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STEER Οδηγός εκπαιδευτών νεολαίας
Εργαλειοθήκη για τη διδασκαλία εκπαιδευτών νεολαίας και την δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης για τη νεολαία.
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Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Innovade Ltd (Κύπρος), Four Elements (Ελλάδα), Catro (Βουλγαρία), Centro per Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Ιταλία), Fundacao de Juventud (Πορτογαλία), Razvojni Center Srca Slovenije (Σλοβενία).
Αναπτύχθηκε από την Four Elements στο πλαίσιο του έργου STEER
Παρακαλείσθε να αναφερθείτε σ’ αυτήν τη δημοσίευση ως εξής: : STEER project, 2016, Supporting the Transition from Education to Employment of Youth at Risk: a Trainer’s guide, Four
Elements, Erasmus+ programme

Disclaimer

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

2

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
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ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΕΞΥΠΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
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ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΩ;

7

ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ STEER
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΦΟΡΜΕΣ
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ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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ΕΙΣ Α ΓΩ Γ Η

Δεν χρειάζεστε πτυχίο στην εκπαίδευση για να παραδώσετε εξαιρετικά μαθήματα κατάρτισης για εκπαιδευτές νεολαίας.
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΥΝΕ

• Αν θέλετε να «συνδεθείτε»
με το νεαρό κοινό σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το μάθημα
σας είναι:
 Άμεσο
 Χρήσιμο
 Σχετικό

Ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό και μπορείτε να αναπτύξετε τεχνικές εκπαίδευσης που μπορούν να αποφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
Τι είναι διαφορετικό στην διδασκαλία νέων;
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το κοινό σας και να έχετε μια γενική κατανόηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι νέοι, ποιες είναι οι
προκλήσεις και οι ευκαιρίες και τι θεωρούν χρήσιμο και αποτελεσματικό.
Υπάρχουν πέντε βασικοί παράγοντες που πρέπει να εστιάσετε κατά την
διάρκεια κατάρτισης νέων:
1. Το υλικό που παρουσιάζεται πρέπει να έχει άμεση χρησιμότητα στους

 Ευχάριστο

εκπαιδευόμενους

 Διαδραστικό

2. Το υλικό που παρουσιάζεται θα πρέπει να είναι σχετικό με τη ζωή των

 Με σεβασμό
Επικοινωνήστε μαζί τους!

νέων.
3. Το περιβάλλον κατάρτισης θα πρέπει να είναι φιλόξενο έτσι ώστε όλοι οι
εκπαιδευόμενοι αισθάνονται ασφαλείς να συμμετάσχουν.

Χρησιμοποιήστε χαρούμενα
παραδείγματα, ανέκδοτα, ιστορίες και οτιδήποτε μπορεί
να βοηθήσει να αναπτύξετε
οικειότητα με το κοινό σας.

4. Η εισήγηση πρέπει να είναι διαδραστική.
5. Η εκπαίδευση πρέπει να διεξάγεται με σεβασμό, ώστε οι εκπαιδευόμενοι
να μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Η ΝΕΟΛΑΙΑ

Ακολουθώντας αυτές τις βασικές αρχές θα σας

Θεωρείται ως….

βοηθήσει να καθορίσετε τι πρέπει να συμπεριλάβετε στην εκπαίδευσή σας και πώς να την πα-



ρουσιάσετε. Κάντε την εκπαίδευσή σας σχετική



με το επίπεδο του εκπαιδευόμενου αναγνωρίζοντας το υπόβαθρο και την εμπειρία των εκπαιδευτών νεολαίας, την ηλικία, τις ιδιαιτερότητες και
τις γνώσεις τους.
4

άτομα σε «διαδικασία»
πρωταγωνιστές που με το να πηγαίνουν
στο σχολείο, να εργάζονται, να είναι
μέλη των οικογενειών, να έχουν φιλίες
και να κάνουν επιλογές, αποτελούν μέρος της κοινωνικής διαδικασίας
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

