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Η πορεία για τον στόχο 

 

 
Χρονικό πλαίσιο:  λεπτά 

 

Χώρος:  εσωτερικός ή εξωτερικός 

 

Συμμετέχοντες : ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα 

 

Υλικά : κιμωλία ή σχοινί για να συμβολίσει μια μακριά γραμμή, χαρτιά και στυλό για 
να γραφτούν οι στόχοι, οι πηγές κλπ.   
 

 

   
Διαδικασία: 

 Ζωγραφίζουμε μια μακριά γραμμή ή την σχηματίζουμε με το σχοινί, στο 
πάτωμα. 

 Ο συμμετέχων καθορίζει έναν τελικό στόχο του, π.χ. « Θέλω να γίνω 
μηχανικός» ή «να κερδίσω μερικά επιπλέον χρήματα για την οικογένειά 
μας». Ο στόχος αναγράφεται σε ένα χαρτί και εναποτίθεται στο τέρμα του 
σχοινιού. 

 Ο συμμετέχων καθορίζει την κατάστασή του/της, π.χ. «έχω δυο παιδιά 
ηλικίας 4 και 7 ετών» ή « δεν έχω κανένα πτυχίο». Η κατάσταση 
αναγράφεται σε ένα άλλο χαρτί και εναποτίθεται στην αρχή του σχοινιού. 

 Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή (ή με κάποιους άλλους συμμετέχοντες)  , 
ο συμμετέχων σκέφτεται πως θα καταφέρει την πορεία προς τον στόχο του 
και καθορίζει τους ενδιάμεσους  στόχους. 

 Αυτοί οι ενδιάμεσοι στόχοι αναγράφονται σε επιπλέον χαρτιά και 
εναποτίθενται και αυτά στο σχοινί ανάλογα με την υπολειπόμενη απόσταση 
μέχρι τον τελικό στόχο.  

 Ο συμμετέχων στέκεται στην αρχή του σχοινιού και αναφέρει δυνατά την 
κατάστασή του:  «έχω δυο παιδιά ηλικίας 4 και 7 ετών». Μετά περπατά 
κατά μήκος του σχοινιού, σταματά στον επόμενο ενδιάμεσο στόχο και λέει 
τι συμβαίνει και πως αισθάνεται: « η θεία μου φροντίζει τα παιδιά», «αλλά 
αισθάνομαι ότι είμαι αμελής ως μητέρα…». Με αυτόν τον τρόπο, 
συζητούνται οι ευκαιρίες και οι πηγές των συμμετεχόντων κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας. 

 
Η πορεία για τον στόχο θα πρέπει να καταγράφεται και στο τέλος να δίδεται στον 
συμμετέχοντα. 
Αν μια ομάδα συμμετεχόντων είναι πολύ οικεία και όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφωνούν, τότε η ομάδα μπορεί να παρατηρήσει την πορεία του ατόμου και να 
προσθέσει σχόλια και προτάσεις. 
    
 



 

στόχος / σκοπός: 
Αυτή η άσκηση είναι πολύ χρήσιμη σε συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν έναν ιδιαίτερο 
στόχο που αφορά στην εκπαίδευσή τους και την δια βίου μάθησή τους. 
Η πορεία προς έναν μεγάλο στόχο, θα καταμεριστεί σε ρεαλιστικά βήματα, 
αναλογιζόμενοι τις πηγές και τα εμπόδια ενός ατόμου. Προβλέπονται 
εναλλασσόμενες καταστάσεις, για αυτόν τον λόγο μπορεί να παρουσιαστούν 
επιπρόσθετα εμπόδια ή πηγές και μπορεί επίσης να εμφανιστούν νέα κίνητρα.       
 

 

 Ερωτήσεις για συζήτηση:
 Η όλη διαδικασία πρέπει να συντονιστεί  προσεκτικά από τον εκπαιδευτή. 
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