
 

 

Ενότητα: Προσωπικές Δεξιότητες – Ασκήσεις  Λήψης  αποφάσεων  

 

Αποκτώντας δεξιότητες                                          

 

 
Χρονικό πλαίσιο: 1 ώρα 

 

Χώρος:   ένα δωμάτιο  

 

Συμμετέχοντες : 6-20  

 

Υλικά : 
χαρτιά Α4 

 

 
Διαδικασία: 
Ποιες δεξιότητες θα θέλατε να αποκτήσετε; 
Σκεφτείτε και διευκρινίστε τα βήματα και τους τρόπους. 
Κρατήστε αυτό το φυλλάδιο για να το χρησιμοποιείτε κάθε φορά που θέλετε να 
αποκτήσετε μια καινούρια δεξιότητα. 
Μπορούμε να συζητήσουμε τις απορίες σας. 
 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ                         Μιας δεξιότητας που έχει κάποιος και θέλετε να  

αποκτήσετε ή να βελτιώσετε. 
Π.χ. Βλέπω γύρω μου ανθρώπους που κάνουν 
ποδήλατο και θα ήθελα να μάθω και εγώ να το κάνω. 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ                   Αναλογιστείτε το όφελος που θα έχετε αν 
προσπαθήσετε να αποκτήσετε αυτή την δεξιότητα 
«…  θα εξασκώ το σώμα μου, θα δραπετεύω από την 
πόλη στην εξοχή, θα κινούμαι  πιο γρήγορα στην 
πόλη, θα γλιτώσω χρήματα…..»   

ΑΝΑΛΥΣΗ                             Τι περιλαμβάνει αυτή η δεξιότητα και πως μπορεί 
κάποιος να την αποκτήσει. 
«…. αλλά θα πρέπει να βρω κάποιον να με 
εκπαιδεύσει, να βρω ποιες ώρες μπορώ να το κάνω 
αυτό, να υπολογίσω πόσο θα κοστίσει αυτό, να 
αγοράσω ποδήλατο, κλπ…» 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ           Χρήση της δεξιότητας, απόφαση του πότε, που και      
πως θα ξεκινήσει. Συχνή επανάληψη. 

 «Οπότε, θα ξεκινήσω μεθαύριο, με το φίλο μου τον    
Γιάννη, και θα πηγαίνουμε για ποδηλασία κάθε 
Σαββατοκύριακο για 2 ώρες στον παραλιακό δρόμο 
που δεν είναι πολυσύχναστος.»   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ                        Μετά την εφαρμογή της δεξιότητας σε καθημερινές 
καταστάσεις, η διόρθωση των λαθών, η πρόοδος. 



«…. Επιτέλους, είναι πολύ ωραία να ξέρεις να κάνεις 
ποδήλατο, αλλά ίσως είναι επικίνδυνο να ποδηλατείς 
τις καθημερινές στην πόλη. Είναι καλύτερα να το 
κάνεις τα Σαββατοκύριακα στην εξοχή. Έκανα καλά 
που το πήρα απόφαση».     

   

 

Στόχος / σκοπός: 
Βήματα απόκτησης δεξιοτήτων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

- Σκέφτεστε και αναλύετε συχνά το πώς θα αποκτήσετε μια δεξιότητα; 

- Υπάρχουν και άλλα βήματα που θα σας ήταν χρήσιμα στην διαδικασία που 
σας προτείναμε;  

 

 

Πηγή: 
Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης –  
Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Εθελοντών» 

 


