
 

Παράδειγµα 1 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 

         Αλέξης Κόκκος 

   

Θα εξετάσουµε ένα παράδειγµα διδακτικής ενότητας στο οποίο ο εκπαιδευτής 

προσπάθησε να εφαρµόσει το µοντέλο του «κύκλου της µάθησης» σύµφωνα µε τις 

ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου 

λειτούργησε. Από την ανάλυση του παραδείγµατος αναµένεται να φανεί ότι, στο 

µέτρο που οι εκπαιδευτές λαµβάνουν υπόψη στο σχεδιασµό τους το µοντέλο του 

«κύκλου της µάθησης» και µεριµνούν ώστε να διανυθούν όλα τα στάδιά του, η 

εκπαιδευτική τους πράξη ενισχύεται και αποκτά πληρέστερη διάσταση. 

 

Πρώτα, όµως, ας παρουσιάσουµε το µοντέλο του «κύκλου της µάθησης», όπως το 

διαµόρφωσε ο David Kolb. 

Ο κύκλος της µάθησης (D. Kolb) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Στάδιο 1: Το άτοµο, βασιζόµενο στις γνώσεις και εµπειρίες του και έχοντας να 

αντιµετωπίσει νέα προβλήµατα, προετοιµάζεται να πάρει αποφάσεις, επιθυµεί να 

δράσει, να εφαρµόσει στην πράξη όσα έχει µάθει. 

Στάδιο 1 
Προετοιµασία 
για δράση 

Στάδιο 4 
Γενίκευση, 

Θεωρητικοποίηση 

Στάδιο 3 
Επεξεργασία της 

εµπειρίας 

Στάδιο 2 
Συµµετοχή σε 
εµπειρία 
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Στάδιο 2: Το άτοµο δρα, αντιµετωπίζει πραγµατικές καταστάσεις, αποκτά νέες 

εµπειρίες.  

Στάδιο 3: Οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν εξετάζονται (παρατηρούνται) προσεκτικά 

µέσα από ποικίλες οπτικές γωνίες. Γίνεται επεξεργασία (αξιολόγηση) των 

αποτελεσµάτων της δράσης, κατανοείται η σηµασία τους, εξάγονται συµπεράσµατα. 

Στάδιο 4: Οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα υπόκεινται σε συστηµατική 

νοητική επεξεργασία. Οι αποκτηθείσες εµπειρίες ταξινοµούνται, συνδέονται µε 

επιστηµονικά δεδοµένα, µε θεωρητικές προσεγγίσεις, µε υπάρχουσες γνώσεις. 

Αντλούνται γενικές αρχές, διαµορφώνονται κανόνες δράσης. Το άτοµο στο στάδιο 

αυτό αισθάνεται ικανό να δράσει πιο αποτελεσµατικά και καταστρώνει νέους 

προγραµµατισµούς.   

 

 

Το παράδειγµα 

Το παράδειγµα που θα επεξεργαστούµε παρακάτω είναι αληθινό. Αφορά τον 

σχεδιασµό µιας διδακτικής ενότητας που έκανε ένας εκπαιδευτής. Η διδακτική 

ενότητα που σχεδίασε έχει αντικείµενο την «αποτελεσµατική λειτουργία της 

οµάδας». ∆ιαρκεί 100΄και αποτελείται από µια σύνθετη άσκηση. Ο σχεδιασµός της 

διδακτικής ενότητας, όπως τον αποτύπωσε γραπτά ο εκπαιδευτής, έχει ως εξής. 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  

(∆ιάρκεια: 100΄) 

 

Μέρος 1 (περίπου 3΄) 

Ο εκπαιδευτής ανακοινώνει στην οµάδα ότι θα γίνει µια άσκηση. Εξηγεί τη 

σκοπιµότητα και τους στόχους της. Η άσκηση θα πραγµατοποιηθεί µε τις 

εκπαιδευτικές τεχνικές της προσοµοίωσης και του παιχνιδιού ρόλων. 

 

Μέρος 2 (περίπου 8΄) 

Ο εκπαιδευτής περιγράφει τα πρόσωπα-ρόλους και το περιστατικό που συνέβη 

µεταξύ τους. Η αφήγησή του έχει ως εξής: 

 

«Σε µια µεσοαστική συνοικία ζει µια οικογένεια: ∆ύο σύζυγοι, ο Κώστας και η 

Μαίρη, ο γιος τους Γιάννης και η ∆ήµητρα, που είναι µητέρα της Μαίρης. 
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Τα πρόσωπα (το µέρος αυτό δίνεται και γραπτά στους εκπαιδευόµενους). 

Ο Κώστας, 42 ετών, είναι λογιστής. Το πρωί εργάζεται σε µια εταιρεία και το 

απόγευµα ασκεί ιδιωτικά το επάγγελµά του σε ένα µικρό γραφείο που διατηρεί. Τον 

τελευταίο χρόνο ο Κώστας εργάζεται τα απογεύµατα και τα Σαββατοκύριακα για να 

καλυφθούν οι απαιτήσεις  του οικογενειακού δανείου της οικογένειας (αγόρασαν µε 

δάνειο σπίτι 150 τ.µ.). 

Η Μαίρη, 40 ετών, είναι δηµόσιος υπάλληλος. Γυρίζει στο σπίτι γύρω στις 3.30 µ.µ. 

και ασχολείται µε το νοικοκυριό και τη φροντίδα του Γιάννη. 

Ο Κώστας και η Μαίρη ερωτεύτηκαν πριν από 14 χρόνια και παντρεύτηκαν πριν από 

12 χρόνια. Η σχέση τους σήµερα είναι αρκετά καλή, ωστόσο µε όλες τις φθορές που 

συνήθως επιφέρουν στα παντρεµένα ζευγάρια ο χρόνος και η καθηµερινότητα. 

Ο Γιάννης, 10 ετών, είναι ένα µέσο φυσιολογικό παιδί. 

Η ∆ήµητρα, 67 ετών, χήρεψε πριν από 3 χρόνια και από τότε µένει µε τους άλλους 

τρεις. Έχει µία ακόµα κόρη, τη Ρούλα, που µένει µε τον άντρα της, τον Σταµάτη, στην  

Κόρινθο. Η ∆ήµητρα δεν έχει εργαστεί. Έχει αρκετές κοινωνικές συναναστροφές. 

