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ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 
 

2η Εργασία 
 
 
 
Εισαγωγή 
 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουµε µια ολοκληρωµένη εναρκτήρια 

συνάντηση, ενός προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο 

πραγµατοποιείται στα πλαίσια µιας ‘Σχολής Γονέων’. 

Θα παραθέσουµε  τα επί µέρους θέµατα όλου του προγράµµατος και 

στη συνέχεια, αναφορικά µε την εναρκτήρια συνάντηση, θα 

αναφερθούµε στον τρόπο προετοιµασίας της, στους στόχους και τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα, θα περιγράψουµε τις εκπαιδευτικές 

τεχνικές που επιλέγουµε, θα αιτιολογήσουµε το γιατί τις επιλέγουµε, 

θα καταδείξουµε πώς αυτές οδηγούν στους στόχους που έχουµε θέσει 

καθώς και πώς υπηρετούν τις προϋποθέσεις αποτελεσµατικής µάθησης 

των ενηλίκων. Στη συνέχεια θα αιτιολογήσουµε την άποψή µας για τη 

διάταξη της αίθουσας και τέλος θα περιγράψουµε τη διδακτική ώρα 

που έπεται της εναρκτήριας συνάντησης. 

Όλα τα παραπάνω θα δοθούν υπό µορφήν απαντήσεων στα ερωτήµατα 

που τίθενται. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1. 

Το Ι∆ΕΚΕ ( Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων ) έχει, 

µεταξύ άλλων, στην ευθύνη του και τη Συµβουλευτική Γονέων, σε 

πρόγραµµα το οποίο ονοµάζει « Σχολές Γονέων». Το πρόγραµµα 

λοιπόν στο οποίο αναφερόµαστε, είναι µία Σχολή Γονέων, της οποίας 

η διάρκεια είναι 40 ώρες. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2. 

Αυτό το πρόγραµµα απευθύνεται σε γονείς που αναζητούν ενηµέρωση 

– πληροφόρηση και στήριξη στον γονεϊκό τους ρόλο. Οι γονείς που 

συνήθως πλαισιώνουν αυτές τις σχολές, είναι άτοµα κάθε ηλικίας, µε 
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διαφορετικό µορφωτικό επίπεδο και στη πλειοψηφία τους, γυναίκες. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα απευθύνεται σε γονείς εφήβων και 

υλοποιείται σε δύο 2ωρες και 12 3ωρες συναντήσεις. 

       Θέµατα (υποενότητες)             
 

 ∆ιδακτικές  ώρες      
          

1.  Εναρκτήρια συνάντηση 2 ώρες 
 

2.  Γονείς και παιδιά µπροστά στην εφηβεία. 
     « Ο καλός γονιός» 
 

3 ώρες 

3.  Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της εφηβείας 
 

3 ώρες 

4.   Σχέσεις του εφήβου µε την οικογένεια. 
   Αυτοπροσδιορισµός - αυτοεικόνα - 
αυτοαντίληψη. 

 

3 ώρες 

5.   Οι συγκρούσεις στην οικογένεια. 
 

3 ώρες 

6.   Επικοινωνία µε τους εφήβους. ( α! µέρος ) 
 

3 ώρες 

7.  Επικοινωνία µε τους εφήβους. ( β! µέρος ) 
 

3 ώρες 

8.   Πώς προάγω την υπευθυνότητα στον έφηβο. 
 

3 ώρες 

9.  Τρόποι ενίσχυσης της αυτοεκτίµησης. 
 

3 ώρες 

10. Αναγνώριση και έκφραση συναισθηµάτων. 
 

3 ώρες 

11. Οι ανάγκες των γονιών και των παιδιών. 
 

3 ώρες 

12. Επικοινωνία στις συντροφικές σχέσεις. 
 

3 ώρες 

13. Τα παιδιά φεύγουν. Οι αλλαγές στο ταξείδι της 
      ζωής. 
 

3 ώρες 

14. Αξιολόγηση-Κλείσιµο. 
 

