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ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΔΔΙΙΓΓΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΚΚΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  
 

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη επηιεγκέλεο «θαιέο πξαθηηθέο» πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ζπλαδέιθνπο ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Πξφθεηηαη γηα 

πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ ηδέεο γηα δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφ ζε 

δηάθνξα πιαίζηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Οη θαιέο πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηφ ην θείκελν πξνέξρνληαη απφ ηνπο/ηο ζπλαδέιθνπο Α. Γεκεηξφπνπιν, Κ. Κεδξάθα, 

Ζ. Παπαγεσξγίνπ θαη Η. Φξαγθνχιε. 

 

 

 

  
TTOO  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΓΓΑΑ  

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΗΝ ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ηος Ανδπέα Δημηηπόποςλος 

 
Πιαίζην 
Ζ δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάζηεθε γηα εθαξκνγή ζε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

δηάξθεηαο κηαο αθαδεκατθήο ρξνληάο. ε κηα ηέηνηα ζπλάληεζε δχν απφ ηα δεηνχκελα είλαη ηο 

«ζπάζιμο ηος πάγος» πνπ δεκηνπξγεί ε παξνπζία αγλψζησλ αλάκεζα ζε αγλψζηνπο θαη ε 

εγκαηάζηαζη ενόρ θεηικού, δημιοςπγικού και εςσάπιζηος θιίκαηνο.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί αμηνπνηεί βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη, απφ 

ηελ άπνςε απηή, απνηειεί κηα κνξθή ηνπ ζπιινγηθνχ βηνγξαθηθνχ ηεο Οκάδαο. ηηγκηφηππα απφ 

ηε δσή ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο, φπσο απηά πεξηγξάθηεθαλ απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο κέζα απφ ηα 

βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, θπθινθνξνχλ κέζα ζηελ Οκάδα θαη ζην ηέινο απνηεινχλ ην ζεκείν 

επαθήο ηνπ Μέινπο κε ηελ Οκάδα. Σα ζηηγκηφηππα απηά δελ είλαη ηα πην ζεκαληηθά, αιιά γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γίλνληαη ζεκαληηθά, αθνχ απνηεινχλ ηελ αθνξκή γηα ηελ επίζεκε 

είζνδν ηνπ κέινπο ζηελ Οκάδα. Ζ δξαζηεξηφηεηα βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη νη ελήιηθεο/-θνη 

έρνπλ εκπεηξίεο δσήο θαη ζηελ παξαδνρή φηη φιεο/φινη νη ελήιηθνη έρνπλ κηθξά ή κεγάια 

ζηηγκηφηππα ηεο δσήο ηνπο θαη επηηεχγκαηα πνπ είλαη άμηα, ρξήζηκα θαη, νξηζκέλεο θνξέο, 

δηαζθεδαζηηθά  λα ηα κνηξαζηνχλ κε ηελ νκάδα. 

Τιηθά θαη κέζα γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

 ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν 

 έγρξσκνο εθηππσηήο 

 θνπηηθφ κεράλεκα ή θνπίδη θαη ράξαθαο 

 ραξηφλη 120-180 gr/m2 

 (πξναηξεηηθά) Μεράλεκα πιαζηηθνπνίεζεο 

 (πξναηξεηηθά) Εειαηίλεο πιαζηηθνπνίεζεο 
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Υξφλνο πξνεηνηκαζίαο 

20΄-40΄/κέινο ηεο νκάδαο 

Κφζηνο αλαισζίκσλ 

(ραξηφλη, έγρξσκε εθηχπσζε, πιαζηηθνπνίεζε): πεξίπνπ 1€/κέινο ηεο Οκάδαο 

Υξφλνο εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

Πεξίπνπ 2 ψξεο γηα νκάδα 25-30 αηφκσλ 

Πξνεηνηκαζία 

Πξηλ απφ ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε δεηνχληαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, αλαιπηηθά βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα. Δμεγείηαη θαη εληζρχεηαη ε άπνςε φηη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα 

πεξηγξάθεη, ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο/ηνπ αλαθεξφκελεο/-

λνπ. Έηζη, π.ρ., δεηείηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηφ θαη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ρφκπη. 

Γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θαη αλαδήηεζε πιηθνχ (θπξίσο απφ ην 

δηαδίθηπν) πνπ λα ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθά ή ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα εθηππψλνληαη θάξηεο πνπ θέξνπλ αξίζκεζε θαη ην πιηθφ πνπ εληνπίζακε. 

Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ πιηθνχ παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα: 

παξάδεηγκα 1: 

(Ζ εθπαηδεπφκελε νλνκάδεηαη Μαξία θαη έρεη εξγαζηεί κε άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο) 

Κάξηα: Σν «ΜΑΡΗΑ» κε ην δαθηπιηθφ αιθάβεην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

αθνήο)) 

ΔΑΠ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΝΖΛΗΚΩΝ 

Θ.Δ.: ΔΚΔ 50 

ΣΜΗΜΑ: ΑΘΗΝΑ 3 

1177  
 

ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ 

ΤΝΑΝΣΖΖ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 1Υ/1Υ/200Υ 

 

παξάδεηγκα 2: 

(Ο εθπαηδεπφκελνο είλαη δάζθαινο θαη έρεη παξαθνινπζήζεη κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζην 

Μαξάζιεην Γ.Γ.Δ.) 

Κάξηα: ε πξφζνςε ηνπ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιέηνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 
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ΔΑΠ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΝΖΛΗΚΩΝ 

Θ.Δ.: ΔΚΔ 50 

ΣΜΗΜΑ: ΑΘΗΝΑ 3 

88  
 

ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ 

ΤΝΑΝΣΖΖ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 1Υ/1Υ/200Υ 

 

 

παξάδεηγκα 3: 

(Ο εθπαηδεπφκελνο είλαη γεσπφλνο θαη έρεη εξγαζηεί ζε πξνγξάκκαηα δαθνθηνλίαο) 

Κάξηα: ην εμψθπιιν ηεο κνπζηθήο ζπιινγήο ησλ Υεηκεξηλψλ Κνιπκβεηψλ «Οη Γαθνθηφλνη»! 

ΔΑΠ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΝΖΛΗΚΩΝ 

Θ.Δ.: ΔΚΔ 50 

ΣΜΗΜΑ: ΑΘΗΝΑ 3 

55  
 

ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ 

ΤΝΑΝΣΖΖ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 1Υ/1Υ/200Υ 

 

 
«Μεηαθοπείρ και Ψεκαζηέρ, 

Απσιεπγάηερ, Γεωπόνοι, 

Όλοι εμείρ οι Δακοκηόνοι 

Είμαζηε Δολοθόνοι!» 

Ζ/Ο εθπαηδεχηξηα/-ηεο εηνηκάδεη θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαίλεηαη ζε πνηα/πνηνλ αληηζηνηρεί ε 

θάζε θάξηα θαζψο θαη ηη απεηθνλίδεη. 

πκβφιαην 
Εεηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα 

βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηά ηνπο. Αλ ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε ε ζπγθεθξηκέλε θάξηα αθαηξείηαη 

απφ ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ θαξηψλ.  

Δμεγείηαη φηη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη έρεη σο ζθνπφ ηε γλσξηκία ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο κεηαμχ ηεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θαινχ θαη επράξηζηνπ  καζεζηαθνχ θιίκαηνο. Ο 

εθπαηδεπηήο δηαβεβαηψλεη φηη δελ ππάξρεη πξφζεζε αξλεηηθήο έθζεζεο. Αλ θάπνηα/θάπνηνο 

δηαθσλεί κε ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο  ή δελ έδσζε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ, 

παξαθαιείηαη λα παξαηεξήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα ηε ζρνιηάζεη σο θξηηηθή/-θφο 

παξαηεξήηξηα/-ηεο. 

 

Τινπνίεζε 
1. Αθνχ εμαζθαιίζεηε κηα θπθιηθή δηάηαμε ηεο νκάδαο, δίλεηε ην παθέην κε ηηο θάξηεο 

ζηελ/ζηνλ πξψηε/πξψην κε ηελ νδεγία λα μεθπιιίζεη ηηο θάξηεο κε ζθνπφ λα εληνπίζεη 

εθείλε ή εθείλεο ησλ νπνίσλ ην ζέκα πνπ κε θάπνηνλ ηξφπν ζρεηίδεηε καδί ηνπο. Αλ ε 

νκάδα είλαη κεγάιε θαη ζέινπκε λα επηηαρχλνπκε ηε δηαδηθαζία, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε 
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ην μεθχιιηζκα λα γίλεη ζε δεπγάξηα ή, λα κνηξάζνπκε ηηο θάξηεο ζηα δχν θαη λα δψζνπκε 

ην θάζε κηζφ παθέην ζηα δχν άθξα ηνπ θχθινπ ηεο νκάδαο. 

