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Ενότητα 1: Επισκόπηση του προγράμματος BRAMIR και
Γενική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση

Επισκόπηση του προγράμματος BRAMIR
Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι "ο πληθυσμός των ατόμων στην ΕΕ που βρίσκεται
σε ηλικία που είναι ικανοί για εργασία θα μειωθεί κατά 48 εκατομμύρια (μείωση κατά 16%
μεταξύ 2010 και 2050) ενώ ο πληθυσμός των ηλικιωμένων θα αυξηθεί κατά 58 εκατομμύρια
(αύξηση 77%)".
Εάν αυτές οι δημογραφικές προβλέψεις είναι σωστές, η οικονομική απόδοση και η παγκόσμια
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μπορεί να μειωθούν ριζικά τις επόμενες τρεις δεκαετίες. Η
αξιοποίηση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας ζωής των γενεών που συνταξιοδοτούνται και η
υποστήριξη της συνεχιζόμενης ενεργούς συμμετοχής τους στην κοινωνία καθίσταται πλέον μια
κρίσιμη προτεραιότητα.
Κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, όλα τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης έγιναν χώρες
μετανάστευσης και μόνιμου διακανονισμού. Λόγω ορισμένων περιστάσεων - ανισότητες
εισοδήματος μεταξύ των χωρών, διαδικασίες οικονομικής ολοκλήρωσης και ελλείψεις στην
αγορά εργασίας στις χώρες υποδοχής - η μετανάστευση θα εξακολουθήσει να είναι ένα
αυξανόμενο φαινόμενο τόσο σε αυτές όσο και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Η πραγματικότητα είναι ότι η μετανάστευση έγινε ένα «φυσιολογικό» μέρος της ζωής στην
Ευρώπη. Η πρόκληση για τα κράτη μέλη προκειμένου να προχωρήσουν μπροστά είναι να
ενισχύσουν την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας υποδοχής.

Επισκόπηση του προγράμματος BRAMIR
Το σκεπτικό πίσω από το BRAMIR
Οι πολιτικές και οι κοινωνικές δεξιότητες κατατάσσονται μεταξύ των
βασικών δεξιοτήτων για τη διά βίου μάθηση. Η διασφάλιση ότι τα μέλη των
κοινοτήτων μεταναστών έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις βασικές τους
ικανότητες και να αναπτύξουν αυτές τις σημαντικές δεξιότητες είναι κρίσιμη
για την κοινωνική συνοχή σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή κοινότητα.
Υπάρχει σημαντική εξάρτηση των μεταναστών στη βιώσιμη αγορά εργασίας
στην Ευρώπη, τόσο στο παρόν όσο και για το μέλλον, η οποία είναι
σημαντική για τη μελλοντική ανάπτυξη. Για σκοπούς ισότητας και ένταξης, οι
μετανάστες πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στις τοπικές κοινότητες.
Με την αυξανόμενη προσφυγική κρίση και την άνοδο των εξτρεμιστικών
απόψεων και ενεργειών, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι οι
κοινότητες των μεταναστών έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πολιτικές και
κοινωνικές δεξιότητες για ένταξη.

Επισκόπηση του προγράμματος BRAMIR
Το σκεπτικό πίσω από το BRAMIR
Η αδράνεια των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας είναι συχνότερα δρόμος
χωρίς επιστροφή. Οι έρευνες δείχνουν ότι η παράταση της ενεργού
εμπλοκής των όσων θα συνταξιοδοτηθούν και όσων συνταξιοδοτήθηκαν
πρόσφατα έχει θετικές επιπτώσεις στην προσωπική τους αυτοεκτίμησή, στην
ψυχική και σωματική τους υγεία και ευημερία, και καταπολεμά τον
κοινωνικό αποκλεισμό ενώ παρέχει αναγνώριση στη συνεχιζόμενη αξία τους
για την κοινωνία.
Πολλοί ηλικιωμένοι έχουν εμπειρία μιας ολόκληρης ζωής την οποία μπορούν
να φέρουν στο τραπέζι και έχουν επίσης την ευελιξία να εργάζονται σε
λιγότερο επίσημα περιβάλλοντα.
Η παροχή κατάλληλων οδηγιών για τη δημιουργία παιδαγωγικών δεξιοτήτων
για τους ηλικιωμένους και τους συνταξιούχους αποτελεί σημαντική ευκαιρία
για την ενίσχυση της πρόσληψης εκπαιδευτικών ανάμεσα στην ομάδα-στόχο
και την αξιοποίηση της ‘σιωπηρής’ γνώσης τους για την κοινωνική και
πολιτική πραγματικότητα για την υποστήριξη της ένταξης των μεταναστών.

Επισκόπηση του προγράμματος BRAMIR
Στόχοι & Σκοποί
Το πρόγραμμα BRAMIR προτείνει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πολυεπίπεδου
πλαισίου μάθησης, σχεδιασμένου για την υποστήριξη ηλικιωμένων και
μεγαλύτερων εργαζομένων που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, αλλά και εκείνων
που συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα.
Αυτό το πλαίσιο ενσωματώνει ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης
εκπαιδευτών, ένα εργαλείο δημιουργίας ψυχογραφικού προφίλ και μια ψηφιακή
εργαλειοθήκη πόρων διδασκαλίας για να επιτρέψει και να υποστηρίξει τους
ηλικιωμένους να γίνουν εθελοντές καθηγητές για να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση
της μετανάστευσης στις τοπικές κοινότητες.
Το BRAMIR προτείνει μια αμοιβαία επωφελή διευθέτηση που παρέχει στους
ηλικιωμένους την ευκαιρία να εξακολουθήσουν να συμβάλλουν ενεργά στην
κοινωνία, υποστηρίζοντας παράλληλα τους μετανάστες στο ταξίδι της ένταξής τους.

