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Πξόινγνο θαη Σθνπόο ηνπ νδεγνύ
Ο νδεγόο ζρεδηάζηεθε γηα λα ζαο βνεζήζεη (ην δηνξγαλσηή ηνπ
καζήκαηνο θαηάξηηζεο) λα πξνγξακκαηίζεηε θαη λα δηεμάγεηε
ην κάζεκα. Γελ απνηειεί έλα Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ, παξόιν πνπ θαιύπηεη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο
θαιήο πξαθηηθήο θαηάξηηζεο. Ο νδεγόο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ζρεδηαζκνύ ελόο καζήκαηνο θαηάξηηζεο, ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο, ηνλ ηξόπν πξνζαξκνγήο ηνπ
πιηθνύ θαζώο θαη ζπκβνπιέο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ην
νινθιεξώζεηε επηηπρώο.
Απηόο ν νδεγόο δελ θαιύπηεη ην ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ ην νπνίν θαη απνηειεί ρσξηζηό παξαδνηέν πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο απηήο από ηελ Πεξηβαιινληηθή
Οξγάλσζε ΚΑΛΛΙΣΩ, ζπλδηθαηνύρν ηνπ έξγνπ. Απηόο ν νδεγόο επηθεληξώλεηαη ζηηο πξαθηηθέο πηπρέο ηεο νξγάλσζεο θαη
ηεο δηεμαγσγήο κηαο ζεηξάο καζεκάησλ θαηάξηηζεο θαη νξγαλσηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ζπκβνπιώλ πνπ απαηηνύληαη γηα απηά.
Αλάινγα κε ην επίπεδν εκπεηξίαο ζαο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή καζεκάησλ θαηάξηηζεο, κπνξεί λα ζειήζεηε λα αλαηξέμεηε ζε ελόηεηεο απηνύ ηνπ νδεγνύ θαη λα κελ ην δηαβάζεηε
νιόθιεξν άκεζα.
Με δηζηάζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηέο ηηο νδεγίεο όπσο εζείο
θξίλεηε θαηάιιειν. Μπνξεί λα δηαβαζηεί είηε κε γξακκηθό ηξόπν από θεθάιαην ζε θεθάιαην ή ζε μερσξηζηέο ζπλεδξίεο αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ έρεηε θαη ηη ςάρλεηε. Ο ζρεδηαζκόο
θαη ε παξάδνζε καζεκάησλ αθνινπζνύλ κηα ινγηθή αθνινπζία
ελόο ζπλόινπ δξαζηεξηνηήησλ. Ωζηόζν, κεξηθέο από απηέο είλαη επαλαιεπηηθέο θαη θπθιηθέο, όπσο ζα θαλεί από ηνλ παξόληα νδεγό. Γηα παξάδεηγκα, νη ζηόρνη ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα
αλαζεσξεζνύλ αξγόηεξα ππό ην πξίζκα ηνπ πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ καδί κε ηηο κεζόδνπο, ελώ νη πξνζαξκνγέο πνπ γίλνληαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην κπνξεί έρνπλ επηπηώζεηο ζε πξνεγνύκελνπο. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ν νδεγόο δελ γξάθεηαη ή παξνπζηάδεηαη κε γξακκηθό ηξόπν, αιιά κάιινλ ζαλ έλα κελνύ από ηκήκαηα όπνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ηα δηαβάζεηε δηαδνρηθά.

Βαςικά
τοιχεία τησ
Κατάρτιςησ

1. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο Καηάξηηζεο
1.1 Τκήκαηα
Μία θαηάξηηζε απνηειείηαη ζπλήζσο από επηκέξνπο ηκήκαηα.
Κάζε ηκήκα απνηειεί κηζή εκέξα θαηάξηηζεο. Με άιια ιόγηα, ην
έλα ηκήκα είλαη κέρξη ην κεζεκέξη θαη ην άιιν κεηά ην κεζεκέξη,
κέρξη ην ηέινο ηεο εκέξαο. Απηή είλαη κηα γεληθή δνκή θαη ηα
ηκήκαηα κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ γύξσ από ζεκαηηθέο ή ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Οη ιεπηνκέξεηεο ζε θάζε ηκήκα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ζθνπό θαη ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο. Κάζε έλα από ηα
ηκήκαηα ζα πξέπεη λα έ-ρεη κηα ελόηεηα κε ζεκεηώζεηο γηα ηνπο
δηνξγαλσηέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο θαηάξηηζεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ΓΔΝ ζα ιακβάλνπλ απηό ην πιηθό. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξεζηε θαη λα δηαβάζεηε ηε βηβιηνγξαθία ζε πνην ηκήκα βαζίζηεθε. Υσξίο απηό, ζα είλαη δύζθνιν λα θαηαλνήζνπκε ή λα εξκελεύζνπκε ην πιηθό ζε παξνπζηάζεηο θαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα.
Γηαβάζηε ηελ Δπηζθόπεζε ηεο Πεξηόδνπ ζηελ αξρή θάζε ηκήκαηνο, ε νπνία ζα ζαο δώζεη κηα θαιή ηδέα γηα όια όζα πξέπεη λα
θάλεηε γηα λα πξνεηνηκαζηείηε γηα ηελ πεξίνδν απηή. Θα ζαο βνεζήζεη επίζεο λα εμνηθεησζείηε κε ηηο δηαθάλεηεο, ηηο αζθήζεηο
θαη ηα πιηθά παξνπζίαζεο.

1.2 Γηαθάλεηεο /Παξνπζηάζεηο
Οη παξνπζηάζεηο είλαη ζπλήζσο ζε κνξθή PowerPoint γηα επθνιία πξόζβαζεο θαη παξάδνζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη
πξόζβαζε ζε εμνπιηζκό πνιπκέζσλ (ππνινγηζηέο, πξνβνιείο ή
αθόκα θαη ηξνθνδνζία), νη παξνπζηάζεηο ζα κπνξνύζαλ εύθνια
λα παξνπζηαζηνύλ κε κέζα ρακειήο ηερλνινγίαο, όπσο ηνλ πξνβνιέα δηαθαλεηώλ θαη slides. Οη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα πξνβιέςνπλ θαη λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα θάζε ελδερόκελν.
Οι διαθάνειες και οι παροσζιάζεις πρέπει να τρηζιμοποιούνηαι δημιοσργικά. Είναι
καλύηερα ζηη διαδικαζία ζτεδιαζμού να παρέτεηε διαθάνειες ως πόρο και ότι ως
ζύνολο. Οι διοργανωηές πρέπει να τρηζιμοποιούν ηην κρίζη ηοσς και ηην εκηίμηζη
ηης ομάδας για να δώζοσν προηεραιόηηηα ζε ποιες διαθάνειες να τρηζιμοποιήζοσν και ποιες να αθήζοσν ή να περάζοσν γρήγορα.

1.3 Αζθήζεηο
Οη αζθήζεηο απαηηνύλ εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζαξκνγή θαη πξνεηνηκαζία θαη κπνξεί λα απαηηνύλ ηε ιήςε δεδνκέλσλ / πιεξνθνξηώλ ή ηελ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν. Δάλ ηέηνηα δεδνκέλα δελ
είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ, κπνξεί λα
είλαη δύζθνιν λα πξνρσξήζεηε κε ηηο αζθήζεηο.

1.4 Σεκεηώζεηο ηνπ δηνξγαλσηή
Οη εκεηώζεηο ηνπ Γηνξγαλσηή ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ έλαλ
νδεγό βήκα πξνο βήκα γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο θαη παξάδνζεο θάζε άζθεζεο θαη παξνπζίαζεο. Μπνξεί λα ζέιεηε λα πξνζαξκόζεηε απηέο ηηο νδεγίεο ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηηο δηθέο ζαο
αλάγθεο θαη ζηπι.
Οη δηνξγαλσηέο πξέπεη επίζεο λα δηαβάζνπλ θαη λα εμεηάζνπλ
ηηο ζεκεηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ παξνπζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ θαηάιιειε αλαθνξά ζην πιηθό πνπ πεξηέρεηαη ζηηο ζεκεηώζεηο, λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηέο, λα παξαζέζνπλ ζηνη-ρεία θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε παξαδείγκαηα.

