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Εισαγωγή
Τα άτομα με αναπηρία συναντούν περισσότερα εμπόδια από άλλους ανθρώπους στο να αποκτήσουν και 
να διατηρήσουν μια θέση εργασίας ή μια εθελοντική θέση. Χρειάζονται εξατομικευμένη επαγγελματική 
υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους ειδικούς σε θέματα απασχόλησης. Η επαγγελματική 
υποστήριξη πρέπει να είναι εξειδικευμένη για την αναπηρία και να στοχεύει στη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ των απαιτήσεων του χώρου εργασίας και των ικανοτήτων που προσφέρει το 
άτομο με αναπηρία. Ο σύμβουλος εργασίας αξιολογεί τις ανάγκες τόσο του εργοδότη όσο και του 
εργαζομένου, προσαρμόζοντας τις συνθήκες ώστε να ευδοκιμήσουν και οι δύο.  

Η μεθοδολογία της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών είναι μια μέθοδος διάδοσης πληροφοριών 
(Anderson & Taira, 2018). Η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορους τομείς για την 
αποτελεσματική διάδοση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε να φτάσει σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να προσλάβει έναν έμπειρο 
εκπαιδευτή ο οποίος εκπαιδεύει μία μικρή ομάδα τοπικών εκπαιδευτών στις απαραίτητες ικανότητες, 
οι οποίοι με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους συναδέλφους και τοπικούς εργοδότες 
για να υιοθετήσουν αυτές τις ικανότητες (Frank, Becker Haimes, & Kendall, 2020).

Αυτό το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή, μαζί με το Βιβλίο Δραστηριοτήτων για εκπαιδευτές και συν-
εκπαιδευτές, δίνει μια βαθιά, βασική γνώση για να αναπτυχθούν οι δεξιότητές του Εκπαιδευτή.  
Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, και με βάση αυτό το περιεχόμενο, οι γνώσεις του  
Εκπαιδευτή θα επιτρέψουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων με 
αναπηρία. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να διευρύνουν τις πιθανότητες 
απασχόλησής τους και να υποστηρίξουν τους ομότιμούς τους προς ή στην αγορά εργασίας.

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως στόχο να σας προετοιμάσει για την εκπαίδευση των συν-εκπαιδευτών 
και των υποστηρικτών ομότιμων. Υπάρχουν αρκετές ικανότητες που είναι ίδιες για τον εκπαιδευτή, 
τον συν-εκπαιδευτή και τον υποστηρικτή ομότιμων. Σε όλο το εγχειρίδιο, οι ενότητες σας παρέχουν 
ευκαιρίες να γνωρίσετε το υλικό και τις ασκήσεις, εφαρμόζοντάς τα αρχικά στον εαυτό σας.

Η ανάπτυξη του προγράμματος ”Train the Competent”

Το πρόγραμμα Train the Competent αναπτύχθηκε μέσω ενός διεθνούς προγράμματος. Οι συμμετέχοντες 
οργανισμοί προέρχονταν από τη Βόρεια, τη Νότια, την Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται 
για χώρες με διαφορετικό κοινωνικό προφίλ και πολιτισμικό υπόβαθρο. Τα δύο βιβλία, το παρόν 
εγχειρίδιο και το βιβλίο δραστηριοτήτων, γράφτηκαν με τη συνεργασία εννέα οργανισμών. Η ομάδα 
του έργου αποτελούνταν από εκπαιδευτές, καθηγητές, ψυχολόγους, ειδικούς σε θέματα επικοινωνίας 
καθώς και εμπειρογνώμονες στον τομέα της αναπηρίας. Ενώ μοιραζόμασταν τις εμπειρίες μας, 
τις βέλτιστες πρακτικές και τις νέες μεθόδους, διαμορφώναμε συνεχώς τις απόψεις ο ένας του 
άλλου. Βρήκαμε νέα κοινά σημεία, καθώς και αποτελεσματικές και καινοτόμες προσεγγίσεις για την 
εξατομικευμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στόχος ήταν να μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη 
μέσα σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια.
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Για να αποδείξουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει, πραγματοποιήσαμε δοκιμές και αξιολογήσεις. Πρώτον, 
δοκιμάσαμε τις ενότητες του Εγχειριδίου με την ομάδα έργου. Αποκτήσαμε γνώσεις και μάθαμε 
σχετικά με τον τρόπο εκπαίδευσης μελλοντικών εκπαιδευτών και συν-εκπαιδευτών.  Ήμασταν σε 
θέση να δημιουργήσουμε, από το υλικό που αναπτύχθηκε συλλογικά, ένα πρόγραμμα κατάρτισης 
σε μια εργαλειοθήκη εκπαιδευτών. Ανακαλύψαμε πόσο σημαντικό ήταν να προσαρμόσουμε το 
περιεχόμενο και τις ασκήσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες πρόσβασης των ομάδων 
στόχου. Τέλος, δοκιμάσαμε τους εαυτούς μας ως εκπαιδευτές με επιτυχία σε εξωτερικές 
κοινότητες σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες: Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Νορβηγία, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανατροφοδότηση που λάβαμε από τους συμμετέχοντες, υποστηρικτές ομότιμων και συν-
εκπαιδευτές, ήταν εξαιρετική με δείκτη ικανοποίησης 95%. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι το υλικό 
λειτουργεί αποτελεσματικά σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η 
εμπειρία και για εσάς και για τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευσή σας.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εγχειρίδιο και το Βιβλίο Δραστηριοτήτων;  

Αν κοιτάξετε τον πίνακα περιεχομένων του εγχειριδίου των εκπαιδευτών, θα δείτε τη λογική και  
τις λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο οι έξι ενότητες βασίζονται η μία στην άλλη.  
Τα θέματα υποδεικνύουν τους τομείς στους οποίους αξίζει να ενημερωθείτε. Αυτό θα σας επιτρέψει 
να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευσή σας να βρουν τον κατάλληλο τομέα για να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δεξιότητές τους και να βρουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανάπτυξής τους.

Το Εγχειρίδιο ξεκινά με τις Ειδικές Γνώσεις για την Αναπηρία, όπου η έμφαση δίνεται στη θετική 
στάση απέναντι στην αναπηρία. Αυτή η ενότητα παρέχει σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες 
για τις κοινωνικές, προσωπικές και πολιτικές πτυχές της αναπηρίας, ώστε να σας βοηθήσει να 
αναστοχαστείτε τις δικές σας στάσεις και να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς.  Η ενότητα Αυτογνωσία και ο Αναστοχασμός σας βοηθάει να κάνετε αλλαγές και  
να εστιάσετε στα δυνατά σας σημεία, να προβληματιστείτε για το ποιοι είστε, πως βλέπετε τον 
εαυτό σας και τη σημασία των άλλων στη δημιουργία της ταυτότητάς σας. Όσο περισσότερο 
γνωρίζετε τον εαυτό σας τόσο καλύτερα θα μπορείτε να διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας.  
Η Συναισθηματική Διαχείριση είναι μια κρίσιμη ικανότητα. Σας βοηθά να έρθετε πιο κοντά στους 
άλλους και να ξεπεράσετε τις προκλήσεις της κοινωνικής ζωής, σας επιτρέπει να ελέγχετε τη 
συμπεριφορά, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις σας.

Όλη αυτή η γνώση αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεστε στις κοινωνικές 
προσδοκίες μέσω της Επικοινωνίας. Αυτή η ενότητα αυξάνει την ευαισθητοποίηση για τον τρόπο 
με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι και παρέχει εκπαιδευτικές προτάσεις που προάγουν τις 
αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Θα μάθετε να προσαρμόζετε τις τεχνικές επικοινωνίας 
σας ώστε να παρέχετε αποτελεσματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις επικοινωνιακές 
ανάγκες των εκπαιδευομένων σας. Στην ενότητα Αυτοδιαχείρισης παρέχονται γνώσεις για το πως 
να ενισχύσετε την αυτονομία και την ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία. Παρέχει πρακτική 
κατάρτιση σε κοινωνικές, προσωπικές και εργασιακές δεξιότητες και συμπεριφορές. Ως εκπαιδευτής 
θα είστε υπεύθυνος για το σύνολο της κατάρτισης. Η έκτη ενότητα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σας 
δίνει μια σαφή εικόνα σχετικά με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την προετοιμασία που χρειάζεστε 
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για να αναπτύξετε αποτελεσματικά το περιεχόμενο της εκπαίδευσής σύμφωνα με τις ανάγκες των 
συμμετεχόντων σας. Επίσης, όπως και στις άλλες ενότητες, υπάρχει ένας κατάλογος συνδεδεμένων 
δραστηριοτήτων που σας βοηθούν να κατακτήσετε και να εξασκηθείτε στο περιεχόμενο, καθώς και 
στο πως να οργανώσετε μια εκπαιδευτική συνεδρία.

Το Βιβλίο Δραστηριοτήτων για εκπαιδευτές και συν-εκπαιδευτές περιέχει τις θεωρητικές και 
πρακτικές γνώσεις με κατανοητό τρόπο. Η έκτη ενότητα Πώς να γίνω Συν-εκπαιδευτής και 
Υποστηρικτής Ομότιμων βοηθά τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τις γνώσεις τους  
και να κατανοήσουν ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 
των δραστηριοτήτων και ασκήσεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν περιγραφές και οδηγίες που  
βοηθούν εσάς και τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευσή σας να κατακτήσετε και να εξασκήσετε  
το περιεχόμενο με αποτελεσματικό τρόπο.

Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του εξατομικευμένου προγράμματος κατάρτισης;

Επικεντρώνεται στην ικανότητα και όχι στην αναπηρία. Εσείς, ως εκπαιδευτής, μπορείτε να 
επιλέξετε ποιες ενότητες ή μέρη των ενοτήτων θα αξιοποιήσετε ανάλογα με τους στόχους, τις 
ανάγκες και τις προηγούμενες γνώσεις των εκπαιδευομένων σας. Μπορείτε να επιλέξετε ποια 
δραστηριότητα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των εκπαιδευομένων σας, η οποία θα τους 
βοηθήσει καλύτερα να μάθουν, να εξασκηθούν και να κατακτήσουν δεξιότητες που σχετίζονται  
με την απασχολησιμότητα. 

Μπορείτε να επιλέξετε τις δραστηριότητες που ταιριάζουν καλύτερα στην ετοιμότητα, στις 
δεξιότητες και στην αναπηρία των συμμετεχόντων. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές των ασκήσεων 
και χρήσιμες συμβουλές για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων για εκπαιδευόμενους που ζουν 
με διαφορετικές αναπηρίες, μαζί με διάφορα φύλλα εργασίας και φυλλάδια.

Τι διασφαλίζει ότι μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι ως εκπαιδευτές; 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας για να γίνετε εκπαιδευτής στο πρόγραμμα Train the Competent, θα 
γνωρίσετε την προσέγγιση της αφήγησης ιστοριών για την ενίσχυση της μάθησης. Είτε αφηγείστε τις 
δικές σας ιστορίες, είτε εμπνευσθείτε από τη λογοτεχνία, τις ταινίες ή ένα θεατρικό έργο, οι ιστορίες 
θα φωτίσουν το δρόμο και θα βοηθήσουν εσάς και τους εκπαιδευόμενους σας να κατανοήσετε τα 
πράγματα πιο εύκολα. Ταυτόχρονα, βοηθούν εσάς και τους εκπαιδευόμενους σας να φανταστείτε τον 
εαυτό σας στη θέση κάποιου άλλου και να καταλάβετε πως μια ιστορία μπορεί να μεταμορφωθεί όταν 
τη δείτε από μια διαφορετική και νέα οπτική γωνία. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος θα 
έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε βίντεο με ομιλίες TED.  Τα βίντεο βοηθούν να αποκτήσετε 
βαθύτερη γνώση για κάθε θέμα σε νέα πλαίσια και με διασκεδαστικό τρόπο. Θα βρείτε επίσης 
πρόσθετη επαγγελματική βιβλιογραφία για κάθε ενότητα, η οποία θα σας βοηθήσει να βρείτε νεότερη 
επαγγελματική βιβλιογραφία και υλικό στο μέλλον. Επιπλέον, θα αναπτύξετε δεξιότητες σχετικά με το 
πως να βρίσκετε τις πιο πολύτιμες πληροφορίες και να ενημερώνεστε ως εκπαιδευτής.

Απολαύστε το εκπαιδευτικό σας ταξίδι!
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Ενότητα 1.
Ειδικές Γνώσεις για την Αναπηρία

Πλαίσιο
Η στάση των ανθρώπων προς την αναπηρία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και 
βλέπουν τα άτομα με αναπηρία. Είναι σημαντικό να δώσουμε στους εκπαιδευτές μια βάση ώστε να 
κατανοήσουν πώς να σκέφτονται την αναπηρία ώστε να προάγεται η ισότητα και η συμπερίληψη. 
Η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου 
τα άτομα με αναπηρία μπορούν να εξελίσσονται και όπου η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ατόμων με 
αναπηρία και ατόμων χωρίς αναπηρία είναι ο κανόνας.

Στόχοι
Αυτή η ενότητα στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευτές έχουν σχετικές γνώσεις για την αναπηρία 
που θα τους βοηθήσουν κατά την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Στόχος είναι η διεύρυνση των 
αντιλήψεων τους για την αναπηρία και η παροχή σύγχρονων πληροφοριών σχετικά με τις κοινωνικές, 
προσωπικές και πολιτικές πτυχές της αναπηρίας που θα τους βοηθήσουν να σκεφτούν για τις δικές 
τους στάσεις. Αυτό θα ενισχυθεί συζητώντας τις νομικές πτυχές των δικαιωμάτων και ευθυνών της 
αναπηρίας όπως ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία. Θα καλυφθούν επίσης ορισμένες πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία για να 
κατανοηθούν καλύτερα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, καθώς και πώς να 
ξεπεραστούν και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς.

Δομή
Η ενότητα έχει τρία κεφάλαια:

 1.  Οι έννοιες και τα μοντέλα της αναπηρίας
 2.  Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
 3.  Πρακτικές πληροφορίες για διάφορες αναπηρίες
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•  Κατανόηση  ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να βλέπεις την αναπηρία.
•   Ανάπτυξη  της ευαισθητοποίησης για το πώς ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε την 

αναπηρία επηρεάζει τη θέση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.
•  Ανάπτυξη  γνώσης για τον πολιτισμό της αναπηρίας.

1. Οι έννοιες και τα μοντέλα της αναπηρίας

Στόχοι

1.1  Οι έννοιες και τα μοντέλα της αναπηρίας
1.2  Ο πολιτισμός της αναπηρίας
1.3  Οι επιρροές στην  ταυτότητα της αναπηρίας

 2.5 ώρες

•   Τι είναι η αναπηρία;
•   Γιατί είναι ο τρόπος που βλέπουμε την αναπηρία σημαντικός;
•   Τι είναι ο πολιτισμός της αναπηρίας;
•   Τι επηρεάζει την ταυτότητα ενός ανθρώπου;

•    Δραστηριοτητα 1.1.1α  Τι γνωρίζεις για την αναπηρία;
•    Δραστηριοτητα 1.1.2  Η ομιλία της Stella Young στο TEDx, «Δεν είμαι η έμπνευσή σου, 

ευχαριστώ πολύ»
•  Δραστηριοτητα 1.1.3  Το ιατρικό μοντέλο έναντι του κοινωνικού μοντέλου
•   Δραστηριοτητα 1.1.4α  Η εφαρμογή του ιατρικού μοντέλου και του κοινωνικού 

μοντέλου στην πράξη
•  Δραστηριοτητα 1.1.5  Αναστοχασμός σχετικά με τους περιορισμούς των μοντέλων
•  Δραστηριοτητα 1.1.6  Αναστοχασμός για την ο πολιτισμός της αναπηρίας

•   Stella Young TEDx Talk: I am not your inspiration, thank you very much
•   Linton, Simi (1998). Claiming Disability: Knowledge and Identity. NYU Press.
•   Oliver, Mike (2004). The social model in action: if I had a hammer. In Implementing the 

social model of disability: theory and research
•   Brown, S. E. (2003). Movie stars and sensuous scars: Essays on the journey from 

disability shame to disability pride. New York, NY: People With Disabilities Press

 Περιεχόμενο

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Διάρκεια

 Καθοδηγητικές Ερωτήσεις

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
https://muse.jhu.edu/book/12507
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
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1.1 Οι έννοιες και τα μοντέλα της αναπηρίας

Η αναπηρία μπορεί να είναι ένα θέμα για το οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται άβολα να συζητήσουν. 
Εάν πεις τη λέξη «ανάπηρος» ή τη λέξη «αναπηρία» σε μια ομάδα ανθρώπων, το κάθε άτομο 
θα φέρει μια διαφορετική εικόνα στο μυαλό του. Μερικοί θα σκεφτούν μόνο ένα άτομο που 
χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Άλλοι θα φανταστούν κάποιον που γνωρίζουν (μπορεί να είναι 
ένας γνωστός, ένας φίλος, ένα μέλος της οικογένειας, ένας συνάδελφος ή κάποιον που βλέπουν να 
τριγυρνάει στη γειτονιά τους). Είναι επίσης σημαντικό να θυμάσαι ότι τα ίδια τα άτομα με αναπηρία 
μπορεί να έχουν στο μυαλό τους μια εικόνα που σχετίζεται με τη δική τους ζωή. 

 Όταν τίθεται το θέμα της αναπηρίας  ο καθένας επηρεάζεται  από της δικές του εμπειρίες και 
αντιλήψεις. Εκτός από τις εικόνες που σχηματίζονται στο μυαλό τους, θα έχουν και συγκεκριμένα 
συναισθήματα για την αναπηρία. Αυτά μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά.

Τι είναι η αναπηρία?

Δραστηριοτητα 1.1.1α Τι γνωρίζεις για την αναπηρία;

Προτού μάθεις, στην ενότητα αυτή, για κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους έχει οριστεί η 
αναπηρία, θα σε βοηθήσει να σκεφτείς τι γνωρίζεις για την αναπηρία και να το συζητήσεις με την 
ομάδα. Αφού αφιερώσεις λίγο χρόνο να σκεφτείς για τις δικές σου αντιλήψεις και ακούσεις τις 
αντιλήψεις των άλλων, ίσως θα ήθελες να ακούσεις έναν ακτιβιστή με αναπηρία να μιλάει για το 
θέμα αυτό.

Δραστηριοτητα 1.1.2 Η ομιλία της Stella Young στο TEDx, «Δεν είμαι η έμπνευσή σας, σας 
ευχαριστώ πολύ»

Η  ομιλία της Stella Young μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα  τι θα καλυφθεί στο 
υπόλοιπο αυτής της ενότητας επειδή προσφέρει μια οπτική που προέρχεται απευθείας από ένα 
άτομο με αναπηρία.

Πως μπορούμε να ορίσουμε την αναπηρία?

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να δεις και να κατανοήσεις την αναπηρία. Όταν οι άνθρωποι 
προσπαθούν να εξηγήσουν την αναπηρία, μπορεί να τη σκεφτούν διαφορετικά επειδή έχουν 
διαφορετικούς στόχους κατά νου. Για παράδειγμα: 
      •   Κάποιοι ενδιαφέρονται να βρουν την ακριβή αλήθεια για το τι είναι και τι σημαίνει 

αναπηρία (το οποίο είναι ένα μεταφυσικό και φιλοσοφικό ερώτημα). 
      •   Άλλοι θέλουν να ορίσουν την αναπηρία και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά μοντέλα 

με πιο πρακτικό τρόπο για να σκεφτούν πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια πιο ισότιμη 
κοινωνία.
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μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Σε αυτό το εγχειρίδιο, η προσέγγισή μας είναι να σκεφτούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τα διάφορα μοντέλα αναπηρίας στην πράξη. Κάθε μοντέλο μπορεί να έχει τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματά του και μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά για διαφορετικούς 
σκοπούς και σε διαφορετικά πλαίσια. Θα εστιάσουμε σε μερικά από τα κύρια μοντέλα, ωστόσο 
έχουν αναπτυχθεί και άλλα μοντέλα. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε τα μοντέλα αναπηρίας ως 
εργαλεία. Είναι χρήσιμο να υπάρχουν μοντέλα αναπηρίας για τον λόγο ότι ορισμένες πτυχές της 
αναπηρίας μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα και να γίνουν ορατές. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό 
μοντέλο αναπηρίας που να μπορεί να περιγράψει πλήρως την αναπηρία και πώς είναι να είσαι 
ανάπηρος – αυτό θα ήταν αδύνατο!

Δραστηριοτητα 1.1.3 Το ιατρικό μοντέλο έναντι του κοινωνικού μοντέλου

Αντί απλά να εξηγήσουμε αυτά τα δύο μοντέλα, σε ενθαρρύνουμε να κάνεις αυτή τη δραστηριότητα 
για να τα καταλάβεις και να αρχίσεις να κατανοείς σε τι εστιάζει το κάθε μοντέλο. Υπάρχει 
επίσης ένα σύντομο βίντεο που απεικονίζει πώς είναι η κοινωνία και πώς θα μπορούσε να είναι. 
Παρακολουθήστε το ως ομάδα και χρησιμοποιήστε την υπόδειξη για να σκεφτείτε πώς συνδέεται 
με το ιατρικό μοντέλο και με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας!

Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, θα αρχίσεις να έχεις μια ιδέα για το κάθε μοντέλο. Παρακάτω θα 
εξηγήσουμε το κάθε ένα με περισσότερη λεπτομέρεια.

Το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας

Το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας ονομάζεται επίσης και μοντέλο λειτουργικών περιορισμών. 
Εστιάζει στην αναπηρία ως κάτι που αφορά μόνο ένα άτομο. Η έμφαση δίνεται στα «ελλείμματα» 
του ατόμου και οι περιορισμοί που έχει το άτομο θεωρούνται ότι οφείλονται σε αυτά τα 
«ελλείμματα». Για παράδειγμα, εάν κάποιος δεν μπορεί να περπατήσει και εστιάζουμε μόνο στην 
ιατρική πτυχή, μπορεί να σκεφτεί κάνεις ότι εάν δεν μπορεί να πάει σε μια εκδήλωση σε ένα κτίριο 
χωρίς ανελκυστήρα, είναι επειδή δεν μπορεί να περπατήσει.

Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας

Από την άλλη, η ιδέα του κοινωνικού μοντέλου υποστηρίζει ότι τα άτομα με αναπηρία 
αποκλείονται από την κοινωνία όχι λόγω των αναπηριών τους, αλλά λόγω του τρόπου με τον 
οποίο η κοινωνία ανταποκρίνεται σε αυτές τις αναπηρίες. Αν συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε το 
προηγούμενο παράδειγμα, ο λόγος για τον οποίο το άτομο δεν μπορεί να πάει σε μια εκδήλωση σε 
ένα κτίριο χωρίς ανελκυστήρα δεν είναι επειδή δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι επειδή το κτίριο 
είναι ανεπαρκές. Αν υπήρχε ανελκυστήρας, δεν θα υπήρχε πλέον πρόβλημα!  
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Δραστηριοτητα 1.1.4α Εφαρμογή του ιατρικού μοντέλου και του κοινωνικού μοντέλου στην πράξη. 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα σκεφτείς διάφορες καταστάσεις που μπορεί να συναντήσουν 
τα άτομα με αναπηρία, ειδικά καταστάσεις που θα μπορούσαν να αποτελούν εμπόδια. Σε 
ενθαρρύνουμε να εξετάσεις διαφορετικές λύσεις και να δείξεις πώς η υιοθέτηση του κοινωνικού 
μοντέλου της αναπηρίας μπορεί να βοηθήσει στην άρση των εμποδίων. 

Προχωρώντας βαθύτερα στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας.  

Αφού σκεφτείς αυτά τα δύο μοντέλα, ίσως σκεφτείς ότι δεν εξηγούν τα πάντα και θα έχεις δίκιο!  
Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, τα μοντέλα είναι απλώς εργαλεία που βοηθούν στην εστίαση σε 
ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Όταν αναπτύχθηκε ο κλάδος των Σπουδών Αναπηρίας, ειπώθηκε ότι «Οι 
Σπουδές Αναπηρίας αμφισβητούν την ιδέα ότι η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ρόλων 
που έχουν ανατεθεί σε άτομα με αναπηρία είναι αναπόφευκτες συνέπειες της κατάστασής τους» 
(Linton, 1998, σ.4). Αυτή η σημαντική ιδέα προέρχεται απευθείας από Ακτιβιστές για τα Δικαιώματα 
της Αναπηρίας που αγωνίστηκαν για να αναγνωριστεί η κοινωνική πτυχή της αναπηρίας, έτσι ώστε 
η κοινωνία να κάνει αλλαγές για να συμπεριλάβει άτομα με αναπηρία αντί να θεωρεί ότι το να είσαι 
ανάπηρος σημαίνει αυτόματα ότι περιορίζεσαι στις επιλογές της ζωής σου.

Ο Μάικ Όλιβερ ήταν Βρετανός ακαδημαϊκός που έγραψε πολλά για το Κοινωνικό Μοντέλο 
Αναπηρίας και τόνισε ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά 
με αυτό (Oliver, 2004): 
 1.   Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας εστιάζει στα οικονομικά, περιβαλλοντικά και 

πολιτιστικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και όχι στους ατομικούς 
λειτουργικούς περιορισμούς τους. 

 2.   Θεωρεί συγκεκριμένα προβλήματα ως μέρος του συνόλου του περιβάλλοντος, που 
εντείνει την αναπηρία, και στο οποίο πρέπει να ζουν οι άνθρωποι με αναπηρία. Για 
παράδειγμα, εάν τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
αγωνίζονται να βρουν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αυτό θα επηρεάσει την ικανότητά τους 
να βρουν εργασία. 

 3.   Το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας δεν θεωρεί ότι οι ατομικές παρεμβάσεις είναι 
αντιπαραγωγικές. 

Το τελευταίο σημείο είναι πολύ σημαντικό γιατί υπήρξαν κριτικές για αυτό το μοντέλο. Ένα 
βασικό ζήτημα ήταν ότι αγνοεί τις ανησυχίες σχετικά με τις βλάβες και τη σημασία της ιατρικής 
θεραπείας. Αυτό δεν ισχύει επειδή το κοινωνικό μοντέλο είναι ένα εργαλείο. Στόχος του είναι 
να προσφέρει μια διαφορετική οπτική ή τρόπο θεώρησης της αναπηρίας η οποία δεν θεωρεί ότι 
φταίει το άτομο εάν αποκλείεται από την κοινωνία. Δεν στοχεύει να περιγράψει προσωπικές 
εμπειρίες αναπηρίας. Ο Μάικ Όλιβερ εξηγεί ότι «Πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε 
το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Δεν πρέπει να σπαταλήσουμε το δώρο που δόθηκε από 
εκείνους τους ακτιβιστές αναπηρίας που πάλευαν ενάντια στις καταπιεστικές δομές που κράτησαν 
τα άτομα με αναπηρία έξω από την κοινωνία τη δεκαετία του 1970».
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Η εφαρμογή του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας θα μας βοηθήσει να απομακρυνθούμε από: 
 •   Την ανθρωπιστική προσέγγιση: οι οποία θεωρεί ότι η παροχή υπηρεσιών σε άτομα με 

αναπηρία είναι «βοήθεια στους λιγότερο τυχερούς» και ότι τα άτομα με αναπηρία θα 
πρέπει να είναι ευγνώμονες για οτιδήποτε τους δίνεται, ακόμα κι αν δεν τους ταιριάζει. 

 •   Την προσέγγιση συμμόρφωσης: οι οποία θεωρεί ότι αρκεί να κάνουμε το απολύτως 
ελάχιστο ώστε να τηρείται ο νόμος. 

Αντίθετα, αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε να επιτύχουμε είναι μια προσέγγιση της ιδιότητας 
του πολίτη, όπου τα άτομα με αναπηρία θεωρούνται ισότιμοι πολίτες με πλήρη δικαιώματα και 
ευθύνες. Όπως εξηγήσαμε, υπάρχουν και άλλα μοντέλα που θα συζητήσουμε για να καταλάβεις 
άλλες απόψεις.

Το βιο-ψύχο-κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας.

Αυτό το μοντέλο αναπτύχθηκε αρχικά από τον George Engel, με έμφαση στην ψυχική δυσφορία. 
Αυτό το μοντέλο αποτελεί τη βάση για τη Διεθνή Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και 
Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αναφέρει ότι υπάρχουν βιολογικοί, ψυχολογικοί και 
κοινωνικοί παράγοντες στην αναπηρία. Το σκεπτικό είναι να δούμε όλο το πλαίσιο που περιβάλλει 
ένα άτομο.

Το κοινωνικό-πολιτισμικό μοντέλο

Το κοινωνικό-πολιτισμικό μοντέλο μπορεί επίσης να ονομαστεί μοντέλο μειονοτικών ομάδων. 
Προσθέτει ένα στοιχείο πολιτισμικής ταυτότητας. Θεωρεί τα άτομα με αναπηρία ως μια ομάδα 
μειονότητας με κοινό χαρακτηριστικό την εμπειρία της αναπηρίας. Αυτό το μοντέλο είναι χρήσιμο 
όταν σκεφτόμαστε τον πολιτισμό της αναπηρίας, τον οποία θα συζητήσουμε αργότερα. Αυτό το 
μοντέλο είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό για ορισμένες ομάδες: για παράδειγμα, στην ιστορία 
των κωφών, οι κωφοί έχουν χρησιμοποιήσει το μοντέλο της μειονότητας για να προσπαθήσουν να 
εξασφαλίσουν γλωσσικά δικαιώματα.

Οι περιορισμοί στο να σκέφτεται κανείς για «μοντέλα». 

Ένα μόνο μοντέλο δεν μπορεί να εξηγήσει μια ανθρώπινη εμπειρία τόσο περίπλοκη όσο η αναπηρία. 
Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να την προσεγγίσουμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να 
θεωρήσουμε τα μοντέλα ως εργαλεία.

Δραστηριοτητα 1.1.5 Αναστοχασμός για τους περιορισμούς των μοντέλων

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να σκεφτείς για τα διαφορετικά μοντέλα και τα επιχειρήματα 
που προβάλλουν για να εξηγήσουν την αναπηρία. Θα έχεις την ευκαιρία να σκεφτείς τι είναι 
χρήσιμο σε κάθε συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά και να σκεφτείς γιατί χρειαζόμαστε μια ευρύτερη 
προοπτική. Αυτό είναι σημαντικό για να μπορέσεις να αναπτύξεις μια διαφοροποιημένη άποψη.
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1.2 Ο πολιτισμός της αναπηρίας

Ίσως είναι περίεργο να σκεφτόμαστε την ύπαρξη ενός «πολιτισμού της αναπηρίας» επειδή η 
αναπηρία συχνά θεωρείται ως κάτι αρνητικό. Ο Brown (2003) εξήγησε ότι «Τα άτομα με αναπηρία 
έχουν δημιουργήσει μια ομαδική ταυτότητα. Μοιραστήκαμε μια κοινή ιστορία καταπίεσης και έναν 
κοινό δεσμό ανθεκτικότητας. Παράγουμε τέχνη, μουσική, λογοτεχνία και άλλες εκφράσεις της ζωής 
μας, ο πολιτισμός μας, εμποτισμένα από την εμπειρία της αναπηρίας. Το πιο σημαντικό είναι ότι 
είμαστε περήφανοι για τους εαυτού μας ως άτομα με αναπηρία. Διεκδικούμε τις αναπηρίες μας με 
περηφάνια ως μέρος της ταυτότητάς μας. Είμαστε αυτοί που είμαστε: είμαστε άτομα με αναπηρία».
 
Δραστηριοτητα 1.1.6 Αναστοχασμός για τον πολιτισμό της αναπηρίας

Αυτή η δραστηριότητα θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα τι σημαίνει «πολιτισμός της 
αναπηρίας» και να σκεφτείς τις διαφορές μεταξύ τον πολιτισμό της αναπηρίας και άλλους 
πολιτισμούς.

Η έννοια του πολιτισμού της αναπηρίας συνδέεται με ένα πολύ γνωστό σύνθημα μεταξύ των 
ατόμων με αναπηρία: «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». Αυτή είναι η ιδέα ότι οτιδήποτε αφορά 
τα άτομα με αναπηρία πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τα άτομα με αναπηρία, αντί να τους 
επιβάλλεται. Οι στόχοι του πολιτισμού της αναπηρίας είναι να βοηθήσει την κοινότητα των 
ατόμων με αναπηρία να αποκτήσει δύναμη και να αναπτύξει μια θετική ταυτότητα.

1.3 Οι επιρροές στην ταυτότητα της αναπηρίας

Η ταυτότητα των ατόμων με αναπηρία επηρεάζεται από πολλά πράγματα. Πρώτον, μπορεί να 
επηρεαστεί από το ιστορικό τους:
 •   Οικογενειακό ιστορικό: Είναι το μόνο άτομο με αναπηρία στην οικογένειά του; Υπάρχουν 

άλλα άτομα με αναπηρία στην οικογένειά του; Πώς ένιωθε η οικογένειά του για την 
αναπηρία του;

 •   Ομαδική συμμετοχή: Συναναστρέφεται με άλλα άτομα με αναπηρίες; Πήγε σε γενικό 
σχολείο ή σε ειδικό σχολείο;

 •   Πολιτισμικό / εθνικό πλαίσιο: Η ιστορία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι 
διαφορετική σε κάθε χώρα και θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα 
άτομα με αναπηρία για τον εαυτό τους.

Δεύτερον, η ταυτότητά τους θα επηρεάζεται από τη δική τους εμπειρία με την αναπηρία:
 •   Συγγενής ή επίκτητή; Γεννήθηκαν με αναπηρία ή την απέκτησαν μετά; Ποια ήταν η 

εμπειρία τους μεγαλώνοντας;
      •   Πότε διαγνώστηκαν; Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με αναπηρία αλλά η διάγνωση γίνεται  

παρά πολύ αργότερα!
 •  Είδος της αναπηρίας: Ποια είναι η αναπηρία τους;
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•   Κατανόηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων  
με Αναπηρία.

•  Κατανόηση του πώς αυτό συνεπάγεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.
•  Παροχή μιας επισκόπησης ορισμένων βασικών πτυχών της ιστορίας της αναπηρίας.

2.1  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
2.2  Δικαιώματα και υποχρεώσεις

2 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις

•  Δραστηριοτητα 1.2.1a: Οι υποχρεώσεις σου.

•  Τι είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία;
•  Πώς μπορεί κάποιος να μάθει για τα δικαιώματά του ως άτομο με αναπηρία;
•   Πώς μπορεί κάποιος να κατανοήσει τις υποχρεώσεις του προς τα άτομα με αναπηρία, 

ειδικά στο πλαίσιο της εργασίας;

•  Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
•   Slee, R., & Cook, S. (1999). The Cultural Politics of Disability, Education and the Law.  

Discourse: Studies in The Cultural Politics of Education, 20, 267-277.
•   Liasidou,A (2016): Disabling discourses and human rights law: a case study based on the 

implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, Discourse: 
Studies in the Cultural Politics of Education, 37(1), 149-162

Καθοδηγητικές Ερωτήσεις

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Περιεχόμενα

Στόχοι

1 ώρα

Διάρκεια

https://www.hindawi.com/
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2.1  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) τέθηκε 
σε ισχύ το 2008, αφού εγκρίθηκε το 2006. Όλες οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το έργο την 
υπέγραψαν (Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο) και συνολικά υπάρχουν 164 υπογραφές.

Η νομοθεσία από μόνη της δεν αρκεί για την άρση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, και έχει 
προταθεί ότι «από μόνος του, ο νόμος δεν είναι ικανός να εξαλείψει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας. 
Παραδόξως, ο Νόμος μπορεί να επιστρατευτεί ως τακτική απενεργοποίησης ή ενεργοποίησης» 
(σελ. 67, Slee and Cook, 1999). Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος μπορεί να εξουσιοδοτήσει την κοινωνία να 
επιτρέψει στα άτομα με αναπηρία να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους, αλλά μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί με τρόπους που δεν προάγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ανάλογα με τον 
τρόπο που ερμηνεύεται.

Ωστόσο, η UNCRPD είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο γιατί θεωρεί τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν 
τα άτομα με αναπηρία ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι υπάρχουσες  Συμβάσεις Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων είχαν τη δυνατότητα να προστατεύουν τα άτομα με αναπηρία, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν 
με αυτόν τον τρόπο. Η UNCRPD δεν δημιουργεί νέα δικαιώματα, αλλά στόχος της είναι η προώθηση 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η Liasidou (2016) σημειώνει ότι παρουσιάζει την αναπηρία 
ως κάτι που προέρχεται από την αλληλεπίδραση των προβλημάτων κάποιου ατόμου με τα κοινωνικά 
εμπόδια, τα οποία σημαίνουν ότι δεν μπορεί να συμμετέχουν πλήρως το άτομο. Αμφισβητεί την ιδέα ότι 
τα άτομα με αναπηρία έχουν μόνο ατομικά ελλείμματα. Διάφορες χώρες εφαρμόζουν τη Σύμβαση με 
διαφορετικούς τρόπους, ωστόσο η νομοθεσία  είναι  ένα πολύ σημαντικό σημείο εκκίνησης.

2.2 Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Κάθε χώρα θα έχει διαφορετικούς εθνικούς νόμους για την αναπηρία, αλλά εάν μια χώρα  έχει 
υπογράψει την UNCRPD σημαίνει ότι πρέπει να προωθήσει την ίση πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία.

Ορισμένες σημαντικές πτυχές που επισημαίνει η UNCRPD είναι η ανάγκη για:
 •  Μη διάκριση
 •  Συμπερίληψη
 •  Ισότητα
 •  Προσβασιμότητα 

Όσον αφορά την προσβασιμότητα, ορισμένα παραδείγματα είναι:
 •  Επικοινωνία
 •  Εύλογες προσαρμογές
 •  Καθολικός σχεδιασμός
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Αν παίρνουμε αυτό το πρόγραμμα ως παράδειγμα, η UNCRPD θεωρεί ότι τα άτομα με αναπηρία 
έχουν το δικαίωμα στην εργασία και δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις. Αναφέρει επίσης την 
ανάγκη για εύλογες προσαρμογές.

Ως εκπαιδευτής, καλό είναι:
 •   Να παρέχεις στους ανθρώπους εύλογες προσαρμογές ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 

πλήρως.
 •  Να προσπαθείς να καταλαβαίνεις τις επικοινωνιακές τους ανάγκες και να τις σέβεσαι.
 •  Να χρησιμοποιείς καθολικό σχεδιασμό όταν είναι δυνατόν.
 •   Να ενημερώνεσαι για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη χώρα σου, ώστε να 

διασφαλίζεις ότι οι συμμετέχοντες έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να υπερασπίζονται 
τα δικαιώματά τους.

Θα συζητήσουμε μερικές πρακτικές συμβουλές στην τελευταία ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Δραστηριοτητα 1.2.1α Οι ευθύνες σου

Σε αυτή τη δραστηριότητα, θα έχεις την ευκαιρία να σκεφτείς πώς μπορείς να υποστηρίξεις τις 
αρχές της UNCRPD ως εκπαιδευτής.
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•  Ενημέρωση για κάποιες πρακτικές πληροφορίες που αφορούν διάφορες αναπηρίες.
•  Ενθάρρυνση των εκπαιδευτών να σκεφτούν τις δικές τους γνώσεις.

3. Πρακτικές πληροφορίες για διάφορες αναπηρίες

Στόχοι

3.1  Παραδείγματα αναγκών και αναπηριών
3.2  Δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

1 ώρα

•  Ποια είναι μερικά βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για την αναπηρία;
•  Γιατί δεν αρκεί να γνωρίζεις μόνο για τη συγκεκριμένη αναπηρία κάποιου;
•  Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία;
•  Πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς;

•  Δραστηριοτητα 1.3.1  Πώς φαίνονται τα άτομα με αναπηρία;
•  Δραστηριοτητα 1.3.2α  Ανάγκες και αναπηρίες
•  Δραστηριοτητα 1.3.3  Πώς να ρωτήσεις τους συμμετέχοντες για τις ανάγκες τους
•  Δραστηριοτητα 1.3.4  Πρόβλεψη πιθανών αναγκών
•  Δραστηριοτητα 1.3.5  Πώς να ελέγχεις τις ανάγκες των  συμμετεχόντων
•  Δραστηριοτητα 1.3.6  Τροποποίηση υλικού

•  Χωρίς παραπομπές

Περιεχόμενα

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Διάρκεια

Καθοδηγητικές Ερωτήσεις
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3.1 Παραδείγματα αναγκών και αναπηριών

Δραστηριοτητα 1.3.1 Πώς φαίνονται τα άτομα με αναπηρία;

Αυτή η δραστηριότητα θα σε προκαλέσει να σκεφτείς από που προέρχεται η γνώση σου για την 
αναπηρία και θα σε βοηθήσει να σκεφτείς ότι τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται παντού γύρω μας.
Όταν εκπαιδεύεις μια ομάδα ατόμων, συνιστούμε να συζητάς τις ανάγκες τους απευθείας με 
τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Είναι σημαντικό να λαμβάνεις υπόψη σου ότι όλοι θα έχουν ένα 
διαφορετικό επίπεδο άνεσης όταν μιλούν για αυτά τα πράγματα. Βεβαιώσου ότι δεν θα ερωτηθούν 
πολύ προσωπικές ερωτήσεις και συντόνισε τη συζήτηση ώστε να μην αισθανθεί κανείς άβολα.

Το να γνωρίζεις το όνομα της αναπηρίας κάποιου δεν σημαίνει αυτόματα ότι γνωρίζεις ποιες 
ανάγκες έχει. Άτομα με την ίδια αναπηρία μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες. Αντί να 
χρησιμοποιείς την αναπηρία των ατόμων ως αφετηρία και να αναρωτιέσαι τι θα μπορούσε να τους 
βοηθήσει, ίσως είναι πιο χρήσιμο να σκεφτείς συγκεκριμένες ανάγκες και ποιον θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν. Αυτό θα σε βοηθήσει να σκεφτείς πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον όσο 
το δυνατόν πιο συμπεριληπτικό και χωρίς αποκλεισμούς από την αρχή, αντί να περιμένεις έως 
ότου κάποιος εκφράσει μια ανάγκη.

Δραστηριοτητα 1.3.2α Ανάγκες και αναπηρίες

Αυτή η δραστηριότητα θα σε βοηθήσει να σκεφτείς κάποιες κοινές ανάγκες που μπορεί να έχουν 
τα άτομα με αναπηρία και να σκεφτείς την εμπειρία σου ως εκπαιδευτής / εκπαιδεύτρια και τις 
προσαρμογές που έπρεπε να κάνεις κατά τη διάρκεια των συνεδριών. 

3.2  Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος  
μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις σε διάφορες χρονικές στιγμές ώστε να δημιουργήσεις 
ένα  εκπαιδευτικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Θα ήταν αδύνατο να δοθεί μια λίστα με 
πράγματα που μπορείς να κάνεις, καθώς είναι σημαντικό να ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες του κάθε 
εκπαιδευόμενου σου. 

Πριν την εκπαίδευση

•   Πώς θα ρωτήσεις τα άτομα για τις ανάγκες τους; Θα μπορέσεις να τους μιλήσεις εκ των προτέρων;
           –    Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στο να ρωτάς τους συμμετέχοντες για τις         

ανάγκες τους.
           –    Τα πλεονεκτήματα είναι: δείχνεις ότι έχεις σκεφτεί για την προσβασιμότητα και τη 

συμπερίληψη και ίσως  να μάθεις σημαντικά πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους.
           –    Αλλά χρειάζεται προσοχή… πρέπει να γίνει με δομημένο τρόπο. Εάν ρωτήσεις κάποιον τι 

χρειάζεται χωρίς αυτός να γνωρίζει κάτι για τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύεις ή για το 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τότε θα είναι δύσκολο να σου δώσει μια  απάντηση.
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Δραστηριοτητα 1.3.3 Πώς να ρωτήσεις τους συμμετέχοντες για τις ανάγκες τους

Αυτή η δραστηριότητα θα σου δώσει την ευκαιρία να εξασκηθείς σε μια συνομιλία με κάποιον για 
να τον ρωτήσεις για τις ανάγκες μάθησης του.

•   Πώς μπορείς να σκεφτείς για το πρόγραμμα εκπαίδευσής σου και να βρεις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες ή περιεχόμενο που θα μπορούσε να είναι δύσκολο  για κάποια άτομα με αναπηρία;

•   Χρειάζεται  να προσαρμόσεις το υλικό σου; Πώς μπορείς να προβλέψεις πιθανές ανάγκες;
             –    Μπορείς να αλλάξεις το υλικό σου και να προσπαθήσεις να το κάνεις όσο το δυνατόν πιο 

συμπεριληπτικό από την αρχή.
             –   Πώς θα άλλαζες αυτό το υλικό για να το κάνεις πιο προσβάσιμο;

Δραστηριοτητα 1.3.4 Πρόβλεψη πιθανών αναγκών

Σε αυτή τη δραστηριότητα, θα μπορέσεις να σκεφτείς κάποιες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν 
από συγκεκριμένους τύπους δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 

•   Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, είναι βοηθητικό να τσεκάρεις με τον κάθε συμμετέχοντα 
ώστε να βεβαιωθείς ότι δεν συναντούν δυσκολίες.

Δραστηριοτητα 1.3.5 Πώς να ελέγχεις τις ανάγκες των συμμετεχόντων

Αυτή η δραστηριότητα θα σου δώσει την ευκαιρία να εξασκηθείς σε μια συζήτηση με κάποιον κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης ώστε να βεβαιωθείς ότι δεν συναντούν δυσκολίες. 

•   Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσεις το υλικό σου κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης γιατί ανακαλύπτεις ότι υπάρχει θέμα προσβασιμότητας.

Δραστηριοτητα 1.3.6 Τροποποίηση υλικού

Σε αυτή τη δραστηριότητα, θα εξασκηθείς με κάποιες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να συμβούν σε 
μια εκπαιδευτική συνεδρία. Θα σκεφτείς πως θα αντιδρούσες και θα τροποποιήσεις το υλικό σου.

Μετά την εκπαίδευση 

Είναι πολύ σημαντικό να αφιερώνεις χρόνο μετά από κάθε συνεδρία για να σκεφτείς: «Τι πήγε καλά; 
Τι θα μπορούσες να βελτιώσεις; Τι έμαθες;».  Αυτό θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις νέες στρατηγικές 
και θα εμπλουτίσει τις δεξιότητές σου ως εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια.

      •  Χρήσιμες συμβουλές:   
           –    Σκέψου το περιεχόμενο της εκπαίδευσής σου, ώστε να μπορείς να κάνεις πιο 

συγκεκριμένες ερωτήσεις: Θα χρειαστεί να διαβάσουν έγγραφα; Θα χρειαστεί να 
γράψουν κάτι; Υπάρχουν πολλές εικόνες; Υπάρχουν βίντεο;
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Ενότητα 2.
Αυτογνωσία και Αναστοχασμός

Πλαίσιο
Η αυτογνωσία μπορεί να θεωρηθεί ως μια μελέτη του εαυτού, δηλαδή μια προσεκτική ανάλυση 
του ‘ποιος είσαι’, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών σου, των προσδοκιών και των στόχων σου, 
των συμπεριφορών σου, της ποιότητας των σχέσεων σου και των προσδοκιών που έχεις από το 
περιβάλλον σου.

Κοίτα τον εαυτό σου. Ποια είναι η αυτό-ανάλυσή σου;

Στόχοι
Αυτή η ενότητα θα σου επιτρέψει να κατανοήσεις το νόημα της Ποιότητας Ζωής, τη σημασία των 
διάφορων εμπειριών για την ανάπτυξη του «εαυτού», τις διαφορετικές πτυχές του ευ ζην και τη 
μελέτη των δυνατών και αδύναμων σημείων σου.

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα γνωρίζεις καλύτερα ‘ποιος είσαι’, τη σημασία των σχέσεων και 
των αξιών και τον σκοπό της ζωής σου.

Δομή
 1.  Ευ ζην
 2.  Αναστοχασμός (Self-reflection)
 3.  Αυτογνωσία
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«Το ευ ζην μπορεί να γίνει κατανοητό ως ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται  
και λειτουργούν, σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο και πώς αξιολογούν τις ζωές τους  
στο σύνολό τους». 1 

•  Κατανόηση του έννοιας του ευ ζην
•  Κατανόηση του μοντέλου Ποιότητας Ζωής
•  Κατανόηση του Μοντέλου Άνθησης

1.    Ευ Ζην

Στόχοι

1.1  Ευ ζην και οι 5 μείζονες τύποι ευζωίας
1.2  Οι διαστάσεις της Ποιότητας Ζωής
1.3  Ανθρώπινη ανάπτυξη και οικολογικά συστήματα
1.4  Μοντέλο Άνθησης- Ολοκληρωμένη προσέγγιση ευζωίας

Καμία

•  Τι είναι το ευ ζην;
•  Πως τοποθετείς τον εαυτό σου σε σχέση με την ποιότητα ζωής σου;
•  Συγκλίνουν οι στόχοι ζωής σου με την ευημερία σου;
•  Ποιους στόχους πρέπει να βάλεις ώστε να προωθούν την ποιότητα ζωής;

•   https://www.mentalhealth.org.uk/blog/what-wellbeing-how-can-we-measure-it-and-how-
can-we-support-people-improve-it#_ftnref1 

•  https://www.who.int/tools/whoqol 

Περιεχόμενο

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Καθοδηγητικές Ερωτήσεις 

Πηγές

1 ώρα

Διάρκεια

1
  
New Economics Foundation (2012) Measuring Wellbeing: A guide for practitioners, London: New Economics Foundation. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills

https://www.who.int/tools/whoqol
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills
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1.1  Ευ ζην και οι 5 μείζονες τύποι ευζωίας
Η ευζωία είναι μια υποκειμενική εμπειρία που ποικίλει στη διάρκεια του χρόνου και από άτομο σε 
άτομο. Έστω κι έτσι, η εμπειρία της ευημερίας έχει ένα κοινό νόημα, που σχετίζεται με δείκτες 
της Ποιότητας της Ζωής, όπως η σωματική και ψυχική ευεξία, η κοινωνική συμμετοχή και οι 
προσωπικές αλληλεπιδράσεις. Είναι μια ατομική εμπειρία που μπορεί κανείς να διαχειριστεί σε 
καθημερινή βάση και σχετίζεται με την υγεία, ευτυχία, ικανοποίηση και το αίσθημα του σκοπού.

Αναγνωρίζουμε 5 μείζονες τύπους ευζωίας:
1.   Συναισθηματική ευημερία – η αποτελεσματική διαχείριση συναισθημάτων και  

η αίσθηση σταθερότητας και αυτοεκτίμησης
2.    Σωματική ευημερία – η δημιουργία υγιών σωματικών συνθηκών, είτε μέσω της 

διατροφής είτε μέσω της σωματικής άσκησης
3.  Κοινωνική ευημερία – η ανάπτυξη σχέσεων με νόημα και η αίσθηση του ανήκειν
4.    Επαγγελματική ευημερία – η δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος που  

ανταμείβει σε σχέση με τις αξίες και τον σκοπό στη ζωή
5.   Κοινοτική ευημερία – η ενεργή συμμετοχή στην κοινότητα, στον πολιτισμό και  

στο περιβάλλον

Είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι το ευ ζην έπεται από σκέψεις, πράξεις και εμπειρίες και ότι 
γεννά μια αίσθηση δύναμης και ελέγχου. Επίσης επιτρέπει τη δημιουργία στόχων και σχεδίων 
δράσης για την επίτευξη της ευημερίας.

Πως ξέρεις ότι ο προσδιορισμός σου για την ευημερία είναι υγιής και ότι η αίσθηση του σκοπού 
της ζωής σου είναι οργανωμένη με βιώσιμο τρόπο; Ας γνωρίσουμε περισσότερα για το μοντέλο 
της Ποιότητας Ζωής και το Μοντέλο Άνθισης.