Επισκόπηση του προγράμματος BRAMIR
Στόχοι & Σκοποί (2)
Η κοινοπραξία του προγράμματος πιστεύει ότι η χρήση της εθνικότητας ή της
χώρας προέλευσης για τον προσδιορισμό των αναγκών των μεταναστών σε
μια χώρα υποδοχής δεν αποτελεί πλέον την κατάλληλη προσέγγιση.
Αντ 'αυτού, το πρόγραμμα BRAMIR έχει αναπτύξει μια καινοτόμο
μεθοδολογία που βασίζεται σε μια ανάλυση των ομάδων sinus milieu®
εντός των κοινοτήτων των μεταναστών.
Αυτή η προσέγγιση ψυχογραφικού προφίλ μπορεί να προσδιορίσει βασικές
μεταβλητές εντός των κοινοτήτων των μεταναστών, λαμβάνοντας υπόψη
κριτήρια όπως η εκπαίδευση, οι κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες, οι
στάσεις, τα ενδιαφέροντα και ο τρόπος ζωής, και συμβάλλει στην ανάπτυξη
των κατάλληλων μαθησιακών πόρων για να υποστηρίξει την απόκτηση
βασικών κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων.

Γενική Προσέγγιση (1)
Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Ενηλίκων και των υπεύθυνων εθελοντών
Η έρευνα που διεξήχθη από τους εταίρους φανέρωσε τη μεγάλη ποικιλία
ικανοτήτων και τη σιωπηρή γνώση που απέκτησαν οι συνταξιούχοι κατά τη
διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.
Η κοινοπραξία του προγράμματος BRAMIR πιστεύει ότι οι παλαιότερες γενιές
της Ευρώπης θα μπορούσαν:
• να βοηθήσουν στην μείωση της έλλειψης ικανών εργαζομένων σε
ορισμένους βασικούς τομείς υποστήριξης μεταναστών και ότι με
κατάλληλη κατάρτιση μπορούν να αξιοποιηθούν για την προώθηση
της ενσωμάτωσης των κοινοτήτων των μεταναστών
• να βελτιώσουν την ποιοτική εμπειρία ζωής των μεταναστών , και
• να ενισχύσουν τις προοπτικές των μεταναστών στην αγορά εργασίας.

Γενική Προσέγγιση (2)
Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Ενηλίκων και των υπεύθυνων εθελοντών
Ο αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντικών Δραστηριοτήτων για την
Προώθηση της Ενεργού Πολιτότητας το 2011 και το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού
Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών το 2012 μπορεί να φανεί στη
σημαντική αύξηση του αριθμού των εθελοντών που έχουν εγγραφεί σε
υπηρεσίες εθελοντικής τοποθέτησης. Ως αποτέλεσμα αυτού, υπάρχει μια
αφθονία αναξιοποίητων ταλέντων που περιμένουν να στηρίξουν τις δράσεις
της κοινοπραξίας του προγράμματος BRAMIR.
Ενώ η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ηλικιωμένων εθελοντών για λόγους
ενσωμάτωσης έχει σημαντική κοινωνική αξία, είναι γεγονός ότι αυτή η ομάδα
συμβάλλει συνεχώς στην ευρωπαϊκή κοινωνία και η ανάγκη της Ευρώπης για
συνεχή συμμετοχή τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας θα αυξάνεται όσο θα
αυξάνεται και ο αριθμός των συνταξιούχων τις επόμενες δεκαετίες. Η
ευθυγράμμιση των ηλικιωμένων εθελοντών με την ανάπτυξη βασικών
δεξιοτήτων των κοινοτήτων των μεταναστών αντιπροσωπεύει μια καινοτόμο
και βιώσιμη νέα σχέση μάθησης.

Γενική Προσέγγιση

(3)

Επεξήγηση της μεικτής προσέγγισης
Στις μέρες μας είναι όλο και πιο συνηθισμένο οι ηλικιωμένοι να είναι
εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου και των υπολογιστών. Φαίνεται
ότι η πιο κατάλληλη μέθοδος παροχής εκπαίδευσης πρέπει να είναι μεικτή.
Να συνδυάζει ταυτόχρονα δηλαδή την πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση
και τη διαδικτυακή εκπαίδευση.
Οι δύο μέθοδοι παράδοσης λειτουργούν πάρα πολύ καλά, καθώς η
συνεδρία πρόσωπο με πρόσωπο θα μπορούσε να επιτρέψει στους
εκπαιδευόμενους να υποστηριχθούν πλήρως για να εργαστούν με τις νέες
τεχνολογίες.

