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σελίδα 2
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εισαγωγή
Εάν το ενδιαφέρον σας βρίσκεται στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, στη γήρανση, στη μάθηση για
μεγαλύτερες ηλικίες, στην κοινωνική ένταξη, στη μειονεκτικότητα, στην ισότητα, στην αντιμετώπιση
εμποδίων, συνεχίστε την ανάγνωση.
Εάν διδάσκετε σε ενηλίκους, εάν εκπαιδεύετε εκπαιδευτές ενηλίκων, εάν έχετε εκπαιδευομένους
μεγαλύτερης ηλικίας, εάν διοργανώνετε εκδηλώσεις που προσελκύουν ηλικιωμένους, ένα
εργάζεστε με ηλικιωμένους στο δημόσιο τομέα, σε εθελοντικές και κοινοτικές ομάδες, συνεχίστε
την ανάγνωση.
Η εκπαίδευση MATURE μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που ψάχνατε!
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Το πρόγραμμα MATURE
MATURE – Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging
http://matureproject.eu/
Με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος δια βίου μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Grundtvig), το MATURE είναι ένα πολυμερές έργο με συνεργάτες από την Αυστρία, τη
Γερμανία, την Ελβετία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, την Πορτογαλία και
τη Σλοβενία. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν
πιλοτικά εκπαιδευτικές ενότητες για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη
εκπαιδευτών και φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης ατόμων
μεγαλύτερης ηλικίας.
Ο στόχος της ομάδας MATURE ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών που θα
επέτρεπαν στους φορείς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια στη μάθηση,
όπως αυτά που σχετίζονται με το γήρας, την εξάρτηση από τρίτους, τα κοινωνικά
στερεότυπα ή τις προκαταλήψεις. Η ανάγκη για αυτό το πρόγραμμα προέκυψε από την
εργασία και την εμπειρία στην εκπαίδευση στην Τρίτη ηλικία αλλά και άλλες δράσεις που
σχετίζονται με την ευεξία / ευγηρία που πραγματοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους σε
εθνικό επίπεδο και από συνεργασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η εκπαίδευση MATURE
Το σκεπτικό της εκπαίδευσης MATURE είναι ότι η μάθηση διαδραματίζει έναν πολύ
σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη μιας σειράς ενεργειών που στοχεύουν στην ευημερία και
την αυτονομία στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η εκπαίδευση MATURE προκαλεί τον
προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να δημιουργηθούν εκπαιδευτικές
ευκαιρίες σε αυτόν τον άξονα, κυρίως για την υποστήριξη φορέων που ψάχνουν λύσεις για
να υπερνικήσουν τα εμπόδια που αναχαιτίζουν τη συμμετοχή.
Γιατί είναι καλή ιδέα η εκπαίδευση MATURE;
Παρατηρείται μία αυξημένη έμφαση στον ευρωπαϊκό διάλογο σχετικά με τη «συμμετοχή»
ως βασικό στοιχείο της υγείας ατόμων, κοινοτήτων και κοινωνιών.
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

«Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων να ζουν πλήρη και ανεξάρτητη ζωή για όσο το δυνατόν
περισσότερο είναι εξαιρετικά επωφελής, -. Για τους ίδιους τους ηλικιωμένους, αλλά και για
την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της»
Demography, Active Ageing and Pensions – Social Europe guide, volume 3
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPu
bs=yes
Οι στατιστικές της ΕΕ παρουσιάζουν μειωμένη συμμετοχή ατόμων 55-64 ετών σε
εκπαιδευτικές διαδικασίες (EUROSTAT 2009) και τα εθνικά στοιχεία δείχνουν ότι η
συμμετοχή μειώνεται ανάλογα με την ηλικία. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στην
έρευνα που καταδεικνύει τη σχέση μεταξύ της μάθησης και της βελτιωμένης ευημερίας και
της υγείας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Αντιθέτως, παράγοντες που συμβάλλουν στη
μη-συμμετοχή (για παράδειγμα η εξάρτηση από τρίτους, η εθνικότητα, το φύλο, οι
εκπαιδευτικές ελλείψεις) αυξάνουν μακροπρόθεσμα τη μειονεκτική θέση των ατόμων
αυτών.
Οι Ευρωπαίοι μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν αυτοπεποίθηση και τη δεξιότητα να
μαθαίνουν απολαμβάνουν ανυπολόγιστα οφέλη, ωστόσο ο αριθμός τους είναι πολύ
περιορισμένος.
Το MATURE υποστηρίζει τους φορείς εκπαίδευσης στο έργο τους για αύξηση της
συμμετοχής από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που συνήθως αποκλείονται από
δραστηριότητες σε ομάδες. Η κατανόηση του αντίκτυπου της περιθωριοποίησης και η
ανεύρεση λύσεων για τη δέσμευση συμμετοχής είναι ένα πρώτο βήμα για να γίνει η
εκπαίδευση ενηλίκων σχετική και χρήσιμη.

Σε τι διαφέρει η εκπαίδευση MATURE;
Η εκπαίδευση MATURE δίνει μία συγκεκριμένη οπτική για τη μορφή και την αξία της
μάθησης. Πτυχές αυτής της οπτικής έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν και σε άλλες ομάδες
στόχους. Το MATURE προσφέρει αποτελεσματικές πρακτικές σε έναν εύχρηστο οδηγό για
την αντιμετώπιση του θέματος, της αύξησης δηλαδή της συμμετοχής περιθωριοποιημένων
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Τα βασικά σημεία της εκπαίδευσης MATURE:
·

Η «διδασκαλία» δεν περιορίζεται στους «δασκάλους» ούτε η «εκπαίδευση» στους
εκπαιδευτές ενηλίκων.
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Η «μάθηση» διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της
αυτονομίας και της ανεξαρτησίας στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Η εργασία σε ομάδες είναι βασικό συστατικό της αποτελεσματικής μάθησης.
Πρόσωπα και οργανισμοί που δεν ανήκουν στο χώρο της εκπαίδευσης έχουν καίρια
θέση στην παρώθηση των ηλικιωμένων για μάθηση. Ο ρόλος τους είναι πολύ
σημαντικός για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και για σχεδιασμό
μακροπρόθεσμων δράσεων.
Η συνεργασία υπάρχει σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι απαραίτητο να έχει
πολυσύνθετες υποδομές. Η άτυπη συνεργασία μεταξύ ατόμων που μοιράζονται ένα
κοινό πάθος μπορεί να είναι εξίσου ή και πιο αποτελεσματική από μία συνεργασία
μεγάλης κλίμακας.
Η μορφή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης πρέπει να
καθορίζονται τις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων.
Η μετατόπιση του βάρους από τη θεματοκεντρική μάθηση στις ικανότητες και
δεξιότητες που συνεισφέρουν στη διατήρηση της ευζωίας, κάνει την εκπαίδευση
πιο σχετική και πιο ελκυστική.
Η εκπαίδευση σε ομάδες είναι μία ευκαιρία για συμμετοχική και ενεργητική
μάθηση, η οποία εμπλέκει εξίσου όλα τα μέλη της.
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για κάθε πρόγραμμα μάθησης θα πρέπει να
εξασφαλίζουν: ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν (ή
να ξανα-μαθαίνουν) και ότι η νέα γνώση θα έχει αντίκτυπο στη ζωή τους.

Σε ποιους απευθύνεται η εκπαίδευση MATURE;
Στόχος του MATURE είναι να απευθυνθεί σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο φάσμα
εκπαιδευτών ενηλίκων. Η εκπαίδευση του προγράμματος αφορά:
·
·
·
·
·
·
·
·

επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων
επαγγελματίες εκπαιδευτές από άλλους τομείς της εκπαίδευσης
εθελοντές εκπαιδευτές
άτομα με μία ιδιαίτερη ικανότητα που μπορούν νε μοιραστούν
φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ΜΚΟ, οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρίες)
σχεδιαστές προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
επαγγελματίες και εθελοντές που δεν έχουν ως κύρια ασχολία τους την εκπαίδευση
(για παράδειγμα οργανισμοί υγείας ή πρόσωπα που φροντίζουν άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας στο σπίτι)
υπεύθυνους άλλων άτυπων ομάδων
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Ποιος εκπαιδευτικές δεξιότητες καλλιεργεί το MATURE;
Η εκπαίδευση MATURE αναπτύχθηκε με γνώμονα την ευρωπαϊκή πολιτική και πρακτική
σχετικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτών και στη δια βίου μάθηση.
Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με:
·
·
·
·
·
·
·

τη διαδικασία γήρανσης - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
τη διασύνδεση ανάμεσα στη μάθηση και τη γήρανση
θέματα της τρίτης ηλικίας και τους σταθμούς ζωής
την εξέταση γεγονότων ζωής του παρελθόντος αλλά και του μέλλοντος που
ενδέχεται να επηρεάσουν τη μάθηση
τους παράγοντες που επηρεάζουν την κινητοποίηση, τη συμμετοχή αλλά και την
ενεργό γήρανση
τη σχέση ανάμεσα στη μάθηση και τις κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν τη ζωή
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
τις θεωρίες εκπαίδευσης και μάθησης για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Οι δεξιότητες του MATURE θα περιλαμβάνουν:
·
·
·
·
·

ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για την προσέκλυση ατόμων μεγαλύτερης
ηλικίας που δεν συμμετέχουν σε παρόμοιες διαδικασίες
σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και
τις ιδιαιτερότητες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θα παρωθούν, θα εμπνέουν και θα
εμπλέκουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
παροχή γνώσεων που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε δεξιότητες ζωής
ευελιξία προσαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης και ομάδων ενδογενεακής
μάθησης που ήδη υπάρχουν, στις ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι ικανότητες και στάσεις του MATURE περιλαμβάνουν ακόμα:
·
·
·
·
·

ενσυναίσθηση για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
την ικανότητα συνεργασίας με πρόσωπα και οργανισμούς με στόχο την παροχή
χρήσιμης γνώσης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
ανοικτό πνεύμα σε νέες ιδέες και έννοιες
προθυμία για εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και αμφισβήτηση στερεοτύπων
δέσμευση για παρώθηση για πρόοδο μέσα από τη μάθηση

σελίδα 9
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα δια ζώσης εκπαίδευσης;
Το πρόγραμμα δια ζώσης εκπαίδευσης MATURE αποτελείται από 10 ενότητες.
1. Εκπαίδευση ενηλίκων
2. Γνωρίζοντας την ομάδα-στόχο
3. Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας
4. Κοινωνική ενσωμάτωση
5. Προκλήσεις μιας μεταβαλλόμενης κοινωνίας
6. Βελτιώνοντας την εκπαιδευτική πρακτική
7. Η χρήση νέων τεχνολογιών
8. Ξεπερνώντας τα εμπόδια
9. Αυτο-οργάνωση
10. Αξιολόγηση προόδου και εξέλιξη
Οι εκπαιδευτικές ενότητες αντιπροσωπεύουν τα σημεία κλειδιά του προγράμματος
MATURE που αντικατοπτρίζονται στο ακρωνύμιό του:
M (making), AT (adult teaching), U (useful), R (relevant), E (engaging).

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις ενότητες MATURE για δια ζώσης εκπαίδευση
Οι εκπαιδευτικές ενότητες MATURE σχεδιάστηκαν από τα μέλη μίας πανευρωπαϊκής
ομάδας για να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων σε όλες τις χώρες της
σύμπραξης. Αυτό σημαίνει ότι οι ενότητες παρουσιάζουν βασικές αρχές και ιδέες που
έγιναν αποδεκτές από όλες τις χώρες και τα πλαίσια όπου εφαρμόστηκαν πιλοτικά.
Οι ενότητες δεν είναι απολύτως αυτοτελείς. Πρέπει να προηγηθεί προετοιμασία από τους
εκπαιδευτές, ώστε να προσαρμόσουν το περιεχόμενο και να δώσουν έμφαση σε σημεία
που είναι πιο σημαντικά για τη συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευομένων.
Είναι σημαντικό να διατηρείται ο κεντρικός άξονας κάθε ενότητας. Το γεγονός ότι τα
μηνύματα των κεντρικών θεμάτων συνάδουν με την ευρωπαϊκή φιλοσοφία, προσδίδει
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο.
Οι εκπαιδευτικές ενότητες δεν είναι διαδοχικές. Πραγματεύονται διάφορα θέματα-κλειδιά
του MATURE: μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες, συμμετοχή, μειονεκτικότητα. Το ποιες και
πόσες από τις ενότητες επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται αποκλειστικά από την
ομάδα- στόχο και τις προτεραιότητές σας ως εκπαιδευτές.

