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Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε άτομο που ενεργεί για λογαριασμό 
του είναι υπεύθυνοι για την περαιτέρω χρήση των   πληροφοριών από το 
παρόν εγχειρίδιο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εμπειρία και οι μελέτες από διάφορα μέρη της Ευρώπης δείχνουν ότι η εκπαίδευση ενήλικων και 
οι ευκαιρίες για Δια Βίου Μάθηση  λαμβάνονται κυρίως από άτομα που έχουν ήδη μια ορισμένη 
εκπαίδευση. Οι άνθρωποι που προέρχονται από ένα δύσκολο κοινωνικό υπόβαθρο, που είναι 
χωρίς καμία εκπαίδευση ή που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βρουν θέσεις εργασίας στο κύριο 
επάγγελμά τους, σπάνια εκπροσωπούνται μεταξύ των εκπαιδευομένων ή αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην επιτυχή ολοκλήρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για αυτή την ομάδα στόχου, η 
έλλειψη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων μπορεί να είναι ένας πιθανός φραγμός. 

Δυστυχώς, αυτές οι βασικές δεξιότητες, σπάνια είναι μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
ενηλίκων, και υπάρχουν λίγες προτάσεις που δίνουν στους ενήλικες την ευκαιρία να τις 
δοκιμάσουν και να τις εξασκήσουν μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Το πρόγραμμα Pro-
Skills  θα ήθελε να καλύψει αυτό το κενό. Η ιδέα της εκπαίδευσης του εκπαιδευτή έχει ως στόχο 
την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση του προσωπικού στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, τη 
δια βίου μάθηση και την κοινωνική εργασία για την προώθηση των προσωπικών δεξιοτήτων, των 
κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων  αυτοδιαχείρισης. Οι επαγγελματίες που εργάζονται με 
την ομάδα στόχου των μειονεκτούντων ενηλίκων καλούνται να έρθουν σε επαφή με μια 
προσέγγιση που είναι ειδική στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, που περιλαμβάνει καινοτόμες 
προσεγγίσεις όπως η αυτορρυθμιζόμενη , παραγωγική, συνεργατική και βιωματική μάθηση. 

 Η ιδέα «εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή» παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την φιλοσοφία 
του  Pro-Skills καθώς και διάφορες εκπαιδευτικές ενότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν  
και στα δύο πλαίσια,  δηλ. ένα αρχικό  η και σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω 
στην δουλειά του. 

Γνωρίζουμε ότι η έννοια του Pro-Skills είναι ένα έργο σε εξέλιξη που χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης 
και βελτίωσης. Οι εκπαιδευτές και οι επαγγελματίες που θέλουν να αγκαλιάσουν την  φιλοσοφία  
του Pro-Skills και να συμμετέχουν στην καθημερινή πρακτική τους με την προοπτική αυτή, πρέπει 
να κρατήσουν ζωντανή τη συλλογική σκέψη και την ανταλλαγή. Η έννοια αυτή πρέπει να ενταχθεί 
σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων, ενισχύοντας την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών και τον κοινωνικο διάλογο σε διάφορα επίπεδα μεταξύ των δημοσίων κοινωνικών και 
υγειονομικών υπηρεσιών και των  φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την 
αντιμετώπιση του υψηλού στόχου μιας πιο δίκαιης και υγιούς κοινωνίας. 

Αυτό το έργο δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί με επιτυχία χωρίς χρηματοδότηση  και στελέχωση. 
Η οικονομική του στήριξη χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εταίρους που 
συμμετέχουν στο έργο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους ανθρώπους και τα 
ιδρύματα που μας έχουν στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο και μας παρείχαν ανατροφοδότηση. 

 Ελπίζουμε ότι αυτή η ιδέα της εκπαίδευσης θα διαδοθεί ευρέως μεταξύ των εκπαιδευτών και του 
προσωπικού έτσι ώστε η εκπαίδευση ενηλίκων και η δια βίου μάθηση  να μπορούν να φτάσουν 
στις ομάδες στόχου που τις έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. 

 

Η ομάδα του Pro-Skills 
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Η φιλοσοφία του Προγράμματος Pro-Skills 
 

«Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι βασισμένη στην «πεποίθηση ότι οι άνθρωποι 

μπορούν να πάρουν την ζωή στα χέρια τους, μπορούν να κάνουν αλλαγές και  δεν 

είναι ανήμποροι  στην αντιμετώπιση των δομών της κοινωνίας».   

(M.K. Smith, 1994) 

Το Pro-Skills είναι ένα πρόγραμμα, μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Δια Βίου 

Μάθηση (Grundtvig) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εννέα εταίροι του 

προγράμματος προέρχονται από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και αντιπροσωπεύονται από μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς με εξειδίκευση σε διαφορετικούς τομείς εργασίας: εκπαίδευση 

ενηλίκων, προαγωγή της υγείας, πρόληψη των εξαρτήσεων .   

Το Pro-Skills συνδέεται με την επεξεργασία της ιδέας της πρακτικής εκπαίδευσης για την 

προώθηση των προσωπικών, κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και για την αυτοδιαχείριση των 

προσωπικών δεξιοτήτων σε κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα (ιδιαίτερα νέοι ενήλικες) ως βασική 

προϋπόθεση για την δια βίου μάθηση.     

Η προέλευση του προγράμματος. 

Άνθρωποι που προέρχονται από δύσκολα κοινωνικά περιβάλλοντα ή βιώνουν κοινωνική 

μειονεξία,(1)  σπάνια έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση:   

για αυτήν την ομάδα στόχου η έλλειψη ή η μη γνώση των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων 

αποτελούν εμπόδιο. Εκτός από  τις τεχνικές και μεθοδολογικές δεξιότητες, οι κοινωνικές και 

προσωπικές δεξιότητες είναι βασικές ικανότητες των ενηλίκων και σημαντικές προϋποθέσεις για 

την πρόσβαση και την επιτυχή ολοκλήρωση οποιασδήποτε τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. 

Επιπλέον είναι βασικές για την ανάπτυξη και την σταθεροποίηση  της κοινωνικής και πολιτισμικής 

ταυτότητας ενός ατόμου και θεωρούνται ως σημαντικοί προστατευτικοί παράγοντες ενάντια σε 

επιζήμιες  και εξαρτητικές συμπεριφορές από την στιγμή που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 

εργαλείο για να πετύχει κάποιος μια καλή ποιότητας στη ζωή του.    Αυτές οι βασικές δεξιότητες 

σπάνια αποτελούν μέρος του αναλυτικού προγράμματος της εκπαίδευσης ενηλίκων  και δεν 

υπάρχουν ευκαιρίες για ενήλικες να εκπαιδευτούν  αποτελεσματικά σε αυτές τις δεξιότητες μέσα 

σε ένα προστατευμένο περιβάλλον μάθησης. Από την άλλη πλευρά, αυξάνεται ο αριθμός των 

ενηλίκων οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνθήκες αστάθειας  και μειονεξίας και που έχουν έλλειψη  

αυτών των δεξιοτήτων . Το πρώτο Πρόγραμμα Pro-Skills εστίασε στο να καλύψει αυτό το κενό.       

 

Το Pro-Skills2, ιδιαίτερα η δεύτερη φάση  του προγράμματος, εστιάζει στην διαμόρφωση μιας 

ιδέας «εκπαίδευσης του εκπαιδευτή» η οποία εξοπλίζει και στηρίζει επαγγελματίες στην 

προώθηση των προσωπικών κοινωνικών δεξιοτήτων και στην αυτοδιαχείριση τους από κοινωνικά 

μειονεκτούντες ενήλικες.  Αποσκοπεί σε μία ευρεία διάχυση και διαρκή εφαρμογή των καινοτόμων 

στοιχείων της ιδέας του PRO-SKILLS, καθιστώντας πολιτικούς και ανθρώπους που λαμβάνουν 

αποφάσεις, ενήμερους των αναγκών των βασικών δεξιοτήτων και των εκπαιδευτικών προσφορών 

στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στην δια βίου μάθηση.   
(1) Μπορείτε να διαβάσετε επιπλέον για την ‘’κοινωνική μειονεξία ‘’ – ορισμός και απόψεις – στο εγχειρίδιο του Pro-Skills  

σελίδες 21-23 www.proskills.eu  
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Γιατί να προωθηθούν οι βασικές δεξιότητες σε κοινωνικά μειονεκτούντες ενήλικες.   

 

Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, όλο και περισσότερες ειδικές ικανότητες – στην επιστήμη 

και την τεχνολογία, όπως επίσης κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες – είναι απαραίτητες στην 

κατανόηση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων και της πολυπλοκότητας της καθημερινής 

σύγχρονης  ζωής, εκτός από τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης.    

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών συστημάτων στις νέες 

απαιτήσεις πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε να συναντηθεί με την ανάγκη σε ικανότητες στην αγορά 

εργασίας και στις κοινωνικές και πολιτιστικές προκλήσεις ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου, 

θέτοντας ως επείγον θέμα την κατάσταση νέων ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.   Συγκεκριμένα, χρειάζονται περισσότερο 

ευέλικτα εκπαιδευτικά μονοπάτια τα οποία θα δώσουν την δυνατότητα σε άνδρες και γυναίκες σε 

διάφορα στάδια της ζωής τους να μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών και 

μαθησιακών συστημάτων, όπως και μεταξύ τυπικών και άτυπων μαθησιακών περιβαλλόντων τα 

οποία προσελκύουν μη – παραδοσιακούς μαθητευόμενους.      

Λόγω αυτών των αναγκών οι συνεργάτες του Pro-Skills  επιλέγουν να δώσουν συγκεκριμένη 

προτεραιότητα, απευθύνοντας στοχευμένες προσεγγίσεις, στους πιο ευάλωτους ανθρώπους, 

ιδιαίτερα σε αυτούς με λίγες δεξιότητες, άνεργους, νεότερους και γηραιοτέρους εργάτες, 

ανάπηρους, άτομα με πνευματικές διαταραχές ή μειονότητες όπως οι μετανάστες, οι οποίοι 

διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο μελλοντικής αδράνειας και κοινωνικού αποκλεισμού και οι οποίοι 

εξαρτώνται από κοινωνικά επιδόματα.       Αυτοί οι άνθρωποι, όντας θύματα είτε συγκεκριμένων 

μη προνομιακών συνθηκών είτε ολόκληρης της κοινωνίας, συχνά αντιλαμβάνονται τους εαυτούς 

τους ως αδύναμους και πλήττονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή αυτονομία στο να 

διαχειριστούν τα γεγονότα της ζωής και τις συνθήκες της υγείας. Για αυτόν τον λόγο είναι 

θεμελιώδες να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να δουλέψουν πάνω στις βασικές δεξιότητες. Οι 

προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως και οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης επίσης δίνουν 

κίνητρα  για να μάθει κάποιος και να γίνει ενεργά εμπλεκόμενος στο περιβάλλον και για το 

περιβάλλον στο οποίο ζει.    

Το επίκεντρο είναι το άτομο και όχι οι εξωτερικές συνθήκες που είναι δύσκολο να επηρεάσουμε 

χωρίς να αγνοούμε ότι οι συνθήκες ζωής, ο τρόπος που η κοινωνία είναι οργανωμένη και οι νόμοι 

που την κυβερνούν, όπως επίσης και οι κοινωνικές συνθήκες είναι ακόμα περισσότερο σημαντικοί 

παράγοντες για την κοινωνική ένταξη.   

Η εκπαίδευση των  βασικών δεξιοτήτων σε κοινωνικά μειονεκτούντες ενήλικες στοχεύει στην 

προώθηση μιας κοινωνικής ένταξης. Για αυτόν τον λόγο η έννοια του Pro-Skills εξηγείται καλύτερα  

με βάση συγκεκριμένες ηθικές και φιλοσοφικές αρχές.     
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Δεξιότητες ζωής για μη προνομιούχα άτομα στην δια βίου μάθηση: Η προέλευση της 

θεωρίας που υποστηρίζει την εκπαίδευση η οποία βασίζεται  σε δεξιότητες 

 

«Οι άνθρωποι που θεωρούν τους εαυτούς τους ως 

πολύ αποτελεσματικούς, ενεργούν, σκέφτονται και νιώθουν 

διαφορετικά από αυτούς που νιώθουν αναποτελεσματικοί. 

Φτιάχνουν το μέλλον τους αντί απλώς να το προβλέπουν»  

(Albert Bandura) 

 

Το 1986 , Η χάρτα  της Οτάβα για την Προώθηση της Υγείας     και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

αναγνώρισαν τις δεξιότητες ζωής με την έννοια της καλύτερης λήψης αποφάσεων υγείας και την 

ενδυνάμωση ανθρώπων έτσι ώστε να μαθαίνουν σε όλη τους την ζωή.(2)    

Οι δεξιότητες ζωής είναι ικανότητες για προσαρμοσμένη και θετική συμπεριφορά, οι οποίες 

επιτρέπουν στα άτομα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της 

καθημερινής ζωής. (Διευκρίνιση Π.Ο.Υ)    

Οι δεξιότητες ζωής μπορούν να απευθύνονται σε προσωπικές ενέργειες ή ενέργειες προς άλλους 

όπως επίσης και σε ενέργειες για την αλλαγή του περιβάλλοντος κάνοντας το να συντελεί στην 

υγεία.   

Η εκπαίδευση η οποία είναι βασισμένη στις δεξιότητες ζωής (3) έχει μακρά ιστορία υποστήριξης 

της παιδικής ανάπτυξης  και προώθησης της υγείας.    Έχει αναγνωρισθεί ως αποτελεσματική 

προσέγγιση  το να απευθύνει κανείς μια ποικιλία θεμάτων που αφορούν  την παιδική και εφηβική 

ανάπτυξη και θεματικές απαντήσεις.(4)   

 

 

 

(2) Η Χάρτα  της Οτάβα για την προαγωγή της υγείας στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την προαγωγή της υγείας της, 21 Νοεμβρίου 1986 

Ανάπτυξη  Προσωπικών  Δεξιοτήτων.  Η προαγωγή της υγείας υποστηρίζει την προσωπική και κοινωνική εξέλιξη παρέχοντας 

πληροφορίες., εκπαίδευση για την υγεία, και εμπλουτισμό των  δεξιοτήτων ζωής. Κάνοντας το αυτό, αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές σε 

ανθρώπους να εξασκούν περισσότερο έλεγχο πάνω στην υγεία τους και πάνω στο περιβάλλον τους, και να κάνουν επιλογές που 

συντελούν στην υγεία. Δίνοντας την δυνατότητα σε ανθρώπους να μάθουν, μέσα από την ζωή, να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους για 

όλα τα στάδια της και να αντέξουν  χρόνιες αρρώστιες και τραύματα, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να διευκολυνθεί στο σχολείο, 

στο σπίτι,  στην δουλειά και σε κοινωνικούς χώρους. Είναι αναγκαία η δράση μέσω εκπαιδευτικών, επαγγελματικών, εμπορικών και 

εθελοντικών φορέων..    

 

(3) Ο όρος εκπαίδευση βασισμένη στις δεξιότητες ζωής, χρησιμοποιείται συχνά σχεδόν διαδοχικά με την εκπαίδευση υγείας  βασισμένη 

στις δεξιότητες. Η διαφορά μεταξύ των δυο προσεγγίσεων βρίσκεται μόνο στο περιεχόμενο και τα θέματα που καλύπτονται. Η 

εκπαίδευση υγείας βασισμένη στις δεξιότητες επικεντρώνεται στην ’’ υγεία’’. Η εκπαίδευση βασισμένη στις δεξιότητες ζωής 

επικεντρώνεται στην εκπαίδευση για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα , την εκπαίδευση των πολιτών και άλλα κοινωνικά θέματα 

συμπεριλαμβανομένης της υγείας. Και οι δύο προσεγγίσεις απευθύνουν εφαρμογές της καθημερινής ζωής της απαραίτητης γνώσης, 

συμπεριφοράς και δεξιοτήτων και οι δύο χρησιμοποιούν διαδραστική εκπαίδευση και μαθησιακές μεθόδους. 

Ο όρος δεξιότητες της παιδικής ηλικίας αναφέρετε στις ικανότητες, πηγές και ευκαιρίες για την αναζήτηση ατομικών και οικογενειακών   

οικονομικών στόχων, με άλλα λόγια δημιουργία εισοδήματος. Οι δεξιότητες της παιδικής ηλικίας περιλαμβάνουν τεχνικές και 

επαγγελματικές ικανότητες (ξυλουργική, ραπτική, προγραμματισμός υπολογιστών κλπ) δεξιότητες για την αναζήτηση εργασίας τέτοιες 

όπως στρατηγικές συνεντεύξεων, διοίκηση επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα, και δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων.     

(4)Όπως εκφράζεται στο  UNGASS σχετικά με το  HIV/AIDS (2001), στο UNGASS για παιδιά  (2002),στην αναφορά για την Παγκόσμια 

Νεότητα (2003), στο Παγκόσμιο πρόγραμμα για την εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα  (2004), στην Δεκαετία των Ηνωμένων 

Εθνών για την εκπαίδευση πάνω στην αειφόρο ανάπτυξη  (2005),στην μελέτη για την βία ενάντια στα παιδιά της Γενικής Γραμματείας 

των Ηνωμένων Εθνών  (2006), την 51
η
 Επιτροπή για το Στάτους των Γυναικών  (2007),και την Παγκόσμια αναφορά σχετικά με την 

ανάπτυξη (2007).  
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Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  συμπεριλαμβάνουν έναν συνδυασμό γνώσης, αξιών, 
συμπεριφορών και δεξιοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις δεξιότητες οι οποίες συνδέονται 
με κριτική σκέψη και λύση προβλημάτων, αυτοδιαχείριση, επικοινωνία και διαπροσωπικές 
δεξιότητες.(5) 

Τα αποτελεσματικά προγράμματα στοχεύουν σε νέους ανθρώπους στα σχολεία για να 

προωθήσουν υγιείς συμπεριφορές και να αποτρέψουν επικίνδυνους παράγοντες. Αλλά επίσης 

καταδεικνύεται ότι τα προγράμματα για τις δεξιότητες ζωής βελτιώνουν τις μαθησιακές 

διαδικασίες και τις εκπαιδευτικές μεθόδους.   

Η εκπαίδευση για τις δεξιότητες ζωής, βασίζεται σε μελέτες που έχουν διεξαχθεί – μετά από 

δεκαετίες έρευνας και εμπειρίας – στην συμπεριφοριστική επιστήμη και τις αρχές της εκπαίδευσης 

και της ανάπτυξης των παιδιών, στον τρόπο που οι άνθρωποι και ιδιαίτερα τα παιδιά και οι έφηβοι 

αναπτύσσονται και μαθαίνουν, αποκτούν γνώση, απόψεις και δεξιότητες και συμπεριφέρονται.      

Μια από τις πιο σημαντικές θεωρίες οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα του μοντέλου των 

δεξιοτήτων ζωής, είναι η θεωρία της κοινωνικής μάθησης (ή κοινωνική γνωστική θεωρία) από τον 

Albert Bandura.    

Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης επικεντρώνεται στην μάθηση που συντελείται εντός ενός 

κοινωνικού περιεχομένου. 

 Θεωρεί ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, συμπεριλαμβάνοντας τέτοιες ιδέες 

όπως παρατηρητική μάθηση, μίμηση και πρότυπα. « Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς μαθαίνεται μέσω παρατήρησης των προτύπων: παρατηρώντας άλλους 

παίρνουμε μια ιδέα του πως εκτελούνται οι νέες συμπεριφορές και σε μετέπειτα καταστάσεις, 

αυτή η κωδικοποιημένη πληροφορία λειτουργεί ως οδηγός δράσης.» (Bandura 1977)       

Επιπρόσθετα η θεωρία της κοινωνικής μάθησης ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να 

εμπλακούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές όταν πιστεύουν ότι είναι ικανοί να τις 

πραγματοποιήσουν με επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν υψηλή αυτοδυναμία. Με τους όρους 

του ανθρώπου που διατυπώνει την παραπάνω θεωρία,  η αυτοδυναμία μπορεί να μεταφραστεί ως 

αυτοπεποίθηση προς την μάθηση.       

Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης εξηγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά ως συνεχή αμοιβαία 

αλληλεπίδραση μεταξύ γνωστικών, συμπεριφορικών και περιβαλλοντικών επιρροών.   

Η αυτοδυναμία είναι βασική στην θεωρία του Bandura και αναφέρεται ως η προσωπική αντίληψη 

που έχει κάποιος για την πιθανότητα του να μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις και προβλήματα 

και να πάρει τον έλεγχο των γεγονότων της ζωής του και του κοινωνικού του περιεχομένου. « 

Αυτοδυναμία είναι η πίστη στις ικανότητες μας να οργανώνουμε και να εκτελούμε δράσεις οι 

οποίες χρειάζονται για να διαχειριζόμαστε  πιθανές καταστάσεις.» (Bandura 1986)     

 (5)ΣΕΙΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΕΊΑ δεξιότητες για τη υγεία: Αγωγή Υγείας με βάση 

τις δεξιότητες που περιλαμβάνει και δεξιότητες ζωής : ένα σημαντικό φιλικό προς τα παιδιά/ που προάγει την υγεία σχολείο ενός φιλικού 

/ σχολείου που προάγει την υγεία. 
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Η αυτοδυναμία δεν είναι μια έμφυτη ικανότητα αλλά μαθαίνεται κατά την διάρκεια της ζωής και 
αυξάνεται ή μειώνεται αναλόγως των γεγονότων της ζωής. 

 Μια άλλη ενδιαφέρουσα σκοπιά της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης είναι η ιδέα της 

αυτορρύθμισης η οποία εξηγεί με ποιόν τρόπο οι άνθρωποι επιλέγουν τις συμπεριφορές που έχουν 

μάθει. Η διαδικασία της αυτορρύθμισης λαμβάνει χώρα όταν το άτομο έχει τις δικές του ιδέες για 

το τι είναι κατάλληλη ή μη κατάλληλη συμπεριφορά και επιλέγει τις πράξεις του με αυτόν τον 

γνώμονα.      

Η αυτοδυναμία και η αυτορρύθμιση συνδέονται αυστηρά με την προοπτική της χρήσης των δικών 

μας ικανοτήτων και προσόντων για να ενεργοποιήσουμε τις δεξιότητες  ζωής. Από την άλλη οι 

δεξιότητες  ζωής  είναι απαραίτητες στην ικανότητα μας να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και 

καταστάσεις και να βελτιώνουμε την αυτοδυναμία μας  

Στην θεωρία του Bandura το άτομο είναι ενεργό και μπορεί να ελέγξει και να διαχειριστεί τα 

γεγονότα της ζωής του, πράγμα το οποίο σημαίνει κυρίως ότι ο καθένας μπορεί να μάθει πως να το 

κάνει αυτό.  

Για το λόγο αυτό,  είναι δυνατόν να μάθει κανείς δεξιότητες ζωής: είναι σημαντικοί προστατευτικοί 

παράγοντες οι οποίοι βοηθούν τους ανθρώπους να μην χάνονται στην δυστυχία, να διατηρούν την 

αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, την εσωτερική κυριαρχία τους και το αίσθημα 

του σκοπού στην ζωή όπως επίσης και την κοινωνική υποστήριξη από την οικογένεια τους φίλους 

και την κοινότητα.    

Πολλές μελέτες στην κοινωνική ψυχολογία έχουν δείξει ότι αυτές οι πηγές είναι θεμελιώδεις στην 

προσπάθεια να διαχειριστεί κάποιος την ευαλωτότητα  και τα διαφορετικά είδη άγχους. 

(Rappaport & Seidman 2000; Wiley & Rappaport 2000). Η ικανότητα – λόγω προσωπικής επάρκειας 

στην ανεύρεση προσωπικών και κοινωνικών προσόντων (δεξιότητες ζωής και κοινωνικής 

υποστήριξης) – να αντιμετωπίζει κανείς στρεσογόνα γεγονότα και άσχημες συνθήκες, είναι 

απευθείας συνδεδεμένη με την κοινωνική ένταξη ή την μειονεκτική κατάσταση.     

Οι δεξιότητες ζωής συνδέονται επίσης με την έννοια της ενδυνάμωσης, « η διαδικασία με την οποία 

οι άνθρωποι αυξάνουν τον έλεγχο πάνω σε γεγονότα τα οποία επηρεάζουν την ζωή τους.» Η 

ενδυνάμωση  είναι επίσης μία προϋπόθεση για την ψυχολογική ευρωστία, και « δεν μπορεί να 

δοθεί, αλλά πηγάζει από το εσωτερικό των ατόμων και της ομάδας που έχουν διαμορφώσει.» 

(Laverack 2007)    

Η ομάδα του Pro-Skills θεωρεί πως οι κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες αποτελούν βασικές 

ικανότητες απαραίτητες για την διαχείριση της ζωής κάποιου, όπως και σημαντικές προϋποθέσεις 

για την πρόσβαση και την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε είδους τυπικής και άτυπης 

εκπαίδευσης .  Περεταίρω είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την εδραίωση μιας κοινωνικής 

και πολιτιστικής ταυτότητας και θεωρούνται ως σημαντικές πηγές για έναν υγιή τρόπο ζωής.      

Δυστυχώς αυτές οι βασικές δεξιότητες σπάνια αποτελούν μέρος του προγράμματος της 

εκπαίδευσης ενηλίκων  και υπάρχουν ελάχιστες ευκαιρίες για τους ενήλικες να εκπαιδευτούν 

αποτελεσματικά πάνω σε αυτές τις βασικές δεξιότητες σε ένα προστατευμένο μαθησιακό 

περιβάλλον. (Εκπαιδευτική ιδέα του Pro-Skills)     
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Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να προσφέρουμε σε αυτές τις ομάδες την ευκαιρία να 

ξεκινήσουν μια νέα διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης όπως επίσης και βελτίωσης της γνώσης των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, μέσα από μία προσωπική, πολιτική, κοινωνική και/ή συνδεδεμένη 

με την εργασία προοπτική.      

 

Το ηθικό μανιφέστο του Pro-Skills 

 

Η ιδέα του Pro-Skills έχει κτιστεί πάνω σε συγκεκριμένες πλευρές ηθικής. Για να χρησιμοποιήσει 

κάποιος την ιδέα μέσα στο πνεύμα των δημιουργών του προγράμματος θα πρέπει να αποδέχεται 

και να ενστερνίζεται αυτές τις απόψεις. 

Η πεποίθηση μας ξεκινά με την θεώρηση των ίσων ευκαιριών για κάθε άνδρα και γυναίκα πράγμα 

που σημαίνει ότι κάθε ανθρώπινο πλάσμα είναι ίσο. Με την ιδέα του  Pro-Skills και σαν 

αποτέλεσμα της παρέμβασης του Pro-Skills, αγωνιζόμαστε να ενδυναμώσουμε τους συμμετέχοντες 

να ενεργοποιηθούν για να πετύχουν μια πιο δίκαιη διανομή του πλούτου, την επιρροή και την 

ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία και την καθημερινή ζωή. 

Αν και η ιδέα μας, περιέχει εκπαίδευση σε δεξιότητες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε 

στις ομάδες στόχου μας ότι έχουν ήδη δεξιότητες επιβίωσης. Οι ομάδες στόχου μας κατέχουν 

δεξιότητες επιβίωσης στα περιβάλλοντα τους και αυτές είναι – όπως κάθε δεξιότητα- κτισμένες 

πάνω στην εμπειρία και στην σκέψη. Η εκπαίδευση του Pro-Skills προσφέρει έναν τρόπο να 

μετασχηματίσουμε τις δεξιότητες σε πιο χρήσιμες και παραγωγικές μέσα από την ενεργό 

συμμετοχή για να αλλάξουν οι συνθήκες μειονεξίας. Αυτή η θέση αποκαλύπτει επίσης  την βασική 

μας πεποίθηση ότι η περιθωριοποίηση και η μειονεξία σημαίνουν τον αποκλεισμό ομάδων και 

ατόμων από την κοινωνία μας. Αυτό κατευθύνει και την εστίαση μας σε κοινωνικές δομές στην 

εκπαίδευσή μας στο Pro-Skills. 

Ως εκ τούτου η ιδέα του Pro-Skills αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και σύνδεση των συμμετεχόντων 

ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην αλλαγή των συνθηκών στην ζωή τους και στην κοινωνία. 

Συμπερασματικά, αυτό μας φέρνει στην θέση να επικοινωνήσουμε αυτές τις απόψεις στους 

συμμετέχοντες ή πιθανούς συμμετέχοντες στην παρέμβαση μας. Είναι πολύ σημαντικό να 

επικοινωνήσουμε πως εμείς ορίζουμε τα προβλήματα, την στρατηγική και τους στόχους μας 

χρησιμοποιώντας την ιδέα του Pro-Skills. Αυτό  είναι ένα βήμα που δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε. Υπάρχουν τόσο ηθικοί όσο και παιδαγωγικοί λόγοι συνδεδεμένοι με αυτό. Η ηθική 

διάσταση εμπλέκει απόψεις και θεωρήσεις πάνω στις ίσες ευκαιρίες και απευθύνεται στο 

δικαίωμα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης να αποφασίζει με ποια πορεία ανάπτυξης θέλει να 

συμμετέχει σε αυτό. Επίσης συνδέεται με το κατά πόσον η ιδέα μας είναι αποδεκτή από τους 

συμμετέχοντες, τόσο σε ηθικούς όσο και παιδαγωγικούς όρους.  

Η παιδαγωγική προσέγγιση εμπεριέχει την σπουδαιότητα της μετά- αντίληψης, επίσης σαν βασική 

παιδαγωγική αρχή. Πρώτα ως γνώση της ανάπτυξης που λειτουργεί σαν απαραίτητο συστατικό 

στην μάθηση και έπειτα ως το δικαίωμα να γνωρίζει κάποιος και να ορίζει την ανάπτυξη και την 

μάθηση του. Αυτά τα θεωρούμε ως βασικές αρχές και απαραίτητα συστατικά στην ιδέα μάθησης 

του Pro-Skills. 
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Ο σκοπός μας με την εκπαίδευση στο Pro-Skills είναι να προστεθεί αξία στην ζωή και την υγεία. Το 

ενδιαφέρον μας για γνώση εστιάζει στην αξία της ζωής .(6) Αυτό το ενδιαφέρον μας για γνώση έχει 

ως σκοπό να προσφέρει κάτι διαφορετικό στην διαχείριση της ζωής και των άνισων συνθηκών ώστε 

να αλλάξει τόσο την ζωή όσο και τις συνθήκες. Με τον τρόπο που το ορίζουμε αυτό, παρέχεται 

όφελος επίσης στην υγεία με το να βελτιωθεί η αίσθηση συνοχής του συμμετέχοντος. 
 

 

Οι βασικές μας Αξίες.  

“Δεν μπορείς να αποφύγεις τις αξιακές επιλογές στα  

συστήματα Πρόνοιας ” 

(R.M. Titmuss, 1977) 

Το όραμά μας αντικατοπτρίζεται στην ιδέα των ίσων ευκαιριών για όλους τους άνδρες και τις 

γυναίκες, με ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση των κοινωνικά μειονεκτούντων ανθρώπων και 

στην ανάγκη για μια κοινή προσπάθεια να επιτύχουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία που να μπορούν 

όλοι να εντάσσονται .   

 

Η αποστολή μας είναι να εμπλουτίσουμε τις ευκαιρίες για Δια Βίου Μάθηση έτσι ώστε να 

συνεισφέρουν στην ανθρώπινη ευζωία και υγεία μέσω της προώθησης προσωπικών, κοινωνικών 

και αυτοδιαχειριστικών δεξιοτήτων σε ανθρώπους με δύσκολο κοινωνικό υπόβαθρο, ως βασικές 

συνθήκες για μια πραγματική ευκαιρία να πάρουν ενεργό ρόλο στο να βελτιώσουν τις συνθήκες 

της ζωής τους.    

 

Ίσες Ευκαιρίες  

Η εκπαίδευση είναι η πύλη στις ευκαιρίες. Όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν το κοινωνικό δικαίωμα σε 

ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση στην εκπαίδευση, ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους, ανεξαρτησία και 

ταυτότητα. Απαραίτητη για αυτό τον σκοπό είναι η προστασία της ελευθερίας στην μάθηση και 

διδασκαλία και η εξασφάλιση ίσης εκπαιδευτικής ευκαιρίας για όλους .  

 

Κοινωνική Δικαιοσύνη.  

Η ίση πρόσβαση στην Δια Βίου Μάθηση είναι θεμελιώδης για την επιδίωξη μιας κοινωνικής 

ευκαιρίας ενάντια στα θέματα της φτώχειας, των διακρίσεων, της ανεργίας και άλλων μορφών 

αποκλεισμού. Αυτό είναι ζωτικό για το χτίσιμο της κοινωνικής ενσωμάτωσης και τον σεβασμό στην 

αξία, την αξιοπρέπεια και ισότητα κάθε ατόμου στην κοινωνία της διαφορετικότητάς μας. 

   

Δημοκρατία  

Ο αγώνας να εξασφαλίσουμε ίση πρόσβαση στην Δια Βίου Μάθηση και σε άλλους πόρους των 

κοινωνικά μειονεκτούντων ανθρώπων, αρνούμενοι κάθε είδους διάκριση, είναι μια προσπάθεια 

που συμβάλλει στο χτίσιμο πραγματικών συνθηκών δημοκρατικής ζωής στην κοινωνία μας.  