2 ώρες 

 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 4. 

 Α)   Η εναρκτήρια συνάντηση αποτελεί το κλειδί για ολόκληρη την 

εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθήσει. Μ’αυτό το κλειδί θα 

προσπαθήσουµε να ξεκλειδώσουµε το νού και το συναίσθηµα των 

συµµετεχόντων ώστε να δηµιουργηθεί εκείνο το κλίµα που θα τους 

βοηθήσει και θα τους υποστηρίξει στη µαθησιακή  διαδικασία που θα 

ακολουθήσει. Σ’αυτή τη πρώτη συνάντηση χρειάζεται να οικοδοµηθεί 
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η εµπιστοσύνη προς τον εκπαιδευτή, η συνεργασία µεταξύ τους, να 

παραµερισθούν φόβοι, ενοχές και ανησυχίες καθώς και να 

καλλιεργηθεί η ενεργητική συµµετοχή τους. Για όλους τους παραπάνω 

λόγους, θεωρούµε ότι ο εκπαιδευτής, για να προβεί σε άρτιο 

σχεδιασµό αυτής της συνάντησης, χρειάζεται να αναζητήσει τις 

παρακάτω πληροφορίες. 

ΤΙ        ΓΙΑΤΙ 
• Αν η οµάδα στόχος 

γνωρίζονται µεταξύ 
τους. 

• Για να επιλέξει την κατάλληλη 
εκπαιδευτική τεχνική γνωριµίας, έτσι 
ώστε αν ήδη γνωρίζονται να µάθουν 
περισσότερα ο ένας για τον άλλον, αν 
όχι, να γνωρισθούν και να 
οικοδοµήσουν οµαδικό πνεύµα. 

 
• Να ανιχνεύσει το 

µέσο µορφωτικό 
επίπεδο της οµάδας. 

• Για να σχεδιάσει την όλη 
ενότητα ανάλογα µε το 
µορφωτικό τους επίπεδο ( την 
ορολογία, το επίπεδο της 
γλώσσας που θα χρησιµοποιεί, το 
έντυπο υλικό που θα δώσει, τις 
εκπαιδευτικές τεχνικές που θα 
χρησιµοποιήσει ) ώστε να µην 
τραυµατίσει την αυτοεκτίµησή 
τους. 

 
• Τη χρονική διάρκεια 

όλου του 
προγράµµατος. 

• Αφ’ενός για να ισοµοιράσει την 
‘ύλη’ 

      και αφ’ετέρου να δώσει τον 
ανάλογο     
      χρόνο στην εναρκτήρια 
συνάντηση. 

 
• Τη διάρκεια της κάθε 

συνάντησης. 
  

• Για να προγραµµατίσει 
λεπτοµερώς κάθε συνάντηση, 
ώστε ούτε να περισσεύει χρόνος, 
ούτε και να µην επαρκεί. 

 
• Αν είναι 

εξοικειωµένοι µε τη 
βιωµατική µάθηση. 

• Για να προετοιµασθεί για τις 
αντιρρήσεις που συνήθως 
προκύπτουν από µερικούς 
συµµετέχοντες, γι αυτού του 
είδους τις εκπαιδευτικές τεχνικές. 

 
• Το χώρο που θα 

υλοποιηθεί το 
πρόγραµµα και τα 
διαθέσιµα υλικά.  

• Για να παρέµβει στη 
διαµόρφωση του χώρου, αν 
αυτός δεν είναι διαµορφωµένος 
έτσι που να υποστηρίζει τη 
χρήση ενεργητικών 
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εκπαιδευτικών τεχνικών και             
για να φροντίσει για τα υλικά 
που θα   χρειασθεί κατά τη 
διάρκεια του προγράµµατος ( 
χαρτί Α4, πίνακας µαρκαδόρους, 
διαφανοσκόπιο,κ.λ.π ) 

 
• Τον αριθµό των 

συµµετεχόντων. 
• Για να επιλέξει εκπαιδευτικά 

παιχνίδια τέτοια που στη 
σύνθεση υποοµάδων και 
ζευγαριών να µην περισσεύει 
κανείς. 