Γενική Προσέγγιση (4)
Αρχές Διδασκαλίας

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Μην υπερφορτώνετε τους
εκπαιδευόμενους με θεωρητικό
περιεχόμενο και παρουσιάσεις
Να έχετε λογική ακολουθία θεμάτων
Δώστε άφθονες ευκαιρίες για να κάνουν
ερωτήσεις και σχόλια/ανατροφοδότηση
Να είστε ευέλικτοι
Χρησιμοποιήστε ποικιλία αισθητηριακών
τρόπων και οπτικών ενδείξεων για να
έχετε την προσοχή των διάφορων τρόπων
μάθησης που υπάρχουν στην αίθουσα
Σεβαστείτε τις προηγούμενες εμπειρίες
των εκπαιδευόμενων
Εξάσκηση τεχνικών ενεργητικής ακρόασης
Να μιλάτε καθαρά
Να κάνετε περίληψη και ανακεφαλαίωση
στο τέλος κάθε συνεδρίας

Τεχνικές Διδασκαλίας

•
•
•
•
•
•
•
•

Μάθηση μιλώντας με άλλους ανθρώπους
Μάθηση δουλεύοντας με κάποιον άλλο
Μάθηση από τους συμμαθητές
Μάθηση κάνοντας πράγματα μόνοι μας
Μάθηση μέσω της επανάληψη των όσων
έχουμε ήδη μάθει
Μάθηση που προκύπτει όταν ζητάμε
συμβουλές
Μάθηση που προκύπτει όταν τυγχάνουμε
επίβλεψης από κάποιον άλλο
Μάθηση μέσω της προσπάθειας και των
λαθών μας.

Γενική Προσέγγιση

(5)

Κατάλογος Γενικών Δεξιοτήτων
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαπολιτισμικές δεξιότητες
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Βασικές δεξιότητες χρήσης Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
Δεξιότητες σχέσεων / διαπροσωπικές
δεξιότητες
Βασικά Αγγλικά / γλωσσικές δεξιότητες
Δεξιότητες αυτοπεποίθησης
Δεξιότητες διδασκαλίας
Επαφή με την ποικιλομορφία
Χιούμορ και Υπομονή
Επίλυση προβλημάτων

Γενική Προσέγγιση
Κατάλογος Πολιτικών Δεξιοτήτων
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πολιτισμική / διαπολιτισμική
ευαισθητοποίηση και ποικιλομορφία
Δεξιότητες επικοινωνίας
Συνεργασία και οικοδόμηση
συναίνεσης
Κοινωνική οργάνωση
Δημοκρατική λήψη αποφάσεων
Αξιολόγηση της σκοπιμότητας από την
κοινωνική δράση και δέσμευση
Πρακτικές ενεργού πολιτότητας
Κριτική σκέψη
Διαχείριση
Δημιουργία και ανάλυση πολιτικής
Έρευνα και μέθοδοι έρευνας

(6)

Κατάλογος Κοινωνικών
Δεξιοτήτων
•
•
•
•
•

Δεξιότητες σχέσεων
Κοινωνική ευαισθητοποίηση
Αυτό-διαχείριση
Αυτογνωσία
Ευθύνη για λήψη αποφάσεων

Εισαγωγικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
BRAMIR
Ενότητα2: Εισαγωγή στο πρόγραμμα ΕΤΕ
(Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή)

Περιεχόμενα
• Εισαγωγή: Ευρήματα από την έρευνα
• Βασικοί τομείς δεξιοτήτων που πρέπει να μας
απασχολήσουν
• Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών
• Δομή του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
• Οδηγίες
• Συστάσεις και συμβουλές

Ευρήματα από την έρευνα
Προγράμματα υποστήριξης μεταναστών ή / και υφιστάμενα εργαλεία και
πόροι ως παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής που μπορεί να αξιοποιήσει το
BRAMIR, δεδομένου ότι όλα εστιάζουν στην υποστήριξη της κοινωνικής
ενσωμάτωσης των μεταναστών, των προσφύγων ή των αιτητών ασύλου
και της ένταξης τους στην αγορά εργασίας, μέσω διαφόρων προοπτικών και
μεθόδων.
Κοινωνική και νομική βοήθεια, μαθήματα γλώσσας, επαγγελματική
κατάρτιση, κοινωνική και (δια)πολιτισμική διαμεσολάβηση, εκπαίδευση για
(αυτο)-κατάρτιση, καθοδήγηση και εντοπισμός κατάλληλων δομών και
αρχών απασχόλησης, δικτύωση, στήριξη στην πρόσβαση στην αγορά
εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων εργοδότησης και
επαγγελματικών τοποθετήσεων), προώθηση της συμμετοχής των πολιτών
στις μεταναστευτικές κοινότητες, προετοιμασία πολιτικών συστάσεων για
την εκπαίδευση των μεταναστών για ένταξη, παροχή βοήθειας στους
ανθρώπους για να μπορούν να βοηθήσουν και να εκπροσωπούν ενεργά τους
εαυτούς τους.