1.5 Σεκεηώζεηο θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό
Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό πεξηέρεη κεξηθέο θνξέο έλα μερσξηζηό
θάθειν κε ηίηιν Τπνζηεξηθηηθό Τιηθό. Απηά ζα πξέπεη λα
πξνεηνηκάδνληαη γηα θάζε ζπκκεηέρνληα θαη λα δηαλέκνληαη
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε παξνρή ζεκεηώζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηώλ. ην πιαίζην
ηεο δηεμαγσγήο εηδηθώλ ελνηήησλ, νη δηνξγαλσηέο ζα πξέπεη λα
επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην εθπαηδεπηηθό
πιηθό. ε απηό, ζα κπνξνύζε επίζεο λα ππάξρεη έλα ζύλνιν πιηθνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη σο πεξαηηέξσ αλάγλσζε θαη αλαθνξέο, κεξηθέο θνξέο ζε έληππα αληίγξαθα θαη ηηο πεξηζζόηεξεο
θνξέο ζε ειεθηξνληθά κέζα (CD ή flash drives). Απηά πξννξίδνληαη ζην λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθή βηβιηνγξαθία εάλ επηζπκνύλ λα δηαβάζνπλ θαη λα πξν-σζήζνπλ ηηο
γλώζεηο ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.

1.6 Οκαδηθό Project
Μηα νκαδηθή εξγαζίαο ή project, είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό κεξνο νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο θαηάξηηζεο θαη είλαη ην κέξνο
πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη ζπλνρή ζην κάζεκα, λα παξέρεη ζπλέρεηα θαη λα εληζρύζεη ηε κάζεζε κέζσ ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο γλώζεο πνπ απνθηήζεθε ζηηο ζπλεδξίεο. Σα
καζήκαηα πνπ ζηεξνύληαη νκαδηθή εξγαζίαο ή project ηείλνπλ
λα είλαη παζεηηθά θαη όρη ελεξγά καζήκαηα κε πνιύ ρακειόηεξα επίπεδα ζπγθξάηεζεο ηεο γλώζεο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Θα κπνξνύζε επίζεο λα ππάξρεη έλα ηζρπξό ζηνηρείν ηεο πξνζέγγηζεο "επίιπζεο πξνβιεκάησλ" ζηελ άζθεζε θαη απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη θαιύηεξν λα ην ζρεδηάζνπκε ζε
πξαγκαηηθή βάζε θαη όρη ζε ππνζεηηθέο ή πιαζκαηηθέο πεξηπηώζεηο. Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό νη δηνξγαλσηέο λα είλαη
πεξηζζόηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηελ άζθεζε, ζην κέηξν πνπ ζα
πξέπεη λα ην αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Πξέπεη
επίζεο λα ζπκθσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη
ηε κεζνδνινγία, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εκθάληζε αληηθξνπόκελσλ κελπκάησλ ζηηο νκάδεο πνπ θαζνδεγνύλ.

Προετοιμαςία
τησ Κατάρτιςησ
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2. Πξνεηνηκαζία ηεο Καηάξηηζεο
Σα καζήκαηα απαηηνύλ ζεκαληηθό ρξόλν πξνεηνηκαζίαο. Δίλαη
ζπλεπώο, πνιύ ζεκαληηθό νη δηνξγαλσηέο λα εμνηθεησζνύλ κε
ην πιηθό πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη ή αλακέλεηαη λα παξαδώζνπλ θαη
λα έρνπλ αξθεηό ρξόλν γηα λα πξνζαξκόζνπλ ην πεξηερόκελν
ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλό. Αθνινπζεί κηα ιίζηα κε ηα βήκαηα θαη
ηηο αξρέο πνπ νη δηνξγαλσηέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε.

2.1 Αλαγλώξηζε αλαγθώλ θαη πιαηζίνπ ηεο Καηάξηηζεο
Τπάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζπειαζηνύλ γηα ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο:
Διευκρινίζω
• Σν ζθνπό, ηελ αλάγθε θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηάξηηζε - πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο.
• Σν πιαίζην ηνπ έξγνπ (LIFE AMYBEAR) θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο (LIFE Φύζε θαη Βηνπνηθηιόηεηα) ζην νπνίν πινπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε (Γξάζε C2. Καηάξηηζε πξνζσπηθνύ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο θαη άιισλ θνξέσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο) θαη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαηάξηηζεο.
• Σε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηεο θαηάξηηζεο. Απαηηείηαη κηα
κηθξή νκάδα εξγαζίαο γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη ην ζρέδην αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζηνρεπόκελνπ θνηλνύ.
Αποφασίζω
• Πόζνο ρξόλνο απαηηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο,
ελώ εάλ ππάξρεη ακθηβνιία, πάληα ππεξεθηηκώ ην ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη.
• Πώο ζα πξνσζήζσ ην κάζεκα θαη ζα ην θάλσ ειθπζηηθό λα
ην παξαθνινπζήζνπλ.
• Δάλ πξέπεη λα ππάξμεη επηθνηλσλία ηεο επίδξαζεο θαη κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο θαη πώο ζα γίλεη απηό.
• Δάλ ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηάξηηζεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ απνηειεζκάησλ
θ.ιπ.

Αναγνωρίζω
• Σν πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ. Απηό ζα δηαζθαιίζεη όηη ηα θαηάιιεια άηνκα ζα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα θαη νη δηνξγαλσηέο κπνξνύλ λα πξνζαξκόζνπλ ην πεξηερόκελν θαη ην ζρεδηαζκό.
Γώζηε πξνζνρή ζηηο δηαθνξέο ειηθίαο θαη θύινπ, ζηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο θαη ζε απηό πνπ επηδηώθεηε λα επηηύρεηε
κε ηελ νκάδα: επηξξνή, επαηζζεηνπνίεζε, πξνζαλαηνιηζκό ή επαηζζεηνπνίεζε, δεκηνπξγία ππνζηήξημεο ή εκπινθήο.
• Απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα πξνζσπηθνύ, ξόινη θαη επζύλεο.
• Ο ρώξνο, νη απαηηήζεηο θαη πεγέο εμνπιηζκνύ, ην επίζεκν άλνηγκα θιπ.
• Ο απαηηνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο, ε πεγή ρξεκαηνδόηεζεο θαη
νη κέζνδνη πιεξσκήο

2.2

Οξγάλσζε ησλ Δλνηήησλ, ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ θαη ησλ
Παξνπζηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο
• Αλαζεσξήζηε ιεπηνκεξώο θάζε έλα από ηα ηκήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηγξακκάησλ δηνξγάλσζεο, ησλ ζεκείσλ ηζρύνο, ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ.
• Απνθαζίζηε ηη ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκόζεηε θαη λα αιιάμεηε
θαη ηη δελ πξέπεη λα αιιάμεηε.
• Απνθαζίζηε αλ ππάξρεη αλάγθε κεηάθξαζεο πιηθνύ.
• Διέγμηε ηηο επηινγέο θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ (ηνπνζεζία, κέγεζνο ρώξνπ, δηάηαμε, αίζνπζα ζπζθέςεσλ θαη ρώξνο γηα
λα ρσξηζηνύλ νη νκάδεο εξγαζίαο, αθνπζηηθή, εμσηεξηθέο απόζπάζεηο ηεο πξνζνρήο, αζθάιεηα). Πξνζπαζήζηε λα βξείηε έλαλ ρώξν
κε θαιό θπζηθό θσηηζκό. Απηό έρεη ηεξάζηην αληίθηππν ζηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ, ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο νκάδεο θαη θπξίσο ζηελ
εθπαηδεπηηθή εκπεηξία.
• Πξνζδηνξίζηε ηηο απαηηήζεηο εμνπιηζκνύ. Ο πξνηεηλόκελνο
θαηάιν-γνο έρεη σο εμήο:
 Φνξεηό ππνινγηζηή
 Πξνβνιέαο πνιπκέζσλ
 Καβαιέην
 Πίλαθαο, ραξηί θαη δείθηεο
 Πξόρεηξν ραξηί θαη ζηπιό γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο
 Κνιιεηηθή ηαηλία θαη / ή θαξθίηζεο (γηα θξέκαζκα
αθηζώλ)
 Κάξηεο ή ζεκεηώζεηο γηα ηηο αζθήζεηο.
 Κάξηεο νλνκάησλ

