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Ο αριθμός των ατόμων που προέρχονται από  «δύσκολο» κοινωνικό υπόβαθρο, οι οποίοι 
είναι χωρίς καμία εκπαίδευση ή που μόνο με δυσκολία μπορούν να βρουν δουλειά ως 
πρώτο τους επάγγελμα, διαρκώς αυξάνει. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει την πρόθεση να 
παρέχει σ’ αυτά τα άτομα ευκαιρίες για ολοκληρωμένα σεμινάρια περαιτέρω εκπαίδευ-
σης και ως εκ τούτου να μπορέσουν  να βελτιώσουν τα προσόντα τους.

Η εμπειρία και οι μελέτες από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης δείχνουν ότι η εκπαίδευ-
ση ενηλίκων και οι προσφορές για δια βίου εκπαίδευση κατά κύριο λόγο, επιδιώκονται 
από άτομα που ήδη έχουν ένα συγκεκριμένο βαθμό εκπαίδευσης. Οι κοινωνικά μειονε-
κτούντες συγκεκριμένα, σπάνια βρίσκονται ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους ή ακόμα και 
αν βρίσκονται παρουσιάζουν δυσκολία στην επιτυχή περάτωση της εκπαίδευσής τους. 
Για αυτή την ομάδα στόχου, η έλλειψη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων μπο-
ρεί να είναι ένα βασικό εμπόδιο. Ξέχωρα από την εξειδικευμένη και πρακτική γνώση, οι 
κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες είναι βασικές δεξιότητες των ενηλίκων και  προ-
απαιτούμενες για την πρόσβαση και την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μορφής τυπικής ή 
άτυπης εκπαίδευσης και περαιτέρω μόρφωσης. Επιπλέον, είναι κρίσιμες για την ανά-
πτυξη και ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας Θεωρούνται δε ως ένας σημαντικός 
πόρος για να ζήσουν μια υγιή ζωή. 
 
Δυστυχώς, αυτές οι βασικές δεξιότητες σπάνια έχουν αναδειχθεί στο αναλυτικό πρό-
γραμμα για την εκπαίδευση ενηλίκων και υπάρχουν μόνο λίγες ευκαιρίες που προσφέ-
ρονται για να τις δοκιμάσουν και να τις εφαρμόσουν σ’ ένα προστατευμένο περιβάλ-
λον. 

Το πρόγραμμα PRO-SKILLS θα ήθελε να συμπληρώσει αυτό το κενό. Αυτό το εκπαι-
δευτικό περιεχόμενο αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τους ενήλικες στην ανάπτυξη προ-
σωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ως προαπαιτούμενο για τη δια βίου εκπαίδευση. 
Για να επιτευχθεί αυτό, οι εταίροι του PRO-SKILLS έφεραν μαζί τους εξειδίκευση από 
σημαντικά διαφορετικούς τομείς εργασίας. Συνέδεσαν την εμπειρία τους στην εργα-
σία με κοινωνικά μειονεκτούντες ανθρώπους, την εκπαίδευση ενηλίκων στην αθλητική 
άσκησή τους, με την εμπειρία της καλλιέργειας κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων 
στο πεδίο της προώθησης της υγείας και την πρόληψη της εξάρτησης.

Αυτό το φυλλάδιο δεν προσφέρει 
κάποιο τυποποιημένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα – αυτό θα ερχόταν σε αντίθε-
ση με το σκοπό του να φτάσει σε ένα πλατύ 
φάσμα ομάδων στόχου προερχόμενες από τις πιο 
διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές διαδρομές 
της ζωής. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσφέρει μια 
θεωρητική βάση ειδικά όσον αφορά στις εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις και την κατάσταση ζωής και αναγκών της 
ομάδας στόχου.

Ο πυρήνας αυτού του φυλλαδίου είναι φτιαγμένος 
από διάφορες δομικές ενότητες και πιθανά αντι-
κείμενα μελέτης της εκπαίδευσης. Επιπλέον, θα 
θέλαμε να επικεντρώσουμε σε πρωταρχικά 
βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης και 
στην επιλογή τεχνικών και ασκήσεων.

1 | ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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Στην πορεία της εφαρμογής τεσσάρων πιλοτικών εκπαιδευτικών σχημάτων σε διαφο-
ρετικές χώρες, η ομάδα του προγράμματος συσσώρευσε νέες εμπειρίες μέσα από την 
εργασία με κοινωνικά μειονεκτούντες ανθρώπους. Τα αποτελέσματα και  οι εμβαθύν-
σεις από αυτά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρέχουν στον αναγνώστη μία χειροπιαστή 
άποψη για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και βοηθούν στην ανάπτυξη της δικής του εκ-
παιδευτικής προσέγγισης.

Καθώς αυτό το εγχειρίδιο αποσκοπεί στο να προσφέρει μία σύντομη ματιά, η εκτύπωση 
όλου του υλικού που παράχθηκε θα ήταν πέραν του σκοπού που επιτελεί αυτό το εγχει-
ρίδιο. Έτσι  σας προσφέρουμε συμπληρωματικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και 
τα σχήματα των πιλοτικών εκπαιδεύσεων στην ιστοσελίδα μας, που είναι αφιερωμένη 
στο πρόγραμμα www.pro-skills.eu, μαζί με ασκήσεις και υλικό που έχουμε χρησιμοποι-
ήσει καθώς και χρήσιμες συνδέσεις και βιβλιογραφικές αναφορές.  

Προς χάριν μεγαλύτερης ευκρίνειας και αναγνωσιμότητας έχουμε χρησιμοποιήσει το 
αρσενικό γένος σε όλο το φυλλάδιο. Αυτό σημαίνει ότι αναφερόμαστε στο αρσενικό και 
θηλυκό γένος όλες τις φορές χωρίς να το διευκρινίζουμε κάθε φορά.

Αυτό το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να έχει επιτυχώς πραγματοποιηθεί χωρίς οικονο-
μική και στελεχική υποστήριξη. Η οικονομική υποστήριξη παρασχέθηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και τους εταίρους που είχαν εμπλοκή στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερες ευχα-
ριστίες οφείλονται σε όλους τους ανθρώπους και τους φορείς που μας υποστήριξαν με 
κάθε πρόσφορο τρόπο και παρείχαν ανατροφοδότηση.

Ελπίζουμε ότι αυτό το φυλλάδιο θα σας δώσει φρέσκια ώθηση και θα σας ενθαρρύνει 
να παρέχετε βασικές δεξιότητες, ούτως ώστε η εκπαίδευση ενηλίκων και η δια βίου εκ-
παίδευση να μπορέσουν να πλησιάσουν τις ομάδες στόχου που τόσο τις έχουν ιδιαίτερη 
ανάγκη.

Η ομάδα του Pro-Skills
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2 | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

Η προώθηση της ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων δεν απαιτεί από εμάς να ξαναανα-
καλύψουμε τον τροχό! Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστήμη της εκπαίδευσης της ψυ-
χολογίας και της κοινωνικής εργασίας έχουν παράξει πολυάριθμες εξέχουσες βασικές 
προσεγγίσεις και τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτήν την προσπάθεια. 
Στις ακόλουθες σελίδες θα σας παρουσιάσουμε μία σύντομη ανασκόπηση επιλεγμένων 
προσεγγίσεων, τις οποίες θεωρούμε κατάλληλες και χρήσιμες για το εκπαιδευτικό μας 
περιεχόμενο. Θα αρχίσουμε εισάγοντας την ιδέα της δια βίου εκπαίδευσης ως κυρί-
αρχου στόχου. Θα συζητηθεί η σπουδαιότητα των βασικών δεξιοτήτων για τη δια βίου 
εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν βασικές προσεγγίσεις για αυτορρυθμιζόμενη, παρα-
γωγική, συνεργατική και εμπειρική μάθηση. Για περισσότερη σε βάθος ανάγνωση, στη 
σελίδα μας www.pro-skills.eu προσφέρουμε βιβλιογραφικές αναφορές και συνδέσεις 
με άλλες δικτυακές σελίδες.

2.1 Δια βίου μάθηση 
Στα συμπεράσματα μιας ειδικής σύσκεψης τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο έθεσε αυτοβούλως έναν πολύ φιλόδοξο στόχο για την επόμενη δεκαετία: Η Ευ-
ρωπαϊκή Κοινότητα πρόκειται να γίνει “[…] η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομική 
περιοχή στον κόσμο, που θα βασίζεται στη γνώση”, μια οικονομική περιοχή […] “ικανή 
να επιτύχει αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες δουλειές και 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.” (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2000). Η δια βίου εκπαίδευση 
φαίνεται να είναι μία από τις θεμελιώδεις στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στό-
χου”[…] όχι μόνο με όρους ανταγωνιστικότητας και παροχής εργασίας, αλλά επίσης 
και με όρους κοινωνικής ένταξης, ενεργούς δράσης του πολίτη και προσωπικής ανά-
πτυξης»

Αυτός ο στόχος υποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που αποδίδεται στη δια βίου εκπαίδευ-
ση για τη μορφοποίηση και ανάπτυξη της κοινωνίας. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτή η 
παιδαγωγική προσέγγιση, που εγείρει τόσο τεράστιες προσδοκίες;

Αυτός ο στόχος υποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που αποδίδεται στη δια βίου εκπαίδευ-
ση για τη μορφοποίηση και ανάπτυξη της κοινωνίας. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτή η 
παιδαγωγική προσέγγιση, που εγείρει τόσο τεράστιες προσδοκίες;

Η δια βίου εκπαίδευση είναι ”[…] όλη η μάθηση στη ζωή ενός ανθρώπου που εξυ-
πηρετεί τη βελτίωση της γνώσης, των προσόντων και δεξιοτήτων και πραγματο-
ποιείται μέσα στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής ή σχετιζόμενης με την 
εργασία προοπτικής” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εκπαίδευση και τη Μόρφωση, 
2006).

Αυτός ο ορισμός αγκαλιάζει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων, μεθόδων 
και στόχων. Η δια βίου μάθηση εκτείνεται σε ολόκληρη τη ζωή, από την προσχολική ηλι-
κία μέχρι τη συνταξιοδότηση, περιλαμβάνει τόσο θεωρητική γνώση όσο και πρακτικές 
δεξιότητες, περικλείει την απόκτηση, βελτίωση και επέκταση οποιουδήποτε τύπου δε-
ξιοτήτων. Επίσης, περικλείει μια πληθώρα δραστηριοτήτων που μπορούν να χωριστούν 
σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

 Τυπική εκπαίδευση: Κάθε τυπική εκπαίδευση ή εκπαιδευτική διαδικασία στα σχο-
λεία, τα πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται από μία 
δεδομένη δομή όσον αφορά στους μαθησιακούς στόχους, τη διάρκεια και τις μεθό-
δους, και η οποία οδηγεί σε μία επίσημη αποφοίτηση ή ένα επίσημο πτυχίο.  

 Άτυπη εκπαίδευση: μάθηση έξω από εκπαιδευτικά ιδρύματα, συχνά χωρίς βεβαί-
ωση, αλλά με μια συγκεκριμένη πρόθεση, π.χ. το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου, η 
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«Όταν σχεδιάζεις για ένα 

χρόνο φύτεψε σπόρους, 

όταν σχεδιάζεις για μια 

δεκαετία φύτεψε δέντρα. 

Όταν σχεδιάζεις για μια ζωή, 

εκπαίδευσε και μόρφωσε 

τους ανθρώπους» 

Κινέζικη παροιμία
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εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, αθλητικές δραστηριότητες, περαιτέρω σεμινάρια, 
εκπαιδευτικά γεγονότα κ.ά.

 Ανεπίσημη εκπαίδευση: τυχαίες ή περιστασιακές εμπειρίες και απόκτηση γνώσεων 
στην καθημερινή ζωή, όπως για παράδειγμα μάθηση από γενιά σε γενιά (γονείς που 
μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές από τα παιδιά τους), εμπειρία 
στην οργάνωση στρατηγικών για το σχεδιασμό ενός πάρτυ κ.λπ.

Η έννοια της δια βίου μάθησης αγκαλιάζει σχεδόν κάθε τύπο γνώσης. Επομένως, οι τύ-
ποι εκμάθησης  είναι ατομικά προσαρμοσμένοι στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και την 
κατάσταση ζωής του κάθε μαθητευόμενου.

Η δια βίου μάθηση δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να πάρουν ενεργό μέρος στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή και ως εκ τούτου, να ασκήσουν μία σημαντική επιρροή 
στην κοινωνία στην οποία ζουν. Επιπλέον εκτός από την καθαρά οικονομική πλευρά της 
εξειδικευμένης εργασίας, η δια βίου μάθηση συνεισφέρει πρωτίστως στην κοινωνική 
ένταξη του ατόμου και κατ’ επέκταση στην κοινωνική συνοχή, καθώς επίσης και στη βελ-
τίωση της ψυχολογικής του υγείας και γενικότερα της καλής του κατάστασης. Ο ΠΟΥ 
(2001) προσδιορίζει ως ψυχολογική υγεία την «καλή κατάσταση, στην οποία το άτομο 
εξασκεί  τις ικανότητές του, μπορεί να συνδιαλλαγεί με τις φυσιολογικές εντάσεις της 
ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και αποδοτικά και είναι σε θέση να συνεισφέρει 
στην κοινότητά του». Η μάθηση, η ενεργή δέσμευση του ατόμου στο περιβάλλον του 
και η ετοιμότητα να αναλάβει τη δική του προσωπική ανάπτυξη είναι σημαντικοί δείκτες 
της ψυχολογικής υγείας. Η προαγωγή της επιθυμίας για μάθηση και η προαγωγή της 
υγείας, ως εκ τούτου, διασυνδέονται.

Σύμφωνα με το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε πολίτης πρέπει να έχει συνεχή 
πρόσβαση στη δια βίου μάθηση. Για να συνεισφέρουμε με κάποιο τρόπο σ’ αυτό το 
στόχο, θα στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στις βασικές δεξιότητες και στη σπουδαι-

ότητά τους στη δια βίου μάθηση.

2.2 Βασικές δεξιότητες και η σπουδαιότητά 
τους στη δια βίου μάθηση  

Πως μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της δια βίου μάθησης; Η δια βίου μάθηση είναι μία 
εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία: ο μαθητευόμενος πρέπει ο ίδιος να βάλει σχετικούς 
και ρεαλιστικούς στόχους, να ψάξει και να επιλέξει ευκαιρίες και προσφορές, να έρθει 
σε επαφή με φορείς, δασκάλους ή εκπαιδευτές πρέπει να τα καταφέρει επιτυχώς με τη 
μαθησιακή διαδικασία, να διατηρήσει το κίνητρό του, να ξεπεράσει δυσκολίες και εμπό-
δια κ.λπ. Χωρίς τις βασικές δεξιότητες και τους κατάλληλους πόρους, η οργάνωση και 
εφαρμογή όλων αυτών των διαδικασιών είναι πολύ δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη.

Περισσότερο γενικές, βασικές δεξιότητες έρχονται στο προσκήνιο ακόμα και πριν από 
τις δεξιότητες κλειδιά, όπως λόγου χάρη η συνδιαλλαγή με τον προφορικό και γραπτό 
λόγο, η γνώση υπολογιστών κλπ. και καθιστούν σημαντικές τις προσωπικές και κοινω-
νικές δεξιότητες, καθώς επίσης και την αυτοδιαχείρισή τους. Όλα αυτά αποτελούν την 
πραγματική βάση για κάθε είδους μαθησιακή διαδικασία και προσωπική ανάπτυξη. Ο 
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δρόμος για την εξειδικευμένη, πάνω σε συγκεκριμένο θέμα, περαιτέρω εκπαίδευση 
απαιτεί όχι μόνο τις απαραίτητες δεξιότητες κλειδιά, αλλά ταυτόχρονα και τις θεμελια-
κές βασικές δεξιότητες (εικόνα 1).

Εικόνα 1 βασικές, θεματικά εξειδικευμένες δεξιότητες κλειδιά (Pro-Skills 2008)

Επαγγελματικές

δεξιότητες

Δεξιότητες
κλειδιά

Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης 
Προσωπικές             Κοινωνικές   
   δεξιότητες               δεξιότητες

Γενική βάση για   
στοιχειώδη μάθηση 

Συγκεκριμένη δουλειά 
ή δραστηριότητα

Τεχνική βάση για δου-
λειά ή περαιτέρω εκπαί-

δευση

Δυστυχώς, ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων έχει έλλειψη αυτών των βασικών δε-
ξιοτήτων, είτε γιατί δεν τις αναπτύσσουν νωρίς στην προσωπική εξέλιξή τους ή γιατί 
φθείρονται στην πορεία της ζωής τους. Κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα παρουσιάζουν 
ιδιαίτερες ελλείψεις στις βασικές δεξιότητες. Ακόμα περισσότερο από τις δεξιότητες – 
κλειδιά, η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων μπορεί να είναι ένα εμπόδιο στην ανάληψη και 
εφαρμογή σχεδίων εκπαίδευσής τους. Αυτός μπορεί να είναι ένας από τους λόγους 
που τα κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα σπάνια αντιπροσωπεύονται στην εκπαίδευση 
ενηλίκων.
Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες ζωής, ο τρόπος που η κοινωνία είναι οργανωμένη και οι 
κανόνες που την διέπουν, όπως επίσης και οι κοινωνικές περιστάσεις είναι περαιτέρω 
σημαντικές συνθήκες για την ένταξη στην κοινωνία. Σε αυτό το πρόγραμμα, εν τούτοις, 
θα θέλαμε να επικεντρώσουμε στην προσωπική βάση και όχι στις ισχυρές εξωτερικές 
συνθήκες που επηρεάζουν το άτομο.

Προσωπικές, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτοδιαχείρισης επηρεάζουν επι-
πλέον, την παρακίνηση κάποιου να μάθει και να εμπλακεί ενεργά μέσα στο περιβάλλον 
και για το περιβάλλον όπου ζει.
Η παρακίνηση είναι ένας συνδυασμός συναισθηματικής και νοητικής αλληλεπίδρα-
σης. Νέες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αισθήματα, όπως περιέργεια ή αγωνία. 
Ο άνθρωπος προσδιορίζει τις δεξιότητες και την επινοητικότητά του σε σχέση με τις 
προσδοκούμενες απαιτήσεις και σταθμίζει τις προοπτικές επιτυχίας των εναλλακτικών 
διαδρομών δράσης του (αυτό-αποτελεσματικότητα). Η αξία της επιτυχούς εφαρμογής 
επίσης προσμετράται. Αξίζει να επενδυθεί χρόνος και ενέργεια; Είναι το όφελος ση-
μαντικό για μένα; Τι σημασία μπορεί να έχει για την ταυτότητά μου; Μόλις ληφθεί η 
απόφαση για την προσέγγιση ενός συγκεκριμένου στόχου, είναι απαραίτητες οι δεξιό-
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τητες για να μετατρέψουν την πρόθεση σε συγκεκριμένες δράσεις και να διατηρήσουν 
το κίνητρο καθ’ όλη της διάρκεια της πορείας.

Εικόνα 2: Η σχέση ανάμεσα σε βασικές δεξιότητες, αυτο-αποτελεσματικότητα, παρακίνηση 

και η δια βίου μάθηση (Pro-Skills 2008)

Κοινωνικές
δεξιότητες

Δεξιότητες
διαχείρισης

Δια βίου
Μάθηση 

Αυτo 
αποτελεσμα-

τικότητα

Παρακίνηση & 
Βούληση

α) Αυτο-αποτελεσματικότητα

Η Αυτο-αποτελεσματικότητα προσδιορίζεται ως η πεποίθηση και η προσδοκία που 
βασίζεται στις ικανότητες και την επινοητικότητα κάποιου να μπορεί να εφαρ-
μόζει δραστηριότητες και σχεδιασμούς με επιτυχία.

Η αντίληψη της αυτο-αποτελεσματικότητας είναι πολύ υποκειμενική γνώση, η οποία 
δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με τις πραγματικές δεξιότητες ενός ατόμου. Εξαιτίας 
μιας χαμηλής αίσθησης αυτοεκτίμησης ή μιας εμπειρίας από προηγούμενες αποτυχί-
ες, οι άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν μια πολύ αρνητική εκτίμηση των ικανοτήτων και 
των δυνατοτήτων τους. Εν τούτοις, η προσδοκία αυτο-αποτελεσματικότητας σε μεγάλο 
βαθμό προσδιορίζει την επιλογή για εναλλακτικούς τρόπους δράσης, τον βαθμό της 
προσπάθειας και της απαιτούμενης ενέργειας και ως εκ τούτου, εμμέσως, τον βαθμό 
επιτυχίας. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μία αρνητική σπειροειδή πορεία. Ένα άτομο με 
χαμηλές προσδοκίες αυτο-αποτελεσματικότητας θα επενδύσει λιγότερη προσπάθεια 
σε μία δράση. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε αποτυχία και απογοήτευση και έτσι να επιβε-
βαιώσει ή να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αρνητική αυτοεκτίμησή του. Αντιστρό-
φως, άνθρωποι με υψηλή προσδοκία αυτο-αποτελεσματικότητας θα επενδύσουν πολύ 
ενέργεια σ’ ένα στόχο και θα καταπιαστούν με τέτοιες προκλήσεις, που, αν επιτύχουν, θα 
ενισχύσουν την προσωπική τους ανάπτυξη. Η προσδοκία για αυτο-αποτελεσματικότητα 
ενισχύεται από περαιτέρω επιτυχείς εμπειρίες.

Είναι προφανές ότι η ενδυνάμωση της υποκειμενικής αντίληψης της αυτο-
αποτελεσματικότητας μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική συνεισφορά στο μο-
νοπάτι της δια βίου μάθησης. Χωρίς αυτοεκτίμηση, τόσο η προσδοκία της αυτο-
αποτελεσματικότητας όσο και σχεδόν κάθε πορεία μάθησης είναι καταδικασμένες να 
αποτύχουν. Η ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων που συνεισφέρουν στην πεποίθηση για 

Προσωπικές
δεξιότητες
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την αυτo-αποτελεσματικότητα ενός ατόμου, είναι ένα από τα κεντρικά οικοδομήματα 
του PRO-SKILLS.