 

 

(6) Αυτό είναι σε αντίθεση με την πιο ευρέως αναγνωρισμένη αξία της εκπαίδευσης, την ανταλλαγή αξίας, όπου κάποιος 

αγωνίζεται να πετύχει προκαθορισμένους στόχους για να τους ανταλλάξει στην αγορά.  Αυτό από την άλλη πλευρά δεν 

σημαίνει απαραίτητα ότι η ανταλλαγή αξίας δεν θα μπορούσε να στηρίζει τις αξίες ζωής και το αντίθετο. Η αντίληψη αυτή 

θα πρέπει να θεωρείται ως βασική εστίαση του ενδιαφέροντος για την γνώση των δεξιοτήτων.  
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Συμμετοχή ως  ενεργοί  πολίτες.  

Τα κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων μέσα 

από διαδικασίες που έχουν νόημα, ώστε να τροποποιήσουν τις δύσκολες συνθήκες ζωής τους, να 

κτίσουν το δικό τους μέλλον και ως εκ τούτου να συνεισφέρουν πολιτικά στην ευζωία της 

κοινότητας . 

 

Αλληλεγγύη  

Η προσπάθεια από την πλευρά των ανθρώπων με δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον, αναφέρεται σε 

μια θεώρηση της αλληλεγγύης:  καθώς η αξία, οι δυνατότητες και οι σημαντικές ικανότητες των 

ατόμων εμπλουτίζονται, η αλληλεγγύη βοηθά να πραγματοποιήσουν την ισότητα ανάμεσα στις 

ανθρώπινες υπάρξεις.  

 

Αυτονομία 

Για να προωθήσουμε υπεύθυνη αποφασιστικότητα σε κοινωνικά μειονεκτούντες ενήλικους, 

πιστεύουμε στην ανάγκη  ανακάλυψης των ήδη υπαρχόντων πηγών και δυνάμεων καθώς τα άτομα 

θα πρέπει να γίνουν πρωταγωνιστές της ζωής τους. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την 

ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων, αλλά επίσης μέσα από διαπροσωπικές σχέσεις και ευκαιρίες 

που παρέχονται από το περιβάλλον.  

 

Συλλογική Δράση 

Τα άτομα ενδυναμώνονται όταν δουλεύουν μαζί για ένα κοινό καλό. Ως επαγγελματίες με ένα 

εκπαιδευτικό ρόλο και επίσης με ένα ρόλο πρόληψης, πιστεύουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε 

τόσο την επαγγελματική κατάσταση όσο και την ποιότητα της Δια Βίου Μάθησης, όταν ενεργούμε 

ενωμένοι και συνηγορούμε συλλογικά  

 

Συνεργασία 

Συνεργασίες με οικογένειες, οργανισμούς, πολιτικούς και άλλους ανθρώπους – κλειδιά, είναι 

σημαντικές για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ενδυνάμωση των ατόμων. Επίσης 

πιστεύουμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώπους είναι ένα σημαντικό όχημα για την αλλαγή 

 

Πολιτιστική Ταυτότητα 

Αντιμετωπίζουμε κάθε άτομο με φροντίδα και σεβασμό έχοντας υπόψη τις ατομικές και 

πολιτιστικές διαφορές ή τις προσωπικές αξίες, αποσκοπώντας στην προώθηση της ευαισθησίας και 

γνώσης για την πολιτιστική και εθνική διαφορετικότητα. Η κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα 

είναι επίσης μια πηγή γνώσης και μπορεί να αποβεί μια σημαντική βάση για μια υγιή αντίληψη της 

αυτοεκτίμησης.  
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Η εκπαιδευτική ιδέα του Pro-Skills σε σχέση με την Δια Βίου Μάθηση 

 

Η Δια Βίου Μάθηση είναι «(….) μία διαρκής μαθησιακή δραστηριότητα που αναλαμβάνει κάποιος 

εφόρου ζωής με τον σκοπό να βελτιώσει την γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του μέσα σε 

μία προσωπική, πολιτική, κοινωνική και/ ή σχετιζόμενη με επαγγελματική απασχόληση 

προοπτική». (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Παιδεία και την Εκπαίδευση, 2006) 

Η Δια Βίου Μάθηση(τυπική και άτυπη) εκτείνεται σε όλη την ζωή, από τα προσχολικά χρόνια μέχρι 

και την σύνταξη. Καλύπτει τόσο θεωρητική γνώση όπως επίσης  και πρακτικές δεξιότητες και 

αποσκοπεί στην απόκτηση, βελτίωση και επέκταση σε οποιαδήποτε μορφή, των δεξιοτήτων όλων 

των περιγραφών. 

Η ιδέα του Pro-Skills περιλαμβάνει στοιχεία και βασικές αρχές κάποιων καινοτόμων προσεγγίσεων 

όπως αυτορρυθμιζόμενη, παραγωγική, συνεργατική και εμπειρική μάθηση στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. (7) 

 

Αυτές οι προσεγγίσεις φαίνονται να είναι πιο αποτελεσματικές για την διαρκή ενίσχυση της γνώσης 

και των δεξιοτήτων απ’ότι οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι. Οι μαθητευόμενοι είναι 

περισσότερο υποκείμενα της μαθησιακής τους πορείας απ’ότι αντικείμενα, διότι εκπαιδεύονται να 

ρυθμίζουν μόνοι τους την μαθησιακή τους πορεία. 

Βασισμένη στην ιδέα της ενδυνάμωσης, η εστίαση στις σημαντικές προσωπικές δυνατότητες για να 

διαχειριστεί κάποιος τα γεγονότα στην ζωή, παίζει ρόλο επίσης στην ικανότητα των οργανισμών, 

ομάδων με παρόμοια ενδιαφέροντα και την κοινότητα να επηρεάζουν το περιβάλλον που ζει 

κάποιος και την υγιή συμπεριφορά του. Γι’αυτό, αυτή η μεθοδολογική επιλογή επίσης αντανακλά 

τις ηθικές και φιλοσοφικές αρχές του Pro-Skills  
 

(7) Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα γι’αυτές τις προσεγγίσεις στο εγχειρίδιο του Pro-Skills σελίδες 15-20 www.pro-

skills.eu  

 

 

Μεθοδολογικές αρχες της ιδέας του Pro-Skills. 

“Η θεωρεία χωρίς πράξη οδηγεί σ’ένα κενό ιδεαλισμό και η 

πράξη χωρίς φιλοσοφική σκέψη οδηγεί σ’έναν άσκοπο 

ακτιβισμό   ” 

(Elias & Merriam, 1980) 

 

Οι ανθρώπινες υπάρξεις έχουν δυνατότητες, πηγές και ικανότητες που μπορεί να αναπτυχθούν 

και να πετύχουν στόχους ζωής και ευζωίας. Έμφαση αποδίδεται στην προσωπική ανάπτυξη του 

ατόμου και στην αυτορύθμιση της μάθησης του.   

 

Μία εμπειρική προσέγγιση στη μάθηση ευνοείται καθώς η εμπειρία του μαθητευομένου 

εμπλουτίζεται ως ο βασικός αποφασιστικός παράγοντας για την συμμετοχή την λήψη αποφάσεων 

και την αλλαγή. 
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Η διέγερση όλων των αισθήσεων κάνει τους ανθρώπους να ‘’ αισθάνονται ‘’ αυτό που εμπειρικά 

μαθαίνουν. Τα συναισθήματα συνδεδεμένα με την πραγματική εμπειρία βοηθούν να ενισχυθεί η 

ικανότητα μάθησης και η αξία των αλλαγών. Η προσομοίωση με πραγματικές καταστάσεις ζωής 

βοηθά στην επιβεβαίωση  ότι οι δεξιότητες στις οποίες κάποιος εκπαιδεύτηκε θα μεταφερθούν 

στην καθημερινή ζωή.  

 

Οι μη συμβατές μέθοδοι  είναι προτιμιταιές και αυτό βασίζεται στην αντίληψη ότι 

προκαθορισμένα σχήματα, παραδοσιακές και αναγνωρίσιμες μέθοδοι ή τεχνολογικά εργαλεία κλπ. 

θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά ως εμπόδιο για την πραγματική μάθηση από κοινωνικά 

μειονεκτούντα άτομα. 

Αυτή η ‘’unplugged’’ (ελεύθερη, μη συνδεδεμένη) προσέγγιση προσκαλεί τον εκπαιδευτή να είναι 

περισσότερο αυθεντικός και αυθόρμητος για να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες. 

   

Μια επιπρόσθετη αξία αποδίδεται στο γεγονός ότι όταν το περιβάλλον είναι προστατευμένο, τότε 

τα άτομα είναι ελευθέρα να εξασκήσουν, να βιώσουν και να αισθανθούν, διατηρώντας τις 

δυνατότητες τους, χωρίς να δέχονται κριτική ή αξιολόγηση των εκφραστικών τους μέσων.    

 

Μία κοινή προσπάθεια συντελείτε ώστε να προωθήσουν και να εμπλουτίσουν μια αυθεντική 

σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, να ενισχύσουν την αίσθηση της αυτοαξίας και το αίσθημα 

της αυτοδυναμίας οι οποίες είναι θεμελιακές προϋποθέσεις για την πορεία της μάθησης.    

 

Η καινοτόμος διδακτική προσέγγιση του PRO-SKILLS βασίζεται σε μια ευρεία χρήση παιχνιδιών και 

σχεσιοδυναμικών ασκήσεων που λειτουργούν ως εργαλεία για τους σκοπούς και στόχους που 

εκφράζονται σ’αυτήν την φιλοσοφία: ενεργοποιούν τους ανθρώπους να μπουν βαθύτερα στις 

σκέψεις τους και να αισθανθούν την δική τους εμπειρία στο ‘εδώ και τώρα’, για να προωθήσουν 

αλλαγές στις συνθήκες ζωής τους που να βασίζονται στις δικές τους πηγές. Στην πράξη αποσκοπούν 

στην δημιουργία συνθηκών των συμμετεχόντων να απορροφήσουν την γνώση ή να εξασκήσουν τις 

δεξιότητες που τους είναι αναγκαίες για να επιτύχουν τους στόχους που σχετίζονται με τις ανάγκες 

τους, βοηθώντας τους ανθρώπους να δημιουργήσουν σχέσεις και μέσα από την διάδραση να 

φτάσουν στην λύση ενός προβλήματος. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν με διαφορετικούς 

τρόπους σε αυτό το είδος των ασκήσεων και να βρουν μια καλή ευκαιρία για να ομολογήσουν πολύ 

βαθειά συναισθήματα ή καταστάσεις: οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην χρήση 

αυτών των τεχνικών και παιχνιδιών. Θα πρέπει να χειρίζονται τα δυναμικά που αναπτύσσονται με 

αποτελεσματικότητα και θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ελέγχουν τις καταστάσεις 

προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις. Γι’αυτόν τον λόγο είναι σημαντική η σύναψη «συμβολαίου» 

με τους συμμετέχοντες ώστε οι άνθρωποι να δεσμεύονται σε συγκεκριμένες συμφωνίες και να 

γίνονται πιο υπεύθυνοι για τις επιλογές τους. 

Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτές να κάνουν καλύτερη χρήση αυτής της μεθοδολογίας, ώστε να 

πετύχουν τους στόχους που εκφράζονται στην φιλοσοφία του PRO-SKILLS, προτείνουμε την εξής 

εκπαιδευτική διαδικασία: 

Πιστεύουμε ότι η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής ιδέας του PRO-SKILLS με κοινωνικά 

μειονεκτούντα άτομα απαιτεί μια επιλογή δεξιοτήτων, χαρακτηριστικών και δράσεων που φαίνεται 

ότι είναι απαραίτητα για να εργαστεί κάποιος σε αυτήν την προοπτική. 
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Πολλοί εκπαιδευτές έχουν ήδη την γνώση και τις δεξιότητες να χρησιμοποιήσουν τέτοια παιχνίδια 

και τεχνικές αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μέσα στην ιδέα του PRO-SKILLS αυτές οι ίδιες 

μεθοδολογίες αποκτούν μια νέα σπουδαιότητα. 

Γι’αυτόν τον λόγο οι εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται για το PRO-SKILLS θα πρέπει να εκπαιδευτούν 

με τον τρόπο που προτείνουμε σ’αυτό εδώ το κείμενο επίσης. Χρησιμοποιώντας αυτή την 

εκπαιδευτική πρόταση που αναφέρεται σε μια ολιστική προσέγγιση, οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν 

να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να σκεφτούν για τον εαυτό τους και τον ρόλο τους σ’αυτές 

τις πολύπλοκες συνθήκες μάθησης και κοινωνικών αναγκών σένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει. 

Η ιδέα του PRO-SKILLS είναι ένα κομμάτι εργασίας που εξελίσσετε και χρειάζεται περεταίρω 

ανάπτυξη και βελτίωση: οι εκπαιδευτές και οι επαγγελματίες που θα ήθελαν να ενστερνιστούν την 

φιλοσοφία του PRO-SKILLS και να δεσμευτούν στην καθημερινή πρακτική τους με αυτήν την 

«υποκειμενική» προοπτική που συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να κρατούν 

ζωντανή την συλλογική σκέψη και ανταλλαγή. Μια σημαντική ανάγκη αναφέρεται επίσης στην 

συλλογή εμπειριών κατά την εφαρμογή της ιδέας του PRO-SKILLS με τις τελικές ομάδες στόχου, 

ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των ομοίων: σε μια περίοδο που υπάρχει έλλειψη δημόσιων 

οικονομικών πηγών, η διάρκεια και η διάχυση αυτής της πρότασης μεταξύ και άλλων 

επαγγελματιών και των οργανισμών τους, εξαρτάται από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τις 

αξίες που θα μπορέσουμε να επιδείξουμε. 

Τελικά γνωρίζουμε ότι θα έπρεπε να ενταχθεί σ’ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων 

εξασφαλίζοντας την εμπλοκή «ανθρώπων – κλειδιά» και τον κοινωνικό διάλογο σε διάφορα 

επίπεδα δημόσιων υπηρεσιών (κοινωνικών και υγείας), την εκπαίδευση και επιμόρφωση παρόχων 

για να επιτύχουμε τον υψηλό στόχο για μια πιο δίκαιη και υγιή κοινωνία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 
Το σεμινάριο εκπαίδευσης του εκπαιδευτή του Pro-Skills μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
στα δύο πλαίσια, στο αρχικό και στην εκπαίδευση πάνω στην δουλειά του προσωπικού. 
Μπορεί να υλοποιηθεί ως ένα μεμονωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή μπορεί να ενταχθεί 
σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυξάνοντας τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και του κοινωνικού διαλόγου σε διάφορα επίπεδα μεταξύ των 
δημοσίων κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για την αντιμετώπιση του υψηλού στόχου μιας πιο δίκαιης και υγιούς  
κοινωνίας. Το συγκεκριμένο περιεχόμενο και η δομή του σεμιναρίου εκπαίδευσης του 
εκπαιδευτή εξαρτάται από την πρότερη γνώση των εκπαιδευομένων, τον τομέα της 
εργασίας και το οργανωτικό  πλαισίου της εκπαίδευσης. 
Δεδομένου ότι το πλαίσιο της υλοποίησης είναι ανοιχτό, δεν υπάρχει σταθερή δομή για το 
σεμινάριο  εκπαίδευσης του εκπαιδευτή. Στη συνέχεια, σας προσφέρουμε κάποιες 
προτάσεις και δίνουμε συμβουλές για το τι φαίνεται να είναι σημαντικό από τη δική μας 
άποψη. 
 
Το φυλλάδιο που έχετε στα χέρια σας, επικεντρώνεται ρητά στην ιδέα της εκπαίδευσης του 
εκπαιδευτή. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την βασική ιδέα της 
εκπαίδευσης  της τελικής  ομάδας  στόχου των κοινωνικά μειονεκτούντων  ατόμων, καθώς 
και γενικές πληροφορίες, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις της 
εκπαιδευτικής  πολιτικής,  στην ιστοσελίδα μας, ww.pro-skills.eu. 
Η ιστοσελίδα παρέχει επίσης παραδείγματα καλής πρακτικής που αφορούν πιλοτικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με  την κατάρτιση της 
τελικής ομάδας στόχου, όσο και την κατάρτιση του προσωπικού. 
 
 

Βασικές πτυχές του σεμιναρίου εκπαίδευσης του εκπαιδευτή του Pro-Skills 

 
Ορισμένες πτυχές είναι σημαντικότατες για την υλοποίηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης 
του Pro-Skills. 
 
Η φιλοσοφία: Η ιδέα του Pro-Skills βασίζεται σε ορισμένες ηθικές πτυχές και μια ειδική 
μεθοδολογική προσέγγιση. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την έννοια κατά το πνεύμα 
μας, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εγκρίνουν και να αποδεχτούν αυτές τις απόψεις. Η 
εσωτερίκευση της φιλοσοφίας του Pro-Skills είναι απαραίτητη και ένας από τους κύριους 
στόχους των σεμιναρίων εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 
 
Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι εκπαιδευτές χρειάζεται να καταλάβουν γιατί και για ποιο 
σκοπό χρησιμοποιείται μια άσκηση. Δεν ταιριάζουν όλες οι ασκήσεις σε όλες τις 
καταστάσεις και τους σκοπούς, και αυτό πρέπει επίσης να γνωστοποιείται στους 
εκπαιδευόμενους. Ο στόχος της εφαρμογής μιας άσκησης είναι να εξοικειωθούν οι 
εκπαιδευτές με την άσκηση και να γίνουν μέρος της. Η συζήτηση στο τέλος κάθε άσκησης 
γίνεται για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους (τόσο το προσωπικό όσο και την τελική 
ομάδα στόχου) να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία η οποία ενεργοποιείται 
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από την άσκηση. Σε αυτή την υπόθεση, θα βασιστούμε στις βασικές παιδαγωγικές αρχές 
της μετά-γνωστικής που συζητήθηκαν, για παράδειγμα, στα έργα των Piaget και Vygotsky, 
ή των Dewey και Freire  και πραγματεύονται την ενεργό και ενσυνείδητη συμμετοχή.  
 
Ασφαλές περιβάλλον εκπαίδευσης: Οι εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίζουν εξίσου τόσο τις 
βασικές προϋποθέσεις που συζητήθηκαν όσο και τους στόχους που επισημάνθηκαν πιο 
πάνω, κατά τη χρήση της ιδέας του Pro-Skills για τη βελτίωση και τη μετατροπή των 
βασικών δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση προσπαθεί να επεκτείνει και να μετατρέψει τις βασικές 
δεξιότητες. Ως εκ τούτου, το περιβάλλον πρέπει να  το υποστηρίξει αυτό, με το να είναι 
"ασφαλής" περιοχή για εκπαίδευση, ακόμα και αν εκπαιδεύετε εκπαιδευτές και 
προσωπικό. Ορίζουμε το "ασφαλές" ως ένα περιβάλλον που είναι ενεργά εποπτευόμενο , 
και εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να παρέμβετε  αν μια άσκηση γίνεται δυσάρεστη ή 
καταστρεπτική. Το "Ασφαλής", από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι πρόκληση. Η ιδέα 
της εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες είναι να προκαλέσει, όμως τονίζουμε ότι αυτό 
πρέπει να γίνει υπό εποπτεία και ότι η άσκηση πρέπει να είναι ευνοϊκή για τους στόχους 
μας. Κατά την ερμηνεία μας, των καλών ικανοτήτων των εκπαιδευτών, αυτό σημαίνει ότι ο 
εκπαιδευτής πρέπει να είναι πλήρως παρών  και ενεργός (Αlfieri, L. et al. 2011). 
 
Ίδια πρακτική εμπειρία: Η καινοτόμος προσέγγιση του Pro-Skills βασίζεται σε μια ευρεία 
χρήση των ασκήσεων σχεσιοδυναμικής που λειτουργούν ως εργαλεία για τους σκοπούς 
που διατυπώνονται από τη φιλοσοφία της: ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να πάνε 
βαθύτερα τις σκέψεις τους και να αισθανθούν την εμπειρία τους. Στοχεύουν στη 
δημιουργία συνθηκών για τους συμμετέχοντες για να απορροφήσουν τη γνώση ή να 
εξασκήσουν δεξιότητες. Κατά τη γνώμη μας, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να βιώσουν οι ίδιοι 
αυτές τις ασκήσεις πριν προπονήσουν  άλλους ανθρώπους. Θα πρέπει να  νοιώσουν τη 
δύναμη αυτών των ασκήσεων, να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τις δυσκολίες και τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ενώ κάνουν τις ασκήσεις, είτε είναι μειονεκτούντες είτε 
όχι. Έτσι, η πραγματοποίηση των ασκήσεων και η συζήτηση που ακολουθεί και συνδέεται 
με την φιλοσοφία του Pro-Skills είναι τα πιο σημαντικά τμήματα της ιδέας της εκπαίδευσης 
του εκπαιδευτή. 
 
 

Η εργαλειοθήκη - Παραδείγματα καλής πρακτικής 

 
Οι Ευρωπαίοι εταίροι του προγράμματος έχουν δημιουργήσει τη λεγόμενη εργαλειοθήκη 
του Pro-Skills, μια εκτεταμένη συλλογή των υλικών  και ασκήσεων που συνιστώνται για την 
προώθηση των βασικών δεξιοτήτων. 
Όλα αυτά τα υλικά είναι διαθέσιμα σαν αρχείο - για να το κατεβάσετε- στην ιστοσελίδα  
του Pro-Skills [http://www.pro-skills.eu] σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. Η εργαλειοθήκη 
είναι δομημένη σε κατηγορίες ανάλογα με τις δεξιότητες που είναι στο επίκεντρο της κάθε 
άσκησης. Θα θέλαμε να επισημάνουμε εξ αρχής ότι πολλές βασικές δεξιότητες είναι 
αλληλένδετες και η κατηγοριοποίησή τους ως προσωπικές, κοινωνικές και 
αυτοδιαχειριστικές  δεξιότητες δεν είναι πάντα σαφής. 
Οι ασκήσεις που αναφέρονται στη δομή των εκπαιδευτικών ενοτήτων παρακάτω είναι 
υποδειγματικές και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες ασκήσεις που καλύπτουν τις 
ανάγκες και το πλαίσιο της εκπαίδευσης σας. 
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Ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τις τεχνικές και τις ασκήσεις: 
 
Ασκήσεις σχεσιοδυναμικής: Οι ασκήσεις σχεσιοδυναμικής στοχεύουν στη δημιουργία των 
συνθηκών για τους συμμετέχοντες για να απορροφήσουν τη γνώση ή να εξασκήσουν τις 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου τους, όσον αφορά τις 
ανάγκες τους. Οι ασκήσεις αυτές αποτελούν το κύριο μέρος ενός σεμιναρίου ή ενός 
εργαστηρίου οι οποίες θα θέσουν τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και υπάρχει 
πάντα ένα θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζονται. 
Οι δυναμικές που αναπτύσσονται στην ομάδα λειτουργούν μόνο όταν αντιμετωπίζονται με 
αποτελεσματικότητα από τους διαμεσολαβητές, βοηθούν τους ανθρώπους να 
δημιουργήσουν σχέσεις και μέσα από την αλληλεπίδραση να βρουν μια λύση σε ένα 
πρόβλημα. Η λύση αυτή θα μπορούσε να είναι μια θεωρητική ανάλυση που διακηρύσσεται 
από τους ειδικούς και αποδεικνύεται από επιστημονική βιβλιογραφία. 
Στη σχεσιοδυναμική ανάπτυξη, οι άνθρωποι με την κατάλληλη καθοδήγηση από τους 
διαμεσολαβητές, εργάζονται οι ίδιοι βήμα-βήμα σε αυτήν την θεωρητική ανάλυση και 
εξάγουν εκείνα τα αποτελέσματα, τα οποία είναι κατάλληλα για τις ανάγκες τους. 
 
Τεχνικές γνωριμίας: Είναι πολύ σημαντικό για την εισαγωγή ενός εργαστηρίου ή 
σεμιναρίου,  οι άνθρωποι να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον (κάποιες βασικές πληροφορίες 
για το παρελθόν τους, τις σκέψεις τους, στο πλαίσιο του εργαστηρίου / σεμιναρίου, τις 
ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους, τις προοπτικές τους). Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι 
απαραίτητες όχι μόνο για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, αλλά και για τον υπεύθυνο, 
εκπαιδευτή ή διαμεσολαβητή ενός εργαστηρίου. Η διαδικασία της οικοδόμησης της 
ομάδας και η θετική ατμόσφαιρα που είναι απαραίτητη για αυτού του είδους την 
εκπαίδευση, ξεκινά από αυτές τις πρώτες ασκήσεις. 
 
 
Ασκήσεις Ενεργοποίησης: Η ίδια η λέξη εξηγεί το σκοπό των ασκήσεων ενεργοποίησης: 

• Μπορεί να είναι μια άσκηση ενεργοποίησης για να «σπάσει ο πάγος». 

• Μπορεί να βοηθήσει να προωθηθεί το χτίσιμο των  ομάδων 

• Μπορεί να είναι ένα κίνητρο για τους ανθρώπους να συμμετέχουν και να τους 
“ζεστάνει”. 

• Μπορεί να είναι ένα ” ηρεμιστικό “ όταν οι άνθρωποι είναι πολύ ενεργητικοί και 
δεν μπορούν να επικεντρωθούν στη διαδικασία. 

• Μπορεί να είναι ένας τρόπος για τους ανθρώπους να κινηθούν ή να ξεκουραστούν, 
ανάλογα με φυσική τους κατάσταση. 

• Μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να διασκεδάσουν μετά από μια  έντονη  
διαδικασία.  

• Η σωματική δραστηριότητα υποστηρίζει τη συγκέντρωση και τη μαθησιακή 
διαδικασία. 
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Χρονικό πλαίσιο και ενότητες 

 
Η εκπαιδευτική ιδέα του Pro-Skills προσφέρει  έξι θεματικές ενότητες εκπαίδευσης : 

- Ενότητα 1: Η φιλοσοφία του Pro-Skills  
- Ενότητα 2 - 4: Ενότητες στις προσωπικές, κοινωνικές και αυτοδιαχειριστικές 

δεξιότητες. 
- Ενότητα 5: Πρακτική - μια πρακτική εφαρμογή των όσων διδάχθηκαν 
- Ενότητα 6: Σκέψεις & αξιολόγηση 

 
Προτείνουμε μια εκπαίδευση τουλάχιστον 18 - 24 ωρών, που σημαίνει 3-4 ώρες ανά 
ενότητα. Μπορούμε να φανταστούμε και τα δύο,  δηλ. Είτε μια σειρά μαθημάτων 
διάρκειας τριών ημερών ή ένα εβδομαδιαίο σεμινάριο χωρισμένο σε έξι ενότητες. 
Προτείνουμε την εκτεταμένη υλοποίηση του συνόλου των έξι θεματικών ενοτήτων. Εν 
πάση περιπτώσει οι ενότητες μπορούν να επιλεγούν με διάφορους τρόπους  π.χ. Να είναι 
ενταγμένες σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, οι 
εκπαιδευτές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευόμενοι  θα κατανοήσουν πλήρως και 
θα εξωτερικεύσουν  ιδιαίτερα την φιλοσοφία της ιδέας, θα την  επεξεργαστούν και θα την 
μεταφέρουν στους τομείς εργασίας και καθημερινότητας τους. 
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Ενότητα 1: Εισαγωγή / Φιλοσοφία 

- Καλωσόρισμα και προθέρμανση 
- Γνωριμία με τον φορέα υποδοχής 
- Γνωριμία με το Pro-Skills (ένα δελτίο πληροφοριών πρέπει να έχει  

αποσταλεί στους συμμετέχοντες πριν από την εκπαίδευση) 
- Γνωριμία των συμμετεχόντων με μια δημιουργική μέθοδο 
- Οι προσδοκίες / φόβοι των συμμετεχόντων 
- Παρουσίαση Φιλοσοφίας & Μεθοδολογίας: 

o Ποια είναι η διαφορά αυτής της κατάρτισης 
o Ποια είναι η ομάδα στόχου 
o Ανταλλαγή των προσωπικών εμπειριών των συμμετεχόντων στο 

σεμινάριο για τους συμμετέχοντες στην τελική ομάδα στόχου  
- Συζήτηση για την φιλοσοφία του Pro-Skills  
- Παρουσίαση του ωρολογίου προγράμματος / Ενότητες 

 

Ενότητα 2 - 4: Ενότητες δεξιοτήτων  

- Άσκηση προθέρμανσης  
- Σκοπός / στόχος της ενότητας 
- Εισαγωγή  στις δεξιότητες 

- Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι δεξιότητες ⇒ ανάγκες της ομάδας στόχου 
- Ασκήσεις για εμπειρία (δείτε την  εργαλειοθήκη) 
- Ανασκόπηση των ασκήσεων και παραλλαγές των ασκήσεων. 
- Αξιολόγηση της ενότητας (ερωτηματολόγιο αξιολόγησης + δημιουργική 

μέθοδος) 

⇒ Στα φυλλάδια θα βρείτε αναλυτικές προτάσεις για την δομή της κάθε ενότητας! 
 

Ενότητα 5: Πρακτική άσκηση 

Βασική ιδέα: οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν 
μόνοι τους μια άσκηση και να κάνουν μια συζήτηση στην ομάδα αναφορικά με την 
άσκηση με επίκεντρο τις ανάγκες της ομάδας στόχου, παραλλαγές της άσκησης 
κλπ. 

- Οι συμμετέχοντες μπορούν να εισάγουν τις δικές τους ασκήσεις ή μπορεί να 
τους δοθεί η εργαλειοθήκη και να διαλέξουν από εκεί. 

- Η προετοιμασία αυτού του πρακτικού μέρους μπορεί να είναι μέρος της 
εκπαίδευσης  ή μπορεί να γίνει ως εργασία στο σπίτι . 

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δουλέψουν με αυτό το αντικείμενο 
τουλάχιστον σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες. 

 

Ενότητα 6: Ανασκόπηση / Αξιολόγηση 

Αυτή είναι η τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική ενότητα της εκπαίδευσης! 
- Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης  
- Πρόσθετη δημιουργική μέθοδος  
- Και πάλι εκτενής συζήτηση για την φιλοσοφική προσέγγιση του Pro-Skills  

και την εκπαιδευτική ιδέα. 
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Η έννοια του Pro-Skills είναι χτισμένη πάνω σε μια φιλοσοφία, η οποία συμπεριλαμβάνει 
ορισμένες ηθικές πτυχές και μια ειδική μεθοδολογική προσέγγιση. Για να χρησιμοποιηθεί 
η έννοια κατά το πνεύμα μας, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εγκρίνουν και να 
ενστερνιστούν αυτές τις απόψεις. Η εσωτερίκευση της φιλοσοφίας του Pro-Skills είναι 
απαραίτητη και ένας από τους κύριους στόχους των σεμιναρίων εκπαίδευσης του 
εκπαιδευτή. 
 Έτσι, η ενότητα 1 έχει να κάνει με τη φιλοσοφία. Αυτή η ενότητα εκπαίδευσης ενισχύει τη 
βάση για την κατανόηση όλων των περαιτέρω ενοτήτων εκπαίδευσης και είναι 
υποχρεωτική για κάθε είδους εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Pro-Skills. 
 
Φαίνεται να είναι χρήσιμο να παρέχεται στους εκπαιδευόμενους η φιλοσοφία από την 

πρώτη στιγμή του σεμιναρίου και να τους ζητείται  να την διαβάσουν προσεκτικά εκ των 
προτέρων ως προετοιμασία του σεμιναρίου. 
 
Ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείτε μια πλήρη εκπαίδευση του εκπαιδευτή από το 
Pro-Skills που περιλαμβάνει όλες τις ενότητες ή εάν ενσωματώσετε κάποιες ενότητες 
ξεχωριστά σε μια ήδη υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να αφιερώσετε 
αρκετό χρόνο για να συζητήσετε την φιλοσοφία του Pro-Skills με τους εκπαιδευόμενους 
σας. 
 
 

Δομή της συνεδρίας 

 
Αυτή είναι η πρώτη ενότητα της εκπαίδευσης του Pro-Skills. Επίσης, είναι ίσως η πρώτη 
φορά που θα συναντήσετε τους εκπαιδευόμενους σας. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως 
σημαντικό ότι αυτή η πρώτη συνάντηση θα πρέπει να γίνει σε ένα καλό κλίμα που θα κάνει 
τους εκπαιδευόμενους να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και να εξάψει την περιέργεια τους 
σχετικά με την επικείμενη κατάρτιση. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια πρόταση για την 
δομή της συνεδρίας. 
 

 

1. Καλωσόρισμα  και ζέσταμα 

 
Λόγω του ότι η έννοια του Pro-Skills είναι μια ιδέα εκπαίδευσης που προωθεί τον ενεργό 
τρόπο μάθησης, μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε την εκπαίδευση με μια άσκηση -  
πρόκληση  για τους εκπαιδευόμενους. «Ο ιστός της αράχνης» είναι μια υποδειγματική 
άσκηση που αναφέρεται στο θέμα της εκπαίδευσης ευθύς εξ αρχής  της συνεδρίασης. 
Μπορεί να πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίας, όταν οι άνθρωποι 
εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν, 
να εμπιστευθούν και να συνεργαστούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πρόκληση. 
Είναι σημαντικό να πραγματοποιήσουμε ένα θερμό καλωσόρισμα στη συνέχεια μέσα στην 
αίθουσα και να συνδέσουμε τις πρώτες εξηγήσεις με την άσκηση «ιστός αράχνης». 
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Αν οι εκπαιδευόμενοι σας δεν είναι συνηθισμένοι στην ενεργή εκπαίδευση και ο «ιστός της 
αράχνης» φαίνεται να δυσκολεύει τους εκπαιδευόμενους σας, μπορείτε να επιλέξετε μια 
άλλη άσκηση που να περιέχει λιγότερη πρόκληση. Περισσότερες ασκήσεις βρίσκονται στην 
εργαλειοθήκη του  Pro-Skills. 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να κάνετε το καλωσόρισμα με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο, 
απλά καλωσορίζοντας θερμά τους συμμετέχοντες. Σημαντικό είναι να τους υποδεχόμαστε 
με ένα θερμό καλωσόρισμα ώστε να αισθάνονται καλά. 