A.
B.
C.

ΈΝΑΡΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΈΝΑΡΞΗ
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την ανάπτυξη διδασκαλίας έχει συζητηθεί συχνά ποιοι τρόποι είναι οι πιο
αποτελεσματικοί. Πριν ξεκινήσετε να σκέφτεστε για την ανάπτυξη της διδασκαλίας σας, θα ήταν καλύτερα να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: Γιατί θέλω να διδάξω; Τι θα κάνω να διδάσκω; Τι θέλουν οι μαθητές να μάθουν; Γιατί θέλουν να μάθουν; Ποιος είναι ο σκοπός των μαθησιακών αποτελεσμάτων; Λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική της διδασκαλίας σας, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το ερώτημα που ακολουθεί είναι σημαντικό να απαντηθεί:

ΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΩ, ΚΑΙ
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ;
Είναι δική σας ευθύνη ως εκπαιδευτής να μάθετε ποιος

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Ποιός είναι ο στόχος μου?



Ποιό είναι το υπόβαθρό των

θα είναι στο κοινό και τι είδους εκπαίδευση έχει ήδη λάβει. Είναι επίσης χρήσιμο να κάνετε γραπτώς μια σύντο-

εκπαιδευόμενων;



μη περιγραφή του κοινού-στόχου σας. Μπορείτε να την

Ποιές είναι οι εκπαιδευτικές
τους ανάγκες;

χρησιμοποιήσετε κατά τη διάδοση πληροφοριών σχετικά



Πώς μαθαίνουν;

με τo μάθημα σας.



Γιατί πρέπει να μάθουν;



Ποια είναι τα κενά που πρέπει
να καλυφθούν;

Καθορίζοντας τον σκοπό της
εκπαίδευσης


Τι δεξιότητες θα αποκτήσουν
οι εκπαιδευόμενοι;



Ποιοι είναι οι μαθησιακοί τους

στόχοι;


Πώς θα μείνουν ενεργοί στο
μάθημα;
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ΕΞΥΠΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΕΞΥΠΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Αν θέλετε ένα μοντέλο που θα σας
βοηθήσει να σχεδιάσετε μαθησιακούς στόχους τότε θα πρέπει να
εξετάσετε το μοντέλο SMART.
S is for Specific; συγκεκριμενοποιήστε τι θέλετε να πετύχετε.
M is for Measurable, Μετρήσιμο.
A is for Achievable, Εφικτό.



Προσπαθήστε τουλάχιστον να απαντήσετε αυτές τις τρεις
ερωτήσεις:



Ποιόν θα διδάξεις; Κράτησε λίστα με τα ονόματα και την
ιδιότητα των εκπαιδευομένων.



Ποιο είναι το υπόβαθρο τους; Εάν μπορείτε να προσδιορίσετε το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εργαζομένων σε θέματα
νεολαίας, αυτό θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των πληροφοριών που θα καλύπτονται στην τάξη σας.



Θα χρειαστούν κάποιοι περισσότερη εκπαίδευση από
άλλους; Σε αυτή την περίπτωση ίσως θα πρέπει να δώσετε
έμφαση σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

R is for Relevant., Σχετικό
T is for Time-bound, χρονικά δεσμευτικό.

A-B-C-D Model
Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται
συχνά για την οικοδόμηση συμπεριφοριστικών στόχων.
A is for Audience. Κατάταξε το
κοινό μέσα στα πλαίσια του στόχου.
B is for Behavior. Προώθηση της
συμπεριφοράς που θέλεις να επικρατήσει.
C is for Condition. Δημιούργησε τις
συνθήκες ώστε να «γεννηθεί» η συγκεκριμένη συμπεριφορά.
D is for Degree. Σε ποιό βαθμό ο
εκπαιδευόμενος θα παραμείνει
ενεργός;
(Πηγή: Effective Adult Learning
(2012), Northwestern Center for
Public Health Practice)