σελίδα 10
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Προετοιμασία για την εκπαίδευση δια ζώσης MATURE
Υπάρχουν κάποιες αξίες που διαπνέουν το πρόγραμμα MATURE, οι οποίες θεωρούνται από
την ομάδα του προγράμματος θεμελιώδεις για καλές πρακτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Οι αξίες αυτές θα πρέπει να διακρίνονται σε κάθε εφαρμογή των ενοτήτων του MATURE.
Οι εκπαιδευτές συνεπώς θα πρέπει:
ü να κατανοούν τις αρχές της βιωματικής και ενεργητικής μάθησης και να τις
εφαρμόζουν στην πρακτική τους.
ü να θεωρούν το στοχασμό ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο και να αναζητούν
λύσεις μέσα από εμπειρίες, προσωπικές και των άλλων, για την αντιμετώπιση
δυσκολιών.
ü να προωθούν θετικές οπτικές για τις μεγαλύτερες ηλικίες, δείχνοντας πώς το
κεφάλαιο δεξιοτήτων, γνώσεων και αντιλήψεων που απέκτησαν με το πέρασμα των
χρόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την εξασφάλιση ευημερίας στις
μεγαλύτερες ηλικίες.
ü να αμφισβητούν στερεότυπα και προκαταλήψεις και να αποδεικνύουν εμπράκτως
ότι πιστεύουν στη «δια βίου μάθηση για όλους».
ü να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν το ρόλο συνεργατικών πρακτικών στη
μάθηση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις θεμελιώδεις αρχές μπορείτε να ανατρέξετε
στις εξής πηγές:
Ø στην ιστοσελίδα MATURE http://matureproject.eu/
Ø στην ερευνητική μελέτη MATURE http://matureproject.eu/research-report
Ø στις ενότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης MATURE http://matureproject.eu/onlinetraining-2
Ø στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο MATURE http://matureproject.eu/advice-booklet
Ø στο εγχειρίδιο του δικτύου LISA σχετικά με τη δικτύωση για την υποστήριξη της
εκπαίδευσης στις μεγαλύτερες ηλικίες http://www.bia-net.org/lisa
Ø στον οδηγό του προγράμματος LENA σχετικά με μοντέλα και καλών πρακτικών
εκπαίδευσης σε μεγαλύτερες ηλικίες http://www.bia-net.org/en/lena.html
Ø στον οδηγό του προγράμματος LARA για την αποτελεσματική εκπαίδευση ατόμων
μεγαλύτερης ηλικίας http://www.laraproject.net/
Ø στον οδηγό του προγράμματος EuBia σχετικά με τα οφέλη συνεργατικών πρακτικών
στην εκπαίδευση στην τρίτη ηλικία http://www.bia-net.org/en/eubia.html
σελίδα 11
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Στόχοι της εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση MATURE θεωρείται ως συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη για
εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται ήδη σε χώρους που αφορούν άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας. Οι ενότητες είναι σχεδιασμένες να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη σχετικά με
την πρακτική τους (είτε είναι επ’ αμοιβή, είτε σε εθελοντική βάση), και με το πώς η μάθηση
που παρέχουν να έχει το δυνατόν μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των
εκπαιδευομένων τους. Σημαντικό στοιχείο των προγραμμάτων είναι η ευελιξία για τη
δημιουργία εκπαιδευτικών ενοτήτων διαφορετικής διάρκειας, αυτοτελών ενοτήτων,
κύκλους 2-3 ή ακόμα και 10 ενοτήτων.
Επιλογή των ενοτήτων
Το περιεχόμενο κάθε ενότητας του προγράμματος δια ζώσης εκπαίδευσης MATURE
σχεδιάστηκε για να καλύψει 2.5 – 4 διδακτικές ώρες. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα
εξαρτηθεί από το πλαίσιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί, τις συγκεκριμένες ανάγκες της
ομάδας εκπαιδευομένων, το γνωστικό τους επίπεδο όσον αφορά τις αρχές και τις
πρακτικές εκπαίδευσης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, το είδος του υποστηρικτικού υλικού
και από άλλα ζητήματα που επηρεάζουν κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει:
ü να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
ü να ερευνούν στατιστικά δεδομένα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
σχετικά με τη μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες, τα ποσοστά συμμετοχής ή μη και
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα-στόχος.
ü πριν την εκπαίδευση, να κάνουν αξιολόγηση την εμπειρία των συμμετεχόντων και το
υπόβαθρό τους για να καθορίσουν το σημείο έναρξης της εκπαίδευσης.
ü να αντιλαμβάνονται τυχόν εμπόδια που προέρχονται από τους φορείς στους
οποίους εργάζονται οι εκπαιδευόμενοι και ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά
τους να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες περιθωριοποιημένων ηλικιωμένων..
ü να αρχίσουν την εκπαιδευτική παρέμβαση με την αξιολόγηση κινήτρων και
προσδοκιών.
Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό μπορείτε να βρείτε:
Ø στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο MATURE http://matureproject.eu/advice-booklet
Ø στην ερευνητική μελέτη MATURE http://matureproject.eu/research-report

σελίδα 12
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Οι ομάδες των εκπαιδευομένων θα καθορίσουν ποιες ενότητες του MATURE προσφέρονται
περισσότερο.

Συνδυασμοί ενοτήτων
Δεν υπάρχουν «πιο σημαντικές» ενότητες στο πρόγραμμα MATURE, ούτε προτεινόμενοι
συνδυασμοί ενοτήτων. Κατά την πιλοτική εφαρμογή, οι εταίροι του MATURE ανακάλυψαν ότι η
Ενότητα 2 Γνωρίζοντας την Ομάδα- Στόχο ταίριαζε με όλες τις άλλες ενότητες, καθώς έδινε υλικό
για το εισαγωγικό κομμάτι μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης. Κάποιες ενότητες εστιάζουν
περισσότερο σε θεωρίες μάθησης, ενώ άλλες σε θέματα κοινωνικής ένταξης και δημογραφίας.

Οι εκπαιδευτές μπορούν:
ü να επιλέξουν μία ενότητα και δημιουργήσουν επιπρόσθετο υποστηρικτικό υλικό από
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πηγές για τη δημιουργία μιας δικής τους παρέμβασης
ü να επιλέξουν στοιχεία από διάφορες ενότητες και να δημιουργήσουν μία δική τους βάση
δεδομένων
ü να επιλέξουν ενότητες που δίνουν έμφαση σε εργασία σε ομάδες
ü να συνδυάσουν θεωρητικές και πρακτικές ενότητες
ü να ενισχύσουν το περιεχόμενο της ενότητας μέσω παραπομπών σε άλλα προϊόντα του
MATURE (το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το συμβουλευτικό εγχειρίδιο, την
ερευνητική μελέτη).

Οι προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις των εκπαιδευομένων θα καθορίσουν την ισορροπία
των ενοτήτων που θα επιλεγούν. Για παράδειγμα, εκπαιδευόμενοι που προέρχονται από
οργανισμούς εκτός της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη
για να κατανοήσουν τις αρχές της. Επίσης κάποιοι εκπαιδευτές μπορεί να βρουν χρήσιμες ιδέες
στις ασκήσεις που περιέχονται σε κάποιες ενότητες για μεγαλύτερη ποικιλία στις πρακτικές
τους.

Η εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική ομάδα
Η εκπαίδευση MATURE θεωρείται ως μία δυναμική διαδικασία, όπου οι συμμετέχοντες
ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν πάνω στις εμπειρίες τους και να τις μοιραστούν και
παράλληλα να σχηματίσουν νέες αντιλήψεις μέσα από τις ασκήσεις, οι οποίες παρακινούν
τη συζήτηση, το διάλογο, την επίλυση προβλημάτων και το σχεδιασμό δράσεων.

σελίδα 13
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει:
ü να ορίζουν τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων στις ομάδες και να
εξασφαλίζουν ευκαιρίες για συνεχή και ποικίλη αλληλεπίδραση μεταξύ των
εκπαιδευομένων.
ü να επενδύουν χρόνο στο σχεδιασμό στρατηγικών διαχείρισης της ομάδας για μέγιστη
συμμετοχή.
ü να αμφισβητούν ενέργειες και απόψεις που ενδέχεται να πλήξουν τη συνοχή της ομάδας.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο
Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα συνδυάζουν το «ευρωπαϊκό» περιεχόμενο των ενοτήτων
του MATURE με εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά στοιχεία που αφορούν τους
συγκεκριμένους συμμετέχοντες. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα μια τέτοιας εκπαίδευσης είναι η
προστιθέμενη αξία από την ένταξη θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος σε ένα ευρύτερο
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν ότι δε δυσκολεύονται μόνο εκείνοι να
βρουν λύσεις, αλλά είναι κάτι που απασχολεί πολύ περισσότερους και σε άλλα μέρη και
ενθαρρύνονται με αυτόν τον τρόπο να αναζητήσουν γνώσεις και δεξιότητες πέρα από τη
δική τους εμπειρία.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει:
ü να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο των ενοτήτων της επιλογής τους και να
συνδυάσουν αυτό το περιεχόμενο με τοπικά στοιχεία.
ü να ισορροπήσουν το ευρωπαϊκό και το τοπικό περιεχόμενο, ενθαρρύνοντας τη
δημιουργία συνεργασιών.
Η εκπαιδευτική πρακτική
Η εκπαίδευση MATURE ενθαρρύνει τη βιωματική και ενεργητική μάθηση ως
αποτελεσματικές μεθοδολογίες για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι αναμενόμενο αυτές
οι μέθοδοι να κυριαρχούν στις ενότητες του MATURE.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει:
ü να εφαρμόζουν στην πρακτική τους τεχνικές για βιωματική και ενεργητική μάθηση,
αποδεικνύοντας ότι οι τεχνικές αυτές προάγουν την αποτελεσματική μάθηση.
ü να είναι εμψυχωτές και να αποφεύγουν να δίνουν οδηγίες.
ü να χρησιμοποιούν δραστηριότητες που να επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να
δημιουργούν τις δικές τους βιωματικές ασκήσεις.
ü να ενθαρρύνουν τον κριτικό στοχασμό των συμμετεχόντων σχετικά με τη
μαθησιακή διαδικασία, με έμφαση στην επίδραση των βιωματικών μεθόδων στα
μαθησιακά αποτελέσματα.
σελίδα 14
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αξιολόγηση
Ο στοχασμός, η ανάλυση και ο προσεκτικός σχεδιασμός είναι στοιχεία της βιωματικής
μάθησης και θα διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο στην εκπαιδευτική σας πρακτική. Οι
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να θεωρούν αυτές τις δεξιότητες
αξιολόγησης ως σημαντικά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως εφόδια
για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Το να μαθαίνουμε (ή να ξανα-μαθαίνουμε) να μαθαίνουμε,
είναι τόσο σημαντικό όσο και η απόκτηση γνώσεων.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει:
ü να εισάγουν τα στοιχεία του στοχασμού, της ανάλυσης και του σχεδιασμού σε όλες
τις πτυχές της εκπαιδευτικής πρακτικής.
ü να βοηθούν τους εκπαιδευομένους να καταλάβουν πώς αυτές οι δεξιότητες
συνεισφέρουν στη βιωματική μάθηση και εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή.
ü να υποστηρίξουν την άποψη ότι η αξιολόγηση είναι εποικοδομητική.
ü να στηρίξουν ότι η κριτική ικανότητα είναι μία ικανότητα θετική και πολύπλοκη,
που μειώνει τις προκαταλήψεις και ενισχύει έναν καλό σχεδιασμό.
ü να αμφισβητήσει οποιαδήποτε άποψη θεωρεί ότι η αξιολόγηση επιβάλλεται
εξωτερικά και είναι μία τυπική διαδικασία.