β) Παρακίνηση και Βούληση 

Η κινητοποίηση για τη δια βίου μάθηση αναπτύσσεται μέσα από τα κίνητρα και τις ανά-
γκες. Αυτά διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο και μπορούν να αλλάξουν στο 
χρόνο.

Το πιο σημαντικό προαπαιτούμενο για τη δημιουργία παρακίνησης είναι  
το άτομο να ανακαλύπτει τις ανάγκες και τους στόχους και να τα προσ-
διορίζει για τον εαυτό του. Μερικοί άνθρωποι δεν σκέφτονται τις επιθυ-
μίες τους, ούτε έχουν την παραμικρή ιδέα τι ευκαιρίες μπορεί να εμπίπτουν 
στα ενδιαφέροντά τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει αυτά τα άτομα να αρ-
χίσουν να συλλογίζονται τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. 
Πιθανά εμπόδια για την παρακίνηση μπορούν να απεικονιστούν στην 
αναφορά της ιεραρχίας αναγκών του Abraham Maslow (1954). Ο 
ψυχολόγος προσδιόρισε πέντε κατηγορίες αναγκών και έθεσε ως 
αξίωμα ότι ανάγκες που βρίσκονται σε υψηλότερη σειρά είναι 
σημαντικές μόνο σε ανθρώπους των οποίων οι θεμελιακές/βα-
σικές ανάγκες έχουν ικανοποιηθεί. Για παράδειγμα, ένα άτο-
μο θα δείξει πολύ μικρό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση, εάν 
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα ή αν έχει εμπλακεί 
σε κρίση σχέσεων. Αυτό θέτει μία μεγάλη πρόκληση 
όσον αφορά στην προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης. 
Για ένα άτομο που πρέπει να ξεπεράσει θεμελιακές δυσκολίες, συχνά είναι δύσκολο να 
εκτιμήσει ότι η εκπαίδευση ή η περαιτέρω μόρφωση μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυ-
ση των προβλημάτων του μακροπρόθεσμα.

Η απλή πρόθεση κάποιου να πετύχει έναν στόχο, συνήθως δεν είναι αρκετή, για να ανα-
λάβει πραγματική δράση. Εκτός από την παρακίνηση κάποιου να σχεδιάζει και να ανα-
λαμβάνει δραστηριότητες για την εκπαίδευσή του, το να πραγματώνει την επιδίωξη 
και να διατηρεί τα κίνητρά του καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής, έχει πολύ με-
γάλη σπουδαιότητα. Αυτή η διαδικασία είναι κατανοητή με τον όρο βούληση. Μερικές 
πτυχές της διαδικασίας της βούλησης, από τη στιγμή που έχουν τεθεί, γίνονται πραγ-
ματικά ενεργές. Επικεντρώνοντας σε μία δραστηριότητα κινητοποιούν διαθέσιμους 
πόρους, ξεπερνούν δυσκολίες, όταν παρουσιάζονται, και συνεχίζουν με στόχους. Σ’ 
αυτή την αφετηρία το άτομο δεσμεύεται στην δραστηριότητα, αναζητά μεταγνωσιακές 
στρατηγικές (αυτο-παρατήρηση και αυτο-αξιολόγηση της σκέψης και της μαθησιακής 
πορείας), ώστε να διατηρεί την παρακίνηση, να ξεπερνά απρόβλεπτες δυσκολίες και να 
υπερασπίζεται την θετική πρόθεσή του απέναντι σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης. 

Οι προαναφερόμενες πτυχές μπορούν να εφαρμοστούν σ’ ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο 
για την αυτοδιαχείριση των δεξιοτήτων. 

γ) Συναίσθημα και ταυτότητα

Η παρακίνηση δεν είναι μόνο μια γνωσιακή διαδικασία, που περιλαμβάνει προθυμία και 
στρατηγικές, αλλά είναι επίσης, σταθερά συνδεδεμένη με συναισθήματα. Κάθε νέα κα-
τάσταση εκτιμάται ανάλογα με την ικανότητά μας να την ξεπεράσουμε. Λαμβάνοντας 
μέρος σ’ ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ή σε άλλα πλαίσια εκμάθησης υπάρχουν νέες, 
μη οικείες, άγνωστες καταστάσεις για πολλούς ανθρώπους. Η εκτίμησή μας για την 
κατάσταση επηρεάζεται από την προσδοκία μας για αυτο-αποτελεσματικότητα και τις 
προοπτικές για επιτυχή ανταπόκριση στην πρόκληση. Βασίζεται στην εκτίμησή μας για 

Είμαι επιτυχημένος 

όχι γιατί ήμουν 

ιδιαίτερα δυνατός, 

επίμονος και 

τολμηρός. Ξεκίνησα 

με το να δίνω νόημα 

σε ό,τι κάνω».

Reinhold Messner, 

ορειβάτης 

ακραίων συνθηκών

Αυτο-
π ραγμάτωση

Αυτοεκτίμηση

«Ανήκειν»

Ασφάλεια

Επ βίωση

Εικόνα 3 Maslow (1954)
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τις δικές μας δεξιότητες, το διαθέσιμο υλικό και τους κοινωνικούς πόρους και επίσης 
στις προηγούμενες εμπειρίες μας σε παρόμοιες καταστάσεις. Αυτή η πορεία αξιολόγη-
σης μπορεί να συνοδεύεται από διαφορετικά αισθήματα. Όσο περισσότερο το άτομο 
υποθέτει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, τόσο πιο αβέβαιο και ανήσυχο 
θα αισθανθεί. Αντιστρόφως, το άτομο το οποίο είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να τα κατα-
φέρει στην νέα κατάσταση, θα νιώσει να εμπνέεται και θα δει τη νέα κατάσταση ως μία 
θετική πρόκληση. Και στις δύο περιπτώσεις η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου 
παίζει λογικά ένα κατανοητό ρόλο: Προετοιμάζει το άτομο ψυχολογικά και σωματικά, 
για να ανταποκριθεί στην κατάσταση σύμφωνα με την δική του εκτίμηση για αυτήν. Εάν 
το άτομο εκτιμήσει τις δεξιότητες και τους πόρους θετικά με την έννοια μιας ισχυρής 
πεποίθησης στη δική του αυτο-αποτελεσματικότητα, τότε τα συναισθήματα πίσω απ’ 
αυτήν την πεποίθηση–η οποία είναι συνδεδεμένη με μιαν αυξημένη ετοιμότητα, συ-
γκέντρωση και με έναν εγκέφαλο και μύες καλά αιματωμένους  – θα συνεισφέρουν 
στην ενεργή επίλυση προβλήματος. Αντίθετα, ένα άτομο που εκτιμά τις ικανότητές του 
ως ανεπαρκείς, θα τείνει να αποφεύγει την κατάσταση, εξαιτίας του συσχετισμού των 
αρνητικών αισθημάτων του με αυτήν (αβεβαιότητα, ανησυχία, προδιάθεση για φυγή 
κ.λπ.). Αυτές οι συνδέσεις βασίζονται σε αρχέγονες διαδικασίες, οι οποίες στο παρελ-
θόν οδηγούσαν τον άνθρωπο σε συμπεριφορές φυγής ή αγώνα.

Επιπλέον, πολλές περιπτώσεις έχουν τις ρίζες τους σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Εάν βρε-
θούμε μαζί με άλλους ανθρώπους σε μία κοινωνική περίσταση, όπως για παράδειγμα 
σε ένα σεμινάριο, και άλλοι επίσης, θα παρατηρήσουν και θα αξιολογήσουν τη συμπε-
ριφορά μας. Αυτό το γεγονός μπορεί τόσο να εμπνεύσει ανθρώπους, όσο και να τους 
φοβίσει, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και την αυτοεκτίμησή τους. Ταυτόχρονα, οι άλ-
λοι άνθρωποι αποτελούν πηγές για να ξεπερνάμε δυσκολίες και καταστάσεις. Ως εκ 
τούτου, ο τρόπος με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε τις κοινωνικές καταστάσεις εξαρ-
τάται με τη σειρά του από την υποκειμενική αξιολόγηση των διαδικασιών. Αν κάποιος 
το φέρει αυτό στο μυαλό του είναι και αναγκαίο και βοηθητικό για να μπορέσει να ανα-
γνωρίσει και να κατανοήσει τα δικά του συναισθήματα και  να τα διαχειριστεί στο σχετικό 
(κοινωνικό) πλαίσιο. 

Εικόνα 4: Σημαντικές πλευρές της παρακίνησης 

Μετα–γνωσιακή 

Στρατηγικές 
Στοχασμός για τις δικές μας σκέψεις, συναισθήματα και αξίες

Γνώση

Εκτίμηση της  
κατάστασης ως 

απειλή ή ως  
πρόκληση

Συναίσθημα

Φόβος ή άνεση 

Ταυτότητα 
 

Πολιτισμικές και 
κοινωνικές αξίες 
όσον αφορά στη 
μάθηση, τα περι-
εχόμενά της & τις 

μεθόδους της 

Μια περαιτέρω πλευρά της παρακίνησης αφορά τις αξίες και την ταυτότητα του ατό-
μου. Εάν η μάθηση και η εκπαίδευση δεν σημαίνουν τίποτα για εμάς, μόλις και μετά βίας 
θα παρακινηθούμε να επενδύσουμε χρόνο και ενέργεια. Οι αξίες αναπτύσσονται γενι-
κώς σε πολιτισμικές και κοινωνικές ομάδες, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουν τις ρίζες 
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τους σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες ή και σε μικρότερες πολιτισμικές ομάδες. Εάν ό,τι 
κάνουμε βρίσκεται σε αρμονία με τις δικές μας αξίες είναι ταυτόχρονα και μία έκφρα-
ση της ταυτότητάς μας. Εάν, από την άλλη πλευρά, αναγκαζόμαστε να δράσουμε σε 
αντίθεση με τις δικές μας αξίες και ως εκ τούτου, σε αντίθεση με την ταυτότητά μας, η 
παρακίνηση για δράση θα τείνει να είναι χαμηλή. 

Κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα συχνά έχουν ένα σύστημα αξιών που διαφέρει ή έρχεται 
σε αντίθεση με τις αξίες των «κατεστημένων» κοινωνικών ομάδων. Αυτή η ιδιαίτερη ταυ-
τότητα συμβάλλει στη διατήρηση της προσωπικής αξίας και της αξιοπρέπειάς τους.
Η μάθηση και η εκπαίδευση θα πρέπει να σέβονται αυτή τη διαφορετικότητα των αξιών 
και ταυτοτήτων. Είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση για τον εκπαιδευτή να ενσωματώσει την 
αξία της δια βίου μάθησης στο σύστημα αξιών της εκάστοτε ομάδας στόχου. Η παρα-
κίνηση να μάθει και να εκθέσει κάποιος τον εαυτό του σε νέες καταστάσεις θα είναι 
υψηλότερη, εάν οι στόχοι της μάθησης και ο τρόπος στον οποίο κάποιος μαθαίνει είναι 
συμβατά με την ταυτότητά του. Εν τούτοις, οι αξίες κάποιου μπορεί να είναι εμπόδιο, 
ιδιαίτερα εάν το άτομο έχει αποκομίσει αρνητικές εμπειρίες από τα παραδοσιακά εκ-
παιδευτικά συστήματα. Αυτά τα άτομα συχνά αποφεύγουν κάθε κατάσταση μάθησης, 
ώστε να αποφύγουν ταυτόχρονα αποτυχία και να προστατέψουν το συναίσθημα της αυ-
τοαξίας. Εδώ είναι που οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά 
από την παραδοσιακή μάθηση, έρχονται στο προσκήνιο. Μπορούν να βοηθήσουν στο 
να στοχαστεί κάποιος τις απόψεις του και να βρει μια νέα πρόσβαση στη μάθηση και νέα 
παρακίνηση να μάθει.
Είναι προφανές ότι αυτά τα νέα κανάλια πρόσβασης στη μάθηση πρέπει να συνδεθούν 
με την ήδη υπάρχουσα ταυτότητα του μαθητευόμενου. Ένα ιδιαίτερα αρνητικό παρά-
δειγμα της αποτυχίας να επιδειχθεί ενδιαφέρον για τις υπάρχουσες ταυτότητες, είναι ο 
τρόπος που οι ιθαγενείς αντιμετωπίζονταν στο παρελθόν
Ως συμπέρασμα, η κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα είναι επίσης ένας πόρος μάθη-
σης και μπορεί να γίνει ένα σημαντικό θεμέλιο για μια υγιή αίσθηση αυτοεκτίμησης, εάν 
αντιμετωπιστεί προσεκτικά και με σεβασμό ως μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

2.3  Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει ένας αριθμός εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που 
προσφέρουν πολύτιμες τεχνικές για τους σκοπούς της εκπαιδευτικής μας κεντρικής 
ιδέας. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι:
 Αυτορυθμιζόμενη μάθηση
 Παραγωγική μάθηση 
 Συνεργατική μάθηση 
 Εμπειρική μάθηση

Οι προαναφερόμενες προσεγγίσεις θα παρουσιαστούν συνοπτικά παρακάτω. Για πε-
ρισσότερη, σε βάθος ανάγνωση η ιστοσελίδα μας www.pro-skills.eu προσφέρει βιβλιο-
γραφικές αναφορές και σχετικές σελίδες στο διαδίκτυο. 

2.3.1 Αυτορυθμιζόμενη μάθηση 

Η ικανότητα για αυτορυθμιζόμενη μάθηση είναι ένα θεμελιακό προαπαιτούμενο για μια 
επιτυχή δια βίου μάθηση. Μόνο όταν ο μαθητευόμενος μπορεί ο ίδιος να εφαρμό-
σει όλα τα βήματα της μαθησιακής διαδικασίας αυτόνομα και ανεξάρτητα από 
δασκάλους και άλλα άτομα που έχουν αυτή τη δικαιοδοσία, τότε θα είναι ικανός 
να προσαρμόσει τα σχέδια και τις προσπάθειές του στις εναλλασσόμενες συνθήκες και 
εξελίξεις στη ζωή του.
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Γιατί η αυτορυθμιζόμενη μάθηση είναι τόσο σημαντική; 
 Έκρηξη γνώσης: Οι τεχνικές, επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις τις τελευταίες 

δεκαετίες έχουν σαν αποτέλεσμα μία ιλιγγιώδη επέκταση και ταχεία απαρχαίωση της 
γνώσης. Αυτό έχει δώσει ώθηση σε μία διαρκή ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση, 
στην οποία οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές μέθοδοι και τα συστήματα αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν. 

 Νέες πληροφορίες και τεχνολογία της επικοινωνίας:  Χάρη συγκεκριμένα, στο 
Διαδίκτυο και τις παρουσιάσεις με πολυμέσα, ο μαθητευόμενος έχει πρόσβαση σε 
έναν τεράστιο πλούτο πληροφοριών και γνώσης. Αυτό καθιστά τη μάθηση ανεξάρτη-
τη από χώρο και χρόνο. Για να μπορέσει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα των νέων 
αυτών πόρων, ώστε να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα, η πρόκληση για τον μαθητευ-
όμενο είναι να οργανώσει και να διαχειριστεί την πορεία μάθησης από μόνος του.

Η αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση σημαίνει ότι ο μαθητευόμενος σχεδιάζει και ελέγχει εξ΄ 
ολοκλήρου από μόνος του την μαθησιακή του πορεία και δρα αυτόνομα στη λήψη των 
απαραίτητων αποφάσεων για τις ακόλουθες πλευρές της μάθησης.

  Στόχοι μάθησης (γιατί και για ποιο λόγο;)
  Περιεχόμενο μάθησης (τι; Ποιο περιεχόμενο;)
  Πόροι και υλικά (με τι;)
  Μέθοδοι μάθησης και στρατηγικές (πως;)
  Χρόνος (πότε και για πόσο χρόνο;)
  Ανασκόπηση (επίτευξη του στόχου και πιθανή τροποποίηση της μαθησιακής στρατη-

γικής)

Υπάρχουν 4 σημαντικά συστατικά που πρέπει κάποιος να λάβει υπ’ όψιν:
 Παρακίνηση (Εγγενής παρακίνηση, προσδοκίες αυτο-αποτελεσματικότητας, βούλη-

ση)
 Γνώση (στρατηγικές μάθησης, εφαρμογής και μεταφοράς γνώσης, ανασκόπηση και 

τροποποίηση της μαθησιακής πορείας)
 Χρήση υπαρχόντων πόρων 
 Αλληλεπίδραση (κοινωνικοί πόροι)

Η αυτορυθμιζόμενη μάθηση είναι ένα σημαντικό βήμα στην ενδυνάμωση. Δίνεται η δυ-
νατότητα στον μαθητευόμενο να οργανώσει τον εαυτό του και να υπερασπιστεί τα δι-
καιώματα και τα ενδιαφέροντά του.

2.3.2  Παραγωγική Μάθηση

Η παραγωγική μάθηση είναι ένας νέος τύπος μάθησης, ο οποίος προοδευτικά αντικα-
θιστά τις παραδοσιακές πρακτικές. Η βασική αρχή είναι ότι η μάθηση αποκτάται μέσα 
από την εμπειρία σε συνθήκες πραγματικές. Αυτό δημιουργεί την άμεση σχέση ανά-
μεσα στη διαδικασία μάθησης και τη ζωή που ο μαθητευόμενος στην πραγματικότητα 
ζει, στην οποία δίνει έμφαση και νόημα.

Ο μαθητευόμενος αναπτύσσει μία αναδρομική κατανόηση των διαδικασιών από την 
πρακτική του εμπειρία και καθίσταται ικανός να κτίσει πάνω σ’ αυτή, για να βελτιώσει 
στο μέλλον αυτό που κάνει. Για έναν αριθμό μαθητευόμενων, αυτή η μορφή μάθησης 
είναι αξιοσημείωτα πιο εύκολο να γίνει κατανοητή απ’ ό,τι οι αφηρημένες και θεωρητι-
κές γνώσεις. Ταυτόχρονα, ο μαθητευόμενος βιώνει την εμπειρία του να είναι ικανός να 
κάνει χρήση των ικανοτήτων του, για να κάνει κάτι διαφορετικό και να πετύχει κάτι, το 
οποίο βιώνει με τις δικές του δυνάμεις και πόρους. Αυτό εγείρει εσωτερική παρακίνηση 
για μάθηση και ενισχύει την προσδοκία για αυτο-αποτελεσματικότητα. Επίσης, κάποιος 
αναγνωρίζει τις αδυναμίες του και εντείνει την προσπάθεια να τις βελτιώσει.



17

«Μη σε φοβίζει να 

αναπτύσσεσαι αργά, 

αλλά πρόσεχε να 

στέκεσαι όρθιος».

Κινέζικη παροιμία
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Η παραγωγική μάθηση φιλοδοξεί να δημιουργήσει τρεις σημαντικές μαθη-
σιακές συνδέσεις:
 Προσωπική σύνδεση με τον ίδιο τον μαθητευόμενο: η σπουδαιότητα της μάθησης 

και του μαθησιακού περιεχομένου για την προσωπικότητα του μαθητευόμενου και την 
εξέλιξή του, για τις δυνάμεις του και τις ανάγκες του, αποτελούν σημαντικό στοιχείο. 
Ο μαθητευόμενος μετατρέπεται από αντικείμενο σε ενεργά δεσμευμένο υποκείμε-
νο διαμορφώνοντας την προσωπική του μαθησιακή πορεία. Αυτός ο τύπος μάθησης 
προσφέρει μία πολύ προσωπική με πρακτική κατεύθυνση, και ως εκ τούτου πολύ πε-
τυχημένη πρόσβαση στη μάθηση.

 Πρακτική σύνδεση: Η μάθηση αναπτύσσεται έξω από την παραγωγική δραστηριό-
τητα και ανατροφοδοτείται πάλι από αυτή. Συνεπώς, η μάθηση συνδέεται με καθημε-
ρινές διαδικασίες και δομές και ειδικούς τομείς δράσης. Αυτό είναι που διαφοροποιεί 
την παραγωγική μάθηση από την παραδοσιακή  στην οποία συνήθως διδάσκεται η 
θεωρητική γνώση και δεν σφυρηλατείται η σύνδεση με την πραγματική ζωή. 

 Πολιτισμική σύνδεση: Επιπρόσθετα, στις διαδικασίες των ειδικών μαθημάτων, 
κάθε μαθησιακή κατάσταση περιέχει επίσης  κοινωνικές και πολιτισμικές πτυχές από 
τις οποίες ο μαθητευόμενος μπορεί να ωφεληθεί. Δημιουργώντας αυτές τις πολιτι-
σμικές συνδέσεις το άτομο ενσωματώνεται στην κοινωνία.

2.3.3  Συνεργατική μάθηση 

Η συνεργατική μάθηση περιγράφει μαθησιακές διευθετήσεις/διακανονισμούς, όπως 
ομαδικές δραστηριότητες και δραστηριότητες με κάποιο συνεργάτη. Γενικά, 
η συνεργατική μάθηση απαιτεί μια ταυτόχρονη (σύγχρονη) ή διαφορετικού χρόνου 
(ασύγχρονη) συντονισμένη, συνδημιουργική δραστηριότητα από τους συμμετέχοντες. 
Ο βασικός στόχος της συνεργατικής μάθησης είναι πάντοτε να βρει μια κοινή λύση σε 
ένα πρόβλημα ή να αναπτύξει μία καταμερισμένη (κοινή) κατανόηση μιας κατάστασης.

