπή πιεξνθνξηψλ. Απηφ κπνξεί 

λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

• κεξηθέο ιέμεηο-θιεηδηά,  

• ζχκβνια,  

• ζπλδέζκνπο,  

• ρξψκαηα,  

• αληηθείκελα, π.ρ. ηηο καξηνλέηεο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο αλζξψπνπο,  

• ηα βίληεν, π.ρ. παξνπζηάδνληαο απνζπάζκαηα ζεκηλαξίσλ,  

• δηαθάλεηεο, θσηνγξαθίεο, θσηνγξαθίεο, αιιά θαη κε ρεηξνλνκίεο ή κίκν, π.ρ. ζε 

παξνπζηάζεηο παληνκίκα. 

Πνιιέο δεκνζηεχζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα ηεο απεηθφληζεο πξνυπνζέηνπλ 

πιήξε θαηαλφεζε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ζεκηλαξίσλ 

ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο ηερληθέο. Γψζηε ηε δεκηνπξγηθφηεηά ζαο ειεχζεξε βαζηιεχνληαο, 

εξγάδεζηε καδί κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζαο γηα λα παξνπζηάζεηε κηα πνηθηιία 

νπηηθνπνηήζεσλ θαη έηζη λα εμαζθαιίζεηε έλαλ πςειφ βαζκφ επηηπρίαο ζηελ 

εθκάζεζε. 

 

2. Σερληθέο απεηθόληζεο θαη κέζα ελεκέξσζεο 

Γηα ηελ απεηθφληζε, κπνξείηε βεβαίσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε νηηδήπνηε θάλεη ηα 

πξάγκαηα νξαηά. Οη παξαθάησ ελφηεηεο ζα ζαο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πην 



49 
 

ζπλεζηζκέλα κέζα ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηνπο θαη ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα ην θάλεηε: 

 

2.1. Πίλαθαο 

Ο πίλαθαο είλαη ην θιαζηθφ κέζν νπηηθνπνίεζεο. πρλά ζπλδέεηαη κε ηηο «θιαζηθέο» 

κεζφδνπο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο. ηηο αίζνπζεο πξνπφλεζεο ν πίλαθαο ζπρλά 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην ιεπθφ πίλαθα, ηνλ πξνβνιέα, ηνλ πξνβνιέα ή ν ραξηνπίλαθαο. 

Ζ ρξήζε ηνπ πίλαθα είλαη νπζηαζηηθά ίδηα κε εθείλε ηνπ καπξνπίλαθα, ελψ ν 

πξνβνιέαο, ν πξνβνιέαο θαη ν ραξηνπίλαθαο εθπιεξψλνπλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο. 

πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε φια ηα δηαζέζηκα κέζα γηα λα θάλεηε ην ζεκηλάξην φζν 

ην δπλαηφλ πην δσληαλφ. ε αληίζεζε κε ην ραξηνπίλαθαο, νη ιέμεηο ζην καπξνπίλαθα 

κπνξνχλ λα ζθνππηζηνχλ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια πξάγκαηα. νη ππφηηηινη 

γηα πίλαθεο κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ελψ νη παιηέο ηηκέο ζθνππίδνληαη θαη 

αληηθαζίζηαληαη απφ λέεο. Σν κφλν κέζν πνπ πξνζθέξεη παξφκνηεο δπλαηφηεηεο είλαη 

ν ελαέξηνο πξνβνιέαο θαη ζηε ζπλέρεηα κφλν αλ ρξεζηκνπνηείηαη κειάλε δηαιπηή ζην 

λεξφ. Χζηφζν, νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζβεζηνχλ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζνχλ λέεο πιεξνθνξίεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζβεζηεί 

δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκεο. Με άιια ιφγηα, ν πίλαθαο είλαη ην ηδαληθφ κέζν γηα ηελ 

νπηηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα κεηαβιεζνχλ κε επειημία ή / θαη λα 

κελ είλαη δηαηεξείηαη ζε κνξθή ληνθηκαληέξ, θαζηζηψληαο ην έλα "ζεκεησκαηάξην" 

γηα ηελ πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, απηφ ηζρχεη γηα: 

• ζθίηζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμήγεζε κεκνλσκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο  

• εμήγεζε ακθηζβεηνχκελσλ ζεκείσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο  

• φισλ ησλ ηχπσλ παξαδεηγκάησλ πνπ επηζπκείηε λα επηδείμεηε επηηφπνπ  

• πνιινχο ζθεπηφκελνπο, φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο πξφθεηηαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο λα βξνπλ κηα ιχζε, θαζψο θαη  

• ηελ αλάπηπμε κηαο απεηθφληζεο θαηά ηε ζχληνκε παξνπζίαζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ζα ρξεηαζηεί ζε θαλέλα άιιν ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

εκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε  

• Γξάςηε κε έλα κεγάιν θαη επαλάγλσζην ζελάξην.  

• Μελ ρξεζηκνπνηείηε ππεξβνιηθά πνιιέο πιεξνθνξίεο ζε κηα εηθφλα κε κηα 

καπξνπίλαθα.  
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• Υξεζηκνπνηήζηε βέιε, θχθινπο θαη άιιεο εηθφλεο γηα λα δσληαλέςεηε ηελ 

απεηθφληζή ζαο, λα ηνλίζεηε ζεκαληηθά ζεκεία θαη λα επηδείμεηε ζρέζεηο.  

• Υξεζηκνπνηήζηε θηηξηλσπή θηκσιία επηπιένλ ηεο ιεπθήο θηκσιίαο γηα λα δψζεηε 

έκθαζε.  

• Αλάινγα κε ην επηζπκεηφ καζεζηαθφ απνηέιεζκα, κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε κηα 

απεηθφληζε ηεο καπξνπίλαθαο κπξνζηά απφ ην ρξφλν, λα ζρεδηάζεηε ην ζε έλα 

θνκκάηη ραξηί θαη λα ην αλαπηχμεηε ζηελ καζεζηαθή θαηάζηαζε (απηφ ηζρχεη εμίζνπ 

γηα ην ραξηνπίλαθα θαη ηνλ ελαέξην πξνβνιέα).  

• Εεηήζηε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζαο λα απεηθνλίζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην καπξνπίλαθα, αλ απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ εμέιημε ηεο 

ζπδήηεζεο. 

 

2.2. Υαξηνπίλαθαο 

Καη 'αξρήλ, ε ρξήζε ηνπ ραξηνπίλαθα είλαη παλνκνηφηππε κε εθείλε ηνπ 

καπξνπίλαθα, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ηα θχιια ραξηηνχ κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ, 

επηηξέπνληαο ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ γηα ρξήζε φηαλ απαηηείηαη αξγφηεξα 

(π.ρ. ζεκείν νξαηφ ζε φινπο αλά πάζα ζηηγκή ζηελ αίζνπζα εθγχκλαζεο, ή λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη πάιη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηνπ καζήκαηνο). Οη ραξηνπίλαθεο 

είλαη επνκέλσο πην αθξηβά απφ έλα καπξνπίλαθα, σζηφζν, ηα νπνία κπνξνχλ επίζεο 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιιά καζήκαηα. Δθηφο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο πίλαθα, νη 

ραξηνπίλαθεο είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιεια γηα:  

• Πξνγξακκαηηζκέλεο νπηηθνπνηήζεηο, π.ρ.  

• γξήγνξεο θαηαγξαθέο δειψζεσλ πνπ δελ πξέπεη λα ραζνχλ (π.ρ. γηα θαηαηγηζκφ 

ηδεψλ θαη επεμεξγαζία),  

• βαζηθέο πξνηάζεηο ή γξαθηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε,  

• γηα πεξηιήςεηο θαη επηζθνπήζεηο (ηεθκεξίσζε απνηειέζκαηα εξγαζίαο). 

 

εκεηώζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

• Σν ραξηί δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ παρχ ή άθακπην, επεηδή πξέπεη λα είλαη εχθνιν 

λα γπξίζεηε ηηο ζειίδεο.  

• Γξάςηε κε κεγάια θαη επαλάγλσζηα γξάκκαηα.  

• Υξεζηκνπνηήζηε βέιε, θχθινπο θαη άιιεο εηθφλεο γηα λα δσληαλέςεηε ηελ 

απεηθφληζή ζαο, λα ηνλίζεηε ζεκαληηθά ζεκεία θαη λα επηδείμεηε ζρέζεηο.  

• Υξεζηκνπνηείηε ζηπιφ κε δηάθνξα ρξψκαηα.  
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• Μελ γξάθεηε πνιιέο πιεξνθνξίεο ζην δηάγξακκα ξνήο. Σα πξάγκαηα πνπ εζείο σο 

εθπαηδεπηήο ζα ζέιαηε λα αληηκεησπίζεηε αξγφηεξα ή πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ κπνξεί 

λα ζεκεησζεί ζε κηα θάξηα γηα λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο.  

• Μελ εκπνδίδεηε ηελ πξνβνιή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζαο: ηεξεψζηε δίπια ζην 

δηάγξακκα - εάλ είζηε δεμηφρεηξεο, ζηαζείηε ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πξνγξάκκαηφο ζαο 

φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. εάλ είζηε αξηζηεξφρεηξεο, ζηαζείηε ζηελ 

αξηζηεξή πιεπξά - ε γξαθή ζε απηή ηε ζέζε κπνξεί λα απαηηήζεη θάπνηα πξαθηηθή, 

αιιά ζαο δηεπθνιχλεη λα θαηεπζχλεηε ηελ νκηιία ζαο πξνο ηελ νκάδα.  

• Πξνζπαζήζηε λα δηαηεξείηε επαθή κε ηελ νκάδα θαηά ηελ εγγξαθή. Απηφο είλαη 

έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο κφλν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ζε 

ζπληνκεπκέλε κνξθή.  

• ην ηέινο ηεο εκέξαο, νιφθιεξν ην ραξηί πνπ γξάθηεθε πξέπεη λα αθαηξεζεί αλ 

είζηε βέβαηνη φηη δελ είλαη απαξαίηεην γηα άιιεο κνλάδεο ζεκηλαξίσλ. Μπνξείηε θαη 

ζα είζηε ζε ζέζε λα επαλαρξεζηκνπνηήζεηε άιιεο ζειίδεο αξγφηεξα. ε 

επαλαιακβαλφκελε πηπρή απηήο ηεο άζθεζεο βνεζά ζηελ παγίσζε απηνχ πνπ έρεη 

κάζεη θαη ρξεζηκεχεη σο θαιφ θίλεηξν φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα 

κηα λέα καζεζηαθή θαηάζηαζε. 

 

2.3. Πξνβνιέαο πνιπκέζσλ 

Ο πξνβνιέαο πνιιαπιψλ κέζσλ έρεη γίλεη πνιχ θνηλφο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

PowerPoint θαη άιια πξνγξάκκαηα απεηθφληζεο κε βάζε ηνλ ππνινγηζηή. Απηά είλαη 

πνιχ θαηάιιεια γηα παξνπζηάζεηο θαζψο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα επξχ 

θάζκα εξγαιείσλ παξνπζίαζεο θαη ηερληθψλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ γηα λα θάλεηε ηελ 

παξνπζίαζε δσληαλή. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα επηδείμνπκε πεξίπινθεο ζρέζεηο ζε κία 

κφλν δηαθάλεηα, θάλνληαο ρξήζε ηνπ γεγνλφηνο φηη κηα εηθφλα ή έλα γξάθεκα 

κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ πεξηζζφηεξεο απφ ρίιηεο ιέμεηο. Ζ ζχλζεζε κηαο δηαθάλεηαο 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα παξνπζηαζηεί ζηαδηαθά, δηεπθνιχλνληαο ηελ 

θαηαλφεζε. Υξεζηκνπνηψληαο θηλνχκελα ζρέδηα, κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε εχθνια 

ηελ ηαρχηεηα ηεο παξνπζίαζήο ζαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα πνπ αζρνιείζηε θαη 

κπνξείηε λα κεηαβείηε εκπξφο θαη πίζσ κέζα ζηηο δηαθάλεηεο. Σα δεδνκέλα δείρλνπλ 

φηη κπνξνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ πνιχ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

επαλεηιεκκέλα.  

Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη: κηα παξνπζίαζε ή πξνβνιή δεδνκέλσλ PowerPoint δελ 

ππνθηλεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, αιιά ηηο ζηάζεηο ηεο «θαηαλάισζεο γλψζεο», θαζψο 
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φια πξνεηνηκάδνληαη. Γελ κπνξείηε λα εηζαγάγεηε αιιαγέο ή πξνζαξκνγέο επηηφπνπ 

θαζψο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεηε κηα λέα δηαθάλεηα. Δπίζεο, πξέπεη λα ζθνπξχλεηε 

ην δσκάηην γηα λα εμαζθαιίζεηε θαιή νξαηφηεηα ησλ δηαθαλεηψλ, πξνθαιψληαο ηελ 

θφπσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ άιιε πιεπξά. Δπνκέλσο, δηαθφςηε ηελ 

παξνπζίαζή ζαο γηα λα θάλεηε εξσηήζεηο θαη θαιέζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζρνιηάζνπλ ην ηη έρνπλ δεη ζηηο δηαθάλεηεο. Καη θάλεηε κφλν ζχληνκεο παξνπζηάζεηο 

κε ην θσηνγξάθν. Ζ ρξήζε ηεο παξνπζίαζεο κε πξνβνιέα πνιιαπιψλ κέζσλ πξέπεη 

πάληα λα ζπληζηάηαη φηαλ:  

• ππάξρνπλ νη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο,  

• παξέρεηε πιεξνθνξίεο κε ηε κνξθή δηάιεμεο,  

• απιψο παξνπζηάδεηε πιεξνθνξίεο,  

• επηζπκείηε λα αλαπηχμεηε πιεξνθνξίεο θαη  

• νη παξνπζηάζεηο πξννξίδνληαη γηα επαλαιακβαλφκελε ρξήζε,  

• ηα απνηειέζκαηα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη δηαζέζηκα ζην ρψξν εθπαίδεπζεο γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα,  

• νη παξνπζηάζεηο δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ην έλα δίπια ζην άιιν - π.ρ θαηά 

ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νκάδαο. 

 

εκεηώζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

• Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξνπζίαζεο, κελ ππεξθνξηψλεηε ηηο δηαθάλεηεο κε 

πνιιά δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη ηχπνπο επηζηνιψλ, κεξηθέο 

θσηνγξαθίεο ζε κία κφλν δηαθάλεηα θιπ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πάξα πνιιά θηλνχκελα 

ζρέδηα. απηφ κπνξεί λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην 

πεξηερφκελν ζηα απιά εθέ θίλεζεο ηεο παξνπζίαζήο ζαο.  