σελίδα 15
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 1 – Εκπαίδευση Ενηλίκων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Η ενότητα που ακολουθεί αποτελεί μία εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές της μάθησης στις
μεγαλύτερες ηλικίες. Βασίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και στις θεωρίες των
Freire, Mezirow, Brookfield, κ.ά. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να δώσει στους
εκπαιδευτές οδηγίες και ιδέες για το σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι
δραστηριότητες που προτείνονται ενσωματώνουν μεθοδολογίες και τεχνικές που έχουν ως
στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση της καλής
εκπαιδευτικής πρακτικής για τις μεγαλύτερες ηλικίες και πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στο τέλος αυτή τα της ενότητας θα είστε σε θέση να:
·
·
·
·
·
·

αναγνωρίζετε πιθανά εμπόδια κατά την εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
αναγνωρίζετε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της γήρανσης.
αντιμετωπίζετε τις αντιστάσεις των εκπαιδευομένων και να εξασφαλίζετε ένα
θετικό μαθησιακό περιβάλλον.
αναπτύξετε την αυτοπεποίθησή σας ως εκπαιδευτές.
κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
μαθαίνουν και να αντεπεξέλθετε στις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ατόμων
μεγαλύτερης ηλικίας.
σχεδιάσετε κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
, που θα βασίζονται σε αυτές τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
A. Κινητοποίηση εκπαιδευομένων
Στην αρχή οποιασδήποτε σχεδόν εκπαιδευτικής διαδικασίας, μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις είναι η παρώθηση των εκπαιδευομένων για μάθηση. Ο εκπαιδευτής καλείται
να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον που θα κινητοποιήσει και θα ενθαρρύνει τη
συμμετοχή. Όταν οι εκπαιδευόμενοι είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που βρίσκονται στο
περιθώριο και δεν είχαν την ευκαιρία στο παρελθόν να συμμετάσχουν σε μια εκπαιδευτική
παρέμβαση, η πρόκληση αυτή για τον εκπαιδευτή μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πώς
λοιπόν μπορείτε να προσελκύσετε μία ομάδα τέτοιων ατόμων σε μια μαθησιακή
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διαδικασία και να τη βοηθήσετε να την ολοκληρώσει με επιτυχία;
Δραστηριότητα: Μελέτη περίπτωσης (Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες. Τα
ευρήματα αναγράφονται από τον εκπαιδευτή στον πίνακα ή σε flip chart και είναι ορατά
καθ’ όλη τη διαδικασία.)
Ο Αντώνης είναι 70 ετών και ζει σε ένα απομονωμένο χωριό ενός νησιού. Είναι απόφοιτος
δημοτικού σχολείου, υπήρξε αγρότης όλη του τη ζωή και τώρα είναι συνταξιούχος. Τα μέλη
της κοινότητάς του τον έπεισαν να συμμετάσχει σε μία σειρά μαθημάτων υγείας που
παρέχει δωρεάν η κοινότητα. Οι συναντήσεις ωστόσο πραγματοποιούνται την ώρα που
συνηθίζει να πίνει ούζο με τον φίλο του και να παίζει χαρτιά. Δεν είναι σίγουρος γιατί είναι
εκεί ούτε ποιες είναι οι προσδοκίες του από τα μαθήματα. Πριν ακόμα αρχίσει η
συνάντηση, είναι αγχωμένος να φύγει.
Αφού διαβάσετε τη μελέτη περίπτωσης, εργαστείτε σε μικρές ομάδες και απαντήστε τις
ακόλουθες ερωτήσεις:
- Γιατί αγχώνεται να φύγει ο Αντώνης;
- Πώς μπορείτε να φέρετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες ζωής του στην ομάδα ώστε να
αισθανθεί έξυπνος και χρήσιμος;
- Πώς μπορείτε να ξεπεράσετε την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα;
Συζητήστε τα ευρήματα στην ομάδα. Διαθέστε χρόνο για αναστοχασμό.
Ποια στοιχεία σας έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση;
B. Μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες
Η δραστηριότητα που ακολουθεί θα διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους τα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας μαθαίνουν , τι μορφή έχει η εκπαίδευση στις ηλικίες αυτές και ποιες
δεξιότητες και ικανότητες είναι απαραίτητες για ενεργό γήρανση. Θα γίνει μία προσπάθεια
προσέγγισης του θέματος μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου της Αισθητικής Εμπειρίας,
χρησιμοποιώντας ένα έργο τέχνης ως ερέθισμα για την περαιτέρω επεξεργασία του
θέματος.
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Δραστηριότητα βασισμένη στην «Κριτική και Δημιουργική Μάθηση μέσω της Αισθητικής
Εμπειρίας1
(η δραστηριότητα χωρίζεται σε τέσσερα βήματα. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που
τίθενται καταγράφονται από τον εκπαιδευτή στον πίνακα ή σε flip chart και είναι ορατές
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Κατά τα δύο πρώτα στάδια, οι συμμετέχοντες
εκφράζουν τις προσωπικές τους σκέψεις. Στις δύο επόμενες, δουλεύουν σε μικρές ομάδες.
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τις ιδέες της στην ολομέλεια).

Ο πίνακας ¨Τα πρώτα βήματα» του Γεωργίου Ιακωβίδη παρουσιάζεται στην ομάδα (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1.1).

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

Ερωτήσεις παρατήρησης
Αφήστε χρόνο για
παρατήρηση

·
·
·
·
·
·

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ

1

·
·

Τι βλέπετε;
Πού και πότε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτή η κηνή;
Πώς εμφανίζεται η σχέση ανάμεσα στη γιαγιά και
τα παιδιά;
Ποιες αντιθέσεις βλέπετε;
Υπάρχει κάτι που να σας εκπλήσσει ή να σας
προβληματίζει;
Τι συναισθήματα σας δημιουργεί αυτή η σκηνή;

Μπορείτε να ταυτιστείτε με τα πρόσωπα του πίνακα;
Προσπαθήστε να περιγράψετε την κατάσταση από την
πλευρά της ηλικιωμένης γυναίκας.

Η Αισθητική Εμπειρία (η συστηματική επεξεργασία έργων τέχνης) μπορεί να συνεισφέρει στην

ανάδυση μιας ολοκληρωμένης γνώσης, περιλαμβάνοντας κριτικές, στοχαστικές και
συναισθηματικές διαστάσεις της μάθησης. Μία τέτοια εμπειρία διευρύνει τις προοπτικές για την
προσέγγιση των διεργασιών και των φαινομένων από μία διαφορετική οπτική, για εμβάθυνση σε
πτυχές πέρα από τις εμφανίσεις, καθώς και για την καλύτερη κατανόηση των αιτίων των
καταστάσεων (Κόκκος, 2010) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη μεθοδολογία,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος ArtIt, http://artit.eu/
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Ερωτήσεις ανάλυσης

·
·
·
·

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ
Σε μεγαλύτερη κλίμακα

·
·
·

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ
Επανεξετάζοντας τη
διαδικασία

·
·

Ποια μπορεί να είναι τα δυνατά σημεία/
πλεονεκτήματα της ηλικιωμένης γυναίκας;
Ποιες είναι οι προσδοκίες της;
Ποιοι είναι οι φόβοι της;
Αν αυτή η σκηνή ήταν σύγχρονη, σε τι θα μπορούσε
μία εκπαιδευτική παρέμβαση να βοηθήσει τη γυναίκα
που βλέπετε;
Ποια θέματα που αφορούν τα στάδια της ζωής
ενδέχεται να εμφανιστούν στις μεγαλύτερες ηλικίες;
Ποιες δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις είναι
απαραίτητες για την ενεργό γήρανση;
Πώς μπορείτε να βοηθήσετε προς την ενδυνάμωση
και την ανεξαρτησία;

Θυμηθείτε τη διαδικασία.
Ξαναθυμηθείτε την εμπειρία και στοχαστείτε
πάνω σε όσα έχετε ανακαλύψει.

Γ. Εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι και οι ρόλοι τους
Έχοντας υπόψη τα ευρήματα από τις προηγούμενες δραστηριότητες, συζητήστε στην
ομάδα και σημειώστε στον πίνακα απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:
-

Ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι είναι οι πιο σημαντικές για έναν εκπαιδευτή ώστε να
υποστηρίξει με επιτυχία μία εκπαιδευτική παρέμβαση για άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση;

-

Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευομένου σε αυτή την πετυχημένη παρέμβαση;

Για περισσότερες ιδέες σχετικά με την εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος LARA: Learning – a
Response to Ageing www.laraproject.net
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Ενότητα 2 – Γνωρίζοντας την ΟμάδαΣτόχο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Οι ομάδες εκπαιδευομένων συχνά διαφέρουν σε στάσεις, επίπεδο ενδιαφέροντος και
δέσμευσης, προτιμήσεις, ανάγκες και κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Είναι πολύ
σημαντικό ο εκπαιδευτής να διερευνά σε βάθος μία ομάδα-στόχο ώστε να αντιληφθεί
ποιες προσεγγίσεις θα έχουν αντίκτυπο στη συμμετοχή ή μη στην εκπαίδευση. Τα
περιθωριοποιημένα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν πολύ λιγότερες ευκαιρίες για
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα εξαιτίας διάφορων εμποδίων που σχετίζονται με
τη γήρανση ή με άλλους παράγοντες, όπως είναι η υγεία, οι πολιτισμικές διαφορές, η
εξάρτηση από τρίτους και οι στάσεις. Για αυτό το λόγο χρειάζονται ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και θα τους προσφέρει γνώσεις που
θα τους ωφελούν στην καθημερινή τους ζωή.
Η ενότητα εισάγει θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων πριν
προσεγγίσει μία ομάδα-στόχο, δίνει συμβουλές και προτείνει μεθόδους για την παρώθηση
και δέσμευση για συμμετοχή εκπαιδευομένων μεγαλύτερης ηλικίας που αποφεύγουν να
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
ΠΗΓΕΣ (στην αγγλική γλώσσα):
[1] MATURE research report
[2] European guide –Strategies for improving participation in and awareness of adult
learning
[3] EuBia – Getting Older People Involved in Learning
[4] Eurostat
[5] Barriers towards Participation in Adult Education and Training
[6] Understanding multiple disadvantage in older age
[7] Quality of life and disadvantage amongst older people
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
·
·
·

αναγνωρίζετε τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που δε συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις / τους ηλικιωμένους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (άσκηση 1),
αντιλαμβάνεστε την επίδραση που έχουν τα εμπόδια στην καθημερινή τους
ζωή(ασκήσεις 1, 2, 5, 7),
αναγνωρίζετε διάφορους τρόπους και μεθόδους για να τους προσεγγίσετε και να
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τους δεσμεύσετε σε μια διαδικασία μάθησης (ασκήσεις 2, 3, 4),
αναγνωρίζετε τους ενδιάμεσους φορείς που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία, καθώς
και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτούς (άσκηση
4),
· αξιοποιήσετε τη γνώση που αποκτήσατε στην πρακτική σας που θα ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των εκπαιδευομένων (5, 6, 7).
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ:
Για την εφαρμογή αυτής της ενότητας χρειάζονται τα εξής: πίνακας ή flip chart, στυλό και
μαρκαδόροι, χαρτάκια post-it, σενάρια για την άσκηση 3 και ερωτηματολόγια.
Προσαρμόστε τις προτεινόμενες μεθόδους στο μέγεθος της ομάδας σας.
·

