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Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του BRAMIR
Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η αξιοποίηση του δυναμικού των ηλικιωμένων
εθελοντών για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των μεταναστών και η εξασφάλιση
ποιοτικών αποτελεσμάτων τόσο για τους ηλικιωμένους εθελοντές όσο και για τις κοινότητες
μεταναστών που συμμετέχουν στις σχέσεις συνταιριάσματος του BRAMIR.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η κοινοπραξία του BRAMIR εργάστηκε για την ανάπτυξη
στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και πόρων που καλύπτουν τις εντοπισμένες
ανάγκες των εθελοντών και των μεταναστών.
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιωμένους
εθελοντές και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων
τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν ποιοτικές συνεργασίες καθοδήγησης με
μετανάστες και να υποστηρίξουν την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική τους
ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο.

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που πρέπει να καλυφθεί στην
πρόσωπο με πρόσωπο φάση του προγράμματος της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του BRAMIR.
Ως εκ τούτου, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων
παιδαγωγικών προσεγγίσεων και προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών / μαθησιακών πόρων.
Είναι δομημένο σε δύο βασικά μέρη:
è

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή του BRAMIR, το οποίο παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και
καθοδήγηση βήμα προς βήμα για την υλοποίηση του προγράμματος,

è

Εγχειρίδιο Πόρων για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών του BRAMIR, το οποίο παρέχει
πρακτικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων, περιεχομένου, φύλλων
εργασίας και προτύπων, για να υλοποιηθούν άμεσα από ηλικιωμένους εθελοντές σε
τάξη / πρόσωπο με πρόσωπο.
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύσσεται βάσει των μαθησιακών αποτελεσμάτων που
ορίζονται στην «Συνοπτική έκθεση έρευνας O1» και διατίθεται σε όλες τις γλώσσες των
χωρών που συμμετέχουν - δηλαδή στα γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,
ρουμάνικα και φινλανδικά.

Ξεκινώντας το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του BRAMIR
Εκτός από τις σημειώσεις για τον Εκπαιδευτή που παρέχονται σε όλο το πρόγραμμα, τα
παρακάτω είναι ειδικά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την υλοποίηση του
προγράμματος:
è Πριν ξεκινήσετε την εκπαίδευση, σκεφθείτε το ενδεχόμενο να ρωτήσετε τους

εκπαιδευόμενους να σας πουν τους λόγους για τους οποίους συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του BRAMIR και τι πιστεύουν ότι θα
κερδίσουν μέσα από αυτό.
è Μάθετε την προηγούμενη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία/υπόβαθρο των

εκπαιδευόμενων - είναι σημαντικό να εντοπίσετε τις δεξιότητες που υπάρχουν μέσα
στην αίθουσα.
è Κατανοήστε τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων - μάθετε τι γνωρίζουν ήδη και τι

θέλουν να μάθουν έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι οι
προσδοκίες τους συμφωνούν με το τι είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσα από αυτό το
πρόγραμμα.
è Κάντε ξεκάθαρο ότι αυτή η εκπαίδευση στοχεύει στο να τους υποστηρίξει για να

εργαστούν ως σύμβουλοι ενσωμάτωσης των μεταναστών στις κοινότητές τους και ότι
δεν στοχεύει στο να καθορίσει κάποιο είδος προγράμματος για το μελλοντικό έργο
τους όσον αφορά στην ενσωμάτωση.
è Υπενθυμίστε στους εκπαιδευόμενους ότι αυτή η εκπαίδευση είναι απλώς το σημείο

εκκίνησης για να τους βοηθήσει να ξεκινήσουν τη δουλειά τους μέσα στις κοινότητες
των μεταναστών, βοηθώντας όσους έχουν χαμηλότερη πρόσβαση στην παροχή
υπηρεσιών. Δεν είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα τους
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δώσει όλες τις γνώσεις που χρειάζονται για να βοηθήσουν τους άλλους, αλλά θα
παράσχει τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες.
è Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους ηλικιωμένους

εθελοντές στον νέο τους ρόλο ως σύμβουλοι ενσωμάτωσης μεταναστών. Συνεπώς, οι
εκπαιδευτές πρέπει να εργαστούν έτσι ώστε να καταφέρουν να κάνουν τους
εκπαιδευόμενους να μην είναι εξαρτημένοι, να αναπτύξουν ανεξάρτητη δράση και
να έχουν τον έλεγχο της δικής τους μάθησης. Αυτό θα τους βοηθήσει να είναι πιο
σίγουροι όταν θα αρχίσουν να συμμετέχουν στην καθοδήγηση των μεταναστών.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του BRAMIR: Επισκόπηση
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του BRAMIR αποτελείται από οκτώ ενότητες
μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα, το εύρος και
το επίπεδο εκμάθησης και την ανάπτυξη των ικανοτήτων που αναμένεται.
Η προτεινόμενη διάρκεια αυτού του προγράμματος είναι 150 ώρες συνολικής μάθησης,
όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αρ.
Ενότητας

Τίτλος Ενότητας

Μέση
Διάρκεια

1.

Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, κατανόηση και επικοινωνία

18ω

2.

Σχέσεις και Διαπροσωπικές Δεξιότητες

18ω

3.

Προσωπική αποτελεσματικότητα και αυτοδιαχείριση

18ω

4.

Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

18ω

5.

Δεξιότητες επικοινωνίας, γλώσσας και ομαδικής εργασίας

18ω

6.

Δεξιότητες Διευκόλυνσης

18ω

7.

Δεξιότητες Διδασκαλίας

18ω
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8.

Βασικές δεξιότητες πληροφορικής

18ω

Αξιολόγηση

6ω
Σύνολο

150ω

Αυτή είναι η προτεινόμενη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, το πρόγραμμα όμως έχει
σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο και χωρισμένο σε ενότητες. Αυτό σημαίνει ότι είναι στη
διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτή να τροποποιήσει το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες
του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες κατάρτισης των ηλικιωμένων εθελοντών που
παρακολουθούν το πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει να
παραλείψει ορισμένες ενότητες ή δραστηριότητες, ή να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε
ορισμένες άλλες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της ομάδας μαθητών του.

Σκοποί της Κάθε Ενότητας του Προγράμματος
1. Διευκόλυνση της ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων εθελοντών έτσι ώστε να
βοηθήσουν στην ενσωμάτωση των μεταναστών στις δικές τους κοινότητες και να
αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και τις ικανότητες τους σε αυτό το ρόλο.
2. Εξερεύνηση των εμποδίων και των προκλήσεων που υπάρχουν στην ενσωμάτωση
των μεταναστών στη χώρα υποδοχής και ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων να
καταλάβουν πώς μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις.
3. Ανάπτυξη της επιμονής και της ανεξαρτησίας των εκπαιδευομένων ώστε να
αποκτήσουν τον έλεγχο της μάθησης τους.
4. Οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευομένων να καθοδηγούν
διαπολιτισμικές ομάδες.
5. Εντοπισμός και προσαρμογή σε συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών σε
διάφορες καταστάσεις.

Τεχνικές και Μεθοδολογίες για να χρησιμοποιηθούν
Κατά τον προγραμματισμό του τρόπου παράδοσης αυτού του προγράμματος, ελέγξτε τις
παρακάτω τεχνικές και μεθοδολογίες:
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1. Μην υπερφορτώνετε τους εκπαιδευόμενους με θεωρητικό περιεχόμενο και
παρουσιάσεις. Να εξάπτετε το ενδιαφέρον τους και να τους κρατάτε σε εγρήγορση
μέσω ομαδικών συζητήσεων και παιχνιδιών ρόλου όπου μπορείτε.
2. Όταν

παραδίδετε

θεωρητικό

περιεχόμενο,

σκεφτείτε

το

ενδεχόμενο

να

συμπεριλάβετε ανέκδοτα και ιστορίες που θα ‘μεταφέρουν’ τη θεωρία σε ένα
‘πραγματικό’ περιβάλλον.
3. Όταν χρησιμοποιείτε ανέκδοτα και παραδείγματα, βεβαιωθείτε ότι σχετίζονται άμεσα
με την ομάδα.
4. Μιας και το πρόγραμμα χωρίζεται σε ανεξάρτητες ενότητες, δεν χρειάζεται να
παραδοθεί με κάποια συγκεκριμένη σειρά. Όταν θα αποφασίζετε τις ενότητες που θα
διδαχθούν, ξεκινήστε βλέποντας και λαμβάνοντας υπόψη την προϋπάρχουσα
εκπαίδευση/γνώση των εκπαιδευόμενων, το υπόβαθρό τους και τις δεξιότητές που
έχουν ήδη αναπτύξει και χρησιμοποιήστε τα ως οδηγό για το τι πρέπει να διδαχθεί.
Πρόοδος από το γνωστό στο άγνωστο.
5. Χρησιμοποιήστε λογική ακολουθία των θεμάτων.
6. Βεβαιωθείτε ότι δίνετε άφθονες ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους να υποβάλουν
ερωτήσεις και να κάνουν σχόλια/ανατροφοδότηση.
7. Να είστε ευέλικτοι και αν οι εκπαιδευόμενοι δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για
κάποιο θέμα, να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο για να απαντήσετε στις σχετικές
ερωτήσεις τους και να δώσετε παραδείγματα.
8. Χρησιμοποιείστε ποικιλία αισθητηριακών τρόπων και οπτικών ενδείξεων για να
προσελκύσετε τους διαφορετικούς τρόπους/στυλ μάθησης που υπάρχουν στην
αίθουσα.
9. Σεβαστείτε τις προηγούμενες εμπειρίες των εκπαιδευόμενων
10. Εξάσκηση τεχνικών ενεργητικής ακρόασης όταν τους βάζετε σε ομαδικές συζητήσεις
και δραστηριότητες.
11. Να μιλάτε καθαρά και να συνδέεται το προηγούμενο θέμα με το επόμενο.
12. Να κάνετε περίληψη και ανακεφαλαίωση στο τέλος κάθε ενότητας/τμήματος.
13. Να έχετε επίγνωση της γλώσσας του σώματος των εκπαιδευόμενων. Εάν ξεκινήσουν
να δείχνουν σημάδια βαρεμάρας, ξεκινήστε μια νέα δραστηριότητα ή ομαδική
συζήτηση. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι ενδιαφέρονται.
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14. Καθώς οι εκπαιδευόμενοι προχωρούν μέσω του προγράμματος, αρχίστε σταδιακά να
τους κάνετε ερωτήσεις για να ελέγξετε και να ενισχύσετε τις γνώσεις τους.
a. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, κάντε ερωτήσεις όπως: γιατί κάνουμε αυτή τη
δραστηριότητα; Τι σημασία έχει για εσένα αυτή η εμπειρία; Τι έμαθες από αυτή την
άσκηση;
b. Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να
συσχετίζουν όσα έμαθαν με το πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην πραγματική ζωή.
Στο τέλος του προγράμματος, κάντε ερωτήσεις όπως: Πώς μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε στη ζωή σας όσα έχετε μάθει; Τι μπορεί να γίνει διαφορετικά σε μια
παρόμοια κατάσταση; Τι μπορεί να βοηθήσει ή να εμποδίσει τη χρήση όσων μάθατε;

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή του BRAMIR
Αυτές οι ενότητες και τα τμήματα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευελιξία στον
προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το
πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να
αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους με βάση τις δικές τους ανάγκες και
φιλοδοξίες. Το σύνολο του περιεχομένου που απαιτείται για την παράδοση του
προγράμματος διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και της πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.bramir.eu.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χωρίζεται σε ανεξάρτητες ενότητες, και ως εκ τούτοι οι
ενότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα η μια από την άλλη και μπορούν επίσης
να επιμηκυνθούν ή να μειωθούν ανάλογα με το επίπεδο κατάρτισης και εμπειρίας των
εκπαιδευομένων.
Κάθε ενότητα είναι δομημένη με τον ακόλουθο τρόπο:
è Επισκόπηση των ωρών εκμάθησης
è Μαθησιακά αποτελέσματα
è Παροχή εκπαίδευσης και μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
è Χρόνος που απαιτείται
è Απαραίτητα υλικά και πόροι
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è Προτεινόμενες τεχνικές αξιολόγησης
è Αξιολόγηση, κατά περίπτωση.
è Σύνδεσμοι για περαιτέρω μελέτη.
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Ενότητα 1
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Ενότητα 1: Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, Κατανόηση και Επικοινωνία
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 1, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 1

Ώρες εκμάθησης
9ω

Πρόσωπο-μεΠρόσωπο

Ατομική μελέτη
6.5ω

2.5ω

Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι ηλικιωμένοι
εθελοντές (εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνος

Υλικά
Flipchart

25
λεπτά

Μαρκαδόρ
οι

v Αναπτύξουν βασική Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση
v Κατανοήσουν διαφορετικά στυλ επικοινωνίας μεταξύ
διαφορετικών πολιτισμών
v Προσαρμόσουν τον τρόπο επικοινωνίας τους για συνεργασία
με διαφορετικές ομάδες και μετανάστες
v Να ερμηνεύσουν τη μη λεκτική επικοινωνία σε
διαφορετικούς πολιτισμούς
v Να κατανοήσουν τους κοινούς ‘κανόνες’ της μη λεκτικής
επικοινωνίας σε διαφορετικούς πολιτισμούς
v Να κατανοήσουν τα κοινωνικά πρότυπα και τα έθιμα σε
διαφορετικούς πολιτισμούς
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.1.0 – Πρώτη συνεδρία
v Παρουσιάστε τον εαυτό σας
v Παρουσιάστε το πρόγραμμα και τα μαθησιακά

αποτελέσματα
v Παρουσιάστε προηγούμενα flipcharts και κάντε

σημειώσεις εάν χρειαστεί
v Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν συμφωνούν
με το πρόγραμμα και τα μαθησιακά
αποτελέσματα. Θέλουν να προστεθεί κάτι; Εάν
ναι, κάντε σημείωση στο Flipchart.
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v Τοποθετήστε το πρόγραμμα στον τοίχο έτσι

ώστε να είναι ορατό καθ’ όλη τη διάρκεια της
ενότητας.

v Κατά τη διάρκεια της ενότητας θα κάνετε
σημείωση που να δείχνει ποια θέματα έχουν
καλυφθεί.

Χαρτί ή PPT
με
ερωτήσεις
για κάθε
εθελοντή /
ομάδα

Δ.1.1 - Speed-dating (Ice breaker)
v Οι εθελοντές πρέπει να γνωρίσουν ο ένας τον
άλλον και να μπουν στην κατάλληλη διάθεση
για την ενότητα. Αυτή η άσκηση είναι
σημαντική και για τη δημιουργία φιλικού
περιβάλλοντος.
v Δημιουργήστε δύο σειρές από καρέκλες που
βλέπουν η μια την άλλη. Να έχετε μαζί σας ένα
χρονοδιακόπτη (timer).

Προβολέας
και οθόνη ή
κατάλληλη
κενή
επιφάνεια.

10
λεπτά

Δ.1.2 - Τι είναι ο πολιτισμός;
v Πολύ σύντομη θεωρητική εισαγωγή για να
δημιουργηθεί η κατάλληλη ‘σκηνή’.
v Θα παρουσιαστούν 6 ορισμοί του
πολιτισμού και οι εθελοντές θα έχουν στη
διάθεση τους λίγο χρόνο (1 λεπτό) για να
Υπολογιστή
επιλέξουν έναν ή δύο από τους ορισμούς
ς
που κατά τη γνώμη τους περιγράφουν τον
πολιτισμό και θα κάνουν σημείωση.
Παρουσίασ
v Έπειτα θα τους λεχθεί ότι όλοι οι ορισμοί
η
είναι σωστοί και θα τους παρουσιαστεί με
powerpoin
ένα μοντέλο παγόβουνου σχετικά με τα
ορατά και αόρατα τμήματα του πολιτισμού.
Αντίγραφα
v
Ο εκπαιδευτής πρέπει να κάνει αυτό το
φύλλου
κομμάτι της εκπαίδευσης όσο το δυνατόν
εργασίας
πιο διαδραστικό γίνεται και να μην βιαστεί.
Π.1.2 για
Πάρτε όσο χρόνο χρειάζεται για να
τους
διαβάσετε τους ορισμούς.
εκπαιδευόμ
v Κάντε ρητορικές ερωτήσεις όταν δείχνετε το
ενους
παγόβουνο αντί να διαβάζετε μόνο τις
λέξεις-κλειδιά στο PPT.

Π.1.1

Π.1.2
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Μπολ με
φρούτα
(ένα είδος)

20
λεπτά

Δ.1.3 – Το μήλο μου
v Οι εθελοντές θα μάθουν να ξεχωρίζουν τις
ομάδες από τα άτομα.
v Θα συνειδητοποιήσουν ότι ακόμη και αν το
μήλο τους είναι γενικά ένα μήλο και ανήκει
Αντίγραφα
σε μια ομάδα μήλων, εξακολουθεί να έχει
φύλλου
δικά του χαρακτηριστικά που το καθιστούν
εργασίας
μοναδικό.
Π.1.3 για
v Αν δώσουν προσοχή στα ιδιαίτερα
τους
χαρακτηριστικά, θα είναι σε θέση να
εκπαιδευόμ
ξεχωρίσουν το δικό τους μήλο ανάμεσα σε
όλα τα άλλα.
ενους
v Ακόμα κι αν μια ομάδα φαίνεται με μια
πρώτη ματιά να είναι ομοιογενής, αν
προσπαθήσετε, θα δείτε ότι υπάρχει κάτι
περισσότερο.
v Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει
οποιοδήποτε είδος φρούτου ή λαχανικού
για αυτή την άσκηση! Πρέπει όμως να
παρουσιάσει μόνο ένα είδος κατά τη
διάρκεια της ενότητας (μόνο μήλα ή μόνο
αχλάδια, να μην αναμείξει τα
φρούτα/λαχανικά).
Κάρτες για
τους
εθελοντές
με
περιγραφή
του τρόπου
που
χαιρετούν

20
λεπτά

Δ.1.4 – Παιχνίδι Χαιρετισμού
v Οι στόχοι αυτής της άσκησης είναι η
εμπειρία πολιτιστικών παρεξηγήσεων και η
εύρεση της ομάδας σας.
v Οι εθελοντές λαμβάνουν ένα είδος
χαιρετισμού που γίνεται σε μια
συγκεκριμένη κουλτούρα.
v Πρέπει να βρουν την ομάδα τους
(τουλάχιστον 3 άτομα) χαιρετώντας ο ένας
τον άλλον. Φυσικά, η ομιλία δεν
επιτρέπεται!