• Υξεζηκνπνηήζηε κεγάια γξάκκαηα γηα ην θείκελν, ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο θιεηδηά 

θαη ζχληνκεο θξάζεηο αληί γηα κεγάιεο πξνηάζεηο.  

• Ο πξνβνιέαο πνιπκέζσλ εμαθνινπζεί λα είλαη αξθεηά αθξηβφο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ ζα έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα εθπαίδεπζε. Δλεκεξψζηε θαιά εθ ησλ 

πξνηέξσλ, θαζψο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αληηθαηαζηήζεηε ηελ πξνβνιή παξνπζίαζεο 

κε άιιεο νπηηθνπνηήζεηο εάλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο πξνβνιέαο πνιπκέζσλ.  

• Οη θαηλνχξγηνη ιακπηήξεο είλαη κεξηθέο θνξέο δχζθνιν λα θηάζνπλ θαη είλαη επίζεο 

αθξηβνί, νπφηε βεβαησζείηε φηη ν αθξνδέθηεο έρεη θξπψζεη πξηλ θιείζεηε εληειψο. 

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρεηξηζκνχ θαη αζθάιεηαο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε 

ζπζθεπή πξνβνιήο.  
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• ε νξηζκέλεο ρψξεο ε παξνρή ξεχκαηνο δελ είλαη ζηαζεξή. Ο πξνβνιέαο 

πνιπκέζσλ θαζψο θαη ν ππνινγηζηήο ζαο ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ βιάβε εάλ 

εκθαληζηνχλ επαλεηιεκκέλα δηαθπκάλζεηο ηζρχνο. 

 

2.4. Σερληθέο παξέκβαζεο 

Ο νξηδφληηνο πξνβνιέαο ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά σο βνήζεκα γηα ηελ απεηθφληζε ζε 

κεγάιεο αίζνπζεο κε κεγάιν αίζξην. Απηφ ζπρλά δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ν 

πξνβνιέαο ζηέθεηαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ εθπαηδεπηή. Δίλαη, σζηφζν, 

πνιχ θαηάιιειν γηα νπηηθνπνίεζε ζε κηθξέο νκάδεο επίζεο. Ο πξνβνιέαο κπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ: 

Δζείο ν ίδηνο κπνξείηε λα απεηθνλίζεηε ηηο ζθέςεηο ζαο ή / θαη δηαιέμεηο καζεκάησλ ή 

λα πξνεηνηκάζεηε ηηο δηθέο ζαο δηαθάλεηεο, π.ρ. γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. 

Ο ελαέξηνο πξνβνιέαο έρεη ην πιενλέθηεκα λα κελ ζαο δεηά πνηέ λα γπξίζεηε ηελ 

πιάηε ζαο ζηελ νκάδα. Γηαηεξείηε άκεζε επαθή κε ηελ νκάδα αλά πάζα ζηηγκή θαη 

είζηε ζε ζέζε λα αληηιακβάλεζηε άκεζα φιεο ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Έρεηε ηε 

δπλαηφηεηα λα εμεγήζεηε θάηη ηνπνζεηψληαο πξψηα κηα δηαθάλεηα ζηνλ πξνβνιέα 

θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνληαο ζπλερψο λέεο πιεξνθνξίεο, εηθφλεο ή άιια παξφκνηα 

αληηθείκελα πνπ έρεηε πξνεηνηκάζεη πξηλ απφ θαηξφ, απνθαιχπηνληάο ηα ζηαδηαθά.  

Οη δηαθάλεηεο είλαη πνιχ εχθνιν λα παξαζθεπαζηνχλ, π.ρ. ζα κπνξνχζαηε επίζεο - 

εάλ έρεηε πξφζβαζε ζηηο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο - απιά λα εθηππψζεηε έγγξαθα 

ζπλεδξίαο απεπζείαο πάλσ ζε δηαθάλεηεο. Απηφ ζαο εμνηθνλνκεί ην πξφβιεκα λα 

πξέπεη λα ην κεηαθέξεηε ζε ραξηί γηα ραξηνπίλαθα. Οη δηαθάλεηεο είλαη επίζεο 

ηδαληθέο γηα πνιιαπιή ρξήζε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξείηε λα κεηψζεηε 

ζεκαληηθά ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία ζαο, π.ρ. γηα ηα καζήκαηα.  

Ο πξνβνιέαο παξέρεη κηα έληνλε πξνζνρή ζηελ νζφλε, ε νπνία είλαη πνιχ επσθειήο 

γηα θαηαζηάζεηο δηδαζθαιίαο, αιιά κπνξεί λα απνδεηρζεί εκπφδην ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζπδήηεζεο. Ζ ρξήζε ηεο παξνπζίαζεο κε έλαλ πξνβνιέα θεθαιήο είλαη παξφκνηα κε 

απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 2.3. πξνβνιέα πνιπκέζσλ. 

 

εκεηώζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

• Γξάςηε ζαθψο θαη επαλάγλσζηα.  

• Υξεζηκνπνηήζηε βέιε, θχθινπο θαη άιιεο εηθφλεο γηα λα δσληαλέςεηε ηελ 

απεηθφληζή ζαο, λα ηνλίζεηε ζεκαληηθά ζεκεία θαη λα επηδείμεηε ζρέζεηο.  
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• Δξγαζηείηε κε ζηπιφ δηαθφξσλ ρξσκάησλ. Ο θφθθηλνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλν γηα έκθαζε. 

• Πξνζπαζείηε λα δηαηεξείηε επαθή κε ηελ νκάδα θαηά ηελ εγγξαθή. Γη 'απηφ πξέπεη 

λα πξνζπαζήζεηε λα ζεκεηψζεηε κφλν ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία θαη λα ην θάλεηε φζν 

πην ζχληνκα γίλεηαη.  

• Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε πξνπαξαζθεπαζκέλν πιηθφ, κελ παξνπζηάδεηε ππεξβνιηθά 

πνιιέο πιεξνθνξίεο, δηαθνξεηηθά νη ζπκκεηέρνληεο δελ ζα ζαο αθνχζνπλ επεηδή 

πξνζπαζνχλ λα δηαβάζνπλ ηελ εηθφλα πξνβνιήο.  

• Αλαπηχμηε πνιχπινθεο αιιειεμαξηήζεηο ζε βήκα πξνο βήκα ηνπνζεηψληαο έλα 

θνκκάηη ραξηί θάησ απφ ηε δηαθάλεηα θαη ηξαβψληαο ην πξνο ηα πίζσ κε ιίγν bit. 

Σνπνζεηψληαο ην ραξηί θάησ απφ ηε δηαθάλεηα κπνξείηε λα βεβαησζείηε φηη δελ 

γιηζηξάεη.  

• Πάληα λα απελεξγνπνηείηε ηνλ πξνβνιέα φηαλ ηειεηψζεηε κε απηφλ (απηφ δελ ζα ην 

βιάςεη κε θαλέλαλ ηξφπν). Σελ ζηηγκή πνπ ηελ αλάβεηε, ε πξνζνρή ηεο νκάδαο 

θαηεπζχλεηαη ακέζσο πξνο ηελ νζφλε πξνβνιήο.  

• ην ηέινο ηεο εκέξαο ζα πξέπεη λα πεξάζεηε απφ ηηο δηαθάλεηεο γηα λα δείηε πνην 

απφ απηά κπνξεί λα ζέιεηε λα επηζηξέςεηε ζηηο επφκελεο κνλάδεο ζεκηλαξίσλ.  

• Λφγσ ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ ραξαθηήξα ηεο, ε ρξήζε γλσζηψλ δηαθαλεηψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζπκβάιιεη ζηελ εδξαίσζε απηνχ 

πνπ έρεη κάζεη θαη ρξεζηκεχεη σο θαιφ θίλεηξν φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα κηα λέα καζεζηαθή θαηάζηαζε. 

 

2.5. Σερληθή Metaplan 

Ζ ηερληθή Metaplan εδψ θαη πνιχ θαηξφ ζεσξείηε σο κηα ζεκαληηθή ηερληθή 

απεηθφληζεο γηα ζχγρξνλεο κεζφδνπο παξνπζίαζεο θαη ηελ θαηάξηηζε. Δίλαη επίζεο 

έλα βαζηθφ ζηνηρείν ησλ ΒΗΟΜΑΣΗΚΧΝ καζεκάησλ. Ζ ηερληθή Metaplan 

δηαθξίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο γξάθνπλ ηηο ζπλεηζθνξέο, ηηο ηδέεο ή 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

ζε κηθξέο νξζνγψληεο θάξηεο. Διέγμηε ηε θσηνγξαθία. Απηέο νη θάξηεο ζηε ζπλέρεηα 

θαξθψλνληαη επάλσ ζε καιαθέο ζαλίδεο πνπ έρνπλ θαιπθζεί κε θαθέ ραξηί, απφ 

θνηλνχ νξγαλσκέλε, δνκεκέλε θαη - κφιηο ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία - θνιιεκέλα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ην ζπκπέξαζκα ην νπνίν έρεη επηηεπρζεί είλαη επίζεο δηαζέζηκε γηα 

πεξαηηέξσ νξακαηηζκφ. 

Ζ πξάμε ηεο γξαθήο ζθέςεηο πάλσ ζε ιίγν θάξηεο πνπ ζηε ζπλέρεηα θαξθψλνληαη γηα 

φινπο βιέπε φηη νη ζπδεηήζεηο δελ είλαη κφλν ιεθηηθέο, αιιά θαη λα θαηαγξάθνληαη 
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ζε ζπλερή γξαπηή κνξθή θαη λα θξαηήζεη ηηο ζθέςεηο ρσξηζκέλεο ζηνλ νξγαληζκφ. 

Αλ ν εθπαηδεπηήο επίζεο ζπγθεληξψλεη ηηο θάξηεο απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κεηά απφ κηα εξψηεζε, απηφ επηηξέπεη επίζεο ηελ ηερληθή metaplan λα θξαηήζεη ηηο 

ζπλεηζθνξέο 

ζηε ζπδήηεζε αλψλπκε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αθφκε θαη ληξνπαιφο ή ζπληαμηνχρνο 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ή ζπλαηζζήκαηα. 

Οη επθαηξίεο ρξήζεο πνπ παξνπζηάδεη ε metaplan ηερληθή είλαη ηεξάζηηα. Δίλαη ην πην 

επέιηθην θαη ζπκκεηνρηθφ, γηα ην ιφγν απηφ, πεξηιακβάλεη επίζεο, ζε κεγάιν βαζκφ, 

ηε 

- ηαπηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ην απνηέιεζκα νκάδαο πνπ έρεη επηηεπρζεί. 

Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε εξγαζία κε θάξηεο metaplan είλαη γεληθά ηδηαίηεξα θαηάιιειε φηαλ: 

• ηα απνηειέζκαηα κηαο δηαδηθαζίαο ζπδήηεζεο πξέπεη λα εθπνλεζνχλ απφ θνηλνχ 

ζηελ νκάδα, 

• είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε 

ηνπο, 

• νη ζπκθσλίεο πξέπεη λα επηηεπρζνχλ κέζσ νκαδηθά απνηειέζκαηα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη ζπλεηζθνξέο ή νη ζθέςεηο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ή λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ. Δπηπιένλ, ηα ρξψκαηα ηεο metaplan θάξηαο θαη ε πνηθηιία ησλ 

εληχπσλ ρξεζηκεχνπλ γηα λα πξνζζέζεηε πεξαηηέξσ δηαζηάζεηο γηα ηελ εξγαζία κε ην 

ραξηνπίλαθαο. Πνιινί εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο metaplan θάξηεο σο κνξθή 

ηεθκεξίσζεο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πιηθνχ πνπ παξνπζηάδεηαη 

δηαηεξψληαο ην ηηο πην ζεκαληηθέο ιέμεηο-θιεηδηά ζε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαξηέιεο.  

Χο εθ ηνχηνπ είλαη εχθνια πξνθαλέο φηη ε metaplan νη θάξηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κία ή ηελ άιιε κνξθή ζε ζρεδφλ φιεο ησλ ΒΗΟΜΑΣΗΚΧΝ 

αζθήζεσλ. Χο ηερληθή απεηθφληζεο, σζηφζν, metaplan πεξηγξάθεηαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα 

ησλ θαξηψλ. Οη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο ρξήζεο ζρεηίδνληαη επίζεο κε απηή ηελ πηπρή. 

Γηα πεξαηηέξσ βνήζεηα καο δψζακε επίζεο έλα παξάδεηγκα ησλ δηαθφξσλ 

δπλαηνηήησλ δηεπζέηεζεο κηα εηδηθή έξεπλα (νκάδεο). 

 

εκεηώζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

Υξεζηκνπνηήζηε ηε κέγηζηε πξνζνρή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθά πνπ ζα 

ρξεηαζηείηε: 
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• Πιαίζηα φξζηα (ζαλίδεο θαξθίηζεο, καιαθά πίλαθεο) ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε 

ηηο θζελφηεξεο ραξηί είλαη δπλαηφλ, θαηά πξνηίκεζε θαθέ (πεξηηχιημε) ραξηί. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είζηε ζε ζέζε λα γξάςηε ζηηο ζαλίδεο, θαη ζην ηέινο είλαη εχθνιν 

λα θνιιήζεη ζε θάξηεο επίζεο. Δάλ δελ ππάξρνπλ θαηάιιειεο καιαθέο ζαλίδεο πνπ 

δηαηίζεληαη ζηελ εθπαίδεπζε δσκάηην, κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

καπξνπίλαθα ή κηα κεγάιε μχιηλε ζαλίδα πνπ θαιχπηεηαη κε θχιια απφ 

πνιπζηεξίλε. Θα πξέπεη λα έρεηε έλα ζπκβνχιην γηα πεξίπνπ 6-8 ζπκκεηέρνληεο, 

δειαδή γηα έλα κάζεκα κε 25 ζπκκεηέρνληεο πνπ πξέπεη λα θάλεηε έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, θαη θαηά πξνηίκεζε ηέζζεξηο, φξζηεο πίλαθεο. 

• Υξεηάδεζηε επαξθή πνζφηεηα νξζνγψληνπ θάξηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηηο ζπλεηζθνξέο ηνπο. θαηά πξνζέγγηζε ην έλα 

ηξίην απφ απηά πξέπεη λα είλαη ιεπθέο θάξηεο, εθηφο απφ ηηο θάξηεο ζε ηνπιάρηζηνλ 

πέληε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα έρεηε έλα ιίγα άιια ζρήκαηα 

ζην ρέξη: καθξά νξζνγψληα γηα ηίηινπο, θχθινπο, νβάι γηα ζήκαλζε θαη γηα ηε 

δηάξζξσζε θ.ιπ. 

• Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα απαηηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ζηπιφ καξθαξίζκαηνο 

κεζαίνπ πάρνπο ζε θάζε κία καχξν ή κπιε. Κφθθηλν καξθαδφξν πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηε κφλν γηα ζήκαλζε. 

• Πηλέδεο ζε επαξθή αξηζκφ. Πξηλ ην αξρή ηεο πνξείαο πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε νη 

θαξθίηζεο ζηηο γσλίεο ηνπ πίλαθα έηζη ψζηε ζα κπνξείηε λα ηα θηάζεηε εχθνια ρσξίο 

πξέπεη λα αλαζηαηψζεη ηε ζπδήηεζε γηα λα εμεηάζεη γηα απηνχο. 

• εκεία ζήκαλζεο ζε θσηεηλά ή θζνξίδνληα Υξψκαηα. Απηφ ζα επηηξέςεη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ζεκεία έκθαζεο θαη γηα λα επηιέμεηε ζέκαηα. 

• Πάληα ζηγνπξεπηείηε φηη νη ζθέςεηο θαη ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο είλαη πάληα νξαηά ακέζσο. Αλ επηηξέςεηε πξψηα κηα 

ζπδήηεζε 

ησλ κεκνλσκέλσλ εηζθνξψλ, ηελ νκάδα νη ζπλεηζθνξέο ράλνληαη θαη θηλδπλεχεηε λα 

ζέζεηε ζε θίλδπλν ηελ δίθαηε ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ εηζθνξψλ. 

• Δηζαγάγεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην κεζφδνπο θαη λα ηνπο δψζνπκε ηα ηξία 

ζεκειηψδε θαλφλεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαξηψλ, θαηά πξνηίκεζε ζε έλα 

ραξηνπίλαθαο φπνπ κπνξείηε λα ην αθήζεηε θξέκνληαη γηα φζν δηάζηεκα ρξεηάδνληαη 

νη ζπκκεηέρνληεο γηα λα θαηαιάβεηε απηνχο ηνπο θαλφλεο: 

• Μφλν κία ζθέςε ή δήισζε αλά θάξηα. 

• Ζ δήισζε πξέπεη λα κπνξεί λα είλαη θαηαλνεηή ρσξίο θακία πξφζζεηε εμήγεζε. 

• Γξάςηε ζαθψο θαη επαλάγλσζηα. Όρη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο γξακκέο αλά θάξηα. 
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• Βεβαησζείηε φηη έρεηε έξζεη κε ζαθή θαη ζπλνπηηθή δηαηχπσζε ηνπ εξψηεζε ζηελ 

νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο παξέρνπλ ηηο ζπλεηζθνξέο ηνπο. 

Δλεκεξψζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πφζεο θάξηεο επηηξέπνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, 

ίζσο θαη ηελ απαξίζκεζε ησλ θαξηψλ ηνπο πξέπεη λα δνζνχλ, π.ρ. δχν θφθθηλεο 

θάξηεο θαη δχν κπιε θάξηεο γηα κηα εξψηεζε ππέξ θαη θαηά. 

• Να εξγάδεζηε κφλν κε εξσηεκαηνιφγηα κε βάζε ηελ θάξηα φηαλ είζηε ζίγνπξνη φηη 

ζα είλαη δπλαηφ γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ρξήζηκε δνκή απφ ην απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ρσξίο ππεξβνιηθή δαπάλε ρξφλνο. 

• Γηαβάζηε φιεο ηηο θάξηεο πξηλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

• Πνηέ κελ αθήλεηε κηα δηθή ζαο θάξηα ζπκθσλία, λα θάλεηε πάληα κηα απφθαζε 

νκάδαο. 

• πληάμηε ηηο ζπλεηζθνξέο ζχκθσλα κε ζαθείο δηαξζξσηηθέο αξρέο ηελ νπνία 

εμεγείηε πξνεγνπκέλσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο: 

Σν «ζχκπιεγκα» είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ηξφπν δνκήο γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα κε 

βάζε ηελ θάξηα. Σαθηνπνηείηε ηηο θάξηεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο κε ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν, απηφ είλαη πάληα απαξαίηεην φηαλ ππάξρνπλ πάξα πνιιά θάξηεο ή φηαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ην ίδην πνπ δηεμάγεηαη κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή κηαο δνκήο, 

π.ρ. φπσο θαη κε ην brainstorming. Δπηπιένλ, κπνξείηε επίζεο λα δεκηνπξγήζεηε 

πνιιά 

ζπλεηζθνξέο κε ηε κνξθή θαηαιφγσλ θαη αθφκε θαη ηνπνζεηήζηε ηα αληίζεηα κεηαμχ 

ηνπο φηαλ θαηάιιειεο, π.ρ. ηδέεο, πξνβιήκαηα, ελψζεηο, πξνζδνθίεο θαη θφβνπο, 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ή ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο. 

Μπνξείηε επίζεο λα επηζεκάλεηε ηελ αιιειεμάξηεζε ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

επηπέδσλ απφ ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ θαξηψλ ζηα δέληξα. Απηή ε κνξθή ε παξνπζίαζε 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηηο ζπζηάδεο αλ εζείο επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ εληαηηθά κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πάξεηε ηηο θάξηεο πνπ 

έρεηε νκαδνπνηήζεη ζε νκάδεο θαη, καδί κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εμεηάδεη ην ζρέζε 

κεηαμχ ησλ επηκέξνπο δειψζεσλ .  

 

2.6. Βίληεν 

Ζ θαηαγξαθή ησλ θαηαζηάζεσλ κάζεζεο ζην βίληεν επηηξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο λα 

επεθηείλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ηελ αληίιεςε θαη ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν 

λα θαηαγξάςεηε ηκήκαηα ηνπ ΒΗΧΜΑΣΗΚΟΤ καζήκαηνο ζαο ζε  βίληεν θαη λα ην 
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δείμεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, δίλνληάο ηνπο έηζη ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζνπλ ηε 

δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

Μηα παξελέξγεηα ηεο εγγξαθήο βίληεν θαη ηεο βίληεν παξνπζίαζε ησλ ηκεκάησλ 

άζθεζεο είλαη ηελ πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ηνπ ηη ήηαλ κάζεη, επεηδή ηα απνηειέζκαηα 

αληηκεησπίδνληαη κε έλα πεξηζζφηεξν ρξφλν. Μηα εγγξαθή βίληεν κπνξεί επίζεο λα 

εμππεξεηήζεη ν ζθνπφο ηεο θαηαλφεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη ππνγξακκίδνληαο ηα 

απνηειέζκαηα έρνπλ θαηαξηηζηεί ζηελ νκάδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εγγξαθέο βίληεν 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο ηερληθή βειηίσζεο ηεο πνηθηιίαο θαη απνηειεζκαηηθή 

ζε ΒΗΧΜΑΣΗΚΑ ζεκηλάξηα, π.ρ. ζε 

• αζθήζεηο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε θαη αζθείηαη, 

• Παηρλίδηα ξφισλ (απηφ ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα φηαλ πξαγκαηνπνηείηε ηελ παξνπζίαζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ παηρλίδηα), 

• ζε πξνζνκνηψζεηο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα λα είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηήζεη 

θαιχηεξα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην θαηαλνκή ξφισλ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα έρεηε θαηά λνπ, σζηφζν, πνπ παξάγνπλ έλα βίληεν ην νπνίν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επεμεξγαζία απαηηεί θάπνηα πξνζπάζεηα: Δζείο 

πξέπεη λα θαηαγξάςεη ην βίληεν, λα ην δεη, θαη ίζσο αθφκε θαη λα επηιέμεηε ηα κέξε 

πνπ ζέιεηε λα παξνπζηάζεηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα θφςεη ηελ ηαηλία, παξνπζηάδνληαο 

ην ηειηθά. Γηα έλα πξάγκα, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξείηε δηεμάγνπλ ακέζσο ηελ 

επεμεξγαζία ζηελ άζθεζε. κάιινλ ζα έρεηε λα επηζηξέςσ μαλά ζε απηφ ην απφγεπκα 

ή ίζσο ηελ επφκελε κέξα. Πξέπεη επίζεο πξνζπαζήζηε λα δηαζθαιίζεηε φηη ε 

ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ βίληεν ζηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηεο κάζεζεο είλαη 

αλάινγε ζηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη απφ εζάο γηα λα ηελ παξάγεηε. Με άιια 

ιφγηα, ζα πξέπεη λα απαζρνιείηε κφλν βίληεν γηα ηελ απεηθφληζε κεξηθψλ αζθήζεσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο, φηαλ ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, σζηφζν, ην βίληεν είλαη έλα 

φξγαλν πξαθηηθά ρσξίο ηζφηεηα. 

Παξαθάησ ζα βξείηε κεξηθέο πξνηάζεηο ηελ βήκα-πξνο-βήκα δηαδηθαζία βίληεν γηα 

λα 

θάλεηε ηηο πξψηεο ζαο πξνζπάζεηεο επθνιφηεξεο. 

 

Δγγξαθή 

Δάλ δελ έρεηε ηε δηθή ζαο θάκεξα, ζα πξέπεη λα βξείηε κηα ππεξεζία ελνηθίαζεο 

κπξνζηά ρξφλνο. Θα πξέπεη λα παξαιάβεηε ηελ θάκεξα αξγφηεξα απφ ην βξάδπ πξηλ 
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απφ ηε ρξήζε θαη λα θάλεηε κηα δνθηκαζηηθή εγγξαθή γηα λα ην θάλεηε βεβαησζείηε 

φηη ε θάκεξα ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ ηνπο αξέζεη ε ηδέα λα είλαη γπξηζκέλν θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο καζεζηαθήο θαηάζηαζεο. Ζ θάκεξα κπνξεί λα έρεη αλαζηαιηηθφ 

απνηέιεζκα. Τπάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα 

θαηαπνιεκήζεηε απηφ: Ρπζκίζηε ηελ θάκεξα κηα κέξα πξηλ ζρεδηάζεηε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε θαη λα ην αθήζεηε εθεί θαζφιε ηελ κέξα. Απηφ επηηξέπεη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο γηα λα ζπλεζίζεηε ζηελ θάκεξα. Μπνξείο ξσηήζηε ηνλ ζπλ-

εθπαηδεπηή ή έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα θηλεκαηνγξαθήζεηε κηα ζχληνκε 

ζεηξά απφ εζάο. Παξαθνινπζήζνπλ απηφ αιιεινπρία καδί κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζαο ακέζσο κεηά. Πξψηνλ, πξέπεη λα πείηε πψο αηζζαλζήθαηε θαηά ηελ πξνβνιή ηνπ 

θιηπ θαη ηνπ πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ζαο. ηε ζπλέρεηα, ξσηήζηε ην 

ζπκκεηέρνληεο εάλ έρνπλ αλαθαιχςεη θάηη λέα γηα εζάο. Ο ζηφρνο απηήο ηεο 

άζθεζεο: Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ην αλαγλσξίζνπλ απηφ ην αδχλαην 

ζπλαίζζεκα θάπνηνο παίξλεη φηαλ παξαθνινπζεί ν ίδηνο δελ αηζζάλεηαη απφ ηνπο 

άιινπο, γηαηί ηη πνπ βιέπνπλ θαίλεηαη πνιχ θπζηνινγηθφ. 

Μηιήζηε ζηελ νκάδα γηα ηπρφλ αλεζπρίεο  κπνξεί λα έρνπλ θαη λα ηνπο ξσηήζνπλ ηη 

ζθέθηνληαη είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο εγγξαθήο βίληεν. 

Μελ επηκέλεηε ζηε ρξήζε εγγξαθψλ βίληεν εάλ ε νκάδα αληηηίζεηαη έληνλα απηφ. 

Πξνζέμηε λα κελ θηλεκαηνγξαθείηε πάξα πνιιέο ζθελέο. Δζείο ζα πξέπεη λα ζθεθηεί 

εθ ησλ πξνηέξσλ πνηα απφ ηα νη αλακελφκελεο ζθελέο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

θαηάιιειε γηα εγγξαθή βίληεν. Σνπνζεηήζηε ην θάκεξα ζε ηξίπνδν - απηφ απνηξέπεη 

ηελ ηαιάληεπζε εγγξαθέο. Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηνλ ζηφρν πεξηνρή ηεο εγγξαθήο 

βίληεν, αξγά θαη αξγά ήξεκα γχξσ απφ ηελ θάκεξα. Υξεζηκνπνηήζηε ην δνπκ - αιιά 

κελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ππεξβνιηθά. ηγνπξεχνκαη φηη δελ ζπκπεξηιακβάλεηε ηπραία 

αληηθείκελα ή νη επηθεθαιήο ησλ ζπκκεηερφλησλ θ.ιπ., νη νπνίεο είλαη πνιχ θνληά 

ζηελ θάκεξα θαηά κήθνο ηνπ θάησ άθξε ηνπ ππξνβνιηζκνχ. Δίλαη πηζαλφ φηη ην ε 

θάκεξα κπνξεί λα εζηηάζεη απηφκαηα ζε απηά αληηθείκελα - πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ηα 

πξάγκαηα πνπ είζαη ε πξνζπάζεηα λα θηλεκαηνγξαθεζεί ζα είλαη εθηφο εζηίαζεο. 

 

Πεξηθνπή  

Δίλαη πηζαλφ φηη ζα έρεηε πξνεηνηκαζηεί πην θηλεκαηνγξαθεκέλν πιηθφ απφ φ, ηη ζα 

είζηε ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηγνπξεχνκαη πξνγξακκαηίδεηε 

κπξνζηά απφ ην ρξφλν γηα λα κπνξέζεηε λα θφςεηε ηελ ηαηλία θαη αθήζηε αξθεηφ 
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ρξφλν γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζθελψλ. Σν απνηέιεζκα ζθελέο δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη πιένλ απφ 10 ιεπηά. 

Όηαλ επηιέγεηε ηηο ζθελέο, κελ πξνζέρεηε γηα λα θάλεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζαο λα 

θαίλνληαη ραδφ. Απηφ κπνξεί λα βιάςεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ή λα ηα θάλεη 

ζπκσκέλνο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεη ηε ραιάξσζε αηκφζθαηξα κάζεζεο. 

Γηαδηθαζία παξνπζίαζεο / αμηνιφγεζεο: 

Ζ νκάδα πξέπεη λα θάζεηαη γχξσ απφ ηελ ηειεφξαζε φπσο επηζπκνχλ (δει. δελ έρνπλ 

αλαηεζεί θαζίζκαηα). Αλαπαξαγσγή ηεο αθνινπζίαο ρσξίο ζρφιηα. ηε ζπλέρεηα, 

ξσηήζηε ηνπο «εζνπνηνχο» πψο αηζζάλνληαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηαηλία, πνηα 

ζεηηθά ή αξλεηηθά πξάγκαηα έρνπλ παξαηεξήζεη. Ρσηήζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηη 

πξάγκαηα πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη. 