ΑΣΚΗΣΗ 1:
Ξεκινήστε με μία ανοικτή συζήτηση σχετικά με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τη
συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, με στόχο να διερευνηθεί ποια είναι τα
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και έχουν λιγότερες
πιθανότητες για συμμετοχή.
Προτεινόμενες ερωτήσεις για την παρακίνηση της συζήτησης:
· Τι γνωρίζω για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
στην πόλη/χώρα μου;
· Τι γνωρίζω για την επίπτωση της κακής υγείας, της αυξανόμενης εξάρτησης από
τρίτους, τις πολιτισμικές διαφορές και τις στάσεις απέναντι στη μάθηση στη ζωή
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη χώρα μου;
· Ποιοι είναι οι ηλικιωμένοι που προσέρχονται στα μαθήματα/ εργαστήριά μου; τι
γνωρίζω για αυτούς και τις ανάγκες τους;
Προτεινόμενη δραστηριότητα: γράψτε σε έναν πίνακα ή flip chart τα στατιστικά δεδομένα
της EUROSTAT σχετικά με τη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση (Πηγή 4) και κάντε σύγκριση
με τα δεδομένα της χώρας σας. Με βάση τις απαντήσεις σχετικά με τη συμμετοχή, η ομάδα
πρέπει να καταλήξει στο ποιοι είναι εκείνοι που δε συμμετέχουν και να τους καταγράψει.
συζητήστε σχετικά με τους πιθανούς λόγους για τη μη-συμμετοχή τους.
ΑΣΚΗΣΗ 2:
Καλέστε την ομάδα να βρει μία μελέτη περίπτωσης με ευτυχή κατάληξη, που να σχετίζεται
με ένα συγκεκριμένο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση. Θέστε στην ομάδα την πρόκληση να ανακαλύψουν τα οφέλη της
συμμετοχής: Γιατί να συμμετάσχουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που βρίσκονται στο
περιθώριο;
Κάποια παραδείγματα:
ü εμπόδια υγείας: Ella (Ζυρίχη) – εκπαίδευση ηλικιωμένων ασθενών σε κλινικές
(Πηγή 1, σελ. 36)
ü εμπόδια εξάρτησης: Enhancing informal adult learning for older people in care
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settings (NIACE)
Watch: http://www.youtube.com/watch?v=YsD7G9Pc__o&list=TLEMwf3lHO5lY
ü πολιτισμικά εμπόδια: Computerfrühstück für Ältere (υπολογιστές για
ηλικιωμένους)
(Πηγή
1,
σελ.
27),
Watch:
http://www.youtube.com/watch?v=8yud_Lwmevo
ü στάσεις: παιχνίδι ρόλων σχετικά με την ηλικία, τις θετικές και αρνητικές αντιλήψεις.
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: η μία θα υποστηρίζει τις αρνητικές
αντιλήψεις και η άλλη τις θετικές σε αντιπαράθεση μεταξύ τους.
Στην ομάδα: Ποια είναι η κεντρική ιδέα; Ποια ήταν τα μεγαλύτερα οφέλη για τους
εκπαιδευομένους; Πώς μπορώ να αξιοποιήσω τα ευρήματα για την ενδυνάμωση των
συμμετεχόντων; Πώς μπορώ να μετατρέψω μία αρνητική αντίληψη σε θετική;
ΑΣΚΗΣΗ 3:
Αν είναι εφικτό, χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες. Μοιράστε σενάρια (που θα
έχετε προετοιμάσει νωρίτερα), με την πρόκληση να προσεγγίσουν άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας που δε συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα (που αντιμετωπίζουν εμπόδια
που αναφέρονται στην άσκηση 3). Επιλέγουν τυχαία από μία περίπτωση και σχεδιάζουν
μία στρατηγική προσέγγισης.
Ερωτήσεις που μπορείτε να απευθύνετε:
· Πού τους βρίσκω και πώς τους προσεγγίζω;
· Τι αξία έχει για αυτή την ομάδα η συμμετοχή και γιατί να συμμετάσχουν;
· Πώς μπορώ να τους κινητοποιήσω, να τους παρακινήσω να ενασχοληθούν;
Στη συνέχεια αφού συγκεντρώσετε τις απαντήσεις και τις αναρτήσετε, οι ομάδες
παρουσιάζουν τα ευρήματά τους στην ολομέλεια.
Ιδέες και πιθανές στρατηγικές προσέγγισης:
ü Προσωπική προσέγγιση: “Tell your story” (πείτε τη δική σας ιστορία), Πηγή 3, σελ.
36
ü Εκστρατεία στα ΜΜΕ: παράδειγμα “Don’t look back!”, Πηγή 2, σελ. 99
ü Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης: “Open day for migrants” (Ημέρα Μεταναστών),
Πηγή 2, σελ. 100, Learning Parade – “Days of Learning Communities” (Hμέρες
Kοινοτήτων Mάθησης)
ü ενδιάμεσοι φορείς: “Ripe Enjoyment of life” (Ώριμες χαρές της ζωής), Πηγή1, σελ.
25-26, Simbioz@ – e-literate Slovenia (e-εγγραμματισμός στη Σλοβενία, Πηγή 1, σελ.
34, “Health Literacy for Elders” (Αγωγή Υγείας για Ηλικιωμένους), Πηγή2, σελ. 98;
“Take a Walk Through History” (Μία ιστορική διαδρομή), Πηγή1, σελ. 104
ΑΣΚΗΣΗ 4:
Παρουσιάστε μία μελέτη περίπτωσης σχετικά με τους ενδιάμεσους φορείς (φυσικά
πρόσωπα ή οργανισμοί που εργάζονται με ή για ενηλίκους μεγαλύτερης ηλικίας σε
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επαγγελματικό ή εθελοντικό πλαίσιο). Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν
πιθανούς τέτοιους συνδέσμους στην τοπική τους κοινότητα και να σκεφτούν τρόπους να
συνεργαστούν και να επωφεληθούν από αυτούς. Παράδειγμα μιας μελέτης περίπτωσης
ενδιάμεσου φορέα “A book for your Coffee”, στην Πηγή 2, σελ. 99. Για τα οφέλη και τις
προκλήσεις της δικτύωσης, ανατρέξτε στην: Πηγή 3, σελ. 20
ΑΣΚΗΣΗ 5:
Εάν είναι εφικτό χωρίστε την ομάδα σε υποομάδες. Όπως στην άσκηση 4, προετοιμάστε
κάποια σενάρια. Η ομάδα επιλέγει ένα θέμα και σημειώνει τα πρακτικά θέματα που πρέπει
να ληφθούν υπόψη ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, όπως:
· τόπος και χρόνος εκπαίδευσης
· διάρκεια εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων διαλειμμάτων)
· δομή και μορφή εκπαίδευσης
· εκπαιδευτικό υλικό
· πιθανά εμπόδια
· προσβασιμότητα
· οικονομικοί πόροι, κλπ.
Στη συνέχεια οι ομάδες παρουσιάζουν τα ευρήματά τους. Αφήστε χρόνο για συζήτηση.
ΑΣΚΗΣΗ 6:
Ζητήστε από την ομάδα να προτείνει δραστηριότητες γνωριμίας για άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας. Έχοντας υπόψη τα εμπόδια που προαναφέρθηκαν, ποιες προσφέρονται για τη
συγκεκριμένη ομάδα και ποιες όχι;
ΑΣΚΣΗΣΗ 7:
Οι συμμετέχοντες στοχάζονται σχετικά με το περιεχόμενο της μάθησης και απαντούν σε
ερωτήσεις όπως: «Πώς θα καταλάβω τι θέλουν να μάθουν οι εκπαιδευόμενοί μου;» «Πώς
μπορώ να τους κινητοποιήσω με το κατάλληλο περιεχόμενο;». Σημειώστε στον πίνακα τις
λέξεις-κλειδιά που να σχετίζονται με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης (για παράδειγμα,
μάθηση για καλύτερη υγεία, μάθηση για καλύτερες σχέσεις, μάθηση για ενεργό συμμετοχή
στα κοινά, μάθηση για ανεξαρτησία κλπ.)
ΚΛΕΙΣΙΜΟ:
Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.
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Ενότητα 3 – Αξιολόγηση
μαθησιακής διαδικασίας

της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Όλοι προσεγγίζουμε τη μάθηση με διαφορετικούς τρόπους. Κάθε άτομο έχει έναν
προσωπικό τρόπο να μαθαίνει, ο οποίος είναι απόρροια της προσωπικότητάς του και του
κοινωνικού-πολιτιστικού του υπόβαθρου. Ο όρος Στυλ Μάθησης καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα προσεγγίσεων, μοντέλων, θεωριών και μεθόδων που δεν αναφέρονται σε αυτή την
ενότητα. Η ενότητα που ακολουθεί δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η γνώση σχετικά με τα
στυλ μάθησης μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να λάβουν υπόψη τις διαφορές
μεταξύ των εκπαιδευομένων κατά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Θα
μάθουμε περισσότερα για τα βασικά στυλ μάθησης και θα ακούσουμε τους
εκπαιδευομένους να καταθέτουν τις προσωπικές τους εμπειρίες. Οι εκπαιδευόμενοι
μπορεί να προτιμούν να μαθαίνουν μέσω της όρασης, της ακοής, της κιναίσθησης ή της
αφής [1], [2], [3], [4].
Για την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας προτείνουμε «Τα Έξι Σκεπτόμενα
Καπέλα», ένα εργαλείο που επιτρέπει το σχεδιασμό και την αποτελεσματικότερη
αξιολόγηση της διαδικασίας μάθησης [5]. Θα βοηθήσει τους εκπαιδευομένους να
σκεφτούν σχετικά με το τι έχουν μάθει και να βρουν τρόπους βελτίωσης και εμπλουτισμού
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Θα παρουσιαστεί και θα εφαρμοστεί η τεχνική αξιολόγησης Single Method Evaluation
Technique. Βοηθάει τον εκπαιδευτή να διαπιστώσει αν το περιεχόμενο της ενότητας ήταν
γνωστό, αντιφατικό, νέο ή ασαφές. Προτείνουμε επίσης αναστοχασμό σχετικά με την
επίδραση της γήρανσης και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας, αλλά και διάλογο σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων που δε
συμμετέχουν σε ομάδες. Προτείνουμε να δείτε το “Six Adult Learning Principles” (έξι αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων) [6] και να διαβάσετε την Ερευνητική Μελέτη MATURE [7] σελ.4748, σχετικά με τα οφέλη της εκπαίδευσης.
ΠΗΓΕΣ:
[1] Trainer notes, In Service Teacher Development, Learning styles 1 – Definition
(Σημειώσεις του εκπαιδευτή, ορισμός των στυλ μάθησης)
http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/LearningStyles_1_Complete_0.pdf
[2] Grundtvig Partnership LISTEN Learning Innovating Styles and Active Citizens (σύμπραξη
Grundtvig LISTEN, http://utwpg.gda.pl/LISTEN/
[3] Learning Styles I: Visual, Auditory, and Kinesthetic (Στυλ μάθησης Ι:Οπτικό, Ακουστικό
και Κιναισθητικό) http://www.youtube.com/watch?v=delk5NnqXbs
[4] Identify your learning style (βρείτε το στυλ σας μάθησης),
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http://www.youtube.com/watch?v=tEpdFL1gYX0
[5] Grundtvig Partnership LISTEN – Thinking Hats Assessment (σύμπραξη Grundtvig LISTEN Αξιολόγηση με Σκεπτόμενα Καπέλα), http://utwpg.gda.pl/2013LISTEN/LISTEN-ThinkingHats.ppt
[6] Adult Learning Principles (Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων)
http://www.youtube.com/watch?v=Cu_PpkqWJGA
[7] Ερευνητική Μελέτη MATURE, http://matureproject.eu/research-report
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μετά από αυτή την ενότητα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
· περιγράψουν τα στυλ μάθησης: οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό και απτικό.
· αναγνωρίζουν το προσωπικό τους στυλ μάθησης.
· εφαρμόσουν τη μεθοδολογία «Τα έξι σκεπτόμενα καπέλα».
χρησιμοποιούν την τεχνική αξιολόγησης «Single Method Evaluation Technique»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Είμαι εκπαιδευτής- θα ήθελα να ήμουν εκπαιδευτής;
Η ενότητα αρχίζει με την ακόλουθη δραστηριότητα γνωριμίας.
Βάλτε σε έναν πίνακα ή flipchart τη δήλωση του Henry Ford:
«Όποιος σταματήσει να μαθαίνει, είτε στα 15 ή στα 25 ή στα 80 είναι γέρος. Όποιος
διδάσκει παραμένει για πάντα νέος».
Συζήτηση σε ζευγάρια: Υπήρξες ποτέ δάσκαλος; Σου άρεσε; Θα ήθελες να ήσουν; Εάν ναι, τι
θα μπορούσες να διδάξεις στους άλλους;
Παρουσίαση σχετικά με τα «Στυλ μάθησης» και άσκηση «Βρείτε το δικό σας στυλ
μάθησης».
Αρχίστε από την παρουσίαση αξιοποιώντας τις πηγές [1] και [2] και συνεχίστε με την
ακόλουθη άσκηση.
Για την αναγνώριση των στυλ μάθησης, προετοιμάστε από 4 κάρτες για κάθε
εκπαιδευόμενο:
Κάρτα 1
...κοιτάζεις επίμονα το πρόσωπο του εκπαιδευτή
...σου αρέσουν οι εκθέσεις, τα βιβλία κλπ.
...συχνά αναγνωρίζεις τις λέξεις όταν τις βλέπεις
...χρησιμοποιείς λίστες για να οργανώσεις τις σκέψεις σου
...ανακαλείς πληροφορίες όταν θυμάσαι πώς ήταν σε μια σελίδα