1.2  Οι διαστάσεις της Ποιότητας Ζωής
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ορίζει την Ποιότητα Ζωής ως «Η αντίληψη που έχει 
το άτομο για τη θέση του στη ζωή, μέσα στα πλαίσια του συστήματος αξιών και πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών της κοινωνίας στην οποία ζει, καθώς και σε συνάρτηση με τους προσωπικούς 
στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του». 

Το ανθρώπινο ον δεν είναι περιορισμένο σε μια μόνο διάσταση ύπαρξης. Η έννοια της ποιότητας 
της ζωής δεν μπορεί να περιοριστεί σε μόνο μια ‘ατομική και ενιαία επιστημολογία’. 

Επομένως, οκτώ σημαντικά στοιχεία της Ποιότητας Ζωής μπορούν να αναγνωριστούν (Schalock, 
1996): συναισθηματική ευημερία, διαπροσωπικές σχέσεις, υλική ευημερία, προσωπική ανάπτυξη, 
σωματική ευημερία, αυτοδιάθεση, κοινωνική συμπερίληψη και δικαιώματα.

Η δομή του προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου αντανακλά τις ακόλουθες υποθέσεις:
•   Τα διάφορα στοιχεία συσχετίζονται αμοιβαίως με τις συνθήκες παρούσες στα πλαίσια της ζωής.
•   Τα διάφορα στοιχεία που συμβάλλουν στη ποιότητα ζωής είναι εξαρτώμενα σχετικά με  

τις πολλαπλές πτυχές του ατόμου και με τις διαφορετικές διαστάσεις του περιβάλλοντος.
•   Το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον βρίσκεται  σε ένα  αλληλεξαρτώμενο –  

πολύ-επιστημονικό πλαίσιο.
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Η ανάλυση του Διαγράμματος 1 υπογραμμίζει τις διαφοροποιημένες αντιλήψεις σχετικά με τη 
σπουδαιότητα που αποδίδει κάποιος στις διαφορετικές διαστάσεις της ποιότητας ζωής.

Τα θέματα της προσωπικής ανάπτυξης, της αυτοδιάθεσης και των προσωπικών σχέσεων είναι 
αυτά που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε την αντίληψη της προσωπικής ικανότητας, είτε στον 
τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων, είτε στην άσκηση της αυτοδιάθεσης.

Για τα θέματα της συναισθηματικής, σωματικής και υλικής ευημερίας οι άνθρωποι σκέφτονται 
για τον εαυτό τους, συμπεριλαμβανομένου συγκεκριμένες αντιλήψεις της αποδοχής π.χ. της 
αναπηρίας (των δύσκολων καταστάσεων κτλ.), ικανοποίηση των αλληλεπιδράσεων στην κοινωνία.

Τα θέματα της Κοινωνικής Ένταξης και των Δικαιωμάτων συνδέονται με τις ευκαιρίες επίτευξης 
ατομικών στόχων και τους τρόπους επιδίωξής τους. Αυτό σχετίζεται με τη δυνατότητα εργασίας, 
την αγωγή του πολίτη και τα δικαιώματα, την ικανότητα διατήρησης εργασίας, τη διαχείριση και 
την επαγγελματική εξέλιξη και το επίπεδο συμμετοχής στην κοινότητα.

Επομένως γιατί είναι σημαντικό για εσένα; Επειδή με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κατανοήσεις 
πως να βελτιώσεις την ποιότητα ζωής σου.

Διάγραμμα 1

Συναι- 
σθηματική 
Ευημερία

Προσωπική 
Ανάπτυξη

Αυτοδιάθεση

Διαπροσωπικές Σχέσεις

Κοινωνική Ένταξη

Δικαιώματα

Οικονομική Ευημερία

Σωματική Ευημερία



23

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

1.3 Ανθρώπινη ανάπτυξη και οικολογικά συστήματα
Η Θεωρία των Οικολογικών Συστημάτων του Bronfenbrenner (1979/1996) υπογραμμίζει την 
πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης από την οπτική της ανάπτυξης, υπερασπίζοντας τα 
μοντέλα που υπολογίζουν το βιο-ψυχο-κοινωνικό χαρακτήρα του ατόμου. Η ανάπτυξη συμβαίνει σε 
ένα σύνολο βιο-ψυχο-κοινωνικών διαστάσεων στις οποίες το κάθε άτομο οργανώνει τον εαυτό του 
και δίνει νόημα στη δομή της ύπαρξής του.

Αυτή η θεωρία είναι σημαντική διότι σου επιτρέπει να καταλάβεις ότι η έννοια της Ποιότητας 
Ζωής αναδύεται ως προϋπόθεση του ευ ζην, της ένταξης, των αντικειμενικών και υποκειμενικών 
εμπειριών και των κοινωνικών γεγονότων σε μια δεδομένη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε 
να έχουμε μια ολιστική αντίληψη της έννοιας.

1.4 Μοντέλο Άνθησης - Ολοκληρωμένη προσέγγιση ευζωίας

Μπορείς να αντιληφθείς τη ζωή και την ευημερία που αντλείς από αυτή μέσα από το Μοντέλο Ψυχικής 
Άνθησης, στο οποίο ο Keyes (2010) προτείνει τη θεώρηση της ψυχικής υγείας ως ολοκληρωμένη 
κατάσταση που απαρτίζεται από 2 διαστάσεις: (1) το φάσμα της ψυχικής ασθένειας και (2) το φάσμα 
της ψυχικής υγείας.

ΧΡΟΝΟΣΥΣΤΗΜΑ
Αλλάζει με την πάροδο του χρόνου

ΜΑΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κοινωνικές και Πολιτισμικές αξίες

ΕΞΏΣΥΣΤΗΜΑ
 Έμμεσο Περιβάλλον

ΜΕΣΟΣΥΣΤΗΜΑ
Συνδέσεις

ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑ
 Άμεσο Περιβάλλον

ΆτομοΣπίτι, σχολείο ή ημερήσιο πρόγραμμα, 
ομάδα συνομηλίκων και κοινοτικό 
περιβάλλον.

Είναι σύστημα μικροσυστημάτων που 
συνδέουν το σπίτι με το σχολείο, την 
ομάδα συνομηλίκων με την οικογένεια, 
και την οικογένεια με την κοινότητα.

Άνθρωποι και μέρη όπου μπορεί να μην 
αλληλοεπιδρούν άμεσα, όπως οι χώροι 
εργασίας των γονιών, μακρινά μέλη 
οικογένειας και η γειτονιά.

Τα πολιτισμικά μοτίβα και αξίες, 
κυρίως οι κυρίαρχες πεποιθήσεις και 
ιδέες και τα πολιτικά και οικονομικά 
συστήματα.

Προσθέτει τη χρήσιμη διάσταση του 
χρόνου, όπως μια αλλαγή στη δομή 
της οικογένειας, στη διεύθυνση, στην 
εργασία των γονιών και στις μεγάλες 
κοινωνικές αλλαγές.
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Η Ψυχική Άνθιση περιλαμβάνει έναν συνδυασμό υψηλών επιπέδων ευημερίας:
•  Συναισθηματικής
•  Ψυχολογικής
•  Κοινωνικής

Σύμφωνα με τον Keyes, η ψυχική υγεία υπάρχει σε ένα συνεχές και κυμαίνεται από την άνθηση 
(θετική ψυχική υγεία) έως την αδυναμία (αρνητική ψυχική υγεία, χωρίς απαραίτητα την ύπαρξη 
ψυχικής ασθένειας). Το Μοντέλο Ψυχικής Άνθησης προσδιορίζει τις πτυχές που είναι αναγκαίες 
στους τομείς της συναισθηματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ευημερίας για να χτίσεις μια 
ανθηρή ζωή. Είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 3 προοπτικών: Συναισθηματική Ευζωία, Ψυχολογική 
Ευημερία, Κοινωνική Ευημερία.

1. Συχνή βίωση θετικών συναισθημάτων
2. Σπανιότερη βίωση αρνητικών συναισθημάτων
3. Υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Ευζωίας – Μοντέλο Ψυχικής Άνθισης

Συναισθηματική Ευημερία (Diener, 1984)

1.  Αυτονομία (ανεξαρτησία και αυτό-καθοριζόμενα πρότυπα, η ικανότητα του ατόμου να 
στηρίζεται στον εαυτό και τις δυνάμεις του)

2.   Έλεγχος του περιβάλλοντος (ικανότητα εύρεσης και χρήσης ευκαιριών του περιβάλλοντος, 
αίσθηση κυριαρχίας κι αποτελεσματικής διαχείρισης των καθημερινών δυσκολιών και 
προκλήσεων)

3.  Προσωπική ανάπτυξη (συνεχόμενη αναζήτηση για ευκαιρίες ανάπτυξης και αίσθημα 
διαρκούς βελτίωσης σε επίπεδο γνώσης κι αποτελεσματικότητας)

4.  Θετικές σχέσεις με άλλους (δέσμευση σε αμοιβαία ανταποδοτικές ανθρώπινες σχέσεις, 
ζεστές σχέσεις εμπιστοσύνης)

5. Στόχος ζωής (ικανότητα αναγνώρισης και επίτευξης στόχων ζωής με νόημα)
6. Αυτό-αποδοχή (θετική στάση προς τον εαυτό)

1.  Κοινωνική αποδοχή (ευημερία ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους και θετική στάση προς αυτούς)
2.  Κοινωνική αναβάθμιση (πίστη ότι οι άλλοι άνθρωποι και οι κοινωνικοί θεσμοί βοηθούν τους 

ανθρώπους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες τους)
3.  Αίσθηση κοινωνικής συνοχής (αντίληψη ότι οι κοινωνικές σχέσεις είναι  τακτοποιημένες 

και λογικές)
4.  Συνεισφορά στην κοινωνική ζωή (θεώρηση του εαυτού ως πολύτιμο και ότι εκτιμάται από 

άλλα μέλη της κοινωνίας)
5.  Κοινωνική συμπερίληψη (αίσθηση ενότητας με την κοινωνία και στήριξης από αυτή)

Ψυχολογική Ευημερία (Ryff, 1989)

Κοινωνική Ευημερία (Keyes, 2006)
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Η ικανοποίηση με τη ζωή προωθεί μια κατάσταση ισορροπίας, αυτό-αποδοχής, αυτονομίας, θετικών 
σχέσεων, αισιοδοξίας και την ικανότητα να θέτεις στόχους. Επίσης προωθεί έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μη-ικανοποίηση με τη ζωή προωθεί ανθυγιεινό τρόπο ζωής. 
Χρειάζεται όμως προσοχή: ένα άτομο μπορεί να διαγνωστεί με ψυχική ασθένεια και να αναπτυχθεί 
παρόλο αυτά και κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει διαγνωσθεί με ασθένεια αλλά να υποφέρει.

Για να αναλύσεις τον τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους, είναι απαραίτητο 
να διατίθεται χρόνος για αναστοχασμό της ζωής και να επικεντρώνεσαι στην κατανόηση των 
αισθημάτων και συναισθημάτων σου.

Εάν μπορείς να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου, θα βοηθηθείς να δημιουργήσεις καλές στιγμές 
με άλλους, να μοιραστείς τις ιδέες σου, να ακούσεις προσεκτικά τους άλλους, να κατανοήσεις τους 
άλλους αντί να τους κρίνεις, έτσι θα είσαι παρόν κάθε στιγμή.
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•   Κατανόηση της σημασίας του Αναστοχασμού και την επίδρασή  
του στη ζωή του ατόμου

•  Εμβάθυνση στις εμπειρίες ζωής
•  Κατανόηση της σημασίας της προσωπικής ταυτότητας
•  Αναγνώριση των επιδράσεων των άλλων στην εικόνα εαυτού.

2.  Αναστοχασμός (Self-reflection) και Αυτογνωσία

Στόχοι

2.1  Αναστοχασμός
2.2  Αυτογνωσία

•  Τι γνωρίζεις για τον εαυτό σου;
•  Τι ήξερες για τον εαυτό σου;
•  Τι επίδραση έχουν οι άλλοι σε σένα;
•   Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιλαμβάνεται  

τον εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβάνονται οι άλλοι;
•  Η προοπτική της αυτό-ανακάλυψης εμπλουτίζει το σχέδιο ζωής σου;

•  Δραστηριότητα 2.2.1 Η Γραμμή της Ζωής
•  Δραστηριότητα 2.2.2 Ο Τροχός της Ζωής
•  Δραστηριότητα 2.2.3 “Η Φωτογραφία Μου” και “Το Πορτραίτο Μου” 
•  Δραστηριότητα 2.2.4 Καθρέφτης
•  Δραστηριότητα 2.2.5 Το Παράθυρο Johari
•  Δραστηριότητα 2.2.6 Πλησίασε τη γραμμή εάν…
•   Δραστηριότητα 2.2.7 Τα καλύτερά μου χαρακτηριστικά / Πως βλέπω τον εαυτό  

μου ως εργαζόμενο…

•   Mulder, P. (2018). Gibbs Reflective Cycle par Graham Gibbs. 
•   https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/ 
•   https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desen-

volvimento/

Περιεχόμενο

Καθοδηγητικές Ερωτήσεις 

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Η διάρκεια εξαρτάται από τις συνδεδεμένες δραστηριότητες που θα επιλέξετε να κάνετε.

Διάρκεια

https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
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2.1 Αναστοχασμός
Ο αναστοχασμός (self-reflection) είναι η διαδικασία που κοιτάζεις μέσα στον εαυτό σου – μια διαδικασία 
γνωστή κι ως ενδοσκόπηση – και αντιλαμβάνεσαι  τις συναισθηματικές σου διεργασίες. Είναι η 
ικανότητα να κοιτάζεσαι στον καθρέπτη και να βλέπεις ποιος είσαι, πως σκέπτεσαι  και νιώθεις, ποιες 
είναι οι συναισθηματικές σου διεργασίες και τα εσωτερικά αποθέματα. Αναφέρεται στην ικανότητά σου 
να κοιτάξεις μέσα στον εαυτό σου και να δεις την προοπτική σου χρησιμοποιώντας όσα χρειάζονται για 
να επιτύχεις το στόχο σου, για να αξιοποιήσεις τις αξίες σου και να ξεπεράσεις τα εμπόδια. 

Το 1988, ο Αμερικανός κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Graham Gibbs δημοσίευσε το Μοντέλο 
Αναστοχαστικού Κύκλου 2 (Reflective Cycle model) στο βιβλίο του ‘Learning by Doing’.  
Ο Αναστοχαστικός Κύκλος του Gibbs ενθαρρύνει τα άτομα να σκέφτονται συστηματικά για τις 
εμπειρίες που βιώνουν σε μια συγκεκριμένη συνθήκη, γεγονός ή δραστηριότητα.

Το να σκέπτεσαι τις εμπειρίες σου σε βοηθάει να αποδίδεις καλύτερα ή να κάνεις πράγματα διαφορετικά 
στο μέλλον. Όπως δείχνει το διάγραμμα παραπάνω, αυτές οι εμπειρίες δεν χρειάζεται να είναι θετικές, 
καθώς και οι αρνητικές εμπειρίες μπορεί να είναι χρήσιμες. Οι εκπαιδευτές ή οι υποστηρικτές ομότιμων 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον  «Κύκλο Αναστοχασμού» για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες 
να αναγνωρίσουν τις επιθυμητές και μη επιθυμητές συμπεριφορές και να βρουν τρόπους να αντιδρούν 
διαφορετικά σε μια κατάσταση.

Βήμα 1 
Περιγραφή   
Τι συνέβη;

Συναισθήματα 
Τι σκεφτόσουν και 

αισθανόσουν;

Αξιολόγηση  
Τι ήταν καλό και  
τι κακό σχετικά  
με την εμπειρία  

σου;

Συμπέρασμα
Τι άλλο θα  

μπορούσες να  
έχεις κάνει;

GIBBS
REFLECTIVE  

CYCLE
Βήμα 5 

Ανάλυση
 Τι νόημα μπορείς 

να δώσεις στην 
κατάσταση;

Βήμα 4 

Βήμα 2 

Βήμα 3 

Πλάνο Δράσης
Αν σου συνέβαινε  
ξανά τι θα έκανες; 

Βήμα 6 

2 Mulder, P. (2018). Gibbs Reflective Cycle by Graham Gibbs.
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2.2 Αυτογνωσία
Σε αυτή την ενότητα θα μάθεις για την αυτογνωσία:  ποιος είσαι, πως βλέπεις τον εαυτό σου και 
πως αντιλαμβάνεσαι τον λόγο γιατί αντιδράς με έναν συγκεκριμένο τρόπο.3

Η αυτογνωσία προωθεί τη γνώση του εαυτού και της ταυτότητας σου.  Η «ταυτότητα» στα λατινικά 
είναι η λέξη «identitas» οι οποία περιλαμβάνει μια ομάδα χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων που 
σχετίζονται με το άτομο ή/και την κοινότητα.

Πρόκειται για μια δυναμική  και περιπλοκή διαδικασία. Για την ακρίβεια, η αυτογνωσία είναι 
σαν «ένα είδος παζλ», επειδή είναι δύσκολο να γνωρίζεις  τα εσωτερικά σου κίνητρα. Παρά τη 
δυσκολία αυτή, υπάρχουν φιλόσοφοι και ψυχολόγοι που έχουν στοχαστεί για την αυτογνωσία.

Σύμφωνα με τον Erikson, η ταυτότητα είναι μια ατομική δημιουργία, που αναπτύσσεται μέσω 
συγκρουσιακών τάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Δίνει έμφαση όχι μόνο στα ατομικά 
χαρακτηριστικά αλλά και στη σημασία της κοινωνίας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Ο Σωκράτης έζησε στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ. και παγίωσε την κεντρική ιδέα της αυτογνωσίας: 
«Γνώθι σαυτόν». Αυτός ο αφορισμός «Γνώθι σαυτόν» είναι χαραγμένος στην είσοδο του μαντείου 
των Δελφών, το οποίο χτίστηκε προς τιμήν του Απόλλωνα, Θεού του ήλιου, της ομορφιάς και 
της αρμονίας. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο Σωκράτης ήταν παρών στον Ναό του Απόλλωνα στους 

Δελφούς, όπου το μαντείο δήλωσε πως ήταν 
ο σοφότερος άνθρωπος που υπήρχε. Παρ’ όλα 
αυτά, η απάντηση του Σωκράτη, η οποία ήταν 
μάλλον και η πιο γνωστή του, ήταν η εξής:  
«Εν οίδα ότι ουδέν οίδα» (ένα ξέρω ότι δεν ξέρω 
τίποτα).

Η γνώση του εαυτού προκύπτει ως μια πρόκληση 
που συνειδητοποιείται μέσα από ανάλυση, 
αποδοχή και βάθος. Το πρώτο βήμα προς την 
αληθινή γνώση είναι η γνώση του εαυτού.  
Αν θέλεις να μάθεις τον κόσμο γύρω σου,  

πρέπει πρώτα να μάθεις ποιος είσαι. Η γνώση και η κατανόηση του εαυτού είναι μια διαδικασία,  
μια αναζήτηση χωρίς αρχή και τέλος και κάθε μέρα μαθαίνεις περισσότερα.

Η διαδικασία της αυτογνωσίας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αλληλοεπιδρά με τον 
κόσμο και με τους άλλους, ανοίγοντας την πιθανότητα να μάθει καινούργια πράγματα. Ο Freud, 
ένας Αυστριακός Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής και Νευρολόγος (6 Μαΐου 1856 – 23 Σεπτεμβρίου 1939) 
υποστήριζε ότι η διαδικασία της αυτογνωσίας βοηθά το άτομο να αντιμετωπίσει τον εαυτό του και 
τα συναισθήματά του. Ο Freud αφοσιώθηκε βαθιά στη μελέτη του ‘νου’ και στον τρόπο με τον οποίο 

3   Μπορείς να δεις το βίντεο: ‘Πώς να γνωρίσεις τον εαυτό σου’ (How to know yourself): 
https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk

https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk


29

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό. Δίπλα σε  αυτά που συνειδητά 
γνωρίζουμε για τον εαυτό μας, ο Freud εισήγαγε την έννοια του ‘ασυνειδήτου’, αποκαλύπτοντας 
ότι ο νους είναι σαν ένα παγόβουνο από το οποίο γνωρίζουμε μόνο την κορυφή του. Για τους 
ψυχαναλυτές, τα παιδικά χρόνια είναι ζωτικής σημασίας για τη δόμηση του ‘Εγώ’.

Μετά από χρόνια, ο Erik Erikson, πατέρας της Θεωρίας Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης, ήρθε να 
υπερασπιστεί την επίδραση που έχουν οι παράγοντες πλαισίου και κοινωνίας στη δόμηση της 
ταυτότητας, θεωρώντας ότι αναπτύσσεται στη διάρκεια της ζωής και όχι μόνο από γεγονότα 
των παιδικών χρόνων. Κάθε στάδιο αναφέρεται σε εσωτερικές διαμάχες που προκαλούνται από 
εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα και η ανάλυσή του προωθεί την ταυτότητα σε ένα νέο 
επίπεδο ανάπτυξης. Η ταυτότητα γίνεται αντιληπτή ως ατομική κατασκευή, η οποία αναπτύσσεται 
από συγκρουσιακές τάσεις στη διάρκεια της ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, η έμφαση δίνεται όχι 
μόνο στα ατομικά χαρακτηριστικά αλλά και στη σημασία του πλαισίου και της κοινωνίας  για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Η δόμηση μιας ταυτότητας, κατά τον Erikson, συνεπάγεται με το να οριστούν: ποιο είναι το άτομο, 
ποιες είναι οι αξίες του και ποιοι οι στόχοι της ζωής του. Η ταυτότητα είναι η αντίληψη του 
εαυτού, που αποτελείται από αξίες, πεποιθήσεις και στόχους με τους οποίους το άτομο έχει 
δεσμευτεί.

Έχοντας τη δυνατότητα να κοιτάξεις στον καθρέφτη, γνωρίζοντας ποιος είσαι εσύ και, έχοντας 
γνώση ότι το περιβάλλον επίσης επηρεάζει το ποιος είσαι, σου επιτρέπει να θέσεις στόχους 
σύμφωνα με την ταυτότητά σου.

«Από όλη τη πιθανή γνώση, η σοφότερη και η πιο χρήσιμη  
είναι να ξέρεις τον εαυτό σου»

William Shakespeare
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Τώρα που καταλαβαίνεις τη σημασία της ‘αυτογνωσίας’ και του ‘αναστοχασμού’, 
πώς συνεχίζεις; Πώς να προσεγγίσεις τις εμπειρίες ζωής, να καταλάβεις ποιος 
είσαι και τι να κάνεις με αυτόν τον αναστοχασμό και τη γνώση;

Οι δραστηριότητες περιγράφονται πιο αναλυτικά στην Ενότητα 2 του Βιβλίου Δραστηριοτήτων.

Σημαντικά γεγονότα στη ζωή σου, και ο τρόπος με τον οποίο προσδίδεις αξία και νόημα, μπορούν 
να οδηγήσουν στη δόμηση της ταυτότητας, των πεποιθήσεων και των αξιών σου. Αυτό μπορεί 
επίσης να επιδράσει θετικά ή αρνητικά τις δικές σου προσδοκίες σχετικά με το μέλλον.

Και ποια είναι αυτά τα γεγονότα; Ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα ‘Η Γραμμής της Ζωής’, στην 
οποία θα προσδιορίσεις ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα στη ζωή σου. Υπάρχουν θετικά 
γεγονότα που σε βοήθησαν να αναπτυχθείς και αρνητικά που σου έμαθαν να είσαι πιο δυνατός, πιο 
ανθεκτικός ή ικανός να διαχειρίζεσαι την αλλαγή.

Σε αυτή την δραστηριότητα οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να εξερευνήσουν την ιστορία της 
ζωής τους και τις σημαντικές τους εμπειρίες μέχρι σήμερα.

Στο τέλος, μέσω του προσδιορισμού των σημαντικών γεγονότων, οι συμμετέχοντες θα  μπορούν να 
αναγνωρίσουν την επίδραση αυτών των γεγονότων και να καθορίσουν το ‘ποιοι είναι’ (ταυτότητα).

Δραστηριότητα 2.2.1 ‘Η Γραμμή της Ζωής’

•  Χρήσιμη Συμβουλή: 
Υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται στην αναγνώριση αρνητικών γεγονότων ή 
αισθάνονται λυπημένοι στην ανάμνησή τους. Σε αυτή την περίπτωση, η στρατηγική 
προς υιοθέτηση είναι να εστιάσουν όχι στο ίδιο το γεγονός αλλά στο αποτέλεσμά 
και στο πως ξεπεράστηκε. Ακόμα κι αν δεν υπάρχουν στοιχεία σημαντικών θετικών 
γεγονότων μετά από την εμπειρία, θε πρέπει να εκτιμηθεί η τρέχουσα στιγμή και το 
γεγονός ότι το άτομο έφτασε σε αυτό το σημείο.

•  Χρήσιμη Συμβουλή: 
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ανάμνηση κάποιου γεγονότος. Σε αυτή την 
περίπτωση, μπορείς να δώσεις παραδείγματα σημείων αναφοράς, όπως η γέννηση,  
ο γάμος, η απόκτηση ακαδημαϊκού πτυχίου, η απόκτηση μιας θέσης εργασίας.

Ώς εδώ που έφτασες, τι έχεις μάθει για τον εαυτό σου;Αναστοχασμός: 
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Δραστηριότητα 2.2.2 ‘Ο τροχός της ζωής’

«Πως βλέπεις τον εαυτό σου, τι χαρακτηριστικά έχεις, τι σκέφτονται οι άλλοι για εσένα;»  Ό,τι και 
να σου λένε, όλοι έχουμε μια ατομική αναπαράσταση του εαυτού μας  και αυτή δεν συμπίπτει πάντα 
με αυτή των άλλων! Μπορείς να προσδιορίσεις τον εαυτό σου με μια εικόνα, μια λέξη, ένα σχέδιο, 
διότι είσαι περισσότερα από αυτό που βλέπεις στον καθρέπτη!

Σε αυτές τις δραστηριότητες, κάθε άτομο θα κληθεί να αναπαραστήσει τον εαυτό του συμβολικά 
και, συγκεκριμένα, πως έβλεπε τον εαυτό του στο παρελθόν, πως τον βλέπει τώρα και πως τον 
φαντάζεται στο μέλλον. Κάθε άτομο, λοιπόν, οδηγείται να ανακαλύψει την αντίληψη που έχει για 
τον εαυτό του και τις προσδοκίες που έχει για αυτόν.

Το ποιος είσαι, οι εμπειρίες που έχεις και οι στόχοι σου εξαρτώνται από διάφορες πτυχές της 
ζωής σου, όπως: Προσωπική Ανάπτυξη, Οικογένεια, Υγεία, Σχέσεις, Ψυχαγωγία, Επαγγελματική 
Κατάρτιση, Εργασία, Χρήματα, Ελεύθερος Χρόνος.

Για να ανακαλύψεις που βρίσκεται ο εαυτός σου σε κάθε ένα από τα παραπάνω και ποιος είναι 
ο βαθμός ικανοποίησης με το καθ’ ένα, θα πρέπει να κάνεις μια ποσοτική αξιολόγηση και να 
προσδιορίσεις τους τομείς που επιθυμείς ή χρειάζεσαι να επενδύσεις για να βελτιώσεις την 
ποιότητα ζωής σου και την προσωπική σου ευχαρίστηση.

Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να υποστηρίξεις τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τους 
σημαντικούς τομείς της ζωής τους και να αναγνωρίσουν αυτούς που ταιριάζουν στις ατομικές 
τους ανάγκες και προσδοκίες, και αυτούς που έχουν ανάγκη επένδυσης, λειτουργώντας σαν 
έναυσμα για αλλαγή.

Δραστηριότητα 2.2.3 ‘Η φωτογραφία μου’ και ‘Το πορτρέτο μου’

•  Χρήσιμη Συμβουλή:  
Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι με τομείς ζωής στους οποίους δεν έχουν επενδύσει αρκετά, 
ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγκαστούν να τις βελτιώσουν.

•  Χρήσιμη Συμβουλή:  
Η τοποθέτηση σε κάθε τομέα της ζωής μπορεί να γίνει με ποσοστό %, με αριθμό ή με  
τελεία/σημείο.

Ώς εδώ που έφτασες, τι έχεις μάθει για τον εαυτό σου;Αναστοχασμός: 

Ώς εδώ που έφτασες, τι έχεις μάθει για τον εαυτό σου;Αναστοχασμός: 
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Η δυναμική του καθρέφτη έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σαν μέθοδος αξιολόγησης  συμπεριφορών. 
Επιπρόσθετα, επιτρέπει την εξάσκηση της αυτογνωσίας και επεκτείνει τη σημασία του κάθε ατόμου 
στην ομάδα. Η χρήση του προτείνεται όταν επιθυμούμε να αναπτύξουμε σημαντικές έννοιες.

Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας αναμένεται ότι ο κάθε συμμετέχοντας θα είναι ικανός να 
εκφράσει θετικές εντυπώσεις για τον εαυτό του και ότι θα γνωρίζει περισσότερα για τις αξίες και 
την αυτό-εικόνα του.

Δραστηριότητα 2.2.4 ‘Καθρέφτης’

•  Χρήσιμη Συμβουλή: 
Εάν ο συμμετέχων δυσκολεύεται στην αναγνώριση προσωπικών χαρακτηριστικών, ο 
εκπαιδευτής μπορεί να του προτείνει να ξεκινήσει με κάποια σωματικά χαρακτηριστικά και 
μετά να προσπαθήσει να εξερευνήσει τη συμπεριφορά του συμμετέχοντα και τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του.

Το ‘Παράθυρο Johari (Τζοχάρι)’ είναι ένα μοντέλο 
αυτοαντίληψης, προσωπικής ανάπτυξης, ομαδικής 
ανάπτυξης και κατανόησης σχέσεων.

Η δραστηριότητα αυτή  δημιουργήθηκε από τον Joseph 
Luft και το Harry Ingham και επιτρέπει την κατανόηση 
και την εκπαίδευση:

 •  της αυτοαντίληψης
 •  της προσωπικής ανάπτυξης
 •  της βελτίωσης της επικοινωνίας
 •  των διαπροσωπικών σχέσεων
 •  της δυναμικής της ομάδας
 •  της ομαδικής ανάπτυξης
 •  των ένδο-ομαδικών σχέσεων

Δραστηριότητα 2.2.5 ‘Το Παράθυρο Johari’

Ώς εδώ που έφτασες, τι έχεις μάθει για τον εαυτό σου;Αναστοχασμός: 
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Η συμπλήρωση του Παραθύρου Johari μπορεί να είναι πρόκληση, όπως άλλωστε είναι και ο στόχος 
της αυτογνωσίας. Ενθαρρύνετε τα άτομα στην ομάδα να συμμετέχουν. 

Αποδεχτείτε την πρόκληση και φτιάξτε το δικό σας Παράθυρο Johari. Μπορείτε να βρείτε το 
πρότυπο στο Βιβλίο Δραστηριοτήτων.

•  Χρήσιμη Συμβουλή:  
Σε αυτή τη δραστηριότητα ο εκπαιδευτής έχει ένα σημαντικό ρόλο να υποστηρίξει τις 
δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε κάθε βήμα της δραστηριότητας.

•  Χρήσιμη Συμβουλή:  
Ο εκπαιδευτής μπορεί να αρχίσει με ένα παράδειγμα για όλη την ομάδα για να βοηθήσει τους 
συμμετέχοντες αλλά είναι σημαντικό να υποστηρίξει και κάθε συμμετέχοντα ατομικά.

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΑΥΤΟΣ
Γνωστά στον εαυτό σου και  

τους άλλους.

Γνωστά σε 
άλλους

Άγνωστα σε 
άλλους

ΠΑΡΑΘΥΡΟ JOHARI

Περιγραφές που επιλέγει το  
άτομο για τον εαυτό του και 

είναι άγνωστες στους άλλους. 
Φανταστείτε αυτό σαν ένα 

προσωπικό  χώρο που κρύβεις  
από τους άλλους ή επιλέγεις  

να μην το εμφανίζεις.

ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΕΑΥΤΟΣ

Αυτές είναι οι πτυχές του εαυτού 
σου που βλέπουν οι άλλοι αλλά  

όχι εσύ. Όλοι έχουμε πτυχές που  
δεν γνωρίζουμε. 

ΤΥΦΛΟΣ ΕΑΥΤΟΣ

Και οι δύο πλευρές δεν γνωρίζουν 
αυτές τις πτυχές. Αυτή μπορεί να 
είναι μια ευκαιρία για ανακάλυψη.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΑΥΤΟΣ

Γνωστά στον εαυτό Άγνωστα στον εαυτόΡΩΤΑ

Π
Ε

Σ

Ώς εδώ που έφτασες, τι έχεις μάθει για τον εαυτό σου;Αναστοχασμός: 
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Δραστηριότητα 2.2.6 ‘Πλησίασε τη γραμμή εάν…’

Δραστηριότητα 2.2.7 ‘Τα καλύτερα χαρακτηριστικά μου’ και ‘Πως βλέπω τον εαυτό μου ως εργαζόμενο…’

Αυτή η δραστηριότητα έχει σκοπό να προωθήσει την αυτογνωσία και τη συνοχή ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες, διευκολύνοντας έτσι την αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών.

Στη δραστηριότητα μπορείς να μάθεις ότι 

Αναγνωρίζοντας αυτά που σε κάνουν μοναδικό και κατανοώντας αυτά που μας ενώνουν, ασχέτως 
με την πραγματικότητα της ζωής του καθενός, έχεις αξία και μπορείς να μοιραστείς ένα κοινό 
σκοπό, όπως η εύρεση εργασίας.

Ύστερα από πιο ενδοσκοπικές και αναστοχαστικές δραστηριότητες για το ‘Ποιος είσαι’ , η 
δραστηριότητα που ακολουθεί στοχεύει να είναι πιο αντικειμενική, λαμβάνοντας υπόψιν το 
επαγγελματικό προφίλ κάθε συμμετέχοντα.

Στη δραστηριότητα ‘Τα καλύτερα χαρακτηριστικά μου’, ο συμμετέχοντας καλείται να αναγνωρίσει 
τα χαρακτηριστικά του, ξεχωρίζοντάς τα από ένα εύρος χαρακτηριστικών. Στη δραστηριότητα 
‘Πως βλέπεις τον εαυτό σου ως εργαζόμενο…’ ο συμμετέχοντας αναγνωρίζει τα δυνατά στοιχεία 
του ως επαγγελματίας, όπως και αυτά που χρειάζονται βελτίωση. 

•  Χρήσιμη Συμβουλή:   
Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας δεν έχει αρκετά ανεπτυγμένο λεξιλόγιο και 
δεν γνωρίζει μια συγκεκριμένη λέξη, ο εκπαιδευτής μπορεί να προτείνει τη χρήση λεξικού 
(διαδικτυακά ή σε βιβλίο) ή να εξηγήσει τη σημασία μιας συγκεκριμένης λέξης.

Και τώρα που έφτασες ως εδώ, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ,  
γιατί τώρα θα πρέπει να γνωρίζεις καλύτερα ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ!!!

Ώς εδώ που έφτασες, τι έχεις μάθει για τον εαυτό σου;Αναστοχασμός: 
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Ενότητα 3.
Διαχείριση Συναισθημάτων 

Πλαίσιο
Η συναισθηματική διαχείριση είναι μια ζωτικής σημασίας ικανότητα κάθε ανθρώπου και σχετίζεται 
με τη συναισθηματική νοημοσύνη που νοείται ως η ικανότητα αναγνώρισης και έκφρασης 
καθώς και η ικανότητα που επιτρέπει την αναγνώριση, την κατανόηση και την επιρροή των 
συναισθημάτων των άλλων ατόμων. Τα υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης επιτρέπουν 
να συμπάσχεις με τους άλλους, να επικοινωνείς αποτελεσματικά και να έχεις ατομική και 
κοινωνική συνείδηση. Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αντίκτυπο στο πόσο ικανοποιητική είναι 
η απόδοσή σου στο προσωπικό και εργασιακό περιβάλλον. Όσο καλύτερα κατανοήσεις πως και 
γιατί νιώθεις κάτι, τόσο καλύτερα θα μπορείς να αντιμετωπίσεις διάφορες καταστάσεις. Ένα από 
τα πιο πρακτικά παραδείγματα διαχείρισης των συναισθημάτων είναι η διεκδικητική συμπεριφορά 
και, όπως θα δεις στην ενότητα αυτή,  δεν είναι δύσκολο να μάθεις πως να τη χρησιμοποιείς σε 
καθημερινές καταστάσεις.

Στόχοι
Αυτή η ενότητα στοχεύει να εξηγήσει εν συντομία τι είναι το συναίσθημα, η διάθεση και τα αισθήματα 
και πως διαφοροποιούνται. Μέσω των ασκήσεων θα έχεις την ευκαιρία να εξοικειωθείς με την 
ανάγνωση, την ονομασία και την έκφραση ολόκληρης σειράς συναισθημάτων. Θα αποκτήσεις  
επίσης δεξιότητες σχετικά με τη διαχείριση συναισθημάτων και γνώση για την ενσυναίσθηση.  
Θα καλυφθούν θέματα σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη διεκδικητικότητα όπου θα 
υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης σε διεκδικητικές συμπεριφορές, υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
και διαχείριση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι 
εκπαιδευτές θα μπορούν εύκολα να μεταδώσουν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις, όσο και τις πρακτικές 
δεξιότητες, σε συν-εκπαιδευτές και υποστηρικτές ομηλίκων με σαφή και ελκυστικό τρόπο.

Δομή
 1.  Συναίσθημα
 2.  Συναισθηματική νοημοσύνη
 3. Διαχείριση συναισθημάτων – Διεκδικητικότητα
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•  Κατανόηση του συναισθήματος, του αισθήματος και της διάθεσης
•  Διαφοροποίηση των όρων: συναίσθημα / αίσθημα / διάθεση

1. Συναίσθημα

Στόχοι

1.1  Η έννοια του συναισθήματος, του αισθήματος και της διάθεσης
1.2  Εισαγωγή στη συναισθηματική ένταση και πολυπλοκότητα

•  Τι είναι το συναίσθημα, το αίσθημα και η διάθεση;
•  Τι είναι η ένταση του συναισθήματος;
•  Ποια είναι τα βασικά και ποια τα σύνθετα συναισθήματα;

•  Δραστηριότητα 3.1.1 Παιχνίδι Συναισθημάτων
•  Δραστηριότητα 3.1.2 Συναισθήματα στη ζωή μου
•  Δραστηριότητα 3.1.3 Ο κύκλος των συναισθημάτων

•  www.psychologytoday.com
•   Plutchik, R. (2001). The Nature of Emotions: Human emotions have deep evolutionary 

roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for clinical practice.  
American Scientist, 89(4), 344-350. Retrieved December 13, 2020, 

    from http://www.jstor.org/stable/27857503
•  https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
•  https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions

Περιεχόμενο

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Καθοδηγητικές ερωτήσεις

Τουλάχιστον 1 ώρα. Η διάρκεια εξαρτάται από τις συνδεδεμένες δραστηριότητες που 
επιλέξετε να κάνετε

Διάρκεια

www.psychologytoday.com
http://www.jstor.org/stable/27857503
https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions
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1.1  Η έννοια του συναισθήματος, του αισθήματος  
και της διάθεσης

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι τα συναισθήματα, τα αισθήματα και η διάθεση. Πως 
ξέρουμε ότι είμαστε χαρούμενοι ή θυμωμένοι; Γιατί βιώνουμε συγκεκριμένα συναισθήματα; Τι μας 
κάνει να έχουμε καλή ή κακή διάθεση και τι ακριβώς είναι η διάθεση; Η γνώση ορισμένων ορισμών 
και βασικών διαφορών μεταξύ αυτών των εννοιών μας βοηθά να τις κατανοήσουμε καλύτερα.

Δραστηριότητα 3.1.1

Παιχνίδι Συναισθημάτων – Emoticon
Αναγνώριση και εκμάθηση της χρήσης κατάλληλων συμβόλων και συντομογραφιών που 
αναπαριστούν συναισθήματα.

Το συναίσθημα μπορεί να γίνει κατανοητό ως μια εκτίμηση του νοήματος της σχέσης μεταξύ του 
ατόμου και του περιβάλλοντος για την ευημερία του ατόμου. Το συναίσθημα συμπεριλαμβάνει τη 
γνωστική λειτουργία, τις φυσιολογικές αντιδράσεις, τα πρότυπα και τις ενέργειες κινητοποίησης. 
Τα διαφορετικά συναισθήματα είναι σημάδια της ποιότητας ζωής ενός ατόμου σε ένα δεδομένο 
περιβάλλον. Επομένως, ένα συναίσθημα είναι μια γνωστική ερμηνεία του γεγονότος (σκέψη, άλλη 
ανθρώπινη αντίδραση κ.λπ.).

Σίγουρα αναρωτιέστε από που προέρχονται τα συναισθήματα. Είναι ενέργεια που ταξιδεύει στον 
εγκέφαλο, ο οποίος την ερμηνεύει σύμφωνα με την προηγούμενη εμπειρία. Προέρχονται από τις 
πεποιθήσεις και τις αξίες μας και από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την τρέχουσα εμπειρία 
της ζωής μας όπως σχετίζεται με αυτές τις αξίες και πεποιθήσεις. Οι αξίες και πεποιθήσεις 
διαμορφώνονται μέσω των βιωμάτων μας, την οικογένεια, την κοινότητα και τους ομότιμους. 
Αναπτύσσονται για να καλύψουμε τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες σχετικά με τη σωματική και 
ψυχική μας ευεξία. Αναρωτιέστε ποιες είναι οι βασικές ανάγκες; 

Παρατίθενται εδώ:
 •  Επιβίωση: φαγητό, ασφάλεια, στέγη
 •  Σύνδεση: ολοκληρώνεται με την αγάπη, το μοίρασμα, τη συνεργασία και την αίσθηση του 

ανήκειν
 • Νόημα στη ζωή: εκπληρώνεται με την επίτευξη, την αναγνώριση και το σεβασμό
 • Έλεγχος και κυριαρχία της ζωής: εκπληρώνεται έχοντας επιλογές και  κάνοντας επιλογές
 • Διασκέδαση: εκπληρώνεται με το γέλιο και το παιχνίδι
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Όλοι βιώνουμε θετική και αρνητική διάθεση. Μπορεί να έχουμε ανεβασμένη ή πεσμένη διάθεση. 
Ποια ακριβώς είναι η διάθεση για την οποία μιλάμε, ακούμε και στην οποία βρισκόμαστε 
καθημερινά; Ένα μεγάλο μέρος των σύγχρονων προβληματισμών σχετικά με αυτή την έννοια 
επικεντρώνεται στις προσπάθειες να καθοριστεί ο ορισμός της. Οι ερευνητές αναρωτιούνται αν 
είναι απλά μια συναισθηματική πτυχή ή ένα ξεχωριστό συναισθηματικό φαινόμενο.

Είμαστε σίγουροι ότι οι διαθέσεις και τα συναισθήματα συνδέονται. Όταν είσαι σε κακή διάθεση, 
έχεις την τάση να έχεις αρνητικά συναισθήματα όπως θλίψη, θυμό, φόβο. Όταν είσαι σε καλή 
διάθεση έχεις την τάση να έχεις θετικά συναισθήματα, όπως να είσαι χαρούμενος ή αισιόδοξος για 
κάτι.  Άρα η φύση των συναισθημάτων θα πρέπει να μας πληροφορεί για τη φύση των διαθέσεων.

Ομοίως, η ικανότητα της διάθεσης να παράγει θετικά ή αρνητικά συναισθήματα είναι το αποτέλεσμα 
υποκείμενων μηχανισμών που παράγουν συναισθήματα. Το να έχεις μία διάθεση σημαίνει ότι 
συμβαίνουν διαδικασίες στο σώμα σου και στον εγκέφαλο, με ασυνείδητες εκτιμήσεις καταστάσεων, 
που μαζί παράγουν συγκεκριμένα είδη συναισθημάτων ως ανταπόκριση σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις. Για παράδειγμα, αν είσαι σε καλή διάθεση, τότε η φυσιολογία και η σκέψη στο 
υπόβαθρο λειτουργούν με τρόπους που σε κάνουν να ερμηνεύσετε θετικά τις νέες καταστάσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, τα σημάδια θετικών συναισθημάτων σε επίπεδο φυσιολογίας είναι ο σταθερός 
καρδιακός παλμός, ο ομαλός ρυθμός αναπνοής και τα φυσιολογικά επίπεδα κορτιζόλης και αν 
υπάρχουν κυρίως θετικές εκτιμήσεις για τα πράγματα, τότε αυτές οι διεργασίες που εκπροσωπούνται 
από τον εγκέφαλο θα σε κάνουν να ανταποκριθείς σε νέες καταστάσεις με θετικά συναισθήματά.

Τέλος, τα αισθήματα είναι τόσο συναισθηματικές εμπειρίες όσο και σωματικές αισθήσεις, 
όπως πείνα, πόνος, θυμός ή χαρά. Τα αισθήματα είναι μια συνειδητή εμπειρία και σχετίζονται με 
συγκεκριμένα συναισθήματα.

Τι διαφοροποιεί το συναίσθημα, τη διάθεση και τα αίσθημα; Πως συνεργάζονται και πως 
συμπληρώνει το ένα το άλλο;

Το συναίσθημα και το αίσθημα, αν και διαφορετικά μεταξύ τους έχουν πολλά κοινά. Σχηματίζονται 
στον άνθρωπο και με την πάροδο του χρόνου μπορεί να εξαφανιστούν ή να αλλάξουν σε ένταση. 
Μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες για το τι μας συμβαίνει και μας δίνουν ενέργεια να 
δράσουμε. Τι είναι όμως η διάθεση;

Φανταστείτε το θέατρο. Οι ηθοποιοί βγαίνουν στη σκηνή, υποδύονται τις σκηνές και εξαφανίζονται. 
Αυτές είναι οι συγκινήσεις και τα συναισθήματα- πολύ εκφραστικά στοιχεία. Από την άλλη, στο θέατρο 
η σκηνογραφία παίζει τεράστιο ρόλο. Το σκηνικό είναι η διάθεση. Η διάθεση είναι σε αντίθεση με τα 
συναισθήματα, σταθερή. Δεν εξαφανίζεται. Έχουμε πάντα κάποια διάθεση. Μπορεί να έχουμε κακή 
διάθεση τη Δευτέρα και τότε θα είναι  πολύ πιο εύκολο για εμάς να θυμώσουμε ή να στενοχωρηθούμε 
με κάποιο γεγονός. Τα λεγόμενα αρνητικά συναισθήματα θα μας επηρεάσουν περισσότερο. Μπορούμε 
επίσης να έχουμε κέφι και καλή διάθεση την επόμενη κιόλας μέρα. Τότε, ο θυμός δεν θα κυριεύσει 
εύκολα και ένα καλό αστείο θα μας κάνει να γελάσουμε ακόμα περισσότερο. 

Τελικά, έχετε ποτέ αναρωτηθεί πόσα συναισθήματα μπορούμε να νιώσουμε; Μπορούμε να τα 
ονομάσουμε όλα; Ο Τροχός των Συναισθημάτων του Plutchik μπορεί να είναι βοηθητικός σε αυτή 
την περίπτωση.
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Σχήμα 1. Ο Τροχός των Συναισθημάτων (Plutchik, 2001)
 Πηγές: www.psychologytoday.com

www.psychologytoday.com
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Δραστηριότητα 3.1.2
Συναισθήματα στη ζωή μου. Συνειδητοποίηση του πως και πότε νιώθεις συναισθήματα

Στις φωτογραφίες μπορείς να δεις παραδείγματα από τις επτά οικουμενικές εκφράσεις προσώπου 
που δείχνουν διάφορα συναισθήματα.

 Πηγές:  https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/

Θυμός

 Χαρά Λύπη Απέχθεια

Αηδία Φόβος Εκπληξη

https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/
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Δραστηριότητα 3.1.3
Κύκλος των συναισθημάτων. Μάθε να διαβάζεις συναισθήματα και να εκφράζεις αντίθετα 
συναισθήματα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το βίντεο από το διαδίκτυο:
The secrets to decoding facial expressions

1.2  Εισαγωγή στη συναισθηματική ένταση  
και πολυπλοκότητα

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται ο τροχός των συναισθημάτων και οι δύο διαστάσεις (2D) του με τρείς 
ομόκεντρους κύκλους. Σε αυτό το μοντέλο μπορείς να δεις τις δύο πτυχές των συναισθημάτων: 
 –   Ένταση
 –   Πολυπλοκότητα

Μπορείς να σχεδιάσεις ένα βέλος για να οπτικοποιήσεις την ένταση των συναισθημάτων π.χ. 
μπορεί να ειπωθεί ότι η αποδοχή είναι πιο ήπια από την εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη είναι 
πιο ήπια από τον θαυμασμό. Επομένως, στο μοντέλο μπορείς να διαφοροποιήσεις τα 3 επίπεδα 
συναισθηματικής έντασης:

https://www.youtube.com/watch?v=B0ouAnmsO1Y&t=308s
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Παρακάτω θα βρεις ένα παράδειγμα που μπορεί να σου φανεί χρήσιμο στην προσπάθεια να 
καταλάβεις τι σημαίνει ένταση στην πράξη:

Οι άνθρωποι στην ομάδα αποδέχονται (χαμηλής έντασης συναίσθημα) τους συναδέλφους που 
βρίσκονται στην ομάδα αλλά δεν τους γνωρίζουν αρκετά καλά για να πουν τα μυστικά τους. Οι 
συνάδελφοι ίσως δείχνουν χαμηλής έντασης συναισθήματα στον χώρο καθώς δεν γνωρίζονται 
πολύ καλά.

Αλλά οι ίδιοι άνθρωποι έχουν κάποιους φίλους τους οποίους εμπιστεύονται (μέτριας έντασης 
συναίσθημα) και γνωρίζουν ότι οι φίλοι αυτοί θα κρατήσουν τα μυστικά τους.

Αυτοί οι άνθρωποι πιθανώς έχουν λίγους φίλους που θαυμάζουν (υψηλής έντασης συναίσθημα). 
Όταν θαυμάζουν κάποιον, θέλουν να μείνουν πιο κοντά σε αυτό το άτομο παρά στους άλλους.
Η δεύτερη πτυχή είναι η πολυπλοκότητα που σημαίνει ότι ορισμένα συναισθήματα είναι 
σύνθετα και αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συναισθήματα. Στον τροχό μπορείς να βρεις 
τα συναισθήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω: αποδοχή, εμπιστοσύνη, θαυμασμός δίπλα στα 
συναισθήματα γαλήνη, χαρά, έκσταση. Μεταξύ τους ο Plutchik, ο εμπνευστής του μοντέλου, 
τοποθέτησε το σύνθετο συναίσθημα της αγάπης.

Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να νιώθει αγάπη όχι μόνο ως 
συναισθηματική διέγερση αλλά και ως συναίσθημα αποδοχής και γαλήνης.

1. αποδοχή   2. εμπιστοσύνη   3. θαυμασμός

αποδοχή
εμπιστοσύνη
θαυμασμός

γαλήνη
χαρά
έκσταση

ΑΓΑΠΗ
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•  Κατανόηση της συναισθηματικής νοημοσύνης 
•  Κατανόηση των συναισθήματα άλλων ανθρώπων μέσω πρακτικών οδηγιών

2. Συναισθηματική Νοημοσύνη

2.1  Εισαγωγή στη συναισθηματική νοημοσύνη
2.2  Ορισμός της συναισθηματικής νοημοσύνης
2.3  Ενσυναίσθηση και ενσυναισθητική ακρόαση
2.4  Μη-βίαια και βίαια επικοινωνία

•  Πώς θα διαχειριστείς τα συναισθήματά σου προς τον εαυτό σου και τους άλλους;
•  Τι σημαίνει ότι κάποιος είναι συναισθηματικά ευφυής;
•  Τι είναι η ενσυναίσθηση;
•  Ποια είναι τα στοιχεία της ενσυναίσθησης;
•  Πώς θα αλλάξεις τη συναισθηματική σου στάση;
•  Γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς μη-βίαια ή θετική επικοινωνία;

•  Δραστηριότητα 3.2.1   Διαλογισμός συναισθηματικής επίγνωσης
•  Δραστηριότητα 3.2.2   Αναστοχασμός
•  Δραστηριότητα 3.2.3   Ενσυναίσθηση
•  Δραστηριότητα 3.2.4   Ενσυναισθητική ακρόαση
•  Δραστηριότητα 3.2.5   Θετική Επικοινωνία

•   Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a 
standard intelligence. Emotion, 1(3), 232–242. https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232

•   Emotional Intelligence: New Ability or Eclectic Traits?” John D. Mayer, Peter Salovey  
and David R. Caruso. American Psychologist, September 2008, Vol. 63, No. 6, 503 – 517. 