 

 

2. Εισαγωγή του φορέα υποδοχής 

 
Οι συμμετέχοντες θα ήθελαν να μάθουν ποιόν φορέα εκπροσωπείτε  και ποιοι είστε. Γι 
'αυτό προτείνουμε να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση του φορέα σας και του εαυτού σας. 
Αυτό μπορεί να γίνει με μια σύντομη παρουσίαση με διαφάνειες ή απλά  προφορικά. 
 
 

3. Εισαγωγή του Pro-Skills 

 
Σας προτείνουμε να αποστείλετε  πληροφορίες σχετικά με την έννοια του Pro-Skills  πριν 
από την εκπαίδευση, π.χ. το βασικό εγχειρίδιο του Pro-Skills. Υποθέτουμε ότι οι 
εκπαιδευόμενοι θα έχουν μια σχετική περιέργεια σχετικά με την ιδέα του Pro-Skills. 
Μπορείτε να βρείτε μια παρουσίαση με διαφάνειες που επισυνάπτεται στο παρόν 
εγχειρίδιο, προκειμένου να δώσετε μια σύντομη εισαγωγή της προσέγγισης. Φαίνεται να 
είναι χρήσιμο να προσθέσετε κάποιες  πληροφορίες για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση (οργανωτικά κ.λπ.). 
 
 

4. Εισαγωγή των συμμετεχόντων με ένα δημιουργικό τρόπο 

 
Υπάρχουν αρκετές ασκήσεις στην εργαλειοθήκη που μπορούν  να χρησιμοποιηθούν για την 
εισαγωγή των συμμετεχόντων. Ένα παράδειγμα είναι η άσκηση «Βάλτε στη σειρά». Αυτή η 
άσκηση συνδυάζει σύντομες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες με έναν ενεργητικό 
τρόπο. 
 
 

5. Οι προσδοκίες / φόβοι των συμμετεχόντων 

 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τόσο προσδοκίες όσο και φόβους ίσως σχετικά με  την 
εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες χρειάζονται χρόνο και χώρο για να εκφράσουν αυτό που 
αναμένεται να κάνουν, δηλ. ποιες είναι οι επιθυμίες τους, οι ανάγκες και οι φόβοι τους 
σχετικά με την εκπαίδευση. Προτείνουμε την πραγματοποίηση της άσκησης «δέντρο 
προσδοκιών». Μπορείτε να επανέλθετε σε αυτήν την άσκηση και τα αποτελέσματά της, 
κατά το τέλος της εκπαίδευσης (βλ. ενότητα 6: Προβληματισμός και αξιολόγηση). 
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6. Παρουσίαση Φιλοσοφίας & Μεθοδολογίας 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρουσίαση διαφανειών που αφορούν στην φιλοσοφία 
και τη μεθοδολογία ως βάση της συζήτησης σας. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σας 
προτείνουμε να στείλετε εκ των προτέρων στους συμμετέχοντες την φιλοσοφία. Με αυτό 
τον τρόπο έχουν το χρόνο να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία. 
 
Καθώς η έννοια του Pro-Skills είναι διαφορετική από τις άλλες έννοιες εκπαίδευσης, σε ότι 
αφορά το ισχυρό φιλοσοφικό υπόβαθρο της, είναι σημαντικό να το επισημάνετε αυτό. Οι 
ασκήσεις που χρησιμοποιούνται δεν είναι μόνο για διασκέδαση: έχουν ένα βαθύτερο 
νόημα. 
 
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αντιδρούν με 
διαφορετικούς τρόπους σε αυτού του είδους των ασκήσεων ή να βρουν μια καλή ευκαιρία 
να ομολογήσουν πολύ βαθιά συναισθήματα και καταστάσεις. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτές 
θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη χρήση αυτών των τεχνικών και των παιχνιδιών, να 
χειριστούν τα δυναμικά που αναπτύσσονται με αποτελεσματικότητα και να είναι σε θέση 
να ελέγξουν την κατάσταση με την προσφορά εναλλακτικών λύσεων. Γι 'αυτό είναι 
σημαντικό να κάνουν ένα «συμβόλαιο» με τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να τους 
εμπλέξουν σε ορισμένες δεσμεύσεις και να καταστούν περισσότερο υπεύθυνοι για τις 
επιλογές τους. 
 
Ποιοι είναι στην ομάδα στόχου μας; Ανταλλαγή  εμπειριών των συμμετεχόντων για τις 
ομάδες-στόχου. 
 
Δώστε χρόνο σε αυτήν την εκπαίδευση για να συζητήσετε για τις ομάδες στόχου. Αν και οι 
ομάδες στόχου είναι μειονεκτούντα άτομα κατά κάποιο τρόπο και η ιδέα της εκπαίδευσης 
αφορά εκπαίδευση δεξιοτήτων για αυτούς, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι 
αγνοούμε ενδεχόμενες δεξιότητες που έχουν τα άτομα στην ομάδα – στόχου. Οι ομάδες 
στόχου μας κατέχουν δεξιότητες για να επιβιώνουν στα δικά τους περιβάλλοντα και αυτές 
είναι – όπως κάθε δεξιότητα – βασισμένες στην εμπειρία και τον προβληματισμό. Η 
εκπαίδευση του Pro-Skills προσφέρει έναν τρόπο να μετατρέψουμε αυτές τις δεξιότητες σε 
έναν πιο χρήσιμο και παραγωγικό τρόπο, σε μια ενεργή συμμετοχή που θα βοηθούσε να 
αλλάξουν οι συνθήκες μειονεξίας.  
Οι εκπαιδευόμενοι, θα ήθελαν να μεταφέρουν τις προσωπικές τους εμπειρίες με τις 
ομάδες στόχου και είναι σημαντικό να τους δοθεί χρόνος να τις αναφέρουν και να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους άλλους. Αυτό για παράδειγμα μπορεί να γίνει σε 
μικρές ομάδες όπου οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες. Επίσης 
μπορούν να συζητήσουν, πώς να μετατρέψουν επιζήμιες δεξιότητες σε χρήσιμες.    
 
 

7. Συζήτηση πάνω στην φιλοσοφία του Pro-Skills 

 
Η συζήτηση αυτή μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους που εξαρτώνται από των αριθμό 
των συμμετεχόντων. Σας προτείνουμε να σχηματίσετε μικρές ομάδες (μπορεί να γίνει με 
έναν διασκεδαστικό τρόπο, δείτε στην εργαλειοθήκη), και δώστε τους χρόνο να 
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συζητήσουν την φιλοσοφία του  Pro-Skills. Μερικές ερωτήσεις που θα βοηθούσαν να 
σκεφτούν για αυτό είναι οι παρακάτω: 

• Γιατί να προωθήσουμε τις βασικές δεξιότητες σε κοινωνικά μειονεκτούντες 
ενήλικες; 

• Τι πιστεύετε για την θεωρεία της κοινωνικής μάθησης; 

• Ποια είναι η σημασία ενός προστατευμένου μαθησιακού περιβάλλοντος; Γιατί 
είναι αυτό σημαντικό; 

• Γιατί να χρησιμοποιήσουμε παιχνίδια και ασκήσεις σχεσιοδυναμικής σαν 
εργαλεία;     

Ζητήστε από τις ομάδες να συγκεντρώσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους για την 
φιλοσοφία και την μεθοδολογία και παρουσιάστε τους τις σχετικές διαφάνειες στο τέλος. 

 

 

8. Παρουσίαση της ατζέντας / ενοτήτων 

 

Σας προτείνουμε μια σύντομη συνολική παρουσίαση της ατζέντας, των ενοτήτων και του 
χρονικού πλαισίου. 
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Ασκήσεις 

 

Άσκηση: Ιστός Αράχνης 

 

 
Χρονικό πλαίσιο:  15-25 λεπτά 

 

Χώρος:  εσωτερικός ή εξωτερικός 

 

Συμμετέχοντες: μέχρι 10 άτομα 

 

Υλικά : σχοινί, κορδέλα 

 

Διαδικασία: 
Χρησιμοποιώντας το σχοινί ή την κορδέλα, φτιάχνουμε έναν ιστό αράχνης 
και τον τεντώνουμε μεταξύ δύο δέντρων η δύο σταθερών σημείων σε ένα 
κλειστό χώρο. Ο ιστός θα πρέπει να είναι το λιγότερο 2 μέτρα σε ύψος. Οι 
τρύπες στον ιστό θα πρέπει να είναι τόσες όσοι και οι συμμετέχοντες και με 
τέτοιο εύρος που να μπορεί να χωρά ένα σώμα να περάσει ανάμεσα.   

Η δοκιμασία της ομάδας είναι να περάσουν όλα τα μέλη της μέσα από τον 
ιστό χωρίς να τον αγγίξουν. Αν ακουμπήσουν τον ιστό τότε όλη η ομάδα 
(προαιρετικό: μόνο το άτομο που ακούμπησε στον ιστό) θα πρέπει να 
ξεκινήσει από την αρχή. Αυτοί που τα κατάφεραν να περάσουν απέναντι δεν 
επιτρέπεται να γυρίσουν πίσω με σκοπό να βοηθήσουν τους άλλους. Η 
βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί μόνο από τα άτομα που στέκονται στην  ίδια 
πλευρά.  

 

Στόχος / σκοπός: 

Επικοινωνία ,συνεργασία, χάραξη στρατηγικής  

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
Συζητήσατε πρώτα την λύση ή ξεκινήσατε να κατευθείαν την δράση; 
Πόσο περιοριστικοί ήταν οι κανόνες; 

 

 

Πηγή: 

game pool of PFIFF, Hochschule Fulda 
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Άσκηση: Βάζω στην σειρά 

 

 

Χρονικό πλαίσιο: 10΄ 

 

Χώρος: εσωτερικός ή εξωτερικός, με αρκετό χώρο ώστε να σχηματιστεί μια 
μακριά σειρά με όλους τους συμμετέχοντες 

 

Συμμετέχοντες :  8 -25 

 

Υλικά : - 
 

 

Διαδικασία: 
Οι συμμετέχοντες στέκονται όρθιοι. Καλούνται να σχηματίσουν μια σειρά και 
να ταξινομηθούν βάση ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού, όπως: 

• το όνομα τους (με αλφαβητική σειρά) 

• το χρόνο που χρειάστηκαν για να έρθουν στην εκπαίδευση αυτή την ημέρα 

• το χρόνο από όταν άρχισαν να εργάζονται με την ομάδα-στόχου 

• ... 

 

Στόχος / σκοπός: 

Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή και αποκτούν κάποιες πρώτες 
πληροφορίες ο ένας για τον άλλον σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης. 

 

Πηγή: 

PRO-SKILLS 
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Άσκηση: Δέντρο Προσδοκιών  

 

 

Χρονικό πλαίσιο: ∼ 20 λεπτά 

 

Χώρος: εσωτερικός 

 

Συμμετέχοντες :  5-30 άτομα 

 

Υλικά :  πίνακας ανακοινώσεων (ένας ανά 10 άτομα το πολύ), μικρές  κάρτες σε 

δύο χρώματα (∼ 4 κάρτες ανά άτομο ανά χρώμα), στυλό, καρφίτσες 

 

Διαδικασία: 

Ζωγραφίζετε το περίγραμμα ενός δέντρου πάνω σε 
ένα μεγάλο χαρτί στον πίνακα ανακοινώσεων. Οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να καταγράψουν τις 
προσδοκίες και τους φόβους τους σχετικά με το 
εκπαιδευτικό σεμινάριο σε μικρές  κάρτες, οι 
κάρτες προσδοκιών να έχουν διαφορετικό χρώμα 
από τις κάρτες φόβου. 

Στη συνέχεια, οι κάρτες καρφιτσώνονται στο 
δέντρο, οι προσδοκίες για την κορυφή του 
δέντρου, οι φόβοι στο κάτω μέρος. Οι 
συμμετέχοντες ή ο εκπαιδευτής βάζουν τις κάρτες 
με τέτοιο τρόπο ώστε οι προσδοκίες και οι φόβοι 
που επαναλαμβάνονται να γίνονται ορατοί. 

Εάν έχετε μια μεγάλη ομάδα,  χωρίστε την σε υποομάδες με το πολύ 8-10 άτομα 
και φτιάξτε τα αντίστοιχα δέντρα. 

 

Στόχος / σκοπός: 

Γίνονται ορατές οι προσδοκίες και οι φόβοι των συμμετεχόντων σχετικά με την 
εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε τις ανεπαρκείς και μη ρεαλιστικές 
προσδοκίες πριν ξεκινήσουν οι εκπαιδευτικές ενότητες και να δοθούν  
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους φόβους. 

Υπάρχει η πιθανότητα να επανεξετάσουμε αυτό το δέντρο προσδοκιών στο τέλος 
του σεμιναρίου και να συζητήσουν ποιες προσδοκίες και ποιοι φόβοι 
εκπληρώθηκαν ή όχι. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους στο τέλος της 
εκπαίδευσης να επισκεφθούν το δέντρο και 

- Αφαιρέστε τις κάρτες με τις προσδοκίες που εκπληρώθηκαν και τις κάρτες 
με τους φόβους που δεν ήταν σημαντικοί. Αυτές οι κάρτες τοποθετούνται 
σε ένα μικρό κουτί κάτω από το δέντρο. 

- Αφήστε τις κάρτες με τις προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν και τις 
κάρτες με τους φόβους που έγιναν πραγματικότητα. Αυτές οι κάρτες 
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παραμένουν στο δέντρο. 

Το δέντρο προσδοκιών που προκύπτει δεν θα πρέπει να σχολιάζεται. 

 

Πηγή: 
Mekka 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
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«Δεν πρέπει να προσποιούμαστε ότι κατανοούμε  τον κόσμο 
μόνο μέσω  της νόησης. Η κρίση της νόησης, είναι μόνο μέρος 

της αλήθειας» 

Carl Gustav Jung 

Εισαγωγή και ορισμός  

Αυτό που εννοούμε με τον όρο προσωπικές δεξιότητες είναι η ικανότητα να σκεφτόμαστε  
και να ρυθμίζουμε εσωτερικές έννοιες και διαδικασίες, όπως συναισθήματα, γνώσεις και 
τη δική μας ταυτότητα. 

 

Στην καθημερινή ζωή, οι 
προσωπικές δεξιότητες, μαζί με τις 
κοινωνικές και διαχειριστικές μας 
ικανότητες, λειτουργούν 
ταυτόχρονα σε μια αμοιβαία σχέση. 

Ο στόχος των δραστηριοτήτων των 
προσωπικών δεξιοτήτων είναι να 
προβληματιζόμαστε σχετικά με 
κάθε δεξιότητα και ικανότητα, ώστε 
να διευκρινίσουμε και να 

γνωρίσουμε κάθε συστατικό και την διαδικασία που συμβαίνει σε διαπροσωπική  
διάσταση. 

 

Θεωρούμε ως προσωπικές δεξιότητες με ένα σύνθετο τρόπο: 

 
- Συναισθήματα και ρύθμιση συναισθημάτων: την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε  

και να εκφράζουμε τα συναισθήματα μας. 
 

- Γνώση, περισυλλογή, ρεαλιστική αυτοαξιολόγηση, ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων,  ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε  τις δικές μας επιθυμίες και 
πόθους, εντοπισμός των εμποδίων και των πόρων, καθορισμός στόχων, λήψη 
αποφάσεων. 

 
- Ταυτότητα και αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση:  προσδιορισμός των αξιών και των 

πεποιθήσεων. 
 

(Εκπαιδευτική ιδέα του Pro-Skills παράγραφος 3.2) 

                                     ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Συναίσθημα και 

ρύθμιση 

συναισθημάτων 

Νόηση  
εντοπισμός των εμποδίων 

και των πόρων  

Ταυτότητα και 

αυτοεκτίμηση 
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Γιατί είναι σημαντικό να εργαζόμαστε πάνω στις προσωπικές δεξιότητες με κοινωνικά 

μειονεκτούντα άτομα; 
 
Όπως αναφέρεται στην εκπαιδευτική ιδέα του Pro-Skills, «κοινωνικά μειονεκτούντα 
άτομα» είναι όλοι οι άνθρωποι των οποίων τα δικαιώματα, είτε πρόκειται για υλικά είτε 
για πολιτιστικά, δεν αναγνωρίζονται, και των οποίων οι δυνατότητες και δεξιότητες, όποιες 
κι αν είναι, δεν γίνονται παραδεκτές. 
 
"Αυτή η κατάσταση μειονεξίας έχει δημιουργηθεί από ένα σύμπλεγμα παραγόντων και της 
αλληλεπίδρασής τους, η οποία εμποδίζει την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων αυτών" (O. 
De Leonardis 2000). 
 
Από τη μία πλευρά μπορούμε να βρούμε περιπτώσεις ριζικά μειονεκτούντων ατόμων οι 
οποίοι έχουν έλλειψη πόρων, και των οποίων παραβιάζονται συχνά  τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 
 
Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να περιλάβουμε το σύνολο του αστικού αποκλεισμού σε 
πολλές και συχνές λανθάνουσες μορφές, την παθητικότητα και την αλλοτρίωση που 
προκύπτουν από τη συμμετοχή των πολιτών στο τοπικό επίπεδο, όπου η ιδιότητα του 
πολίτη δεν είναι όντως πραγματοποιήσιμη (Bauman, 1999?. Beck et al, 1997). 
 
Θα πρέπει να εξετάσουμε ολόκληρο το σύμπλεγμα και κάθε ασταθή κατάσταση με την 
οποία πολλά άτομα έρχονται αντιμέτωπα, συχνά ξαφνικά και χωρίς καμία προετοιμασία. 
(Ιδέα εκπαίδευσης του Pro-Skills κεφάλαιο 2.4) 
 

Οι ψυχολογικές πτυχές που επηρεάζουν τα μειονεκτούντα άτομα είναι η αίσθηση του ότι 

είναι θύματα ειδικών συνθηκών ή του συνόλου της κοινωνίας, αντιλαμβάνονται τους 

εαυτούς τους συχνά ως αδύναμους, ή με ένα προφανή τρόπο πάσχουν από χαμηλό 

επίπεδο αυτοεκτίμησης και αυτο-αποτελεσματικότητας. Από την άλλη πλευρά, μπορεί 

να διαθέτουν αρκετούς πόρους οι οποίοι όμως δεν αναγνωρίζονται εξαιτίας εθνικών και 

πολιτισμικών διαφορών. 

 

Σε κάθε περίπτωση, τα μειονεκτούντα άτομα που αποφασίζουν να ξεκινήσουν μια 

διαδικασία αλλαγής, χρειάζεται κυρίως να επαναπροσδιορίσουν την προσωπικότητα και 

την ταυτότητά τους και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό αν βρίσκονται την παρούσα 

στιγμή σε μια κατάσταση κρίσης από την οποία θέλουν να ξεφύγουν. 

 
Το ξεκίνημα για μια νέα διαδικασία προσωπικής αλλαγής απαιτεί κινητοποίηση και 
καθορισμό των αναγκών και επιθυμιών. Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ιδέα της 
Εκπαίδευσης του Pro-Skills: 
 
Η κινητοποίηση για δια βίου μάθηση θα προκύψει από τα κίνητρα και τις ανάγκες του 
ατόμου. Αυτά ποικίλλουν από άτομο σε άτομο και μπορεί επίσης να αλλάζουν με την 
πάροδο του χρόνου. 
Η σημαντικότερη βασική προϋπόθεση για την διέγερση των κινήτρων είναι το ότι οι 
άνθρωποι ανακαλύπτουν και καθορίζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους! Μερικοί 
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άνθρωποι ούτε σκέφτονται τις επιθυμίες τους, ούτε γνωρίζουν ποιες πιθανές επιλογές θα 
μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον. Έτσι μπορεί να είναι χρήσιμο να υποστηριχθεί ένα 
άτομο έτσι ώστε πραγματικά να συλλογιστεί τα κίνητρα και τις ανάγκες του (Ιδέα της 
Εκπαίδευσης του Pro-Skills κεφάλαιο 2.2 παράγραφος β). 
 

Για τους λόγους αυτούς, η προτεραιότητα της εκπαίδευσης του Pro-Skills είναι να 

προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εργαστούν πάνω στις προσωπικές τους 

δεξιότητες. 

 

 Οι προσωπικές δεξιότητες με την έννοια της προσέγγισης της προαγωγής της υγείας 

 
Οι εκπαίδευση στις προσωπικές δεξιότητες, πραγματοποιείται μέσα από μια προσέγγιση 
της προαγωγής της υγείας. Ο εκπαιδευτής εργάζεται για τη βελτίωση της ενδυνάμωσης 
των συμμετεχόντων και των πόρων, καθώς υποτίθεται ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση να 
ελέγχουν και να διαχειρίζονται την ευημερία και την υγεία τους. 
Η αρχή της προαγωγής της υγείας είναι ότι η υγεία είναι το αποτέλεσμα της 
συμπεριφοράς, των στάσεων και του τρόπου ζωής, και φυσικά γενετική προδιάθεση σε μια 
περίπλοκη αλληλεπίδραση με το κοινωνικό πλαίσιο. Οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για το 
επίπεδο της υγείας τους και συμμετέχουν σε μια ενεργή διαδικασία για τη βελτίωση της 
κατάστασης της υγείας τους. Η ευημερία την οποία οι άνθρωποι μπορούν να γευτούν με 
αυτόν τον τρόπο εξαρτάται από το επίπεδο της αυτο-αποτελεσματικότητας τους και της 
αντίληψής τους για το πόσο μπορούν να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τα γεγονότα της 
ζωής ή πόσο αισθάνονται ανήμποροι να κάνουν οτιδήποτε.  
Η προσέγγιση της προαγωγής της υγείας εργάζεται για να βελτιώσει και να ενισχύσει τις 
ικανότητες των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους, να διαχειρίζονται τη ζωή τους και τις 
συνθήκες υγείας και να αντιμετωπίζουν προβλήματα και καταστάσεις κρίσης στο 
κοινωνικό πλαίσιο και την καθημερινή τους ζωή.   
Οι προσωπικές δεξιότητες είναι θεμελιώδους σημασίας σε αυτή την προσέγγιση. Υπάρχει 
μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της εργασίας πάνω στις προσωπικές δεξιότητες και της 
εργασίας πάνω στην προσωπικότητα και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, όταν δεν 
λειτουργούν με το σωστό τρόπο. 
Η κύρια διαφορά είναι η παραδοχή ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί και δεν έχουν 
διαταραχθεί. Είναι σημαντικό να κοιτάξουμε προς το μέλλον και όχι το παρελθόν, επειδή 
σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι απαραίτητο για τα άτομα να "διορθώσουν" κάτι που πήγε 
στραβά, αλλά να βρουν έναν καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις με την 
έννοια της πιο καρποφόρας προσαρμογής. 
Σε κάθε περίπτωση, η εργασία πάνω στις προσωπικές δεξιότητες, την ικανοποίηση των 
αναγκών και τον προσδιορισμό ταυτότητας μπορεί να ανοίξει ορισμένες σημαντικές πτυχές 
της προσωπικής ιστορίας, ίσως ακόμη και μερικά προσωπικά ψυχολογικά προβλήματα, 
έτσι, αν χρειαστεί, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να προσφέρουμε τις ευκαιρίες και 
τον προσανατολισμό προς την ψυχολογική υποστήριξη. 
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Μεθοδολογία 

Πώς να δουλέψετε πάνω στις προσωπικές δεξιότητες 

Η εκπαίδευση των προσωπικών δεξιοτήτων επικεντρώνεται στο ατομικό επίπεδο και την 
προσωπική διάσταση. 
 
Ο κύριος στόχος είναι να ενισχυθεί η αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας ως   βασική 
δεξιότητα για να ξεκινήσει μια διαδικασία προώθησης των ικανοτήτων μας. Επιπλέον, 
είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αυτογνωσία και η ταυτότητα και να βοηθηθεί κάθε 
συμμετέχοντας να κινητοποιηθεί και να αναγνωρίσει τις ανάγκες του. 
Αυτές είναι θεμελιώδεις διαστάσεις όταν αρχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω στις 
προσωπικές δεξιότητες, με την έννοια της ενδυνάμωσης. 
 
Για να εργαστεί κανείς πάνω σε αυτές τις προσωπικές διαστάσεις, υπάρχουν 
συγκεκριμένες μεθοδολογίες που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων. 
 
Αυτή η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι βασισμένη σε: 
 
Άμεση και προσωπική δέσμευση του κάθε συμμετέχοντα σε μια ενεργή συνεδρία: Αυτό 
επιτρέπει να προκύψει μια διαδικασία προσωπικών δεξιοτήτων, να αναγνωριστεί, να 
παρατηρηθεί, και στη συνέχεια να αυτο-οργανωθεί. 
 
Ομαδική εργασία και μια διαδικασία ανταλλαγής: Κάθε συμμετέχων μπορεί να μοιραστεί 
και να ανταλλάξει ιδέες, συναισθήματα, εμπειρία, και συγκεκριμένες απόψεις με άλλα 
μέλη της ομάδας. 
 
Η ομάδα έχει ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ενδοσκόπηση. Μέσα από τα άλλα μέλη 
της ομάδας, κάθε συμμετέχων κάνει ενδοσκόπηση και δίνει προβληματισμό σχετικά με τις 
διάφορες πτυχές της ενδοπροσωπικής διάστασης. Μπορεί να αντιληφθεί μια κάποια 
ομοιότητα με τους άλλους, αλλά η υποκειμενικότητα του είναι εξασφαλισμένη, σεβαστή 
και ενισχυμένη όταν εμπλουτίζεται από τις συνεισφορές της ομάδας. 
 
Για να δουλέψουμε πάνω στις προσωπικές δεξιότητες με ενεργή μεθοδολογία και μια 

ομαδική διαδικασία, είναι απαραίτητο να φροντίσουμε ορισμένες σημαντικές πτυχές 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης: 

 
 
Ομαδική εργασία πάνω στις προσωπικές δεξιότητες 

 
Η ύψιστη προτεραιότητα για να διευκολυνθεί το έργο της ομάδας είναι η  ατμόσφαιρα που 
θα δημιουργηθεί, γιατί χρησιμοποιούμε την ομάδα για τη συμμετοχή του κάθε μέλους της 
στην εμπειρία,  στο να ανακαλύψει και να εκφράσει τον εαυτό του και ορισμένα σημαντικά 
στοιχεία της προσωπικότητάς του και της προσωπικής του  ιστορίας.  
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Ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να προσέξει: 
 

• Την ατμόσφαιρα: να δημιουργήσει εμπιστοσύνη και ασφάλεια, μια χαλαρή και 
φιλική κατάσταση στην ομάδα. 

 
• Την σχέση: να δώσει απλές οδηγίες, μια σαφή και καθορισμένη κατάσταση η οποία 

μπορεί να ανοίξει τις σχέσεις και να δώσει την ευκαιρία να εκφραστούν. 
 

• Την Σταδιακή εισαγωγή: να δώσει σε κάθε συμμετέχοντα την δυνατότητα να 
εισέλθει στην κατάσταση σταδιακά, με σεβασμό στον προσωπικό του "χρόνο" και 
"θέληση" ( πρέπει να διασαφηνίζεται εδώ ότι αν δεν θέλουν να «ανοίξουν τους 
εαυτούς τους",  αυτό είναι δυνατό). 

 
• Την κυκλικότητα: να δώσει σε όλους τους ανθρώπους στην ομάδα τον ίδιο χρόνο 

και την ίδια δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους, την εμπειρία τους και την 
ιστορία τους. 

 
Δουλεύοντας σε ομάδες μπορεί να είναι πολύ βοηθητικό στην επίτευξη καλών 
αποτελεσμάτων: 
 

- Τα άτομα μπορούν να εφαρμόσουν  νέες δεξιότητες 
- Να χτίσουν  ή να αποκαταστήσουν  την εμπιστοσύνη σε άλλους  ανθρώπους 
- Να αναπτύξουν ικανότητες για να βοηθήσουν τους άλλους 
- Να μειωθεί η απομόνωση τους. 

 
Επίσης θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες παρέχουν αμοιβαία ανατροφοδότηση. Η ομαδική 
ατμόσφαιρα βοηθάει τους ανθρώπους να ανοιχτούν, να διηγηθούν  ιστορίες και να 
μάθουν ο ένας από τον άλλο. Ένα ασφαλές περιβάλλον στην ομάδα επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες να επιτύχουν κάποια οικειότητα στις σχέσεις και βοηθά να χτιστεί, να 
ενισχυθεί, ή να ανακατασκευαστεί η εικόνα του εαυτού τους. 
 
Ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να δώσει προσοχή στην διατήρηση ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος (πράγμα το οποίο μερικές φορές δεν είναι εύκολο όταν η ομάδα χάνεται 
στη θύελλα των συναισθημάτων και της στοργής) και στην σύνδεση με τον κάθε 
συμμετέχοντα. 
 
Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέλος της ομάδας δίνει ανατροφοδότηση, 
ξεκινώντας από την προσωπική άποψη και τις εμπειρίες του, και ότι δεν κρίνει ή δίνει 
ερμηνείες ή συμβουλές στους άλλους. 
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ΕΝΕΡΓΗ ΜΕΘΟΔΟΣ για να ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι ενεργές μέθοδοι είναι σημαντικοί για την εξάσκηση των διαφορετικών δεξιοτήτων στην 
ομάδα σε μια προστατευμένη κατάσταση. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, κάθε συμμετέχων μπορεί να έχει την ευκαιρία να 
δοκιμάσει αποτελεσματικά τις προσωπικές του δεξιότητες σε συγκεκριμένες συμπεριφορές 
που μπορούν να παρατηρηθούν  και να ρυθμιστούν (για παράδειγμα: στην έκφραση 
συναισθημάτων, στην επίλυση προβλημάτων, στην λήψη αποφάσεων). 

Είναι σημαντικό να αφήσουμε την ομάδα και  κάθε συμμετέχοντα να εκφράσουν τα 
προσωπικά τους χαρακτηριστικά: κάθε συμμετέχων μπορεί να έχει μια σχετική θετική 
εμπειρία του στο να ακούγεται και να γίνεται αποδεκτός από την ομάδα και  έτσι να δώσει 
μια προσωπική συμβολή στη δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας με το να ακούει και να 
αποδέχεται διαφορές ή και άλλες γνώμες .  

Για να έρθει σε επαφή με τους άλλους ώστε να εργαστεί και να προβληματιστεί σχετικά με 
την ταυτότητα, την  γνώση, και τις ρυθμιστικές διαδικασίες όπως  τα συναισθήματα, είναι 
σημαντικό να ενισχυθούν οι θετικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων, προκειμένου να αποδειχθούν και να παρατηρηθούν οι  
προσωπικές δεξιότητες στη διαπροσωπική συμπεριφορά. 

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές και δραστηριότητες που 
διευκολύνουν την έκφραση, όπως το σχέδιο, την ζωγραφική, τον χορό, το 
δραματοποιημένο παίξιμο. Μπορούν να είναι χρήσιμα στο να εκπροσωπούν συμβολικά 
εμάς, τα συναισθήματά μας, τη συμπεριφορά και τη γνώση μας: αυτού του είδους η 
μεθοδολογία μπορεί να διευκολύνει την έκφραση του προσωπικού περιεχόμενου, το 
οποίο δεν είναι εύκολο να εκφραστεί με λεκτική μορφή, πιο αυθόρμητα και ελεύθερα έτσι 
ώστε να δημιουργηθούν νέες προσωπικές σκέψεις και αυτογνωσία. 

 

Η Ενεργή μεθοδολογία μπορεί να επιβεβαιώσει τις ΑΡΧΕΣ της Προσέγγισης του Pro-Skills 

 

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Κάθε συμμετέχων μπορεί να επιλέξει το επίπεδο της συμμετοχής στις 
δραστηριότητες και να αποφασίσει αν θα μοιραστεί και θα ανοίξει τον εαυτό του. 

• ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την 
ανατροφοδότηση  του σχετικά με τη συνεδρία και  να αξιολογήσει τη 
δραστηριότητα από μια διαφορετική άποψη,  εκφράζοντας ανάγκες και κίνητρα. 

• ΕΥΕΞΙΑ.  Εκφράζοντας τους εαυτούς τους σε μια προστατευμένη κατάσταση μέσα 
στην ομάδα, μπορεί να δώσει στους συμμετέχοντες μια καλή ευκαιρία να 
δοκιμάσουν μερικά από τα οφέλη των ανάλογων σχέσεων και να αρχίσουν να 
βλέπουν την κατάστασή τους με διαφορετικό τρόπο, αναγνωρίζοντας τους πόρους 
και τις πιθανότητες. 
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Δομή της συνεδρίας 

Η πρόταση αφορά στην οργάνωση μιας συνεδρίας προσωπικών δεξιοτήτων  προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια διαδικασία σε συνδυασμό με την ενεργό μεθοδολογία: 

 

1. Προθέρμανση: 

Αυτή είναι η πρώτη δραστηριότητα. Προτείνεται στην ομάδα, έτσι ώστε να μπορούν να 
ξεκινήσουν επαφή μεταξύ τους, να γνωρίσουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εκπαίδευσης 
και επίσης να αρχίσουν να συμμετέχουν σε μια νέα εκπαιδευτική εμπειρία.  

Οι δραστηριότητες σε αυτή τη φάση πρέπει να είναι πολύ απλές, επιτρέποντας κίνηση, 
αλληλεπίδραση και ανταλλαγή έτσι ώστε να δημιουργηθούν  καλά συναισθήματα και μια 
θετική ατμόσφαιρα στην ομάδα. Η δραστηριότητα μπορεί να παραθέσει το κύριο θέμα, 
πάνω στο οποίο θα εργαστεί η ομάδα  (για παράδειγμα, το συναίσθημα και η ρύθμιση 
συναισθήματος. Η δραστηριότητα προθέρμανσης θα μπορούσε να είναι: μετακινούμαι 
γύρω στο χώρο και όταν συναντώ κάποιο άλλο άτομο μπορώ να πω "γεια" και στη 
συνέχεια να ονοματίσω  ένα συναίσθημα, ή μπορώ να πω "αισθάνομαι ...").  

