
ΕΝΤΥΠΟ 1 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 

 Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να διαθέτει πολύ καλή γνώση του θέματος που θα 

εισηγηθεί. 

 Η προετοιμασία του εκπαιδευτή πρέπει να είναι άριστη. Μπορεί να εξασκηθεί 

μπροστά σε ομάδα γνωστών ή φίλων, ή μπροστά σε καθρέφτη ή ακόμα και να 

βιντεοσκοπηθεί για να δει και να ακούσει τον εαυτό του και να προβεί σε τυχόν 

βελτιώσεις. 

 Να μελετάται η ομάδα στην οποία απευθύνεται η εισήγηση: τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευομένων, οι εμπειρίες και οι γνώσεις τους. 

 Να ανακοινώνονται εξ αρχής οι στόχοι της εισήγησης και να διασυνδέονται με τις 

ανάγκες των συμμετεχόντων και τα οφέλη που θα αποκομίσουν. 

 Να διανέμονται εκ των προτέρων τα βασικά σημεία της εισήγησης ή αντίτυπα 

των διαφανειών που θα προβληθούν. 

 Ο εκπαιδευτής να ξεκινά εκπλήσσοντας ευχάριστα τους συμμετέχοντες και με 

τρόπο που να ελκύει την προσοχή τους. 

 Να μην διαβάζει την εισήγηση, αλλά να χρησιμοποιεί σημειώσεις που να του 

υπενθυμίζουν τα κύρια στοιχεία της. 

 Η εισήγηση να είναι σύντομη (15 με 20 λεπτά τη φορά) 

 Ο προφορικός λόγος του εκπαιδευτή χρειάζεται να είναι σαφής, με ξεκάθαρα 

μηνύματα. 

 Να χρησιμοποιεί χιούμορ. 

 Να αναφέρονται πολλά παραδείγματα. 

 Να χρησιμοποιείται υποστηρικτικά οπτικοακουστικό υλικό (διαφάνειες, ταινίες, 

μουσική, εικόνες, χαρτοπίνακα κτλ), διασφαλίζοντας την ανεμπόδιστη 

παρακολούθηση των συμμετεχόντων. 

 Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά στη μη λεκτική 

του επικοινωνία: τον τόνο της φωνής, την ταχύτητα του λόγου, τις κινήσεις του, 

τις παύσεις του, την κίνησή του μέσα στο χώρο. 

 Να παρατηρεί και να αναλύει ενεργητικά τη μη λεκτική επικοινωνία των 

συμμετεχόντων (αν προσέχουν, αν το θέμα τους φαίνεται ενδιαφέρον, αν έχουν 

ερωτήματα αλλά διστάζουν να διακόψουν, αν είναι αφηρημένοι, κτλ).  



 Να εφαρμόζεται η τεχνική της διαφραγματικής αναπνοής έτσι ώστε ο εκπαιδευτής 

να ακούγεται δυνατά και καθαρά χωρίς να κουράζεται. 

 Η όλη παρουσίαση του εκπαιδευτή πρέπει να εκπέμπει αυτοπεποίθηση, σιγουριά 

και ενθουσιασμό για το αντικείμενο. 

 Η εμφάνιση και το ντύσιμο του εκπαιδευτή να είναι κατάλληλο για το πλαίσιο της 

εκπαίδευσης και τον πληθυσμό-στόχο. 

 Να αποφεύγονται τα «εεε», κτλ. 

 Να αποφεύγεται η «ξύλινη» γλώσσα. 

 Να διατηρείται οπτική επαφή με όλη την ομάδα των εκπαιδευομένων και να 

εφαρμόζεται η «τεχνική του φάρου» (π.χ. αν η ομάδα είναι καθισμένη σε διάταξη 

Π ο εκπαιδευτής να ξεκινά την οπτική επαφή από το πρώτο μέλος που κάθεται 

στο αριστερό άκρο, να περνά με το βλέμμα του από το κάθε ένα μέλος ξεχωριστά 

και να καταλήγει στο άτομο που κάθεται πρώτο από δεξιά). 