• Αλαζεσξήζηε ή αλαζέζηε ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό αλάγλσζεο γηα ηνπο δηνξγαλσηέο.
• Πξνεηνηκάζηε / θσηνηππήζηε ηα θπιιάδηα θαη ηα θύιια
δξαζηεξηνηήησλ.
• Γεκηνπξγήζηε κηα ιίζηα κε πιηθά γηα θσηνηππίεο, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
1. Αηδέληα καζεκάησλ
2. Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
3. Υεηξηζκνί γηα θάζε αληίζηνηρν κπινθ
4. Γηαθάλεηεο (κνξθή δηακνηξαζκνύ) γηα θάζε αληίζηνηρν
ηκήκα - όρη πεξηζζόηεξεο από 2-3 δηαθάλεηεο αλά ζειίδα
5. Γισζζάξη όξσλ

2.3

Ο ξόινο ηνπ δηνξγαλσηή
Τι είναι ο διοργανωτής;
Έλαο δηνξγαλσηήο είλαη θάπνηνο πνπ είλαη παξώλ γηα λα βνεζήζεη κηα νκάδα λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο. ε νκάδα, όρη ν
εθπαηδεπηήο, κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνπο ζηόρνπο.
Ο ρόλος του διοργανωτή
ηαλ ν εθπαηδεπηήο πηνζεηεί ην ξόιν ηνπ δηνξγαλσηή, ζα
πξέπεη:
• Να εμαζθαιίζεη όηη νη πην νκηιεηηθνί ζπκκεηέρνληεο δελ ζα
κνλν-πσιήζνπλ ζηηο νκηιίεο θαη ηνπο δηαιόγνπο ηεο θαηάξηηζεο
θαη ζα ελζαξξύλεη ηε ζπκβνιή, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ κπνξεί λα
έρνπλ ιηγόηεξν απηνπεπνίζεζε.
• Να δεκηνπξγήζεη κε-επηζεηηθνύο, θηιηθνύο ηξόπνπο κεηαρείξηζεο
κε δύζθνινπο ζπκκεηέρνληεο. Δηδηθόηεξα, κε ζπκκεηέρνληεο πνπ
είλαη:
 Τπεξνκηιεηηθόο,
 Γηαιεθηηθόο,
 Αξλνύληαη λα εκπιαθνύλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ καζεκάησλ,
 πρλέο απνπζίεο από ηα καζήκαηα ιόγν δηαθνπώλ από ηα
γξαθεία ηνπο ή ιόγν έιιεηςεο θηλήηξνπ γηα κάζεζε
• Να ειέγρεη ηηο ζπγθξνύζεηο παξεκβαίλνληαο αλ ρξεηάδεηαη γηα λα
βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ δηακάρε κε
ζεηηθό ηξόπν ή λα ηνπο βνεζήζεη λα ζπκθσλήζνπλ, ή
αλαιύνληαο ην ηη έρεη πξνθαιέζεη ηελ δηακάρε λα βνεζήζεη ηνπο
ζπκκεηέρν-ληεο λα αλαπηύμνπλ κηα πην αληηθεηκεληθή, ιηγόηεξν
ζπλαηζζεκα-ηηθή άπνςε.

• Καηά δηαζηήκαηα, λα βάδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνβνύλ ζε κηα αλαθεθαιαίσζε ηνπ ηη έρεη ζπδεηεζεί, ίζσο
ζέηνληαο κηα εξώηεζε ή θάλνληαο κηα πξόηαζε γηα λα νδεγήζεη ηελ ζπδήηεζε κπξνζηά.
• Να βνεζάεη “πην αδύλακνπο” ζπκκεηέρνληεο αλαδηαηππώλνληαο ηα επηρεηξήκαηα ηνπο έηζη ώζηε απηά λα κελ “ραζνύλε” ζηελ ξνή ηεο ζπδήηεζεο επεηδή δελ δηαηππώζεθαλ
αξθεηά έληνλα.
• Να εμαζθαιίζεη όηη ηα άηνκα ιακβάλνπλ ζεηηθά ζρόιηα από
ηελ νκάδα
• Ίζσο αλαγλσξίδνληαο ζπλεηζθνξέο ηηο νπνίεο αγλνεί ε
νκάδα, ή
• Αλαδεηώληαο ζεηηθέο ζπλεηζθνξέο από άιινπο αλ έρεη
δνζεί κηα αξλεηηθή δηαηίκεζε.
• Να παξέρεη ζρόιηα ζηελ νκάδα ζπλνιηθά γηα ηελ απόδνζή
ηεο.
• Να παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο πόξνπο γηα λα ιεηηνπξγεί ε νκάδα απνηειεζκαηηθά.
• Σν λα παξακέλεη ζησπειόο είλαη ζπρλά έλα από ηα πην δπλαηά
εξγαιεία ηνπ δηνξγαλσηή, ε ζησπή δίλεη ζηνπο αλζξώπνπο
ηνλ ρώξν γηα λα ζπλεηζθέξνπλ.
• Να δηαζθαιίζεη όηη ε ζπδήηεζε θηάλεη ζε έλα θιείζηκν όηαλ ην ζέκα έρεη επηηύρεη ηα επηδησθόκελα καζεζηαθά απόηειέζκαηα ή ν δηαζέζηκνο ρξόλνο θηάλεη ζην ηέινο ηνπ.
• Να δηαζθαιίζεη όηη νιόθιεξε ε νκάδα δηαηεξεί θνηλνύο
ζηόρνπο, θαη αληιεί ηελ κεγαιύηεξε απόιαπζε από ην γεγνλόο όηη ηνπο θαηάθεξαλ όινη καδί.
• Να πξνλνεί γηα ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ έξζεη αξγά ή πνπ
ιείπνπλ από καζήκαηα ιόγν αζζελεηώλ θ.α. Να επηλνήζεη
ηξόπνπο γηα λα ηνπο θξαηήζεη ελεκεξσκέλνπο γηα ην ηη έρνπλ
ράζεη.

2.4

Πξνεηνηκαζία γηα έλα εθπαηδεπηηθό κάζεκα
Ερωτήματα

Τη
• Πνην είλαη ην ζέκα πνπ κνπ έρεη δεηεζεί λα παξνπζηάζσ / εγεζώ / θαλνλίζσ.

Γηαηί
• Γηαηί δήηεζαλ από εκέλα λα ην θάλσ;
• Πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο ή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο;

 Να δηακνηξάζεηο πιεξνθνξίεο θαη γλώζε.
 Να θάλεηο κηα πξόηαζε.
 Να δνθηκάζεηο ππάξρνπζα γλώζε.
 Να εθπαηδεύζεηο δεμηόηεηεο.
 Να εκπλεύζεηο θαη λα δώζεηο θίλεηξα.
• Σν πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν ζην κπαιό ζνπ
είλαη νη ζηόρνη θάζε καζήκαηνο ή νιόθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο.