Βασικοί τομείς δεξιοτήτων που
πρέπει να μας απασχολήσουν
Οι πιο απαραίτητες βασικές δεξιότητες για το πρόγραμμα της
εκπαίδευσης εκπαιδευτών του BRAMIR είναι:
• Διαπολιτισμικές δεξιότητες (αλλά αποφεύγοντας τα κλισέ) (IT,
AT, FR, DE, IE, RO, CH)
• Δεξιότητες επικοινωνίας (IT, AT, FR, CY,DE, IE)
• Βασικές δεξιότητες πληροφορικής (IT, AT, FR, IE, RO)
• Σχέσεις / διαπροσωπικές δεξιότητες (ενσυναίσθηση, ενεργή
ακρόαση, ανοχή, διαχείριση ομάδας ) (IT, AT, FR, RO)
• Βασικά αγγλικά / γλωσσικές δεξιότητες ( IT, AT, FR, RO)
• Δεξιότητες αυτοπεποίθησης(IT, RO, CH)
• Δεξιότητες διδασκαλίας (IT, FR, CH)
• Αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας / ενίσχυση των δεξιοτήτων
ποικιλομορφίας (IT, AT, DE)
• Δεξιότητες αυτοανάλυσης / αυτογνωσίας (IT, CH)

Εισαγωγή στο πρόγραμμα ΕΤΕ
(Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή) (ΙΟ4)
Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού των
ηλικιωμένων εθελοντών για την υποστήριξη της ένταξης των
μεταναστών και την εξασφάλιση ποιοτικών αποτελεσμάτων τόσο για
τους ηλικιωμένους εθελοντές όσο και για τις κοινότητες μεταναστών
που συμμετέχουν στις συνταιριασμένες συνεργασίες του BRAMIR.
Προκειμένου να πετύχει αυτούς στους στόχους, το
πρόγραμμα της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών αποτελείται από 8
ενότητες οι οποίες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των βασικών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων που χρειάζονται οι ηλικιωμένοι εθελοντές
για τους νέους ρόλους τους ως σύμβουλοι ενσωμάτωσης
μεταναστών. Οι 8 αυτές ενότητες έχουν ως στόχο και την βελτίωση
της αυτοπεποίθησης και της ευαισθητοποίησης των ηλικιωμένων
εθελοντών έτσι ώστε να διατηρήσουν τη φροντίδα του εαυτού τους
καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής σχέσης τους με τις
κοινότητες των μεταναστών.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα ΕΤΕ
(Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή) (ΙΟ4)
Όλο το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
αποτελείται από 150 ώρες μελέτης, ως ακολούθως:
- Πρόσωπο με πρόσωπο: 5 ώρες ανά ενότητα (8 x 5 = 40 ώρες)
- Διαδικτυακό και αυτόνομο περιεχόμενο: (ψηφιακοί πόροι, μελέτες
περιπτώσεων, εγχειρίδια, ασκήσεις, βίντεο-διαλέξεις κ.λπ.) - 13 ώρες ανά
ενότητα (8 x 13 = 104 ώρες)
- Εργασίες αξιολόγησης και Επίδειξη: οι υπόλοιπες 6 ώρες θα διατεθούν για την
αξιολόγηση ολόκληρου του προγράμματος σπουδών - 3 ώρες για κάθε ομάδα για
να αποφασίσει τον καλύτερο τρόπο αξιολόγησης των μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει 18 ώρες εκμάθησης (με αξιολόγηση 45 λεπτών ως
καθορισμένη εργασία, περιοδικό εκπαιδευόμενου ή επίδειξη δεξιοτήτων).

Δομή του προγράμματος ΕΤΕ
(Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή) (ΙΟ4)
Στόχος του προγράμματος
• Η ανάπτυξη των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων
των ηλικιωμένων εθελοντών ως υποστήριξη στους νέους
ρόλους τους ως μέντορες και σύμβουλοι σε μέλη
κοινοτήτων μεταναστών.
• Αυτό το μέρος του προγράμματος αναπτύσσει τις μαλακές
δεξιότητες των ηλικιωμένων εθελοντών έτσι ώστε να
μπορούν να επιδείξουν ενσυναίσθηση, υπομονή και ανοχή
κατά τη βοήθεια στους μετανάστες να νιώσουν πιο
ενσωματωμένοι
Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, Κατανόηση και Επικοινωνία

• Ενότητες 1-4:

Σχέσεις και Διαπροσωπικές Δεξιότητες
Προσωπική αποτελεσματικότητα και αυτοδιαχείριση
Κρίσιμη σκέψη & Επίλυση προβλημάτων

Δομή του προγράμματος ΕΤΕ
(Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή) (ΙΟ4)
Στόχος του προγράμματος
• Η ανάπτυξη των εφαρμοσμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
που απαιτούνται για τους ηλικιωμένους εθελοντές
προκειμένου να είναι καλοί στην επικοινωνία, καλοί
μέντορες και διευκολυντές ομάδας.
• Αυτό το μέρος του προγράμματος θα επικεντρωθεί στις
πρακτικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι ηλικιωμένοι
εθελοντές για να καθοδηγήσουν διαφορετικές ομάδες και να
διευκολύνουν την άτυπη μάθηση, όπου αυτό είναι
απαραίτητο.
• Ενότητες 5-8:

Δεξιότητες επικοινωνίας, γλώσσας και ομαδικής εργασίας
Δεξιότητες Διευκόλυνσης
Δεξιότητες Διδασκαλίας
Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής

Δομή του προγράμματος ΕΤΕ
(Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή) (ΙΟ4)
Εργαστήρια Πρόσωπο με πρόσωπο :
• Κάθε ενότητα θα περιέχει 5 ώρες διδασκαλίας Πρόσωπο Με
Πρόσωπο. 2 x 2,5 ώρες μαθήματα που θα παραδοθούν ως πρακτικά
και διαδραστικά εργαστήρια με ηλικιωμένους εθελοντές.
• Κάθε ενότητα θα περιλαμβάνει 13 ώρες αυτο-κατευθυνόμενης
μάθησης (υπάρχοντες πόροι και εγχειρίδια τόσο στο διαδίκτυο όσο
και σε φυσική μορφή, καθώς επίσης και ανάπτυξη των δικών τους
ψηφιακών πόρων).

