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1. ΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

 

Ο ςκοπόσ αυτοφ του προγράμματοσ είναι θ διεξαγωγι ενόσ  γενικόy ςυμπεράςματοσ 

ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ. Θ διατφπωςι του είναι πλιρθσ και 

ςυνδζεται με μια ανάγκθ ι περιςςότερο μιασ κοινότθτασ, ενόσ ιδρφματοσ ι μιασ 

ομάδασ. 

Ο ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι το αναμενόμενο αποτζλεςμα που πρζπει να 

επιτευχκεί. Είναι υποχρεωτικό κάκε πρόγραμμα να ζχει τουλάχιςτον ζναν ςτόχο - ζνα 

ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα που είναι επικυμθτό να επιτευχκεί (διλωςθ ςχετικά με τισ 

γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ που οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να αποδείξουν ςτο 

τζλοσ του μακιματοσ, τον οδθγοφν ςτον ςτόχο). 

Ο γενικόσ ςτόχοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςχετίηεται με αυτό που κζλουμε να 

παρζχουμε ςτον ςυμμετζχοντα, δθλαδι το κζμα του προγράμματοσ ι τθσ ενότθτασ. 

Οι δείκτεσ αναφοράσ περιγράφουν τισ δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ που πρζπει να 

αποκτιςει ο ςυμμετζχων μετά τθν εκμάκθςθ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ, 

προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τισ περιγραφόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Οι 

δείκτεσ αναφοράσ μποροφν να διατυπωκοφν με διάφορουσ τρόπουσ. Σα κφρια ςτοιχεία 

των ςθμείων αναφοράσ:  

Ενζργειεσ - Σι αναμζνεται από ζνα άτομο να είναι ςε κζςθ να κάνει ςτο τζλοσ του 

προγράμματοσ κατάρτιςθσ; 

Καταςτάςεισ - Ποιεσ είναι οι καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ ζνα άτομο εκτελεί τισ 

περιγραφόμενεσ ενζργειεσ; 

Ποιότητα - Ποια είναι θ αναμενόμενθ ποιότθτα; 

Γνώςη και λογική - Σι πρζπει να γνωρίηει και να κατανοεί ζνα άτομο για να μπορεί να 

αςκεί μια δραςτθριότθτα κατά τρόπο ικανό; 

 

Οι δείκτεσ μζτρθςθσ των αποτελεςμάτων (απόδοςθσ) - τρεισ τφποι: 

  δείκτεσ πόρων (οικονομικϊν, ανκρϊπινων, υλικϊν) · 

  Δείκτεσ αποτελεςμάτων (ποςοτικά και ποιοτικά). 



  δείκτεσ αποδοτικότθτασ (αποτελζςματα τθσ ζκκεςθσ κόςτουσ). 

Κατά τθν προετοιμαςία ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, τα βιματα ςχετικά με τον 

κακοριςμό ςτόχων μπορεί να είναι ζνα από τα πιο δφςκολα κακικοντα. 

τθ διαδικαςία αυτι υπάρχουν τρία βαςικά ςτοιχεία που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ: 

1. Ποφ κζλετε να πάτε; (τόχοι του προγράμματοσ που κακορίηονται από τισ 

εντοπιςκείςεσ ανάγκεσ) · 

2. Πϊσ κζλετε να φτάςετε εκεί; (Είδοσ κατάρτιςθσ, ςτελζχωςθ, προχπολογιςμόσ, ςχζδια 

κατάρτιςθσ, λεπτομζρειεσ υλικοτεχνικισ υποςτιριξθσ) · 

3. Πϊσ διαπιςτϊνετε ότι ζχετε φτάςει εκεί; (Αξιολόγθςθ προγράμματοσ). 

 

Οι ακόλουκεσ ερωτιςεισ είναι χριςιμεσ για τθν ανάλυςθ των ςτόχων, όςον αφορά τθ 

ςαφινεια: 

 1. Ποιοσ κα κάνει τθ δράςθ; - Οι ςτόχοι κα πρζπει να διατυπϊνονται με όρουσ 

απόδοςθσ του εκπαιδευόμενου. 

 2. Σι κα κάνει ο εκπαιδευόμενοσ; - Οι ςτόχοι διαμορφϊνονται με όρουσ παρατθριςιμων 

και μετριςιμων ςυμπεριφορϊν (κα εφαρμοςτοφν, κα δείξουν, κα απαρικμιςουν, κα 

προςδιορίςουν, κα περιγράψουν, κα διατυπϊςουν, κα λφςουν). 

3. Κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ βρίςκεται ο εκπαιδευόμενοσ; Τπάρχουν δφο ςτοιχεία που 

πρζπει να λθφκοφν υπόψθ: 

 Σα μζςα που επιτρζπονται ςτον ςυμμετζχοντα, κακϊσ και τι απαγορεφεται 

(π.χ. Λεξικό, ζντυπα, βιβλία αναφοράσ κλπ.). 

 Σθν κατάςταςθ ςτθν οποία αναμζνεται θ αποκτθκείςα ςυμπεριφορά 

(δθλαδι όταν αντιμετωπίηει μια αςυνικιςτθ κατάςταςθ, ενϊ μετριάηει μια 

ςυνάντθςθ κ.λπ.) 

4. Ποιο είναι το επίπεδο ικανότθτασ / ποςοςτοφ που παρζχεται; - Ο ςτόχοσ μπορεί να 

διατυπωκεί με βάςθ τον αρικμό / τοισ εκατό των ςωςτϊν αντικειμζνων, τθ μεταβολι 

τθσ βακμολογίασ που επιτυγχάνεται με τθ μορφι τθσ ςτάςθσ ανίχνευςθσ, αλλά και ωσ 

προσ το χρόνο. 