•  http://www.theeiinstitute.com 
•  Συναισθηματική Νοημοσύνη https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
•  https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
•  Ενσυναίσθηση έναντι συμπόνια https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  www.nonviolentcommunication.com
•  www.positivepsychology.com

Καθοδηγητικές ερωτήσεις

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Περιεχόμενο

Στόχοι

Διάρκεια

Τουλάχιστον 1 ώρα. Η διάρκεια εξαρτάται από τις επιλεγμένες δραστηριότητες

https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232
http://www.theeiinstitute.com
https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
www.nonviolentcommunication.com
www.positivepsychology.com
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2.1 Εισαγωγή στη συναισθηματική νοημοσύνη

Η κατανόηση της συναισθηματικής νοημοσύνης δεν είναι τόσο εύκολη. Αλλά με λίγα παραδείγματα 
μπορείς να αποκτήσεις μια εικόνα.

Η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα αναγνώρισης, ερμηνείας και 
επεξεργασίας των συναισθημάτων στον εαυτό σου και σε άλλους. Ενώ η γενετική, η ανατροφή 
και το περιβάλλον παίζουν ρόλο, υπάρχουν βήματα που μπορείς να κάνεις για να αναπτύξεις τη 
συναισθηματική σου νοημοσύνη εν καιρό. 

Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική ευφυΐα 
έχουν αυτογνωσία. Εκτιμούν τις  δυνατότητες και τις αδυναμίες τους με ρεαλιστικό τρόπο και 
γνωρίζουν πως φαίνονται στους άλλους. Η λήψη ανατροφοδότησης από τους άλλους  είναι ένας 
τρόπος να βελτιώσεις την αυτογνωσία σου και ίσως αποκαλύψεις κάποια ‘τυφλά σημεία’ των 
συναισθημάτων σου.

Είναι επίσης σημαντικό να μάθεις τι αποτελεί έναυσμα για εσένα. Με την έννοια της αυτογνωσίας 
συνδέεται η ικανότητα του να γνωρίζεις πως θα ανταποκριθείς σε συγκεκριμένες καταστάσεις. 
Σκέψου πως ένιωσες την τελευταία φορά που πιέστηκες. Αυτά τα συναισθήματα σε βοήθησαν ή σε 
εμπόδισαν; Η αναγνώριση των συναισθημάτων και η αίσθηση αυτών των συναισθημάτων μπορεί να 
μετατοπίσει τη συναισθηματική σου κατάσταση.

Το επόμενο βήμα είναι να μπορείς να δείχνεις ενσυναίσθηση. Αυτό σημαίνει να δεις τα πράγματα 
από την οπτική γωνία του άλλου ώστε να καταλάβεις τις αξίες και τις πεποιθήσεις του. Αυτό είναι 
σημαντικό για την κινητοποίηση και την εμπλοκή των άλλων. Κάνε μια συνειδητή προσπάθεια 
να γνωρίσεις καλύτερα τους συναδέλφους σου. Κάνε ανοιχτές ερωτήσεις και άκουσε ενεργά τι 
έχουν να πουν, αντί να περιμένεις απλώς τη σειρά σου να μιλήσεις. Να προσέχεις τη γλώσσα του 
σώματος και άλλα μη λεκτικά σημάδια, καθώς αυτά μπορεί να πουν περισσότερα από όσα κάποιος 
είναι πρόθυμος να εκφράσει με λόγια.

Αναγνώρισε τα συναισθήματά σου. Αν κάποιος σε στενοχωρήσει, κάνε μια παύση για να σκεφτείς 
γιατί οι πράξεις του σε έκαναν να αισθανθείς έτσι αντί να αντιδράσεις παρορμητικά. Αναγνώρισε 
ότι μια συνομιλία είναι αμφίδρομη αλληλεπίδραση και χρειάζονται δύο άτομα για να σε θυμώσουν, 
στενοχωρήσουν ή απογοητεύσουν.

Τέλος, να ακούς το ένστικτό σου, δηλαδή να ακούς το σώμα σου. Αν το στομάχι σου ανακατεύεται 
κάθε φορά που μιλάς στον διευθυντή ή οι μύες σου σφίγγονται πριν πας σε μια επαγγελματική 
συνάντηση, τι μήνυμα σου στέλνουν; Όσο παράλογο και αν φαίνεται, τα συναισθήματα μπορεί να 
είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών όταν χρειάζεται να πάρεις λογικές αποφάσεις στη δουλειά. 
Να θυμάσαι ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι η  καταπίεση συναισθημάτων. Αφορά την 
εκμάθηση τρόπων αναγνώρισης, επεξεργασίας και διοχέτευσης των συναισθημάτων με τρόπο που 
ωφελεί εσένα και την ομάδα σου.
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Δραστηριότητα 3.2.1  
Διαλογισμός συναισθηματικής επίγνωσης. Αντίληψη των συναισθημάτων, των αισθημάτων και 
των διαθέσεων σου.

Δραστηριότητα 3.2.2  
Αναστοχασμός. Κατανόηση και γνωριμία των αισθημάτων σου.

2.2 Ορισμός συναισθηματικής νοημοσύνης

Εδώ θα βρεις τον επιστημονικό ορισμό και τις απαραίτητες προϋποθέσεις της συναισθηματικής 
νοημοσύνης.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια ομάδα ικανοτήτων που αφορούν τη γνωστική ανάλυση 
των συναισθηματικών πληροφοριών. Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει την ικανότητα 
συμμετοχής σε προηγμένη επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τα συναισθήματα του ιδίου 
και των άλλων και την ικανότητα αξιοποίησης  αυτών των πληροφοριών ως οδηγό σκέψης 
και συμπεριφοράς. Δηλαδή τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη δίνουν προσοχή, 
χρησιμοποιούν, κατανοούν και διαχειρίζονται τα συναισθήματα, και αυτές οι δεξιότητες 
εξυπηρετούν προσαρμοστικές λειτουργίες που δυνητικά ωφελούν τον εαυτό τους και τους άλλους.

Αυτό που απαιτεί η συναισθηματική νοημοσύνη είναι: 
 •  Αντίληψη του Συναισθήματος, που σημαίνει ότι κάποιος: 
 –  αναγνωρίζει παραπλανητικές ή ανειλικρινείς συναισθηματικές εκφράσεις
 –  διακρίνει τις ακριβείς από τις ανακριβείς συναισθηματικές εκφράσεις 
 –  κατανοεί πως εμφανίζονται τα συναισθήματα ανάλογα με το πλαίσιο και την κουλτούρα
 –  εκφράζει τα συναισθήματα του με ακρίβεια όταν το επιθυμεί
 –   αντιλαμβάνεται το συναισθηματικό περιεχόμενο στο περιβάλλον, στις εικαστικές 

τέχνες και στη μουσική
 –   αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων μέσω των φωνητικών ενδείξεων, 

των εκφράσεων του προσώπου, της γλώσσας και της συμπεριφοράς
 –   αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα στις δικές του φυσικές καταστάσεις, στα αισθήματα 

και τις σκέψεις
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 •  Διευκόλυνση της σκέψης χρησιμοποιώντας το συναίσθημα, που σημαίνει ότι κάποιος:
 –   επιλέγει προβλήματα με βάση το πώς η συνεχιζόμενη συναισθηματική του κατάσταση 

μπορεί να διευκολύνει τη γνωστική λειτουργία
 –   αξιοποιεί τις εναλλαγές της διάθεσης για να δημιουργήσει διαφορετικές γνωστικές 

προοπτικές
 –   βάζει προτεραιότητα στις σκέψεις, κατευθύνοντας την προσοχή σύμφωνα με το παρόν 

συναίσθημα
 –  δημιουργεί συναισθήματα ως μέσο για να σχετιστεί με τις εμπειρίες ενός άλλου ατόμου
 –  δημιουργεί συναισθήματα ως βοήθημα για την κριτική σκέψη και τη μνήμη

 •  Η κατανόηση των συναισθημάτων ισοδυναμεί με το γεγονός ότι τo άτομο: 
 –   αναγνωρίζει τις πολιτισμικές διαφορές στην αξιολόγηση των συναισθημάτων
 –   κατανοεί πως μπορεί να αισθανθεί κάποιος στο μέλλον ή υπό ορισμένες συνθήκες 

(συναισθηματική πρόγνωση)
 –  αναγνωρίζει τις συναισθηματικές μεταβάσεις (π.χ. από τον θυμό στην ικανοποίηση)
 –  κατανοεί περίπλοκα και ανάμεικτα συναισθήματα
 –  διακρίνει μεταξύ διαθέσεων και συναισθημάτων
 –  αξιολογεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν συναισθήματα
 –  καθορίζει αυτά που προηγούνται, το νόημα και τις συνέπειες των συναισθημάτων
 –  ονομάζει τα συναισθήματα και αναγνωρίζει τις σχέσεις μεταξύ τους

 •  Η διαχείριση των συναισθημάτων περιλαμβάνει ότι κάποιος:
 –   διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματα των άλλων για να επιτύχει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα
 –  διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματά  για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα
 –   αξιολογεί στρατηγικές για τη διατήρηση, τη μείωση ή μπορεί την ενδυνάμωση μιας 

συναισθηματικής απόκρισης
 –  παρακολουθεί συναισθηματικές αντιδράσεις για να προσδιορίσει τη λογική τους
 –  εμπλέκεται με τα συναισθήματα αν είναι βοηθητικά, ή να απεμπλακεί αν δεν είναι
 –   είναι ανοιχτός σε ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα, όπως απαιτείται,  και να 

είναι ανοιχτός στις πληροφορίες που μεταφέρουν

2.3 Ενσυναίσθηση και ενσυναισθητική ακρόαση

Δύσκολα θα βρεις άτομο που δεν έχει ακούσει για την ενσυναίσθηση. Ξέρετε όμως τι ακριβώς 
σημαίνει ενσυναίσθηση; Με απλά λόγια, η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα κατανόησης των 
πραγμάτων από την οπτική γωνία ενός άλλου ατόμου. Είναι η ικανότητα να μοιραστείς ενός  
ατόμου τα αισθήματα και συναισθήματα και να κατανοήσεις γιατί  αισθάνονται έτσι.
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Δραστηριότητα 3.2.3   
Ενσυναίσθηση. Εισαγωγή στην έννοια της ενσυναίσθησης.

Θα αναρωτιέσαι γιατί είναι τόσο σημαντική η ενσυναίσθηση και πως βοηθάει στην προσωπική ζωή 
ενός ανθρώπου; Η απάντηση είναι εύκολη: οι υγιείς σχέσεις απαιτούν φροντίδα και κατανόηση. Μια 
φιλία ή μια ρομαντική σχέση που στερείται ενσυναίσθηση και κατανόηση σύντομα θα καταρρεύσει. 
Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται μόνο με τα δικά τους συμφέροντα, τα άλλα άτομα στη σχέση θα 
υποφέρουν. Εάν ένας σύζυγος στο γάμο απέχει  από το να βλέπει τα πράγματα από την οπτική 
γωνία του άλλου, πιθανότατα θα έχει συζυγικά προβλήματα. Δύο άνθρωποι ποτέ δεν θα σκεφτούν 
ακριβώς το ίδιο, ούτε θα έχουν τις ίδιες εμπειρίες. Και οι δύο άνθρωποι σε μια σχέση φέρνουν τις 
δικές τους ιδέες, εμπειρίες ζωής και δυσκολίες. Εάν δεν αφιερώνουν χρόνο στην προσπάθεια να 
συνδεθούν ο ένας με τα συναισθήματα και τις προοπτικές του άλλου, τότε θα αισθάνονται ότι δεν 
τους αγαπούν και δεν τους φροντίζουν.

     >    Η ενσυναίσθηση είναι μέρος της μη βίαιης επικοινωνίας

Σύμφωνα με τον Rosenberg, τα βασικά στοιχεία της μη βίαιης επικοινωνίας περιλαμβάνουν την 
έκφραση με σαφήνεια, συμπόνια, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και με το κοινό καλό κατά νου, 
που είναι ακριβώς το αντίθετο από τη βίαιη επικοινωνία. Η βίαιη επικοινωνία περιλαμβάνει την 
απειλή, την κριτική, την απανθρωποποίηση, την επίρριψη ευθυνών, ή τον εξαναγκασμό άλλων 
προκειμένου να καταφέρουμε μια κατάσταση όπως την θέλουμε εμείς. Η βίαιη επικοινωνία 
δημιουργεί παρεξηγήσεις και απογοήτευση, πόνο και διαφωνίες και παρεμποδίζει την ποιότητα 
της σύνδεσης που αναζητούμε στις σχέσεις. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε θυμό, ντροπή, ενοχή, 
κατάθλιψη και, σε ακραίες περιπτώσεις, συναισθηματική ή σωματική βία.

Πολλοί έχουμε διδαχθεί να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, με βάση το «τι μας έχει κάνει» ένα 
άλλο άτομο. Δυστυχώς, δεν διδασκόμαστε να οικειοποιούμαστε τα συναισθήματά και τις ανάγκες 
μας με σκοπό να επιζητούμε ό,τι είναι ωφέλιμο και δίκαιο για όλους τους εμπλεκόμενους.

     >  Ενσυναίσθηση εναντίον συμπόνια

Δείτε ένα παράδειγμα στο https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

Ενσυναίσθηση είναι να:
–   βλέπεις τα πράγματα από την οπτική γωνία 

του άλλου
–  αποφεύγεις την κριτική
–  αναγνωρίζεις το συναίσθημα του άλλου
–   έχεις την ικανότητα να περιγράφεις το 

συναίσθημα που νιώθεις

Συμπόνια είναι να:
–   αποστασιοποιείσαι από το συναίσθημα του 

άλλου
–  κρατάς τη δική σου οπτική γωνία
–  κρίνεις τους άλλους
–   δυσκολεύεσαι να ορίζεις τα δικά σου 

συναισθήματα

     >  Τα 8 στοιχεία ενσυναισθητικής ακρόασης

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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1.   Κρατάς τα σχόλια και τις απόψεις σου για τον εαυτό σου – συγκεντρώνεσαι για να μη μιλάς ενώ 
μιλάει το άλλο άτομο.

2.  Διατηρείς καλή βλεμματική επαφή και προσέχεις ενώ κοιτάς τον ομιλητή.
3.  Χρησιμοποιείς παύσεις όπου απαιτείται.
4.   Όταν το άλλο άτομο σταματήσει να μιλάει, προσπαθείς να παραφράσεις τις λέξεις κλειδιά – 

αυτό αντικατοπτρίζει αυτό που πιστεύεις ότι έχεις ακούσει για να διασφαλίσεις ότι υπάρχει 
σαφής κατανόηση.

5.  Εστιάζεις στο άλλο άτομο όταν μιλάει.
6.   Λαμβάνεις υπόψιν σου την οπτική γωνία του άλλου – δηλαδή ακούς για να καταλάβεις πλήρως 

τι λέει αντί να προετοιμάζεις την απάντησή σου.
7.   Επικοινωνείς μη λεκτικά με ενθαρρυντική γλώσσα του σώματος (π.χ. νεύμα), ενώ παρατηρείς 

και του άλλου τη μη λεκτική επικοινωνία.
8.   Προσπαθείς να αναγνωρίσεις τα συναισθήματα του ομιλητή ή να τα ονομάσεις  (αντανάκλαση 

συναισθημάτων), για παράδειγμα, μπορείς να πεις «Ακούγεσαι θυμωμένος» ή «Φαίνεται να είσαι 
αναστατωμένος»)

positivePsychology.com

Ακρόαση με Ενσυναίσθηση – 8 Στοιχεία 

ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΣΟΥ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ. 

ΕΣΤΙΑΣΕ ΣΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ. ΒΛΕΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ. 

ΔΕΣ ΤΟ ΑΠΟ  
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΤΗΝ  
ΟΠΤΙΚΗ ΓΏΝΙΑ. 

ΚΑΝΕ ΠΑΥΣΕΙΣ. ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΕ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ.

ΚΑΝΕ  
ΠΑΡΑΦΡΑΣΕΙΣ. 

ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑ.
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Δραστηριότητα 3.2.4  
Ενσυναισθητική ακρόαση. Παρουσίαση της έννοιας της ενσυναίσθησης και της ενσυναισθητικής 
ακρόασης

2.4 Μη-βίαιη και Βίαιη Επικοινωνία
Υπάρχουν δύο τρόποι να εκφραστείς: να μιλάς σαν τσακάλι και να μιλάς σαν καμηλοπάρδαλη.
Σύμφωνα με αυτή την ιδέα το τσακάλι κατηγορεί τους άλλους για αυτό που έκαναν, ενώ η 
καμηλοπάρδαλη προσπαθεί να νιώσει το ίδιο συναίσθημα με το άλλο άτομο.

(Rosenberg, 2010)

Στην μη βίαιη επικοινωνία, ο Rosenberg ορίζει την ενσυναίσθηση με τα παρακάτω καρακτηριστικά:
 –  να έχεις αντίληψη/κατανόηση των συναισθημάτων/αναγκών του άλλου
 –  να είσαι εντελώς παρόν, με ολόκληρο το είναι σου
 –  προκειμένου το άλλο άτομο να βιώσει τη βαθιά κατανόηση σου.

Θετικές Τεχνικές Επικοινωνίας

Ο τρόπος που εκφράζεις το μήνυμά σου επηρεάζει το αν θα ερμηνευθεί θετικά ή αρνητικά. Αυτό 
επηρεάζει την ανταπόκριση που θα λάβεις. Ακόμη και όταν μεταφέρεις ανεπιθύμητες ειδήσεις, 
ο αντίκτυπος μπορεί να αμβλυνθεί χρησιμοποιώντας θετική γλώσσα. Το πρώτο βήμα είναι να 
γνωρίζεις εάν η διατύπωση και η γλώσσα σου είναι θετική ή αρνητική.

Θετική επικοινωνία δεν σημαίνει μόνο να λες ωραία πράγματα και να αποφεύγεις τις συγκρούσεις. 
Σημαίνει να περιγράφεις αυτό που θέλεις, αντί για αυτό που δεν θέλεις. Αυτό μετατοπίζει το 
πλαίσιο από το επικριτικό και το παράπονο σε υποστηρικτικό και εφικτό και συνδέεται με θετικές 
στρατηγικές ενίσχυσης, καθώς είναι πιο εύκολο να ανταμείψεις κάποιον για κάτι που έκανε παρά 
για κάτι που δεν έκανε. Το να είσαι θετικός μειώνει την άμυνα και τον εκνευρισμό και προάγει την 
κινητοποίηση. Με θετικό πλαίσιο, το «Σταμάτα να έρχεσαι αργά στη δουλειά» γίνεται «Έλα στη 
δουλειά μέχρι τις (ώρα).»

ΤΣΑΚΑΛΙΣΤΙΚΑ!!
η γλώσσα που πονάει

κατηγορώ   κατακρίνω
καταδικάζω   απαιτώ

παρατηρώ   συνδέω
συναισθάνομαι   αιτούμαι

η γλώσσα της καρδιάς
ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΙΣΤΙΚΑ
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Η κατονομασία των συναισθημάτων σου, περιγράφοντας την αντίδρασή σου σε ένα πρόβλημα 
που αντιμετωπίζεις μπορεί να σε βοηθήσει να τραβήξεις την προσοχή του άλλου και να σου 
δείξει ενσυναίσθηση. Για καλύτερα αποτελέσματα, δήλωσε τα συναισθήματά σου με ήρεμο, 
μη κατηγορηματικό τρόπο. Εάν τα συναισθήματά σου είναι πολύ έντονα, μπορεί να είναι καλή 
στρατηγική να τα περιγράψεις με λιγότερο έντονες λέξεις. Έτσι, αν αισθάνεσαι «έξαλλος και 
τρομοκρατημένος» μπορεί να πεις «απογοητευμένος και ανήσυχος».

Η χρήση των «I-messages» είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Thomas Gordon. 
Ένα I-message είναι μια δήλωση σχετικά με τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις, τις αξίες κ.λπ. του 
ατόμου που μιλάει. Εκφράζεται ως μια πρόταση που αρχίζει με τη λέξη «εγώ» (ή είναι στο 1ο πρόσωπο), 
σε αντίθεση με ένα «you-message» που συχνά ξεκινά με τη λέξη «εσύ» (ή είναι στο 2ο πρόσωπο) και 
εστιάζει στο άτομο στο οποίο μιλάς.

Τα I-messages σκοπεύουν να είναι δυναμικά χωρίς να κατηγορούν τον ακροατή ώστε να θέλει να 
αμυνθεί. Επίσης ο ομιλητής αναλαμβάνει την ευθύνη των συναισθημάτων του αντί να υπονοεί ότι 
προκαλούνται από άλλο άτομο.

Μερικά παραδείγματα:

Μοντέλο «I-message» 3 μερών

1. Αισθάνομαι... (εισάγετε το συναίσθημα)
2. όταν... (πες τι προκάλεσε το συναίσθημα, δηλαδή το αντικειμενικό γεγονός)
3. θα ήθελα... (πες τι θέλεις να συμβεί αντ’ αυτού).

Το βασικό μοντέλο της μη βίαιης επικοινωνίας

Όταν βλέπω ότι .................................................
Νιώθω ................................................
γιατί η ανάγκη μου για ...........................................  ικανοποιείται/δεν ικανοποιείται.
Θα ήσουν πρόθυμος να ...............................................;

Το μοντέλο Μη Βίαιης Επικοινωνίας (NVC) που δημιουργήθηκε από τον Marshall B  
Rosenberg είναι ένα άλλο παράδειγμα χρήσης θετικής επικοινωνίας.

You-messages I-messages

«Πρέπει να μάθεις πως να δένεις τις κορδέλες 
στις τσάντες με καλύτερο τρόπο».

«Έπρεπε να ξαναδέσω 8 κορδέλες στις τσάντες 
που ετοίμασες».

«Δεν τελείωσες τα μέρη στην ώρα σου!»
«Έχω καθυστερήσει πολύ στη δουλειά μου 
αφού δεν έχω όλα τα μέρη ακόμα»

«Εσύ με εκνευρίζεις όταν μιλάς για μένα».
«Νιώθω θυμό όταν μιλάς για μένα σαν  να μην 
είμαι εδώ».

Δραστηριοτητα 3.2.5
Θετική Επικοινωνία– Εξάσκηση στη χρήση των μοντέλων «I-message» και NVC με παιχνίδι ρόλων 
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•  Λήψη πρακτικών πληροφοριών για τη διεκδικητική συμπεριφορά 
•  Εξάσκηση της συμπεριφοράς σε πραγματικές καταστάσεις

Μιάμιση ώρα τουλάχιστον ανάλογα τις δραστηριότητες που επιλεχθούν.

3. Διαχείριση συναισθημάτων – Διεκδικητικότητα 

Στόχοι

3.1  Ορισμός της διεκδικητικότητας
3.2   Διεκδικητικότητα σε καθημερινές καταστάσεις – πώς να υπερασπιστείς τα 

δικαιώματα σου και να εκφράσεις τα συναισθήματά σου σε αλληλεπιδράσεις με 
διάφορους ανθρώπους

3.3  Αναπλαισίωση

•  Τι είναι η διεκδικητική συμπεριφορά;
•  Πώς υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα σου σε αλληλεπιδράσεις με διάφορους ανθρώπους;
•  Πώς εκφράζεις θετικά συναισθήματα;
•  Πώς εκφράζεις αρνητικά συναισθήματα;
•  Τι είναι η αναπλαισίωση και πως τη χρησιμοποιείς;

•  Δραστηριοτητα 3.3.1 Τα πράγματα που κάνω συνέχεια λάθος – διαπροσωπική δραστηριότητα
•  Δραστηριοτητα 3.3.2 Διεκδικητικότητα στην πραγματική ζωή – παραδείγματα 
•  Δραστηριοτητα 3.3.3 Διεκδικητικότητα στην πραγματική ζωή – Ο Μπεν και ο Τζιμ
•  Δραστηριοτητα 3.3.4 Έκφραση θετικών συναισθημάτων
•  Δραστηριοτητα 3.3.5 Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων – τα στάδια έκφρασης θυμού

•  Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności [Assertivity training]. Wraszawa: PTS
•   Bargiel-Matusiewicz, K. Dziurla, R. (2014). Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej–Bieg 

po zdrowie [Anti-tobacco health promotion program – Running for health]. Warszawa: GIS.
•  https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/

Περιεχόμενο

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Καθοδηγητικές ερωτήσεις

Διάρκεια

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/
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3.1 Ο ορισμός της διεκδικητικότητας
Δραστηριότητα 3.3.1   
Τα πράγματα που κάνω συνέχεια λάθος – διαπροσωπική  δραστηριότητα. Στοχεύει στην καλύτερη 
κατανόηση των αισθημάτων και συναισθημάτων.

Διεκδικητικότητα σημαίνει να μπορείς να εκφράσεις με αμεσότητα, ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα 
τα συναισθήματα, τις στάσεις, τις απόψεις και τις επιθυμίες σου στο άλλο άτομο με τρόπο που σέβεται 
τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις απόψεις, καθώς και τα δικαιώματα του άλλου ατόμου. Έτσι, η 
διεκδικητικότητα είναι η ικανότητα να εκφραστείς πλήρως με τους άλλους ανθρώπους.

Συζητώντας για τη διεκδικητικότητα, πρέπει να ξεκινήσεις από το γεγονός ότι κάθε άτομο έχει 
το δικαίωμα να κάνει διαφορετικά πράγματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να είναι ο εαυτός του, 
δηλαδή ο καθένας έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στο περιβάλλον που του ταιριάζει, να παίρνει 
αποφάσεις για θέματα που είναι σημαντικά για αυτόν, να έχει τις δικές του σκέψεις, συναισθήματα 
και απόψεις για διαφορετικά θέματα.

Η διεκδικητικότητα σημαίνει να ενεργείς σύμφωνα με τον εαυτό σου, αλλά και με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην πληγώνεις κάποιον άλλον.

 >   Για να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα τι είναι η διεκδικητικότητα, θα κάνουμε διάκριση μεταξύ 
της κατανόησης, αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων. Τα ερωτήματα που 
μπορούν να τεθούν είναι:

 –     Τι είναι ένα γεγονός (ορατό και αισθητό);
 –     Τι συμβαίνει αφού συμβεί το γεγονός (εσωτερικά);

 >  Σύγκριση των τριών στάσεων στην επικοινωνία

Πηγή: https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt 

Επιθετική στάση Υποτακτική στάση Διεκδικητική στάση

Εγώ είμαι εντάξει, οι άλλοι 
δεν είναι εντάξει

Οι άλλοι είναι εντάξει, εγώ 
δεν είμαι εντάξει

Είμαι εντάξει, και οι άλλοι 
είναι επίσης εντάξει

Οι ανάγκες μου είναι οι πιο 
σημαντικές

Οι ανάγκες των άλλων είναι 
πιο σημαντικές

Και οι δικές μου ανάγκες και 
των άλλων είναι σημαντικές

Σέβομαι μόνο τον εαυτό μου Σέβομαι μόνο τους άλλους
Σέβομαι τον εαυτό μου και 
τους άλλους

Δεν έχω κανέναν έλεγχο των 
συναισθημάτων μου

Καταπιέζω τα συναισθήματά 
μου

Εκφράζω ανοιχτά τα 
συναισθήματά μου

Έχω μια αίσθηση 
ανωτερότητας έναντι των 
άλλων

Έχω ένα συναίσθημα 
κατωτερότητας απέναντι 
στους άλλους

Βάζω τον εαυτό μου στο ίδιο 
επίπεδο με τους άλλους

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt
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3.2  Η διεκδικητικότητα σε καθημερινές καταστάσεις
Το πιο σημαντικό πράγμα να θυμάσαι είναι ότι μπορείς να νιώσεις διάφορα συναισθήματα. Και 
έχεις το δικαίωμα να νιώθεις τα συναισθήματα σου. Τα νιώθεις, αλλά μπορεί οι άλλοι άνθρωποι να 
μην το γνωρίζουν. Επομένως, θα πρέπει να τους ενημερώσεις για τα συναισθήματα σου και να τα 
εκφράσεις με διεκδικητικό τρόπο.

Αναπτύσσοντας μια στάση διεκδικητικής συμπεριφοράς, διαπιστώνεις ότι μπορείς να θέσεις 
όρια (να εκφραστείς για αυτά που θέλεις και αυτά που δεν θέλεις). Επίσης, θα ενισχύσεις  την 
αυτοεκτίμηση σου, την αυτοπεποίθηση σου και την πίστη στις δικές σου ικανότητες, ενώ ανοίγεσαι 
στους άλλους, εκτιμάς τις άλλες απόψεις και προσπαθείς να δεις το καλύτερο στους άλλους.

Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα διεκδικητικής συμπεριφοράς:

     >   Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων σου ως διεκδικητική άρνηση (υπερασπίζεσαι τα δικαιώματά 
σου χωρίς να πληγώσεις τους άλλους) με τη λέξη «ΟΧΙ» και οι πληροφορίες σχετικά με το τι 
πρόκειται να κάνουμε:

         –  Όχι, δεν μπορώ να πάω σινεμά μαζί σου απόψε. Έχω άλλα σχέδια για απόψε.
         –  Όχι, δεν θα είμαι στη συνάντηση γιατί θα περάσω την Κυριακή στο σπίτι με την οικογένειά μου.

Το σημαντικό είναι ότι η διεκδικητική άρνηση δεν περιέχει πικρία (δηλαδή, επιθετικότητα) ή 
δικαιολογία (δηλαδή, υποταγή).

Δραστηριότητα 3.3.2   
Διεκδικητικότητα στην πραγματική ζωή – παραδείγματα. Καλύτερη κατανόηση της έννοιας της 
διεκδικητικότητας στην καθημερινότητα.

Δραστηριότητα 3.3.3   
Διεκδικητικότητα στην πραγματική ζωή – Ο Μπεν και ο Τζιμ. Εισαγωγή στην διεκδικητικότητα σε 
πραγματικές καταστάσεις.

     >   Έκφραση θετικών συναισθημάτων

Η ευαισθησία και η επίδειξη των συναισθημάτων είναι η βάση της επικοινωνίας και της 
δημιουργίας δεσμών με άλλους ανθρώπους. Το να μιλάς για τα συναισθήματα σου, θετικά και 
αρνητικά, δεν είναι και τόσο εύκολο επειδή συχνά το συνδέουμε με αδυναμία και φοβόμαστε να μας 
πληγώσουν. Πρέπει όμως να θυμάσαι ότι μόνο παίρνοντας αυτό το ρίσκο σου δίνει τη δυνατότητα 
να βιώσεις πλήρως μια ολόκληρη γκάμα συναισθημάτων.
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Εδώ υπάρχουν μερικά παραδείγματα για την έκφραση θετικών συναισθημάτων:
     >  Μου άρεσε αυτό που έκανες
     >  Σου έχω εμπιστοσύνη
     >  Σέβομαι τη στάση σου σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση
     >  Μου αρέσεις
     >  Σε αγαπώ
     >  Αυτό που μου είπες με έκανε να νιώσω πολύ καλά
     >  Μου αρέσει να μιλάω μαζί σου
     >  Νιώθω όμορφα με τη συντροφιά σου

Δραστηριότητα 3.3.4   
Έκφραση θετικών συναισθημάτων. Πώς να εκφράσω θετικά συναισθήματα.

     >   Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων

Το να βιώνεις αρνητικά συναισθήματα είναι πολύ πιο δύσκολο και βαρύ από το να βιώνεις θετικά 
συναισθήματα. Τα αρνητικά συναισθήματα μπορούν να σε κατακλύσουν, να επιβραδύνουν ή να 
σταματήσουν εντελώς τα σχέδια και τις ενέργειες σου. Δεν σου επιτρέπουν να λειτουργήσεις 
αποτελεσματικά και να χρησιμοποιήσεις πλήρως τις δυνατότητές σου. Για αυτό είναι σημαντικό να 
τα αναγνωρίζεις και να τα εκφράζεις (χωρίς ταυτόχρονα να πληγώνεις κανέναν).

Τρόποι έκφρασης θυμού:

Στάδια διεκδικητικής έκφρασης θυμού: 

1. Παροχή πληροφοριών 
Σε αυτό το στάδιο ενημερώνεις το άτομο ότι κάποια συμπεριφορά του σε κάνει να νιώθεις άβολα. 
Για παράδειγμα: «Μου είναι δύσκολο όταν καπνίζεις κοντά μου. Σταμάτα το σε παρακαλώ».

2. Έκφραση συναισθημάτων
Αν μετά το πρώτο στάδιο δεν αλλάξει η συμπεριφορά, μπορείς να ενημερώσεις το άτομο για τα 
συναισθήματά σου σε αυτή την περίπτωση. Για παράδειγμα: «Σε παρακαλώ,  σταμάτα να καπνίζεις 
κοντά μου. Είναι πραγματικά εκνευριστικό!»

3. Επίκληση του νόμου
Αν πάλι δεν καταφέρεις αλλαγή, μπορείς να προσφύγεις στον νόμο για να σε βοηθήσει να πετύχεις 
την αλλαγή συμπεριφοράς. Για παράδειγμα: «Αν δεν σταματήσεις το κάπνισμα εδώ, θα καλέσω την 
ασφάλεια του κτιρίου».

Επιθετικός Υποτακτικός Διεκδικητικός

Ενέργειες που στοχεύουν στην 
καταστροφή του ζητήματος 
που προκαλεί θυμό 

Καταστολή της αίσθησης  
του θυμού

Επικέντρωση στην αλλαγή μιας 
δεδομένης κατάστασης της 
πραγματικότητας
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4. Επιβολή του νόμου
Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να ενεργήσεις σύμφωνα με τη δήλωσή σου στο τρίτο στάδιο.  
Για παράδειγμα: «Συνεχίζεις να καπνίζεις. Καλώ την ασφάλεια!»

Δραστηριότητα 3.3.5   
Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων – στάδια  έκφρασης θυμού. Πώς να εκφράσεις αρνητικά 
συναισθήματα. Πώς να εκφράσεις θυμό.

3.3 Αναπλαισίωση
Πρόκειται για μια τεχνική επικοινωνίας, η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο νόημα ή θα προσθέσει 
ένα νέο νόημα σε μια κατάσταση ή ένα πλαίσιο.

Το νόημα που δίνεις στις καταστάσεις ή τα πλαίσια των συμπεριφορών σου σχετίζεται άμεσα με τα 
«φίλτρα» (πλαίσια) που βάζεις και τα οποία εξαρτώνται από τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τον πολιτισμό 
και τα αξιόλογα γεγονότα της ζωής σου. Αυτό το ‘’πλαίσιο’’ που όλοι βάζουμε στην πραγματικότητα 
είναι αυτό που δικαιολογεί γιατί ένα ίδιο γεγονός μπορεί να έχει διαφορετικές ερμηνείες ή 
διαφορετικούς αντίκτυπους σε δύο άτομα που το βιώνουν. Κάθε πλαίσιο μπορεί να έχει μια πιο θετική 
ή αρνητική ερμηνεία της αντικειμενικής πραγματικότητας ανάλογα με την εμπειρία του καθενός.

Ο Korzybski (Science and Sanity, 1933) θεώρησε ότι η γλώσσα μας μεταφράζει τον «χάρτη του 
κόσμου» που κατασκευάζει ο καθένας μας και ότι κάθε όρος που χρησιμοποιείται φέρνει από μόνος 
του το νόημα που του δίνει ο καθένας, φορτισμένος με συναισθήματα, προσδοκίες και ατομικότητα.

Στις σχέσεις, ο τρόπος που επικοινωνούμε επίσης δεν είναι κυριολεκτικός. Κάθε μήνυμα που 
αποστέλλεται φέρνει μαζί του ένα σύνολο μεμονωμένων στοιχείων από τον χάρτη της ζωής του 
αποστολέα και ερμηνεύεται από τον δέκτη μέσω των εμπειριών και  πεποιθήσεων του, δηλαδή, 
τον χάρτη του δέκτη.

«Αν η σκέψη διαφθείρει τον λόγο, τότε ο λόγος μπορεί να διαφθείρει τη κέψη» 
George Orwell

Η επικοινωνία, ενδοπροσωπική και διαπροσωπική, είναι μια αντανάκλαση της κατασκευής της 
εσωτερικής μας πραγματικότητας. 
Οι John Grinder και Richard Bandler στο «The Structure of Magic» (1975) προσδιορίζουν τα γλωσσικά 
μοτίβα που μπορούν να «διαφθείρουν» το γνήσιο νόημα της σκέψης, όπως οι γενικεύσεις, παραλείψεις 
και παραμορφώσεις. Μέσα από διαφωτιστικές ερωτήσεις, το νόημα του μηνύματος διασώζεται. 
Επίτρεψε στον εαυτό σου να εντοπίσει περιορισμούς και να επεκτείνει τις επιλογές σου.

Παραδείγματα:

Γλωσσικά μοτίβα Δυνατές ερωτήσεις
Κανείς δεν με συμπαθεί! Πως το ξέρεις;
Δεν μπορώ να απογοητεύσω τη μητέρα μου. Τι θα συμβεί αν την απογοητεύσεις;
Ποτέ δε θα δουλέψω γιατί είμαι ανάπηρος. Γνωρίζεις κάποιον ανάπηρο που δουλεύει;



56

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

     >  Ποιος είναι ο σκοπός της αναπλαισίωσης;

Η αναπλαισίωση είναι ένα εργαλείο της ψυχολογίας που χρησιμοποιείται για να αλλάξει τα 
περιοριστικά σου πλαίσια για να υποστηρίξεις τους επιθυμητούς στόχους, τις πεποιθήσεις 
και τις συμπεριφορές σου. Η αναπλαισίωση επιτρέπει την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης.

Όταν αλλάζεις το πλαίσιο της εμπειρίας σου, αλλάζει η άποψη σου για τα πράγματα και αυτό 
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι, ερμηνεύεις και αντιδράς σε γεγονότα και 
περιστάσεις. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι η αναπλαισίωση βοηθάει να βιώσεις τις πράξεις 
και τον αντίκτυπο των στάσεων και πεποιθήσεων σου με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, βοηθά να 
βιώσεις πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία ή ένα πλαίσιο αναφοράς που μπορεί να 
είναι πιο χρήσιμο και ωφέλιμο. Με αυτό τον τρόπο γίνεσαι πιο ευρηματικός και ως εκ τούτου, 
μπορείς να πάρεις καλύτερες και πιο βέλτιστες αποφάσεις ώστε να προχωρήσεις μπροστά.

     >  Υπάρχουν δύο είδη αναπλαισίωσης που μπορούμε συνήθως να κάνουμε: 

Και για τα δύο μπορείς να σκεφτείς διαφορετικές προοπτικές/πλαίσια:
     >   Χρονικά πλαίσια. Αφορά τη σχετικότητα του χρόνου. Αν βρίσκεσαι σε μια επικίνδυνη 

κατάσταση 1 λεπτό μπορεί να σου φανεί πολύ αλλά αν αγκαλιάζεις κάποιον για τον 
οποίο νοιάζεσαι 1 λεπτό μπορεί να είναι λίγο. Έτσι, αντιμέτωπος σε ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα μπορεί να αστειευτώ ότι η «επείγουσα ανάγκη» να λυθεί το πρόβλημα είναι 
πραγματικά αληθινή.

     >   Αναπλαισίωση με Επαναπροσδιορισμό της Εμπειρίας. Εστίασε εκ νέου στη 
συμπεριφορά ή στο συναίσθημα. Προσπάθησε να τα δεις μέσα από ένα νέο πρίσμα, 
μια άλλη οπτική. Βοηθάει αν σκεφτείς ότι βλέπεις την κατάσταση σε «ταινία» και 
ότι είσαι ο ηθοποιός της δράσης. Η αποσύνδεση μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις μια 
αντικειμενική ματιά!

     >   Μεταφορική Αναπλαισίωση. Οι μεταφορές βοηθούν να βιώσεις μια παρόμοια 
κατάσταση, δίνοντας ενδείξεις άλλων συναισθημάτων, άλλων ενεργειών και άλλων 
σκοπών.

     >   Αναπλαισίωση Θετικών Προθέσεων. Όλες οι συμπεριφορές έχουν θετική πρόθεση, 
δηλαδή έχουν σκοπό να ικανοποιήσουν μια συγκεκριμένη ανάγκη. Αν η δράση δεν 
επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει να επικεντρωθείς στην πρόθεση και να 
αλλάξεις τη δράση.

     >   Αναπλαισίωση της Σπουδαιότητας. Εστιάζεις σε ότι είναι απαραίτητο, αποφεύγοντας 
την ανάλυση των λεπτομερειών του προβλήματος και τις «δικαιολογίες». Εστίασε  στη 
λύση και στο αποτέλεσμα που θέλεις να πετύχεις.

     >   Αναπλαισίωση της Εκμάθησης. Μάθε από την εμπειρία, ακόμα και αν δεν σου αρέσει ο 
τρόπος που εκτυλίσσεται.

Αναπλαισίωση περιεχομένου Αναπλαισίωση συμφραζόμενων

Η αναπλαισίωση του 
περιεχομένου μετατοπίζει το 
νόημα της συμπεριφοράς

Η αναπλαισίωση των συμφραζόμενων 
αλλάζει την ερμηνεία ή/και την αντίληψη 
της συμπεριφοράς
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Ενότητα 4.
Επικοινωνία

Πλαίσιο
Η επικοινωνία είναι ο τρόπος που αλληλοεπιδράμε με τους ανθρώπους γύρω μας. Η κατανόηση 
του δικού σου τρόπου επικοινωνίας καθώς και των άλλων ανθρώπων είναι απαραίτητη για 
επιτυχημένες αλληλεπιδράσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής: στο οικογενειακό, προσωπικό 
και επαγγελματικό επίπεδο. Η απόκτηση αποτελεσματικών δεξιοτήτων για να εκφράζεσαι και 
να καταλαβαίνεις τα μηνύματα των άλλων είναι απαραίτητες για να επικοινωνείς είτε σε μια 
κατάσταση ένας προς έναν, είτε σε μια ομάδα, ή για να εκπαιδεύσεις ένα άτομο, μια ομάδα ή να 
παρουσιάσεις σε ένα μεγάλο κοινό.

Στόχοι
Αυτή η ενότητα στοχεύει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο που επικοινωνούν 
οι άνθρωποι και να παρέχει εκπαιδευτικές προτάσεις που προάγουν αποτελεσματικές δεξιότητες 
επικοινωνίας. Μαθαίνοντας για την επικοινωνία και η δυνατότητα εξάσκησης στην επικοινωνία με 
διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, σε διαφορετικές καταστάσεις, θα βοηθήσει στη βελτίωση των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση της ενότητας, ο εκπαιδευτής θα έχει τις θεωρητικές 
γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για να υποστηρίξει τους συν-εκπαιδευτές και τους υποστηρικτές 
ομότιμων στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. Θα είσαι σε θέση να προσαρμόσεις 
τις τεχνικές επικοινωνίας σου προκειμένου να παρέχεις αποτελεσματική εκπαίδευση και να κάνεις 
εύλογες προσαρμογές για να καλύψεις τις επικοινωνιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων σου.

Δομή

Η ενότητα έχει 6 υποενότητες, τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογα με το 
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.

 1.  Τα βασικά της επικοινωνίας
 2.  Μη λεκτική επικοινωνία
 3.  Αποτελεσματικές δεξιότητες ακρόασης
 4.  Αποτελεσματικές δεξιότητες έκφρασης
 5.  Αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία
 6.  Αποτελεσματική επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογίας
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•  Κατανόηση των σκοπών της επικοινωνίας
•  Απόκτηση γνώσης για τους τύπους και τα κανάλια επικοινωνίας
•  Κατανόηση της έννοιας του πομπού και του δέκτη
•  Αναγνώριση των στυλ επικοινωνίας

1. Τα Βασικά της Επικοινωνίας

Στόχοι

1.1  Σκοποί επικοινωνίας
1.2  Τύποι και Κανάλια επικοινωνίας
1.3  Έννοια του Πομπού-Δέκτη
1.4  Στυλ επικοινωνίας

•  Ποιος είναι ο ορισμός της επικοινωνίας;
•   Γιατί είναι χρήσιμο να γνωρίζεις τους διάφορους τύπους και τα κανάλια επικοινωνίας;
•  Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον πομπό και τον δέκτη;
•   Γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσεις το στυλ επικοινωνίας σου καθώς και των άλλων;

•  Δραστηριοτητα 4.1.1  Έννοια του πομπού-δέκτη
•  Δραστηριοτητα 4.1.2  Ερωτηματολόγιο για τα Στυλ Επικοινωνίας

•   Kiernan, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Foundations of Communication and Language. 
Manchester University Press

•   MTD Training (2010). Effective Communication Skills. MTD Training and Ventus Publishing 
ApS ISBN 978-87-7681-598-1

Τουλάχιστον 1 ώρα

Περιεχόμενα

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Διάρκεια

Κατευθυντήριες Ερωτήσεις
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1.1 Σκοποί επικοινωνίας
Επικοινωνία είναι η λεκτική ή/και μη λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων, 
με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων. Είναι μια αμφίδρομη 
δυναμική διαδικασία με κύριο στόχο τη μετάδοση της πληροφορίας και του νοήματος αυτής της 
πληροφορίας, από ένα άτομο σε άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων.

ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΏΝ: Ρώτησε την ομάδα «Γιατί επικοινωνείς; Γιατί μιλάς σε κάποιον; Γιατί σου 
μιλάει κάποιος;» (κατέγραψε τις ιδές και ανάρτησε τη λίστα σε έναν τοίχο)

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ: Πιθανοί λόγοι επικοινωνίας περιλαμβάνουν: να ενημερώσεις,  
να ζητήσεις, να εκφράσεις ανάγκες/συναισθήματα/επιθυμίες, να εκφράσεις ιδέες/σκέψεις/απόψεις, 
να δημιουργήσεις ευαισθητοποίηση, να μοιραστείς γνώσεις και εμπειρίες, να πείσεις,  
να ψυχαγωγήσεις, να παρακινήσεις, να εμπνεύσεις, να προβάλεις μια εικόνα, να χτίσεις σχέσεις.

Ο λόγος εξαρτάται από το περιεχόμενο του μηνύματος, το πλαίσιο και εξαρτάται από το άτομο και 
τη σχέση με αυτό το άτομο.

1.2 Τύποι και κανάλια επικοινωνίας
Όταν επικοινωνείς, χρησιμοποιείς πολλούς τρόπους ή μεθόδους για να μεταφέρεις ένα μήνυμα.  
Οι δύο βασικοί τύποι είναι η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία.

Η λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει τη χρήση λέξεων και λόγου για τη μετάδοση ενός 
επιθυμητού μηνύματος. Η λεκτική επικοινωνία μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή.

  Στην προφορική επικοινωνία χρησιμοποιείται η εκφορά λέξεων. Είναι ο πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενος τύπος επικοινωνίας. Μπορεί να είναι άμεση και συγχρονισμένη 
(πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης) ή έμμεση/ασύγχρονη (συνομιλία 
μέσω φωνητικών μηνυμάτων).

  Στη γραπτή επικοινωνία χρησιμοποιούνται γραπτές λέξεις. Είναι συνήθως ασύγχρονη 
(e-mail, κείμενα, επιστολές, αναφορές, SMS, αναρτήσεις σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, έγγραφα, εγχειρίδια, αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.) αλλά μπορεί να είναι και 
συγχρονισμένη (π.χ. SMS, δωμάτια συνομιλίας/chat).

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι μέσω της γλώσσας του σώματος, των χειρονομιών, των 
εκφράσεων του προσώπου και του τόνου της φωνής καθώς και της νοηματικής γλώσσας και  
των εικόνων/φωτογραφιών/συμβόλων.

Η μη λεκτική επικοινωνία μπορεί να συμβεί χωρίς λεκτική επικοινωνία, αλλά η λεκτική 
επικοινωνία δεν μπορεί να συμβεί χωρίς μη λεκτική επικοινωνία.
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Επικοινωνείς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, κάθε μέρα της ζωής σου, με διαφορετικούς 
ανθρώπους χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ή όλους αυτούς τους τύπους. Αυτά τα λεκτικά και μη 
λεκτικά στοιχεία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε όλη τη διαδικασία της επικοινωνίας. Οι χειρονομίες, 
οι λέξεις και οι εκφράσεις του προσώπου είναι όλες συμβολικές συμπεριφορές και η κάθε μία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί ένα παρόμοιο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, για να στείλεις το 
μήνυμα ότι συμφωνείς, μπορείς να κάνεις τη χειρονομία ΟΚ με το χέρι σου, μπορείς να πεις ή να 
γράψεις «εντάξει» ή μπορείς να χαμογελάσεις και να κάνεις καταφατικό νεύμα με το κεφάλι σου.

Τα κανάλια επικοινωνίας είναι τα διαφορετικά μέσα με τα οποία μπορεί να μεταδοθεί ένα μήνυμα. 
Ο στόχος του μηνύματος καθορίζει ποιο κανάλι θα είναι πιο αποτελεσματικό για τον συγκεκριμένο 
δέκτη και το συγκεκριμένο πλαίσιο. Τα κανάλια διαφέρουν ως προς τον «πληροφοριακό πλούτο» τους. 
Τα κανάλια πλούσια σε πληροφορίες μεταφέρουν περισσότερες πληροφορίες που δεν είναι λεκτικές.

Συζήτηση για το πώς ο τύπος και το κανάλι επικοινωνίας που χρησιμοποιείται μπορεί να επηρεάσει 
άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής ή γλωσσικής κατανόησης.

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν δυσκολίες στη χρήση ή στην κατανόηση ενός ή περισσότερων 
από αυτούς τους τύπους επικοινωνίας. Ενδέχεται να μην επικοινωνούν προφορικά και να 
χρησιμοποιούν άλλο τύπο επικοινωνίας. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιούν μόνο τη 
νοηματική γλώσσα ή να χρησιμοποιούν κάποιες χειρονομίες για να συμπληρώσουν την ομιλία 
και την κατανόηση. Μερικοί μπορεί να χρησιμοποιούν εικόνες που μεταφέρουν νόημα είτε για να 
υποστηρίξουν την ομιλία τους είτε ως εναλλακτική της ομιλίας. Αυτές οι εικόνες περιλαμβάνουν 
φωτογραφίες, σύμβολα και σχέδια. Αυτά τα μέσα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας 
μπορεί να είναι σε πίνακες επικοινωνίας ή ενσωματωμένα σε ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας.

Ως εκπαιδευτής, είναι δική σου ευθύνη να μάθεις πώς επικοινωνούν οι εκπαιδευόμενοι και 
ποιο είναι το καλύτερο κανάλι ή κανάλια να χρησιμοποιήσεις. Είναι απαραίτητο να αποκτήσεις 
πληροφορίες σχετικά με τον τύπο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται (προφορικός, γραπτός, 
χειρονομίες ή συνδυασμός αυτών), να κατανοήσεις πως χρησιμοποιεί ένα άτομο το σύστημα 
μη λεκτικής επικοινωνίας του και να προσαρμόσεις τον τρόπο επικοινωνίας σου ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ατόμου.