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη βασικά στοιχεία, όπως το
κοινό, οι ανάγκες, οι ελλείψεις δεξιοτήτων και γνώσεων, οι
στόχοι και οι προσδοκίες που πρέπει να επιτευχθούν. Οι
προσδοκίες των μαθησιακών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτών νεολαίας είναι σημαντική για να προσδιοριστεί εκ
των προτέρων. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις που θα αποκτήσουν πρέπει να είναι εφαρμόσιμες και να καλύπτουν τα
κενά που είχαν προηγουμένως.
Ο καθορισμός των μαθησιακών στόχων θέτει τον σκοπό
της κατάρτισης υπό συγκεκριμένους όρους. Θέτει επίσης
ένα διαφορετικό επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες έχουν αναγνωρίσει τα οφέλη της κατάρτισης
από την αρχή και μπορούν να επικεντρωθούν στα μαθησιακά αποτελέσματα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Αντί να αναπτύξετε τους μαθησιακούς στόχους για την κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σας γιατί δεν τους ζητάτε να το κάνουν
οι ίδιοι; Η ανάπτυξη στόχων είναι πιο αποτελεσματική όταν οι
ίδιοι οι εκπαιδευτές νεολαίας επικεντρώνονται στις δεξιότητες
που χρειάζονται περισσότερο για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία για τους
NEETs. Θα πρέπει να ζητήσετε από τους εκπαιδευτές νεολαίας
να αναφέρουν τους μαθησιακούς τους στόχους με πιο συγκεκριμένους όρους.
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Πλαίσιο Συμμετοχής των Νέων
Πρωτοβουλίες για την νεολαία

Νέοι & συμμετοχή

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΩ;
Η νεολαία πρέπει να εκτιμήσει πραγματικά τα οφέλη και τους κινδύνους που συνδέονται με την κατάρτιση και οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν πλήρη κατανόηση των αρχών κατάρτισης. Εάν ακολουθείτε τις
παρακάτω προτάσεις, η κατάρτιση των νέων μπορεί να αποτελέσει ευχάριστη και πολύτιμη εμπειρία.
Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση πρέπει να έχουν τη συναισθηματική ωριμότητα να αποδεχθούν και
να ακολουθήσουν τις οδηγίες.
Πρέπει να υπάρχει επαρκής επίβλεψη από εκπαιδευτές που είναι ενημερωμένοι σε θέματα νεολαίας και
που εκτιμούν πραγματικά τη μοναδικότητα κάθε νέου και κατανοούν το ιστορικό τους.
Προκειμένου να αναπτυχθεί το σωστό εκπαιδευτικό υλικό, θα πρέπει να σκεφτείτε τις μεθόδους κατάρτισης: Θα είναι μία φορά, ηλεκτρονικά ή θα περιέχει μικτές μεθόδους;

Για αποτελεσματική κατάρτιση που μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων, θα ήταν καλύτερο
να χρησιμοποιηθεί η μεικτή μάθηση, η οποία θα συνδυάζει τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας με
νέο τεχνολογικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο, ήχου και οπτικού υλικού, που θα τραβήξουν
την προσοχή των νέων. Αποτελούν επίσης αποτελεσματικές μεθόδους κατάρτισης, καθώς οι νέοι μπορούν να μάθουν να βιώνουν κάτι ή να αναπτύσσουν συναισθήματα μ’ αυτόν τον τρόπο.

Ικανότητες αυξημένες σκέψης
Δημιουργία

Αξιολόγηση
Ανάλυση
Εφαρμογή
Κατανόηση
Μνήμη
Ικανότητες περιορισμένης σκέψης
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Πρακτικά παραδείγμα-

Οι αυξημένες ικανότητες σκέψης τείνουν να μαθαίνονται πιο
αποτελεσματικά δημιουργώντας, αξιολογώντας και αναλύοντας
το περιεχόμενο. Λάβετε υπόψη ότι όσο πιο σύνθετο είναι το
υλικό σας, τόσο περισσότερο χρόνο και δραστηριότητες ίσως
χρειαστεί να δώσετε στους μαθητές σας, έτσι ώστε να έχουν
πολλές ευκαιρίες να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του. Ωστόσο, εάν έχετε μεγαλύτερη ομάδα, μπορείτε να κάνετε τη μάθηση πιο διαδραστική.