5. Πότε αναμζνεται να αποδειχκεί  με τθ ςυμπεριφορά; - Αυτό το ςτοιχείο ςυνικωσ 

διατυπϊνεται ωσ προσ τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ ςτθν κατάρτιςθ (δθλαδι ςτο τζλοσ τθσ 

ςυνόδου, μετά από μια ςειρά ςυνεδριϊν κ.λπ.) 

 

Επίςθσ, όταν ορίηουμε ζναν ςτόχο, πρζπει να διαπιςτϊςουμε αν είναι SMART: 

 S = ειδικόσ και απλόσ 

 M = μετριςιμοσ; 

 A = μεταβιβάςιμοσ. 

 R = ρεαλιςτικοσ και ςχετικοσ, κατάλλθλοσ για ενςωμάτωςθ ςτθν πραγματικι 

επαγγελματικι ηωι. 

 T = χρόνοσ που ςχετίηεται. 

 

Ο ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ 



Περιλαμβάνει ζνα ςυνδυαςμό πολλϊν πλθροφοριϊν: ο προτείνον / εκπαιδευτισ 

ανακαλφπτει τι κζλει ο διοργανωτισ μακιματοσ. Αναγνωρίηει επίςθσ τισ ανάγκεσ 

προετοιμαςίασ, το προςωπικό προφίλ και το επίπεδο εκπαίδευςθσ κακενόσ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

 ρφκμιςθ ςτόχου 

 επιβεβαίωςθ εφικτϊν ςτόχων 

 κακοριςμόσ κεμάτων προσ αντιμετϊπιςθ · 

 προςδιοριςμόσ των μεκόδων διδαςκαλίασ, 

 κακορίηει τα μζςα για τθν επίτευξθ των ςτόχων · 

 πρόγραμμα με προτάςεισ για τθ διάρκεια κάκε ςυνεδρίασ (χρονικι διαίρεςθ, 

διακεκριμζνεσ φάςεισ του μακιματοσ). 

 Επιλογι χϊρου για τθ ςυνάντθςθ, επιτρζποντασ τθ βζλτιςτθ ςυμμετοχι. 

 

Μια τακτικι εκπαιδευτικι ςυνεδρία επικεντρϊνεται ςτθ ςυηιτθςθ ενόσ κζματοσ ι ςτθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ζχει τρία διαφορετικά μζρθ: 

 προςδιοριςμόσ των γνϊςεων των ςυμμετεχόντων ςχετικά με το κζμα και 

παρακίνθςθ των ςυμμετεχόντων να αποκτιςουν και να εφαρμόςουν το κζμα ι 

τθν ικανότθτα · 

 παρουςίαςθ υλικϊν και παραδειγμάτων. 

 επεξεργαςία πλθροφοριϊν ι ανάπτυξθ δεξιοτιτων. 

 

 

2. ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

Οι ενότθτεσ αφοροφν τουσ τομείσ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τισ οποίεσ 

οργανϊνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Σα φυλλάδια μακθμάτων - υλικό που προετοιμάηονται από τουσ εκπαιδευτζσ για να 

διευκρινίςουν, να παρουςιάςουν, να ερμθνεφςουν το περιεχόμενο που κακορίηεται από 

το ςχεδιαςμό του μακιματοσ. Μπορεί να γραφτεί με τθ μορφι γραφθμάτων, πινάκων ι 

ωσ μια λεπτομερι παρουςίαςθ των περιεχομζνων που ςυηθτικθκαν. 

Σο ζντυπο μακιματοσ εκφράηει τθν προοπτικι τθσ ομάδασ εκπαιδευτϊν για το 

περιεχόμενο που παρουςιάηεται. Περιζχει βαςικζσ γνϊςεισ για το ςυγκεκριμζνο κζμα, 

αποτελεί μόνο ζνα πικανό ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν προετοιμαςία των ςυμμετεχόντων 

ςτο μάκθμα. 

Σα φυλλάδια - ι τα υλικά που παρζχονται από τουσ εκπαιδευτζσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, 

προκειμζνου να μθν αμφιςβθτθκοφν οριςμζνεσ πτυχζσ τθσ υποςτιριξθσ του μακιματοσ. 

Είναι υλικά υποςτιριξθσ που χρθςιμοποιοφνται από τον εκπαιδευτι για να κάνουν το 

περιεχόμενο προςιτό και ελκυςτικό. Λόγω αυτϊν των υλικϊν, οι ςυμμετζχοντεσ δεν 

επικεντρϊνονται ςτθ λιψθ ςθμειϊςεων, αλλά ςτθ παρακολοφκθςθ, τισ ζννοιεσ, τισ 

αιτίεσ και τισ επιδράςεισ, τισ αντιδράςεισ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων. 



Power Point παρουςιάςεισ - ζχουν ςχεδιαςτεί για να απεικονίηουν το προςεγγιςμζνο 

περιεχόμενο μζςω των βαςικϊν εννοιϊν, υποδθλϊνει εικόνεσ και κατάλλθλα κινοφμενα 

ςχζδια. Είναι ςθμαντικό το οπτικό μινυμα να μθν αναπαράγει τον ακροατι, αλλά είναι 

ςυμπλθρωματικό τθσ ομιλίασ. 

Τπάρχει εκπαιδευτισ υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε μζροσ του περιεχομζνου. Αυτό 

ςθμαίνει ότι ο ςυγκεκριμζνοσ εκπαιδευτισ αναπτφςςει τθν εκπαίδευςθ και τθ 

ςυνεχιηόμενθ υποςτιριξθ, δθμιουργεί και παρζχει τθν απαραίτθτθ υλικοτεχνικι 

υποςτιριξθ για τθν εκτζλεςθ αυτϊν των ενοτιτων. 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ ΣΟ ΘΕΜΑ ΣΗ ΚΑΣΑΡΣΗΗ 

  

Σο περιεχόμενο / το θζμα τησ κατάρτιςησ. Κακορίηεται ανάλογα με το ςθμείο αναφοράσ. 