 Να ζητά ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της 

εισήγησης.  

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ 

 

 Δε γίνεται κριτική όσο παρουσιάζονται οι ιδέες. 

 Ο εκπαιδευτής πρέπει να φροντίσει να νιώσουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι άνετα να 

συμμετάσχουν στη συζήτηση. 

 Ο εκπαιδευτής πρέπει να προσέξει να μην πλατειάσει ο καταιγισμός και να μην 

διολισθήσει σε επίδειξη φαντασίας ή μη δημιουργική παράθεση ιδεών. 

 Ο εκπαιδευτής δεν ξεχνά να ζητήσει αργότερα από τους εκπαιδευόμενους να 

σχολιάσουν τις απόψεις που κατέθεσαν. 

 Ο εκπαιδευτής σημειώνει τις ιδέες στον πίνακα πιστά, χωρίς να υποδεικνύει τίποτα. 

 Εξετάζει τις γραμμένες λέξεις και προσπαθεί να τις ταξινομήσει σε κατηγορίες. 

 Αξιοποιεί ερωτήσεις-απαντήσεις ή σχετική συζήτηση προκειμένου να οδηγήσει 

την ομάδα σε σχολιασμό των κατηγοριών που προέκυψαν. 

 Ο εκπαιδευτής στο τέλος πρέπει να προβεί σε σύνθεση όσων συζητήθηκαν.  

 

 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 

 

 Πριν ξεκινήσουν οι ομάδες να εργάζονται ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει εξηγήσει τι 

αναμένεται από τις ομάδες. 

 Προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη οι οδηγίες μπορεί να δοθούν γραπτώς στις 

ομάδες ή να αναγραφούν στον πίνακα. 

 Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι ομάδες για να 

επεξεργαστούν το ζήτημα που τους δόθηκε. 

 Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάθε ομάδα θα επιλέξει τον εκπρόσωπό της ο 

οποίος σε επαρκές χρονικό διάστημα (που θα καθοριστεί από τον εκπαιδευτή) θα 

παρουσιάσει το προϊόν των προβληματισμών της. 

 Εάν η ολομέλεια δυσκολεύεται να χωριστεί σε υποομάδες (στην περίπτωση που 

αυτές δεν έχουν προσδιοριστεί από τον εκπαιδευτή) τότε ο εκπαιδευτής πρέπει να 

τη βοηθήσει για να προχωρήσει γρήγορα στο διαχωρισμό και να ξεκινήσει το έργο 

της. 

 Ιδανικός αριθμός μελών σε κάθε υποομάδα είναι τα πέντε άτομα.  Σε ομάδα των 

τριών ατόμων υπάρχει ο κίνδυνος να εξαντληθεί σύντομα η ανταλλαγή των 

απόψεων. Στα τέσσερα μέλη μπορεί να δημιουργηθεί αδιέξοδο σε μια διαφωνία 

(δύο εναντίον δύο). Σε μεγαλύτερες των πέντε ατόμων ομάδες υπάρχει ο κίνδυνος 

να μη δοθεί σε όλους η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους.  

 Ο εκπαιδευτής πρέπει να διευκολύνει την κατανομή μέσα στο χώρο βοηθώντας τις 

υποομάδες να μετακινήσουν τραπέζια και θέσεις. 

 Ο εκπαιδευτής κατά τη διάρκεια που οι υποομάδες εργάζονται είναι καλό να μην 

αναμειγνύεται στο έργο τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παραμείνει σε σημείο 

ώστε να είναι ορατός σε περίπτωση που κάποια ομάδα τον χρειαστεί. 

 Λίγο πριν τη λήξη του διαθέσιμου χρόνου ο εκπαιδευτής επισκέπτεται τις ομάδες 

για να υπενθυμίζει ότι πλησιάζει η στιγμή ολοκλήρωσης της εργασίας τους και της 

ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων από τους εκπροσώπους.  