Βοηθάει τη Μαίρη στο νοικοκυριό. 

 

Το περιστατικό 

Μια Παρασκευή απόγευµα, που έκανε καλό καιρό, ο Κώστας, την ώρα που 

εργαζόταν, σκέφτηκε: “Έρχεται Σαββατοκύριακο και εγώ πάλι θα δουλεύω. Κρίµα και 

για τον Γιάννη, που θα κλειστεί πάλι µέσα, ενώ λαχταράει να παίξει  λίγο ποδόσφαιρο. 

Μια καλή ιδέα θα ήταν να πάµε να παίξουµε ποδόσφαιρο µε το φίλο µου τον 

Πετρόπουλο και το γιο του, που έχει ίδια ηλικία µε τον Γιάννη. Ας πάµε λοιπόν αύριο, 

Σάββατο, να παίξουµε, και θα δουλέψω παραπάνω την Κυριακή για να καλύψω τις 

υποχρεώσεις µου. Ας  πάµε κάπου κοντά, λ.χ. στο Μαραθώνα, όπου ξέρω και ένα καλό 

ταβερνάκι. Εκεί θα µπορέσουν να καθίσουν οι γυναίκες µας να τα πουν και µετά την 

µπάλα θα πάµε και εµείς για να φάµε όλοι µαζί”. 

Πράγµατι, ο Κώστας τηλεφώνησε στον Πετρόπουλο και του έκανε την πρόταση. 

Εκείνος του απάντησε: “Περίµενε να συνεννοηθώ πρώτα µε τη γυναίκα µου, γιατί κάτι 

µου έλεγε για κάποιες υποχρεώσεις το Σάββατο”. Ο Κώστας αδηµονούσε, γιατί ήθελε 

να κλειστεί γρήγορα η συµφωνία, ώστε να µη διασπάται από τη δουλειά του. Ύστερα 

από µερικά τηλεφωνήµατα και συνεννοήσεις, οι δύο άνδρες συµφώνησαν να 

συναντηθούν την επόµενη µέρα, µε τις γυναίκες και τα παιδιά τους, στις 10 το πρωί για 

να ξεκινήσουν για το Μαραθώνα. 

Στο µεταξύ η Μαίρη, ενώ µαγείρευε, σκέφτηκε: “Έρχεται Σαββατοκύριακο µε καλό 

καιρό και πάλι µέσα θα µείνουµε, γιατί ο Κώστας θα δουλεύει, όπως όλα τα τελευταία 
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Σαββατοκύριακα. Κρίµα και για τον Γιάννη, που βαριέται κλεισµένος µέσα. Μια καλή 

ιδέα θα ήταν να τον πάρω, µαζί µε τη µαµά, και να πάµε το Σαββατοκύριακο στη Ρούλα 

στην Κόρινθο. Εκεί ο Γιάννης θα παίξει µε τα ξαδέλφια του και εγώ µε τη µαµά θα τα 

πούµε µε τη Ρούλα, που έχουµε καιρό να τη δούµε. Εξάλλου ο Κώστας, αν βρει λίγο 

χρόνο, µπορεί να πεταχτεί για λίγο και αυτός µέχρι την Κόρινθο µε το δεύτερο 

αυτοκίνητό µας. Είναι µόνο µία ώρα δρόµος”. 

Η Μαίρη ανακοίνωσε τη σκέψη της στη ∆ήµητρα και στον Γιάννη και αυτοί 

συµφώνησαν. Ύστερα ειδοποίησε τη Ρούλα, που τους περίµενε µε χαρά. Όλα ήταν 

έτοιµα για την εκδροµή στην Κόρινθο. 

Το βράδυ ο Κώστας επέστρεψε στο σπίτι. Είδε στο σαλόνι το γιο του και του είπε: 

“Αγόρι µου, ετοιµάσου αύριο να πάµε να παίξουµε µπάλα µε τους Πετρόπουλους”. 

“Μα δεν θα πάµε στη θεία Ρούλα, στην Κόρινθο;” ρώτησε ο Γιάννης. Ο Κώστας 

ζήτησε από το παιδί εξηγήσεις και αντιλήφθηκε τι είχε συµβεί. Κάλεσε τη Μαίρη και 

ακολούθησε ο εξής διάλογος:  

Κώστας: Τι πήγες και κανόνισες χωρίς να µου πεις κουβέντα! Εγώ έκανα τόσο κόπο 

για να κανονίσω µια εκδροµή και να παίξει και ο µικρός ποδόσφαιρο, και εσύ, χωρίς 

καν να µε ρωτήσεις, πήγες και κανόνισες άλλα! 

Μαίρη: Γιατί, µήπως εσύ µε ρώτησες; Και πού ήθελες εγώ να φανταστώ ότι ειδικά αυτό 

το Σάββατο αποφάσισες να πας εκδροµή; Και, στο κάτω κάτω, η Κόρινθος είναι κοντά. 

Μπορείς όποτε θέλεις να πεταχτείς  να µας δεις ή να πάµε όλοι µαζί. 

Κώστας: Ε, όχι και στην Κόρινθο όµως, βρε Μαίρη! Αφού το ξέρεις ότι µε τον Σταµάτη 

πάντα τσακώνοµαι για τα πολιτικά και δεν τον αντέχω. Και αυτό ακριβώς εννοώ: Εσύ, 

χωρίς να µε σκεφτείς, ξεκινάς για την Κόρινθο, συνεπώς ή θα µείνω µόνος στο σπίτι ή 

θα έρθω για να βλέπω τον Σταµάτη! Ωραία συνεννόηση! 

Μαίρη: ∆εν καταλαβαίνω γιατί δηµιουργείς πρόβληµα µε τον Σταµάτη, ενώ ο Γιάννης 

νιώθει τόση χαρά που θα κατεβούµε στην Κόρινθο! 

Κώστας: Άσε τώρα τον Γιάννη! Με τον Γιάννη θα µπορούσαµε να πάµε οπουδήποτε 

αλλού! Εγώ, λ.χ., γιατί διάλεξα τον Μαραθώνα; Μπορούσες και εσύ να διαλέξεις το 

Σούνιο ή τα Βίλια, λες και χάθηκαν τα µέρη! Αλλά είναι φανερό ότι το ήθελε και η 

∆ήµητρα, και έτσι όλοι σας διαλέξατε την Κόρινθο! 