Π.1.3

Π.1.4

Αντίγραφα Συζήτηση
φύλλου
v Πώς αισθάνονταν οι εθελοντές κατά τη
εργασίας
διάρκεια αυτού του παιχνιδιού;
v
Ποιες παρεξηγήσεις αντιμετώπισαν;
Π.1.4 για
v Πώς αντιλαμβάνονται την εμπειρία τους;
τους
εκπαιδευόμ
ενους
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Παιχνίδι με
Κάρτες με
βάση
οδηγίες

60
λεπτά

Δ.1.5 – Παιχνίδι BARNGA
v Το BARNGA βάζει τους ανθρώπους σε μια
κατάσταση όπου βιώνουν το σοκ της
συνειδητοποίησης ότι παρά τις πολλές
ομοιότητες, οι άνθρωποι από άλλη
κουλτούρα έχουν διαφορές στον τρόπο με
Φύλλα
τον οποίο κάνουν πράγματα.
οδηγιών για
v Οι παίκτες μαθαίνουν ότι πρέπει να
κάθε
κατανοήσουν και να αποδεχτούν αυτές τις
τραπέζι (να
διαφορές.
τα έχετε
v Για να παίξετε BARNGA, χωρίστε την ομάδα
σε μικρότερες ομάδες 3 ή 4 παικτών.
έτοιμα πριν
v
Κάθε τραπέζι έχει διαφορετικό σύνολο
ξεκινήσει το
κανόνων το οποίο είναι μυστικό- όπως και
παιχνίδι!)
οι διάφοροι πολιτισμοί έχουν
διαφορετικούς κανόνες/έθιμα.
v Οι εθελοντές αλλάζουν τραπέζια, και δεν
Flipchart
επιτρέπεται να μιλούν κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού - φυσικά θα υπάρξουν πολλές
και
παρεξηγήσεις.
μαρκαδόρο
v Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διασφαλίσει
ι για τη
ότι οι εθελοντές δεν επικοινωνούν
συζήτηση
προφορικά (μιλώντας / γράφοντας).
και την
Επιτρέπεται όμως να σχεδιάσουν!
ανατροφοδ
v Παίξτε το παιχνίδι για 5 γύρους με 5 λεπτά
ανά γύρο.
ότηση

Π.1.5

Αντίγραφα
Συζήτηση
φύλλου
v Ρωτήστε τους εθελοντές να σας μιλήσουν
εργασίας
για την εμπειρία τους κατά τη διάρκεια του
Π.1.5 για
παιχνιδιού.
τους
v Μπόρεσαν να δουν πέρα από το ‘κόλπο’;
εκπαιδευόμ
v Γιατί πιστεύουν ότι επιλέξατε αυτή την
ενους
άσκηση στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής
ευαισθητοποίησης;
v Τι έχουν αποκομίσει;
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Flipchart

15
λεπτά

Μαρκαδόρ
οι

Δ.1.6 - Ανασκόπηση
v Ζητήστε από τους εθελοντές να πουν μια
φράση σχετικά με αυτά που έχουν μάθει ή
για κάτι που βρήκαν πραγματικά χρήσιμο,
το οποίο ‘άνοιξε τα μάτια τους’.
v Τοποθετήστε τα Flipcharts από την αρχή του
εργαστηρίου και κάντε μια ανασκόπηση
όλου του προγράμματος και των
μαθησιακών αποτελεσμάτων.
v Υπενθυμίστε τους τι αφορά αυτή η ενότητα
και ρωτήστε ποια μαθησιακά αποτελέσματα
έχετε καταφέρει.
Αξιολόγηση για Δ.1.3:

N/A

Κάντε μια συζήτηση με τους εθελοντές σχετικά με την εμπειρία
τους με αυτή την άσκηση θέτοντας τα ακόλουθα ερωτήματα:
•
•
•
Αξιολόγηση

Τι έχουν αποκομίσει;
Έχουν εκπλαγεί με κάτι;
Μπορούν να σκεφτούν ένα άλλο πλαίσιο όπου μπορεί να
εφαρμοστεί αυτή η εμπειρία;

Αξιολόγηση για Δ.1.5:
v Σημειώστε τα σημεία του προγράμματος και τα μαθησιακά
αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην αρχή, εάν έχουν
καλυφθεί.
Παιχνίδι BARNGA:
Οδηγίες και κανόνες:
http://www.acphd.org/media/271383/barnga_instructions.pdf
Περαιτέρω μελέτη

Γιατί να παίξετε αυτό το παιχνίδι; (Περαιτέρω μελέτη):
https://journals.tdl.org/absel/index.php/absel/article/viewFile/1059
/1028
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Ενότητα 1: Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, Κατανόηση και Επικοινωνία
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 1, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 2

Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

9ω

2.5ω

6.5ω

Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι ηλικιωμένοι
εθελοντές (εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά

Flipcharts
με
πρόγραμμα
και
10
λεπτά μαθησιακά
αποτελέσμ
ατα

Flipcharts;

v Αναπτύξουν βασική Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση
v Κατανοήσουν διαφορετικά στυλ επικοινωνίας μεταξύ
διαφορετικών πολιτισμών
v Προσαρμόσουν τον τρόπο επικοινωνίας τους για συνεργασία
με διαφορετικές ομάδες και μετανάστες
v Να ερμηνεύσουν τη μη λεκτική επικοινωνία σε διαφορετικούς
πολιτισμούς
v Να κατανοήσουν τους κοινούς ‘κανόνες’ της μη λεκτικής
επικοινωνίας σε διαφορετικούς πολιτισμούς
v Να κατανοήσουν τα κοινωνικά πρότυπα και τα έθιμα σε
διαφορετικούς πολιτισμούς
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.1.7 – Πρώτη συνεδρία και Icebreaker
v Τοποθετήστε τα flipcharts με το πρόγραμμα
και τα μαθησιακά αποτελέσματα και ζητήστε
από τους εθελοντές να σας πουν τι
θυμούνται από το τελευταίο εργαστήριο.
v Βοηθήστε τους εάν δεν μπορούν να
σκεφτούν όλες τις δραστηριότητες από την
τελευταία φορά.

N/A

Δ.1.8 – 4 Flipcharts

30
λεπτά

N/A
Στυλό
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v Ο εκπαιδευτής προετοιμάζει 4 flipcharts και τα
τοποθετεί μέσα στην αίθουσα. Σε κάθε ένα από
τα flipcharts, γράφει τις ακόλουθες ερωτήσεις:
1. Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να
γνωρίζουν οι μετανάστες για αυτή τη χώρα; (Εάν
αναφέρετε περισσότερα από ένα, ταξινομήστε τα κατά
σειρά, αναφέροντας τι βρίσκεται στην 1η θέση και ούτω
καθεξής.
2. Τι σας ενθουσιάζει στο πρόγραμμα BRAMIR;
3. Υπάρχει κάτι που σας κάνει ενθουσιασμένους ή
ανήσυχους για αυτό το πρόγραμμα; Αν ναι, τι είναι
αυτό/α και γιατί;
4. Φανταστείτε ότι εντελώς απροσδόκητα κάτι τυχαίνει
και ξαφνικά μένετε στο Τόκιο/Ιαπωνία για μια
εβδομάδα. Τι είδους προκλήσεις θα αντιμετωπίσετε;
Πώς θα τις ξεπεράσετε;
Συζήτηση
v Ο εκπαιδευτής συνοψίζει τις σημειώσεις που
βρίσκονται στα flipcharts. Διαβάστε τις
δυνατά και αν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο,
ρωτήστε τον εθελοντή που έγραψε το σχόλιο
αν θα ήθελε να εξηγήσει τι εννοεί.
v Αλλά να θυμάστε, θα πρέπει να γίνει
σεβαστή η ανωνυμία, οπόταν αν δεν θέλουν
να πουν κάτι, αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό!
v Παρ 'όλα αυτά, όλοι οι εθελοντές είναι
ευπρόσδεκτοι να μοιραστούν τις απόψεις
τους σχετικά με τα σχόλια!
v Προσπαθήστε να βάλετε τα σχόλια σε ένα
πλαίσιο. Γιατί είναι σημαντική αυτή η
άσκηση; Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να
συντονίσει ομαδική συζήτηση με τους
εθελοντές μετά από αυτή τη δραστηριότητα.
v Στο τέλος του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτής θα
πρέπει να επιστρέψει στα flipcharts και να
ρωτήσει εάν εξακολουθούν να σκέφτονται με
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τον ίδιο τρόπο μετά τη συζήτηση ή εάν έχει
αλλάξει κάτι.

5
λεπτά

Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
Π.1.6 για
τους
εκπαιδευόμ
ενους

Δ.1.9 – Επίλυση Παζλ
v Αυτό το παιχνίδι αποσκοπεί στο να μοιραστεί
στα δύο η ομάδα.
v Προσέξτε να διατηρήσετε ισορροπία μεταξύ
ανδρών και γυναικών, γιατί είναι σημαντικό
για το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει
τουλάχιστον ένας άνδρας / γυναίκα σε κάθε
ομάδα!
v Εκτυπώστε τις δύο εικόνες (αν είναι δυνατόν
σε χαρτόνι) - και κόψτε φωτογραφίες ώστε να
υπάρχει μια για κάθε συμμετέχοντα.
v Δώστε τα κομμάτια του πάζλ και αφήστε τους
εθελοντές να βρουν την ομάδα τους.
v Στο τέλος, θα έχουν μια εικόνα ενός χωριού
και μια εικόνα ενός οικοδόμου.
v Αυτό θα δείξει, εάν στο επόμενο παιχνίδι θα
είναι αρχιτέκτονες ή Derdians.

Κάρτες
Δ.1.10 – Παιχνίδι Derdian
v Χωρίστε τις ομάδες με τρόπο ώστε να μην
οδηγιών για
μπορούν να δουν ή να ακούσουν ο ένας τον
τις δύο
άλλον.
ομάδες.
v Θα χρειαστεί να πηγαίνετε και στις δύο
ομάδες για να βοηθάτε.
Ψαλίδι,
v Να είστε προσεκτικοί, μην τους πείτε πολλά
κόλλα /
πράγματα!
κολλητική
v Η άσκηση δεν είναι εύκολη, αλλά στοχεύει
ταινία,
στο να τους βγάλει από τη ζώνη άνεσης τους!
65
χάρακας,
λεπτά
μολύβι,
χαρτί/χαρτό
νι, κόλλα

Π.1.6

Π.1.7

2 αίθουσες
ή μια
αίθουσα με
διαχωριστικ
ό.
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Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
Π.1.7 για
τους
εκπαιδευόμ
ενους
Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι για
συζήτηση
20
λεπτά και
ανατροφοδ
ότηση

Βαλίτσα /
ταχυδρομικ
ό κουτίς /
κάδος ή
εικόνες
αυτών των
αντικειμέν
ων
Κάρτες (αν
20
είναι
λεπτά δυνατόν σε
3
διαφορετικ
ά χρώματα)
Στυλό
Τα
Flipcharts
που
δημιουργήθ
ηκαν στην

Δ.1.11 – Τελική Συζήτηση
v Οι εθελοντές θα έχουν αποκτήσει πολλές
νέες εμπειρίες και είναι σημαντικό να τους
δοθεί χρόνος και χώρος για να ανταλλάξουν
απόψεις και να μοιραστούν τα προσωπικά
τους συναισθήματα και την εμπειρία τους.
v Μόνο τότε θα είναι σε θέση να
ενσωματώσουν τα μηνύματα των ασκήσεων.
v Χρησιμοποιώντας ένα flipchart και ένα
μαρκαδόρο, ζητήστε από τους εθελοντές να
γράψουν τι έμαθαν από τις ασκήσεις της
ημέρας και να κάνουν σχετική συζήτηση.

N/A

Δ.1.12 - Τελικό Παιχνίδι & Ανασκόπηση της ενότητας
v Οι εθελοντές θα πάρουν 3 κάρτες και θα τους
ζητηθεί να γράψουν:
a) Ποια πράγματα θα κρατήσουν από αυτή
την ενότητα,
b) Ποια πράγματα δεν ξέρουν ακόμα αν θα
κρατήσουν,
c) Ποια δεν θα χρησιμοποιήσουν καθόλου
(αν υπάρχουν).
v Πριν ξεκινήσετε, παρουσιάστε από την αρχή το
πρόγραμμα και τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Σημειώστε όσα έχουν καλυφθεί.
v Τοποθετήστε στη μέση της αίθουσας είτε μια
εικόνα μιας βαλίτσας, ενός ταχυδρομικού
κουτιού και ενός κάδου ή τα ίδια τα αντικείμενα.
v Στη συνέχεια, δώστε κάρτες και ζητήστε από τους
εθελοντές να απαντήσουν στις ακόλουθες
ερωτήσεις:

N/A

a) Ποια πράγματα θα βάλω μαζί μου στη βαλίτσα
επειδή θα με βοηθήσουν στη δουλειά μου ως
μέντορας;
b) Τι θα βάλω στο ταχυδρομικό κουτί επειδή δεν
είμαι σίγουρος τώρα αν θα μου χρειαστούν;
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αρχή του
εργαστηρίο
υ
(πρόγραμμ
α και
μαθησιακοί
στόχοι)

Αξιολόγηση

c) Τι θα ρίξω στον κάδο επειδή δεν με βοήθησε
καθόλου;

Όπως περιγράφεται στο Π.1.12.
Παιχνίδι Derdian - Οδηγίες και κανόνες και για τις δύο ομάδες:
http://interfaithalliance.org/cms/assets/uploads/2016/09/Deridianand-Engineers-Role-Playing.pdf

Περεταίρω μελέτη
Ένας άλλος καλός πόρος για την ανακεφαλαίωση:
http://www.nonformality.org/wpcontent/uploads/2006/03/derdians.pdf
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Ενότητα 2
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Ενότητα 2: Σχέσεις και Διαπροσωπικές Δεξιότητες
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 2, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 1

Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-μεΠρόσωπο
2.5ω

9ω

Ατομική μελέτη
6.5ω

Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι ηλικιωμένοι
εθελοντές (εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:
Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά

v Γνωριστούν καλύτερα ο ένας με τον άλλον.
v μάθουν τί είναι η ενεργητική ακρόαση και πώς να
αναπτύξουν περαιτέρω αυτή τη δεξιότητα μέσω
διαδραστικών δραστηριοτήτων.
v ανταλλάξουν ιδέες και να δουλέψουν διαδραστικές
επικοινωνιακές δεξιότητες με άλλους εκπαιδευόμενους.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.2.0 - Πρώτη συνεδρία
N/A

v Καλωσορίστε όλους τους μαθητές και μιλήστε
για το περιεχόμενο του εργαστηρίου
Δ.2.1 – Ice-breakers
Κοινά πράγματα
25
λεπτά

v Χωρίστε τους μαθητές σε ζεύγη και στη
συνέχεια ζητήστε τους να ανακαλύψουν κοινές
εμπειρίες ή συμπεριφορές (δώστε τους 5
λεπτά). Για παράδειγμα, να εντοπίσουν 4 μέρη
στη χώρα τους που έχουν επισκεφθεί όλοι, 3
σχέδια για αυτό το καλοκαίρι, 1 ταινία που
κανείς δεν θέλει να δει ξανά κ.λπ.
v Έπειτα ρωτήστε κάθε ζεύγος τι κοινά
ανακάλυψαν. (5 λεπτά)

N/A
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Πείτε τρία στοιχεία για τον εαυτό σας και θυμηθείτε
τρία για τον διπλανό σας
v Οι εκπαιδευόμενοι σχηματίζουν κύκλο.
Έχουν 5 λεπτά να μιλήσουν με τον δίπλα
τους (αυτόν που στέκεται στα αριστερά
τους).
v Θα πρέπει να ανακαλύψουν 3
ενδιαφέροντα γεγονότα γι 'αυτόν και να του
πουν κάτι για τον εαυτό τους.
v Στη συνέχεια, ζητήστε από κάθε άτομο να
πει σε όλους 3 στοιχεία σχετικά με τον
διπλανό του (5 λεπτά)
Προβολέας
και οθόνη ή
κατάλληλη
κενή
επιφάνεια.
Υπολογιστής
Παρουσίαση
powerpoint
30
λεπτά

Δ.2.2 – Ενεργητική ακρόαση
v Ο εκπαιδευτής εισάγει το θέμα της
«Ενεργητικής Ακρόασης» ζητώντας από
τους εθελοντές να πουν πως
αντιλαμβάνονται τον όρο.
v Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις βασικές
πληροφορίες γύρω από την ενεργητική
ακρόασης και τη χρησιμότητα της.
v Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει συγκεκριμένα
παραδείγματα ενεργητικής ακρόασης και
της χρησιμότητάς της, όπως:
-

Σύντομες προφορικές δηλώσεις όπως
"καταλαβαίνω", "ξέρω", "βέβαια", "ευχαριστώ"
ή "ναι".
Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.
Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις για διευκρινίσεις.
Μη λεκτικές υποδείξεις που δείχνουν
κατανόηση όπως κούνημα κεφαλιού, επαφή με
τα μάτια και κλίση προς τα εμπρός.
Παράφραση για να φανεί η κατανόηση.
Αποκάλυψη παρόμοιων εμπειριών για να φανεί
η κατανόηση.

N/A
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Αντίγραφα
του κουίζ για
όλους τους
εθελοντές.