 
• Την ώρα έναρξης. • Για να λάβει υπόψη του τυχόν 

κούραση ή και νύστα των 
συµµετεχόντων αν η ώρα 
έναρξης είναι µεσηµεριανή 
παραδείγµατος χάριν. 

 
 
Β)  Για τον σχεδιασµό της εναρκτήριας συνάντησης καλό είναι να 

λάβουµε υπόψη     τους εξής παράγοντες. 

 Ο σχεδιασµός αυτής της συνάντησης να συνδέεται µε το 

περιεχόµενο της ενότητας. 

 Τη διάθεση των συµµετεχόντων. Βέβαια σ’αυτά τα προγράµµατα 

η θετική διάθεση είναι δεδοµένη, διότι δεν υπάρχει άλλο κίνητρο 

εκτός από την επιθυµία τους να συµµετέχουν. 

 Τη χρονική διάρκεια και το περιεχόµενο του προγράµµατος. 

 Να είµαστε ο εαυτός µας. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5. 
 

Εναρκτήρια συνάντηση. 
                         Στόχοι και  προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

 

               ΣΤΟΧΟΙ               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

α)  Αυτοπαρουσίαση του  
     εκπαιδευτή  
β) Αλληλογνωριµία και    
    οικοδόµηση οµαδικού  
    πνεύµατος. 

• να γνωρισθούν µεταξύ τους. 
• να αρχίσουν να 

αναπτύσσουν οµαδική 
ταυτότητα. 

• να έρθουµε σε επαφή µε την 
οµάδα σε συναισθηµατικό 
επίπεδο. 
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β) ∆ιερεύνηση αναγκών,   
    φόβων και προσδοκιών. 

• Να διατυπώσουν τις επί µέρους 
ανάγκες και προσδοκίες τους για το 
πρόγραµµα ώστε να αισθανθούν ότι 
συµµετέχουν και οι ίδιοι στη 
διαµόρφωσή του. 

• Να συζητηθούν οι φόβοι και οι 
αντιρρήσεις ώστε η οµάδα να µη 
νοιώθει ανησυχία. 

• Να εκφρασθούν συναισθήµατα. 
• Να αναγνωρίσουν πιθανές 

ελλείψεις τους. 
 

γ) Ενηµέρωση για το πρόγραµµα  
   (στόχοι, περιεχόµενο,    
   εκπαιδευτικές τεχνικές, 
χρονική  
   διάρκεια, ρόλος του 
εκπαιδευτή) 

 

• Να κατανοήσουν τους στόχους και 
τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. 

• Να συζητηθεί ο ρόλος του 
εκπαιδευτή. 

• Να διαπραγµατευθούν τον τρόπο 
λειτουργίας της οµάδας. 

 
δ)  Συµβόλαιο 

 
• Να ορισθούν τα οργανωτικά θέµατα 
      (προσέλευση, αναχώρηση,  
διαλείµµατα, 
       χρήση κινητών κ.λ.π )  

 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 6. 
 Οι τεχνικές που θα συνδυασθούν για την επίτευξη των αντίστοιχων 

στόχων της εναρκτήριας συνάντησης, παρατίθενται µε τη σειρά στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΣΤΟΧΟ 

α) Εκπαιδευτικό παιχνίδι. 
 

  «Γνωριµία µε τις κάρτες.» 
 
       Απλώνουµε πάνω σε ένα 
τραπέζι πολλές καρτ-ποσταλ µε 
διαφορετικά θέµατα και καλούµε 
τους εκπαιδευόµενους να µαζευτούν 
όλοι γύρω από το τραπέζι και αφού 
κοιτάξουν όλες τις κάρτες µε 
προσοχή, να  διαλέξουν µία και να 
καθίσουν στη θέση τους. Στη 
συνέχεια τους ζητούµε να 
παρουσιάσει ο καθένας τον εαυτό 
του ( όνοµα-οικογενειακή 
κατάσταση-ασχολία) και να πει γιατί 
διάλεξε τη συγκεκριµένη κάρτα και 
τι σηµαίνει γι’ αυτόν. 