Μαίρη: Άσ’ τα αυτά, Κώστα, δεν σου έφταιξε σε τίποτα η µαµά! 

∆ήµητρα (παρεµβαίνει): Κώστα, σε διαβεβαιώνω, δεν ήταν δική µου ιδέα. 

Κώστας: Εντάξει, ∆ήµητρα! Λες και δεν καταλαβαίνω ποιος ήθελε πρώτος να πάει στην 

κόρη του στην Κόρινθο! 

Γιάννης (παρεµβαίνει): Όµως, µπαµπά, τώρα που µας περιµένουν στην Κόρινθο… 

Κώστας: Σώπα εσύ! Έχεις τελειώσει τα αγγλικά σου; 
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Γιάννης: Όχι ακόµα. 

Κώστας: Πήγαινε αµέσως µέσα να τα τελειώσεις, γιατί, κακοµοίρη µου, άδικα το 

κάνουµε το ιδιαίτερο. Ο δάσκαλός σου δεν είναι ευχαριστηµένος. 

                …. 

Σε αυτό το σηµείο, θεωρούµε ότι και τα τέσσερα µέλη της οικογένειας αποχώρησαν 

και κλείστηκε καθένας µόνος του σε ένα δωµάτιο ή στην κουζίνα, πικραµένος, 

θυµωµένος, στεναχωρηµένος». 

 

Μέρος 3 (περίπου 3΄) 

Ο εκπαιδευτής λέει στους εκπαιδευόµενους: 

«Ας υποθέσουµε ότι και οι τέσσερις κρατούν κάθε µέρα προσωπικό ηµερολόγιο. 

Η άσκηση είναι η εξής: 

Χωριστείτε σε τέσσερις οµάδες µε στόχο να αναλάβετε έναν από τους τέσσερις 

ρόλους, όποιον σας αρέσει. Η πρώτη οµάδα θα γράψει από κοινού το ηµερολόγιο του 

Κώστα, η δεύτερη της Μαίρης, η τρίτη της ∆ήµητρας, η τέταρτη του Γιάννη. Επιλέξτε 

όποια οµάδα θέλετε, αρκεί οι οµάδες που θα σχηµατιστούν να είναι περίπου ισάριθµες. 

Γράψτε το ηµερολόγιο στο πρώτο πρόσωπο. Έχετε 12 λεπτά στη διάθεσή σας». 

 

Μέρος 4 (περίπου 15΄) 

Οι εκπαιδευτές γράφουν τα ηµερολόγια. 

 

Μέρος 5 (περίπου 15΄): 

Αφού όλες οι οµάδες γράψουν τα ηµερολόγια, ο εκπαιδευτής λέει στους 

εκπαιδευόµενους: «Ας υποθέσουµε ότι οι πόρτες των δωµατίων έµειναν ανοικτές και 

τα ηµερολόγια ξεχάστηκαν επάνω στα τραπέζια, έτσι που ο καθένας µπορούσε να 

διαβάσει τα ηµερολόγια όλων των άλλων… Θα διαβάζει λοιπόν µε τη σειρά κάθε 

οµάδα το ηµερολόγιό της, και οι άλλες οµάδες-πρόσωπα θα αντιδρούν (στο πρώτο 

ενικό) σαν να ήταν οι ρόλοι που διάβασαν στο ηµερολόγιο. Για παράδειγµα, αν 

διαβαστεί το ηµερολόγιο της οµάδας-Γιάννη και λέει, µεταξύ άλλων, “τι κρίµα που 

αύριο δεν θα παίξω µπάλα”, κάποιος από την οµάδα-Μαίρη θα εκφράσει πώς θα 

αντιδρούσε η Μαίρη αν διάβαζε αυτό το ηµερολόγιο του παιδιού της, λ.χ.: “Το καηµένο 

το παιδί, θα κλειστεί µέσα” κ.ο.κ. Από κάθε οµάδα-ρόλο θα µιλήσει όποιο µέλος 

επιθυµεί. Μπορεί να µιλήσει και ένα δεύτερο µέλος αν αισθάνεται την ανάγκη, αλλά 

πάντοτε στο πρώτο ενικό, σαν να είναι το άτοµο που υποδύεται. Θα θεωρήσουµε σε 

αυτή την περίπτωση ότι πρόκειται για τον εσωτερικό διάλογο του προσώπου. ∆εν 

επιτρέπονται σχόλια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τα σχόλιά σας θα γίνουν µετά». 
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∆ιαβάζονται ένα ένα τα ηµερολόγια και ύστερα από κάθε διάβασµα αντιδρούν οι 

υποδυόµενοι τους ρόλους, σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες. 

 

Μέρος 6 (περίπου 3΄) 

Ο εκπαιδευτής ευχαριστεί τους συµµετέχοντες για τη συνεισφορά τους. Τους 

εξηγεί πως ο σχολιασµός του περιστατικού που θα ακολουθήσει δεν θα πηγάζει από 

τις πραγµατικές απόψεις για το περιστατικό που τυχόν έχουν οι συµµετέχοντες, αλλά 

από αυτές που σχηµάτισαν στο πλαίσιο του ρόλου που ανέλαβαν. 

Στη συνέχεια, ζητάει από τους συµµετέχοντες να συγκροτήσουν οµάδες δύο ειδών. 

Οι µεν θα λειτουργούν ως σύµβουλοι (επαγγελµατίες επιστήµονες) του Κώστα και 

της Μαίρης και οι άλλοι ως σύµβουλοι (επαγγελµατίες επιστήµονες) της ∆ήµητρας. 