2. Αθνχ νινθιεξσζεί ην βήκα 1, δεηνχκε απφ ηελ νκάδα λα ην επαλαιάβεη θξαηψληαο 

φκσο απηή ηε θνξά ηελ θάξηα πνπ ε/ν θαζεκηά/θαζέλαο ζεσξεί φηη αλήθεη ζ΄ 

απηήλ/απηφλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα ζπκβεί δχν ή ηξεηο λα δηεθδηθνχλ ηελ ίδηα 

θάξηα. Σηο/ηνπο πξνηξέπνπκε λα βξεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κέζα απφ ζπδήηεζε λα 

απνθαζίζνπλ πνηα/πνηνο ζα θξαηήζεη ηελ δηεθδηθνχκελε θάξηα. ε θάπνηεο άιιεο 

πεξηπηψζεηο, νξηζκέλεο/-λνη απφ ηελ νκάδα δελ ζα εληνπίζνπλ θάπνηα θάξηα. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν εθπαηδεπηήο ζπκβνπιεχεηαη ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη θξαηήζεη θαη 

δηεπθνιχλεη ην ζπγθεθξηκέλν κέινο ππελζπκίδνληαο πξφζσπα, πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο 

πνπ απηφ δελ αλαθαιεί ζε πξψηε αλάγλσζε. 

3. Κάζε κέινο παξνπζηάδεηαη ζηελ νκάδα μεθηλψληαο απφ επίδεημε ηεο θάξηαο πνπ επέιεμε 

θαη θάλνληαο έλα ζρφιην γηα ην πεξηερφκελφ ηεο. πκπιεξψλεη φπνηα άιιε πιεξνθνξία 

επηζπκεί θαη απαληά ζε εξσηήκαηα (αλ ππάξρνπλ).  

Παξαιιαγή: δεκηνπξγνχληαη δεπγάξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηεηξάδεο ζχκθσλα κε ηε γλσζηή 

δξαζηεξηφηεηα κεηάβαζεο απφ ηε κηθξή νκάδα ζηελ νινκέιεηα. ηα δεπγάξηα θαη ζηηο 

ηεηξάδεο ε γλσξηκία ή παξνπζίαζε μεθηλά απφ ην πεξηερφκελν ησλ θαξηψλ πνπ έρνπλ 

επηιέμεη νη ζπκκεηέρνπζεο/-νληεο. 

4. Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηα ζρφιηα ησλ παξαηεξεηξηψλ/-ησλ θαη θάζε 

άιιεο/άιινπ πνπ ζα ήζεια λα ζρνιηάζεη φ,ηη έδεζε. Εεηείηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Αμηνιφγεζε 

Ζ δξαζηεξηφηεηα έρεη πινπνηεζεί ηξεηο θνξέο έσο ηψξα κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη 

ζρφιηα. ηα ζρφιηα απηά ζπλήζσο ηνλίδεηαη: 

 ε πξσηνηππία ηεο,  

 ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο (φηαλ ηα κέιε ηεο νκάδαο βιέπνπλ ζηηο θάξηεο πξφζσπα, 

πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γη απηέο/απηνχο) πνπ απνηππψλεηαη 

θαη ζπλνδεχεη ζεηηθά φιε ηε κεηέπεηηα ζπλεξγαζία θαη 

 ην γεγνλφο φηη ε/ν εθπαηδεχηξηα/-ηεο αζρνιήζεθε θαη ελδηαθέξζεθε γη απηέο/απηνχο 

κειεηψληαο ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηά ηνπο. 

 

 

Καηεπίνα Κεδπάκα 
 

 

1. Καηαγπαθή κι αξιοποίηζη πποηγούμενηρ εμπειπίαρ 

 

Είναι καηάλληλη για:  
Δλήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη έρνπλ έλα θνηλφ επαγγεικαηηθφ πιαίζην θη εκπεηξία  

(πρ, εθπαηδεπηηθνί, εξγαδφκελνη ζε Σξάπεδα, ΟΣΔ, αθφκα θαη θνηηεηέο θηι). 

 

Πόηε ηη σπηζιμοποιώ:  
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ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αθνχ γίλεη ε   

αιιεινγλσξηκία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θη ακέζσο κεηά ην 

«ζπκβφιαην» πνπ θάλνπκε ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε.  

 

Πεπιγπαθή: 

Έρσ θξνληίζεη λα έρσ καδί κνπ (ή θαη κπνξεί λα θηηαρηεί επί ηφπνπ) έλαλ πίλαθα κε δχν 

ζηήιεο, φπνπ ν θαζέλαο γξάθεη (αλψλπκα) πφζα ρξφληα (ζηελ 1
ε
 ζηήιε) θαη πφζνπο 

κήλεο (ζηε 2
ε
 ζηήιε) εκπεηξίαο έρεη ζηνλ ελ ιφγσ επαγγεικαηηθφ ρψξν. Κάπνηνο θάλεη 

ηελ πξφζζεζε. πλήζσο βγαίλεη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο ζπλνιηθψλ εηψλ εκπεηξίαο. 