Κάκε ςθμείο αναφοράσ φζρει τουλάχιςτον ζνα κζμα / βάςθ περιεχομζνου. 

Οι ικανότθτεσ του εκπαιδευτι: 

 Διαφάνεια ωσ προσ τουσ ςτόχουσ κατάρτιςθσ 

 Καλι δεξιότθτα ςτο ςχεδιαςμό του ςχεδίου κατάρτιςθσ 

 Καλι κατανόθςθ τθσ δυναμικισ / πολυμορφίασ τθσ ομάδασ 

 Μεγάλεσ δεξιότθτεσ ςτθν ομαδικι οργάνωςθ και τθ διαχείριςθ ςυγκροφςεων 

 Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ 

 Θ γνϊςθ ςτθν παιδαγωγικι 

 Γνϊςθ ςχετικά με τισ ςυνκικεσ εργαςίασ των ςυμμετεχόντων 

 Φυςικότθτα 

 Δθμιουργικότθτα 

 υναιςκθματικι ςτακερότθτα 

 

 

 

Σο προφίλ του ςυμμετζχοντα 

 Να καλζςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να παρουςιάςουν τα επαγγελματικά τουσ 

προςόντα, τισ δεξιότθτζσ τουσ, τον λόγο για τον οποίο παρακολουκοφν το μάκθμα 

και τισ προςδοκίεσ ςε ςχζςθ με αυτό. 

 Να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ να ςυνεννοθκοφν μεταξφ τουσ για τα κζματα αυτά και 

ςτθ ςυνζχεια να παρουςιάςουν τισ πλθροφορίεσ ςε άλλουσ. 

 Να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςυμπλθρϊςουν ζνα ερωτθματολόγιο 

(όνομα, προςόντα και πρακτικι εμπειρία, επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, προςδοκίεσ 

μακθμάτων, κίνθτρα για εκπαίδευςθ) - τα πλιρθ αρχεία μποροφν να διαβαςτοφν 

από εκπαιδευτι ι από κάκε ςυμμετζχοντα. 

 

 

Διδαςκαλία / Εκπαίδευςθ ομάδασ 



 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ 

 Μειϊνει το βάροσ που βαρφνει τουσ ϊμουσ του κάκε εκπαιδευτι. Ενϊ ζνασ από 

τουσ εκπαιδευτζσ αναλαμβάνει τθ μεγάλθ ευκφνθ, ο άλλοσ μπορεί να βοθκιςει. 

 επθρεάηει κετικά τθν ποιότθτα τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ εκπαιδευτϊν και 

ςυμμετεχόντων. 

 Αυξάνει τον κφριο προπονθτι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

 Κάνει δυνατι τθ διάςπαςθ τθσ εργαςίασ και μειϊνει τθν κόπωςθ και τθν εξάντλθςθ. 

 Παρζχει ποικιλία κινιτρων για τουσ ςυμμετζχοντεσ επειδι είναι ευκολότερο να 

βαρεκείτε όταν δουλεφετε μόνο με ζναν εκπαιδευτι. 

 Παρζχει ζναν πιο γριγορο τρόπο για τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ μιασ εκπαιδευτικισ 

ςυνεδρίαςθσ. 

 Περιςςότεροσ χρόνοσ για ςυνεδρίεσ προγραμματιςμοφ και ανάλυςθσ. 

ΜΕΛΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ 

 Μπορεί να προκαλζςει ςφγχυςθ μεταξφ των ςυμμετεχόντων εάν οι εκπαιδευτζσ 

ζχουν διαφορετικζσ προοπτικζσ. 

 Οι εκπαιδευτζσ μποροφν να εργαςτοφν ςε διαφορετικοφσ ρυκμοφσ. 

 Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλζσ παρεμβάςεισ εκπαιδευτϊν. 

 Οι εκπαιδευτζσ μποροφν να ζχουν παρόμοιεσ δυνάμεισ και αδυναμίεσ. 

 Οι εκπαιδευτζσ ενδζχεται να αντιμετωπίηουν περιοριςμοφσ λόγω ζλλειψθσ χρόνου 

που εμποδίηει τθ ςωςτι ανάλυςθ του προγράμματοσ. 

 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΘΜΑΣΑ 

 Να ςυμφωνιςετε για τον τρόπο με τον οποίο κα εργαςτείτε μαηί κατά τθ διάρκεια 

του εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου. 

 Να μιλάτε και να επικοινωνείτε για όλεσ τισ πλθροφορίεσ ι τισ προςδοκίεσ που ζχετε 

ςχετικά με τθν ομάδα ςυμμετεχόντων. 

 Να αποφαςίςετε τουσ ρόλουσ ςασ κατά τθν πρϊτθ ι δεφτερθ θμζρα του 

εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου. 

 Να ςυμφωνιςετε πϊσ μπορείτε να παρζμβετε ςε κζματα που ςχετίηονται με το 

χρόνο. 

 Να ορίςτε κακθμερινζσ ςυναντιςεισ ϊρασ. 

 Να αποφαςίςετε πϊσ κα απευκυνκείτε, ωσ ομάδα, ςε διάφορα κζματα που μπορεί 

να προκφψουν - ςυμμετζχοντεσ που μιλοφν πάρα πολφ ι που δεν το κάνουν, όςοι 

κακυςτεροφν κλπ. 