Κάθε οµάδα καλείται να απαντήσει στα εξής ερωτήµατα:  

Α) Τι έφταιξε και έφτασε η οικογένεια σε αυτή την κατάσταση, όπως φάνηκε τόσο 

από το περιστατικό όσο και από τα ηµερολόγια;  

Β) Αν στα ηµερολόγια διαφαίνονται σηµεία δηµιουργικής αντιµετώπισης της κρίσης 

ποιες θετικές πρακτικές υιοθετήθηκαν από τα µέλη της οικογένειας και γέννησαν 

ελπίδες για υπέρβαση της κρίσης;  

Γ) Τελικά, τι θα τους συµβουλεύατε; 

 

Μέρος 7 (περίπου 15΄) 

Οι οµάδες επεξεργάζονται τα ερωτήµατα και ύστερα µέσω του εκπροσώπου τους 

παρουσιάζουν τις απόψεις τους στην ολοµέλεια.  

 

Μέρος 8 (περίπου 25΄) 

Ο εκπαιδευτής καταγράφει στον πίνακα όσα εκφράζουν οι εκπρόσωποι των 

οµάδων, υπό µορφή γενικών συµπερασµάτων. ∆ηλαδή, για παράδειγµα, αν ο 

εκπρόσωπος της οµάδας-συµβούλου της ∆ήµητρας πει: «Θα τη συµβουλεύαµε να 

φροντίζει και µόνη της τον εαυτό της και να µην εξαρτάται από τους άλλους», ο 

εκπαιδευτής γράφει στον πίνακα: «Καθένας να έχει και τον προσωπικό του χώρο». 

Στη συνέχεια, σχολιάζει συνθετικά όσα γράφτηκαν στον πίνακα (σε συνεργασία µε 

τους συµµετέχοντες, πότε ρωτώντας τους και πότε καταγράφοντας νέες σκέψεις που 

διατυπώνουν εκείνη τη στιγµή). Κατά το σχολιασµό αυτό ο εκπαιδευτής κάνει 

γενικεύσεις, βασιζόµενος σε παραδείγµατα από τα ηµερολόγια και από το Μέρος 2, 

και επίσης φροντίζει να συνδεθούν τα διάφορα σχόλια µε θεωρητικές προσεγγίσεις 

που αφορούν τη λειτουργία της οµάδας, όπως: 
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• Η σηµασία του πλαισίου στο οποίο συντελείται ένα περιστατικό που 

εµπεριέχει τριβές. 

• Οι δυναµικές που αναπτύσσονται στο εσωτερικό µιας οµάδας. 

• Η λειτουργία της οµάδας ως συστήµατος. 

• Οι κανόνες της επικοινωνίας (ιδίως η καθαρή και έγκαιρη ανταλλαγή 

µηνυµάτων, η ενσυναίσθηση, η αποδοχή του άλλου, η αυτοκριτική διάθεση). 

Ο εκπαιδευτής φροντίζει να σταθεί στα σηµεία-κλειδιά που διαπιστώνει ότι 

αναδύονται από τη συζήτηση. 

Έτσι, ο πίνακας συµπληρώνεται. Κάποιος αναλαµβάνει να καταγράψει το τελικό 

προϊόν που υπάρχει στον πίνακα, ώστε αργότερα να διανεµηθεί στους συµµετέχοντες.  

 

Μέρος 9 (περίπου 9΄) 

Ο εκπαιδευτής ζητάει από τους εκπαιδευόµενους να αναφέρουν ορισµένα 

προσωπικά βιώµατα/περιστατικά που σχετίζονται µε τα παραπάνω. Ίσως αυτό γίνει 

και αυθόρµητα από τους ίδιους. Επίσης µπορεί να αναφέρει  κι ο ίδιος, ως έναυσµα, 

κάποιο δικό του περιστατικό. Φυσικά, αυτά τα περιστατικά αναµένεται να 

αναφερθούν συνοπτικά στο συγκεκριµένο στάδιο, γιατί οι συµµετέχοντες δεν είναι 

προετοιµασµένοι για µια περισσότερο αναλυτική παρουσίαση. 

 

Μέρος 10 (περίπου 4΄) 

Ο εκπαιδευτής καλεί τους συµµετέχοντες να διαλέξουν δύο από τα περιστατικά. Οι 

συµµετέχοντες που τα αφηγήθηκαν αναλαµβάνουν να τα φέρουν την επόµενη 

εβδοµάδα στην οµάδα προς αναλυτική επεξεργασία. Στο ενδιάµεσο διάστηµα θα 

συνεργαστούν µε τον εκπαιδευτή για τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η επεξεργασία 

(λ.χ. αν  θα χρησιµοποιηθεί η εκπαιδευτική τεχνική της Μελέτης Περίπτωσης ή του 

παιχνιδιού ρόλων ή της προσοµοίωσης κ.ο.κ.). 

 

Σχόλια 

Είναι φανερό ότι ο εκπαιδευτής προσπάθησε να διανυθούν όλα τα στάδια του 

«κύκλου της µάθησης». Σε αυτό συνέτεινε το γεγονός ότι ο σχεδιασµός του ήταν 

ενταγµένος στο πλαίσιο ενός προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, όπου κατά 

τεκµήριο επιδιώκεται η οργανική σύνδεση της πράξης µε τη θεωρία. 

Συγκεκριµένα, στο Μέρος 1 της άσκησης διανύεται το στάδιο της προετοιµασίας 

για δράση. Στο Μέρος 2 επιδιώκεται η συµµετοχή σε εµπειρία. Ωστόσο, είναι πιθανό 

σε αυτό το σηµείο ορισµένοι συµµετέχοντες να αρχίσουν να αναζητούν κάποια 

ερµηνεία του περιστατικού και να διαµορφώνουν κάποιες πρώτες υποθέσεις. Στο 



 8

µέτρο που συµβαίνει αυτό, βρισκόµαστε µπροστά σε ένα βασικό χαρακτηριστικό του 

«κύκλου της µάθησης»: ενώ εξακολουθούµε να αποκτούµε εµπειρίες, αρχίζουµε 

ταυτόχρονα να τις επεξεργαζόµαστε.  

Το Μέρος 3 αποτελεί γέφυρα προς τα Μέρη 4 και 5, στα οποία γίνεται µια πρώτη 

επεξεργασία της εµπειρίας από τους συµµετέχοντες, όχι άµεσα, αλλά από την οπτική 

γωνία των ρόλων που ανέλαβαν. Ταυτόχρονα, σε δεύτερο επίπεδο, είναι πιθανόν οι 

συµµετέχοντες, ενώ συντάσσουν τα ηµερολόγια και ύστερα αντιδρούν στο άκουσµά 

τους υποδυόµενοι ρόλους, να αρχίσουν να διαµορφώνουν και προσωπικές απόψεις 

αναφορικά µε την εµπειρία που βιώνουν.  