τα, παιχνίδια ρόλων και

ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέθοδοι κατάρτισης:


συζητήσεις μικρών ομά-

δων


Εργαστήρια, ασκήσεις
ομάδων και παιχνίδια



Αυτοδιδασκαλία

Ομαδικές δραστηριότητες:


Παιχνίδια



Ομαδικές ασκήσεις



Εικονικοί πίνακες



Επιτραπέζια παιχνίδια

Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει γραπτές ασκήσεις,
δημιουργεί ασκήσεις μάθησης που θα κάνουν την εκπαίδευσή
σας πιο διαδραστική. Καλά σχεδιασμένα, άμεσα υλικά, βοηθούν
στην εκπαίδευση και ενισχύουν τους μαθησιακούς στόχους και
τα αποτελέσματα. (Source: Adult Effective Learning, see refer.)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα πρακτικά παραδείγματα, τα παιχνίδια ρόλων και οι συζητήσεις σε μικρές ομάδες μπορούν να επιστήσουν την προσοχή
των νέων και να κάνουν τις συναντήσεις πιο αλληλεπιδραστικές.
Οι νέοι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να εφαρμόσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και να χρησιμοποιήσουν νέα προσόντα
για να βιώσουν μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Τα εργαστήρια, οι ασκήσεις ομάδων και τα παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν στη χρήση δημιουργικών τρόπων εξαγωγής
Ατομική μάθηση:
ή ανάπτυξης νέων γνώσεων σχετικά με ένα θέμα, έτσι ώστε οι
συμμετέχοντες σε αυτόν τον τύπο δραστηριότητας να μπορούν

Αυτό-αξιολόγηση
να βιώσουν και να χειραγωγήσουν την κατάσταση και να την αναλύσουν στη συνέχεια. Ιδιαίτερα σε περίπλοκες εργασίες, η ομαδική εργασία μπορεί να βοηθήσει στη συλλογή πολλαπλών εμπειριών και στην παροχή αποτελεσμάτων με ενδιαφέρον και μη ανταγωνιστικό τρόπο. Η αυτοδιδασκαλία
επιτρέπει να αποκτήσει κάποιος δεξιότητες και γνώσεις μέσω της αυτοδιδασκαλίας. Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική στην αυτομελέτη, καθώς το ηλεκτρονικό υλικό μπορεί να
μεταφέρει γνώση με ευχάριστο και εύκολο τρόπο.

Tips for follow up:


Προετοιμάστε το περίγραμμα της ενότητας με τα βασικά θέματα που πρέπει να καλύψετε. Αυτό θα πρέπει να καλύπτει τους μαθησιακούς στόχους και τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν, όπως γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές κ.λπ.).



Καθορίστε τις ικανότητες που θέλετε να μεταβιβάσετε στους εκπαιδευτές νεολαίας. Αυτά έχουν καθοριστεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος STEER, αλλά θα ήταν καλύτερα να συνδυάσετε την εμπειρία σας με τα μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται. Δείτε
τον πλαϊνό πίνακα για τις ικανότητες που πρέπει να καλύπτονται στις εκπαιδευτικές συνεδρίες STEER.



Αναπτύξτε το υλικό σας και συμπεριλάβετε μεθόδους μεικτής μάθησης για την εκτέλεση αποτελεσματικών και διαδραστικών συνεδριών.



Σχεδιάστε ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς νέους ανθρώπους.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
STEER:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1– ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ
NEETs
Κατά τη διάρκεια αυτής της υποενόητας, οι εκπαιδευτές νέων θα μάθουν τις ανάγκες και τα εμπόδια που συναντούν οι νέοι, το κοινωνικό τους
περιβάλλον, την εκπαίδευσή τους καθώς και τα προβλήματα και τις ευκαιρίες για
την κινητοποίησή τους. Η υποενότητα αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες και προσδιορίζει τις ομάδες νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, παρέχοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθώς και πιθανές λύσεις. Οι εκπαιδευτές νέων ή όσοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν, θα
διερευνήσουν τα ειδικά χαρακτηριστικά των NEET και πώς να αντιλαμβάνονται το
ρόλο τους όταν συνεργάζονται μαζί τους.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ


Βοηθήστε τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις ανάγκες των NEET καθώς και το κοινωνικό τους υπόβαθρο



Προετοιμάστε τους εκπαιδευόμενους να συνεργαστούν με τους NEET και να
κατανοήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν



Βοηθήστε τους να βρουν τρόπους για να παρακινήσουν τους NEET να ξαναρχίσουν την εκπαίδευση
Μαθησιακοί στόχοι:
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:
-Να διαχωρίζουν τις διαφορές μεταξύ ομάδων NEETs
-Να κατανοήσουν ότι οι υποθέσεις που έκαναν για το υπόβαθρο των άλλων ανθρώπων, δεν ισχύουν
-Να προσδιορίσουν εργαλεία και μεθόδους για την παρακίνηση των NEETs
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Π Α ΡΑ ΔΟ Σ Η
ΕΚ Π Α Ι Δ ΕΥ Τ Ι ΚΟ Υ
Υ Λ ΙΚΟ Υ
Πως να διατηρήσω την προσοχή των μαθητών
μου;
Οι άνθρωποι θυμούνται περισσότερο όταν χρησιμοποιούνται πρακτικά παραδείγματα από ό, τι
όταν προσπαθούν να απορροφήσουν γραπτές
πληροφορίες. Το ποσό των πληροφοριών που
θυμόμαστε είναι σε άμεση αναλογία με τη συμμετοχή που είχαμε στο μάθημα.
Σύμφωνα με τον κώνο της μάθησης, θυμόμαστε
μόνο το 10% αυτού που διαβάζουμε. Αντίθετα, η
μνήμη μας αυξάνεται όταν ακούμε και βλέπουμε
κάτι μαζί - όπως να παρακολουθούμε μια ταινία
ή να πηγαίνουμε σε μια έκθεση. Θυμόμαστε περίπου το 90 τοις εκατό από αυτό που λέμε και κάνουμε,
εξασκώντας αυτά που μάθαμε. Αυτό είναι κάτι σημαντικό να θυμόμαστε όταν παρέχουμε εκπαίδευση
ειδικά στους νέους

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ:
Μέθοδοι εκπαίδευσης

Περιγραφή

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Εκμάθηση στην τάξη

Παραδοσιακός τρόπος
μάθησης

Αποτελεσματικό για μεγάλο
αριθμό μαθητών, βοηθά στην
οικοδόμηση ισχυρών δεσμών
μεταξύ των ίδιων των μαθητευομένων και του εκπαιδευόμενου με εκπαιδευτές

Είναι «μονόπλευρη» δραστηριότητα που βασίζεται στην
παρακολούθηση του εκπαιδευτή και εξαρτάται η διδασκαλία
κυρίως από τον ίδιο

E-learning

Ηλεκτρονική και εξ
’αποστάσεως μάθηση

Ευέλικτη εκμάθηση και εύκολη πρόσβαση στο υλικό

Μεταφορά γνώσεων
μέσω εμπειριών

Μπορεί να τονώσει τη σκέψη
και να εφαρμόσει πρακτικά τη
γνώση

Έλλειψη προσωπικής αλληλεπίδρασης, χρονοβόρες δραστηριότητες, προβλήματα προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες (πχ τυφλοί)
Δυσκολία στην εφαρμογή του
σε όλες τις περιπτώσεις και
τους μαθητές

Μικτή μάθηση

Συνδυασμός ηλεκτρονικής και κλασσικής
μάθησης στην τάξη

Συνδυάζει διαφορετικές μεθόδους παράδοσης

Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευόμενοι μπορεί να δυσκολεύονται να
ακολουθήσουν

Άτυπη μάθηση

Σχετίζεται με την απόκτηση δεξιοτήτων ή
προγράμματα πιστοποίησης

Δομημένη μάθηση με στόχο
την παροχή ειδικών δεξιοτήτων

Μπορεί να μην οδηγεί σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση

Εμπειρική μάθηση

(It contains elements from the ASTD handbook for workplace learning professionals, 2008)
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ/ΑΞΙΕΣ