Πρ, ζε κηα νκάδα ησλ 20 αηφκσλ κε κέζν φξν πξνυπεξεζίαο 15 ρξφληα βγαίλεη θάηη 

πεξίπνπ  300 ρξφληα + ... κήλεο θνθ. Ακέζσο κεηά δνπιεχσ ζε κηθξέο νκάδεο κε 

ραξαθηεξηζηηθέο κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ έρσ εηνηκάζεη, ψζηε λα ζπδεηήζνπκε θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο γηα  λα θηάζνπλ νη ίδηνη ζε απνξίεο, θελά, δπζθνιίεο, 

ζπκπεξάζκαηα θηι. Σέινο, θάλσ παξνπζίαζε, φπνπ πάληα ηνλίδσ φηη ην ηάδε ζεκείν πνπ 

αλαθέξεη ε βηβιηνγξαθία/ νη εηδηθνί/ ε ζεσξία ην έρνπλ ήδε ζεκεηψζεη θη εθείλνη κέζα 

απφ ηηο κειέηεο ησλ πεξηπηψζεσλ (άξα θαη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο)  

 

Υπηζιμόηηηα:  

Παίξλνληαο αθνξκή απφ απηφ ην ζηνηρείν, πνπ επηβεβαηψλεη ηελ πξφζεζε κνπ σο 

εθπαηδεχηξηα λα αμηνπνηήζσ ηελ εκπεηξία ηνπο, ζπδεηνχκε γηα ηε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ζα θάλνπλ, δηφηη φια ηα θαηλνχξγηα ζηνηρεία (γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο) πνπ ζα πξνθχςνπλ,  απνθιείεηαη λα κελ έρνπλ θαηαγξαθεί (ζε 

επίπεδν νινκέιεηαο) απφ κηα ζπλνιηθή εκπεηξία ηφζσλ εηψλ!!    

Ακέζσο νη εθπαηδεπφκελνη ραιαξψλνπλ, δηφηη θαηαιαβαίλνπλ φηη ε αθεηεξία καο ζα 

είλαη ε δηθή ηνπο εκπεηξία ζηνλ ρψξν θη φρη «ζεσξεηηθέο» πξνζεγγίζεηο πνπ εθ πείξαο 

μέξνπλ φηη ηνπο θνπξάδνπλ. Έηζη, απνθεχγνπκε ην αξρηθή, ακπληηθή ζηάζε πνπ ζπλήζσο 

έρνπλ νη ελήιηθνη πνπ θηάλνπλ ζε εθπαίδεπζε, ηνπ ηχπνπ: «Τι καινούπγιο μποπείρ να μαρ 

πείρ, εγώ ίζωρ δεν έσω πηςσία και πεπγαμηνέρ,  αλλά ηόζο σπόνια ζηη δοςλειά, ξέπω ένα 

ζωπό ππάγμαηα...» θηι θηι.   

 

 

2. Μελέηη ηος κειμένος ηος PAULO FREIRE: Η ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

(απφ ην βηβιίν: Για μια Απελεςθεπωηική Αγωγή, Αλζνιφγεζε Παηδαγσγηθψλ Κεηκέλσλ, 

Κέληξν Μειεηψλ Απηνκφξθσζεο, Αζήλα, 1985, Μηθ. Μηράιεο Καηζνχιεο), πνπ 

ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηζηεκνληθήο  Έλσζεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(www.adulteduc.gr)  

 

Είναι καηάλληλη για:  
Δλήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη ρξεηάδεηαη λα κπνπλ ζε έλα πλεχκα κειέηεο (πρ, 

θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ, εθπαηδεπηηθνί ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θηι). 

 

Πόηε ηη σπηζιμοποιώ:  
ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, ζπλήζσο πξνο ην ηέινο, 

δει πξηλ ην θιείζηκν ηεο ζπλάληεζεο.  

 

Πεπιγπαθή: 

http://www.adulteduc.gr/
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Έρσ θξνληίζεη λα έρσ καδί κνπ αξθεηά θσηναληίγξαθα, έλα γηα ηνλ θαζέλα. Γηα 5-10 

πεξίπνπ ιεπηά κειεηνχλ ν θαζέλαο κφλνο ηνπ ην θείκελν, ζεκεηψλνληαο ηα πην 

ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα –θαηά ηελ άπνςή ηνπο- ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα, ζε κηθξέο 

νκάδεο ησλ 3-5 αηφκσλ, ελψλνπλ ηα ζεκεία απηά θαη θάζε νκάδα ηα αλαθνηλψλεη, δηα 

ελφο αληηπξνζψπνπ, ζηελ νινκέιεηα. Αλ ππάξρεη ρξφλνο, θάπνηνο ηα θαηαγξάθεη θαη 

ζηνλ πίλαθα. Αθνινπζεί ζπδήηεζε/ ζρνιηαζκφο. 