Στα Μέρη 6 και 7 γίνεται νέα επεξεργασία της εµπειρίας, αυτή τη φορά 

περισσότερο αντικειµενική και ολοκληρωµένη (από την οπτική γωνία των ρόλων των 

επιστηµόνων-συµβούλων). Μέσω αυτής της διεργασίας αναµένεται οι συµµετέχοντες 

να αρχίσουν να επεξεργάζονται πληρέστερα τις διάφορες πτυχές του περιστατικού, να 

εντοπίζουν τις  µεταξύ τους διασυνδέσεις, να τις επανεξετάζουν από νέα οπτική 

γωνία, να διαµορφώνουν περισσότερο τεκµηριωµένες απόψεις. Έτσι η επεξεργασία 

εµπλουτίζεται, φωτίζονται νέες πτυχές και άλλες προσλαµβάνουν καινούργιο νόηµα. 

Είναι πιθανόν, όσο γίνεται αυτό, ορισµένοι συµµετέχοντες να αρχίσουν να 

διαµορφώνουν απόψεις σχετικά µε τις θεωρητικές αναγωγές των επεξεργαζόµενων 

ζητηµάτων, χωρίς να το έχει ζητήσει ακόµα ο εκπαιδευτής. Αν συµβεί αυτό, 

πρόκειται για ένα ακόµα χαρακτηριστικό του «κύκλου της µάθησης»: πριν κλείσει 

τυπικά ένα στάδιο, αρχίζει στο πλαίσιό του να αναπτύσσεται το επόµενο. 

Στο Μέρος 8 γίνεται γενίκευση και θεωρητικοποίηση: ταξινοµούνται οι απόψεις που 

προήλθαν από την επεξεργασία της εµπειρίας, γίνεται σύνδεση µε θεωρητικές 

προσεγγίσεις, εξάγονται ευρύτερα συµπεράσµατα και γίνεται συνθετική κατανόηση 

των ζητηµάτων. Η διεργασία αυτή ολοκληρώνεται στο Μέρος 9 µε την κατάθεση 

προσωπικών βιωµάτων, που δείχνουν την ενσυναίσθηση των συµµετεχόντων σχετικά 

µε το µαθησιακό αντικείµενο. Στο µέτρο που ζήτησαν αυθόρµητα, χωρίς προτροπή 

του εκπαιδευτή, να γίνει η επεξεργασία των βιωµάτων τους, αναδύεται και πάλι το 

φαινόµενο να συνυπάρχουν σε ένα µέρος διδακτικής ενότητας δύο στάδια του 

«κύκλου της µάθησης». 

Στο 10ο Μέρος ο εκπαιδευτής οδηγεί την οµάδα στην έναρξη ενός νέου «κύκλου 

µάθησης», ζητώντας από τα µέλη να προετοιµαστούν για µια βαθύτερη και 

βιωµατική προσέγγιση του εξεταζόµενου ζητήµατος.  
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Παράδειγµα 2 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

         Αλέξης Κόκκος 

 



Παρακάτω παρατίθεται ένα κείµενο. Πρόκειται για αυθεντικό απόσπασµα από 

σχεδιασµό προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, τον οποίο συνέταξε ο 

υπεύθυνος του προγράµµατος και τον απηύθυνε σε εκείνους που θα έπαιρναν µέρος. 

Το κείµενο που επιλέξαµε για να επεξεργαστούµε αφορά το σχεδιασµό της 3ης κατά 

σειρά διδακτικής ενότητας αυτού του προγράµµατος και έχει τίτλο «Επικοινωνία και 

Λειτουργία Οµάδας». Ας σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα απευθύνθηκε σε υποψήφιους 

εκπαιδευτές που είχαν επανειληµµένα εκδηλώσει ενδιαφέρον να συµµετάσχουν σε 

αυτό. 

Πρώτα παραθέτουµε το αυθεντικό κείµενο και στη συνέχεια σας προτρέπουµε να 

εκπονήσετε µια άσκηση µε αφορµή αυτό. 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 3ης ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ» 

 

Σκοπός  

Σκοπός της ενότητας είναι να βοηθήσει τους συµµετέχοντες να εµβαθύνουν στη 

θεωρητική και πρακτική πλευρά των θεµάτων της επικοινωνίας (προφορικής, 

γραπτής, σώµατος) και της συνεργασίας στο χώρο της διδασκαλίας: Να µπορούν να 

επικοινωνούν αποτελεσµατικά, να συνεργάζονται εποικοδοµητικά και να παρακινούν 

τους εκπαιδευόµενους για αποτελεσµατική µάθηση, µε την κατανόηση των 

δυναµικών χαρακτηριστικών της οµάδας και των ιδιαιτεροτήτων της 

προσωπικότητας κάθε ατόµου. 

Περιεχόµενα Ώρες 

1. Ορισµός της επικοινωνίας 2 

2. Λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία 4 

3. Αντιµετώπιση συγκρούσεων 7 

4. ∆υναµική της οµάδας 4 

5.  Ο ρόλος του εκπαιδευτή-εµψυχωτή 3 

20 

       

 

Εκπαιδευτικές τεχνικές 

14 ώρες θεωρητική εκπαίδευση 

6 ώρες πρακτική – παρουσιάσεις – κριτική 
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ΑΣΚΗΣΗ 

Α. Εξετάστε προσεκτικά και αξιολογήστε το παραπάνω κείµενο. Προσπαθήστε να 

απαντήσετε σε όσο περισσότερα από τα παρακάτω ερωτήµατα µπορείτε. 

Πώς κρίνετε: 

1. Το στόχο στον οποίο αναφέρεται το κείµενο (συγκεκριµένα, κρίνετε τη σχετική 

παράγραφο, πρώτον από άποψη στοχοθεσίας και δεύτερον από άποψη 

εκπαιδευτικής µεθοδολογίας). 

2.  Τη διασύνδεση του στόχου µε τα περιεχόµενα. 