Πόηε
• Πνηα ώξα ηεο εκέξαο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα καζήκαηα κνπ; Η
ώξα κεηά ην κεζεκεξηαλό θαγεηό είλαη “λεθξή ώξα”, ζα είλαη
θαιύηεξα λα εμεηάζεηε ην ελδερόκελν λα γίλνπλ πην ελεξγά,
όπσο αο πνύκε ηα πξσηλά καζήκαηα.
• Πόζε ώξα έρσ;

Πσο
• Πσο ζα παξνπζηάζσ ην ζέκα κνπ;
 Απιή ζπδήηεζε
 πδήηεζε κε δηαθάλεηεο.
 πδήηεζε κε παξνπζίαζε PowerPoint .
 πδήηεζε κε βίληεν.
 Γώζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξόλν ζηνλ νπνίν λα κπνξνύλ
λα ζπδεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο, γηα παξάδεηγκα κειεηώληαο κηα ππάξρνπζα πεξίπησζε.
• πλδπαζκόο θάπνησλ από ηα παξαπάλσ.
• Θα επηηξέςσ εξσηήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.
• Πάληα λα αθήλσ ρξόλν ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο γηα εξσηήζεηο
θαη ζπδήηεζε.

Πνπ
• Πνπ ζα ιάβεη ρώξα ε παξνπζίαζε;
• Ση εμνπιηζκόο ππάξρεη (βίληεν, ππνινγηζηήο, πξνβνιέαο, θ.η.ι. ;
• Να απνθαζίζσ ζηελ δηάηαμε ησλ θαζηζκάησλ θαη ηηο ζέζεηο.
• Δίλαη πηζαλό λα ππάξρνπλ απνζπάζεηο, όπσο γηα παξάδεηγκα έληνλνη ήρνη από ην θιηκαηηζηηθό, πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ έμσ
από ην παξάζπξν θ.η.ι.
• Αθνύγνκαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ δσκαηίνπ;

Πνηνο
Σν αθξναηήξην.
• Πνηνη είλαη; Ση ειηθία έρνπλ;
• Πόζνη ζα είλαη παξόληεο;
• Πνηα είλαη ε έθηαζε ηεο ππάξρνπζαο γλώζεο γηα ην ζέκα πνπ
ζα παξνπζηάζσ;
• Ση ζα είλαη ελδηαθέξνλ γηα απηνύο;
• Πνηα ζα είλαη ε ζηάζε ηνπο, νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο;
• Τπάξρεη ηζνξξνπία θύισλ ζηελ νκάδα;
• Μπνξείο λα πξνβιέςεηο ή λα πεξηκέλεηο θάπνηνπ είδνπο δπλακηθή ή πηζαλόηεηα αληίζηαζεο ιόγν ηεο ζύλζεζεο ηεο νκάδαο;
• Ση πιεξνθνξίεο κπνξώ λα ζπιιέμσ γεληθά από ηελ ιίζηα
ζπκκεηερόλησλ ρσξίο λα θάλσ πνιιέο ππνζέζεηο;

2.5

Λίζηα πξνεηνηκαζίαο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Έρεη επηιερζεί ηόπνο ζπλάληεζεο;
Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζα πξαγκαηνπνηείηε από ην
ζπίηη ή όρη;
Πόζν θαηξό ζα δηαξθέζεη ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα;
Η δηάηαμε ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη ηππηθέο ζεηξέο, γύξσ
από έλα ηξαπέδη ή ζε κηθξέο νκάδεο ζε ηξαπεδάθηα;
Πόηε λα γίλεηαη ην κάζεκα γηα λα κεγηζηνπνηείηε ε απόηειεζκαηηθόηεηα ηνπ;
Έρνπλ επηιερζεί νη ζπκκεηέρνληεο;
Έρνπλ ελεκεξσζεί νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ην πώο ζπκκεηέρνπλ θαη θεύγνπλ από απην;
Έρνπλ επηιερζεί νη εθπαηδεπηέο θαη νη επηκειεηέο πιηθώλ;
Έρεη ζρεδηαζηεί θάπνην πξόγξακκα;
Τπάξρνπλ θάπνηα δηαηνκεαθά δεηήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε
πνπ πξέπεη λα δηαηππσζνύλ θαη έρνπλ πξνηεξαηόηεηα (θύιν, πεξηβάιινλ θ.α.) θαη είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλα ζην
πξόγξακκα;
Έρνπλ επηιερζεί βνεζήκαηα δηδαζθαιίαο, θαη έρνπλ ελεκεξσζεί από ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ;
Έρεη δνζεί ζθέςε ζην πσο ζα αλνίμεη θαη ζα θιείζεη ην
πξόγξακκα; Θα ππάξρεη αμία ζην λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζεκαληηθά άηνκα ζην λα αλνίμνπλ ην πξόγξακκα θαη λα παξνπζηάζνπλ πηζηνπνηεηηθά;
Έρνπλ εηνηκαζηεί ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έρνπλ ππνγξαθηεί
από ηα θαηάιιεια άηνκα;
Έρνπλ γίλεη πξνεηνηκαζίεο γηα νκαδηθή θσηνγξαθία;
Έρνπλ γίλεη ζπδεηήζεηο κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ρώξνπ γηα
λα ππάξμνπλ πξνεηνηκαζίεο γηα θαγεηό;

2.6

Σεκαληηθέο παξαηεξήζεηο
Κνηλό
Κάζε πξόγξακκα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθό κε απηνύο πνπ ην παξαθνινπζνύλ. Απηό ζεκαίλεη λα πξνζαξκόδνληαη ηα καζήκαηα
ζηηο πξνηεξαηόηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ
θνηλνύ, ηεο ρώξαο, ηεο πεξηνρήο θαη απηέο νη απαηηήζεηο λα ζπλδπάδνληαη
κε
ηα
αλακελόκελα
απνηειέζκαηα
ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Αλ ζηνρεύεηο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζε απηό ην πξόγξακκα, ζπγθέληξσζε όζεο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γίλεηαη από
πξηλ όζν αλαθνξά ηελ ηδηόηεηα κέινπο ηνπο, ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπο, ηηο ηξέρσλ πξνηεξαηόηεηεο ηνπο, θαη ηηο αλάγθεο ηνπο πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο.
Από εκπεηξία, μέξνπκε όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζπλήζσο αληηπξνζσπεύνπλ έλα επξύ θάζκα δηαθνξεηηθώλ ππόβαζξσλ, δεμηόηεηεο, δνπιεηέο θαη εκπεηξίεο. πλεπώο, είλαη απαξαίηεην λα πξνεηνηκάζεηο ην πξόγξακκα κε έλαλ ηξόπν πνπ ην θάλεη ρξήζηκν ζε
έλα πνηθίιν ζύλνιν καζεηώλ, δειαδή λα κελ είλαη πνιύ απιό ή
πνιύ πεξίπινθν. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό λα κπνξνύλ λα ηξαβήμνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα καζήκαηα κε έλαλ ηξόπν πνπ παξαπέκπεη ζηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.
Θα ήηαλ θαιό λα ππάξρεη κηα ιίζηα ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηνπο ηίηινπο εξγαζίαο ηνπο. Μπνξεί λα ππάξρνπλ θάπνηνη θαηλνύξηνη ή λα έρνπλ εγθαηαιείςεη θάπνηνη άιινη. Δπηπξόζζεηα είλαη θαιό λα ππάξρεη
έλαο θάθεινο κε ηα βηνγξαθηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ. Πξνηείλνπκε λα
γίλεη κηα επηζθόπεζε ησλ βηνγξαθηθώλ γηα λα δηεπξπλζεί ε θαηαλόεζε γηα ην ππόβαζξν ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη κεηά λα πξνζαξκόζεηο
ην κάζεκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ παξαδείγκαηα πνπ λα δείρλνπλ αλ γίλεηε ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δώζε πνιύ πξνζνρή ζηελ δπλακηθή ηεο νκάδαο, ζεκάδηα ελζνπζηαζκνύ ή έιιεηςε πξνζνρήο, ηη δνπιεύεη θαη ηη όρη, θαη κεηά πξνζαξκόδεζαη αλάινγα επί ηόπνπ.
Γεληθά, αθνινύζεζε ηηο αξρέο ηεο ελήιηθεο εθπαίδεπζεο. ρεδίαζε
καζήκαηα πνπ ζπιιακβάλνπλ ηα ζηάδηα ηεο ελήιηθεο εθπαίδεπζεο,
γηα παξάδεηγκα μεθίλα κε κηα θηλεηήξηα παξνπζίαζε ή άζθεζε, πνπ
ζα αθνινπζείηε από ηελ επθαηξία λα εθαξκνζηνύλ/αλαιπζνύλ νη λέεο
ηδέεο κε βάζε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο θαη λα δεκηνπξγεζεί λα εθαξκνγή από απηέο ( γηα παξάδεηγκα λα δεκηνπξγεζεί
έλα πιάλν γηα ην ηη λα γίλεη γηα λα εθαξκνζηνύλ νη λέεο ηδέεο κεηά ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, πεξηκέλνληαο εκπόδηα).