 

Υπηζιμόηηηα:  

Παίξλνληαο αθνξκή απφ φζα αλαθέξνληαη ζην θείκελν, θαη ηα νπνία επηζεκαίλνπλ νη 

ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη, ζηξέθνπκε ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην πφζν ζχλζεην, απαηηεηηθφ 

αιιά θαη γνεηεπηηθφ είλαη ην λα κειεηάο θαη λα πξνζεγγίδεηο ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν 

έλα ζέκα. Σνπο δεηψ λα πνπλ παξαδείγκαηα, είηε δηθά ηνπο είηε φρη, θαη θπξίσο λα ηα 

ζπλδέζνπλ φια απηά κε ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ηνπο αιιά θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην νπνίν μεθηλνχλ. Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή εθηηκψ φηη 

αιιάδεη ε νπηηθή ηνπο, δηφηη ηνπο εηζάγεη νκαιά θαη ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

ρξεηάδεηαη λα  δνπλ ηηο θνηηεηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, έλα ζεκείν πνπ ηνπο θνβίδεη θαη 

ζπρλά  απνηειεί εκπφδην γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

 

 

Ήπα Παπαγεωπγίος 
 

1. Σίηλορ: Παισνίδι Ονομάηων 

 

Απεπζχλεηαη: ε κηα νκάδα ηα κέιε ηεο νπνίαο δελ γλσξίδνληαη. 

 

Πιαίζην Πξαγκαηνπνίεζεο: Αξρή πξψηεο ζπλάληεζεο. 

 

θνπφο:  Σν ζπάζηκν ηνπ πάγνπ – ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο, ε αιιεινγλσξηκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ε δξαζηεξηνπνίεζε πλεχκαηνο θαη ζψκαηνο, κηα πξψηε δηεξεχλεζε ηεο 

πξνδηάζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ πξνο ην πξφγξακκα θαη (ζηε πεξίπησζε πνπ ν 

εθπαηδεπηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπφκελσλ) ε έλδεημε 

ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν μερσξηζηά. 

 

Πεξηγξαθή: Γίλεηαη ζηνλ θαζέλα έλα θχιιν κε κηα ιίζηα απφ πξνηάζεηο. Πάλσ απφ ηηο 

πξνηάζεηο δίλεηαη ε νδεγία «Γνωπίζηε ηοςρ ζςνεκπαιδεςόμενοςρ/ζςμθοιηηηέρ ζαρ και 

βπείηε ποια ππόηαζη ανηιζηοισεί ζε ποιον. Σςμπληπώζηε ηο όνομα κάποιος δίπλα από κάθε 

ππόηαζη. Δε μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε ηο ίδιο όνομα πάνω από ηπειρ θοπέρ».  

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ιίζηαο ησλ πξνηάζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε 

βηνγξαθηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κπνξνχκε λα αληιήζνπκε έλα ζηνηρείν απφ ηνλ θαζέλα 

γηα κηα πξφηαζε (π.ρ. «Έρεη 4 παηδηά», «Δίλαη δηαηηεηήο βφιετ», «Έρεη δνπιέςεη ζε 

ζρνιείν ηεο Ηθαξίαο»). Γηα λα σζήζνπκε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα κηιήζνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπηή κπνξνχκε λα ηνλ βάινπκε έκκεζα κέζα ζηηο πξνηάζεηο (π.ρ. «Δίλαη απφ ην 

ίδην λεζί πνπ έρεη θαηαγσγή ε θαζεγήηξηα-ζχκβνπινο»). Μπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη πξνηάζεηο κε ζηφρν λα ζπδεηεζεί ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

πάλσ ζην ζεκαηηθφ πεδίν (π.ρ. «Παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα απφ ην 1982»).  

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε βηνγξαθηθά ζηνηρεία απφ ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν 

μερσξηζηά, κπνξνχκε λα αληιήζνπκε ζηνηρεία απφ ηνλ δηνξγαλσηή ηνπ πξνγξάκκαηνο ή 
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θαη λα καληέςνπκε ζηνηρεία (π.ρ. γηα πξφγξακκα ηνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ Κξήηε 

κπνξνχκε λα ζέζνπκε πξνηάζεηο φπσο «Γελ είλαη απφ ην Ζξάθιεην», «Πηζηεχεη φηη ηα 

Υαληά είλαη φκνξθε πφιε» θαη γεληθέο πξνηάζεηο φπσο «Έρεη δχν παηδηά» ή «Πηζηεχεη 

φηη δνπιεχεη πνιιέο ψξεο»).  