 

2. Ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων / Σκοπός της συνεδρίας: 

Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο της εισαγωγής, και ο αρχηγός της ομάδας μπορεί να 
προτείνει το θέμα της συνεδρίας και τις πτυχές που θα αντιμετωπιστούν. Οι συμμετέχοντες 
πρέπει να έχουν το χρόνο και χώρο για να εκφράσουν αυτό που περιμένουν να κάνουν, 
ποιες είναι οι επιθυμίες τους, οι ανάγκες και οι φόβοι τους σχετικά με αυτήν την πρόταση. 

 

3. Ασκήσεις και  προβληματισμός: 

Αυτή είναι η κύρια φάση της συνεδρίας. Παρέχει μία ή περισσότερες δραστηριότητες για 
τη διαχείριση του περιεχόμενου και των συνδεόμενων  πτυχών του προτεινόμενου 
θέματος (επίλυση προβλήματος) της συνεδρίας και για να εμπλέξει κάθε συμμετέχοντα σε 
αυτό. 

Μετά τη δραστηριότητα, είναι σημαντικό να ξεκινήσει μια  διαδικασία ανταλλαγής και 
μοιράσματος στην ομάδα  για να δημιουργηθεί προβληματισμός  και να επιτραπεί σε κάθε 
συμμετέχοντα να έχει μια προσωπική  επεξεργασία. 

 

4. Αξιολόγηση: 

Στο τέλος της συνεδρίας είναι σημαντικό να ζητήσετε μια αξιολόγηση σχετικά με τις 
δραστηριότητες, την ατμόσφαιρα της ομάδας, σχετικά με την αναγνώριση νέων 
δεξιοτήτων, νέων πληροφοριών και την γνώση του πώς είναι δυνατόν να τις 
χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή ζωή. 

Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με δημιουργικό τρόπο και απλά 
εργαλεία (όχι μόνο με προφορικά ερωτηματολόγια)  έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι 
συμμετέχοντες στην έκφραση των απόψεων τους, αυθόρμητα και ειλικρινά.  
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5. Παράδειγμα μιας συνεδρίας 

α) Προθέρμανση: Άσκηση «δύο αλήθειες και ένα ψέμα» 

β) Σκοπός της συνεδρίας, οι ανάγκες των συμμετεχόντων:  ανταλλαγή και καταγραφή  των 
βασικών απόψεων 

γ) Δραστηριότητες: 

1. Άσκηση «Αγάλματα συναισθημάτων» - σε μια μικρή ομάδα 

2. Άσκηση «Πορτρέτο του εαυτού σε πραγματικό μέγεθος» 

 

δ) Ανταλλαγή σε μικρές ομάδες σχετικά με την εμπειρία 

ε) Ανταλλαγή στην Ολομέλεια - προβληματισμός σχετικά με τις βασικές απόψεις για   την    
ρύθμιση συναισθήματος / ταυτότητας 

στ) Αξιολόγηση: Άσκηση «σάντουιτς» 
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Ασκήσεις: 

Άσκηση: Πορτρέτο του εαυτού σε πραγματικό μέγεθος 

 

 

 

Χρονικό πλαίσιο: ~ 90 λεπτά 

 

Χώρος:  εσωτερικός / εξωτερικός 

 

Συμμετέχοντες : 2 -15 άτομα 

 

Υλικά :  
Χρώματα, κηρομπογιές, χρωματιστά μολύβια, λαδομπογιές, περιοδικά, υλικά με 
διαφορετική υφή, υφάσματα, χρωματιστές χαρτοπετσέτες, σφουγγάρια, πινέλα, δοχεία 
νερού, κόλλα, ψαλίδια, μεγάλα κομμάτια χαρτιού (ρολό χαρτιού περίπου 2 μέτρα για 
κάθε άτομο)….    
 

 

Διαδικασία: 
Καθένας από τους συμμετέχοντες απλώνει ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί στο πάτωμα, 
ξαπλώνει πάνω του και ζητά από κάποιον να ζωγραφίσει στο χαρτί το περίγραμμα του 
σώματός του με ένα μολύβι. Όταν τελειώσει αυτό, κόβουν το περίγραμμα τους και το 
χρησιμοποιούν ως ένα ομοίωμα πραγματικού μεγέθους. Μερικές ιδέες του πώς να 
‘‘γεμίσουν’’ το ομοίωμά τους είναι να κάνουν ένα κολλάζ, να το ζωγραφίσουν, να 
γράψουν λέξεις που χωράνε στην σιλουέτα ή να το κάνουν μέρος ενός αφηρημένου 
πίνακα…. 
Ο εκπαιδευτής προσπαθεί να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες με σχόλια όπως: 
Για την συμμετοχή σε αυτήν την άσκηση χρειάζεται κουράγιο , όχι ταλέντο. 
Προσπαθήστε να ρίξετε μια ειλικρινή ματιά στον εσωτερικό σας κόσμο (φόβοι, κίνητρα, 
προσωπικότητες). 
Αναρωτηθείτε «ποιος είμαι;» Μόλις ολοκληρωθούν τα έργα πρέπει να αναρτηθούν στον 
τοίχο και όλοι πρέπει να προσπαθήσουν να πουν πως ένιωσαν όταν δημιουργούσαν το 
ομοίωμά τους και πως νοιώθουν τώρα βλέποντας το.     

 

Στόχος / σκοπός: 
- Έκφραση και εξερεύνηση σκέψεων, αισθημάτων και συμπεριφορών. 
- Αύξηση της αυτογνωσίας, βελτίωση αυτοπεποίθησης, εξέλιξη της έννοιας της 

ταυτότητας , ποιο ανοιχτή επικοινωνία.   

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
- Πως νοιώθουν τα άτομα από την συμμετοχή τους στην άσκηση; 
- Είναι βοηθητική αυτή η μέθοδος για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους; 
- Τι είναι ασφαλέστερο για αυτούς : το μη λεκτικό ή το λεκτικό μέρος της 

άσκησης; 

 

Πηγή: Pro-Skills 
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Άσκηση: Αγάλματα συναισθημάτων  

 

 
Χρονικό πλαίσιο: 30 λεπτά 

 

Χώρος:  εσωτερικός ή εξωτερικός 

 

Συμμετέχοντες : μικρές η μεσαίες ομάδες 

 

 

Υλικά : χαρτιά / στυλό 

 

Διαδικασία: 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να περπατήσουν στον χώρο και να σκεφτούν ποια είναι 
τα διάφορα συναισθήματα που νοιώθουν στην καθημερινή τους ζωή. 
Πρέπει να γράψουν το όνομα των συναισθημάτων σε ένα χαρτί τοποθετημένο 
στον τοίχο. 
Ο εκπαιδευτής διαβάζει δυνατά ένα συναίσθημα από το χαρτί και βάζει το χέρι 
του στον ώμο ενός συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων πρέπει να εκφράσει το 
συναίσθημα σαν να ήταν άγαλμα κάποιου που νοιώθει …….( φόβο, περιέργεια, 
έκπληξη, κλπ.) 
 

 

Στόχος / σκοπός: 
Βοηθά στο να αντιληφθούμε και να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. 
 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
Δυσκολευτήκατε στο να προσδιορίσετε και μετά να εκφράσετε τα συναισθήματα; 
 

 

Πηγή: Marmocchi P., Dall’Aglio C., Zannini M.,(2004),Educare le life skills, 

Erickson,Trento 
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ENOTHTA 3: KOINΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
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“Οι κοινωνικές δεξιότητες δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως η 

συμπεριφορά .Μάλλον είναι συνιστώσες της συμπεριφοράς που 

βοηθούν ένα άτομο να κατανοήσει και να προσαρμοστεί μια σειρά 

κοινωνικών περιβαλλόντων.” 
Steedly et al., 2008 

 

Εισαγωγή και ορισμός 

Στην ιδέα των δεξιοτήτων ζωής του Pro-Skills, οι κοινωνικές δεξιότητες συνδέονται με 
διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και εστιάζουν στην ικανότητα να είναι κάποιος 
ενεργό και αυτόνομο μέρος αυτών των διαφορετικών περιβαλλόντων. Ο σκοπός μας στην 
εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι να ξεκινήσουμε  αυτήν την πορεία και να 
βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες να αναπτυχθούν σε ενεργούς και αυτόνομους πολίτες, 
ικανούς να συνδέονται με άλλους ανθρώπους και από αυτήν την θέση επίσης να 
συμφωνούν η να διαφωνούν αφού έχουν  πρώτα αναλογιστεί ποιους σκοπούς  και ηθικές 
αξίες ασπάζονται. 1 

Το να κατέχει κάποιος τις κοινωνικές δεξιότητες σημαίνει ότι είναι σε θέση να διαχειρίζεται 
και να χρησιμοποιεί όλες αυτές τις δεξιότητες σε μια σειρά κοινωνικών καταστάσεων. Ο 
σκοπός μας είναι να επιτευχθεί μια γνωριμία των κοινωνικών δεξιοτήτων σε διαφορετικές 
κοινωνικές καταστάσεις και επίσης να αναπτυχθεί μια επιπρόσθετη ικανότητα στην 
κατάκτηση αυτών των δεξιοτήτων. 
 
 

Μεθοδολογία 

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, η ιδέα του Pro-Skills concept προσδιορίζει δύο 
σημαντικές περιοχές-κλειδιά για να εστιάσει κάποιος στην εκπαίδευση. Το κτίσιμο της 
εμπιστοσύνης και οι συνδέσεις.  

Η εμπιστοσύνη είναι ο βασικός παράγοντας που χρειάζεται για να συνδεθεί κάποιος με 
τους άλλους και να δρα με ένα ενεργό και αυτόνομο τρόπο, να παίρνει αποφάσεις, να 
προχωρά, να επηρεάζει  η να αποσύρεται.  

Κάθε αλληλεπίδραση είναι βασισμένη πάνω σε μία λογική ( ακόμα και αν οι παριστάμενοι 
δεν μπορούν να δουν αυτήν την λογική σε μια δεδομένη στιγμή). Βασικά, αυτό σημαίνει 
ότι κάποιος αναπτύσσει προσδοκίες ανταποδοτικής αξίας όταν αποφασίσει να 
αλληλεπιδράσει η όχι. Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό όταν συζητάμε  για την 
προθυμία κάποιου να συμμετέχει η όχι. Μερικές φορές συμμετέχουμε απρόθυμα αλλά 

                                                           
8 Αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις απαιτούν διαφορετικές κοινωνικές δεξιότητες. 

Αυτό συζητείται για παράδειγμα στο 
Aspund, J. 1987. Det sociala livets elementära former (Οι βασικές φόρμες της 

κοινωνικής ζωής στην υποτυπώδη μας μετάφραση).Η βασική δεξιότητα που αποκαλύπτεται σε αυτήν την 
εργασία λέει ότι είναι απαραίτητο για να δράσει κάποιος συνειδητά σε διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις, 
να μπορεί να αποφασίσει σε ποια απάντηση να ενδώσει σε οποιαδήποτε κοινωνική αλληλεπίδραση, π.χ να 
ανταποκριθεί η να μην ανταποκριθεί. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
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αυτό είναι επίσης  τα αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης η της έλλειψής της και είναι συνήθως 
οι ανθρώπινες συνθήκες η οι συνδέσεις με τους    άλλους που χτίζουν  είτε την 
εμπιστοσύνη η τον φόβο ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ως μη εμπιστοσύνη. 

Μπορούμε να προσδιορίσουμε τέσσερεις διαστάσεις όταν περιγράφουμε το φαινόμενο 
της εμπιστοσύνης (Straker 2009):  

 

Πρόβλεψη – αυτή  συνδέεται με την αίσθηση συνοχής που έχουμε (Antonovsky 1991; 
Frankel 1977), και σημαίνει ότι φανταζόμαστε ποιο πρόκειται να είναι το εργαλείο που θα 
παρεμβάλλουμε για να καθορίσουμε το πεπρωμένο μας. Για μια φορά ακόμα αυτό μπορεί 
επίσης να βασιστεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης. 

 

Ανταλλαγή αξιών – αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο μια απόφαση λογικής που βασίζεται 
στην πρόβλεψη να μπορείς να κάνεις λογαριασμούς.  Αυτή η διάσταση  μπορεί να 
λειτουργεί για να αλλάξεις τις συνθήκες η για να αποφύγεις την τιμωρία. 

 

Καθυστερημένη αμοιβαιότητα – αυτή είναι ισοδύναμη αυτού που καλούμε αλληλεγγύη. H 
αλληλεγγύη δεν είναι το μοίρασμα του πλούτου για φιλανθρωπικούς λόγους. Είναι μια 
πράξη ανάμεσα σε ισότιμα μέλη που κατά κάποιο τρόπο μετράει ότι μπορεί κάποιος να 
λάβει την ίδια προσοχή και ενδιαφέρον με διαφορετικούς ίσως τρόπους και σε 
διαφορετικό χρόνο. 

Εκτεθειμένη ευαλωτότητα, που συνδέεται με την ανάγκη μας να είμαστε συνδεδεμένοι 
και να μας φροντίζουν. Αυτή η ανάγκη είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να μας θέσει σε 
κίνδυνο κακοποίησης. Ακόμα και αν υπάρχει λογική εξήγηση καμιά φορά καταλήγουμε να 
επιλέγουμε να γινόμαστε μέρος μιας  κατάστασης που μας βλάπτει (Fromm 1982).  

 
Όταν διαπραγματευόμαστε αυτές τις τέσσερεις διαστάσεις κατά την εκπαίδευση είναι 
πρωταρχικό να συνδεόμαστε με τους άλλους και αυτό είναι  
επίσης η βάση της επικοινωνίας και της  
ανάπτυξης δυναμικών μέσα στην ομάδα  
( συμπεριλαμβανομένης και της  
διαχείρισης συγκρούσεων).Επιπρόσθετα  
αυτό αποτελεί και την βάση της συνεργασίας  
και στην περίπτωση αυτή σχηματίζεται  
το θεμέλιο της συνεργατικής μάθησης,  
της  παραγωγικής μάθησης και της  
εμπειρικής μάθησης. Αυτό αποτελεί  
και το θεωρητικό μοντέλο της 
μεθοδολογικής  προσέγγισης στην 
 δουλειά με τις κοινωνικές  
δεξιότητες. 
 
Το μοντέλο της ιεραρχίας των  

κοινωνικών δεξιοτήτων: 

Επικοινωνία – Δυναμική της ομάδας 

Διαχείριση συγκρούσεων 

Συνεργατική Μάθηση 

Παραγωγική Μάθηση 

Εμπειρική Μάθηση 

Δια Βίου 

Μάθηση 

Πρόβλεψη – Ανταλλαγή αξιών 

Καθυστερημένη αμοιβαιότητα – Εκτεθειμένη 

ευαλωτότητα 
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Όταν δουλεύουμε με τις κοινωνικές δεξιότητες, δουλεύουμε ταυτόχρονα σε όλα τα 
επίπεδα, τόσο στις τυχαία επιλεγμένες ασκήσεις από την εργαλειοθήκη όσο και σε 
πραγματικές καταστάσεις. Το σημαντικό στοιχείο μας είναι ότι σε κάθε δεδομένο 
παράδειγμα δια βίου μάθησης, μπορούμε να παρατηρήσουμε τις αρχές μάθησης, τα 
μοντέλα επικοινωνίας καθώς επίσης και τη σχεσιοδυναμική της  ομάδας και τελικά ποια 
εμπιστοσύνη η ποιες διαστάσεις εμπιστοσύνης είναι σε ισχύ.  
 

Μπορούμε επίσης να αναγνωρίσουμε τις κοινωνικές δεξιότητες ως πηγή επιβίωσης σε ένα 
εχθρικό περιβάλλον και ως  στοιχείο κλειδί για κάποιους συμμετέχοντες για την ύπαρξή 
τους. Από  την άλλη πλευρά, αυτές οι δεξιότητες εμποδίζονται από την έλλειψη 
εμπιστοσύνης. Σαν αποτέλεσμα αυτής της σπειροειδούς πορείας, η ομάδα στόχου μας έχει 
δυσκολίες να παρουσιάσει πειστήρια  ότι είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Αυτό μπορούμε να το 
δούμε και σαν αποτέλεσμα της ανάγκης να χρησιμοποιήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες για 
να επιβιώσουν ( το αποτέλεσμα μπορεί να εξηγηθεί από την επιθυμία μας τόσο να 
ανήκουμε όσο και να επιβιώνουμε σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό έχει 
συζητηθεί από τον  Fromm 1982 και Frankl 1977). Εάν μπορούμε να εγκαταστήσουμε την 
εμπιστοσύνη σε ένα περιβάλλον που εμπνέει εμπιστοσύνη ( την εκπαίδευσή μας),  αυτό 
μας δίνει την ευκαιρία να το αποδείξουμε κιόλας. Αυτή  η πλατφόρμα παρέχει την 
δυνατότητα για συνδέσεις με τους άλλους τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και 
μακροπρόθεσμη βάση. Εκπαιδεύοντας στις συνδέσεις, προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε 
ένα στέρεο έδαφος για δράση με αυτονομία σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και 
δίνουμε τις ευκαιρίες για να εμπιστευτούμε και να μας εμπιστευτούν. ( Εδώ ανασύρουμε 
μερικώς τις θεωρίες της ανθρωπιστικής ψυχολογίας πάνω στην ιεραρχία των αναγκών που 
παρουσιάστηκε από τον  Maslow 1943 and 1987). 

Τα ευρήματα προτείνουν ότι οι ποιοτικές παρεμβάσεις και οι εκπαιδευτικές  στρατηγικές 
μπορούν να εστιάσουν σε στρατηγικές κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης που 
ενθαρρύνουν την ενδοσκόπηση και την αυτογνωσία (Steedly et al. 2008). 

 

Γιατί εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

“Ειδικά οι κοινωνικά μειονεκτούντες σπάνια αντιπροσωπεύονται ανάμεσα στους      

εκπαιδευόμενους  η παρουσιάζουν δυσκολίες στην επιτυχή ολοκλήρωση μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για αυτήν την ομάδα στόχου, η έλλειψη κοινωνικών και 

προσωπικών δεξιοτήτων μπορεί να είναι ένα σημαντικό εμπόδιο. Επιπροσθέτως στην 

εξειδίκευση και την πρακτική γνώση, οι κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες είναι βασικές 

δεξιότητες των ενηλίκων που αποτελούν προϋποθέσεις για την πρόσβαση και την επιτυχή 

ολοκλήρωση κάθε τύπου εκπαίδευσης, τυπικής η άτυπης και τις περαιτέρω σπουδές 

γενικότερα. Επιπλέον, είναι σημαντικές για την ανάπτυξη και διατήρηση ατομικής 

κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας που αποτελούν μια σπουδαία πηγή για μία υγιή 

ζωή.” 

(Pro-Skills 2008) 

 

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για την εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες. 'Ένας 
άλλος συνδέεται με την χειραφέτηση, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και το γεγονός ότι 
κάθε άνδρας και γυναίκα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει πρόσβαση σε χρήσιμα εργαλεία 
για να αλλάξει την ζωή του μέσα από την εκπαίδευση  (Biesta & Säfström 2011) και την 
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βελτίωσή της. Μερικές φορές, αυτές οι τελευταίες πλευρές ξέχνιονται στα προγράμματα 
παρεμβάσεων για ομάδες μειονεκτούντων  (Säfström 2011). Αυτός είναι και ο λόγος για 
την εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες.  

 

Ενότητες της εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες 

Η ιδέα της εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες εστιάζει σε πολλές δεξιότητες: 
εμπιστοσύνη, επικοινωνία, συνεργασία και διαχείριση συγκρούσεων. Ακολούθως θα 
βρείτε μια λεπτομερή καταγραφή πληροφοριών και προσεγγίσεων για διαφορετικές 
ενότητες. Εάν πραγματοποιήσετε μια μακροχρόνια εκπαίδευση, μπορείτε να διαλέξετε από 
αυτά τα υλικά και να οργανώσετε πολλές συναντήσεις πάνω σε διαφορετικές δεξιότητες. 
Θα βρείτε πολλές ασκήσεις για κάθε συνάντηση στην εργαλειοθήκη του  Pro-Skills  στο 
διαδίκτυο. 

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, θα βρείτε μια δομή για μια εκπαιδευτική ενότητα που 
εστιάζει στις κοινωνικές δεξιότητες συνολικά .Αυτό σας επιτρέπει να εστιάσετε σε 
διάφορες δεξιότητες βήμα - βήμα η να  έχετε μεμονωμένες συζητήσεις σε μια δεξιότητα 
μόνο με τις ομάδες σας. 
 
 
 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

"Η εμπιστοσύνη είναι η προσδοκία που προκύπτει μέσα σε μια κοινότητα 

με τακτική, ειλικρινή, και συνεργατική συμπεριφορά,  βασισμένη σε  κοινά 

αποδεκτούς κανόνες, εκ μέρους των άλλων  μελών της κοινότητας αυτής." 

F. Fukuyama 

Σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, η εμπιστοσύνη έχει πολλές σημασίες (McKnight & Chervany 
1996). Στην κοινωνιολογία και την ψυχολογία, ο βαθμός με τον οποίο ένα άτομο 
εμπιστεύεται ένα άλλο, είναι ένα μέτρο της πίστης στην εντιμότητα, τη δικαιοσύνη ή την 
γενναιοδωρία ενός άλλου μέρους. Ο όρος «πεποίθηση» είναι πιο κατάλληλος για την πίστη 
στην επάρκεια του άλλου ατόμου. Σε όλες τις περιπτώσεις η εμπιστοσύνη είναι ένας 
ευρηματικός κανόνας απόφασης, που επιτρέπει στο ανθρώπινο ον να ασχοληθεί με 
πολυπλοκότητες που θα απαιτούσαν μη ρεαλιστική προσπάθεια για να αιτιολογηθούν 
ορθολογικά. 

Η επεξεργασία, ο προβληματισμός και η επικοινωνία σχετικά με τις εμπειρίες 
εμπιστοσύνης κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων της Διά Βίου Μάθησης μπορούν να 
βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τα 
συναισθήματα, τις αντιδράσεις τους, και τις σχέσεις τους με τους άλλους που συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες. 
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Ορισμός 

Η εμπιστοσύνη είναι για ένα άτομο " οι προσδοκίες,  οι παραδοχές, ή οι πεποιθήσεις 
σχετικά με την πιθανότητα ότι οι μελλοντικές ενέργειες κάποιου, θα είναι επωφελείς, 
θετικές, ή τουλάχιστον δεν θα είναι επιζήμιες για τα συμφέροντα κάποιου άλλου." 
(Robinson, 1996). 

Εννοιολογικά, η εμπιστοσύνη επίσης αποδίδεται στις σχέσεις εντός και μεταξύ των 
κοινωνικών ομάδων (οικογένεια, φίλους, κοινότητες, οργανισμοί, επιχειρήσεις, έθνη κλπ.). 
Πρόκειται για μια δημοφιλή προσέγγιση το να πλαισιώνουμε τη δυναμική των 
αλληλεπιδράσεων των ομάδων με όρους εμπιστοσύνης (Hardin 2002). Για διαφορετικούς 
τρόπους του ορισμού της εμπιστοσύνης βλέπε David Straker 2009. 

 

Δημιουργώντας Εμπιστοσύνη  

  

"Η εμπιστοσύνη είναι μια ψυχολογική κατάσταση που περιλαμβάνει την 

πρόθεση να δεχθεί την ευαλωτότητα και βασίζεται σε θετικές προσδοκίες 

για τις προθέσεις ή τη συμπεριφορά του άλλου." 

D.M. Rousseau 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις περιγραφές του David Straker σχετικά με την εμπιστοσύνη, 
μπορούμε να εφαρμόσουμε τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να δημιουργήσουμε  
εμπιστοσύνη: 

 

- Ενεργή φροντίδα – η ενεργή φροντίδα μπορεί να αντιπαραβληθεί με την  παθητική 
φροντίδα, η οποία είναι περισσότερο μια προσέγγιση του τύπου "ου βλάψεις», 
όπου το πρόσωπο το οποίο είναι ο φροντιστής δεν βγαίνει από το δρόμο του για να 
βοηθήσει ένα άλλο πρόσωπο. Προσφέρουμε παθητική φροντίδα για τους 
περισσότερους άλλους ανθρώπους, αλλά ενεργό φροντίδα μόνο σε εκείνους που 
συμπαθούμε ιδιαίτερα και  φροντίζουμε. Η ενεργή φροντίδα σηματοδοτεί έτσι το 
"είσαι ιδιαίτερος για μένα". 

 

- Παθητική φροντίδα – η παθητική φροντίδα δεν είναι το αντίθετο της ενεργητικής 
φροντίδας. Το αντίθετο της παθητικής φροντίδας είναι η ενεργή ζημία, όπου 
σκόπιμα κάποιος επιδιώκει να βλάψει τους άλλους. Με το να μην κάνει κανείς 
ενεργή ζημία,  εφαρμόζει παθητική φροντίδα. 

 

- Χτίσιμο επικοινωνίας, συμπάθειας – Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δημιουργήσει 
κανείς εμπιστοσύνη: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ / μην περιμένετε να σας ζητηθεί / 
ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ / απλώς να βρίσκεστε κοντά / ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ / να τους ωθήσετε στο να 
μιλήσουν / ΒΛΕΜΜΑ / έλξη με τα μάτια / ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ/ μια ισχυρή μέθοδος για τη 
δημιουργία δεσμού / ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ / άμεση αντιγραφή των ενεργειών τους / 
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ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ / έμμεση αντιγραφή των δράσεων / ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ / εκθέτοντας την 
ευαλωτότητά  σας  / ΠΑΡΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ / αναδιατυπώστε με δικά σας λόγια / 
ΠΑΠΑΓΑΛΙΖΟΝΤΑΣ / απλή επανάληψη των όσων λένε / ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ / 
μην κάνεις κακό / ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΤΥΛ / χρησιμοποιείστε τον 
τρόπο με τον οποίο μιλάνε / ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΝΤΑΣ ΛΕΞΕΙΣ / χρησιμοποιήστε 
μεμονωμένες λέξεις που λένε / ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ / τηρήστε τις υποσχέσεις σας / 
ΖΗΤΗΣΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ /  καλύτερα αντί για  τη γνώμη / ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ  / 
συνδυάστε ιδέες για μια ακόμα καλύτερη ιδέα / ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΟΥΣ  / δείξτε ότι τους ξέρετε . "Συμπάθεια" είναι "ένα συναίσθημα συμπάσχουσας 
κατανόησης», όπου δύο άνθρωποι αισθάνονται έναν δεσμό μεταξύ τους, έτσι ώστε 
να εμπιστευθούν πιο εύκολα ο ένας τον άλλον. 

 

- Να είστε αξιόπιστοι - κάντε ό, τι λέτε ότι πρόκειται να κάνετε. Να είστε στην ώρα 
σας. Πάντα να αποπληρώνετε τα χρέη σας. Εάν υποσχεθείτε κάτι  στη συνέχεια, 
κάντε πάντα ότι καλύτερό μπορείτε για να το τηρήσετε. Επίσης, να είστε 
προβλέψιμοι και «φυσιολογικοί». Μην κάνετε τα πράγματα που οι άλλοι δεν 
περιμένουν. Κάντε μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποδείξετε ότι είστε 
αξιόπιστοι. Αν δεν κρατήσετε μια υπόσχεσή σας ή δεν είστε αξιόπιστοι κατά κάποιο 
τρόπο, να ζητήσετε συγγνώμη αφειδώς και να πείτε μια ισχυρή δικαιολογία για το 
γιατί συνέβη αυτό. 

 

- Ο αυτοέλεγχος και η εμπιστοσύνη - αν θέλετε κάποιος να σας εμπιστευθεί, τότε 
βοηθά αν μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε μια σαφή ικανότητα να ελέγχετε τον 
εαυτό σας. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο έναν γενικό αυτοέλεγχο, αλλά επίσης την 
ικανότητα να ελέγχετε τις βραχυπρόθεσμες παρορμήσεις σας. Κάνοντας κάτι τέτοιο, 
μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό εάν αυτή η διαδικασία είναι ορατή, έτσι ώστε 
να σας βλέπουν οι άλλοι να αντιμετωπίζετε εσωτερικές συγκρούσεις και 
συναισθήματα και ακόμα να εμφανίζετε σαφή εγκράτεια, με μια πιο ήρεμη 
εξωτερική συμπεριφορά. Κάντε το αυτό διακριτικά , με σιωπηλή  γλώσσα του 
σώματος, ίσως ακόμα και με λιγότερη κίνηση, παύσεις, μικρές εκφράσεις του 
προσώπου, και ούτω καθεξής. 

 

- Η αρχή της ομοιότητας - εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που είναι σαν κι εμάς, ή 
που είναι παρόμοιοι με τους ανθρώπους που μας αρέσουν. Δείξτε ότι είστε 
παρόμοιοι με το άλλο πρόσωπο ή παρόμοιοι με το είδος του ατόμου που θα 
εμπιστεύονταν. Ντυθείτε σαν αυτούς, μιλήστε σαν αυτούς, και δείξτε πόσο όμοιοι 
είστε με αυτούς. 

 

- Η αρχή της Απόδειξης - δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτό που βλέπουμε με τα 
ίδια μας τα μάτια. Στις συναλλαγές μας με τους άλλους, συχνά διαφωνούμε  αν 
ξέρουμε ότι θα προσπαθήσουν να μας πείσουν. Οι αποδείξεις είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές όταν είμαστε αβέβαιοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπαίνουμε  σε μια 
διαδικασία "εύρεσης αποδείξεων", όπου τα πάντα είναι υπό αμφισβήτηση. 
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 Εμπιστοσύνη στην Ομάδα 

 

"Η δημιουργία εμπιστοσύνης είναι μια διαδικασία. Η 

εμπιστοσύνη πηγάζει από την συνεπή και προβλέψιμη 

αλληλεπίδραση με την  πάροδο του χρόνου. " 

Barbara White 

 

Όταν δημιουργείτε μια ομάδα , συνήθως θα περάσει από τη διαμορφωτική ακολουθία " 
Form, Storm, Norm, Perform " (δηλ. σχηματισμός, καταιγίδα, μέτρο, εκτέλεση) και θα έχει 
διάφορα επίπεδα  αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στην αρχή. Όταν τα μέλη της ομάδας 
έχουν συλλέξει αρκετές πληροφορίες ο ένας για τον άλλον και έχουν μάθει για τους 
κανόνες λειτουργίας της ομάδας, και μετά την επίτευξη ενός επαρκούς κλίματος 
εμπιστοσύνης, θα αρχίσουν να εργάζονται από κοινού και ως συνήθως θα χωρίσουν την 
εργασία τους επάνω σε γνωστούς ρόλους οι οποίοι θα ταιριάζουν καλύτερα στον καθένα 
τους, ώστε να μπορούν όλοι μαζί να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ομάδας. 

 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΟΜΑ∆ΑΟΜΑ∆Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α

 
  

 

 

 
 

I. ∆ιαφορετικά επίπεδα

αυτοπεποίθησης και

εµπιστοσύνης

Στην αρχή του σχηµατισµού της οµάδας

II. Αύξηση,  αλληλεπίδραση και
εξίσωση των διαφόρων επιπέδων της

αυτοπεποίθησης και εµπιστοσύνης

Τα µέλη της οµάδας γνωρίζονται καλύτερα και

αρχίζουν να συνεργάζονται

III. Σχηµατισµός της

εµπιστοσύνης στην οµάδα

Η λειτουργία της οµάδας µπορεί να είναι

επιτυχής µόνο σε ένα κατάλληλο περιβάλλον

εµπιστοσύνης

Αρχηγός της Οµάδας Μέλος της Οµάδας Επίπεδο Εµπιστοσύνης Εµπιστοσύνη Οµάδας

 

 

Είναι μια γνωστή ψυχολογική επίπτωση, να συνάγουμε τις πεποιθήσεις μας από τις 
πράξεις μας, και ο νεοφώτιστος συχνά θα συμπεράνει ότι έχει αποδεχθεί τους κανόνες 
εμπιστοσύνης της ομάδας, λόγω των δράσεων που ανέλαβε με σκοπό να ενταχθεί στην 
ομάδα (Straker 2009). 
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Είναι πολύ σημαντικό για τους συμμετέχοντες να αισθάνονται αποδεκτοί και να 
αναπτύξουν εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτή και την εκπαίδευση. Όπως συμβαίνει με κάθε 
ανθρώπινο ον, και οι εκπαιδευτές και οι συμμετέχοντες επηρεάζονται εξίσου από τη 
συμπάθεια και την αντιπάθεια. Θα ήταν λυπηρό εάν η εκπαίδευση  έχανε το σκοπό της, 
επειδή ένας συμμετέχων δεν μπορούσε να τα πάει καλά με τον εκπαιδευτή ως άτομο. 
Χρησιμοποιώντας μια ομάδα εκπαίδευσης αυξάνεται η πιθανότητα του κάθε 
συμμετέχοντα  να βρει ένα πρόσωπο επαφής το οποίο αυτός / αυτή μπορεί να εμπιστευτεί  
(Pro-Skills 2008). 

 

 

Δραστηριότητες οικοδόμησης εμπιστοσύνης 

 

"Μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερα για ένα άτομο σε μια ώρα 

παιχνιδιού παρά σε ένα χρόνο συνομιλιών." 