Δ.2.3 – Κουίζ και Πρακτική Ενεργητικής Ακρόασης
v Άσκηση για το Κουίζ- Ο εκπαιδευτής
διανέμει σε όλους τους μαθητές ένα κουίζ
για να αξιολογήσουν πόσο καλές είναι οι
ικανότητες τους στην ενεργητική ακρόαση.
v Η δοκιμή ονομάζεται "Πόσο Καλή είναι η
Αντίγραφα
δεξιότητα σας να ακούτε;" και ο σύνδεσμος
φυλλαδίων
παρέχεται παρακάτω στην ενότητα
για πρακτικές
«Περαιτέρω μελέτη».
δραστηριότη
v Η δραστηριότητα περιλαμβάνει 14
τες (να
ερωτήσεις και επιτρέπει στους
εκπαιδευόμενους να πραγματοποιήσουν
φτάνουν για
μια αυτοαξιολόγηση των δεξιοτήτων τους με
όλους)
απλές και καθημερινές ερωτήσεις
συμπεριφοράς.
v Επιτρέπει επίσης στους μαθητές να έχουν
80
μια άμεση αξιολόγηση σύμφωνα με τις
απαντήσεις τους.
λεπτά

Αξιολόγηση

Π.2.2
Π.2.3

Ομαδική δραστηριότητα:
v Μετά από αυτό το κουίζ, ο εκπαιδευτής
παρουσιάζει πρακτικές ασκήσεις για την
περαιτέρω ανάπτυξη της δεξιότητας της
ενεργητικής ακρόασης.
v Άσκηση 1: Ο εκπαιδευτής θα διαβάσει
μερικά κείμενα με πολλές λεπτομέρειες σε
κάθε ένα.
v Μετά την ανάγνωση αυτών των κειμένων,
κάνει μια μόνο ερώτηση για να δει αν οι
μαθητές τον άκουγαν. (15 λεπτά)
v Άσκηση 2: Η άσκηση Οδηγού Λεωφορείου
(10 λεπτά) όπως περιγράφεται στο Π. 2.2
v Παιχνίδι Ρόλου (35 λεπτά) όπως
περιγράφεται στο Π. 2.3

20
λεπτά

Π.2.1

Δ.2.4 – Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο με μια
σύντομη συνάντηση με τους
εκπαιδευόμενους.
v Εδώ οι εθελοντές καλούνται να
εκφραστούν, να μοιραστούν τις
παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους σχετικά με
το περιεχόμενο του εργαστηρίου.
N/A

N/A
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Εισαγωγή στην ενεργητική ακρόαση και τα οφέλη της
https://www.adelaide.edu.au/writingcentre/docs/learningguideactivelistening.pdf
Ενεργητική ακρόαση: πώς να γίνετε καλός
ακροατής:https://www.youtube.com/watch?v=z_-rNd7h6z8
6 συμβουλές για ενεργητική ακρόαση:
https://www.youtube.com/watch?v=oWe_ogA5YC
Όντας καλός ακροατής: https://www.youtube.com/watch?v=BdbiZcNBXg
Κουίζ: πόσο καλή είναι η ικανότητα σου να ακούς:
https://www.mindtools.com/pages/article/listening-quiz.htm
Περαιτέρω μελέτη
Ορισμένες (6) Ασκήσεις Δεξιοτήτων Ακρόασης για την προώθηση
ισχυρότερης επικοινωνίας όπως:
https://blog.udemy.com/listening-skills-exercises/
http://classroom.synonym.com/active-listening-games-adults12033309.html
http://blog.readytomanage.com/what-listening-skills-exerciseswork-best/
https://www.trainingzone.co.uk/develop/cpd/tutors-tips-activelistening-exercise

Ενότητα 2: Σχέσεις και Διαπροσωπικές Δεξιότητες
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 2, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 2
Ώρες εκμάθησης
9ω

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

2.5ω

6.5ω
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Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι ηλικιωμένοι
εθελοντές (εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά

v Ορίσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη
v Κατανοήσουν τη σημασία της Συναισθηματικής
Νοημοσύνης.
v Προσδιορίσουν τις σημαντικότερες δεξιότητες για την
Συναισθηματική Νοημοσύνη και να κάνουν μια
αυτοαξιολόγηση.
v Αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες μέσω πρακτικών
ασκήσεων.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.2.5 - Πρώτη συνεδρία
N/A

Καλωσορίστε όλους τους μαθητές και
παρουσιάστε το περιεχόμενο του εργαστηρίου
Δ.2.6 – Ice-breaker
v Ο εκπαιδευτής χωρίζει την ομάδα σε ζεύγη και
ζητά από κάθε ζεύγος να απαντήσει στις
ακόλουθες 3 ερωτήσεις:
1. Ποιος είναι ο άνθρωπος (είτε εν ζωή είτε όχι)
που θα θέλατε περισσότερο να συναντήσετε και
γιατί;
2. Ποιο είναι το πιο απολαυστικό πράγμα που
έχετε κάνει ποτέ και πώς ήταν αυτή η εμπειρία;
3. Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό;

30
λεπτά

Flipchart
Μαρκαδόρ
οι,
30
Συζήτηση
λεπτά

Δ.2.7 – Ομαδική Συζήτηση
v Ο εκπαιδευτής καθοδηγεί ομαδική συζήτηση /
με θέμα: «Τι κάνει κάποιον να είναι
συναισθηματικά ευφυής;»
v Ο στόχος είναι να υπάρξει μια ομαδική συζήτηση
για να οριστεί από κοινού η συναισθηματική
νοημοσύνη και να βρεθεί ένας κοινός ορισμός.
v Στο κέντρο της πρώτης σελίδας του flipchart, ο
εκπαιδευτής θα γράψει "Συναισθηματική
Νοημοσύνη".
v Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι ο
σχεδιασμός ενός χάρτη μυαλού για την

N/A

N/A
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Συναισθηματική Νοημοσύνη. Ο εκπαιδευτής δεν
διδάσκει αλλά διευκολύνει τη συζήτηση. [Ο
εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία
ανάπτυξης ενός χάρτη μυαλού.]
v Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι υπομονετικός, να
ακούει όλους και να σημειώνει στο flipchart τις
προτάσεις των εκπαιδευομένων.
v Αυτή η συνεδρία θα πρέπει να αναπτύξει μια
κατανόηση στους εκπαιδευόμενους η οποία θα
εμβαθύνει στην επόμενη δραστηριότητα.
Αντίγραφα
του κουίζ
για όλους
τους
εθελοντές
Αντίγραφα
φυλλαδίων
για
πρακτικές
15
λεπτά δραστηριότ
ητες (να
αρκούν για
όλους)

Δ.2.8 – Ορίζοντας τη Συναισθηματική Νοημοσύνη
v Ο εκπαιδευτής πρέπει τώρα να προβάλει το
βίντεο που παρουσιάζει τη συναισθηματική
νοημοσύνη (σύνδεσμος στην ενότητα
Περαιτέρω μελέτη, παρακάτω)
v Σε μια άλλη σελίδα του flipchart, ο
εκπαιδευτής πρέπει να γράψει τους 5
πυλώνες της συναισθηματικής νοημοσύνης
και να δώσει έναν σαφή ορισμό:
•
•
•
•
•

Αυτογνωσία: Γνωρίζοντας τα
συναισθήματα μας καθώς τα νιώθουμε
Διαχείριση συναισθημάτων:
Δυνατότητα χειρισμού συναισθημάτων
Κίνητρο: Δυνατότητα να κάνουμε ό, τι
πρέπει να γίνει
Ενσυναίσθηση: Αναγνώριση των
συναισθημάτων των άλλων
Χειρισμός σχέσεων: Ικανότητα να
διαχειριζόμαστε, να επηρεάζουμε και
να εμπνέουμε συναισθήματα σε
άλλους.

Δ.2.9 – Πρακτική Άσκηση
v Ο εκπαιδευτής θα αναφερθεί στον κατάλογο
Μαρκαδόρ
των 5 πυλώνων της συναισθηματικής
οι
νοημοσύνης για να κάνει ασκήσεις για τη
βελτίωση των δεξιοτήτων των
75
Υπολογιστέ
συμμετεχόντων:
λεπτά ς με
v Ασκήσεις για αυτοεκτίμηση (15λ): Δείξε και
Πες
σύνδεση
v
Ασκήσεις για τη διαχείριση συναισθημάτων
στο Internet
(15λ): Συναισθήματα στη μουσική
v Ασκήσεις για κίνητρο (15 λ.): Μετατρέποντας
Στυλό και
τα κακά σε καλά
σημειωματ

N/A

Flipchart

Π.2.4
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άρια για
εθελοντές

20
λεπτά

Αξιολόγηση

v Ασκήσεις για την Ενσυναίσθηση (15λ): Ο
φόβος σε ένα καπέλο
v Ασκήσεις χειρισμού σχέσεων (15λ): 4 λέξεις
Δ.2.11 – Κλείσιμο, Σύνοψη και Αξιολόγηση
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο
ρωτώντας τους εθελοντές εάν η συνεδρία
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους και
εάν τώρα αισθάνονται πιο άνετα με το
θέμα.

N/A

N/A
Σύνδεσμοι σε βίντεο στο YouTube σχετικά με τη συναισθηματική
νοημοσύνη:https://www.youtube.com/watch?v=Te5QUiNbF2g
http://www.dailytenminutes.com/2012/06/emotions-managementvery-good-message.html?m=1

Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

http://www.lifehack.org/articles/featured/8-steps-to-continuous-selfmotivation.html
https://www.youtube.com/watch?v=bkmmZmbbBVo
https://www.youtube.com/watch?v=rNVtxTwd9zc
Βιβλίο: Goleman, Daniel: Emotional intelligence, why it can matter
more than IQ.
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Ενότητα 3
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Ενότητα 3: Προσωπική αποτελεσματικότητα και αυτοδιαχείριση
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 3, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 1
Ώρες εκμάθησης
9ω

Πρόσωπο-μεΠρόσωπο

Ατομική μελέτη
6.5ω

2.5ω
Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι ηλικιωμένοι
εθελοντές (εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά
Προβολέας
και οθόνη ή
κατάλληλη
κενή
επιφάνεια.
Υπολογιστής
Παρουσίαση
PowerPoint
(Διαφάνεια
2)

Προβολέας
και οθόνη ή
20
λεπτά κατάλληλη
κενή
επιφάνεια.

v Εντοπίζουν και να αναπτύξουν τις μαλακές
δεξιότητες που απαιτούνται για αυτοδιαχείριση και
προσωπική αποτελεσματικότητα.
v Χρησιμοποιήσουν ειδικά εργαλεία και
δραστηριότητες για αυτοαξιολόγηση.
v Εξερευνήσουν και να αναπτύξουν στοιχεία της
αυτοπεποίθησης.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.3.0 – Παρουσίαση των όρων ‘Μαλακές και Σκληρές
Δεξιότητες’
v Χρησιμοποιώντας διαφάνειες του
PowerPoint, ο εκπαιδευτής εισάγει τους
όρους «Μαλακές και σκληρές δεξιότητες».
v Μετά, οι εθελοντές θα δώσουν
παραδείγματα μαλακών και σκληρών
δεξιοτήτων.

N/A

Δ.3.1 – Παρουσίαση της αυτοδιαχείρισης
v Χρησιμοποιώντας διαφάνειες PPT, ο
εκπαιδευτής ζητά από τους εθελοντές να
διαβάσουν και να σχολιάσουν την
αυτοδιαχείριση - τι σημαίνει, ποιες

N/A

Υπολογιστής
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Παρουσίαση
PowerPoint

Προβολέας
και οθόνη ή
κατάλληλη
κενή
επιφάνεια.
Υπολογιστής
30
λεπτά
Παρουσίαση
PowerPoint
Flipchart και
μαρκαδόροι

Προβολέας
και οθόνη ή
κατάλληλη
κενή
επιφάνεια.
Υπολογιστής
35
Παρουσίαση
λεπτά PowerPoint.
Αντίγραφα
του φύλλου
εργασίας
Π.3.1 για
εκπαιδευόμε
νους
Προβολέας
και οθόνη ή
55
κατάλληλη
λεπτά κενή
επιφάνεια.

δεξιότητες εμπλέκονται στην
αυτοδιαχείριση και γιατί είναι σημαντική.
v Οι εθελοντές καλούνται να δώσουν τη δική
τους άποψη και τρόπο κατανόησης της
αυτοδιαχείρισης. Κάνουν αναφορά σε
προσωπικές εμπειρίες.
Δ.3.2 – Προσωπική αποτελεσματικότητα
v Χρησιμοποιώντας τη διαφάνεια 5 του
PowerPoint, ο εκπαιδευτής ρωτά την ομάδα
«Τι σημαίνει για εσάς η προσωπική
αποτελεσματικότητα;»
v Οι εθελοντές εκφράζουν ελεύθερα τις
απόψεις τους.
v Ο εκπαιδευτής σημειώνει λέξεις-κλειδιά στο
flipchart και ενθαρρύνει την ομαδική
συζήτηση.
v Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το
ακόλουθο βίντεο στο YouTube: "8 elements
of personal effectiveness"
https://www.youtube.com/watch?v=3Fj4e1
rE1NI&t=113s
Δ.3.3 – Αυτογνωσία, Self-Knowledge
v Οι εθελοντές χρησιμοποιούν ένα μοντέλο
ανάλυσης SWOT ως εργαλείο αυτογνωσίας
για να αναλύσουν τα δυνατά τους σημεία,
τις αδυναμίες τους, τις ευκαιρίες που έχουν
και τους κινδύνους σχετικά με τους νέους
ρόλους τους ως σύμβουλοι μεταναστών.
v Οι εθελοντές παρουσιάζουν σε ολόκληρη
την ομάδα τα συμπεράσματά τους μετά την
ανάλυση SWOT και ακολουθεί ομαδική
συζήτηση σχετικά με τη χρησιμότητα του
εργαλείου.

Δ.3.4 – Αυτοπεποίθηση
v Οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν το τεστ
αυτοπεποίθησης (Π.3.2) και παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα σε ολόκληρη την ομάδα εάν
θέλουν - δεν υποχρεώνουμε τους
εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τα
αποτελέσματα.

N/A

Π.3.1

Π.3.2

Π.3.3
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Υπολογιστής
Παρουσίαση
PowerPoint
Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
Π.3.2 και
Π.3.3 για
εκπαιδευόμε
νους

Flipchart και
μαρκαδόρος

v Οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν δύο
βίντεο σχετικά με την οικοδόμηση
αυτοπεποίθησης:
https://www.mindtools.com/selfconf.html
https://www.youtube.com/watch?v=u_eNY6Nj
UWU&t=4s
v Μετά από την παρακολούθηση των βίντεο,
ο εκπαιδευτής θα κάνει μια σύντομη
ομαδική συζήτηση για να αναλύσει το
περιεχόμενο των βίντεο.
v Στη συνέχεια, χωρίζει την ομάδα σε ζεύγη
και δίνει αντίγραφα του φύλλου εργασίας
(Π.3.3) σε κάθε εθελοντή.
v Οι εκπαιδευόμενοι διαβάζουν το φυλλάδιο
σχετικά με την εξεύρεση μιας «προσέγγισης
με επίκεντρο τη λύση» και ολοκληρώνουν
την άσκηση όπως περιγράφεται.
v Μετά από αυτή την άσκηση, ο εκπαιδευτής
θα κάνει μια σύντομη ομαδική συζήτηση
για τη χρήση αυτής της προσέγγισης.

10
λεπτά

Δ.3.5 – Δραστηριότητα Κλεισίματος και Ανασκόπηση:
v Ο εκπαιδευτής συνοψίζει τα βασικά σημεία
του εργαστηρίου και ζητά από τους
εθελοντές να κάνουν τα σχόλιά τους
σχετικά με το περιεχόμενο που καλύφθηκε.
v Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να
συμμετάσχουν σε ανοιχτή συζήτηση και να
εκφράσουν τις σκέψεις και απόψεις τους
για το εργαστήριο.

Αξιολόγηση

N/A

N/A

Σύνδεσμοι σε βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=3Fj4e1rE1NI&t=113s
Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

https://www.mindtools.com/selfconf.html
https://www.youtube.com/watch?v=u_eNY6NjUWU&t=4s
Επιπρόσθετο υλικό
Τεστ αυτοπεποίθησης:
https://www.mindtools.com/pages/article/newTCS_84.htm
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Βίντεο για την αυτοπεποίθηση:
https://www.youtube.com/watch?v=YSg3xxRbB9s
JOHARI Window:
http://www.aspira.org/sites/default/files/U_III_M_1_SA.pdf
MindTools: Οικοδόμηση αυτοπεποίθησης: https://www.learningmind.com/7-basic-personal-effectiveness-skills/

Ενότητα 3: Προσωπική αποτελεσματικότητα και αυτοδιαχείριση
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 3, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 2
Ώρες εκμάθησης
9ω

Πρόσωπο-μεΠρόσωπο

Ατομική μελέτη
6.5ω

2.5ω
Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι ηλικιωμένοι
εθελοντές (εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά
Προβολέας
και οθόνη ή
κατάλληλη
κενή
επιφάνεια.

v Εντοπίζουν και να αναπτύξουν τις μαλακές δεξιότητες
που απαιτούνται για την προσωπική φροντίδα και την
επίτευξη προσωπικής αποτελεσματικότητας.
v Χρησιμοποιήσουν ειδικά εργαλεία και δραστηριότητες
για τη διαχείριση του άγχους.
v Χρησιμοποιήσουν τεχνικές προσοχής (mindfulness) και
διαλογισμού για την επίτευξη ευημερίας.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.3.6 – Εισαγωγή στην αυτο-φροντίδα
v Χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες του
PowerPoint, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει ένα
Σχέδιο Δράσης Αυτοφροντίδας (Π.3.4) και
προσκαλεί τους εκπαιδευόμενους να

Π.3.4

Υπολογιστής
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Παρουσίαση
PowerPoint
Flipchart και
30
μαρκαδόροι
λεπτά
Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
Π.3.4 για
εκπαιδευόμε
νους

μιλήσουν για τους δικούς τους τρόπους
αυτό-φροντίδας.
v Ο εκπαιδευτής ζητά από τους
εκπαιδευόμενους να απαντήσουν στην
ερώτηση:
«Τι σημαίνει για εσάς αυτο-φροντίδα;
v Ο εκπαιδευτής σημειώνει μερικά βασικά
σημεία στο flipchart.
v Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν δύο
βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=w0iVTQS8f
tg
https://www.youtube.com/watch?v=VUKPrSM
mbzc
v Ο εκπαιδευτής κάνει ομαδική συζήτηση για να
αναλύσει το περιεχόμενο των βίντεο.