 
 

 
 

• Αυτό το παιχνίδι οδηγεί στη 
γνωριµία της οµάδας και ανοίγει 
ταυτόχρονα και το συναίσθηµα. 
Όταν όλοι µαζί γύρω από το 
τραπέζι προσπαθούν να δουν και 
να διαλέξουν κάρτες και καθώς 
αγγίζονται µεταξύ τους, 
αναπτύσσεται οµαδικό πνεύµα και 
η οµάδα αρχίζει να χαλαρώνει. 
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β)      Εργασία σε µικρές οµάδες 

 
    Χωρίζουµε τους συµµετέχοντες σε 
µικρές οµάδες των 5 ατόµων η κάθε 
µία. Σε φύλλα Α3 έχουµε γράψει τις 
εξής ερωτήσεις µία σε κάθε φύλλο. 

 
-  τι περιµένω από το πρόγραµµα; 
- τι µε ώθησε να συµµετέχω σ’ αυτό;   
- ποιες δυσκολίες πιθανόν να 
  συναντήσω; 
- ποια θέµατα θα ‘θελα να  
  επεξεργαστούµε; 
- τι αισθάνοµαι που είµαι εδώ τώρα; 
 
     Μοιράζουµε από ένα φύλλο σε 
κάθε οµάδα και τους ζητάµε, αφού 
συζητήσουν όλοι µαζί πάνω στο 
αναγραφόµενο ερώτηµα, να 
καταλήξουν ως οµάδα σε µία 
απάντηση. Στη συνέχεια αλλάζουν 
φύλλα µεταξύ τους οι οµάδες, έτσι 
ώστε, όλες οι οµάδες να απαντήσουν 
σε όλα τα φύλλα. Στο τέλος κολλάµε 
τα φύλλα στον τοίχο και κάποιος 
απ’την οµάδα τα διαβάζει. Γίνεται 
οµαδική συζήτηση. 

 
 
γ) 

1.) Συζήτηση   
( για τους στόχους, τα 
αποτελέσµατά τους και το 
περιεχόµενο του προγράµµατος.) 

 
 Μοιράζουµε σε όλους έντυπο 
στο οποίο έχουµε καταγράψει 
το θέµα κάθε συνάντησης, 
τους επί µέρους στόχους 
καθώς και τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα. Αφού ρίξουν 
µια µατιά, κάνουµε µαζί τους 
« πλοήγηση» σε όλο το 
πρόγραµµα και γίνεται 
συζήτηση. 

 
 
          
 
 

 
 
 
 
 

• Αυτή η τεχνική βοηθάει 
τον εκπαιδευόµενο: 

 
      α) να εκφράσει τα συναισθήµατά  
      του ( φόβους και  ανησυχίες )  
      και να τα µοιραστεί µε τους άλλους,  
      γιατί στη µικρή οµάδα διευκολύνεται  
      περισσότερο να το κάνει. 

 
     β) να διατυπώσει τις  προσδοκίες του  
     και να τις αυξήσει ακούγοντας και τους 
     άλλους. 

 
     γ) να συµµετέχει στη διαµόρφωση του  
     προγράµµατος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Μ’αυτή την τεχνική, οι 
συµµετέχοντες, αποκτούν 
σφαιρική εικόνα για όλο το 
πρόγραµµα και για κάθε 
µια συνάντηση χωριστά. 
Τους δίνεται η ευκαιρία να 
συνδυάσουν τους στόχους 
του προγράµµατος µε τους 
δικούς τους, να εκφράσουν 
αντιρρήσεις, να 
διαπραγµατευθούν τη 
θεµατολογία, να 
προτείνουν αλλαγές ή 
ακόµα και να εκφράσουν 
την θετική τους διάθεση για 
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2.) Κάλπη. Εκπαιδευτικό παιχνίδι.  
(για το ρόλο του εκπαιδευτή) 