Plato 

 

Οι δραστηριότητες οικοδόμησης της εμπιστοσύνης βοηθούν τους ανθρώπους να 
αναπτύξουν αμοιβαίο σεβασμό, διαφάνεια, κατανόηση και συμπάθεια, καθώς επίσης 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας, 
επιπλέον, μπορούν να άρουν τα εμπόδια και να οικοδομήσουν βαθιά αισθήματα 
εμπιστοσύνης και εμπιστοσύνη μεταξύ ατόμων και μεταξύ μικρών ομάδων. Ωστόσο, είναι 
ζωτικής σημασίας να επιδειχθεί  και να ενθαρρυνθεί  ενεργά μια υψηλού επιπέδου 
φροντίδα και υπευθυνότητα προς τους ανθρώπους σε αυτές τις ασκήσεις που παίρνουν το 
ρίσκο να εμπιστευτούν. 

 

Πολλά εξαρτώνται από τον ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτής. Δεδομένου ότι οι 
συμμετέχοντες καλούνται να πάρουν ψυχολογικό και σωματικό ρίσκο με το να 
εμπιστευθούν άλλους ανθρώπους, είναι σημαντικό να καθιερωθεί μια ατμόσφαιρα 
σοβαρότητας, συγκέντρωσης και φροντίδας. Ο εκπαιδευτής πρέπει επίσης να επέμβει 
σθεναρά αν αυτός / αυτή παρατηρήσει ή αισθανθεί ότι δεν έχει αναληφθεί πλήρης 
φροντίδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι προτιμότερο να σταματήσει μια 
δραστηριότητα εμπιστοσύνης και να κάνουμε μια απλούστερη άσκηση, εάν είναι 
προφανές ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη εμπιστοσύνης  η και  ευθύνης. Βεβαιωθείτε ότι 
ολόκληρη η ομάδα αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει χώρος για οποιαδήποτε συμπεριφορά 
που να αντιτίθεται στην εμπιστοσύνη, συμπεριλαμβανομένων ανεκδότων ή σχολίων . 
Πολλοί εκπαιδευτές θα αναλάβουν κάποια μορφή από το  Full Value Contract με την 
ομάδα για το λόγο αυτό (Neil2009). 

 

Τέλος, συνιστάται ιδιαίτερα να διαχειριστείτε την εμπιστοσύνη προσεκτικά. Μπορεί, όπως 
λένε οι σοφοί, να πάρει μια ζωή για να χτιστεί και μια στιγμή να χαθεί. Ο απλούστερος 
τρόπος για να γίνει αυτό είναι να είστε αξιόπιστοι, άξιοι εμπιστοσύνης, και να νοιάζεστε  
για τους ανθρώπους. Γι’αυτό, διαχειριστείτε  τις δραστηριότητες σας με τις ομάδες 
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προσεκτικά, μάθετε  για την κουλτούρα / υποκουλτούρα των μελών της ομάδας, και  
αποκτήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το ψυχοκοινωνικό  τους υπόβαθρο. Αν 
θέλετε να σας εμπιστεύονται οι άλλοι, δείξτε ότι είστε σε θέση να ελέγξετε τον εαυτό σας, 
συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού αρνητικών συναισθημάτων και του να  μην 
λαμβάνετε βιαστικές αποφάσεις. Αυτό μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό εάν σας δούνε 
να παλεύετε  λίγο με τα συναισθήματα σας και να είστε σε θέση να ελέγξετε το θυμό σας, 
το φόβο σας, και ούτω καθεξής. Μαζέψτε αποδείξεις τόσο για το επιχείρημά σας όσο και 
εναντίον άλλων επιχειρημάτων, και αναζητήστε αντικειμενικές ενδείξεις που δεν μπορούν 
να αμφισβητηθούν. Ψάξτε για πράγματα που θα ταρακουνήσουν τις πεποιθήσεις του 
άλλου ατόμου. Θα πρέπει να μάθετε πολλά για την εμπιστοσύνη, για το πώς λειτουργεί, 
και πώς να την οικοδομήσετε. Αν το κάνετε καλά, τα μέλη της ομάδας θα είναι πρόθυμα να 
σας προσφέρουν τη γη. Αν τους προδώσετε, θα σας κυνηγήσουν ως τα πέρατα της γης. 

 

Δομή της ενότητας για την εμπιστοσύνη 

 

1) Δραστηριότητες γνωριμίας 

Αποφύγετε να κάνετε δραστηριότητες εμπιστοσύνης πολύ νωρίς . Εάν οι δραστηριότητες 
εμπιστοσύνης εισαχθούν πολύ νωρίς ή πολύ γρήγορα, μπορεί να συμβεί συναισθηματική 
και / ή σωματική βλάβη, και η εμπιστοσύνη θα σπάσει παρά  θα οικοδομηθεί. Ως εκ 
τούτου,  σας προτείνεται να ξεκινήσετε αυτή την ενότητα με ορισμένες δραστηριότητες 
γνωριμίας και σπασίματος του πάγου. 

 
2) Σύντομη παρουσίαση Διαφανειών 

- Ορισμός 

- Τρόποι για να δημιουργήσετε εμπιστοσύνη 

- Ένα μοντέλο σχηματισμού εμπιστοσύνης στην ομάδα 

- Δραστηριότητες οικοδόμησης εμπιστοσύνης 

 

3) Άσκηση: «Ιτιά στον άνεμο» 

- Τα μέλη της ομάδας έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τη διαδικασία της οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης στην ομάδα. 

- Με αυτή την άσκηση, οι συμμετέχοντες μπορούν να αναπτύξουν αμοιβαίο 
σεβασμό, ανοικτή διάθεση, κατανόηση και ενσυναίσθηση καθώς και την 
αποτελεσματική επικοινωνία και δεξιότητες ομαδικής εργασίας. 

- Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε και να ενθαρρύνουμε ενεργά, υψηλού επιπέδου 
φροντίδα και ευθύνη απέναντι στους συμμετέχοντες σε αυτή την άσκηση. 

- Πολλά εξαρτώνται από τον ρόλο του αρχηγού της ομάδας, ως εκ τούτου, 
βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η ομάδα γνωρίζει ότι δεν υπάρχει χώρος για 
οποιαδήποτε συμπεριφορά ενάντια στην εμπιστοσύνη, συμπεριλαμβανομένων 
ανεκδότων ή σχολίων. 
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Θα πρέπει να είστε σε θέση να διαβάσετε τις διαθέσεις της ομάδας καθώς και τα 
συναισθήματα των ατόμων εντός της ομάδας. 

Προτεινόμενες ερωτήσεις για συζήτηση: 

- Ποιο είδος συναισθημάτων έχετε αντιληφθεί; 

-  Ήταν εύκολο ή δύσκολο για σας να εμπιστευθείτε την ομάδα; 

- Τι σας έκανε να αισθανθείτε εμπιστοσύνη; (Π.χ., σαφή επικοινωνία, θετική 
ενθάρρυνση, κλπ.) 

- Τι σας έκανε να αισθανθείτε λιγότερη εμπιστοσύνη; (Π.χ., τα γέλια / τα αστεία, η 
έλλειψη επικοινωνίας, κλπ.) 

- Τι πιστεύετε για την εμπιστοσύνη και τη δυσπιστία; 

 

4) Αξιολόγηση 

- συνέντευξη 

- ερωτηματολόγιο 

 

Κατανοώντας και επιδεικνύοντας σταθερά γλώσσα και συμπεριφορά αξιοπιστίας, θα σας 
βοηθήσει να κερδίσετε και να διατηρήσετε την εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων 
με τους οποίους συνεργάζεστε. 

 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 «Δεν είναι δυνατόν να μην επικοινωνήσουμε!»  

Watzlawick 

Ορισμός και έννοια της επικοινωνίας 

Επικοινωνία είναι η μετάδοση ενός μηνύματος από τον αποστολέα στον δέκτη μέσω ενός 
συστήματος (γλώσσα, επιστολές, φωτογραφίες κλπ.). Αυτό σημαίνει ότι η επικοινωνία 
είναι κάτι περισσότερο από τις απλές λέξεις. Ο λεγόμενος «αποστολέας» του μηνύματος 
θέλει να μιλήσει για κάτι που ο ίδιος έχει βιώσει. Αλλά λόγω του ότι συνδέεται  με τα 
πραγματικά περιστατικά, έχει την δική του ερμηνεία για το τι συνέβη το οποίο συνδέεται 
με τις προσωπικές αξίες του και τις προηγούμενες εμπειρίες του, και αυτό οδηγεί σε 
συναισθήματα. 

Επιπλέον, ο αποστολέας δεν στέλνει μόνο γεγονότα με απλά λόγια, στέλνει επίσης 
πληροφορίες μέσα από την φωνή του, τις χειρονομίες του και  την έκφραση του προσώπου 
του. 

Ο «δέκτης» του μηνύματος αντιλαμβάνεται και τις λέξεις και τις μη-λεκτικές εκφράσεις και 
ερμηνεύει επηρεαζόμενος από τις δικές του αξίες και εμπειρίες, και έχει συναισθήματα για 
αυτό που άκουσε. 
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Σε ένα επόμενο βήμα, ο δέκτης αντιδρά και απαντά στο μήνυμα. Αυτό σημαίνει ότι ο 
αποστολέας και ο παραλήπτης ανταλλάσουν τους ρόλους τους και η όλη διαδικασία ξεκινά 
και πάλι! 

 

 

Με αυτά τα απλά σχήματα  της αποστολής και λήψης ενός μηνύματος, μπορείτε ήδη να 
δείτε πολλές πτυχές που μπορεί να προκαλέσουν παρεξηγήσεις και δυσκολίες στην 
επικοινωνία! 

 

 

Γνωστικά θέματα επικοινωνίας, όπως οι γλωσσικές δεξιότητες, η δομή και η λογική του 
μηνύματος μπορεί να αντέξουν τις δυσκολίες στην επικοινωνία, αλλά η κύρια αιτία για 

παρεξηγήσεις και αποτυχία στην επικοινωνία είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι συχνά 

δεν γνωρίζουν την έννοια των διαφορετικών απόψεων και των υποκείμενων στάσεων! 

 

⇒⇒⇒⇒ Η έννοια του μηνύματος ορίζεται τόσο από το δέκτη όσο και από τον αποστολέα! 

 

Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία των δικών 
τους αξιών και των ερμηνειών τους! Δεν μπορείτε να υποθέσετε ότι το άτομο με το οποίο 
επικοινωνείτε α) γνωρίζει και β) έχει τις ίδιες με εσάς αξίες και ερμηνείες! 

δεδομένα 

αξίες αξίες 

• φωνή 

• χειρονομίες 

• έκφραση 

προσώπου 

 

Αποστολέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αντίληψη 

ερμηνεία 

συναίσθημα 

 

Δέκτης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αντίληψη 

ερμηνεία 

συναίσθημα 
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Για την επίτευξη μιας στοχοθετημένης και γόνιμης επικοινωνίας, οι άνθρωποι πρέπει να 
μάθουν να 

- Αλλάζουν προοπτικές! 

- Λαμβάνουν υπόψη τους την άποψη του συνεργάτη επικοινωνίας τους  

- Διερευνούν υποβόσκουσες στάσεις και  στόχους 

- Γνωρίζουν με σαφήνεια τους δικούς τους στόχους και στάσεις 

 

 

Χρήσιμες προσεγγίσεις  

Α) Το μοντέλο των 4 αυτιών 

(πηγή: Schultz von Thun, Γερμανός ψυχολόγος και επιστήμονας της επικοινωνίας) 
 
Κάθε μήνυμα έχει 4 πλευρές και κάθε λήπτης έχει 4 αυτιά: 
 

 
 

 
Παράδειγμα: (μαύρο: το μήνυμά του, μπλε: η ερμηνεία της) 

 

Σχέση:  
Πληροφορίες για την σχέση 

μεταξύ αποστολέα και λήπτη 

Αυτοαποκάλυψη: 
Ο ομιλητής δίνει στοιχεία για τον εαυτό 

του(κίνητρα, αξίες, αισθήματα)  

Αίτημα:  
Επιθυμία ή αίτημα για τον λήπτη 
 

Δεδομένα: 
Απόλυτα δεδομένα και στοιχεία 

ενός μηνύματος 

Σχέση: 
“Περιμένω να ξέρεις τι είναι” 

Αυτοαποκάλυψη:  
“Δεν ξέρω τι είναι αυτό “ 

Αίτημα:  
“Σε παρακαλώ πες μου τι είναι “ 

 

Δεδομένα:  
“Βλέπω κάτι πράσινο“ 

“Βλέπει κάτι πράσινο“ “Δεν του αρέσει“ 

“Θα πρέπει να φτιάχνω πράγματα που του αρέσου“Πιστεύει πως είμαι κακή μαγείρισσα!“ 

Υπάρχει κάτι 

πράσινο στην 

σούπα !  
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Συχνά οι άνθρωποι έχουν ένα ποιο ευαίσθητο αυτί από τα άλλα. Πιθανά γνωρίζετε κάποιο 
άτομο που ερμηνεύει πάντοτε την προσωπική κριτική ή το φταίξιμο, σε πολύ απλά και 
ουδέτερα μηνύματα!; Αυτό το άτομο έχει πολύ ευαίσθητο αυτί σε ότι αφορά μηνύματα 
σχέσεων 
Δεν είναι φρόνιμο να ακούμε μόνο την μια σκοπιά ενός μηνύματος! Δεν θα πρέπει να 
ερμηνεύουμε τις σκοπιές ενός μηνύματος όταν αυτό δεν έχει σταλθεί με σαφήνεια από τον 
ομιλητή! 
 

Β) Η εσωτερική ομάδα: «Πολλές ψυχές σε ένα στήθος" (Schulz von Thun 

1998) 

 

 

⇒ Αυτό οδηγεί σε καταστάσεις, κατά τις οποίες το λεκτικό μήνυμα και  η μη λεκτική 
έκφραση μπορεί να είναι αντιφατικά! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ) Κανόνες επικοινωνίας : 
 

1) Κανόνες για την αποστολή μηνυμάτων: 

- Εκφράστε με σαφήνεια τους δικούς σας στόχους και τις στάσεις σας 

- Έχετε υπόψη σας ότι οι στάσεις και οι στόχοι του συνεργάτη 
επικοινωνίας σας μπορεί να διαφέρουν 

- Αναλάβετε την ευθύνη για τις μη-λεκτικές εκφράσεις σας 

- Μιλήστε μόνο για τον εαυτό σας και όχι για τους άλλους 

- Σε πολύ σημαντικές καταστάσεις, μπορεί να είναι χρήσιμο να προβληματιστείτε 
σχετικά με  τις πιθανές στάσεις και τους στόχους  του συνεργάτη επικοινωνίας σας 

• Έχουμε διαφορετικούς ρόλους σε διαφορετικές καταστάσεις (είμαστε το 
παιδί των γονιών  μας, αλλά είμαστε και οι ίδιοι μαμάδες / μπαμπάδες, 
είμαστε ένας φίλος, ένας εργοδότης κ.λπ.). 
• Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές φωνές μέσα μας, που 
αντιπροσωπεύουν διαφορετικά συμφέροντα. 
• Αυτές οι εσωτερικές φωνές μπορεί να αντιφάσκουν μεταξύ τους. 
 

 

Συμφωνώ! Παράδειγμα: Συμφωνείτε  να δουλέψετε την βάρδια του 
Σαββατοκύριακου επειδή κάποιος συνάδελφος εργάστηκε τα 
τελευταία τρία σαββατοκύριακα και ένας άλλος συνάδελφος 
είναι άρρωστος, αλλά είστε θυμωμένοι γιατί είχατε 

προγραμματίσει ένα τριήμερο ταξίδι με τη φίλη σας ⇒ Μπορεί 
προφορικά να συμφωνείτε, αλλά το πρόσωπο και οι 
χειρονομίες σας εκφράζουν οργή ! 
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Παράδειγμα: Πάτε σε μια συνέντευξη εργασίας → ποιες είναι οι αρχές και οι στόχοι της 
εταιρείας; 

 

2) Κανόνες για τη λήψη μηνυμάτων: 

 
- Να γνωρίζετε ότι οι στάσεις και οι στόχοι του συνεργάτη 

επικοινωνίας σας μπορεί να διαφέρουν από τα δικά σας και ότι μιλά 
από την δική του πλευρά. 

- Να είστε ενήμεροι για τα δικά σας «αγαπημένα αυτιά », επειδή 
επηρεάζουν τη δική σας ερμηνεία του μηνύματος 

- Να κάνετε περαιτέρω ερωτήσεις ή να επαναλάβει ό, τι καταλάβατε, 
αν δεν είστε σίγουροι για την κατανόησή σας 

 

 

 

 

 

Δομή της ενότητας για την επικοινωνία 
 
1) Άσκηση: «Καθοδηγώντας το ταξί» 

⇒ Οι συμμετέχοντες βιώνουν τις δυσκολίες της επικοινωνίας: όχι μόνο την ανάγκη σαφών 
οδηγιών, αλλά και το φράγμα των διαφορετικών προοπτικών για το θέμα. 
 

2) Παρουσίαση διαφανειών  

• Ιστορικό: ορισμός / τι συμβαίνει, ενώ επικοινωνούμε; 

• Χρήσιμες προσεγγίσεις: 

      - Το μοντέλο των τεσσάρων αυτιών / παράδειγμα 

            ⇒ Άσκηση «Τα τέσσερα αυτιά» 

      - Εσωτερική ομάδα / παράδειγμα 

• Κανόνες επικοινωνίας 
 

3) Συζήτηση 

Συζήτηση με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές για το θέμα της επικοινωνίας, οι εντυπώσεις 
τους σχετικά με τις προσεγγίσεις που παρουσιάζονται, τα δικά τους συναισθήματα, ενώ 
κάνουν την άσκηση, και η σημασία τους για την τελική ομάδα στόχου. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

"Το να βρισκόμαστε μαζί  είναι μια αρχή. 

Το να μένουμε μαζί είναι πρόοδος. 

  Το να δουλεύουμε μαζί είναι επιτυχία. " 

 

 Ορισμός 

 

1. Η διδακτική της  χρήσης των μικρών ομάδων, έτσι ώστε οι μαθητές 
να δουλεύουν μαζί για να μεγιστοποιήσουν την δική τους μάθηση 
αλλά και όλων των άλλων. (Johnson & Johnson, 1993, σ.. 9). 

2. Αρχές και τεχνικές για να βοηθήσουν τους μαθητές να 
συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά (Jacobs, Power , & Loh, 2002, σ.. 
1). 

 

Η δημιουργική ομαδική εργασία μεγιστοποιεί τις δυνάμεις των ατόμων και ελαχιστοποιεί 
τις αδυναμίες τους, οδηγώντας σε ένα περιβάλλον που είναι αποτελεσματικό, δυναμικό 
και παραγωγικό. 

Για να είναι συνεργατικοί και να φτάσουν στις πλήρεις δυνατότητες της ομάδας, πρέπει να 
δομηθούν προσεκτικά πέντε βασικά στοιχεία : θετική αλληλεξάρτηση, ατομική και 

ομαδική υπευθυνότητα, προαγωγική αλληλεπίδραση, κατάλληλη χρήση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και  διεργασία της ομάδας (Johnson & Johnson, 1989, 2005). 

 

 Η θετική αλληλεξάρτηση δημιουργεί μια δέσμευση για την επιτυχία των άλλων 
ανθρώπων, καθώς και για την δική μας επιτυχία και είναι η καρδιά της συνεργατικής 
μάθησης. Εάν δεν υπάρχει θετική αλληλεξάρτηση, δεν υπάρχει καμία συνεργασία. 

 

Ατομική και ομαδική ευθύνη - Η ομάδα πρέπει να είναι υπόλογη για την επίτευξη των 
στόχων της. Κάθε μέλος πρέπει να είναι υπόλογο για να συμβάλει  με το μερίδιο του στο 
έργο ( δηλ. να εξασφαλίζεται  ότι κανείς δεν κάνει «ωτοστόπ» στο έργο των άλλων). Η 
ομάδα πρέπει να είναι σαφής για τους στόχους της και να είναι σε θέση να μετρήσει (α) 
την πρόοδο για την υλοποίησής τους και (β) τις ατομικές προσπάθειες του καθενός από τα 
μέλη της. Ατομική ευθύνη υπάρχει, όταν η απόδοση του κάθε μαθητή αξιολογείται και τα 
αποτελέσματα δίνονται πίσω στην ομάδα και το κάθε άτομο ξεχωριστά, προκειμένου να 
εξακριβωθεί ποιος χρειάζεται περισσότερη βοήθεια, υποστήριξη,  και ενθάρρυνση στην 
ολοκλήρωση του ανατεθέντος έργου. 

 

Προαγωγική Αλληλεπίδραση, κατά προτίμηση πρόσωπο με πρόσωπο, συμβαίνει όταν τα 
μέλη μοιράζονται πόρους και βοήθεια, υποστήριξη, ενθάρρυνση, και  επαινούν ο ένας τις 
προσπάθειες του άλλου για να μάθουν. Οι ομάδες συνεργατικής μάθησης είναι τόσο ένα 
ακαδημαϊκό σύστημα υποστήριξης (κάθε μαθητής να έχει κάποιον ο οποίος έχει δεσμευτεί 
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να τον / την βοηθήσει να μάθει) όσο και ένα προσωπικό σύστημα υποστήριξης (κάθε 
μαθητής να έχει κάποιον ο οποίος έχει δεσμευτεί σε αυτόν / αυτήν ως πρόσωπο). 
Υπάρχουν σημαντικές γνωστικές δραστηριότητες και διαπροσωπικές δυναμικές που μπορεί 
να συμβούν μόνο όταν οι μαθητές προωθούν την μάθηση ο ένας του άλλου. Αυτό 
περιλαμβάνει συνοπτικά  εξήγηση του  πώς να λύσουν προβλήματα, συζήτηση για  τη 
φύση των εννοιών που μεταδίδονται, μετάδοση των γνώσεων κάποιου στους συμμαθητές, 
και σύνδεση της μάθηση του παρόντος με το παρελθόν. 

 

Διαπροσωπικές και ομαδικές δεξιότητες: Στις συνεργατικές εκπαιδευτικές ομάδες οι 
μαθητές καλούνται να μάθουν ένα ακαδημαϊκό αντικείμενο (εργασία σε συγκεκριμένο 
θέμα) αλλά επίσης να μάθουν τις διαπροσωπικές και τις ομαδικές δεξιότητες που 
απαιτούνται για να λειτουργήσουν ως μέρος μιας ομάδας (ομαδική εργασία). Η 
συνεργατική μάθηση είναι εγγενώς πιο περίπλοκη από ό, τι η ανταγωνιστική ή η 
ατομικιστική μάθηση, επειδή οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην εργασία 
πάνω σε συγκεκριμένο θέμα αλλά και στην  ομαδική εργασία. Τα μέλη της ομάδας πρέπει 
να γνωρίζουν πώς να παρέχουν αποτελεσματική ηγεσία, λήψη αποφάσεων, οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης,  επικοινωνία και διαχείριση των συγκρούσεων, και να τους έχουν δοθεί 
κίνητρα  για να χρησιμοποιήσουν τις προαπαιτούμενες δεξιότητες. 

 

Διεργασία της ομάδας  υπάρχει,  όταν τα μέλη της ομάδας συζητούν κατά πόσο  
επιτυγχάνουν τους στόχους τους και  διατηρούν αποτελεσματικές, λειτουργικές σχέσεις. Οι 
ομάδες πρέπει να περιγράψουν ποιες ενέργειες των μελών τους είναι χρήσιμες και ποιες 
όχι  και να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το ποιες συμπεριφορές μπορούν να συνεχίσουν ή 
να αλλάξουν.  Η συνεχής βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης πηγάζει από την 
προσεκτική ανάλυση του πώς τα μέλη συνεργάζονται. 

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

� ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Επικοινωνεί εύκολα σε χαρτί με ταχύτητα και σαφήνεια. 
Παρουσιάζει συνοπτικά και με δομημένο τρόπο τις ιδέες του. Χρησιμοποιεί 
κατάλληλη γλώσσα και ύφος. Μιλάει για τους άλλους με ευκολία και σαφήνεια. 
Εκφράζει καλά τις ιδέες του και παρουσιάζει και τα επιχειρήματα του με ένα 
λογικό τρόπο. Δίνει πληροφορίες και επεξηγήσεις που είναι σαφείς και εύκολα 
κατανοητές. Ακούει ενεργά τους άλλους. 

� ΗΓΕΣΙΑ: Εμφανίζει δεξιότητα στο να κατευθύνει τις δραστηριότητες της ομάδας. 
Έχει φυσική υπεροχή και κερδίζει το σεβασμό των άλλων. Είναι ικανός να 
δημιουργήσει μια αποτελεσματική ομάδα. Εμπλέκει όλα τα μέλη της ομάδας και 
δίνει συμβουλές και βοήθεια όταν απαιτείται. 

� ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ: Κατανοεί το δικό του ρόλο και το ρόλο των άλλων 
μέσα στην ομάδα. Μοιράζεται  πληροφορίες και αναζητά βοήθεια και 
συμβουλές όταν είναι απαραίτητο. Προσφέρει προτάσεις και ακούει τις ιδέες 
των άλλων. 
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� ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μπορεί να κάνει σχέδια και προβλέψεις. Μπορεί 
να καθορίσει στόχους και να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους. Ορίζει 
ρεαλιστικούς στόχους και αποφασίζει προτεραιότητες. Επινοεί συστήματα και 
παρακολουθεί την πρόοδο. Κάνει καλή χρήση του χρόνου του/της. 

� ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Αξιολογεί τις εναλλακτικές πορείες δράσης και λαμβάνει τις 
κατάλληλες αποφάσεις. Αποκρίνεται σε καταστάσεις γρήγορα και επιδεικνύει 
ευελιξία. 

� ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Δείχνει ενέργεια και ενθουσιασμό. Δουλεύει σκληρά και είναι 
φιλόδοξος. Είναι σε θέση να εργαστεί με δική του πρωτοβουλία με λίγη  
επίβλεψη σε λεπτομέρειες. 

� ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Έχει αυτοπεποίθηση και κατανοεί τις δυνάμεις και τις 
αδυναμίες του. Είναι ρεαλιστής και πρόθυμος να μάθει από προηγούμενες 
αποτυχίες και επιτυχίες. Είναι αξιόπιστος, ειλικρινής και ευσυνείδητος. Μπορεί 
να αντιμετωπίσει την πίεση και να ελέγξει τα  συναισθήματα του. 

 

 

 

 

Η σημασία της συνεργασίας 

 

- Κοινωνικά οφέλη 
 
Η συνεργατική μάθηση έχει επίσης κοινωνικά οφέλη. Ένα από τα βασικά στοιχεία της 
συνεργατικής μάθησης είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι άνθρωποι 
μαθαίνουν να αναλαμβάνουν ρίσκα και επαινούνται για τη συμβολή τους. Είναι σε θέση να 
δουν και άλλες απόψεις, εκτός από τη δική τους. Τα οφέλη αυτά συμβάλλουν στη συνολική 
ικανοποίηση που προέρχεται από την  μάθηση. Τα μέλη εργάζονται με άλλους στην ομάδα 
οι οποίοι έχουν διαφορετικές ικανότητες μάθησης,  πολιτισμικό υπόβαθρο, στάσεις και 
προσωπικότητες. Αυτές οι διαφορές τους αναγκάζουν να συνδιαλαγούν  με συγκρούσεις 
και να αλληλεπιδράσουν με άλλους. Η κοινωνική αλληλεπίδραση βελτιώνει τις ικανότητες 
επικοινωνίας οι οποίες είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει κανείς  στην κοινωνία. 
 
- Δέσιμο, υποστήριξη 
 
Είναι δύσκολο να διατηρήσει κανείς θετικά συναισθήματα για κάποιον που προσπαθεί να 
τον κάνει να χάσει. Πληγωμένα συναισθήματα και διαπληκτισμοί   συχνά προκύπτουν από 
το ανταγωνιστικό παιχνίδι. Στο συνεργατικό παιχνίδι, η πρόκληση, η ανακάλυψη, και η 
επιτυχία μοιράζονται. Έμφαση δίνεται στη συμμετοχή, την αποδοχή, και την "χαρά του 
παιχνιδιού". Στο τέλος, μετράει η σχέση του ενός με  τον άλλο. 
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- Ομαδικότητα και  κοινή λήψη αποφάσεων 
 
Ο ανταγωνισμός καθιστά δύσκολο να μοιραστούμε τις δεξιότητες, τις εμπειρίες, και τους 
πόρους μας, επειδή το κάθε άτομο συμμετέχει ξεχωριστά με τους δικούς του 
αποκλειστικούς στόχους. Στις συνεργατικές συνθήκες, ο ρόλος του κάθε ατόμου είναι 
σημαντικός και αξιόλογος. Η ατομικότητα είναι σεβαστή, και προωθείται η ανησυχία για 
τις ανάγκες των άλλων. Η πρόκληση μετατοπίζεται από το να "προσπαθεί κάποιος να είναι 
νούμερο ένα» στο να εργάζεται για έναν αμοιβαίο στόχο. Η ιδέα του ότι όλοι έχουμε 
μερίδιο στη λήψη αποφάσεων είναι ένα ισχυρό εργαλείο. 

 

- Ανοικτότητα, εμπιστοσύνη και ασφάλεια 
 
Συχνά ο ανταγωνισμός στην εργασία και στο παιχνίδι έχει ως αποτέλεσμα διενέξεις , 
πληγωμένα συναισθήματα, και αποστασιοποίηση. Πολλά παιχνίδια βασίζονται στην 
μυστικότητα και τον εκφοβισμό με αποτέλεσμα οι παίκτες να αισθάνονται ανασφάλεια. 
Στην εργασία ή το παιχνίδι, οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν και χρειάζονται να 
αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ανοικτοί και ειλικρινείς, και πάνω από όλα να αισθάνονται 
ότι τους εμπιστεύονται. 
 
Οι συνθήκες συνεργασίας  συμβάλουν στη δημιουργία αυτής της ατμόσφαιρας, επειδή οι 
συμμετέχοντες δίνουν ενθάρρυνση και στήριξη ο ένας στον άλλο. 

 

- Η προσωπική αξία και προσωπική δύναμη 
 
Η συνεργατικότητα έχει συνδεθεί με την ενίσχυση της μάθησης, την συναισθηματική 
ωριμότητα, και την ισχυρή προσωπική ταυτότητα. Οι συμμετέχοντες συχνά  γίνονται πιο 
ευέλικτοι στον τρόπο σκέψης τους και την προθυμία τους να εφεύρουν δημιουργικές 
λύσεις. Το αποτέλεσμα είναι η ικανοποίηση, η προσωπική σιγουριά και το αίσθημα της 
αυτοεκτίμησης. Καθώς αυξάνεται η  προσωπική δύναμη κάποιου, τότε νοιώθει το 
συναίσθημα του  ότι "μπορώ να κάνω τη διαφορά" . 

 

- Ευεξία 
 
Οι περισσότερες ανταγωνιστικές συνθήκες είναι εξαιρετικά αγχοτικές. Η πιθανότητα 
αποτυχίας δημιουργεί ταραχή αν όχι αναμφισβήτητο  άγχος. Ο φόβος ή ο θυμός που 
παράγεται  του να βρεθεί κάποιος σε μειονεκτική θέση ή να χάσει, συχνά προκαλεί 
αμηχανία, ένταση και εχθρότητα. Οι δραστηριότητες συνεργασίας δεν είναι απειλητικές 
ούτε επικριτικές. Ως αποτέλεσμα, αυτό δημιουργεί μια ατμόσφαιρα για χαλάρωση και 
ευεξία, και μπαίνουν τα θεμέλια για πιο γνήσια, υγιή, και παιχνιδιάρικη  διασκέδαση. 
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Μεθοδολογία 

 
- Το μοίρασμα εμπειριών 
- Ανάλυση μιας ιστορίας 
- Μέθοδος  της διάλεξης 
- Μέθοδος συζήτησης 
- Παιχνίδια / ομαδικές ασκήσεις 
- Ατομική εργασία και εργασία σε μικρή ομάδα 

 
Οι Johnson, Johnson και Holubec (1998) περιγράφουν τέσσερα βήματα που 
χρησιμοποιούνται για να διδαχθούν οι συνεργατικές δεξιότητες:  

 
Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι τα μέλη της ομάδας κατανοούν την ανάγκη για την ικανότητα 
ομαδικής εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό, ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει τα εξής: 
 
• Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να φτιάξουν μια λίστα με τις κοινωνικές δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη βελτίωση της ομαδικής εργασίας. Από τις δεξιότητες που καταγράφουν, 
δίνουν έμφαση σε μια ή δύο. 
 
• Παρουσιάστε μια περίπτωση στα μέλη της ομάδας έτσι ώστε να μπορούν να δουν ότι 
είναι καλύτερο να γνωρίζουν την δεξιότητα από το να μην την γνωρίζουν. 
 
• Παρουσιάστε την ανάγκη για την δεξιότητα μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων, που παρέχει 
ένα αντίθετο παράδειγμα, στο οποίο η δεξιότητα προφανώς λείπει από μια ομάδα. 

 

Βήμα 2. Βεβαιωθείτε ότι τα μέλη της ομάδας κατανοούν τι είναι η δεξιότητα συνεργατικής 
μάθησης, όπως επίσης το πώς, και πότε να χρησιμοποιούν  την δεξιότητα αυτή. Για να 
επιτευχθεί αυτό, ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει τα εξής: 
 
• Ορίστε την δεξιότητα με όρους λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς και εξηγήστε 
λεπτομερώς τι πρέπει να κάνουν τα μέλη της ομάδας. 
 
• Παρουσιάστε και εξηγήστε πρακτικά την δεξιότητα μπροστά στα μέλη της ομάδας και 
εξηγήστε τη βήμα προς βήμα, ώστε να έχουν μια συγκεκριμένη ιδέα για το τι συνεπάγεται 
η δεξιότητα σε όρους λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς. 