3. Την εκπαιδευτική άποψη που ενυπάρχει στο τµήµα του κειµένου που αναφέρεται 

στις εκπαιδευτικές τεχνικές. Ιδιαίτερα κρίνετε την κατανοµή του χρόνου στις δύο 

αναφερόµενες τεχνικές (14 και 6 ώρες αντίστοιχα). Επίσης αναρωτηθείτε εάν θα 

ήταν δυνατόν να αφιερωθούν περισσότερες ώρες σε εκπαιδευτικές τεχνικές που 

προωθούν την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων και συνακόλουθα τη 

µάθηση µέσω της πράξης. 

Απαντήστε στα παραπάνω τρία ερωτήµατα ξεχωριστά, αφιερώνοντας 10 σειρές για 

κάθε απάντηση. Στη συνέχεια, µε βάση όσα γράψατε, εξετάστε το κείµενο ως σύνολο 

και απαντήστε στα ακόλουθα. 

4. Ποια εκπαιδευτική πρόθεση διακρίνετε να ενυπάρχει στο σύνολο του κειµένου: Ο 

συντάκτης, ως εκπαιδευτής, θα ακολουθήσει εκπαιδευτικές τεχνικές που 

προωθούν κυρίως την ενεργητική συµµετοχή ή τη µεταβίβαση γνώσεων; Πώς 

τεκµηριώνετε την άποψή σας; (10 σειρές) 

5. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που πιστεύετε ότι θα ακολουθήσει ο συντάκτης, ως 

εκπαιδευτής, αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των 

εκπαιδευόµενων στους οποίους απευθύνεται; Πιθανολογείτε ότι θα  οδηγήσουν σε 

αποτελεσµατική µάθηση; Πώς τεκµηριώνετε την άποψή σας; (10 σειρές) 

6. Αν όχι, πώς θα επανασυντάσσατε εσείς το κείµενο ώστε να επιτύχετε αυτούς τους 

στόχους; (Κάντε το! Τι θα προσθέτατε; Τι θα αφαιρούσατε; Τι θα αλλάζατε;) 

 

Είναι σηµαντικό να απαντήσετε γραπτά στα παραπάνω ερωτήµατα, γιατί έτσι θα 

ασκηθείτε να κρίνετε –αλλά και να συντάσσετε– κείµενα που αφορούν το σχεδιασµό 

και τις επιλογές εκπαιδευτικών τεχνικών. 

Μια ενδεικτική δική µας απάντηση παρουσιάζεται αµέσως παρακάτω. 

 

Απάντηση στα έξι ερωτήµατα της άσκησης 
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1. Οι απόψεις που εµπεριέχονται στη διατύπωση της παραγράφου που αναφέρεται 

στο στόχο της ενότητας είναι γεγονός ότι, από πρώτη άποψη, φαίνονται αρκετά 

ικανοποιητικές. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία, διαφαίνεται η πρόθεση να 

αναπτυχθούν τόσο γνώσεις όσο και δεξιότητες όσον αφορά το µαθησιακό 

αντικείµενο. ∆εύτερον, σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική µεθοδολογία, 

εκδηλώνεται η πρόθεση οι εκπαιδευόµενοι να µάθουν τόσο µέσω της πρόσληψης 

θεωρητικών γνώσεων όσο και µέσω της πράξης. 

Ωστόσο, µια πιο προσεκτική µελέτη της σχετικής παραγράφου οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι ο συντάκτης της, ανεξάρτητα από προθέσεις, δεν έχει 

αφοµοιώσει σε βάθος τις αρχές και τις µεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων. α) Σε 

ό,τι αφορά τη στοχοθεσία: ∆εν γίνεται διάκριση ανάµεσα στο σκοπό και τους 

στόχους. Επίσης δεν είναι η ορατή η στοχοθεσία σε επίπεδο στάσεων. β) Σε ό,τι 

αφορά την εκπαιδευτική µεθοδολογία: Υπάρχει ένδειξη ότι δίνεται έµφαση στη 

θεωρητική ανάπτυξη των θεµάτων σε βάρος της µάθησης µέσω της πράξης 

(χρησιµοποιείται ως λέξη-κλειδί το ρήµα «εµβαθύνουν», που παραπέµπει σε 

θεωρητικές προσεγγίσεις). Επίσης υπάρχει η ένδειξη ότι ο συντάκτης υιοθετεί 

ενδόµυχα το µοντέλο της κάθετης µεταβίβασης γνώσεων και όχι το µοντέλο της 

ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευόµενων (χρήση του ρήµατος «βοηθήσει»). 

Βεβαίως, προς το παρόν πρόκειται µόνο για ενδείξεις προθέσεων. Για να 

µπορέσουµε να µιλήσουµε για αποδείξεις χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία. 

2. Ο στόχος, έστω µε τις ελλείψεις που παρουσιάζει, είναι αρκετά καλά 

συνδεδεµένος µε τα περιεχόµενα. Αυτό δείχνει ότι ο συντάκτης, αν και δεν 

γνωρίζει σε βάθος τη µεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων, έχει ικανοποιητικό 

επιστηµονικό επίπεδο και εµπειρία στην υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων, 

είναι εποµένως σε θέση να κάνει τη λογική διασύνδεση µεταξύ στόχου και 

γνωστικών αντικειµένων. 

3. Εδώ φαίνονται πιο καθαρά οι µεθοδολογικές αδυναµίες του κειµένου. Η 

κατανοµή του χρόνου (14 ώρες θεωρία – 6 ώρες πρακτική, παρουσιάσεις, 

κριτική) υποδηλώνει ότι δίνεται έµφαση στη µεταβίβαση γνώσεων από τον 

εκπαιδευτή στους εκπαιδευόµενους σε βάρος της µάθησης µέσω της πράξης και 

της συµµετοχικής διαδικασίας. Αυτό γίνεται ακόµα πιο εµφανές αν 

συνυπολογιστεί το γεγονός ότι τα θέµατα που αναφέρονται στα περιεχόµενα 

προσφέρονται όλα για εφαρµογή συµµετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Επίσης 

δεν είναι καθόλου σαφές σε ποια από τα θέµατα θα εφαρµοστεί η θεωρητική 

εκπαίδευση και σε ποια η πρακτική, γεγονός που υποδηλώνει αδυναµίες στο 

σχεδιασµό του συντάκτη. 
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4. Ο συνδυασµός των απαντήσεων στα ερωτήµατα 1 και 3 δείχνει ότι ο συντάκτης, 

όταν έρθει η ώρα να εφαρµόσει όσα σχεδίασε και να εκπαιδεύσει, είναι πολύ 

πιθανό να ακολουθήσει την ενδόµυχη αξιωµατική θέση του υπέρ του µοντέλου 

της κάθετης µεταβίβασης γνώσεων, τόσο στη διάρκεια της «θεωρητικής 

εκπαίδευσης» όσο και στη διάρκεια της «πρακτικής» (λ.χ. µονοπωλώντας το λόγο 

κατά τη διάρκεια της «κριτικής»). 

5. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που πιθανολογήσαµε ότι θα ακολουθήσει ο συντάκτης 

ως εκπαιδευτής δεν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των 

εκπαιδευόµενων. Εκείνοι είχαν επανειληµµένα εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για 

το πρόγραµµα, δείχνοντας διάθεση για ενεργητική συµµετοχή. Συνεπώς, οι 

τεχνικές µεταβίβασης γνώσεων που υποθέτουµε ότι θα ακολουθήσει ο 

εκπαιδευτής (πολλές εισηγήσεις, περιορισµένος διάλογος, µειωµένη χρήση των 

άλλων συµµετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών) θα βρίσκονται σε δυσαρµονία µε 

τις ανάγκες των εκπαιδευόµενων. Η µάθηση λοιπόν δεν αναµένεται να είναι 

αποτελεσµατική, γιατί αντιστρατεύεται µία από τις βασικές αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 

6. Το κείµενο µπορεί να επανασυνταχθεί προς τη θετική κατεύθυνση µε πολλούς 

τρόπους. Ένας από αυτούς προτείνεται αµέσως παρακάτω. Όπως θα 

διαπιστώσετε, δίνεται έµφαση: α) στη διάκριση σκοπού και στόχων β) στη σαφή 

αναφορά σε στόχους που αφορούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις γ) στην 

αναλυτική περιγραφή των εκπαιδευτικών τεχνικών που θα ακολουθηθούν, µέσα 

από την οποία διαφαίνεται η πρόθεση να δοθεί έµφαση σε εκείνες που προωθούν 

την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων.  

 

3Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ» 

Σκοπός 

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόµενοι τις βασικές αρχές 

της επικοινωνίας και της δυναµικής της οµάδας και να αναπτύξουν τις ικανότητές 

τους καθώς και τη διάθεσή τους για αποτελεσµατική επικοινωνία στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διεργασίας. 

Στόχοι 

Στο επίπεδο των γνώσεων 

 Να αντιληφθούν οι συµµετέχοντες τα στοιχεία της επικοινωνίας καθώς και τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτά λειτουργούν. 



 Να προσδιορίζουν τις ικανότητες που χρειάζονται για αποτελεσµατική 

επικοινωνία και διαπραγµάτευση. 

 Να προσδιορίζουν τη δοµή της οµάδας, τους διάφορους ρόλους και τις 

αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των µελών της. 

 Να προσδιορίζουν το ρόλο και τις ικανότητες του εκπαιδευτή-εµψυχωτή. 

Στο επίπεδο των δεξιοτήτων 

 Να αναπτύξουν οι συµµετέχοντες την ικανότητα για επικοινωνία, για υποκίνηση 

των εκπαιδευόµενων, για αντιµετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων, για 

διαµόρφωση συνεργατικών σχέσεων. 

 Να βασίζονται στις επικοινωνιακές τους ικανότητες, ώστε να ανάγονται σε 

εκπαιδευτές-εµψυχωτές της οµάδας. 

Στο επίπεδο των στάσεων 

 Να ευαισθητοποιηθούν οι συµµετέχοντες στη σηµασία της διεργασίας της 

επικοινωνίας, τόσο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης όσο και γενικότερα. 

 Να ενισχυθεί η διάθεσή τους να επικοινωνούν ανοικτά, µε ειλικρίνεια, µε 

σεβασµό της προσωπικότητας του συνοµιλητή. 

 Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην εµψυχωτική λειτουργία του 

εκπαιδευτή. 

Περιεχόµενα 

Θέµατα         Ώρες 

1. Ορισµός της επικοινωνίας         2 

2. Λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία       3 

3. Αντιµετώπιση συγκρούσεων        6 

4. ∆υναµική της οµάδας         4 

5. Ο ρόλος του εκπαιδευτή-εµψυχωτή       3 

          18 

 

Εκπαιδευτικές τεχνικές 

Στο θέµα 1:  

Ο εκπαιδευτής χρησιµοποιεί τις τεχνικές του καταιγισµού ιδεών και των 

ερωτήσεων – απαντήσεων προκειµένου να γίνει επεξεργασία του ορισµού της 

επικοινωνίας (µία ώρα). Την επόµενη ώρα οι εκπαιδευόµενοι, χωρισµένοι σε οµάδες, 

ανταλλάσσουν εµπειρίες σχετικά µε περιστατικά λειτουργικής και µη λειτουργικής 

επικοινωνίας. 

Στο θέµα 2:  
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Γίνεται παιχνίδι των ρόλων (δύο ώρες). Ένας εκπαιδευόµενος υποδύεται το ρόλο 

του εκπαιδευτή. Εισηγείται ένα ζήτηµα στην οµάδα και γίνεται διάλογος γύρω από 

αυτό. Στη συνέχεια εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι σχολιάζουν όσα συνέβησαν στο 

παιχνίδι και επεξεργάζονται τα στοιχεία της λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας 

που προέκυψαν. Την τρίτη ώρα ο εκπαιδευτής παρουσιάζει (µε µικρή εισήγηση) 

ορισµένα θεωρητικά στοιχεία για τις δύο αυτές µορφές επικοινωνίας και γίνεται 

συζήτηση µε τους εκπαιδευόµενους. Η εισήγηση-συζήτηση ενισχύεται από την 

ανάλυση µαγνητοφωνηµένων διαλόγων (λεκτική επικοινωνία) και 

βιντεοσκοπηµένων συναναστροφών χωρίς ήχο (µη λεκτική επικοινωνία). 