 

 

 

 

 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

 Το σενάριο είναι ρεαλιστικό, κατά προτίμηση αληθινό. 

 Το σενάριο εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

 Τα στοιχεία και τα δεδομένα είναι σαφή και περιεκτικά, και παρουσιάζονται με 

μια λογική σειρά. 

 Η ποσότητα των δεδομένων είναι επαρκής, έτσι ώστε να μπορεί να επιλυθεί το 

πρόβλημα ή το ζητούμενο. 

 Το ζητούμενο είναι αρκετά σύνθετο ώστε να χρειάζεται μια επισταμένη μελέτη 

και προσπάθεια από πλευράς των εκπαιδευόμενων προκειμένου να καταλήξουν 

σε λύσεις και προτάσεις. 

 Το περιστατικό εμπεριέχει στοιχεία και δεδομένα για τα οποία απαιτείται να γίνει 

σύγκριση και βαθιά ανάλυση / μελέτη. 

 Αποφεύγονται περιττά δεδομένα που δεν είναι χρήσιμα κατά την ανάλυση των επί 

μέρους στοιχείων του περιστατικού ή που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση 

στους εκπαιδευόμενους. 

 Το σενάριο προς μελέτη και ανάλυση δεν απαιτεί μια μοναδική και συγκεκριμένη 

προσέγγιση, αλλά είναι ανοικτής μορφής και μπορεί να επιδέχεται παραπάνω από 

μια λύσεις. 

 Το σενάριο που μελετάται είναι ικανό να εγείρει έντονες συζητήσεις ή και 

διαφωνίες κατά την ανάλυσή του στην ολομέλεια.  

 Παρέχεται αρκετός χρόνος για τη μελέτη της περίπτωσης. 

 Αφιερώνεται αρκετός χρόνος για συζήτηση στην ολομέλεια. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΡΟΛΩΝ 

 

 Το «σενάριο», οι κανόνες του παιχνιδιού και οι οδηγίες που θα δοθούν τόσο 

στους παίκτες όσο και στους παρατηρητές πρέπει να είναι ακριβείς και 

ξεκάθαρες. 

 Το παιχνίδι πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένο με τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

 Η εκπαιδευόμενη ομάδα πρέπει να έχει «δεθεί», δηλαδή να έχει ήδη δημιουργηθεί 

ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της και ο εκπαιδευτής να γνωρίζει 



καλά τα μέλη της. Π.χ. δεν προτείνεται να εφαρμοστεί παιχνίδι ρόλων κατά την 

εναρκτήρια συνάντηση ή στην πρώτη διδακτική ενότητα ενός μονοήμερου 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 Η κατάσταση – πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί το παιχνίδι πρέπει να είναι  

αρκετά κοντά στα ενδιαφέροντα και τις αληθινές εμπειρίες των εκπαιδευόμενων, 

ώστε να εξασφαλιστεί η εμπλοκή τους και η δυνατότητά τους για συμμετοχή. 

 Οι «ηθοποιοί» πρέπει να παροτρυνθούν από τον εκπαιδευτή να αντιδράσουν 

αυθόρμητα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με την εξέλιξή του και 

ανάλογα με τις αντιδράσεις των άλλων «ηθοποιών» με τους οποίους 

συναλλάσσονται.  

 Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να διαθέτει τις βασικές γνώσεις εμψύχωσης και 

καθοδήγησης της ομάδας. 

 Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν πρέπει να διακόπτεται η ροή του από σχόλια 

των παρατηρητών ή των παικτών. 

 Είναι καλό το παιχνίδι να εφαρμόζεται σε ώρες τις ημέρας που οι εκπαιδευόμενοι 

είναι ξεκούραστοι και μπορούν να αποδώσουν. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

 Οι στόχοι πρέπει να είναι προσδιορισμένοι με σαφήνεια. 