 

 

Σο Πρόγραμμα Κατάρτιςθσ είναι το ζγγραφο που ςυνδζει το μάκθμα ςχεδιαςμοφ με τουσ 

εκπαιδευτζσ και τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

 θμαντικζσ πτυχζσ που πρζπει να τθρθκοφν για τθν επίτευξθ αυτοφ: 



 Μδια δομι για όλεσ τισ θμζρεσ 

 6-7 ϊρεσ τθν θμζρα - πλιρεσ πρόγραμμα 

 Θ βζλτιςτθ διάρκεια μιασ ακολουκίασ μάκθςθσ είναι 1,5 - 2 ϊρεσ. 

 

ΠΡΟΣΑΕΛ ΓΛΑ ΔΛΑΔΡΑΣΛΚΕ ΠΑΡΟΤΛΑΕΛ 

 Μθν κάνετε μια παρουςίαςθ περιςςότερο από 20-30 λεπτά και χωρίσ να απαιτείτε 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ να κάνουν κάτι πιο ενεργό από το να ακοφνε. 

 Διεξαγωγι ζρευνασ ομάδασ. Βοθκιςτε τθν ομάδα να απαντιςει ςτισ ερωτιςεισ αντί 

να απαντιςει ςτον εαυτό ςασ. 

 Επιλζξετε τα κζματα που ςυηθτοφνται ςτθν παρουςίαςθ. Επιλζξτε ζνα ςθμαντικό 

ςθμείο που πρζπει να υιοκετθκεί και ηθτιςτε τθ γνϊμθ τθσ ομάδασ - ηθτιςτε από 

ζνα μζροσ τθσ ομάδασ να εξετάςει μια ςυγκεκριμζνθ άποψθ και ζνα άλλο μζροσ να 

εξετάςει τθν αντίκετθ άποψθ. Διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων που παρουςιάηουν τισ απόψεισ μεταξφ τουσ · Μπορείτε επίςθσ να 

εκφράςετε τθ γνϊμθ ςασ. 

 Σα ςθμερινά προβλιματα που πρζπει να επιλυκοφν - ηθτιςτε από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ να εργαςτοφν ατομικά για προβλιματα. Προςκζςτε τθ γνϊμθ ςτθν 

ομάδα. 

 Μθν παρζχετε πλθροφορίεσ με τθ μορφι διάλεξθσ. Περιςταςιακά, να παρουςιάηετε 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςφντομα άρκρα (μία, δφο ι τρεισ ςελίδεσ) για να τα διαβάηουν 

και, ςτθ ςυνζχεια, να τα αναλφουν. 

 Ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να εργάηονται ςε ηευγάρια και να αναλφουν ζνα 

πρόβλθμα. Ηθτιςτε περιςςότερεσ απαντιςεισ. Προςκζςτε τθ γνϊμθ ςασ ςε αυτιν 

τθσ ομάδασ. 

 Χρθςιμοποιιςτε τθν τεχνικι εργαςίασ "μικρϊν ομάδων" για να αναπτφξετε μια 

προςζγγιςθ ςε ζνα πρόβλθμα και ςτθ ςυνζχεια να τουσ ηθτιςετε να υποβάλετε 

αναφορά ςε κάκε άλλθ - να διευκολφνετε τθ ςυηιτθςθ. 

 Εμπλζξετε τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε ερωτιςεισ - εξάγοντασ ιδζεσ από αυτζσ και 

αφιςτε τισ να αποτελοφν το βαςικό περιεχόμενο τθσ παρουςίαςισ ςασ. 

 Να ςυγκεντρϊςτε ςυχνά 

 Χρθςιμοποιιςτε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα. 

 Χρθςιμοποιιςτε  χιοφμορ. 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΗ 

 

Μζθοδοι κατάρτιςησ 

Μζκοδοσ = μια τεχνικι με τθν οποία το περιεχόμενο μεταδίδεται προκειμζνου να 

επιτευχκοφν ςτόχοι κατάρτιςθσ. Πρεπει: 



 καλφπτουν όλα τα ςτοιχεία που καλφπτονται από τθν κατάρτιςθ: γνϊςθ, 

ςυμπεριφορζσ, δεξιότθτεσ, 

 να είναι προςαρμοςμζνα ςτθν ομάδα, 

 αντικατοπτρίηουν το μοντζλο βιωματικισ μάκθςθσ. 

 Να είναι ςυνεπισ με τθν εμπειρία των ςυμμετεχόντων. 

 να ςυμμορφϊνονται με τουσ εκπαιδευτζσ δεξιοτιτων. 

Σα εργαλεία είναι όλα τα όργανα ι τα υλικά υποςτιριξθσ με τα οποία εφαρμόηεται θ 

μζκοδοσ. Ex: φφλλα, πλάκεσ, διανεμθμζνα υλικά, βίντεο, αρχεία ιχου, παρουςιάςεισ 

PowerPoint κλπ. 

PRESENTATION (SPEECH) 

Θ παρουςίαςθ είναι μια δραςτθριότθτα που αποςκοπεί ςτθ μετάδοςθ πλθροφοριϊν, 

γεγονότων, κεωριϊν ι αρχϊν. Οι μορφζσ παρουςίαςθσ μπορεί να ποικίλλουν από 

μονόπλευρεσ παρουςιάςεισ ζωσ ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ των ςυμμετεχόντων μζςω ερωτιςεων 

και ςυηθτιςεων. Λόγω του περιεχομζνου, οι παρουςιάςεισ είναι εκπαιδευτζσ 

επικεντρωμζνεσ ςε μεγαλφτερο βακμό από άλλεσ τεχνικζσ. 

BRAINSTORMING 

Σεχνικι ςυγκζντρωςθσ και επαλικευςθσ των πλθροφοριϊν, τθσ τόνωςθσ τθσ 

δθμιουργικότθτασ, τθσ ανοικτισ επικοινωνίασ. Κάκε ςυμμετζχων εκφράηει μια άποψθ που 

δεν επικρίνεται από άλλουσ, αλλά τισ διεγείρει να ςυνεχίςουν τθν προθγοφμενθ 

ςυλλογιςτικι. 