Αλαθέξεηε ηα ζεκεία κάζεζεο θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ είραηε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο εκέξαο θαη απεηθνλίδνπλ ηα θχξηα πεξηερφκελα ζηελ αθνινπζία 

βίληεν. 
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V. ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

ΒΙΟΜΑΣΙΚΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ – ΔΜΙΝΑΡΙΧΝ 

Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο εθκάζεζεο κε γλψκνλα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη βησκαηηθή κάζεζε κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηνπιάρηζηνλ δχν εθπαηδεπηέο ππνρξενχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ θαη 

λα δηνξγαλψζνπλ ζεκηλάξην. Γηα εηδηθά ζέκαηα φπνπ εμεηδηθεχνληαη απαηηνχληαη 

γλψζεηο (πξέπεη λα ζπδεηνχληαη θαη λα δηαβηβάδνληαη), πξέπεη λα θιεζνχλ 

εκπεηξνγλψκνλεο. Παξά ηηο ιεπηνκεξείο δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, κεξηθέο βαζηθέο νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη θαη πξέπεη λα επηιπζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπο 

ηεο θαηάξηηζεο. Δμαξηάηαη απφ ηελ εκπεηξία ζαο πψο λα ηα επηιχζεηε, ην νη 

παξαθάησ ζπκβνπιέο πξννξίδνληαη λα ζαο ππνζηεξίμνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπ 

εθπαηδεπηή ζαο. 

 

1. Δπηινγή ηνπ ρώξνπ εθπαίδεπζεο 

Ο ρψξνο θαηάξηηζεο γηα ζεκηλάξηα πξέπεη λα πιεξεί ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

• Πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε θχξηα αίζνπζα εθπαίδεπζεο ειεχζεξεο θηλήζεηο θαη πξέπεη 

λα θηινμελήζεη κέρξη 30 ζπκκεηέρνληεο πνπ θάζνληαη ζε έλαλ θχθιν 

• Πξφζζεηεο κηθξφηεξεο αίζνπζεο εθπαίδεπζεο ή ζθηαζκέλεο εμσηεξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο 

• Θα πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηή ζέζε ζην ηνίρνπο γηα λα δηνξζψζεηε κεγάια θχιια 

ραξηηνχ κε ην απνηειέζκαηα εξγαζίαο 

• Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο γηα εζάο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ εθπαίδεπζε 

• Μηα αίζνπζα γξαθείσλ θνληά ζηελ θχξηα αίζνπζα εθπαίδεπζεο 

• Δχθνιε πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο θσηνηππίαο απαηηείηαη 

• Όπνηε είλαη δπλαηφλ, κελ επηιέγεηε ρψξνπο πνπ γίλνληαη κφλν γηα παξαδνζηαθά 

δηαζθέςεηο θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα παηρλίδηα ξφισλ θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο! 

• Ζ ηνπνζεζία πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ θαηάιιειεο επηρεηξήζεηο κνληέιν 

ζε απνζηάζεηο ιηγφηεξν απφ 20 ρηιηφκεηξα 
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2. Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

Κάληε ξπζκίζεηο γηα ηνλ ηφπν εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

δίλνληαη παξαπάλσ. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη απφ δηάθνξνπο ηα 

κέξε θαη ε δηακνλή ζαο απαηηνχληαη ζα πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε φηη ζηελ απφθαζή 

ζαο εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Πξνηηκάηαη λα ππάξρεη εθπαίδεπζε θαη δηακνλή ζηνλ ίδην 

ρψξν. 

Πξνζαξκφζηε ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ εθπαίδεπζεο φπσο: 

• Πίλαθεο Metaplan (ελαιιαθηηθή κηα θαξθίηζα ηνίρνο), γηα 25 ζπκκεηέρνληεο πνπ 

ρξεηάδεζηε 2-3 

• Πξνβνιέαο κε αληηθαηάζηαζε βνιβφο 

• Φσηνηππηθέο εγθαηαζηάζεηο 

• Τπνζηήξημε κε εθηππψζεηο (ή 2) κε αξθεηφ ραξηί 

• Αζπξφκαπξν πίλαθα 

Διέγμηε εάλ ν εμνπιηζκφο ιεηηνπξγεί ζσζηά, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θσηνηππηθφ 

κεράλεκα θαη ηνλ πξνβνιέα. 

Βεβαησζείηε φηη είλαη δηαζέζηκν φιν ην απαξαίηεην πιηθφ ηελ εκέξα πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

Ζ παξαθάησ ιίζηα παξνπζηάδεη ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα πεξίπνπ 25 ζπκκεηέρνληεο. 

• Καθέ ραξηί (πεξηηπιίγκαηνο) 30 κέηξσλ 

• 300-400 ραξηηά flipchart 

• 25 ζηπινγξάθνη (κπιε ή καχξν) 

• 10 κεγάινη καξθαδφξνη δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ 

• 500 θχιια ραξηηνχ A4 θαη επηπιένλ πεξίπνπ 4000 θχιια γηα θσηναληίγξαθα 

• 5 ςαιίδηα 

• 5 ράξαθεο 

• 30 νκπξέιεο πξνβνιέα (δηαθάλεηεο) 

• 4 δείθηεο πξνβνιέα δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ 

• Πεξίπνπ 2.000 θάξηεο metaplan απφ ην ηνπιάρηζηνλ 4 δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, σο επί 

ην πιείζηνλ νξζνγψληα, αιιά θαη ζε νβάι θαη ζηξνγγπιά 

• 4 θνπηηά ησλ αθίδσλ (πεξίπνπ 200 αθίδεο) 

• 5 ξαβδηά θφιιαο 

• ηαηλία θάιπςεο 50 κέηξσλ 

• 10 κνιχβηα 

• 5 γφκεο 

• 5 ζπξξαπηηθά 
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• 5 δηαηξεηήξεο 

• 2 ζθνπγγάξηα εάλ ρξεζηκνπνηείηε καπξνπίλαθα εκεηψζηε φηη νξηζκέλεο αζθήζεηο 

έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε δήηεζε, ε νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη εδψ. Χο εθ ηνχηνπ, 

ζπληζηάηαη λα μεθηλήζεηε πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζεκηλάξην 

αξθεηφ θαηξφ πξηλ. 

Απνθαζίζηε γηα ην κνληέιν επηρεηξήζεσλ ή έξγνπ πξνηάζεηο (νη πξνδηαγξαθέο 

δίλνληαη ζηελ ελφηεηα θάζε πιηθφ ζεκηλαξίνπ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην 

πξαθηηθή θάζε ηεο θαηάξηηζεο. Απνθαζίζηε επίζεο ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε πνπ 

πξφθεηηαη λα επηζθεθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο πξψηε εβδνκάδα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ. Δπηζθεθζείηε ην επηρεηξήζεσλ θαη λα ππνβάινπλ γξαπηέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν δηαηίζεληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Απνθαζίζηε ζρεηηθά κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζα πξνζθιεζνχλ γηα ην πνπ δίλεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζην πεδίν απνηειέζκαηα εξγαζίαο ζην ηέινο ηεο πξαθηηθήο θάζε. 

Θα πξέπεη λα ζηείιεηε γξαπηέο πξνζθιήζεηο ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζα ζέιαηε 

λα ζπκκεηάζρεηε ζην πάλει θαη ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεηε ην δηθφ ζαο 

πξφζθιεζε κε πξνζσπηθέο επηζθέςεηο. Δμεγήζηε ιεπηνκεξψο ηη πεξηκέλεηε απφ ηνπο 

πξνζθεθιεκέλνπο επηζθέπηεο. ε πεξίπησζε πνπ ιάβεη επίζεκε ηειεηή έλαξμεο 

ηνπνζεηήζηε ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηηκήο πξέπεη λα είλαη επίζεκα θαινχληαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαη πιηθνηερληθή πξέπεη λα γίλνπλ ξπζκίζεηο. Σν ηειεπηαίν πεξηέρεη ηελ 

θξάηεζε θαηάιιειεο αίζνπζαο, δηαθφζκεζεο, ξπζκίζεηο γηα αλαςπθηηθά,  

πξνεηνηκαζία ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ην θνηλφ, ηειηθέο πξνζθιήζεηο γηα ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο. 

ρεδφλ ην ίδην κεηξά γηα ηνλ ππάιιειν ηειεηή ιήμεο. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ 

αλαθεξζείζα πξνεηνηκαζία ηππσκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη. 

Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πέξαλ ησλ ζηφρσλ ηνπ ζεκηλαξίνπ - γηα παξάδεηγκα, ην 

ίδξπκα ζέιεη πξνσζήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο - δελ ρξεηάδνληαη δχν επίζεκεο ιεηηνπξγίεο, 

άλνηγκα θαη θιείζηκν ηειεηή. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη φηη νη 

επίζεκεο ιεηηνπξγίεο πξνζζέηνπλ αμία ζηα ζεκηλάξηα θαη λα ηνλψζεη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή. 

 

3. Πξνεηνηκαζία πλεδξίσλ θαη ησλ Μαζεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο 

Ζ επηηπρία ηνπ ζεκηλαξίνπ ζαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 

ηνπ παξαζθεπάζκαηφο ζαο. Πάξηε αξθεηφ ρξφλν γηα απηφ θαη λα πάξεη ππφβαζξν 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ην ζπκκεηέρνληεο: 
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ειηθία, θχιν, εθπαίδεπζε, επαγγεικαηίαο εκπεηξία. ηηο βαζηθέο απηέο πιεξνθνξίεο 

πξέπεη λα απνθαζίζεηε πφζε γλψζε ζα ρξεηαζηεί κεηαθνξά. 

Καη ην ρξνλνδηάγξακκά ζαο ζα εμαξηεζεί απφ ην ηζηνξηθφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Οκάδεο ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία κε βησκαηηθή ε κάζεζε ίζσο ρξεηαζηεί ιίγν 

ρξφλν γηα λα εμνηθεησζείηε. Μελ πηέδεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πάξα πνιχ ζθιεξά. Μηα 

εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο πξνγξάκκαηνο, νη εθπαηδεπηέο ζα 

πξέπεη λα ζπλαληεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηηζηεί ιεπηνκεξψο ην 

ρξνλνδηάγξακκα. Απηνί ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηνο ζα είλαη ν γεληθφο εγέηεο 

εθπαηδεπηήο, ππεχζπλνο γηα ην ζχλνιν ζεκηλάξην. Δπίζεο πξέπεη λα εθρσξήζνπλ θαη 

άιια ξφινη: πνηνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεμαγσγή ην πξψην, ην δεχηεξν θαη φια 

ηα άιια επφκελεο ζπλεδξίεο θαη πνηνο ζα ελεξγήζεη σο ζπλ-εθπαηδεπηήο; ηηο 

πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο δχν εθπαηδεπηέο απαηηνχληαη. Οη ξφινη πξέπεη λα αιιάμνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, κελ ππεξθνξηψλεηε έλα κφλν άηνκν. Ο ζπλνιηθφο 

πξνπνλεηήο κνιχβδνπ ν ξφινο πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα φιε ηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ ιεπηνκεξήο ζπλεδξία ζρεδηαζκφο, πξνεηνηκαζία θαη αγνξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γίλεηαη αξγφηεξα. ε θάζε πεξίπησζε, νη ζπλ-εθπαηδεπηέο πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν 

εθπαηδεπηήο κνιχβδνπ ράλεηαη ή αληηκεησπίδεη ηπρφλ απξφβιεπηεο δπζθνιίεο. Δίζηε 

κηα νκάδα, φρη κφλν κηα νκάδα αηφκσλ εθπαηδεπηέο. 

Θα πξέπεη λα ελεξγείηε σο επηθεθαιήο εθπαηδεπηήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζε ή 

πξνζνκνίσζε πνπ έρεηε δελ βηψζακε πνηέ κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Καη 

γεληθά, δψζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο εηζαγσγηθήο θαη ην ηκήκα 

επεμεξγαζίαο ηεο πξνζνκνίσζεο γπκλάζηα. 

Μηα ζρνιαζηηθή πξνεηνηκαζία ζαο επηηξέπεη λα είζηε επέιηθηνη ζηελ θαηάξηηζε, αλ 

θαη απηφ κπνξεί ήρνο αληηθαηηθφ. Ο ιφγνο είλαη φηη εζχ κπνξεί πξαγκαηηθά λα 

επηθεληξσζεί κφλν ζηε δηαδηθαζία αλ έρεηε πξνεηνηκάζεη φια ηα πιηθά εθ ησλ 

πξνηέξσλ. 

πληζηάηαη λα έρεηε φιεο ηηο δηαθάλεηεο πξνεηνηκαζκέλν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ. Λφγσ ζην δηαινγηθφ ραξαθηήξα ηεο θαηάξηηζεο, ζα πξέπεη λα θάλεηε 

πξνζαξκνγέο ζην πξφγξακκα καζεκάησλ θαη λα εηζαγάγεη θάπνηεο αιιαγέο, έηζη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ πξφζζεησλ ζα απαηηεζνχλ εθπαηδεπηηθά πιηθά. 

Όια ηα εγρεηξίδηα πνπ παξέρνληαη ζην εγρεηξίδην εθπαίδεπζεο πεξηέρνπλ αλαιπηηθέο 

γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σνπιάρηζηνλ απηφ ν ηχπνο ησλ 

θπιιαδίσλ πξέπεη λα είλαη έηνηκνο πξηλ ην ζεκηλάξην μεθηλά, δει. θσηνηππήζεθε 

επαξθψο αξηζκνχο, δηαινγή, δηάηξεζε θαη ζπξξαθή. Δίλαη θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηή 
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λα απνθαζίζεη πνηα άιια κέξε ηνπ πιηθνχ ηνπ εθπαηδεπηή ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ 

θαη ζηα ελεκεξσηηθά δειηία. Πξέπεη επίζεο λα απνθαζηζηεί εάλ είλαη απαξαίηεην λα 

κεηαθξαζηεί ε αλαθνξά πιηθψλ ζε ηνπηθέο γιψζζεο. ε θάζε πεξίπησζε, 

εθηεηακέλεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ, ιίζηεο ειέγρνπ, γξαθήκαηα, θαη νη καθξέο ιίζηεο 

εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ σο θπιιάδηα. 