Στη συνεργατική μάθηση η εργασία μοιράζεται ανάμεσα στους συμμετέχοντες ή σε 
κάθε μικρή ομάδα, καθώς λύνοντας ένα μέρος της εργασίας κάθε άτομο ή μικρή ομά-
δα χωριστά, όταν συνδεθούν τα αποτελέσματα όλα μαζί να δίνουν ένα συνολικό απο-
τέλεσμα.
Εγγενές στοιχείο της συνεργατικής μάθησης είναι το γεγονός ότι κάθε μέλος της ομά-
δας είναι υπεύθυνο τόσο για την μάθηση της ομάδας όσο και για τη δική του. 
Υπάρχουν δύο επίπεδα ευθύνης στη συνεργατική μάθηση: πρώτον η υπευθυνότητα 
ολόκληρης της ομάδας για να επιτευχθούν οι στόχοι της και δεύτερον η ατομική υπευ-
θυνότητα κάθε μέλους της ομάδας για να συνεισφέρει το δικό του μερίδιο εργασίας.

Με τη συνεργατική μάθηση οι συμμετέχοντες αποκτούν επικοινωνιακές δεξιότητες, τέ-
τοιες όπως να διατυπώνουν ερωτήσεις, να ακούν, να εξηγούν, να αναπτύσσουν νέες 
ιδέες και λύσεις μέσα από τη συζήτηση. Επιπλέον, μαθαίνουν δεξιότητες συνεργασίας 
σεβόμενοι το άλλο άτομο και τη γνώμη του και διανύοντας τη μαθησιακή διαδικασία 
ως μία διαμοιρασμένη εμπειρία. Γνωσιακή και κοινωνική μάθηση ως εκ τούτου συνδέ-
ονται. Η συνεργατική μάθηση δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνεισφέ-
ρουν ενεργά τις δικές τους γνώσεις και ιδέες στη μαθησιακή πορεία διεγείροντας ως εκ 
τούτου την παρακίνηση  να μάθουν, η οποία με τη σειρά της έχει έναν θετικό αντίκτυπο 
στη μαθησιακή διαδικασία.

Με τη συνεργατική μάθηση, οι συμμετέχοντες όλων των ηλικιακών ομάδων βιώνουν τη 
μάθηση ως μία ενεργή διαδικασία, η οποία είναι σημαντική και διαρκής. Το κεντρικό 
σημείο της συνεργατικής μάθησης είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα το «ΠΩΣ» και μόνο σ’ 
ένα δεύτερο βήμα εξετάζεται το μαθησιακό περιεχόμενο. Η συνεργατική μάθηση χρη-
σιμοποιείται για να διεγείρει την περιέργεια και την ευχαρίστηση σ’ αυτούς που διαμορ-
φώνουν τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Ο εκπαιδευόμενος αναγνωρίζει ότι 
ο ίδιος είναι ικανός να αποφασίσει τους μαθησιακούς του στόχους και να διαμορφώσει 
τη μαθησιακή του πορεία.

«Πίσω από κάθε 

επιτυχημένο άνθρωπο 

υπάρχουν πάντα 

άλλοι επιτυχημένοι 

άνθρωποι».

Κινέζικη παροιμία
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Το περιβάλλον της συνεργατικής μάθησης που πρόκειται να σχεδιαστεί από τον 

«εκγυμναστή» χαρακτηρίζεται από το ότι:  
 Δημιουργεί θετικές εξαρτήσεις:  υπάρχει ένας κοινός στόχος της ομάδας ή ένα κοινό 

προϊόν. Τα υλικά, οι πόροι και οι πληροφορίες μοιράζονται δίκαια.
 Αποσκοπεί στην ατομική υπευθυνότητα: το άτομο θεωρεί ως δεδομένη την υπευθυ-

νότητα για όλη τη μάθηση και κατανόηση της ομάδας. 
 Δίνει τη δυνατότητα άμεσων αλληλεπιδράσεων: οι συμμετέχοντες συνεργάζονται 

στενά και άμεσα, έτσι που να μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλον.
 Αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες: τα μέλη της ομάδας επικοινωνούν, ανταλλάσσουν 

πληροφορίες, παίρνουν αποφάσεις μαζί.
 Η εργασία σε μία ομάδα περιλαμβάνει στοχασμό: τα μέλη της ομάδας αναλογίζονται 

μαζί πάνω σ’ αυτά που έχουν μάθει και προτείνουν βελτιώσεις. 

Το όφελος της συνεργατικής μάθησης για την κεντρική ιδέα εκπαίδευσης στο PRO-
SKILLS είναι ότι συνδέει τα ατομικά και συλλογικά επίπεδα, αναγνωρίζοντας έτσι, εν-
θαρρύνοντας και σταθεροποιώντας τόσο τις προσωπικές όσο και τις κοινωνικές δεξιό-

τητες με έναν πρακτικό τρόπο.

2.3.4  Εμπειρική μάθηση

Η μάθηση πάντοτε συνδέεται με συγκεκριμένη εμπειρία και οι ενήλικες μαθητευόμενοι 
ιδιαίτερα, συγκρίνουν νέες καταστάσεις με παρελθούσες εμπειρίες, την ήδη υπάρχου-
σα γνώση με γνωσιακά σχήματα.
Ο David A. Kolb και ο Roger Fry (1975) ανέπτυξαν τον κύκλο της μάθησης ο οποίος 
βασίζεται στην εμπειρία και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να συνεισφέρει θεμελιακά στην 
κατανόηση της μάθησης από τους ενήλικες. Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε τέσσερεις 

μαθησιακές φάσεις.

Εικόνα 5: Ο κύκλος της μάθησης σύμφωνα με τον Kolb & Fry (1975)

Συγκεκριμένες
εμπειρίες 

Διαμόρφωση 
αφηρημένων εννοιών

Δοκιμή 
των εννοιών

Παρατήρηση  
& σκέψη 

«Αυτό που κάνει 

έναν δάσκαλο να 

είναι καλός είναι 

το να νοιάζεται για 

τα παλαιά και να 

επιτρέπει να βγαίνουν 

απ’ αυτά, νέα 

πράγματα».

Κομφούκιος  

(551-479 π.Χ)
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Συγκεκριμένες εμπειρίες: Στο ξεκίνημα της μαθησιακής πορείας το άτομο συνήθως 
αναλαμβάνει μία δράση και βιώνει τις συνέπειες της δράσης του σε μία συγκεκριμένη 
κατάσταση.

Παρατήρηση & Σκέψη: Το άτομο παρατηρεί και σκέφτεται την κατάσταση αναδρομι-
κά, στη συνέχεια αναγνωρίζει αιτίες και συσχετισμούς. Σε αυτή τη φάση της μαθησια-
κής διαδικασίας, το άτομο είναι σε θέση να προβλέψει τις συνέπειες σε περίπτωση που 
ενεργήσει κατά τον ίδιο τρόπο σε μία ίδια κατάσταση.

Αναπτύσσοντας αφηρημένες ιδέες: Εάν συγκεντρωθεί ένας αριθμός παρόμοιων 
εμπειριών, το άτομο αρχίζει να γενικεύει βασιζόμενο στους παραλληλισμούς. Οι βαθιές 
εμπειρίες που έχουν κερδηθεί μπορούν να μεταφερθούν σε νέες καταστάσεις.

Κάνοντας ανασκόπηση και μεταφέροντας τις έννοιες: Από τη στιγμή που το άτομο 
έχει κατανοήσει την υποβαστάζουσα αρχή, ξεκινά να πειραματίζεται ενεργά, να εισάγει 
ποικίλες μορφές και να μεταφέρει την έννοια σε άλλες καταστάσεις και συνθήκες. Εάν 
πράγματι μια μαθησιακή διαδικασία έχει συμβεί, το άτομο είναι τώρα σε θέση να προ-
βλέψει τις πιθανές συνέπειες μιας πράξης σε κάθε είδους διαφορετικές συνθήκες. Ο 
μαθητευόμενος γίνεται ενεργός επηρεάζοντας την κατάσταση προς τη κατεύθυνση της 
αναζήτησης των δικών του στόχων και ενδιαφερόντων.

Ο Kolb και ο Fry (1975) επισημαίνουν ότι η μαθησιακή διαδικασία οφείλεται σε μία κυ-
κλική εξέλιξη.

Αντιμετωπίζοντας νέες καταστάσεις ο μαθητευόμενος κάνει ανασκόπηση των 
εσωτερικών εννοιών που έχει αναπτύξει από προηγούμενη εμπειρία και τις προ-
σαρμόζει υπό το φως των νέων εμπειριών που συσσωρεύει.
Τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα σπάνια προσπαθούν να μεταβιβάσουν γνώ-
σεις και δεξιότητες, διδάσκοντας θεωρητικές έννοιες, τις οποίες ο μαθητευόμενος 
πρέπει να μεταφέρει σε πραγματικές καταστάσεις ζωής. Η προσέγγιση των Kolb και 
Fry από την άλλη πλευρά, απευθύνεται σε μαθητευόμενους οι οποίοι χρειάζονται συ-
γκεκριμένες εμπειρίες στο «εδώ και τώρα», για να αποκτήσουν νέες αντιλήψεις και δε-
ξιότητες. Λαμβάνοντας τον βασιζόμενο στις εμπειρίες κύκλο μάθησης, ως σημείο έναρ-
ξής, οι Kolb και Fry επισημαίνουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μαθητευομένων: Τα 
άτομα που γίνονται οι ίδιοι δραστήριοι και χρειάζονται να αποθηκεύσουν «χειροπιαστές» 
συγκεκριμένες εμπειρίες και τα άτομα που τείνουν να εφαρμόζουν γνωσιακή προσέγ-
γιση σε νέο υλικό, οι οποίοι στοχάζονται πάνω σε ζητήματα και εξάγουν αφηρημένα 
συμπεράσματα.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι συγκεκριμένες εμπειρίες και ο συνδυασμός του νέου 
περιεχομένου και των δεξιοτήτων με τη προϋπάρχουσα γνώση, συμβάλλουν κατά πολύ 
στη μαθησιακή διαδικασία και είναι περισσότερο αποδεκτές από τους μαθητευόμενους 
από ό,τι οι συμβατικές μαθησιακές μέθοδοι.

2.4  Η ομάδα στόχου
Η ομάδα στόχου των εκπαιδευτικών εννοιών του PRO-SKILLS είναι όλοι οι κοινωνικά 
μειονεκτούντες άνθρωποι – ιδιαίτερα νέοι ενήλικες – οι οποίοι έχουν έλλειψη βασικών 
δεξιοτήτων. Αλλά τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «κοινωνικά μειονεκτούντες;». Θα συ-
ζητήσουμε πάνω σε αυτό που κατανοούμε με αυτό τον όρο παρακάτω και θα ρίξουμε 
μία ματιά στην ομάδα στόχου, στις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων και στη στάση τους 
για την περαιτέρω εκπαίδευση.
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2.4.1 Ορισμός: Κοινωνική μειονεξία και κοινωνικά 
μειονεκτούντα άτομα   

 
Κοινωνικά μειονεκτούντες είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει όλους 
εκείνους τους ανθρώπους που δεν έχουν εγγυημένα δικαιώματα σε βασικές ανάγκες, 
από υλικές μέχρι πολιτισμικές, και των οποίων οι δυνατότητες και πιθανότητες, οποιεσ-
δήποτε κι αν είναι, δεν αναγνωρίζονται.

Η κοινωνική μειονεξία υπάρχει, όπου ένα άτομο είναι εκτεθειμένο σε άνισες 
κοινωνικές συνθήκες σε σύγκριση με άλλα μέλη της κοινωνικής του ομάδας, με 
αποτέλεσμα να έχουν δυσκολία, ιδιαίτερα μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο, 
πρόσβασης στους υπάρχοντες πόρους (Izzo 2000, De Leonardis 2000)

Μια τέτοια κατάσταση κοινωνικής μειονεξίας εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων και 
το τρόπο που αυτοί αλληλεπιδρούν, παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες για την ένταξη 
αυτών των ατόμων στην κοινωνία (De Leonardis 2000)

2.4.2. Πρωταρχικοί παράγοντες πίσω από την 
   κοινωνική μειονεξία

Οικονομικοί παράγοντες
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανεργία, ιδιαίτερα πάνω από μία εκτεταμένη περίοδο, αλλά 
επίσης και η οικονομική αστάθεια οδηγούν σε μη ασφαλείς και χαμηλής ποιότητας συν-
θήκες εργασίας. Σε τέτοιες συνθήκες, όπως αυτές, δεν υπάρχει σιγουριά για το ανα-
γκαίο εισόδημα, τους πόρους, ούτε επίσης για σημαντική κοινωνική αλληλεπίδραση.

Πολιτισμικοί παράγοντες  
Η κοινωνική μειονεξία μπορεί να προέλθει από την έλλειψη πολιτισμικών και γνωσιακών 
πόρων και ικανοτήτων, από την ανισότητα στην πρόσβαση του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος μέχρι τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στην κοινωνική επικοινωνία και τη ροή της 
πληροφόρησης .Το να είναι κάποιος μέλος μιας κοινωνικής μειοψηφίας ή μιας ιδιαί-
τερης εθνικής ομάδας με διαφορετικές αξίες και διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα, 
μπορεί επίσης να οδηγηθεί σε διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό.

Πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες   
Κάθε άτομο που αδυνατεί να συμμετέχει στην πολιτική ζωή, είναι κοινωνικά μειονεκτούν. 
Αυτό μπορεί να προκύψει, εάν στερείται των αστικών ή πολιτικών του δικαιωμάτων, μαζί 
με το δικαίωμα στην υγεία, τη μόρφωση και την κοινωνική ασφάλεια, τα οποία είναι τα 
πιο θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη.

Περαιτέρω σημαντικές πυροδοτήσεις για κοινωνική μειονεξία μπορεί να είναι σωματι-
κές και πνευματικές διαταραχές, το φύλο και ιδιαίτερες φάσεις της ζωής (παιδική ή 
γεροντική ηλικία).

2.4.3  Ιδιαίτερες πλευρές της κοινωνικής μειονεξίας 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η κοινωνική μειονεξία μπορεί να έχει τόσο ακραίες όσο και 
λιγότερο δυσβάσταχτες επιπτώσεις. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν περιπτώσεις ρι-
ζικής μειονεξίας με μία τεράστια έλλειψη πόρων και κατάφορες παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολύπλευροι τύποι μικρού ή 
μεσοπρόθεσμου, αλλά και λανθάνοντος κοινωνικού αποκλεισμού, παθητικότητας και 
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αποξένωσης από την πολιτική συμμετοχή, περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πολιτικά δι-
καιώματα δεν ασκούνται πραγματικά. Αυτό επιδεινώνεται επιπλέον από πολύπλοκες 
καταστάσεις αστάθειας με τις οποίες οι άνθρωποι συχνά πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι 
ξαφνικά και χωρίς προετοιμασία.

Ποικίλες μελέτες (cf. Castel 1995) εστιάζουν στο γεγονός ότι η κοινωνική μειονεξία δεν 
είναι μία στατική κατάσταση ζωής  που βασανίζει το άτομο ή μία ιδιαίτερη κοινωνική 
ομάδα, αλλά είναι μία δυναμική πορεία διαρκούς απώλειας, παρόμοια με μία σπει-
ροειδή κίνηση στην οποία διαφορετικές κοινωνικές απόψεις συναθροίζονται, αλληλεπι-
δρούν και ως εκ τούτου πολλαπλασιάζονται ή αμοιβαία ενισχύουν η μία την άλλη.

Ο Castel αναφέρει τρεις διαφορετικές ζώνες της κοινωνικής ζωής:
 Η ζώνη ένταξης: είναι η ζώνη όπου βρίσκονται άνθρωποι με μία ασφαλή εργασία και 

ένα συμπαγές κοινωνικό δίκτυο.
 Η ζώνη ευπροσβλητότητας: για παράδειγμα άνθρωποι των οποίων η εργασία δεν εί-

ναι ασφαλής ή ζουν σε ασταθείς κοινωνικές σχέσεις με μικρή κοινωνική υποστήριξη.
 Η ζώνη αποκλεισμού, στην οποία οι άνθρωποι διολισθαίνουν τόσο από την ζώνη έντα-

ξης όσο και απ’ αυτή της ευπροσβλητότητας.

Οι διαδικασίες που οδηγούν τα άτομα σε καταστάσεις κοινωνικής μειονεξίας, μπορούν 
να συμβούν σε οποιοδήποτε κοινωνικό στρώμα, ακόμα και μέσα σε πολύ μεσαία «κανο-
νικά» στρώματα και μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά όλον τον πληθυσμό.

Στο βιβλίο του “Risikogesellschaft“ (1992) (Κοινωνία σε Κίνδυνο) ο Ulrich Beck ισχυρί-
ζεται ότι στη σύγχρονη καθημερινή ζωή η κοινωνική παραγωγή κινδύνου επακολουθεί-
ται συστηματικά από την κοινωνική παραγωγή πλούτου.

Ο κίνδυνος πηγαίνει χέρι – χέρι με τη σύγχρονη κοινωνική εξέλιξη και η κοινωνία μας δι-
απερνάται από ένα αίσθημα ανασφάλειας. Αυτό προσδιορίζει τις σχέσεις ανάμεσα στα 
άτομα όλο και περισσότερο, το κοινωνικό τους πλαίσιο και την προσωπική τους ζωή. Η 
κοινωνική ευπροσβλητότητα διαρκώς αυξάνει, εάν το κοινωνικό οικοδόμημα της οικογέ-
νειας, της κοινότητας και του επαγγέλματος ξεφτίζει και προσφέρει μικρή προστασία. 
Η αστάθεια, η ετερογένεια και μια αβέβαιη πορεία στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώ-
που, θέτουν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για τα άτομα απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Ακόμα περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να ανταπεξέλθουν σε κρίσιμες φάσεις της ζωής 
τους, που μπορεί να είναι η απώλεια της δουλειάς τους, οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια 
ή η κοινωνική υποστήριξη. Αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν πολύ μεγάλη ένταση και 
ασθένειες  και μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα και πηγές μειονεξίας 
εάν το άτομο δεν κατέχει τους απαραίτητους προσωπικούς και κοινωνικούς πόρους να 
ξεπεράσει την κρίση.

Απαιτούνται νέες μέθοδοι και εκστρατείες για την προσέγγιση και τη προσπέλαση της 
κοινωνικής μειονεξίας και όλων των διαφορετικών τύπων αυτής, καθώς επίσης και πρό-
σκληση σε προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να παίξει έναν ενερ-
γό ρόλο στην εξέλιξή του έξω από την κοινωνική μειονεξία, αποκτώντας νέα μέσα και 
ικανότητες για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, να πάρει αποφάσεις και να επιφέρει 
αλλαγή (Sen 1992; Basaglia 1984; Rotelli 1999).



23

2.4.4 Μελέτες πάνω στη δια βίου μάθηση για τους     
κοινωνικά μειονεκτούντες

Οι κοινωνικά μειονεκτούντες ενήλικοι αντιπροσωπεύονται σποραδικά στη δια βίου μά-
θηση και στις ευκαιρίες στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αμερικανικές επιστημονικές έρευ-
νες (π.χ. Courtney, 1992) δείχνουν ότι η περαιτέρω εκπαίδευση είναι κτήμα των νεαρών 
ενηλίκων με καλά εκπαιδευτικά προσόντα και υψηλό εισόδημα. Η εκπαίδευση ενηλίκων 
φαίνεται ότι υπάρχει μάλλον για να οικοδομήσει κάποιος πάνω σε μία ήδη υπάρχουσα 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, παρά για να αντισταθμίσει προσωπικές ελλείψεις.

Ο McGivney (1993) προσδιόρισε τις παρακάτω ομάδες ατόμων που σπανίως 
εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων:
 Άτομα που δεν έχουν πάει ή έχουν πάει λίγο στο σχολείο
 Άτομα με έλλειψη βασικών δεξιοτήτων 
 Άτομα με χαμηλά εισοδήματα
 Ανειδίκευτοι εργάτες
 Εθνικές μειονότητες 
 Μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες
 Μητέρες με μικρά παιδιά
 Άτομα με ψυχολογικές και πνευματικές διαταραχές 
 Άτομα από αγροτικές ή φτωχές περιοχές

 
Άτομα που δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενηλίκων, οι οποίοι γενικά είχαν 
στο παρελθόν μια αρνητική εμπειρία του σχολείου και έχουν αναπτύξει μία αποστροφή 
για καταστάσεις διδασκαλίας. Ψυχολογικά εμπόδια, όπως αμφιβολίες για το προσωπι-
κό όφελος της εκπαίδευσης, φόβοι αποτυχίας ή ένα χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης 
βρίσκονται πιο συχνά σε κοινωνικά ασθενέστερες τάξεις με συνέπεια αυτά τα άτομα να 
μην επωφελούνται από περαιτέρω εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Λόγω της πρότερης εκπαιδευτικής τους εμπειρίας, οι κοινωνικά μειονεκτούντες 
ενήλικοι γενικά, έχουν δυσκολίες να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους καθώς 
(Beder, 1990; Schwänke, 1990): 
 Η παρακίνησή τους για περαιτέρω εκπαίδευση είναι χαμηλή
 Τους λείπει βασική σχολική εκπαίδευση
 Δεν είχαν ποτέ ξεκινήσει ή ολοκληρώσει κάποια επαγγελματική εκπαίδευση
 τα επαγγελματικά τους προσόντα είναι ξεπερασμένα
 είναι ανεπαρκώς ικανοί να μαθαίνουν 
 η περαιτέρω εκπαίδευσή τους μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της ομάδας στόχου δεν 

αναγνωρίζεται
 άλλες δυσκολίες που υπαγορεύονται από την κατάσταση ζωής τους (οικονομικές 

δυσκολίες, προβλήματα προσαρμογής ή απώλεια κοινωνικών επαφών, εξάρτηση 
κ.λπ.)