Λιγότερο  
Πλούσιο
– Απρόσωπο
– Μονής κατεύθυνσης
– Γρήγορο 

Περισσότερο 
Πλούσιο
– Προσωπικό
– Αμφίδρομο
– Άργό

Γραπτό Προφορικό

Αναφορά, 
ανάρτηση, 

ανακοίνωση 

Σημείωμα, 
επιστολή, 
φυλλάδιο

Τηλεφώνημα, 
βίντεο κλήση, 

συνέδριο

Συνομιλία 
πρόσωπο με 

πρόσωπο, 
συνάντηση, 
συζήτηση

email, 
φωνητικά 
μηνύματα
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1.3 Έννοια του Πομπού-Δέκτη

Κάθε επικοινωνιακή πράξη περιλαμβάνει έναν πομπό και έναν δέκτη. Ο πομπός σκοπεύει να 
πετύχει κάτι επικοινωνώντας. Η επικοινωνία είναι η σκόπιμη συμπεριφορά ενός ατόμου που 
επιδιώκει να επηρεάσει τη συμπεριφορά άλλου ατόμου ή ατόμων και με την προσδοκία ότι το άλλο 
άτομο θα λάβει και θα απαντήσει σε αυτό το μήνυμα. Η επικοινωνία είναι μια ενεργή, αμφίδρομη 
διαδικασία μεταξύ πομπού και δέκτη. Και οι δύο πρέπει να μοιράζονται έναν κοινό κώδικα για να 
επιτευχθεί η κατανόηση. Αυτοί οι ρόλοι εναλλάσσονται και εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο.

Δραστηριότητα 4.1.1 
Για να γίνουν κατανοητοί οι ρόλοι του «πομπού» και «δέκτη», κάντε τη δραστηριότητα «Έννοια 
του πομπού-δέκτη» χρησιμοποιώντας ένα κανάλι επικοινωνίας διαφορετικό από αυτό που 
χρησιμοποιείτε συνήθως.

Η διαδικασία της επικοινωνίας αναφέρεται στην αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών (ένα μήνυμα) 
ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα. Αποτελείται από πολλά στάδια και για να πετύχει η επικοινωνία, 
πρέπει και τα δύο μέρη να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να κατανοούν το ένα το άλλο.

Η επικοινωνία ξεκινά σε μια δεδομένη στιγμή. Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία της πληροφορίας. 
Το δεύτερο βήμα είναι η τοποθέτηση αυτής της πληροφορίας σε ένα κανάλι για μετάδοση προς το 
κοινό που προορίζεται.

Περιγραφή εικόνας: Δύο άτομα σε μια επικοινωνιακή ανταλλαγή. Ο πομπός έχει μια  
σκέψη, στην προκειμένη περίπτωση «πίτσα». Ο πομπός μεταδίδει αυτό το μήνυμα στο μέσο 
επικοινωνίας του (κανάλι). Ο δέκτης λαμβάνει το μήνυμα και δίνει ανατροφοδότηση στον 
πομπό. Λήψη από: https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/
communication/types-of-communication/

Κανάλι

ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

https://www.thoughtco.com/message-communication-term-1691309
https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/communication/types-of-communication/
https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/communication/types-of-communication/
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Εκτύπωσε ή σχεδίασε το παρακάτω διάγραμμα σε αφίσα ως σημείο αναφοράς σε όλη την ενότητα.

Η διαδικασία επικοινωνίας είναι μια δυναμική συνεχής αλληλεπίδραση, οπως φαίνεται στο κυκλικό 
διάγραμμα, και εξαρτάται από το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει.

Ο Πομπός είναι η πηγή της επικοινωνίας ή του μηνύματος.
Το Μήνυμα είναι οι πληροφορίες που θέλεις να επικοινωνήσεις.
Η Κωδικοποίηση περιλαμβάνει τη μεταφορά του μηνύματός (ιδέα, σκέψη, πληροφορία κ.λπ.) σε μια 
μορφή που μπορεί να μοιραστεί και να γίνει κατανοητό από το άλλο άτομο.
Το Κανάλι είναι το μέσο που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του μηνύματος.
Η Αποκωδικοποίηση περιλαμβάνει τη λήψη του μηνύματος με ακρίβεια.
Ο Δέκτης είναι το άτομο που λαμβάνει το μήνυμα κοιτάζοντας,  διαβάζοντας ακούγοντας κ.λπ.
Η Ανατροφοδότηση από τον δέκτη σε βοηθάει να προσδιορίσεις πόσο επιτυχημένη ήταν η 
επικοινωνία σου. Η επικοινωνία θεωρείται ολοκληρωμένη αφού λάβεις ένα μήνυμα «ανάδρασης».

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΣ

Μήνυμα 
ανατροφοδότησης

Πλαίσιο
Μήνυμα

Δέκτης Κωδικοποίηση 

Κανάλι

Πομπός

Αποκωδικο-ποίηση

Μήνυμα

Μήνυμα

Μήνυμα
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Τα στυλ επικοινωνίας βασίζονται σε εμπειρίες που με την πάροδο του χρόνου έχουν εξελιχθεί σε 
ένα πρότυπο στάσεων και ενεργειών. Είναι ένας συνεχής κύκλος, όπου οι εμπειρίες επηρεάζουν 
τις σκέψεις. Οι σκέψεις, με τον καιρό, γίνονται οι στάσεις μας. Αυτές οι στάσεις γίνονται το 
προσχέδιο για νέες εμπειρίες, οι οποίες εξελίσσονται σε πρότυπα συμπεριφοράς. Η επίγνωση 
του προσωπικού σου στυλ είναι κρίσιμη για να αρχίσεις να μετατρέπεις τις αρνητικές στάσεις και 
συμπεριφορές σε θετικές. 

Το στυλ επικοινωνίας μπορεί να διαφοροποιηθεί και μπορείς να επιλέξεις να χρησιμοποιείς 
διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με ποιον επικοινωνείς, γιατί επικοινωνείς και πού. Οι διαφορές 
στα στυλ επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή της επικοινωνίας και να αποτελέσουν 
εμπόδια για επιτυχημένες αλληλεπιδράσεις.

1.4 Στυλ επικοινωνίας
Τα στυλ επικοινωνίας βασίζονται σε εμπειρίες που με την πάροδο του χρόνου έχουν εξελιχθεί σε 
ένα πρότυπο στάσεων και ενεργειών. Είναι ένας συνεχής κύκλος, όπου οι εμπειρίες επηρεάζουν τις 
σκέψεις. Οι σκέψεις, με τον καιρό, γίνονται οι στάσεις μας. Αυτές οι στάσεις γίνονται το προσχέδιο 
για νέες εμπειρίες, οι οποίες εξελίσσονται σε πρότυπα συμπεριφοράς. Η επίγνωση του προσωπικού 
σου στυλ είναι κρίσιμη για να αρχίσεις να μετατρέπεις τις αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές σε 
θετικές. 

Το στυλ επικοινωνίας μπορεί να διαφοροποιηθεί και μπορείς να επιλέξεις να χρησιμοποιείς 
διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με ποιον επικοινωνείς, γιατί επικοινωνείς και πού. Οι διαφορές 
στα στυλ επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή της επικοινωνίας και να αποτελέσουν 
εμπόδια για επιτυχημένες αλληλεπιδράσεις.

Δραστηριοτητα 4.1.2 Συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου για τα Στυλ Επικοινωνίας.
Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να κατανοήσεις τα διαφορετικά στυλ, να συνειδητοποιήσεις 
πως το στυλ σου γίνεται αντιληπτό από τους άλλους και πώς μπορείς να επικοινωνήσεις 
πιο αποτελεσματικά με ένα συγκεκριμένο στυλ επικοινωνίας. Χρειάζονται 10 λεπτά για το 
ερωτηματολόγιο. Μετά την ολοκλήρωση, μην αποκαλύψεις τα αποτελέσματα. Μην χαρακτηρίζεις 
τους συμμετέχοντες ως ένα συγκεκριμένο στυλ επικοινωνίας. Χρησιμοποίησε το παρακάτω 
διάγραμμα για να εξηγήσεις τις δύο διαστάσεις (διεκδικητικότητα και συναίσθημα) και πώς 
αυτές μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την κατάσταση. Εστίασε στο πως τα στυλ επικοινωνίας 
επηρεάζουν το ένα το άλλο.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΙΤΟΙ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΙ

Ανταποκρίνεται λιγότερο, 
Προσανατολίζεται στα καθήκοντα

Ανταποκρίνεται περισσότερο, 
Προσανατολίζεται στις σχέσεις

Λιγότερο 
διεκδικητικός,

Πιο αργός ρυθμός

Περισσότερο 
διεκδικητικός,
Πιο γρήγορος ρυθμός

Διάγραμμα που δείχνει τα τέσσερα στυλ επικοινωνίας. Λήψη εικόνας από:
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-
pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/

Συζήτηση για την αξία του ερωτηματολογίου και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
εκπαιδευόμενους. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζεις το δικό σου στυλ επικοινωνίας καθώς και 
των άλλων ανθρώπων;

•   Γνωρίζοντας τι είναι σημαντικό για κάθε στυλ επικοινωνίας θα κάνει την επικοινωνία πιο 
αποτελεσματική όταν επικοινωνείς με αυτή.

•   Γνωρίζοντας τι είναι δύσκολο για κάθε στυλ επικοινωνίας θα σε βοηθήσει να βρεις έναν 
διαφορετικό τρόπο να εκφραστείς ή να μεταδώσεις ένα μήνυμα.

•   Ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας  του κάθε τύπου βοηθά 
να τον κατανοήσεις καλύτερα και επιτρέπει να προσαρμόζεσαι σε αυτό το στυλ επικοινωνίας όταν 
εκπαιδεύεις ή κάνεις αναστοχασμό.

•   Τα στυλ επικοινωνίας μπορούν επίσης να εντοπιστούν στη γραπτή επικοινωνία και η γνώση του 
στυλ κάποιου βοηθάει να γράφεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Τα στυλ επικοινωνίας που εντοπίστηκαν θα χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες σε άλλα μέρη 
αυτής της ενότητας.

https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
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Βίντεο «The Still Face Experiment» δέιχνει πόσο σημαντική είναι η μη λεκτική επικοινωνία  
στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

•  Κατανόηση της σημασίας της γλώσσας του σώματος
•  Κατανόηση της σημασίας των φωνητικών χαρακτηριστικών

2.   Μη λεκτική επικοινωνία

Στόχοι

2.1  Γλώσσα του σώματος
2.2  Φωνητικά χαρακτηριστικά

•   Γιατί είναι σημαντικό να έχεις επίγνωση της γλώσσας του σώματός σου και της χρήσης 
της φωνής σου;

•   Πώς σε βοηθά να επικοινωνείς καλύτερα όταν δίνεις προσοχή στη γλώσσα του σώματος 
και στη χρήση της φωνής του άλλου;

•   Δραστηριοτητα 4.2.1  Αναγνώριση και ερμηνεία της γλώσσας του σώματος
•  Δραστηριοτητα 4.2.4  Φωνητικά χαρακτηριστικά
•   Δραστηριοτητα 4.2.5  Παιχνίδια ρόλων: Πλάτη με πλάτη και Πρόσωπο με πρόσωπο

•   Βίντεο “The Still Face Experiment” https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
•   Ekman, P. (1972). Universals and Cultural Differences in Facial Expressions of Emotions.  

In Cole, J. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 207-282). Lincoln, NB: University 
of Nebraska Press.

Περιεχόμενο

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Καθοδηγητικές ερωτήσεις

Τουλάχιστον 45 λεπτά – εξαρτάται από τις δραστηριότητες που επιλεχθούν 

Διάρκεια

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://1ammce38pkj41n8xkp1iocwe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/07/Universals-And-Cultural-Differences-In-Facial-Expressions-Of.pdf
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2.1 Γλώσσα του σώματος 
Αφορά τις μη λεκτικές συμπεριφορές που παρατηρούνται οπτικά.

Καταιγισμός ιδεών «Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι της γλώσσας του σώματος;»

Σημειώσεις του εκπαιδευτή Η γλώσσα του σώματος περιλαμβάνει:
 •  χειρονομίες με τα χέρια και τους βραχίονες (κινήσεις χεριών, νευρικές κινήσεις δαχτύλων)
 •  εκφράσεις προσώπου (χαμόγελο, συνοφρύωμα)
 •  κινήσεις του κεφαλιού (νεύμα, γνέψιμο)
 •  στάση και θέση του σώματος (όταν κάθεσαι και στέκεσαι, ταλάντωση)
 •  αφή (άγγιγμα)
 •  βλέμμα και οπτική επαφή (έντονο κοίταγμα, αποφυγή)
 •  εγγύτητα/απόσταση (πόσο κοντά κάθεσαι/στέκεσαι, προσωπικός χώρος)
 •  ρυθμός αναπνοής, κατάποση, βήχας (ακούσιες συμπεριφορές)
 •  κοκκίνισμα (ακούσιο)

Στον ρόλο του πομπού, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μη λεκτικές συμπεριφορές για να προσθέσεις 
περισσότερο νόημα σε ένα μήνυμα, να δώσεις έμφαση και να επικεντρώσεις την προσοχή του 
δέκτη σε συγκεκριμένα σημεία του μηνύματος. Έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν 
καλύτερα από τους δασκάλους που χρησιμοποιούν χειρονομίες και, γενικά, οι άνθρωποι 
ενδιαφέρονται περισσότερο όταν ένας ομιλητής χρησιμοποιεί χειρονομίες.

Στον ρόλο του πομπού, πρέπει επίσης να δώσεις προσοχή στα ανεπαίσθητα σημάδια της γλώσσας 
του σώματος του δέκτη που σου δίνουν ανατροφοδότηση σχετικά με το πώς αντιδρά στο μήνυμα 
σου. Σου παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα συναισθήματα και τις στάσεις του άλλου ατόμου. 
Σε βοηθούν να εκτιμήσεις εάν ο δέκτης κατανοεί το μήνυμα, αν συμφωνεί/διαφωνεί, ενδιαφέρεται/
βαριέται και ούτω καθεξής. Είναι επίσης σημαντικό να έχεις κατά νου τη δική σου γλώσσα του 
σώματός όταν λαμβάνεις το μήνυμα κάποιου.

Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν κάποια βασικά συναισθήματα που εκφράζονται το ίδιο σε όλους 
τους  πολιτισμούς και άλλα που διαφοροποιούνται (Ekman, 1972). Οι πολιτισμικές διαφορές 
οφείλονται στο πλαίσιο και ο Ekman δημιούργησε τον όρο ‘κανόνες εμφάνισης’. Αυτοί είναι 
κανόνες που μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης μας σχετικά με το πότε, πώς και σε ποιον 
είναι κατάλληλο να δείχνουμε τις εκφράσεις συναισθήματος. Αυτό σημαίνει ότι μια συναισθηματική 
έκφραση μπορεί να καταπιεστεί, να αποδυναμωθεί, να μεγαλοποιηθεί ή ακόμα και να καλυφθεί 
εντελώς. Οι κανόνες εμφάνισης λειτουργούν κυρίως σε δημόσιους χώρους και αυτό εξηγεί γιατί οι 
εκφράσεις εμφανίζονται διαφορετικές σε κάθε πολιτισμό, ειδικά όταν παρατηρούνται από τρίτους 
σε κοινωνικές καταστάσεις.

Δραστηριοτητα 4.2.1 Αναγνώριση και ερμηνεία της γλώσσας του σώματος. 
Αυτή η δραστηριότητα είναι χρήσιμη για την εξάσκηση με διάφορες χειρονομίες και την ερμηνεία 
του του νοήματος της γλώσσας του σώματος κάποιου.
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2.2 Φωνητικά χαρακτηριστικά 
Αφορούν τα παραγλωσσικά χαρακτηριστικά της φωνής και στον τρόπο που ο ομιλητής 
χρησιμοποιεί τη φωνή και τις λέξεις του.

Τα φωνητικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
 •  τόνο,
 •  ένταση,
 •  έμφαση/επιτονισμός,
 •  ύφος ομιλίας,
 •  ταχύτητα ομιλίας,
 •  παύση ανάμεσα σε λέξεις και προτάσεις
 •  το επίπεδο και το είδος του συναισθήματος που μεταφέρεται

Αυτά τα φωνητικά χαρακτηριστικά της προφορικής επικοινωνίας έχουν μεγάλη σημασία στην 
επικοινωνία που κάνεις καθημερινά. Μπορεί να δείχνουν μια συγκεκριμένη κατάσταση συναισθήματος, 
μια στάση ή διάθεση. Είναι χρήσιμο να έχεις επίγνωση της φωνής σου όταν είσαι ο πομπός και να 
εξετάζεις πως υποστηρίζεις τα μηνύματά σου ή εάν το μήνυμά σου παραμορφώνεται. Σκέψου πως 
μπορείς να τροποποιήσεις αυτά τα χαρακτηριστικά για να τραβήξεις την προσοχή του άλλου σε 
σημαντικές πληροφορίες, να παρακινήσεις, να πείσεις ή να επηρεάσεις τον άλλον.

Η επίγνωση των φωνητικών χαρακτηριστικών των άλλων μπορεί να δώσει μια εικόνα για το πως 
νιώθουν, αν σε έχουν καταλάβει και πόσο σίγουροι είναι. Το να δίνεις προσοχή σε αυτά τα φωνητικά 
χαρακτηριστικά είναι η τέχνη του να «καταλαβαίνεις από τα συμφραζόμενα» όταν ακούς κάποιον να 
μιλάει. Ίσως χρειαστεί να ‘’ακούσεις’’ αυτά που μένουν ανείπωτα ή εν μέρει ειπωμένα με ορισμένους 
συμμετέχοντες, ειδικά όταν εργάζεσαι με άτομα που δεν εκφράζονται πολύ ή πολύ καλά.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν Βοηθήματα Επικοινωνίας Εξόδου Φωνής (VOCA) δεν επιλέγουν 
απαραίτητα τον τόνο της φωνής ή το τρόπο ομιλίας των συσκευών τους. Ως εκ τούτου, δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν φωνητικά χαρακτηριστικά για να υποστηρίξουν το μήνυμά τους.  
Η ψηφιοποιημένη ομιλία συχνά ακούγεται μονότονη. Επιπλέον, κάποιος μπορεί να έχει διαταραχή 
της φωνής και να μην μπορεί να μιλήσει δυνατά, κάποιος μπορεί να τραυλίζει ή να έχει φωνή χωρίς 
πολύ επιτονισμό.

Δραστηριοτητα 4.2.4 Φωνητικά Χαρακτηριστικά. 
Εξάσκηση στην αλλαγή του τόνου της φωνής, της έντασης και της έμφασης για να δεις πως 
αλλάζει το νόημα και πως να χρησιμοποιείς αποτελεσματικά τα φωνητικά χαρακτηριστικά.
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Είναι σημαντικό να έχεις επίγνωση της μη λεκτικής επικοινωνίας σου, καθώς μπορεί να 
δημιουργήσει θετική (ή αρνητική) εντύπωση. Έχει να κάνει με το πως αντιλαμβάνεται το άλλο 
άτομο τις μη λεκτικές σου συμπεριφορές και αυτό είναι τόσο υποκειμενικό όσο και συγκεκριμένο 
για την κάθε κουλτούρα. Μαθαίνοντας να παρατηρείς τη γλώσσα του σώματος και τα φωνητικά 
χαρακτηριστικά των άλλων θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τους ανθρώπους και να παρατηρήσεις 
ασυνέπειες μεταξύ λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων. Οι λέξεις μπορεί να είναι σωστές, αλλά 
το μη λεκτικό μήνυμα μπορεί να ακυρώσει, να διαψεύσει ή να μπερδέψει το μήνυμα επειδή οι 
εκφράσεις του προσώπου, ο τόνος της φωνής ή η στάση του σώματος δείχνουν αβεβαιότητα, αυτό-
αμφιβολία ή εχθρότητα.

Η μη λεκτική επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει με τους εξής τρόπους:
 1.  Επανάληψη της σημασίας ενός λεκτικού μηνύματος. Για παράδειγμα, μια έκφραση 

προσώπου που δείχνει ότι κάτι ήταν πραγματικά «βαρετό» ή αν λες «ναι» ή «όχι» 
κάνοντας και νεύμα με το κεφάλι σας.

 2.  Συμπληρωματικά μια μη λεκτική συμπεριφορά σε συνδυασμό με το λεκτικό μήνυμα  
τονίζει το νόημα όλου του μηνύματος. Ένας εκπαιδευτής που χτυπά ελαφρά ένα άτομο 
στον ώμο μαζί με λεκτική επιβράβευση μπορεί να αυξήσει τον αντίκτυπο του μηνύματος.

 3.  Υποκατάσταση του λεκτικού μηνύματος με μια μη λεκτική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, 
τα μάτια ενός ατόμου μπορούν να μεταφέρουν ένα πολύ πιο ζωντανό μήνυμα από τα 
λόγια, ή μπορεί να αγκαλιάσεις κάποιον αντί να πεις ευχαριστώ.

 4.  Τονισμός του λεκτικού μηνύματος δίνοντας έμφαση ή υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας 
λέξης ή μέρους του μηνύματος. Το να χτυπάς το τραπέζι, για παράδειγμα, μπορεί να 
δείξει πόσο θυμωμένος είναι κάποιος.

 5.  Ρύθμιση της ροής της επικοινωνίας μέσω μη λεκτικών συμπεριφορών που λένε στον 
επικοινωνιακό σύντροφο πότε να μιλήσει, να συνεχίσει, να βιαστεί ή να ολοκληρώσει τη 
συζήτηση.

 6.  Αντίφαση ενός λεκτικού μηνύματος με ασυμβίβαστη μη λεκτική συμπεριφορά. Για 
παράδειγμα, εάν κάποιος λέει ότι είναι ευχαριστημένος με τη ζωή του, αλλά με σφιγμένα 
δόντια ή με δάκρυα να γεμίζουν τα μάτια του, προφανώς τα λεκτικά και μη λεκτικά 
μηνύματα συγκρούονται. Έχουμε την τάση να πιστεύουμε τη μη λεκτική έναντι της 
λεκτικής επικοινωνίας.

Δραστηριοτητα 4.2.5 Παιχνίδια ρόλων: Πλάτη με πλάτη και Πρόσωπο με πρόσωπο. 
Αυτή η δραστηριότητα αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το νόημα που μεταδίδεται μέσω 
των φωνητικών χαρακτηριστικών και βοηθά τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τη σημασία 
των εκφράσεων του προσώπου και της γλώσσας του σώματος.



69

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ανατρέξτε στο διάγραμμα Διαδικασίας Επικοινωνίας από την 1η υποενότητα. Η υποενότητα 3 
εστιάζει στην Αποκωδικοποίηση του μηνύματος, στον Δέκτη και στην Ανατροφοδότητσ.

•  Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ακρόασης και ακοής
•  Διαφοροποίηση των διαφορετικών τύπων ακρόασης
•  Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης
•  Κατανόηση των εμποδίων στην αποτελεσματική ακρόαση

3. Αποτελεσματικές δεξιότητες ακρόασης

Στόχοι

3.1  Ακρόαση
3.2  Ενεργητική ακρόαση (Μη Λεκτικά Σημάδια και Λεκτικές Δεξιότητες)
3.3  Εμπόδια στην αποτελεσματική ακρόαση

•   Γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς ενεργά σημάδια λεκτικής και μη λεκτικής ακρόασης;
•  Πώς επηρεάζουν αυτά τη ροή μιας συνομιλίας;
•   Τι μπορεί να συμβεί σε μια συνομιλία όταν ένας από τους συνομιλητές δεν ακούει ενεργά;

•   Βίντεο ενεργητικής ακρόασης   
https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk

•    Edwards, Renee(2011) ‘Listening and Message Interpretation’, International Journal of Lis-
tening, 25: 1, 47 — 65

•  Δραστηριοτητα 4.3.1 Ιστορία επανάληψης
•  Δραστηριοτητα 4.3.9 Απλά ακούστε!

Περιεχόμενο

Πηγές

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Καθοδηγητικές ερωτήσεις

Τουλάχιστον 1 ώρα – εξαρτάται από τις δραστηριότητες

Διάρκεια

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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3.1 Ακρόαση
Δραστηριοτητα 4.3.1 Ιστορία Επανάληψης. 
Ξεκινήστε αυτήν την ενότητα με μια δραστηριότητα που καταδεικνύει τη σημασία της ενεργητικής 
ακρόασης και την προσπάθεια που απαιτείται για να γίνει καλά.

Η ακρόαση δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει (όπως στην ακοή). Η ακρόαση είναι μια ενεργή 
διαδικασία κατά την οποία αποφασίζεις συνειδητά να ακούσεις και να κατανοήσεις τα μηνύματα 
του ομιλητή. Η ακοή είναι τυχαία, ακούσια και χωρίς κόπο. Η ακρόαση είναι εστιασμένη, εκούσια 
και σκόπιμη.

Ρωτήστε την ομάδα: Ποια είναι μερικά παραδείγματα από το καθένα;
Η ακρόαση είναι πολύ σημαντική στη διαπροσωπική επικοινωνία και είναι κρίσιμη για την 
ικανότητά σου να έχεις αποτελεσματική επικοινωνιακά. Η ακρόαση δεν είναι τόσο εύκολη όσο 
ακούγεται. Όταν ακροάσαι καλά, εστιάζεις σκόπιμα σε αυτό που λέει ο άλλος για να καταλάβεις τι 
εννοεί και αυτό απαιτεί ενέργεια και προσπάθεια.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ακρόασης που ορίζονται από τον στόχο της αλληλεπίδρασης. Οι πιο 
συνηθισμένοι τύποι στη διαπροσωπική επικοινωνία είναι:
 •  Ενημερωτική Ακρόαση (Ακούω για να μάθω)
 •  Κριτική Ακρόαση (Ακούω για να αξιολογήσω και να αναλύσω)
 •  Ακρόαση Θεραπευτική ή με Ενσυναίσθηση (Ακούω για να κατανοήσω κάποιο συναίσθημα)
 •  Περιεκτική Ακρόαση (Ακούω για να κατανοήσω το νόημα του μηνύματος)

Στην πραγματικότητα, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας στόχος ακρόασης ανά πάσα 
στιγμή – για παράδειγμα, μπορεί να ακούς για να μάθεις ενώ προσπαθείς επίσης να έχεις 
ενσυναίσθηση. Είναι σημαντικό να κατανοήσεις τι είδους ακρόαση απαιτείται σε μια συγκεκριμένη 
κατάσταση. Συχνά, όταν εκπαιδεύεις ή υποστηρίζεις άτομα, τείνεις να μιλάς πολύ. Εάν αφιερώσεις 
περισσότερο χρόνο ακούγοντας τους άλλους, επιτυγχάνεις πραγματικά καλύτερα αποτελέσματα.

Όταν βρίσκεσαι στη θέση του δέκτη, είναι καλύτερο να δίνεις προσοχή τόσο στις προφορικές 
λέξεις όσο και στα συνοδευτικά μη λεκτικά στοιχεία (φωνή, χειρονομίες και γλώσσα του σώματος) 
που μεταφέρουν επίσης πολύ νόημα. Η ακοή είναι πολύ πιο αργή από την ικανότητα του εγκεφάλου 
να σκέφτεται. Ακούμε 400-500 λέξεις το λεπτό, ενώ ο εγκέφαλός  μπορεί να χρησιμοποιήσει 
μεγαλύτερη ποσότητα λέξεων ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της σκέψης. Επεξεργαζόμαστε εικόνες 
πιο γρήγορα από τις προφορικές λέξεις. Η όραση  αποθηκεύει τις εικόνες που βλέπουμε για πάντα 
στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Έτσι, ενώ συνομιλείς με κάποιον, εκτός από το να ακούς απλώς τα 
λόγια του, στην πραγματικότητα επεξεργάζεσαι πολλά και οπτικά.
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3.2 Ενεργητική ακρόαση

Στην ενεργητική ακρόαση υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση στον πομπό και σε ό,τι λέει αντί απλά να 
«ακούς» το μήνυμά του παθητικά. Το να δείχνεις ενεργά λεκτικά και μη λεκτικά σημάδια ακρόασης 
βοηθά να κατανοήσεις πραγματικά τι λέει ο άλλος. Ακούς τι έχει να πει ο συνομιλητής πριν να 
παρέμβεις με αυτό που θέλεις να μοιραστείς εσύ. Είναι η επαναδιατύπωση ή η επανάληψη μέρος 
των πληροφοριών του πομπού, ώστε να δείξεις ότι  προσέχεις και συμμετέχεις ενεργά.

Όταν ένας ακροατής χρησιμοποιεί μη λεκτική και λεκτική ανατροφοδότηση, το άτομο που μιλά:
 •  ξέρει ότι ο δέκτης ενδιαφέρεται για αυτά που λέει
 •  νιώθει πιο άνετα
 •  αισθάνεται ότι εκτιμάται
 •  επικοινωνεί πιο εύκολα, ανοιχτά και ειλικρινά.

Μη Λεκτικά Σημάδια Ενεργητικής Ακρόασης

Είναι σημαντικό ο «ενεργός ακροατής» να «φαίνεται» ότι ακούει. Η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει 
την ακρόαση με ολόκληρο το σώμα και όλες τις αισθήσεις, όχι μόνο με τα αυτιά. Έχεις επίγνωση του 
τι κάνεις με το κεφάλι, τα μάτια, το στόμα, την πλάτη, τα χέρια και τα πόδια σου και φροντίζεις το 
μυαλό και η καρδιά σου να δίνουν την απόλυτη προσοχή. Για παράδειγμα, μπορείς να ενισχύσεις θετικά 
τον ομιλητή με μη λεκτική ανατροφοδότηση, όπως νεύματα ή χαμόγελα. Έχε υπόψη σου ότι κάποια 
μη λεκτικά σημάδια όπως το χαμόγελο, το νεύμα του κεφαλιού, η βλεμματική επαφή, ή η όρθια στάση 
του σώματος, μπορεί να μην είναι κατάλληλα σε όλες τις καταστάσεις και σε όλους τους πολιτισμούς. 
Οι δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης μπορούν να αναπτυχθούν με εξάσκηση και θα ωφελήσουν πολύ 
τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών τους.

Λεκτικές Δεξιότητες για Ενεργητική Ακρόαση

Η ενεργητική ακρόαση δεν είναι παπαγαλία, απλή επανάληψη αυτών που μόλις ειπώθηκε ή η χρήση 
φράσεων όπως «Αυτό που άκουσα να λες…». Η ενεργητική ακρόαση είναι η ακρόαση για περιεχόμενο, 
φόβους, στόχους. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κυμαίνονται από 
απλές δεξιότητες όπως η θετική ενίσχυση έως πιο περίπλοκες όπως η αναδιατύπωση. Ακολουθεί  
μια λίστα λεκτικών δεξιοτήτων για ενεργητική ακρόαση που μπορείτε να αναπτύξετε:
•  Θετική ενίσχυση λέγοντας «χμμ χμμ», «ναι»
•   Σχόλια διευκόλυνσης τα οποία βοηθούν στη διευκόλυνση της ροής της συζήτησης π.χ.  

«Πάρτε το χρόνο σας», «Πού θα θέλατε να ξεκινήσετε;»
•   Ανοιχτές ερωτήσεις ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη διεύρυνση των απαντήσεων.  

Συχνά ξεκινούν με το Ποιος, Τι, Γιατί, Πότε, Πού και Πώς.
•   Διερευνητικά ερωτήματα μπορεί να ρωτηθούν για να λάβεις περισσότερες λεπτομέρειες, π.χ. 

«Αναφέρατε τον σκύλο σας, πείτε μου περισσότερα για αυτόν;»
•   Διευκρίνιση με ερωτήσεις για να βεβαιωθείς ότι κατανόησες σωστά αυτά που ειπώθηκαν. 

Περίμενε να σταματήσει ο ομιλητής πριν ρωτήσεις και απέφυγε ερωτήσεις που διαταράσσουν  
τη ροή της σκέψης του.

•   Σύνοψη είναι η επιλογή των πιο σημαντικών σημείων και η αναμετάδοση τους. Δείχνει στον 
άλλον τι έχεις καταλάβει. Είναι μια χρήσιμη τεχνική με άτομα που μιλούν πολύ ή μένουν σε 
περιττές λεπτομέρειες. Χρησιμοποίησέ την κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης παύσης ή στο τέλος 
μιας συνομιλίας.



72

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

•   Αναδιατύπωση προσφέρει έναν κατοπτρισμό στο περιεχόμενο που έλαβες χρησιμοποιώντας τις 
ίδιες λέξεις με τον πομπό. Αντανακλά την προσοχή, την επικοινωνιακή διαύγεια και την αποδοχή. 
Είναι μια απλή τεχνική με πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Η χρήση βοηθά στην επαλήθευση της 
ικανότητάς σου να ακούς, να  προσέχεις και να αναστέλλεις την κρίση. Ξεκίνα με «Μου λες ότι....» 
«Αν κατάλαβα τι είπες...» «Λοιπόν σύμφωνα με την άποψή σου...»

•   Παράφραση είναι να επαναδιατυπώνεις ό,τι έχει ειπωθεί, με δικά σου λόγια. Δείχνει μια γενικότερη 
κατανόηση του τι ειπώθηκε, επαναλαμβάνοντας τις σκέψεις που εκφράστηκαν, χρησιμοποιώντας 
άλλες λέξεις ή άλλες προτάσεις. Θα πρέπει πάντα να συνδέεις με κάτι που πραγματικά είπε ο πομπός.

•   Αντανάκλαση εστιάζει στο συναισθηματικό περιεχόμενο του μηνύματος το οποίο μπορεί να 
συλληφθεί μέσω του τόνου της φωνής, της επιλογής λέξεων κ.λπ. Παράφρασε και αναλογίσου 
τι έχεις ακούσει π.χ. «Ακούγεται σαν να είσαι απογοητευμένος με αυτό». Η αντανάκλαση είναι 
επιβεβαίωση προς τον πομπό και τον ενθαρρύνει να αναπτύξει περαιτέρω ή να εμβαθύνει στο θέμα.

•   Σιωπή παρέχει χώρο για σκέψη, προβληματισμό και επανεστίαση. Η σιωπή δίνει χρόνο για την 
επεξεργασία πληροφοριών. Ο «κανόνας των 10 δευτερολέπτων» είναι μια καλή πρακτική και 
πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η αναμονή μοιάζει μεγαλύτερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

•   Να θυμάσαι αυτό που είπε το άτομο απαιτεί προσπάθεια, αλλά είναι καθησυχαστικό για τον 
πομπό και ένας ισχυρός τρόπος για να δείξεις την εμπλοκή σου στο θέμα.

Δείξε στους συμμετέχοντες πώς να παραμείνουν ενεργοί κάνοντας νοητικές ερωτήσεις. Κάνε 
επίδειξη μιλώντας στον εαυτό σου. Μερικές ερωτήσεις που μπορείς να σκεφτείς καθώς ακούς είναι:
 1.  Ποιο είναι το βασικό σημείο του ομιλητή;
 2.  Πώς ταιριάζει αυτό με ό,τι γνωρίζω εκ πείρας;
 3.  Πώς μπορούν αυτές οι πληροφορίες να με ωφελήσουν;

Δραστηριοτητα 4.3.9 
Απλά άκου! είναι μια δραστηριότητα που θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ακρόαση 
με ολόκληρο το σώμα σας και με ανοιχτό μυαλό, προκειμένου να εστιάσεις και να ακούσεις ενεργά 
αυτό που λέγεται. Παρέχει την ευκαιρία να εξασκηθείς στη σύνοψη.

3.3 Εμπόδια στην αποτελεσματική ακρόαση
Η επίγνωση ορισμένων συνηθειών που μπορεί να αποτελούν εμπόδια στην αποτελεσματική 
ακρόαση βοηθά να τις αποφύγεις ή να βρεις εναλλακτικές. Είναι σημαντικό να αυξήσεις την 
ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και να τους βοηθήσεις να αποφύγουν αυτές τις συνήθειες. 
Μερικά παραδείγματα είναι:
 •  να διακόπτεις, να μιλάς πάνω από τον άλλον ή να τελειώνεις τις προτάσεις του
 •  να διασπάται η προσοχή (αυτό περιλαμβάνει να σκέφτεσαι τι πρόκειται να πεις στη συνέχεια)
 •  να έχεις κλειστό μυαλό, να μην δείχνεις ενσυναίσθηση
 •  να έχεις προκαταλήψεις, να είσαι προκατειλημμένος ή επικριτικός

Αυτά είναι εμπόδια στην αποτελεσματική ακρόαση και μπορεί να οδηγήσουν σε:
 •  παρεξηγήσεις
 •  ανακριβείς υποθέσεις και συμπεράσματα
 •  διακοπή της επικοινωνίας
 •  κακές διαπροσωπικές σχέσεις (τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά)

Παρακολούθηση του βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk   
Παρέχει ένα διασκεδαστικό παράδειγμα χρήσης ορισμένων δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης.

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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Ανατρέξτε στο διάγραμμα της Διαδικασίας της Επικοινωνίας από την υπο-ενότητα 1. Αυτή η  
υπο-ενότητα εστιάζει στην Πηγή του μηνύματος, στο Μήνυμα, στην Κωδικοποίηση του μηνύματος 
και στη χρήση του κατάλληλου Καναλιού.

•  Εκμάθηση της αποτελεσματικής έκφρασης
•  Κατανόηση της δύναμης του κομπλιμέντου και της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης
•  Διαφοροποίηση της επίσημης και ανεπίσημης επικοινωνίας

4. Αποτελεσματικές δεξιότητες ομιλίας

4.1  Εκφραστείτε αποτελεσματικά
4.2  Κομπλιμέντα και εποικοδομητική ανατροφοδότηση (δίνοντας και λαμβάνοντας)
4.3  Επίσημη και ανεπίσημη επικοινωνία 

•  Δραστηριοτητα 4.4.1  Οδηγίες για νιφάδες χιονιού
•  Δραστηριοτητα 4.4.4α  Περιγραφή προβλήματος & χρήση ανοιχτών ερωτήσεων
•  Δραστηριοτητα 4.4.4β  Παιχνίδι Ρόλων – Φόρμα παρατήρησης
•  Δραστηριοτητα 4.4.8  Παροχή Εποικοδομητικής ανατροφοδότησης

•  Γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε με σαφήνεια, συνοπτικά και συγκεκριμένα;
•   Πώς μπορεί η χρήση των κομπλιμέντων να βοηθήσει στην αλληλεπίδρασή μας με τους 

άλλους;
•  Ποια είναι η αξία της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης;
•   Τι αποτέλεσμα θα είχε η λανθασμένη χρήση της επίσημης ή ανεπίσημης γλώσσας σε έναν 

χώρο εργασίας;

•   Αποτελεσματικό εποικοδομητικό βίντεο ανατροφοδότησης  
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c

Καθοδηγητικές ερωτήσεις

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Περιεχόμενο

Στόχοι

Το ελάχιστο 1 ώρα

Διάρκεια

https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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4.1 Εκφραστείτε αποτελεσματικά
Δραστηριοτητα 4.4.1
Οδηγίες για νιφάδες χιονιού. Αυτή η δραστηριότητα δείχνει πώς διαφορετικοί άνθρωποι 
αντιλαμβάνονται τις ίδιες  οδηγίες διαφορετικά.

Η ξεκάθαρη επικοινωνία δεν είναι εύκολη και επειδή ο  κάθε δέκτης μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά 
τις ίδιες πληροφορίες, είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο, να κάνεις ερωτήσεις και να 
επιβεβαιώνεις την κατανόηση για να διασφαλίσεις ότι το μήνυμα που μεταδίδεις δεν παραμορφώνεται.

Σίγουρα έχεις βιώσει να ακούς κάποιον να μιλάει για ένα θέμα με το οποίο είναι παθιασμένος ή 
το γνωρίζει καλά, όμως κάποια στιγμή τον χάνεις. Μπορεί να χρησιμοποίησε πολλή ορολογία ή να 
μην εξήγησε άγνωστα σημεία. Αυτό μπορεί να σου προκάλεσε ένα αίσθημα ανεπαρκείας. Ίσως δεν 
άκουγες αρκετά καλά, ίσως δεν είσαι αρκετά έξυπνος.

Το αντίθετο από αυτό είναι όταν εσύ μιλάς για κάτι ή εξηγείς κάτι και κάποια στιγμή συνειδητοποιείς 
ότι ο δέκτης δεν καταλαβαίνει τι λες. Αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό και μπορεί να δημιουργήσει 
μια άβολη κατάσταση. Κατά μέσο όρο, ένας τυπικός ομιλητής λέει 125 λέξεις το λεπτό. Από αυτά που 
ακούει, μπορεί να καταλάβει 400-500 λέξεις το λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι ακούμε πιο γρήγορα από 
ό, τι μιλάμε, επομένως οι ακροατές έχουν αρκετό χρόνο για να επεξεργαστούν αυτό που ακούνε και 
μερικές φορές το μυαλό τους μπορεί να ταξιδέψει. Αυτό πρέπει να το έχεις κατά νου όταν επιλέγεις 
τον τύπο επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσεις και το καλύτερο κανάλι για το είδος των πληροφοριών 
που θέλεις να μεταφέρεις. Να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι μπορούν να ακούσουν και να αποθηκεύσουν 
μόνο ένα μέρος των πληροφοριών που λαμβάνουν σε μια δεδομένη στιγμή.

Οι ακόλουθες στρατηγικές είναι χρήσιμες να διδαχθούν στους συμμετέχοντες, αλλά οι 
εκπαιδευτές θα πρέπει να τις έχουν επίσης υπόψη τους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ νοητικά αυτό 
που θέλεις να εκφράσεις. Θέσε 
προτεραιότητες και οργάνωσε τις 
πληροφορίες (από περισσότερη 
έως λιγότερη σημαντική).

Πριν εκφραστείς χρησιμοποίησε τη στρατηγική Π.Α.Γ.Ε. για προετοιμασία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ τον τύπο ακρόασης που 
μπορεί να αφιερώσει ο δέκτης, ανάλογα 
το περιεχόμενο, το επίπεδο γνώσης για 
το θέμα και το επίπεδο προσοχής και 
ενδιαφέροντος.

ΓΛΩΣΣΙΚΟ επίπεδο και στυλ επικοινωνίας 
πρέπει να είναι κατάλληλα για τον δέκτη, 
το περιεχόμενο, το πλαίσιο, τον διαθέσιμο 
χρόνο και τον στόχο της αλληλεπίδρασης.

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ Σκέψου τρόπους να 
κρατήσεις την προσοχή τους και να  
αυξήσεις τον ενθουσιασμό τους για το θέμα.  
Ο ενθουσιασμός είναι μεταδοτικός και  
είναι πιθανό να νιώθουν κι αυτοί έτσι.

• “Ποιος είναι ο στόχος αυτής της επικοινωνίας;” 
•  “Ποιο είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να 

μεταδώσω;”

•  “Είναι η κατάλληλη στιγμή ή ο κατάλληλος 
χώρος να μιλήσω για αυτο;”

•  “Τι γνωρίζει ήδη ο δέκτης για αυτο το θέμα?” 
(ρωτήστε τους)

•  “Ποιο είναι το στυλ επικοινωνίας του δέκτη;” 
•  “Ποιές είναι οι επικοινωνιακές ανάγκες του 

δέκτη;” 
•  “Πως μπορώ να υποστηρίξω το μήνυμά μου 

οπτικά, με παραδείγματα, με επανάληψη;” 

•  “Ποια είναι μερικά παραδείγματα που θα 
δείξουν πώς το θέμα σχετίζεται με τη ζωή 
τους;”
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1. Σαφή
Όταν μιλάς σε κάποιον, να είσαι ξεκάθαρος σχετικά με τον στόχο του μηνύματος. Ποιος είναι ο 
σκοπός της επικοινωνίας με αυτό το άτομο; Εάν δεν είσαι σίγουρος, τότε ούτε το κοινό σου θα 
είναι σίγουρο. Απέφυγε τη χρήση περίπλοκων λέξεων και προτάσεων και ασαφούς γλώσσας. 
Μείωσε τον αριθμό ιδεών σε κάθε πρόταση και βεβαιώσου ότι είναι εύκολο για τον επικοινωνιακό 
σύντροφο σου να κατανοήσει το νόημα. Χρησιμοποίησε απλές, σύντομες προτάσεις με παύσεις 
ενδιάμεσα.

2. Συνοπτική
Μείνε εντός θέματος κρατώντας το μήνυμα σύντομο χωρίς να χάνεται η ουσία. Δώσε μόνο 
τις σημαντικές πληροφορίες. Ο δέκτης δεν θέλει να ακούσει 10 προτάσεις όταν θα μπορούσε 
να μεταδοθεί η πληροφορία μόνο με 3. Η συνοπτικότητα εξοικονομεί χρόνο. Απέφυγε να 
επαναλαμβάνεις το ίδιο σημείο πολλές φορές ή με διαφορετικούς τρόπους. Επίσης, απέφυγε 
τη χρήση συμπληρωματικών λέξεων/φράσεων όπως «για παράδειγμα», «σίγουρα βλέπετε», 
«κυριολεκτικά», «βασικά αυτό που λέω» ή «αυτό που εννοώ» και άλλες τυχόν περιττές προτάσεις 
που δεν προσθέτουν περισσότερες πληροφορίες.

3. Συγκεκριμένη
Η επικοινωνία πρέπει να είναι ξεκάθαρη και όχι αόριστη, δυσνόητη και γενική. Όταν ένα 
μήνυμα είναι συγκεκριμένο, τότε το κοινό έχει μια ξεκάθαρη εικόνα αυτού που του λέτε. Δώσε 
λεπτομέρειες και εξηγήσεις εάν χρειάζεται. Τα υποστηρικτικά δεδομένα και οι αριθμοί μπορεί 
να τονίσουν το μήνυμα (όχι όμως πάρα πολλά καθώς αυτό μπορεί να διασπάσει την προσοχή από 
την ουσία του μηνύματος). Παραδείγματα που συνδέονται με την προσωπική εμπειρία και γνώση 
βοηθούν στην κατανόηση.

Η εκφραστική επικοινωνία πρέπει να είναι: 
σαφής, συνοπτική, συγκεκριμένη, σωστή, 
συνεκτική, συμπεριληπτική, και με σεβασμό. 
Αυτά ισχύουν τόσο στη γραπτή όσο και στην 
προφορική επικοινωνία.

Τα επτά «Σ» της 
εκφραστικής 
επικοινωνίας 1. Σαφή

Τα επτά «Σ» της 
εκφραστικής 
επικοινωνίας

2. Συνοπτική7. με Σεβασμό

3. Συγκεκριμένη6. Συμπεριληπτική

4. Σωστή5. Συνεκτική
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4. Σωστή
Όταν η επικοινωνία είναι σωστή, ταιριάζει στο κοινό και είναι χωρίς λάθη. Οι λανθασμένες 
πληροφορίες δεν βοηθούν κανέναν και δεν ενισχύουν την αξιοπιστία. Βεβαιώσου ότι το γραπτό 
μήνυμα δεν περιέχει τυπογραφικά λάθη και ότι τα δεδομένα είναι σωστά. Βεβαιώσου ότι το 
επίπεδο γλώσσας και οι τεχνικοί όροι ταιριάζουν στο επίπεδο γνώσεων του κοινού. Απέφυγε την 
εξειδικευμένη ορολογία.

5. Συνεκτική
Η συνεκτική επικοινωνία έχει μια λογική σειρά και βγάζει νόημα. Βεβαιώσου ότι όλα τα σημεία 
είναι σχετικά και συνδέονται με το κύριο θέμα, με κάθε πρόταση να ρέει από τη μία στην άλλη. 
Απέφυγε την προσπάθεια να καλύψεις πολλά θέματα. Μην αποσπάσαι από παράπλευρα ζητήματα. 
Διατήρησε σταθερό ύφος και τόνο. Ομαδοποίησε τις πληροφορίες σε μικρότερες ενότητες. Κάνε 
ενδιάμεσους ελέγχους για κατανόηση.  

6. Συμπεριληπτική
Σε ένα πλήρες μήνυμα, το κοινό έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είναι  ενημερωμένο 
και, εάν χρειάζεται, να λάβει δράση. Σκέψου ερωτήσεις που μπορεί να αναρωτηθεί ο δέκτης καθώς 
λαμβάνει το μήνυμα. Αντιμετώπισε αυτές τις ερωτήσεις και διασφάλισε ότι το μήνυμα περιλαμβάνει 
όλες τις σχετικές πληροφορίες για να λάβει δράση ο δέκτης, ώστε να γνωρίζει ακριβώς τι 
αναμένεται από αυτόν (π.χ. ονόματα επαφών, ημερομηνίες, ώρες, τοποθεσίες κ.λπ.).

7. με Σεβασμό 
Η ευγενική επικοινωνία είναι φιλική, ανοιχτή και ειλικρινής. Δεν υπάρχουν κρυφές προσβολές 
ούτε παθητικές-επιθετικές συμπεριφορές. Βεβαιώσου ότι το μήνυμα δείχνει σεβασμό για τα 
συναισθήματα του δέκτη, έχει επίγνωση των αναγκών του και σέβεται την άποψή του. Εάν 
χρειάζεται να πεις κάτι αρνητικό, να είσαι διακριτικός.

Δραστηριότητα 4.4.4 
Στη δραστηριότητα Περιγραφή προβλήματος & χρήση Ανοιχτών Ερωτήσεων, οι συμμετέχοντες 
εξασκούνται στο να εκφράζονται χρησιμοποιώντας τα επτά Σ και φέρνουν δεξιότητες που 
αποκτήθηκαν στην ενότητα ενεργητικής ακρόασης.
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4.2  Κομπλιμέντα και Εποικοδομητική 
Ανατροφοδότηση (δίνοντας και παίρνοντας)

Η ικανότητα να δίνεις και να λαμβάνεις θετικά ή αρνητικά σχόλια επιτρέπει τη σαφή κατανόηση 
του τι έγινε καλά και τι θα μπορούσε να αλλάξει ή να βελτιωθεί.

 •   Θετική ανατροφοδότηση (κομπλιμέντο) ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την 
αυτοεκτίμηση. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για αποδοχή και επιβεβαίωση.

 •   Αρνητική ανατροφοδότηση (κριτική) είναι επικριτική, αρνητική αξιολόγηση και συχνά 
κατηγορητική. Τείνει να απογοητεύει κάποιον για τα αντιληπτά λάθη του παρά να τον 
βοηθήσει να επιδιορθώσει.

 •   Εποικοδομητική ανατροφοδότηση (η αρνητική ανατροφοδότηση που δίνεται με χρήσιμο 
τρόπο) βοηθά στην επιθυμία να βελτιωθούν οι δεξιότητές και να προσαρμοστούν οι 
συμπεριφορές. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένα παραδείγματα και προσφέρει μια λύση στο 
αντιληπτό πρόβλημα. Γενικά, βελτιώνει τις σχέσεις.

Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτές να αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα και την προσπάθεια. 
Προώθησε τη χρήση αυτής της πρακτικής και στους εκπαιδευόμενους σου, καθώς η θετική 
ανατροφοδότηση είναι μεγάλο κίνητρο για κάποιον στη διαδικασία μάθησης.

Οι άνθρωποι τείνουν να δίνουν πιο εύκολα αρνητικά σχόλια. Η παροχή αρνητικής ή διορθωτικής 
ανατροφοδότησης μπορεί να κάνει τον δέκτη να αισθάνεται ευάλωτος επειδή είναι εύκολο να 
το εκλάβει κανείς ως προσωπική επίθεση προς τον χαρακτήρα του, την εργασιακή του ηθική, 
τη νοημοσύνη ή την τεχνογνωσία του. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να λάβουν αρνητική 
ανατροφοδότηση, ακόμα κι αν είναι καλοπροαίρετη και εποικοδομητική. Όταν δίνεται με χρήσιμο 
τρόπο, η εποικοδομητική ανατροφοδότηση είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους με 
τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν πώς να βελτιωθούν, καθώς σκοπεύει να αναπτύξει, 
να εξυψώσει, να διορθώσει ή να βοηθήσει έναν συμμετέχοντα να αναγνωρίσει τις αδυναμίες του 
για την ανάπτυξη του ρόλου του. Οι εκπαιδευτές έχουν σημαντικό ρόλο στο να μάθουν στους 
συμμετέχοντες να δίνουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Πρέπει να μάθουν να αξιολογούν το 
περιεχόμενο της ανατροφοδότησης και να θέτουν στόχους για βελτίωση ή αλλαγή.

Παρακολούθηση ενός βίντεο για την παροχή αποτελεσματικών εποικοδομητικών σχολίων
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c

https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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Εποικοδομητική ανατροφοδότηση σε 4 απλά βήματα
 1.  Το μικρό-ναι. Ξεκίνησε κάνοντας μια ερώτηση που είναι σύντομη αλλά σημαντική. 