Έλαο ηξίηνο ηχπνο θπιιαδίσλ - θαη κπνξεί λα είλαη ν ην πην ζεκαληηθφ - είλαη απηά ηα 

θπιιάδηα ηα νπνία εθπνλνχληαη απφ θνηλνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ή 

ζπλνςίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο. Χο απηφ ν ηχπνο ησλ θπιιαδίσλ δελ 

κπνξεί λα πξνεηνηκαζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ζα θαηαλαιψλνπλ κεγάιε πξνζνρή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ηα ηππνπνηεκέλα θπιιάδηα ζα πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζηεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. 

Γηα ηελ επίζθεςε ζηελ επηρείξεζε θαη γηα ηελ πξαθηηθή θάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εγγξάθσλ απαηηνχληαη νη εμειίμεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα έγγξαθα 

απηά πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα δηαγξάςεηε απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ ηα πξσηφηππα έγγξαθα πνπ δελ έρνπλ αμία αιιά νδεγνχλ ζε 

εχθνιε αλαγλψξηζε ηεο επηρείξεζεο πξηλ ηα πάξεη θσηνηππηθά. Φπζηθά, νη 

ζπκκεηέρνληεο ρξεηάδνληαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο αιιά πξέπεη λα είλαη ππνρξεσκέλεο 

γηα ηελ εκπηζηεπηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

4. Οξγάλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ηεο πνξείαο ηεο εθπαίδεπζεο 

Γεληθά δηνηθεηηθά δεηήκαηα πξέπεη λα είλαη ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά ζηελ αξρή θάζε 

ζεκηλαξίνπ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ απην-νξγάλσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, εκεξήζην 

πξφγξακκα, πιηθνηερληθή ππνζηήξημε, αμηνινγήζεσλ θαη κεηά απφ δξαζηεξηφηεηεο 

ζηελ ηάμε. Γηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ ηάμε κπνξεί λα ζαο αλαγθάζνπλ λα 

αιιάμεηε ην πξφγξακκα, λα εηζαγάγεηε άιιεο αζθήζεηο, ή λα απνθνπεί ή λα 

επεθηαζεί 

ζπλεδξίεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο κάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, ε 

ηειεηνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη απαξαίηεηε. 

Μηα θαζεκεξηλή ζπλάληεζε ησλ εθπαηδεπηψλ κεηά ηελ ηειεπηαία ε ζχλνδνο 

ελζαξξχλεηαη έληνλα κε ην θχξην ζηφρν ηεο αλαζεψξεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εκέξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εκεξήζηαο αμηνιφγεζεο, θαη 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο επφκελεο εκέξαο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ ηάμε: κπνξεί λα ππάξρνπλ πξφζζεηεο αλάγθεο 

θαηάξηηζεο 
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κπνξεί λα κελ έρεη δπλακηθή νκάδα αλαπηπρζεί φπσο πξνβιέπεηαη ή νπνηαδήπνηε 

άιιε απξφβιεπηε κπνξεί λα πξνθχςνπλ πεξηζηάζεηο δηθαηνινγνχλ αιιαγή ζην 

πξνγξακκαηηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα. Ακνηβαίεο επηθξίζεηο ζε έλα θηιηθφ θαη 

επνηθνδνκεηηθφ βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο φισλ ησλ εθπαηδεπηψλ κέζσ 

ηεο κάζεζεο απφ ιάζε. Υαηξεηίδεη θαη επαίλνπο γηα κηα θαιή δνπιεηά πξέπεη επίζεο 

λα είλαη φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ γηα λα εληζρπζεί ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ο επηθεθαιήο 

εθπαηδεπηήο είλαη ν έλα γηα λα βεβαησζείηε φηη δελ γίλεηαη θακία άδηθε θξηηηθή ζέζε. 

Γπλαηφηεηα, ζχλεζε θαη εξεκία λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηηπρή δηεμαγσγή απηψλ ησλ 

ζπδεηήζεσλ θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα απνδεθηφ θιίκα κάζεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη πξνζαξκνγέο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλν πξφγξακκα, 

ζα πξέπεη λα εκθαλίζεηε έλα εβδνκαδηαίν θχιιν θπιηφκελνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ 

εθπαίδεπζε δσκάηην. Δμεγήζηε ζεκαληηθέο πξνζαξκνγέο ζην ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

λα ηνπο δψζνπλ πξνζαλαηνιηζκφ φπνπ βξίζθεζηε επί ηνπ παξφληνο ζην πξφγξακκα. 

Βεβαησζείηε φηη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά - θπιιάδηα, δηαθάλεηεο, ραξηνπίλαθεο θ.ιπ. 

- είλαη έηνηκεο ην βξάδπ πξηλ ηε δηεμαγσγή ε πξνπφλεζε. 

 

4.1. Σππηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο 

Τπάξρνπλ ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη πνπ αλαθέξνληαη εηδηθά ζηηο 

πεξηιήςεηο ηεο ζπλφδνπ. Γηακνξθψλνπλ ηελ εκέξα θαη πεξηιακβάλνπλ: 

α) Έλαξμε ηεο εκέξαο 

• Έθζεζε ηνπ εθπξνζψπνπ: πεξίιεςε ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο 

• Οξίζηε ηνλ εθπξφζσπν ηεο επφκελεο εκέξαο 

• Αλαηξνθνδφηεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο - απνηειέζκαηα 

• Γηνηθεηηθέο αλαθνηλψζεηο (εάλ ππάξρνπλ) 

β) Σέινο ηεο εκέξαο: 

• Γηνηθεηηθέο αλαθνηλψζεηο (εάλ ππάξρνπλ) 

• Ζκεξήζηα αμηνιφγεζε 

 

4.2. Αμηνινγήζεηο 

πληζηάηαη ηδηαίηεξα λα δνζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία γηα θαζεκεξηλέο 

αμηνινγήζεηο. Αλ ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο, κπνξείηε λα ην έρεηε ζχληνκε ζπλεδξίαζε 

αμηνιφγεζεο ζηελ Οινκέιεηα θαη ν θαζέλαο δίλεη κφλν κηα ζχληνκε αλαηξνθνδφηεζε 

- 
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ηη ήηαλ θαιφ ζήκεξα, ηη ήηαλ ην πην ζεκαληηθφ ζεκείν εθκάζεζεο γηα κέλα, ζε 

πνηνπο ηνκείο ρξεηάδνκαη θάπνηεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή ηελ θαηάξηηζε, ηη δελ 

κνπ άξεζε ζήκεξα; 

Μηα γξαπηή αμηνιφγεζε πξέπεη λα ζπιιάβεη πεξηερφκελν θαζψο επίζεο θαη ηελ 

εθνδηαζηηθή θαη ηελ εθνδηαζηηθή ηε ζπλνιηθή δηάζεζε. Θα βξείηε κηα κνξθή 

κνληέινπ 

γηα ηηο θαζεκεξηλέο αμηνινγήζεηο πνπ επηζπλάπηνληαη ζε απηφ έγγξαθν. εκεηψζηε 

φηη ε αμηνιφγεζε ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ 

πξνζεθηηθά ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ θαζψο θαη κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δάλ ηα 

απνηειέζκαηα δελ είλαη ζπδεηεζεί θαη ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ε αμηνιφγεζε 

πξνηείλσ έηζη, λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, γίλεηαη πεξηηηή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Δθηφο απφ ηελ επίζεκε αμηνιφγεζε πνπ κπνξείηε εηζάγεηε έλα ηείρνο ζξήλνπ, δει. 

δεκηνπξγείηε έλα ρψξνο ζηνλ ηνίρν πνπ πξνεηνηκάζηεθε κε ην ραξηί ηεο Μαλίια 

φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο θαηαγγειίεο ηνπ θαη πξνηάζεηο. Αληί ηεο 

πξνηεηλφκελεο 

Μπνξείηε λα πξνεηνηκάζεηε έλα Αιιεινγξαθία Κνπηί, θαιπκκέλν θνπηί ή θαιάζη 

θαη ηνπνζεηήζηε ην θάπνπ ζηελ αίζνπζα εθπαίδεπζεο. Σν γξακκαηνθηβψηην έρεη ην 

πιενλέθηεκα πνπ δηακαξηχξεηαη θαη πξνηάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ αλψλπκα. 

Μηα ηειηθή αμηνιφγεζε δηεμάγεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο θάζε ζεκηλάξην. Ζ ηειηθή 

αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ελφο εξσηεκαηνινγίνπ θαη κηαο αλνηθηήο ζπδήηεζεο. ην 

παξφλ έγγξαθν επηζπλάπηεηαη έλα ππφδεηγκα. πληζηάηαη ε δηεμαγσγή ησλ γξαπηψλ 

αμηνιφγεζε πξηλ απφ ην θιείζηκν γηα λα δψζεηε αξθεηφ ρξφλν γηα λα πεξηγξάςεηε 

ιεπηνκεξψο αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ην ηα 

απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ην αμηνιφγεζεο. Να 

γλσξίδεηε φηη ην νη κνξθέο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζχκθσλα κε ην ηελ πξαγκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο θαηάξηηζεο πξφγξακκα. 

Καη ηέινο, δψζηε ρξφλν γηα απνραηξεηηζκνχο, απνραηξεηηζηήξην ηειεηή θαη πηζαλή 

ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαηεξνχλ επαθή ή θαη ζπλεξγάδνληαη. 

 

5. Οκαδνπνίεζε ζπκκεηερόλησλ 

Ζ νκαδηθή εξγαζία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν κέζα ζηε ΒΗΟΜΑΣΗΚΖ 

εθπαίδεπζε. Δθηφο απφ ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ, αζθήζεηο, παηρλίδηα ξφισλ, 

πξνζνκνίσζε αζθήζεηο θαη δνκεκέλεο ζπδεηήζεηο νη πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο 

βαζίδνληαη ζε νκαδηθή εξγαζία. 
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Ο εθπαηδεπηήο εηζάγεη έλα ζέκα, ην ζπλδέεη γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ηνπ εμεηάδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζην πιαίζην ηεο πξαγκαηηθήο θαζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπλφδνπ ηεο Οινκέιεηαο ηα ζηνηρεία ελφο 

νξηζκέλνπ ε ηερληθή, ε κέζνδνο, ε δηαδηθαζία θ.ιπ. είλαη απφ θνηλνχ. Απηφ είλαη, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθνινπζνχκελε απφ κηα νκαδηθή άζθεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ην ηερληθή, κέζνδν ή δηαδηθαζία 

ζε κηα πεξίπησζε κειέηε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ νκάδαο παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηήζεθαλ απφ θνηλνχ. 

Μέζσ επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο ζπλ-

ζπκκεηέρνληεο ηα απνηειέζκαηα δηνξζψλνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη θαη εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα. 

Δάλ δελ ππάξρνπλ άιιεο ελδείμεηο ζηε ζχλνδν πεξηγξάςηε ηελ νκαδνπνίεζε κπνξεί 

λα γίλεη ζε ηπραία ή δεηάηε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ην θάλνπλ νκαδνπνηψληαο 

ηνπο. Δάλ ν ρξφλνο ην επηηξέπεη, νκαδνπνίεζε αζθήζεηο πνπ απαηηνχλ θάπνηα θπζηθή 

ε πξνζπάζεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηαηξέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

ππννκάδεο κε ηελ παξελέξγεηα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηελ νκάδα γηα ηελ επηθείκελε 

άζθεζε. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα γηα ελεξγνπνηεηέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

νκαδνπνίεζε πνπ επηζπλάπηνληαη απηφ ην έγγξαθν. Βεβαησζείηε φηη ε ζχλζεζε ηεο 

νκάδαο αιιάδεη έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ηνπ. 

Γεληθά, είλαη ζθφπηκν λα αιιάμεηε ην ζχλζεζε ησλ ππννκάδσλ απφ ην ρξφλν ζην 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε κάζεζε απφ δηαθνξεηηθά απφςεηο θαη εκπεηξίεο κεηαμχ 

ησλ νη ζπκκεηέρνληεο. 

Γηα ηελ επηηφπηα εξγαζία θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζρέδηα γηα ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα νκαδνπνηήζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα θξηηήξηα ζαο: 

• πλελψζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε δηαθνξεηηθά 

δπλαηά ζεκεία θαη αδπλακίεο 

• Αλάκημε δηαθφξσλ επαγγεικάησλ 

• Άλδξεο θαη γπλαίθεο ζπκκεηέρνληεο 

• Καη εμαζθαιίζηε θαιή ζπλνρή ησλ νκάδσλ. 

Μηα νκάδα δελ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ 6 άηνκα κειψλ, γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Αθ 'εηέξνπ, 

βεβαησζείηε φηη δελ ππάξρνπλ πάξα πνιιέο νκάδεο ζρεκαηίζηεθε. Γελ ζα είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ 4-5 ππννκάδεο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα 

δεκνζίεπζεο ή ρσξίο λα επαλαιεθζεί. 
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6. Πξνώζεζε ηεο νκάδαο Γπλαηόηεηεο εξγαζίαο 

Μηα νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε πνηφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπνκέλσο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα δηαζθαιίζνπκε κηα ζεηηθή αηκφζθαηξα κάζεζεο. ηελ αξρή ηεο 

θαηάξηηζεο, ηεο ηζνπέδσζεο ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο κηα δηεμνδηθή ζπδήηεζε ησλ 

ζηφρσλ θαηάξηηζεο θαη ην πξφγξακκα δηεμάγεηαη. Δίλαη απαξαίηεην γηα ηα θίλεηξα 

κάζεζεο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ζπλδέζεη ην πξφγξακκα 

ζεκηλαξίνπ κε ην ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ δνπιεηά. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα επλντθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, εζείο σο 

εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη: 

1. Γεκηνπξγήζηε έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίνο ζεβαζκφο. 

2. Μηα αλνηρηή αηκφζθαηξα: Πξνζπαζήζηε λα πάξεηε ην ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

δψζνπλ αληηθεηκεληθέο θαη επνηθνδνκεηηθέο επηθξίζεηο πξνο ηα άιια κέιε ηεο νκάδα, 

αλνίγνληαο έηζη ζε επηθξίζεηο. 

3. Σαπηφρξνλα, ηνπνζεηείηε πάληα ηνλ ζηφρν πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξνζθήλην. 

4. Παξέρεηε πεξηζψξηα γηα ζπγθίλεζε. θέςε θαη ε κάζεζε δελ είλαη απνθιεηζηηθά 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. Όιεο νη ζθέςεηο θαη νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο βαζίδνληαη ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηα. Ση ην άηνκν ζθέθηεηαη ή πηζηεχεη φηη μέξεη άιιν πξφζσπν ή 

γεγνλφο δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηα αηζζήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ 

γηα απηφ ην πξφζσπν ή ην γεγνλφο θαη πψο ην άηνκν ή ην γεγνλφο ηνπο επεξεάδεη. Σα 

θαιά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο, θαθή 

αίζζεζε κπνξεί λα ην κπινθάξεη. 