Η επιρροή του κοινωνικού περιβάλλοντος – ιδιαίτερα του πατρικού σπιτιού – στην πα-
ρακίνηση να μάθει και να εκπαιδευτεί περαιτέρω, είναι αποφασιστική(Schräder-Naef, 
1997). Πτυχές διαφόρων καταστάσεων και εξωτερικές επιρροές μπορούν εν τούτοις, 
να αλλάξουν την επιθυμία για δέσμευση σε περαιτέρω εκπαίδευση. Μία θετική σχέση 
ανάμεσα στον εκπαιδευτή και το μαθητευόμενο είναι επίσης, αποφασιστική για την επι-
τυχία της μάθησης και μπορεί να παρέχει ζωτική υποστήριξη στο ενδιαφέρον για μάθη-
ση και στο πλαίσιο της μάθησης (Gieseke, Janofsky & Lüken, 1989).
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2.4.5 Πως μπορούν οι κοινωνικά μειονεκτούντες  
να προσεγγιστούν;

Για να καταστεί δυνατόν να εφαρμοστούν οι εκπαιδευτικές έννοιες του PRO-
SKILLS και να φτάσουν στους κοινωνικά μειονεκτούντες ανθρώπους, δύο πα-
ράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

Ο πρώτος παράγοντας αφορά το γεγονός ότι μέλη της ομάδας στόχου συχνά είναι σε 
επαφή με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς. Γι’ αυτό το λόγο, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό να συνεργαστεί κάποιος με  εταίρους από αυτούς τους φορείς ώστε να 

 Συγκεντρώσει πληροφόρηση για τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
ομάδας στόχου

 Να ευαισθητοποιήσει για τη σπουδαιότητα των βασικών δεξιοτήτων
 Να ενημερώσει για τους στόχους και την προσέγγιση του σεμιναρίου
 Να αναπτύξουν μαζί μία γενική ιδέα αποδεκτή από την ομάδα στόχου
 Να επεξεργαστούν μαζί τον τρόπο που η αξία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου μπορεί 

να ενσωματωθεί στο κοινωνικό πλαίσιο της ομάδας στόχου

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την παρακίνηση της ομάδας στόχου. Είναι πολύ ση-
μαντικό να οργανωθεί μία προπαρασκευαστική συνάντηση με τον κάθε συμμετέχοντα, 
πριν από το εκπαιδευτικό σεμινάριο, ώστε να εξεταστεί:

 Τι ανάγκες και ενδιαφέροντα φέρνουν οι συμμετέχοντες μαζί τους  
 Τι προσδοκίες έχουν από το εκπαιδευτικό σεμινάριο
 Τι απόψεις έχουν για τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και αν θα ήθελαν να τις 

επαυξήσουν 
 Πως εκτιμούν τη δική τους κατάσταση ζωής και τι συναισθήματα τρέφουν  
 Πως στέκονται απέναντι στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και στην ομαδική εργασία.

Ως μέρος της προπαρασκευαστικής συνάντησης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να δώσει 
πληροφορίες για 

 τις βασικές δεξιότητες
 τους στόχους του σεμιναρίου και τις μεθόδους
 τους κανόνες του σεμιναρίου, το χρόνο και το χώρο
 τον εαυτό του και τους ρόλους που παίζει κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου

Είναι πολύ σημαντικό να βολιδοσκοπήσουμε και να αναπτύξουμε μία αντίληψη 
του εύρους της αλλαγής που χρειάζεται ένα άτομο, πώς αισθάνεται γι’ αυτό, 
πώς μπορούν να υποστηριχθούν νέοι τρόποι σκέψης και ανάπτυξης αισθημά-
των, σε πόσο ευρύ μέτωπο και σε τι βάθος η εκπαίδευση θα μπορέσει να διεισ-

δύσει ή εάν είναι απαραίτητες άλλες παρεμβάσεις και πόροι.
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“Γηράσκω αεί διδασκόμενος» 

Σωκράτης
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3 | ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θα θέλαμε παρακάτω να σας παρουσιάσουμε την κεντρική ιδέα της εκπαίδευσης του 
PRO-SKILLS, όπως επινοήθηκε από την ομάδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος. Όπως 
έχει ήδη αναφερθεί, δεν προσφέρουμε ένα τυποποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Διαφορετικές ομάδες κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων έχουν πολύ διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά και ανάγκες, που πρέπει να ληφθούν υπόψη και σύμφωνα με αυτά να 
συντονιστούν η ροή και ο σχεδιασμός του σεμιναρίου, η επιλογή των υλικών και των 
ασκήσεων.
Αυτή η εκπαιδευτική ιδέα προσφέρει μια καλή θεωρητική βάση, καθώς επίσης και οδη-
γίες που σχετίζονται με τους στόχους, το περιεχόμενο, τις μεθόδους και το γενικό πλαί-
σιο για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο του PRO-SKILLS. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα 
βρείτε, περιγραφές του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στα τέσσερα σχήματα πιλοτικών 
εκπαιδεύσεων με την μορφή μιας πρακτικής απεικόνισης.

3.1 Εκπαιδευτικοί στόχοι

Η εκπαιδευτική γενική ιδέα του PRO-SKILLS φιλοδοξεί να επιτύχει τα ακόλουθα με τους 
συμμετέχοντες:
 Παρακίνηση: Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα ήθελε να εμπνεύσει ενδιαφέρον και πα-

ρακίνηση στον συμμετέχοντα για δια βίου μάθηση. 
 Ανθρώπινα δικαιώματα: Οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίσουν το δικαίωμά τους στη 

μόρφωση και στην ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
 Αναγνώριση των δικών τους ευκαιριών: Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για 

τις διαθέσιμες ευκαιρίες να διευρύνουν την εκπαίδευσή τους και να αλλάξουν τη ζωή 
τους.

 Λήψη προσωπικής ευθύνης: Οι συμμετέχοντες δεν θα νιώθουν πλέον ένοχοι και 
θύματα της κοινωνίας θα μάθουν να μην αποδέχονται αυτό το ρόλο, εάν τους τον 
έχουν αποδώσει άλλοι.

 Αναγνώριση των δικών τους πόρων και δυνάμεων: οι συμμετέχοντες θα αναγνω-
ρίσουν τους υπάρχοντες πόρους και δυνάμεις τους και θα αναπτύξουν ιδέες πώς να 
τις επαυξήσουν και να αποκτήσουν νέες. 

 Απόκτηση δεξιοτήτων: Οι συμμετέχοντες θα αναβαθμίσουν ενεργά τις δεξιότητές 
τους και θα τους δοθεί η ευκαιρία να πειραματιστούν με νέες δεξιότητες και συμπε-
ριφορές στο προστατευμένο περιβάλλον ενός σεμιναρίου.

 Αυτο-αξία και αυτο-αποτελεσματικότητα: Το εκπαιδευτικό σεμινάριο φιλοδοξεί 
να ενισχύσει την αίσθηση των συμμετεχόντων για την αυτο-αξία και να ενσταλάξει σ’ 
αυτούς το αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητας, η οποία είναι θεμελιακά προα-
παιτούμενη για το υπόλοιπο της μαθησιακής διαδικασίας.

 Ενδυνάμωση για αυτορυθμιζόμενη μάθηση: Θα ενδυναμώσει τους συμμετέχο-
ντες στην ανεξάρτητη σχεδίαση και εφαρμογή του δικού τους προσωπικού προγράμ-
ματος με δική τους ευθύνη.

 Ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες: Οι συμμετέχοντες θα βοηθηθούν 
να βρουν ισότιμη πρόσβαση στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

Σεβόμενοι διαφορετικές αξίες!
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να σέβεται τις αξίες των συμμετεχόντων. Είναι δική 
του ευθύνη να σφυρηλατήσει μία σύνδεση ανάμεσα στην αξία της δια βίου μά-
θησης , των αξιών των συμμετεχόντων και των προηγούμενων εμπειριών τους 
και να μην επιβάλλει σ’ αυτούς τις δικές του ηθικές έννοιες.
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«Δεν μπορούμε να 

διδάξουμε τίποτα 

τους ανθρώπους. 

Μπορούμε μόνο να 

τους βοηθήσουμε να 

το ανακαλύψουν μέσα 

στον εαυτό τους». 

Γαλιλαίος (1564-1642)
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3.2  Εκπαιδευτικό περιεχόμενο  
Το εν λόγω περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου εξαρτάται από τα χαρακτηρι-
στικά, τις ανάγκες και την προηγούμενη γνώση για την συγκεκριμένη ομάδα στόχου. 
Στη συνέχεια, το PRO-SKILLS προσφέρει εκπαιδευτικό πακέτο που περιέχει υλικά και 
ασκήσεις σχετικές με πολλές και ποικίλες διαστάσεις και θεματικές περιοχές.
Ακολουθεί μια περιγραφή των τεσσάρων κεντρικών εκπαιδευτικών πακέτων. Σε κάθε 
περίπτωση, τα εργαλεία του PRO-SKILLS αναφέρονται σε επιλεγμένα υλικά και ασκή-
σεις που έχουν αντιπαραβληθεί από τους εταίρους και έχουν θεωρηθεί ως καλά πρα-
κτικά παραδείγματα. Όλα αυτά τα υλικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του PRO-
SKILLS [http://www.pro-skills.eu]. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να έρθετε σε επαφή με 
τον εταίρο του προγράμματος στη χώρας σας και να ζητήσετε επιπλέον υλικό στη δική 
σας γλώσσα. Θα χαρούμε επίσης να σας παρέχουμε συμβουλές πώς να σχεδιάσετε τα 
δικά σας εκπαιδευτικά προγράμματα.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε από την αρχή ότι πολλές βασικές δεξιότητες δια-
συνδέονται και ότι η κατηγοριοποίησή τους ως προσωπικές, κοινωνικές δεξιότητες και 
δεξιότητες αυτοδιαχείρισης δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη.

Προσωπικές δεξιότητες
Αυτό που εννοούμε ως προσωπικές δεξιότητες, είναι η ικανότητα κάποιου να αναστο-
χάζεται και να ρυθμίζει εσωτερικές έννοιες και διαδικασίες, όπως τα συναισθήματα, τις 
γνώσεις και την ταυτότητά του.

Εικόνα 6: Προσωπικές δεξιότητες (Pro-Skills 2008)

Συναίσθημα &
ρύθμιση 

συναισθήματος
Ταυτότητα και
αυτοεκτίμηση

γνώση    
αναγνώριση εμποδίων 

και πόροι    

Πτυχές των προσωπικών δεξιοτήτων είναι:
 Συναισθήματα και διευθέτησή τους: Η ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να εκ-

φράζει κάποιος τα συναισθήματά του, καθώς και να τα διαπραγματεύεται κατάλλη-
λα.

 Γνώση: Αναστοχασμός, ρεαλιστική αυτοαξιολόγηση, ξεπέρασμα προβλημάτων, 
αντίληψη των επιθυμιών και των στόχων του ατόμου, αναγνώριση των εμποδίων και 
των πόρων, στοχοθεσία και λήψη αποφάσεων. 

 Ρύθμιση της ταυτότητας και αυτοαξία: αυτοπεποίθηση και αυτο-
αποτελεσματικότητα

Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  P R O - S K L I L L S  Γ Ι Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ  Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ : 

 Ρύθμιση ταυτότητας / αναστοχασμός  Στοχοθεσία / Λήψη αποφάσεων  

 Αυτοαξία  Συναίσθημα 

 Αυτοπεποίθηση  Υλικά που συνδέονται με κοινωνικές 
δεξιότητες

http://www.pro-skills.eu
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Κοινωνικές δεξιότητες
Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ικανότητες και συμπεριφορές που βοηθούν κάποιον να 
επικεντρώνει τη συμπεριφορά του όχι προς τον εαυτό του, αλλά προς μία ευθυγράμμι-
ση που μοιράζεται με άλλα άτομα. Η κοινωνικά τελέσφορη συμπεριφορά συνδέει τους 
στόχους ενός ατόμου με τους στόχους μιας κοινωνικής ομάδας.

Εικόνα 7 Κοινωνικές δεξιότητες (Pro-Skills 2008)

Συνεργασία  & 
ομαδικές δεξιότητες

Επικοινωνία 

Διαχείριση         
σύγκρουσης

Σχεσιοδυναμική 
διεργασία της

ομάδας

Πτυχές των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι

 Συνεργασία και ικανότητα για εργασία σε μία ομάδα: Ανοικτή διάθεση και ανοχή, 
ικανότητα να συνδυάζεται η χρήση κοινωνικών πόρων, σύναψη διαπραγματεύσεων, ι 

ικανότητες αρχηγίας, διαπολιτισμικές δεξιότητες.

 Η ικανότητα για επικοινωνία: Δεξιότητες της χρήσης της γλώσσας, ενεργή ακρόα-

ση, ανατροφοδότηση, ενσυναίσθηση, απόδοση και αποδοχή αναγνώρισης.

 Επίλυση σύγκρουσης/ ικανότητα συμβιβασμού  

 Δυναμικές διεργασίες της ομάδας

Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  P R O - S K I L L S  Γ Ι Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ  Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ :

 Εδραιώνοντας επαφές / εξοικείωση  Ενσυναίσθηση 

 Επικοινωνία  Διεκδικητικότητα

 Συνεργασία  Διαχείριση σύγκρουσης  

 Παιχνίδι ρόλων  Εμπιστοσύνη

http://www.pro-skills.eu
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Δεξιότητες 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. Ψυχολογικές θεωρίες καταπιάνονται επιστα-
μένως με τις γνωσιακές διαδικασίες. 

Εικόνα 8 Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης (Pro-Skills 2008)

Διατήρηση ισορροπίας της

Πραγματοποίηση βήμα - βήμα

Αποτελεσματικός σχεδιασμός της πορείας

Υπολογισμός πόρων και εμποδίων  

Στοχοθεσία

Όσον αφορά στις γνωσιακές διαδικασίες, τα ακόλουθα βήματα μπορούν να 
αναγνωριστούν:
 Στοχοθεσία: Το άτομο πρέπει να θέσει έναν ιδιαίτερο γνωσιακό στόχο. Ο προεξέχων 

στόχος  μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το να κερδίσει κάποιος τα προς το ζην, μια 
υψηλότερη στάθμη 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 επι-
πρόσθετη γνώση και ενεργές διαδικασίες για να εκτελεστεί. 

 Υπολογίζοντας πόρους και εμπόδια: Το άτομο πρέπει να σταθμίσει τους πόρους, 
όπως ο χρόνος, το χρήμα, η κοινωνική υποστήριξη και να επιλύσει πρακτικά προβλή-
ματα, όπως τη φροντίδα του παιδιού κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρί-
ου, την πρόσβαση στο χώρο του σεμιναρίου και παρόμοια θέματα. Η στάθμιση των 
πόρων και των εμποδίων μπορεί να επηρεάσει την επιλογή των στόχων. 

 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. 

 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 περαι-
τέρω εμπόδια και ερωτήσεις που δεν ήταν προηγουμένως ορατά ή δεν είχαν ληφθεί 
υπόψη. Το άτομο πρέπει να ανταποκριθεί ευέλικτα σ’ αυτές τις συνθήκες, όταν επι-
λέγει τεχνικές και χρησιμοποιεί πόρους, ούτως ώστε να επιτύχει τους ενδιάμεσους 
στόχους.

 Διατήρηση της παρακίνησης: 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.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ PRO-SKILLS ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 Διαδικασία αυτοαξιολόγησης  Σχεδιασμός της μαθησιακής διαδι-
κασίας 

 Εφαρμογή βήμα – βήμα
 Στοχοθεσία, στάθμιση πόρων και 
εμποδίων  

http://www.pro-skills.eu
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3.3  Αναγκαίες προϋποθέσεις εκπαίδευσης  
 και πλαίσιο

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους κοινωνικά μειονεκτούντες δεν διαφέρουν σημαντι-
κά από άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια, εφ’ όσον εφαρμόζονται σύγχρονες διδακτικές 
αρχές. Εν τούτοις, απαιτείται από την πλευρά του εκπαιδευτή μεγαλύτερη διδακτική και 
εκπαιδευτική εξειδίκευση για αυτή την ομάδα στόχου. Η παρακίνηση, οι δυναμικές της 
ομάδας, οι επικοινωνιακές και πολιτισμικές οπτικές προϋποθέτουν μεγαλύτερη ικανό-
τητα. Ιδιαίτερα ο εκπαιδευτής χρειάζεται να αναλογιστεί την ισορροπία ισχύος μεταξύ 
εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, εάν επιθυμεί να ενδυναμώσει τα άτομα, τα οποία όχι 
σπάνια, φέρουν το στίγμα της έλλειψης ισχύος.
Τρεις αλληλεπιδρούσες συνιστώσες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου επηρεάζουν αμοι-
βαία η μία την άλλη: ο εκπαιδευτής, οι συμμετέχοντες και το ίδιο το σεμινάριο. Επιπλέον, 
σε αυτούς τους βασικούς παράγοντες, η κατάσταση των συμμετεχόντων δεν θα πρέπει 
να υποτιμηθεί. Θα θέλαμε να καταγράψουμε τα παραπάνω συστατικά με περισσότερη 
λεπτομέρεια στη συνέχεια.

Εικόνα 9 (Morand-Aymon, 2007)

Εκπαίδευση

Πλαίσιο

ΣυμμετέχοντεςΕκπαιδευτής

3.3.1  Ο εκπαιδευτής

Στις ακόλουθες σελίδες θα θέλαμε να ρίξουμε περισσότερο φως στις δεξιότητες του 
εκπαιδευτή, σε χαρακτηριστικά και καθήκοντα που θεωρούμε απαραίτητα για την θε-
τική και επιτυχή εφαρμογή αυτής της εκπαιδευτικής κεντρικής ιδέας στους κοινωνικά 
μειονεκτούντες. Γνωρίζουμε ότι απεικονίζουμε μια θετική εικόνα και ως εκ τούτου, θέ-
τουμε υψηλά τον πήχη. Θεωρούμε πως είναι σημαντικό να πετύχουμε μία ισορροπία 
ανάμεσα στο μέγιστο ποσόν διαθέσιμων επιτελικών πόρων που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν και τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού που απαιτείται, για να εξασφαλίσουμε 
την ποιότητα του σεμιναρίου. Όπως και να έχει το πράγμα, θα θέλαμε επίσης, να εν-
θαρρύνουμε μικρούς φορείς να αναλάβουν την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού σεμινα-
ρίου σαν κι αυτό.
Πριν στρέψουμε την προσοχή μας στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή, θα θέλαμε να 
συζητήσουμε τον συνιστώμενο αριθμό εκπαιδευτών που θα εφαρμόσουν το σεμινάριο. 

Άτομο εκπαιδευτής ή ομάδα; 
Είναι αρκετή η διάθεση ενός μόνο ειδικού για να εφαρμόσει το σεμινάριο ή είναι απα-
ραίτητο να έχουμε ομάδα;

«Είναι σπουδαία τέχνη 

για έναν δάσκαλο να 

ξυπνά τη χαρά για 

δημιουργική έκφραση 

και γνώση»

Αλβέρτος Αϊνστάιν  

(1879 – 1955)
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Η εκπαιδευτική κεντρική μας ιδέα αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαφορετικών περιοχών 
δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, γεγονός που απαιτεί από τον 
εκπαιδευτή να κατέχει πολλαπλές δεξιότητες. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι συνι-
στούμε εκπαιδευτικές ομάδες τουλάχιστον δύο ατόμων για κάθε τύπο σεμιναρίου. 

 Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό:
 Εφαρμόζοντας ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο αλληλεπίδρασης και συντονίζοντας την 

ομάδα, απαιτείται πολύ εργασία, ιδιαίτερα εάν το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο να εί-
ναι ενδιαφέρον και να διατηρήσει την παρακίνηση των συμμετεχόντων. Κανένας δεν 
μπορεί να επιτύχει  επίδοση στο 100% μέσα σε μία ολόκληρη μέρα.

 Απαιτούνται διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες, για να εφαρμοστεί ένα εκπαι-
δευτικό σεμινάριο και να συντονιστεί μία ομάδα συμμετεχόντων. Κανείς δεν είναι τέ-
λειος – ένας αριθμός εκπαιδευτών μπορεί να αλληλοσυμπληρώσει τις δυνάμεις και 
τις ειδικές δεξιότητες του

 Για να εξασφαλιστεί η ευελιξία στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος και 
ότι το σεμινάριο είναι ειδικά φτιαγμένο για τις ανάγκες και τους πόρους των συμμετε-
χόντων, κάποιος χρειάζεται να κοιτάξει σε ολόκληρη την αλληλουχία των γεγονότων 
και διαδικασιών, καθώς αυτές σχετίζονται με τις δυναμικές της ομάδας

 Όπως συμβαίνει με κάθε ανθρώπινο ον, οι εκπαιδευτές και επίσης, οι συμμετέχοντες 
επηρεάζονται από συμπάθειες και αντιπάθειες. Θα ήταν λυπηρό το σεμινάριο να χά-
σει το στίγμα του, επειδή ένας συμμετέχων δεν μπορούσε να τα πάει καλά με τον 
εκπαιδευτή ως άτομο. Υιοθετώντας μία εκπαιδευτική ομάδα αυξάνονται οι ευκαιρίες 
κάθε συμμετέχοντα να βρει ένα πρόσωπο επαφής που μπορεί να εμπιστευτεί.

Το βέλτιστο φαίνεται να  
 είναι μία ομάδα εκπαιδευτών με εσωτερική πειθαρχία, στην οποία διαφορετικές 

επαγγελματικές ομάδες συμπληρώνουν η μία τις δεξιότητες και την εξειδίκευση της 
άλλης

 είναι μια ομάδα αποτελούμενη από διαφορετικούς χαρακτήρες και των δύο φύλων
 περιλαμβάνει ένα άτομο το οποίο είναι εξοικειωμένο με την ομάδα στόχου και την 

κατάσταση ζωής τους.

Χωρίς αμφιβολία το να σχηματιστεί μία τέτοια ιδανική ομάδα, δεν είναι πάντοτε εύκολο, 
ιδιαίτερα εάν το εκπαιδευτικό σεμινάριο οργανώνεται από ένα μικρό φορέα. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, ίσως βοηθούσε η συνεργασία με άλλον φορέα.
Όταν θα αναφερόμαστε στη συνέχεια, «στον εκπαιδευτή», αυτό που σταθερά θα εννο-
ούμε είναι και η εναλλακτική της εκπαιδευτικής ομάδας.