 Η ιστορία και οι οδηγίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες.  

 Η ιστορία και η ροή της άσκησης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καλύπτει όλες 

τις βασικές πτυχές του αντικειμένου που εξετάζεται.  

 Πρέπει να έχει δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας. 

 Ο εκπαιδευτής πρέπει να αναπτύξει τη δέσμευση των εκπαιδευομένων ως προς 

την επίτευξη των στόχων της άσκησης. 

 Σκόπιμο είναι να έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένες καρτέλες ρόλων. 

 Οι παρατηρητές πρέπει να έχουν συγκεκριμένο έργο παρατήρησης. 

 Τα χρονικά όρια της διάρκειας της άσκησης πρέπει να είναι καθορισμένα και να 

γνωστοποιηθούν στους εκπαιδευόμενους. 

 Πρέπει να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος στην ομάδα για να «βγει» από την 

προσομοιωμένη κατάσταση. 



 Πρέπει να αφιερωθεί αρκετός χρόνος στον κριτικό σχολιασμό της άσκησης ώστε 

να προκύψουν συμπεράσματα και να συνδεθούν με τους στόχους που εξυπηρετεί. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

 

 Όλοι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εμπλακούν ενεργά (να αγγίξουν, να νιώσουν, 

να χρησιμοποιήσουν κτλ) είτε κατά τη διεξαγωγή της επίδειξης είτε αμέσως μόλις 

ολοκληρωθεί. Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να φροντίσει ώστε να μην μείνουν 

κάποιοι ανενεργοί, χωρίς να κάνουν τη σχετική εξάσκηση. 

 Η τεχνική της επίδειξης να είναι κατάλληλη για το γνωστικό αντικείμενο (δεν 

μπορούν όλα τα θέματα να μελετηθούν με τη χρήση αυτής τεχνικής). 

 Χρειάζεται να υπάρχουν τα απαραίτητα υποστηρικτικά υλικά για την υλοποίηση 

της επίδειξης (π.χ. Η/Υ, εργαλεία, όργανα κτλ). Τα υλικά πρέπει να φτάνουν για 

όλους τους εκπαιδευόμενους. 

 Τα υλικά/αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίδειξη πρέπει να είναι 

σε καλή κατάσταση και να λειτουργούν. 

 Ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει το δικό του ρυθμό. Άλλοι επαναλαμβάνουν γρήγορα 

μια διαδικασία και άλλοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Ο εκπαιδευτής 

κατανοεί τους ατομικούς ρυθμούς και βοηθά στον απαραίτητο συντονισμό ώστε η 

ομάδα να λειτουργήσει αποτελεσματικά. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ 

 

Α. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 Σε αυτό το στάδιο χρειάζεται να προσδιοριστεί ο στόχος της συνέντευξης, (γιατί 

να προσκληθεί ο συγκεκριμένος ειδικός, σε ποια θέματα χρειάζεται να εστιαστεί η 

συζήτηση) και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (το πώς θα ωφεληθούν οι 

εκπαιδευόμενοι, πώς τα θέματα που θα συζητηθούν συνδέονται με το αντικείμενο 

της εκπαίδευσης κλπ). 



 Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενημερωθούν για το προφίλ του προσκεκλημένου 

ειδικού, όπως για τα στοιχεία του βιογραφικού του, πληροφορίες και επιτεύγματα 

για το έργο του, κείμενα που ενδεχομένως να έχει δημοσιεύσει κλπ. 

 Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζουν ατομικά αλλά και ομαδικά τις ερωτήσεις που 

επιθυμούν να θέσουν στον ειδικό και ορίζονται τα ή το άτομο που θα πάρει τη 

συνέντευξη. 

 Προετοιμάζεται έντυπο παρατήρησης με τα σημεία που θα παρατηρούν οι 

υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι (όσοι δεν θα πάρουν τη συνέντευξη).  