THE SURVEY 

Οι ςυμμετζχοντεσ απαντοφν ςε ερωτιςεισ από μια φόρμα (προφορικι ι γραπτι). Με αυτόν 

τον τρόπο, θ ανδρογονολογικι αξία τθσ ερϊτθςθσ και του διλιμματοσ διεγείρεται. Δεν είναι 

μια εξζταςθ, αλλά ζνα εργαλείο για τθν ενίςχυςθ τθσ ςτάςθσ. 

THE CASE STUDY 

Θ μελζτθ περίπτωςθσ είναι μια ανάλυςθ μιασ υποκετικισ κατάςταςθσ ςτθν οποία οι 

ςυμμετζχοντεσ εντοπίηουν επιλογζσ δράςθσ και λαμβάνουν αποφάςεισ ςφμφωνα με το δικό 

τουσ ςφςτθμα αξιϊν, απόψεων και ςυναιςκθμάτων, τόςο για τθν κατάςταςθ όςο και για το 

περιεχόμενο που αποκτικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Μια μελζτθ περίπτωςθσ 

περιγράφει ςυνοπτικά μια κατάςταςθ όπου υπάρχει ζνα δίλθμμα. Αυτό το δίλθμμα 

αποτελεί τθ βάςθ για ςυηιτθςθ. Μποροφμε να ςυηθτιςουμε ςε μικρζσ ομάδεσ ποια 

ςτρατθγικι μπορεί να αντιμετωπίςει. Θ μεγάλθ ομάδα μοιράηεται διαφορετικζσ απόψεισ. 

ROLE PLAYS 

Δφο ι περιςςότερα άτομα παίηουν ρόλουσ ςε ζνα προκακοριςμζνο ςενάριο, ειςάγοντασ 

χαρακτιρα. Αποκτοφν άλλεσ ςτάςεισ απ 'ό, τι ςυνικωσ. το τζλοσ του ρόλου του παιχνιδιοφ 



είναι ςθμαντικό να βγείτε από το ρόλο και να επιςτρζψετε ςτθν προςωπικότθτά τουσ 

διατθρϊντασ νζεσ ςτάςεισ. 

SIMULATION 

Θ προςομοίωςθ αναπαριςτά παρόμοιεσ καταςτάςεισ από τθν πραγματικι ηωι για να 

αντιμετωπίςει καλφτερα όταν προκφπτουν. Παίηει μια κατάςταςθ, όχι ζναν χαρακτιρα. 

Αυτοί που προςομοιάηουν τθν κατάςταςθ διατθροφν τθν ατομικότθτα, τισ αξίεσ, τισ ςτάςεισ 

τουσ κλπ 

DEMONSTRATION 

Θ επίδειξθ παρουςιάηει μια μζκοδο μζςω τθσ αποτελεςματικισ δραςτθριότθτασ του 

εκπαιδευτι, οι μακθτζσ βοθκϊντασ πακθτικά. Χρθςιμοποιείται για τεχνικζσ διδαςκαλίασ με 

υψθλό κίνδυνο ι ευκφνθ. 

FORCED CHOICE 

Είναι μια τεχνικι ζκφραςθσ των επιλογϊν και τθσ ςτάςθσ απζναντι ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

ιδζα ι μια αμφιλεγόμενθ κατάςταςθ χρθςιμοποιϊντασ τα υπζρ και τα κατά. 

WORKING WITH LEAFLETS 

Σα φυλλάδια είναι υλικό εργαςίασ, πολφ αποτελεςματικό ςτθ διαβίβαςθ πλθροφοριϊν, 

κεωριϊν και ςτατιςτικϊν ςτο κοινό. Αναπτφςςονται ςε ομάδεσ, αςκοφν τθν ικανότθτα να 

ςυνκζτουν τα απαραίτθτα και να διατθροφν τον κατανοθτό χαρακτιρα. 

THE AQUARIUM TECHNIQUE 

Αυτό ςυνεπάγεται τθν παροχι ενόσ πλαιςίου όπου οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να 

εξαςκιςουν τθν παρατιρθςθ που ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθσ 

κατανόθςθσ των διαφορϊν απόψεων. Μερικοί ςυμμετζχοντεσ αλλθλεπιδροφν ςτθν ομάδα, 

άλλοι παρατθροφν και ςτθ ςυνζχεια επικοινωνοφν αυτό που ζχουν παρατθριςει. 

THE MOSAIC TECHNIQUE 

Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ είναι ειδικόσ ςε ζνα κομμάτι τθσ εργαςίασ. Διδάςκει τουσ 

ςυμπατριϊτεσ τθσ ομάδασ του ότι είναι κομμάτι ζτςι ϊςτε κάκε ζνασ από τουσ 

ςυναδζλφουσ του να μπορεί να εκκζςει το κραφςμα ςτο κοινό. Αναπτφςςει εμπιςτοςφνθ 

και ικανότθτα εκπαιδεφςεωσ.. 

THE ICE-BREAKING TECHNIQUE 

Κάκε ςυμμετζχων μιλά για τον εαυτό του (ταυτότθτα, προςδοκίεσ, ςχετικό ανζκδοτο, 

ψευδϊνυμο κ.λπ.) για να εξοικειωκεί με τουσ άλλουσ. 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Η Θεωρία του παγόβουνου 

Θ επικοινωνία περιλαμβάνει μια αλλθλεπίδραςθ δομθμζνθ ςε δφο επίπεδα: 

 περιεχόμενο ι αντικείμενο τθσ επικοινωνίασ 

 τον τρόπο με τον οποίο οι άνκρωποι αλλθλοεπιδροφν ςτο κζμα 

 

Ικανότητα να ακοφσ 

Κφρια ςθμεία: 

 κλίνετε το κεφάλι ςασ ελαφρϊσ και περιμζνετε. 