Δεξιότητες και γνώση
Ο εκπαιδευτής απαιτείται να έχει έναν αριθμό θεμελιακών δεξιοτήτων και το γνωστικό 
υπόβαθρο που θα τον καθιστούν ικανό να εφαρμόσει το εκπαιδευτικό σεμινάριο απο-
τελεσματικά και επιτυχώς. Ένας αριθμός τέτοιων δεξιοτήτων είναι απαραίτητος για 
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σεμινάριο, αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όταν έχει να 
κάνει με ομάδα στόχου κοινωνικά μειονεκτούντων, ιδιαίτερα αν αυτοί κουβαλάνε στις 
αποσκευές τους δυσάρεστες προηγούμενες εμπειρίες από τα συμβατικά εκπαιδευτικά 
συστήματα. 

Από τη δική μας πλευρά, οι ακόλουθες δεξιότητες και γνώσεις είναι ιδιαίτερης 
σπουδαιότητας για αυτή την εκπαιδευτική κεντρική ιδέα:

 Ευαισθησία σε πολιτισμικές πλευρές (ιδιαίτερα στην κοινωνική κουλτούρα της ομά-
δας στόχου

 Επικοινωνιακές δεξιότητες
 Συντονιστικές και οργανωτικές δεξιότητες
 Ικανότητα για συνεργασία και ομαδική δουλειά
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 Υπόβαθρο γνώσεων για την διεργασία των δυναμικών μιας ομάδας
 Ικανότητα να εγείρει και να διατηρεί τα κίνητρα των συμμετεχόντων
 Δεξιότητες παρατήρησης (παρατήρηση των δυναμικών της ομάδας και ολόκληρης 

της εκπαιδευτικής διεργασίας)
 Ευελιξία να προσαρμόζει το εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στην ανάλογη ομάδα συμ-

μετεχόντων και στις ανάγκες τους
 Εξειδικευμένη γνώση (αλληλεπιδρούντων) εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. 
 Εξειδικευμένη γνώση της δια βίου μάθησης
 Ικανότητα να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εμπλέκονται και να παίρνουν ενερ-

γά μέρος
 Γνώση για τον σχεδιασμό και τις μεθόδους της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 Πρακτική εμπειρία οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 Η γνώση του συστήματος αξιών του ατόμου.

Συνοπτικά το συμπέρασμά μας είναι ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
βασική εκπαίδευση στις κοινωνικές σπουδές και την ψυχολογία.

Εμπειρίες και απόψεις για την ομάδα στόχου
Η ευαισθησία στο πολιτισμικό υπόβαθρο είναι ένα επιπλέον προαπαιτούμενο που θα 
πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευτής. Για να συνδέσει το εκπαιδευτικό σεμινάριο με την αντί-
στοιχη ομάδα στόχου, ο εκπαιδευτής χρειάζεται ολοκληρωμένη γνώση του υπόβαθρου 
της κατάστασης ζωής των μελών της ομάδας στόχου, των αναγκών και των πόρων τους. 
Εάν δεν έχει καμία προσωπική εμπειρία συνδιαλλαγής με την ομάδα στόχου θα ήταν 
ωφέλιμο να εδραιώσει εκ των προτέρων επαφές με κάποιον που αντιπροσωπεύει τα 
ενδιαφέροντα της ομάδας στόχου ή ακόμα και να τους εντάξει μέσα στην εκπαιδευτική 
ομάδα. Θα πρέπει να ξεκινήσει μία προσωπική επαφή με τους συμμετέχοντες μερικές 
μέρες πριν το εκπαιδευτικό σεμινάριο, και επίσης, θα ήταν καλό να οργανωθεί μία τύ-
που συνέντευξη, στην οποία να μπορούν να διερευνηθούν οι ειδικές προσδοκίες των 
συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό σεμινάριο.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτής μπορεί να αναπτύξει την αναγκαία ενσυναίσθηση 
για την ομάδα στόχο. Για να μπορέσει να εργαστεί αποτελεσματικά με αυτήν, ο εκπαι-
δευτής θα πρέπει να τρέφει σε ένα συγκεκριμένο βαθμό συμπάθεια και ενδιαφέρον 
για την ομάδα στόχου και θα πρέπει να δείχνει ανοχή για τη ζωή, τις εμπειρίες και τις 
αξίες των συμμετεχόντων. Η αυτορυθμιζόμενη μάθηση με την έννοια της ενδυνάμω-
σης μπορεί να επιτευχθεί, μόνο εάν ο εκπαιδευτής δεν επιβάλλει τις δικές του αξίες και 
προσδοκίες στους συμμετέχοντες. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δεσμευ-
τούν πάνω στις δικές τους βάσεις και να μπορούν να συνεισφέρουν με τις δικές τους 
εμπειρίες. Ο εκπαιδευτής μπορεί να εξηγήσει τις δικές του απόψεις και να προσφέρει 
νέες ή συμπληρωματικές εννοιακές αξίες, αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να τις παρουσιάζει 
ως τη «μόνη αλήθεια».
Ο εκπαιδευτής υποστηρίζει τους συμμετέχοντες στην αυτόβουλη επινόηση νέων στόχων 
και δεξιοτήτων. Είναι ένα είδος «εκγυμναστή», αλλά όχι ο αρχηγός. Μας φαίνεται πολύ 
σημαντική η «ισορροπία της ισχύος» ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους συμμετέχοντες. 
Αυτό που απαιτείται από τον εκπαιδευτή είναι να στοχάζεται διαρκώς τη δική του θέση 
επιρροής και την κατάστάση κοινωνικής μειονεξίας των συμμετεχόντων.

Η εργασία του εκπαιδευτή
Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες γενικές πτυχές του εκπαι-
δευτικού σεμιναρίου:

 Ένα καθαρά προσδιορισμένο πλαίσιο και καθαροί ρεαλιστικοί στόχοι, οι οποίοι θα 
πρέπει να γίνουν διαφανείς για τους συμμετέχοντες.

 Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να δουλέψει με τους πόρους των συμμετεχόντων και να 
συνδέσει το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τις εμπειρίες και τις προηγούμενες γνώσεις 
τους.

 Οφείλει να παρατηρεί και να αξιολογεί την εκπαιδευτική διαδικασία και να την προ-
σαρμόζει ειδικά στις ανάγκες των συμμετεχόντων, εφόσον αυτό απαιτείται.
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 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την εκπαιδευτική 
διαδικασία, έτσι που να μπορούν να εκτιμούν τις εμπειρίες τους μέσα στην ομάδα.

 Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει γνώση του ρόλου του και ιδιαίτερα των ορίων του 
μέσα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου (π.χ. εκπαίδευση αντί θεραπείας).

 Σε σχέση με αυτό, θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς και, εάν πα-
ραστεί ανάγκη, να έρθει σε επαφή με φορείς και ειδικούς, ικανούς να υποστηρίξουν 
τους συμμετέχοντες με άλλους στόχους και ερωτήσεις

3.3.2  Το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο μπορεί να ακολουθήσει ιδιαίτερες αρχές για να ανταποκρι-
θεί στις ανάγκες των συμμετεχόντων, και να διασφαλίσει μια θετική και παραγωγική 
ατμόσφαιρα.

Εμπιστοσύνη
Είναι πολύ σημαντικό για τους συμμετέχοντες να αισθάνονται αποδεκτοί και να αναπτύ-
ξουν εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτή και την εκπαίδευση.

Αυτό μπορεί να καλλιεργηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 Η εκπαίδευση θα πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται υπό την αιγίδα ενός γνωστού 
οργανισμού ή ενός φορέα και όχι υπό την προσωπική ευθύνη ενός ιδιώτη εκπαιδευ-
τή.

 Μπορεί να είναι βοηθητικό για τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τον εκπαιδευτή 
και τους χώρους, πριν αρχίσει η εκπαίδευση. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να είναι 
εξοικειωμένοι με όλο το σκηνικό και να αισθάνονται ήδη κατά κάποιον τρόπο περισ-
σότερο σίγουροι, όταν η εκπαίδευση αρχίσει. Άτομα τα οποία δεν νιώθουν σιγουριά, 
μπορεί να αναβάλλουν τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση χωρίς να εκτεθούν.

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν λεπτομερείς πληροφορίες για το περιεχόμε-
νο, τις τεχνικές και τους κανόνες πριν το εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Αποδοχή και καλή ατμόσφαιρα
Μια καλή ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα και μια αμοιβαία αποδοχή ανάμεσα στους συμ-
μετέχοντες είναι πρωταρχικά για την πραγματοποίηση ενός επιτυχημένου εκπαιδευτι-
κού σεμιναρίου, ιδιαίτερα όταν εργαζόμαστε σε ομάδες στόχου που είναι εξοικειωμένες 
με την απόρριψη και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην καθημερινή τους ζωή. 

Αυτό απαιτεί μία σειρά από βασικούς κανόνες:
 Η ατμόσφαιρα στην ομάδα έχει την πρώτη προτεραιότητα. Συγκρούσεις ανάμεσα 

στους συμμετέχοντες θα πρέπει αμέσως να συζητιούνται. Παρεμπιπτόντως, αυτές 
οι καταστάσεις προσφέρονται για εξάσκηση των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα σ’ ένα 
πλαίσιο πρακτικής άσκησης. 

 Κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα πρέπει να συμφωνηθούν μια σειρά 
από βασικούς κανόνες, για παράδειγμα κανόνες ανατροφοδότησης, αποδοχή διαφο-
ρετικών απόψεων και παρελθούσες εμπειρίες κ.λπ. Αυτοί οι κανόνες μπορούν να δια-
μορφωθούν και να αναπτυχθούν μαζί με τους συμμετέχοντες. Αυτό εξαρτάται από την 
ομάδα και το πλαίσιο χρόνου.

 Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι διασκεδαστική. Θα πρέπει να σχεδιαστεί επαρκής 
χρόνος για διαλείμματα, χαλάρωση ή παιχνίδια και ασκήσεις, για να ελαφρύνει η ατμό-
σφαιρα (ιδιαίτερες ιδέες: MOQUAVO 2004).
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«Ακούω και ξεχνάω.  

Βλέπω και θυμάμαι.  

Πράττω και καταλαβαίνω» 

Κομφούκιος
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Οι ανάγκες των συμμετεχόντων 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τις ανάγκες και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων:
 Μόλις το εκπαιδευτικό σεμινάριο μπει σε μια σειρά, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.
 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εμπλακούν ενεργά στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 

σεμιναρίου. Στην πορεία μπορούν να βοηθηθούν να αναγνωρίσουν και να επιλέξουν 
οι ίδιοι τους μαθησιακούς τους στόχους για το εκπαιδευτικό σεμινάριο.

 Το σχέδιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και οι τεχνικές θα πρέπει να είναι σύμφωνες 
με το πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο της ομάδας στόχου. Οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να μπορούν να εισαγάγουν την πολιτισμική τους ταυτότητα.

 Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και οι τεχνικές θα πρέπει να εναρμονί-
ζονται με την προηγούμενη γνώση και την καθημερινή ζωή της ομάδας στόχου.

 Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να παρακινούνται και να ενδυναμώνονται για να μετα-
φέρουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητές τους στην καθημερινή ζωή και να τις δοκιμά-
ζουν σε «πραγματικές» καταστάσεις.

 Η μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να προβλέπει μικρά βήματα από το οικείο στο 
λιγότερο οικείο και από το απλό στο περισσότερο προκλητικό υλικό. Είναι ευθύνη 
του εκπαιδευτή να εξασφαλίσει ότι ο κάθε συμμετέχων δύναται να παρακολουθεί τη 
μαθησιακή διαδικασία.

 Οι ερωτήσεις και οι προσδοκίες των συμμετεχόντων θα πρέπει να απαντιούνται.
 Εφόσον είναι δυνατόν, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν τη 

μαθησιακή τους πορεία και μετά το σεμινάριο. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει 
με τη μορφή ενός συνεχούς εκπαιδευτικού σεμιναρίου ή με συναντήσεις της ομάδας 
για ανταλλαγή πληροφοριών.

 Τα αποτελέσματα και οι μαθησιακές επιτυχίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται με την 
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Πρώτον, θα πρέπει να δείχνεται σεβα-
σμός για τη δέσμευση των συμμετεχόντων και τις επιτυχίες τους. Δεύτερον, οι συμ-
μετέχοντες θα πρέπει να παίρνουν ένα είδος βεβαίωσης ή γραπτής αναφοράς, την 
οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς (π.χ. αιτήσεις).

3.3.3  Οι συμμετέχοντες

Όχι μόνο ο εκπαιδευτής και το εκπαιδευτικό σεμινάριο, αλλά επίσης και οι συμ-
μετέχοντες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα θεμελιακά κριτήρια:
 Για να μπορούν οι συμμετέχοντες πραγματικά να ωφεληθούν από την εκπαίδευση, 

χρειάζεται να κατέχουν ένα ποσοστό ικανοτήτων που θα καθιστά δυνατή την αλληλε-
πίδραση, την αντίληψη και την μάθηση. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα, ότι θα πρέπει 
να κατέχουν μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό την γλώσσα, ώστε να μπορούν να εξα-
σφαλίσουν επικοινωνία.

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρακινούνται να λάβουν μέρος στο εκπαιδευτικό σεμι-
νάριο και τις ασκήσεις. Θα πρέπει να προετοιμάζονται να μάθουν νέα πράγματα και 
για την πιθανότητα προσωπικής ανάπτυξης ή αλλαγής.

 Αυτό προϋποθέτει ότι η εμπλοκή των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό σεμινάριο εί-
ναι εθελοντική.

 Μια πλευρά η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί απόλυτα είναι το θέμα της ομοιογέ-
νειας ή ετερογένειας της ομάδας. Μπορεί να είναι ευκολότερο να χειριστεί κάποιος 
μια ομοιογενή ομάδα. το περιεχόμενο του σεμιναρίου μπορεί να προσαρμοστεί σε 
ερωτήματα σχετικά με πολλούς ή ακόμα και με όλους τους συμμετέχοντες. Σε μια 
ετερογενή ομάδα από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες μπορούν να ωφεληθούν 
από τις διαφορές τους και να μάθουν από τις εμπειρίες και τη γνώση των άλλων αν-
θρώπων. Φαίνεται σοφό να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη διαφορετικότητα 
και την ομοιότητα και να ληφθούν υπόψη και τα δύο στο στόχο της κοινωνικής μάθη-
σης, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες να νιώσουν γρήγορα οικεία 
μέσα στην ομάδα.
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 Κατά τον ίδιο τρόπο η άποψη «ένα μέγεθος για όλα» δεν ταιριάζει στην εξοικείωση ή 
στην ανωνυμία των συμμετεχόντων δηλαδή στο αν γνωρίζονται ή όχι τα μέλη μεταξύ 
τους. Η ανωνυμία παρέχει στον συμμετέχοντα την ευκαιρία να μιλάει και να συμπερι-
φέρεται ελεύθερα, χωρίς οι άλλοι να έχουν προϊδεαστεί γι’ αυτόν και χωρίς δισταγ-
μούς για το πώς η συμπεριφορά κάποιου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα μπορέσει να 
επηρεάσει τις υπάρχουσες σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες σε μία 
ομάδα οικείων ομοτίμων θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με ένα πιο ελεύθερο και 
λιγότερο περιορισμένο τρόπο και θα μπορέσουν να προσφέρουν ο ένας στον άλλον 
αμοιβαία υποστήριξη κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Ο εκπαιδευτής 
θα πρέπει να ζυγίσει την επιρροή των εξαρτήσεων και των ισχυρών κοινωνικών δε-
σμών μέσα στην εκπαιδευτική ομάδα και να επιλέξει το σχήμα εκείνο που νομίζει εκεί-
νος ότι ταιριάζει καλύτερα, όσον αφορά στην προώθηση της ατομικής ανάπτυξης.

 Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να τεθούν κριτήρια αποκλεισμού πριν και κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης. Σε σχέση με το τι θέλει να επιτύχει η εκπαιδευτική ομάδα, οι σω-
ματικές ή πνευματικές ασθένειες, η εξάρτηση, η χρήση ουσιών κ.λπ. μπορεί να έχουν 
αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Συμβόλαιο ανάμεσα στον εκπαιδευτή και την ομάδα
Είναι βοηθητικό να συναφθεί ένα συμβόλαιο ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους συμ-
μετέχοντες. Αυτό το συμβόλαιο προσδιορίζει τους σημαντικότερους στόχους του εκ-
παιδευτικού σεμιναρίου, διατυπώνει τι θα συνεισφέρουν αμφότερες οι πλευρές στην 
εκπαίδευση και μπορεί να θέσει μία σειρά από θεμελιακούς κανόνες και υποχρεώσεις 
εντός πλαισίου (π.χ. τακτική συμμετοχή, ακρίβεια στην ώρα κ.ά.). Αυτός ο τύπος συμ-
φωνίας είναι μία αρχική συνεισφορά για να εξασφαλιστεί ότι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες 
αναλαμβάνουν υπευθυνότητα για το εκπαιδευτικό σεμινάριο
Θα βρείτε ένα παράδειγμα τέτοιου συμβολαίου στα εργαλεία του PRO-SKILLS στην 
ιστοσελίδα μας www.pro-skills.eu

3.3.4  Εκπαιδευτικό πλαίσιο
 
Μια σειρά από άλλους σημαντικούς όρους μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο 
με τον οποίο το εκπαιδευτικό σεμινάριο προχωράει. Ο χώρος έχει ιδιαίτερη ση-
μασία. Θα πρέπει:

 Να είναι εύκολα προσβάσιμος στην ομάδα στόχου (κόστος μετακίνησης και απόστα-
ση)

 Να είναι γνωστός και αποδεκτός από τους συμμετέχοντες
 Να παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για το εκπαιδευτικό σεμινάριο
 Να παρέχει δωρεάν ή χαμηλής τιμής γεύματα και διανυκτέρευση, εφόσον απαιτείται
 Να είναι ανεξάρτητος από φορείς τους οποίους οι συμμετέχοντες συνδέουν με άλλες 

υποχρεώσεις (π.χ. θεραπευτικό κέντρο, επαγγελματικό κέντρο ή αστυνομικό σταθ-
μό)
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3.4  Τα εργαλεία του PRO-SKILLS:  
Παραδείγματα καλής πρακτικής

Οι ευρωπαίοι εταίροι του προγράμματος έχουν δημιουργήσει μια εκτενή συλλογή από 
προτεινόμενα υλικά και ασκήσεις για την προώθηση των βασικών δεξιοτήτων. Δε θα ήταν 
δίκαιο να παρουσιάσουμε εδώ μερικά παραδείγματα από την πληθώρα των υλικών. Γι’ 
αυτό το λόγο σας προσφέρουμε όλο το υλικό στην ιστοσελίδα μας www.pro-skills.eu . 
Είστε ευπρόσδεκτοι επίσης, να έρθετε σε επαφή με τους εταίρους του PRO-SKILLS και 
να ζητήσετε υλικά στη δική σας γλώσσα. Ονόματα επικοινωνίας και διευθύνσεις παρα-
τίθενται στο κεφάλαιο 4.1. αυτού του εγχειριδίου.

Σας παρουσιάζουμε παρακάτω μία άποψη των θεμάτων και των περιεχόμενων 
πεδίων των εργαλείων του PRO-SKILLS και ένα παράδειγμα της εικονογράφη-
σής τους.

 P R O - S K I L L S  Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ  Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ :

 Ταυτότητα / αναστοχασμός  Στοχοθεσία / λήψη αποφάσεων

 Αυτοαξία   Συναίσθημα 

 Αυτοπεποίθηση  Υλικά για προσωπικές και κοινωνικές 
δεξιότητες 

P R O - S K I L L S  Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ  Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ :

 Σύναψη συμβολαίου / Γνωριμία  Ενσυναίσθηση 

 Επικοινωνία  Διεκδικητικότητα

 Συνεργασία  Διαχείριση συγκρούσεων

 Παίξιμο ρόλων  Εμπιστοσύνη

P R O - S K I L L S  Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  Α Υ Τ Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ :

 (Aυτό) αξιολόγηση  Σχεδιασμός μαθησιακής διαδικασίας  

 Βήμα προς βήμα εφαρμογή  Στοχοθεσία, στάθμιση πόρων και 
εμποδίων

http://www.pro-skills.eu

Παρακάτω θα βρείτε ένα παράδειγμα για τη δομή των ασκήσεων στα εργαλεία του 

PRO-SKILLS.  
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Δομική ενότητα: Κοινωνικές δεξιότητες; Υποενότητα: Συνεργασία 

Τ Ο  Μ Α Γ Ι Κ Ο  Ρ Α Β Δ Ι  Α Π Ο  Μ Π Α Μ Π Ο Υ

Πλαίσιο χρόνου:  ~ 20 λεπτά

Χώρος: εσωτερικός ή εξωτερικός

Μέγεθος ομάδας: πάνω από 6 άτομα

Υλικά: 
Ένα ελαφρύ ραβδί από μπαμπού μήκους περίπου 2 μέτρων 
(ένα ραβδί για 6 – 8 άτομα. αναλογικά περισσότερα ραβδιά 
για μεγαλύτερες ομάδες)

Διαδικασία:
Οι συμμετέχοντες στέκονται σε δύο σειρές κοιτάζοντας η 
μία την άλλη. Τα χέρια τους εκτείνονται μπροστά τους με 
τους δείκτες των δύο χεριών εκτεταμένους. Ο εκπαιδευτής 
απλώνει το ραβδί κατά μήκος όλων των δεικτών των συμ-
μετεχόντων. Αυτό που έχει να κάνει τώρα η ομάδα είναι να 
ακουμπήσουν όλοι μαζί το ραβδί στο έδαφος χωρίς τα δά-
κτυλα κανενός να χάσουν την επαφή με το ραβδί. 
Καθώς η άσκηση συνήθως δεν πετυχαίνει με την πρώτη 
φορά (το ραβδί συνήθως γλιστράει ή οι συμμετέχοντες χά-
νουν την επαφή με το ραβδί) χρειάζεται να συντονίζεται η 
προσέγγιση που επιχειρείται από την ομάδα.