Πξνζαξκνγή
Κάληε δνθηκέο θαη εμάζθεζε ηηο παξνπζηάζεηο θαζώο θαη ηε
δνπιεηά πνπ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, ώζηε λα εμνηθεησζείηε
κε ην πώο ζα ηηο νξίζεηε θαη παξνπζηάζεηε. Δληνπίζηε ηηο αιιαγέο πνπ ηπρόλ ζα ρξεηαζηνύλ.
Απνθαζίζηε πώο θαη πνηνο ζα αλαιάβεη ηελ εξγαζία γηα ηελ
πξνζαξκνγή θαη πόηε ζα μεθηλήζεη. Οη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα
θαζνξίζνπλ ηε δηαδηθαζία αλαζεώξεζεο ηνπ πιηθνύ θαη ηελ εμέηαζε ησλ αιιαγώλ. ιν ην πιηθό ζε έλα κάζεκα πξέπεη λα
είλαη αιιεινζπκπιεξνύκελν θαη λα κελ ππάξρεη αιιεινεπηθάιπςε.
Σν ηειηθό παθέην πιηθνύ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί από έλα άηνκν.

2.7

Λίζηα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ καζήκαηνο θαηάξηηζεο
1. Ση νδεγίεο έρνπλ παξαζρεζεί από ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο ηνπ LIFE
AMYBEAR ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο
θαηάξηηζεο;
2. Πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο θαηάξηηζεο; (ν θύξηνο)
3. Πνηα είλαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο; (Μηα ζεηξά
από βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ)
4. Πεξηερόκελν καζήκαηνο (ζθεθηείηε πνηα γλώζε, δεμηόηεηεο θαη
ζηα-ζεηο πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ κέζα ζην κάζεκα)
• Η γλώζε απνθηάηαη κέζσ κειέηεο, ζπδήηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο
• Οη δεμηόηεηεο δηδάζθνληαη κέζσ ηεο πξαθηηθήο
• Οη ζηάζεηο έρνπλ κάζεη λα βξίζθνπλ θαη λα αλαπηύζζνπλ λέα
πιαίζηα ζθέςεο
5. Πνηνη είλαη νη θύξηνη ζπκκεηέρνληεο;
6. Πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή θαηάξηηζεο;
θεθηείηε πξνζεθηηθά πώο ειπίδεηε λα πεηύρεηε ηνλ ζηόρν ζαο θαη
ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηά ζαο, γηα λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο αλάγθεο
ησλ ζπκκεηερόλησλ, αιιά πξνηνύ ην θάλεηε απηό εμεηάζηε κηα ζεηξά από εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη
καζαίλνπλ:
• Μαζαίλνπκε θαιύηεξα εάλ ζέινπκε λα κάζνπκε.
• Μαζαίλνπκε θαιύηεξα από ηελ εκπεηξία.
• Μαζαίλνπκε θαιύηεξα κέζσ ηεο πξαθηηθήο.
• Μαζαίλνπκε θαιύηεξα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηε κάζεζε.
• Μαζαίλνπκε θαιύηεξα κέζσ ηεο ζύλνςεο θαη αμηνιόγεζεο.
• Πώο απηνί νη παξάγνληεο ζα επεξεάζνπλ ηε ζηξαηεγηθή θαηάξηηζεο;
7. Πνηεο είλαη νη πξνηεξαηόηεηέο ζαο σο δηνξγαλσηήο ηνπ καζήκαηνο;
Ρίμηε κηα καηηά ζε απηά πνπ γξάςαηε ζηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη επηρεηξήζηε λα εηζαγάγεηε κεξηθέο πξνζσπηθέο πξνηεξαηόηεηεο επηζεκαίλνληαο ηα ζηνηρεία:
Τ = Τςειή πξνηεξαηόηεηα M = Μεζαία πξνηεξαηόηεηα Υ =
Υακειή πξνηεξαηόηεηα
Με απηή ηελ αλάιπζε είλαη δπλαηό λα γίλεη θαιύηεξε θαηαλνκή ηνπ
ρξόλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, επηθεληξώλνληαο ζηηο:
• Τςειήο πξνηεξαηόηεηαο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
•



Τςειήο πξνηεξαηόηεηαο απνηειέζκαηα κάζεζεο



Τςειήο πξνηεξαηόηεηαο ζπκκεηέρνληεο-ζηόρνη



Τςειήο πξνηεξαηόηεηαο ζέκαηα γηα ηελ αλάπηπμε
ζηξαηεγηθήο θαηάξηηζεο

8.Πνηνη είλαη νη πόξνη ζαο;
Πνηνη νη άλζξσπνη, ν ρξόλνο, ηα θηίξηα, ν εμνπιηζκόο, ηα
νπνία κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε;
9.Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο;


ηπι εθπαίδεπζεο



Σνπνζεζία



Γηάξθεηα

10.

Πνην είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα;

11.

Λίζηα ειέγρνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο


Λήςε απόθαζεο δηελέξγεηαο ηνπ καζήκαηνο θαηάξηηζεο



Λεπηνκεξήο πξνγξακκαηηζκόο



Γηνξγαλσηέο



Ηκεξνκελίεο



Υώξνο



Δπηθέληξσζε



Υξνλνδηάγξακκα καζήκαηνο θαηάξηηζεο

12.
Πώο ζα παξαθνινπζεζεί ε επίδξαζε ηνπ καζήκαηνο
θαηάξηηζεο;


Μεζνδνινγία βξαρππξόζεζκεο αμηνιόγεζεο



Μαθξνπξόζεζκε αμηνιόγεζε ηεο Γλώζεο θαη ζπκπεξηθνξώλ θαη ησλ Πξαθηηθώλ αζθήζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην εθπαηδεπηηθό κάζεκα.

2.8

Οκάδεο Παξαθνινύζεζεο
Οη δηνξγαλσηέο κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξόνδν ηεο
νκάδαο ή λα αθήζνπλ ηελ νκάδα λα παξαθνινπζήζεη ε ίδηα.
Απηό επηηξέπεη πνιύ πεξηζζόηεξε θπξηόηεηα ζην κάζεκα θαη ε
νκάδα αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα ηε δηθή ηεο εθκάζεζε θαη
αλάπηπμε. Μηα πεξηζηξεθόκελε νκάδα ζπκκεηερόλησλ ζα κπνξνύζε λα επηιεγεί γηα λα παξαθνινπζήζεη κία εκέξα από ην
κάζεκα ην θαζέλα. Απηή ε νκάδα ζα κπνξνύζε λα ζπλαληεζεί
ζην ηέινο ηεο εκεξήζηαο δηάζεζήο ηνπο γηα λα ζπδεηήζεη ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο. ηελ αξρή ηεο επόκελεο εκέξαο ζα κπνξνύζαλ λα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην κάζεκα ηα
ζρόιηα ηνπο ηελ πξνεγνύκελε εκέξα, ζπζηάζεηο γηα ηηο κειινληηθέο κέξεο θαη εηδήζεηο. Απηή ε παξνπζίαζε πξέπεη λα είλαη
ζύληνκε (20 ιεπηά θαη 'αλώηαην όξην) θαη κπνξεί λα θαιύςεη
νξηζκέλα από ηα αθόινπζα δεηήκαηα:


Κύξηεο καζεζηαθέο αξρέο ηεο εκέξαο



εκεία ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο



εκεία πνπ ζπλδένληαη κε πξνεγνύκελν πιηθό



Θέκαηα πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ απνζαθήληζεο



Καιά παξαδείγκαηα ζην πεδίν



Καιά (ή θαθά) αζηεία από ηηο παξνπζηάζεηο



Αλαθνξέο πνπ θάλαλ εληύπσζε



Αιιαγέο πνπ πξέπεη λα θάλεη ε νκάδα γηα ην ππόινηπν
πξόγξακκα



Δηδήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο



Απηέο νη αμηνινγήζεηο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα, θαζώο:
o

Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπηέο λα “πηάζνπλ ηνλ
παικό ηεο νκάδαο”

o

Δίλαη ραξνύκελνη;

o

Μαζαίλνπλ;

o

Σα κελύκαηα ιακβάλνληαη;

o

Δλζαξξύλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη “ηδηνθηεζία” ηνπ πξνγξάκκαηνο.

2.9

Απνηειεζκαηηθέο Γεμηόηεηεο Δπηθνηλσλίαο
Οη θαιέο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Τπάξρεη πιεζώξα δηαζέζηκσλ πόξσλ γηα
ηελ παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν απόηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Απηά ηα εξγαιεία ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κελπκάησλ εθπαίδεπζεο,
παξέρνπλ ζπκβνπιέο δηεπθόιπλζεο θαη πξνζθέξνπλ ηξόπνπο
βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ παξνπζίαζεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε σο εθπαηδεπηήο.
Σα παξαθάησ είλαη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ δηαηξέρνπλ νιόθιεξν ην κάζεκα θαη
δελ πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ηξόπνπο εθπαίδεπζεο. Τπάξρνπλ ηξία ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη
έλαο δηακεζνιαβεηήο γηα λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο απόηειεζκαηηθήο αηκόζθαηξαο κάζεζεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζην κάζεκα.

1. Υπνζηεξίμηε ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερόλησλ δεκηνπξγώληαο έλα
θιίκα εκπηζηνζύλεο θαη δηακνξθώλνληαο κηα ζεηηθή ζηάζε.
Έλα από ηα πην ζεκαληηθά θαζήθνληα ελόο θαινύ εθπαηδεπηή
είλαη λα νηθνδνκήζεη έλα θιίκα εκπηζηνζύλεο. Μηα απνδεθηή
θαη κε-απεηιεηηθή αηκόζθαηξα ελζαξξύλεη ηελ έθθξαζε ηδεώλ,
εξσηήζεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη ζηάζεσλ από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Παξαθάησ είλαη κεξηθνί ηξόπνη γηα λα νηθνδνκήζνπκε εκπηζηνζύλε κεηαμύ ηεο νκάδαο.
• Βεβαησζείηε όηη ζα δηαηεξεζεί ε εκπηζηεπηηθόηεηα. Καζνξίζηε έλαλ θαλόλα νκάδαο ηελ πξώηε εκέξα πνπ πξέπεη θαη ζα
πξνζηαηεύεηαη ε εκπηζηεπηηθόηεηα ηνπ θαζελόο έηζη ώζηε νη
άλζξσπνη λα κπνξνύλ λα κηινύλ ειεύζεξα ρσξίο θόβν όηη ηα
ζρόιηά ηνπο ζα κνηξαζηνύλ εθηόο ηνπ καζήκαηνο θαηάξηηζεο.
• Παξνρή επνηθνδνκεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή αλάδξαζε. Αθήζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίδνπλ πόηε ζπλέβαιαλ θάηη ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ νκάδα. Γηα παξάδεηγκα,
κπνξείηε λα πείηε: "Απηό είλαη έλα πνιύ θαιό παξάδεηγκα
ηεο έλλνηαο πνπ ζπδεηάκε".

• Μνληεινπνηήζηε κηα ζεηηθή ζηάζε. Οη ζπκκεηέρνληεο πηζαλόηαηα ζα θνπξαζηνύλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο θαηάξηηζεο θαη ρξεηάδεηαη θάπνηα ελζάξξπλζε. Καιέζηε ην άηνκν πνπ έρεη νξηζηεί σο ελεξγεηαθόο παξάγνληαο θαη δηαηεξήζηε ηε δηθή ζαο ζεηηθή ζηάζε. Αληηκεησπίζηε ηπρόλ δύζθνιεο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε εηιηθξίλεηα θαη επνηθνδνκεηηθά ζρόιηα.

2. Σηγνπξέςηε πσο νιόθιεξν ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη
θαιπθζεί
Δίλαη ζεκαληηθό λα κείλεηε εληόο ρξνληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη
λα βνεζήζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δνπλ πσο θάζε κάζεκα αθνινπζεί ινγηθά ην πξνεγνύκελν.
• Αλ νη ζπκκεηέρνληεο παξεθθιίλνπλ από ην ζέκα, πξνηείλεηε
λα απεπζπλζείηε ζηα ζρόιηά ηνπο ζε θάπνην δηάιεηκκα.
• Γξάςηε επηπξόζζεηα ζέκαηα πνπ έρνπλ εληνπίζεη νη ζπκκεηέρνληεο ζε έλαλ πίλαθα ζαλ ππελζύκηζε ζεκάησλ πνπ ζα θαιπθζνύλ αλ ππάξρεη ρξόλνο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Κξαηήζηε ηε ιίζηα νξαηή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.
• πκπεξηιάβεηε ζην πιάλν θάζε καζήκαηνο ηα θύξηα ζεκεία
ζύλνςεο. Σν λα αλαθέξεζηε ζε απηά ηα ζεκεία θαη λα ηα αμηνινγείηε ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο ζα βνεζήζεη λα θαηάιάβεηε αλ έρεηε θαιύςεη όιν ην πεξηερόκελν ηνπ πιάλνπ καζήκαηνο θαηάξηηζεο.

3. Σρεδηάζηε απνηειεζκαηηθέο δεμηόηεηεο δηνξγάλσζεο
Πξνζπαζήζηε λα ζπκάζηε απηέο ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ζε όιε
ηελ δηάξθεηα νπ πξνγξάκκαηνο:
• Κάληε αλνηρηέο εξσηήζεηο. πσο “Ση κάζαηε από ηελ άζθεζε;” αληί ηνπ “κάζαηε ην ηάδε από ηελ άζθεζε;”
• Αθνύζηε πξνζεθηηθά ηηο ζπδεηήζεηο γηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
κπνξεί λα ηηο ζπλνδεύνπλ.
• Δπαλαδηαηππώζηε ζπδεηήζεηο ζπκκεηερόλησλ γηα απνζαθήληζε, όηαλ ρξεηάδεηαη, ρσξίο επηθξίζεηο.
• Να κέλεηε κέζα ζην ρξνληθό πξόγξακκα.
• Δζηηάζηε ζηηο δεμηόηεηεο αλάπηπμεο, όρη κόλν ζηε γλώζε.
• Κάληε ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ελεξγεηηθή
• Κάληε ην πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο μεθάζαξν κηιώληαο ζηγά
θαη θαζαξά θαη ρξεζηκνπνηώληαο γιώζζα θαηαλνεηή από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.