Προβολέας
και οθόνη ή
κατάλληλη
κενή
επιφάνεια.
Υπολογιστής
Παρουσίαση
PowerPoint

40
λεπτά Flipchart και
μαρκαδόροι

Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
Π.3.5 και
Π.3.6 για
εκπαιδευόμε
νους
Προβολέας
40
λεπτά και οθόνη ή
κατάλληλη

Δ.3.7 – Διαχείριση άγχους
v Χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες 3-4 του
PowerPoint, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στους
εκπαιδευόμενους το μοντέλο ABC.
v Οι εκπαιδευόμενοι διαβάζουν για το μοντέλο
ABC ως εργαλείο για την κατανόηση και τη
διαχείριση του άγχους.
v Ο εκπαιδευτής χωρίζει την ομάδα σε ζεύγη και
δίνει αντίγραφα των φύλλων εργασίας Π.3.5
και Π.3.6 και βοηθά τους εκπαιδευόμενους να
ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες και στα δύο
φύλλα εργασίας.
v Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα αυτής της ατομικής άσκησης σε
ολόκληρη την ομάδα και ο εκπαιδευτής κάνει
μια σύντομη ομαδική συζήτηση σχετικά με
ορισμένα από τα βασικά σημεία.

Δ.3.8 – Προσοχή (mindfulness)

Π.3.5

Π.3.6

Π.3.7
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κενή
επιφάνεια.
Υπολογιστής
Προβολές
PowerPoint.

v Χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες 5-7 του
PowerPoint, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το
θέμα της Προσοχής (mindfulness).
v Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τα δύο
βίντεο:
- Mindfulness animated in 3 minutes:
www.youtube.com/watch?v=mjtfyuTTQFY
- The science behind mindfulness mediation:
www.youtube.com/watch?v=VTA0j8FfCvs&t=18
1s
v Μετά τα βίντεο, ο εκπαιδευτής καλεί τους
εκπαιδευόμενους να απαντήσουν στις
ακόλουθες ερωτήσεις:
Τι είναι η προσοχή (mindfulness);
Με ποιους τρόπους μπορεί να σας
βοηθήσει;
Πως δουλεύει;
Πως μπορούμε να την εξασκήσουμε;
v Ακολουθεί ομαδική συζήτηση για να
σχολιαστούν οποιαδήποτε άλλα θέματα που
προκύπτουν από την παρακολούθηση του
βίντεο.
v Ο εκπαιδευτής μπορεί να δείξει απλές ασκήσεις
διαλογισμού (Π.3.7).

Στυλό και
σημειωματά
ρια για τους
εκπαιδευόμε
νους.

40
λεπτά Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
Π.3.8 για
εκπαιδευόμε
νους

10
λεπτά

Flipchart και
μαρκαδόροι

Δ.3.9 – Self-reflection
v Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να
προετοιμάσουν μια σύντομη παράγραφο
αυτοαξιολόγησης χρησιμοποιώντας
κατευθυντήριες ερωτήσεις (Π.3.8).
v Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να διαβάσουν
τις σημειώσεις τους και οι άλλοι
εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να
συμμετάσχουν σε ομαδική συζήτηση.

Δ.3.10 – Δραστηριότητα Κλεισίματος και Ανασκόπηση:
v Ο εκπαιδευτής συνοψίζει τα βασικά σημεία
του εργαστηρίου και ζητά από τους
εθελοντές να κάνουν τα σχόλιά τους
σχετικά με το περιεχόμενο που καλύφθηκε.
v Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να
συμμετάσχουν σε ανοιχτή συζήτηση και να

Π.3.8

N/A
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εκφράσουν τις σκέψεις και απόψεις τους
για το εργαστήριο

Αξιολόγηση

N/A
Σύνδεσμοι σε βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=w0iVTQS8ftg
https://www.youtube.com/watch?v=VUKPrSMmbzc
www.youtube.com/watch?v=mjtfyuTTQFY
www.youtube.com/watch?v=VTA0j8FfCvs&t=181s
Διαδικτυακό τεστ για τη διαχείριση του άγχους:
https://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_88.htm

Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

Πρόσθετο υλικό για self-reflection:
https://www.mindtools.com/blog/reflecting-on-your-inner-self/
Πρόσθετο υλικό για προσοχή (mindfulness):
https://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/
https://greatergood.berkeley.edu/mindfulness/definition
https://www.mindful.org/what-is-mindfulness/
https://www.pocketmindfulness.com/6-mindfulness-exercises-youcan-try-today/

36 | P a g e

Train the Trainer Curriculum

BRAMIR

Ενότητα 4
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Ενότητα 4: Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 4, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 1
Ώρες εκμάθησης
9ω

Πρόσωπο-μεΠρόσωπο

Ατομική μελέτη
6.5ω

2.5ω
Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι ηλικιωμένοι
εθελοντές (εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά
Χρονόμετρο
Στυλό και
σημειωματά
ρια
Flipchart και
μαρκαδόροι
Προβολέας
και οθόνη

Διαφάνειες
30
λεπτά PowerPoint
Υπολογιστής

v Καθορίζουν το τι είναι η κριτική σκέψη
v Κατανοούν στρατηγικές για κριτική σκέψη στην κοινοτική
εργασία
v Χρησιμοποιούν την κριτική σκέψη στις δραστηριότητες τους
v Κατανοούν πως οι μύθοι και τα στερεότυπα μπορούν να
επηρεάσουν το πώς σκεφτόμαστε
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.4.0 – Ice-breaker
v Ο εκπαιδευτής καλωσορίζει όλους τους
εθελοντές στο εργαστήριο και ξεκινάει με το
icebreaker: Λέξεις με τρία γράμματα.
v Ο εκπαιδευτής δίνει σε κάθε
εκπαιδευόμενο 3 γράμματα, τα οποία
περιλαμβάνουν 2 σύμφωνα και 1 φωνήεν.
v Οι εκπαιδευόμενοι έχουν 45 δευτερόλεπτα
για να σχηματίσουν μια λέξη τριών
γραμμάτων με ένα ή δύο άλλα άτομα.
v Πρέπει να σχηματίζουν μια λέξη τριών
γραμμάτων με τουλάχιστον ένα άλλο
άτομο.
v Μόλις σχηματίσουν λέξη, την γράφουν και
οι δύο σε ένα κομμάτι χαρτί.
v Επαναλάβετε αυτήν την άσκηση για 3-4
γύρους.
v Στη συνέχεια αυξήστε την δυσκολία
ζητώντας τους να κάνουν λέξεις με τέσσερα,
πέντε και έξι γράμματα.

N/A
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v Είναι ένα καλός ice-breaker προκειμένου να
κάνει τους εκπαιδευόμενους να
ασχοληθούν με διαδικασίες δημιουργικής
και κριτικής σκέψης. Βοηθά επίσης στη
συνεργασία στην ομάδα
Δ.4.1 – Εισαγωγή στην κριτική σκέψη
v Ο εκπαιδευτής ανοίγει το θέμα της κριτικής
σκέψης στην κοινοτική εργασία.
v Χρησιμοποιώντας ένα flipchart και ένα
μαρκαδόρο, ο εκπαιδευτής κάνει μια
ομαδική συζήτηση για να εντοπίσει την
γνώση των εκπαιδευόμενων για τον όρο
«κριτική σκέψη».
v Χρησιμοποιώντας διαφάνειες του
PowerPoint, ο εκπαιδευτής αναφέρει
κάποιους ορισμούς της κριτικής σκέψης, τον
ρόλο των κριτικών στοχαστών και τον ρόλο
της κριτικής σκέψης στην κοινοτική
εργασία.
Προβολέας
και οθόνη ή
κατάλληλη
κενή
επιφάνεια.
Υπολογιστής
Παρουσίαση
PowerPoint.

20
λεπτά Flipchart και
μαρκαδόροι.
Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
Π.4.1 για
όλους τους
εκπαιδευόμε
νους

N/A

Δ.4.2 – Γνώμη εναντίον Γεγονότος
v Χρησιμοποιώντας το PowerPoint, ο
εκπαιδευτής εξηγεί σύντομα γιατί είναι
χρήσιμες οι δεξιότητες κριτικής σκέψης.
v Για να μιλήσει στους εκπαιδευόμενους για
στρατηγικές για την ανάπτυξη της «κριτικής
σκέψης», τους δίνει αντίγραφα του
φυλλαδίου «Γνώμη ή Γεγονότα».
v Οι εκπαιδευόμενοι έχουν 5 λεπτά για να
συμπληρώσουν το φυλλάδιο.
v Μετά από αυτό, ο εκπαιδευτής κάνει μια
σύντομη ομαδική συζήτηση για να
προβληματίσει για το πώς χρησιμοποίησαν
τις δεξιότητες κριτικής σκέψης για να
ολοκληρώσουν αυτή την άσκηση- ποιες
λέξεις έψαχναν για να ξεχωρίσουν τις
απόψεις από τα γεγονότα;
v Ο εκπαιδευτής στη συνέχεια ζητά από τους
μαθητές να σκεφτούν άλλα παραδείγματα
περιπτώσεων που έχουν χρησιμοποιήσει
δεξιότητες κριτικής σκέψης στην

Π.4.1
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Προβολέας
και οθόνη ή
κατάλληλη
κενή
επιφάνεια.
Υπολογιστής
Παρουσίαση
PowerPoint.
Αντίγραφα
άρθρων
εφημερίδων
για όλους
τους
εκπαιδευόμε
νους.
60
Flipchart και
λεπτά
μαρκαδόροι.

καθημερινότητα τους. Εάν το επιθυμούν,
μπορούν να μοιραστούν αυτά τα
παραδείγματα με την ομάδα.
Δ.4.3 – Κριτική επισκόπηση των εφημερίδων
v Χρησιμοποιώντας το PowerPoint, ο
εκπαιδευτής εξηγεί σε συντομία τα βήματα που
σχετίζονται με την κριτική σκέψη για να
υποστηρίξει την εργασία με διαφορετικές
κοινότητες και ομάδες.
v Μετά από αυτή την παρουσίαση, επιλέγει ένα
από τα άρθρα από την παρακάτω λίστα και
δίνει ένα σε κάθε εκπαιδευόμενο.
v Αυτά είναι σύντομα άρθρα γνώμης.
v Ζητά τους εκπαιδευόμενους να διαβάσουν το
άρθρο και να τονίσουν/υπογραμμίσουν μόνο
τα «γεγονότα» που αναφέρονται στο άρθρο.
v Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, φέρνει μαζί
ολόκληρη την ομάδα για να αναφέρουν τα
γεγονότα που αναφέρονται στο άρθρο και
κάνει συζήτηση για την άσκηση.
Συζήτηση
v Χρησιμοποιώντας τη διαφάνεια 12 του PPT,
ο εκπαιδευτής κάνει μια ερώτηση για να
ξεκινήσει ομαδική συζήτηση - Why are
Westerners expats, not migrants?
v Αυτό το ερώτημα θα προβληματίσει τους
εκπαιδευόμενους για κάποιες από τις
προκαταλήψεις που χρησιμοποιούμε στη
γλώσσα μας, τις οποίες ίσως να μην
γνωρίζουμε.
v Μέσω ομαδικής συζήτησης, οι
εκπαιδευόμενοι καλούνται πρώτα να
δώσουν τις απόψεις τους για αυτό το θέμα.
v Ο εκπαιδευτής θα σημειώσει αυτές τις
απόψεις σε ένα flipchart.
v Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής θα καλέσει
τους εκπαιδευόμενους να καταγράψουν τις
στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσουν για
την κριτική εξέταση και αξιολόγηση της
εγκυρότητας αυτών των απόψεων.
v Και πάλι, ο εκπαιδευτής θα σημειώσει
αυτές τις στρατηγικές σε ένα flipchart.

N/A
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Στυλό και
σημειωματά
ρια για τους
εκπαιδευόμε
νους
Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
Π.4.2 για
τους
εκπαιδευόμε
νους
Flipchart και
μαρκαδόροι.

30
λεπτά

Δ.4.4 – Αντιμετωπίζοντας τα στερεότυπα και τους
μύθους
v Ο εκπαιδευτής βάζει τους εκπαιδευόμενους σε
μια ομαδική δραστηριότητα - Αντιμετωπίζοντας
τα στερεότυπα και τους μύθους (Π.4.2)
v Δίνει από ένα φυλλάδιο σε κάθε
εκπαιδευόμενο και τους ζητάει να γράψουν μία
λέξη ή χαρακτηριστικό που έρχεται στο νου
τους για τη χώρα που αναγράφεται στο επάνω
μέρος του φυλλαδίου.
v Αφού το πράξουν, ο εκπαιδευτής ζητά από τους
μαθητές να δώσουν το φυλλάδιο τους στο
άτομο που κάθεται στα αριστερά και να
γράψουν μια άλλη λέξη ή χαρακτηριστικό στο
νέο φυλλάδιο που τους έχει δοθεί.
v Επαναλάβετε αυτή τη δραστηριότητα έως ότου
όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να
γράψουν σε κάθε φυλλάδιο και κάθε
εκπαιδευόμενος έχει πάρει το φυλλάδιο του
πίσω.
v Μόλις ολοκληρωθεί η άσκηση, ο εκπαιδευτής
ζητά από κάθε εκπαιδευόμενο να παρουσιάσει
τη χώρα του στην ομάδα.
v Οι εκπαιδευόμενοι θα πουν το όνομα της
χώρας τους και θα διαβάσουν τις λέξεις που
αναγράφονται στο φυλλάδιο.
v Μετά από αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα
συμμετάσχουν σε μια σύντομη συζήτηση
σχετικά με τις λέξεις, τα χαρακτηριστικά και τα
γνωρίσματα που απαριθμούνται απαντώντας
στις ακόλουθες ερωτήσεις:
- Είναι αλήθεια ή ψέμα;
- Είναι μύθοι ή στερεότυπα;
- Τι επηρεάζει την αντίληψή μας για αυτή τη
χώρα;
v Για να βάλει σε ένα πλαίσιο τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής θα καθοδηγήσει
την ομαδική συζήτηση για να προσδιορίσει
τους πιο συνηθισμένους μύθους και
στερεότυπα σχετικά με τη χώρα των μαθητών.
v Σημειώνει αυτούς τους μύθους και τα
στερεότυπα σε ένα flipchart.

Π.4.2
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10
λεπτά

Flipchart και
μαρκαδόρος

Αξιολόγηση

Δ.4.5 - Δραστηριότητα Κλεισίματος και Αξιολόγηση:
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο με
σύντομη συζήτηση ανασκόπησης και
ανατροφοδότησης

N/A

N/A
Gibby. Caroline. ‘Critical Thinking Skills in Adult Learners’. ARECLS,
2013, Vol.10, 147-176. Διαθέσιμο στο:
https://research.ncl.ac.uk/ARECLS/volume_10/gibby_vol10.pdf
Distinguishing between fact and opinion. Διαθέσιμο στο:
http://aeo.sllf.qmul.ac.uk/Files/CriticalThinking/fact%20or%20opini
on.pdf
How to practice critical thinking in four steps. Διαθέσιμο στο:
https://www.thoughtco.com/how-to-practice-critical-thinking31722
https://globaldigitalcitizen.org/10-great-critical-thinking-activitiesthat-engage-your-student

Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

Bianco, Cinzia, (January, 2017) ‘Correcting 5 Myths on Refugees to
Europe.’ Διαθέσιμο στο: http://www.egic.info/post/correcting-5myths-on-refugees-to-europe
Άρθρα εφημερίδων:
New York Times – Αύγουστος 2017 – China’s ‘Giant Infants’:
https://www.nytimes.com/2017/08/08/opinion/china-millennialstiger-mothers-giant-infants.html
New York Times – Αύγουστος 2017 – India’s Barefoot Lawyers:
https://www.nytimes.com/2017/08/08/opinion/indias-barefootlawyers.html
BBC Travel - Αύγουστος 2017 - Five Countries Where People Live the
Longest: http://www.bbc.com/travel/story/20170807-living-inplaces-where-people-live-the-longest

Irish Independent – Αύγουστος 2017 – Time for a New Immigration
Ballad; http://www.independent.ie/opinion/columnists/declan42 | P a g e
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lynch/time-for-a-new-immigration-ballad-lamenting-the-lack-of-it36004072.html

Ενότητα 4: Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 4, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 2
Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

9ω

2.5ω

6.5ω

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι εθελοντές
(εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:
Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά
Στυλό και
σημειωματ
άρια για
τους
εκπαιδευόμ
ενους

40
Flipchart
λεπτά
και
μαρκαδόρο
ς
Προβολέας
και οθόνη

v Κατανοούν τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων.
v Κατανοούν κάποια απλά μοντέλα επίλυσης προβλημάτων
v Εφαρμόζουν κάποιες βασικές τεχνικές επίλυσης
προβλημάτων
v Ελέγχουν διαφορετικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων
όταν κάποιος έχει συγκεκριμένες ανάγκες.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.4.6 – Ice-breaker
Ο εκπαιδευτής ξεκινά το εργαστήριο με Ice-breaker 'Ανθρώπινος κόμβος' (‘Human Knot’).
Ζητά από όλους να σταθούν σε ένα κύκλο, να
τεντώσουν τα χέρια τους και να αρπάξουν τα χέρια
δύο διαφορετικών ατόμων από τον κύκλο.

N/A

Κάνοντας το αυτό, όλοι στον κύκλο έχουν τα χέρια
τους συνδεδεμένα με τα χέρια άλλων.
Η δουλειά της ομάδας τώρα είναι να ξεδεθούν όλοι
χωρίς να αφήσουν τα χέρια των άλλων.
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Διαφάνειες
PowerPoint
υπολογιστή
ς

Προβολέας
και οθόνη ή
κατάλληλη
κενή
επιφάνεια.
Υπολογιστή
ς
Διαφάνειες
PowerPoint
30
λεπτά

2 κουτιά
σπίρτων
Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
Π.4.3 για
όλους τους
εκπαιδευόμ
ενους

Δ.4.7 – Εισαγωγή στην επίλυση προβλημάτων
v Χρησιμοποιώντας διαφάνειες PowerPoint, ο
εκπαιδευτής θα κάνει εισαγωγή για την
επίλυση προβλημάτων στην ομάδα
παρουσιάζοντας μερικά κοινά μοντέλα και
τεχνικές.
v Μετά από αυτή την εισαγωγή, θα αφιερώσει
λίγο χρόνο για Ερωτήσεις και Απαντήσεις με
τους εκπαιδευόμενους και θα σημειώνει τα
βασικά σημεία σε ένα flipchart.