Ευαίσθητος



Κριτική σκέψη



Ηθικός



Αίσθηση του χιούμορ



Με κίνητρο



Ευελιξία



Με επίκεντρο στο μαθητή



Δημιουργικότητα



Συνεκτικός



Κριτική αντίληψη και



Ρεαλιστής

σχολιασμός



Χαμηλών τόνων



Ανοιχτόμυαλος



Υπομονετικός



Σκεπτικός



Δημιουργικός



Συμπονετικός



Eνθουσιώδης



Αυθεντικός



Team Player



Προσιτός



Να ανταποκρίνεται στις



Ανάλυσης



Διαπροσωπικές



Networking



Επικοινωνιακές



Πολιτιστική ευαισθητοποίηση



Ικανότητα να διαχειρίζεται,
εκπαιδεύει, καθοδηγεί



Αυτοέλεγχος



Ενημέρωση



Διαμεσολάβηση



Ομιλητικές



Καλλιτεχνικές

ανάγκες της ομάδας

ΓΝΩΣΕΙΣ


Σε θέματα νεολαίας



Ομαδικών στόχων



Διλήμματα, επιχειρήματα και τάσεις



Εκπαιδευτικά και κοινωνικά συστήματα
υποστήριξης



Γνωρίζει το υπόβαθρο των συμμετεχόντων



Παιδαγωγικά θέματα



Ψυχολογικά θέματα



Κοινωνιολογικά θέματα



Νομικής υπόστασης
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Εμπνευσμένος



Ενεργός



Χωρίς να κάνει διακρίσεις



Σεβαστός



Έμπιστος



Να αποτελεί παράδειγμα



Self-conscious
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Ε ΡΓΑ Λ ΕΙ Α
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ΦΟ Ρ ΜΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Υπόδειγμα
φόρμας αξιολόγησης αναγκών

Μέθοδοι μάθησης

Εξωστρεφής δραστηριότητες

Μέθοδοι αξιολόγησης

Θεωρητική
γνώση
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ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Είδος πληροφοριών που
απαιτούνται για την ανάπτυξη του μαθήματος

Τι είναι ήδη γνωστό επιπλέον
αυτού;

Επιθυμητό αποτέλεσμα:
Τι πρέπει οι συμμετέχοντες να
μπορούν να κάνουν εφόσον
εκπαιδευτούν;
Ανάλυση των καταρτιζόμενων:
Ποιοι είναι οι καταρτιζόμενοι
τους οποίους θα διδάξετε;
Περιεχόμενο μάθησης:
Ποιους περιορισμούς έχετε ή
αναμένετε;
Τεχνογνωσία:
Τι εμπειρογνώμονες/ειδικοί είναι διαθέσιμοι για βοήθεια;
Εκπαιδευτική εμπειρία:
Ποιοι εκπαιδευτές είναι διαθέσιμοι για να εκπαιδεύσουν;
Διοικητικές απαιτήσεις:
Από πόσα άτομα αποτελείται η
ομάδα
εκπαίδευσης
σας;
Χρειάζεστε μεταφράσεις; Τι
πρόσβαση είναι διαθέσιμη;
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Τι πρέπει ακόμα να μάθετε;
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΙΝΑΙ
ΧΡΗΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΝΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΕΤΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μέθοδος μάθησης

Παραδείγματα
εφαρμογών

Περιγραφή

Σημείω
ση

Πρακτικά παραδείγματα, ομαδικές συνεδρίες, συζητήσεις

Οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν
οι ίδιοι τα σημεία μάθησης. Το
άτομο αναλαμβάνει άλλους ρόλους εκτός από τους πραγματικούς του ή ωθείται σε διαφορές
καταστάσεις από τις τρέχουσες.

Εκμάθηση βασισμένη σε ☐
πρακτικά προβλήματα, ψυχόδραμα, κοινωνιογράμματα, ομαδικό παιχνίδι ρόλων,
πρακτική στις κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις

Εκπαίδευση
στην τάξη

Το άτομο αποκτά δεξιότητες και
γνώσεις μέσω καθοδήγησης από
εκπαιδευτή σε τυπικό περιβάλλον
ομάδας, όχι στον εργασιακό χώρο.
Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, webinars και
webcasts, το άτομο μπορεί να βρίσκεται στο χώρο εργασίας, αλλά
το μάθημα δεν είναι συνήθως μέρος των δραστηριοτήτων εργασίας.