2.10 Ηγεζία ζηηο Οκαδηθέο Σπδεηήζεηο
Οη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο είλαη κία κέζνδνο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί από ηνλ εθπαηδεπηή ώζηε λα δεκηνπξγήζεη καζεζηαθέο
ζπλζήθεο όπνπ αλαδεηνύληαη θαη εμεηάδνληαη ζηάζεηο θαη απόςεηο/επηρεηξήκαηα. Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία:
• Σν ζπκκεηνρηθό πεξηβάιινλ ελζαξξύλεη ηελ αληαιιαγή
εκπεηξηώλ θαη ηελ εηζαγσγή θαη αλάπηπμε ηδεώλ.
• Σν γεγνλόο όηη όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά
ζηε ζθέςε, αθξόαζε θαη νκηιία νδεγεί ζε θαιύηεξε εθκάζεζε θαη πιεξέζηεξε θαηαλόεζε.
• Γηα ηνπο ελήιηθεο, ε θνηλσληθή κάζεζε ηδηαίηεξα έκπεηξσλ
ελειίθσλ είλαη έλαο από ηνπο ηζρπξόηεξνπο ηξόπνπο κάζεζεο.

Σθνπνί
Οη ζηόρνη κηαο νκαδηθήο ζπδήηεζεο κπνξεί λα είλαη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα αθόινπζα:
• Να βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο θαη ηεο θαηαλόεζεο ελόο ζέκαηνο.
• Να κάζνπλ πώο λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαη λα ιακβάλνπλ
απνθάζεηο.
• Αλάπηπμε δηαπξνζσπηθώλ δεμηνηήησλ
• Να αλαπηύζζεη ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο.
• Να θάλεη ηε κάζεζε κηα ελεξγή δηαδηθαζία.
• Αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη πξνώζεζε ηεο δπλακηθήο ησλ νκάδσλ.

Πεξηβάιινλ
• Οη άλζξσπνη πξέπεη λα θάζνληαη αξθεηά θνληά ν έλαο ζηνλ
άιιν, θαηά πξνηίκεζε ζε θύθιν, αλ όρη, ζε έλα ηεηξάγσλν.

Ξεθηλώληαο
• Δηζαγσγηθή νκηιία ή παξνπζίαζε.
• Σαηλία ή βίληεν.
• Μειέηε πεξίπησζεο ή γξαπηή δήισζε.
• Έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο ηξόπνπο λα «μεθηλήζεηε» κηα
ζπδήηεζε είλαη ζέηνληαο κηα αλνηρηή εξώηεζε πνπ απαηηεί
κηα θξίζηκε αμία γηα κηα απάληεζε. Γηα παξάδεηγκα, "Ση
πηζηεύεηε όηη έρεηε ..." ή "Έρνληαο παξαθνινπζήζεη, νινθιεξώζεη, παξαηεξήζεη ... ηη ελλννύζε απηό γηα εζάο;"

Σηόρνη
Έρνληαο ζέζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ελόηεηαο, ν εθπαηδεπηήο ζα
πξέπεη λα ξσηήζεη:
• Πώο ζα δηαζθαιίζσ όηη νη ζηόρνη ζα επηηεπρζνύλ;
• Ση ζα πξέπεη λα θάλσ εάλ νη ζπκκεηέρνληεο δελ κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ ηα ζεκεία πνπ είρα θαηά λνπ;
• Ση γίλεηαη εαλ ππάξρεη αξλεηηθή αληίδξαζε ζην ζέκα ή θάπνηνο αλαζηαησζεί;

Κίλδπλνη
• Γεκηνπξγία ηξηβήο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ.
• Οδεγεί ζην λα αδηαθνξήζνπλ/παγώζνπλ νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο.
• Κάζε θίλδπλνο κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο θαη επθαηξία κάζεζεο!

Έιεγρνο
Στενός έλεγτος
• Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα:
o Ξεθηλάεη ηελ ζπδήηεζε θάλνληαο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο
πξέπεη λα απαληάλε ηα κέιε ηεο νκάδαο
o Απνθαζίδεη πνηνο ζα απαληάεη δίλνληαο ηνλ ιόγν νλνκαζηηθά.
o Καηαζηείιεη απξόζθιεηεο απαληήζεηο ή αλζξώπνπο λα
κηιάλε ρσξίο λα έρνπλ πάξεη ηνλ ιόγν.
o Αμηνινγεί ζπλεηζθνξέο θαη λα ηηο θξίλεη ιέγνληαο “Απηό
είλαη ζσζηό” “Απηό είλαη ιάζνο”.
• H επηηπρία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από:
o Σελ δηάζεζε ηεο νκάδαο λα ηελ απνδερηεί
o Σν επίπεδν εμεηδίθεπζεο ηνπ εθπαηδεπηή ζε ζρέζε κε ηελ
νκάδα.
• Σν πξόγξακκα ζα νδεγεζεί ζε δηακάρε ή ζε κε-ζπκκεηνρή αλ
ζηελ νκάδα δελ αξέζεη ε πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηή.
Μέτριος έλεγτος
• Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα:
o Ξεθηλάεη ηελ ζπδήηεζε αιιά λα επηηξέπεη ζηελ νκάδα λα
κηιάεη απεπζείαο ν έλαο κε ηνλ άιινλ , ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα παίξλνπλ πξώηα ηνλ ιόγν.

o Αθήλεη ηελ νκάδα λα αμηνινγεί ζπλεηζθνξέο
o Παξεκβαίλεη θάπνηεο θνξέο γηα λα επεθηαζεί ζε θάπνην ζέκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ή λα θέξεη ηελ ζπδήηεζε ζηελ ζσζηή ηξνρηά.
• Γηα λα ελζαξξύλεη απηή ηελ πξνζέγγηζε ν εθπαηδεπηήο:
o Μπνξεί λα θαζίζεη αλάκεζα ζηελ νκάδα γηα λα κεηώζεη ηνλ ξόιν ηνπ.
o Μπνξεί λα κέλεη ζησπειόο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηόδνπο.
o Γελ παξεκβαίλεη αλ ε ζπδήηεζε πεγαίλεη θαιά.
Μικρός έλεγτος
• Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα:
o Απνζπξζεί από ηελ ζπδήηεζε ηειείσο ή
o Να θάηζεη θαη λα παξαηεξεί από καθξηά
o Να κηιάεη κόλν αλ πξνζθαιείηε από ηελ νκάδα
o ηαλ πξνζθαιείηε λα κηιήζεη κπνξεί λα γπξίζεη ηελ
εξώηεζε πίζσ ζηελ νκάδα ή λα δώζεη δηάθνξεο γλώκεο γηα λα δώζεη ζηελ νκάδα πιηθό γηα λα δνπιέςεη.
Μηα νκάδα πνπ δελ έρεη ζπλεζίζεη απηή ηελ πξνζέγγηζε
κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα ηελ μεθηλήζεη.

2.11 Θεκειηώδεηο θαλόλεο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
Οη ζεκειηώδεηο θαλόλεο είλαη ρξήζηκνη ζηελ εθπαίδεπζε γηαηί
εγθαζηδξύνπλ έλα θνηλό ζεη από ζπκθσλεκέλεο αμίεο νη νπνίεο δηακνξθώλνπλ ηελ βάζε ηνπ ηξόπνπ πνπ ε νκάδα ζα
ζρεηίδεηαη κεηαμύ ηεο. Οπόηε, ζηελ αξρή ελόο πξνγξάκκαηνο
έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζεκειηώδεηο θαλόλεο όπσο έρνπλ ζπκθσλεζεί από ηνπο ζπκκεηέρνληεο; Γηα παξάδεηγκα, νη θαλόλεο
πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε παιηόηεξα πξνγξάκκαηα:
• Μηα ζπκθσλία εκπηζηεπηηθόηεηαο, έηζη ώζηε λα κελ επαλαιακβάλνληαη όηη έρεη εηπσζεί γηα νξγαληζκνύο εθηόο
ηνπ πξνγξάκκαηνο.
• Κάζε ζπκκεηέρνλ λα είλαη ειεύζεξνο λα εθθξάδεη ηελ δηθή ηνπ άπνςε, ρσξίο λα είλαη αλαγθαζηηθό απηή ε άπνςε
λα είλαη θαη ηνπ νξγαληζκνύ από ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη.
• Σππηθόηεηα θαη δέζκεπζε λα γίλνπλ όιεο νη εξγαζίεο.
• Να απνθεύγνπλ λα δηαθόπηνπλ άιινλ νκηιεηή.