 
Ζητάµε από κάθε ένα χωριστά, να 
γράψει σ’ ένα χαρτάκι ανώνυµα τι 
θέλει από τον εκπαιδευτή και µε ποιόν 
τρόπο θα ήθελε να αντιµετωπίσει ο 
εκπαιδευτής τους εκπαιδευόµενους. 
Στη συνέχεια ρίχνει ο καθένας το 
χαρτάκι του σε µια πρόχειρη κάλπη 
που έχουµε ετοιµάσει ή σε µία 
σακούλα. Όταν έχουν όλοι τελειώσει, 
ανασύρουµε από την κάλπη µε τυχαία 
σειρά τα χαρτάκια και τα διαβάζουµε. 
Κάποιος τα γράφει στον πίνακα. Στο 
τέλος τα διαβάζουµε όλοι µαζί, 
συζητάµε και καταλήγουµε. Στη 
συνέχεια λέει και ο εκπαιδευτής τι θα 
ήθελε από την οµάδα.  

 
 

   δ) Εργασία σε οµάδες 
 

Για τη σύναψη του συµβολαίου, 
χωρίζουµε την οµάδα σε υποοµάδες 
των πέντε. Τους ζητάµε να 
συζητήσουν τα οργανωτικά θέµατα 
λειτουργίας της οµάδας,  
(προσεύλευση-αναχώρηση-συνέπεια-
χρήση κινητών-δεν διακόπτουµε όταν 
µιλάει κάποιος-ζητάµε το λόγο για να 
µιλήσουµε-δεν µιλάµε µεταξύ µας 
κ.λ.π ).Τα καταγράφουν και στην 
ολοµέλεια ο εκπρόσωπος κάθε 
οµάδας τα διαβάζει. Αφού γίνει 
συζήτηση, γράφουµε σ’ ένα φύλλο Α3 
τους κανόνες στους οποίους 
καταλήξαµε και δεσµευθήκαµε. Το 
υπογράφουµε όλοι και αναρτούµε το 
συµβόλαιο στον τοίχο, όπου 
παραµένει καθ’όλη τη διάρκεια του 
προγράµµατος.     

            
 

το πρόγραµµα. 
Παράλληλα, ο εκπαιδευτής, 
διαπιστώνει τυχόν 
αναπροσαρµογές που 
χρειάζεται να γίνουν, έτσι 
ώστε το πρόγραµµα να 
ανταποκρίνεται 
περισσότερο στις ανάγκες 
των συµµετεχόντων. 

 
 
 

• Εδώ θεωρούµε ότι ο στόχος 
επιτυγχάνεται, µε το ότι 
κάθε συµµετέχοντας 
ατοµικά  µπορεί να 
εκφράσει ελεύθερα τη 
γνώµη του, λόγω 
ανωνυµίας, και να ζητήσει 
απ’τον εκπαιδευτή αυτό 
που πραγµατικά αισθάνεται 
ότι θα τον βοηθήσει. 
Ακούγοντας και τις θέσεις 
του εκπαιδευτή, όλη η 
οµάδα διαπραγµατεύεται 
την οµαλή λειτουργία της. 

 
 
 
 
 

• Η οµάδα, βάζοντας τους 
δικούς της κανόνες 
λειτουργίας, 
αυτοδεσµεύεται στους 
τρόπους συνεργασίας, 
πράγµα που δεν θα ήταν 
τόσο εφικτό αν οι κανόνες 
είχαν επιβληθεί ‘έξωθεν’. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 7. 
 

 Το εκπαιδευτικό παιχνίδι γνωριµίας µε τις κάρτες, που 

χρησιµοποιήσαµε στην αρχή της συνάντησης, διευκολύνει να 

παραµερισθούν  οι πρώτες αναστολές, δισταγµοί καθώς και η 

επιφυλακτικότητα που φέρουν οι συµµετέχοντες και τα οποία 

αποτελούν εµπόδια στη µάθηση. Μειώνεται επίσης ο φόβος του 

αγνώστου. Αρχίζει δε, να διαµορφώνεται  « µαθησιακό κλίµα που 

χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία, συνεργατικό πνεύµα, και 

αµοιβαίο σεβασµό» ( Κόκκος, 2005). 