Σεμινάρια, συνέδρια, εργα- ☐
στήρια, διαλέξεις, διαδηλώσεις, μαθήματα στο Διαδίκτυο, συνέδρια βίντεο και
ήχου, webinars, webcasts,
προγράμματα πιστοποιητικών

Εμπειρική μάθηση

Το άτομο ή η ομάδα συμμετέχει σε
διαρθρωμένες συνεδριάσεις για
να αναλογιστεί τις εμπειρίες που
έχει ζήσει και να καταλήξει σε συμπεράσματα.

Δομημένη και καθοδηγού- ☐
μενη πρακτική άσκηση, μεντορινγκ, πρακτική κατά τη
διάρκεια της εργασίας και
εργασιακές συνεδρίες και
εποπτευόμενοι μεταβατικοί
χώροι εργασίας μετά την
εκπαίδευση

Ομαδικές εργασίες, παιχνίδια,
προσομοιώσεις

Το άτομο πρέπει να συνεργάζεται
άτυπα με την ομάδα του και να ενεργεί σε πολλές περιπτώσεις
όπως στο πραγματικό περιβάλλον.

Ρεαλιστικοί προσομοιωτές, ☐
περιβάλλοντα
εικονικής
πραγματικότητας, ψυχολογικά ρεαλιστικά περιβάλλοντα, δομημένα παιχνίδια,
εικονικά εργαστήρια, κέντρα
αξιολόγησης

Αυτοδιδασκαλία

Το άτομο αποκτά δεξιότητες και
γνώσεις μέσω αυτοδιδασκαλίας,
καθοδηγούμενες από δομημένα
υλικά που κυμαίνονται από εκτυπώσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα.

Οδηγίες, υπολογιστικές μο- ☐
νάδες, διαδικτυακά εικονικά
εργαστήρια, μονάδες εκμάθησης CD-ROM / DVD, εξερευνήσεις ιστού

(Περιέχει στοιχεία από τον Οδηγό: Effective Adult Learning Toolkit, (2012). Northwest Center for Public Health Practice,
School of Public Health, University of Washington)
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΑΣ ΥΛΙΚΟ

Θέμα
Επιχειρηματικότητα

Υλικό
Βίντεο, ήχος, βιβλία,
κλπ.

Σκοπός
Για καλύτερη κατανόηση των
επιχειρηματικών δεξιοτήτων

NEETs
Μειονοτικές ομάδες
Roma

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
ΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΘΑ
ΣΑΣ
ΒΟΗΘΗΣΕΙ
ΝΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ ΤΙ ΘΕΩΡΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΣΤΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΑΣ

Theory

Contributors

Examples of application

Kονστρουκτιβισμός

Vygotsky, (1978);
Dewey, Vico, Rorty,
Bruner, Piaget

Ο εκπαιδευόμενος δεν
είναι μια κενή πλάκα, αλλά φέρνει την εμπειρία
και τους πολιτιστικούς
παράγοντες.

Transformative
learning

Mezirow (1991)

Ικανότητα δημιουργίας
καινούργιας σημασίας
κατά την διάρκεια μάθησης
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Coordinator
INNOVADE- Cyprus
www.innovade.eu

Four Elements-Greece
www.4-elements.org

Razvojni Center Srca Slovenije-Slovenia
www.razvoj.si

Fundação da juventude
www. fjuventude.pt

CATRO Bulgaria Eood-Bulgaria

www. catro.com

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”- Italy
www.danilodolci.org
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Π ΕΡΙΣ ΣΟ Τ ΕΡΕΣ

Π ΛΗ ΡΟ ΦΟ ΡΙ ΕΣ

PROJECT WEBSITE
WWW. STEERPROJECT.EU
Join us:

Facebook.com/STEERprojectEU

Twitter.com/STEER4NEETs
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