Στόχος / σκοπός:
Η άσκηση αυτή φαντάζει εύκολη, αλλά δεν είναι. Οι συμμε-
τέχοντες πρέπει να χαμηλώσουν το ραβδί ταυτόχρονα, γιατί 
αλλιώς κάποιος θα χάσει την επαφή ή το ραβδί θα ταλα-
ντευτεί και θα πέσει κάτω.
Ενώ η ομάδα εκτελεί την άσκηση, ο εκπαιδευτής παρατηρεί 
τη διεργασία της ομάδας και σημειώνει ποιος παίρνει τον 
έλεγχο της ομάδας, ποιος οργανώνει την κατάσταση κ.λπ.

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
  Ήταν εύκολο να βάλουμε το ραβδί κάτω ή όχι; 
  Που βρισκόταν η δυσκολία;
  Γιατί τελικά πέτυχε;
  Πως επικοινωνήσατε;
  Ανέλαβε κάποιος τον συντονισμό;

Πηγή: 
PFIFF games pool, Hochschule Fulda,  
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών 
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Η δουλειά της ομάδας του PRO-SKILLS δεν τελείωσε φυσικά με την ανάπτυξη της εκ-
παιδευτικής κεντρικής ιδέας. Ήταν πολύ σημαντικό για τους συμμετέχοντες να θέσουν 
την ιδέα σε εφαρμογή σε διαφορετικές χώρες και πλαίσια με διαφορετικές ομάδες 
στόχου και να ελέγξουν αν ταίριαζε με τον σκοπό του προγράμματος. Τέσσερις εταίροι 
του PRO-SKILLS υλοποίησαν την εκπαιδευτική ιδέα στις χώρες τους δουλεύοντας με 
μία πολύ διαφορετική ποικιλία ομάδων στόχου:

 Wilde Bühne – συνέδεσε τα στοιχεία του PRO-SKILLS με ένα θεατρικό πρόγραμμα 
για πρώην εξαρτημένους από ναρκωτικά.

 MEKKA – εφάρμοσε ένα κλασσικό σχήμα εκπαίδευσης του PRO-SKILLS για νεα-
ρούς Ρομά που προσπαθούν να προφθάσουν τη σχολική τους εκπαίδευση.

 «ΠΡΟΤΑΣΗ» – εφάρμοσε ένα κλασσικό σχήμα εκπαίδευσης του PRO-SKILLS για νέ-
ους ανέργους από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα.

 Hochschule Fulda – εφάρμοσε στοιχεία του PRO-SKILLS στο πλαίσιο ενός αθλητι-
κού σεμιναρίου για συμμετέχοντες σε μία πρωτοβουλία προ-επαγγελματικής εκπαί-
δευσης.

Θα επιθυμούσαμε παρακάτω να σας περιγράψουμε εν συντομία τις κεντρικές ιδέες 
και το περιεχόμενο των τεσσάρων πιλοτικών εκπαιδευτικών σχημάτων, για να δώσουμε 
στον αναγνώστη μία συγκεκριμένη πιο βαθιά αντίληψη του πως μπορεί να εφαρμοστεί 
η εκπαιδευτική ιδέα και να βοηθήσει στην ανάπτυξη ατομικών εκπαιδευτικών προσεγγί-
σεων. Αυτό θα δώσει έμφαση σε διάφορα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης.

Αναπτύχθηκε ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για τους συμμετέχοντες, πριν και μετά 
την εκπαίδευση, για να αξιολογηθούν τα πιλοτικά εκπαιδευτικά σχήματα. Το ερωτημα-
τολόγιο καταγράφει τους πιο σημαντικούς στόχους της ιδέας του PRO-SKILLS: Βελ-
τιωμένες προσωπικές, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, δεξιότητες 
ικανότητας μάθησης και προσδοκίες για προσωπική αυτοβελτίωση. Επιπλέον, κατα-
γράφηκαν ειδικά θέματα που σχετίζονταν με την εκπαίδευση και την ικανοποίηση των 
εκπαιδευομένων. Πληροφορίες σχετικά με το πώς βαθμολογήθηκαν οι εκπαιδευτές 
επίσης, περιελήφθησαν χρησιμοποιώντας ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Συμπληρω-
ματικά προς τα ερωτηματολόγια, εισήχθη μία ποικιλία λεκτικής και δημιουργικής (μέσω 
τεχνικών) ανατροφοδότησης. Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση και τα 
εργαλεία που επιλέχθησαν μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα www.pro-skills.eu. Τα 
αποτελέσματα αυτών των ερευνών και η ανατροφοδότηση από τα σχήματα των μεμο-
νομένων πειραματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καταγράφονται εν συντομία παρα-
κάτω.

4.1 Wilde Bühne
Το Wilde Bühne είναι ένας κοινωνικό-πολιτιστικός τόπος συζήτησης που χρησιμοποι-
εί το θέατρο ως μέσον για εργασία με πρώην εξαρτημένους χρήστες ναρκωτικών. Το 
θέμα της ταυτότητας είναι το κεντρικό σημείο της καθημερινής εργασίας. Γι’ αυτό το 
λόγο, το Wilde Bühne εφάρμοσε στοιχεία της κεντρικής ιδέας του PRO-SKILLS στο 
πλαίσιο ενός θεατρικού προγράμματος.
Το πιλοτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σ’ ένα πολύ ειδικό πλαίσιο. Η ακόλουθη 
περιγραφή των σημαντικών σημείων του θεατρικού προγράμματος δίνει ένα παράδειγ-
μα του τρόπου που τα στοιχεία της εκπαιδευτικής ιδέας μπορούν να ενσωματωθούν με 
άλλες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα εστίασε κυρίως στη μετάδοση των προσωπικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων.

4 | ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
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«Ακόμα και ένα 

ταξίδι χιλιάδων 

μιλίων ξεκινά με 

ένα απλό βήμα». 

Κομφούκιος
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A. Πλαίσιο 

Ομάδα στόχου και ειδικοί στόχοι: 
Την ομάδα του θεατρικού προγράμματος αποτέλεσαν εννέα πρώην εξαρτημένοι χρή-
στες ναρκωτικών, οι οποίοι ζουν σ’ ένα θεραπευτικό κέντρο. 
Ο ιδιαίτερος σκοπός του εκπαιδευτικού σχήματος ήταν να βελτιώσει και να επεκτείνει 
τις κοινωνικές δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να αποκτήσουν με έναν δημι-
ουργικό και ενεργητικό τρόπο νέες δεξιότητες για την μετέπειτα ζωή τους έξω από το 
θεραπευτικό κέντρο.

Χρονοδιάγραμμα: 
Το εκπαιδευτικό σχήμα ήταν ένα πρόγραμμα πέντε ημερών (πάνω από 40 ώρες).

Εκπαιδευτές και πόροι που αξιοποιήθηκαν:
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε από τρεις εκπαιδευτές:

 Έναν κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος είναι επίσης δάσκαλος θεάτρου, θεραπευτής 
και ειδικός στο ψυχόδραμα. 

 Έναν δάσκαλο θεάτρου 
 Έναν δάσκαλο κοινωνιολογίας και θεάτρου

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε έξω από το θεραπευτικό κέντρο σε μία μεγάλη αί-
θουσα για θεατρικές πρόβες. Στον εξοπλισμό υπήρχε ένα CD player, μια βιντεοκάμερα 
και ένα ημερολόγιο για κάθε άτομο. 

B. Περιεχόμενο

Η ομάδα ανέπτυξε το δικό της έργο που βασίστηκε στη γνωστή κλασσική ιστορία του 
Μάκβεθ. Η επικέντρωση στις προσωπικές δυνάμεις συνδέθηκε με τη θεατρική δουλειά 
με την χρήση ποικίλων τεχνικών.

Θεατρική εργασία
Καθώς οι συμμετέχοντες δεν είχαν καθόλου εμπειρία θεατρικών έργων, στοιχεία της 
θεατρικής δουλειάς συνδέθηκαν με ασκήσεις για την προώθηση προσωπικών και κοι-
νωνικών δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, οι ηθοποιοί έπρεπε να απεικονίσουν συγκεκρι-
μένες κινήσεις ή χειρονομίες, ενώ πρόσεχαν ταυτόχρονα τη γλώσσα του σώματος ή 
αλλιώς σχημάτιζαν όλοι μαζί ένα ταμπλώ συγκεκριμένου θέματος. Οι διάφορες σκηνές 
του έργου αναπτύσσονταν και επεξεργάζονταν βήμα – βήμα και η κάθε μία από αυτές 
ήταν σε συνδυασμό με ένα ειδικό περιεχόμενο, όπως αυτοπεποίθηση, έκφραση συναι-
σθημάτων κ.λπ.

Το θεατρικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο θεραπευτικό κέντρο

Σκεπτικό
Το πρόγραμμα πραγματοποίησε συναντήσεις ανατροφοδότησης και συζήτησης, αλλά 
χρησιμοποίησε ιδιαίτερα τα ημερολόγια για να καθρεφτίσει τις προσωπικές δυνάμεις, 
τις απόψεις, τα συναισθήματα και τις σχέσεις των συμμετεχόντων.

Ύστερα από κάθε ενότητα εργασίας, οι συμμετέχοντες είχαν να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις που αντανακλούσαν πάνω σε συγκεκριμένες πλευρές όπως:
 Πως νιώθω όταν παίζω σ’ αυτό το έργο; Έχουν οι άλλοι επίγνωση της διάθεσής μου;
 Υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα σε μένα και τον χαρακτήρα που υποδύο-

μαι;
 Ποιες από τις ιδιότητες του χαρακτήρα που υποδύομαι εγώ δεν έχω;
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Οι συμμετέχοντες αρχικά, διαπραγματεύτηκαν αυτές τις ερωτήσεις με τον εαυτό τους 
και στη συνέχεια αντάλλαξαν ιδέες ή απόψεις.

Το πρόγραμμα θεάτρου κάλυψε τις ακόλουθες πλευρές και δεξιότητες του PRO-
SKILLS:

Προσωπικές δεξιότητες 
 Αναστοχασμός: Σκέψεις πάνω στο έργο, το ρόλο, τις προσωπικές δεξιότητες και τα 

συναισθήματα υποβοηθούμενα από το ημερολόγιο, όπως και συναντήσεις ανατρο-
φοδότησης και συζήτησης.

 Συναισθήματα και έλεγχός τους: ο συνδυασμός του υλικού του Μάκβεθ και της 
διεργασίας των δυναμικών της ομάδας κατά τη διάρκεια των προβών, προσέφεραν 
πολλές ευκαιρίες για συζήτηση σχετικά με τα συναισθήματα, την έκφρασή τους, τη 
διαπραγμάτευσή τους και την επίγνωση των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων 

 Αναγνώριση των εμποδίων και των πόρων: η θεατρική δουλειά παρείχε ένα καλό 
έδαφος για πειραματισμό πάνω σε νέα πρότυπα συμπεριφορών, την ανακάλυψη 
νέων δυνάμεων, την γνώση των προσωπικών ορίων και εμποδίων και το ξεπέρασμά 
τους

 Ταυτότητα και αυτοαξία: Στέκοντας πάνω στη σκηνή, μαθαίνοντας έναν ρόλο, η 
συγκίνηση πριν από την είσοδο και η αίσθηση «ότι μπορώ να κάνω κάτι» - αυτές οι 
εμπειρίες μπορεί να είναι πολύ βοηθητικές ως προς την αίσθηση κάποιου για την αυ-
τοαξία του. Οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να μάθουν πολλά για τους εαυτούς τους 
μέσα από την ομαδική εργασία και από την αμοιβαία ανατροφοδότηση.

 Αυτοπεποίθηση ενώ έπαιζαν πάνω στη σκηνή  
 Γλώσσα του σώματος: «Γλιστρώντας» σε έναν διαφορετικό χαρακτήρα ενώ έπαι-

ζαν ένα ρόλο

Κοινωνικές δεξιότητες  
 Συνεργασία και ικανότητα για εργασία μέσα σε μία ομάδα: Το να υποδύεσαι 

ένα ρόλο δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις μόνος σου πάνω στην σκηνή, γι’ αυτό 
είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστείς και να μπορέσεις να βασιστείς πάνω στους 
άλλους. 

 Επικοινωνία: ενώ ανέπτυσσαν και επεξεργάζονταν τις σκηνές
 Δίνοντας και παίρνοντας ανατροφοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του θεατρικού 

έργου και όταν αντάλασσαν σκέψεις και ιδέες για το ημερολόγιο  
 Επίλυση συγκρούσεων και ικανότητα για συμβιβασμό ενώ ανέπτυσσαν και επε-

ξεργάζονταν τις σκηνές 

Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης
Στην πορεία της ανάπτυξης και της σκηνοθεσίας του έργου, οι συμμετέχοντες μπόρε-
σαν να πειραματιστούν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης με πάρα πολ-
λούς τρόπους:
 Ρεαλιστικοί στόχοι για την θεατρική ομάδα μέσα από τη συμφωνία σε επιμέ-

ρους εργασίες και δεξιότητες: οι συμμετέχοντες έπρεπε να συμφωνήσουν ποιός 
ρόλος ταίριαζε σε ποιόν ηθοποιό και πώς μπορούσαν να παίξουν στη σκηνή. 

 Βήμα προς βήμα εφαρμογή των επιμέρους εργασιών: με κάθε πρόβα η ομάδα 
ερχόταν ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους με εμπόδια που συχνά έπρεπε να ξεπε-
ραστούν, με αλλαγές ή με πιο ρεαλιστικούς στόχους που έπρεπε να τεθούν εκ νέου.

 Διατήρηση της παρακίνησης: τόσο η ομάδα, όσο και κάθε ένας ηθοποιός έπρεπε 
να διατηρήσουν τα κίνητρά τους ακόμα και όταν μία σειρά από πράγματα δεν πήγαι-
ναν καλά.
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Γ. Αποτελέσματα της αξιολόγησης

Τα αποτελέσματα της έρευνας πριν και μετά το θεατρικό πρόγραμμα δείχνουν ότι οι 
συμμετέχοντες του Wilde Bühne είχαν επίγνωση των αλλαγών, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τις προσωπικές τους δεξιότητες (εικόνα 10): ανέπτυξαν την αυτοπεποίθησή τους και 
την πίστη τους στην αυτο-αποτελεσματικότητά τους και το άγχος τους μέσα σε κοινω-
νικές καταστάσεις μειώθηκε. Ήταν πιθανόν να εγείρει το ενδιαφέρον τους για τις δικές 
τους ικανότητες και δεξιότητες.

Εικόνα 10: Αλλαγές στο Wilde Bühne (N = 9)

Αυτοπ επ οίθηση

3,95
3,70

4,04

3,60

3,13

3,96

4,33

Διαφωνώ 1

2

3

4

 Συμφωνώ 5

Πίστη στην αυτο-
απ οτελεσματικότητα

Κοινωνική ανησνχία Προσανατολισμός
δεξιοτήτων

3,60

π ριν το π ρόγραμμα
μετά το π ρόγραμμα

Στις ελεύθερες απαντήσεις τους οι συμμετέχοντες του Wilde Bühne ανέφεραν 
νέες ή νεοανακαλυφθείσες ικανότητες. 
 Έκφραση και διαχείριση των δικών τους συναισθημάτων
 Αυτοπεποίθηση και κουράγιο να εκφράσουν την άποψή τους
 Εμπιστοσύνη σε άλλους ανθρώπους και αποδοχή βοήθειας από άλλους
 Διασκέδαση από το θεατρικό έργο
 Ανακάλυψη ότι η μάθηση μπορεί να είναι διασκεδαστική

Οι εκπαιδευτές επίσης παρατήρησαν ότι οι συμμετέχοντες προόδευαν ως προς την αυ-
τοπεποίθηση και τη γλώσσα του σώματος. Οι εκπαιδευτές εντυπωσιάστηκαν από την 
ισχυρή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο θέατρο και το καθρέφτισμα της προσωπικότητας 
των συμμετεχόντων. Το ημερολόγιο αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο στη νοητική επεξεργα-
σία των θεμάτων του καθενός, καθώς τα ανακάλυπταν ξανά στο θεατρικό έργο και τα 
εξέφραζαν υποδυόμενοι το ρόλο.

Οι θεραπευτές των συμμετεχόντων του προγράμματος απάντησαν επίσης, τρεις εβδο-
μάδες  μετά το τέλος του εκπαιδευτικού σχήματος, ένα ερωτηματολόγιο. Βασικά επιβε-
βαίωσαν τα αποτελέσματα που περιγράφηκαν, ιδιαίτερα τις βελτιώσεις στην αίσθηση 
της αυτοαξίας, της αυτοπεποίθησης και την ικανότητα για τη διαχείριση των συναισθη-
μάτων. Οι θεραπευτές ανέφεραν αποτελέσματα που διατηρήθηκαν για επτά από τους 
εννέα συμμετέχοντες. Θα υποδέχονταν θετικά μετά βεβαιότητας την ανάληψη και άλ-
λων θεατρικών παρόμοιων προγραμμάτων.
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Δ. Σχόλια πάνω στην εκπαιδευτική ιδέα / προτά-
σεις για βελτίωση

Το συμπαγές σχήμα και οι εντατικοί ρυθμοί του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, το 
οποίο κράτησε πάνω από 5 ημέρες, έχει αποδειχτεί ήδη ως ικανοποιητικό. Στο 
μέλλον οι εκπαιδευτές προτείνουν η ομάδα να απομακρυνθεί από το θεραπευ-
τικό κέντρο (περιλαμβάνοντας και διανυκτερεύσεις), έτσι που οι καθιερωμένες 
δουλειές στο θεραπευτικό κέντρο να μην είναι σε θέση να επηρεάσουν την θε-
ατρική δουλειά. Το ημερολόγιο αποδείχτηκε ότι ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο 
αναστοχασμού.

Ε. Περαιτέρω σχόλια
 
Μια συνάντηση μεταξύ των εκπαιδευτών και των θεραπευτών των συμμετεχό-
ντων στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη γενική πρόβα και την πα-
ράσταση. Η συνεργασία με τους θεραπευτές αποδείχτηκε πολύ σημαντική.

4.2 MEKKA
Η ΜΕΚΚΑ είναι ένας περιφερειακός οργανισμός για την προώθηση και την αντι-
μετώπιση των άνισων συνθηκών υγείας που προκαλούνται από την κοινωνική μει-
ονεξία. Μία  από τις κύριες ομάδες στόχου είναι οι Ρομά που ζουν στην πόλη της 
Nyieregyhaza.

Για να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς μπορεί να είναι το 
πρόγραμμα ενός σεμιναρίου του PRO-SKILLS, η ακόλουθη περιγραφή του προ-
γράμματος περιέχει ένα λεπτομερές εκπαιδευτικό χρονοδιάγραμμα. Επίσης, 
στα εργαλεία του PRO-SKILLS γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ασκήσεις 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διαδικασία.

A. Πλαίσιο

Ομάδα στόχου και ειδικοί στόχοι
15 νεαροί ενήλικες Ρομά οι οποίοι παρακολουθούν ένα δημοτικό σχολείο για 
ενήλικες, έλαβαν μέρος στο σχήμα της πιλοτικής εκπαίδευσης.
Για να επιλέξουν ποιος θα λάμβανε μέρος στην εκπαίδευση, οι εκπαιδευτές ήρ-
θαν σε επαφή με τον διευθυντή του σχολείου και πραγματοποίησαν συνεντεύξεις 
με τους νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον. Δεκαπέντε άτομα επε-
λέγησαν από την δεξαμενή των ενδιαφερόμενων υποψηφίων.

Οι κεντρικοί στόχοι του εκπαιδευτικού σχήματος ήταν οι ακόλουθοι:
 Ανάπτυξη ικανοτήτων συμβατών με την ιδιαίτερη κουλτούρα των Ρομά
 Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση των καθημερινών απαιτήσεων
 Μετάδοση νέων πληροφοριών και διδασκαλία νέων ικανοτήτων που συνδέουν 

τα ανθρώπινα δικαιώματα με την αγωγή υγείας
 Διάδοση της νεοαποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας μέσω των συμμετεχό-

ντων και σε άλλα άτομα στην κοινότητά τους.
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Χρονοδιάγραμμα
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ολοκληρώθηκε σε τρεις ημέρες με διανυκτερεύσεις

Π Ρ Ω Τ Η  Η Μ Ε Ρ Α

Πρωί: - Καλωσόρισμα, εισαγωγή στo πρόγραμμα PROSKILLS 
και στο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

- Χορήγηση ερωτηματολογίου στην έναρξη της εκπαίδευ-
σης

- Συμφωνία στους κανόνες και καταγραφή των προσδοκι-
ών των συμμετεχόντων

- Γνωριμία και σχηματισμός ομάδων 

Απόγευμα: - εισαγωγή στο θέμα της μάθησης, δια βίου μάθηση, 
μάθηση μέσα από πρακτικές εμπειρίες κ.λπ.

-  Ανατροφοδότηση της πρώτης μέρας

Βράδυ: -  Παιχνίδι ρόλων 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Η Μ Ε Ρ Α

Πρωί: -  Άσκηση ζεστάματος
-  Εισαγωγή στις προσωπικές δεξιότητες
-  Προσωπικές δεξιότητες: Πρακτικές ασκήσεις 

Απόγευμα: -  Εισαγωγή στις κοινωνικές δεξιότητες  
-  Κοινωνικές δεξιότητες: Πρακτικές ασκήσεις
-  Ανατροφοδότηση πάνω στη δεύτερη μέρα 

Βράδυ: -  Παιχνίδι ρόλων (συνέχεια)

Τ Ρ Ι Τ Η  Η Μ Ε Ρ Α 

Πρωί: -  Άσκηση ζεστάματος
-  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης: Πρακτικές ασκήσεις 

Απόγευμα: -  Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης με την ολοκλήρωση  
της εκπαίδευσης

-  Ανατροφοδότηση κλεισίματος
-  Παιχνίδι κλεισίματος

Εκπαιδευτές και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:
Το σχέδιο του πιλοτικού προγράμματος υλοποιήθηκε από τρεις εκπαιδευτές:

 Έναν κοινωνικό λειτουργό
 Έναν ειδικό ψυχικής υγείας
 Έναν ειδικό θεατρικής αγωγής

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε δύο χώρους στο Ινστιτούτο της ΜΕΚ-
ΚΑ. Χρησιμοποιήθηκαν ένα σημειωματάριο, ένας projector, ένα CD ηχητικό σύστημα, 
χαρτοπίνακες, φωτογραφίες, χαρτιά και μολύβια.
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B.  Περιεχόμενα

Τεχνικές  
 Παρουσιάσεις: Εισαγωγή στο πρόγραμμα PRO-SKILLS και στο εκπαιδευτικό σεμινά-

ριο, εισαγωγή στις προσωπικές, κοινωνικές και δεξιότητες αυτοδιαχείρισης. 
 Συμφωνία στους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν στη διάρκεια του εκπαιδευ-

τικού σεμιναρίου: συνέπεια στην ώρα, να ακούει ο ένας τον άλλον, κλειστά κινητά 
τηλέφωνα, όχι κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
κ.λπ.