 Η εργασία σε µικρές οµάδες για τη διερεύνηση αναγκών-

προσδοκιών-φόβων κ.λ.π  προάγει την αλληλεπίδραση, τη 

συλλογικότητα και την ανταλλαγή εµπειριών, που αποτελούν 

προϋπόθεση αποτελεσµατικής µάθησης. Ενθαρρύνει δε την 

ενεργητική συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η συζήτηση πάνω στο έντυπο υλικό που τους διανέµουµε και η ολική 

ενηµέρωση για το πρόγραµµα, υπηρετεί την ανάγκη που έχουν οι 

εκπαιδευόµενοι να γνωρίζουν από πριν, τι θα µάθουν και γιατί, και 

αυτό τους βοηθάει να µαθαίνουν αποτελεσµατικότερα « οι ενήλικες 

έχουν ανάγκη να γνωρίζουν για ποιό λόγο χρειάζονται να µάθουν κάτι 

πριν εµπλακούν στη διαδικασία εκµάθησης του.» (Knowles,1998).  

Η συµµετοχή τους επίσης στη διαµόρφωση του προγράµµατος, είναι 

µαθησιακός παράγοντας. 

 Το εκπαιδευτικό παιχνίδι « η κάλπη» αναδύει την εξατοµικευµένη 

επιθυµία µέσα από ελεύθερη έκφραση, λόγω ανωνυµίας. Ο ενήλικας 

επιθυµεί να τον αντιµετωπίζουν ως υπεύθυνο άτοµο και να του ζητούν 

τη γνώµη του. 

 

      Οι τεχνικές που έχουν επιλεγεί για την επίτευξη των στόχων που 

θέσαµε στην εναρκτήρια συνάντηση, υπηρετούν τις εξής 

προϋποθέσεις αποτελεσµατικής µάθησης όπως αυτές αναφέρονται στις 

αντίστοιχες ενότητες του Α. τόµου του ΕΑΠ. 

1. ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων.                                                               

Σ’ όλες τις παραπάνω τεχνικές δίνεται πρωτοβουλία στον 

εκπαιδευόµενο να εµπλακεί ενεργητικά στο πρόγραµµα, να κάνει 
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προτάσεις για αλλαγές και να καταθέσει απόψεις, καθώς και να 

αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες όπως επικοινωνία, συνεργασία, 

αυτοπεποίθηση, να συµµετέχει δηλαδή ενεργώς στη διαµόρφωση του 

προγράµµατος. 

2. παραµερισµός εµποδίων µάθησης. 

Μείωση της έντασης  αρνητικών συναισθηµάτων, όπως φόβος για το 

άγνωστο, άγχος κ.λ.π 

3. η εξατοµικευµένη έκφραση επιθυµίας για το ρόλο του εκπαιδευτή 

ενισχύει την αυτοεκτίµηση. 

4. η αποσαφήνιση των εκπαιδευτικών στόχων και η ολική ενηµέρωση 

για το πρόγραµµα, συντελούν κατά πολύ στη µάθηση. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 8. 

Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι η καταλληλότερη διάταξη των 

καθισµάτων σε αίθουσα για εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά και ανηλίκων 

θα λέγαµε, και όχι µόνον για την εναρκτήρια συνάντηση, είναι η 

κυκλική διάταξη, για τους παρακάτω λόγους. 

 Όλοι οι εκπαιδευόµενοι έχουν µεταξύ τους αλλά και µε τον 

εκπαιδευτή άµεση οπτική επαφή και αυτό βοηθά σε 

απρόσκοπτη συζήτηση. 

 Είναι εύκολη η δηµιουργία υποοµάδων γιατί τα καθίσµατα 

µετακινούνται χωρίς εµπόδια. 