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πξνδηάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ην πξφγξακκα, ησλ 

καζεζηαθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ θαη ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ηνπο πάλσ ζην ζέκα, 

κπνξνχκε λα εηζάγνπκε αληίζηνηρεο πξνηάζεηο (π.ρ. «Δίλαη ελζνπζηαζκέλνο γηα ην 

ζεκεξηλφ κάζεκα», «Δίλαη αγρσκέλνο γηα ην ζεκεξηλφ κάζεκα», «Σνπ αξέζνπλ νη 

νκαδηθέο αζθήζεηο», «Γηδάζθεη πάλσ απφ δχν ρξφληα», «Ξέξεη ηη είλαη ην καζεζηαθφ 

ζπκβφιαην»).  

Έρνληαο κνηξάζεη απηφ ην θχιιν, ν εθπαηδεπηήο ππνθηλεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα ζεθσζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο θαη λα κηιήζνπλ κε φινπο. Κάλνληαο εξσηήζεηο πξέπεη 

λα αληηζηνηρίζνπλ θάζε πξφηαζε κε έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν. Ο ίδηνο ν εθπαηδεπηήο 

ζπκκεηέρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα γλσξηζηεί θαη απηφο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

αιιά θαη λα αληιήζεη ζηνηρεία γηα ηελ νκάδα. Δίλαη ζεκαληηθφ ε δξαζηεξηφηεηα απηή λα 

έρεη ηελ αίζζεζε παηρληδηνχ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν θιίκα. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ιήγεη φηαλ έρνπλ κηιήζεη φινη κεηαμχ ηνπο θαη έρεη δεκηνπξγεζεί ην 

επηζπκεηφ θιίκα.  

 

Τιηθά:  

Βιέπε πεξηγξαθή πξαθηηθήο. Υξεηάδεηαη κηα θσηνηππία γηα θάζε άηνκν. 

 

Υξνληθή Γηάξθεηα: 20 κε 30 ιεπηά.  

 

Αμηνιφγεζε: Μπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηελ έθβαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην θιίκα 

πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ ηάμε.  

 

Δλδεδεηγκέλεο Πεξηπηψζεηο φπνπ Μπνξεί λα Υξεζηκνπνηεζεί: Πξψηε ζπλάληεζε αηφκσλ 

πνπ δε γλσξίδνληαη. 

 

Πηζαλέο παξαιιαγέο: ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα ζπδεηνχληαη θάπνηεο  πξνηάζεηο 

ζηελ νινκέιεηα.  

 

 

 

 

2. Σίηλορ: Αξιολόγηζη ηος Ενόρ Λεπηού 

 

Απεπζχλεηαη: ε φιεο ηηο νκάδεο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Πιαίζην Πξαγκαηνπνίεζεο: Σέινο καζήκαηνο.  

 

θνπφο: Αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Καη’ αξρήλ, σζνχκε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζην κάζεκα πνπ κφιηο έρεη ηειεηψζεη. Ωο 

εθπαηδεπηέο, καδεχνληαο ηηο απαληήζεηο έρνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ηη άξεζε θαη ηη 

δελ άξεζε ηφζν ψζηε λα δηακνξθψζνπκε αληίζηνηρα ηελ πξαθηηθή καο. Δπίζεο 

πξνζεγγίδνπκε θαη απηνχο πνπ δελ έρνπλ εθθξάζεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο πάλσ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή δελ έρνπλ ζέζεη ηα εξσηήκαηα ηνπο πάλσ ζην γλσζηηθφ 
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αληηθείκελφ. Σέινο, αλαηξνθνδνηψληαο πάλσ ζηελ αμηνιφγεζε, ρηίδεηαη ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο κε ηνλ εθπαηδεπηή. 

 

Πεξηγξαθή: Εεηάκε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα απαληήζνπλ αλψλπκα ζε έλα θχιιν ηα 

παξαθάησ ηξία εξσηήκαηα: α. Πνηα πηπρή ηνπ καζήκαηνο ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν; β. 

Τπάξρεη θάπνην εξψηεκα πνπ έρεη κείλεη αλαπάληεην; Αλ λαη, ηη; γ. Πνηα πηπρή ηνπ 

καζήκαηνο ζαο άξεζε ιηγφηεξν; 

 Σν ηξίην εξψηεκα δεηά ηη ηνπο άξεζε λιγόηεπο θαη φρη ηη δεν ηνπο άξεζε – θάηη 

πνπ ην εμεγνχκε γηαηί αλ δε δηεπθξηληζηεί κπνξεί ην εξψηεκα λα κείλεη αλαπάληεην. 