5. Κάληε ηα δηαιείκκαηα επέιηθηα θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ πνξεία ηεο επηιεγκέλεο κεζφδνπ). 

6. Κάληε ην ζεκηλάξην πην ραιαξφ απφ ρξεζηκνπνηψληαο αζθήζεηο επηθνηλσλίαο. 

7. Υξήζε αζθήζεσλ επηθνηλσλίαο (Δλεξγνπνηεηέο) 

 

7. Αζθήζεηο επηθνηλσλίαο 

Αζθήζεηο επηθνηλσλίαο (πνπ νλνκάδνληαη επίζεο Δλεξγνπνηεηέο) βαζηθά πιεξνχλ 

ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο: 

• λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή αηκφζθαηξα κάζεζεο, 
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• λα ελεξγνπνηήζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζσκαηηθέο ή δηαλνεηηθέο αζθήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα λα ηνπο πξνζέμεηε γηα ηελ επφκελε ζπλεδξία (ηδηαίηεξα κεηά ηα 

γεχκαηα), 

• λα νκαδνπνηήζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ππννκάδεο, 

• ηελ ηφλσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ηαρχηεηαο. 

Έηζη, νη αζθήζεηο επηθνηλσλίαο ζπκβάιινπλ λα νξίζεηε κηα θαηάιιειε κάζεζε 

θιίκα πνπ απαηηείηαη γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε. Δάλ αληηκεησπίδεηε αθφκε κηα νκάδα 

ζπκκεηερφλησλ πνπ γλσξίδνπλ απηή ηελ ηερληθή, ζα κπνξνχζαλ θαίλνληαη 

ζθεπηηθηζηέο ζε απηέο ηηο αζθήζεηο, νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο 

ηνπ παξεπξηζθφκελνπ. Με απηφ ην είδνο αλζξψπσλ, αξρίζηε κε πνιχ ζχληνκεο θαη 

πεηζηηθέο αζθήζεηο πνπ δελ κνηάδνπλ κε «παηδηθά παηρλίδηα». Δπηιέγσ ηελ πξψηε 

επηθνηλσληαθή άζθεζε πξνζεθηηθά θαη λα είζηε θαιά πξνεηνηκαζκέλνη. Αλ ε πξψηε 

ελέξγεηα Απνδεηθλχεηαη κηα απνηπρία ζηα κάηηα ηνπ ζπκκεηέρνληεο, ζα 

δπζθνιεπηείηε λα πείζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ε ηδέα. 

Γηα νξηζκέλνπο ελεξγνπνηεηέο δείηε ην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. 
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Ζ εκπεηξία θαη νη Αλαθνξέο 

απφ ηνπο Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ πνπ 

εθπαίδεπζαλ πξφζθπγεο θαη άηνκα κε 

ιηγφηεξεο επθαηξίεο. 

 

Γ 
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"Δίκαη ραξνχκελε πνπ έρσ γίλεη κέξνο απηήο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζίγνπξα κε άιιαμε 

αιιά θαη κνπ έδσζε έλα καγηθφ ξαβδί πνπ βνεζά λα θάλσ ηελ αιιαγή ζηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο κε ηξφπν ζαπκαηνπξγφ. Αιιάρηεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαλνψ ηελ 

αλάγθε ησλ αλζξψπσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλνκαη  ζε απηέο.  

Γελ κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ηίπνηα ζηνπο αλζξψπνπο κε ηνλ "ηξφπν" καο, πξέπεη 

λα θνξέζνπκε ιίγν θαηξφ ηα παπνχηζηα ησλ αλζξψπσλ γηα λα κάζνπκε πψο λα 

αληαπνθξηζνχλ. Ζ ζεσξία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ε παηδαγσγηθή ησλ 

θαηαπηεζκέλσλ κε εμνπιηζκφ κε λέα πξνζέγγηζε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαηάξηηζεο. Απηή ε πξνζέγγηζε κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλσ 

ζηελ αλάγθε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηα κάηηα ηνπο, λα 

αηζζάλνληαη κε ηα ρέξηα ηνπο, λα δνθηκάδνπλ κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη αλάινγα λα 

θάλνπκε ηελ αιιαγή ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Αηζζάλνκαη εμνπιηζκέλα λα βιέπσ ηελ 

εηθφλα απφ ηα παξαπάλσ θαη λα θάλσ λα αιιάμνπκε ηε ζρέζε ηεο δσήο ησλ άιισλ 

ρσξίο θακία αληίζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο." 

Stojna Atanasovska Dimishkovska 

(Βφξεηα Μαθεδνλία) 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Κξίζεσλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο 

 

"Μεηά απφ ηελ εκπεηξία καο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, έρσ κάζεη θαη εθαξκφζεη: 

- Δπειημία ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο αηδέληαο εξγαζίαο κε βάζε ην 

δπλακηθφ θαη ην ππφβαζξν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηδίσο φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηάξηηζεο ππάξρεη ζαθήο θαηάζηαζε απψιεηαο ελδηαθέξνληνο θαη πξνζνρή. 

- Να επηηεπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ε επίηεπμε πεξηζζφηεξσλ 

απνηειεζκάησλ (αθφκα θαη κηθξψλ) κέζσ ηνπ "minigol" ηερληθήο, ψζηε νη 

ζπκκεηέρνληεο λα αηζζάλνληαη ζεκαληηθνί θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία, 

πξνζπαζψληαο λα θέξνπλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο ζε απηνχο θαη λα απμήζνπλ ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο. 

- Γλσξίδνληαο πψο λα παξαηεξήζεηε θαη λα αθνχζεηε ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά ζρφιηα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, επίζεο κέζα απφ κηα κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, πξνζπαζψληαο λα 

ηνπο ηα ζειάζσ πάλσ απ 'φια γηα λα κπνξέζσ λα βειηηψζσ ηφζν ηελ θαηάξηηζε φζν 

θαη ηηο ζπλήζεηεο ή ηηο δεμηφηεηέο κνπ, πξνζπαζψληαο λα κελ παίμσ ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηή πνπ δηεπζχλεη θαη δηνηθεί, αιιά παξακέλεη ζην ίδην επίπεδν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ: θάησ θαη "νπηηθή επαθή" · 
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- Μαζαίλνληαο κε πξάγκαηα: πξνζπαζψληαο λα πξαγκαηνπνηήζεηε πνιιέο πξαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα αθήζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθαιχςνπλ γηα ηνπο 

εαπηνχο ηνπο ηα καζήκαηα πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ην έξγν. " 

Κ. Luca Caggiano 

(Ηηαιία) 

Δθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαη ζρεδηαζηήο γξαθηθψλ ζην δηαδίθηπν 

 

"Ζ εκπεηξία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ γηα κέλα κηα επηβεβαίσζε θαη κηα 

ελίζρπζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο κνπ σο εθπαηδεπηήο. 

Με βνήζεζε λα ηειεηνπνηήζσ κεξηθέο κεζφδνπο θαηάξηηζεο θαη επίζεο λα θαηαιάβσ 

άιιεο πηπρέο κνπ σο εθπαηδεπηή, κε ηε δπλαηφηεηα βειηίσζήο ηνπο ζην κέιινλ. 

Ζ παηδαγσγηθή ηεο θαηαπηεζκέλεο, ηεο γλσζηηθήο θαη κεζνδνινγηθήο βάζεο απηνχ 

ηνπ T4T ζπλερίδεηαη λα είλαη έλα ζηαζεξφ θίλεηξν γηα κέλα λα αλαξσηηέκαη γηα ηνλ 

ηξφπν εξγαζίαο κνπ θαη λα ηνλ θαζνδεγψ αλάπηπμε ησλ παηδαγσγηθψλ αζθήζεσλ 

πνπ πξνηείλσ ζηνπο καζεηέο κνπ. 

ε απηνχο ηνπο κήλεο κεηά ηελ εκπεηξία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο είρα ηελ επθαηξία 

λα ζπλεξγαζηψ κε δηάθνξνπο πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο, εμεπγελίδνληαο ηηο 

αζθήζεηο κνπ θαη νιφθιεξε ηελ νξγάλσζε ηεο θαηάξηηζεο κε βάζε ηηο δηδαρέο πνπ 

έιαβα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Απηφ πνπ κε εληππσζίαζε πεξηζζφηεξν θαη φηη ζήκεξα είλαη ην θχξην κέξνο ηνπ 

ηξφπνπ κνπ γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε ρξήζε ηνπ βησκαηηθνχ 

κνληέινπ θχθινπ εθκάζεζεο. " 

 

Κ. Raffaele Messina 

(Ηηαιία) 

Δθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπηήο ελειίθσλ 

 

"ήκεξα παληνχ κηιάκε γηα δηα βίνπ κάζεζε, πνπ ζεκαίλεη φηη ε κάζεζε αθνξά ην 

νιφθιεξε ηε δσή θαη φρη κφλν ηελ αξρηθή / ζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ εθπξνζψπεζε 

θάπνηε, ζηελ χπαξμε έλα ζέκα, ην κφλν κέξνο ηεο δσήο πνπ αθηεξψλεηαη ζηε 

κάζεζε. 

ήκεξα, φκσο, ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε θαη γηα ηε κάζεζε ζε φιε ηε δσή, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη ηεο δσήο αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ππέξβαζε ζέζεσλ αθηεξσκέλσλ ζηε κάζεζε (παξαδνζηαθά ζρνιείν θαη 

παλεπηζηήκην) θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εκπεηξίαο φισλ ησλ αλζξψπσλ. 
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Οη ρξφλνη θαη νη ρψξνη ηεο κάζεζεο δηεπξχλνληαη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θάζε 

ηνκέα ηεο δσήο θαη θάζε θνξά ην ζέκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε, ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζα εδψ θαη ρξφληα γηα καζεηέο ειηθίαο 10-18 

εηψλ, ελήιηθεο θαη ηνπο ειηθησκέλνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζπαληθήο, ηεο 

θσηνγξαθίαο, ηεο δεκηνπξγηθήο αλαθχθισζεο, ηεο απνζχλδεζεο, ηεο ρξήζεο ησλ 

έμππλσλ ηειεθφλσλ θιπ.  

Υξεζηκνπνηψ δηαθνξεηηθά εξγαιεία θαη παηρλίδηα κάζεζεο γηα λα δηαθνξνπνηήζσ 

ηνλ εαπηφ κνπ απφ ην θιαζζηθφ κεησπηθφ κάζεκα. 

Πξνηηκψ κηα νξηδφληηα δηάζηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

θαζεγεηή θαη ηνπ θνηηεηέο θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ κέζσ δηαιφγνπ, 

επηθνηλσλίαο, πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηελ επεμεξγαζία. 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί απηή ε δηάζηαζε, ε ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ / ηεο ηάμεο είλαη 

ζεκαληηθή: νξγαλψλσ ην ρψξν θαη ηελ αηκφζθαηξα γηα λα γίλεη ν ρψξνο άλεηα, θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζψ λα απειεπζεξψζσ ην κπαιφ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα κάζνπλ ελψ δηαζθεδάδνπλ. 

γηα παξάδεηγκα: δηάιεθην / ηηαιηθά ηζπαληθά / αγγιηθά 

ηε θσηνγξαθηθή πνξεία γηα ειηθησκέλνπο ρξεζηκνπνίεζα νπηηθέο ηερληθέο γηα λα 

εθηηκήζσ ηνπο αλζξψπνποην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο, θσηνγξαθίδνληαο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο πφιεο ή κηαο γεηηνληθήο ρψξαο, έρνπλ θαηαιάβεη φηη ππάξρνπλ 

φκνξθα κέξε θαη θνληά ηνπο θαη φρη κφλν ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Με δεκηνπξγηθά 

καζήκαηα αλαθχθισζεο γηα λένπο θαη ελήιηθεο κεηακνξθψλνπκε αληηθείκελα, 

δίλνπκε λέα ηε δσή ζε πξάγκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχκε ή ρξεζηκνπνηνχκε κε 

δηαθνξεηηθφ θαη πην δεκηνπξγηθφ ηξφπν: έλα δνρείν καξκειάδαο κπνξεί λα γίλεη 

θαλάξη, έλα ζπαζκέλν γπαιί, έλα θνπδνχλη, ην θνπηί ηνπ απγνχ κπνξεί λα γίλεη 

ινπινχδηα. Όια απηά κε ην ζρεδηαζκφ ηα δηαθνξεηηθά καζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθή κέζνδν. 

Μέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηε κειέηε κνπ έκαζα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηελ πνξεία, αιιά ήηαλ αθφκα ζεκαληηθφ λα αληηκεησπίζνπκε θαη λα 

κάζνπκε πνιιά άιια λέα εδψ, πάλσ απ 'φια πψο Ήηαλ πνιχ ρξήζηκν, γηα 

παξάδεηγκα, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θπθιηθφ ζρήκα γηα ηελ αλάπηπμε θχθισλ 

θαηάξηηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο θαηάξηηζεο. " 

 

Ζ θ. Giulia Maria Provenzale 

(Ηηαιία) 

Δθπαηδεπηήο ελειίθσλ 
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ΠΑΗΓΑΓΧΓΟ/ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ 

ΘΔΜΑ / 

ΕΖΣΖΜΑ  

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΓΗΑΣΗ  

ΑΠΟΦΑΗΔ ΝΑ 

ΑΡΥΗΔΗ ΑΤΣΟ ΣΟ 

ΘΔΜΑ ΚΑΗ 

ΜΔΘΟΓΟ; 

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

ΑΝΑΚΧΓΗΚΟ-

ΠΟΗΖΖ 

ΑΝΑΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

(ΣΗ ΔΗΠΑΝ ΟΗ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ) 

Didem Yildrim 

θαη Selen Okuducu 

(Σνπξθία) 

Γλσξηκία ν 

έλαο κε ηνλ 

άιινλ 

Δπηθνηλσλία 

πάζηκν ηνπ 

πάγνπ 

Ήζεια λα μεθηλήζσ 

απηά ηα Θέκαηα πνπ 

πξέπεη λα γλσξίδεηε 

θαη λα 

θαηαιαβαίλνπλ ν 

έλαο ηνλ άιινλ 

πξψηα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο 

είραλ ηελ επθαηξία 

λα μέξνπλ 

θαιχηεξα ν έλαο 

ηνλ άιινλ κε 

δηάθνξα παηρλίδηα 

γηα ζπάζηκν ηνπ 

πάγνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ην 

είπαλ γλψξηδαλ ν έλαο 

ηνλ άιινλ θαιχηεξα, 

έκαζαλ ηα νλφκαηά 

ηνπο, ηα ρφκπη θαη 

αλαθάιπςαλ ηηο 

νκνηφηεηέο ηνπο. 