σελίδα 25
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Κάρτα 2
... σου αρέσει να σου δίνει ο εκπαιδευτής προφορικές οδηγίες
...σου αρέσουν οι συζητήσεις, οι διάλογοι και οι θεατρικές παραστάσεις
...λύνεις προβλήματα συζητώντας για αυτά
...χρησιμοποιείς ρυθμούς και ήχους για να ανακαλέσεις πληροφορίες από τη μνήμη σου
Κάρτα 3
...μαθαίνεις καλύτερα όταν συμμετέχεις ενεργά
...δυσκολεύεσαι να καθίσεις για μεγάλα διαστήματα
...χρησιμοποιείς την κίνηση για να ανακαλέσεις πληροφορίες από τη μνήμη σου
Κάρτα 4
...χρησιμοποιείς τη γραφή και το σχέδιο ως βοηθήματα για τη μνήμη
…μαθαίνεις καλύτερα μέσω δραστηριοτήτων που χρησιμοποιείς τα χέρια σου
Αφήστε τους συμμετέχοντες να διαλέξουν το στυλ μάθησης που προτιμούν και κατατάξτε ως εξής:

Κάρτα 1 –Όσοι προτιμούν το οπτικό στυλ μάθησης
Κάρτα 2 – Όσοι προτιμούν το οπτικό στυλ μάθησης
Κάρτα 3 –Όσοι προτιμούν το κιναισθητικό στυλ μάθησης
Κάρτα 4 –Όσοι προτιμούν το απτικό στυλ μάθησης
Συλλογή δεδομένων:
Σε έναν πίνακα ή flipchart κάθε εκπαιδευόμενος σημειώνει το δικό του στυλ μάθησης
Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, όλη τους τη ζωή μάθαιναν
διάφορα πράγματα, συχνά όμως υποτιμούν την ικανότητα που έχουν να μαθαίνουν και
νομίζουν ότι η μάθηση «δεν είναι για αυτούς». Ασκήσεις σαν αυτή που προηγήθηκε,
βοηθούν τα άτομα που επέστρεψαν προσφάτως στη μάθηση να αντιληφθούν ότι ξέρουν
πώς να μαθαίνουν και ότι μπορούν να εκφράσουν τι επιθυμούν να μάθουν. Ένα σημαντικό
πρώτο βήμα είναι ο στοχασμός πάνω στις προσωπικές εμπειρίες μάθησης για να
διασκεδάσουν αρνητικές στάσεις, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους και τη θετική
τους αυτοεικόνα.
Τα «Έξι Σκεπτόμενα Καπέλα» ως εργαλείο αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας
Τα Έξι Σκεπτόμενα Καπέλα είναι μία μέθοδος που επινόησε ο Dr Edward de Bono, του
οποίου είναι επίσης ο όρος «παράπλευρη σκέψη» ( lateral thinking).
Η εισαγωγή του εργαλείου αυτού στην ομάδα μπορεί να υποστηριχθεί παράλληλα με μία
παρουσίαση [3]. Ακόμα και εάν δε γίνει παρουσίαση, θα πρέπει να ειπωθεί το εξής: «Θα
χρησιμοποιήσουμε τα Έξι Σκεπτόμενα Καπέλα του Edward de Bono για να μας βοηθήσουν
να σκεφτούμε τι μάθαμε ή τι βιώσαμε και να σκεφτούμε τρόπους βελτίωσης και
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εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας».
Εργασία στην ομάδα
· Διαμορφώστε το χώρο με τραπέζια και καρέκλες ώστε να προσφέρεται για εργασία
σε μικρές ομάδες.
· Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ομάδες.
· Αφήστε αρκετό χώρο ανάμεσα στις ομάδες ώστε να μπορέσουν να εργαστούν
ανεμπόδιστα.
· Ζητήστε από ένα μέλος κάθε ομάδας να λειτουργήσει ως εκπρόσωπος .
· Κάθε ομάδα έχει το δικό της χρώμα καπέλο.
· Η όλη διαδικασία συντονίζεται από την ομάδα με το μπλε καπέλο.
· Βεβαιωθείτε ότι είναι σαφείς σε όλους οι ιδιότητες κάθε καπέλου:
Λευκό καπέλο:
Κόκκινο καπέλο:
Πράσινο καπέλα:
Μαύρο καπέλο:
Κίτρινο καπέλο:
Μπλε καπέλο:

ουδέτερο, επικεντρώνεται στα γεγονότα.
αυθόρμητο, εκφράζει συναισθήματα.
δημιουργικό, βρίσκει ιδέες.
αρνητικό, βλέπει γιατί κάτι δε θα πετύχει.
αισιόδοξο, βλέπει τα πάντα θετικά.
οργανωτικό, ελέγχει τη διαδικασία.

Ζητήστε από τις ομάδες να σκεφτούν σχετικά με το θέμα που τίθεται στη συνέχεια και να
προτείνουν λύσεις που να ανταποκρίνονται στα καπέλα τους: «Πρέπει να αυξήσουμε τη
συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε προγράμματα εκπαίδευσης». Ζητήστε από
τους εκπροσώπους να εκφράσουν τις απόψεις των ομάδων. Ζητήστε από όλες τις ομάδες
να συζητήσουν τα θέματα και τις λύσεις που ακούστηκαν.
Τα καπέλα του De Bono είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσεγγίσουν ένα ζήτημα από διαφορετικές οπτικές
προκειμένου να σχηματίσουν μία ολοκληρωμένη απάντηση. Η γήρανση συνοδεύεται
συχνά με πολλά διαφορετικά προβλήματα, τα οποία είναι ακόμα πιο έντονα όταν
πρόκειται για ηλικιωμένους που ζουν στο περιθώριο.
Η επίλυση προβλημάτων είναι μία πολύ σημαντική δεξιότητα ζωής. Η ανάλυση μιας
δύσκολης κατάστασης και η ικανότητα θεώρησής της από διαφορετικές οπτικές και η
εξεύρεση λύσεων που να έχουν νόημα για το άτομο, είναι ικανότητες που θα συμβάλλουν
στην ευημερία και την αυτονομία στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Η άσκηση αυτή αξιοποιεί την εμπειρία των συμμετεχόντων για να τους δείξει ότι ήδη
κατέχουν τα βασικά στοιχεία για την επίλυση προβλημάτων, η οποία είναι θεμελιώδης για
τη ζωή και τη μάθηση. Είναι η έκφραση της βιωματικής και συμμετοχικής μάθησης.
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Μέθοδος αξιολόγησης (Single Method Evaluation technique)

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν το κείμενο ως εξής:
•
Το κείμενο που συμφωνεί με όσα γνώριζαν σημειώνεται με √
•
Το κείμενο που αντιφάσκει ή διαφέρει από όσα ήξεραν ή πίστευαν σημειώνεται
με –
•
Οι νέες γνώσεις σημειώνονται με +
•
Το κείμενο που δεν απαντά σε σαφείς ερωτήσεις με ;
Πίνακας αξιολόγησης:
Σημειώστε με ένα από τα σύμβολα

√ ή – ή + ή ;

Αναγνώριση των στυλ μάθησης
«Έξι σκεπτόμενα καπέλα»
Μέθοδος αξιολόγησης

Η άσκηση αξιολόγησης τέτοιου τύπου προωθεί μία οπτική της μάθησης ως διαδικασία που
περιλαμβάνει στοιχεία όπως: αναγνώριση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, στοχασμό πάνω
στις αντιλήψεις και τις γνώσεις του ατόμου, απόκτηση νέας γνώσης και αναγνώριση του
γεγονότος ότι η νέα γνώση ενδέχεται να μη «βγάζει νόημα» εκ πρώτης όψεως.
Η
κατανόηση της έννοιας της μάθησης μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση
προβληματικών παραδοχών σχετικές με τη μάθηση. Η θεώρηση της μάθησης ως κάτι
θετικό αποτελεί κύριο στόχο πολλών στρατηγικών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την
κινητοποίηση και παρώθηση για μάθηση περιθωριοποιημένων ατόμων. Τα αρνητικά
στερεότυπα για τη μάθηση ενδέχεται να επηρεάζουν τις μεγαλύτερες γενιές όταν οι κακές
εμπειρίες από την εκπαίδευση οδηγούν σε στενότητα πνεύματος.
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Ενότητα 4 – Κοινωνική ενσωμάτωση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Ο κοινωνικός αποκλεισμός ορίζεται ως η έλλειψη πρόσβασης σε αγαθά που προσφέρονται
από την κοινωνία. Είναι στενά συνδεδεμένη με τη φτώχεια, αλλά δε σημαίνει απαραίτητα
το ίδιο. Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι ένα στατικό γεγονός, αλλά μια διαδικασία.
Τα άτομα που είναι αποκλεισμένα κοινωνικά δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε υλικούς
πόρους, δεν έχουν κοινωνικές επαφές στη γειτονιά τους και στην κοινότητά τους,
αισθάνονται ανίσχυροι, αδύναμοι να αλλάξουν την κατάσταση και τις συνθήκες στις οποίες
ζουν, δε συμμετέχουν στα κοινά, έχουν μειωμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν βίαιες συμπεριφορές ή να εμφανίσουν
κατάθλιψη. Οι συνέπειες για την εκπαίδευση είναι προφανείς: τα περιθωριοποιημένα
άτομα είναι δυσπρόσιτα και συμμετέχουν σε προγράμματα μάθησης μόνο όταν είναι
υποχρεωμένα να το κάνουν. Αισθάνονται έτσι ανεπιθύμητα και απορριπτέα από το
εκπαιδευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν περισσότερο να εγκαταλείψουν
την προσπάθεια.
Πρόκειται για μία μεγάλη πρόκληση για τους εκπαιδευτές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,
ιδίως όταν πρόκειται για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς ο κίνδυνος του αποκλεισμού
αυξάνεται με την ηλικία. Η ενότητα αυτή ασχολείται με το πρόβλημα και δίνει λύσεις για
αποτελεσματικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
ΠΗΓΕΣ:
[1] Definition social exclusion (Ορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού)
[2] Γλωσσάρι προγράμματος
[3] Key competences for adult-learning professionals (Βασικές δεξιότητες εκπαιδευτών
ενηλίκων)
[4] MATURE: Εισαγωγή στις ενότητες δια ζώσης εκπαίδευσης
[5] Το συμβουλευτικό εγχειρίδιο MATUREγια ενδιάμεσους φορείς και άλλους
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Μετά από αυτή την ενότητα, οι συμμετέχοντες:

σελίδα 29
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

·
·
·
·
·
·

θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη μάθηση
τα περιθωριοποιημένα άτομα
θα κατανοήσουν τη συμπεριφορά αυτών των ατόμων
θα γνωρίσουν πώς να διαχειριστούν την ομάδα ώστε να ενσωματωθούν σε αυτήν
όλοι οι εκπαιδευόμενοι
θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αρνητικές συμπεριφορές
θα μπορούν να εφαρμόσουν τις κατάλληλες προσεγγίσεις για την επίλυση
δύσκολων καταστάσεων
θα μπορούν να σχεδιάσουν μαθησιακές διαδικασίες «ενσωμάτωσης».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Δραστηριότητα γνωριμίας: κάρτες με ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα (Παράρτημα
4.1)
Ορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού ( Παράρτημα 4.2, γλωσσάρι MATURE για την
προετοιμασία της επόμενης φάσης)
Τι σημαίνει να διαχειρίζομαι θέματα υγείας, εξάρτησης από τρίτους, στάσεων
περιθωριοποιημένων ατόμων (καταιγισμός ιδεών ή χάρτης ιδεών σε ολόκληρη την ομάδα
ή σε υπο-ομάδες)
Τι συμβαίνει πραγματικά σε ένα πρόγραμμα; Ανταλλαγή εμπειριών, συζήτηση
Μελέτη περίπτωσης Case study (Παράρτημα 4.3)
Εργασία σε 2-3 υποομάδες (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας): Ο αποκλεισμός μέσα
στην ομάδα- αιτίες και λύσεις
Παρουσίαση των ευρημάτων των ομάδων στην ολομέλεια και καταγραφή τους σε πίνακα
ή
Προβληματισμός σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτή (ερωτηματολόγιο, Παράρτημα 4.4) :
οι συμμετέχοντες εργάζονται ατομικά
Μέθοδος πλειοψηφίας (ερωτηματολόγιο, 3 ομάδες)
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 3 υποομάδες. Δώστε μία από τις παρακάτω εναλλακτικές
ως πιθανή λύση
· Πραγματοποίηση διαλόγου στην ομάδα σχετικά με το πρόβλημα
· Αλλαγή του ρόλου του ατόμου (π.χ. δώστε του έναν σημαντικό ρόλο ή αφήστε τον
να κάνει κάτι ξεχωριστό)
· Η προσέγγιση του Mezirow

σελίδα 30
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Παρουσίαση των ευρημάτων της ομάδας, συζήτηση
Πρώτα βήματα: Αν αλλάξω κάτι προκειμένου να ενσωματώσω καλύτερα τους
συμμετέχοντες, τι μπορεί να σημαίνει αυτό;
·
·
·
·

Συνέπειες για το ρόλο μου
Συνέπειες για την εκπαίδευση που παρέχω (προετοιμασία, διαχείριση)
Συνέπειες για τους συμμετέχοντες (για όλους, όχι μόνο όσους κινδυνεύουν
από αποκλεισμό)
Υπάρχουν όρια;

Μέθοδος: 4 σημεία για την τοποθέτηση καρτών -οι συμμετέχοντες έχουν από 4 κάρτες
διαφορετικού χρώματος με τις ιδέες και τις ερωτήσεις τους, τις οποίες αναρτούν στον
πίνακα. Ακολουθεί συζήτηση
Προβληματισμός: Τι είναι αυτό που θέλω να κάνω; Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα;
Ανατροφοδότηση: Έχω φτάσει τους στόχους μου; (Χρησιμοποιήστε όποιες μεθόδους
κρίνετε κατάλληλες για την ανατροφοδότηση)

σελίδα 31
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 5 – Προκλήσεις
κοινωνίας που αλλάζει

μιας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Η δημογραφική γήρανση αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για τις σύγχρονες κοινωνίες,
καθώς εκτιμάται ότι οι πληθυσμοί που θα προκύψουν θα είναι πολύ διαφορετικοί από
αυτούς που βλέπουμε σήμερα. Στην ΕΕ η αναλογία εξάρτησης των ατόμων μεγαλύτερης
ηλικίας (τα άτομα άνω των 65 σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 15-64) αναμένεται να αυξηθεί
το έτος 2060 από το 26% που είναι σήμερα σε 52.5%. Από οικονομικής άποψης, είναι
ωφέλιμο για το σύνολο της κοινωνίας, οι ηλικιωμένοι να παραμένουν ανεξάρτητοι για όσο
το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα,
είναι πολύ ωφέλιμο να μπορούν να ζουν πολλά χρόνια με υγεία και ανεξαρτησία, αλλά και
με το αίσθημα ότι αποτελούν ενεργό κομμάτι της κοινωνίας και μπορούν να συνεισφέρουν
με πολλούς τρόπους. Μία σημαντική συνιστώσα για πετυχημένη ενεργό γήρανση είναι η
δια βίου μάθηση, κάτι στο οποίο πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να συνεισφέρουν.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υγιή γήρανση θα βρείτε στο:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στο τέλος αυτή της ενότητα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
·
·
·

Αντιλαμβάνονται την έννοια της δημογραφικής αλλαγής
Αναγνωρίζουν την αξία των ενεργών πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας
Αναγνωρίζουν στρατηγικές ενδυνάμωσης για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
§
§
§

Πώς αλλάζει η κοινωνία; Δημογραφία, μακροζωία, ανεξαρτησία, χώροι εργασίας,
συντάξεις, προσδοκίες στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Ποιες δεξιότητες και γνώσεις είναι το ζητούμενο από και για λογαριασμό των
ηλικιωμένων στις μεταβαλλόμενες κοινωνίες;
Ποιες προσωπικές προκλήσεις αντιμετωπίζουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στις
μεταβαλλόμενες κοινωνίες;

σελίδα 32
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εισαγωγή:
Όλοι συστήνονται στην ομάδα.

Δραστηριότητα:
Στην ομάδα:
-

-

-

Οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφθούν τι τους έρχεται στο μυαλό όταν
σκέφτονται σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην
κοινωνία. Συζητούν σε ομάδες ή στην ολομέλεια.
Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι της δημογραφικής αλλαγής;
Ποιοι είναι οι φόβοι των εκπαιδευτών και οι επιθυμίες τους σχετικά;
Μπορούν να σκεφθούν συγκεκριμένα περιστατικά της καθημερινότητας που τους
έκαναν να σκεφθούν το ρόλο τους στην κοινωνία και τις αλλαγές που θα
αντιμετωπίσουν;
Ποια είναι η πρόκληση για εκείνους προσωπικά;

Σε ζευγάρια:
-

Συζήτηση σχετικά με την αξία της μάθησης και της θετικής αυτό-εικόνας.
Τι σημαίνει «ενεργός γήρανση»; Τι σημαίνει για τους ίδιους;
Ποιες είναι οι προσδοκίες τους για το μέλλον, για τον εαυτό τους αλλά και για τους
σημερινούς ηλικιωμένους;

Ό,τι είναι χρήσιμο για τους ηλικιωμένους είναι μακροπρόθεσμα χρήσιμο στην κοινωνία,
δεδομένου ότι η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση,
καλύτερη υγεία και μία θετική αντιμετώπιση των γηρατειών μπορεί να συνεισφέρει στην
κοινωνία με πολλούς τρόπους: ευνοείται η οικονομία, καθώς θα είναι λιγότερα τα έξοδα
για την υγεία και τη φροντίδα τους, αλλά και οι διαγενεακές σχέσεις που έχουν
ανυπολόγιστα οφέλη για όλους.
Δραστηριότητα: Ενθαρρύνετε συμμετέχοντες να σκεφθούν τρόπους με τους οποίους
μπορούν να ενεργοποιήσουν τους ηλικιωμένους να παραμείνουν υγιείς και ενεργοί:
-

Πώς μπορούν να τους βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων τους;
Ποιες δεξιότητες θα ήθελαν να αναπτύξουν;
Τι περιμένουν από τους εκπαιδευτές;
Τι είδους υποστήριξη χρειάζονται, από τους εκπαιδευτές τους και την κοινωνία
γενικότερα;

σελίδα 33
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Μέθοδος: Καταιγισμός ιδεών σε ζευγάρια
Γενική συζήτηση για τη σημασία της μάθησης και τον τρόπο με τον οποίο βοηθάει τους
εκπαιδευομένους να αντλούν ικανοποίηση και χαρά ενώ βρίσκονται στην τρίτη ηλικία:
§
§
§
§
§
§

Πώς μπορεί η μάθηση να βοηθήσει τους ανθρώπους να παρακολουθούν τις εξελίξεις
στις μεταβαλλόμενες κοινωνίες;
Πώς επιδρά η περιθωριοποίηση στην ικανότητα του ατόμου να παρακολουθεί τις
εξελίξεις;
Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή σχετικά με την υποστήριξη για την αντιμετώπιση
αλλαγών;
Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες του εκπαιδευτή
σε αυτή την κατεύθυνση;
Πώς μπορεί να διαμορφωθεί η εκπαίδευση ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στις μεταβαλλόμενες κοινωνίες;
Πώς μπορούν οι ανάγκες αυτές να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση συγκεκριμένων
θεμάτων;

Δραστηριότητα: Σε ομάδες αναλύουν δύο θέματα: άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στο χώρο
του εθελοντισμού και στο χώρο εργασίας

Μέθοδος: Χάρτης ιδεών
1. «Ο εθελοντισμός μπορεί να έχει πολλά θετικά αποτελέσματα για τα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας, όπως είναι για παράδειγμα η ευημερία και η αυτοεκτίμηση.
Αυτά τα αποτελέσματα διαφαίνονται στις μαρτυρίες των εθελοντών που
αντανακλούν το αίσθημα της ικανοποίησης μέσα από δραστηριότητες που δίνουν
νόημα στη ζωή τους, πέρα από τις υποχρεώσεις που έχουν στην εργασία και την
οικογένεια. Παρά τις μεμονωμένες περιπτώσεις, τα προβλήματα και τους
κινδύνους, οι εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας πετυχαίνουν να ζουν ενεργά.»
Εθελοντισμός
για
άτομα
μεγαλύτερης
ηλικίας:
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf

Πηγή:

2. «Ανακαλύφθηκε ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αποτελούν μία νέα ομάδαστόχο για την εκπαίδευση, ένα μεγάλο ανθρώπινο κεφάλαιο, του οποίου η
απασχολησιμότητα πρέπει να ενισχυθεί. Παράλληλα θα πρέπει να συμμετέχουν στη
σελίδα 34
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

δια βίου μάθηση όπως και οι άλλες ηλικιακές ομάδες.»
Εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας: Πηγή: http://www.isfol.it/isfol-europa/progettiinternazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-per-l2019adultlearning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf
Δραστηριότητα: Παρουσίαση του χάρτη ιδεών από κάθε ομάδα και μεταξύ τους σύγκριση.