Ενημερώνει τον εγκέφαλο ότι πρόκειται να έρθει ανατροφοδότηση. Το άτομο μπορεί να 
απαντήσει ναι ή όχι (αυτονομία!)

 2.  Τα δεδομένα. Χωρίς θολά λόγια. Μόνο σαφές δεδομένα. Να είναι συγκεκριμένα και 
αντικειμενικά.

 3. Η δήλωση επιπτώσεων. Πως σε επηρέασαν εσένα τα συγκεκριμένα δεδομένα.
 4.  Τελείωσε με μια ερώτηση. Ολοκλήρωσε το μήνυμα ανατροφοδότησης με μια ερώτηση. 

Δημιούργησε δέσμευση και όχι συμμόρφωση. Δημιούργησε μια κατάσταση επίλυσης 
προβλημάτων.

Δραστηριοτητα 4.4.8 
Παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης – Παιχνίδι ρόλων για εξάσκηση στην παροχή 
εποικοδομητικής ανατροφοδότησης.

4.3 Επίσημη και ανεπίσημη επικοινωνία
Για την επιτυχή επικοινωνία, χρησιμοποιούνται διαφορετικά επίπεδα τυπικότητας στη λεκτική 
έκφραση προκειμένου να ανταποκριθούμε κατάλληλα σε διαφορετικές περιστάσεις και 
διαφορετικούς ανθρώπους.

Ανεπίσημη γλώσσα: χρησιμοποιείται στην περιστασιακή επικοινωνία μεταξύ οικείων ανθρώπων.

Επίσημη γλώσσα: χρησιμοποιείται στη μεταφορά επίσημων πληροφοριών με άλλους. Σε ένα 
εργασιακό περιβάλλον, η επίσημη επικοινωνία δείχνει ένα επίπεδο σεβασμού και ευγένειας.

Στα περισσότερα εργασιακά περιβάλλοντα, χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός επίσημης και 
ανεπίσημης γλώσσας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τη θέση του ατόμου με το οποίο 
επικοινωνείς και τη σχέση μαζί του. Γίνεται θέμα προσωπικής κρίσης να αποφασίσεις ποιο είδος 
επικοινωνίας θα χρησιμοποιήσεις και πότε. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί λάθος τύπο γλώσσας 
στην επικοινωνία στον χώρο εργασίας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και προσβολή. 
Ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να χρειαστούν βοήθεια για να διακρίνουν πότε και με ποιον να 
χρησιμοποιήσουν τα διαφορετικά επίπεδα.
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•  Γνωριμία με τη διαπροσωπική επικοινωνία
•  Αναγνώριση των λόγων διακοπής της επικοινωνίας
•   Ανάπτυξη της ικανότητας τροποποίησης ενός μηνύματος στην επικοινωνία με 

διαφορετικούς τύπους ατόμων και στυλ επικοινωνίας

5. Αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία

5.1  Διαπροσωπική επικοινωνία
5.2  Διόρθωση της αποτυχημένης επικοινωνίας
5.3  Επικοινωνία με διαφορετικούς τύπους ανθρώπων

•  Δραστηριότητα 4.5.2 Ισορροπημένη εναλλαγή σειράς
•   Δραστηριότητα 4.5.5 Παιχνίδι ρόλων «Διαφωνία στο χώρο εργασίας» & Σημειώσεις 

εκπαιδευτή

•   Πώς θα επηρέαζαν την ένταξη ενός εκπαιδευόμενου σε έναν χώρο εργασίας οι 
δυσκολίες έναρξης, διατήρησης ή λήξης μιας συνομιλίας;

•  Πώς μπορούμε να επιδιορθώσουμε μια διακοπή της επικοινωνίας;
•   Πώς τροποποιούμε την επικοινωνία μας με άτομα που έχουν διάφορες ανάγκες 

επικοινωνίας;

•   Βίντεο – «Transactional (Συναλλακτικό) Μοντέλο Επικοινωνίας 
https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo

•  Universal Design for Learning https://udlguidelines.cast.org/

Καθοδηγητικές ερωτήσεις

Συνδεδεμένες δραστηριότητες

Πηγές

Περιεχόμενο

Στόχοι

Τουλάχιστον 1 ώρα

Διάρκεια

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
https://udlguidelines.cast.org
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5.1 Διαπροσωπική επικοινωνία
Η διαπροσωπική επικοινωνία είναι ένα αμφίδρομο μέσο επικοινωνίας με ενεργή διαπραγμάτευση 
νοήματος μεταξύ των ατόμων. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν και να 
απαντήσουν ο ένας στα μηνύματα του άλλου.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι περιλαμβάνει μια αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών. Ένας 
συμμετέχων δηλώνει πληροφορίες ή εκφράζει συναισθήματα και ο άλλος συμμετέχων λαμβάνει το 
μήνυμα και απαντά ανάλογα.

Για να είναι αποτελεσματικό αυτό, οι συμμετέχοντες πρέπει να παρατηρούν και να παρακολουθούν 
ο ένας τον άλλον για να δουν πως μεταδίδονται τα νοήματα και οι προθέσεις τους και να κάνουν 
προσαρμογές και διευκρινίσεις ανάλογα.

Στους διάφορους τύπους διαπροσωπικής επικοινωνίας, διαφέρει και η δυναμική των  συμπεριφορών:
Επικοινωνία ένας προς έναν
  Χαρακτηριστικά: δύο άτομα που μιλούν και ακούν ο ένας τον άλλο με συγχρονισμό και με 

δυνατότητα παρέμβασης, αντιρρήσεων και διορθώσεων
  Παραδείγματα: συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο, διαδικτυακή βιντεοκλήση, τηλεφωνική 

κλήση, συνομιλίες μέσω επιστολών, e-mail, γραπτά μηνύματα ή συνομιλιών στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

Επικοινωνία ένας προς λίγους
 Χαρακτηριστικά: υπάρχει η δυναμική της ομάδας και απαιτεί διαχείριση συγκρούσεων
  Παραδείγματα: ομαδικές συνομιλίες, εργασιακές συναντήσεις, είτε πρόσωπο με πρόσωπο, 

διαδικτυακά ή γραπτά
Επικοινωνία ένα προς πολλούς
 Χαρακτηριστικά: προς μία κατεύθυνση και αποκλείει την άμεση συμμετοχή
 Παραδείγματα: γραφή στο διαδίκτυο, δημόσια ομιλία

Ως εκπαιδευτής, πρέπει να γνωρίζεις τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες ενός συμμετέχοντος σε 
καθεμία από τις παραπάνω καταστάσεις πριν πραγματοποιήσει εκπαίδευση με άλλους.

Πολλοί άνθρωποι, ειδικά εκείνοι που είναι ντροπαλοί ή μη διεκδικητικοί, έχουν μεγάλη δυσκολία 
να εισέλθουν και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις. Μπορεί να αποφεύγουν ορισμένες καταστάσεις 
επειδή δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν μια συζήτηση, τι να πουν εάν υπάρχει σιωπή ή φοβούνται 
μήπως είναι βαρετοί. Ένας εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει υπόψη του αυτά τα ζητήματα και να 
βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες όταν χρειάζεται. Η συνομιλία με 
άλλους είναι αναπόσπαστο μέρος της προσωπικής ζωής των ανθρώπων αλλά και σημαντική για 
την επιτυχία στην εργασία.

Οι βασικές δεξιότητες συνομιλίας που πρέπει να αναπτυχθούν είναι:
 1.  Παρουσίαση του εαυτού
 2.  Έναρξη συνομιλίας
 3.  Συμμετοχή σε μια συζήτηση που ξεκίνησε από άλλους
 4.  Διατήρηση συνομιλίας
 5.  Ισορροπημένη εναλλαγή σειράς
 6.  Παραμονή στο θέμα και αλλαγή θέματος
 7.  Τερματισμός συνομιλίας
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Σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα, υποστηρίξτε την εξάσκηση σε αυτές τις 
δεξιότητες χρησιμοποιώντας την Δραστηριότητα 4.5.1 Συνάντηση με άλλους και συνομιλίες  
(στο Βιβλίο Δραστηριοτήτων)

Σε όλες τις δραστηριότητες σκεφτείτε κάθε ένα από τα στυλ επικοινωνίας και συζητήστε πώς να 
διευκολύνετε, να προσαρμοστείτε και να θέσετε όρια κ.λπ. όταν μιλάτε σε ένα άτομο με καθ’ ένα 
από τα διαφορετικά στυλ επικοινωνίας. Δημιούργησε ζευγάρια, ώστε να υπάρχει ποικιλία στα στυλ 
επικοινωνίας των ζευγαριών.

Εάν υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα στην ομάδα, κάντε τη Δραστηριοτητα 4.5.2 Ισορροπημένη 
εναλλαγή σειράς για να δείτε πως το στυλ επικοινωνίας των ατόμων επηρεάζουν τη δυναμική της 
ομάδας στην ομάδα σας.

5.2 Διόρθωση της αποτυχημένης επικοινωνίας
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, εάν η ροή των πληροφοριών παραμορφωθεί ή παρεμποδιστεί για 
κάποιο λόγο ή οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να γίνουν κατανοητοί, τότε η επικοινωνία αποτυγχάνει. 
Προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν σε ένα ή περισσότερα από τα στάδια της διαδικασίας επικοινωνίας.

Παρακολούθηση  βίντεο από το TEDx «Συναλλακτικό Μοντέλο Επικοινωνίας»
https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo

Η επικοινωνία μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη μπορεί να παραμορφωθεί από διάφορους 
παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στο μήνυμα που θέλει να επικοινωνήσει ο πομπός, να μην 
είναι το μήνυμα που γίνεται κατανοητό από τον δέκτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρεξήγηση ή 
σύγκρουση. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας επικοινωνίας.

Πομπός Μήνυμα Δέκτης

•   Στάσεις, γνώσεις & 
πεποιθήσεις

•   Κοινωνικό σύστημα και 
πολιτισμός

•  Δεξιότητες επικοινωνίας
•   Προσωπικά συναισθήματα 

προς τον δέκτη ή/και το 
μήνυμα

•  Φυσική κατάσταση
•  Φαρμακευτικές επιδράσεις
•   Επιλογή περιβάλλοντος,  

ώρας της ημέρας
•  Χρονικοί περιορισμοί

•   λάθος τύπο και/ή κανάλι 
επικοινωνίας

•  λάθος γλώσσα
•  λάθος επιλογή λέξεων
•   υπερβολική χρήση τεχνικής 

ορολογίας
•  άρθρωση και γλωσσική ικανότητα
•   περιεχόμενο και δομή του 

μηνύματος
•   αντικρουόμενα μη λεκτικά 

στοιχεία (π.χ. γλώσσα του 
σώματος, τόνος φωνής)

•   φυσικός θόρυβος όπως 
περιβαλλοντικός θόρυβος, 
μονότονος θόρυβος

•  Επίπεδο ενδιαφέροντος
•  Ερμηνεία
•   Προσωπικά συναισθήματα προς 

τον πομπό ή/ και το μήνυμα
•  Φυσική κατάσταση
•  Δεξιότητες επικοινωνίας
•  Απαιτήσεις χρόνου του δέκτη
•  Στάσεις, γνώσεις & πεποιθήσεις
•   Κοινωνικό σύστημα και 

πολιτισμός
•  Φαρμακευτικές επιδράσεις

Παράγοντες Παραμόρφωσης 
για τον Πομπό

Παράγοντες παραμόρφωσης  
για το μήνυμα

Παράγοντες Παραμόρφωσης  
για τον Δέκτη

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
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Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εντοπιστούν αυτοί οι πιθανοί παράγοντες παραμόρφωσης ή τα 
εμπόδια στην επικοινωνία, που μπορεί να προκύψουν σε οποιαδήποτε διαπροσωπική επικοινωνία. 
Ο εκ των προτέρων εντοπισμός των πιθανών παραγόντων παραμόρφωσης  βοηθάει στον καλύτερο 
σχεδιασμό για τη μείωση ή αποφυγή τους ώστε να υπάρχει επικοινωνία ομαλή, αποτελεσματική και 
αποδοτική.

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση παραγόντων παραμόρφωσης

 •  Τεχνικές ανατροφοδότησης, όπως ανοιχτές ερωτήσεις για να διευκρινιστεί το νόημα
 •  Χρήση πολλαπλών καναλιών για επαλήθευση του μηνύματος και νοήματος
 •  Χρήση επανάληψης, παράφρασης
 •  Αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο
 •  Απλή γλώσσα
 •  Παροχή περιορισμένων πληροφοριών για τη μείωση της σύγχυσης

Τροποποίηση του μηνύματος

Ως πομπός, μπορεί συχνά να αισθάνεσαι ότι το μήνυμά σου ήταν ακριβές, αλλά κατά κάποιο τρόπο 
ο δέκτης αντιδρά/απαντάει αλλιώς από αυτό που περίμενες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στους 
περιορισμούς της ανθρώπινης προσοχής αλλά έχει σχέση και με το υπόβαθρο, τις στάσεις, τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες κ.λπ. του δέκτη.

Τροποποιήσεις του μηνύματος που λαμβάνει κάποιος μπορεί να προκύψουν επειδή το μήνυμα 
χάνεται εν μέρει (διαγραφή), προστίθενται νέα στοιχεία στο μήνυμα (προσθήκη), το μήνυμα αλλάζει 
(τροποποίηση) ή το συγκεκριμένο μήνυμα γενικεύεται (γενίκευση). Μια κλασική δραστηριότητα, η 
οποία δείχνει την τροποποίηση του μηνύματος, είναι το «Χαλασμένο Τηλέφωνο».

Ως πομπός μπορείς να τροποποιήσεις το μήνυμά σου σύμφωνα με τις ανάγκες του/των 
συνομιλητών και τον στόχο της επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να μάθεις πως να αφουγκράζεσαι 
τη γλώσσα του σώματος ενός συνομιλητή για να λαμβάνεις ανατροφοδότηση σχετικά με το εάν 
κατανοεί το μήνυμα. Δίνοντας προσοχή στις εκφράσεις του προσώπου (π.χ. μπερδεμένο βλέμμα) 
και στις χειρονομίες (π.χ. νευρικές κινήσεις, ενασχόληση με κάτι) δίνει ανατροφοδότηση για να 
κρίνεις εάν χρειάζεται να προσαρμόσεις και να τροποποιήσεις το μήνυμα. Η παροχή πληροφοριών 
με κατανοητό τρόπο είναι μια δεξιότητα που πρέπει να αναπτυχθεί και μπορείς να τροποποιήσεις 
το μήνυμά σου χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές από τα 7Σ της επικοινωνίας.

Δραστηριοτητα 4.5.5 
Σε αυτό το παιχνίδι ρόλων «Επίλυση μιας διαφωνίας στον χώρο εργασίας» οι συμμετέχοντες 
θα φέρουν τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε αυτήν την ενότητα, ενώ θα παίξουν 
ρόλους με διάφορους συνδυασμούς των στυλ επικοινωνίας.
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μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

5.3 Επικοινωνία με άτομα με διάφορες ανάγκες
Ένα άτομο θεωρείτε ότι έχει ανάγκες υποστήριξης της επικοινωνίας ή δυσκολίες επικοινωνίας, εάν 
χρειάζεται υποστήριξη με την κατανόηση, την έκφραση ή την αλληλεπίδραση με άλλους. Μπορεί 
να μην είναι πάντα προφανές στην αρχή ότι κάποιος έχει ανάγκη υποστήριξης της επικοινωνίας. 
Χρειάζεται προορατικότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών υποστήριξης 
επικοινωνίας μαζί με τους συμμετέχοντες σου και, εάν χρειάζεται, με κάποιον που τους γνωρίζει καλά. 
Όταν εκπαιδεύεις άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες υποστήριξης της επικοινωνίας, αναρωτηθείτε:
•   Πώς επικοινωνεί αυτό το άτομο και ποια είναι η καλύτερη μορφή για αυτό (γραπτή, προφορική, 

με χειρονομίες ή συνδυασμός);
•   Ποιο είναι το καλύτερο κανάλι επικοινωνίας (φυλλάδιο, φύλλο εργασίας, παιχνίδι ρόλων, 

συνομιλία ή email);
•  Έχει κάποια βοήθημα ή συσκευή επικοινωνίας και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την 
κατάσταση; Ποιος ξέρει να τη χρησιμοποιεί; Μπορείς να μάθεις;

Εάν κάποιος δυσκολεύεται να παρακολουθήσει και να κατανοήσει τη προφορική γλώσσα:
•   Χρησιμοποίησε οπτικά βοηθήματα (π.χ. σύμβολα, οπτικά προγράμματα ή μενού, Κοινωνικές Ιστορίες).
•   Χρησιμοποίησε σύντομες προτάσεις και καθημερινές λέξεις που είναι εύκολα κατανοητές.
•   Μείωσε τον ρυθμό ομιλίας και έλεγξε για κατανόηση.
•   Διδάξτε το σχετικό λεξιλόγιο ή/και σύμβολα πριν τη συνεδρία/μάθημα, ειδικά με τρόπους που 

προάγουν τη σύνδεση με την εμπειρία και την προηγούμενη γνώση.
•   Πρόσθεσε μια ιδέα τη φορά πριν προχωρήσεις.
•   Χρησιμοποίησε πολλά παραδείγματα για να δώσεις έμφαση σε κρίσιμα χαρακτηριστικά.
•   Οι έννοιες του παρελθόντος και του μέλλοντος, και η ικανότητα να θυμηθεί ημερομηνίες, μπορεί 

να είναι δύσκολες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ημερολόγιο, σημειωματάριο, χρονοδιάγραμμα ή 
άλλες οπτικές αναπαραστάσεις του χρόνου.

Εάν κάποιος δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του:
•   Μιλήστε σε ένα μέρος όπου αισθάνεται άνετα, π.χ. σε μια οικεία και κατά προτίμηση ήσυχη τοποθεσία.
•   Μείωσε τυχόν οπτικούς ή ακουστικούς περισπασμούς στην αίθουσα.
•   Χρησιμοποίησε το όνομά του στην αρχή για να ξέρει ότι του μιλάς.
•   Δώσε έμφαση στις λέξεις-κλειδιά όταν κάνεις μια ερώτηση ή δίνεις μια οδηγία.
•   Χρησιμοποίησε γραφικά σύμβολα με εναλλακτικές περιγραφές κειμένου
•   Χρησιμοποίησε συνθήματα και προτροπές για να τραβήξεις την προσοχή σε κρίσιμα 

χαρακτηριστικά.
•   «Τεμάχισε» τις πληροφορίες σε μικρότερα στοιχεία και ομάδες
•   Δημιούργησε λίστες καθηκόντων, καταλόγους, ατζέντες, αυτοκόλλητες σημειώσεις, 

ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις.
•   Ενθάρρυνε τη χρήση μνημονικών στρατηγικών και συσκευών (π.χ. οπτικές εικόνες, στρατηγικές 

παράφρασης κ.λπ.)

Εάν κάποιος δυσκολεύεται να κατανοήσει αφηρημένη γλώσσα και έννοιες:
•   Χρησιμοποίησε συγκεκριμένη γλώσσα και μην βασίζεσαι σε μη λεκτική επικοινωνία (π.χ. 

βλεμματική επαφή, εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες, γλώσσα του σώματος).
•  Απέφυγε τη χρήση μεταφορικής γλώσσας, χιούμορ, ιδιωματισμών ή άλλων μεταφορών.
•   Χρησιμοποίησε σύντομες ερωτήσεις, που είναι εντός θέματος και ρώτησε μόνο τις πιο 

απαραίτητες.
•  Χρησιμοποίησε δομημένες ερωτήσεις. Πρόσφερε εναλλακτικές λύσεις ή επιλογές.
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Εάν κάποιος δυσκολεύεται να κατανοήσει τη γραπτή γλώσσα:
•   Χρησιμοποίησε γραφικά σύμβολα με εναλλακτικές περιγραφές κειμένου (π.χ. κείμενο για όλους 

– Easy-to-Read)
•   Χρησιμοποίησε ηχογραφήσεις, βίντεο, μετατροπή κειμένου σε ομιλία, ηχητικά βιβλία

Εάν κάποιος δυσκολεύεται να εκφραστεί προφορικά, δώστε εναλλακτικές λύσεις όπως:
•  Ενθάρρυνε τη γραφή, το σχέδιο, τις εικονογραφήσεις, κόμικς (comic strips) κ.λπ.
•   Δημιούργησε οπτικά βοηθήματα όπως λέξεις-κλειδί, ξεκινήματα προτάσεων ή ολόκληρες προτάσεις
•  Διευκόλυνε με επιλογές από γραφικά, σύμβολα ή εικόνες

Εάν κάποιος έχει δυσκολία με τις ακουστικές πληροφορίες (επίσης χρήσιμο για αυτούς που 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο επεξεργασίας της πληροφορίας ή που έχουν δυσκολίες μνήμης) 
ορισμένες εναλλακτικές είναι:
•   Χρήση αντίστοιχου κειμένου με τη μορφή υπότιτλων ή αυτοματοποιημένης ομιλίας σε κείμενο 

(αναγνώριση φωνής) για προφορική γλώσσα
•   Παροχή οπτικών διαγραμμάτων, γραφημάτων, σημειώσεων μουσικής ή ήχου
•  Παροχή γραπτού κειμένου για βίντεο ή ακουστικά κλιπ
•  Παροχή ενός διερμηνέα Νοηματικής Γλώσσας
•   Χρήση αναλογικής εικόνας που αναπαριστά την έμφαση και προσωδία  

(π.χ. emoticons, σύμβολα ή εικόνες)
•   Παροχή οπτικών ή απτικών (π.χ. δονήσεις) βοηθημάτων που αντιστοιχούν στα ηχητικά εφέ ή στις 

ειδοποιήσεις (π.χ. κουδούνια σε δραστηριότητες με χρονόμετρα)

Εάν κάποιος έχει δυσκολία με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται οπτικά, κάποιες 
εναλλακτικές λύσεις είναι:
•   Συνοδεία των εκφράσεων προσώπου, των χειρονομιών και της γλώσσας του σώματος με λέξεις 

για να εκφράσεις αντιδράσεις και συναισθήματα σε ένα προφορικό μήνυμα
•   Παροχή περιγραφών (γραπτά ή προφορικά) για όλες τις εικόνες, γραφικά, βίντεο ή κινούμενα σχέδια
•   Χρήση απτικών αντιστοιχιών (απτικά γραφικά ή αντικείμενα αναφοράς) για βασικές απεικονίσεις 

που αντιπροσωπεύουν έννοιες
•   Παροχή φυσικών αντικειμένων και χωρικών μοντέλων για να μεταφέρεις την έννοια της 

προοπτικής ή της αλληλεπίδρασης
•  Παροχή ακουστικών ενδείξεων για βασικές έννοιες και μεταβάσεις στις οπτικές πληροφορίες
•  Μην βασίζεσαι στη γλώσσα του σώματος. Περιέγραψε αυτή τη μη λεκτική επικοινωνία με λέξεις.

Όταν παρουσιάζεις πληροφορίες οπτικά, έντυπα ή σε οθόνη, λάβετε υπόψη:
•   Το μέγεθος του κειμένου, των εικόνων, των γραφημάτων, των πινάκων ή άλλου οπτικού 

περιεχομένου
•  Την αντίθεση μεταξύ φόντου και κειμένου ή εικόνας
•  Το χρώμα των πληροφοριών το χρώμα για έμφαση
•  Η διάταξη των οπτικών ή άλλων στοιχείων
•  Ο τύπος γραμματοσειράς

Πολλές από αυτές τις ιδέες επικαλύπτονται και μερικές φορές μπορεί να μην είναι καθόλου 
κατάλληλες ή χρήσιμες για μερικούς ανθρώπους. Η κύρια ιδέα είναι ότι κάθε άτομο είναι 
διαφορετικό και ότι πρέπει να αφιερωθεί χρόνος για να τον γνωρίσεις και να μάθεις τι του 
ταιριάζει καλύτερα.
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30 minutes

•  Απόκτηση επίγνωσης για τη χρήση διαδικτυακής γραπτής επικοινωνίας
•  Απόκτηση επίγνωσης για τη χρήση του τηλεφώνου για επικοινωνία
•  Απόκτηση επίγνωσης για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την επικοινωνία

6. Αποτελεσματική Επικοινωνία με τη χρήση τεχνολογίας

6.1  Διαδικτυακή Γραπτή Επικοινωνία
6.2  Τηλεφωνική Επικοινωνία
6.3  Διαδικτυακή Επικοινωνία με Βίντεο

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-
communication-and-channels/

•  Πώς έχει αλλάξει η επικοινωνία λόγω της τεχνολογίας;
•   Ποια είναι μερικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης τεχνολογίας για την 

επικοινωνία ατόμων με αναπηρία;

Καθοδηγητικές ερωτήσεις

Πηγές

Περιεχόμενο

Στόχοι

Διάρκεια
30 λεπτά

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
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6.1 Διαδικτυακή Γραπτή Επικοινωνία
Μερικά διαδικτυακά κανάλια γραπτής επικοινωνίας είναι το email, τα SMS, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, διαδικτυακά φόρουμ και παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων. Μεγάλο 
μέρος της καθημερινής μας επικοινωνίας γίνεται ψηφιακά μέσω του διαδικτύου. Σε αντίθεση με 
τις προφορικές συνομιλίες, είναι συνήθως ασύγχρονη και, ακόμη και στις περιπτώσεις SMS και 
διαδικτυακών συνομιλιών (που μπορεί να είναι γρήγορες και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο), έχεις 
χρόνο να σκεφτείς πριν απαντήσεις.

Κάθε χώρος εργασίας έχει το δικό του σύνολο κανόνων διαδικτυακής επικοινωνίας και αυτοί πρέπει 
να είναι σαφείς, ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν πότε να χρησιμοποιούν επίσημα κανάλια (π.χ. 
email) και πότε να χρησιμοποιούν ανεπίσημα κανάλια (π.χ. SMS ή διαδικτυακές συνομιλίες). Ο όρος 
«Netiquette» αναφέρεται στις αποδεκτές συμπεριφορές κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία. Το 
«Netiquette» είναι ακόμη πιο σημαντικό από την δια ζώσης εθιμοτυπία, επειδή σε αντίθεση με μια 
γρήγορη προσωπική συνομιλία, το διαδίκτυο διατηρεί ένα μόνιμο αρχείο των επικοινωνιών. Όπως με 
τις διαπροσωπικές συνομιλίες, έτσι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και κατά τις γραπτές συνομιλίες:
 •  χαιρετισμούς στην έναρξη και για να ολοκληρώσεις τη συνομιλία
 •  ευγένεια  και άμεση απάντηση
 •  τήρηση σειράς
 •  κατάλληλο τόνο και φωνή γραφής (επίσημο ή ανεπίσημο)
 •  σεβασμός στην ιδιωτική ζωή των άλλων
 •  σεβασμός του χρόνου των άλλων

Ως εκπαιδευτής, ίσως χρειαστεί να αποφασίσεις εάν θα χρησιμοποιήσεις προφορική ή γραπτή 
επικοινωνία σε κάποιες περιπτώσεις. Γενικά θεωρείται ότι τα συναισθήματα μπορούν να 
μεταδοθούν πιο αποτελεσματικά προφορικά, ενώ τα γεγονότα μεταφέρονται καλύτερα μέσω 
γραπτών μέσων. Οι γραπτές πληροφορίες πρέπει να είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε ο 
αναγνώστης να μπορεί να τις κατανοήσει ανεξάρτητα. Χρησιμοποίησε γραπτή επικοινωνία όταν:
 •  κοινοποιείς επίσημες πληροφορίες
 •  απαιτείται ακρίβεια
 •  χρειάζεται μόνιμη καταγραφή του μηνύματος/πληροφορίας
 •  μεταδίδονται στοιχεία δεδομένων (π.χ. ημερομηνίες, ώρες, εργασίες)
 •  δεν χρειάζεται άμεση αλληλεπίδραση ή ανατροφοδότηση
 •   οι ιδέες στο μήνυμα είναι περίπλοκες (αλλά ο αναγνώστης θα καταλάβει χωρίς 

περαιτέρω εξήγηση)
 •  κάποιος δυσκολεύεται να θυμηθεί λεκτικά μηνύματα

Είναι σημαντικό να επιλέγονται προσεκτικά οι λέξεις της γραπτής επικοινωνίας. Δεδομένου ότι 
η φωνητική πτυχή λείπει και οι μη λεκτικές πτυχές είναι ελάχιστες, ο αναγνώστης ερμηνεύει το 
μήνυμα, βασιζόμενος αποκλειστικά στις γραπτές λέξεις που βλέπει. Τα 7Σ της αποτελεσματικής 
λεκτικής επικοινωνίας μπορούν να εφαρμοστούν και στη γραφή. Η γραπτή επικοινωνία είναι ένας 
σύνδεσμος μεταξύ των ανθρώπων, γι› αυτό σκέψου πως θα το έλεγες προφορικά κάνοντας εικόνα 
τον δέκτη στο μυαλό σου ενώ γράφεις.
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Μερικοί συγκεκριμένοι παράγοντες που επηρεάζουν τη γραπτή επικοινωνία είναι:
 •   Σημεία στίξης – το συναίσθημα μπορεί να μεταδοθεί σε γραπτά μηνύματα (π.χ. ένα 

θαυμαστικό είναι σαν να ανεβάζεις τον τόνο της φωνής, μια λέξη υπογραμμισμένη, με 
έντονη γραφή ή κεφαλαία είναι σαν να δίνεις έμφαση σε μια λέξη όταν μιλάς).

 •   Ορθογραφία – η κακή ορθογραφία επηρεάζει την ικανότητα μετάδοσης ενός μηνύματος, 
καθώς ο αναγνώστης μπορεί να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στα ορθογραφικά λάθη παρά 
στο συνολικό νόημα του μηνύματος. Χρησιμοποίησε τον ορθογραφικό έλεγχο!

 •   Επέλεξε απλές λέξεις – εάν υπάρχουν 2 λέξεις που ταιριάζουν, επέλεξε τη μικρότερη 
(«αμάξι ή αυτοκίνητο; Αμάξι!»)

 •   Επέλεξε ενεργητικά ρήματα. «Προτείνω…» αντί για «Μου φαίνεται ότι μπορεί…»
 •   Απέφυγε τα ακρωνύμια – Την πρώτη φορά που γράφεις ακρωνύμιο, πάντα γράφεις 

την πλήρη φράση, ακολουθούμενη από το ακρωνύμιο σε παρένθεση – π.χ. Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Έλεγξε ότι ο παραλήπτης κατανοεί κοινές συντομογραφίες 
όπως BTW, LOL, κ.λπ., κοκ.

 •   Γραμματική και δομή προτάσεων – πρέπει να είναι σωστή και ξεκάθαρη, διαφορετικά 
ο αναγνώστης μπορεί να παρερμηνεύσει το μήνυμα. Διευκολύνει η χρήση σύντομων και 
απλών προτάσεων με μία ιδέα ανά πρόταση.

 •   Διάταξη – ο τύπος της γραμματοσειράς, το μέγεθος της γραμματοσειράς, το διάστιχο 
και η στοίχιση επηρεάζουν τον τρόπο εμφάνισης μιας σελίδας ή διαφάνειας και πόσο 
εύκολο είναι να διαβαστεί. Χρησιμοποίησε μέγεθος γραμματοσειράς 12 – 14 για μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τουλάχιστον 24 για παρουσιάσεις. Η χρήση κουκκίδων 
μπορεί να βοηθήσει στη σύνοψη μιας πιο περίπλοκης ιδέας, διευκολύνοντας τον 
αναγνώστη να την κατανοήσει. Χρησιμοποίησε υπότιτλους και λίστες για να οργάνωση 
των πληροφοριών σε ενότητες.

Μάθε πόσο καλά χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες τη γραπτή επικοινωνία, ρωτώντας αν τη 
χρησιμοποιούν, πότε, πού και με ποιον;

Καταιγισμός ιδεών για το πώς οι συν-εκπαιδευτές και οι υποστηρικτές ομοτίμων θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν τη γραπτή επικοινωνία.

Μερικές πιθανές εφαρμογές μπορεί να είναι
 •   email με οδηγίες για το πώς να γίνει μια εργασία
 •   email με οδηγίες βήμα προς βήμα
 •   δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων, εβδομαδιαίων και καθημερινών προγραμμάτων
 •   ενημέρωση για αλλαγές στις προγραμματισμένες συναντήσεις
 •   επικοινωνία στα κοινωνικά δίκτυα με τους συναδέλφους

Είναι σημαντικό να βοηθήσεις τους συμμετέχοντες να διακρίνουν μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης 
διαδικτυακής επικοινωνίας. Φυσικά, θα υπάρξουν στιγμές που ένας συνάδελφος μπορεί να 
στείλει ένα μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα, για να οργανώσει 
μια έξοδα του προσωπικού ή να ενημερώσει για μια εκδήλωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
αρχίσει να στέλνει αυτοκόλλητα, GIF ή βίντεο που δεν σχετίζονται με την εργασία. Διατηρώντας 
τις εργασιακές σχέσεις επαγγελματικές, προστατεύεται το απόρρητο όλων και αποφεύγεις να 
στείλεις κάτι ακατάλληλο. Σε όλες τις περιπτώσεις, είναι ζωτικής σημασίας οι συμμετέχοντες να 
γνωρίζουν τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.
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6.2 Τηλεφωνική Επικοινωνία
Ότι αφορά την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, ισχύει και στο σύνολο των κανόνων για την 
επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Χρειάζεται προσοχή στις λέξεις που επιλέγεις και στον τρόπο 
που χρησιμοποιείς τη φωνή σου (παραγλωσσικά φωνητικά στοιχεία). Πρέπει να θυμάσαι ότι το 
άτομο με το οποίο μιλάς δεν μπορεί να σε δει, επομένως δεν μπορείς να βασιστείς στη γλώσσα του 
σώματος. Μίλησε αργά και καθαρά και εάν επικοινωνείς για κάτι σημαντικό, επανάλαβε λέξεις/
φράσεις κλειδιά. Έλεγξε ότι το άτομο έχει καταλάβει.

Η εξάσκηση φέρνει βελτίωση, οπότε όταν εκπαιδεύεις ομάδες, άφησε χρόνο για εξάσκηση με το 
τηλέφωνο. Δημιούργησε ευκαιρίες για παιχνίδια ρόλων σε διάφορα περιβάλλοντα και με διαφορετικό 
περιεχόμενο (π.χ. ανεπίσημες συνομιλίες, επίσημες συνομιλίες, συναλλαγές με πελάτες). 

Χρησιμοποίησε τη δραστηριότητα 4.6.2 Λίστα Ελέγχου Πρακτικών Τηλεφωνικών Δεξιοτήτων στο 
Βιβλίο Δραστηριοτήτων.

6.3 Διαδικτυακή επικοινωνία με βίντεο
Τα τελευταία χρόνια, η επικοινωνία με διαδικτυακές βιντεοκλήσεις έχει γίνει πιο συχνή. Κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19, έγινε ο κύριος δίαυλος επικοινωνίας σε πολλές περιπτώσεις.  
Οι συμμετέχοντες μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουν μέσω μιας διαδικτυακής βιντεοκλήσης με 
τους εκπαιδευόμενους τους, εάν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή για μια συνάντηση που δεν μπορεί να γίνει 
αυτοπροσώπως. Όπως με την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο και την τηλεφωνική συνομιλία, έτσι 
και η συμμετοχή σε διαδικτυακές βιντεοκλήσεις έχει επίσης κανόνες και ορισμένες απαιτήσεις.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να συμμετέχουν σε διαδικτυακές συναντήσεις και 
οι εκπαιδευτές θα πρέπει να καλύψουν χαρακτηριστικά όπως:
 •  εμφάνιση και προσωπική υγιεινή
 •  οργάνωση χώρου, θόρυβοι και περισπασμοί
 •  προετοιμασία των απαραίτητων υλικών
 •  έγκαιρη σύνδεση
 •   χρήση λειτουργιών όπως μικρόφωνο, κάμερα, σήκωμα χεριού, διαδικτυακή συνομιλία 

(chat) και άλλες λειτουργίες
 •  δεξιότητες συνομιλίας κατά τη διάρκεια των συναντήσεων

Στην εκπαίδευσή, οργάνωσε παιχνίδια ρόλων χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες για να 
δεις πως οι συμμετέχοντες χειρίζονται αυτές τις καταστάσεις. Άφησε χρόνο να εξασκηθούν στη 
χρήση διαδικτυακών βιντεοκλήσεων δημιουργώντας ευκαιρίες για παιχνίδια ρόλων με συνομιλίες 
ένας προς έναν, ομαδικές συναντήσεις και επίσημες συνομιλίες. 

Χρησιμοποιήστε τη δραστηριότητα 4.6.3 Λίστα Ελέγχου Πρακτικών Δεξιοτήτων Διαδικτυακών 
Κλήσεων στο Βιβλίο Δραστηριοτήτων.
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Ενότητα 5.
Αυτοδιαχείριση

Πλαίσιο
Η εύρεση και η διατήρηση μια θέσης εργασίας ή μιας εθελοντικής θέσης συνεπάγεται την 
απόκτηση κάποιων δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης που σχετίζονται με τις κοινωνικές προσδοκίες 
και τη νομοθεσία στον χώρο εργασίας. Για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στην 
κατανόηση του θέματος, είναι σημαντικό να σκεφτείτε τη διαφορά μεταξύ αυτονομίας και 
ανεξαρτησίας. Η αυτοδιαχείριση δεν αναφέρεται μόνο σε πρακτικούς τομείς αλλά και στους 
κοινωνικούς ρόλους που επιδιώκει κάποιος.

”Μερικές φορές η εστίαση στις αναπηρίες των ανθρώπων υποβαθμίζει την 
συνειδητοποίηση ότι οι άνθρωποι υποτιμώνται από την κοινωνία και της κοινότητα 
τους. Αυτή η υποτίμηση έχει κοινωνικές επιπτώσεις και διάχυτες επιδράσεις σε 
σύγκριση με τις εγγενείς αναπηρίες που εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας”.

Στόχοι
Η ενότητα αυτή στοχεύει να σας προτρέψει να σκεφτείτε συγκεκριμένους τρόπους ενίσχυσης 
της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Για να το κάνετε αυτό, 
πρέπει να κατανοήσετε τη σημασία της Αξιοποίησης του Κοινωνικού Ρόλου και να γνωρίζετε τον 
κίνδυνο της υποτίμησης. Θα σας βοηθήσει να αποδημήσετε τον τρόπο που αντιμετωπίζετε το 
θέμα της αυτοδιαχείρισης για ΑμεΑ και να αποφύγετε να επιβάλλετε τις προσωπικές σας απόψεις 
και αντιλήψεις στους άλλους. Στο τέλος της εκπαίδευσης θα ξέρετε πώς να βοηθήσετε ΑμεΑ να 
καθορίσουν τις ανάγκες τους όσο αφορά την αυτοδιαχείριση και να βρουν τα δικά τους κίνητρα για 
να επιτύχουν τους στόχους τους.

1
  
John Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf 
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Δομή 
1.  Ανεξαρτησία έναντι αυτονομίας
 1.1  Οι διαφορές μεταξύ ανεξαρτησίας και αυτονομίας
 1.2  Ευθύνες ως εκπαιδευτής
2.   Εισαγωγή στην έννοια της Αξιοποίησης του Κοινωνικού Ρόλου για την κατανόηση των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (προσδοκίες, ευκαιρίες, και μέσα)
 2.1  Η έννοια της Αξιοποίησης του Κοινωνικού Ρόλου
 2.2  Ο κίνδυνος απαξίωσης
3.   Διατήρηση ενός οράματος για μια «καλή ζωή»
 3.1  Η ανάγκη ανάπτυξης ενός οράματος
 3.2  Τα βασικά της ‘Κινητοποιητικής Συνέντευξης’ ως εργαλείο για τη δημιουργία κινήτρων
4.   Η χρήση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης της Αυτονομίας στο Train the Competent – Βιβλίο 

Δραστηριοτήτων Ενότητα 5 Αυτοδιαχείριση για τη δημιουργία του προγράμματος κατάρτισης 
των εκπαιδευομένων 

Train the Competent 
Βιβλίο  
Δραστηριοτήτων

Η Κινητοποιητική 
Συνέντευξη ως  
εργαλείο

Η ΑΚΡ ως αναλυτικό πλαίσιο 
για την κατανόηση των 
κοινωνικών συστημάτων

6 Ενότητες

Train the Competent 
Εγχειρίδιο  
Εκπαιδευτών Συνολικοί στόχοι: η προώθηση της 

απασχολησιμότητας των ΑμεΑ

Ενίσχυση της αυτονομίας και της 
ανεξαρτησίας τους

Κατανόηση των λεπτομερειών

Δημιουργία οράματος και 
κινήτρου

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων αυτοδιαχείρισης
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•  Κατανόηση των διαφορών μεταξύ των 2 εννοιών
•   Συνειδητοποίηση των δικών σας προσωπικών προκαταλήψεων και αυτών των 

εκπαιδευομένων

1.   Ανεξαρτησία έναντι αυτονομίας

Στόχοι

1.1  Οι διαφορές μεταξύ ανεξαρτησίας και αυτονομίας
1.2  Ευθύνες ως εκπαιδευτής

•  Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ ανεξαρτησίας και αυτονομίας;
•   Μπορείς να ζήσεις μια ανεξάρτητη ζωή αν έχεις αναπηρία ή μακροχρόνια κατάσταση 

υγείας;
•  Μπορείς να είσαι αυτόνομος αν έχεις αναπηρία ή μακροχρόνια κατάσταση υγείας;

•  Δραστηριοτητα 5.1.1 Η Επιλογή του Τσάρλη

•   Video: “Ageism is all around us – hear how it affects older people around the world” made 
by the HelpAge network https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU 

•   Article: Christman, John, “Autonomy in Moral and Political Philosophy”, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.),  
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

Περιεχόμενο

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Καθοδηγητικές ερωτήσεις

Το ελάχιστο 1 ώρα

Διάρκεια

https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/
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1.1 Οι διαφορές μεταξύ ανεξαρτησίας και αυτονομίας
Για την κατανόηση της έννοιας της αυτοδιαχείρισης και την αναγνώριση των τρόπων υποστήριξης 
ατόμων με αναπηρία για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, πρέπει πρώτα να σκεφτείτε τον 
ορισμό της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας. 

Για να το κάνετε αυτό, δημιουργήστε μικρές ομάδες 3 ή 4 ατόμων και ρωτήστε τους:
 –   Πως θα ορίζατε την ανεξαρτησία; Μπορείτε να ζήσετε μια ανεξάρτητη ζωή αν έχετε μια 

αναπηρία ή μακροχρόνια κατάσταση υγείας;
 –   Πως θα ορίζατε την αυτονομία; Μπορείς να είστε πλήρως αυτόνομος αν έχετε μια  

αναπηρία ή μακροχρόνια κατάσταση υγείας;
 –  Αν εντοπίζετε διαφορά, ποια είναι;

Για να καθοδηγήσετε τον προβληματισμό, μπορείτε επίσης να δώσετε μια σύντομη άσκηση στην 
οποία θα πρέπει να συνδέσουν τις σωστές απαντήσεις: 2

Σύμφωνα με το Αγγλικό Λεξικό Collins 3 ο ορισμός της ανεξαρτησίας έχει ως εξής: 

«Η ανεξαρτησία κάποιου είναι το γεγονός ότι δεν βασίζεται σε άλλους ανθρώπους. 
Η κατάσταση ή η ιδιότητα του να είναι κανείς ανεξάρτητος, που σημαίνει ικανός να 
δράσει για τον εαυτό του ή μόνος του».

2  Απαντήσεις: 1δ, 2β, 3α, 4γ
3  Collins English Dictionary. Copyright © HarperCollins Publishers

1. «Είσαι βρώμικος, θα σε πλύνω» α. Αυτόνομος και Ανεξάρτητος

2. «Είμαι βρώμικος, σε παρακαλώ πλύνε με» β. Αυτόνομος και μη Ανεξάρτητος

3. «Είμαι βρώμικος, πάω για ντους» γ. Μη αυτόνομος και Ανεξάρτητος

4. «Είσαι βρώμικος, πήγαινε να κάνεις ντους» δ. Μη αυτόνομος και Μη ανεξάρτητος
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Καθώς μεγαλώνετε μπορεί να χάσετε την ικανότητα σας να είστε ανεξάρτητοι και να χρειαστείτε 
άλλους να κάνουν πράγματα για εσάς. Παρακολουθήστε το βίντεο: “Ageism is all around us – hear 
how it affects older people around the world” παραγωγή του δικτύου HelpAge 4.

Ας εστιάσουμε στον ορισμό της αυτονομίας όπως προτείνεται από το Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Christman, 2020) 5:

«Το να είσαι αυτόνομος σημαίνει να κυβερνάς τον εαυτό σου, να κατευθύνεσαι από 
σκέψεις, επιθυμίες, συνθήκες και χαρακτηριστικά που δεν σου επιβάλλονται από 
εξωτερικούς παράγοντες, αλλά αποτελούν μέρος αυτού που μπορεί με κάποιο τρόπο 
να θεωρηθεί ο αυθεντικός εαυτός του».

Υπό αυτή την έννοια η Αυτονομία θεωρείται ως μια αξία, μια έκφραση ελεύθερης βούλησης ενώ η 
Ανεξαρτησία είναι μια πρακτική ικανότητα άσκησης της αυτονομίας σας.

Ο Feinberg (1986) αποσαφήνισε ένα όριο, γράφοντας ότι ο σεβασμός της αυτονομίας ενός ατόμου 
σημαίνει «να σέβεσαι την οικειοθελή και μη επιβεβλημένη επιλογή του ως τον μόνο παράγοντα που 
κάνει τις πράξεις του αποδεκτές, εκτός από τις περιπτώσεις που πρέπει να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των άλλων» 6.

Δραστηριοτητα 5.1.1 
Για να εμβαθύνετε στην έννοια της Αυτονομίας, δοκιμάστε την δραστηριότητα «Η Επιλογή του 
Τσάρλη.»

1.2 Ευθύνες ως εκπαιδευτής
Για να βεβαιωθείτε ότι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να ασκήσουν την αυτονομία τους, ως 
εκπαιδευτές, θα πρέπει να προσέχετε πάντα να:
 –   Επιλέγετε λέξεις με προσοχή καθώς μπορεί να θεωρηθείτε ως πρότυπο ή να ασκήσετε 

επιρροή στους εκπαιδευόμενους.
 –   Αναγνωρίσετε τις δικές σας αξίες και προκαταλήψεις για να αποφύγετε να τις 

επιβάλλετε σε άλλους.
 –   Σέβεστε τις αποφάσεις των εκπαιδευομένων, ακόμη και αν δεν μεγιστοποιούν την 

ευημερία τους, αρκεί να κατανοούν τις λεπτομέρειες της απόφασης τους (π.χ. η συνέχιση 
του καπνίσματος ακόμα και αν έχουν χαμηλά εισοδήματα και αυτό επηρεάζει την υγεία 
τους, η επιθυμία παραίτησης από τη δουλειά ακόμη και αν δεν έχουν άλλη επαγγελματική 
ευκαιρία στον ορίζοντα).

4   You can watch a video called “Ageism is all around us – hear how it affects older people around the world” made by the HelpAge network 
https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU

5   Christman, John, “Autonomy in Moral and Political Philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition),  
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

6  Feinberg, Joel. 1986. The Moral Limits of the Criminal Law: Harm to Self. Oxford: Oxford University Press

https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/
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 –   Βοηθήσετε να αναγνωρίσουν τις θετικές και πιθανόν αρνητικές επιπτώσεις των 
αποφάσεών τους, κάνοντας τους ερωτήσεις. Μπορούν να καταγράψουν τους λόγους των 
αποφάσεων τους και να αναλογιστούν αργότερα σε αυτό. Θα τους βοηθήσει να μάθουν 
από τις προηγούμενες εμπειρίες ώστε να λάβουν καλύτερες μελλοντικές αποφάσεις.

 –  Χρησιμοποιήσετε θετικές προτάσεις
 –  Δώσετε τους χώρο και χρόνο να σκεφτούν τι θα απαντήσουν

Αυτές οι συστάσεις είναι επιπρόσθετες σε αυτά που ήδη έχετε μάθει στην Ενότητα 4 που 
εστιάσαμε στον τρόπο αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευομένους.
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•   Κατανόηση των λεπτομερειών των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (προσδοκίες, ευκαιρίες 
και μέσα)

•   Συνειδητοποίηση των ‘ρόλων’ που παίζουμε και τις πιθανές επιπτώσεις στη ζωή κάποιου 
και ιδιαίτερα τον κίνδυνο να βιώσεις υποτίμηση

•   Κατανόηση του πως αυτή η έννοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων

2.   Εισαγωγή στην έννοια της Αξιοποίησης του Κοινωνικού Ρόλου

2.1  Η έννοια της Αξιοποίησης του Κοινωνικού Ρόλου (Social Role Valorisation – SRV)
2.2  Ο κίνδυνος υποτίμησης

Το ελάχιστο 1 ώρα

•  Θα λέγατε ότι είστε ελεύθεροι να ζήσετε τη ζωή σας όπως θα θέλατε;
•   Καταλαβαίνετε γιατί οι άνθρωποι μερικές φορές παίρνουν κακές αποφάσεις για τον 

εαυτό τους;
•  Εμπλέκεστε στη ζωή κάποιου ευάλωτου ή περιθωριοποιημένου ατόμου;
•  Γνωρίζετε την έννοια της δυναμικής της κοινωνικής υποτίμησης;

•   Video: Why learn about Social Role Valorisation (SRV)? (2min10) By Imagine More,  
https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo

•   Thomas, S., & Wolfensberger, W. (1999). An overview of social role valorization (cited in  
University of Ottawa Press, 1999 https://books.openedition.org/uop/2480#ftn1) Osburn,  
J. (2006). An overview of Social Role Valorization theory. The SRV Journal, 1 (1), 4-13.

•   The application of SRV in supporting people with an intellectual disability – An overview – 
John Armstrong https://socialrolevalorization.com Wolfensberger, Thomas, Caruso. Some 
of the Universal “Good things of life” in the implementation of SRV can be expected to make 
more accessible to devaluated people. (1996) 

Καθοδηγητικές ερωτήσεις

Πηγές

Περιεχόμενο

Στόχοι

Διάρκεια 

https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo
https://socialrolevalorization.com
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2.1 Η έννοια της Αξιοποίησης του Κοινωνικού Ρόλου
Σε μια εκπαίδευση σχετικά με την ικανότητα του ατόμου να εργαστεί, μπορεί να αναρωτιέστε γιατί 
να μάθετε για την Αξιοποίηση του Κοινωνικού Ρόλου. 

Καταιγισμός Ιδεών Πρώτα κάντε δύο ερωτήσεις στον εαυτό σας:
 1. Εμπλέκεστε στη ζωή κάποιου ευάλωτου ή περιθωριοποιημένου ατόμου;

Μπορεί να οφείλετε σε αναπηρία, μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας, μεγάλη ηλικία ή σε κοινωνικές 
δυσκολίες όπως ένας άστεγος ή πρόσφυγας. Είναι ορισμένα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε 
προκαταλήψεις ή στον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και σε μειωμένες ευκαιρίες πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση ή/και την εργασία.

 2.  Γνωρίζετε τη διαδικασία που οδηγεί στην περιθωριοποίηση; Πώς λειτουργεί  
η κοινωνία μας και πως συμμετέχουν άτομα σε αυτή τη διαδικασία;

Υπάρχουν δυναμικές περιθωριοποίησης στις κοινωνίες μας που έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στην πορεία της ζωής ενός ατόμου και στις επιλογές που κάνει.