Εισαγωγή
και Στόχοι

Βασικό
Περιεχόμενο
Μάθησης

Προβληματισμός
& Μεταφορά

Aξιολόγηση
και προοπτικές

Δομή του προγράμματος ΕΤΕ
(Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή) (ΙΟ4)
Αρ.
Ενότητας

Τίτλος Ενότητας

1.
2.
3.
4.

Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, κατανόηση και επικοινωνία
Σχέσεις και Διαπροσωπικές Δεξιότητες
Προσωπική αποτελεσματικότητα και αυτοδιαχείριση
Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

5.
6.
7.
8.

Δεξιότητες επικοινωνίας, γλώσσας και ομαδικής εργασίας
Δεξιότητες Διευκόλυνσης
Δεξιότητες Διδασκαλίας
Βασικές δεξιότητες πληροφορικής
Αξιολόγηση
Σύνολο

Μέση
Διάρκεια
18ω
18ω
18ω
18ω
18ω
18ω
18ω
18ω
6ω
150ω

Οδηγίες
•
•
•
•
•

Μην υπερφορτώνετε τους
εκπαιδευόμενους με θεωρητικό
περιεχόμενο
Να χρησιμοποιείτε ανέκδοτα και
ιστορίες
Να έχετε επίγνωση της γλώσσας
του σώματος του
εκπαιδευόμενου
Να έχετε λογική ακολουθία
θεμάτων
Ενθαρρύνετε την παροχή
ανατροφοδότησης

•
•
•
•
•
•

Να είστε ευέλικτοι
Ποικιλία αισθητηριακών τρόπων
και οπτικών ενδείξεων
Σεβαστείτε τις προηγούμενες
εμπειρίες των εκπαιδευόμενων
Εξάσκηση τεχνικών ενεργητικής
ακρόασης
Να κάνετε περίληψη και
ανακεφαλαίωση
Να κάνετε ερωτήσεις

Συστάσεις και συμβουλές
•

Χρησιμοποίησε το πρόγραμμα ΕΤΕ σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο του
Εισαγωγικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος και το πόρταλ Ηλεκτρονικής
Μάθησης

•

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο και χωρισμένο σε
ενότητες. Οι ενότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα

•

Χρησιμοποιήστε μεικτή μέθοδο για την παράδοση της εκπαίδευσης, μιας
και συνδυάζει τόσο την πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση όσο και την
διαδικτυακή εκπαίδευση.

Εισαγωγικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
BRAMIR
Ενότητα 3: Εισαγωγή στα Εργαλεία Δημιουργίας
Ψυχογραφικού Προφίλ

Εργαλεία Δημιουργίας Ψυχογραφικού
Προφίλ
§ Θεωρητικές προσεγγίσεις του Εργαλείου
Δημιουργίας Ψυχογραφικού Προφίλ
§ Στόχοι του Εργαλείου Δημιουργίας Ψυχογραφικού
Προφίλ για το BRAMIR
§ Πώς να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Δημιουργίας
Ψυχογραφικού Προφίλ

Εργαλεία Δημιουργίας Ψυχογραφικού
Προφίλ
Σύμφωνα με τη θεωρία
του John Holland,
οι περισσότεροι άνθρωποι
έχουν ένα από έξι τύπους
χαρακτήρα:
RIASEC

Εργαλεία Δημιουργίας Ψυχογραφικού
Προφίλ
§ Ο Carl Gustav Jung (1875 – 1961) ήταν ένας Ελβετός
ψυχίατρος και ψυχαναλυτής (αρκετή θεωρία)
§ Τη δεκαετία του 1920s, η θεωρία του Jung έπεσε στην
αντίληψη της Katharine Cook Briggs, η οποία αργότερα
συνέγραψε ένα δείκτη προσωπικότητας ο οποίος
χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα και ονομάζεται MyersBriggs Type Indicator® (MBTI®)

Εργαλεία Δημιουργίας Ψυχογραφικού
Προφίλ
Αυτή η προσέγγιση μας επέτρεψε να καταφέρουμε να
ορίσουμε και να περιγράψουμε διαφορετικούς τύπους
προσωπικότητας
§ Αναλυτές- Διαίσθηση και Σκέψη
§ Διπλωμάτες- Διαίσθηση και Αισθήματα
§ Sen–nels – Παρατήρηση και Κρίση
§ Εξερευνητές- Παρατήρηση και Διερεύνηση