 

Β. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 Τη συνέντευξη αναλαμβάνει να πάρει ένα κυρίως άτομο ενώ μπορεί 

συμπληρωματικά να εμπλακούν και ένας ή δύο ακόμη εκπαιδευόμενοι που στο 

τέλος θα θέσουν συμπληρωματικά ερωτήματα ή θα ζητήσουν σχετικές 

διευκρινήσεις. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να επέμβει διακριτικά ο εκπαιδευτής 

προκειμένου να «υποστηρίξει» τον εκπαιδευόμενο στην προσπάθειά του να πάρει 

τη συνέντευξη. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής ίσως χρειαστεί να δώσει 

απαραίτητες διευκρινήσεις στον ειδικό ή να συνδέσει ορισμένα στοιχεία με το 

γνωστικό αντικείμενο ή να εκμαιεύσει περισσότερα στοιχεία από τον 

προσκεκλημένο. 

 

Γ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Όταν αποχωρήσει ο ειδικός, ο εκπαιδευτής συντονίζει μια συζήτηση στην ολομέλεια 

ή χωρίζει σε ομάδες προκειμένου αυτές να μελετήσουν τις απαντήσεις του ειδικού. 

Στη συνέχεια σχολιάζεται η συνολική πορεία της συνέντευξης, γίνεται σύνθεση 

απόψεων και διασύνδεση με το αντικείμενο του προγράμματος εκπαίδευσης. 

 

 



ΕΝΤΥΠΟ 2 

 

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του 

εποπτικού μέσου που επιλέξατε να 

αξιοποιήσετε; 

 

Ποια είναι τα μειονεκτήματα του 

εποπτικού μέσου που επιλέξατε να 

αξιοποιήσετε; 

 

Ποιοι είναι οι κανόνες σωστής 

χρήσης του εποπτικού μέσου που 

επιλέξατε; 

 

Αναφέρετε παραδείγματα 

εκπαιδευτικών τεχνικών και 

τρόπους με τους οποίους το 

συγκεκριμένο μέσο μπορεί να 

αξιοποιηθεί. 

 

 

 



 
ΕΝΤΥΠΟ 3 

 
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Διαφανοσκόπιο - οθόνη 

προβολής 

 

  

Μηχάνημα προβολής μέσω 

Η/Υ 

 

  

Διαφάνειες 

 

  

Χαρτοπίνακας 

 

  

Πίνακας κιμωλίας ή 

μαρκαδόρου 

 

  

Έντυπα που θα διανεμηθούν 

 

  

Αντικείμενα προς επίδειξη 

 

  

 

Τηλεόραση / Βίντεο 

 

  

Κάμερα 

 

  

Κασέτες ήχου / cd 

 

  

Εκπαιδευτικές ταινίες 

 

  

 
 
 
 
 
 



ΕΝΤΥΠΟ 4 
 
 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Διαφανοσκόπιο - οθόνη 

προβολής 

 

 Εύκολο στο χειρισμό. 

 Προβολή σε μεγάλες 

διαστάσεις. 

 Εύκολη επιστροφή σε κάτι που 

μόλις προβλήθηκε.   

 Παραπέμπει σε κάθετη 

μεταφορά γνώσης. 

 Η παρατεταμένη χρήση του 

δημιουργεί πλήξη. 

 Μπορεί να εμποδίζει τη 

δυνατότητα ορατότητας 

κάποιων συμμετεχόντων.  

Μηχάνημα προβολής 

μέσω Η/Υ  

 

 Προβολή δεδομένων από Η/Υ. 

 Προβολή βίντεο. 

 Σύγχρονη τεχνολογία 

παρουσίασης με ηχητικά εφέ 

και σταδιακή αποκάλυψη 

εικόνας/κειμένου. 

 Υψηλό κόστος. 

 Μεγάλη εξοικείωση με Η/Υ. 

 Προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν στον Η/Υ 

επηρεάζουν άμεσα τη χρήση και 

λειτουργία του. 