Στο θέµα 3:  

α. Γίνεται άσκηση (µε την τεχνική της Μελέτης Περίπτωσης) µε θέµα την 

αντιµετώπιση τριβών στην καθηµερινή πρακτική (µια ώρα). Την επόµενη ώρα 

γίνεται θεωρητική αναγωγή (µικρή εισήγηση) στις αρχές αντιµετώπισης των 

συγκρούσεων. Ακολουθεί συζήτηση. 

β. Γίνεται άσκηση (µε την τεχνική της προσοµοίωσης) µε θέµα την υποκίνηση και 

την εµψύχωση (3-4 παίκτες). Επιλέγεται θέµα από το πεδίο της διδασκαλίας. Στο 

τέλος γίνεται συζήτηση που αφορά τις αρχές αντιµετώπισης των συγκρούσεων. 

∆ιάρκεια: Μία ώρα. 

γ. Γίνεται παιχνίδι ρόλων σε ένα ζήτηµα σχετικό µε την επικοινωνία µεταξύ δύο-

τριών εκπαιδευόµενων. Το περιστατικό βιντεοσκοπείται και στη συνέχεια αναλύεται 

µέσα από συζήτηση. ∆ιάρκεια: ∆ύο ώρες. 

δ. Γίνεται παιχνίδι των ρόλων (πέντε πρόσωπα). Ένας εκπαιδευόµενος υποδύεται τον 

εκπαιδευτή, που επιχειρεί να επιλύσει τη διαφωνία µεταξύ τεσσάρων 

προσώπων/εκπαιδευόµενων, τα οποία υποδύονται εκπαιδευόµενοι. Στη συνέχεια 

σχολιάζεται το περιστατικό και συνδέεται µε το θεωρητικό του πλαίσιο (συζήτηση). 

∆ιάρκεια: Μία ώρα. 

Θέµα 4: Γίνεται εισήγηση 20΄ από τον εκπαιδευτή µε θέµα τη δυναµική της οµάδας. 

Στη διάρκεια της εισήγησης εφαρµόζεται και η τεχνική των ερωτήσεων – 

απαντήσεων. Ακολουθεί συζήτηση. Την επόµενη ώρα οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται 

σε µικρές οµάδες, όπου ανταλλάσσουν εµπειρίες και επεξεργάζονται ζητήµατα 

σχετικά µε τη δυναµική των σχέσεων που αναπτύσσονται σε µια οµάδα, ιδιαίτερα σε 

οµάδα εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Από τις οµάδες ζητείται να επιλέξουν και να 

παρουσιάσουν στην ολοµέλεια ένα θετικό και ένα αρνητικό παράδειγµα. Την τρίτη 

ώρα γίνονται οι παρουσιάσεις αυτές και στη συνέχεια ο εκπαιδευτής, σε διάλογο µε 

τους εκπαιδευόµενους, προβαίνει σε ανάλυση των παραδειγµάτων και σε σύνθεση 

των απόψεων. Την τέταρτη ώρα ο εκπαιδευτής µε µια σύντοµη εισήγηση-
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επισκόπηση συνδέει την τελευταία αυτή συζήτηση µε το θεωρητικό πλαίσιο της 

δυναµικής της οµάδας το οποίο παρουσίασε στην αρχική του εισήγηση. 

Θέµα 5: Ο εκπαιδευτής διανέµει στους εκπαιδευόµενους ένα ερωτηµατολόγιο που 

αναφέρεται στο ρόλο του εκπαιδευτή-εµψυχωτή. Οι εκπαιδευόµενοι το 

συµπληρώνουν κατ’ ιδίαν. Στη συνέχεια συγκροτούν µικρές οµάδες, όπου 

ανταλλάσσουν τα όσα έγραψαν. Κάθε οµάδα συντάσσει ένα κείµενο για το ρόλο του 

εκπαιδευτή-εµψυχωτή. Τα κείµενα διαβάζονται στην ολοµέλεια. Ακολουθεί 

συζήτηση µε τον εκπαιδευτή. Τέλος ο εκπαιδευτής προβαίνει σε σύνθεση των 

απόψεων κάνοντας µια µικρή εισήγηση-ανακεφαλαίωση. Συνολική διάρκεια:Τρεις 

ώρες. 

 

Σχόλια 

Η άσκηση που µόλις ολοκληρώσατε έχει ενδιαφέρον για τους εξής λόγους: 

Πρώτον, πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγµα από την καθηµερινή πρακτική 

της εκπαίδευσης ενηλίκων σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική µεθοδολογία: Πολλοί 

εκπαιδευτές έχουν υψηλό επιστηµονικό επίπεδο και εµπειρία στην υλοποίηση 

προγραµµάτων. Επίσης αρκετοί έχουν την πρόθεση να ακολουθήσουν συµµετοχικές 

εκπαιδευτικές τεχνικές. Όµως, συχνά, µην έχοντας κατανοήσει βαθύτερα τη 

µεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων, ρέπουν προς τον παραδοσιακό τρόπο 

εκπαίδευσης, που έγκειται στη µεταβίβαση γνώσεων στους εκπαιδευόµενους. Η 

πρακτική αυτή οδηγεί συνήθως σε ρηχά εκπαιδευτικά αποτελέσµατα και ταυτόχρονα 

αφήνει τους εκπαιδευόµενους ανικανοποίητους όσον αφορά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

∆εύτερον, το παράδειγµα αυτό δείχνει εύγλωττα τη σηµασία που έχει ο 

κατάλληλος, αναλυτικός σχεδιασµός κάθε διδακτικής ενότητας και, ευρύτερα, κάθε 

τµήµατος ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος, όπως είναι αυτό που εξετάσαµε 

(«Επικοινωνία και Λειτουργία Οµάδας»). Ο ακριβής προσδιορισµός των στόχων, η 

διασύνδεσή τους όχι µόνο µε τα θέµατα του περιεχοµένου αλλά και µε τις 

ακολουθητέες εκπαιδευτικές τεχνικές, η αναλυτική περιγραφή των τελευταίων καθώς 

και ο προσανατολισµός τους προς την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων 

αποτελούν βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση της ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας κάθε εκπαιδευτικής πρακτικής.  