N/A

Δ.4.8 – Χαμένοι στη θάλασσα
v Ο εκπαιδευτής ξεκινά με την ομάδα μια
διαδραστική άσκηση που θα τους βοηθήσει
να αναπτύξουν δεξιότητές για την επίλυση
προβλημάτων. Η άσκηση αυτή ονομάζεται
Χαμένοι στη θάλασσα.
v Ο εκπαιδευτής χωρίζει την ομάδα σε δύο
μικρότερες ομάδες (με 4-6 μαθητές η
καθεμιά) και δίνει σε κάθε ομάδα ένα κουτί
σπίρτων.
v Στη συνέχεια, ο δίνει σε κάθε μαθητή ένα
αντίγραφο του "Πίνακα κατάταξης" Χαμένοι
στη θάλασσα"(Π.4.3).
v Δίνει σε κάθε εκπαιδευόμενο 10 λεπτά για να
ελέγξει τη λίστα και να σημειώσει την
"ατομική κατάταξη" στη δεύτερη στήλη.
v Έπειτα ο εκπαιδευτής δίνει στην ομάδα 10
λεπτά για να συζητήσει τη σημασία κάθε
στοιχείου και να κάνει μια «Ομαδική
Κατάταξη» η οποία θα πρέπει να σημειωθεί
στην τρίτη στήλη.
v Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη σωστή
κατάταξη στην ομάδα χρησιμοποιώντας μια
διαφάνεια του PowerPoint.
v Μετά τη δραστηριότητα, θα σχηματίσει μια
σύντομη ομάδα προβληματισμού για
συζήτηση για το πώς πήγε η άσκηση και πώς
αισθάνθηκαν για την απόδοση τους.

Π.4.3
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Στυλό και
σημειωματ
άρια για
τους
εκπαιδευόμ
ενους.

Δ.4.9 – Εντοπίζοντας ένα πρόβλημα

Στυλό και
σημειωματ
άρια για
τους
εκπαιδευόμ
ενους.

Δ.4.10 – Επίλυση προβλημάτων: Πρακτική
v Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους
εκπαιδευόμενους να αξιοποιήσουν στις
μικρότερες ομάδες τους το πρόβλημα που
εντόπισαν και να επιλέξουν μια από τις
δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων από
τη διαφάνεια 14 του PowerPoint, για να
σχεδιάσουν πιθανές λύσεις / στρατηγικές
έτσι ώστε να ξεπεράσουν το πρόβλημα.
v Μετά από 15 λεπτά, ο εκπαιδευτικός ζητά
από την ομάδα να σταματήσει αυτή τη
δραστηριότητα και να επιλέξει μια δεύτερη
τεχνική επίλυσης προβλημάτων από τη λίστα
που παρουσιάζεται στο PowerPoint και να
εφαρμόσει αυτήν την τεχνική στο πρόβλημα.
v Μετά από 15 λεπτά, επαναφέρει όλη την
ομάδα μαζί και ζητά από τους
εκπαιδευόμενους να περιγράψουν:
α) Ποιες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων επέλεξαν;
β) Γιατί επέλεξαν αυτές τις τεχνικές;
γ) Παρατήρησαν ότι μια τεχνική ήταν ευκολότερη
στη χρήση / πιο κατάλληλη από την άλλη;
Δ.4.11 - Δραστηριότητα Κλεισίματος και Ανασκόπηση:
v Ο εκπαιδευτικός κλείνει το εργαστήριο με μια
σύντομη ανατροφοδότηση

v Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στην ομάδα την
ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυση
προβλημάτων.
v Χωρίζει την ομάδα σε μικρότερες ομάδες και
δίνει το φυλλάδιο «Εντοπίζοντας ένα
πρόβλημα» (Π.4.4).
v Μετά από 20 λεπτά, επαναφέρει όλους τους
μαθητευόμενους στην ομάδα και ζητά να
περιγράψουν το επιλεγμένο πρόβλημα

30
λεπτά Αντίγραφα
του Π.4.4
για όλους
τους
εκπαιδευόμ
ενους.

Προβολέας
και οθόνη

40
λεπτά Διαφάνεια
PowerPoint
Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι

Flipchart
και
10
μαρκαδόρο
λεπτά ς

Αξιολόγηση

Π.4.4

N/A

N/A

N/A
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Η δραστηριότητα με το Ice-breaker πάρθηκε από την πηγή: SernaWallender, Alexander, "Shaping Community - Teamwork and Critical
Thinking" (2013). Understanding by Design: Complete Collection. 256.
http://digitalcommons.trinity.edu/educ_understandings/256
Step-by-step guide to problem solving:
https://au.reachout.com/articles/a-step-by-step-guide-to-problemsolving
A Guide to Problem Solving:
https://www.leadershipthoughts.com/guide-to-problem-solving/

Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

Mindtools, 2017 – Άσκηση Χαμένοι στη Θάλασσα
https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-problemsolving.htm
Serna-Wallender, Alexander, "Shaping Community - Teamwork and
Critical Thinking" (2013). Understanding by Design: Complete
Collection. 256.
http://digitalcommons.trinity.edu/educ_understandings/256
The basics of creative problem-solving:
http://www.innovationmanagement.se/imtool-articles/the-basics-ofcreative-problem-solving-cps/
Drill Down Technique:
https://www.accipio.com/eleadership/mod/wiki/view.php?id=1811
Solve Problems by Combining the Five Whys with the Drill Down
Technique: http://www.geekpreneur.com/solve-problems-bycombining-the-five-whys-with-the-drill-down-technique

46 | P a g e

Train the Trainer Curriculum

BRAMIR

Ενότητα 6
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Ενότητα 5: Δεξιότητες επικοινωνίας, γλώσσας και ομαδικής εργασίας
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 5, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 1
Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

9ω

2.5ω

6.5ω

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι εθελοντές
(εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:
Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά
Στυλό και
σημειωματ
άρια για
τους
εκπαιδευόμ
ενους.

20
λεπτά

Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι
Αντίγραφο
του Π.5.1 –
Pinwall
εκτυπωμέν
ο και
τοποθετημέ
νο σε τοίχο
Προβολέας
και οθόνη

v Κατανοούν τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και
διαπραγμάτευσης.
v Κατανοούν πώς να συμπεριφέρονται σε άλλους με σεβασμό
και ειλικρίνεια.
v Κατανοούν πώς να διευκολύνουν ομαδικές συζητήσεις σωστά
και με επιτυχία.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.5.1 – Ice-breaker
v Ο εκπαιδευτής καλωσορίζει τους
εκπαιδευόμενους στο εργαστήριο και τους ζητά
να κοιτάξουν την εικόνα που βρίσκεται στον
τοίχο – το Pinwall.
v Τους ζητά να περιγράψουν σε συντομία τι
καταλαβαίνουν βλέποντας την εικόνα.
v Κάθε εκπαιδευόμενος έχει 20-30 δευτερόλεπτα
για να περιγράψει.
v Μετά από αυτή τη δραστηριότητα ο εκπαιδευτής
κάνει μια σύντομη ομαδική συζήτηση αναφορικά
με το πώς ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται
(διαφορετικά) την ίδια εικόνα
v Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής κάνει μικρή
ομαδική συζήτηση για να γίνει αντιληπτό το
επίπεδο κατανόησης της ομάδας. Κάνει τις
ακόλουθες ερωτήσεις:
a) Πως αντιλαμβάνεστε τον ρόλο της
αντίληψης στην επικοινωνία, τη γλώσσα και
την ομαδική εργασία;

Π.5.1
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Υπολογιστή
ς
Διαφάνειες
PowerPoint

Προβολέας
10
λεπτά

Στυλό και
σημειωματ
άρια για
τους
εκπαιδευόμ
ενους.
Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
40
Π.5.2 and
λεπτά Π.5.3 για
όλους τους
εκπαιδευόμ
ενους

b) Γιατί οι δεξιότητες επικοινωνίας και
γνώσεων είναι σημαντικές για τους
ηλικιωμένους εθελοντές που εργάζονται με
μετανάστες;
c) Τι θέλουμε να καταφέρουμε μαζί;
v Οι εκπαιδευόμενοι καθορίζουν τους δικούς τους
στόχους και προσδοκίες και ο εκπαιδευτής κάνει
σημειώσεις σε flipchart.

Δ.5.2 – Εισαγωγή στα μοντέλα επικοινωνίας
v Χρησιμοποιώντας διαφάνειες στο PowerPoint, ο
εκπαιδευτής κάνει εισαγωγή στις δεξιότητες
επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης,
παρουσιάζοντας τα Μοντέλα επικοινωνίας
Transmitter-Receiver και Ice-berg.
Δ.5.3 – Δραστηριότητα Αντίληψης και Επικοινωνίας
Δραστηριότητα 1 – Αυτοεξέταση
v Ο εκπαιδευτής βασίζεται στα αποτελέσματα της
δραστηριότητας με το παγόβουνο για να κάνει
εισαγωγή στο ρόλο που παίζει η αντίληψη στην
επικοινωνία με άλλους.
v Δίνει αντίγραφα του ‘Self-test – Perception and
Communication’ (Π.5.2) σε όλους τους
εκπαιδευόμενους.
v Ο εκπαιδευόμενος διαβάζει με τους
εκπαιδευόμενους το τεστ και τους βοηθά να
μετρήσουν το σκορ τους και να εντοπίσουν τον
προτιμότερο τρόπο αντίληψης για τον καθένα.
v Έπειτα, κάνει μια σύντομη ομαδική συζήτηση για
τα αποτελέσματα του τεστ.

N/A

Π.5.2

Π.5.3

Δραστηριότητα 2 –Επικοινωνία με άλλους
v Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής δίνει σε όλους τους
εκπαιδευόμενους αντίγραφο του φυλλαδίου
(Π.5.3).
v Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτή η
δραστηριότητα είναι ο εκπαιδευτής να διαβάσει
αργά το φυλλάδιο έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι
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v
v

v

v

Στυλό και
σημειωματ
άρια για
τους
εκπαιδευόμ
ενους
Αντίγραφα
φύλλων
εργασίας
70
για όλους
λεπτά
τους
εκπαιδευόμ
ενους
Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι για
ανατροφοδ
ότηση.

εθελοντές να συγκεντρωθούν και να
καταλάβουν/εντοπίσουν αυθόρμητα …as the
senior volunteers concentrate on their related
spontaneous association (do I first of all see,
hear, feel, smell, or taste the notion?).
Έπειτα, οι εθελοντές σημειώνουν την κατάλληλη
στήλη στο φυλλάδιο και collate the results.
Όταν οι εθελοντές αξιολογούν τα αποτελέσματα
της δραστηριότητας, should identify the
preferred perceptual channel of their partner and
then modifying their communication to fit better
with this preference.
Ο εκπαιδευτής δίνει 10 λεπτά για τη
συμπλήρωση του φυλλαδίου και 5-10 λεπτά για
την εξάσκηση σε ζευγάρια.
Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής κάνει σύντομη
ομαδική συζήτηση αναφορικά με το πώς φάνηκε
η δραστηριότητα στους εθελοντές.

Δ.5.4 – Αρχές του Κινήτρου
v Χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες στο
PowerPoint, ο εκπαιδευτής κάνει εισαγωγή
για τις διάφορες στρατηγικές και τους
κανόνες που πρέπει να χρησιμοποιούν οι
εθελοντές στην επικοινωνία τους με τους
μετανάστες για να τους παρακινήσουν να
συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να
κατανοήσουν με ακρίβεια όσα συζητούνται.
v Ο εκπαιδευτής επιλέγει 3 ή 4 δραστηριότητες
από τα Π.5.4 έως το Π.5.10 που βρίσκονται
στην εργαλειοθήκη και τις υλοποιεί με τους
εθελοντές.
v Μετά από αυτό, κάνει μια σύντομη ομαδική
συζήτηση ανασκόπησης, απαντώντας σε
τυχόν ερωτήσεις που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες και επισημαίνοντας μερικές
από τις βασικές στρατηγικές που
παρουσιάζονται για την παρακίνηση των
μεταναστών να επικοινωνούν.
v Ο εκπαιδευτής θα καταγράψει τα κύρια
σημεία σε ένα flipchart.

Π.5.4
μέχρι
Π.5.10
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10
λεπτά

Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι

Αξιολόγηση

Δ.5.4 – Δραστηριότητα Κλεισίματος και Αξιολόγηση
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο με μια
σύντομη συνάντηση για ανατροφοδότηση
και ζητά από τους εθελοντές να συζητήσουν
τα θέματα που καλύφθηκαν.
v Ζητά επίσης να δώσουν ανατροφοδότηση
σχετικά με το εάν το περιεχόμενο του
εργαστηρίου ανταποκριθεί στις προσδοκίες
τους.

N/A

N/A
Αγγλικά:
“The 7 Cs of Communication” https://youtu.be/v4OmXaihEp0
Γερμανικά:
What means Communication -

Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

https://youtu.be/z4EFDWgVzyw?list=PLQCjYOHAlAK8lRe0gIJUbmWYF
f-VOeoEq
“Four aspects of news” https://youtu.be/9VJn1cPbf1A
A Failure to Communicate https://youtu.be/8Ox5LhIJSBE

Ενότητα 5: Δεξιότητες επικοινωνίας, γλώσσας και ομαδικής εργασίας
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 5, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 2
Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

9ω

2.5ω

6.5ω
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Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι εθελοντές
(εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά
Προβολέας
και οθόνη
Πρόσβαση
στο
Διαδίκτυο
και στο
YouTube
Υπολογιστή
ς
Στυλό και
σημειωματ
άρια για
τους
εκπαιδευόμ
ενους

Flipchart
80
και
λεπτά
μαρκαδόρο
ι για
καταγραφή
σχολίων
Φάκελοι με
έτοιμα

v Κατανοούν πώς να επικοινωνούν σε ομάδες πιο
αποτελεσματικά.
v Κατανοούν πότε να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες
διαπραγμάτευσης αποτελεσματικά με διαφορετικές ομάδες.
v Κατανοούν πώς να διδάσκουν σε άλλους Αγγλικά / τη γλώσσα
της χώρας φιλοξενίας τους (βασικό επίπεδο για συζητήσεις)
και να υποστηρίζουν όσους η μητρική τους γλώσσα δεν είναι
τα Αγγλικά ή η γλώσσα της χώρας φιλοξενίας τους.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.5.5 – Εισαγωγή στην ομαδική εργασία (ως
εκπαιδευόμενος και ως διευκολυντής)
v Χρησιμοποιώντας μερικές διαφάνειες στο
PowerPoint, ο Εκπαιδευτής παρουσιάζει κάποιες
πρακτικές συμβουλές για την αποτελεσματική
ομαδική εργασία τόσο για διευκολυντές όσο και
για εκπαιδευόμενους.
v Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το θέμα στους
εκπαιδευόμενους μέσω των παρακάτω βίντεο:
v Difference Between Cooperative Learning and
Group Work: https://youtu.be/7MwYjSSBN1A
v 5 Elements of Cooperative Learning https://youtu.be/Izk76RZO4j0

N/A

Δ.5.6 – Αποτελεσματική συνεργασία σε μια ομάδα
Δραστηριότητα 1 (Π.5.11)
v Ο εκπαιδευτής κάνει με την ομάδα μια άσκηση
αλληλεπίδρασης που θα τους βοηθήσει να
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για ομαδική
συνεργασία.
v Χωρίζει την ομάδα σε υποομάδες των 3. Αν
υπάρχει επιπλέον μαθητών, θα λειτουργήσουν
ως παρατηρητές της δραστηριότητας και θα
χωριστούν μεταξύ των ομάδων έτσι ώστε να
υπάρχει παρατηρητής για κάθε 1 ή 2 ομάδες.

Π.5.11

Π.5.12
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τετράγωνα
(Π.5.11)

Αντίγραφα
του Π.5.12
για κάθε
εκπαιδευόμ
ενο

v Κάθε ομάδα κάθεται σε ένα τραπέζι με πέντε
φακέλους, ο καθένας από τους οποίους περιέχει
διαφορετικά μέρη των τετραγώνων.
v Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν πέντε
τετράγωνα ίδιου μεγέθους.
v Η δραστηριότητα θα έχει τελειώσει όταν θα
υπάρχει ένα ολοκληρωμένο τετράγωνο μπροστά
από κάθε μέλος της κάθε ομάδας.
v Οι παρατηρητές έχουν το καθήκον να
διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων και να
κάνουν σημειώσεις.
v Στο τέλος της δραστηριότητας, οι παρατηρητές
καλούνται πρώτοι να μιλήσουν για τον τρόπο με
τον οποίο δούλεψαν οι ομάδες και στη συνέχεια
θα κάνουν το ίδιο τα μέλη της ομάδας.

Δραστηριότητα 2 (Π.5.12)
v Για αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής ορίζει
έναν από τους εκπαιδευόμενους να ενεργεί ως
διευκολυντής για αυτή τη δραστηριότητα και ο
εκπαιδευτής θα παρατηρήσει τον
εκπαιδευόμενο.
v Ο διευκολυντής (εθελοντής) ξεκινά με την ομάδα
τη δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο
Π.5.12.
v Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, οι
εκπαιδευόμενοι καλούνται να φανταστούν ότι
φροντίζουν την οικογένεια προσφύγων ως
ανώτερο εθελοντή.
v Ο διευκολυντής χωρίζει την ομάδα σε ζεύγη ή
μικρότερες ομάδες και ζητά από κάθε ζευγάρι ή
ομάδα να εξασκήσουν τις επικοινωνιακές
δεξιότητές τους με ένα διαφορετικό (ανά
ομάδα/ζευγάρι) παράδειγμα από αυτά που
αναφέρονται παρακάτω.
v Ο διευκολυντής παρακολουθεί το κάθε ζευγάρι ή
ομάδα και δίνει συμβουλές όπου χρειάζεται.
v Στο τέλος της δραστηριότητας, ο διευκολυντής
θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα στα ζεύγη/ομάδες
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και καταγράφει τις απαντήσεις τους σε ένα
flipchart:
α) Πώς συμπεριφέρεστε σε αυτή την κατάσταση;
β) Πώς αντιδράτε;
γ) Θα ζητήσετε βοήθεια από άλλους ή θα
προσπαθήσετε μόνοι σας να βρείτε λύση;
δ) Εάν θέλετε βοήθεια από άλλους, σε ποιους θα
απευθυνθείτε;
ε) Πώς ήταν η εμπειρία σας με τις συζητήσεις με
τους εταίρους σας;

20
λεπτά

15
λεπτά

Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
Π.5.13 για
όλους τους
εκπαιδευόμ
ενους

Δ.5.7 – Πώς να διδάξετε σε άλλους Αγγλικά / τη γλώσσα
της χώρας φιλοξενίας τους (βασικό επίπεδο για
συζητήσεις) και να υποστηρίξετε όσους η μητρική τους
γλώσσα δεν είναι τα Αγγλικά

Προβολέας
και οθόνη

Δ.5.8– Προετοιμασία για προσωπική μελέτη

Πρόσβαση
στο
Διαδίκτυο
και στο
YouTube
Υπολογιστή
ς
Στυλό και
σημειωματ
άρια για

v Για αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής
αναθέτει σε έναν άλλο εκπαιδευόμενο να
λειτουργήσει ως διευκολυντής και ο εκπαιδευτής
θα παρατηρεί τον εθελοντή.
v Ο διευκολυντής (εθελοντής) ξεκινά με την ομάδα
τη δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο
Π.5.13.
v Χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο, οι
εκπαιδευόμενοι προετοιμάζουν τον κατάλογο κύριες κατηγορίες και υποκατηγορίες που είναι
σημαντικές για διαφορετικές ομάδες.

v Ο εκπαιδευτής μιλά στην ομάδα για
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους
μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινή τους
ζωή όσα έμαθαν.
v Ο εκπαιδευτής παίζει αυτό το σύντομο βίντεο:
https://youtu.be/4kyvjEpXuPg
v Μετά από αυτό το βίντεο, ο εκπαιδευτής κάνει
μια σύντομη ομαδική συζήτηση σχετικά με τις
συνθήκες και τα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται για την ενθάρρυνση της
επικοινωνίας και τις στρατηγικές που βοηθούν
στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας.
v Οι εκπαιδευόμενοι αξιοποιούν αυτή την
ευκαιρία για να διευκρινίσουν τυχόν
αβεβαιότητες ή εμπόδια στην αποτελεσματική
επικοινωνία τους.