Διαφάνειες 

 

  Ενεργοποιούν την προσοχή. 

 Διευκολύνουν τη σαφήνεια του 

μηνύματος. 

 Βοηθούν στην 

απομνημόνευση. 

 Μεταφέρονται εύκολα. 

 Χρειάζεται υψηλή αισθητική για 

την κατασκευή τους. 

 Χρειάζονται γνώσεις Η/Υ για την 

κατασκευή τους (PowerPoint). 

Χαρτοπίνακας 

 

 Τα μηνύματα που 

σημειώνονται στις σελίδες του, 

μπορούν να αναρτηθούν στην 

αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος, δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα μόνιμης 

έκθεσης πληροφοριών. 

 Τα μηνύματα πάνω στις 

σελίδες μπορούν να 

αποκολληθούν και να 

χρησιμοποιηθούν σε άλλα 

 Δυσκολία παρουσίασης 

πολύπλοκων σχημάτων κτλ. 

 Κόστος ανανέωσης δεσμίδας 

χαρτιού. 

 Το μέγεθος της γραφής δεν 

εξασφαλίζει πάντα καλή οπτική 

επαφή. 

 Τυχόν ορθογραφικά λάθη 

μπορούν να μειώσουν την 

αξιοπιστία του εκπαιδευτή. 



προγράμματα. 

 Σημαντική οικονομία χρόνου: 

Τα δεδομένα μπορεί να 

καταγραφούν στα φύλα πριν 

την έναρξη του προγράμματος.  

 Ποικιλία χρωμάτων με τη 

χρήση μαρκαδόρων. 

 Διανομή φύλλων στις ομάδες 

για να καταγράψουν και να 

παρουσιάσουν τα μηνύματά 

τους. 

Πίνακας κιμωλίας ή 

μαρκαδόρου 

 

 Διαθέτει μεγάλη επιφάνεια. 

 Δε χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα 

για να λειτουργήσει. 

 Σύνθεση των απόψεων των 

εκπαιδευομένων (είτε 

χρησιμοποιείται από τον 

εκπαιδευτή είτε από τους 

εκπαιδευόμενους). 

 Ποικιλία χρωμάτων με τη 

χρήση μαρκαδόρων. 

 Μικρό κόστος. 

 Χαμηλή διέγερση της προσοχής.  

 Δυσκολία παρουσίασης 

πολύπλοκων σχημάτων κτλ. 

 Πρέπει να σβηστούν οι 

πληροφορίες για να γραφτούν οι 

επόμενες. 

 Ξεπερασμένο εποπτικό μέσο 

(στην περίπτωση του πίνακα 

κιμωλίας). 

 Ενοχλητική η σκόνη της 

κιμωλίας (στην περίπτωση του 

πίνακα κιμωλίας). 

 Το μέγεθος της γραφής δεν 

εξασφαλίζει πάντα καλή οπτική 

επαφή. 

 Τυχόν ορθογραφικά λάθη 

μπορούν να μειώσουν την 

αξιοπιστία του εκπαιδευτή. 

Έντυπα για διανομή 

 

 Παρέχουν ευκαιρίες 

δημιουργικής μάθησης. 

 Αναπτύσσουν την ακρίβεια 

των μηνυμάτων (π.χ. οδηγίες 

 Εάν δεν είναι καλής ποιότητας (η 

εκτύπωση ή το περιεχόμενο) 

μειώνεται η αναγνωσιμότητά 

τους και τη χρησιμότητά τους. 



που δίνονται για ασκήσεις κτλ). 

 Βοηθούν στην ανάκληση 

γνώσεων και στην 

απομνημόνευση νέων 

πληροφοριών ενώ 

κωδικοποιούν την εμπειρία του 

εκπαιδευτικού βιώματος. 

 Εμπλουτίζουν παραστατικά τα 

εκπαιδευτικά μηνύματα. 