• Κάζε ζπκκεηέρνλ λα πξνζπαζεί λα δηακνηξάδεη ηηο
ζπλεηζθνξέο ηνπ ζηηο νκαδηθέο ζπδεηήζεηο ζε έλα κέγηζην
αξηζκό δύν ζπλεηζθνξώλ αλά κάζεκα, γηα λα έρνπλ όινη ηελ
δπλαηόηεηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο.
• Να κελ κεηώλνληαη νη απόςεηο άιισλ ζπκκεηερόλησλ, λα
ππάξρεη ε δέζκεπζε λα αιιεινϋπνζηεξίδνληαη.
• Να κελ ππάξρνπλ “βαζκνί” ζηελ αίζνπζα, όινη νη
ζπκκεηέρνληεο θαη νη εθπαηδεπηέο λα είλαη ζηελ βάζε ηνπ
κηθξνύ νλόκαηνο θαη λα αληηκεησπίδνληαη ζε κηα ίζε βάζε,
αλεμαξηήησο ηνπ επίζεκνπ βαζκνύ ηνπο.

2.12 Δπαλεμέηαζε κίαο θαηάξηηζεο εθπαίδεπζεο
Η επόκελε ιίζηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε
κηαο θαηάξηηζεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εθηίκεζε θαη επαλεμέηαζή ηεο.
Μπνξεί λα δεηεζεί από ην θνηλό λα ην ζπκπιεξώζεη.
Ήηαλ ην πιηθό θαηάιιειν γηα ηελ νκάδα;
Βγήθαλ ηα θύξηα ζεκεία;
Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό ήηαλ πνιύ ή ιίγν;
Ήηαλ ε πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο νκάδαο δηαζθαιηζκέλα;
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα βνεζήκαηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαιύηεξν
δπλαηό ηξόπν;
6. Δλζαξξύλζεθε ην θνηλό λα ζπκκεηάζρεη;
7. Άθνπγαλ θαη θαηαιάβαηλαλ όινη ηη ιεγόηαλ;
• Αλ λαη, πσο ην μέξεηο;
1.
2.
3.
4.
5.

• Αλ όρη, γηαηί;
8. Ο ρξόλνο ρξεζηκνπνηήζεθε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν;
• Αλ όρη, γηαηί;
9. Πνηνη ήηαλ νη ζηόρνη;
• Δπηηεύρζεθαλ;
• Αλ όρη, γηαηί;
Training within the West Africa Disaster Management
Capacity Building project.
Photo: MSB.
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3. Γείγκα ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ
3.1 Φξνλνδηάγξακκα θαηάξηηζεο κίαο εκέξαο θαηάξηηζεο

Ημζρα 1η
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΚΑΙ ΕΙΑΓΩΓΗ

ΣΜΗΜΑ 1:

Διάλλειμα καφέ

Διάλλειμα γεφματοσ

ΣΜΗΜΑ 2:

Διάλλειμα καφέ

ΚΤΡΙΟ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ
ΔΙΟΓΡΑΝΩΣΗ

3.2 Πξόηππν Πηζηνπνηεηηθό Μαζήκαηνο Καηάξηηζεο

Πηζηνπνηεηηθό
Παξαθνινύζεζεο
Μαζήκαηνο Καηάξηηζεο
Ονοματεπώνσμο
παξαθνινύζεζε

Τίτλος μαθήματος
(Ηκεξνκελία)
Η κατάρτιση περιελάμβανε
• xxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxx

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Ο Τπεύζπλνο πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο

3.3 Φόξκα αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο θαηάξηηζεο
Αμηνιόγεζε καζήκαηνο
Παξαθαιώ επηιέμηε ηελ απάληεζή ζαο ζηηο παξαθάησ
δειώζεηο θαη όζν κπνξείηε εμεγήζηε ηελ επηινγή πνπ θάλαηε
θαη θάλεηε όπνηεο πξνηάζεηο γηα πηζαλή βειηίσζε ζε επόκελε
πεξίνδν.
1. Αισθάνεστε ότι η κατάρτιση συνεισέφερε στις γνώσεις και τις τεχνικές σας δεξιότητες;
Καζόινπ

Πάξα πνιύ

Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

2. Αισθάνεστε ενθουσιασμένος με τη θεματική που
σας παρουσιάζεται και κινητοποιημένος για μάθηση;
Καζόινπ

Πάξα πνιύ

Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

3. Η ποσότητα του διατιθέμενου υποστηρικτικού υλικού
ήταν
Φησρή

Άξηζηε

Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

4. Το εύρος του διατιθέμενου υποστηρικτικού υλικού
ήταν
Φησρό

Άξηζην

Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

5. Ο συνδυασμός παρουσιάσεων και ασκήσεων ήταν
Φησρόο
Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

Άξηζηνο

6.

Οι ασκήσεις που κάναμε, τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες ήταν

Αλαπνηειεζκαηηθέο

Απνηειεζκαηηθέο

Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

7.

Οι πόροι (έντυπο υλικό, δημοσιεύσεις κ.λπ.) που δόθηκαν ήταν
Φησρνί

Άξηζηνη

Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

8.

Στη σκέψη, η ροή και η συνοχή των ενοτήτων καθ’ όλη
τη διάρκεια ήταν
Φησρά

Άξηζηα

Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

9.

Ο ρυθμός της κατάρτισης ήταν
Φησρόο

Άξηζηνο

Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

10. Κατά το μεγαλύτερος μέρος οι παρουσιαστές και εκπαιδευτές υπήρξαν
Φησρνί

Άξηζηνη

Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

11. Ο συνδυασμός των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης ήταν
Φησρά
Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

Άξηζηα

12. Όσον αφορά τους προσωπικούς μαθησιακούς στόχους
για την κατάρτιση,
Γελ επηηεύρζεθαλ

Δπηηεύρζεθαλ

Πξνζζέζηε έλα ζρόιην:

13. Έχετε καλύτερη κατανόηση του σκοπού του <<.<<..
<<<<< και του ρόλου σας ως <<<<<<<<<<..;
Φησρά

Άξηζηα

14. Πως άλλαξε η παρούσα κατάρτιση την κατανόηση των
θεμάτων διένεξης της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για
την αρκούδα;
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
15. Βοήθησε η γνώση που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια
του μαθήματος να αναγνωρίσετε ευκαιρίες ανάπτυξης / βελτίωσης στο φορέα που εργάζεστε και να προτείνετε βελτιώσεις;
Καζόινπ

Πάξα πνιύ

16. Παρακαλώ, δώστε ένα παράδειγμα για το πώς θα
μπορέσετε
να
εφαρμόσετε
τις
γνώσεις
που
αποκτήσατε από το μάθημα στην εργασία σας:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
17. Παρακαλώ, κάνετε προτάσεις για το πώς θα μπορούσε
να βελτιωθεί το περιεχόμενο της κατάρτισης:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...

18. Πόσες ώρες έχετε εκπαιδευτεί σε θεματική αντίστοιχη
της παρούσας κατάρτισης στο παρελθόν;
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
19. Πόσα περιστατικά διένεξης ανθρώπου-αρκούδας
έχετε διαχειριστεί έως σήμερα;
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
20. Ποια είναι η θετικότερή σας εμπειρία;
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
21. Ποια είναι η πιο αρνητική σας εμπειρία?
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
22. Άλλα επιπλέον σχόλια:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
23. Ποια είναι η συνολική άποψή σας για την
κατάρτιση;
Διιηπήο

Άξηζηε

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά σας!
Δθηηκνύκε ηδηαίηεξα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε απηό ην κάζεκα θαηάξηηζεο θαζώο θαη ην ρξόλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεηε θαηαβάιεη ώζηε λα ζπκπιεξώζεηε ηελ παξνύζα θόξκα αμηνιόγεζεο.raining within the West Africa Disaster Management Capacity Building project.
Photo: MSB.
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