Π.5.13

N/A
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εκπαιδευόμ
ενους

Στυλό και
σημειωματ
άρια για
τους
εκπαιδευόμ
ενους

Αντίγραφα
25
του Π.5.13
λεπτά για όλους
τους
εκπαιδευόμ
ενους

Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι
Αξιολόγηση

Δ.5.9 – Σύνοψη και Ανασκόπηση
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο με μια
σύντομη περίληψη των κύριων σημείων που
καλύφθηκαν στο εργαστήριο.
v Έπειτα κάνει με την ομάδα μια άσκηση
ανασκόπησης, κάνοντας την ερώτηση: Πώς
αξιολογώ τις δεξιότητές μου στην επικοινωνία, τη
γλώσσα και την εργασία σε μια ομάδα;
v Στη συνέχεια ζητά από την ομάδα να
προβληματιστεί σχετικά με το περιεχόμενο και
την παράδοση του εργαστηρίου και να
συμπληρώσει τη φόρμα αξιολόγησης Flashlight
(Π. 5.14)
v Τέλος, κάνει μια σύντομη συζήτηση
ανατροφοδότησης, ζητώντας από την ομάδα να
προσδιορίσει τις πτυχές του εργαστηρίου που
ένιωσαν να είναι οι πιο δύσκολες και αυτές που
τους έκαναν να νιώσουν ότι θα τις
χρησιμοποιήσουν στην πρακτική τους εργασία με
τους μετανάστες.
v Καταγράφει όσα έχουν λεχθεί σε ένα flipchart.

Π. 5.14

N/A
Difference Between Cooperative Learning and Group Work -

Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

https://youtu.be/7MwYjSSBN1A
5 Elements of Cooperative Learning - https://youtu.be/Izk76RZO4j0

https://esol.britishcouncil.org/sites/default/files/Language_issues_mi
gration_integration_perspectives_teachers_learners.pdf
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https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/tips-teachingenglish-arabic-speakers
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Ενότητα 6
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Ενότητα 6: Δεξιότητες Διευκόλυνσης
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 6, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 1
Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

9ω

2.5ω

6.5ω

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι εθελοντές
(εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:
v Κατανοούν τη διευκόλυνση
v Κατανοούν τη δυναμική των ομάδων
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.6.0 –Ice-breaker Μια λέξη
v Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των
τριών ή τεσσάρων ατόμων (χρησιμοποιήστε την
αρίθμηση ως τρόπο για να τους χωρίσετε).
v Ενημερώστε τις ομάδες ότι η αποστολή τους
είναι να σκεφτούν για ένα λεπτό μία λέξη που
περιγράφει τη λέξη «Μετανάστευση» και στη
συνέχεια να την μοιραστούν με την ομάδα τους.
v Αυτό το Ice-breaker βοηθά την ομάδα να
διερευνήσει τις σκέψεις της σε ένα κοινό ζήτημα.
v Όταν κάθε ομάδα ανακοινώσει τη λέξη της, ο
εκπαιδευτής κάνει μια σύντομη ομαδική
συζήτηση σχετικά με τις διαφορετικές αντιλήψεις
που υπάρχουν μεταξύ κάθε ομάδας για τη
«μετανάστευση».

20
λεπτά

20
λεπτά

Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι

N/A

Δ.6.1 – Ιδεοθύελλα με την ομάδα για τη Διευκόλυνση
v Ο εκπαιδευτής κάνει μια μικρή δραστηριότητα
ιδεοθύελλας με τους εκπαιδευόμενους
α) «Τι εννοούμε με τον όρο ‘διευκόλυνση
ομάδας»
β) «Τι κάνει έναν διευκολυντή ομάδας να είναι
αποτελεσματικός;»
γ) «Γιατί χρειάζεται καλή διευκόλυνση στην
κοινοτική εργασία;»

N/A
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Στυλό και
σημειωματ
άρια για
εκπαιδευόμ
ενους

50
λεπτά

Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι
Αντίγραφα
του Π.6.1
για όλους
τους
εκπαιδευόμ
ενους

Στυλό και
σημειωματ
άρια για
εκπαιδευόμ
ενους
Flipchart
35
λεπτά και
μαρκαδόρο
ι
Αντίγραφα
του Π.6.2
για όλους
τους

v Ο εκπαιδευτής καταγράφει τα αποτελέσματα σε
ένα flipchart.
v Αυτή η άσκηση είναι χρήσιμη για να βοηθήσει
τους εκπαιδευόμενους να αρχίσουν να
σκέφτονται για τη διευκόλυνση και να ακούσουν
όλες τις απόψεις/γνώσεις που είχαν αρχικά οι
εκπαιδευόμενοι σχετικά με αυτό το θέμα.
Δ.6.2– Εισαγωγή στις δεξιότητες διευκόλυνσης και
κατανόηση της δυναμικής των ομάδων
v Χρησιμοποιώντας διαφάνειες του PowerPoint, ο
εκπαιδευτής παρουσιάζει λίγη θεωρία σχετικά με
την καλή διευκόλυνση ομάδων (από το Κεφάλαιο
2 του Εγχειριδίου του Διευκολυντή)
v Ο εκπαιδευτής μοιράζει αντίγραφα του Π.6.1 σε
όλους και παραδίδει θεωρία σχετικά με το τι
κάνει έναν καλό/κακό διευκολυντή - βασισμένος
στο περιεχόμενο που παρέχεται στη
δραστηριότητα.
v Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν τη δραστηριότητα στο
Π.6.1 και ακολουθεί συζήτηση.
v Μετά τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής δίνει
χρόνο για ομαδική συζήτηση. Αυτό είναι
σημαντικό για να ξεκαθαρίσουν πιθανές απορίες.
v Ο εκπαιδευτής ξεκινά μια σύντομη συζήτηση
σχετικά με τις έννοιες και τα θέματα που
παρουσιάστηκαν, επιτρέποντας στους
εκπαιδευόμενους να εκφράσουν τη γνώμη και
τις ιδέες τους.

Π.6.1

Δ.6.3 – Δυναμική των ομάδων
v Ο εκπαιδευτής μοιράζει αντίγραφα του Π.6.2
στους εκπαιδευόμενους.
v Μετά από αυτή την άσκηση, τους ζητά να
παρουσιάσουν στην ομάδα τις απαντήσεις τους
σε κάθε ερώτηση.
v Έπειτα ξεκινά μια ομαδική συζήτηση σχετικά με
τα ευρήματα αυτής της δραστηριότητας και
καταγράφει τις απαντήσεις σε ένα flipchart.
v Στη συνέχεια πάει στο φύλλο εργασίας και μιλά
για τα χαρακτηριστικά της ομάδας.

Π.6.2
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εκπαιδευόμ
ενους
Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι
15
λεπτά

Αξιολόγηση

Δ.6.4 – Τελική άσκηση και αξιολόγηση
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο με μια
σύντομη περίληψη των κύριων σημείων που
καλύφθηκαν.
v Έπειτα κάνει μια άσκηση ανασκόπησης ζητώντας
από τους εκπαιδευόμενους να πουν τι θα
πάρουν μαζί τους από το εργαστήριο. Θα
μπορούσε να είναι μια φιλία, μια νέα ικανότητα
ή μια πληροφορία.
v Για τέλος, καταγράφει τα αποτελέσματα αυτής
της ανασκόπησης σε ένα flipchart.
N/A

N/A

http://www.combatpoverty.ie/publications/DevelopingFacilitationSkil
ls_2008.pdf
Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

https://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm
https://seedsforchange.org.uk/tools.pdf
https://www.mindtools.com/pages/article/improving-groupdynamics.htm

Ενότητα 6: Δεξιότητες Διευκόλυνσης
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 6, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 2
Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

9ω

2.5ω

6.5ω

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι εθελοντές
(εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:
Μαθησιακά
αποτελέσματα

v Αναγνωρίζουν τις διάφορες μεθόδους για να κάνουν
διευκόλυνση μιας ομάδας.
v Κάνουν χρήση αυτών των μεθόδων.
v Αξιολογήσουν ποιες μέθοδοι λειτουργούν καλύτερα για
ομαδική εργασία με κοινότητες μεταναστών.
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Χρόνο
ς

Υλικά
Προβολέας
και οθόνη
Διαφάνειες
PowerPoint

30
λεπτά

Υπολογιστή
ς

Στυλό και
σημειωματ
άρια για
εκπαιδευόμ
ενους

Μεγάλα
φύλλα ή
ρολά
χαρτιού.
Μαρκαδόρ
οι και στυλό
σε διάφορα
χρώματα.
60
Χρονόμετρο
λεπτά

Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.6.5 – Εισαγωγή στις μεθόδους διευκόλυνσης
v Χρησιμοποιώντας διαφάνειες PowerPoint, ο
εκπαιδευτής παρουσιάζει στην ομάδα τις πιο
κοινές και αποτελεσματικές μεθόδους
διευκόλυνσης ομάδων::
a) Ιδεοθύελλα και Wall Paper
b) Παιχνίδια ρόλου
c) Παγκόσμιο Café
d) Τεχνολογία ανοιχτού χώρου
e) Άλλοι μέθοδοι
v Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να κρατάνε
σημειώσεις και να κάνουν ερωτήσεις εάν δεν
καταλαβαίνουν κάτι, έτσι ώστε να
υποβοηθήσουν τη μάθησή τους

N/A

Δ.6.7 – Το Παγκόσμιο Café στην εργασία ένταξης
v Για το σκοπό αυτής της δραστηριότητας, ο
εκπαιδευτής αναθέτει σε έναν μαθητή που δεν
έχει κάνει μέχρι τώρα διευκόλυνση, να
διευκολύνει μια δραστηριότητα Παγκόσμιου
Café.
v Ο διευκολυντής χωρίζει τους μαθητές σε τρεις
ομάδες και προετοιμάζει τρία τραπέζια με τις
απαιτούμενες καρέκλες.
v Για κάθε τραπέζι, ο διευκολυντής γράφει σε ένα
μεγάλο φύλλο χαρτιού μία από αυτές τις
ερωτήσεις:
1. 1. Ποιες είναι οι δεξιότητες που
απαιτούνται για να δουλέψετε με
μετανάστες;
2. Ποια είναι τα κύρια λάθη που μπορείτε
να κάνετε στην εργασία σας με τις
κοινότητες των μεταναστών;
3. Πώς θα διαχειριστείτε τις συγκρούσεις
όταν εργάζεστε με κοινότητες
μεταναστών;
v Ο διευκολυντής ορίζει έναν αρχηγό για κάθε
τραπέζι ο οποίος θα παραμείνει στο τραπέζι και

N/A
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Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι
45
λεπτά Αντίγραφα
του Π.6.3
για κάθε
εκπαιδευόμ
ενο.

θα ενημερώσει την ομάδα όταν τελειώσει η
δραστηριότητα.
v Ο διευκολυντής ελέγχει το χρόνο, δίνοντας 6-8
λεπτά για κάθε γύρο.
v Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να γράφουν
απαντήσεις σε κάθε μία από τις ερωτήσεις και να
συμπληρώνουν τα φύλλα χρησιμοποιώντας
διαφορετικά στυλό και μαρκαδόρους.
v Στο τέλος κάθε γύρου, όλοι εκτός από τον αρχηγό
κάθε τραπεζιού θα μετακινούνται στο επόμενο
τραπέζι.
v Στο τέλος των 3 γύρων, ο διευκολυντής θα
σημάνει τον τερματισμό της δραστηριότητας και
θα ζητήσει από τους αρχηγούς να αναφέρουν τι
είναι γραμμένο στα φύλλα τους.
v Μετά από αυτήν την ανατροφοδότηση, οι
εκπαιδευόμενοι θα κάνουν σχόλια για τη
διευκόλυνση.
v Στη συνέχεια, η δραστηριότητα θα επαναληφθεί
με ένα δεύτερο εκπαιδευόμενο να αναλάβει το
ρόλο του διευκολυντή. Στα τραπέζια θα
αλλάξουν οι ερωτήσεις. Οι νέες ερωτήσεις να
είναι:
1. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που
επηρεάζουν τους μετανάστες στη χώρα
σας;
2. Ποιες δραστηριότητες μπορείτε να
σχεδιάσετε ή ποια υποστήριξη μπορείτε
να παρέχετε για να βοηθήσετε αυτούς
τους μετανάστες να ενταχθούν σε τοπικό
επίπεδο;
3. Ποια υποστήριξη μπορεί να δοθεί μέσω
τοπικών φιλανθρωπικών οργανώσεων και
οργανισμών έτσι ώστε να βοηθηθείτε στο
έργο σας;
Δ.6.8– Εισαγωγή στο παιχνίδι ρόλων για διευκόλυνση
ομάδας
v Για αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής
αναθέτει σε έναν τρίτο μαθητή να αναλάβει το
ρόλο του διευκολυντή.
v Ο διευκολυντής μοιράζει αντίγραφα του Π.6.3 σε
όλους τους εκπαιδευόμενους και διαβάζει το
παιχνίδι ρόλων.
v Έπειτα καλεί 3 εκπαιδευόμενους να
συμμετάσχουν για να παίξουν τους ρόλους των
Susan, Bobby και John.

Π.6.3
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Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι

15
λεπτά

v Οι 3 εκπαιδευόμενοι θα έχουν λίγο χρόνο για να
προετοιμάσουν τη σκηνή τους (3-5 λεπτά). Κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο διευκολυντής
κάνει σύντομη ομαδική συζήτηση για το πόσο
χρήσιμο ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η
εργασία τους με τους μετανάστες.
v Οι 3 εκπαιδευόμενοι παίζουν τη σκηνή τους και
μετά από αυτό οι λένε τις σκέψεις τους στην
ομάδα αναφορικά με το πώς τους φάνηκε η
εμπειρία.
v Στη συνέχεια ο διευκολυντής χωρίζει τους
υπόλοιπους σε ομάδες των 3 και τους ζητά να
παίξουν το παιχνίδι ρόλων, με τους 3
εκπαιδευόμενους να έχουν χρέη παρατηρητή για
κάθε ομάδα.
v Μετά, ο διευκολυντής κάνει μια σύντομη
ομαδική συζήτηση για το πώς αισθάνθηκαν οι
εκπαιδευόμενοι που έπρεπε να αναλάβουν τους
διάφορους ρόλους στο παιχνίδι, δηλ. ζητάει
πρώτα τα σχόλια από όλες τις Susans, μετά από
όλους τους Bobbys και στη συνέχεια από όλους
τους Johns.
v Όσα θα λεχθούν τα γράφει σε ένα flipchart.
v Στη συνέχεια κάνει μια ομαδική συζήτηση για
ανατροφοδότηση σχετικά με το πως αισθάνθηκε
ο διευκολυντής και για το πώς θεωρεί η ομάδα
ότι έγινε η διευκόλυνση της δραστηριότητας.
v
Δ.6.9 – Τελική άσκηση και αξιολόγηση
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο με μια
σύντομη περίληψη των κύριων σημείων που
έχουν καλυφθεί στο εργαστήριο.
v Έπειτα κάνει μια άσκηση αυτο-αντανάκλασης
γράφοντας σε φύλλα flipchart τις ακόλουθες
φράσεις ανοιχτού τύπου:
a)
‘Αυτό που κέρδισα από αυτή την ομάδα
είναι . . .’
b) ‘Αυτό που απόλαυσα περισσότερο σε
αυτή την ομάδα είναι. . .’
c)
‘Αυτό που θα άλλαζα σε αυτή την ομάδα
είναι . . .’
v Ο εκπαιδευτής τοποθετεί ένα φύλλο σε κάθε
τραπέζι και οι εκπαιδευόμενοι κινούνται από το
ένα φύλλο στο άλλο και συμπληρώνουν τις
προτάσεις.

N/A
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Αξιολόγηση

N/A
http://www.combatpoverty.ie/publications/DevelopingFacilitationSkil
ls_2008.pdf

Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

https://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm
https://seedsforchange.org.uk/tools.pdf
https://www.mindtools.com/pages/article/improving-groupdynamics.htm
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Ενότητα 7
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Ενότητα 7: Δεξιότητες Διδασκαλίας
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 7, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 1
Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

9ω

2.5ω

6.5ω

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι εθελοντές
(εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:
Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά
Λίστα
κατηγοριών
(ανα)
παραγγελία
ς.
(re)ordering
categories

15
λεπτά

Χαρτιί και
στυλό για
κάθε ομάδα

v Καταλαβαίνουν τα βασικά της θεωρίας της εκπαίδευσης
ενηλίκων
v Καταλαβαίνουν τα διαφορετικά στυλ μάθησης που μπορεί να
συναντήσουν και θα είναι σε θέση να ξέρουν πώς να
κεντρίζουν το ενδιαφέρον σε κάθε στυλ.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.7.0 – Ice-breaker
v Ο εκπαιδευτής καλωσορίζει όλους τους
εκπαιδευόμενους στο εργαστήριο και ξεκινά το
Ice-breaker: Superlatives.
v Χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των 5-10
ατόμων.
v Ο στόχος αυτού του Ice-breaker είναι οι παίκτες
να επαναταχθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας
(re)ordering κατηγορία ή ένα από τα ακόλουθα:
a) Από τον χαμηλότερο στο ψηλότερο πόσα είναι τα γράμματα στο όνομά σας;
b) Που γεννηθήκατε; Ξεκινούμε από όσους
είναι από πιο μακριά έχουν γενέθλια πιο
μακριά από την παρούσα.
c) Από το λιγότερο έως το μεγαλύτερο Πόσες αδελφές και αδερφούς έχετε;
d) Πιο κοντός/ή μέχρι τον/την πιο ψηλό/ή.–
ύψος.
e) Από την αρχή μέχρι το τέλος της χρονιάς –
ημεροηνία γέννησης.