Η έννοια της Αξιοποίησης του Κοινωνικού Ρόλου (Social Role Valorisaiton SRV) είναι μια εμπειρικά 
τεκμηριωμένη θεωρία που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε γιατί τα άτομα με αναπηρία 
υποτιμώνται. Θα μάθετε ότι ο καλύτερος τρόπος να μετατρέψετε την υποτιμημένη κατάσταση 
ενός ατόμου με αναπηρία είναι να υποστηρίξετε το άτομο να:
 •  Λάβει μέρος και να συνεισφέρει στην κοινότητα μέσω πολύτιμων κοινωνικών ρόλων 
 •  Δώσει προσοχή στην εικόνα του και των ατόμων γύρω του
 •  Ενισχύσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες του 

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να βιώσουν ‘τα καλά αγαθά της ζωής’ αν κατέχουν 
κοινωνικούς ρόλους που εκτιμώνται, εντός  των κανόνων και τους πόρους της κοινωνίας τους. Βάσει 
αυτού του ορισμού, για να κατανοήσετε αυτή τη θεωρία ώστε να τη χρησιμοποιήσετε στην εκπαίδευση, 
χρειάζεται να κατανοήσετε δύο έννοιες: τους κοινωνικούς ρόλους και ‘τα καλά αγαθά της ζωής’.

Ο ορισμός της θεωρίας της SRV είναι: «Η εφαρμογή της εμπειρικής γνώσης στη 

διαμόρφωση των παρόντων ή πιθανών κοινωνικών ρόλων των συμμετεχόντων 

(π.χ. ατόμου, ομάδας, τάξης) – κυρίως μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της 

εικόνας των συμμετεχόντων – ώστε αυτοί να εκλαμβάνονται θετικά, όσο το δυνατόν 

περισσότερο, στα μάτια των άλλων που είναι αποδέκτες» 

(Wolfensberger & Thomas, 2005).
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Όλοι έχουμε προκαταλήψεις και στερεότυπα, δηλαδή ένα σύνολο υποθέσεων ενός ατόμου σχετικά 
με τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εμφάνιση και άλλα 
χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Όλοι βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα χωρίς καν να γνωρίζουμε 
ότι το κάνουμε. Δεν σας κάνει κακό άνθρωπο, αλλά πρέπει να είστε πρόθυμοι να τα αναγνωρίσετε 
και να κάνετε δουλειά με τις κοινωνικές αναπαραστάσεις σας για να μπορέσετε να υποστηρίξετε 
τα άτομα με αναπηρία χωρίς να τους επιβάλλετε τις απόψεις και τους περιορισμούς σας.

Ο κοινωνικός ρόλος είναι ένας συνδυασμός συμπεριφορών, προνομίων και ευθυνών με κοινωνικό 
πρόσημο.

Είναι τα χαρακτηριστικά ή οι προσδοκίες ενός ατόμου που κατέχει μια συγκεκριμένη θέση μέσα 
σε ένα κοινωνικό σύστημα. Καθορίζει τι πρέπει, τι χρειάζεται ή/και τι δεν μπορεί να κάνει ένα 
άτομο αλλά ακόμη και τι μπορεί και τι επιτρέπεται να κάνει. Όλα τα στοιχεία ενός ρόλου μπορούν 
να οριστούν ως πτυχές των προσδοκιών που έχουν τόσο όσοι τους  εκλαμβάνουν ως δέκτες όσο 
και το άτομο που έχει τον ρόλο. Τα άτομα που παραβιάζουν τις προσδοκίες ενός ρόλου δεν είναι 
αποδεκτοί στον ρόλο από τους υπόλοιπους.

Όταν ένα άτομο θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο 
ρόλο λέμε ότι το άτομο διεκπεραιώνει και εκπληρώνει τις προσδοκίες αυτού του ρόλου.

Οι ρόλοι έρχονται αντιμέτωποι με την κοινωνική αποτίμηση και κυμαίνονται από εξαιρετικά 
υπερεκτιμημένοι ως εξαιρετικά υποτιμημένοι.

Μερικοί ρόλοι είναι περιορισμένοι και είναι εμφανείς μόνο σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, 
ενώ άλλοι είναι ευρύτεροι και ίσως επηρεάζουν μεγάλο μέρος της ζωής του ατόμου.

Τα «καλά αγαθά της ζωής» μπορούν να οριστούν από το γεγονός ότι ένας τεράστιος αριθμός 
ανθρώπων μιας κοινωνικής ομάδας ή μιας κοινωνίας συμφωνούν ή συγκλίνουν ως προς το τι 
επιθυμούν. Σε όλες τις εποχές και σε όλο τον κόσμο, συμφωνήσαμε παγκοσμίως ότι τα καλά αγαθά 
στη ζωή είναι: 

Η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η αποδοχή, η αίσθηση του ανήκειν, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων, μια φωνή στην κοινότητα και την κοινωνία, οι ευκαιρίες συμμετοχής, οι αξιοπρεπείς 
συνθήκες διαβίωσης, οι ευκαιρίες εύρεσης εργασίας και η αυτό-υποστήριξη.

Τα χαρακτηριστικά των ρόλων…

 Μπορεί να καθορίσουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής 

 του ατόμου ή μόνο μια περιορισμένη πτυχή της

 Μπορεί να είναι μόνιμοι ή προσωρινοί

 Δεν είναι σαφείς
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Η θεωρία της SRV βασίζεται στη διαπίστωση ότι στον καθένα, σε όλες τις στιγμές της ζωής 
του, ανατίθεται ένας ή περισσότεροι ρόλοι από τα άλλα μέλη του κοινωνικού συστήματος στο 
οποίο ζει. Αυτοί οι ρόλοι επηρεάζουν ή καθορίζουν όλες τις συμπεριφορές, τις ενέργειες και τις 
ευκαιρίες του ατόμου. 

Επομένως, σε όλη μας τη ζωή καταλαμβάνουμε πολλούς σημαντικούς ρόλους ως: παιδί, μαθητής, 
εργαζόμενος, σύζυγος, γονέας, μέλος συλλόγου, μέλος σωματείου, ασκούμε ένα επάγγελμα κ.λπ., 
οι οποίοι μας καθορίζουν με έναν σημαντικό τρόπο και τους οποίους καταλαμβάνουμε για ένα 
σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης, υιοθετούμε και πιο περιορισμένους και εφήμερους ρόλους: ασθενής, τουρίστας, καταναλωτής, 
επιβάτης τρένου ή αεροπλάνου, όπου αναμένεται να ενεργήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο.

Καταιγισμός Ιδεών Αναλογιστείτε τις παρακάτω ερωτήσεις:
 –  Ποιοι είναι οι πολύτιμοι κοινωνικοί ρόλοι στην κοινωνία μας;
 –   Θα εκτιμούσατε περισσότερο ή λιγότερο έναν γιατρό με τατουάζ; Μία νταντά αρσενικού 

φύλου; Έναν εικοσάχρονο διευθυντή; Έναν δάσκαλο με αναπηρία; κ.λπ. Γιατί; Μπορείτε να 
εντοπίσετε αντικειμενικούς λόγους και κοινές προκαταλήψεις;

Όσους περισσότερους ρόλους έχει ένα άτομο και όσο πιο πολύ αξιοποιούνται αυτοί οι ρόλοι, τόσο 
περισσότερες πιθανότητες έχει ένα άτομο να βιώσει «τα καλά αγαθά της ζωής».

Σπίτι και Κοινότητα

Στο σπίτι:
Ενοικιαστής, Ιδιοκτήτης σπιτιού, Οικοδεσπότης, Μάγειρας, Μάστορας, 
Καθαριστής σπιτιού, Κηπουρός, Διακοσμητής, Συλλέκτης, Χομπίστας
Στην κοινότητα:
Καλός γείτονας, Τακτικός πελάτης, Καταναλωτής, Συμμετέχον σε 
δραστηριότητες της κοινότητας, Μέλος της ομάδας επιφυλακής για 
φωτιές

Οικογένεια και Φίλοι
Σύζυγος, Γιος, Κόρη, Αδερφός-ή, Εγγονός-ή, Θείος-α, Ξάδερφος-ή, 
Φίλος-η, Αρραβωνιαστικός, Σημαντικός άλλος, Σύντροφος, Αδελφικός 
φίλος, Αδελφή ψυχή, Έμπιστος φίλος, Κολλητός-ή, Φιλαράκι 

Εργασία
Γραμματέας, Υπάλληλος υποδοχής, Χειριστής ταμείου, Φούρναρης, 
Νοσηλευτής, Συνεργάτης, Μέλος σωματείου, Ασκούμενος, Εκπαιδευτής, 
Εκπαιδευόμενος, Μέντορας, Επόπτης, Εργαζόμενος, Εργοδότης

Εκπαίδευση
Μαθητής, Φοιτητής, Δάσκαλος, Καθηγητής, Μέντορας, Καθοδηγητής, 
Ανεξάρτητος, Μαθητευόμενος, Ακαδημαϊκός, Ερευνητής

Αθλητισμός/Γυμναστική
Αθλητής, Παίχτης, Αντίπαλος, Πρωταθλητής, Οπαδός, 
Ποδοσφαιριστής, Τερματοφύλακας, Διαιτητής, Μαζορέτα

Δημιουργικότητα
Καλλιτέχνης, Ηθοποιός, Μέλος χορωδίας, Μουσικός, Χορευτής, 
Τραγουδιστής, Συνθέτης, Υφάντρια, Ποιητής, Συγγραφέας, 
Αναγνώστης, Συνδρομητής, Μέλος λέσχης βιβλίου, Ζωγράφος
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Η θεωρία της SRV προσδιορίζει 4 διαστάσεις σε οποιοδήποτε κοινωνικός ρόλο. οι οποίες μπορούν 
να συνοψιστούν ως εξής:
 –   Η «αντικειμενικές» ικανότητες που διαθέτει ένα άτομο
 –   Η εικόνα, οι αντιλήψεις ή οι ερμηνείες που έχουν οι άλλοι για ένα άτομο, οι οποίες 

μπορεί να είναι πραγματικές ή να βασίζονται σε στερεότυπα και προκαταλήψεις
 –   Η αντίληψη των ικανοτήτων που διαθέτει ένα άτομο ή η απόδοση ικανοτήτων σε ένα 

άτομο, που μπορεί επίσης να είναι πραγματικές ή να βασίζονται σε στερεότυπα και 
προκαταλήψεις

 –   Οι προσδοκίες, οι ευκαιρίες και τα μέσα, τα μοντέλα ικανοτήτων κ.λπ. που παρέχονται 
σε ένα άτομο = η άμεση ή έμμεση επίδραση των 3 άλλων διαστάσεων στη ζωή και στις 
αντιλήψεις του ατόμου 

Διάγραμμα 1. Οι 4 διαστάσεις της θεωρίας SRV 7-8

Ικανότητες που  
κατέχει ένα άτομο

Αντίληψη εικόνας ή ερμηνεία  
ενός ατόμου από τους άλλους

Προσδοκίες, ευκαιρίες  
και μέσα, μοντέλα ικανοτήτων  

κ.λπ. που παρέχονται σε ένα άτομο 

Αντίληψη των  
ικανοτήτων που διαθέτει  

ένα άτομο ή η απόδοση  
ικανοτήτων σε ένα άτομο 

7   Thomas, Susan, et Wolf Wolfensberger. “5. An overview of Social Role Valorization”. Flynn, Robert J, et Raymond Lemay.  
A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization : Evolution and Impact. Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa  
| University of Ottawa Press, 1999. (pp. 125-159) Web. http://books.openedition.org/uop/2480

8   Textual transcription of the image: Circular diagram indicating the interdependence between the four dimensions of the theory

http://books.openedition.org/uop/2480
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2.2 Ο κίνδυνος απαξίωσης
«Απαξίωση λέγεται η αρνητική κρίση που έχουν οι άλλοι για την σχετική αξία ενός άλλου ατόμου ή 
μιας ομάδας ανθρώπων» 9 

Οι άνθρωποι που κινδυνεύουν από διακρίσεις:
 •   Άτομα με αναπηρίες που δεν είναι νευροτυπικοί (συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών 

δυσκολιών και νοητικές αναπηρίες) 
 •   Άτομα με σωματική αναπηρία (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην κινητικότητα, τον έλεγχο του σώματος και τη σωματική ακεραιότητα)
 •   Άτομα με αναπηρίες και διαφορές στην εξωτερική εμφάνιση (συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που έχουν παραμορφωμένο πρόσωπο, ασυνήθιστη εμφάνιση, και που είναι 
υπέρβαρα ή λιποβαρή)

 •   Άτομα που θεωρείται ότι ανήκουν σε διαφορετική εθνική ή φυλετική ομάδα
 •   Άτομα διαφορετικού φύλου ή σεξουαλικότητας
 •   Άτομα που χαρακτηρίζονται ως παραβάτες (είτε νομικά είτε ηθικά είτε όχι)
 •   Άτομα που δεν αποδέχονται τους κοινωνικούς κανόνες για οποιονδήποτε λόγο
 •   Άτομα που κάνουν χρήση νόμιμων ή/και παράνομων ουσιών (αλκοόλ, νικοτίνη και άλλες 

χημικές ουσίες που αποκαλούνται ναρκωτικά στην κοινωνία)
 •   Άτομα που παρουσιάζουν έλλειψη ελέγχου σύμφωνα με τις κοινωνικές προσδοκίες

Όταν εργάζεστε με άτομα με αναπηρία είναι σημαντικό να γνωρίζετε με ποιους τρόπους είναι 
πιθανό να κριθούν αρνητικά ή να είναι ευάλωτα. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε 
σε μια πολιτισμική ομάδα ποιες προϋπάρχουσες ιδέες μπορεί να αντιπροσωπεύουν πρόσθετο 
κίνδυνο αρνητικών αντιλήψεων.

Ο Armstrong (2006) ανέφερε αναλυτικά τη συγκεκριμένη περίπτωση των ατόμων με νοητική 
αναπηρία: 

«‘Ορισμένες αρνητικές προσδοκίες είναι ότι οι άνθρωποι θα είναι αργοί, θα 
εκδηλώνουν ακατάλληλα συναισθήματα, θα είναι αδέξιοι και θα έχουν παιδικά 
ενδιαφέροντα, θα αποσπώνται εύκολα, θα τείνουν να είναι ευκολόπιστοι, καθώς και θα 
κοιτάζουν επίμονα, θα ντύνονται περίεργα, δεν θα τηρούν τους κανόνες προσωπικής 
υγιεινής, θα επικοινωνούν ελάχιστα ή με ασαφή ομιλία. Μερικοί υποτιθέμενοι ρόλοι 
που ανατίθενται σε άτομα με νοητική αναπηρία περιλαμβάνουν: το αιώνιο παιδί, ο 
τρελός του χωριού, ο σεξουαλικός παραβάτης, ο εμπρηστής, ο αδέξιος». 10

9       John Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

10     John  Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
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Αυτές οι ιδέες και προκαταλήψεις που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι, βοηθούν να κατανοήσεις 
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Εάν συμμορφωθούν με κάτι από αυτά, 
έστω και με τον παραμικρό τρόπο, άθελα ενισχύουν τα υπάρχοντα αρνητικά στερεότυπα που 
τους περιβάλλουν. Η απαξίωση μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη, παραμέληση ή κακομεταχείριση 
από άτομα με κυρίαρχους ρόλους στην κοινωνία. Αυτές οι εμπειρίες απόρριψης βασίζονται σε 
λανθασμένες υποθέσεις και μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματικές εμπειρίες του ατόμου, οι οποίες 
κατά τη θεωρία SRV ονομάζονται «πληγές». Αν κάποιος εκτίθεται σε πολλές τέτοιες πληγές από 
μικρή ηλικία, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι καταστροφικός και καθοριστικός για τη ζωή του.

Ως εκπαιδευτής πρέπει να προσέχεις να μην υποτιμάς το κοινωνικό δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι και να θυμάσαι ότι η επαγγελματική σου ταυτότητα δίνει μια σχετική ασφάλεια και προστασία.

Η Αξιοποίηση του Κοινωνικού Ρόλου μας διδάσκει τη σημασία του να εστιάζουμε όχι μόνο στις 
ικανότητες και τις δεξιότητες αλλά και στην εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του και πως 
το αντιλαμβάνονται οι άλλοι.

Αυτό υποδηλώνει ότι η αντίληψη που έχουμε για ένα άτομο θα επηρεάσει τις δεξιότητες που θα του 
αναγνωρίσουμε ακόμα και αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτών των δεξιοτήτων.

Ομοίως, ο «ρόλος» στον οποίο βρίσκεται το άτομο θα επηρεάσει την αντίληψη που έχει για τον 
εαυτό του και κατά συνέπεια, τις συμπεριφορές, τις δεξιότητες και τις φιλοδοξίες του. Ως εκ 
τούτου, απαραίτητο είναι να επιδιώκουμε ταυτόχρονα να αναπτύξουμε τις δεξιότητες και να 
ενισχύσουμε την αντίληψη (εικόνα) του ατόμου προκειμένου να διευρύνουμε τις δυνατότητες που 
του προσφέρονται και στις οποίες «θα επιτρέψει τον εαυτό του να διεκδικήσει».

Για να βελτιώσετε την κοινωνική του εικόνα μπορείτε να ξεκινήσετε με τον εντοπισμό των 
θετικών ιδεών που έχουν οι άνθρωποι για το άτομο ώστε να τις ενισχύσετε και να τις αναπτύξετε. 
Ο Armstrong προσδιόρισε τις θετικές εντυπώσεις ενός ατόμου με νευρολογική αναπηρία ως:

«Έμπιστος, αθώος, ανοιχτός και αυθόρμητος, ειλικρινής, χαρούμενος με απλά 
πράγματα, φέρνει την πραότητα στους άλλους, καθώς και ρόλοι όπως συμπονετικός, 
παρηγορητής, ευθύς ομιλητής, η ηθική συνείδηση των άλλων και αυτός που σπάει 
τον πάγο σε συναντήσεις». 11

Πώς να αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο της απαξίωσης;
–   Πρώτον, να έχετε επίγνωση του πιθανού κινδύνου απαξίωσης και να υιοθετήσετε μέτρα 

πρόληψης για να αποτρέψετε, να αντιστρέψετε και να αντισταθμίσετε τη μειονεκτική θέση 
στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι

–  Δεύτερον, ενισχύστε τις ικανότητες των ανθρώπων
–  Τέλος, ενισχύστε την κοινωνική τους εικόνα

11   idem
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Τομείς Κοινοί απαξιωμένοι ρόλοι Κοινοί πολύτιμοι ρόλοι

Σχέσεις

• Γεροντοκόρη
• Παλιόγρια, ξεμωραμένος
• Ορφανό
•  Μαύρο πρόβατο της 

οικογένειας
• Πόρνη, νταβατζής, ζιγκολό 

• Σύζυγος, γονέας, 
• Παππούς, γιαγιά
• Γιος, κόρη
• Αδερφός, αδερφή
• Εγγόνι
• Θείος, θεία, ανιψιός, ανιψιά 
• Βαφτιστήρι
• Φίλος 
• Αρραβωνιαστικός

Εργασία

• Αργόσχολος, Χασομέρης
• Αυτός που λουφάρει
• Καλοπερασάκιας
• Τρακαδόρος, τζαμπατζής
• Απεργοσπάστης
• Πληροφοριοδότης

• Υπάλληλος, Εργάτης
• Μισθωτός
• Μέλος Σωματείου
• Καλλιτέχνης, Δεξιοτέχνης
• Ειδικός, Μαθητευόμενος 
• Εργοδότης, Επιχειρηματίας
• Διευθυντής 
• Μέλος Διοικητικού  
• Συμβουλίου 

Εκπαίδευση

• Τούβλο
• Ξεχασιάρης
• Αργοπορημένος
• Μαθητής «ειδικής τάξης»a

• Δάσκαλος, Καθηγητής
• Ακαδημαϊκός
• Φοιτητής, Μαθητής, 
• Καθηγητής Φροντιστηρίου,
• Αριστούχος

Αθλήματα

• Ατσούμπαλος, αμπλαούμπλας
• Μπουνταλάς, Αδέξιος,
• Άγαρμπος
• Χαμένος, ηττημένος

• Αθλητής, πρωταθλητής, 
• Αντίπαλος
• Προπονητής
• Φίλαθλος

Πίνακας 1. Κατάλογος πιθανόν ρόλων 12

12   Thomas, Susan, et Wolf Wolfensberger. “5. An overview of Social Role Valorization”. Flynn, Robert J, et Raymond Lemay.  
A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization : Evolution and Impact. Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa | 
University of Ottawa Press, 1999. (pp. 125-159) Web. http://books.openedition.org/uop/2480 

Για να προσδιορίσετε τους σημαντικούς ρόλους που έχει ένα άτομο, μπορείτε να το συζητήσετε 
με αυτόν και με άλλα άτομα στη ζωή του ώστε να καταγράψετε όλους τους ρόλους και τις 
σχέσεις που έχει. Θα επιτρέψει είτε να χτίσει πάνω σε αυτό που ήδη υπάρχει ή να εντοπίσει νέους 
θετικούς ρόλους, να αναβαθμίσει υπάρχοντες απαξιωμένους ρόλους ή να μειώσει την επίδραση 
των αρνητικών ρόλων. Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει να μετατραπεί η θέση του, καθώς και οι 
ευκαιρίες και η υπόληψη του στα μάτια των άλλων.

Οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε μια «συνηθισμένη ζωή». Μια ζωή που κάποιος μπορεί να 
δημιουργήσει με μέσα και ευκαιρίες που παρέχονται από την κοινωνία και το πολιτισμικό περιβάλλον 
μας και να μην περιορίζεται από δυναμικές όπως η κοινωνική απαξίωση. Ένας τρόπος να επιτραπεί 
η βελτίωση της κοινωνικής εικόνας των ατόμων με αναπηρία είναι να αναπτυχθεί ένα όραμα μιας 
«συνηθισμένης ζωής», που θα ενισχύει την απαίτηση για τη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής.

http://books.openedition.org/uop/2480
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•  Κατανόηση της ανάγκης ανάπτυξης ενός οράματος
•  Εκμάθηση των βημάτων για να βοηθήσετε κάποιον να αναπτύξει ένα όραμα

3. Διατήρηση ενός οράματος για μια καλή ζωή

3.1  Η ανάγκη ανάπτυξης ενός οράματος
3.2  Τα βασικά του εργαλείου ‘Κινητοποιητική Συνέντευξη’

•  Δραστηριοτητα 5.3.1  “Η Δουλειά των Ονείρων μου”
•  Δραστηριοτητα 5.3.2  

•  Ποια θα ήταν η ιδανική κατάσταση;
•  Γιατί πιστεύω αυτή η κατάσταση είναι ιδανική; Ποιες είναι οι προσδοκίες μου;

•  Imagine More, based in Australia https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/ 
•   Video (in English): “Introduction to Motivational Interviewing – Bill MATULICH – Youtube 

2013. https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
•   Article (in French):« Encourager le rêve ou confronter à la réalité ? Le dilemme des 

psychologues conseillers en orientation » (Encouraging Dreams or Confronting with 
Reality? The Career Counselors’ Dilemma) – Shékina ROCHAT – In “OSP – L’Orientation 
Scolaire et Professionnelle” – 2015 – https://journals.openedition.org/osp/4642

•   Powerpoint presentation (in French): “L’approche Motivationnelle 2 – Les outils 
motivationnels” Professor Philippe CORTEN – Université Libe de Bruxelles – 2015.  
https://slideplayer.fr/slide/8844987/

•   Article (in English): “Motivational interviewing techniques – Facilitating behaviour 
change in the general practice setting”. In “AFP – Australian Family Physician” volume 
41 – Septembre 2012. Retrived on https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/
motivational-interviewing-techniques/

•   Article: ”17 Motivational Interviewing Questions and Skills” – Beata SOUDERS – 2021 – 
    https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/
•   Article (in French) – “L’Entretien Motivationnel” – Matthieu FERRY & Collective – 
   https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html

Καθοδηγητικές Ερωτήσεις

Συνδεδεμένες Δραστηριότητες

Πηγές

Περιεχόμενο

Στόχοι

Διάρκεια Το ελάχιστο 3 ώρες

https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/
https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
https://journals.openedition.org/osp/4642
https://slideplayer.fr/slide/8844987/
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/
https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html
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3.1 Η ανάγκη ανάπτυξης ενός οράματος
Ένα όραμα σας δίνει μια κατεύθυνση και έναν ευρύτερο σκοπό. Θα επιτρέψει σε εσάς και το άτομο 
που υποστηρίζετε να αξιολογήσετε τους άμεσους στόχους και τις προτεραιότητες, εκτιμώντας 
τον βαθμό που συμβάλλουν στη μελλοντική ζωή που επιθυμούν.

Όπως φαίνεται στο μοντέλο Αξιοποίησης του Κοινωνικού Ρόλου, τα όνειρα και οι ελπίδες μας 
μπορεί να περιοριστούν από εμάς και από τις αντιλήψεις των άλλων, ειδικά για άτομα που 
κινδυνεύουν να απαξιωθούν. Τα βήματα για να αποφευχθεί αυτό είναι:

 I.  Θέτοντας στόχους για τον προσδιορισμό της διαδρομής

Για την υποστήριξη κάποιου ατόμου, πρέπει να ορίσετε τη φύση, τη διάρκεια και τους στόχους της 
σχέσης. Για να προχωρήσουμε μπροστά, ο καθορισμός στόχων είναι απαραίτητος. Όταν έχετε ένα 
όραμα και θέτετε στόχους, βοηθάτε εσάς και το άτομο με το οποίο δουλεύετε να δείτε την πορεία 
προς το μέλλον και να λάβετε μικρές και μεγάλες αποφάσεις.

 II.  Ένα όραμα για να ξεπεράσετε τα εμπόδια

Αν δυσκολεύεστε κάπου στην πορεία θα είναι ευκολότερο να διατηρήσετε τα κίνητρα σας και 
να συνεχίσετε τις προσπάθειες σας εάν έχετε ένα σαφές όραμα των στόχων σας. Επίσης, θα σας 
βοηθήσει να προσδιορίσετε τι είναι αναγκαιότητα, προτεραιότητα ή/και επείγον.
Ένα όραμα δημιουργεί ένα αίσθημα επιτυχίας κάθε φορά που φτάνετε έναν στόχο. Αυτό το αίσθημα 
θα τροφοδοτεί το κίνητρο σας να συνεχίσετε να εργάζεστε προς τη σωστή κατεύθυνση.

 III.  Θέτοντας τις  προσδοκίες σας

Τι είναι επιτυχία; Πως θα θεωρήσετε ότι οι κόποι σας απέδωσαν καρπούς; Το να έχετε όραμα 
βοηθάει να ορίσετε πως θα είναι η επιτυχία για εσάς. Θα σας απαλλάξει από τις προσδοκίες των 
άλλων ώστε να εστιάσετε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία για εσάς. Θα σας επιτρέψει να 
είστε πιο σίγουροι για τις αποφάσεις σας. Ακολουθούν μερικά βήματα που θα σας καθοδηγήσουν 
στην υποστήριξη του ατόμου να βρει ένα όραμα.

Οι καθοδηγητικές ερωτήσεις είναι:

Ποια θα ήταν η ιδανική κατάσταση;
Γιατί πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση θα ήταν ιδανική; Ποιες είναι οι προσδοκίες μου;
 –   Προσδιορίστε τι είναι σημαντικό για εσάς: σε τι πιστεύετε, τι θέλετε να δείτε να αλλάζει 

ή να παραμείνει το ίδιο;
 –   Να είστε δημιουργικοί: αφήστε την πεπατημένη και σκεφτείτε επιτεύγματα που σας 

ενθουσιάζουν πραγματικά.
 –   Γράψτε το: χρησιμοποιήστε εικόνες ή λέξεις για να δημιουργήσετε μια δήλωση οράματος
 –   Περιγράψτε τα κύρια βήματα: εντοπίστε τα κύρια ορόσημα

Δραστηριοτητα 5.3.1  
“Η Δουλειά των Ονείρων μου”
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3.2  Τα βασικά του εργαλείου ‘Κινητοποιητική 
Συνέντευξη’

Γιατί είναι τόσο δύσκολη η αλλαγή για τους περισσότερους ανθρώπους; Από μικρούς μας εκθέτουν 
στην αλλαγή, κάποιοι πιο συχνά από άλλους, και κάπου στην πορεία διαμορφώνουμε τις δικές 
μας αντιλήψεις για το θέμα. Η ιδέα της αλλαγής συνδέεται συχνά με την αντίληψη του κινδύνου ή 
φόβου. Αναφερόμαστε στην «αντίσταση στην αλλαγή».

Ακόμη και αν τείνουμε να το βλέπουμε σαν μεμονωμένο γεγονός, η αλλαγή συμπεριφοράς 
συμβαίνει σταδιακά, με την πάροδο του χρόνου και σίγουρα θα συναντήσετε εμπόδια, περισπασμούς 
και περιόδους αποθάρρυνσης. Σε περίπλοκες καταστάσεις, πιθανόν να αντιμετωπίσετε αμφιθυμία, 
καθώς ο εκπαιδευόμενος μπορεί να υποδεικνύει τόσο θετικές όσο και αρνητικές αντιδράσεις στην 
ιδέα της αλλαγής. Ειδικά αν έχουν βιώσει πολλές «πληγές» όπως είδαμε στην θεωρία SRV:

«Η αμφιθυμία προσδιορίζεται ως η κατάσταση που έχεις δυο αντίθετα συναισθήματα 
ταυτόχρονα ή είσαι αβέβαιος για το πως νιώθεις» 13

Για να ξεπεράσετε αυτή την κατάσταση, θα χρειαστεί να βοηθήσετε τον εκπαιδευόμενο να βρει 
το δικό του κίνητρο. Αυτό που μας παρακινεί είναι μοναδικό για το κάθε άτομο. Το εργαλείο 
‘Κινητοποιητική Συνέντευξη’, δημιουργήθηκε από ψυχολόγους ώστε να βοηθήσει ανθρώπους που 
υποφέρουν από εθισμό, να επιτύχουν τον στόχο της νηφαλιότητας. Αυτό το εργαλείο είναι ισχυρό 
όταν χρησιμοποιείτε σε θεραπευτικό περιβάλλον. Παρέχουμε μια εισαγωγή για να εξηγήσουμε 
τη δομή του και πως θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε με τους εκπαιδευόμενους που 
θα υποστηρίζετε. Ως ένα αναλυτικό πλαίσιο, θα σας επιτρέψει να αποδομήσετε ορισμένες 
αναπαραστάσεις του νου και θα σας βοηθήσει να επιλύσετε την αμφιθυμία κάνοντας το κίνητρο του 
ίδιου του ατόμου να γίνει πιο σαφές. 

Η ‘Κινητοποιητική Συνέντευξη’ είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος συζήτησης για την αλλαγή. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων: συνήθειες μελέτης,  πρακτικές 
στοματικής υγιεινής, διατροφή, προπόνηση, εκπαίδευση δυνάμεων ασφαλείας, συμβουλευτική 
επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.

Πότε χρησιμοποιείτε;
Κάθε φορά που ένα άτομο αντιμετωπίζει μια απόφαση που απιστεί κάποιου είδους αλλαγή:
 –  Καριέρα
 –  Εθισμοί ή προβληματικές συνήθειες
 –  Στέγαση
 –  Γάμος
 –  Παιδιά

13  Definition by the Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence
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Το πνεύμα της Κινητοποιητικής Συνέντευξης:
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του Dr Bill Matulich ως εισαγωγή: Spirit of Motivational 
Interviewing (Να θυμάστε ότι το χρησιμοποιούμε σε ένα μη θεραπευτικό περιβάλλον, οπότε αντί για 
«ιατρό/κλινικό/θεραπευτή» εννοούμε «εκπαιδευτή» ή «παιδαγωγό»)

Οι 4 Αρχές της Δράσης Σ.Α.Σ.Ε.:
 –  Συνεργασία: εργαστείτε συλλογικά και αποφύγετε τον ρόλο του ειδικού
 –   Αποδοχή: σεβαστείτε την αυτονομία, τις δυνατότητες, τη δύναμη και την προοπτική  

του ατόμου
 –  Συμπόνια: να έχετε κατά νου τα βέλτιστα συμφέροντα του ατόμου
 –  Επίκληση: οι καλύτερες ιδέες προέρχονται από το άτομο

Βασικές δεξιότητες της Κινητοποιητικής Συνέντευξης:

Δραστηριοτητα 5.3.2 
Για να εξασκηθείτε στην τεχνική των 5 Γιατί, χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ζευγάρια ή σε 
ομάδες των 3 ατόμων.
 –  Ένα άτομο θα θέτει τις ερωτήσεις
 –  Ένα θα απαντά στις ερωτήσεις
 –  Σε ομάδες των 3, ένας θα είναι παρατηρητής

Ο συνεντευξιαζόμενος προσδιορίζει έναν στόχο. Ο συνεντευκτής τον βοηθά να αποδομήσει τον 
στόχο και να εμβαθύνει στην ιδέα, ρωτώντας 5 φορές «γιατί» χωρίς να προσπαθεί να απαντήσει ή 
αναδιατυπώνει.

Στο τέλος συζητούν τα αποτελέσματα της άσκησης. Η επιβεβαίωση είναι μια από τις θεμελιώδεις 
δεξιότητες της Κινητοποιητικής Συνέντευξης. Πρέπει να αναγνωρίσετε τα θετικά και δυνατά σημεία 
που οι εκπαιδευόμενοι δεν βλέπουν από μόνοι τους, μέχρι να τα δουν. Υποστηρίζει την εμπλοκή, 
ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο να διατηρήσει τη δυναμική του και ενισχύει την αυτοπεποίθηση. 
Για να διατυπώσετε μία επιβεβαίωση, εντοπίστε μια δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευόμενος και 
αντικατοπτρίστε την πίσω σε αυτόν. Χρειάζεται να ενεργείτε μόνο ως καθρέφτης χωρίς να δίνετε 
κρίση ή γνώμη, διαφορετικά μπορεί να επηρεάσετε το άτομο. 

Θα παρατηρήσετε ότι το άτομο ανέπτυξε ένα σαφές όραμα όταν η ομιλία του δομηθεί ως εξής:
 1) Έκφραση ελεύθερης βούλησης π.χ. «Θέλω», «Μπορώ», «Θα», «Επιθυμώ να…»
 2) Προσδιορισμός των λεπτομερειών π.χ. «Επειδή», «Οι λόγοι είναι»
 3) Ορισμός ενός πλάνου π.χ. «Θέλω να μάθω», «Θα ήθελα να κάνω», «Χρειάζομαι»
Στο τέλος, ο στόχος και η διαδρομή θα πρέπει να είναι σαφείς και προσαρμοσμένοι στις 
ικανότητες και τους πόρους του κάθε ατόμου.

Ανοιχτές ερωτήσεις
Τεχνική: Τα 5 Γιατί

Αναστοχασμός (Αναστοχαστική Ακρόαση)
Επανέλαβε μία λέξη, μία έκφραση ή κάνε παράφραση μέρος 
από αυτών που ειπώθηκαν για να δείξεις ότι ακούς και 
ώστε να τους βοηθήσεις να συνεχίσουν τη σκέψη τους. 

Περίληψη
«Μάζεψε» τις πληροφορίες που και που για να επιτύχεις 
παρόμοια αποτελέσματα όπως στην αναστοχαστική ακρόαση.

Επιβεβαίωση
Βραβεία, Προσπάθειες,
Επιτεύγματα, Επιτυχίες

https://www.youtube.com/watch?v=APPoKvTPhog
https://www.youtube.com/watch?v=APPoKvTPhog
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•  Κατανόηση του σκοπού της Αξιολόγησης της Αυτονομίας
•  Διαμόρφωση του προγράμματος εκπαίδευσης

Το ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Αυτονομίας είναι ένα εργαλείο για τη διαμόρφωση του 
προγράμματος εκπαίδευσης βασισμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

4.  Η χρήση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης της 
Αυτονομίας στο Βιβλίο Δραστηριοτήτων

4.1  Πως να προχωρήσεις

•  Δραστηριοτητα 5.4.1 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Αυτονομίας

Το ελάχιστο 3 ώρες

•  Ποια θα ήταν η ιδανική κατάσταση;
•  Γιατί πιστεύω αυτή η κατάσταση είναι ιδανική; Ποιες είναι οι προσδοκίες μου;

Καθοδηγητικές Ερωτήσεις

Συνδεδεμένη Δραστηριότητα

Διάρκεια

Περιεχόμενα

Στόχοι
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4.1 Πως θα προχωρήσεις;
 1.   Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να σας το 

επιστρέψουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα. Μπορούν να το συμπληρώσουν μόνοι 
τους ή με τη βοήθεια κάποιου που τους γνωρίζει καλά.

  α.   Για κάθε ερώτηση πρέπει να εκτιμήσουν τις δεξιότητες που έχουν κατακτήσει (0 ή 1) 
και τη σπουδαιότητα κατάκτησης αυτής της δεξιότητας (0 ή 1).

  β.   Μπορούν επίσης να επιλέξουν «Δεν αφορά» αν η ερώτηση συνδέεται με 
δραστηριότητα που απαιτεί ανάγνωση ενώ αυτοί δεν έχουν δεξιότητες ανάγνωσης.

  γ.   Είναι καλύτερο να επιλέξουν τις απαντήσεις τους βάσει την δική τους άποψη και μετά 
να τις αξιολογήσουν με την οπτική του εκπαιδευτή. Αν οι απόψεις διίστανται μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο σχολίων.

 2.  Με βάση τις απαντήσεις, εστιάστε στις ενότητες που δεν έχουν κατακτήσει αλλά τις 
θεωρούν σημαντικές.

 3.  Για τις δεξιότητες που δεν κατέχουν αλλά δεν τις βρίσκουν σημαντικές, θα χρειαστεί να 
κάνετε μια συζήτηση μαζί τους σχετικά με τα θετικά και αρνητικά της επιλογής τους να 
μην εκπαιδευτούν σε αυτόν τον τομέα.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης με τους τελικούς εκπαιδευόμενους, μπορείτε να  
χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που έχετε μάθει εδώ, για παράδειγμα σχετικά με την αυτονομία 
και την ανεξαρτησία, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Χρησιμοποιήστε το μόνο αν θα βοηθήσει στην 
κατανόηση των επιλογών τους.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δραστηριότητες στην Ενότητα 5 ‘Αυτοδιαχείριση’ του 
Βιβλίου Δραστηριοτήτων για να εκπαιδεύσετε συγκεκριμένες δεξιότητες που θα αποδειχθούν 
χρήσιμες όταν αναζητούν εργασία ή κάποια εθελοντική απασχόληση.

Δραστηριοτητα 5.4.1 
Για να εξασκηθείτε στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Αυτονομίας, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε ένα παιχνίδι ρόλων με την ομάδα:
 –   Αναθέστε μία αναπηρία σε κάθε συμμετέχοντα και ζητήστε να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο
 –   Δώστε όλες τις απαντήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες για να δημιουργήσουν ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Συγκρίνετε και συζητήστε τις επιλογές που έγιναν.

Μπορείτε επίσης να κάνετε παιχνίδι ρόλων με έναν εκπαιδευτή και έναν εκπαιδευόμενο ο οποίος 
κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σημείωσε ότι δεν κατέχει πολλές δεξιότητες και 
επέλεξε ότι πολλές δραστηριότητες είναι «μη σημαντικές».
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Ενότητα 6
Εκπαίδευση του εκπαιδευτή

Πλαίσιο
Αυτή η ενότητα συγκεντρώνει τη γνώση που αποκτήθηκε στις ενότητες 1 – 5. Προσθέτοντας 
σε αυτή τη γνώση, ο εκπαιδευτής θα καθοδηγηθεί στην προετοιμασία, την οργάνωση και τη 
διευκόλυνση των εκπαιδευτικών συνεδριών. Υπάρχουν αρκετές ικανότητες που είναι ίδιες για τον 
εκπαιδευτή, τον συν-εκπαιδευτή και τον υποστηρικτή ομότιμων. Όπως σε όλο το εγχειρίδιο, και 
αυτή η ενότητα σου παρέχει ευκαιρίες να γνωρίσεις το υλικό και τις ασκήσεις, με αρχική εφαρμογή 
στον εαυτό σου.

Στόχοι
Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι να παρέχει επαρκή καθοδήγηση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης 
συν-εκπαιδευτών και υποστηρικτών ομότιμων στις διαδικασίες εύρεσης και διατήρησης εργασίας.

Για να γίνεις εκπαιδευτής για συν-εκπαιδευτές και υποστηρικτές ομότιμων είναι σημαντικό να 
έχεις γνώσεις σχετικά με την  εργασιακή υποστήριξη, τη μεθοδολογία εκπαίδευσης εκπαιδευτών, 
γενικές γνώσεις για την αναπηρία, καθώς και εμπειρία στην διδασκαλία, την καθοδήγηση ή την 
κατάρτιση. Επιπλέον, να έχεις, ή να είσαι πρόθυμος/η να αναπτύξεις, μια κλίση στο να βοηθάς 
ανθρώπους. Είναι σημαντικό να πιστεύεις στη φράση «δικαίωμα στην εργασία για όλους», καθώς 
και στη φράση «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς».

Επίσης χρήσιμη είναι η ικανότητα να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των άλλων ανθρώπων και να 
μπορείς να μεταδίδεις πληροφορίες αποτελεσματικά. Άλλα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή είναι 
να σου αρέσει να αναλαμβάνεις μια ομάδα, να συμμετέχεις σε ομαδικές συζητήσεις και ίσως να 
έχεις γνώση της εναλλακτικής επαυξητικής επικοινωνίας.

Για να γίνεις εκπαιδευτής ο οποίος μπορεί να σχεδιάζει το περιεχόμενο μιας εκπαίδευσης ώστε 
να προσαρμόζεται στις ανάγκες τροποποίησης, πρέπει να αναπτύξεις ορισμένες ικανότητες. 
Αναμένεται να μπορείς να τροποποιήσεις τη δική σου συμπεριφορά ώστε να προσαρμόζεσαι στις 
ανάγκες των εκπαιδευομένων σύμφωνα με την αναπηρία τους. Για να το κάνεις αυτό, χρειάζεται να 
γνωρίσεις τη δική σου προσωπικότητα, συμπεριφορά και προτιμήσεις.
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Δομή
Το περιεχόμενο αυτής της ενότητας έχει διαφορετική δομή από τις προηγούμενες ενότητες του 
εγχειριδίου. Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με μια σύντομη περίληψη που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον σου στο 
θέμα που ακολουθεί. Το θέμα παρουσιάζεται με κείμενο, καταλόγους, παραδείγματα και ερωτήσεις για 
προβληματισμό. Η ενότητα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το Βιβλίο Δραστηριοτήτων.

1.  Ο Εκπαιδευτής
 1.1. Ποιος είναι ο εκπαιδευτής;
 1.2. Ποιος είναι ο συν-εκπαιδευτής;
 1.3. Ποιος είναι ο υποστηρικτής ομότιμων;
 1.4. Η διάκριση μεταξύ διαφορετικών τρόπων υποστήριξης και ανάπτυξης
 1.5. Αναστοχασμός

2.  Πώς να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις τη δυναμική της ομάδας
 2.1. Αφήγηση
 2.2. Δημιουργία της δυναμικής της ομάδας
 2.3. Ομαδική Συνεργασία!
 2.4. Διατήρηση της δυναμικής της ομάδας
 2.5. Αναστοχασμός

3.  Πώς μαθαίνουμε
 3.1. Ο πειραματικός κύκλος μάθησης
 3.2. Η θεωρία VARK για τα στυλ μάθησης
 3.3. Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης
 3.4. Εκπαίδευση βασισμένη στην  επίδοση
 3.5. Αναστοχασμός

4.  Βασικές γνώσεις και ικανότητες για εκπαιδευτές
 4.1. Πώς να παρουσιάσεις 
 4.2. Πώς να διευκολύνεις
 4.3. Τεχνικές καταιγισμού ιδεών 
 4.4. Αναστοχασμός

5.  Εργαλεία του εκπαιδευτή
 5.1. Η Εργαλειοθήκη του Εκπαιδευτή

6.  Πώς να οργανώσεις μία εκπαίδευση
 6.1. Προετοιμασία
 6.2. Εκπαίδευση/κατάρτιση
 6.3. Επανεκτίμηση
 6.4. Εξάσκηση σε πραγματικές καταστάσεις

7.  Πώς να χειριστείς προβληματικές καταστάσεις
 7.1. Σενάρια με πιθανές λύσεις
 7.2. Προβληματικές καταστάσεις και πιθανές λύσεις
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1. Ο εκπαιδευτής
Εσύ είσαι, σωστά; Το γεγονός ότι διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο αυτή τη στιγμή, το επιβεβαιώνει  
σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, ποιος είσαι; Και γιατί επιθυμείς να γίνεις εκπαιδευτής στο πρόγραμμα  
Train the Competent «Εκπαίδευση Συν-εκπαιδευτών και Υποστηρικτών Ομότιμων»; 

1.1 Ποιος είναι ο εκπαιδευτής;

O ρόλος σου στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Συν-εκπαιδευτών και Υποστηρικτών Ομότιμων» είναι να 
διαδόσεις πληροφορίες και γνώσεις στους εκπαιδευόμενους, και μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
να τους βοηθήσεις να μπορέσουν να παρέχουν βασική υποστήριξη. Στο εγχειρίδιο θα μάθεις πώς να 
εκπαιδεύεις τα άτομα με αναπηρία ώστε να γίνουν συν-εκπαιδευτές και υποστηρικτές ομότιμων στη 
διαδικασία εύρεσης εργασίας και διατήρησης εργασίας, καθώς και στην καθημερινή ζωή.

1.2 Ποιος είναι ο συν-εκπαιδευτής;

Ο συν-εκπαιδευτής αναλαμβάνει την προετοιμασία και την εκτέλεση τμημάτων του προγράμματος 
εκπαίδευσης με τη δική σου εποπτεία. Ένας έμπειρος υποστηρικτής ομότιμων μπορεί να γίνει συν-
εκπαιδευτής.  

1.3 Ποιος είναι ο υποστηρικτής ομότιμων;

Σε πολλές περιπτώσεις, το καλύτερο άτομο να υποστηρίξει ένα άτομο με αναπηρία, είναι ένα άλλο 
άτομο με παρόμοια αναπηρία και με εμπειρία στην εργασιακή υποστήριξη. Ωστόσο, για να γίνει 
κάποιος  υποστηρικτής ομότιμων, είναι απαραίτητη η εκτεταμένη εκπαίδευση στην αυτογνωσία, 
την επικοινωνία, τη συναισθηματική διαχείριση, την αυτοδιαχείριση και στη γνώση της αναπηρίας. 
Η εκπαίδευση στοχεύει να ενσωματώσει αυτή τη γνώση και τις ικανότητες για την πρακτική 
εφαρμογή  μέσω παιχνίδια ρόλων, παιχνιδιών και πρακτικών ασκήσεων.

1.4 Η διάκριση μεταξύ διαφορετικών τρόπων υποστήριξης και ανάπτυξης 

Ο υποστηρικτής ομότιμων είναι κάποιος που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση ή έχει παρόμοιες 
εμπειρίες με το υποστηριζόμενο άτομο και του παρέχει βοήθεια και συμβουλές σε πρακτικά 
προβλήματα. Ο υποστηρικτής ομότιμων μοιράζεται τις δικές του εμπειρίες και λύσεις και παρέχει 
συναισθηματική και ψυχική υποστήριξη που προέρχεται από τη δική του εμπειρία σε παρόμοιες 
καταστάσεις. Ο ρόλος και η ευθύνη ενός υποστηρικτή περιλαμβάνει την υποστήριξη των ομότιμων 
στην ανεξάρτητη διαβίωση ή ως συνάδελφος με εμπειρία στον χώρο εργασίας. Οι υποστηρικτές  
ομότιμων παρέχουν πρακτική καθοδήγηση σε πραγματικές καταστάσεις.

Ο συν-εκπαιδευτής συμμετέχει στην εκπαίδευση εργοδοτών, ειδικών, σχολείων, δασκάλων, 
καθηγητών, μαθητών, ειδικών σχολείων (ομότιμων). Ο ρόλος και η ευθύνη των συν-εκπαιδευτών 
είναι να λάβουν μέρος στην εκπαίδευση, να παρέχουν επιλεγμένα μέρη της εκπαίδευσης, αλλά δεν 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για την όλη διαδικασία. Οι συν-εκπαιδευτές προετοιμάζουν τα δικά τους 
μέρη και εκπαιδεύουν αυτά τα μέρη της εκπαίδευσης με την εποπτεία του εκπαιδευτή.
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Ο εκπαιδευτής βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή και στον εργασιακό χώρο. Οι εκπαιδευτές 
μπορεί να είναι άτομα χωρίς αναπηρία. Κάποιοι συν-εκπαιδευτές μπορεί να γίνουν εκπαιδευτές.  
Ο ρόλος και η ευθύνη των εκπαιδευτών είναι να σχεδιάζουν την εκπαίδευση αξιολογώντας τις 
ανάγκες των εκπαιδευομένων. Είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτές 
είναι επίσης υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της εφαρμογής των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.  

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την κατάρτιση των συμμετεχόντων μέσω εμπειριών και την ανάπτυξη 
σε ομάδες σε ένα προκαθορισμένο πεδίο, με βάση προκαθορισμένους στόχους. 

1.5 Αναστοχασμός

Σκέψου για το ποιος είσαι και γιατί θα γίνεις ένας εξαιρετικός εκπαιδευτής. 

Με ποιον τρόπο θεωρείς τα δυνατά σου σημεία πλεονεκτήματα για αυτόν τον ρόλο;

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να ψήσει ένα κέικ.

Ένας υποστηρικτής ομότιμων θα βοηθήσει στη λήψη των πληροφοριών και υλικών για 
να το ψήσει, θα μιλήσει για τις δικές του σχετικές εμπειρίες στο ψήσιμο ενός κέικ και θα 
υποστηρίξει καθ’  όλη τη διαδικασία.

Ένας συν-εκπαιδευτής θα αναλάβει έναν ανεξάρτητο ρόλο, υπό την επίβλεψη του 
εκπαιδευτή, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε μέρος της παρασκευής του κέικ. 

Ένας εκπαιδευτής θα επιλέξει το είδος κέικ, θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 
κατανοήσουν καλύτερα γιατί είναι σημαντικό και πολύτιμο να αναπτύξουν τις δεξιότητές 
αυτές, να εξασκηθούν και να κατακτήσουν την επιστήμη της παρασκευής ενός κέικ και 
να εξηγήσει πού και πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ικανότητα. Ο 
εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τον τρόπο παρασκευής του κέικ, στη συνέχεια θα παρέχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες/υλικά, θα αφήσει τους εκπαιδευόμενους να ψήσουν το κέικ, θα 
υποστηρίξει/ελέγξει τη διαδικασία και θα συζητήσει τις εμπειρίες τους.
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2.  Πώς να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις  
τη δυναμική της ομάδας  

Μια καλή δυναμική ομάδας δεν έρχεται από μόνη της. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από εσένα 
και αποτελεί μια συνεχής διαδικασία για να τη διατηρήσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα βασικά 
στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή εκπαιδεύσεων 
που εκτελούνται σε ομάδες.

2.1 Αφήγηση

Μπορείς να ξεκινήσεις με μια ιστορία. Αυτή η ιστορία πρέπει να είναι σύντομη και να περιέχει 
παραδείγματα για τη δυναμική μιας ομάδας που δεν λειτουργεί καλά. Ίσως χρειαστεί να τονίσεις 
υπερβολικά τα στοιχεία που κάνουν τη δυναμική της ομάδας να αποτύχει και να χρησιμοποιήσεις 
αστεία για να προσελκύσεις το κοινό σου. Η ιστορία πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση σε μια πιο 
ομαλή πορεία προς μια αρμονική δυναμική ομάδας. Καθώς η αφήγηση είναι μια διαδραστική 
στρατηγική, πρέπει να κρατήσεις την προσοχή της ομάδας και να τη συμπεριλάβεις στην ιστορία. 
Στην ιστορία, χρησιμοποίησε τις συμβουλές που περιγράφονται παρακάτω για να δημιουργήσεις  
το αίσθημα της προσωπικής ιδιοκτησίας της ιστορίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.

2.2 Η δημιουργία της δυναμικής της ομάδας 

Ξεκίνησε ζητώντας τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν γιατί είναι εκεί. Στη συνέχεια, τους 
ενθαρρύνεις να το μοιραστούν με την ομάδα χρησιμοποιώντας δύο ή τρεις προτάσεις. Γράψε 
τις λέξεις-κλειδί στον πίνακα και ζήτησε από την ομάδα να σε βοηθήσει να προσδιορίσεις τα 
κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση 
σύνδεσης και συντροφικότητας. 