Υξεηάδεηαη επίζεο λα επηζεκάλνπκε φηη δε δεηάκε πνηα πηπρή ηνπ γνωζηικού 

ανηικειμένος ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αιιά ηνπ καζήκαηνο – ην νπνίν έρεη λα 

θάλεη κε ηελ εκπαιδεςηική διαδικαζία. Σν δεχηεξν εξψηεκα αλαθέξεηαη ηφζν ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, φζν θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν εξψηεκα (π.ρ. νξγαλσηηθήο θχζεο) 

ηνπο έρεη κείλεη αλαπάληεην.  

Ζ ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ καο θαζνδεγεί ζηελ εθπαηδεπηηθή καο πξαθηηθή. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλνπκε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ θαη πψο ζηνρεχνπκε λα αληαπνθξηζνχκε ζε απηέο. Γελ ζεκαίλεη, φκσο, φηη ε 

πξαθηηθή καο ζπκβηβάδεηαη πάληα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Καη’ αξρήλ, 

κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνηηκήζεσλ ηεο νκάδαο (π.ρ. ζε θάπνηνλ λα 

άξεζε πεξηζζφηεξν ε πηπρή ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ελψ ζε θάπνηνλ άιινλ απηή λα είλαη ε 

πηπρή πνπ ηνπ άξεζε ιηγφηεξν). ε άιιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δηαθσλνχκε κε ηηο 

πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη απφ εθπαηδεπφκελνπο (π.ρ. θάπνηνο πνπ ζέιεη κφλν εηζήγεζε). 

Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη, φκσο, λα θάλνπκε γηα λα νινθιεξσζεί ε δξαζηεξηφηεηα είλαη λα 

ελεκεξψζνπκε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γη’ απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ απφςεσλ 

ησλ ίδησλ ή κεηαμχ πξνηάζεσλ ηνπο θαη ηεο δηθήο καο άπνςεο θαη λα εμεγήζνπκε ζε ηη 

απνθάζεηο νδεγνχκαζηε. Μφλν έηζη ζα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο αμηνιφγεζεο, ζα 

εληζρπζεί ε ζρέζε εθπαηδεπηή εθπαηδεπφκελνπ αιιά θαη ν εθπαηδεπηήο ζα θηλεηνπνηεζεί 

ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ δίλνληαη.  

 

Τιηθά: Μπνξνχκε λα γξάςνπκε ηα εξσηήκαηα ζηνλ ραξηνπίλαθα ή ζην powerpoint 

 

Υξνληθή Γηάξθεηα: Ληγφηεξν απφ 5 ιεπηά 

 

Αμηνιφγεζε: Καηαιαβαίλνπκε ην αλ έρεη δνπιέςεη ε δξαζηεξηφηεηα απφ ην αλ έρνπλ 

απαληεζεί ηα εξσηήκαηα – ηδηαίηεξα ην πξψην θαη ην ηξίην. Σν δεχηεξν εξψηεκα 

ζπλήζσο ζπκπιεξψλεηαη απφ πνιχ ιίγα άηνκα, αιιά είλαη απηνχο ηνπο ιίγνπο πνπ δελ 

έρνπλ ζέζεη ηα εξσηήκαηά ηνπο κέζα ζηελ ηάμε πνπ πξνζπαζνχκε λα πξνζεγγίζνπκε 

κέζσ απηήο ηεο εξψηεζεο. 

 

Δλδεδεηγκέλεο Πεξηπηψζεηο φπνπ Μπνξεί λα Υξεζηκνπνηεζεί: Καζψο είλαη κηα πξαθηηθή 

πνπ δελ παίξλεη πνιχ ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα 

ζε ζπζηεκαηηθή βάζε.  

 

Πηζαλέο παξαιιαγέο: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη παξάιιεια κε άιιε αμηνιφγεζε 

πνπ επηθεληξψλεηαη ιηγφηεξν ζην γλσζηηθφ / δηδαθηηθφ θαη πεξηζζφηεξν ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ απνηέιεζκα ηνπ καζήκαηνο. 

Ιωζήθ Φπαγκούληρ 
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Αλληλογνωπιμία με σπήζη καπποζηάλ 

 

Απεςθύνεηαι:  
ε ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ζπγθξφηεζε 

νκάδσλ εξγαζίαο κε θάπνηα παξαιιαγή. 