 Δέντρο προσδοκιών: Προσδοκίες και φόβοι των συμμετεχόντων
 Σχηματισμός ομάδων: γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων με τη χρήση τεχνικών φα-

νταστικής φωτογράφησης και άλλες ασκήσεις 
 Τόπος συζήτησης για το θέμα της μάθησης, δια βίου μάθηση, μάθηση μέσα από την 

πρακτική εμπειρία κ.λπ.

Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα υλικά και ασκήσεις από τα εργαλεία του PRO-
SKILLS

Προσωπικές δεξιότητες
 Τεχνικές φανταστικής φωτογράφησης (ταυτότητα, αναστοχασμός, αυτοεκτίμηση, 

αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων)
 Το πλοίο των εσωτερικών αξιών (στοχασμός και αξιολόγηση των αξιών του ατόμου)
 Παιχνίδι ρόλων (αυτορρύθμιση, προσδοκίες για την αυτο-αποτελεσματικότητα)

Κοινωνικές δεξιότητες: 
 Ο Γόρδιος δεσμός (καθιερώνοντας επαφές, ενσυναίσθηση, ανοχή, επίλυση συ-

γκρούσεων)
 Πιγκουΐνοι στον πάγο (συνεργασία, επικοινωνία, ενσυναίσθηση, ανοχή, διεκδικητικό-

τητα, επίλυση συγκρούσεων)
 Κινούμενες καρέκλες (διαπροσωπικές σχέσεις, συνεργασία)
 Παίξιμο ρόλων (διαπροσωπικές σχέσεις, συνεργασία, ενσυναίσθηση, ανοχή, διεκδι-

κητικότητα)

Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης 
 Άνοιξε τη γροθιά σου (διαδικασία αξιολόγησης, στάθμιση πόρων και εμποδίων, απο-

τελεσματικός σχεδιασμός πορείας, βήμα προς βήμα εφαρμογή, διατήρηση παρακί-
νησης)

 Κλειστά μάτια (διαδικασία αξιολόγησης, στάθμιση πόρων και εμποδίων, αποτελεσμα-
τικός σχεδιασμός πορείας, βήμα προς βήμα εφαρμογή, διατήρηση παρακίνησης)



48

Γ. Αποτελέσματα της αξιολόγησης  

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν αλλαγές ιδιαίτερα σε περιοχές που σχετίζονταν με την κοι-
νωνική αλληλεπίδραση (εικόνα 11). Η προθυμία τους να εκθέσουν τα συναισθήματά 
τους σε κοινωνικές καταστάσεις αυξήθηκαν φανερά. Βελτίωσαν τις ομαδικές τους ικα-
νότητες και επέδειξαν μεγαλύτερη προθυμία να δεσμευτούν σε συνεργατική μάθηση 
όταν ολοκληρώθηκε η εκπαίδευσή τους.

Εικόνα 11: Αλλαγές στη ΜΕΚΚΑ (N = 15)

Συναισθήματασε
κοινωνικές καταστάσεις

 Διαφωνώ 1

2

3

4

  Συμφωνώ 5

Δεξιότητες ομάδας Συνεργατική μάθηση

π ριν την εκπ αίδευση
μετά την εκπ αίδευση

3,37
3,73

4,27

4,71

2,97

3,43

Στις ανοικτές τους απαντήσεις, οι συμμετέχοντες κάνουν ιδιαίτερη αναφορά 
στην πρόοδό τους στις ακόλουθες περιοχές δεξιοτήτων:

 Νέα αντίληψη του εαυτού τους, αυτοαντίληψη και αυτοαξιολόγηση, μία αυξημένη 
αίσθηση αυτοαξίας

 Αναγνώριση και έκφραση αισθημάτων  
 Ένταξη μέσα στην ομάδα, δίνοντας και παίρνοντας υποστήριξη
 Αλληλεγγύη και προσανατολισμός ομάδας
 Η διαπίστωση ότι η μάθηση μπορεί να είναι εύκολη και διασκεδαστική

Οι εκπαιδευτές παρατήρησαν επίσης, μία βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και μία 
μεγαλύτερη ετοιμότητα ως προς την αποδοχή βοήθειας από τους άλλους. Κατά την 
άποψή τους, οι συμμετέχοντες έχουν κάνει σημαντική πρόοδο προς μία ρεαλιστική αυ-
τοαξιολόγηση και μια θετική αυτοαντίληψη

Δ. Σχόλια για την εκπαιδευτική ιδέα / 
  προτάσεις βελτίωσης 

Οι εκπαιδευτές θα οργάνωναν μετά βεβαιότητας ξανά το εκπαιδευτικό σεμινάριο σε 
συνθήκες διανυκτέρευσης, ακόμα και αν αυτό προϋποθέτει μεγάλη προσπάθεια από 
τους ίδιους. Ήταν πολύ ωφέλιμο για την εκπαίδευση να μετακινήσουν τους συμμετέχο-
ντες εντελώς έξω από το συνηθισμένο τους περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες και οι εκπαιδευτές συμφώνησαν ότι η εργασία πάνω στις δεξιότητες 
απαιτεί περισσότερο χρόνο. Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα διαρκούσε 5 ημέρες 
θα ήταν καταλληλότερο.
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«Το να συναντάς κάποιον είναι 

μία αρχή. Το να συνεχίζεις 

μαζί του είναι πρόοδος.  

Το να δουλεύεις μαζί του  

είναι επιτυχία». 

Henry Ford (1863 - 1947)
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E. Περαιτέρω σχόλια  

Ένα ζωτικό αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν η συνοχή της ομάδας που 
αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και την οποία οι συμμετέχοντες συνέχισαν 
να καλλιεργούν στην καθημερινή τους ζωή.
Για να υποστηριχθεί το νεοϊδρυθέν κοινωνικό δίκτυο, ξεκίνησε μία «λέσχη κουβεντού-
λας», όπου οι συμμετέχοντες αρχικά θα συναντιούνται μία φορά την εβδομάδα για έξι 
μήνες για να ανταλλάσσουν ιδέες και να συνεχίσουν να συζητούν θέματα που προέκυ-
ψαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

4.3 «ΠΡΟΤΑΣΗ» Κίνηση για έναν άλλο 
  τρόπο ζωής
Η «ΠΡΟΤΑΣΗ» είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός αποτελούμενος από εθελοντές 
που εκπαιδεύονται και εργάζονται  μέσα σε ομάδες πάνω σε προγράμματα για την πρό-
ληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών στην κοινότητα. 
Ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές για την συμμετοχή σε δημιουργικές 
δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο τους και προωθεί το μοντέλο της παραγωγι-
κής μάθησης για μαθητές εκτός σχολείου.

A. Πλαίσιο 

Ομάδα στόχου και ειδικοί στόχοι  
Δώδεκα άνεργοι νεαροί ενήλικες συμμετείχαν στην εκπαίδευση. 
Περίπου το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων είχε ιστορικό μετανάστευσης από Αυστρα-
λία, Καναδά, Νιγηρία και Αλβανία. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν χαμηλό εισόδημα και 
ζούσαν με οικονομική κρατική υποστήριξη. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονταν 
ένας ανύπαντρος γονέας, πέντε άτομα που ήταν αποκλεισμένα από την εργασία λόγω 
υψηλού βάρους, τέσσερα άτομα που ήταν διαζευγμένα και ένα ποσοστό εξ’ αυτών αντι-
μετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Μια μεγάλη αναλογία των συμμετεχόντων είχε ολο-
κληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και επαγγελματική εκπαίδευση 
και είχε σε ένα συγκεκριμένο βαθμό εργασιακή εμπειρία.

Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης ήταν να ενθαρρυνθούν αυτά τα άτομα προς την 
ενεργή δέσμευση στη δια βίου μάθηση και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, ούτως 
ώστε να δραστηριοποιηθούν προς μια νέα απασχόληση. Περαιτέρω στόχοι ήταν:

 ο αναστοχασμός πάνω στις ατομικές ανάγκες και δεξιότητες 
 η υποστήριξη της προσωπικότητας με την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων
 η ενίσχυση της αίσθησης του ατόμου για την αυτοαξία του και την πίστη στην αυτο-

αποτελεσματικότητά του.
 η παροχή πληροφοριών και γνώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αγωγή υγεί-

ας, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγράμματος
 η ευκαιρία να γίνει κάποιος μέλος στις ομάδες εθελοντών της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ»

Χρονοδιάγραμμα
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ολοκληρώθηκε σε 18 ώρες στο διάστημα 2 ημερών. 

Εκπαιδευτές και πόροι που αξιοποιήθηκαν
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο συντονίστηκε από μία εκπαιδεύτρια, η οποία είναι εκπαιδευ-
τικός και υπεύθυνη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ». Δύο 
σπουδάστριες κοινωνικής εργασίας και ένα στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης του Νο-
μού Αχαΐας παρακολούθησαν το σεμινάριο από το ρόλο του παρατηρητή.
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Διατέθηκαν ένας μεγάλος σεμιναριακός χώρος για τις διαδραστικές ασκήσεις και ένας 
μικρότερος χώρος. Κατά την εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάσεις με διαφά-
νειες (power point), ένας φάκελος που περιείχε πληροφοριακό υλικό για τους συμμε-
τέχοντες, μια βιντεοκάμερα, ερωτηματολόγια καθώς επίσης και υλικά για ζωγραφική 
και κολάζ.

B. Περιεχόμενα 

Ένα μικρό μέρος της εκπαίδευσης αφιερώθηκε σε θεωρητικές γνώσεις και πληροφο-
ρίες. Μία σύντομη θεωρητική εισαγωγή για κάθε θέμα παρουσιάστηκε με τη μορφή 
διαφανειών. 
Το μεγαλύτερο μέρος του σεμιναρίου αφιερώθηκε στην πρακτική εμπειρία, σε διαδρα-
στικές ασκήσεις, σε παιχνίδια και τεχνικές. Η εκπαιδεύτρια αξιοποίησε διαφορετικές 
τεχνικές και εργαλεία, όπως το παιχνίδι ρόλων, η συνεργατική δουλειά σε ομάδες, τε-
χνικές συζήτησης, σχεσιοδυναμική προσέγγιση της ομάδας, καταιγισμό ιδεών, αυτοαξι-
ολόγηση και αξιολόγηση της ομάδας, ένα ερωτηματολόγιο και καταγραφές με βίντεο.

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τεχνικές και μέθοδοι από τα  εργαλεία του PRO-
SKILLS

Προσωπικές δεξιότητες 
 Καλημέρα (άσκηση ζεστάματος)
 Αυτός είμαι εγώ (άσκηση γνωριμίας)
 Οικογενειακό οικόσημο (τεχνική επικοινωνίας) 
 Ανεργία (στρατηγική για την καταγραφή δεξιοτήτων και αναγκών)
 Πιράνχας και κροκόδειλοι (άσκηση σωματικής επαφής)
 Πώς είμαι, πώς φαίνομαι, πώς θα ήθελα να είμαι και να φαίνομαι  

(άσκηση αυτοπεποίθησης)
 Ο ελέφαντας (άσκηση χαλάρωσης)
 Πώς αισθάνομαι (τεχνική αξιολόγησης)

Κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτοδιαχείρισης
 Επιθυμίες, πιθανότητες και αποφάσεις (τεχνική λήψης αποφάσεων)
 Αναγνωρίζοντας ανάγκες (τεχνική)
 Εφαρμόζοντας δεξιότητες (τεχνική)
 Λήψη αποφάσεων (τεχνική)
 Συμπληρώνοντας προτάσεις (άσκηση αυτοπεποίθησης)
 «Έχω ακριβώς το ίδιο» (άσκηση χαλάρωσης)
 Ανθρώπινα δικαιώματα (άσκηση αυτοπεποίθησης)
 Ενυδρείο (διαχείριση και οργάνωση πληροφοριών και συναισθημάτων, παιχνίδι ρό-

λων)
 Ανατροφοδότηση (τεχνική καθρεφτίσματος)

Γ. Αποτελέσματα αξιολόγησης

Η έρευνα έδειξε ότι η εκπαίδευση ήταν δυνατόν να εγείρει το ενδιαφέρον μεταξύ των 
συμμετεχόντων στις δικές τους ικανότητες και δεξιότητες (εικόνα 12). Απέκτησαν νέες 
ικανότητες στο σχεδιασμό προγραμμάτων. Ήταν επίσης πιθανόν να αυξήσουν σημαντι-
κά την πίστη τους στην ικανότητά τους να ελέγχουν τη μαθησιακή τους πορεία.
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Εικόνα 12: Αλλαγές στην «ΠΡΟΤΑΣΗ» (N = 12)
 

Προσανατολισμός
δεξιοτήτων

  Διαφωνώ 1

2

3

4

 Συμφωνώ 5

Ικανότητα για σχεδιασμό Πίστη στον εσωτερικό
έλεγχο

π ριν την εκπ αίδευση
μετά την εκπ αίδευση

4,00
4,30

3,70

4,00

3,97

4,45

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τις ακόλουθες νέες δεξιότητες στις ανοικτές τους 
απαντήσεις: 
 Απόκτηση νέων εμπειριών και γνώσεις που έμαθαν για τον εαυτό τους
 Θετική σκέψη και εστίαση στις δικές τους δυνάμεις
 Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων και φόβων
 Ανοιχτή έκφραση των απόψεών τους και υποστήριξη των ενδιαφερόντων τους 

Οι εκπαιδευτές και οι παρατηρητές σημείωσαν ότι οι συμμετέχοντες απέκτησαν μεγα-
λύτερη αυτοπεποίθηση και ανέπτυξαν μία πιο θετική άποψη για τη ζωή. Αυτό που ανα-
γνώρισαν οι εκπαιδευτές και οι παρατηρητές ως ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι αυξήθηκε 
η παρακίνηση των συμμετεχόντων να πάρουν μέρος σε εκπαιδεύσεις ενηλίκων και ότι 
ήταν πιθανόν να πεισθούν μερικοί από αυτούς να εμπλακούν αυτοβούλως. 

Δ.  Σχόλια πάνω στην εκπαιδευτική ιδέα / 
  προτάσεις για βελτίωση
 
Οι εκπαιδευτές και οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι τέτοιου είδους διαδραστικά σε-
μινάρια απαιτούν περισσότερο χρόνο. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν να συνεχιστεί η εκ-
παίδευση και να παρασχεθεί επιπλέον προσωπική συμβουλευτική. Ήταν σαφές ότι το 
εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτέλεσε μόνο την αρχή και ότι η ομάδα στόχου χρειάζεται 
περαιτέρω υποστήριξη.   
               
Για τους περισσότερους συμμετέχοντες αυτή ήταν η πρώτη τους φορά που συμμετεί-
χαν σε βιωματικό σεμινάριο και η αξιολόγησή τους για αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης ενη-
λίκων ήταν πολύ θετική.

E. Περαιτέρω σχόλια 

Μια σημαντική έγνοια των συμμετεχόντων ήταν η εύρεση εργασίας. Στο μικρό διαθέ-
σιμο χρόνο, το σεμινάριο δεν θα μπορούσε φυσικά να επιτελέσει αυτόν το στόχο. Μια 
ασφαλιστική εταιρεία, η οποία είχε πληροφορηθεί γι’ αυτό το σεμινάριο από τον τύπο, 
δήλωσε την επιθυμία να προσφέρει σε μερικούς συμμετέχοντες εργασία (ασφαλιστικοί 
αντιπρόσωποι).

Τρεις από τους συμμετέχοντες συνέχισαν αμέσως σε επόμενο σεμινάριο της «ΠΡΟΤΑ-
ΣΗΣ» για να γίνουν μέλη της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» και τώρα είναι ενεργοί εθελοντές του φο-
ρέα.
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4.4  Hochschule Fulda, Πανεπιστήμιο   
 Εφαρμοσμένων Επιστημών 

Το Πανεπιστήμιο της Fulda για τις Εφαρμοσμένες Επιστήμες συνεργάστηκε με το Σεμι-
νάριο για Επαγγελματική Εκπαίδευση (SBB), ώστε να οργανώσει αυτή την εκπαιδευτική 
σειρά μαθημάτων. Το SBB είναι ένας οργανισμός που προετοιμάζει και καταρτίζει νεα-
ρούς ενήλικες που έχουν μείνει για πολύ καιρό άνεργοι, ώστε να ξεκινήσουν μία εκπαί-
δευση ή μία εργασία στην κανονική αγορά εργασίας.

Σ’ αυτή την περίπτωση, στοιχεία της εκπαιδευτικής ιδέας του PRO-SKILLS ενσωματώ-
θηκαν σε ένα ήδη υπάρχον συνεχιζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σ’ αυτό το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα έγινε ιδιαίτερη χρήση αθλητικών και συσχετιζόμενων με τη σωματι-
κή άσκηση, δραστηριοτήτων.

A. Πλαίσιο

Η ομάδα στόχου και οι ειδικοί στόχοι:
Τρεις ομάδες αποτελούμενες από 16 νέους ενήλικες η κάθε μία και με ηλικίες από18 
έως 30 παρακολουθούν το SBB εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε χρόνο. Περίπου οι μισοί 
από τους συμμετέχοντες προέρχονται από μετανάστες από τη Ρωσία, την Τσεχία, το 
Αφγανιστάν, την Αλβανία, την Ισπανία, την Ερυθραία και τις ΗΠΑ. Το μορφωτικό επίπε-
δο των συμμετεχόντων ποικίλει σημαντικά. Ένα αριθμός από αυτούς έχουν ήδη ολοκλη-
ρώσει μια εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων σε διαφορετικά πεδία απασχόλησης.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν προβλήματα εξ’ αιτίας φτωχών δια-
τροφικών συνηθειών και έλλειψης αθλητικών δραστηριοτήτων. Σαν αποτέλεσμα, πολ-
λοί από αυτούς είναι υπέρβαροι και τείνουν να έχουν μειωμένη αντοχή. Ένας αριθμός 
επίσης από τους συμμετέχοντες χαρακτηρίζονται ως φυσικά  ή / και πνευματικά αδύ-
ναμοι.

Χρονοδιάγραμμα
Οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου για 
μια φορά την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει 1,5 – 2,5 ώρες κάθε βδομάδα καθώς επίσης και 
συμμετοχή σε ειδικά αθλητικά γεγονότα.

Εκπαιδευτές και υλικά που αξιοποιήθηκαν:
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από έναν ή δύο εκπαιδευτές οι οποίοι ήταν κοινωνικοί 
λειτουργοί της εκπαίδευσης ή επιστήμονες σε θέματα αθλητισμού.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Εφαρμοσμένων Επιστημών της Fulda. Χρησιμοποιήθηκε μία ευρεία σειρά από εξοπλι-
σμό για αθλητικές ασκήσεις και παιχνίδια.

B.  Περιεχόμενα

Η εκπαίδευση βασίστηκε σε αθλητικές ασκήσεις και παιχνίδια που περιλαμβάνονται 
στην εμπειρική εκπαίδευση. Συνεργατικές και βιωματικές μαθησιακές τεχνικές χρησι-
μοποιήθηκαν στις διάφορες ενότητες. Ο εκπαιδευτής έπαιζε το ρόλο του συντονιστή 
και του καθοδηγητή και παρείχε ασφάλεια για τις διάφορες ασκήσεις.     
Η ιδιαίτερη πρόθεση ήταν να μεταβιβάσει στους συμμετέχοντες την ευχαρίστηση μιας 
αθλητικής δραστηριότητας που μοιράζονται όλοι μαζί.
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Κοινωνικές δεξιότητες
Καθώς ένα μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων παρουσίαζε αδυναμίες στην κοινωνική 
του συμπεριφορά (π.χ. συμπεριφορά μέσα σε μία ομάδα, έλλειψη ενδιαφέροντος για 
τους άλλους ανθρώπους, απειθαρχία σε κανόνες, απογοήτευση κ.λπ.) η εκπαίδευση 
έδωσε έμφαση στην διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από το παιχνίδι. Οι συμ-
μετέχοντες βοηθήθηκαν να δεσμευτούν με τους άλλους, να επικοινωνήσουν και να 
συνεργαστούν. Μέσα από τις αθλητικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες γνώρισαν 
πολλές και ποικίλες κοινωνικές εμπειρίες όπως αποδοχή και τήρηση των κανόνων του 
παιχνιδιού, ενδιαφέρον για τον άλλον. Έμαθαν να βάζουν στην άκρη τις δικές τους ανά-
γκες για λίγο ή να μην αντιδρούν άμεσα σε αναποδιές με επιθετικότητα και αρνητική 
διάθεση.

Για να προωθήσουν και να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων, 
οι ευκαιρίες μέσω αθλητισμού αρχικά εστίασαν στα συνεργατικά παιχνίδια τα οποία 
επανεμφανίζονται διαρκώς σε όλο το πρόγραμμα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο να 
αποδεχτούν και να τηρήσουν οι συμμετέχοντες τους κανόνες χωρίς να γίνεται συζήτηση 
διαρκώς για τη σημασία τους ή κάτι άλλο καθώς αυτό το σημείο είναι ένα από τα μεγα-
λύτερα εμπόδια στην επικοινωνία για πολλούς από τους συμμετέχοντες.