 

Βήμα 3. Δημιουργήστε  καταστάσεις εξάσκησης και  ενθαρρύνετε την απόκτηση της 
δεξιότητας. Ο εκπαιδευτής καθοδηγεί την εξάσκηση έτσι ώστε τα  μέλη της ομάδας  να 
κατακτήσουν  την δεξιότητα  μέσω της επανάληψης. 
 
 

Βήμα 4. Δώστε στα μέλη της ομάδας ανατροφοδότηση σχετικά με το πως χρησιμοποιούν 
την δεξιότητα. Βοηθήστε τους να σκεφτούν το πώς θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη 
δεξιότητα πιο αποτελεσματικά στο μέλλον. Πρέπει να προκύψει αποτελεσματική 
επικοινωνία στη μαθησιακή διαδικασία. Στη συνεργατική μάθηση, ο παρατηρητής 
αναφέρει στην ομάδα  τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και τα μέλη της ομάδας με 
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τη σειρά τους αναφέρουν τις εντυπώσεις τους σχετικά με τη συμπεριφορά τους. Ο 
παρατηρητής παρέχει θετικά σχόλια σε όλα τα μέλη της ομάδας σχετικά με τις 
προσπάθειές τους για να μάθουν και να βοηθήσουν άλλους να μάθουν. Μετά την 
επεξεργασία σε μικρές ομάδες ακολουθεί η επεξεργασία ολόκληρης της τάξης. Ο 
εκπαιδευτής παρέχει ανατροφοδότηση στην ομάδα ως σύνολο. 

 

 

Δομή της ενότητας εκπαίδευσης σχετικά με τη συνεργασία 

 

1) Προθέρμανση 

 
Προθέρμανση (σπάσιμο πάγου), προκειμένου να μπουν στο μάθημα και να χαλαρώσουν, 
να γνωρίσουν άλλα μέλη ή να αρχίσουν να σκέφτονται για το θέμα. Σε αυτή τη φάση, ο 
εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει κατά πόσον τα μέλη της ομάδας θα είναι σε 
θέση να κάνουν το μάθημα που έχει προγραμματιστεί, να εκτιμήσει ποιος είναι ισχυρός 
και ποιος είναι αδύναμος (για μελλοντικές ομαδοποιήσεις) και να δει πώς αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας. 

 

2) Προσδοκίες 

 

Η ανάπτυξη των προσδοκιών της ομάδας επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να μοιράζονται 
τους λόγους που έχουν έρθει μαζί. Είναι πολύ κατατοπιστική διαδικασία  τόσο για την 
ομάδα όσο και για τον διευκολυντή. Η συγκέντρωση των προσδοκιών δίνει στην ομάδα ένα 
αίσθημα ιδιοκτησίας. Δίνει επίσης στον διευκολυντή  μια καλύτερη ιδέα για το τι θα ήθελε 
η ομάδα να βιώσει κατά τη διάρκεια του χρόνου που είναι μαζί. 

 
Πώς να δημιουργήσετε προσδοκίες: 
 
• Εξηγήστε τι είναι οι προσδοκίες στην ομάδα και δώστε τους μερικά παραδείγματα. 
• Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να περάσουν μερικά λεπτά σιωπηλά και να σκεφτούν τι 
θα ήθελαν να αποκομίσουν από την εμπειρία. 
• Προτρέψτε τα μέλη της ομάδας να μοιραστούν τις προσδοκίες τους. 
• Καθοδηγήστε τον καταιγισμό ιδεών, διευκολύνοντας την έκφρασή τους  και καταγράψτε 
τις προσδοκίες. 
• Διαβάστε προσεκτικά τις προσδοκίες και ελέγξτε για την κατανόηση τους από όλη την 
ομάδα. 

 
3) Ασκήσεις και  προβληματισμός 

 
Η εξάσκηση στον προβληματισμό είναι μια διαδικασία η οποία  επιτρέπει να επιτύχουμε  
μια καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας, των δεξιοτήτων μας, των ικανοτήτων μας, της 
γνώσης και της επαγγελματικής πρακτικής. Αν και οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε 
σχετικά με τις εμπειρίες, είτε πριν, είτε κατά την διάρκεια. είτε μετά από ένα γεγονός, θα 
πρέπει να τεκμηριώσουμε την κατανόησή μας για να αναγνωρίσουμε με σαφήνεια και να 
επιδείξουμε τα στοιχεία της μάθησης μας. Προσδιορίζοντας αυτό που έχουμε μάθει 
απαιτεί από εμάς να σκεφτούμε τις εμπειρίες μας και να εξετάσουμε τα αποτελέσματα, 
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προκειμένου να αξιολογήσουμε την εμπειρία και να εντοπίσουμε τις σκέψεις μας, τα 
συναισθήματα μας, και την κατανόηση των σχετικών ζητημάτων. Ο στόχος είναι να 
διαπιστωθεί τι έχουμε μάθει για την κατασκευή νέων ή διαφορετικών προσεγγίσεων για τη 
μελλοντική πρακτική μας, ή να αναγνωρίσουμε και να επικυρώσουμε  μια αποτελεσματική 
πρακτική για να την χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. 
 

 

4) Αξιολόγηση 

 
Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, του κλίματος της ομάδας,   των νέων γνώσεων / 
δεξιοτήτων, και η εκμάθηση του πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται στην 
καθημερινή ζωή. 
 
Οι διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης της εκπαίδευσης είναι: 
 
• Παρατήρηση 
 
• Ερωτηματολόγιο 
 
• Συνέντευξη 
 
• Ημερολόγια 
 
• Ατομική καταγραφή συγκεκριμένων περιστατικών 
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ  

  
Ορισμός / Σημασία της ικανότητας διαχείρισης των συγκρούσεων 

Η διαχείριση των συγκρούσεων ενέχει την εφαρμογή στρατηγικών για τον περιορισμό των 
αρνητικών επιπτώσεων των συγκρούσεων και την αύξηση των θετικών παραμέτρων  μιας 
σύγκρουσης  σε ένα επίπεδο ίσο η και υψηλότερο από το σημείο εκκίνησης της 
σύγκρουσης . Επιπλέον, ο σκοπός της  διαχείρισης είναι  να εμπλουτίσει την γνώση και τα 
συμπεράσματα των ομάδων                       (αποτελεσματικότητα η απόδοση σε οργανωμένο 
περιβάλλον,Rahim, 2002, p. 208). Η διαχείριση συγκρούσεων δεν έχει να κάνει με την 
πλήρη μείωση η την αποφυγή της σύγκρουσης. Η σύγκρουση μπορεί να είναι πολύτιμη  
στις ομάδες και τους οργανισμούς. Έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει τα αποτελέσματα της 
ομάδας όταν γίνεται καλή διαχείριση (e.g. Alper, Tjosvold, & Law, 2000; Bodtker & 
Jameson, 2001; Rahim & Bonoma, 1979; Khun & Poole, 2000; DeChurch & Marks, 2001).  

Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι η πρακτική της αναγνώρισης και χειρισμού της 
σύγκρουσης με έναν λογικό, δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό απαιτεί  ικανότητες 
όπως ικανοποιητική επικοινωνία, επίλυση προβλήματος και διαπραγματεύσεις με 

επίκεντρο τα ενδιαφέροντα. Οι διαμεσολαβητές πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα 
της διαχείρισης των συγκρούσεων. 

Ο όρος διαχείριση των συγκρούσεων συνδέεται με την ικανότητα σύγκρουσης το οποίο 
σημαίνει ικανότητα να επικοινωνήσει κάποιος τις συγκρούσεις, τις εντάσεις και τις 
ανισορροπίες, κατά τέτοιο τρόπο που θα μειωθεί η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο η και 
περισσότερα μέλη μιας ομάδας η ανάμεσα σε πρόσωπα. 

Δεν υπάρχει μόνο μία ερμηνεία μιας σύγκρουσης. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 
δύο ανεξάρτητα άτομα η ομάδες και αυτά τα άτομα η ομάδες να αντιλαμβάνονται μια 
ασυμβατότητα μεταξύ τους και επίσης να έχουν την ανάγκη να αλληλεπιδράσουν κατά 
κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να έχουν μια εθελοντική η μη σχέση. 

Η σύγκρουση σχεδόν πάντοτε συνοδεύεται με αισθήματα θυμού, ενόχλησης, αγωνίας, 
πληγώματος η  φόβου. 

 
 

“Όποιος θέλει να έχει μια καλή σχέση θα 

πρέπει να είναι ικανός να έρχεται και σε 

αντίθεση” 

(Πηγή: Hessische Landesstelle für Suchtfragen 
e.V., URL: www.hls-online.org) 
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Αιτίες για συγκρούσεις  θα μπορούσαν να οφείλονται σε πολλούς λόγους και να 
βασίζονται σε:  

- αιτίες που σχετίζονται με ένα έργο: ανταγωνιστικοί στόχοι, ασύμβατα 
ενδιαφέροντα, διαφωνίες για την στρατηγική και για η  την εκτέλεση, χαμένες 
καταληκτικές ημερομηνίες κλπ. 

- Εξωτερικές επιρροές: ξένη γλώσσα, αγώνας πόρους, έλλειψη πληροφοριών, 
κατανομή προϋπολογισμού, αναποτελεσματική εξέλιξη, παρεξηγήσεις η διαφορές 
σε θρησκευτικό , πολιτισμικό η ηθικό επίπεδο κλπ. 

- Συναισθηματικά ερεθίσματα: ανάμικτα συναισθήματα, θυμός, μη λεκτικά  εχθρικά 
σημάδια, έλλειψη εμπιστοσύνης, αίσθημα μη αποδοχής, απομόνωση κλπ.  

- Προϋπάρχουσες συμπεριφορές: μειωτική γλώσσα, ανταγωνιστική κουλτούρα, 
κακή επικοινωνία, εχθρότητα, υποθέτοντας τα χειρότερα των άλλων, υποθέτοντας 
τα καλύτερα για τον εαυτό μας, υπεροψία κλπ. 

 

Οι συγκρούσεις μπορούν να λυθούν, οι διαφορές θα παραμείνουν 

Οι συγκρούσεις έχουν πολύ να κάνουν με τα συναισθήματα, τις σχέσεις και τις προσωπικές 
αξίες. 

Οι αιτίες των συγκρούσεων είναι συχνά μη αποσαφηνισμένες θέσεις των ατόμων/ ομάδων 
και των απόψεών τους ( πολιτισμικές, πολιτικές, βλέπε τις “ αιτίες 
των συγκρούσεων “ ). 

Εάν οι διαφορές δεν μπορούν να διαχειριστούν πλέον, τότε θα 
γίνουν συγκρούσεις – αλλιώς θα παραμείνουν ως κρίση (Κινέζικο 
ιδεόγραμμα = κίνδυνος και ευκαιρία), πρόβλημα η δύσκολη 

κατάσταση.  

Εάν μια κατάσταση προσδιορίζεται ως σύγκρουση (η επικίνδυνη κατάσταση), εξαρτάται 
από την κατάσταση/ το πλαίσιο. 

 

Η σπουδαιότητα  για την ανάπτυξη της ικανότητας συγκρούσεων 

Οι άλυτες  συγκρούσεις μπορεί να είναι η αιτία για διάφορες ασθένειες ( ασθένειες του 
οργανισμού, ψυχικά προβλήματα, ψυχοσωματικές διαταραχές) που μπορούν να 
μπλοκάρουν το να δει κάποιος λύσεις. Μπορούν να κοστίσουν πολύ ψυχική ενέργεια και 
επίσης χρήματα και πόρους. Ευθύνονται  δε για την ανάπτυξη άγχους τόσο στην οικογένεια 
όσο και στον ελεύθερο χρόνο καθώς και στην εργασία χωρίς αποτελέσματα . 

Η ικανότητα να επικοινωνήσει κάποιος τις συγκρούσεις, το στρες και τις ανισορροπίες σε 
μια ομάδα η ανάμεσα σε δύο μέρη βοηθά στην μείωση των εμποδίων ανάμεσα στα μέλη 
μιας ομάδας. 

“Η ικανότητα να διαχειριστεί κάποιος τις συγκρούσεις με έναν θετικό τρόπο και με το 
κτίσιμο εμπιστοσύνης” είναι μια από τις πέντε δεξιότητες-κλειδιά της συναισθηματικής 
νοημοσύνης  (ΣΝ: Η ικανότητα να μειώσει άμεσα κάποιος το άγχος, να αναγνωρίσει και να 
διαχειριστεί τα συναισθήματά του να συνδεθεί με τους άλλους χρησιμοποιώντας την μη 
λεκτική επικοινωνία, να χρησιμοποιήσει το χιούμορ , να διαπραγματευτεί προκλήσεις και 
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τέλος αλλά όχι ελάχιστο να επιλύσει συγκρούσεις με θετικό τρόπο και με πεποίθηση). “Η 
επιτυχής επίλυση διαφορών υποστηρίζεται από τις άλλες τέσσερεις δεξιότητες της 
συναισθηματικής νοημοσύνης. Από την στιγμή που κάποιος γνωρίζει πως να διαχειριστεί 
το άγχος, να είναι συναισθηματικά παρών και με επίγνωση , να επικοινωνεί μη λεκτικά , να 
χρησιμοποιεί το χιούμορ και να παίζει με αυτό, είναι καλύτερα εξοπλισμένος να χειριστεί 
συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις και να πιάσει και να εκτονώσει  πολλά θέματα 
πριν κλιμακωθούν” 

 (http://helpguide.org/mental/eq5_raising_emotional_intelligence.htm). 

Ιδιαίτερα στην ομάδα στόχου των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ένα  κενό στον τομέα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η ανάπτυξη 
αυτών των ικανοτήτων και η βοήθεια προς τα μέλη της ομάδας στόχου να λύνουν αυτές τις 
“ δύσκολες καταστάσεις “ είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Pro-Skills. 

ορατή συµπεριφορά - αφορµή της σύγκρουσης

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΑΞΙΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΞΙΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ

 

(Source: http://www.trainerguide-ausbildung.de/Portals/_default/share/docs/_iceberg600.jpg) 

 

 

Μέθοδοι για την ανάπτυξη της ικανότητας συγκρούσεων 

Στην εργαλειοθήκη του PRO-SKILLS, αλλά επίσης και σε πολλά άλλα βιβλία και σε σελίδες 
του διαδικτύου  θα βρείτε πολλές ασκήσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων , 
μία από αυτές είναι και η ικανότητα συγκρούσεων!  Η δεξιότητα για την ικανότητα 
συγκρούσεων συνήθως (θεωρητικά) αναπτύσσεται μαζί με την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας. Ως εκ τούτου  είναι αναγκαίο να βρεθούν ακριβώς οι κατάλληλες 
ασκήσεις για την ομάδα στόχου. 
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Η διδασκαλία των δεξιοτήτων πρέπει να συνδυάζεται με πρακτικές ασκήσεις. Τα 
προγράμματα / ασκήσεις θα πρέπει να αξιοποιούν τις δοκιμασμένες και αποδεδειγμένες 
διδακτικές μεθόδους. Όσο πιο   πολύ εμπειρία και ικανότητες καθοδήγησης έχουν οι 
συμμετέχοντες, τόσο πιο καλά μπορούν να  φτιάξουν  “πραγματικές “ καταστάσεις 
συγκρούσεων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες μας και να αναπτύξουμε την 
ικανότητα συγκρούσεων μέσα από παιχνίδια ρόλων (διαδραστικό θέατρο, “ καυτή 
καρέκλα” κλπ) η μέσα από δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους  (παιδαγωγική της 
περιπέτειας) όπως αναρρηχίσεις με σκοινιά, παιχνίδια επιβίωσης, πεζοπορίες σε βουνά 
κλπ. 

 
 

Δομή μιας πλήρους συνεδρίας εκπαίδευσης  πάνω στις κοινωνικές δεξιότητες 

 

1) Εισαγωγή και σύντομη παρουσίαση σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες 

 

2) Σκηνή 

 

o Παρουσιάζεται μια καθημερινή σκηνή (ατύχημα μεταξύ ενός ποδηλάτη και ενός 
αυτοκίνητου). 

o Μπορεί κανείς να δει πολλά άτομα σε αυτή την εικόνα: ο ποδηλάτης που 
βρίσκεται ξαπλωμένος στο δρόμο, ο οδηγός ο οποίος βγαίνει από το αυτοκίνητό 
του, μια γυναίκα που περνά από εκεί, μια ηλικιωμένη κυρία που κοιτάζει κάτω 
από το παράθυρό της, κλπ. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές σκέψεις ή κάνει 
σχόλια σχετικά με η σκηνή. 

o Ενώ παρουσιάζεται η εικόνα, θα επισημανθούν μονωμένα άτομα  και θα 
εμφανιστούν φυσαλίδες ομιλίας οι οποίες θα δείχνουν την σκέψη ή το σχόλιο του 
ατόμου, ενώ ο εκπαιδευτής θα τις λέει δυνατά: 

- Ποδηλάτης: Σας παρακαλώ βοηθήστε με! Πονάω τόσο πολύ! 

- Έμπειρος άνθρωπος ασθενοφόρου: Μην ανησυχείτε, αυτή είναι μόνο μια 
ανοικτή πληγή του ποδιού σας! 

- Ηλικιωμένη κυρία στα αριστερά:  Ενημέρωσε κάποιος την οικογένειά του; 

- Ο άνθρωπος στο καφενείο: Αυτά είναι τα αποτελέσματα του να οδηγείς  
ποδήλατο και να ζεις υγιεινά, χαχαχα ... 

- Κυρία με σκούτερ: Ανάθεμα ατύχημα! Θα πρέπει να βιαστώ, η ταινία στον 
κινηματογράφο ξεκινάει σε πέντε λεπτά! 

- Ποδηλάτης πάλι: Πού είναι ο βλάκας που έπεσε πάνω στο ποδήλατό μου;!; 

- Οδηγός αυτοκινήτου: Συγνώμη γλυκιά μου, θα αργήσω λιγάκι, κάτι με 
καθυστέρησε ! 

- Ο άνθρωπος στο παράθυρο: Τι τύχη! Επιτέλους, συνέβη και κάτι στον ήσυχο 
δρόμο μου 

- Νεαρός άνδρας ασθενοφόρου: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κάνω  κάποιο λάθος, 
είναι η πρώτη μου επιχείρηση έκτακτης ανάγκης ... 
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o Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις σχετικά με την σκηνή. Ο 

εκπαιδευτής μπορεί να βοηθήσει τη συζήτηση εστιάζοντας στις πτυχές των 
κοινωνικών δεξιοτήτων της σκηνής. 

 

3) Ομάδες εργασίας: 

 
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις μικρές ομάδες (5-7 άτομα), η οποίες συζητούν τη 
σκηνή εστιάζοντας σε διαφορετικές δεξιότητες (ειδική πτυχή: ποιες κοινωνικές δεξιότητες 
χρειάζεστε όταν διδάσκετε τις βασικές δεξιότητες!;): επικοινωνία / συνεργασία / ικανότητα 
σύγκρουσης 

 

4) Συζήτηση ολομέλειας: 

 
Οι ομάδες συγκεντρώνουν και να ανταλλάσουν απόψεις από τη συζήτησή τους. 
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Ασκήσεις  

 

Άσκηση: Ιτιά στον άνεμο 

  

 

Χρονικό πλαίσιο: ~5 λεπτά ανά άτομο στο γκρουπ 

 

 

Χώρος:  Μεγάλη περιοχή, κατά προτίμηση με μαλακό έδαφος για πτώση  π.χ. χορτάρι 

 

Συμμετέχοντες : 8-10 άτομα 

 

Υλικά : -  
 

 

Διαδικασία: σε ομάδα των 8-10 ατόμων, ένα άτομο προσφέρεται να είναι η «ιτιά» στην 
μέση. Κλείνει τα μάτια του/της, κάνει «πτώση εμπιστοσύνης» και γίνεται «πάσα» σε όλο 
την ομάδα.  

Ο εκπαιδευτής δείχνει την «ιτιά»: πόδια ενωμένα, κλειστά μάτια, μπράτσα σταυρωμένα 
και χέρια στους ώμους, σφιγμένοι γλουτοί και το σώμα ίσιο,  επαφή με το γκρουπ (η 
οποία μπορεί να είναι ως εξής: Ιτιά: «Είμαι έτοιμος να πέσω, είσαι έτοιμος να με πιάσεις; 

Ομάδα: «Είμαστε έτοιμοι να σε πιάσουμε, πέσε!!» Ιτιά: «Πέφτω» Ομάδα : «Εντάξει») 
,κάνει μία «πτώση εμπιστοσύνης» και αφήνετε να «γίνει πάσα» σε όλα τα άτομα της 
ομάδας. 

Η ομάδα πρέπει να διδαχθεί σωστή τεχνική θέσης: το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, 
μπράτσα τεντωμένα, αγκώνες κλειδωμένοι, δάχτυλα χαλαρά, προετοιμασμένοι και σε 
ετοιμότητα.  

Είναι απαραίτητη η καλή εκπαίδευση και ωριμότητα της ομάδας.   
 

 

Στόχος / σκοπός: 

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας, απόλαυση του αισθήματος της ασφάλειας. 
 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
Τι είδους συναισθήματα διακινήθηκαν; 

 

Πηγή: 

James Neil, 2004 
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Άσκηση: Καθοδηγώντας το ταξί  
 

 

 Χρονικό πλαίσιο: ~ 15 λεπτά 

 

Χώρος:  εσωτερικός ή εξωτερικός 

 

Συμμετέχοντες: 2-20 άτομα σε ζευγάρια 

 

 

Υλικά : 
Αντίγραφα του χάρτη Α και Β. Ένα αντίγραφο ανά ζευγάρι 
 

 

Διαδικασία: 
- Η ομάδα χωρίζεται σε ζευγάρια 
- Κάθε ζευγάρι κάθετε πλάτη με πλάτη 
- Το ένα άτομο παίρνει τον χάρτη Α, το άλλο τον χάρη Β (χωρίς να γνωρίζουν ότι 

πρόκειται για διαφορετικούς χάρτες) 
- Ζητήστε από το άτομο Α («κέντρο ελέγχου») να καθοδηγήσει το άτομο Β («ταξιτζής») 

με προφορικές οδηγίες από το σημείο εκκίνησης (σταυρός) στον κύκλο V. 
- Πρόβλημα: τα άτομα δεν γνωρίζουν ότι έχουν χάρτες με διαφορετική προοπτική. 
 

 

Στόχος / σκοπός: 
- Οι συμμετέχοντες βιώνουν την σημασία της σωστής επικοινωνίας  και της 

προσπάθειας να επικοινωνήσουν διαφορετικές προοπτικές και απόψεις. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
- Γιατί δεν είχαν επιτυχία οι οδηγίες; 

- Πως νιώσατε όταν οι οδηγίες δεν είχαν επιτυχία; 

- Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό σε ότι αφορά την επικοινωνία σε άλλες 

καταστάσεις; 

 

Πηγή: Pro-Skills 2011 
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Άσκηση: 4 Αυτιά  

 

 

 Χρονικό πλαίσιο: σαράντα πέντε λεπτά περίπου 

 

Χώρος: εσωτερικός   

 

Συμμετέχοντες: 3 έως 20 άτομα 

( η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ομάδα 3-6 ατόμων σε 4 το πολύ ομάδες ) 

 

Υλικά : 
4 ταμπλό η τραπέζια,  φύλλα εργασίας (βλέπε παρακάτω), κάρτες και στυλό 

1. σε κάθε γωνιά του δωματίου υπάρχει ένα ταμπλό η τραπέζι, δηλ. Ένα για το αυτί 
“δεδομένα”, ένα για το αυτί “ αυτοαποκάλυψη” , ένα για το αυτί “ σχέση” και ένα 
για το αυτί “ αίτημα ”. 

2. Τοποθετείται το  ανάλογο φύλλο  εργασίας στον πίνακα η τραπέζι 
3. υπάρχουν κάρτες και στυλό σε κάθε πίνακα η τραπέζι. 

 

 Διαδικασία: 
- πριν αρχίσει η άσκηση, ο εκπαιδευτής εξηγεί το μοντέλο των τεσσάρων αυτιών 

του Schultz von Thun  ( δείτε φύλλο εργασίας ) 
- οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 3-6 ατόμων, σε 4 το  πολύ ομάδες. 
- Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να κάνουν την άσκηση 

μόνοι τους η με την βοήθεια του εκπαιδευτή που θα τους οδηγεί από πίνακα σε 
πίνακα η να υπάρξει ένας οδηγός σε κάθε πίνακα για το επόμενο βήμα. 

- Η ομάδα μπορεί να συζητήσει τα παραδείγματα και να σκεφτεί άλλα 
παραδείγματα από την δική τους ζωή.  

 
Α επιλογή: κάθε ομάδα επισκέπτεται το καθένα από τα 4 ταμπλό, συζητά το θέμα και 

καρφιτσώνει κάρτες στο ταμπλό με τις εντυπώσεις τους. Μετά από 10 λεπτά 
οι ομάδες αλλάζουν  ταμπλό και πηγαίνουν στον επόμενο θέμα.  

Β επιλογή:  κάθε ομάδα δουλεύει μόνο σε ένα ταμπλό, σε ένα θέμα. Η ομάδα συζητά το 
παράδειγμα στο ταμπλό, σκέφτονται περισσότερα παραδείγματα από την 
προσωπική τους ζωή, διαλέγουν ένα παράδειγμα και κάνουν ένα σύντομο 
παίξιμο ρόλων. Μετά από 30 λεπτά  οι ομάδες συγκεντρώνονται και 
παρουσιάζουν το “αυτί “ τους παίζοντας τους ρόλους τους και δίνοντας 
μερικά συμπληρωματικά σχόλια. 

 

 

Στόχος / σκοπός: 
• οι συμμετέχοντες βιώνουν και εκπαιδεύονται στις διαφορετικές πλευρές 

κατανόησης και ερμηνείας  ενός μηνύματος. 
• Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μία αίσθηση των δικών τους τρόπων ερμηνείας 

ενός μηνύματος και ευαισθητοποιούνται στις διαφορετικές πλευρές των άλλων 
συμμετεχόντων. 

 

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 
( βλέπε το φύλλο εργασίας ) 

 

Πηγή: Pro-Skills 2011 / Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander reden 1: Störungen und 
Klärungen. Hamburg: rororo. 
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Το μοντέλο των 4 αυτιών 

(πηγή: Schultz von Thun, Γερμανός ψυχολόγος και επιστήμονας της επικοινωνίας) 
 
Κάθε μήνυμα έχει 4 πλευρές και κάθε λήπτης έχει 4 αυτιά: 
 

 
 

Παράδειγμα: (μαύρο: το μήνυμά του, μπλε: η ερμηνεία της) 

 

Συχνά οι άνθρωποι έχουν ένα ποιο ευαίσθητο αυτί από τα άλλα. Πιθανά γνωρίζετε κάποιο 
άτομο που ερμηνεύει πάντοτε την προσωπική κριτική ή το φταίξιμο, σε πολύ απλά και 
ουδέτερα μηνύματα!; Αυτό το άτομο έχει πολύ ευαίσθητο αυτί σε ότι αφορά μηνύματα 
σχέσεων 
 

⇒⇒⇒⇒ Δεν είναι φρόνιμο να ακούμε μόνο την μια σκοπιά ενός μηνύματος! Δεν θα πρέπει να 

ερμηνεύουμε τις σκοπιές ενός μηνύματος όταν αυτό δεν έχει σταλθεί με σαφήνεια από 

τον ομιλητή! 
   

Σχέση:  
Πληροφορίες για την σχέση 

μεταξύ αποστολέα και λήπτη 

Αυτοαποκάλυψη: 
Ο ομιλητής δίνει στοιχεία για τον εαυτό 

του(κίνητρα, αξίες, αισθήματα)  

Αίτημα:  
Επιθυμία ή αίτημα για τον λήπτη 
 

Δεδομένα: 
Απόλυτα δεδομένα και στοιχεία 

ενός μηνύματος 

Σχέση: 
“Περιμένω να ξέρεις τι είναι” 

Αυτοαποκάλυψη:  
“Δεν ξέρω τι είναι αυτό “ 

Αίτημα:  
“Σε παρακαλώ πες μου τι είναι “ 

 

Δεδομένα:  
“Βλέπω κάτι πράσινο“ 

“Βλέπει κάτι πράσινο“ “Δεν του αρέσει“ 

“Θα πρέπει να φτιάχνω πράγματα που του αρέσου“Πιστεύει πως είμαι κακή μαγείρισσα!“ 

Υπάρχει κάτι 

πράσινο στην 

σούπα !  



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 
 

 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 74 
 

 

Αυτί 1 : Δεδομένα 
 
Με την πρώτη ματιά, το να ακούμε τα απόλυτα δεδομένα ενός μηνύματος 
φαίνεται να είναι η καλύτερη τακτική για σωστή κατανόηση. Αλλά είναι 
πραγματικά αληθές αυτό; 

 
 

⇒ Μπες στην συζήτηση:  

• Τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι ακούν μόνο τα δεδομένα ενός 
μηνύματος;  

• Γνωρίζετε καταστάσεις ή ανθρώπους στην ζωή σας με ισχυρή τάση 
να ακούνε μόνο τα γεγονότα; 

• Πως νοιώθετε όταν επικοινωνείτε με αυτά τα άτομα;  

 

 

Τα αστέρια 

είναι τόσο 

λαμπερά…. 

Τα αστέρια δεν 

λάμπουν! Είναι απλά το 

φως που διαθλάτε στα 

στρώματα της 

ατμόσφαιρας! 
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Αυτί 2: Αυτοαποκάλυψη 

 

Παράδειγμα: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ο πατέρας κοιτάζει το ακατάστατο δωμάτιο του γιου του] 
Πατέρας: “Τι χάος είναι αυτό!! Είσαι τσαπατσούλης!! Είναι απαράδεκτο να 

ζεις σε αυτή την ακαταστασία!” 
Γιος: “Ήταν η «Μέρα του Πατέρα» σήμερα στο γραφείο μπαμπά;” 

 

⇒Μπες στην συζήτηση:  

• Ποιο είναι το όφελος του παιδιού με το να ερμηνεύσει την δήλωση 
του πατέρα του με αυτόν τον τρόπο; 

• Πώς θα μπορούσε ο πατέρας να διαμορφώσει την πρότασή του έτσι 
ώστε ο γιος του με το αυτοαποκαλυπτικό αυτί να καταλάβει σωστά;  

• Γνωρίζετε άτομα που έχουν την τάση να ερμηνεύουν 
αυτοαποκαλυπτικά ενώ επικοινωνούν; 
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Αυτί 3: Σχέση  
 
Παράδειγμα: 
 

 

⇒ Μπες στην συζήτηση:  

• Τι συμβαίνει σε αυτή την σκηνή; 

• Τι είδους προβλήματα θα έχει το ζευγάρι αν η σύζυγος ακούει πάντα με 
το αυτί - σχέσης; 

• Θυμάστε καταστάσεις στην ζωή σας στις οποίες είχατε ισχυρό αυτί – 
σχέσης; Τι συνέβη και πως διευθετήσατε την κατάσταση; 

 

Τι είναι αυτά τα 
πράσινα πράγµατα στην 
σούπα; 

Αν δεν σου αρέσει το 

φαγητό μου μπορείς 

να πας να φας πάλι με 

την μητέρα σου!! 
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Αυτί 4: Αίτημα 
 
Παράδειγμα:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

⇒ Μπες στην συζήτηση:  

• Τι θα συμβεί σε ανθρώπους οι οποίοι μόνιμα ακούν αιτήματα όταν 
επικοινωνούν; Πως θα συμπεριφερθούν οι άλλοι σε αυτά τα άτομα;  

• Γνωρίζετε άτομα στην καθημερινότητά σας οι οποίοι έχουν έντονο «αυτί 
για αιτήματα» 

• Πως θα μπορούσατε να προστατεύσετε τον εαυτό σας από το να 
αποκτήσει ένα ισχυρό «αυτί για αιτήματα»; 

 
 
 

 

 

Έχει µείνει καθόλου καφές; 
Θα σου φτιάξω 

αμέσως επιπλέον 

καφέ! 
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Exercise: Pipeline 
 

 

Χρονικό πλαίσιο: ~ 10-30 Λεπτά  

 

Χώρος: εσωτερικός/εξωτερικός  

 

Συμμετέχοντες :  3 – 20 άτομα 

 

Υλικά : 
- Κομμάτια σωλήνα ή στενές υδρορροές, βόλους ή σφαιρίδια  ή νερό 

 

Διαδικασία: 
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τη μετακίνηση βόλων ή σφαιριδίων 
διαφορετικού μεγέθους ή ακόμη και νερό κατά μήκος των κομματιών του σωλήνα  
ή των υδρορροών. Το τρικ είναι ότι ο  κάθε συμμετέχων έχει μόνο ένα μικρό μέρος 
του σωλήνα, και ότι η αρχή όπως και τα σημεία τερματισμού μπορούν να 
διαχωριστούν με ένα εμπόδιο. 
 
• Ως διαμεσολαβητής, μπορείτε να ελέγχετε πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι αυτή η 
δραστηριότητα. Μπορείτε να τους βάλετε να κινηθούν πάνω από εμπόδια, 
σκάλες, γύρω από δέντρα, κλπ. Αν, για παράδειγμα, η ομάδα είναι στο στάδιο 
διαμόρφωσης της, βάλτε μόνο ένα μικρό εμπόδιο στην διαδρομή έτσι ώστε να 
δημιουργήσετε ευκαιρίες για αρκετά άμεση βιωματική επιτυχία της ομαδικής 
εργασίας. Αν η ομάδα λειτουργεί συνεκτικά, κάντε την πορεία με τα εμπόδια 
μακρύτερη και δυσκολότερη και με περισσότερες σωματικές προκλήσεις , 
προκειμένου να εμβαθύνουν την εμπειρία τους για το τι μπορούν να επιτύχουν 
από κοινού. 
 