Εργαλεία Δημιουργίας Ψυχογραφικού
Προφίλ
Ορισμός των Εργαλείων Δημιουργίας Ψυχογραφικού
Προφίλ στο BRAMIR
Το προφίλ βασίζεται στα ακόλουθα:
§ Τρόπο ζωής, πεποιθήσεις, αξίες και προσωπικότητα
§ τη χρήση προσωπικών χαρακτηριστικών ή μοντέλων
συμπεριφοράς για να προβούμε σε γενικεύσεις για ένα
άτομο

Εργαλεία Δημιουργίας Ψυχογραφικού
Προφίλ
Εργαλείο Δημιουργίας Ψυχογραφικού Προφίλ στο BRAMIR
§ Συνταιριάζει ηλικιωμένους εθελοντές και μετανάστες για
να δημιουργήσει βιώσιμες σχέσεις μάθησης
§ Για απόκτηση μιας βαθύτερης κατανόησης των προφίλ
που συναντάμε ανάμεσα σε μετανάστες και ηλικιωμένους
§ Για εντοπισμό ενός κοινού σημείου εκκίνησης εάν αυτές οι
μεταβλητές συμφωνούν

Εργαλεία Δημιουργίας Ψυχογραφικού
Προφίλ

§ Η ιστοσελίδα h—ps://www.16personali–es.com/ προσφέρει τεστ
προσωπικότητας που διατίθεται σε αρκετές γλώσσες, το οποίο ακολουθεί
την μεθοδολογία Myers-Briggs που μπορεί να μας βοηθήσει να ορίσουμε το
προφίλ τόσο των μεταναστών όσο και των ηλικιωμένων εθελοντών.
§ Οι συνεντεύξεις / ερωτηματολόγια για τις τιμές-στόχους και τα χόμπι θα
πρέπει να υλοποιηθούν.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Δημιουργίας Ψυχογραφικού Προφίλ
Τα χαρακτηρΠροετοιμασία, διεξαγωγή και ερμηνεία
ιστικά ενός επιτυχημένου προφίλ είναι:

Εργαλεία Δημιουργίας Ψυχογραφικού
Προφίλ
Αρχές και καθήκοντα
§ Διαφάνεια
§ Θετικό κλίμα
§ Ευνοϊκές συνθήκες
§ Αντίληψη και χειρισμός των
συναισθημάτων
§ Εκτίμηση
§ Εθελοντικό και με προσωπική
βούληση
§ Ανατροφοδότηση / Αξιολόγηση /
Διερμηνεία

Εργαλεία Δημιουργίας Ψυχογραφικού
Προφίλ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Εισαγωγικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
BRAMIR
Ενότητα 4 - Εισαγωγή στην ηλεκτρονική
μάθηση

ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ
Εισαγωγή στην ηλεκτρονική μάθηση
• Τι σημαίνει ηλεκτρονική μάθηση;
• Τι εννοούμε όταν λέμε "ηλεκτρονική;"
• Ποιες είναι οι λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την
ηλεκτρονική μάθηση;

Ηλεκτρονική μάθηση – 1ος Ορισμός
• Το 2001, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημιούργησε ένα
σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική μάθηση για το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Σκέψεις για την
εκπαίδευση του αύριο».

• Το έγγραφο ορίζει την ηλεκτρονική μάθηση ως τη χρήση
τεχνολογιών πολυμέσων και του Διαδικτύου για τη βελτίωση της
ποιότητας της μάθησης, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση σε
πόρους και υπηρεσίες, την ανταλλαγή και τη συνεργασία μεταξύ
των ανθρώπων που βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον.

Ηλεκτρονική μάθηση – 2ος Ορισμός
•

Το 2008, ο Richey καθόρισε την εκπαιδευτική τεχνολογία ως «την μελέτη και
ηθική πρακτική για τη διευκόλυνση της μάθησης και τη βελτίωση των
επιδόσεων μέσω της δημιουργίας, χρήσης και διαχείρισης κατάλληλων
τεχνολογικών διαδικασιών και πόρων".

•

Αυτοί οι δύο ορισμοί εισάγουν τα κύρια στοιχεία της ηλεκτρονικής μάθησης.

•

Λαμβάνει χώρα σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, χρησιμοποιεί διαφορετικά
είδη πολυμέσων, πρέπει να σέβεται τα πρότυπα ποιότητας και να
διευκολύνει τη μάθηση. Απλοποιεί την πρόσβαση στην εκπαίδευση και
πρέπει να είναι προσβάσιμη. Προάγει την ανταλλαγή μεταξύ διαφόρων
συμμετεχόντων σε όλο τον κόσμο, προάγοντας έτσι τον διαπολιτισμικό
διάλογο.

Η Εξέλιξη της Μάθησης

Παραδείγματα ηλεκτρονικής μάθησης
•

Η ηλεκτρονική μάθηση παρέχεται όχι μόνο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (όπως στο Coursera h—ps://www.coursera.org/) αλλά και από
ΜΚΟ (όπως το Oxfam Edu από το Oxfam Italia στην Ιταλία
h—p://edu.oxfam.it/), impact funds (όπως το Acumen
h—ps://www.plusacumen.org/courses/social-entrepreneurship-101), και
διεθνή oργανισμούς (όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης
h—ps://www.coe.int/en/web/north-south-centre/elearning-course-globaleduca–on-the-ci–zenship-dimension-).