 κοιτάξτε τον ομιλθτι. 

 Χρθςιμοποιιςτε φράςεισ όπωσ: "Καταλαβαίνω", "Αλθκινι". 

 επαναλάβετε τισ τελευταίεσ λζξεισ που είπε ο ομιλθτισ. 

 να του πείτε τι καταλάβατε. 

 αν δεν καταλαβαίνετε, ηθτιςτε τουσ να ςασ δϊςουν λεπτομζρειεσ. 

 μθν διακόπτετε 

 

 

Μη Λεκτική επικοινωνία 

 φυςικι εμφάνιςθ. 

 ζκφραςθ του προςϊπου; 

 επαφι με τα μάτια; 

 γλϊςςα του ςϊματοσ (χειρονομίεσ, ςτάςθ, κζςθ); 

 χϊροσ (θ απόςταςθ που διατθρείται μεταξφ ςυνομιλθτϊν). 

Θ αυτοπεποίκθςθ ςθμαίνει να προετοιμαςτείσ για αυτό που κζλεισ να επιτφχεισ. θμαίνει 

να γνωρίηετε πολφ κακαρά τι χρειάηεςτε. Αυτό ςθμαίνει αντιπαράκεςθ και απαιτεί πολλι 

κάρροσ. Κάποιοι λζνε ότι είναι δφςκολο να είμαςτε ιςχυροί, άλλοι λζνε ότι είναι πολφ 

εφκολο. Ο ςτόχοσ είναι να λυκοφν τα προβλιματα και να επιτευχκοφν τα καλφτερα 

αποτελζςματα. 

 

Εμπόδια ςτην επικοινωνία 

 νοοτροπία και ατομικά όρια κατανόθςθσ; 

 τα ςυμφζροντα και τα οφζλθ που προκφπτουν από τθ ςυμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ. 

 ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτο κετικό αποτζλεςμα τθσ κατάρτιςθσ · 

 φόβοσ αποτυχίασ όςον αφορά τθν "πρακτικι εφαρμογι" των γνϊςεων που 

αποκτικθκαν ςτο μάκθμα. 

 ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ, απάκεια, αδράνεια, θλικία, ςτρεσ κλπ. 

 Απόκλιςθ των πεποικιςεων 

 

Ειδικά για τον εκπαιδευτι: Θ προςωπικότθτα του εκπαιδευτι, ο τρόποσ παρουςίαςθσ. 

προςωπικι εμπειρία; Προςωπικζσ απόψεισ, τερεότυπα. 



Ειδικά για τον εκπαιδευόμενο: Γενικι ατμόςφαιρα ςτθν ομάδα · τοιχεία προςωπικότθτασ / 

ςτόχων. κοφραςθ; Παρεμβολζσ μθνυμάτων. Προςωπικζσ ικανότθτεσ του κακενόσ. 

 

Σεχνική Ερωτήςεων 

Σα κφρια ςθμεία που χρθςιμοποιοφνται ερωτιςεισ και απαντιςεισ: 

 επιβεβαίωςθ ότι θ ομάδα ςζβεται τθ διαδικαςία μάκθςθσ. 
 κατά τον ζλεγχο του επιπζδου γνϊςθσ των ςυμμετεχόντων. 
 να λαμβάνουν πλθροφορίεσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, αντί να τισ δίνουν ςε αυτοφσ. 
 ζναρξθ ςυηθτιςεων. 
 να ςυνειδθτοποιιςουν τθν κατάςταςθ ςτθν ομάδα · 
 οι ςυμμετζχοντεσ βοθκιοφνται να βοθκιςουν τουσ εαυτοφσ τουσ.  

 
 
Σφποι ερωτήςεων: 

 Ανοιχτζσ ερωτιςεισ 

 Αποςαφινιςθ των ερωτιςεων 

 Λιγότερο κατάλλθλεσ ερωτιςεισ είναι οι κλειςτζσ. Αυτά τα ερωτιματα απαιτοφν 

ι ζχουν ωσ αποτζλεςμα απάντθςθ "ναι" ι "όχι". 

 

 

Διαπροςωπικζσ ικανότητεσ 

 υνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διατιρθςθσ μιασ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτο 

εργαςιακό περιβάλλον · 

 Γνϊςθ των τρόπων παροχισ και λιψθσ πλθροφοριϊν με ορκζσ τεχνικζσ ερωτιςεισ 

και ενεργθτικι ακρόαςθ. 

 Γνϊςθ των τρόπων διαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων όταν πρζπει να λφςουμε ζνα 

πρόβλθμα ι μια ςφγκρουςθ. 

 Αποτελεςματικι χριςθ τθσ φωνισ · 

 Σεχνικζσ προςωπικισ διαχείριςθσ του χρόνου. 

Οι διευκολυντζσ πρζπει να ζχουν παραφορικζσ δεξιότθτεσ - να κάνουν τα δικά ςασ λόγια τι 

είπε το άλλο πρόςωπο. Αυτό βοθκά ςτον ζλεγχο τθσ ακρίβειασ τθσ αντίλθψθσ και 

κακθςυχάηει τον ομιλθτι ότι αυτό που εννοοφςε ζγινε κατανοθτό. Επιπλζον, ζνασ 

διαμεςολαβθτισ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να ερμθνεφει τθ μθ λεκτικι και τθ μετα-

λεκτικι επικοινωνία. 

Διαχείριςη εντάςεων και δφςκολοι ςυμμετζχοντεσ 

 

Θ ςφγκρουςθ περιλαμβάνει οποιαδιποτε μορφι αντιπαράκεςθσ μεταξφ προςϊπων ι 

ομάδων, που δθμιουργείται από τθν απόκλιςθ ι τθν αςυμβατότθτα των κεμάτων και 

απορρζει από τθν πραγματικι ι αντιλθπτι αςυμβατότθτα των ςτόχων, αξιϊν, κανόνων και 

κινιτρων των μερϊν. 