Αξιολόγηση:
Ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες:
-

Ανταποκρίθηκε η ενότητα στις προσδοκίες σας;
Υπάρχει κάποιο σημείο που θα θέλατε να αναλυθεί περισσότερο ή πιστεύετε ότι
αγνοήθηκε;
Υπάρχουν κάποια μηνύματα που θα πάρετε μαζί σας;

σελίδα 35
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 6 - Βελτιώνοντας την
εκπαιδευτική πρακτική
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Είναι σημαντικό η εκπαιδευτική πρακτική να προσαρμόζεται στις ανάγκες των
εκπαιδευομένων, πόσο μάλλον όταν απευθύνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Προηγούμενα σχετικά προγράμματα LARA, LENA και EuBia μπορούν να φανούν πολύ
χρήσιμα κατά το σχεδιασμό τεχνικών και μεθόδων για αποτελεσματικές εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις. Μέσα από την εφαρμογή των βασικών αρχών της ανδραγωγικής και της
γηραγωγικής, ο στόχος των εκπαιδευτών θα πρέπει να είναι να αποκτήσουν οι
εκπαιδευόμενοι βασικές δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις που θα είναι χρήσιμες και
εφαρμόσιμες στην καθημερινή τους ζωή.
«(…) Οι βασικές ικανότητες για τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν
συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων κατάλληλων για το ευρύτερο συγκείμενο. Η
γνώση πρέπει να κατανοηθεί ως ένα σύνολο γεγονότων, εννοιών, ιδεών, αρχών, θεωριών
και πρακτικών που σχετίζονται με ένα πεδίο εργασίας ή σπουδών. Οι δεξιότητες πρέπει να
κατανοηθούν ως η ικανότητα εφαρμογής τη γνώσης και οι στάσεις ως η φυσική, νοητική ή
συναισθηματική ικανότητα για να εκτελέσει μια εργασία.»
Πηγή: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες:
·
·

Θα έχουν μια βαθύτερη κατανόηση σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτή και τις
απαιτήσεις αυτού του ρόλου.
Θα καταλαβαίνουν τη σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευομένους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Γενικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις επαγγελματιών εκπαιδευτών ενηλίκων

σελίδα 36
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Προτεινόμενες μέθοδοι:
Παρουσίαση ευρημάτων σχετικά με τις προσδοκώμενες δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις για
εκπαιδευτές ενηλίκων από το “Key competences for adult learning professionals Contribution to the development of a reference framework of key competences for adult
learning professionals - Final report”
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/2013-quality-final_en.pdf

Δεξιότητες
Επτά δεξιότητες:
“A1) Δεξιότητα συστηματικού στοχασμού σχετικά με την πρακτική του, τη μάθηση και την
προσωπική ανάπτυξη: είναι ο ίδιος αυτόνομος, δια βίου εκπαιδευόμενος.
A2) Διαπροσωπική ικανότητα
εκπαιδευομένους και συνεργάτες.

επικοινωνίας

και

συνεργασίας

με

ενηλίκους

A3) Αναγνώριση του πλαισίου στο οποίο πραγματοποιείται η εκπαίδευση και ευθύνη για
περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Οι τρεις πρώτες δεξιότητες (A1-A3) αφορούν πτυχές της επαγγελματικής ταυτότητας του
εκπαιδευτή, ενώ οι άλλες τέσσερις δεξιότητες (A4-A7) εστιάζουν περισσότερο σε
παιδαγωγικές/εκπαιδευτικές δεξιότητες.
A4) Να κάνει χρήση των δικών του εμπειριών και των διαθέσιμων πόρων γνώσεων.
A5) Να χρησιμοποιεί διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές,
συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών, να γνωρίζει τις νέες δυνατότητες που
προσφέρονται και να τις προσεγγίζει με κριτικό τρόπο.
A6) Να ενδυναμώνει τους ενηλίκους εκπαιδευομένους ώστε να μαθαίνουν και να είναι οι
ίδιοι υπεύθυνοι για την εξέλιξή τους στο πλαίσιο της αυτόνομης, δια βίου μάθησης.
A7) Να διαχειρίζεται τη δυναμική της ομάδας και την ετερογένεια και να δημιουργεί το
κατάλληλο μαθησιακό μεταξύ των εκπαιδευομένων.

Καταιγισμός ιδεών στην ολομέλεια: σχετικά με τις δεξιότητες που οι συμμετέχοντες

σελίδα 37
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

θεωρούν περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές κλπ.
Συζήτηση: Με βάση μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες συζητούν σε
ομάδες συγκεκριμένες δεξιότητες που χρειάζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως
(κάθε ομάδα έχει μία ξεχωριστή περίπτωση):
-

Ομάδα ηλικιωμένων μεταναστών
Μεικτές ομάδες: μετανάστες και ντόπιοι μεγαλύτερης ηλικίας
Διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα
Ηλικιωμένοι με χαμηλή αυτοπεποίθηση και δύσκολοι στην κινητοποίηση

Παρουσίαση ευρημάτων: Οι ομάδες παρουσιάζουν στους υπόλοιπους τα ευρήματά τους
από τη συζήτηση
Συζήτηση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια και σύγκριση αυτών με τις αρχικές σκέψεις
σχετικά με τις δεξιότητες του εκπαιδευτή.

Σε επίπεδο γνώσεων
«Ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να έχει γνώση του ρόλου του στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
και των δυνατοτήτων για περαιτέρω εξέλιξη της εκπαιδευτικής του πρακτικής».
Στο πλαίσιο του προγράμματος MATURE θα πρέπει:
·
·
·
·
·
·

να κατανοεί τη διαδικασία της γήρανσης: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
να αντιλαμβάνεται τις διασυνδέσεις ανάμεσα στη μάθηση και τη γήρανση
να είναι γνώστης των θεμάτων που απασχολούν συνήθως τα άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας
να γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή και τη μακροζωία
να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η εκπαίδευση να επηρεάσει τη
ζωή των ηλικιωμένων
να διαθέτει γνώση των θεωριών εκπαίδευσης που να αρμόζουν σε άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας

Μελέτη:
Οι συμμετέχοντες καλούνται να μελετήσουν το:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-349_en.htm

σελίδα 38
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να στοχάζεται κριτικά σχετικά με την επαγγελματική
του πρακτική, να αξιολογεί τις δικές του μαθησιακές ανάγκες και την προσωπική του
πορεία μάθησης.
Στο πλαίσιο του MATURE ο εκπαιδευτής:
·

σχεδιάζει και υλοποιεί στρατηγικές με στόχο την παρώθηση στη μάθηση ατόμων
μεγαλύτερης ηλικίας

·

δημιουργεί προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
εκπαιδευομένων

·

φροντίζει ώστε η προσφερόμενη γνώση να είναι πηγή έμπνευσης για τους
ηλικιωμένους

·

εξασφαλίζει ότι η γνώση να έχει αντίκρισμα και χρησιμότητα στην καθημερινή ζωή
των εκπαιδευομένων

·

έχει την ευελιξία να ενσωματώσει τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων σε
ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα

Σε επίπεδο στάσεων
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων –εκτός των άλλων- ασχολείται συστηματικά με την επαγγελματική
του εξέλιξη.
Στο πλαίσιο του MATURE ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαθέτει:
·
·
·
·
·

ενσυναίσθηση για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
την ικανότητα να διαχειρίζεται την ετερογένεια όσον αφορά τους εκπαιδευομένους,
αλλά και τους φορείς
ανοικτό πνεύμα σε νέα ιδέες, έννοιες και καταστάσεις
προθυμία για καινοτομία
δέσμευση για ενθάρρυνση της εξέλιξης του ατόμου μέσα από τη μάθηση.

Συζήτηση σχετικά με δεξιότητες και στάσεις στην ολομέλεια

σελίδα 39
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Για ποιους λόγους θα συμμετείχαν στην πρακτική μου άτομα μεγαλύτερης ηλικίας;
• Πού θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους;
• Τι θα μπορούσαν συνεισφέρουν στη διαδικασία;
• Ανταλλαγή προβλημάτων και λύσεων.
• Ανεύρεση κοινών σημείων αναφοράς και ενθάρρυνση δημιουργίας σχέσεων μέσα στην
ομάδα.
• Η αντιμετώπιση «δύσκολων» εκπαιδευομένων.
• Ξεπερνώντας εμπόδια με τη βοήθεια ή εκ μέρους των εκπαιδευομένων.
• Επιβράβευση και ενθάρρυνση.
Μέθοδοι:
Καταιγισμός ιδεών αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους συμμετέχουν άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας σε διαδικασίες μάθησης.
Εμπλέξτε και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για να διερευνήσετε τις ανάγκες και τις
προσδοκίες τους από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης: τι θα ήθελαν, τι δε θα ήθελαν κλπ…
(Για παράδειγμα, καλέστε μία ομάδα ηλικιωμένων και συζητήστε μαζί τους για να
αφουγκραστείτε τις επιθυμίες, αλλά και τους δισταγμούς τους).

Αξιολόγηση:
Ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες:
Ανταποκρίθηκε η ενότητα στις προσδοκίες σας;
Υπάρχει κάποιο σημείο που θα θέλατε να αναλυθεί περισσότερο ή πιστεύετε ότι
αγνοήθηκε;
Υπάρχουν κάποια μηνύματα που θα πάρετε μαζί σας;

σελίδα 40
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 7 – Η Χρήση Νέων
Τεχνολογιών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Η αξία των νέων τεχνολογιών και ο ρόλος που διαδραματίζουν στη ζωή των ηλικιωμένων,
εξαρτώνται από την εκπαίδευση των ατόμων αυτών, από τις προηγούμενες εμπειρίες τους,
αλλά και την επιθυμία τους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις. Ο όρος
«ηλικιωμένος» μπορεί να χρησιμοποιείται για να περιγράψει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
με καλή υγεία ή κακή υγεία, ενεργοποιημένα ή μη, μόνα ή μέλη των τοπικών τους
κοινοτήτων. Η μάθηση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες όλων των μελών του πληθυσμού που εντάσσεται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Η
ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να προσφέρει νέες, πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την
οικοδόμηση και την ενίσχυση ζωτικών κοινωνικών δεσμών που θα βοηθήσουν τους
ανθρώπους να παραμείνουν ανεξάρτητοι και ενεργοί στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η
τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επανασχεδιάσουμε τους τρόπους με τους
οποίους θα υποστηρίξουμε τους ηλικιωμένους προκειμένου να ξεπεράσουν τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους τεχνολογικούς
τομείς που προσφέρονται περισσότερο για κοινωνική επένδυση και δράση, προκειμένου
να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.
ΠΗΓΕΣ (στην αγγλική γλώσσα):
[1] European Association for Adult Education
[2] European Shared Treasure, Lifelong Learning Programme
[3] MATURE Research Report, German Case Study,pp. 27-29, Polish Case Study, pp. 31-32
[4] Computer breakfast in Hamburg since 2010,
[5] Meeting with computers at Gdansk University of Technology since 2008
[6] About e-learning
[7] About Blended learning
[8] About MOOC
[9] Learning English online
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Μετά από αυτή την ενότητα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
· Αναγνωρίζουν την αξία και το ρόλο των νέων τεχνολογιών στις κοινωνίες και στη
ζωή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
σελίδα 41
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

·

Αναγνωρίζουν τα εμπόδια για την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες των
εκπαιδευομένων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή απέχουν γενικότερα από
εκπαιδευτικές διαδικασίες.
· Ενθαρρύνουν εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες
· Γνωρίζουν ποιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ποιο λόγο
· Χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευομένους να
διερευνήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες και γνώσεις
· Χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες σε μαθησιακές διαδικασίες σε ομάδες
· Ενθαρρύνουν εκπαιδευομένους να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού των νέων
τεχνολογιών προκειμένου να παραμείνουν ενεργοί πολίτες
· Επωφελούνται από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και από μικτά μοντέλα
μάθησης, προκειμένου να κάνουν την εκπαίδευση πιο προσιτή όσον αφορά τόπο
και χρόνο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Η αξία και η θέση των νέων τεχνολογιών στη μάθηση και εκπαίδευση στις μεγαλύτερες
ηλικίες
Αρχίζουμε με την άσκηση γνωριμίας «Ραντεβού Ταχύτητας» (Speed Dating):
· Η ομάδα χωρίζεται στα δύο, σχηματίζοντας δύο κύκλους: έναν εσωτερικό και έναν
εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες κάθε κύκλου κάθονται απέναντι από τους
συμμετέχοντες του άλλου, ώστε όλοι να σχηματίζουν ζευγάρια.
· Ο εκπαιδευτής κάνει τότε μία ερώτηση ή λέει μία ατελή πρόταση που πρέπει να
ολοκληρώσουν.
· Οι συμμετέχοντες απαντούν στην ερώτηση και συζητούν το θέμα για ένα λεπτό με
το άτομα που βρίσκονται απέναντί τους..
· Κάθε φορά πρέπει να λένε και το όνομά τους.
· Μετά από δύο λεπτά ο εκπαιδευτής δίνει το σήμα και ο εξωτερικός κύκλος που
προηγουμένως άκουγε, μιλάει για το ίδιο θέμα για άλλο ένα λεπτό.
· Στη συνέχεια, όταν τελειώσει ο χρόνος, ο εξωτερικός κύκλος κινείται κατά μία θέση
προς τα δεξιά, ώστε όλοι πάλι να είναι σε ζευγάρια.
· Ο εκπαιδευτής θέτει μία νέα ερώτηση και αρχίζει ο επόμενος γύρος.
Παραδείγματα ερωτήσεων:
Χρησιμοποιείτε τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητά σας;
Χρησιμοποιείτε διαδικτυακές υπηρεσίες και ποιες;
Ποιες τεχνολογίες προσφέρονται περισσότερο για τις μεγαλύτερες ηλικίες;
Πιστεύετε ότι οι νέες τεχνολογίες αποκλείουν κάποιες μερίδες πληθυσμού;