• Ενημερώστε τους συμμετέχοντες για το σημείο εκκίνησης και το σημείο 
τερματισμού (ένα δοχείο είναι χρήσιμο στον τερματισμό για να ρίξουν τον βόλο ή 
το σφαιρίδιο ή το νερό), και  δώστε τους κάποιους επιπλέον κανόνες που μπορεί 
να θέλετε να προσθέσετε στην δραστηριότητα, όπως: κάθε άτομο πρέπει να 
μεταφέρει τον βόλο, τουλάχιστον μία φορά. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
παίρνουν σειρά εκ περιτροπής. Και τα δύο τους πόδια πρέπει να παραμείνουν στο 
πάτωμα, ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να γίνετε δημιουργικοί αν θέλετε να 
προσθέσετε προκλήσεις. 

 

 

Στόχος / σκοπός: 
- Μια δραστηριότητα δεσίματος της ομάδας, όπου κάθε συμμετέχων παίρνει ένα 
μικρό κομμάτι του σωλήνα , και η ομάδα πρέπει να εργαστεί ομαδικά για να 
μεταφέρει έναν βόλο ή σφαιρίδιο κατά μήκος των αγωγών, από το σημείο 
εκκίνησης μέχρι το τέλος. Απαιτείται ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και 
ομαδικής εργασίας. 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 
• Πώς ήταν η εμπειρία σας να συνεργαστείτε  με τα μέλη της ομάδας σας; 
• Ήταν η επικοινωνία αποτελεσματική; 
• Συμμετείχαν όλοι στην ομάδα σας ; 

 

 

Πηγή: http://wilderdom.com/games/descriptions/Pipeline.html 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Δεξιότητες Αυτοδιαχείρισης 
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«Οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης αποτελούν την 

ικανότητα  να λαμβάνει κάποιος  σοφές αποφάσεις με 

σκοπό να αποκτήσει μια αποδοτική και χαρούμενη 

ζωή»     

 
 Εισαγωγή και ορισμός: 

Οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης βοηθούν στην μάθηση αλλά και στην ζωή γενικότερα. Οι 
δεξιότητες αυτοδιαχείρισης είναι ενσωματωμένες και υποστηρίζουν οτιδήποτε κάνουμε 
στην ζωή μας.  

 

Τι εννοούμε με όταν λέμε  αυτοδιαχείριση;  

• Ο όρος συνδυάζει τις λέξεις «αυτο» και «διαχείριση». 

• Η «διαχείριση» έχει να κάνει με την κινητοποίηση, τον σχεδιασμό, την στοχοθεσία, 
τον υπολογισμό πόρων, τον έλεγχο, την ρύθμιση κλπ. ανάλογα με την αποστολή 
που έχουμε να επιτελέσουμε. 

• Το «αυτο» έχει διττή σημασία: ο εαυτός, ως αυτόνομος παράγοντας ή διαχειριστής 
(όχι κάποιος άλλος απέξω)  και ως ο στόχος της διαχείρισης.  

• Οι θεωρητικές ρίζες μπορούν να εντοπιστούν στην θεραπεία της αυτοδιαχείρισης  
(Kanfer) η οποία εστιάσει στην αυτονομία των ασθενών, υποβοηθώντας την  
πιθανή αυτορρύθμισή τους στο πλαίσιο μιας χρόνιας πάθησης.    

• Συγκεκριμένα, η γνωσιακή ψυχολογία (π.χ. Bandura) και η θεωρία δράσης 
(Heckhausen, Gollwitzer) θέτουν την θεωρητική και εμπειρική βάση για τις 
σημαντικές πλευρές της αυτοδιαχείρισης (π.χ. Βούληση, μετα - επίγνωση, γνωστικές 
μαθησιακές στρατηγικές κλπ.).   

 

Ορισμός: 

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιος ομοιογενής ορισμός για την αυτοδιαχείριση και τις 
δεξιότητες αυτοδιαχείρισης. Ορισμένες ερμηνείες  μπορούν να αναφερθούν: 

• στρατηγική τεχνική για επαρκή και επιτυχή σχεδιασμό και αυτορύθμιση  
• απόκτηση αυτονομίας (σύνδεση με την ενδυνάμωση) 
• σταδιακή αυτοπραγμάτωση (σύνδεση με την ταυτότητα) 
 

 
Προτείνουμε τον παρακάτω ενδεικτικό ορισμό: 
Οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης είναι δεξιότητες τις οποίες επιλέγουμε για να 

διευκολύνουμε την συνειδητοποίηση, την πραγματοποίηση και την συντήρηση των 

στόχων, οι οποίοι είναι σημαντικοί για μας.  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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Η Αυτοδιαχείριση είναι συνδεδεμένη με τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες  

Οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης χρησιμοποιούν τις άλλες δεξιότητες ως πηγές και τις 
συνδυάζουν στρατηγικά σε μια πορεία δράσης  για τις ανάγκες και τους στόχους του 
ατόμου. Η αυτορύθμιση, ο αυτοέλεγχος, η διαχείριση χρόνου κλπ. μπορούν να θεωρηθούν 
τα συστατικά που στοιχειοθετούν την αυτοδιαχείριση.     

 

Οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και η δια βίου μάθηση.  

Στο ειδικό περιεχόμενο της μάθησης, οι στρατηγικές μάθησης επικαλύπτονται με  τις 
γενικές δεξιότητες αυτοδιαχείρισης με έμφαση στους στόχους για μάθηση.. 
Οι πρόσθετες πτυχές της αυτόνομης αυτορρυθμιζόμενης  μάθησης σε συνδυασμό με την 
αυτοπραγμάτωση, υπό την έννοια του ενδεικτικού  ορισμού μας, έχουν μεγάλη σημασία 
για τη δια βίου μάθηση. Η συνειδητοποίηση των δικών μας δεξιοτήτων για την υλοποίηση 
ενός προγράμματος μάθησης  για την επίτευξη του στόχου μάθησης, οδηγούν σε αυτό που  
αντιλαμβανόμαστε ως αυτοαποτελεσματικότητα, που είναι απαραίτητη για την 
κινητοποίηση και την βούληση να ξεκινήσει κάποιος ένα δικό του εγχείρημα για δια βίου 
μάθηση. 
 
 

Σημαντικά βήματα της αυτοδιαχείρισης   
Οι δεξιότητες της αυτοδιαχείρισης είναι 
κρίσιμες για τον επιτυχή σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των δράσεων. Κάθε δραστηριότητα 
– εσκεμμένη ή μη – βασίζεται σε μία σειρά 
γνωσιακών και ενεργών βημάτων. 
Όσον αφορά στις γνωσιακές διαδικασίες 
μπορούν να αναγνωριστούν τα ακόλουθα 
βήματα: 
 

 

 

Στοχοθεσία: 

Το άτομο πρέπει να θέσει έναν ιδιαίτερο  στόχο μάθησης. 
Ο προεξέχων στόχος  μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το να κερδίσει κάποιος τα προς το 
ζην, μια υψηλότερη βαθμίδα ζωής ή την επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου 
εκπαίδευσης. 

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να 
προσδιορίσει τους ενδιάμεσους στόχους 

καθ’ οδόν προς τον υψηλότερου επιπέδου στόχο, ο οποίος με τη σειρά του απαιτεί 
επιπρόσθετη γνώση και ενεργές διαδικασίες για να εκτελεστεί. 

∆ιατήρηση ισορροπίας των κινήτρων 

 

Πραγµατοποίηση βήµα - βήµα 

 

Αποτελεσµατικός σχεδιασµός της πορείας δουλειάς 

 

Υπολογισµός πόρων και εµποδίων    

 

Στοχοθεσία 

Στοχοθεσία 
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Ειδικά για την ομάδα στόχου: 
 

Είναι σημαντικό να εντοπίσουν  και να ορίσουν ένα δικό τους στόχο που να είναι 
ρεαλιστικός και συναφής με την ταυτότητά τους, π.χ. καθορίζοντας στόχους με  τη μέθοδο 
SMART (Doran, 1981). 
 
  

Υπολογίζοντας πόρους και εμπόδια: 

•  Το άτομο πρέπει να σταθμίσει τους πόρους, όπως ο χρόνος, το χρήμα, η κοινωνική 
υποστήριξη και να επιλύσει πρακτικά 
προβλήματα, όπως τη φροντίδα του 
παιδιού κατά τη διάρκεια ενός 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου, την 
πρόσβαση στο χώρο του σεμιναρίου και 
παρόμοια θέματα. 

• Η στάθμιση των πόρων και των εμποδίων μπορεί να επηρεάσει την επιλογή των 
στόχων. 

 
Ειδικά για την ομάδα στόχου: 
 
Είναι σημαντικό να αναλύσουν  τους πόρους και τα εμπόδια, να εστιάσουν στους πόρους 
υποστήριξης και να είναι ρεαλιστές σχετικά με τα εμπόδια. Λύσεις μπορούν να βρεθούν 
στις διεργασίες της ομάδας για να ξεπεραστούν τα εμπόδια. 
 

 

Αποτελεσματικός σχεδιασμός του προγράμματος: 

Το άτομο αναπτύσσει ένα είδος σχεδίου 
εργασίας, καθώς και ένα ρεαλιστικό 
χρονοδιάγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τους 
διαθέσιμους πόρους και τα υπάρχοντα 
εμπόδια. Μια πλειάδα εργαλείων 
σχεδιασμού και βοηθημάτων, είναι 
διαθέσιμα. Αυτά  θα πρέπει να 

προσαρμοστούν στην κατάσταση της ομάδας στόχου, έτσι ώστε να μην είναι πολύ τεχνικά 
ή περίπλοκα. 
 

Υπολογισµός πόρων και εµποδίων    

 

Στοχοθεσία 

 

Αποτελεσµατικός σχεδιασµός της πορείας δουλειάς 

 

Υπολογισµός πόρων και εµποδίων    

 

Στοχοθεσία 
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Βήμα – βήμα εφαρμογή: 

• Τα σχεδιασμένα βήματα της 
δραστηριότητας πρέπει τώρα να 
εφαρμοστούν επιτυχώς με τη σωστή 
διαδοχική σειρά. Σ’ αυτό το σημείο, 
πρέπει να επιστρατευθούν οι πόροι, να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια και να 
εφαρμοστούν πιστά τα 
χρονοδιαγράμματα και οι διορίες. 

• Στην πορεία, μπορεί να ανακύψουν 
περαιτέρω εμπόδια και ερωτήσεις που δεν ήταν προηγουμένως ορατά ή δεν είχαν 
ληφθεί υπόψη. Το άτομο πρέπει να ανταποκριθεί ευέλικτα σ’ αυτές τις συνθήκες, 
όταν επιλέγει τεχνικές και χρησιμοποιεί πόρους, ούτως ώστε να επιτύχει τους 
ενδιάμεσους στόχους. 

•  

Τα απρόβλεπτα προβλήματα είναι οι πιο κρίσιμες καταστάσεις για την ομάδα στόχου. Σε 
αυτό το σημείο, η ομαδική κατάσταση είναι σημαντικό να υποστηρίξει το άτομο 
παρέχοντας ιδέες και βοήθεια. 
 
Διατήρηση της κινητοποίησης:  

• Θέτοντας σε εφαρμογή τα βήματα  που επιβάλλει η δραστηριότητα, μπορεί να 

πάρει κάποιο χρόνο και να απαιτήσει την υπερπήδηση απρόβλεπτων εμποδίων. Το 

άτομο, για να το επιτύχει αυτό, χρειάζεται υπομονή και αντοχή, όπως επίσης και 

διαρκή παρακίνηση. 

 
Αυτό το μέρος αναφέρεται στις προσωπικές 
δεξιότητες ρύθμισης συναισθημάτων και  
αυτοελέγχου. Στο πλαίσιο των δεξιοτήτων 
αυτοδιαχείρισης, είναι σημαντικό να είμαστε 
προετοιμασμένοι για περιπτώσεις    χαμηλών 
κινήτρων, απρόβλεπτων εμποδίων και 
απογοητεύσεων. Λύσεις για να αντιμετωπιστεί 
η απώλεια παρακίνησης στη πορεία μπορούν 

να συζητηθούν πρωταρχικά. 
 

 

Πραγµατοποίηση βήµα - βήµα 

 

Αποτελεσµατικός σχεδιασµός της πορείας δουλειάς 

 

Υπολογισµός πόρων και εµποδίων    

 

∆ιατήρηση ισορροπίας των κινήτρων 

 

Πραγµατοποίηση βήµα - βήµα 

 

Αποτελεσµατικός σχεδιασµός της πορείας δουλειάς 
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Μεθοδολογία  

 

Παρατηρήσεις στην εκπαίδευση των δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης 

Σύμφωνα με το γνωστικό μοντέλο, η αυτοδιαχείριση επικεντρώνεται κυρίως στις 
αναλυτικές και αυτο-απεικονιστικές  πτυχές. 
 
Οι άνθρωποι που είναι πιο παρορμητικοί ή δεν έχουν συνηθίσει να διαβουλεύονται για τα 
πάντα, πρέπει να έρθουν σε επαφή με  ένα παιγνιώδη τρόπο, βήμα-βήμα  σε μια 
κατάσταση ομάδας. Η ενδοσκόπηση μπορεί να μαθευτεί καλύτερα σε συζητήσεις της 
ομάδας. 
 
Ο προβληματισμός σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθώς και για τους 
υποστηρικτικούς πόρους και τα κρίσιμα εμπόδια μπορεί να μαθευτεί σε ένα πρώτο βήμα, 
αν αυτή η "εσωτερική" συζήτηση εξωτερικευτεί αργότερα σε μια εκπαιδευτική συνεδρία  
με πρόσωπα τα οποία θα παίζουν το ρόλο των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων. 
 
Η στοχοθεσία της εκπαίδευσης και ο σχεδιασμός  για να επιτευχθεί ο στόχος πρέπει να 
είναι επίσης σημαντικά και επιτεύξιμα για τους συμμετέχοντες. 
 
Πώς να ενσωματώσει κάποιος το ενδοσκοπικό μέρος των δεξιοτήτων αυτο-διαχείρισης  

στις διαδικασίες  μάθησης 

 

Μερικά παραδείγματα: 

κρατώντας σημειώσεις:  κρατώντας ένα ημερολόγιο μπορεί να βοηθήσει τον 
προγραμματισμό, την στοχοθεσία, καθώς και την 

                                              παρακολούθηση των επιτευγμάτων. 
 

Συζητώντας:  μιλώντας για  τις δυσκολίες και τα επιτεύγματα  μπορεί να είναι 
ένας τρόπος για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης.  

 

Παίζοντας ρόλους:  η ευκαιρία να εξασκήσουν τις νέες δεξιότητες σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον μπορεί να παρέχει την αυτοπεποίθηση  στη χρήση 
αυτών των νέων δεξιοτήτων σε έναν δημόσιο χώρο. 

 

Προσωπικός  
προβληματισμός: το να σκεφτόμαστε επιτεύγματα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για 

την αυτοεκτίμηση, επίσης, για τον προγραμματισμό των στόχων 
μας. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος που προορίζεται για 
την νοητική επεξεργασία αυτών των επιτευγμάτων. 

 

 Κριτική ομοτίμων: μπορεί να είναι ευκολότερο να δεχτούμε εποικοδομητική κριτική 
από ανθρώπους τους οποίους δεχόμαστε ως ισότιμους και όχι 
απο μια εξουσία. 
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Αυτοαξιολόγηση: Είναι σημαντικό να είναι κάποιος ενήμερος  των δικών του 
επιτευγμάτων και δυσκολιών. 

 

Συζητήσεις:  οι οργανωμένες μέσα σε πλαίσιο συζητήσεις παρέχουν ευκαιρίες 
για να προσφέρουμε και να λάβουμε εποικοδομητική κριτική. 

 
 

 
 

Συνδυάζοντας κοινωνικές, προσωπικές και αυτοδιαχειριστικές δεξιότητες, 

είμαστε ικανοί να πετύχουμε τους στόχους μας!  
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Δομή της συνεδρίας 

 

Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε κάποια δομή ώστε  να πάρετε ένα καλό παράδειγμα  
που θα εγγυηθεί μια επιτυχημένη διαδικασία. 
 
Παρακάτω, θα βρείτε μια πρόταση για τη δομή μιας περίπου δίωρης συνάντησης με 
εκπαιδευόμενους που εργάζονται με την τελική ομάδα στόχο. 
 

1. Καλωσόρισμα  

 

2. Γνωριμία  

Αυτό το μέρος της συνεδρίας πρέπει να είναι αρκετά απλό και εύκολο για τους 
ανθρώπους έτσι ώστε να συμμετέχουν. Στην εργαλειοθήκη μας, θα βρείτε πολλές 
κατάλληλες ασκήσεις για να χρησιμοποιήσετε . Μια από αυτές είναι η άσκηση 
"Καλημέρα" . 
 

• Άσκηση «Καλημέρα» 

 

3. Θεωρητικό μέρος (Παρουσίαση διαφανειών)  

• Ο στόχος του εργαστηρίου που συνδέεται με τη διά βίου μάθηση 

• Τι είναι οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης; 

• Προσεγγίσεις και μέθοδοι 

• Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση  

• Παραγωγική μάθηση 

• Συνεργατική μάθηση 

• Βιωματική Μάθηση 

 

4. Βιώνοντας μια άσκηση των δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης, όπως η παρακάτω 

 

• Άσκηση «Πατώντας στα ίχνη βημάτων» 

 
 

5. Σύντομη ανατροφοδότηση και τέλος συνεδρίας. 
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Ασκήσεις 

Άσκηση  : «Καλημέρα» 

 

 
Χρονικό πλαίσιο: 15΄ 

 

Χώρος:  ένα μεγάλο δωμάτιο 

 

Συμμετέχοντες :  6-20 

 

Υλικά : 
κασετόφωνο για CD 
ζωηρή μουσική  

 

Διαδικασία: 
Οδηγίες   
Θα θέλαμε να περπατήσετε γύρω στο δωμάτιο την ώρα που ακούτε την  μουσική. 
Όταν σταματήσει η μουσική θα πρέπει να χαιρετήσετε το άτομο που είναι πιο 
κοντά σας σύμφωνα με την οδηγία που θα σας δώσουμε. Προσπαθήστε να 
διαλέγετε κάθε φορά διαφορετικό άτομο.  
Πείτε καλημέρα στο άτομο που είναι πιο κοντά σας: 
•  …σαν να ήταν φίλος/η σας 
• …σαν να ήταν το μωρό ενός φίλου σας 
• …σαν να ήταν ο ιερέας της εκκλησιάς της γειτονιάς σας 
• …σαν να ήταν ένας διάσημος τραγουδιστής 
• …σαν να ήταν το αφεντικό σας 
• …σαν να ήταν ο δεσπότης στο νοσοκομείο  
• …σαν να ήταν το αγόρι ή το κορίτσι σας 
 

 

Στόχος / σκοπός: 

Να ενεργοποιηθεί η ομάδα αν είναι κουρασμένοι ή αν βαριούνταν. 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
- Δώστε μια μικρή ανατροφοδότηση 

 

Πηγή: 
Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης  

Πρόγραμμα « Εκπαίδευση εθελοντών» 
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Άσκηση 2: «Πατώντας στα ίχνη βημάτων» 

 

 
Χρονικό πλαίσιο: 60 λεπτά 

 

Χώρος:  ένα μεγάλο δωμάτιο 

 

Συμμετέχοντες : To λιγότερο 15 άτομα (σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι η 
περισσότεροι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές στην 
διαδικασία) 

 

Υλικά : στυλό, κολλητική ταινία, 9 αποτυπώματα πελμάτων, 3 καλάθια και 3 
συμβολικά  η πραγματικά εμπόδια 

 

Διαδικασία: 
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις ομάδες με την τεχνική των τριών παζλ.  
(τους μοιράζονται τρεις εικόνες σε χαρτί Α4 οι οποίες έχουν κοπεί η κάθε μία σε 
δυσανάλογα κομμάτια. Προσπαθούν να συναρμολογήσουν το παζλ, και κατά 
αυτόν τον τρόπο, σχηματίζουν την ομάδα τους που αποτελείται από πέντε άτομα 
η κάθε μία). 
Στην υποομάδα τους πρέπει να δουλέψουν πάνω στο παρακάτω έργο: 
“ Θα πρέπει να υλοποιήσετε ένα προσωπικό πρόγραμμα, έργο, δράση. Σας 
ζητείται να καθορίσετε τρία σημαντικά βήματα τα οποία είναι απαραίτητα για να 
οργανώσετε καλύτερα  την πορεία σας και να φτάσετε στον στόχο σας. 
Μεταξύ σας, πρέπει να επιλέξετε: 

- Ένα άτομο που θα είναι  υπεύθυνο για την οργάνωση του προγράμματος  

- δύο άτομα που θα δώσουν στον οργανωτή τους πόρους που χρειάζονται 

για να οργανώσει το πρόγραμμά του, και   

- δύο άτομα που θα εστιάζουν στα ενδεχόμενα εμπόδια τα οποία θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του ο οργανωτής για να πραγματοποιήσει το κάθε βήμα.  

Μόλις πάρετε τους ρόλους σας και πριν αρχίσετε να περπατάτε πάνω στα χνάρια 
των βημάτων πάρτε λίγο χρόνο, 5-10 λεπτά για να σκεφτείτε ατομικά και να 
καταγράψετε αν χρειάζεται ανάλογα με τον ρόλο σας, είτε τα 3 πιθανά βήματα, η 
κάποιες πηγές που θα αντλήσετε δυνάμεις, η τέλος κάποια πιθανά εμπόδια. 
Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε όλοι μαζί την συμβολική σας πορεία από την 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ στον ΣΚΟΠΟ. Σταματάτε σε κάθε βήμα και συζητάτε, σύμφωνα με τους 
ρόλους σας ,τις απόψεις σας δίνοντας “τροφή” για σκέψη και προβληματισμό 
στον “βηματιστή”. Μπορείτε να βάζετε τις ιδέες σας μέσα στα καλάθια η να 
μετακινείτε τα εμπόδια για να σταματήσετε τον “βηματιστή” κάθε φορά που 
παρουσιάζεται ένα πρόβλημα η δυσκολία. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε τον 
διάλογο ανάμεσα στους εκπροσώπους των πηγών και των δυσκολιών. 
Η τελική απόφαση στο κάθε βήμα λαμβάνεται από τον “βηματιστή” , ενώ τα άλλα 
τέσσερα άτομα λειτουργούν σαν σύμβουλοι του.  

Για να γίνει αυτή η άσκηση ποιο ενδιαφέρουσα, έχουμε φτιάξει μια ζωγραφιά η 
οποία δείχνει τις θέσεις στο δωμάτιο.” 
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Στόχος / σκοπός: 

Η εφαρμογή ενός σχεδίου για την οργάνωση σε μια  κατάσταση, προβλέποντας 
τις πηγές και τις δυσκολίες με την βοήθεια και άλλων ατόμων σε μία  ομαδική 
διεργασία.  
 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

- Πως ήταν η διαδικασία; 

- Τι νιώσατε αναφορικά με τους πόρους και τα εμπόδια; 

- Ποιες πλευρές της αυτοδιαχείρισης μπορείτε να αναγνωρίσετε; 

Νιώσατε ότι αυτή η άσκηση βοήθησε τον “βηματιστή” να εξελίξει τις 
διαχειριστικές του δεξιότητες;  

 

Πηγή: Pro-Skills 

Πληροφορίες για αυτήν την άσκηση 

Αυτή η άσκηση βοηθά κάποιον να ελέγξει τις προσωπικές του δεξιότητες στην 
διαχείριση και να αποκτήσει νέες ώστε να βελτιώσει τους τρόπους για την 
πραγματοποίηση ενός προγράμματος βήμα- βήμα. 

Η οργάνωση αυτών των βημάτων και η αλληλουχία τους που υποβοηθιέται από 
μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες επιθυμίες και στόχους, 
καθιστούν κάποιον ικανότερο στο να διεισδύσει σε ένα πρόβλημα που καλείται να 
λύσει. 
Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που είναι πιθανόν να υλοποιηθεί. Ο 
σκοπός 
είναι να διαλέξετε μία άσκηση σε πραγματικές συνθήκες που οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η παρεχόμενη  βοήθεια από  τα άτομα που έχουν 
επιλέξει τις ΠΗΓΕΣ η τα ΕΜΠΟΔΙΑ είναι στην πραγματικότητα οι άλλες “φωνές” 
που έχουμε ως άτομα και ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες “ ακούμε” η όχι. Σ 
ε αυτή την άσκηση οι άλλες “φωνές” μας βοηθούν να έχουμε μια περισσότερο 
ολιστική προσέγγιση στην προσπάθειά μας, να σκεφτούμε και άλλους τρόπους για 
να λύσουμε ένα πρόβλημα, να υπολογίσουμε απρόβλεπτα εμπόδια και κινδύνους 
η να έχουμε καλύτερες ιδέες. Η τελική απόφαση είναι του “ βηματιστή” που 
σημαίνει ότι η ευθύνη είναι δική του. Έχοντας διανύσει μία πορεία από την 
επιθυμία στον σκοπό, μπορεί κάποιος να κατακτήσει τον δικό του δρόμο μάθησης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
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Η καινοτόμος προσέγγιση του Pro-Skills βασίζεται σε μια ευρεία χρήση των σχεσιοδυναμικών 
ασκήσεων οι οποίες δρουν ως εργαλεία για τους σκοπούς που διατυπώνονται από τη 
φιλοσοφία του: ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να πάνε βαθύτερα τις σκέψεις τους και να 
αισθανθούν την εμπειρία τους. Αποσκοπούν στη δημιουργία ειδικών συνθηκών για τους 
συμμετέχοντες έτσι ώστε να απορροφήσουν τη γνώση ή να εξασκήσουν δεξιότητες. 

 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, κατά τη γνώμη μας, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να κάνουν οι 
ίδιοι αυτές τις ασκήσεις πριν εκπαιδεύσουν άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε να αισθανθούν τη 
δυναμική και τη δύναμη αυτών των τεχνικών καθώς και τα πιθανά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εκτελώντας τις ασκήσεις, είτε είναι μειονεκτούντες είτε όχι. 
Πέραν τούτου, είναι πολύ σημαντικό, οι εκπαιδευτές να καταλάβουν ότι αυτά τα είδη των 

ασκήσεων δεν είναι ποτέ τα ίδια όταν εφαρμόζονται σε ανθρώπους. Οι διαφορές στην 
προσωπικότητα, την ηλικία, το φύλο, το πολιτιστικό υπόβαθρο, κλπ. δίνουν σχεδόν 
διαφορετικά αποτελέσματα και οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, 
αυτές οι ασκήσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ως συνταγές. Δεν δίνουν λύσεις οι ίδιες 
αυτόματα, καθώς τα συστατικά δεν είναι τα ίδια κάθε φορά. 

 

Από τη μία πλευρά, ένας έμπειρος εκπαιδευτής μπορεί να πάρει συνειδητά όφελος από αυτό 

το γεγονός. Οι τεχνικές και οι ασκήσεις είναι μέρη της γενικής έννοιας και λειτουργούν ως 
εργαλεία. Αποσκοπώντας στους στόχους της αντίστοιχης εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής μπορεί 
να ρυθμίσει τη διαδικασία των ασκήσεων μέσα από ειδικές οδηγίες, αλλά και την μη-λεκτική 
συμπεριφορά του. 

 
Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι ο εκπαιδευτής επηρεάζεται ασυνείδητα κατά την 

διαδικασία της εκπαίδευσης, ανά πάσα στιγμή από την προσωπικότητά του, τη 
συμπεριφορά του καθώς και από ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως η συμπάθεια και 
αντιπάθεια. Υλοποιώντας έτσι την ιδέα της εκπαίδευσης και των ασκήσεων απαιτείται ένα 
υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης και προβληματισμού των εκπαιδευτών. 

 
Ο εκπαιδευτής πρέπει πάντα: 
 
• να γνωρίζει τους συγκεκριμένους στόχους της άσκησης 
• να γνωρίζει τα συναισθήματά του (φόβους, συμπάθειες, αντιπάθειες) όταν υλοποίει την 
εκπαίδευση 
• να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της ομάδας-στόχου  
• να είναι απαλλαγμένος από προκαταλήψεις και ερμηνείες 
• να είναι καλά εξοπλισμένος με διάφορες τεχνικές και ασκήσεις 
• να είναι ευέλικτος στο να εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές, σύμφωνα με τις δυναμικές των 
σχέσεων που αναπτύσσονται  στην ομάδα 
• να είναι προσεκτικός, να σκέφτεται  και να είναι ικανός να παρέμβει στην διαδικασία των 
ασκήσεων, σύμφωνα με τις αντιδράσεις, τα συναισθήματα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων  
• να είναι σε θέση να συνθέτει ιδέες, να εγείρει θέματα και να διευκολύνει την έκφραση όλων 
των συμμετεχόντων  
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Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη χρήση αυτών των τεχνικών και 
ασκήσεων, να τις ελέγχουν πριν από την εφαρμογή και να προσπαθούν πάντα να τις 
"κλείσουν" αν "ανοίξουν". Δεν θα πρέπει να  επιτρέπουν οι καταστάσεις να βγουν εκτός 
ελέγχου ή να δημιουργήσουν συγκρούσεις και αρνητικό κλίμα. Μερικές φορές οι άνθρωποι 
βρίσκουν  σε αυτές τις τεχνικές και τις ασκήσεις μια καλή ευκαιρία για  ψυχοθεραπεία ή για να 
ομολογήσουν πολύ βαθιές σκέψεις, συναισθήματα και καταστάσεις. Ο εκπαιδευτής πρέπει να 
είναι πολύ σαφής σε ότι αφορά τα όρια της  συνεδρίας εκπαίδευσης και σε επιφυλακή έτσι 
ώστε να ελέγχει την κατάσταση με το να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις ή να περιορίζει τα 
άτομα τα οποία παραβιάζουν τα όρια που έχουν  προαποφασιστεί. 

 

Έτσι τα σεμινάρια εκπαίδευσης των εκπαιδευτών θα ευαισθητοποιήσουν τους μελλοντικούς 

εκπαιδευτές σχετικά με τα δεδομένα αυτά και θα προσφέρουν την ευκαιρία και το πλαίσιο 

να βιώσουν τις δεξιότητες  πριν αντιμετωπίσουν την πραγματική κατάσταση εκπαίδευσης με 

την τελική ομάδα στόχο. 

 
Καταλήγοντας, η βασική ιδέα αυτής της ενότητας είναι  οι συμμετέχοντες να προετοιμάσουν 
και να υλοποιήσουν τουλάχιστον μία άσκηση από μόνοι τους, να καθοδηγήσουν μια συζήτηση 
στην ομάδα πάνω στην άσκηση με επίκεντρο τις ανάγκες της ομάδας στόχου, τις εναλλακτικές 
μορφές της άσκησης κλπ. 

 

 

Δομή της συνεδρίας 

 
1) Εισαγωγή 

 
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την επιρροή τους στη 
διαδικασία εκπαίδευσης με συγκεκριμένες οδηγίες, μη-λεκτική συμπεριφορά και 
προσωπικότητα. 
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος αυτής της εισαγωγής και, επομένως, τη διαδικασία της 
ενότητας: 

 
Α) Μεγάλη εισαγωγή: Οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 
την επιρροή του εκπαιδευτή στην διαδικασία της άσκησης. Τα θέματα συζητούνται 
πρωτίστως πριν την προετοιμασία και υλοποίηση. Η παρουσίαση διαφανειών  μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. 

Σημαντικό: Συνιστάται στους εκπαιδευόμενους να ποικίλλουν συνειδητά τη συμπεριφορά και 
τις οδηγίες τους, ενώ  υλοποιούν την άσκηση. 

 
Β) Σύντομη εισαγωγή: Συνιστάται στους εκπαιδευόμενους να προετοιμάσουν και να 
υλοποιήσουν μια άσκηση και ως εκ τούτου να σκεφτούν ποια είναι η επιρροή του 
εκπαιδευτή στην άσκηση, αλλά δεν παίρνουν εκτενείς πληροφορίες. 
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2) Προετοιμασία 

 
Οι συμμετέχοντες προετοιμάζουν τουλάχιστον μία άσκηση που πραγματοποιείται στη 
συνέχεια με την ομάδα των εκπαιδευομένων. Μπορούν να φέρουν δικές τους ασκήσεις ή 
μπορεί να τους δοθεί η εργαλειοθήκη και να διαλέξουν από αυτή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να εργαστούν για αυτήν την δραστηριότητα τουλάχιστον σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες. 
Η προετοιμασία αυτού του πρακτικού μέρους μπορεί να είναι μέρος της εκπαίδευσης (σε 
περίπτωση που έχετε μία ολοκληρωμένη ενότητα εκπαίδευσης) ή μπορεί να γίνει ως εργασία 
στο σπίτι (σε περίπτωση που έχετε μία εκπαίδευση  που εκτείνεται σε αρκετές εβδομάδες). 

 
 

3) Υλοποίηση και συζήτηση των εργαλείων 

 

Οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποιούν τις ασκήσεις εντός της ομάδας. Εκτός από την απλή 
υλοποίηση, θα πρέπει να παρουσιάσουν τους στόχους και τις προθέσεις της άσκησης. Μετά 
την πραγματοποίηση των ασκήσεων, η ομάδα θα συζητήσει τα πλεονεκτήματα και τις 
δυνατότητες της τεχνικής, όπως επίσης και παραλλαγές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι 
συμμετέχοντες δίνουν ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτές που κάνουν την υλοποίηση 
σχετικά με τις επιπτώσεις από τις ασκήσεις στα δικά τους συναισθήματα και εμπειρίες. Οι 
ασκούμενοι, οι οποίοι καθοδηγούν την άσκηση δίνουν ανατροφοδότηση σχετικά με τα 
συναισθήματα και τις δυσκολίες τους, κατά την υλοποίηση του εργαλείου. 