•

Μπορούν να απευθύνονται στους εκπαιδευόμενους, είτε σε νέους είτε σε
ενήλικες, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και μπορούν να ενσωματώσουν
μεθόδους τόσο επίσημης όσο και μη τυπικής εκπαίδευσης. Κάθε μάθημα
έχει συγκεκριμένους στόχους (όπως αυτό για παράδειγμα
h—ps://ec.europa.eu/epale/en/blog/higher-educa–on-online-learningpla¢orm-refugees ή αυτό h—ps://erasmusplusols.eu/it/ ), μπορεί να έχουν
όριο ηλικίας (όχι απαραίτητα) και συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους
και αποτελέσματα.

Ηλεκτρονική Μάθηση
• Ορισμένα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης έχουν δάσκαλο που σας
ακολουθεί κατά τη διάρκεια της μελέτης σας και είναι διαθέσιμος για
να απαντήσει σε ερωτήσεις και απορίες σας και να σας δώσει
ανατροφοδότηση σχετικά με τις εργασίες σας.
• Αυτά συνήθως προβλέπουν χρέωση και παρέχουν στους
εκπαιδευόμενους πιστοποιητικό συμμετοχής με βαθμούς ή
διατίθενται στους συμμετέχοντες μέσω υποτροφιών.
• Η πλειοψηφία των μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης δεν έχει
εκπαιδευτή, αλλά σας παρέχει όλες τις οδηγίες βήμα προς βήμα για
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος και πολύ συχνά είναι
δωρεάν.

Ηλεκτρονική Μάθηση
Για να δημιουργήσετε ένα μάθημα, οι πάροχοι επιλέγουν μια προσέγγιση:
• Μπορεί να είναι Μάθε – Σκέψου– Δράσε ή
• Αφομοίωσε– Κάνε – Συνδέσου
από τον William Hortons
Ως εκ τούτου, τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης σας προσφέρουν θεωρητικό
υλικό ως βάση, ώστε να μπορέσετε να κτίσετε τις γνώσεις σας μέσα από διάφορα
είδη μέσων (βίντεο-διαλέξεις, podcast, Ted Talks, εκθέσεις, άρθρα και άλλο
γραπτό υλικό που μπορείτε να κατεβάσετε).
Όλα τα παραπάνω ενδεχομένως να θεωρηθούν ως παθητικές δραστηριότητες
εάν δεν ακολουθηθούν από το βιωματικό και/ή το ανακλαστικό βήμα,
προκειμένου να μετατρέψουν τις ληφθείσες πληροφορίες σε καλά κατανοητές
γνώσεις και ικανότητες.
Οι μελέτες περίπτωσης, δραστηριότητες που εμπλέκουν ενεργά τον
εκπαιδευόμενο αλλά και η δημιουργία μιας ομάδας με διαδικτυακούς
συμμετέχοντες μπορεί να βοηθήσουν στον περαιτέρω προβληματισμό. Το
τελευταίο βήμα συνδέει αυτό που έχει μαθευτεί και αποκτηθεί με κάτι που
πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην πραγματική ζωή, κάτι που μας ενδυναμώνει.

Συγχρονισμένη και
Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση
Παρακολουθείστε το βίντεο: h—ps://www.youtube.com/watch?v=nNuYcAHVALM

Έπειτα ταξινομήστε τις παρακάτω δραστηριότητες σε συγχρονισμένη ή
ασύγχρονη μάθηση:
Συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Πίνακες συζητήσεων
Δάσκαλος διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο με ανατροφοδότηση
Διαδικτυακοί Χώροι συνομιλίας (chat rooms) ή εικονικές αίθουσες
διδασκαλίας όπου όλοι είναι σε απευθείας σύνδεση και συνεργάζονται
ταυτόχρονα
• Συζητήσεις στο Skype
• Έγγραφα Hypertext
•
•
•
•
•

• Blogs, Ηχητικά μαθήματα και βιντεομαθήματα

Πλεονεκτήματα της συγχρονισμένης
ηλεκτρονικής μάθησης
• Η συνεργατική μάθηση συμβαίνει όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν
μαζί
• Οι γνώσεις μπορούν να κτιστούν από τη βάση προς τα πάνω
ξεκινώντας από τους εκπαιδευόμενους
• Η ενεργή ακρόαση βελτιώνεται
• Μπορεί να εφαρμοστεί η μεθοδολογία εκπαιδευόμενος-προςεκπαιδευόμενο
• Ενισχύονται οι συζητήσεις και οι ανταλλαγή απόψεων
• Το ίδιο θέμα μπορεί να παρουσιαστεί από διαφορετικές
οπτικές γωνίες
• Η αλληλοβοήθεια είναι ένα πρόσθετο εργαλείο για την
επίτευξη των μαθησιακών στόχων

Πλεονεκτήματα της ασύγχρονης
ηλεκτρονικής μάθησης
• Το χρονοδιάγραμμα είναι πιο ευέλικτο
• Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν το δικό τους ρυθμό
• Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος έχει δυσκολίες
(προβλήματα υγείας, ταξιδεύει ή έχει ευθύνη φροντίδας)
μπορεί να αποφασίσει ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να
παρακολουθήσει τα μαθήματα
• Δημιουργεί περιβάλλον χαμηλού άγχους
• Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει/ακούσει αρκετές φορές τις
διαλέξεις, τα podcasts και τα βίντεο
• Υπάρχει περισσότερος χώρος για προσωπική ανασκόπηση