 ∆εν υπάρχει πρώτος και δεύτερος καθώς ο κύκλος είναι 

κλειστός και έτσι αισθάνονται όλοι ισότιµοι. 

 Βοηθάει τους ενήλικες να µην µπαίνουν στο ρόλο του µαθητή 

µε τις όποιες συνέπειες για τη µαθησιακή τους διαδικασία. 

Αποφεύγονται και οι επί µέρους συζητήσεις. 

 Ο εκπαιδευτής κάθεται ανάµεσά τους και δηλώνει συµβολικά 

το ρόλο του ως εµψυχωτή και όχι ως αυθεντία στην έδρα. 

Αλλάζοντας έτσι τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί εκπαιδευτή 

και εκπαιδευόµενου διευκολύνει τη µάθηση. Εξ άλλου µπορεί 

έτσι να µετακινείται ευκολότερα ανάµεσα στην οµάδα.( Courau, 

2000) 
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 Υπάρχει επαρκής χώρος στη µέση για τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια. 

 ∆εν υπάρχουν συµβολικά εµπόδια στην επικοινωνία, αφού δεν 

υπάρχουν τραπέζια µπροστά από κάθε συµµετέχοντα. ∆εν 

µεσολαβεί τίποτα ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους και έχουν ‘ 

άµεση επαφή’. 

 Τέλος υπάρχει ανεµπόδιστη κυκλική ροή ενέργειας στη οµάδα. 

       
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 9 
 

Η επόµενη διδακτική ώρα, η οποία αποτελεί και την εισαγωγή στο 

πρόγραµµα, αφιερώνεται στην απενοχοποίηση των γονέων. 

Οι γονείς που προσέρχονται σ’ αυτά τα προγράµµατα, διακατέχονται 

από έντονο προβληµατισµό και ενοχές ως προς τον γονεϊκό τους ρόλο. 

Τους απασχολεί πολύ το αν είναι καλοί γονείς. Χρειάζεται λοιπόν να 

τους βοηθήσουµε να ταξινοµήσουν αυτά τα συναισθήµατα και τις 

σκέψεις, για να παρακολουθήσουν καλύτερα το πρόγραµµα.  

Χρησιµοποιούµε τον « καταιγισµό ιδεών» µε θέµα « ο καλός 

γονιός». Θέτουµε το ερώτηµα, ποιός κατά τη γνώµη σας είναι ο καλός 

γονιός; Τους προτρέπουµε να πουν ότι τους έρχεται στο µυαλό 

αυθόρµητα εκείνη τη στιγµή, σε σκέψη, συναίσθηµα, γνώµη, άποψη, 

χωρίς να σκεφθούν. Καταγράφουµε στον πίνακα ότι λέγεται. 

Στη συνέχεια και όταν τελειώσουν όλοι, εξετάζουµε τις λέξεις 

που γράφτηκαν και τις ταξινοµούµε σε κατηγορίες. Ζητάµε από την 

οµάδα να τις σχολιάσει προσπαθώντας να καταλήξουµε τι σηµαίνει « 

καλός γονιός» για τη συγκεκριµένη οµάδα εκπαιδευοµένων. 

Αφού καταλήξουµε στα σηµεία που στοιχειοθετούν τον καλό 

γονιό, τους µοιράζουµε ένα φωτοτυπηµένο έντυπο παρµένο από την 

αντίστοιχη βιβλιογραφία, όπου αναφέρονται οι ιδιότητες του καλού 

γονιού και προβαίνουµε σε «συζήτηση», ζητώντας τους να βρουν 

διαφορές και οµοιότητες µε αυτά που οι ίδιοι κατέληξαν πριν, ως προς 

το τι σηµαίνει  καλός γονιός. 

Η ικανοποίησή  και η ανακούφισή που αισθάνονται, όταν 

διαπιστώνουν ότι αυτό που προκύπτει από τον «καταιγισµό ιδεών» 

τους, είναι πάρα πολύ κοντά σ’ αυτό που δίνεται από την 
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βιβλιογραφία, τους µειώνει τις ενοχές, τους χαλαρώνει και τους 

προετοιµάζει κατάλληλα να δεχθούν νέες γνώσεις για νέες δεξιότητες. 