 Επεξηγούν δύσκολες έννοιες ή 

και ορολογία. 

 Εάν δοθούν σε ακατάλληλη 

στιγμή ή δεν έχει προσδιοριστεί 

ο εκπαιδευτικός τους ρόλος 

μειώνεται ή καταργείται 

ολοκληρωτικά ή εκπαιδευτική 

τους αξιοποίηση. 

 Εάν το κείμενο απαιτεί μεγάλο 

χρόνο μελέτης υπάρχει κίνδυνος 

μείωσης του ενδιαφέροντος των 

εκπαιδευομένων. 

 

Αντικείμενα προς 

επίδειξη 

 

 

 Παραγωγή άμεσης εμπειρίας. 

 Παρέχουν την δυνατότητα 

πρακτικής εξάσκησης. 

 Υψηλή διδακτική αξία. 

  Βοηθούν στην πλήρη 

κατανόηση του εκπαιδευτικού 

αντικειμένου και στην 

απομνημόνευση. 

 Εάν δεν έχει προγραμματιστεί ο 

τρόπος της επίδειξης μπορεί να 

δημιουργηθεί άτακτη 

ατμόσφαιρα. 

 Απαιτείται χρόνος για να 

εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι. 

Τηλεόραση / Βίντεο 

 

 Απλή τεχνολογία και χρήση. 

 Βοηθά στην απομνημόνευση 

πληροφοριών. 

 Υπάρχουν σχεδόν παντού. 

 Παθητική συμμετοχή. 

 Η ταχύτητα μετάδοσης 

περιορίζει τις δυνατότητες 

εμβάθυνσης σε δεύτερο επίπεδο 

ανάλυσης. 

 Η ερμηνεία της εικόνας τείνει να 

είναι απλή και «κοινά 

αποδεκτή». 

 Δεν μεταφέρονται εύκολα. 

Κάμερα  Υψηλή εκπαιδευτική αξία εάν 

χρησιμοποιηθεί σωστά. 

 Εξαιρετικό εργαλείο 

αυτοαξιολόγησης (είτε του 

εκπαιδευτή είτε των 

 Υψηλό κόστος. 

 Μπορεί να αναπτύξει 

συναισθηματικά εμπόδια και να 

φέρει σε δύσκολη θέση τους 

εκπαιδευόμενους εάν δεν 



εκπαιδευόμενων). 

 Εξαιρετικό μέσο για κριτικό 

αναστοχασμό της εμπειρίας. 

συμφωνηθεί η χρήση της κατά το 

εκπαιδευτικό συμβόλαιο 

Κασέτες ήχου / cd 

 

 Απλή τεχνολογία και χρήση. 

 Αναπτύσσει τη 

δημιουργικότητα της 

διδασκαλίας. 

 Εύκολη αναπαραγωγή ή 

περιγραφή μιας κατάστασης. 

 Δημιουργεί ευχάριστο 

περιβάλλον (μουσικά cd). 

 Χαμηλό κόστος.  

 Μεταφέρονται εύκολα. 

 Αν η ποιότητα του ήχου δεν είναι 

καλή δεν υπάρχει αποτέλεσμα 

στη χρήση.  

 Δύσκολα ακούγεται σε μεγάλη 

αίθουσα και χρειάζεται 

εγκατάσταση ηχείων. 

 

 

Εκπαιδευτικές ταινίες  Με σωστά σχεδιασμένη χρήση 

και ευστοχία του σεναρίου 

μπορεί να επιτευχθεί 

πολύπλευρη εμπλοκή του 

θεατή. 

 Αναπτύσσει τη 

δημιουργικότητα της 

διδασκαλίας. 

 Αναπαραγωγή μιας 

επαγγελματικής κατάστασης. 

 Ανάλυση και κατανόηση της 

εξεταζόμενης κατάστασης. 

 Μπορεί να οδηγήσει σε παθητική 

συμμετοχή, γι’ αυτό και η 

συμβολή του εκπαιδευτή για τη 

δημιουργική αξιοποίηση της 

ταινίας είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. 