Didem Yildrim 

θαη Selen Okuducu 

(Σνπξθία) 

Παξφκνηεο 

αμίεο 

Γηθαηψκαηα 

Πξνζθχγσλ 

Σνχξθνη θαη χξηνη 

έρνπλ ηφζεο πνιιέο 

θνηλέο αμίεο φπσο: 

θαγεηφ, ρνξφο, 

πνιηηηζκφ... Αλ ην 

μέξνπκε κπνξνχκε 

λα επηηχρεη εχθνια 

ηελ θνηλσληθή ηε 

ζπλνρή θαη ηε 

κείσζε δηάθξηζε 

κεηαμχ ηηο δχν 

ρψξεο. 

Δπίζεο επέιεμα ην 

ζέκα "Γηθαηψκαηα 

Πξφζθπγαο" 'γηαηί 

θαη νη δχν πξηαθή 

θαη Σνπξθηθή 

θνηλφηεηα δελ 

γλσξίδνπλ απηά 

Σα δηθαηψκαηα ή 

γλσξίδνπλ πνιιέο 

ςεπδείο 

πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε απηφ ην 

ζέκα. 

Οκαδηθφ παηρλίδη: 

ρνξνί θαη  

παξαδφζεηο. 

πκκεηέρνληεο 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν 

νκάδεο φπσο ε 

χξηνη θαη Σνχξθνη. 

Οη δχν νκάδεο 

πξνεηνηκαζκέλεο  

θαη έδεημαλ έλα 

ρνξφ θαη κία 

παξάδνζε. 

Σφηε κηιήζακε γηα 

δηθαηψκαηα ηνπ 

πξφζθπγα. 

Παίμακε παδι. 

Απηφ ην παηρλίδη 

ήηαλ έηζη. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο 

πήξαλ έλα θνκκάηη 

παδι. Έλα απφ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ 

πξνζθχγσλ 

γξάθηεθε ζε θάζε 

παδι. 

Οη ζπκκεηέρνληεο απφ 

ηηο δχν  ρψξεο ην 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη 

έρνπλ πνιιά θνηλά 

πξάγκαηα. 

Δίπαλ επίζεο φηη γηα 

κέλα απηνί έρνπλ κάζεη 

ηφζα πνιιά πξάγκαηα 

ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ 

πξφζθπγα δελ μέξνπλ 

πξαγκαηηθά ζρεηηθά κε 

απηφ. Αλ νξγαλψζσ 

απηφ ην είδνο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

ήζειαλ λα ζπκκεηέρσ. 

Γηαηί ηνπο άξεζε ηφζν 

πνιχ θαη πέξαζαλ θαιά 

ρξφλν κε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα. Δίπαλ 

λα κνπ απηά. 

Tsveta Paunova 

θαη Vihren Mitev 

(Βνπιγαξία) 

Απφ ην "Δγψ" 

ζην "Δκείο" 

Απηή ε κέζνδνο ζα 

βνεζήζεη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα 

ζθέθηνληαη "Δθηφο 

πιαηζίνπ" θαη 

θαηαιάβεηε φηη 

ππάξρεη είλαη άιινη 

κεκνλσκέλνη ζέζεηο 

πνπ ζα έπξεπε είλαη 

ππφςε φηαλ 

βξίζθεζηε ζε κηα 

θαηάζηαζε 

ζχγθξνπζεο. 

 Πεξηγξαθή ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη 

ζπκκεηέρνληεο δείηε 

ηελ αξρηθή θαηάζηαζε 

θαη εμήγεζε γηαηί έρνπλ 

δίθην θαη νη άιινη 

ιάζνο. 
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ΠΑΗΓΑΓΧΓΟ/ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ 

ΘΔΜΑ / 

ΕΖΣΖΜΑ  

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΓΗΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΗΔ 

ΝΑ ΑΡΥΗΔΗ ΑΤΣΟ 

ΣΟ ΘΔΜΑ ΚΑΗ 

ΜΔΘΟΓΟ; 

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

ΑΝΑΚΧΓΗΚΟ-

ΠΟΗΖΖ 

ΑΝΑΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

(ΣΗ ΔΗΠΑΝ ΟΗ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ) 

Tsveta Paunova 

θαη Vihren Mitev 

(Βνπιγαξία) 

Μάζεηε πψο 

απφ "Δκείο" σο 

θνηλφηεηα γηα 

λα βνεζήζσ 

"εγψ" 

θαιχηεξα 

ηελ δηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. 

Απηή ε κέζνδνο 

ζηνρεχεη λα δείμεη 

φηη ζε θάζε θνηλφ 

ζπκθέξνλ ε 

αηνκηθή κπνξεί λα 

ζεκεηψζεη πξφνδν 

αθφκα θαη 

θάλνληαο 

ζπκβηβαζκνχο. 

 Πεξηγξαθή ηνπ ηη 

άιιαμε θαηά ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ 

θαηάζηαζε, γηαηί θαη 

πψο "εγψ" ζα 

δνπιέςεη ζην ζεηηθφ 

πηπρέο ηεο αιιαγήο 

ηεο ηάμεο γηα λα 

ιχζσ ηε ζχγθξνπζε 

θαη λα έρνπλ 

πξνζσπηθφ 

ραξαθηήξα θαη 

ζεηηθά νθέιε. 

Giulia Maria  

Provenzale 

(Ηηαιία) 

Αλάπηπμε 

Γεκηνπξγηθφ-

ηεηα 

 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα 

είλαη ζεκαληηθή 

απαίηεζε γηαηί καο 

νδεγεί λα είκαζηε 

πάληα πεξίεξγνη, 

επέιηθηνη, αλνηρηνί. 

Μαο επηηξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπκε 

ηελ πνιππινθφηεηα 

κε εχξεζε λέσλ 

ιχζεσλ ζε παιηά 

πξνβιήκαηα, θαη λα 

αλαπηπρζεί ε δηθή 

καο κνλαδηθφηεηα. 

Αλαιχζηε ηηο 

ζρέζεηο 

κεηαμχ 

ηππνπνίεζεο 

θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα 

ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη 

ζηε γλψζε. 

• Αθξφαζε, 

• Γηάινγνο, 

• ρεδίαζε, 

• Πείηε ηνπο 

κέζσ ηίηισλ, 

πξνηάζεσλ, 

εηθφλεο/ 

θσηνγξαθίεο 

Γηα λα ιέεη αλέθδνηα 

Παξαδείγκαηα 

πιεπξηθήο ζθέςεο 

Υξεζηκνπνηήζηε/ 

κεηαηξέςηε ηξία 

αληηθείκελα ζε θάηη 

δηαθνξεηηθφ 

Δπηιέμηε έλα 

αληηθείκελν (αλάιπζε 

5W - Ση, γηαηί, πφηε, 

Πνχ πνηνο) 

πλεξγαζία, 

πγγξαθή/ 

δξακαηνπνίεζε/ 

δσγξαθηθή κηα ηζηνξία 

ζε νκάδεο 

Raffaele 

Messina 

(Ηηαιία)  

 

πλαηζζεκα-

ηηθή 

λνεκνζχλε 

ζηε δνπιεηά 

ηηο δεμηφηεηεο 

ησλ γπλαηθψλ 

Νένη άλεξγνη, νη 

γπλαίθεο δελ είλαη 

πιήξσο έρνληαο 

επίγλσζε ησλ 

ζεκειησδψλ ηνπο 

δηθαηψκαηα θαη 

δηθαηψκαηα ηνπο κε 

ηππηθνχο ηθαλφηεηεο 

θαη ππάξρνπλ 

πνιιέο θνξέο 

έιιεηςε απηνλνκίαο 

κεηαμχ απηψλ ησλ 

γπλαηθψλ. 

Γηάθνξα παηρλίδηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

- Αθξφαζε 

- Απηνπεπνίζεζε 

- Δπηθνηλσλία 

Οη ζπκκεηέρνληεο 

αλαθάιπςαλ κία λέα 

επίγλσζε νη ίδηνη γηα 

ηελ ηθαλφηεηα λα ην 

κνηξαζηείηε κε ηνπο 

άιινπο. Απηνί ιέλε 

θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο απνζηνιήο 

κε κε ιεθηηθφ ηξφπν 

γηα λα αθνχζνπλ νη 

ίδηνη θαη λα 

αλαθαιχςνπλ λέα 

πξάγκαηα είλαη έλα 

πνιχηηκν εξγαιείν. 

Απηνί επίζεο, έθαλαλ 

πνιιέο ζθέςεηο γηα ην 

δηθφ ηνπο επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο θαη ηε 

ζεκαζία ηεο. 
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ΠΑΗΓΑΓΧΓΟ/ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ 

ΘΔΜΑ/ 

ΕΖΣΖΜΑ  

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΓΗΑΣΗ  

ΑΠΟΦΑΗΔ ΝΑ 

ΑΡΥΗΔΗ ΑΤΣΟ 

ΣΟ ΘΔΜΑ ΚΑΗ 

ΜΔΘΟΓΟ; 

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

ΑΝΑΚΧΓΗΚΟ-

ΠΟΗΖΖ 

ΑΝΑΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

(ΣΗ ΔΗΠΑΝ ΟΗ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ) 

Raffaele 

Messina 

(Ηηαιία)  

 

Γεκηνπξγηθφ-

ηεηα 

Δθπαίδεπζε 

 

Μία απφ ηηο πνιιέο 

ζεκαληηθέο  

δεμηφηεηεο φπσο ε  

ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε είλαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη απηφ ην 

ζηνηρείν 

είλαη ζπλήζσο 

πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλν ζηηο 

γπλαίθεο. 

 

Μεηαζρεκαηηζκφο 

ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο: 

αζθήζεηο θαη 

παηρλίδηα 

 

Θεαηξηθή κέζνδνο 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο 

αλαθάιπςαλ ηε δηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα λα 

πάεη βαζχηεξε θαη 

κεηαηξέπνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

πδεηήζεθαλ πνιχ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ελεκέξσζεο ζρεηηθά 

κε δηαθνξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο δαπαλψλ 

γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο 

ζην πεδίν έξγνπ. 

Raffaele 

Messina 

(Ηηαιία)  

 

Γηαρείξηζε 

άγρνπο 

ρεηηθά κε ην ζέκα 

ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ησλ 

γπλαηθψλ, 

απνθάζηζα λα 

αθηεξψζσ απηή ηε 

ζχλνδν ζην 

εξγαιείν γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ 

ζηξεο ζηηο 

απνθάζεηο εξγαζίαο 

Δλεξγεηαθή 

εξγαζία 

Αζθήζεηο 

ραιάξσζεο 

Αλαπλνή ηνπ 

ζψκαηνο 

Σα ζρφιηα απηήο ηεο 

ζπλεδξίαζεο ήηαλ ζηα 

κάηηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη κε 

ιίγα ιφγηα ζηε 

δηάζεζή ηνπο κεηά ηελ 

εξγαζία: 

- Αλνηρηφ κπαιφ 

- Ηζνξξνπία 

- Δπηπρήο ζπγθπξία  

- Ηζνξξνπία 

- Υακφγειν 

- Διαθξφηεηα 

- Δπραξηζηψ 
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Δξγαιεία  

Γηα Σα Μειινληηθά  

αο εκηλάξηα 

 

Γ 
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1 
Κίλεκα ησλ ξάβδσλ 60 x               

Raffaele Messina 

2 
Ζ ζρεδία 30 x               

Raffaele Messina 

3 
Ο ρψξνο κνπ 50 x               

Raffaele Messina 

4 
A-I-O  15   x             

Raffaele Messina 

5 

Πεδίν καζήκαηνο 
πεδίνπ / εκπφδην ή 

πνξεία πινήγεζεο 

20 x               Giulia Maria 

Provenzale 

6 
Αιεπνχ, Ρχδη, Κφηα  20     x           

Giulia Maria 
Provenzale 

7 
Σπθιφ αληηθείκελν 30       x         

Giulia Maria 

Provenzale 

8 

Παξνπζηάζηε ηνλ 
εαπηφ ζαο κε έλαλ 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν 