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής
μάθησης

Συχνά είναι δωρεάν ή σε πολύ μειωμένη τιμή
Παρέχει πρόσφατη και καθημερινά διαθέσιμη μάθηση
Παρέχει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικού υλικού και πόρων
Ευκαιρία συναναστροφής με χιλιάδες σπουδαστές από όλο τον κόσμο
Μπορείτε να συμμετέχετε από όπου κι αν βρίσκεστε
Περισσότερη άνεση και λιγότερη πίεση και μπορεί να προσαρμοστεί στους
ρυθμούς σας
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επικεντρωθούν σε στοιχεία ενός
προγράμματος που χρειάζονται να μάθουν και μπορούν να παραλείψουν
αυτά που ήδη γνωρίζουν
Οι στόχοι του μαθήματος, οι μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα
περιγράφονται σαφώς, γεγονός που συμβάλλει στη γνώση σας
Μπορείτε να εμπλέξετε άλλους ανθρώπους που γνωρίζετε (χωρίς κάποιο
περιορισμό) και να σχηματίσετε μια ομάδα που θα μάθει μαζί σας
Βελτιώνει τις δεξιότητες του εκπαιδευόμενου με τους ηλ. υπολογιστές

Μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής
μάθησης
• Χωρίς εκπαιδευτή οι εκπαιδευόμενοι είναι πιο πιθανό να
εγκαταλείψουν
• Οι εκπαιδευόμενοι που δυσκολεύονται με τα διαδικτυακά
μαθήματα είναι πιθανόν να μείνουν πίσω
• Αδυναμία ανταπόκρισης σε ανάγκες μαθητών που μπορεί να
χρειάζονται το είδος της βοήθειας που παρέχεται στα
παραδοσιακά μαθήματα
• Εάν οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την
ικανότητα χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών, μπορεί να δυσκολευτούν να προχωρήσουν στην
εκμάθηση τους (το αποκαλούμενο ψηφιακό χάσμα)
• Απαιτείται πρόσβαση σε υπολογιστή και σύνδεση στο
διαδίκτυο

Συμβουλές για να αξιοποιήσετε στο
έπακρο την ηλεκτρονική μάθηση
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε υπολογιστή και αξιόπιστη σύνδεση στο
διαδίκτυο.
• Να ξέρετε καλά τους μαθησιακούς σας στόχους.
• Διαβάστε πολύ προσεκτικά τους στόχους του μαθήματος, την
περιγραφή, τη μορφή, το πρόγραμμα και τις προσδοκίες .
• Ρυθμίστε το μαθησιακό περιβάλλον σας έτσι ώστε να μπορείτε να
συγκεντρωθείτε. Το γεγονός ότι μπορεί να είστε στο σπίτι δεν σημαίνει
ότι είναι εντάξει να δέχεστε παρεμβολές.
• Προσαρμόστε το σχέδιο μελέτης σας.
• Επιλέξτε μια ομάδα με την οποία θα μελετάτε μαζί! Το διάβασμα θα
ενθαρρύνεται περισσότερο αν το κάνετε με άλλους ανθρώπους, είτε
online είτε oﬄine.
• Να συμμετέχετε σε online συζητήσεις, εάν η πλατφόρμα σας επιτρέπει
να το κάνετε.
• Να έχετε δυνατό κίνητρο!

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του
BRAMIR
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του BRAMIR υποστηρίζει μια
σειρά από καινοτόμα διαδικτυακά μαθήματα,
συμπεριλαμβανομένων:
• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών;
• Ψηφιακή Εργαλειοθήκη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: h—ps://www.bramir.eu/

Ψηφιακή Εργαλειοθήκη BRAMIR
Εργαλεία πολιτικών
ικανοτήτων

Εργαλεία κοινωνικών
ικανοτήτων

• Δημιουργία Επφών

• Κουλτούρα & Αντίληψη

• Πληροφόρηση/Ενημέρωση

• Αποτελεσματική Επικοινωνία

• Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

• Στερεότυπα & Προκαταλήψεις

• Εθελοντισμός & Κοινοτική
Ανάπτυξη

• Αποτύπωμα

• Εκστρατείες & Υπεράσπιση

• Η ιστορία μου

Ψηφιακή Εργαλειοθήκη BRAMIR
Κάθε εργαλείο που αναπτύχθηκε έχει τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
•

Παρουσίαση PowerPoint με ηχητικό αρχείο και υπότιτλους
Ηχητικό αρχείο
Εικονογραφημένο εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο εκπαιδευτών
Βοηθήματα εκπαιδευτών που περιλαμβάνουν τα φύλλα εργασίας, φυλλάδια
κ.α.

Η χρήση των εργαλείων/πόρων είναι αρκετά εύκολη. Κάθε εργαλείο/πόρος
συνοδεύεται με ένα Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτή το οποίο περιγράφει
ακριβώς τι προσπαθεί να επιτύχει το εργαλείο/πόρος.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ: h—ps://www.bramir.eu/

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος μας
και ακολουθείστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
www.bramir.eu
facebook.com/bramir.eu/