 Υψηλό κόστος. 
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ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (Forming): 
Στις πρώτες συνεδριάσεις της ομάδας, οι περισσότεροι είναι άγνωστοι μεταξύ τους ή δεν 

έχουν την εμπειρία της άμεσης συνεργασίας. Η επικοινωνία γίνεται με συμπτώματα άγχους. 

Γίνονται βολιδοσκοπήσεις και αδέξιες ενέργειες για να βρεθούν σημεία επαφής, να 

διαπιστωθεί ο ρόλος του κάθε μέλους και να δημιουργηθούν θεσμοί που θα διευκολύνουν τη 

λειτουργία της ομάδας. 

 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ (Storming): 
Η εκλογή ηγεσίας, η αναζήτηση για κοινό στόχο, οδηγούν σε έντονες συζητήσεις. Αν δεν 

υπάρχει ισχυρή ηγεσία, δίνεται μάχη για την επιρροή στις αποφάσεις που θα παίρνονται στο 

μέλλον. Στη φάση αυτή μπορεί να αποχωρήσουν κάποια μέλη. Το κλίμα στη διάρκεια 

συγκρούσεων χαρακτηρίζεται από νευρικότητα, επιθετικότητα, πεισματική επιμονή, έλλειψη 

επικοινωνίας. Κανένα σοβαρό έργο δεν μπορεί να παραχθεί κάτω από τέτοιες συνθήκες. 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ (Norming): 
Στη φάση αυτή επιτυγχάνεται συμφιλίωση, κατανόηση, επικοινωνία και συνεργασία. Ο 

καθένας ξέρει τη θέση του, έχει συμφωνηθεί σκοπός και αρχίζει ο καταμερισμός των ρόλων 

για την υλοποίηση της δράσης. Πολλά μέλη αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την επίλυση 

διαφορών. Καθώς οι πρώτες συνεργασίες δίνουν θετικά αποτελέσματα, δημιουργείται 

ευφορία και συμπάθεια μεταξύ των μελών. 

 
ΑΠΟΔΟΣΗ (Performing): 
Η ομάδα έχοντας ξεπεράσει τα εσωτερικά της προβλήματα, ρίχνεται με τα μούτρα στην 

παραγωγή έργου. Τα μέλη θεωρούν την ομοφωνία πιο σημαντική από την επικράτηση της 

άποψής τους. Επικρατεί αρμονία, χωρίς εσωτερικά προβλήματα. 

 
ΛΗΞΗ (Adjourning): 
Μετά από μεγάλο διάστημα παραμονής στη φάση ΑΠΟΔΟΣΗ η ομάδα μπορεί να υποστεί 

σημαντική αλλοίωση. Οι θεσμοί που έχουν καθιερωθεί προστατεύονται με κάθε θυσία, έστω 

και σε βάρος του σκοπού. Η ομάδα αρνείται κάθε αλλαγή και βλέπει τις νέες ιδέες ως απειλή, 

ακόμα κι αν αυτές εξυπηρετούν καλύτερα το σκοπό. Είναι ευθύνη του ηγέτη να οδηγήσει 

γρήγορα την ομάδα μέσα από τις επικίνδυνες φάσεις του προσανατολισμού. 
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ΑΣΚΗΣΗ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
 

ΡΟΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑΤΙ; ΠΩΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ; 

 
Ο «ΒΟΛΕΜΕΝΟΣ 
ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ» 
 
 

   

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ 
ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 
 

   

 
ΟΙ ΚΑΤ΄ ΙΔΙΑΝ 
ΣΥΖΗΤΗΤΕΣ 
 
 

   

 
ΤΟ ΠΕΙΡΑΧΤΙΡΙ 
 
 
 

   

 
Ο ΝΤΡΟΠΑΛΟΣ 
 
 
 

   

 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΗ 
 

   

 
 

 