Χρειαζόµαστε µισή ώρα για την πρώτη τεχνική και µισή για τη 

δεύτερη.
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Θέµατα ∆ιάρκεια 

κάθε 
θέµατος 

 
Εκπαιδευτικές 
τεχνικές για κάθε 
θέµα 

Εκπαιδευτικός 
στόχος για κάθε  

θέµα 

 
α) Αλληλογνωριµία 
και οικοδόµηση 
οµαδικού πνεύµατος

 
 
     30΄ 

 
Εκπαιδευτικό 
παιχνίδι µε κάρτες 

• Να γνωρισθούν µεταξύ 
τους. 

• Να αρχίσουν να 
αναπτύσσουν οµαδική 
ταυτότητα. 

• Να έρθουµε σε επαφή 
µε την οµάδα σε 
συναισθηµατικό 
επίπεδο 

 
 
 
 
 
 
 
β) ∆ιερεύνηση 
αναγκών, φόβων και 
προσδοκιών 

 
 

   
 
 
 
 
 
    30΄       

 
 

 
 
 
 
 
Μικρές οµάδες 
εργασίας 

• Να διατυπώσουν τις 
επί µέρους ανάγκες 
και προσδοκίες τους 
για το πρόγραµµα 
ώστε να αισθανθούν 
ότι συµµετέχουν και οι 
ίδιοι στη διαµόρφωσή 
του. 

• Να συζητηθούν οι 
φόβοι και οι 
αντιρρήσεις ώστε η 
οµάδα να µη νοιώθει 
ανησυχία. 

• Να εκφρασθούν 
συναισθήµατα. 

• Να αναγνωρίσουν 
πιθανές ελλείψεις τους 

 
γ) Ενηµέρωση για 
το πρόγραµµα 
(στόχοι, 
περιεχόµενο, 
εκπαιδευτικές 
τεχνικές, χρονική 
διάρκεια, ρόλος του 
εκπαιδευτή) 

 
    
 
 
     40΄  

 
 
 

1. Συζήτηση  
2. Εκπαιδευτικό 

παιχνίδι «η 
κάλπη» 

• Να κατανοήσουν τους 
στόχους και τα 
προσδοκώµενα  
αποτελέσµατα. 

• Να συζητηθεί ο ρόλος 
του εκπαιδευτή. 

• Να διαπραγµατευθούν 
τον τρόπο λειτουργίας 
της οµάδας. 

 
 
δ) Συµβόλαιο 

 
 
     20΄ 

 
 

  Οµάδες εργασίας 

• Να ορισθούν  
οργανωτικά 
θέµατα(προσέλευση, 
αναχώρηση, 
διαλείµµατα, χρήση 
κινητών κ.λ.π)  
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Σύνοψη 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάσθηκε όλο το πλαίσιο µιας εναρκτήριας συνάντησης. 

Εγινε περιγραφή του πληθυσµού στόχου, των θεµάτων όλου του προγράµµατος, των 

πληροφοριών που χρειάζεται να συλλεχθούν και των παραγόντων που πρέπει να λάβει 

υπόψη του ο εκπαιδευτής σχεδιάζοντας τη συνάντηση, της στοχοθεσίας και των 

προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, του συνδυασµού των εκπαιδευτικών τεχνικών, των 

προϋποθέσεων αποτελεσµατικής µάθησης ενηλίκων τις οποίες υπηρετούν αυτές οι 

τεχνικές, της καταλληλότερης διάταξης της αίθουσας στην οποία θα διεξαχθεί το 

πρόγραµµα καθώς και της διδακτικής ώρας που ακολουθεί την εναρκτήρια 

συνάντηση. 

Τέλος παρατέθηκε αναλυτικά όλος ο σχεδιασµός αυτής της συνάντησης σε πίνακα. 
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