Καθώς εκπαιδεύεσαι σε αυτό το πρόγραμμα, είσαι υπεύθυνος/η για τη διευκόλυνση αυτής της 
διαδικασίας με τη δημιουργία μιας προσβάσιμης διαδικασίας και χωρίς αποκλεισμούς. Σκέψου 
τα παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη όσα έμαθες στην Ενότητα 1 σχετικά με τις γνώσεις για την 
αναπηρία και στην Ενότητα 4 για την επικοινωνία. Ποιες από αυτές τις προσεγγίσεις για τον 
εντοπισμό των ενοποιητικών στοιχείων στην ομάδα ταιριάζει στον σκοπό σου;

– Γενική ομαδική συζήτηση
– Ομάδες των δύο ατόμων
– Σημειώματα ‘Post-it’ 
– Λίστα προτάσεων από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι συμμετέχοντες
–  Παιχνίδι ΛΟΤΤΟ για να γνωρίσει ο ένας τον άλλον (π.χ. βρείτε κάποιον στην αίθουσα  

που έχει γάτα… κ.λπ.)
–  Χρήση μερικών στοιχείων όπως αυτά  που θα έβαζες στο παιχνίδι ΛΟΤΤΟ και ζήτησε  

από τους συμμετέχοντες να κάνουν ένδειξη ή να πουν αν ταιριάζουν σε αυτούς
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2.3 Ομαδική Συνεργασία!

Ως συντονιστής της ομάδας, αναμένεται να συμπεριφέρεσαι ως αρχηγός, αλλά ταυτόχρονα να 
ενθαρρύνεις τη δημοκρατική συμμετοχή και να φροντίσεις να ακουστεί κάθε φωνή. Ωστόσο, στην 
αρχή της εκπαίδευσης πρέπει να δημιουργηθεί η ύπαρξη της ομάδας. Ο ρόλος σου ως ηγέτης 
είναι σημαντικός σε αυτό το στάδιο και οι επιλογές που θα κάνεις όσον αφορά τη δημιουργία ενός 
κλίματος ομαδικότητας είναι καθοριστικές. Παρακάτω, θα βρεις μερικές προτάσεις για το πώς να 
δημιουργήσεις αρχικά ένα κλίμα ομαδικότητας.

2.4 Διατήρηση της δυναμικής της ομάδας

Ως διευκολυντής, η δουλειά σου είναι να διατηρείς και να τροφοδοτείς τη συνεχιζόμενη δυναμική 
της ομάδας και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να προλαμβάνεις οποιαδήποτε θέματα. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, θα βρεις μια λίστα προτάσεων για το πώς να 
τα χειριστείς, αργότερα σε αυτήν την ενότητα.

Για να διατηρήσεις τη δυναμική της ομάδας και έτσι να δημιουργήσεις ένα αποτελεσματικό 
περιβάλλον μάθησης για τους εκπαιδευόμενους σου, πρέπει να ενισχύσεις τους κανόνες και την 
κατάλληλη ομαδική συμπεριφορά. Υπενθύμισε την ομάδα να συνεχίσει να υποστηρίζει ο ένας τον 
άλλον στην τήρηση των κανόνων, καθώς και σε άλλες δημοκρατικές και χωρίς αποκλεισμούς 
συμπεριφορές. Επιπλέον, πρέπει να προγραμματίσεις τακτική αξιολόγηση των βασικών κανόνων. 
Προσκάλεσε την ομάδα να προτείνει αλλαγές ή προσαρμογές και βεβαιωθείτε ότι οι προτάσεις 
αυτές λαμβάνονται υπόψη.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που πρέπει να έχεις υπόψη σου είναι η ευαισθησία στις ανάγκες του 
ατόμου. Σκέψου τις ανάγκες πρόσβασης των ατόμων. Για παράδειγμα, χρειάζονται περισσότερο 
χρόνο για να σκεφτούν ορισμένα πράγματα ή χρειάζονται επιπλέον εξοπλισμό για να συμμετάσχουν; 

 – Θέσε βασικούς κανόνες διατυπωμένους με θετικό τρόπο
– Λειτούργησε ως αρχηγός της ομάδας
– Ενίσχυσε την τήρηση των κανόνων
–  Προσκάλεσε την ομάδα να αποφασίσει τους κανόνες και να υποστηρίξει ο ένας  

τον άλλον στην τήρηση αυτών
– Μπορείς να προσφέρεις ιδέες για το τι πρέπει να γίνει όταν δεν τηρούνται οι κανόνες
–  Ορισμένοι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν ένας-ένας, για παράδειγμα μια αρχική  

εστίαση στην εναλλαγή σειράς όταν συζητάνε.
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Παράδειγμα βασικών κανόνων σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 •   Βεβαιώσου ότι είσαι άνετος/η και σε έναν ήσυχο χώρο (καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να 
είναι δύσκολο για κάποιους, οπότε κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς).

 •   Για να προστατέψεις την ιδιωτικότητα σου, μπορείς να θολώσεις το φόντο σου ή να 
αφαιρέσεις προσωπικά αντικείμενα/πληροφορίες από την εικόνα της κάμερας  (π.χ. 
οικογενειακές φωτογραφίες).

 •   Εάν θέλεις να αποχωρήσεις από τη διαδικτυακή συνάντηση ή να κάνεις ένα διάλειμμα, 
ενημέρωσέ μας ή άφησε ένα σχόλιο στο πλαίσιο συνομιλίας (chat box).

 •   Είναι σημαντικό να δίνεται χρόνος σε όλους για να σχολιάσουν χωρίς διακοπές ή χωρίς να 
νιώθουν ότι πιέζονται. Αν θέλεις να μιλήσεις, σήκωσε πρώτα το χέρι.

 •   Εάν θέλεις να μιλήσεις με ένα μέλος εκτός ομάδας, πρέπει πρώτα να πάρεις τη 
συγκατάθεσή του/της. Μην κοινοποιείς προσωπικές πληροφορίες χωρίς να έχεις πρώτα 
τη συναίνεση τους.

 •   Να προσέχεις αυτά που λες. Σκέψου ότι αυτό που λες μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο 
σε άλλους.

 •   Σεβάσου την εμπιστοσύνη που σου έχουν οι άλλοι. Ο χώρος αυτός είναι ένας «ασφαλής 
χώρος». Οτιδήποτε λέγεται κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων δεν πρέπει να 
συζητιέται εκτός της συνάντησης.

 •   Μην ξεχνάς να παρέχεις σχόλια! Θέλουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
διεξάγουμε αυτές τις συναντήσεις και να σου προσφέρουμε μια εμπειρία που λειτουργεί 
για εσένα.

2.5 Αναστοχασμός

Παρακολούθησε τα παρακάτω βίντεο και σκέψου μια εμπειρία στη ζωή σου που θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί σε ιστορία, και την οποία θα μπορούσες να μοιραστείς με την ομάδα. Στη συνέχεια, 
σκέψου πώς θα διατηρήσεις τη δυναμική της ομάδας.  

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
 

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
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3. Πώς μαθαίνουμε;
Σε αυτή την υπό-ενότητα θα αποκτήσεις γνώσεις για το πως μαθαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι.  
Με το πέρασμα των  χρόνων έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες για να εξηγήσουν πως μαθαίνουμε και 
τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτής για να διευκολύνει τη μάθηση. Ωστόσο, σε αυτό το εγχειρίδιο η 
ομάδα στόχου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι τα άτομα με αναπηρία. Όπως φαίνεται στην Ενότητα 1, 
είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων αναπηρίας και να προσαρμόζεται 
η εκπαίδευση ανάλογα. Οι διαφορετικοί τύποι αναπηρίας μπορεί να περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη 
δυσκολία σχετικά με το πώς μαθαίνουν τα άτομα. Είναι σημαντικό να το γνωρίζεις σε κάθε περίπτωση.  

3.1 Ο Κύκλος της Βιωματικής Μάθησης

Ο  ψυχολόγος, David Kolb (1984), πρότεινε ένα μοντέλο μάθησης με μια συνεχόμενη κυκλική 
διαδικασία. Πιστεύει ότι «η μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία η γνώση δημιουργείται μέσω 
του μετασχηματισμού της εμπειρίας» (1984, σ. 38). Η θεωρία διατυπώθηκε ώστε να παρουσιάζει 
ένα μοντέλο κυκλικής μάθησης, που αποτελείται από τέσσερα στάδια.

Ένα άτομο μπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε στάδιο, αλλά πρέπει να ακολουθεί κάθε στάδιο του 
κύκλου με τη σειρά:

 •   ΠΡΑΞΗ: Το κάνεις μόνος/η σου, σου δίνει συγκεκριμένη εμπειρία.
 •   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Παρατηρείς τι κάνεις, τότε θα καταλάβεις την εμπειρία σου.
 •   ΣΚΕΨΗ: Σκέφτεσαι τι κατάλαβες και θα πάρεις νέες ιδέες για το πώς να εφαρμόσεις  

τη νέα σου δεξιότητα.
 •   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σχεδιάζεις να δοκιμάσεις τις νέες δεξιότητες και βλέπεις πώς 

λειτουργούν.
 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΣΑΦΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΜΕ ΠΡΑΞΗ 

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
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Στην ουσία, η θεωρία του Kolb βασίζεται στην αναγνώριση ότι κάθε άτομο προσέρχεται σε μια 
κατάσταση κατάρτισης με ποικίλες εμπειρίες ζωής και με κάποια προηγούμενη εκπαίδευση, που 
μπορεί να είναι από επίσημη ή άτυπη εκπαίδευση.

Η πρόκληση που θέτει αυτό για εσένα ως εκπαιδευτής είναι ότι πρέπει να το αναγνωρίσεις και 
να προσαρμοστείς ανάλογα. Η αδυναμία του εκπαιδευτή να αναγνωρίσει το μαθησιακό στυλ, τα 
κίνητρα, τις προηγούμενες εμπειρίες κ.λπ. μπορεί να εμποδίσει τη διαδικασία μάθησης. Αντίθετα, 
πρέπει να διευκολύνεις τη μάθηση εντοπίζοντας ψυχολογικά ή σωματικά εμπόδια στη μάθηση, 
όπως η απροθυμία για μάθηση, οι φτωχές μαθησιακές δεξιότητες κ.λπ.

Ο κύκλος μάθησης των τεσσάρων σταδίων του Kolb δείχνει πώς η εμπειρία μεταφράζεται, μέσω 
του προβληματισμού και της σκέψης, σε έννοιες, οι οποίες με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται ως 
οδηγοί για ενεργό πειραματισμό και επιλογή νέων εμπειριών. 

Στην πρώτη φάση, η φάση της συγκεκριμένης εμπειρίας, ο εκπαιδευόμενος βιώνει ενεργά μια 
δραστηριότητα.

Στη δεύτερη φάση, της ανταστοχαστικής παρατήρησης, ο εκπαιδευόμενος σκέφτεται συνειδητά αυτήν 
την εμπειρία για να προσδιορίσει αν ταιριάζει με τις προηγούμενες γνώσεις ή αναμνήσεις του.

Στην τρίτη φάση, της αφηρημένης σύλληψης της έννοιας, ο εκπαιδευόμενος επιχειρεί να συλλάβει 
μια θεωρία ή ένα μοντέλο για όσα παρατηρεί, διατυπώνοντας τα δικά του συμπεράσματα και 
έννοιες σχετικά με αυτό που έχει βιώσει.

Στην τέταρτη φάση, του ενεργού πειραματισμού, ο εκπαιδευόμενος προσπαθεί να σχεδιάσει πώς 
να δοκιμάσει ένα μοντέλο ή μια θεωρία ή να σχεδιάσει μια επερχόμενη εμπειρία, για να καθορίσει 
εάν τα συμπεράσματα και οι θεωρίες του λειτουργούν.

Σύμφωνα με τον Kolb, όλη η μάθηση είναι επανάληψη της μάθησης, καθώς η μάθηση είναι μια συνεχής 
διαδικασία που βασίζεται στην εμπειρία. Όλα τα στάδια αυτού του κύκλου πρέπει να ολοκληρωθούν 
προτού πραγματοποιηθεί αληθινή μάθηση, καθώς κάθε στάδιο βοηθά τον εκπαιδευόμενο να 
τροποποιήσει την κατανόηση και τις προσδοκίες του. Μια πρόταση για περαιτέρω ανάγνωση, αν έχεις 
όρεξη είναι: Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.
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3.2 Η θεωρία VARK για τους τρόπους μάθησης (στυλ μάθησης)

Ο Fleming (2001) πρότεινε ένα μοντέλο που προσδιορίζει τα στυλ μάθησης των συμμετεχόντων 
σύμφωνα με τους προτιμώμενους τρόπους συλλογής και οργάνωσης της πληροφορίας και ο 
τρόπος σκέψης για αυτή. Το μοντέλο VARK χρησιμοποιείται συνήθως στην εκπαίδευση επειδή 
μπορεί να καθοδηγήσει τη χρήση ενός συνδυασμού τεχνικών, προκειμένου να προσελκύσει 
εκπαιδευόμενους με διαφορετικά κυρίαρχα στυλ μάθησης. Τα αρχικά VARK σημαίνουν  Visual 
(Οπτικό), Aural (Ακουστικό), Read/Write (Ανάγνωση/Γραφή) και Kinaesthetic (Κιναισθητικό).

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ – εκπαιδευόμενοι που δεν μπορούν να καθίσουν ακίνητοι για πολύ και τους 
αρέσει να ασχολούνται με κάτι στα χέρια τους. Τους αρέσει να συμμετέχουν ενεργά στη μάθησή 
τους. Οι ημερήσιες εκδρομές και τα παιχνίδια ρόλων ταιριάζουν περισσότερο σε αυτούς τους 
εκπαιδευόμενους, καθώς τους κρατούν σε εγρήγορση και βοηθούν στην ενεργή συμμετοχή. Οι πιο 
διακριτικές τεχνικές στην τάξη, όπως για παράδειγμα, περιστρεφόμενοι ή διαδραστικοί πίνακες θα 
κρατούσαν την προσοχή του εκπαιδευόμενου με κιναισθητικό στυλ μάθησης και θα προωθούσαν τη 
συμμετοχή του στο θέμα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγχεις τη χρήση θεωρητικών εισηγήσεων 
με  τέτοιους εκπαιδευόμενους καθώς συχνά μπορεί να χαθούν στις πολλές πληροφορίες.

Ο συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυξάνει την πιθανότητα 
της αποτελεσματικότητάς του, καθώς μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ατόμων με διαφορετικά στυλ 
μάθησης. Αυτό μπορεί να είναι ένας συνδυασμός μεθόδων και στοιχείων όπως διαλέξεις, χρήση 
πινάκων, ανοιχτές συζητήσεις, ομαδικές εργασίες, πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων κ.λπ. Αν 
θέλεις να διαβάσεις περισσότερα για αυτό, εδώ είναι μια βιβλιογραφική πηγή: Fleming, N. D. (2001). 
Στυλ διδασκαλίας και μάθησης: στρατηγικές VARK. Christchurch, Νέα Ζηλανδία: N.D. Fleming.

ΟΠΤΙΚΟ – εκπαιδευόμενοι που θέλουν να βλέπουν τις 
πληροφορίες να παρουσιάζονται σε πίνακα, χαρτοπίνακα, 
τοίχους, με γραφήματα, εικόνες και χρώματα. Οι εκπαιδευ-
όμενοι που προτιμούν τις οπτικές τεχνικές τείνουν να είναι 
πιο δημιουργικοί και καλλιτεχνικοί από άλλους.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ – εκπαιδευόμενοι που θέλουν 
να κάθονται και να ακούν. Δεν κρατούν πολ-
λές σημειώσεις, αλλά μάλλον έχουν μνήμη 
που μπορεί να απορροφήσει τις πληροφορί-
ες που ακούν και έτσι μαθαίνουν αποτελε-
σματικά. Οι οπτικές παρουσιάσεις δεν είναι 
τόσο σημαντικές για αυτούς τους, ωστόσο 
εκτιμούν ενδιαφέροντα ανέκδοτα κ.λπ.

ΑΝΑΓΝΏΣΗ / ΓΡΑΦΗ – εκπαιδευόμενοι που χρειάζονται 
να διαβάσουν μόνοι τους τις πληροφορίες και κρατούν 
πολλές σημειώσεις.  Μπορεί να είναι βοηθητικό να έχουν 
π.χ. φυλλάδια, ή μία παρουσίαση PowerPoint με χώρο από 
κάτω από τις διαφάνειες για τις δικές τους σημειώσεις.

VARK

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

ΟΠΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΏΣΗ/ 
ΓΡΑΦΗ

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ
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3.3 Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης

Ο Gardner ορίζει τη νοημοσύνη ως «την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ή δημιουργίας προϊόντων  
που εκτιμώνται σε ένα ή περισσότερα πολιτισμικά περιβάλλοντα» (Gardner & Hatch, 1989). Πρότεινε 
ότι υπάρχουν επτά μορφές νοημοσύνης, μια άποψη που διαφέρει πολύ από την παραδοσιακή που 
αναγνωρίζει μόνο δύο μορφές, συγκεκριμένα: τη λεκτική και την πρακτική νοημοσύνη.

Ο Gardner (1983) υποστηρίζει ότι αυτές οι επτά μορφές νοημοσύνης μπορεί να είναι ανατομικά 
ξεχωριστές μεταξύ τους αλλά σπάνια λειτουργούν ανεξάρτητα. Αντιθέτως, χρησιμοποιούνται 
ταυτόχρονα και αλληλοσυμπληρώνονται. Υποστηρίζει επίσης ότι τόσο η βιολογία όσο και ο πολιτισμός 
παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τη  νεύρο-
βιολογική έρευνα είναι γνωστό ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα των τροποποιήσεων στις συναπτικές 
συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων. Επομένως, διάφοροι τύποι μάθησης μπορούν να οδηγήσουν σε 
συναπτικές συνδέσεις σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου.

Εκτός από τη βιολογία, ο πολιτισμός επίσης παίζει ρόλο στην ανάπτυξη των πολλαπλών μορφών 
νοημοσύνης. Διαφορετικές κοινωνίες δίνουν μεγαλύτερη αξία σε ορισμένους τύπους νοημοσύνης 
συγκριτικά με άλλες κοινωνίες και επομένως μεμονωμένα μέλη αυτών των κοινωνιών έχουν 
ισχυρότερο κίνητρο να αποκτήσουν δεξιότητες σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Έτσι, συγκεκριμένες 
μορφές νοημοσύνης μπορεί να είναι ιδιαίτερα εξελιγμένες σε πολλούς ανθρώπους μιας κοινωνίας, 
αλλά όχι σε άτομα μιας άλλης κοινωνίας.

Οι επτά μορφές νοημοσύνης που ορίζει ο Gardner είναι:

 1.   Λογική-Μαθηματική Νοημοσύνη: αποτελείται από την ικανότητα να ανιχνεύει κανείς 
μοτίβα, να συλλογίζεται επαγωγικά και να σκέφτεται λογικά. Αυτή η νοημοσύνη 
συνδέεται συχνότερα με την επιστημονική και μαθηματική σκέψη.

 2.   Γλωσσική Νοημοσύνη: περιλαμβάνει την κατάκτηση της γλώσσας. Εμπεριέχει την 
ικανότητα αποτελεσματικού χειρισμού της γλώσσας για να εκφραστεί κάποιος 
ρητορικά ή ποιητικά. Επιτρέπει επίσης τη χρήση του λόγου ως μέσο για απομνημόνευση 
πληροφοριών.

 3.   Χωροταξική Νοημοσύνη: δίνει σε κάποιον τη δυνατότητα να χειριστεί και να 
δημιουργήσει νοητικές εικόνες για να λύσει προβλήματα. Αυτή η νοημοσύνη δεν 
περιορίζεται σε οπτικούς τομείς. Ο Gardner σημειώνει ότι η χωρική νοημοσύνη 
διαμορφώνεται και στα τυφλά παιδιά.

 4.   Μουσική νοημοσύνη: περιλαμβάνει την ικανότητα αναγνώρισης και σύνθεσης μουσικών 
στοιχείων, τόνων και ρυθμών. (Απαιτούνται ακουστικές λειτουργίες για να αναπτύξει ένα 
άτομο αυτή τη νοημοσύνη σε σχέση με το ηχόχρωμα και τόνο, αλλά δεν χρειάζονται για 
τη γνώση του ρυθμού).

 5.   Κιναισθητική Νοημοσύνη: είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς τις νοητικές του 
ικανότητες για να συντονίζει τις δικές του σωματικές κινήσεις. Αυτή η νοημοσύνη 
αμφισβητεί τη δημοφιλή πεποίθηση ότι η πνευματική και η σωματική δραστηριότητα  
δεν έχουν σχέση. 
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 6. & 7.   Οι Προσωπικές μορφές Νοημοσύνης: περιλαμβάνουν τη διαπροσωπική νοημοσύνη, 
δηλαδή την ικανότητα κατανόησης και διάκρισης των συναισθημάτων και των 
προθέσεων των άλλων, και την ενδοπροσωπική νοημοσύνη, δηλαδή την ικανότητα 
κατανόησης των συναισθημάτων και των κινήτρων του εαυτού. Αυτές οι δύο 
μορφές νοημοσύνης είναι ξεχωριστές η μία από την άλλη. Ωστόσο, λόγω της στενής 
σχέσης τους στους περισσότερους πολιτισμούς, συχνά συνδέονται μεταξύ τους.

   
Σύμφωνα με τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner, ο καθένας γεννιέται έχοντας τις 
επτά μορφές νοημοσύνης και χρειάζονται και οι επτά για να λειτουργήσει κανείς παραγωγικά στην 
κοινωνία. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα που δίνουν συνήθως μεγάλη 
έμφαση στην ανάπτυξη και χρήση της λεκτικής και της μαθηματικής νοημοσύνης, ο Gardner παρέχει 
μια θεωρητική βάση για την αναγνώριση των διαφορετικών ικανοτήτων και ταλέντων των μαθητών 
και την αναγνώριση ότι η κάθε ικανότητα είναι εξίσου σημαντική. Αυτό έχει μια σειρά από συνέπειες 
όσον αφορά τη διδασκαλία καθώς, σύμφωνα με τη θεωρία του Gardner, η ενεργοποίηση μιας ευρείας 
ποικιλίας νοημοσύνης μπορεί να διευκολύνει μια βαθύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού:

 •    Οι εκπαιδευτές πρέπει να αναγνωρίζουν και να τροποποιούν τη διδασκαλία τους έτσι 
ώστε να εμπνέει τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ένα ευρύτερο φάσμα ταλέντων 
και δεξιοτήτων.

 •    Οι εκπαιδευτές πρέπει να δομούν την παρουσίαση του υλικού με ένα στυλ που να 
εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους που διαθέτουν διάφορες μορφές νοημοσύνης. 

 •    Οι εκπαιδευτές πρέπει να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιήσουν τις πιο 
ανεπτυγμένες  μορφές νοημοσύνης τους για να βοηθήσουν στην κατανόηση ενός θέματος, 
όταν για  τη μάθηση αυτού του θέματος συνήθως χρησιμοποιείται μια ασθενέστερη μορφή 
νοημοσύνης.

 •    Οι εκπαιδευτές πρέπει να δημιουργήσουν  «προφίλ νοημοσύνης» του κάθε 
εκπαιδευομένου για να αξιολογούν καλά την ατομική πρόοδο.

 •    Οι εκπαιδευτές πρέπει να επινοήσουν αξιολογήσεις που θα επιτρέπουν στους 
εκπαιδευομένους να εξηγήσουν το υλικό με τους δικούς τους τρόπους χρησιμοποιώντας 
τις διαφορετικές μορφές νοημοσύνης, όπως ντοσιέ, ανεξάρτητα πρότζεκτ, ημερολόγια, 
δημιουργικές εργασίες κ.λπ.

Ένας από τους στόχους των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν μια αίσθηση ολοκλήρωσης και αυτοπεποίθησης. Αν και μπορεί να 
μην είναι όλοι προφορικά ή μαθηματικά προικισμένοι, οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να έχουν εξειδίκευση 
σε άλλους τομείς, όπως στη μουσική, στις χωροταξικές σχέσεις ή στις διαπροσωπικές γνώσεις.  
Η προσέγγιση και η αξιολόγηση της μάθησης με διαφορετικό τρόπο επιτρέπει σε ένα ευρύτερο 
φάσμα εκπαιδευομένων να συμμετέχουν επιτυχώς στην εκπαιδευτική διαδικασία (Lazear, 1992).

Αν θέλεις να διαβάσεις ακαδημαϊκές εργασίες σχετικά με τις επτά μορφές νοημοσύνης, εδώ είναι 
μερικές βιβλιογραφικές αναφορές:
 •   Gardner, H., & Hatch, T. (1989)., Multiple intelligences go to school: Educational implications of 

the theory of multiple intelligences. Educational Researcher 18(8), 4-9.
 •   Gardner, H. (1983).Frames of Mind. New York: Basic Book Inc.Lazear, David (1992). Taeching 

for Multiple Intelligences. Fastback 342 Bloomington, IN: Phi Delta Educational Foundation 
Kappan. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 356 227)
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3.4 Εκπαίδευση με βάση την απόδοση. 

Η εκπαίδευση με βάση την απόδοση δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να 
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο πλαίσιο πρακτικών εργασιών σε 
αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση της εκπαίδευσης που επιδιώκει απλώς την κατάκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να ασχοληθούν 
όχι μόνο με το τελικό προϊόν, αλλά και με τη διαδικασία κατά την οποία καλούνται να λύσουν 
προβλήματα και να λάβουν αποφάσεις.

Επιπλέον, η εκπαίδευση που βασίζεται στην απόδοση διεγείρει την ανάπτυξη άλλων σημαντικών 
διαστάσεων της μάθησης, δηλαδή των συναισθηματικών, κοινωνικών και μεταγνωστικών πτυχών. 

Όσον αφορά τη συναισθηματική πτυχή της μάθησης, η εκπαίδευση που βασίζεται στην απόδοση 
παρακινεί τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές εργασίες. Τους 
βοηθά να αναπτύξουν μια αίσθηση υπερηφάνειας για τη δουλειά τους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη 
στην δεξιότητα που στοχεύουν να αναπτύξουν. Η ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων να πειραματιστούν 
με τον αναδυόμενο έλεγχο της δεξιότητας μειώνει το άγχος που συνδέεται με το να «κάνεις λάθος». 
Αυτό τους παρακινεί περαιτέρω να επενδύσουν στην εκμάθηση της εν λόγω δεξιότητας.

Η κοινωνική πτυχή της μάθησης αντανακλάται στην αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους που 
απαιτείται στις εργασίες που βασίζονται στην απόδοση. Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν έτσι 
χρήσιμες κοινωνικές δεξιότητες για τη ζωή. Τέτοιου τύπο συνεργατικές εργασίες οδηγούν σε 
ικανότητες όπως καθοδήγηση ομηλίκων και σε άλλα είδη κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως 
η διαπραγμάτευση, η επίτευξη συναίνεσης, ο σεβασμός των απόψεων των άλλων, η ατομική 
συνεισφορά στην ομαδική προσπάθεια και η κοινή ευθύνη για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Όσον αφορά τη μεταγνωστική πτυχή της μάθησης (οι εκπαιδευόμενοι σκέφτονται για την ίδια τους 
τη μάθηση), δεξιότητες όπως ο προβληματισμός και η αυτό-αξιολόγηση συμβάλλουν επίσης στη 
μαθησιακή διαδικασία. Όταν οι εκπαιδευτές απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν τι 
μαθαίνουν, πώς μαθαίνουν και πόσο καλά προχωρούν, αναπτύσσουν δεξιότητες που τους καθιστούν 
πιο ανεξάρτητους εκπαιδευόμενους με την ικανότητα για κριτική σκέψη. 

3.5 Αναστοχασμός

Γιατί πιστεύεις ότι είναι σημαντικό για εσένα ως εκπαιδευτής να γνωρίζεις κάτι για το πώς 
μαθαίνουν οι άνθρωποι και ότι διαφορετικοί άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους; 
Παρακολούθησε το βίντεο για έμπνευση.

https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ

Παρακολούθησε τα παρακάτω βίντεο και σκέψου το «Universal design for learning» και τη 
μεταβλητότητα των εκπαιδευόμενων. Γιατί είναι σημαντικό για εσένα ως εκπαιδευτής να το 
γνωρίζεις αυτό;

Learner Variability – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0

https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
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4. Βασικές γνώσεις και ικανότητες για εκπαιδευτές
 
Οι βασικές γνώσεις που απαιτούνται για να ολοκληρώσεις την εκπαίδευση του εκπαιδευτή στο 
πρόγραμμα Train the Competent παρουσιάζονται στις ενότητες 1 – 5. Ως εκπαιδευτής είναι σημαντικό 
να κατέχεις τις βασικές δεξιότητες και να είσαι σε θέση να τις αξιοποιήσεις σύμφωνα με τις 
ανάγκες των εκπαιδευόμενων σου. Τώρα γνωρίζεις ότι οι βασικές δεξιότητες είναι η γνώση της 
αναπηρίας, η αυτογνωσία, η συναισθηματική διαχείριση, η επικοινωνία και η αυτό-διαχείριση.  
Αυτές οι βασικές δεξιότητες συνδέονται μεταξύ τους και αλληλεξαρτώνται η μία από την άλλη. 
Ωστόσο, η επικοινωνία (ενότητα 4) ξεχωρίζει ως κεντρικό χαρακτηριστικό που ενώνει όλες τις άλλες.  

Για παράδειγμα, εάν οι εκπαιδευόμενοι σου είναι άτομα με κώφωση και θα εκπαιδευτούν ως 
υποστηρικτές ομότιμων για κωφά άτομα, τότε οι δουλειά σου ως εκπαιδευτής επηρεάζεται σε 
μεγάλο βαθμό από τη βασική σου ικανότητα να επικοινωνήσεις με άτομα με κώφωση. Δεν θα 
μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς αυτή τη συγκεκριμένη ικανότητα. Αυτό ισχύει και 
για όλες τις άλλες αναπηρίες. Χρειάζεται να γνωρίζεις πως να επικοινωνήσεις με τρόπο που 
κατανοούν οι εκπαιδευόμενοι σου.
   
Ένα βασικό στοιχείο των δεξιοτήτων επικοινωνίας που χρειάζονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
ατόμων με αναπηρία είναι η γνώση της αναπηρίας (ενότητα 1). Για να έχεις μια αποτελεσματική 
προσέγγισή με ενσυναίσθηση, χρειάζεται να προετοιμάσεις τον εαυτό σου με την απόκτηση 
γνώσεων για τη συγκεκριμένη αναπηρία.  

Για παράδειγμα, εάν οι εκπαιδευόμενοι σου είναι άτομα στο φάσμα του αυτισμού και θα 
εκπαιδευτούν ως υποστηρικτές ομότιμων για άλλα άτομα με αυτισμό, χρειάζεται να γνωρίζεις τι 
συνεπάγεται αυτή η κατάσταση και να τη σκεφτείς από διάφορες οπτικές γωνίες σχετικά με τα 
μοντέλα αναπηρίας. Τι  δημιουργεί εμπόδια για ένα άτομο με αυτισμό όταν έρχεται αντιμέτωπος με 
τις απαιτήσεις και προσδοκίες της κοινωνίας; Πως μπορείς να γεφυρώσεις αυτό το χάσμα;   

Η εκπαίδευση στην αυτογνωσία, τη συναισθηματική διαχείριση και την αυτό-διαχείριση συνεισφέρει 
στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και αυξάνει τον βαθμό στον οποίο το άτομο μπορεί να 
είναι ο «Διευθύνων Σύμβουλος» της δικής του ζωής. Και για εσένα, ως εκπαιδευτής, είναι σημαντικό 
να γνωρίζεις τη διαφορά μεταξύ του να είναι κάποιος ανεξάρτητος ή να είναι αυτόνομος.    

Είναι φανερό ότι οι βασικές δεξιότητες είναι κομβικής σημασίας για τη δουλειά του εκπαιδευτή. 
Ωστόσο, χρειάζεται να αναπτύξεις και να αποκτήσεις ικανότητες για το πως να παρουσιάσεις το υλικό 
και το πως να διευκολύνεις την εκπαιδευτική διαδικασία.  Επιπλέον, χρειάζεται να μάθεις πως να 
σχεδιάζεις ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πως να χειρίζεσαι προβληματικές καταστάσεις.

4.1 Πως να παρουσιάσεις

Μέρος της δουλειάς σου ως εκπαιδευτής είναι να παρουσιάσεις την ύλη που περιγράφεται στο 
Βιβλίο Δραστηριοτήτων. Η παρουσίαση είναι μια δεξιότητα που χρειάζεται εξάσκηση ώστε να 
διατηρηθεί και να βελτιωθεί. Παρακάτω έχει προτάσεις για την προετοιμασία της παρουσίασης 
του υλικού κατάρτισης.
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Η δομή της παρουσίασης
Η παρουσίαση έχει 3 κύρια μέρη: εισαγωγή, κύριο περιεχόμενο και κλείσιμο.

Σχεδιασμός οπτικής παρουσίασης 

Είναι πάντα καθησυχαστικό να έχεις υπόψη σου κάποιους εμπειρικούς κανόνες. Οπότε, όταν κάνεις 
μια οπτική παρουσίαση, μπορείς να έχεις κατά νου τους ακόλουθους κανόνες:

Πρώτος κανόνας: Μία 20-λεπτη παρουσίαση χρειάζεται περίπου  
10 διαφάνειες.

Δεύτερος κανόνας: Μία 10-λεπτη παρουσίαση χρειάζεται περίπου  
6 διαφάνειες. 

Τρίτος κανόνας: Σε κάθε διαφάνεια: 1 εικόνα and 1 μήνυμα σε 6-8 
γραμμές. Μέγεθος γραμματοσειράς 24 για απόσταση 10m από την οθόνη.

Επιπλέον, όταν προετοιμάζεσαι για την παρουσίαση σου πρέπει να σκεφτείς την εμφάνισή 
σου. Θέλεις να συμπεριφερθείς επαγγελματικά και να έχεις την έγκριση του κοινού σου. Η 
επαγγελματική εμφάνιση διαφέρει ανάλογα τη χώρα που βρίσκεσαι, την εθνικότητα, το κοινωνικό 
υπόβαθρο και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όμως ορισμένοι βασικοί κανόνες για να εξασφαλίσεις μια 
επαγγελματική εμφάνιση γενικότερα.    

Εισαγωγή
20%

Κύριο  
περιεχόμενο

70%

Κλείσιμο
10%

Πες τους τι 
πρόκειται να 

ακούσουν

Πες τους το 
περιεχόμενο

Πες τους  
τι είπες

Τράβηξε την 
προσοχή  

τους!

Κράτα  
την προσοχή  

τους!

Πείσε τους!
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“Ντύσου κατάλληλα για το συγκεκριμένο ακροατήριο”
Μπορεί να σκέφτεσαι ότι αυτό είναι εύκολο. Όμως, είναι; Έχεις βρεθεί ποτέ με κάποιον που 
είχε εντελώς διαφορετικό στυλ από εσένα; Αυτό το άτομο ντύθηκε κατάλληλα βάσει τα δικά 
του κριτήρια και γούστο αλλά εσύ μπορεί να θεωρείς την εμφάνιση του ακατάλληλη.  Μερικά 
παραδείγματα είναι: μέχρι που κουμπώνεις το πουκάμισο; Μέχρι πάνω ή είναι εντάξει να αφήσεις 
μερικά κουμπιά ξεκούμπωτα; Είναι εντάξει να φοράς αποκαλυπτικά ρούχα; Ποιο θεωρείς ότι είναι 
το κατάλληλο μήκος για μια φούστα; Για τους άντρες, να φορούν γραβάτα ή όχι; Να φαίνονται οι 
τρίχες στο στέρνο; Αθλητικά παπούτσια; Είναι απαραίτητο να είναι σιδερωμένο το πουκάμισο;  

Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα τζιν παντελόνια. Αυτό το ρούχο εξαρτάται πολύ από την κουλτούρα 
ενός τόπου. Σε κάποιες κουλτούρες, τα τζιν θεωρούνται κατάλληλα εφόσον συνοδεύονται από 
ωραία ρούχα σαν σύνολο. Σε άλλες κουλτούρες θεωρούνται καθημερινά ρούχα και επομένως δεν 
πρέπει να φοριούνται σε επαγγελματικές και επίσημες κοινωνικές περιστάσεις.  

Συνεπώς, ο καλύτερος τρόπος να περιγράψεις τα ‘κατάλληλα ρούχα’ είναι ‘ουδέτερα ρούχα’. 
Χρησιμοποίησε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν επιλέγεις την επαγγελματική σου ενδυμασία 
ως εκπαιδευτής. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες προτάσεις:΄

Για τις κυρίες
–   Σακάκι ή ζακέτα
–   Πουκάμισο, καλή μπλούζα, ή ελαφρύ πουλόβερ
–   Φούστα (μέχρι το γόνατο), φόρεμα ή καλό παντελόνι 
–   Κάλτσες, καλσόν ή κολάν (όχι γυμνά πόδια)
–   Χαμηλά τακούνια, παπούτσια χωρίς τακούνι ή μπαλαρίνες
Σε αποχρώσεις του μπλε, γκρι, εκρού, καφέ και μαύρου.

Για τους κυρίους 
–   Σακάκι, γιλέκο ή ελαφρύ πουλόβερ
–   Πουκάμισο με γραβάτα ή πουκάμισο κουμπωμένο μέχρι πάνω
–   Καλό υφασμάτινο παντελόνι 
–   Κάλτσες
–   Καλά παπούτσια, μποτάκια ή μοκασίνια
Σε αποχρώσεις του μπλε, γκρι, εκρού, καφέ και μαύρου.
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“Η πρώτη εντύπωση είναι σημαντική”
Σε αυτό συμφωνήσουμε όλοι. Πως όμως το κάνουμε αυτό; Πως διασφαλίζουμε ότι αφήνουμε μια 
καλή πρώτη εντύπωση; Κατ’ αρχάς, τα βασικά. Κάνε ντους και βεβαιώσου ότι τα ρούχα σου είναι 
καθαρά. Ξυρίσου ή περιποιήσου τα γένια σου και βάλε αποσμητικό. Το ίδιο ισχύει και για τις κυρίες, 
εκτός από το κούρεμα γενειάδας, φυσικά.

Παραμένοντας στο θέμα της υγιεινής. Τι γίνεται με τα αρώματα και τις κολόνιες; Ίσως γνωρίζεις 
ότι κάποιοι ενοχλούνται αν υπάρχει βαριά κολόνια ή έντονο άρωμα στον χώρο. Να έχεις υπόψη σου 
ότι ακόμα και μια μικρή δόση προϊόντος υγιεινής με άρωμα μπορεί να προκαλέσει δυσανασχέτηση 
σε κάποια άτομα. 

Οπότε, καθαρός και φρεσκαρισμένος! Τι άλλο μπορείς να κάνεις για να καταφέρεις μια καλή πρώτη 
εντύπωση; Να είσαι στην ώρα σου! Καλό είναι να φτάνεις νωρίς και να είσαι ο πρώτος. Κάνε τις 
προετοιμασίες σου, φτιάξε καφέ, ετοίμασε το τσάι, βάλε κρύο νερό στην κανάτα, βεβαιώσου 
ότι υπάρχουν ποτήρια κ.λπ. Καθώς προσέρχονται οι συμμετέχοντες, τους παρατηρείς και είσαι 
φιλικός/η. Πρόσφερέ τους τσάι/καφέ. Δεν χρειάζεται να πιάσεις την ψιλή κουβέντα, εκτός αν το 
κάνεις με φυσικό τρόπο, απλά βεβαιώσου ότι είναι άνετοι. 

Χαιρέτησε προσωπικά τον κάθε συμμετέχοντα. Χαμογέλα και κοίταξέ τους στα μάτια. Κάνε 
ζεστή χειραψία και επανέλαβε το όνομά τους καθώς συστήνονται. Κάνε τον καθ’ ένα να νιώθει 
σημαντικός/η και ότι είσαι πολύ χαρούμενος/η που τους γνωρίζεις.

“Μίλησε για τα αισθήματά σου”
Προς διευκρίνηση, μην μιλήσεις για τα βαθύτερα συναισθήματά σου και τις εσωτερικές σου 
σκέψεις. Το να εκφράσεις όμως συναισθήματα ενθουσιασμού και νευρικότητας για αυτή την 
πρώτη μέρα της εκπαίδευσης μπορεί να είναι ωραίος τρόπος να ισορροπήσεις μεταξύ τη σχέση 
σου ως εκπαιδευτής και της ομάδας των εκπαιδευόμενων.  Φαντάσου πόσο αγχωμένοι είναι αυτοί 
και ίσως και λίγο φοβισμένοι. Μπορεί να τους βοηθήσει να χαλαρώσουν και να είναι πιο δεκτικοί 
στη μάθηση αν γνωρίζουν ότι και εσύ νιώθεις άγχος.  Έχε κατά νου ότι το πιο σημαντικό είναι να 
εκφράσεις τον ενθουσιασμό σου.  

“Χρησιμοποίησε καλά οπτικά βοηθήματα”
Για να τους τραβήξεις την προσοχή, χρησιμοποίησε οπτικά βοηθήματα από την αρχή. Δεν υπάρχει 
κάτι πιο βαρετό από το να ξεκινάει μια παρουσίαση με μια μεγάλη εισήγηση. Οπότε, χρειάζεται να 
σχεδιάσεις προσεκτικά τη χρήση ποικίλων οπτικών βοηθημάτων. Μια ιδέα είναι να προετοιμάσεις 
μία βίντεο-παρουσίαση του εαυτού σου, η λεγόμενη ‘’Παρουσίαση σε Ασανσέρ.’’ 

Έπειτα, συνεχίζεις με οπτικά βοηθήματα που υποστηρίζουν το περιεχόμενο της παρουσίασής σου. 
Να εναλλάσσεσαι μεταξύ διαφάνειες PowerPoint, πίνακα, φυλλάδια και αστεία βιντεάκια για να 
κρατήσεις τον ενθουσιασμό ζωντανό.     
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“Πρόσεξε το ακροατήριο”
Αφού προετοιμάσεις τι θα πεις, πως θα χρησιμοποιήσεις οπτικά βοηθήματα, πως θα κάνεις καλή 
πρώτη εντύπωση και πως θα εκφράσεις τα συναισθήματα άγχους και ενθουσιασμού με ειλικρίνεια, 
είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις την εκπαίδευση. Στην επόμενη φάση, σκοπός σου είναι να κάνεις 
σύνδεση με το ακροατήριο και να προσαρμόσεις το στυλ παρουσίασης σου αναλόγως. Είναι εύκολο 
να ξεχάσεις τη διαπροσωπική σχέση η οποία είναι καθοριστική για ένα πετυχημένο εκπαιδευτικό 
αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, πρέπει να εστιάσεις σε πολλά πράγματα. Χρειάζεται να μείνεις 
προσηλωμένος στον σκοπό της παρουσίασης και τους εκπαιδευτικούς στόχους, αλλά ταυτόχρονα 
να δείχνεις ευαισθησία στο ακροατήριο. Τους καθήλωσες; Κατάφερες να τους κρατήσεις; Και 
τέλος, τους έπεισες; Δεν θα το μάθεις ποτέ αν δεν προσέχεις το ακροατήριό σου. 

“Μίλα με ενθουσιασμό και ξεκάθαρη άρθρωση”
Είναι σημαντικό να εκπέμπεις ενθουσιασμό και να αρθρώνεις με σαφήνεια. Αυτό όμως μπορεί 
να το βρεις δύσκολο στην εφαρμογή, εκτός εάν προετοιμαστείς και εξασκηθείς. Έχεις ακούσει 
ποτέ τον εαυτό σου να κάνει παρουσίαση; Ακούγεσαι όσο ενθουσιασμένος νομίζεις ή ακούγεται 
η φωνή σου όλο και πιο μονότονη καθώς προχωράς; Έχεις ποτέ αισθανθεί ότι η φωνή σου 
γίνεται μουρμουριστή;  Το ρίσκο του να συμβεί αυτό είναι αναπόφευκτο. Εδώ θα βρεις κάποιες 
προληπτικές συμβουλές:
 –   Να γνωρίζεις το θέμα παρουσίασης πολύ καλά. 
 –   Να γνωρίζεις το ακροατήριο. Αν είναι δυνατόν, μάθε πληροφορίες για την ομάδα εκ των 

προτέρων.
 –   Να κάνεις εξάσκηση σε καθρέφτη.
 –   Να ηχογραφήσεις τον εαυτό σου σε μια παρουσίαση και να παρακολουθείς την πρόοδό σου.
 –   Να χωρίσεις την παρουσίασή σου σε μικρότερες εισηγήσεις.

Καλή επιτυχία στις πρόβες και στη βελτίωση των δεξιοτήτων παρουσίασης. Και τώρα προχωράμε 
σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Κρατήσου!
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4.2 Πως να διευκολύνεις 

Ως εκπαιδευτής, μία από τις δουλειές σου είναι να διευκολύνεις την εκπαιδευτική συνεδρία. 
Είναι μια δουλειά η οποία απαιτεί προετοιμασία. Αν είσαι απροετοίμαστος, θα νιώθεις σαν να 
έχεις βουτήξει στα βαθιά χωρίς να ξέρεις κολύμπι. Η προετοιμασία είναι κρίσιμη. Ακολουθούν 
κάποιες γενικές αλλά χρήσιμες συμβουλές για το πως να προετοιμάσεις και να εφαρμόσεις τη 
διευκόλυνση. Επίσης θα γνωρίσεις έναν αρχιτέκτονα, έναν πιλότο και έναν ξεναγό.

Τι είναι η διευκόλυνση; Η διευκόλυνση είναι πραγματικά εντελώς διαφορετική από την παρουσίαση. 
Ως διευκολυντής είσαι μέλος της ομάδας και όλα τα μέλη είναι εξίσου σημαντικά. Ο ρόλος σου είναι 
να φροντίσεις τους κανόνες. Μπορεί να είσαι υπεύθυνος να καθορίσεις πως η ομάδα θα επικοινωνεί 
και πως θα γίνονται τα διαλείμματα (ώρα και διάρκεια). Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να οργανώσεις 
τις συνεδρίες, το περιεχόμενό τους καθώς και τις μεθόδους καταιγισμού ιδεών. 

Αυτό είναι εύκολο όταν δουλεύεις με μια καλή ομάδα. Εξαρτάται από εσένα να τους κρατήσεις το 
ενδιαφέρον και να είναι ανοιχτοί σε συζήτηση.

Το πιο σημαντικό στοιχείο για να βεβαιωθείς ότι εκτιμάς πραγματικά τους συμμετέχοντες, είναι 
να τους γνωρίσεις πριν ξεκινήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μπορείς να προετοιμαστείς 
μαθαίνοντας τι είδους αναπηρία ή κατάσταση υγείας έχουν. Είναι μια ομοιογενής ομάδα στην οποία 
έχουν ένα είδος αναπηρίας ή την ίδια κατάσταση υγείας, ή είναι μια μικτή ομάδα διαφορετικών 
ειδών αναπηριών; Για την καλύτερη προετοιμασία, χρησιμοποίησε τις γνώσεις που απέκτησες στην 
Ενότητα 1 του Εγχειριδίου. Εδώ έμαθες για τις διάφορες αναπηρίες, αλλά το πιο σημαντικό που 
έμαθες ήταν η σπουδαιότητα της συμπεριληπτικής νοοτροπίας.

Επιπλέον, η Ενότητα 4 για την επικοινωνία θα είναι χρήσιμη για τους σκοπούς της διευκόλυνσης. 
Πρέπει να ξέρεις πως να προσαρμόζεσαι στον τρόπο επικοινωνίας του συμμετέχοντα, προκειμένου 
να λάβεις υπόψη πλήρως την έκφραση και τις ενδείξεις του. Επιπλέον, ο δικός σου τρόπος 
επικοινωνίας θα ενισχύσει το αίσθημα αμοιβαίου σεβασμού, ελευθερία της επιλογής και του λόγου 
μέσα σε μια ασφαλή, προβλέψιμη και θετική ατμόσφαιρα. Με αυτόν τον τρόπο, η διευκόλυνσή σου 
θα ενισχύσει την ευκαιρία του συμμετέχοντος να κάνει τις δικές του ανακαλύψεις και να μάθει 
πολύτιμες δεξιότητες και ικανότητες.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του διευκολυντή; 

Ως διευκολυντής δείχνεις γνήσιο σεβασμό για τους συμμετέχοντες. 
Δεν υπάρχει λόγος να προσποιηθείς. Η εκτίμηση πρέπει να είναι πραγματική και ειλικρινής. 

Ακολούθως, αποκτάς αμοιβαίο σεβασμό και πραγματική φιλία. Εξασφαλίζεις την ελευθερία  
της επιλογής και της έκφρασης. 

Θεωρείς την έκφραση των συμμετεχόντων σημαντική, καθώς και τις άλλες τους ενδείξεις. 

Κάνε ότι καλύτερο μπορείς για να δημιουργήσεις μια θετική ατμόσφαιρα. 
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Η προετοιμασία για τη γνωριμία των συμμετεχόντων θα είναι επίσης μέρος της δουλειάς που 
κάνεις όταν οργανώνεις το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Λεπτομερής περιγραφή υπάρχει αργότερα σε 
αυτήν την ενότητα και θα δείτε τελικά την πλήρη εικόνα του τι έχετε διαβάσει και μάθει κατά τη 
διάρκεια αυτής της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Ένας αρχιτέκτονας, ένας πιλότος και ένας ξεναγός
…μπαίνουν σε ένα μπαρ…. Όχι, σοβαρά, ο διευκολυντής αναλαμβάνει αυτούς τους τρεις ρόλους 
στη διαδικασία διευκόλυνσης. Ο αρχιτέκτονας κάνει τον σχεδιασμό και την προετοιμασία. 
Ο πιλότος ελέγχει τις συνεδρίες και φροντίζει να κρατάει καλή πορεία. Ο ξεναγός είναι το 
ασφαλές καταφύγιο που επιδεικνύει αυτοπεποίθηση και ηγετικό ρόλο ακόμα κι αν η ομάδα βιώνει 
αναταράξεις. Θυμήσου, ο πιλότος και ο ξεναγός εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αρχιτέκτονα. 
Αυτό σημαίνει ότι η φάση του σχεδιασμού είναι κρίσιμη για το τελικό αποτέλεσμα.

Η φάση του Αρχιτέκτονα – προετοιμασία και σχεδιασμός
Ως διευκολυντής, το καθήκον σου είναι να προετοιμάζεις εκπαιδευτικές συνεδρίες τις οποίες 
οι συμμετέχοντες βρίσκουν ενδιαφέρουσες και τους κινητοποιούν. Με αυτόν τον τρόπο οι 
συμμετέχοντες θα αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευκαιρία μάθησης που παρέχει η συνεδρία. Για να 
προετοιμαστείς, πρέπει να ορίσεις με σαφήνεια τον σκοπό κάθε συνεδρίας. Πρέπει να βεβαιωθείς 
ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στον καθορισμό της εκπαίδευσης έχουν τις ίδιες προσδοκίες. Ποιες θα 
είναι οι ευθύνες του συν-εκπαιδευτή και γιατί; Ποιες θα είναι οι ευθύνες σου και γιατί;

Για να αποκτήσεις μια σαφή εικόνα, είναι βοηθητικό να θέσεις έναν ξεκάθαρο στόχο για την 
εκπαιδευτική συνεδρία. Επίσης, είναι καλή ιδέα να έχεις μέθοδο μέτρησης για να παρακολουθείς  
την πορεία του προσδοκώμενου αποτελέσματος. Ο τρόπος που θα επιλέξεις, θα καθοδηγείται 
κυρίως από τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Πώς μπορείς να βεβαιωθείς ότι οι συμμετέχοντες 
έχουν επίγνωση του στόχου; Και πώς μπορείς να τους κάνεις να συμμετάσχουν στη σύναψη μιας 
συμφωνίας για την επίτευξη του στόχου;

Ως διευκολυντής της εκπαίδευσης συν-εκπαιδευτών και υποστηρικτών ομότιμων, πρέπει να 
προγραμματίσεις και πέρα από τη συγκεκριμένη ημέρα. Το καλύτερο είναι να σχεδιάσεις ολόκληρο 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκ των προτέρων. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα επισκόπησης και 
ελέγχου, και έχει καθησυχαστική επίδραση στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, όταν έχεις μια συνολική 
επισκόπηση, μπορείς να κάνεις προσαρμογές και τυχόν απαραίτητες αλλαγές καθώς προχωρά η σειρά 
των εκπαιδεύσεων, χωρίς να χάσεις τον έλεγχο της επίτευξης του στόχου και του αποτελέσματος.   