 

Τλοποιείηαι:  
ην πιαίζην ηεο αιιεινγλσξηκίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ή 

γηα ηελ νξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο 

 

κοπόρ:  

Ζ αιιεινγλσξηκία εθπαηδεπηή-εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε έλαξμε ζρεκαηηζκνχ 

εθπαηδεπηηθήο νκάδαο ή νκάδσλ. 

 

ηόσοι: 

 Πεξηγξαθή εαπηνχ  θαη πξνζδνθηψλ γηα ην πξφγξακκα 

 Έθθξαζε πξνζδνθηψλ, θφβσλ θαη επηθπιάμεσλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα 

 Έθθξαζε αδπλακηψλ ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Τηνζέηεζε πλεχκαηνο νκάδαο αηζζαλφκελνη θαη απνδερφκελνη φηη ζα 

εξγαζηνχλ γηα έλα θνηλφ ζθνπφ  

 Αλάπηπμε πλεχκαηνο εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνπο 

ζπλεθπαηδεπφκελνπο 

 Αλάιεςε δεζκεχζεσλ φηη ζα παξαθνινπζήζνπλ δεκηνπξγηθά ην 

πξφγξακκα  

 Δλίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο γηα φζα ήδε γλσξίδνπλ ηα νπνία ζα 

απνηειέζνπλ πνιχηηκε βάζε γηα ηε ζπλέρεηα 

 

 

 

 

Πεπιγπαθή:  
Σνπνζεηείηαη ζε έλα ηξαπέδη αξηζκφο θαξπνζηάι δηπιάζηνο απφ εθείλν ηεο νκάδαο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ζεθσζνχλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα 

πιεζηάζνπλ θνληά ζην ηξαπέδη. Σνπο δεηάκε λα παξαηεξήζνπλ γηα 2-3΄ ηα θαξπνζηάι 

θαη ζηε ζπλέρεηα ν θαζέλαο λα επηιέμεη απφ έλα. Αθνχ βεβαησζνχκε πσο φινη νη 

εθπαηδεπφκελνη δηάιεμαλ απφ έλα θαξπνζηάι ηνπο δεηάκε λα επηζηξέςνπλ ζηηο ζέζεηο 

ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα θάζε  έλαο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πεξηγξάθεη ην θαξπνζηάι πνπ 

δηάιεμε, αηηηνινγεί ηελ επηινγή ηνπ θαη απηνπαξνπζηάδεηαη ζηελ νκάδα ησλ 

ζπλεθπαηδεπφκελψλ ηνπ. ην επφκελν βήκα εθθξάδεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ην 

πξφγξακκα, ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ παξαθνινχζεζή ηνπ, ηηο δπζθνιίεο θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο θιεζεί λα αληηκεησπίζεη θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαθνινχζεζήο ηνπ. 

 

Τλικά:  
Καξπνζηάι κε πνηθίια ζέκαηα  
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Υπονική Διάπκεια:  

Ζ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο πξαθηηθήο αλακέλεηαη λα κελ μεπεξλά ηα 2-3΄ αλά 

εθπαηδεπφκελν 

 

Αξιολόγηζη:  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο πξνηείλεηαη λα γίλεη κέζα απφ ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ή 

πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο κε ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο δεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα καο αλαθέξνπλ θαηά 

πφζν ε πξαθηηθή ηνπο βνήζεζε ζην λα: 

 πεξηγξάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην πξφγξακκα 

 εθθξάζνπλ ηνπο θφβνπο θαη ηηο επηθπιάμεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 δηαηππψζνπλ γλσζηηθέο ειιείςεηο νη νπνίεο ελδερνκέλσο ζηαζνχλ εκπφδην ζηελ 

επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 απνθηήζνπλ ζπιινγηθή ζπλείδεζε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ 

 απνθηήζνπλ εκπηζηνζχλε πξνο ηνλ εθπαηδεπηή θαη πξνο ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ 

 δεζκεπζνχλ γηα ηελ  επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο 

 

 

Ενδεδειγμένερ πεπιπηώζειρ:  

Ζ πξναλαθεξφκελε πξαθηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ην ζηάδην ηεο 

αιιεινγλσξηκίαο αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νκάδαο εθπαηδεπφκελσλ.  

Δπηπξφζζεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλαλ εθπαηδεπηή νη νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, αλαιακβάλεη ηε δηδαζθαιία κηαο ελφηεηαο 

καζεκάησλ. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηερληθή δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

ηφζν πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ. 

 

Πιθανέρ παπαλλαγέρ:  

Δθηφο απφ θαξπνζηάι κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκβαηηθέο ή ςεθηαθέο 

θσηνγξαθίεο ή νπηηθφ πιηθφ απφ έληππα κέζα ελεκέξσζεο. 

 

 

     

  

 

 