15   x             

Luca Cagiano 

9 
Δζχ … Δγψ 15   x             

Luca Cagiano 

10 
Κνχλα ηα γξάκκαηα 15   x             

Luca Cagiano 

11 

Λχζε ζπγθξνχζεσλ  90 x   x   x   x   

Stojna 

Atanasovska 

Dimishkovska 

12 

Απνδεθηέο δηαθνξέο 90         x   x   
Stojna 
Atanasovska 

Dimishkovska 

13 

Αλαθαιχςηε 

ζπλαηζζήκαηα 

90 x         x x   
Stojna 
Atanasovska 

Dimishkovska 

14 

Πξνζσπηθή 
ζχγθξνπζε- 

πγθξνχζεηο κε ηνλ 

επαηφ καο 

90 x   x   x x x   
Stojna 

Atanasovska 

Dimishkovska 

15 
Φξνπηνζαιάηα  10       x         

Biserka 
Shemovska 

16 
Με μέξεηο 20       x         

Biserka 

Shemovska 

17 
Μελ παηάο ην 
κπαιφλη 

20       x   x x   
Hristina Hristova 

18 
βεκα κέζα βήκα έμσ 25       x x       

Hristina Hristova 

19 
Γψζε έλα ρέξη 90     x           

Tsveta Paunova 

20 

Αληηκεηψπηζε ηεο 
δηαρείξηζεο 

ζπγθξνχζεσλ 

90     x           

Vihren Mitev 

21 

Πξφθιεζε 

Marshmallow  

40 x x x x         
Selen Okuducu 

22 
Οηθνγέλεηα ηεηξάγσλν 25       x         

Selen Okuducu 

23 
Ση είλαη ην δψν ζνπ? 20 x               

Selen Okuducu 

24 
Παηρλίδη δήισζεο 60 x x     x   x   

Batakoglou 

Vasiliki 

25 

Πξνθαηαιήςεηο ησλ 

αλζξψπσλ  

120         x   x   Varvara 

Emmanouilidou 

26 

Αγψλαο 

κεηνλεθηνχλησλ  

120         x x x   
George Konsoulas 

https://drive.google.com/open?id=1g75VP3CMIb4cRQJY6iT8-eiynAqltRaQ
https://drive.google.com/open?id=1DyjqghLmUrWba83BFoOdt9k7IAl57541
https://drive.google.com/open?id=1V9P_BFP-XNuchsYBJ355E1ghvY1V_UyO
https://drive.google.com/open?id=1NvvWZr6VoDbJrOSCuKCft3xzmFJxorr-
https://drive.google.com/open?id=1miRjLaC8cpYUINDnnmlBFtVSAwmgam3T
https://drive.google.com/open?id=1miRjLaC8cpYUINDnnmlBFtVSAwmgam3T
https://drive.google.com/open?id=1miRjLaC8cpYUINDnnmlBFtVSAwmgam3T
https://drive.google.com/open?id=1ZgblzzKASPN7OfSA7Paq8VCPiyfKnOFG
https://drive.google.com/open?id=1KN-5eNijJ7ma6kgG7YlHMv3ccDdrCO30
https://drive.google.com/open?id=1FP8ZGlWNC5qtWImCd_s7kbQMN_RP8KLV
https://drive.google.com/open?id=1FP8ZGlWNC5qtWImCd_s7kbQMN_RP8KLV
https://drive.google.com/open?id=1FP8ZGlWNC5qtWImCd_s7kbQMN_RP8KLV
https://drive.google.com/file/d/1GLHXkxPle_i6NUTdE41p7B3_Ufpq7lOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1OPh4kDGDEbbbiyEaZZ7X0LwCXAZAXoIV
https://drive.google.com/open?id=1IOMvT2mfF6LNdUyUqL1RegTTEzpxaAh7
https://drive.google.com/open?id=1_Fq6zPRf8xSX9K_DReQzesDv3ydslo2G
https://drive.google.com/open?id=1Rwshbk65hQnXN5vUIFnZkxfbuoiyugiU
https://drive.google.com/open?id=1Rwshbk65hQnXN5vUIFnZkxfbuoiyugiU
https://drive.google.com/open?id=1eYlV0oXWXZMWf4ZA9o_KjAWuzYylFtxj
https://drive.google.com/open?id=1eYlV0oXWXZMWf4ZA9o_KjAWuzYylFtxj
https://drive.google.com/open?id=1eYlV0oXWXZMWf4ZA9o_KjAWuzYylFtxj
https://drive.google.com/open?id=1eYlV0oXWXZMWf4ZA9o_KjAWuzYylFtxj
https://drive.google.com/open?id=1PoN1J3aL6cURFU5kbGqdbzTcBWr8xE8e
https://drive.google.com/open?id=1a45xjMomN7cRmkSd_ZajOWyXrYBcxANV
https://drive.google.com/open?id=1SDEncFsDnywAfYDpUYheCWMqPN5dAKDZ
https://drive.google.com/open?id=1SDEncFsDnywAfYDpUYheCWMqPN5dAKDZ
https://drive.google.com/file/d/1bEY5oX4GmATp3l_Tk4U5tEHvc5KKBCj6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Y73hTmq1OtFr0jBtLBvdspPKY5AwVmpU
https://drive.google.com/open?id=1l8lAc1wNi0twOWWS0y7p8IYWyTY6QUP9
https://drive.google.com/open?id=1l8lAc1wNi0twOWWS0y7p8IYWyTY6QUP9
https://drive.google.com/open?id=1l8lAc1wNi0twOWWS0y7p8IYWyTY6QUP9
https://drive.google.com/open?id=1P8rIhnXDsw4F8irMZJc8yM_Hsfdi8Ime
https://drive.google.com/open?id=1P8rIhnXDsw4F8irMZJc8yM_Hsfdi8Ime
https://drive.google.com/open?id=1mGH9WVt-YU3UxccANaoGSHALz42KWOV8
https://drive.google.com/open?id=1DcP8PNSud0I_VDigil9PC3bi0gFT8KLx
https://drive.google.com/open?id=1ojcTukRMpASk2IGX336IjimXx2w-KTQO
https://drive.google.com/open?id=128NfspXJxoIuZJdWeZazFRskhRzXpgyu
https://drive.google.com/open?id=128NfspXJxoIuZJdWeZazFRskhRzXpgyu
https://drive.google.com/file/d/1kwj8pFiZE5mgmMTuH7fvgWXF3yBSZuNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwj8pFiZE5mgmMTuH7fvgWXF3yBSZuNU/view?usp=sharing
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Σο ανθρώπινο κεφάλαιο 

Πίςω από Αυτό το Εγχειρίδιο 
  



81 
 

 

Mr. Jovan Stalevski (North Macedonia) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο: 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθή Αλάπηπμε, Βησκαηηθή 

Καηάξηηζε, Γηαρείξηζε Έξγσλ. 

Έηε εκπεηξίαο:  

10 έηε 

ύλζεκα δσήο:  

Μελ δεηάηε ιηγφηεξα πξνβιήκαηα, δεηήζηε πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο! 

Δπηθνηλσλία: j.stalevski@gmail.com 

 

 

Mr. Mustafa Erdogan (Turkey) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο:  

Βησκαηηθή Δθπαίδεπζε, Δθπαίδεπζε, Κξηηηθή Παηδαγσγηθή. 

Έηε εκπεηξίαο:  

10 έηε 

Δπηθνηλσλία:  mustafa@demturkey.com 

 

 

Mrs. Biserka Shemovska (North Macedonia) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο:  

Πξφζιεςε, βνεζφο έξγνπ, εθπαηδεπηήο, ζπληνληζηήο κάξθεηηλγθ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, αγγιηθφο δάζθαινο, δηθαζηηθφο 

κεηαθξαζηήο. Έρνληαο ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ εξγαζία κε έξγα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηε βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ 

λέσλ, ηε δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ νξγαληζκνχο φπσο ε USAID θαη ε Πξεζβεία ησλ ΖΠΑ ζηα 

θφπηα. 

Έηε εκπεηξίαο:  

7 έηε 

ύλζεκα δσήο:  

 Πνηέ κελ ηα παξαηάο! 

Δπηθνηλσλία: bshemovska@yahoo.com 

                                                               LinkedIn: Biserka Shemovska 

 

  

mailto:j.stalevski@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&to=mustafa@demturkey.com
mailto:bshemovska@yahoo.com
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Mr. Raffaele Messina (Italy) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο:  

Γηεζλήο Δθπαηδεπηήο γηα ελήιηθεο ζε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο: Βνεζεηηθή ρέζε, Με Γισζζηθή Δπηθνηλσλία, 

Θέαηξν θαη Κιφνπλ, Παηδαγσγηθή Κιφνπλ, Οκαδηθφ Κηίξην θαη 

Οκάδα Γπλακηθήο, Κνηλσληθή Κηλνχκελε Εσή, Κνηλσληθή 

Δλδπλάκσζε, Καηάξηηζε γηα εθπαηδεπηέο, πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζχλε, Γεκηνπξγηθή Δθπαίδεπζε. 

Έηε εκπεηξίαο:  

10 έηε 

ύλζεκα δσήο:  

Σα φλεηξα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη είκαζηε γελλαίνη! 

Δπηθνηλσλία:  messina_raffaele@icloud.com  

 

 

Mrs. Carmelina Frammartino (Italy) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο:  

Γάζθαινο Μαζεκαηηθψλ, Φεθηαθφο εθπαηδεπηήο 

Έηε εκπεηξίαο:  

19 έηε 

ύλζεκα δσήο:  

Γελ είλαη φια ηα ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, δελ είλαη 

φια ηα πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ! 

Δπηθνηλσλία: carmfra@yahoo.it  

 

 

Mrs. Giulia Maria Provenzale (Italy) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο:  

Φεθηαθή θαηάξηηζε γηα ειηθησκέλνπο, ηζπαληθή γιψζζα, 

δηεπθφιπλζεο γηα ην πξφγξακκα Erasmus γηα ηε λενιαία, 

νξγάλσζε δεμηνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

εγεζία, θαηάξηηζε δεκηνπξγηθφηεηαο 

Έηε εκπεηξίαο:  

10 έηε 

ύλζεκα δσήο: 

 Κάληε ηε δσή ζαο αξηζηνχξγεκα! 

Δπηθνηλσλία: giuliana.prov@gmail.com 

LinkedIn: Giuliana Provenzale 

 

Mrs. Didem YILDIRIM (Turkey) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο: 

Σερλνινγία Σξνθίκσλ,  Φσηνγξάθεζε, Με επίζεκε 

εθπαίδεπζε 

Έηε εκπεηξίαο:  

5 έηε 

ύλζεκα δσήο:  

Μελ ζηακαηάηε πνηέ, δνθηκάζηε θάζε θνξά! 

Δπηθνηλσλία: yildirimdidemm@gmail.com  

mailto:messina_raffaele@icloud.com
mailto:carmfra@yahoo.it
mailto:giuliana.prov@gmail.com
mailto:yildirimdidemm@gmail.com
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Mr. Luca Caggiano (Italy) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο:  

Web Graphic Designer, Φσηνγξάθνο, Γεκηνπξγφο βίληεν 

Έηε εκπεηξίαο:  

8 έηε 

ύλζεκα δσήο:  

Αδξαμε ηελ κεξα 

Δπηθνηλσλία:lucacaggiano.lc@gmail.com  

 

Mrs. Dimitra Mantzari (Greece) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο:  

Γάζθαινο Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Τπνδηεπζπληήο, 

Δθπαηδεπηήο ελειίθσλ 

Έηε εκπεηξίαο:  

12 έηε 

ύλζεκα δσήο:  

Φξνληίζηε ηνλ εαπηφ ζαο θαη ζπλερίζηε λα ζπλαληάηε ν έλαο ηνλ άιιν! 

Δπηθνηλσλία: madmantz@gmail.com  

 

Mrs. Stojna Atanasovska Dimishkovska (North Macedonia) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο:  

Παξνρή άκεζεο βνήζεηαο ζε ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη άιιεο 

επάισηεο νκάδεο φπσο νη πξφζθπγεο / κεηαλάζηεο, επφπηεπζε 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ, βαζηθή αξρή εξγαζίαο κε κεηαλάζηεο / πξφζθπγεο, 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ επάισησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. 

Έηε εκπεηξίαο:  

16 έηε 

ύλζεκα δσήο:  

Γελ ππάξρνπλ αδχλαηα πξάγκαηα. Μφλν ην θίλεηξφ, ε       

βνχιεζε θαη νη πξνζπάζεηέο καο. 

Δπηθνηλσλία: stojne@lastrada.org.mk 

 

 

 

Mrs. Tsveta Paunova (Bulgaria) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο:  

Δπξσπατθέο ζπνπδέο, Δπηρεηξεκαηηθή αλάιπζε, Δπηθνηλσλία 

Έηε εκπεηξίαο:  

3 έηε 

ύλζεκα δσήο:  

Γηα λα βειηησζεί είλαη λα αιιάμεη, έηζη ψζηε λα απμεζεί είλαη λα 

αιιάμεη ζπρλά. 

Δπηθνηλσλία: cveta.paunova@gmail.com  

 

 

mailto:lucacaggiano.lc@gmail.com
mailto:madmantz@gmail.com
mailto:stojne@lastrada.org.mk
mailto:cveta.paunova@gmail.com
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Dr. Vihren Mitev (Bulgaria) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο:  

- Φηινζνθηθή Αλζξσπνινγία (Γηαηξηβή κε ζέκα: "Ζ έλλνηα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζε κηα αλζξσπνινγία ηεο πξνζσπηθφηεηαο" 

- πγγξαθέαο ηνπ "Οηθνινγηθνχ Μαληθέζηνπ" 

- Ηδξπηήο θαη Γηεπζπληήο ηνπ Ηδξχκαηνο "Οηθνινγηθφ Μαληθέζην 

- ManEco" Δκπεηξνγλσκνζχλε ζηα ζέκαηα ηεο ππεξζέξκαλζεο 

ηνπ πιαλήηε, ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ηεο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ, ηεο αλαθχθισζεο, ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηεο 

νηθνδφκεζεο ηεο εηξήλεο, ηεο νηθνινγηθήο δηπισκαηίαο 

- Δηδίθεπζε PhD ζην Παλεπηζηήκην ηεο Amiens "Jules Verne" 

(Γαιιία) θαη Hue College of Economics (Βηεηλάκ) 

Έηε εκπεηξίαο: 

4 έηε 

ύλζεκα δσήο:  

                                                                      “Mens sana in corpore sano” (πγηέο κπαιφ ζε έλα πγηέο ζψκα) 

                                                                       Δπηθνηλσλία: vihrenemitev@gmail.com 

                                                                       Academia.edu: https://uni-sofia.academia.edu/DrVihrenMitev 

 

 

 

Mrs. Selen Okuducu (Turkey) 

Πεδίν εμεηδίθεπζεο:   

Μαζεκαηηθφο, Γηαρείξηζε έξγνπ, Ζγεζία 

Έηε εκπεηξίαο:  

5 έηε 

ύλζεκα δσήο:  

Γελ πηζηεχσ ζηελ ζχκπησζε. ηελ ηζηνξία κφλν αξκνλία, δελ 

ππάξρεη ζχκπησζε. Πηθάζν 

Δπηθνηλσλία: okuducuselen@gmail.com  

 

  

mailto:vihrenemitev@gmail.com
mailto:okuducuselen@gmail.com
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ΣΙΜΗΣΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

Σν εγρεηξίδην απηφ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ γηα Δλήιηθεο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Πξφγξακκα Erasmus + ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Βαζηθή ελέξγεηα 2 - ηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ. 

πληνληζηέο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο: Aleksandra Najcheska, Trajche Anastasov, Mustafa Erdogan. 

Δθπαηδεπηέο: Mustafa Erdogan, Jovan Stalevski. 

Δξεπλεηέο: Tuğba Ata, Raffaele Messina, Anna Lalkovska, Maria Hristova, Neli Lalkovska, George 

Konsoulas, Vasiliki Batakoglou, Kostas Anagnostopoulos, Trajche Anastasov. 

πληάθηεο θαη πληάθηεο: Jovan Stalevski - CEFE Μαθεδνλία 

Γξαθηζηηθή ζρεδίαζε: Kiril Lazarev - "Friday Communications" LLC 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΜΔ ΣΗ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΚΑΗ ΣΗ ΚΔΦΔΗ ΣΟΤ - Όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ 

Ορξίδα. Καη νη 200 ζπκκεηέρνληεο ζηηο ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Σνπξθία, ηε Βφξεηα 

Μαθεδνλία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία θαη ηε Βνπιγαξία. αο επραξηζηψ! 

 

Σν παξφλ εγρεηξίδην δεκηνπξγήζεθε κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο. 

Μφλν ε Έλσζε πνιηηψλ CEFE Macedonia θαη νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ην πεξηερφκελν 

απηνχ ηνπ βηβιίνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο αληαλαθιψληαο ηηο απφςεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο ή ηνπ Τπνπξγείνπ Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ. 

Κάπνην απφ ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα αληηγξαθεί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ππάξμεη 

θέξδνο θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε πεγή. 

Οια ηα δηθαηψκαηα δηαηεξνχληαη. © 2019 - CEFE Μαθεδνλία θαη εηαίξνη ηνπ έξγνπ. 

Αξηζκφο ζπκθσλίαο 2017-2-TR01-KA204-046126. 
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