N/A
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v Μόλις οργανωθεί μια ομάδα, ο αρχηγός της
φροντίζει να το κάνει σωστά.
v Η πρώτη ομάδα που θα τα καταφέρει κερδίζει.
v Σημείωση: Ο εκπαιδευτής πρέπει να
χρησιμοποιεί την ίδια κατηγορία με όλες τις
ομάδες.
Προβολέας
και οθόνη
Υπολογιστή
ς
Στυλό και
σημειωματ
άρια για
εκπαιδευόμ
ενους

Flipchart
και
60
μαρκαδόρο
λεπτά
ι
Διαφάνειες
PowerPoint
Αντίγραφα
του Π.7.1
για κάθε
εκπαιδευόμ
ενο

Δ.7.1 - Εισαγωγή στη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων
v Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις διαφάνειες 1-17
σ το PowerPoint.
v Μετά ξεκινά μια σύντομη συζήτηση σχετικά με
τις έννοιες και τα θέματα που παρουσιάζονται
στο PPT, επιτρέποντας στους μαθητές να
εκφράσουν τη γνώμη και τις ιδέες τους.
Πρακτική δραστηριότητα για τα στυλ μάθησης
v Για αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής
ξεκινά μια άσκηση ιδεοθύελλας με όλους τους
εκπαιδευόμενους σχετικά με τους λόγους για
τους οποίους είναι σημαντικό να κατανοήσουμε
το στυλ μάθησης ενός ατόμου.
v Εξηγεί στη συνέχεια ότι τα στυλ μάθησης
μπορούν να ταξινομηθούν με βάση διάφορα
κριτήρια.
v Διανέμει το φύλλο εργασίας (Π.7.1) στους
εκπαιδευόμενους (ένα στον καθένα) και τους
ζητά να το συμπληρώσουν. Με αυτόν τον τρόπο
θα μάθουν για τρεια νέα στυλ μάθησης, πέραν
εκείνων που είδαν στο PPT.
v Ο εκπαιδευτής οργανώνει και παρακολουθεί την
υλοποίηση των πρακτικών δραστηριοτήτων.
v Οι μαθητές κάνουν ιδεοθύελλα, απαντούν στις
ερωτήσεις του εκπαιδευτή και συμπληρώνουν το
φύλλο εργασίας με θέμα «Προώθηση των
κινήτρων των μαθητών» (Π.7.1).
v Στο τέλος της δραστηριότητας, οι
εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ανατροφοδότηση
από τον εκπαιδευτή.

Π.7.1
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Προβολέας
και οθόνη
Υπολογιστή
ς
Στυλό και
σημειωματ
άρια για
εκπαιδευόμ
ενους

45
Flipchart
λεπτά και
μαρκαδόρο
ι
Διαφάνειες
PowerPoint
Αντίγραφα
του Π.7.2
για κάθε
εκπαιδευόμ
ενο

Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι
Κενές
κάρτες για
30
λεπτά τους
εκπαιδευόμ
ενους.

Στυλό για
τους

Δ.7.2 - Εισαγωγή στο κίνητρο για τους εκπαιδευόμενους
v Χρησιμοποιώντας το PowerPoint, ο εκπαιδευτής
παρουσιάζει τις διαφάνειες 18-20.
v Στη συνέχεια ξεκινά μια σύντομη συζήτηση
σχετικά με τις έννοιες και τα θέματα που
παρουσιάζονται στο PPT, επιτρέποντας στους
μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις
ιδέες τους.
Πρακτική δραστηριότητα για τη ενίσχυση του κινήτρου
των εκπαιδευόμενων
v Για τη δραστηριότητα αυτή, ο εκπαιδευτής
χωρίζει τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες 3-5
ατόμων.
v Έπειτα διανέμει το φύλλο εργασίας (Π.7.2) στις
ομάδες και τους ζητά να το συμπληρώσουν.
v Ο εκπαιδευτής οργανώνει και παρακολουθεί την
εξέλιξη των πρακτικών δραστηριοτήτων όπως
εξηγούνται στο Π.7.2.
v Οι μαθητές κάνουν ιδεοθύελλα, απαντούν στις
ερωτήσεις του εκπαιδευτή και συμπληρώνουν το
φύλλο εργασίας με θέμα «Προώθηση των
κινήτρων των μαθητών» (R.7.2).
v Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, οι
εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ανατροφοδότηση
από τον εκπαιδευτή.

Π.7.2

Δ.7.4 – Τελική άσκηση και αξιολόγηση
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο με μια
σύντομη περίληψη των κύριων σημείων που
έχουν καλυφθείσ το εργαστήριο.
v Χρησιμοποιεί την τεχνική κλεισίματος "Activity
Out-the-door".
v Για να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνική ο
εκπαιδευτής υπενθυμίζει στην ομάδα τα
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του
μαθήματος, γράφοντάς τα στο flipchart και
ζητώντας από τους μαθητές να πάρουν μια κενή
κάρτα, να κυκλώσουν μία από τις παρακάτω
επιλογές και να του επιστρέψουν την κάρτα πριν
φύγουν από την τάξη :
1. Σταμάτα (Είμαι εντελώς συγχισμένος/η)

Π.7.3
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εκπαιδευόμ
ενους
Αντίγραφα
φύλλου
εργασίας
Π.7.3 για
κάθε
εκπαιδευόμ
ενο
Αξιολόγηση

2. Προχώρα (Μπορώ να προχωρήσω παρακάτω)
3. Προχώρα με προσοχή (Θα μπορούσα να είχα
κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με…)
v Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, ο
εκπαιδευτής παρουσιάζει το Quick Quiz (Π.7.3)
στους εκπαιδευόμενους και τους δίνει 10-12
λεπτά για να ολοκληρώσουν το κουίζ πολλαπλών
επιλογών.
v Έπειτα κλείνει το μάθημα και ευχαριστεί όλους
τους εκπαιδευόμενους
Γρήγορο Κουίζ για το Μάθημα 1 - Ενότητα 7 "Δεξιότητες διδασκαλίας
8 Important Characteristics of Adult Learners:
https://elearningindustry.com/8-important-characteristics-of-adultlearners
Learning styles and didactics in adult learning:
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/learning-styles-and-didacticsadult-learning

Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

Peter Jarvis, Adult Education and Lifelong Learning: Theory and
Practice:
https://pendidikanmatematikausn.files.wordpress.com/2015/11/pete
r_jarvisadult_education_and_lifelong_learning__theory_and_practice_3rd_e
dition2004.pdf
VARK: http://vark-learn.com
Lynda.com from LinkedIn: https://www.lynda.com
17 Tips To Motivate Adult Learners:
https://elearningindustry.com/17-tips-to-motivate-adult-learners
Motivating Adult Learners:
https://www.youtube.com/watch?v=aee4ONWZFj0
eLearning Coach/Get Your Audience Pumped: 30 Ways to Motivate
Adult Learners:
http://theelearningcoach.com/elearning_design/isd/30-ways-tomotivate-adult-learners/
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Ενότητα 7: Δεξιότητες Διδασκαλίας
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 7, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 2
Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

9ω

2.5ω

6.5ω

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι εθελοντές
(εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:
Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά
Προβολέας
και οθόνη
Υπολογιστή
ς

75
λεπτά

Στυλό και
σημειωματ
άρια για
εκπαιδευόμ
ενους

Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι
Διαφάνειες
PowerPoint

v Κατανοούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι
κάποιος αποτελεσματικός εκπαιδευτής.
v Καταλαβαίνουν αν έχουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται
για να είναι αποτελεσματικοί εκπαιδευτές σε διαφορετικούς
μαθητές.
v Κατανοούν τον τρόπο δημιουργίας συνεκτικών και πρακτικών
εκπαιδευτικών υλικών για διαφορετικούς εκπαιδευόμενους.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.7.5 – Εισαγωγή στις δεξιότητες διδασκαλίας Αυτοαξιολόγηση, έχετε ό, τι χρειάζεται για να είστε
εκπαιδευτής;
v Χρησιμοποιώντας το PowerPoint, ο εκπαιδευτής
παρουσιάζει τις διαφάνειες 20-31.
v Στη συνέχεια, ξεκινά μια σύντομη συζήτηση
σχετικά με τις έννοιες και τα θέματα που
παρουσιάζονται στο PPT, επιτρέποντας έτσι
στους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις και τις
ιδέες τους.
v

Π.7.4

Πρακτική δραστηριότητα για Διδασκαλία / Δεξιότητες
Διδασκαλίας
v Για αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής
χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των 3-5 ατόμων.
v Έπειτα διανέμει το φύλλο εργασίας (Π.7.4) και
εξηγεί πώς να το χρησιμοποιήσουν, διαβάζοντας
τους στόχους και τις εργασίες.
v Αφού συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας, οι
εκπαιδευόμενοι καλούνται να μοιραστούν με την
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Copies of
R.7.4 for all
learners

Προβολέας
και οθόνη
Υπολογιστή
ς
Στυλό και
σημειωματ
άρια για
εκπαιδευόμ
ενους
Flipchart,
χαρτί και
χρωματιστο
ί
55
μαρκαδόρο
λεπτά ι
Διαφάνειες
PowerPoint
Αντίγραφα
των Π.7.5
και Π.7.6
για κάθε
εκπαιδευόμ
ενο.

ομάδα τους το προφίλ τους (Teaching/Tutoring
Skills profile).
v Μετά την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας
(R.7.4), οι εκπαιδευόμενοι συζητούν τα
αποτελέσματα με τον εκπαιδευτή και λαμβάνουν
σχόλια.
v Ο Εκπαιδευτής θα μιλήσει με κάθε ομάδα, θα
συζητήσει τα ευρήματα και θα δώσει
ανατροφοδότηση και συστάσεις σχετικά με τους
προσδιορισμένους τομείς στους οποίους πρέπει
να αναπτυχθούν δεξιότητες.
Δ.7.6 - Δεξιότητες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού για διάφορους μαθητές.
v Χρησιμοποιώντας το PowerPoint, ο εκπαιδευτής
παρουσιάζει τις διαφάνειες 32-38.
v Μετά από αυτό, ξεκινά μια σύντομη συζήτηση
σχετικά με τις έννοιες και τα θέματα που
παρουσιάζονται μέσω του PPT, επιτρέποντας
στους μαθητές να εκφράσουν τη γνώμη και τις
ιδέες τους.
Ανάπτυξη δραστηριότητας Εκπαίδευσης και
Εκπαιδευτικών Υλικών
v Για αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής
χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των 3-5 ατόμων.
v Έπειτα διανέμει το φύλλο εργασίας (Π.7.5) και
εξηγεί πώς να το χρησιμοποιήσουν, διαβάζοντας
τους στόχους και τις εργασίες.
v Αφού συμπληρωθεί το φύλλο εργασίας ως
ομαδική εργασία, ο Εκπαιδευτής ζητά από κάθε
ομάδα να μοιραστεί και να συζητήσει τα
αποτελέσματά της με τις άλλες ομάδες.
v Ο εκπαιδευτής θα συζητήσει τα αποτελέσματα
με κάθε ομάδα και θα δώσει ανατροφοδότηση
και συστάσεις.

Π.7.5

Π.7.6

Δραστηριότητα για τον Σκοπό και Σημασία της
Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών Υλικών
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Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι

Αντίγραφα
φύλλων
εργασίας
Π.7.7 και
Π.7.8 για
30
λεπτά κάθε
εκπαιδευόμ
ενο

v Για αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής
χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των 3-5 ατόμων.
v Έπειτα διανέμει σε κάθε ομάδα αντίγραφα του
φύλλου εργασίας (Π.7.6), φύλλα flipchart και
χρωματιστούς μαρκαδόρους.
v Στη συνέχεια εξηγεί σε κάθε ομάδα πώς θα
πρέπει να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα,
διαβάζοντας τους επιδιωκόμενους σκοπούς και
τα καθήκοντα.
v Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ζητά
από κάθε ομάδα να παρουσιάσει το mind-map
στις άλλες ομάδες.
v Ο εκπαιδευτής θα συζητήσει τα αποτελέσματα
με κάθε ομάδα και θα δώσει ανατροφοδότηση
και συστάσεις.
Δ.7.7 – Τελική άσκηση και αξιολόγηση
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο με μια
σύντομη περίληψη των κύριων σημείων που
έχουν καλυφθεί στο εργαστήριο.
v Χρησιμοποιεί την τεχνική κλεισίματος "Εξετάστε
το" (‘’Review it’’).
v Για να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνική, ο
εκπαιδευτής κλείνει τη σύσκεψη με μια σύντομη
σειρά ερωτήσεων που βοηθούν τους
εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν όσα έχουν
μάθει.
v Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους
να σηκώσουν το χέρι τους όποτε είναι σε θέση να
απαντήσουν σε καθεμιά από αυτές τις
ερωτήσεις.
v Για κάθε ερώτηση, επιλέγει έναν εκπαιδευόμενο
να απαντήσει.
v Οι εκπαιδευόμενοι δείχνουν την απάντηση τους
σε κάθε ερώτηση σηκώνοντας προς τα πάνω τον
αντίχειρα (εάν συμφωνούν) ή κατεβάζοντας τον
προς τα κάτω (εάν διαφωνούν).
v Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις
παρακάτω ερωτήσεις ή άλλες παρόμοιες:
1. Τι είναι η Andragogy?
2. Ποιες είναι οι έξι αρχές της Andragogy του
Knowles;

Π.7.7

Π.7.8
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3. Ποιος μπορεί να μας δώσει μια συμβουλή για
την παρακίνηση των Ενήλικων
Εκπαιδευομένων;
4. Τι είναι η διδασκαλία;
5. Τι είναι η Διαφοροποιημένη Οδηγία;
6. Γιατί είναι σημαντικά τα εκπαιδευτικά υλικά;
v Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, ο
εκπαιδευτής παρουσιάζει το Quick Quiz στους
εκπαιδευόμενους (R.7.7) και τους δίνει μερικά
λεπτά για να ολοκληρώσουν το κουίζ πολλαπλών
επιλογών.
v Τέλος, ζητά από τους εκπαιδευόμενους να
κάνουν σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο και να
πουν εάν υπάρχουν τομείς στο πρόγραμμα
σπουδών ή/και στον τρόπο παράδοσης του που
πρέπει να βελτιωθούν (να συμπληρώσουν τη
φόρμα αξιολόγησης στο Π.7.8).
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το μάθημα και ευχαριστεί
όλους.
Αξιολόγηση

Quick Quiz για το Συνεδρία 2 - Ενότητα 7 “ Δεξιότητες Διδασκαλίας ”
G+L (Giving + Learning): https://givingpluslearning.org

Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

Designing Lessons for Diverse Learners:
http://education.msu.edu/te/secondary/pdf/Designing-Lessons-for-DiverseLearners.pdf
Training Material - Development Guide:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26433.pdf
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Ενότητα 8

74 | P a g e

Train the Trainer Curriculum

BRAMIR
Ενότητα 8: Βασικές δεξιότητες πληροφορικής
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 8, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 1
Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

6ω

2.5ω

3.5ω

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι εθελοντές
(εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:
Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά
Χώρος
κατάρτισης
με
πρόσβαση
σε Wi-Fi και
υπολογιστέ
ς

Στυλό και
σημειωματ
άρια για
45
εκπαιδευόμ
λεπτά
ενους

v Ξέρουν το «hardware» και το «λογισμικό» που χρειάζονται
για να μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο.
v Ξέρουν πώς να είναι ασφαλείς στο διαδίκτυο.
v Φτιάχνουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να
στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα με συνημμένα αρχεία.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.8.0 – Εισαγωγή και έλεγχος δεξιοτήτων
v Ο εκπαιδευτής καλωσορίζει στην αίθουσα
πληροφορικής όλους τους εκπαιδευόμενους.
v Τους ζητά να μιλήσουν για την εμπειρία τους
σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
για χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για
δικτύωση και για πρόσβαση σε πληροφορίες στο
διαδίκτυο.
v Έπειτα παρουσιάζει μια επισκόπηση της
σημερινής συνεδρίας χρησιμοποιώντας το
PowerPoint.
Παρουσίαση Εκπαιδευτή:

Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι
Προβολέας
και οθόνη

v Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το εργαστήριο ως
μια εισαγωγική προσέγγιση στην εκπαίδευση
στην πληροφορική.
v Βεβαιώνεται ότι όλοι οι υπολογιστές είναι
ρυθμισμένοι για τους εκπαιδευόμενους και ότι
συνδέονται με το Διαδίκτυο.
v Χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες 3-9 του
PowerPoint, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει μια

Π.8.1
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Διαφάνειες
1-9 από το
PowerPoint.

αντίγραφα
του
φυλλαδίου
«Broadband
ή Wi-Fi»
(Π.8.1)
Προβολέας
και οθόνη
Υπολογιστή
ς
Στυλό και
σημειωματ
άρια για
εκπαιδευόμ
ενους

Flipchart
30
και
λεπτά μαρκαδόρο
ι

επισκόπηση του λογισμικού και του hardware
που απαιτείται για τη σύνδεση στο διαδίκτυο.
v Έπειτα διανέμει σε όλους αντίγραφα του
φυλλαδίου «Broadband ή Wi-Fi» (Π.8.1) και
διαβάζει το φυλλάδιο, απαντώντας σε τυχόν
ερωτήσεις που προκύπτουν.