Τπάρχουν δφο τφποι ςυγκροφςεων: 

 Μεταξφ των ςυμμετζχοντων; 



 Μεταξφ εκπαιδευτι και ςυμμετζχοντων 

υγκροφςεισ προκφπτουν: 

 Ωσ απλι παρεξιγθςθ των κακθκόντων που ζχουν ανατεκεί. 

 Προκλικθκε εξαιτίασ του ανταγωνιςμοφ μεταξφ των ςυμμετεχόντων. 

 Λόγω διαφορϊν μεταξφ των ςυμμετεχόντων. 

 

Αντίδραςθ μπορεί να προκλθκεί: 

 ςυμμετζχοντεσ που μιλοφν μεταξφ τουσ. 

 ςυμμετζχοντεσ που κακυςτεροφν. 

 ςυμμετζχοντεσ που είναι πακθτικοί. 

 ςυμμετζχοντεσ που ςυμπεριφζρονται ςκλθρά. 

 ςυμμετζχοντεσ που προςπακοφν να εκτρζψουν τθ ςυηιτθςθ. 

 οι ςυμμετζχοντεσ που προτιμοφν να ανταγωνίηονται, και να αντιμετωπίηουν τουσ 

άλλουσ 

 ςυμμετζχοντεσ που προςπακοφν να ενεργοποιιςουν ενζργειεσ όπωσ ομάδα κατά 

του εκπαιδευτι, του κζματοσ, τθσ μεκόδου μάκθςθσ ι άλλων μακθτϊν 

 

ε μια προςζγγιςθ επίλυςθσ των ςυγκροφςεων, πρζπει να δοκεί ζνα ειδικό τμιμα ςτα 

χαρακτθριςτικά επικοινωνίασ, τα οποία αποτελοφν τθ ςυχνότερθ αιτία για τθν 

οικοδόμθςθ καταςτάςεων ςυγκροφςεων μζςω: διαφορετικισ κατανόθςθσ μιασ 

κατάςταςθσ και των ςτοιχείων τθσ. Ζλλειψθ κοινισ γλϊςςασ · Θ ζλλειψθ επικοινωνίασ 

κ.λπ. 

 

Θ ενεργι ακρόαςθ ςθμαίνει κατανόθςθ όχι μόνο των λζξεων, αλλά διειςδφοντασ πζρα 

από το νόθμά τουσ. 

Οι τεχνικζσ γλωςςϊν είναι εκείνεσ που μποροφν να μειϊςουν το επίπεδο των 

ςυναιςκθματικϊν φωνθτικϊν προςεγγίςεων όπωσ φταίει, κατθγόρθςθ. 

 

5. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 τιγμζσ Αξιολόγηςησ 

 aμερικι αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ; 

 Σελικι αξιολόγθςθ με το πζρασ του προγράμματοσ. 

Κα αξιολογιςουμε το πρόγραμμα ωσ προσ: 

 Σον ςκοπό; 

 Σουσ ςτόχουσ; 

 Σθ διάρκεια; 

 Σα άμεςα αποτελζςματα; 

 Σο ζμμεςο αποτελεςμα. 

 με άμεςθ παρατιρθςθ κατά τθ διάρκεια προγράμματοσ κατάρτιςθσ. 

 με ςφντομα ερωτθματολόγια ι ερωτιςεισ κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ για 

τθ μζτρθςθ του επιπζδου άνεςθσ των ςυμμετεχόντων κ.λπ. 



 ζνα ερωτθματολόγιο που πρζπει να παραδοκεί ςτο τζλοσ των ςυμμετεχόντων ςτθν 

κατάρτιςθ. 

 προετοιμαςία μιασ αξιολόγθςθσ ςτο τζλοσ ι μετά από μια ςφντομθ περίοδο (για 

παράδειγμα, ςτθν αρχι ενόσ νζου προγράμματοσ με τουσ ίδιουσ ςυμμετζχοντεσ) · 

 Χρθςιμοποιϊντασ ζνα ερωτθματολόγιο εβδομάδεσ ι μινεσ μετά τθν εκπαίδευςθ για 

να μετριςετε εάν οι ςυμμετζχοντεσ ζμακαν και κυμοφνται τα αντικείμενα εάν 

υποβάλλουν αίτθςθ. 

 να επιςκζπτονται τουσ ςυμμετζχοντεσ μετά από μια οριςμζνθ περίοδο και να τισ 

ςυνομιλοφν. 

 επιλογι ομάδασ ςυμμετεχόντων ι / και άλλων ατόμων που ςυμμετζχουν και 

διεξαγωγι ομάδασ αξιολόγθςθσ για τθν ανάλυςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων. 

Ανατροφοδότηςη 

• πρζπει πάντα να δϊςετε ςτουσ μακθτζσ, ςτουσ οποίουσ κζλετε να δϊςετε 

ανατροφοδότθςθ, τθν ευκαιρία να «ςκεφτείτε πρϊτα τα αποτελζςματά τουσ». 

• να παράςχει τόςο κετικι ανατροφοδότθςθ όπωσ: "ιταν μια καλι απόφαςθ", 

"ςυνζχιςε ζτςι" κλπ. 

• προτείνουμε αντ 'αυτοφ να ςυνταγογραφεί. Εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ κα ιταν 

να πείτε "κα μποροφςατε να δοκιμάςετε ..." αντί να λζτε "ζτςι κα πρζπει καλφτερα"? 