Με αυτόν τον τρόπο είσαι προετοιμασμένος για το απροσδόκητο και σε πλήρης ετοιμότητα να 
παραμείνεις ανοιχτός στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Ίσως θα χρειαστεί να αφήσεις το καλά 
προετοιμασμένο σχέδιό σου, αλλά αυτό είναι εντάξει γιατί έχεις τον έλεγχο. Αυτό σου δίνει τη 
δυνατότητα να παραμείνεις ανοιχτός, ειλικρινής και αυθεντικός απέναντι στους συμμετέχοντες σου. 
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του έργου διευκόλυνσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να σε 
εμπιστεύονται για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις συνεδρίες και ολόκληρο το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Δεδομένο ότι η φάση του σχεδιασμού και της προετοιμασίας απαιτεί χρόνο, φρόντισε να αφήσεις 
αρκετό χρόνο για αυτό. Θυμήσου να αφήνεις χρόνο για αξιολόγηση και αναδιάρθρωση του σχεδίου 
καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριών.  
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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας διευκόλυνσης;

Γνώρισε του συμμετέχοντες
–   Εστίασε στους ανθρώπους και προσπάθησε να κατανοήσεις ποιοι είναι.
–   Τι είδος αναπηρία έχει ο καθένας;
–   Γνωρίζονται οι συμμετέχοντες μεταξύ τους από πριν;

Καθόρισε τον σκοπό
–   Χρειάζεσαι μια ξεκάθαρη ιδέα του σκοπού της συνεδρίας.
–    Εξασφάλισε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στον καθορισμό του προγράμματος  

μοιράζονται τις ίδιες προσδοκίες.

Θέσε σαφή στόχο
–    Οργάνωσε μια μέθοδο μέτρησης για να παρακολουθείς ή να επανεκτιμήσεις το 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα της εκπαίδευσης.
–    Βεβαιώσου ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τον στόχο και συμμετέχουν στη σύναψη 

συμφωνίας για την επίτευξη του στόχου.

Σχεδίασε για περισσότερο από μία μέρα
–   Φτιάξε πλάνο για όλες τις συνεδρίες εκ των προτέρων.

Προετοιμάσου για το απροσδόκητο
–   Μείνε ανοιχτός στις ανάγκες των συμμετεχόντων.
–   Ίσως θα χρειαστεί να αφήσεις το καλά προετοιμασμένο πλάνο σου, αλλά δεν πειράζει.
–   Μείνε ανοιχτός, ειλικρινής και αυθεντικός με τους συμμετέχοντες σου.

Η φάση του Πιλότου – η διαδικασίας διευκόλυνσης
Η διαδικασία της διευκόλυνσης αποτελείται από τρία μέρη. Για να μείνετε στο σχέδιο πτήσης, όπου  
η συνεδρία είναι η πτήση, το πρώτο μέρος είναι η απογείωση, το δεύτερο είναι το πορεία και το 
τρίτο είναι η προσγείωση. Αλλιώς, η εισαγωγή, η εξήγηση και η ολοκλήρωση. Ο πιλότος ελέγχει το 
ταξίδι και κρατά μια σταθερή κατεύθυνση για να φτάσει στην ώρα του. Ο πιλότος φροντίζει επίσης 
να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες πριν φτάσει η ομάδα στη συνεδρία.
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Πρώτα όμως, κάποια βασικά βήματα προετοιμασίας για τον πιλότο πριν την απογείωση: 
 –   Η αίθουσα να είναι καθαρή και τακτοποιημένη. 
 –   Το τσάι, ο καφές και τα φλυτζάνια να είναι έτοιμα.
 –   Όλα τα απαραίτητα φυλλάδια και οι δραστηριότητες να είναι τυπωμένα και έτοιμα  

για διανομή.
 –   Ο χαρτοπίνακας ή λευκός πίνακας με μαρκαδόρους διαφόρων χρωμάτων είναι όλα  

έτοιμα (και λειτουργούν!).
 –   Ο προτζέκτορας να είναι ελεγμένος ότι λειτουργεί και να υπάρχει σταθερή σύνδεση  

στο διαδίκτυο.
 –   Ενημέρωσε τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, για παράδειγμα, τον τεχνικό υποστήριξης,  

ή αυτός που θα κρατάει τις σημειώσεις ή τον χρόνο.

Τώρα, οι συμμετέχοντες αρχίζουν να φτάνουν. Ο πιλότος τους χαιρετά όλους με χειραψία ή χτύπημα 
αγκώνων (λόγω Covid), χαμογελά, κάνει βλεμματική επαφή και ανταλλάζουν ονόματα. Ο πιλότος 
ξαναλέει το όνομα του συμμετέχοντα για να βοηθήσει να το θυμηθεί αργότερα. Για παράδειγμα, 
«Χαίρομαι που σε γνωρίζω, Πέτρο. Παρακαλώ καθίστε.’

Η απογείωση
Όταν όλοι έχουν καθίσει, ο πιλότος ξεκινά τη συνεδρία. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να 
κάνεις την απογείωση και την ανάβαση όσο το δυνατόν πιο ομαλή.
 –  Καλωσόρισε την ομάδα λέγοντας το όνομά σου και λίγα πράγματα για τον εαυτό σου.
 –  Δείξε την ατζέντα, εξήγησε τον ρόλο σου ως διευκολυντή και απάντησε σε ερωτήσεις.
 –  Αποσαφήνισε που ‘πηγαίνει’ η ομάδα και τον χάρτη για να φτάσετε εκεί.
 –   Αφιέρωσε χρόνο για να γνωρίσεις τα άτομα της ομάδας κάνοντας μία-δύο 

δραστηριότητες ζεστάματος.
 –  Γνωστοποίησε στην ομάδα το περιεχόμενο της συγκεκριμένης συνεδρίας.
 –   Κάντε μια δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών σχετικά με το θέμα για να προσδιορίσεις  

το επίπεδο γνώσεων τους.

Το ταξίδι
Όταν ο πιλότος φτάσει στο υψόμετρο πτήσης, ο αυτόματος πιλότος λειτουργεί και ο ξεναγός 
αναλαμβάνει. Ορισμένα στοιχεία όμως εξακολουθούν να εξαρτώνται από τον πιλότο. Συγκεκριμένα 
σε περίπτωση αναταράξεων. Τότε ο πιλότος και ο ξεναγός πρέπει να συνεργαστούν.

Τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με δημοκρατικό τρόπο. Ο ξεναγός διασφαλίζει ότι η 
διαδικασία προχωράει καλά και ο πιλότος χειρίζεται τις διορθώσεις εν μέσο πτήσης και ίσως την 
αλλαγή κατεύθυνσης χωρίς να χάσει τον τελικό στόχο. Ο πιλότος μπορεί να το κάνει αυτό λόγω 
του σχεδιασμού του αρχιτέκτονα και με τη βοήθεια της σχετικής κρίσης του ξεναγού. Φρόντισε 
να αξιολογήσεις το αποτέλεσμα της προβληματικής κατάστασης σε περίπτωση που χρειαστεί 
προσαρμογή σε μελλοντικές συνεδρίες.

Η προσγείωση 
Ο πιλότος ενημερώνει τον ξεναγό ότι η κατάβαση έχει ξεκινήσει και ο ξεναγός κάνει τις 
απαραίτητες προετοιμασίες για την προσγείωση. Ο πιλότος αναλαμβάνει και φροντίζει οι 
συμμετέχοντες να συνοψίσουν όσα έμαθαν και αν αυτά ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες 
τους. Ο πιλότος παρουσιάζει τα μετρήσιμα αποτελέσματα της συνεδρίας, για να δείξει ότι οι 
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συμμετέχοντες βρίσκονται στο σωστό δρόμο. Τυχόν αλλαγές πρέπει να περιλαμβάνονται.  
Για το κλείσιμο, ο πιλότος δίνει μια προεπισκόπηση του περιεχομένου της επόμενης συνεδρίας  
και υπενθυμίζει στην ομάδα το συνολικό στόχο του προγράμματος.

Ο πιλότος ευχαριστεί την ομάδα για την παρουσία τους και τους εύχεται καλή μέρα. Το αεροσκάφος 
προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Η φάση του Ξεναγού – εφαρμογή
Όπως γνωρίζεις ήδη έχοντας διαβάσει το παραπάνω κείμενο, το κύριο καθήκον του ξεναγού 
είναι κατά τη διάρκεια της «πτήσης». Ωστόσο, ο ξεναγός είναι πάντα σε εγρήγορση και έτοιμος 
να παρέμβει κατά την απογείωση και την προσγείωση, καθώς και κατά τον σχεδιασμό του 
αρχιτέκτονα ώστε να διασφαλίσει την ευημερία της ομάδας ανά πάσα στιγμή. Η υπερδύναμη του 
ξεναγού είναι η ικανότητα προσαρμογής. Στην εργασία με άτομα με διαφορετικές ανάγκες, λόγω 
αναπηρίας, αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας.

Εν ολίγοις, ο ξεναγός καθοδηγεί την ομάδα, μεταδίδει εμπιστοσύνη, προτρέπει τους συμμετέχοντες 
να προβληματιστούν και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες και πρακτικές ασκήσεις.

Ωστόσο, ίσως θέλεις να σκεφτείς πως θα ισορροπήσεις τους τρεις διαφορετικούς ρόλους 
ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαφορά μεταξύ των τριών όταν είναι ενεργοί οι ρόλοι.  
Η διαχείριση εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα, από την ικανότητά σου να προσαρμόζεσαι και 
τον βαθμό στον οποίο αντιμετωπίζεις αντίσταση στην αλλαγή. Η ικανότητά σου να προσαρμόζεσαι 
βελτιώνεται με εξάσκηση, προβληματισμό και γνώση. Αυτό ακριβώς κάνεις τώρα, παρακολουθώντας 
αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Οι προηγούμενες ενότητες 1– 5 σε αυτό το εγχειρίδιο 
σου έχουν δώσεις γνώσεις για να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, θα 
αναπτύσσεται συνεχώς αυτή η ικανότητα κατά τη διάρκεια των μελλοντικών σου συνεδριών.

Στη συνέχεια, η διαδικασία διευκόλυνσης περιλαμβάνεται στην ενότητα που αφορά τις 
τεχνικές καταιγισμού ιδεών. Είναι χρήσιμο να ξεκινάς κάθε υπό-ενότητα με μια δραστηριότητα 
καταιγισμού ιδεών για το θέμα, για να μάθεις τι γνωρίζουν ήδη οι συμμετέχοντες. Σε κάθε ομάδα  
συμμετεχόντων, όλοι έχουν κάποιες εμπειρίες και μπορεί να έχουν ολοκληρώσει παρόμοια 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Ζητώντας από τους συμμετέχοντες να κάνουν καταιγισμό ιδεών με 
μια ερώτηση όπως «Τι γνωρίζετε για .....;» , θα αποκτήσεις μια ιδέα για όσα ήδη γνωρίζουν (και δεν 
γνωρίζουν). Αυτό θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο για όλους. Θα είσαι σε θέση να εστιάσεις στη 
γνώση που δεν έχουν και να την αναπτύξεις.

Προσαρμοστικότητα

Αντίσταση 
στην αλλαγή



132

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

4.3 Τεχνικές Καταιγισμού Ιδεών 

Τώρα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου όταν ακούς τη φράση «καταιγισμός 
ιδεών»; Και ποιο είναι το δεύτερο και το τρίτο; Γράψε τη φράση «καταιγισμός ιδεών» και κύκλωσέ 
την. Μετά γράψε τα τρία πράγματα που σκέφτηκες γύρω από την κυκλωμένη φράση. Κύκλωσε 
αυτά τα τρία και στη συνέχεια σύνδεσε τον κάθε κύκλο με μια γραμμή στην κυκλωμένη φράση 
«καταιγισμός ιδεών». Έχεις σχεδόν δημιουργήσει ένα μοντέλο για το πώς οι περισσότεροι 
άνθρωποι απεικονίζουν τον «καταιγισμό ιδεών».  Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.  Τώρα θα εξετάσεις 
τον «καταιγισμό ιδεών» από την οπτική γωνία του διευκολυντή.

Ο αρχιτέκτονας σχεδιάζει και προετοιμάζει τις δραστηριότητες καταιγισμού ιδεών σύμφωνα με  
τα χαρακτηριστικά της ομάδας.
 –  Ποιο θέμα ή ζήτημα είναι κατάλληλο για καταιγισμό ιδεών;
 –  Ποιος είναι ο σκοπός του καταιγισμού ιδεών για το συγκεκριμένο θέμα ή ζήτημα;
 –   Ποια τεχνική καταιγισμού ιδεών θα ταιριάξει καλύτερα στην ομάδα; (υπάρχει λίστα 

παρακάτω)
 –  Γιατί αυτή η τεχνική ταιριάζει καλύτερα στην ομάδα;
 –   Καθόρισε τον αριθμό συμμετεχόντων που είναι κατάλληλος για καταιγισμό ιδεών σε 

μικρές ομάδες.
 –  Δημιούργησε ένα χρονοδιάγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των συμμετεχόντων
 –   Αποφάσισε σε ποια χρονική στιγμή πρέπει να προγραμματιστεί ο καταιγισμός ιδεών  

κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Ο πιλότος κάνει όλες τις πρακτικές ρυθμίσεις και διατηρεί τη δομή.
 –  Συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα υλικά (σημειώματα post-it, φυλλάδια).
 –  Βεβαιώσου ότι κάθε τραπέζι είναι εξοπλισμένο με στυλό, μαρκαδόρους, χαρτί.
 –  Επικοινώνησε με σαφήνεια τι πρόκειται να κάνουν οι ομάδες.
 –  Επικοινώνησε με σαφήνεια το πλάνο για τα διαλείμματα.
 –  Υπενθύμισε τους κανόνες ομαδικής συμπεριφοράς στους συμμετέχοντες.
 –  Δείξε τι πρέπει να κάνει η ομάδα.
 –  Ξεκίνησε τη διαδικασία της ομάδας.

Ο ξεναγός παρακολουθεί και προσαρμόζεται στις ανάγκες της ομάδας και στις ανάγκες του κάθε 
ατόμου.
 –  Παρατήρησε την ομάδα.
 –  Παρατήρησε το άτομο.
 –  Παρατήρησε τις αλληλεπιδράσεις.
 –  Περπάτησε στην αίθουσα ανάμεσα στα ομαδικά τραπέζια.
 –  Ανέλυσε – τι θα συμβεί στη συνέχεια;
 –  Επεμβαίνεις εάν χρειαστεί.
 –  Απαντάς σε ερωτήσεις.
 –  Κάνε ερωτήσεις για να κρατήσεις τους συμμετέχοντες σε καλό δρόμο.
 –  Μην χάνεις ποτέ την επισκόπηση.
 –  Νιώσε την ατμόσφαιρα.
 –  Κάνε τις απαραίτητες προσαρμογές.
 –  Συζήτησε με τον πιλότο για να παραμείνετε στον στόχο.
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Όπως φαίνεται, ο ξεναγός είναι αρκετά απασχολημένος κατά τη διάρκεια του καταιγισμού ιδεών. 
Ο αρχιτέκτονας θα πρέπει να το εξετάσει προσεκτικά κατά τον σχεδιασμό. Ρεαλιστικά, για πόσο 
ώρα μπορεί ο ξεναγός να μένει σε εγρήγορση; Καθώς είσαι όλοι αυτοί, ο αρχιτέκτονας θα πρέπει να 
ξέρει, σωστά;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει μια συνεδρία με καταιγισμό ιδεών. Ο κατάλογος με προτάσεις 
παρακάτω δεν είναι εξαντλητικός, οπότε δείτε την ακόλουθη παραπομπή:
https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/ 

(Λήψη 24/01/2022). Εδώ θα βρεις περισσότερες ιδέες και μπορείς να επιλέξεις την πιο κατάλληλη 
για την ομάδα σου.

4.4 Αναστοχασμός

Η παρουσίαση υλικού μπορεί να είναι μέρος της διαδικασίας διευκόλυνσης. Σκέψου με ποιον τρόπο 
οι δύο προσεγγίσεις διαφέρουν μεταξύ τους και με ποιον τρόπο μοιάζουν.

Στη διάρκεια αυτού του προγράμματος, μπορεί να είχες διαφορετικούς εκπαιδευτές σε ρόλους 
παρουσιαστών και διευκολυντών. Σκέψου με ποιον τρόπο αναγνωρίσατε τις διαφορετικές 
στρατηγικές που χρησιμοποίησαν.

Σκέψου τι έμαθες κατά τη διάρκεια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, τις ενότητες 1 – 5, 
και σκέψου πως μπορείς να διευκολύνεις μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών για να ανταποκριθείς 
στις διαφορετικές ανάγκες που μπορεί να έχουν οι συμμετέχοντες.

‘Mind map 
(Χάρτης του νου)’

παραδοσιακό

‘Τα 5 Γιατί’ ανακάλυψε το κεντρικό λόγο του ζητήματος  
(Δραστηριότητα 5.2.2)

‘Έξι σκεπτόμενα 
καπέλα’

addresses every way of looking at an issue

‘Round-Robin’ συμπεριλαμβάνει όλους, κανείς δεν κρύβεται

‘SWOT Analysis’ βοηθάει στην εστίαση των θετικών και αρνητικών στοιχείων 
του ζητήματος

‘Star bursting’ στρατηγική που δημιουργεί ερωτήματα (Τι, Γιατί, Ποιος, Που, 
Πότε, Πως)

https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/
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5. Εργαλεία του εκπαιδευτή
Μέχρι τώρα έχεις διαβάσει και μάθει τη θεωρία σχετικά με το πώς να γίνεις εκπαιδευτής στο 
πρόγραμμα Train the Competent. Αυτό το κεφάλαιο, ωστόσο, θα παρέχει πρακτικές πληροφορίες 
σχετικά με την Εργαλειοθήκη του Εκπαιδευτή. Στον ρόλο σου ως εκπαιδευτής, πάντα φέρνεις 
την εργαλειοθήκη μαζί σου. Η εργαλειοθήκη περιέχει μια ποικιλία λεκτικών και επικοινωνιακών 
εργαλείων, επειδή η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό εργαλείο. Λάβε υπόψη ότι η οπτική 
απεικόνιση και η γραφή είναι επίσης τρόποι επικοινωνίας. Η εργαλειοθήκη είναι εφαρμόσιμη σε 
κάθε προσέγγιση που μπορείς να επιλέξεις στην εκπαίδευση, είτε παρουσιάζεις, είτε διευκολύνεις 
είτε απλώς μιλάς με τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.   

5.1 Η Εργαλειοθήκη του Εκπαιδευτή

Τα λεκτικά εργαλεία – τι μπορείς να πεις και πώς και γιατί.
Φαντάσου τον εαυτό σου να εκπαιδεύει μια ομάδα στην Ενότητα 2 για την Αυτογνωσία και τον 
Αναστοχασμό. Με τους συμμετέχοντες σκοπεύεις να κάνουν καταιγισμό ιδεών ή να εξερευνήσουν 
την έννοια της «Ποιότητα Ζωής».

Ξεκινάς  με μια ερώτηση «Τι είναι η Ποιότητα Ζωής;». Η ομάδα δίνει μερικές απαντήσεις, αλλά 
θέλεις να το εξερευνήσουν πραγματικά. Έτσι, θέτεις μια διευκρινιστική ερώτηση «Τι ακριβώς 
πιστεύετε ότι σημαίνει Ποιότητα Ζωής;» Καθώς η ομάδα συλλογίζεται, μπορείς να επιλέξεις  μια 
συγκεκριμένη ερώτηση «Πώς βλέπετε εάν κάποιος έχει καλή Ποιότητα Ζωής;» Όταν κάποιος 
δίνει ένα παράδειγμα, επαναδιατυπώνεις την απάντηση για να δημιουργήσεις κοινή κατανόηση. 
Λες: «Εννοείτε ότι αν κάποιος είναι χαρούμενος, έχει καλή ποιότητα ζωής;» Ο εκπαιδευόμενος 
επιβεβαιώνει και του δίνεις θετικά σχόλια «Ευχαριστώ, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον!»

Όταν  συνειδητοποιείς ότι κάποιος δεν εμπλέκεται πλήρως στη διαδικασία, μπορείς να επιλέξεις 
να παρέμβεις και να απευθυνθείς σε αυτούς τους εκπαιδευόμενους συγκεκριμένα, αλλά πρέπει να 
είσαι προσεκτικός/ή και να αναγνωρίζεις τυχόν αρνητικά σημάδια. Εάν επιλέξεις να μην παρέμβεις, 
μπορείς να δοκιμάσεις τη σιωπή ως τρόπο να προώθησης την εμπλοκή της ομάδας. Μετά τη 
σιωπή μπορείς να συνεχίσεις με το «Κολλημένο CD» που σημαίνει ότι απλά ρωτάς ξανά. Ο σκοπός 
είναι να αποκατασταθεί η εστίαση στο αρχικό θέμα και στη συνέχεια να παρέχεις βοήθεια. Δίνεις 
παραδείγματα π.χ. «Ξέρετε, σε μια άλλη ομάδα ανέφεραν ότι αν έχεις δουλειά, έχεις καλή ποιότητα 
ζωής». Όταν κάποιος απαντήσει σε αυτό, παρέχεις και πάλι θετική ανατροφοδότηση.

Η ομάδα συνεχίζει να εξερευνά το θέμα, αλλά νιώθεις ότι ξεφεύγει από τα όρια της έννοιας. 
Στη συνέχεια, μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις το ‘Reframing’( επαναπλαισίωση) : ‘Ποιος 
αισθάνεται την ανάγκη να καθορίσει τα όρια για τη συζήτηση;’ Για να διευρύνεις την ανάγκη για 
επαναπλαισίωση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ‘Slowdown (επιβράδυνση)’: ‘Περιμένετε λίγο, ας 
το δούμε άλλη μια φορά.’ Ένας άλλος τρόπος επιβράδυνσης είναι να παρέχεις μια «Σύνοψη». Αυτό 
θα βοηθήσει στη δομή και στο κλείσιμο της συζήτησης.  
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Τα λεκτικά εργαλεία – οι ερωτήσεις, οι καλές και οι κακές
Οι καλές ερωτήσεις:
Αυτές οι ερωτήσεις δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να κάνουν αυτό-ανακαλύψεις και 
να εξερευνήσουν την πορεία που ακολουθούν οι δικές τους ιδέες.
 –  Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου – οι ερωτήσεις που ξεκινούν από  π.χ., τι, ποιο, γιατί;
 –  Ουδέτερες ερωτήσεις.
 –  Ερωτήσεις που παρακινούν τους συμμετέχοντες.
 –  Σύντομες, εύστοχες και ακριβείς ερωτήσεις.
 –  Ερωτήσεις για όλη την ομάδα και όχι μόνο για μεμονωμένους συμμετέχοντες.

Οι κακές ερωτήσεις
Αυτές οι ερωτήσεις σπρώχνουν την ομάδα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτές αποτελούν 
εμπόδια, καθώς αναστέλλουν και περιορίζουν την προοπτική της ομάδας.
 –  Ρητορικές ερωτήσεις.
 –  Ερωτήσεις που επηρεάζουν ή οδηγούν σε μια κατεύθυνση.
 –  Ερωτήσεις κλειστού τύπου.
 –  Κατηγορηματικές ερωτήσεις.
 –  Ερωτήσεις που μπορεί να απαντηθούν μόνο από έναν επαγγελματία.

Έρώτηση

Λεκτικά  
εργαλεία

Περίληψη

Δόμηση

Επιβράδυν-
ση

Αναπλαισί-
ωση

Θετική 
ανατροφο-

δότηση

Παράδειγμα
Κολλημένο 

CD

Εμπλοκή

Παράφ ραση

Συγκε-
κριμένη 
ερώτηση

Ερώτηση  
διευκρίνι-

σης

Συγκεκρι-
μένη απεύ-

θυνση 

Σιωπή
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Τα μη λεκτικά εργαλεία – τι κάνεις και τι δεν κάνεις
Το πως συμπεριφέρεσαι όταν επικοινωνείς είναι σημαντικό. Ως εκπαιδευτής μπορεί να χρειαστεί 
να επιλέξεις τη συμπεριφορά σου προσεκτικά για να επιτύχεις το καλύτερο αποτέλεσμα στις 
συνεδρίες. Εδώ είναι μια λίστα μη λεκτικής επικοινωνίας που πρέπει να λάβεις υπόψη:

Ενεργητική ακρόαση: Όταν ακούς ενεργά, παραμένεις συγκεντρωμένος, παρόν και προσηλωμένος 
στο άτομο που μιλάει. Επιπλέον, αντικατοπτρίζεις τις δηλώσεις και την ψυχική κατάστασή του  
και παρέχεις περιλήψεις για να διατηρήσεις την κοινή κατανόηση και αντίληψη. Δεν πρέπει να  
διακόπτεις για να δώσεις τη δική σου σκέψη ή συναίσθημα ή διαφωνία για το θέμα.

Υποστηρικτικές κινήσεις: Η οπτική επαφή και το νεύμα με το κεφάλι είναι υποστηρικτικά σημάδια, 
ωστόσο όχι σε συνδυασμό με λάθος στάση του σώματος.

Στάση του σώματος: Είσαι χαλαρός, προσέχεις και γέρνεις ελαφρά προς τον άλλον, που βρίσκεται 
στο ίδιο επίπεδο με σένα. Δεν κάθεσαι με τα χέρια σταυρωμένα ή τα χέρια πίσω από το κεφάλι, 
γέρνοντας προς τα πίσω και τα πόδια απλωμένα. Και δεν κοιτάς τον άλλον από ψηλά.

Τα λεκτικά εργαλεία – οπτικοποίηση, ενίσχυση των λεκτικών εκφράσεων
Η χρήση οπτικών βοηθημάτων κάνει ορατή τη ροή μιας συζήτησης, αυξάνει τη συγκέντρωση και 
την προσοχή. Υπάρχουν ορισμένες συμβουλές για να κάνεις την οπτικοποίηση όσο το δυνατόν 
καλύτερη για την ομάδα.

Εξασφάλισε την ορατότητα όταν χρησιμοποιείς οθόνη ή προβολή. Η γραμματοσειρά πρέπει να είναι 
αρκετά μεγάλη ώστε να βλέπουν αυτοί που κάθονται στο πίσω μέρος της αίθουσας. Το κείμενο να 
είναι ορθογραφικά σωστό. Μην χρησιμοποιείς υπογράμμιση με έντονα χρώματα. Όταν γράφεις σε 
πίνακα, γράψε καθαρά, με απλή διάταξη, η οποία θα είναι εύκολα κατανοητή. Ο μαύρος μαρκαδόρος 
είναι ο πιο ευανάγνωστος όμως χρησιμοποίησε χρώματα για να επισημάνεις κείμενο και να 
τραβήξεις την προσοχή. Η οπτικοποίηση σκοπεύει στην υποστήριξη της προφορικής πληροφορίας. 

Γενικές συμβουλές για οπτικοποίηση:
 –  Οι συσχετισμοί σχεδιάζονται από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.
 –   Μια αφίσα ή μεγάλη κόλλα χαρτί, να αντιπροσωπεύει μόνο ένα θέμα ή μια σκέψη. Άφησε 

χώρο για προσθήκες.
 –  Η κάθε αφίσα χρειάζεται να έχει τίτλο στο πάνω μέρος.
 –  Για μεγαλύτερα κείμενα, χρησιμοποίησε μικρότερες υποενότητες.
 –   Όταν χρησιμοποιείς αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-it), να γράφεις κάθε ιδέα σε ξεχωριστό  

χαρτάκι, ώστε να μπορείς να τα ομαδοποιήσεις.
 –   Ορισμένα χρώματα μπορεί να συνδεθούν με κάποιες έννοιες ή νοημάτα. Για παράδειγμα, 

το πράσινο μπορεί να θεωρηθεί θετικό ενώ το κόκκινο αρνητικό.    
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6. Πώς να οργανώσεις μια εκπαίδευση
Επιτέλους, θα φανούν όσα έμαθες ως σύνολο. Θα μάθεις πως οργανώνεις μία εκπαίδευση. 
Θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα για το πως να προετοιμάσεις, να εκπαιδεύσεις και να 
επανεκτιμήσεις  τις εκπαιδευτικές συνεδρίες για συν-εκπαιδευτές και υποστηρικτές ομότιμων.   

6.1 Προετοιμασία
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η προετοιμασία είναι το κλειδί. Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία 
ως εκπαιδευτής στο πρόγραμμα Train the Competent, το πρώτο που κάνεις είναι να επικοινωνήσεις 
με τον εκπαιδευόμενο και να εξοικειωθείς με τις ανάγκες του και τους σκοπούς της εκπαίδευσης. 
Ο υποστηριζόμενος χρειάζεται έναν υποστηρικτή ομότιμων σε περιβάλλον εργασίας ή για τη 
μετάβαση μεταξύ εργασίας και σπιτιού ή κυρίως στο σπίτι; Ή ίσως ο υποστηριζόμενος χρειάζεται 
έναν υποστηρικτή  ομότιμων για τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Το επόμενο βήμα είναι να οργανώσεις τη συνάντηση με τους συμμετέχοντες. Πρέπει να 
εξοικειωθείς με το είδος των αναγκών που έχουν, τόσο ως ομάδα όσο και μεμονωμένα.

Όταν ξέρεις τι θέλει ο κάθε υποστηριζόμενος και ξέρεις ποιες ανάγκες έχουν οι συμμετέχοντες, 
το επόμενο βήμα είναι να βάλεις στόχους και προτεραιότητες. Πρώτα ορίζεις τους στόχους 
σύμφωνα με τις επιθυμίες των υποστηριζόμενων. Στη συνέχεια, ιεραρχείς τι χρειάζεται για να 
φτάσεις στους στόχους, σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Με βάση τη δουλειά που έκανες σχετικά με τους στόχους και τις προτεραιότητες, μπορείς τώρα 
να  επιλέξεις τη μεθοδολογία εκπαίδευσης. Μια ποικιλία προσεγγίσεων μπορεί να είναι σημαντική 
για ορισμένες ομάδες, ενώ άλλες ομάδες μπορεί να χρειάζονται σταθερότητα και ρουτίνα για 
να επιτύχουν το απαραίτητο μαθησιακό αποτέλεσμα. Ίσως μια ομάδα ωφελείται από τη μάθηση 
μέσω δραστηριοτήτων και μια άλλη ομάδα προτιμά παρουσιάσεις με συμπληρωματικά βίντεο και 
λιγότερες δραστηριότητες.

Τώρα είσαι έτοιμος να ολοκληρώσεις τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας. Με βάση το Βιβλίο 
Δραστηριοτήτων, επιλέγεις και σχεδιάζεις το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Ξέρεις πως να 
διαχειριστείς τις ανάγκες ώστε το μήνυμα να φτάσει στον παραλήπτη. Έτσι, προετοιμάζεις τις 
παρουσιάσεις PowerPoint, προγραμματίζεις τα διαλείμματα, προετοιμάζεις όλα τα φυλλάδια και 
πότε θα τα μοιράσεις και προετοιμάζεις την προσέγγιση διευκόλυνσής που θα χρησιμοποιήσεις.

6.2 Εκπαίδευση
Την πρώτη μέρα της εκπαίδευσης, φροντίζεις όλα να είναι τακτοποιημένα. Παρέχεις την 
εκπαίδευσή όπως έχεις προγραμματίσει, αλλά πρέπει να παρακολουθείς τις ανάγκες της ομάδας 
και να κάνεις τις απαραίτητες προσαρμογές. Διευκολύνεις τις ομαδικές δραστηριότητες, τις 
ασκήσεις και το ψυχόδραμα ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Επιπλέον, φροντίζεις να κρατάς σημειώσεις ή να βαθμολογείς κάποιο φύλλο δεδομένων, καθώς 
πρέπει να καταγράφεις σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τη στρατηγική αξιολόγησης. Στο 
τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ένα έντυπο αξιολόγησης στο οποίο 
φαίνονται τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα. 
 



138

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

6.3 Επανεκτίμηση (Follow-up)
Μετά την εκπαίδευση κάνεις μια εκτίμηση με βάση τις παρατηρήσεις και σημειώσεις σου, καθώς και 
τις τυχόν βαθμολογίες για να αξιολογήσεις τη συνεδρία και να προετοιμαστείς για την επόμενη. Για 
να κρατήσεις τους συμμετέχοντες συντονισμένους μεταξύ των συνεδριών, μπορείς να τους δώσεις 
εργασίες για το σπίτι για να εξασκηθούν σε αυτά που έμαθαν. Επιπλέον, δίνεις ένα σημείωμα με 
σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμούνται ή να προετοιμάσουν  πριν από την επόμενη συνεδρία.

Αναμεσά στις συνεδρίες, φροντίζεις να επικοινωνείς με τους υποστηριζόμενους (σε περίπτωση 
που είναι πελάτες) και τους ενημερώνεις για πρόοδο των συμμετεχόντων που τους αφορούν. 
Επίσης, δώσε την ευκαιρία στον κάθε συμμετέχοντα για μια συνάντηση μαζί σου μεταξύ των 
συνεδριών για να μετρήσεις περαιτέρω την εξέλιξη τους.

6.4 Πρακτική άσκηση, στην πραγματικότητα
Στην τελευταία φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος, πρέπει να σχεδιάσεις ευκαιρίες 
κατάρτισης για να   εξασκηθούν οι συμμετέχοντες σε πραγματικές καταστάσεις. Μπορείς είτε 
να τους δώσεις μια υποθετική κατάσταση προς διερεύνηση και εξάσκηση είτε να επιλεχθεί μια 
κατάσταση με βασισμένη στην πραγματική τους ζωή ή στον χώρο εργασίας τους.

Για παράδειγμα, ο σχεδόν εκπαιδευμένος συν-εκπαιδευτής μπορεί να προετοιμάσει ένα μέρος 
της εκπαίδευσης, υπό την επίβλεψή σου, την οποία θα πραγματοποιήσει στην επόμενη συνεδρία 
εκπαίδευσης. Στη διαδικασία της προετοιμασίας του συν-εκπαιδευτή πρέπει να είσαι διαθέσιμος 
για πρακτική καθοδήγηση και να παρέχεις υποστήριξη κατά την υλοποίηση.

Για τον υποστηρικτή ομότιμων, ένα παράδειγμα πρακτικής εξάσκησης θα μπορούσε να είναι να 
βοηθήσει έναν συνάδελφο/συμμαθητή να παραγγείλει μεσημεριανό γεύμα στην καφετέρια. Μπορεί 
να βρίσκεσαι στον χώρο εργασίας/εκπαίδευσης για να παρέχεις καθοδήγηση και υποστήριξη κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής.

–   Συνάντηση με πελάτη και συμμετέχοντες, προσδιορισμός των 
αναγκών τους.

–  Στοχοθεσία και προτεραιότητες
–  Επιλογή μεθοδολογίας εκπαίδευσης
–  Σχεδιασμός περιεχομένου εκπαίδευσης και τεχνικές λεπτομέρειες

Προετοιμασία

Εκπαίδευση

Επανεκτίμηση

–  Δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών
–  Παρουσιάσεις και διευκόλυνση ομαδικών δραστηριοτήτων
–   Καταγραφή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης  

και σημειώσεις μετά την εκπαίδευση
–  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων της μάθησης

–  Σημειώματα και φυλλάδια για το σπίτι
–  Εργασίες για το σπίτι
–  Συνεντεύξεις με πελάτες και συμμετέχοντες στο τέλος
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7. Πως να διαχειριστείς προβληματικές καταστάσεις;
Έφτασες στο τελευταίο κεφάλαιο! Έχεις σχεδόν τελειώσει την εκπαίδευση του προγράμματος Train the 
Competent για το πώς να εκπαιδεύεις συν-εκπαιδευτές και υποστηρικτές ομότιμων. Σε λίγο θα κάνεις 
μια εκπαίδευση μόνος σου. Αρχικά, ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πως να χειριστείς 
προβληματικές καταστάσεις. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι μπορεί να αντιμετωπίσεις προβληματικές 
καταστάσεις, οπότε καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος. Μπορείς να θεωρήσεις το ακόλουθο 
κεφάλαιο παρόμοιο με εγκυκλοπαίδεια και να το συμβουλεύεσαι κατά την εργασία σου ως εκπαιδευτής.    

7.1 Σενάρια με πιθανές λύσεις. 

Φαντάσου:
Την πρώτη  μέρα εκπαίδευσης αισθάνεσαι νευρικός και αγχωμένος. Επιπλέον, για κακή σου τύχη, 
χαλάει ο φορητός υπολογιστής σου. Δεν έχεις αποθηκεύσει την παρουσίαση σου αλλού παρά μόνο 
στην τοπική μονάδα δίσκου του υπολογιστή.

Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι:
Όταν προετοιμάζεις την εκπαίδευση, στείλε τις παρουσιάσεις και το πλάνο της συνεδρίας στο δικό 
σου e-mail. Τότε θα έχεις ένα εφεδρικό αντίγραφο. Μπορείς επίσης να τα αποθηκεύεις στο Google 
Drive ή σε άλλες λύσεις Cloud.

Φαντάσου:
Μαθαίνεις ότι όλη η ομάδα δεν θα φτάσει στην ώρα της, 3 συμμετέχοντες έχουν κολλήσει σε 
μποτιλιάρισμα.

Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι:
Ξεκίνησε μια εισαγωγική συζήτηση,  με καλή διάθεση, με τα μέλη της ομάδας που είναι παρόν. 
Στη συνέχεια, αναδιαμορφώσεις το χρονοδιάγραμμα. Ο χρόνος μπορεί να μειωθεί από τον 
προγραμματισμένο χρόνο για ένα «απροσδόκητο περιστατικό». Όταν φτάσουν οι καθυστερημένοι, 
άφησε τους να μπουν στη συζήτηση και ολοκλήρωσε τη με καλό τρόπο και ξεκίνησε από την αρχή 
με τη δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών.

Φαντάσου:
Η ομάδα εμφανίζεται στην ώρα της, αλλά οι συμμετέχοντες δεν πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν 
κάτι από την εκπαίδευση. Μόλις τους είπαν να κάνουν την εκπαίδευση και δεν το έχουν ζητήσει οι 
ίδιοι. Το κίνητρο και το ενδιαφέρον λείπουν.  

Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι:
Μπορείς να έχεις προετοιμάσει, μέσα στην εκπαίδευση, διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως 
δραστηριότητες ζεστάματος, αφηγήσεις, δυνατά παιχνίδια ρόλων που θα τους κάνουν να σκεφτούν  
και άλλες ασκήσεις που είναι διασκεδαστικές και θα τους κάνουν να γελάσουν. Σιγά σιγά, μπορείς 
να επανέλθεις στη θεματολογία και να ξεκινήσεις το πρόγραμμα σου.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Φαντάσου:
Δύο ή περισσότεροι από τους συμμετέχοντες μιλούν μεταξύ τους. Δεν επικεντρώνονται στη 
δουλειά της ομάδας.

Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι:
Τους πλησιάσεις και λες: «Πείτε την ιστορία που λέτε σε όλους σας, με ενδιαφέρει να ακούσω τις 
ιδέες σας». Μπορεί, ωστόσο, να μην υπάρχει ιστορία να μοιραστούν. Τότε το αφήνεις και ελπίζεις 
ότι θα συνειδητοποιήσουν το ζήτημα και θα αρχίσουν να προσέχουν. Σε περίπτωση που συνεχίσουν 
να συνομιλούν, αναδιοργανώνεις την ομάδα.

Φαντάσου:
Έχεις έναν «εξπέρ» συμμετέχοντα που πιστεύει ότι γνωρίζει όλο το περιεχόμενο καλύτερα από 
εσένα και όλους τους άλλους. Για κάθε θέμα που παρουσιάζεις, ο συμμετέχοντας αυτός πάντα έχει 
ένα σχετικό σχόλιο ή μια ιστορία.

Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι:
Δώσε το βήμα στον συμμετέχοντα, με ένα συγκεκριμένο θέμα να παρουσιάσει. Έπειτα ζητάς από 
τους άλλους σχόλια και ανατροφοδότηση.

7.2 Προβληματικές καταστάσεις και πιθανές λύσεις

Πρόβλημα: Κάνεις μια ερώτηση αλλά δεν λαμβάνεις απάντηση.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, σταματάς και σκέφτεσαι πως διατύπωσες την ερώτηση. Τη διατύπωσες 
σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων; Προσπάθησε να αναδιατυπώσεις την ερώτηση και δώσε 
ένα παράδειγμα για να τους βάλεις στο θέμα. Μπορείς επίσης να απευθυνθείς σε καθ’ έναν από τους 
συμμετέχοντες και να ρωτήσεις αν κατάλαβαν την ερώτηση. Μια άλλη λύση είναι να χωρίσεις την 
ομάδα σε μικρότερες ομάδες και ώστε να συζητήσουν την ερώτηση μεταξύ τους. Για κάποιες ομάδες, 
τα αστεία και το χιούμορ μπορεί να λειτουργήσουν ως τρόπος να ελαφρύνουν την κατάσταση. Ωστόσο, 
για άλλες ομάδες, τα αστεία και το χιούμορ μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία και εκνευρισμό.

Πρόβλημα: Κάνεις μια ερώτηση αλλά λαμβάνεις πάρα πολλές απαντήσεις.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να δώσεις αναγνώριση για την εμπλοκή τους. Στη συνέχεια, 
τους βοηθάς να οργανωθούν ζητώντας να σηκώνουν το χέρι τους και να περιμένουν τη σειρά 
τους. Ίσως κάποιοι από τους συμμετέχοντες θέλουν να έρθουν μπροστά και να γράψουν στον 
πίνακα. Γράψτε μια απάντηση τη φορά. Μετά, μπορείς να ζητήσεις από την ομάδα να συνοψίσει 
ή να κατηγοριοποιήσει τις απαντήσεις βάσει τη συνάφεια ή σπουδαιότητα και στη συνέχεια να 
επισημάνει τις 3 πιο σημαντικές απαντήσεις.

Πρόβλημα: Κάνεις μια ερώτηση αλλά λαμβάνεις εκτενή, ακατάλληλη απάντηση.
Ένα κόλπο εδώ είναι να δημιουργήσεις και να δώσεις μια περίληψη όπου επαναδιατυπώνεις και 
λες, «αυτό που θέλεις να πεις εν συντομία είναι ότι ...». Εναλλακτικά μπορείς να τον ρωτήσεις 
«Πώς θα το έλεγες αυτό πιο συνοπτικά;» ή να του ζητήσεις «Κάνε μία περίληψη με μια πρόταση». 
Εάν αυτό δεν  βοηθήσει, ευχαρίστησε τον συμμετέχοντα για τη συμβολή του και προχώρησε.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πρόβλημα: Οι συμμετέχοντες πλατειάζουν όταν απαντούν
Μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βάλουν ένα όριο στις απαντήσεις τους. Έτσι, λίγο πολύ και 
σκόπιμα, συνεχίζουν και δεν φτάνουν ποτέ στην ουσία. Το δύσκολο είναι να τους διακόψεις χωρίς 
να τους προσβάλεις. Το κόλπο, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να προλαμβάνεις το πρόβλημα. 
Μίλησε με τον συμμετέχοντα, που συνήθως μακρηγορεί, μετά από τη συνεδρία και εξήγησε ότι 
χρειάζεστε μια συμφωνία για το τι πρέπει να κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρότεινε ότι 
μπορείς να ενημερώνεις τον συμμετέχοντα σχετικά με την εξάντληση του χρόνου ομιλίας και 
συμφωνείστε για τον τρόπο με τον οποίο θα τον διακόπτεις για να τον ενημερώνεις ότι ο χρόνος 
έχει σχεδόν τελειώσει. Όταν συμβαίνει, μπορείς να κλείσεις ομαλά τον ‘λόγο’ του συμμετέχοντα 
λέγοντας: «Πολύ καλά, γράψτε το, μην το ξεχάσετε και θα επανέλθουμε στις ερωτήσεις σας μετά».

Πρόβλημα: Χρήση κινητού
Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση. Πείτε στην αρχή της συνεδρίας «Παρακαλώ απενεργοποιήστε 
τα κινητά σας». Αν δείτε κάποιον να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το κινητό του, ρωτήστε 
«Περιμένετε κάποιο σημαντικό μήνυμα ή κάτι άλλο;».

Για να εξηγήσεις γιατί η χρήση του τηλεφώνου είναι ακατάλληλη, πες «Είμαι βέβαιος ότι 
θα σας ενοχλούσε πολύ αν χτυπούσε το τηλέφωνό σας, και εμένα, γι’ αυτό σας ζητώ να το 
απενεργοποιήσετε».

Πρόβλημα: Κριτική ή αντίρρηση
Όταν αντιμετωπίζεις κριτική ή αντίρρηση από τους συμμετέχοντες, το κύριο μέλημά σου 
είναι να μην εμπλακείς σε αμυντική συζήτηση. Αντιθέτως, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς για να 
επαναπροσδιορίσεις την άποψη του συμμετέχοντος και να προσπαθήσεις να επιτύχεις μια κοινή 
κατανόηση. Με αυτόν τον τρόπο ο συμμετέχων αντιλαμβάνεται ότι παίρνεις το θέμα στα σοβαρά 
αντί να το απορρίπτεις. Όταν αντιμετωπίζεις αντιρρήσεις, θα πρέπει πρώτα να συναντήσεις τον 
συμμετέχοντα σε συναισθηματικό επίπεδο. Δείξε κατανόηση και άκουσε τι λέει. Προσπάθησε 
να εμπλέξεις την ομάδα στην εξεύρεση λύσεων. Για να αποτρέψεις την αντίρρηση, μπορείς να 
διατυπώσεις εσύ κάποιες αντιρρήσεις  και να επιχειρηματολογήσεις από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες προτού καν κάποιος από τους συμμετέχοντες έχει την ευκαιρία.

Πρόβλημα: Ανάληψη ελέγχου
Προσπάθησε να κάνεις χιούμορ για να ξεφύγεις από αυτό. Πρόσεξε να μην φανείς σαρκαστικός και 
ρώτησε εάν ο συμμετέχων μπορεί να αναλάβει, λέγοντας «Βλέπω ότι είστε πολύ έμπειρος σε αυτό, 
μπορείτε παρακαλώ να αναλάβετε αυτό το μέρος;»

Πρόβλημα: Διαχωρισμός κλικών 
Η καλύτερη συμβουλή είναι να αλλάξεις τις θέσεις που κάθονται με μια δραστηριότητα. Πες, 
«Το απόγευμα θα συνεχίσουμε με όλους να κάθονται εκεί που δεν έχουν καθίσει ή δίπλα σε 
έναν συμμετέχοντα στον οποίο δεν έχουν καθίσει». Για παράδειγμα, ζήτησε να σηκωθούν και να 
οργανωθούν ανάλογα με το ύψος, την πόλη που μένουν, τα κατοικίδια που έχουν («Όλοι όσοι έχουν 
γάτες, ελάτε να σταθείτε εδώ!»).
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πρόβλημα: Αποδιοπομπαίος τράγος
Αυτό μπορεί να αποτραπεί κατά τη διαμόρφωση των κοινών κανόνων της ομάδας, που 
διατυπώνονται νωρίς, στην 1η συνεδρία. Ο καθένας μπορεί να κάνει ένα λάθος και δεν είναι 
σημαντικό ποιος το έκανε, αλλά η ομάδα να καταλήγει σε κοινές λύσεις. Παρακαλώ, θυμήσου: Ο 
Εκπαιδευτής δεν εκπροσωπεί  τη δικαιοσύνη!

Πρόβλημα: Πιθανό λάθος του Εκπαιδευτή
Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις εάν πραγματικά έχεις κάνει κάποιο λάθος. Εάν έκανες λάθος, ζήτησε 
συγγνώμη και δείξε τους ότι έμαθες από αυτό.

Πρόβλημα: Ενεργοί και παθητικοί συμμετέχοντες
Οι παθητικοί συμμετέχοντες μπορεί να χρειάζονται να τους κάνεις απευθείας ερωτήσεις και 
να τους βάλεις να κάνουν εργασίες σε μικρές ομάδες. Ίσως είναι καλή ιδέα να δώσεις ιδιαίτερη 
προσοχή σε αυτούς τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να κάνεις φιλίες 
μαζί τους. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, μπορείς να αναθέσεις στους παθητικούς 
συμμετέχοντες ειδικές εργασίες, όπως ο «ρόλος του παρατηρητή», προκειμένου να ανταποκριθούν 
εύκολα στην πρόκληση της συμμετοχής σε μεγάλες ομαδικές δραστηριότητες. Σημαντικό είναι να 
αναγνωρίζεις τους ενεργούς συμμετέχοντες, αλλά να αποτρέπεις να επισκιάζουν τους παθητικούς.

Πρόβλημα: Αρνητική διάθεση στην ομάδα
Αναρωτήσου, γιατί έχει συμβεί αυτό; Σκέψου εάν έχεις προετοιμαστεί σωστά σύμφωνα με τα 
κίνητρα συμμετοχής της ομάδας. Γιατί είναι εκεί; Ασχολήσου με μια δραστηριότητα που σχετίζεται 
με το κίνητρό τους να βρίσκονται εκεί. Και αργότερα μπορείς να χρησιμοποιήσεις την αλλαγή 
διάθεσης ως παράδειγμα στην εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες αναμφίβολα θα αντιμετωπίσουν 
παρόμοια προβλήματα κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης ή της υποστήριξης ομότιμων.

Πρόβλημα: Ύπαρξη, ή πιθανότητα δημιουργίας, αρνητικής σχέσης μεταξύ δύο άτομα
Κανόνας πρώτος: μην παίρνεις θέση. Πρέπει να παραμείνεις ουδέτερος και να στηρίζεις και τα 
δύο μέρη με τον ίδιο τρόπο. Η διαφωνία μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος να δημιουργηθεί μια 
νέα προοπτική. Προσπάθησε να το χρησιμοποιήσεις για μάθηση. Ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες 
να σταματήσουν τη συζήτηση και να συνεχίσουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, έχοντας την  
ελπίδα ότι το υπόλοιπο της συνεδρίας θα τους κάνει να ξεχάσουν ή να αλλάξουν γνώμη.

Πρόβλημα: Τεχνικά θέματα
Φώναξε «τον άνθρωπο». Πρέπει εκ των προτέρων να μάθεις ποιος είναι «ο άνθρωπος», δηλαδή 
ποιον να καλέσεις όταν η τεχνολογία σε δυσκολεύει. Επιπλέον, πρέπει να φτάνεις νωρίς, ώστε να 
έχεις τον χρόνο να αντιμετωπίσεις μια ενδεχόμενη κρίση. Αλλά προτού καλέσεις «τον άνθρωπό», 
δοκίμασε να επανεκκινήσεις το σύστημα.

Συγχαρητήρια, τώρα ολοκλήρωσες την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου.  Είσαι έτοιμος να 
εφαρμόσεις τις δεξιότητες που έμαθες. Σου ευχόμαστε καλή τύχη και πολλές υπέροχες συναντήσεις 
με συμμετέχοντες που επιθυμούν να γίνουν συν-εκπαιδευτές ή υποστηρικτές ομότιμων. Να θυμάσαι 
πόσο εξαιρετικά σημαντική και πολύτιμη είναι η εργασία σου και ότι θα επηρεάσει θετικά τη ζωή 
πολλών ανθρώπων με αναπηρίες που δυσκολεύονται να αποκτήσουν  εργασία.

Σε ευχαριστούμε για τη σκληρή δουλειά και την προσπάθειά σου να φτάσεις ως εδώ.