Δ.8.1 – Εισαγωγή στην ασφάλεια του Διαδικτύου
v Ο εκπαιδευτής μοιράζει αντίγραφα των
διαφανειών του PowerPoint σε όλους ώστε να
μπορούν να παρακολουθούν το περιεχόμενο της
παρουσίασης και να κάνουν σημειώσεις.
v Χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες 10-16, ο
εκπαιδευτής παρουσιάζει μια επισκόπηση της
ασφάλειας στο διαδίκτυο.
v Μέσω αυτής της παρουσίασης, θα παρουσιάσει
πώς μπορούμε να παραμένουμε ασφαλείς όταν
χρησιμοποιούμε smartphones, φορητούς
υπολογιστές και υπολογιστές και θα εξηγήσει
επίσης μερικές από τις βασικές ορολογίες που
χρησιμοποιούνται στην ασφάλεια του
διαδικτύου.
v Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να μάθουν
ορολογία που δεν γνωρίζουν και να κάνουν
ερωτήσεις εάν χρειάζονται περαιτέρω
εξηγήσεις.

N/A

Διαφάνειες
10-16 από
το
PowerPoint

Αντίγραφα
των
διαφανειών
του
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PowerPoint
για κάθε
εκπαιδευόμ
ενο.
Προβολέας
και οθόνη
Υπολογιστή
ς
Στυλό και
σημειωματ
άρια για
εκπαιδευόμ
ενους

65
λεπτά

Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι
Διαφάνειες
17-21 από
το
PowerPoint
Αντίγραφα
των
διαφανειών
του
PowerPoint
για κάθε
εκπαιδευόμ
ενο

Δ.8.2 – Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το G-Mail
v Χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες 17-21 από το
PowerPoint, ο εκπαιδευτής θα καθοδηγήσει τους
εκπαιδευόμενους στη διαδικασία δημιουργίας
ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
χρησιμοποιώντας το G-mail. Επιλέχθηκε το Gmail επειδή είναι δωρεάν και αξιόπιστο.
v Οι εκπαιδευόμενοι θα ενθαρρυνθούν να
χρησιμοποιήσουν αυτή τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν
αλληλεπιδρούν με τους συνεργάτες τους κατά τη
διάρκεια του προγράμματος BRAMIR.
v Οι εκπαιδευόμενοι θα ακολουθήσουν το
περιεχόμενο των διαφανειών του PowerPoint και
θα δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την υποστήριξη
του εκπαιδευτή, αν χρειαστεί.

N/A

Ατομική Άσκηση
v Ο εκπαιδευτής γράφει το email του σε ένα
flipchart.
v Χρησιμοποιώντας το νέο λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, οι
εκπαιδευόμενοι καλούνται να συντάξουν ένα
email, να επισυνάψουν ένα αρχείο και να το
στείλουν στο email του εκπαιδευτή.
v Ο εκπαιδευτής θα ελέγξει ότι έχει λάβει ένα
email από όλους τους εκπαιδευόμενους για να
διασφαλίσει ότι μπορούν όλοι να τα
καταφέρουν.
v Ο εκπαιδευτής θα απαντήσει σε οποιεσδήποτε
ερωτήσεις μπορεί να προκύψουν από αυτή τη
δραστηριότητα.
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Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι
15
λεπτά

Αξιολόγηση
Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

Δ.8.3 – Τελική άσκηση και αξιολόγηση
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο με μια
σύντομη συζήτηση και καταγράφει σε ένα
flipchart τα σχόλια και τις εισηγήσεις που δίνουν
οι εκπαιδευόμενοι.
v Θα εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να
απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να
έχουν οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με το
περιεχόμενο που καλύφθηκε.
v Για τέλος, ευχαριστεί όλους για τη συμμετοχή και
την προσοχή τους καθ 'όλη τη διάρκεια της
συνεδρίας.
N/A

N/A

N/A

Ενότητα 8: Βασικές δεξιότητες πληροφορικής
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 8, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 2
Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

6ω

2.5ω

3.5ω

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι εθελοντές
(εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

Υλικά

Χώρος
20
κατάρτισης
λεπτά με
πρόσβαση

v Χρησιμοποιούν βασικές δεξιότητες πληροφορικής για την
πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο.
v Συμβουλεύουν τους εταίρους καθοδήγησης (mentoring
partners) τους σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις
πληροφορίες στο διαδίκτυο.
v Κατανοούν τα βασικά στοιχεία της διαδικτυακής δικτύωσης
με τους φίλους και τους εταίρους καθοδήγησης τους.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.8.4 – Άνοιγμα Εργαστηρίου και Εισαγωγή
v Ο εκπαιδευτής καλωσορίζει όλους τους
εκπαιδευόμενους στην αίθουσα πληροφορικής.

N/A
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σε Wi-Fi και
υπολογιστέ
ς

Προβολέας
και οθόνη

v Βεβαιώνεται ότι όλοι οι υπολογιστές κ είναι
ρυθμισμένοι για τους εκπαιδευόμενους και
συνδέονται με το Διαδίκτυο.
v Ανακεφαλαιώνει το περιεχόμενο που καλύφθηκε
κατά την προηγούμενη συνεδρία και
παρουσιάζει μια επισκόπηση της σημερινής
χρησιμοποιώντας τη διαφάνεια του PowerPoint.

Διαφάνεια
22 από το
PowerPoint
Προβολέας
και οθόνη
Υπολογιστή
ς

Στυλό και
σημειωματ
άρια για
εκπαιδευόμ
ενους
Αντίγραφα
του Π.8.2
50
λεπτά και των
διαφανειών
του
PowerPoint
για κάθε
εκπαιδευόμ
ενο ως
οδηγό για
την
πραγματοπ
οίηση
αναζητήσε
ων στο
διαδίκτυο.

Δ.8.5 – Εισαγωγή στα προγράμματα περιήγησης στο
διαδίκτυο και στις μηχανές αναζήτησης
v Χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες 23-33 από το
PowerPoint, ο εκπαιδευτής κάνει στους
εκπαιδευόμενους μια εισαγωγή στα
προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και
στις μηχανές αναζήτησης. Αυτό το περιεχόμενο
θα καλύψει:
o Τι σημαίνουν τα διάφορα εικονίδια;
o o Τι είναι τα cookies και πώς λειτουργούν;
o Πώς να κάνουμε αποτελεσματικές
αναζητήσεις πληροφοριών στο διαδίκτυο.
v Οι εκπαιδευόμενοι θα ακολουθήσουν τις
διαφάνειες του PowerPoint και θα αναζητήσουν
πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Π.8.2

Ατομική Δραστηριότητα - Εκτέλεση αναζητήσεων στο
Google
v Ο εκπαιδευτής θα μοιράσει σε όλους αντίγραφα
του φυλλαδίου "Αναζητήσεις στο Google"
(Π.8.2).
v Έπειτα θα διαβάζει το φυλλάδιο με τους
εκπαιδευόμενους.
v Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να διαβάσουν το
φυλλάδιο και να αφιερώσουν χρόνο στη χρήση
της μηχανής αναζήτησης για να βρουν σχετικές
πληροφορίες που θα μπορούσαν να
μεταβιβάσουν στους εταίρους καθοδήγησης
(mentoring partners).
v Οι εκπαιδευόμενοι θα ενθαρρυνθούν να βρουν
πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες
και δικαιώματα, και τα δικαιώματα των
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Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι

μεταναστών στην Ιρλανδία ως μέρος της
αυτοδιδασκαλίας τους.

Διαφάνειες
23-33 από
το
PowerPoint
Προβολέας
και οθόνη
Υπολογιστή
ς
Στυλό και
σημειωματ
άρια για
εκπαιδευόμ
ενους

Flipchart
50
και
λεπτά μαρκαδόρο
ι
Διαφάνειες
34-40 από
το
PowerPoint
Αντίγραφα
διαφανειών
PowerPoint
και του
Π.8.3 για
όλους τους

Δ.8.6 – Πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο
v Χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες 34-40 από το
PowerPoint, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει μια
επισκόπηση του τρόπου πρόσβασης σε
πληροφορίες στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες και
οι ιστότοποι που επισκέπτονται είναι
συγκεκριμένοι για κάθε χώρα.
v Έπειτα παρουσιάζει μια σειρά ιστότοπων
κυβερνητικών και δημόσιων υπηρεσιών που
περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους
κατοίκους της Ιρλανδίας.
v Χρησιμοποιώντας το PowerPoint, παρουσιάζει
ένα παράδειγμα τρόπου αναζήτησης
πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα
χρησιμοποιόντας αυτές τις ιστοσελίδες.
v Μετά από αυτή την επίδειξη, οι εκπαιδευόμενοι
καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πολίτη και να
βρουν πληροφορίες σχετικά με μια δημόσια
υπηρεσία ή δικαιώματα που τους ενδιαφέρουν /
αφορούν. Το κείμενο αυτό πρέπει να ενημερωθεί
για όλες τις χώρες των εταίρων.
Ατομική Άσκηση - Πρόσβαση σε Χρήσιμους Ιστότοπους
v Ο εκπαιδευτής θα μοιράσει σε όλους αντίγραφα
του φυλλαδίου «Χρήσιμες Ιστοσελίδες» (Π.8.3).
v Έπειτα θα διαβάσει το φυλλάδιο με τους
εκπαιδευόμενους.
v Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να διαβάσουν το
φυλλάδιο και να αφιερώσουν λίγο χρόνο στην
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εκπαιδευόμ
ενους

Προβολέας
και οθόνη
Υπολογιστή
ς

20
λεπτά

Διαφάνειες
41-43 από
το
PowerPoint
Αντίγραφα
διαφανειών
του
PowerPoint
και του
Π.8.4 για
όλους τους
εκπαιδευόμ
ενους
Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι

10
λεπτά

ανασκόπηση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα
αναζητώντας χρήσιμες πληροφορίες που θα
μπορούσαν να μεταβιβάσουν στους συνεργάτες
καθοδήγησης (mentoring partners) τους.
Δ.8.7 – Κατανόηση της Netiquette
v Χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες 41-43 από το
PowerPoint, ο εκπαιδευτής κάνει μια εισαγωγή
σε όσα πρέπει να κάνουμε αλλά και να
αποφεύγουμε αναφορικά με θέματα
επικοινωνίας και δικτύωσης στο διαδίκτυο
v Έπειτα διανέμει αντίγραφα του φυλλαδίου
«Netiquette» (Π.8.4) σε όλους και διαβάζει το
φυλλάδιο και την παρουσίαση του PowerPoint.
v Οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθούν το
περιεχόμενο των διαφανειών του PowerPoint και
του φυλλαδίου Netiquette και θα κάνουν
σημειώσεις για να ενισχύσουν τη μάθησή τους.

Π.8.4

Δ.8.8 – Τελική άσκηση και αξιολόγηση
v Ο εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο με μια
σύντομη συζήτηση και καταγράφει σε ένα
flipchart τα σχόλια και τις εισηγήσεις που δίνουν
οι εκπαιδευόμενοι.
v Θα εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να
απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να
έχουν οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με το
περιεχόμενο που καλύφθηκε.
v Για τέλος, ευχαριστεί όλους για τη συμμετοχή και
την προσοχή τους καθ 'όλη τη διάρκεια της
συνεδρίας.

Αξιολόγηση

N/A

Περαιτέρω μελέτη /
σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα Υπηρεσιών Πληροφόρησης για τους Πολίτες:
www.citizensinformation.ie

N/A
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Ενότητα 8: Βασικές δεξιότητες πληροφορικής
Σχέδιο Μαθήματος για Ενότητα 8, Συνεδρία Πρόσωπο-με-Πρόσωπο 3
Ώρες εκμάθησης

Πρόσωπο-με-Πρόσωπο

Ατομική μελέτη

6ω

2.5ω

3.5ω

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, οι εθελοντές
(εκπαιδευόμενοι) θα μπορούν να:

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Χρόνο
ς

10
λεπτά

Υλικά
Χώρος
κατάρτισης
με
πρόσβαση
σε Wi-Fi και
υπολογιστέ
ς
Προβολέας
και οθόνη
Διαφάνεια
44 από το
PowerPoint
Προβολέας
και οθόνη

50
λεπτά Υπολογιστή
ς

v Έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικί
μέσω της πλατφόρμας BRAMIR,
v Παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα μέσω της
πλατφόρμας BRAMIR,
v Υποστηρίζουν τους εταίρους καθοδήγησης (mentoring
partners) στην πρόσβαση τους σε εκπαιδευτικό υλικό μέσω
της πλατφόρμας BRAMIR.
Δραστηριότητες μάθησης / Συμβουλές για τον
εκπαιδευτικό

Πόροι

Δ.8.9 – Άνοιγμα Εργαστηρίου και Εισαγωγή
v Ο εκπαιδευτής καλωσορίζει τους
εκπαιδευόμενους στην αίθουσα πληροφορικής.
v Βεβαιώνεται ότι όλοι οι υπολογιστές είναι
ρυθμισμένοι για εκπαιδευόμενους και ότι
συνδέονται με το Διαδίκτυο.
v Έπειτα ανακεφαλαιώνει το περιεχόμενο που
καλύφθηκε στις προηγούμενες συνεδρίες και
παρουσιάζει μια επισκόπηση της σημερινής
συνεδρίας χρησιμοποιώντας τη διαφάνεια 44
από το PowerPoint.

Δ.8.10 – Εισαγωγή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης του BRAMIR

N/A

N/A

v Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το εργαστήριο ως
εισαγωγή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης του BRAMIR.
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Αντίγραφα
των
διαφανειών
του
PowerPoint
για κάθε
εκπαιδευόμ
ενο.

Flipchart
και
μαρκαδόρο
ι
Πρόσβαση
στην
πλατφόρμα
ηλεκτρονικ
ής μάθησης
τουBRAMIR

v Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης του BRAMIR, ο εκπαιδευτής
παρουσιάζει μερικά από τα χαρακτηριστικά και
τις λειτουργίες της πλατφόρμας ηλεκτρονικής
μάθησης.
v Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να
συνδεθούν με την και να ακολουθούν την
επίδειξη του εκπαιδευτή.
Ατομική Άσκηση - Εγγραφή στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης
v Χρησιμοποιώντας διαφάνειες στο PowerPoint με
screenshots της πλατφόρμας, ο εκπαιδευτής
καθοδηγεί τους μαθητές στη διαδικασία
εγγραφής, διασφαλίζοντας ότι όλοι είναι
εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα.
v Οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν το
περιεχόμενο των διαφανειών του PowerPoint
και θα κάνουν πρακτική στους υπολογιστές
τους.
v Οι μαθητές θα εγγραφούν στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης του BRAMIR.

PowerPoint
slides TBC
when the
screenshots
of the Elearning
Platform are
available
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Προβολέας
και οθόνη
Υπολογιστή
ς

40
λεπτά

Αντίγραφα
των
διαφανειών
του
PowerPoint
για όλους
τους
εκπαιδευόμ
ενους.

Πρόσβαση
στην
πλατφόρμα
ηλεκτρονικ
ής μάθησης
του BRAMIR

Δ.8.11 – Μάθηση μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής
μάθησης του BRAMIR
v Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής
Εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής κάνει επισκόπηση
μερικών από τα βασικά χαρακτηριστικά του
τμήματος ηλεκτρονικής μάθησης.
Ατομική Άσκηση - Χρήση της Εργαλειοθήκης για την
Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων για Ηλεκτρονική Μάθηση
v Για να κάνει εισαγωγή στους εκπαιδευόμενους
στις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης, ο εκπαιδευτής θα τους
καλέσει να περιηγηθούν στους ψηφιακούς
πόρους στην "Εργαλειοθήκη για Απόκτηση
Βασικών Δεξιοτήτων".
v Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να περάσουν 1015 λεπτά κάνοντας πρόσβαση, δοκιμή και
εξάσκηση με 2/3 ψηφιακούς πόρους από την
εργαλειοθήκη.
v Μετά από αυτή την άσκηση, ο εκπαιδευτής θα
κάνει μια σύντομη συνεδρίαση
ανατροφοδότησης με την ομάδα για να
αξιολογήσει την ικανότητα των εκπαιδευομένων
να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους.
v Οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν αυτήν
την περίοδο για να ελέγξουν την ικανότητά τους
να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική
πλατφόρμα και θα πάρουν απαντησεις σε τυχόν
ερωτήσεις που έχουν.

N/A
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Δ.8.12 – Ηλεκτρονική δικτύωση μέσω της πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης του BRAMIR
v Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής
Εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής κάνει επισκόπηση
μερικών από τα βασικά χαρακτηριστικά του
τμήματος ηλεκτρονικής μάθησης.
Ατομική Άσκηση - Ηλεκτρονική δικτύωση μέσω της
πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του BRAMIR
v Για να κάνει εισαγωγή στους εκπαιδευόμενους
στις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας που θα
βοηθήσουν τη δικτύωσή τους και την
επικοινωνία τους με τους εταίρους καθοδήγησης
(mentoring partners), ο Εκπαιδευτής θα καλέσει
τους εκπαιδευόμενους να φτιάξουν το προφίλ
τους στην πλατφόρμα - θα προσθέσουν επιπλέον
προσωπικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης
της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας,
ενδιαφέροντα κ.λπ.
v Στη συνέχεια, για να εξασφαλιστεί ότι οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να δικτυωθούν μεταξύ
τους, ο Εκπαιδευτής θα τους ζητήσει να γράψουν
ένα μήνυμα στο φόρουμ συζήτησης.
v Αφού το κάνουν αυτό, θα κληθούν να ελέγξουν
τα μηνύματα άλλων εκπαιδευομένων και να
απαντήσουν σε ένα-δύο.
v Οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν αυτήν
την περίοδο για να ελέγξουν την ικανότητά τους
να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική
πλατφόρμα και θα πάρουν απαντήσεις σε τυχόν
ερωτήσεις που έχουν.

N/A

Δ.8.13 – Τελική άσκηση και αξιολόγηση
v Ο Εκπαιδευτής κλείνει το εργαστήριο με μια
σύντομη συζήτηση και απαντά σε τυχόν
ερωτήσεις που μπορεί να έχουν οι
εκπαιδευόμενοι σχετικά με την πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης του BRAMIR.
v Θα καταγράψει σε ένα flipchart τα σχόλια και τις
εισηγήσεις που δίνουν οι εκπαιδευόμενοι.
v Έπειτα θα ευχαριστήσει όλους για τη συμμετοχή
και την προσοχή τους καθ 'όλη τη διάρκεια της
συνεδρίας.

N/A
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