• Μθν δίνετε αρνθτικά ςχόλια - αντί να λζτε "μθν το κάνετε", λζτε "αλλά τι γίνεται αν το 

δοκιμάςετε;" 

• Δϊςτε ανατροφοδότθςθ το ςυντομότερο δυνατόν μετά τθν εκδιλωςθ - γιατί f ζρχεται 

αργότερα κα ιταν πολφ λιγότερο αποτελεςματικι. 

• να εςτιάςετε τθν ανατροφοδότθςθ ςτο πϊσ αντιλαμβανόμαςτε τθ ςυμπεριφορά και 

όχι ωσ γενικι διλωςθ. "ε είδα όταν ςταμάτθςε ..." και όχι "δεν είςαι καλόσ ακροατισ". 

• να αναφερκοφν ςε γεγονότα, όχι ςε εκτιμιςεισ κρίςθσ - να ςχολιάςετε αυτό που 

βλζπετε, όχι αυτό που ερμθνεφετε ότι ςυνζβθ. Αφιςτε τθν ερμθνεία ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ, μετά τθν εκπαίδευςθ. 

 

τόχοσ αξιολόγηςησ 

• Ποιο είναι το επίπεδο ικανοποίθςθσ όςον αφορά τθν ποιότθτα τθσ ςυμπεριφοράσ 

κατάρτιςθσ; 

• Πϊσ να μεταφζρετε τα αποτελζςματα του προγράμματοσ ςτθν πράξθ; 

• Ποιεσ επιτυχίεσ ζχουν επιτευχκεί (ςε ατομικό, οργανωτικό και / ι κοινοτικό επίπεδο); 

• Ιταν αποτελεςματικι, θ επζνδυςθ που πραγματοποιικθκε ςτο πρόγραμμα; 

 

Θ αξιολόγθςθ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι διότι: 

 μασ βοθκά να δοφμε αν ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι και οι ςτόχοι του προγράμματοσ. 

• να μασ βοθκιςετε να εντοπίςουμε τρόπουσ βελτίωςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

ϊςτε να επιτφχουμε μεγαλφτερουσ ςτόχουσ. 



• μπορεί να μασ δϊςει ςοβαροφσ λόγουσ να ςυνεχίςουμε ι να αλλάξουμε τισ αποφάςεισ 

ςχετικά με το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, τθ δομι του (ςχεδιαςμόσ ςτυλ, 

περιεχόμενο). 

• είναι ζνασ τρόποσ μζτρθςθσ τθσ ςυνάφειασ και τθσ χρθςιμότθτασ του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ ςε ςχζςθ με τουσ αντίςτοιχουσ ςυμμετζχοντεσ ι οργανιςμοφσ. 

• εντοπίηει και αναλφει τυχόν δυςκολίεσ ι προβλιματα που πρζπει ακόμθ να 

αντιμετωπίςουμε ςε τζτοια προγράμματα κατάρτιςθσ. 

• μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να δοκιμάςει διαφορετικζσ μεκόδουσ και να επιλζξει το 

καταλλθλότερο. 

• μπορεί να αποδείξει ότι οριςμζνοι πόροι χρθςιμοποιοφνται ακατάλλθλα ι 

αντιοικονομικά. 

• μπορεί να αποδείξει τθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ κατάρτιςθσ (πόροι 

που χρθςιμοποιοφνται ςε ςχζςθ με τθν αξία που αποκτικθκε) · 

• μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να εξθγιςει τθ χρθςιμότθτα, τθν αποτελεςματικότθτα 

ςε άλλουσ ανκρϊπουσ / οργανιςμοφσ (δωρθτζσ, δικαιοφχουσ, προμθκευτζσ). 

• μετρά τισ διδακτικζσ δεξιότθτεσ. 

• είναι μια ςφντομθ περίλθψθ των κετικϊν πτυχϊν τθσ εργαςίασ και εκείνων που 

απαιτοφν βελτιϊςεισ. Μια περιγραφι ενόσ ςχεδίου βελτίωςθσ τθσ δραςτθριότθτασ  

• μια ςφνοψθ των αποτελεςμάτων τθσ τελευταίασ αυτοαξιολόγθςθσ όςον αφορά τθ 

βελτίωςθ τθσ δραςτθριότθτασ.  

 

Σο τζλοσ του προγράμματοσ περιλαμβάνει τρία βιματα: ενοποίθςθ, αξιολόγθςθ και 

ςχεδιαςμό ςχεδίου δράςθσ ςχετικά με τον τρόπο εφαρμογισ τθσ νζασ γνϊςθσ. 

 

Θ ενίςχυςθ τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ μπορεί να είναι μια 

διαδικαςία παρόμοια με αυτι που ςυμβαίνει ςτο τζλοσ μιασ θμζρασ ι ςε μια 

εκπαιδευτικι ενότθτα, για παράδειγμα μζςω ενόσ προςωπικοφ θμερολογίου ι φφλλων 

εργαςίασ. 

 

Ο εκπαιδευτισ πρζπει να καταλιξει ςε κάκε ςυμμετζχοντα, αξιολογϊντασ τθ ςυμμετοχι 

του ςε ςχζςθ με το ςκοπό τθσ ςυνάντθςθσ. Ο εκπαιδευτισ μπορεί να πραγματοποιιςει 

μια προφορικι αξιολόγθςθ ομάδασ ι να μιλιςει προςωπικά με κάκε μακθτι. 

 

Ο εκπαιδευτισ πρζπει να διεξάγει τθ δικι του αξιολόγθςθ ςχετικά με τον τρόπο 

προετοιμαςίασ και διεξαγωγισ τθσ κατάρτιςθσ, προςδιορίηοντασ τουσ πόρουσ για τθ 

βελτίωςθ τθσ μελλοντικισ εργαςίασ. 

το τζλοσ, θ τελικι ζκκεςθ του ζργου μπορεί να ςυνταχκεί. 

 

 

  