Προσωπικές δεξιότητες
Καθώς η κοινωνική συμπεριφορά αναπτύσσεται έξω από την αντίληψη του ατόμου, 
προωθήθηκαν οι κινητικές δραστηριότητες, η γνωριμία με το σώμα, η βίωση της επιτυ-
χίας και με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων.

Γ. Προσωπικές δεξιότητες

Για οργανωτικούς λόγους, οι συμμετέχοντες σ’ αυτό το πιλοτικό εκπαιδευτικό σχήμα 
δεν συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης πριν και μετά την εκπαίδευση.
Κατά την εκτίμηση των εκπαιδευτών, οι τεχνικές συνεργατικής μάθησης εξέθεσαν τους 
συμμετέχοντες σε μία σειρά καλών εμπειριών. Η αυτοπεποίθηση και η έγνοια  για τους 
άλλους ενδυναμώθηκαν.

Δ. Σχόλια πάνω στην εκπαιδευτική ιδέα / 
  προτάσεις για βελτίωση

Δυστυχώς το SBB είναι προσωρινά σε μία αναστάτωση και η έλλειψη ανθρώπινων πό-
ρων σημαίνει ότι η εκπαίδευση του PRO-SKILLS δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εν τούτοις, 
ένας αριθμός διαφόρων (κυβερνητικών και μη) φορέων έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για 
να εφαρμόσει την ιδέα.

E. Περαιτέρω σχόλια 

Η στενή συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες είναι προαπαι-
τούμενο για μία επιτυχή εφαρμογή αυτής της προσέγγισης που αφορά στον αθλητισμό 
και την υγεία. Παιχνίδια, αθλήματα και ασκήσεις δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέ-
χοντες να συγκεντρώσουν πολλές νέες εμπειρίες σ’ ένα συναισθηματικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Η μη λεκτική επικοινωνία η οποία παίζει έναν σημαντικό ρόλο εδώ, προσπερνά 
πολλά εμπόδια.
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4.5 Συμπέρασμα

Κάθε εκπαιδευτικό πιλοτικό σχήμα απέκτησε μία δική του ταυτότητα ως αποτέλεσμα 
της διαφορετικότητας των ομάδων στόχου και των πλαισίων. Πλευρές της κεντρικής 
εκπαιδευτικής ιδέας του PRO-SKILLS ήρθαν στο προσκήνιο με διαφορετικό βαθμό έμ-
φασης και κατ’ αυτό τον τρόπο μπόρεσαν να ελεγχθούν για τη δυνατότητα εφαρμογής 
τους.

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο
Ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί ένα από τα εκπαιδευτικά πιλοτικά σχήματα για μία πιο 
εκτεταμένη περίοδο, ενσωματώνοντάς το σε μία ήδη υπάρχουσα εκπαιδευτική δομή. 
Για οργανωτικούς λόγους τα τρία άλλα πιλοτικά σχήματα πραγματοποιήθηκαν με τη 
μορφή συνεπτυγμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, έχοντας προηγηθεί συμφωνία μετα-
ξύ εκπαιδευτικών και συμμετεχόντων ότι το πλαίσιο χρόνου ήταν πολύ σύντομο και ότι 
απαιτείται συνέχιση της εργασίας στο πλαίσιο των σεμιναρίων. Εν τούτοις, έγινε επίσης 
προφανές ότι τα συνεπτυγμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια προκάλεσαν πολύ εντατικές 
εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες με τη σειρά τους έγιναν θετικά αποδεκτές. Ανα-
δρομικά, αυτό που φαίνεται να έχει νόημα είναι η διαρκής εκπαίδευση σε μία εκτεταμέ-
νη περίοδο που θα ξεκινά με μία πολυήμερη, έντονη συνάντηση ως αφετηρία.

Εκπαιδευτές
Όλοι οι εκπαιδευτές κατείχαν μία συμπαγή εκπαιδευτική γνώση και είχαν προηγούμενες 
εμπειρίες με τις ομάδες στόχου.
Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη μιας εκπαιδευτικής ομάδας που θα απαρτίζεται από έναν 
αριθμό ατόμων. Ενώ σε δύο από τις εκπαιδευτικές ομάδες τα καθήκοντα μοιράστηκαν 
σύμφωνα με τις ειδικότητες των εκπαιδευτών οι οποίοι εργάστηκαν με τη σειρά του ο 
καθένας, σε κάθε ένα από τα άλλα δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια ένας εκπαιδευτής πήρε 
την κύρια υπευθυνότητα. Οι άλλοι εκπαιδευτές τον υποστήριξαν και περιόρισαν την 
εμπλοκή τους στο ρόλο του παρατηρητή, ώστε να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν 
για περαιτέρω μελέτη τις διαδικασίες της ομάδας. Η αξία αυτών των παρατηρητών ήταν 
αξιοσημείωτη, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο η έκβαση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
είχε πολλή ένταση για τους εκπαιδευτές που έφεραν την κύρια ευθύνη πραγματοποί-
ησής του.

Συμμετέχοντες   
Έλαβαν μέρος στα πιλοτικά εκπαιδευτικά σχήματα τρεις ομάδες με ένα σημαντικό 
αριθμό κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων διαμοιρασμένο στα πιλοτικά εκπαιδευτικά 
σχήματα. Συγκεκριμένα πρώην χρήστες ναρκωτικών, άνεργοι και Ρομά. Οι συμμετέχο-
ντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επαγγελματική προετοιμασία στη Fulda, ήταν 
επίσης σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά μειονεκτούντες εξ’ αιτίας του μεταναστευτικού τους 
υπόβαθρου και των σωματικών και νοητικών τους αδυναμιών.
Όλοι οι συμμετέχοντες πήραν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εθελοντική βάση 
και τους δόθηκαν πριν την έναρξη των σεμιναρίων πληροφορίες για το περιεχόμενο και 
τους στόχους. Έγιναν συζητήσεις εκ των προτέρων στα τρία συνεπτυγμένα εκπαιδευτι-
κά σεμινάρια, έτσι ώστε να καταγραφούν τα κίνητρα και οι προσδοκίες. 

Περιεχόμενο και μέθοδοι
Τα πιλοτικά εκπαιδευτικά σχήματα είχαν διαφορετικό επίκεντρο όσον αφορά στο περι-
εχόμενο και την μεθοδολογία.
Το πρόγραμμα θεάτρου του Wilde Bühne δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της 
ταυτότητας και των επικοινωνιακών κοινωνικών δεξιοτήτων. Στην πορεία, η θεατρική 
δουλειά αποδείχτηκε ότι ήταν ένα πολύ κατάλληλο όχημα. Με τη δέσμευση στους χα-
ρακτήρες του έργου και τις ενότητες αναστοχασμού υποβοηθούμενες από το ημερο-
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λόγιο, στάθηκε δυνατόν να εργαστούν πολύ εντατικά στον αναστοχασμό της ατομικής 
τους ταυτότητας και των συναισθημάτων που την συνοδεύουν. Καθ’ όσο χρόνο ήταν 
εργαζόμενοι μαζί στο θεατρικό έργο, υποδυόμενοι μαζί τους ρόλους στη σκηνή, τούς 
προσφέρθηκαν πολυάριθμα σημεία επαφής για να εξασκήσουν τις κοινωνικές τους δε-
ξιότητες (συνεργατική μάθηση). Το ημερολόγιο και οι ενότητες αναστοχασμού ήταν τα 
εργαλεία που χρησιμοποίησαν για να μεταφέρουν τη μαθησιακή προσέγγιση που βα-
σιζόταν στο βίωμα. Οι συμμετέχοντες εισήχθηκαν αρχικά στο έργο και στις θεατρικές 
ασκήσεις καθαρά από την θεατρική πλευρά, αλλά στη συνέχεια μπόρεσαν, βασιζόμενοι 
στις εμπειρίες τους, να στοχαστούν τη δική τους συμπεριφορά, καθώς επίσης και πλευ-
ρές της δικής τους προσωπικότητας και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και βαθύτερες 
γνώσεις.

Το πιλοτικό εκπαιδευτικό σχήμα του οργανισμού MEKKA για νέους Ρομά αντιμετώπισε 
την ιδιαίτερη πρόκληση να εργαστεί με μία ομάδα στόχου που κατείχε μια πολύ δυνατή 
δική της κουλτούρα (αξίες), η οποία όμως έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά με τη δι-
αφορετικότητά της και το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Ήταν πολύ ωφέλιμο για αυτό το 
εκπαιδευτικό σχήμα το ότι οι εκπαιδευτές κατείχαν πολλών χρόνων πρακτική εμπειρία 
με αυτή την ομάδα στόχου και η εκπαιδεύτρια – η οποία έπαιζε περισσότερο το ρόλο 
παρατηρητή – ήταν η ίδια μέλος μιας ομάδας Ρομά. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο εστίασε 
κυρίως στη συνεργατική μάθηση και δούλεψε για την μετάδοση των κοινωνικών δεξιο-
τήτων μέσω των αναδυόμενων διεργασιών της ομάδας. Μια δυνατή συνοχή της ομάδας 
επιτεύχθηκε η οποία είναι συνδεδεμένη με την κουλτούρα των Ρομά καθώς επίσης και 
επειδή οι συμμετέχοντες διανυκτέρευσαν στο χώρο του σεμιναρίου και βίωσαν ολόκλη-
ρη την καθημερινή ρουτίνα μαζί. Αυτή η συνοχή έχει  διαρκέσει πέρα από το εκπαιδευ-
τικό σεμινάριο και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μία νέα πηγή κοινωνικής συνεύ-
ρεσης. Αν και πολλοί συμμετέχοντες δε γνώριζαν ο ένας τον άλλον πριν το εκπαιδευτικό 
σεμινάριο σύντομα αναπτύχθηκε ένα αμοιβαίο άνοιγμα κουλτούρας και μια καλή ανα-
τροφοδότηση  η οποία με τη σειρά της πρόσφερε γόνιμο έδαφος για να εργαστούν με 
τον εαυτό τους και να προσφέρουν ζωτικά στην ενίσχυση της αυτοαξίας του ατόμου. 

Το επίκεντρο του πιλοτικού εκπαιδευτικού σχήματος της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» ήταν οι προσω-
πικές δεξιότητες και οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης. Παρέστη ανάγκη κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης να προχωρήσει η εργασία στην αντίληψη του εαυτού και στις εσωτε-
ρικές απόψεις των συμμετεχόντων για την αυτορυθμιζόμενη μάθηση. Η χαμηλή αυτο-
εκτίμηση, οι χαμηλές προσδοκίες για αυτοαποτελεσματικότητα αποδείχτηκαν ότι είναι 
τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους άνεργους συμμετέχοντες. Επιπλέον, στην εκπαίδευση 
σχετικά με τις εσωτερικές απόψεις των συμμετεχόντων, έγινε ιδιαίτερη χρήση των τεχνι-
κών παραγωγικής μάθησης. 
Οι ασκήσεις που επελέγησαν είχαν μία ισχυρή βάση στην πραγματική κατάσταση ζωής 
των συμμετεχόντων και με ιδιαίτερη πρόθεση την προαγωγή της ικανότητας των συμμε-
τεχόντων στο σχεδιασμό και την αυτοδιαχείριση. 

Το Πανεπιστήμιο των Εφαρμοσμένων Επιστημών της Fulda κατόρθωσε να καλλιεργήσει 
τις κοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας ως μέσα τον αθλητισμό 
και την άσκηση σε συνδυασμό με στοιχεία της συνεργατικής και εμπειρικής μάθησης. 
Το παιχνίδι αξιοποιήθηκε επισταμένως α) για τη συνεργασία των συμμετεχόντων, β) για 
τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και γ) για την πρακτική εξάσκηση συμμόρφωσης 
σε κανόνες – δεξιότητες. Αυτή η συμμόρφωση είναι σημαντική στο πλαίσιο που έγινε η 
εκπαίδευση για να αποφασιστεί εάν η πελατεία της προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης 
θα τοποθετηθεί στην κατάλληλη εκπαίδευση για εργασία ή όχι. Η συνεργασία ανάμεσα 
σε ειδικούς από διαφορετικά επαγγέλματα στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλη-
τισμού και της υγείας ήταν ιδιαίτερα σημαντική γι’ αυτή την πιλοτική εκπαίδευση και γι’ 
αυτό που προσπαθεί να επιτύχει.
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Εκπαιδευτικά σχήματα και αποτελέσματα
Δεδομένου του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου, ήταν φανερό εκ των προτέρων ότι 
για πολλούς συμμετέχοντες τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ήταν «μόνο» το σημείο έναρξης 
και για να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα θα ήταν αναγκαία η διαρκής εκπαίδευση για μια 
εκτεταμένη περίοδο. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης έκαναν σαφές ότι ακόμα και αυ-
τές οι σύντομες παρεμβάσεις πέτυχαν οριστικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά 
στις απόψεις των συμμετεχόντων για το θέμα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δικής 
τους αντίληψης για τον εαυτό τους. Αλλά όσον αφορά σε πρακτικές δεξιότητες τα απο-
τελέσματα ήταν γρήγορα εμφανή σε μερικές περιπτώσεις. Επίσης ρωτώντας τους θε-
ραπευτές μερικές εβδομάδες μετά την εκπαίδευση ήταν δυνατόν να αποδειχτεί ότι το 
πρόγραμμα θεάτρου πέτυχε μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα. Η εμπλοκή των θεραπευ-
τών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αποδείχτηκε μεγάλης αξίας. Μπορούσαν να 
επιλέξουν διαδικασίες  που δημιουργούνταν κατά τη διάρκεια του θεατρικού προγράμ-
ματος και να τις συνεχίσουν μετά το εκπαιδευτικό σεμινάριο, προάγοντας κατά αυτό 
τον τρόπο τη διατήρηση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και στη 
θεραπευτική τους εργασία. Επίσης υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές για ενίσχυση και 
συμβουλευτική για τους συμμετέχοντες στα συνεπτυγμένα εκπαιδευτικά σχήματα στην 
Ουγγαρία και στην Ελλάδα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες δεν θα αφεθούν σε 
δικές τους επινοήσεις για την αξιοποίηση των νέων γνώσεων και διαδικασιών ανάπτυξης 
όπως επίσης και της προσωπικής αλλαγής που έχουν ξεκινήσει. Για τους συμμετέχο-
ντες στη Fulda, αυτό το είδος υποστήριξης ήταν ήδη εξασφαλισμένο ως αποτέλεσμα 
της ενσωματωμένης αυτής πρωτοβουλίας στην προ-επαγγελματική εκπαίδευση.

Το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξαιρέτως, ανταποκρίθηκαν με έκπληξη και 
θετική διάθεση στις μαθησιακές τεχνικές και προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν, 
αντανακλά ακριβώς το πόσο σπάνια αυτές οι προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται στη συμ-
βατική εκπαίδευση. Επίσης, αντανακλά το γεγονός ότι αυτές οι προσεγγίσεις προσφέ-
ρουν ελκυστικά και αποτελεσματικά εργαλεία για την εισαγωγή των κοινωνικά μειονε-
κτούντων – και επιπλέον για οποιονδήποτε μαθητευόμενο – στη μάθηση με έναν θετικό 
τρόπο που τους βοηθά να ενισχύσουν στην προσωπική τους ανάπτυξη.
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Centre de prévention 
des toxicomanies (CePT)
8-10, rue de la Fonderie 
L-1531 Luxemburg 
Tel.: +352 497777-1  
www.cept.lu

Contacts: Thérèse Michaelis / Aliette Lauff / Astrid Godart / Dr. Carlos Paulos
Το Κέντρο Πρόληψης της Τοξικομανίας (CePT) είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας 
υπεύθυνος για το συντονισμό της πρόληψης της εξάρτησης στο Δουκάτο του Λουξεμ-
βούργου. Το CePT προσδιορίζει την προαγωγή της υγείας ως έναν κεντρικό παράγοντα 
στην πρόληψη της εξάρτησης και προωθεί βασικές γνώσεις και εξειδίκευση μέσα από 
σεμινάρια, εργαστήρια και εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης σε ένα ευρύ φάσμα ενη-
λίκων.

 

Zentrum für empirische pädagogische Forschung (zepf)
(Centre for Educational Research)
Bürgerstraße 23
D-76829 Landau
Tel.: +49 6341 906197
www.zepf.uni-landau.de

Contacts: Dr. Uwe Fischer / Claudia Jung
Το Zepf είναι το κεντρικό ινστιτούτο έρευνας του Πανεπιστημίου Koblenz-Landau στη 
Γερμανία. Τα βασικά καθήκοντα των τεσσάρων αρμοδίων κέντρων, που το απαρτίζουν, 
είναι ο σχεδιασμός, ο επιστημονικός συντονισμός και η αξιολόγηση προγραμμάτων 
στους τομείς της εκπαίδευσης και προαγωγής της υγείας.

 

Azienda Sanitaria Locale (ASL) Milano
Attivita di prevenzione specifica
Via Ippocrate 45
I-20161 Milano
Tel.: +39 28578 2953
www.asl.milano.it

Contact: Dr. Cristina Bergo
H Attività di prevenzione specifica είναι μέρος του δημόσιου συστήματος υγείας στην 
πόλη του Μιλάνου. Ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με εμπορικές επιχειρήσεις και 
εταιρείες σε θέματα προαγωγής της Υγείας και εργασίας με μετανάστες. Εφαρμόζει 
προγράμματα για δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο.
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Irti Huumeista Ry - Vaasan kaupunki, A-neuvola
Mariankatu 13 A 1
FIN-00170 Helsinki
Tel.: +358-400-937 128
www.irtihuumeista.fi

Contact: Ann-Mari Bergström
Το Irti Hummeista ry – Ελεύθερος από ναρκωτικά – είναι ο παλαιότερος μη κυβερ-
νητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός στη Φινλανδία που προσφέρει συμβουλές και 
βοήθεια προς τις οικογένειες των χρηστών ναρκωτικών και τους εξαρτημένους τους. 
Ο σαφής στόχος είναι η πρόληψη και η μείωση της κατανάλωσης ναρκωτικών και των 
συνεπειών τους. Το Ινστιτούτο εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από την εθελοντική ερ-
γασία.

 
MEKKA - Megyei Egészség Kultúrút Koordinúlú Alapútvúny
Bethlen G.u. 25
HU-4400 Nyiregyháza
Tel.: +36 3030 32776

Contacts: Eva Hegyiné Gombkötö, Istvan Bogdandi
Η MEKKA είναι ένας περιφερειακός φορέας που αποσκοπεί στη μείωση των ανισο-
τήτων στην υγεία που προκαλείται από την κοινωνική μειονεξία και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των περιθωριοποιημένων ανθρώπων.

 
Hochschule Fulda - University of Applied Sciences
Marquardstraße 35
D-36039 Fulda
Tel.: +49 661 9640 170 
http://www.hochschule-fulda.de

Contact: Dr. Jan Ries
Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Hochschule Fulda είναι ενεργό στους το-
μείς των επιστημών Αθλητισμού, στην προαγωγή της υγείας, στην απασχόληση, στη 
χρήση των αθλημάτων για την πρόληψη της εξάρτησης και στην αθλητική εκπαίδευση 
μαθητών και εκπαιδευτών αθλημάτων.
 
 
Protasi - Movement for another lifestyle
Sarantaporou St. 20
GR-26223 Patra
Tel.: +30 2610 451 790
http://www.forthnet.gr/protasi

Contact: Angela Passa 
Η «ΠΡΟΤΑΣΗ» είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός αποτελούμενος από εθελοντές 
που εκπαιδεύονται και εργάζονται  (μέσα σε ομάδες) σε προγράμματα για την πρόληψη 
των εξαρτησιογόνων ουσιών στην κοινότητα. 
Ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές για την συμμετοχή σε δημιουργικές 
δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο τους και προωθεί το μοντέλο της παραγωγι-
κής μάθησης για μαθητές εκτός σχολείου.
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Institute for Research and Development “Utrip”
Trubarjeva cesta 13
SI-1290 Grosuplje
Tel.: +386 31 880 520

Contact: Matej Košir
Το Utrip είναι ένα μη κυβερνητικό, ιδιωτικό ινστιτούτο που εμπλέκεται στην ανάπτυξη, 
έρευνα, εφαρμογή, συντονισμό και αξιολόγηση προγραμμάτων για την πρόληψη επι-
κίνδυνων συμπεριφορών των νέων, προάγει την υγεία και τους υγιείς τρόπους ζωής και 
εργάζεται στην ελάττωση των προβλημάτων μεταξύ των γενεών στην κοινωνία.
 
 

Wilde Bühne
Ostendstraße 106a
D-70188 Stuttgart
Tel: +49 711 466060
http://www.wilde-Bühne.de

Contact: Dorothée Nägele
Το Wilde Buehne είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο κοινω-
νικο-πολιτιστικός τόπος συζήτησης (forum) για πρώην εξαρτημένους από ναρκωτικά, 
προλαμβάνει την εξάρτηση χρησιμοποιώντας τη θεατρική εργασία. Επίσης εργάζεται 
με εξαρτημένους, νέους, εκπαιδευτικούς και γονείς στο θέμα της ταυτότητας,

Συνεργαζόμενοι εταίροι:

 

Swiss Federation for Adult Learning
FSEA
Ch. des Plantaz 11a
CH - 1260 Nyon
Tel: +41 22 994 20 12
http://www.alice.ch

Contact: Bernadette Morand-Aymon
Το Swiss Federation for Adult Learning (FSEA) είναι μία ομοσπονδία από οργανισμούς 
που  εμπλέκονται στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων. Τα μέλη του περι-
λαμβάνουν ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, ενώσεις, ανθρώπους υπεύθυνους για την εκ-
παίδευση ενηλίκων σε επίπεδο καντονίων, εκπαιδευτικά τμήματα επιχειρήσεων, καθώς 
επίσης και μεμονωμένα άτομα που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το FSEA 
υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών για την εκπαίδευση ενηλίκων προάγει τη 
δημόσια επίγνωση για τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων και υποστηρίζει τα 
μέλη της ομοσπονδίας για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων τους.
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