 
 

4)  Τελικός προβληματισμός και συζήτηση 

 

Σύμφωνα με την παραλλαγή Α ή Β που έχετε επιλέξει για την εισαγωγή της ενότητας, η 
ενότητα κλείνει με έναν περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένο τελικό προβληματισμό και 
συζήτηση γύρω από τα εξής: 
 
Α) Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες κύμαιναν συνειδητά τη συμπεριφορά και τις οδηγίες 
τους, ενώ υλοποιούσαν την άσκηση, τώρα μπορούν να αναφέρουν τις ιδέες και τις εμπειρίες 
τους. 
 
Β) Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν είχαν εκτενείς εντολές, μπορείτε να συλλέξετε τις 
εμπειρίες τους με κάρτες ή σε ένα πίνακα παρουσιάσεων και να τις συνοψίσετε με τη βοήθεια 
μιας παρουσίασης διαφανειών. 
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ENOTHTA 6: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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Γιατί αυτή η ενότητα 

 
Γιατί να κλείσουμε αυτό το σεμινάριο  εκπαίδευσης εκπαιδευτών με μία εκτενή ενότητα πάνω 
σε προβληματισμό και αξιολόγηση; Το κάνουμε για  τρεις λόγους: 
 
1) ΄Οφελος για τους εκπαιδευόμενους: 

Όπως παρατηρήσαμε και στη αρχή αυτής της μπροσούρας,  ο προβληματισμός στην ιδέα του  
Pro-Skills  και η διεθνικότητα της φιλοσοφίας του είναι πιθανά οι πιο σημαντικές πλευρές 
αυτής της εκπαίδευσης . Ως εκ τούτου η τελευταία ενότητα και συνεδρία θα πρέπει να 
εστιάσει στον προβληματισμό και την αξιολόγηση της ιδέας του Pro-Skills. Αυτό θα βοηθήσει 
τους μελλοντικούς εκπαιδευτές να εμβαθύνουν περισσότερο στην φιλοσοφία του Pro-Skills και 
να προβληματιστούν σχηματίζοντας την δική τους άποψη για την Δια Βίου Μάθηση, την 
ομάδα στόχου των μειονεκτούντων ατόμων και τον σκοπό των ίσων ευκαιριών στην ζωή και 
την μάθηση. Τέλος να αποφασίσουν εάν θα ήθελαν να εργαστούν και να εκπαιδεύσουν στο 
πνεύμα της προσέγγισης του Pro-Skills η όχι. 
 
2) ΄Οφελος για τον «εκπαιδευτή των εκπαιδευτών»: 

Πολλές φορές και οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών αν και έμπειροι, έχουν ανάγκη 
ανατροφοδότησης για τον τρόπο διδασκαλίας τους και τις αντιδράσεις στην διαδικασία 
μάθησης  που προσπαθούν να εφαρμόσουν στους εκπαιδευόμενους. Ακόμα και έμπειροι 
εκπαιδευτές μπορεί να διακινδυνεύσουν να ακολουθήσουν τις συνήθειές τους και να γίνουν 
λιγότερο προσεκτικοί στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και την διαδικασία εκπαίδευσης. Έτσι, 
άσχετα με το πόσο εκπαιδευμένος είναι κάποιος και έχει εμπειρία δεν θα πρέπει ποτέ να ζητά 
ανατροφοδότηση. 
 
3) ΄Οφελος για την ιδέα της εκπαίδευσης: 
Έχει ήδη αναφερθεί ότι η ιδέα  του Pro-Skills είναι μια εργασία σε εξέλιξη και χρειάζεται 
περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση. Οι εκπαιδευτές και οι επαγγελματίες που θα δεσμευτούν 
σε αυτήν την προσέγγιση θα πρέπει να κρατούν ζωντανή την  συλλογική σκέψη και ανταλλαγή 
καθώς επίσης και την συλλογή εμπειριών με την εφαρμογή του Pro-Skills τόσο με την τελική 
ομάδα στόχου όσο και  με την εκπαίδευση εκπαιδευτών. 
 
 

Μεθοδολογία 

 
Πολλά έχουν γραφεί για τις μεθόδους αξιολόγησης εν γένει και τις προσεγγίσεις που αφορούν 
ειδικότερα την αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Εν τούτοις αυτό το κεφάλαιο δεν αποσκοπεί να 
είναι ένα επιστημονικό κείμενο η να δώσει την βάση για μια συστηματική εργασία 
αξιολόγησης. Εκείνο που επιθυμούμε είναι να δώσουμε μερικά εύκολα, χρηστικά εργαλεία για 
να πάρετε ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους όσον αφορά την ικανοποίησή τους 
σχετικά με το σεμινάριο, την άποψή τους σχετικά με το Pro-Skills  και την χρησιμότητά του 
στην καθημερινή εργασία. 
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Η ενότητα της αξιολόγησης περιλαμβάνει πλευρές 
και δραστηριότητες που υλοποιούνται πριν από την 
έναρξη της εκπαίδευσης. Προτείνουμε να υπάρχει 
ένα είδος αξιολόγησης στην αρχή έτσι που να είναι 
δυνατή η εκτίμηση των προσδοκιών των 
εκπαιδευομένων σχετικά με το σεμινάριο και – 
ιδιαίτερα αν δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων τους 
εκπαιδευόμενους- τις γνώσεις που έχουν για το 
αντικείμενο, τον χώρο δουλειά τους και την ομάδα 
στόχου τους.  
Η ακόλουθη δομή της ενότητας είναι μια πρόταση με 
επίκεντρο τις πτυχές της αξιολόγησης οι οποίες είναι 
σημαντικές και χρήσιμες κατά την άποψη μας και 
δίνουν το μέγιστο όφελος σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Φυσικά μπορείτε να κάνετε τη δική σας 
επιλογή από αυτά που σας προσφέρουμε ή να 
υλοποιήσετε άλλα εργαλεία αξιολόγησης αντ 'αυτού. 
Η πραγματική συνεδρία αξιολόγησης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την τελευταία 
εκπαιδευτική ενότητα η σε μία ξεχωριστή 
συνάντηση. Η πρώτη αντίδραση των 
εκπαιδευομένων στο σεμινάριο δίνει συνήθως μια 
πρώτη εκτίμηση για την ικανοποίηση τους  και τις 
εντυπώσεις τους.  
Μία πιο εκτενής αξιολόγηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μετά από  προβληματισμό και 
συζήτηση.  
Επιθυμούμε να συνδυάσουμε  την  χρήση 
τυποποιημένων ερωτηματολογίων με την 
δημιουργική αξιολόγηση και τα εργαλεία 
ανατροφοδότησης. 
 
 

Στο ξεκίνημα 

Ανεξάρτητα από το είδος της εκπαίδευσης που πραγματοποιείτε , είναι χρήσιμο να 
διερευνήσετε τις προσδοκίες των συμμετεχόντων στο ξεκίνημα της εκπαίδευσης  ιδιαίτερα εάν 
έχετε να κάνετε με  έμπειρους εκπαιδευτές η προσωπικό σε προχωρημένο επίπεδο. Μπορείτε 
να το κάνετε αυτό στέλνοντας ένα ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευόμενους μερικές 
εβδομάδες πριν την εκπαίδευση μαζί με κάποιο υλικό. Εάν προσφέρετε ένα συγκεκριμένο 
σεμινάριο και δεν ξέρετε τους συμμετέχοντες καλά εκ των προτέρων, αυτή είναι μία ευκαιρία 
για να ρωτήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τομέα δουλειά τους, την εμπειρία 
και την εξειδίκευση που έχουν στην Διά Βίου Εκπαίδευση η την εκπαίδευση ενηλίκων κλπ. Εάν 
καταφέρετε να έχετε νωρίτερα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μπορείτε να 

Αποτέλεσμα και μεταβίβαση : 

Άλλαξαν άποψη οι εκπαιδευόμενοι; 
Νοιώθουν προετοιμασμένοι να 

πραγματοποιήσουν ένα σεμινάριο οι 
ίδιοι; Βλέπουν την πιθανότητα να 

μεταβιβάσουν την ιδέα  στην καθημερινή 
τους εργασία;  

Στο ξεκίνημα : 

Γνώση για τους τομείς εργασίας των 
εκπαιδευομένων, την γνώση του 

αντικειμένου, την τελική ομάδα στόχου 
και τις προσδοκίες τους 

Εκπαίδε

υση 

Αντίδραση: 

Είναι ικανοποιημένοι οι εκπαιδευόμενοι 
με την εκπαίδευση; Τι σκέφτονται  για την 

ιδέα ; 
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προσαρμόσετε το σεμινάριο σας στις προσδοκίες των  συμμετεχόντων η μπορείτε να 
χειριστείτε ανεπαρκείς και μη ρεαλιστικές προσδοκίες στην αρχή της εκπαίδευσης. 
Μια άλλη ευκαιρία είναι να διερευνήσετε τις προσδοκίες και τους φόβους των 
συμμετεχόντων όσον αφορά το σεμινάριο στην αρχή της εκπαίδευσης  με την βοήθεια μια 
δημιουργικής μεθόδου όπως είναι «το δένδρο των προσδοκιών» : 
  

Σχεδιάζουμε  πρόχειρα ένα δένδρο σε ένα πίνακα η 
χαρτί πίνακα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 
γράψουν τις προσδοκίες τους και τους φόβους τους 
όσον αφορά στην εκπαίδευση σε μικρά χαρτιά που 
καρφιτσώνονται στο δένδρο , οι προσδοκίες στην 
κορυφή του δένδρου και οι φόβοι στον κορμό. Οι 
συμμετέχοντες η ο εκπαιδευτής  τακτοποιεί τις κάρτες 
που επαναλαμβάνουν τους ίδιους φόβους η 
προσδοκίες με τέτοιο τρόπο που να είναι ορατές. 
Φαίνεται ότι είναι σημαντικό να συζητηθούν οι 
ανεπαρκείς η μη ρεαλιστικές προσδοκίες πριν αρχίσουν 
οι εκπαιδευτικές ενότητες  και να δοθούν περισσότερες 
πληροφορίες όσον αφορά στους φόβους. Υπάρχει η 
δυνατότητα να επισκεφτούν και πάλι οι 
εκπαιδευόμενοι το δένδρο των προσδοκιών στο τέλος 
του σεμιναρίου και να συζητήσουν ποιες προσδοκίες 
και φόβοι επιβεβαιώθηκαν η όχι. 

 

Αντίδραση 

Η άμεση αντίδραση των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό σεμινάριο συχνά εστιάζει στην 
ικανοποίηση και τις πρώτες εντυπώσεις των συμμετεχόντων. Καθώς αυτό παρέχει μια αρχική 
πληροφορία για το αν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα, είναι χρήσιμο να έχουμε αυτό το 
είδος της ανατροφοδότησης - που μπορεί να περιλαμβάνει και οργανωτικά θέματα και το 
κλίμα μέσα στην ομάδα - στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας η μέρας εκπαίδευσης. 

Προτείνουμε αυτού του είδους την αξιολόγηση με δημιουργικές μεθόδους και δίνουμε δύο 
παραδείγματα παρακάτω: το βαρόμετρο της διάθεσης και την μέθοδο του στόχου. 
 
Το βαρόμετρο της διάθεσης 
Το βαρόμετρο της διάθεσης 
προσφέρει την ευκαιρία να 
εκτιμήσουμε με γρήγορο τρόπο την 
διάθεση των συμμετεχόντων και το 
επίπεδο ικανοποίησής τους σε 
διάφορες στιγμές του σεμιναρίου. Οι 
συμμετέχοντες βάζουν ένα 
αυτοκόλλητο στο σημείο του 
βαρόμετρου  που ανταποκρίνεται 
στην παρούσα διάθεσή τους. 
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  ικανοποίηση   Ατμόσφαιρα 
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Μέθοδος στόχου 

 
Η μέθοδος στόχου δίνει την 
δυνατότητα να εκφραστούν και να 
αξιολογηθούν διάφορες πλευρές της 
εκπαίδευσης και συνεπώς να 
συζητηθούν. Για παράδειγμα μπορεί να 
συμπεριληφθεί η ατμόσφαιρα στην 
ομάδα, η δυνατότητα εφαρμογής της 
διδαχθείσας ύλης, η οργάνωση του 
σεμιναρίου και η μεθοδολογία της 
εκπαίδευσης.  
Ο “στόχος” μεταφέρεται σε ένα χαρτί 
πίνακα. Δίνονται στους συμμετέχοντες 
4 είδη (χρώματα) αυτοκόλλητων  τα 
οποία κολλούν ανάλογα με την 
ικανοποίησή τους κοντύτερα η 
μακρύτερα από το κέντρο του στόχου. 
‘Όσο πιο κοντά είναι το αυτοκόλλητο 
στον στόχο τόσο πιο θετική είναι η 
εκτίμησή τους. 

 

 

Αποτελέσματα και μεταβίβασή τους 

Πριν αρχίσει η λεπτομερής αξιολόγηση, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μια ακόμα 
ευκαιρία να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να συζητήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
με ειδική αναφορά στην καθημερινή τους δουλειά και την ομάδα στόχου τους. Προτείνουμε 
να τους κάνουμε μια μικρή παρουσίαση των βασικών ιδεών και ενοτήτων της εκπαίδευσης  
που πραγματοποίησαν. Στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με εκπαίδευση προσωπικού 
θα ήταν χρήσιμο να συνδέσουμε την συζήτηση με τις προοπτικές τους στην καθημερινή τους 
δουλειά και την ομάδα στόχου τους. Καθώς η ιδέα του Pro-Skills δεν είναι μία σταθερή 
προσέγγιση αλλά είναι ανοικτή σε προσαρμογές, είναι σημαντικό να δώσουμε στους 
εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να σκεφτούν και να προβληματιστούν  στις δυνατότητες και τα 
εμπόδια  που συνδέονται με την εφαρμογή στους τομείς εργασίας τους, να τα συζητήσουμε, 
να απαντήσουμε σε ανοικτές ερωτήσεις και να επεξεργαστούμε μαζί απαντήσεις και λύσεις. 
Είναι ένας σημαντικός στόχος  στην εκπαίδευση εκπαιδευτών η βοήθεια  για μια συγκεκριμένη 
προοπτική των εκπαιδευτικών συνεδριών που θα πραγματοποιήσουν αργότερα οι ίδιοι. 
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρές ομάδες συζήτησης η με μια στρατηγική συζήτησης 
όπως η μέθοδος « της γυάλας των ψαριών » ( βλέπε παρακάτω).Σε περίπτωση που έχετε 
προσωπικό από διαφορετικούς φορείς, θα ήταν ίσως καλό να φτιάξετε ομάδες κατά φορέα για 
να συζητήσουν τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στον κάθε φορέα. Οι ομάδες μπορούν να 
φέρουν ερωτήσεις για τις δυνατότητες και τα εμπόδια  στην ολομέλεια αργότερα η να τα 
συζητήσουν  στις μικρές ομάδες με τη βοήθεια του συντονιστή της εκπαίδευσης. Εάν όλη η 
ομάδα δεν είναι και τόσο μεγάλη, η μέθοδος« της γυάλας των ψαριών » μπορεί να επιτρέψει 

Οργάνωση της 
εκπαίδευσης 

 

μεθοδολογία Εφαρμογή του 
περιεχομένου 
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τις συζητήσεις στην ολομέλεια. Η τελική αξιολόγηση της εκπαίδευσης γίνεται  με συγκεκριμένο 
ερωτηματολόγιο. Σε αυτό αναφέρονται η έκταση των νέων πληροφοριών και δεξιοτήτων που 
κέρδισαν οι εκπαιδευόμενοι , η άποψή τους για την ιδέα του Pro-Skills , η πρόβλεψή και τα 
σχέδιά  τους σχετικά με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων η συνεδριών. 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης παρέχουν αξιόπιστη ανατροφοδότηση για την δουλειά 
που έχει γίνει. Πως μπορούν  να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες; 
Προτείνουμε να συζητήσετε τα αποτελέσματα στην ομάδα των εκπαιδευτών για να 
προσαρμόσουν και να βελτιώσουν περαιτέρω εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιήσουν, στις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Φυσικά, ενδεχόμενα να υπάρξουν και 
εκπαιδευόμενοι που απορρίπτουν την φιλοσοφία του Pro-Skills και δεν μπορούν να 
αποδεχτούν τις παιδαγωγικές και ηθικές αρχές του. Εν τούτοις αξίζει να εξετάσουμε τις δικές 
μας ενέργειες: Καταφέραμε να συνδέσουμε τις ιδέες μας με την πρότερη γνώση των 
εκπαιδευομένων; Καταφέραμε να  προσελκύσουμε το ενδιαφέρον τους; Καταφέραμε να 
δώσουμε ζωή στην προσέγγιση του Pro-Skills στην εκπαίδευσή μας; 
Σας προτείνουμε επίσης να είστε σε επαφή με τους εταίρους του Pro-Skills που σας εισήγαγαν 
σε αυτήν την ιδέα η να δώσετε ανατροφοδότηση σε ερωτήσεις και κριτικές στην ομάδα του 

Pro-Skills παράδειγμα μέσω της ιστοσελίδας. Το Pro-Skills είναι μια εργασία σε εξέλιξη που 
χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση και σας ζητιέται να κρατήσετε ζωντανή την 
συζήτηση και ανταλλαγή όσον αφορά στην υλοποίηση αυτής της ιδέας. 
Παράλληλα μπορείτε να κερδίσετε περισσότερα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 
Μπορείτε να κάνετε χρήση αυτών των αποτελεσμάτων για να επιτύχετε την δημοσιοποίηση 
του προγράμματος σε χορηγούς, υποστηρικτές, τα ΜΜΕ και το κοινό. Αυτό θα βοηθήσει 
στην προώθηση και  στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος ανθρώπων που σχετίζονται με κάθε 
τρόπο στο πρόγραμμα αυτό και στην προώθηση της δικής σας εκπαιδευτικής δουλειάς. 
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορεί να βοηθήσουν 
στην ευαισθητοποίηση των αρμόδιων πολιτικών και των ανθρώπων που παίρνουν αποφάσεις 
ώστε να πειστούν να υποστηρίξουν την διαρκή εφαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης του 
Pro-Skills προς όφελος των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων. 
 

Δόμη των συνεδριών 

 

1) Ενεργοποιητής: “καλημέρα” / “ο ελέφαντας” 

Είτε επιλέξετε να κάνετε την αξιολόγηση στο τέλος μια εκπαιδευτικής ενότητας η σε μία 
ξεχωριστή συνεδρία, φαίνεται ότι είναι χρήσιμο να ξεκινήσετε με μια άσκηση 
ενεργοποίησης για να φρεσκάρετε την μνήμη των συμμετεχόντων, να ξαναενώσετε την 
ομάδα και να προλάβετε να μην γίνει η αξιολόγηση μια βαρετή και ξερή διαδικασία.  

Η άσκηση “καλημέρα” είναι μια καλή άσκηση για να ξεκινήσει μια συνεδρία  αξιολόγησης. 
Ο “ελέφαντας” μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η αξιολόγηση ακολουθήσει  μετά το τέλος 
μιας εκπαιδευτικής ενότητας. 
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2) Αρχική αντίδραση: « Μέθοδος του στόχου» 

Με την βοήθεια της μεθόδου στόχου ( δείτε παραπάνω) οι συμμετέχοντες εκφράζουν 
αυθόρμητα την εντύπωσή τους για την ατμόσφαιρα της ομάδας, την δυνατότητα 
εφαρμογής της εκπαιδευτικής ιδέας, την οργάνωση του σεμιναρίου και την μεθοδολογία 
της εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα δεν συζητείται η σχολιάζεται. 

 

3) Σύντομη παρουσίαση διαφανειών:  

Σε μια σύντομη παρουσίαση, ο εκπαιδευτής επαναλαμβάνει και συνοψίζει τις βασικές 
ιδέες του Pro-Skills και τις εκπαιδευτικές ενότητες που πραγματοποιήθηκαν με τους 
εκπαιδευόμενους. Αυτό βοηθά να προχωρήσουν σε ένα επόμενο επίπεδο και να αρχίσει ο 
προβληματισμός. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρουσίαση διαφανειών από την 
ενότητα 1. 

 

4)Προβληματισμός και συζήτηση: 

A) Εάν έχετε προσωπικό από διαφορετικούς φορείς αλλά αρκετά μέλη κατά φορέα: 
Σχηματίστε μικρές ομάδες συζήτησης κατά φορέα και δώστε τους λίγο χρόνο να 
συζητήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- Συμφωνείτε με τις βασικές αξίες του Pro-Skills και ευθυγραμμίζονται με τις 
βασικές κατευθυντήριες γραμμές του φορέα σας; 

- Υπάρχει κάποιο πλαίσιο για να εφαρμόσετε την εκπαίδευση του Pro-Skills; Ποια 
οργανωτικά εμπόδια σας απασχολούν; 

- Τι είδους αντίδραση περιμένετε από την  τελική ομάδα στόχου με την οποία 
δουλεύετε; Θα είναι ανοικτοί σε μια τέτοιου είδους εκπαίδευση;  Ποιοι θα είναι 
οι φόβοι και τα εμπόδια τους; 

- Ποια συγκεκριμένα βήματα θα πρέπει να πραγματοποιήσετε για να εφαρμόσετε 
μια εκπαίδευση του  Pro-Skills στον φορέα σας;  

 

B) Εάν έχετε προσωπικό μόνο από ένα φορέα, εάν έχετε μεμονωμένα άτομα από 
διάφορους φορείς η εάν πραγματοποιείτε την εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας αρχικής 
εκπαίδευσης, εφαρμόστε την μέθοδο της γυάλας ψαριών ( δείτε παρακάτω) και 
δώστε τις εξής ερωτήσεις για συζήτηση : 

- Συμφωνείτε με τις βασικές αξίες του Pro-Skills;  Ποια είναι η κριτική σας σε 
αυτήν την προσέγγιση;  

- Είναι η παιδαγωγική προσέγγιση του Pro-Skills κατάλληλη για την εκπαίδευση 
ενηλίκων/ την εργασία με κοινωνικά μειονεκτούντες ενήλικες; 

- Τι σκέφτεστε προσωπικά για τις βασικές δεξιότητες της Δια Βίου Μάθησης 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη ομάδα στόχου των κοινωνικά μειονεκτούντων 
ενηλίκων; 
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5)Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

Το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ( βλέπε παρακάτω) δίνεται στους 
συμμετέχοντες. Τους δίνεται επίσης λίγος χρόνος για να το συμπληρώσουν. Έχετε 
ετοιμάσει ένα κουτί μέσα στο οποίο θα το ρίχνουν όταν τελειώνουν έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανωνυμία τους. 

 

6)Το δένδρο των προσδοκιών 

Σε περίπτωση που εφαρμόσατε το δένδρο των προσδοκιών στην αρχή ( βλέπε παραπάνω ) 
μπορείτε να ζητήσετε από τους εκπαιδευόμενους να το επισκεφτούν και να: 

- μετακινήσουν τις κάρτες με τις προσδοκίες που εκπληρώθηκαν καθώς και τους 
φόβους που δεν ήταν σημαντικοί. Αυτές τις κάρτες τις τοποθετούν σε ένα μικρό 
κουτί κάτω από το δένδρο. 

- Αφήσουν τις κάρτες με τις προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν καθώς και τις 
κάρτες με τους φόβους που επαληθεύτηκαν. Αυτές οι κάρτες παραμένουν στο 
δένδρο. 

Τα αποτελέσματα του δένδρου των προσδοκιών δεν πρέπει να συζητηθούν. 

 

7)Κλείνοντας την εκπαίδευση: Άσκηση “Δίκτυ” 

Η άσκηση αυτή είναι ένα καλό παιχνίδι για να κλείσει μια συνάντηση, συμβολίζοντας την 
δικτύωση που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στους συμμετέχοντες. 

 

 

 

Ασκήσεις 

 

Άσκηση: Καλημέρα 

⇒ δείτε την ενότητα των δεξιοτήτων Αυτοδιαχείρισης! 
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Ενότητα:   Ενεργοποιητές    

Ο Ελέφαντας 

 
Χρονικό πλαίσιο: 15΄ 

 

Χώρος:  ένα µεγάλο δωµάτιο  

 

Συµµετέχοντες : 6-20 

 

 
Υλικά :- 
 

 

∆ιαδικασία: 
Οι συµµετέχοντες δηµιουργούν ένα κύκλο έτσι ώστε να στέκεται ο ένας πίσω από 

τον άλλον. Ο εκπαιδευτής λέει την ιστορία κάνοντας συγκεκριµένες κινήσεις στην 

πλάτη του ατόµου που στέκεται µπροστά του. Οι άλλοι παρακολουθούν και κάνουν 

το ίδιο, το οποίο στην πραγµατικότητα είναι ένα χαλαρωτικό µασάζ.  

Είναι ένα µεγάλο δάσος (Κάντε κυκλικές κινήσεις και µε τα δυο χέρια στην πλάτη 

του ατόµου µπροστά σας) 

Γεµάτο µε δέντρα (ανεβοκατεβάστε τις παλάµες σας. Ενώ η δεξιά είναι κάτω, η 

αριστερή παλάµη είναι πάνω) 

Γεµάτο ξυλοκόπους που τα κόβουν ( χτυπήστε την πλάτη µε τα πλαϊνά από τις 

παλάµες σας)  

Τα δέντρα έγιναν κορµοί ( Κάντε κυκλικές κινήσεις µε τον αντίχειρα σας) 

Μετά ήρθε ένας ελέφαντας και τους πάτησε µε το βάρος του (χτυπήστε µε 

την µπουνιά σας) 

Ήρθε η αστυνοµία και τον έβαλε στην φυλακή (Αρπάξτε από την µέση και µε 

τα δυο χέρια) 

Ο ελέφαντας γράφει ένα γράµµα στην γραφοµηχανή στην µητέρα του 

εξηγώντας της τι συνέβη ( τρυπήστε µε τα δάχτυλα την πλάτη) 

Και εισάγει και ένα δεύτερο φύλλο χαρτί ( περάστε και τα δύο χέρια από την 

πλάτη) 

Και κολλάει και ένα γραµµατόσηµο (πιέστε µε τους αντίχειρες) 

(η ιστορία ξεκινάει από την αρχή τουλάχιστον άλλη µια φορά)        

 

Στόχος / σκοπός: 
Να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν οι συµµετέχοντες 
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Άσκηση: Η γυάλα με τα ψάρια  (Β παραλλαγή) 

 

 
χρόνος:  1 ½  ώρα 

 

χώρος: μια αίθουσα 

 

συμμετέχοντες: 12 – 20  

 

υλικά:  καρέκλες 

 

διαδικασία: 
- Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ένα εσωτερικό και έναν εξωτερικό κύκλο. Ο 

εσωτερικός κύκλος αποτελείται από 4-5 άτομα. 
- Τα άτομα του εσωτερικού κύκλου αρχίζουν μια συζήτηση πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα. 
- Ο εξωτερικός κύκλος λειτουργεί ως ακροατήριο σιωπηλά. 
- Οι εκπαιδευόμενοι από τον εξωτερικό κύκλο μπορούν να συμμετέχουν στην 

συζήτηση υψώνοντας το χέρι τους. Ένα άτομο από τον εσωτερικό κύκλο θα 
πρέπει να αλλάξει την θέση του με το νέο συζητητή. 

- Εναλλακτικά, ένα μέλος της συζήτησης μπορεί να αποχωρήσει από τον 
εσωτερικό κύκλο και να αντικατασταθεί από ένα άλλο. 

Ο εκπαιδευτής ανοίγει την συζήτηση με μία συγκεκριμένη ερώτηση η θέμα 
(μπορεί να το γράψει στον πίνακα η να δώσει μία κάρτα με το θέμα στα μέλη του 
εσωτερικού κύκλου).Ο ίδιος επίσης συντονίζει την συζήτηση και αν το κρίνει 
απαραίτητο δίνει μια νέα ερώτηση η θέμα μετά από κάποια ώρα.  

 

στόχος / σκοπός: 
Το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί σε μία μεγάλη ομάδα αλλά ο 
αριθμός των ενεργών ομιλητών είναι περιορισμένος. Παρόλα αυτά κάθε μέλος 
της μεγάλης ομάδας μπορεί να συμμετέχει. Σκοπός είναι η διαχείριση και 
οργάνωση πληροφοριών και συναισθημάτων. 
 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
---  

 

πηγή:  
Κίνηση “ΠΡΟΤΑΣΗ” – Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης  
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Άσκηση: Δίκτυο 

 

 
χρόνος: 5’ 

 

χώρος: εσωτερικός η εξωτερικός αρκετός για να σχηματιστεί ένας κύκλος με 
όλους τους συμμετέχοντες. 

 

συμμετέχοντες: >5 άτομα 

 

υλικά:  
ένα κουβάρι μαλλί η σπάγκος  

 

διαδικασία: 
Οι συμμετέχοντες στέκονται σε ένα κύκλο. Ένα άτομο ξεκινά λέγοντας « αντίο» 
με τέτοιο τρόπο που είναι αντιπροσωπευτικός του χαρακτήρα του  και των 
ευχών που θέλει να δώσει για την ομάδα και τα μέλη της. Στην συνέχεια ρίχνει 
το μάλλινο κουβάρι σε ένα άλλο άτομο ενώ κρατά την άκρη του. Το επόμενο 
άτομο πιάνει την μπάλα, λέει επίσης αντίο και τις ευχές του  και συνεχίζει το 
πέταγμα του κουβαριού σε ένα άλλο άτομο κρατώντας πάντα την άκρη . 
Βήμα - βήμα σχηματίζεται ένα δίκτυ ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Όταν όλοι 
έχουν συνδεθεί με το μάλλινο κουβάρι, ο εκπαιδευτής μπορεί να πει μερικά 
λόγια αποχαιρετιστήρια, αναφερόμενος στο δίκτυο που σχηματίστηκε ανάμεσα 
στους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. 
 

 

στόχος / σκοπός: 
Να οπτικοποιήσουν  το δυναμικό δίκτυο ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. 

 

πηγή:  
Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» 

  
 
 
 
 
 
 
 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

Δείτε παρακάτω! 
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Αγαπητοί συμμετέχοντες, ελπίζουμε να ικανοποιηθήκατε από την συμμετοχή σας στην εκπαίδευση του 
Pro-Skills και να πήρατε νέα έμπνευση!  
Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας δώσετε  μια ανατροφοδότηση σχετικά με το σεμινάριο, την ιδέα  και 
το περιεχόμενο του καθώς και την δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και πληροφοριών που 
αποκομίσατε, στην εργασία σας. Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο και να το 
τοποθετήσετε στο σχετικό κουτί. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων! 

 

Προσωπικά δεδομένα 

ηλικία:                   �  < 30 χρονών               � 30 – 40  χρονών            �  40 – 50  χρονών       �  > 50 χρονών 

φύλο:            �  θήλυ                     � άρρεν  

Τομέας εργασίας:      � βασική εκπαίδευση προσωπικού  (π.χ πανεπιστήμιο )           �  προχωρημένο 
επίπεδο εκπαίδευσης  προσωπικού 

                           �  εκπαίδευση ενηλίκων      � κοινωνική εργασία                  � προαγωγή της υγείας  / 
πρόληψη της εξάρτησης 

                           �  απασχόληση / κέντρο εργασίας  

                           �  Άλλο- παρακαλούμε προσδιορίστε: 

 
     

Οργάνωση και πλαίσιο  

Παρακαλούμε  βαθμολογείστε την ικανοποίησή σας σχετικά με τις 
ακόλουθες οργανωτικές πλευρές:  

καθόλου  πολύ 

οργάνωση γενικά � � � � 

 πληροφόρηση εκ των προτέρων � � � � 

εκπαιδευτές � � � � 

ατμόσφαιρα κατά την διάρκεια του σεμιναρίου � � � � 
     

Η προσέγγιση του Pro-Skills και η εκπαιδευτική ιδέα  

Παρακαλούμε εκφράστε την συγκατάθεσή σας για τις ακόλουθες 
εκφράσεις: 

Δεν 
συμφων
ώ 
  

 Συμφων
ώ 

απόλυτα 
 

Οι προσδοκίες μου σχετικά με το  σεμινάριο επιβεβαιώθηκαν. � � � � 

Συμφωνώ συνολικά με τις ιδέες της προσέγγισης του Pro-Skills. � � � � 

Κατά την γνώμη μου, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις του Pro-Skills είναι 
κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων / την εργασία με κοινωνικά 
μειονεκτούντες ενηλίκους.  

� � � � 

Σύμφωνα με την δική μου οπτική η ιδέα του Pro-Skills καλύπτει ένα κενό � � � � 
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στην εκπαίδευση ενηλίκων/ την εργασία με κοινωνικά μειονεκτούντες 
ενηλίκους.   

Βλέπω μια προοπτική να εφαρμόσω την ιδέα του  Pro-Skills στην καθημερινή 
δουλειά μου.  

� � � � 

Κριτική στην προσέγγιση 
 

Βλέπω κάποια σημεία στην προσέγγιση αυτή που επιδέχονται κριτική. Αυτά είναι: 

 

 

 

 

Βασικές δεξιότητες για την δια Βίου Μάθηση;  

Τι πιστεύετε προσωπικά για τις βασικές δεξιότητες της δια Βίου Εκπαίδευσης, ειδικότερα με την 
ομάδα στόχου των κοινωνικά μειονεκτούντων ενηλίκων; 

 

 

 

 

 

 
 

     

Πείτε το με δικά σας λόγια 

Τι ήταν καλό; 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Τι δεν σας ταίριαξε; 
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Περαιτέρω σχόλια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ευχαριστούμε για την 

 ανατροφοδότηση!! 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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