σελίδα 42
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εμπόδια στην πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες για εκπαιδευομένους που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση ή απέχουν γενικότερα από εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Σε ζευγάρια προετοιμάστε μία παρουσίαση μιας καλής πρακτικής:
Βρείτε μία καλή πρακτική από τις πηγές [1], [2] ή [3].
Ετοιμάστε 3 διαφάνειες και μοιραστείτε τις με τους υπολοίπους.
Η παρουσίαση θα πρέπει να περιέχει τα εξής:
1. Τον τίτλο και σύνοψη του project
2. Συνεργάτες, επαφές
3. Προϊόντα, σύνδεσμοι
Παρώθηση και κινητοποίηση εκπαιδευομένων μεγαλύτερης ηλικίας, οφέλη μάθησης σε
ομάδες –μελέτες περίπτωσης MATURE
· Προετοιμάστε χώρους με τραπέζια, καρέκλες και έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο
Διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν εκεί μικρές ομάδες.
· Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ομάδες και να μετακινηθούν
στους προετοιμασμένους χώρους.
· Λάβετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στις ομάδες
για να δουλέψουν ανεμπόδιστα.
· Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης της επιλογής σας [4], [5], [6], θυμηθείτε τις δικές
σας προσωπικές εμπειρίες, συζητήστε στην ομάδα πώς μπορεί να εφαρμοστεί η
περίπτωση, εντοπίστε τυχόν εμπόδια
· Αναλογιστείτε τυχόν δυσκολίες και σκεφτείτε τα οφέλη.
Τα πιο δημοφιλή μαθήματα σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών για ενηλίκους
Σε ζευγάρια, διαβάστε την ακόλουθη λίστα και με βάση την εμπειρία σας, ιεραρχήστε τα
θέματα από το πιο δημοφιλές στο λιγότερο.
1. E-εκπαίδευση, μικτές μορφές εκπαίδευσης από το Creative Commons licenses, Open
Educational Resources, MOOC - Massive Open Online Course [7], [8], [9].
2. Μαθαίνοντας αγγλικά διαδικτυακά [10].
3. Γράφοντας στον υπολογιστή: βασικές γνώσεις word.
4. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Πώς λειτουργούν τα e-mail και τι πρέπει να γνωρίζετε.
5. Εισαγωγή στη χρήση του Διαδικτύου: Βασικές γνώσεις.
6. Οργάνωση φακέλων στον υπολογιστή.
7. Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο: μία σύνοψη υπηρεσιών που προσφέρονται στο
διαδίκτυο, όπως e-government (ηλεκτρονική διακυβέρνηση), ηλεκτρονικές
βιβλιοθήκες, αγορές μέσω διαδικτύου, e-bank (ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες).
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
8. Επικοινωνία στο Διαδίκτυο: Skype και κοινωνικά δίκτυα.
9. Ψηφιακή φωτογραφία: Βασικές γνώσεις ψηφιακής φωτογραφίας και επεξεργασίας
εικόνων.
10. Παρουσιάσεις: Αρχές σχεδιασμού και δημιουργίας παρουσιάσεων.
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11. ΜΜΕ και Διαδίκτυο: ραδιόφωνο και τηλεόραση, μουσική, διαλέξεις,
κινηματογραφικές ταινίες στο Διαδίκτυο
Χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης google βρείτε στοιχεία για δύο τίτλους που θα
επιλέξετε στην τύχη. Μοιραστείτε τα ευρήματά σας με την υπόλοιπη ομάδα.

σελίδα 44
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Ενότητα 8 – Ξεπερνώντας τα εμπόδια
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Τα εμπόδια στη μάθηση για το άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που βρίσκονται σε μειονεκτική
θέση έχουν πολλές διαστάσεις και δεν είναι πάντα εμφανή ή εύκολα στην αντιμετώπισή
τους. Μπορεί να σχετίζονται με το περιβάλλον των εκπαιδευομένων ή με στερεοτυπικές
αντιλήψεις που αποθαρρύνουν ή εμποδίζουν τη συμμετοχή τους. η πρόκληση για τον
εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να μετριάσει την επίδραση αυτών των εμποδίων με το
σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών. Πρέπει να κάνει μία προσπάθεια
να διευρύνει τους ορίζοντες των εκπαιδευομένων, αλλά και των άλλων εκπαιδευτών και
φορέων εκπαίδευσης, σχετικά με τη μάθηση σε ομάδες και τα οφέλη της. Στόχος αυτής της
ενότητας είναι να επισημάνει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε η μάθηση που
παρέχεται να είναι ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Μετά από αυτή την ενότητα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
·

Αναγνωρίζουν και να αναλύουν τα εμπόδια στη μάθηση

·

Αναπτύξουν δεξιότητες για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των εμποδίων

·

Αναγνωρίσουν πιθανούς «ελιγμούς» ανάμεσα στα εμπόδια

·

Αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των εμποδίων

·

Αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους ως εκπαιδευτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Α. Ορισμός των εμποδίων
Η δραστηριότητα που ακολουθεί θα διερευνήσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευτές ενηλίκων κατά τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που απευθύνονται σε άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας. Θα γίνει μία προσπάθεια προσέγγισης του θέματος μέσα από την
εφαρμογή της μεθόδου της Αισθητικής εμπειρίας, αξιοποιώντας έργα τέχνης ως ερέθισμα
για την περαιτέρω ανάλυση του θέματος.
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Δραστηριότητα βασισμένη στην “Κριτική και Δημιουργική μάθηση μέσα από την Αισθητική
Εμπειρία2»
(Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τέσσερα βήματα. Οι απαντήσεις στις προτεινόμενες ερωτήσεις
σημειώνονται απόν εκπαιδευτή στον πίνακα ή σε flip chart και είναι ορατές καθ’ όλη τη διαδικασία.
Στα δύο πρώτα βήματα, οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις. Στα επόμενα
δύο, οι συμμετέχοντες εργάζονται σε μικρές ομάδες, οι οποίες παρουσιάζουν τα ευρήματά τους
στην ολομέλεια.) Παρουσιάζεται στην ομάδα το έργο του Hopper, (Παράρτημα 8.1) ή εναλλακτικά
η φωτογραφία από το (Παράρτημα 8. 2).

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
Ερωτήσεις παρατήρησης
Αφήστε χρόνο για την
παρατήρηση

·
·
·
·
·

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ

·

Ερωτήσεις ανάλυσης

·
·
·

Τι βλέπετε;
Πού και πότε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτή η σκηνή;
Υπάρχει κάτι που να σας προβληματίζει ή να σας
στενοχωρεί;
Tι συναισθήματα σας δημιουργεί;
Προσπαθήστε να περιγράψετε την κατάσταση από την
πλευρά του ηλικιωμένου άνδρα.

Μπορείτε να ταυτιστείτε με το πρόσωπο που
απεικονίζεται;
Τι θα μπορούσε να τον αποθαρρύνει και να τον
κρατήσει μακριά από τη μάθηση;
Θεωρείτε ότι είναι εν δυνάμει εκπαιδευόμενος;
Τι θα μπορούσε να προσφέρει εκείνος σε μια
εκπαιδευτική διαδικασία;

2 Η Αισθητική Εμπειρία (η συστηματική επεξεργασία έργων τέχνης) μπορεί να συνεισφέρει στην
ανάδυση μιας ολοκληρωμένης γνώσης, περιλαμβάνοντας κριτικές, στοχαστικές και
συναισθηματικές διαστάσεις της μάθησης. Μία τέτοια εμπειρία διευρύνει τις προοπτικές για την
προσέγγιση των διεργασιών και των φαινομένων από μία διαφορετική οπτική, για εμβάθυνση σε
πτυχές πέρα από τις εμφανίσεις, καθώς και για την καλύτερη κατανόηση των αιτίων των
καταστάσεων (Κόκκος, 2010) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη μεθοδολογία,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος ArtIt, http://artit.eu/
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ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ

·

Σε μεγαλύτερη κλίμακα

·
·

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ
Επανεξετάζοντας τη
διαδικασία

·
·

Πώς θα μπορούσατε να τον ενθαρρύνετε να
συμμετάσχει;
Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικές δεξιότητες
που έχετε ως εκπαιδευτής για να προσεγγίσετε ένα
τέτοιο άτομο;
Ποια είναι τα πιο αδύναμα σημεία σας;

Θυμηθείτε τη διαδικασία.
Ξαναθυμηθείτε την εμπειρία και στοχαστείτε πάνω
σε όσα
έχετε ανακαλύψει.

Β. Στρατηγικές για την αντιμετώπιση εμποδίων

Η δραστηριότητα που ακολουθεί είναι εμπνευσμένη από το έργο του Augusto Boal
(Θέατρο του Καταπιεσμένου - Theatre of the Oppressed). Στόχος της είναι να
βοηθήσει τους εκπαιδευτές να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση σχετικά με
τον τρόπο που τα εμπόδια επηρεάζουν τη μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες και πώς
να αναπτύξουν στρατηγικές για να τα αντιμετωπίσουν.
Δραστηριότητα: παιχνίδι ρόλων
Δίνεται μία περιγραφή των ρόλων (Παράρτημα 8.3). Τρεις εθελοντές ζητούνται να
αναλάβουν ένα ρόλο της επιλογής τους. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες παρατηρούν τη
σκηνή και σκέφτονται τρόπους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.
Όταν αισθάνονται ότι έχουν μία ιδέα για το πώς να αλλάξουν τη ροή των γεγονότων και να
λύσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα, φωνάζουν «στοπ» και μπαίνουν στη σκηνή,
παίρνοντας το ρόλο του Πρωταγωνιστή Εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής της ομάδας λειτουργεί
ως συντονιστής της.
Γ. Ανάλυση ευρημάτων – Συζήτηση στην ομάδα
Τις προηγούμενες δραστηριότητες ακολουθεί συζήτηση στην ομάδα με έμφαση στα
εμπόδια και στους πιο δημιουργικούς τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Ο εκπαιδευτής
σημειώνει στον πίνακα σε δύο στήλες εμπόδια/στρατηγικές.
Σκεφτείτε για λίγο χρόνο όλη τη διαδικασία. Σημειώστε σε ένα χαρτί που θα πάρετε μαζί
σας:
1. Τι παίρνω μαζί μου από τη σημερινή συζήτηση στην ομάδα;
2. Πώς μπορώ να τα χρησιμοποιήσω στο μέλλον;
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Ενότητα 9 – Αυτο-οργάνωση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η αυτό-οργάνωση αποτελεί μία σημαντική αξία στις εκπαιδευτικές θεωρίες σε όλη την ΕΕ
(για μία επισκόπηση επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
http://iec.psih.uaic.ro/ciea/file/2010/5%20maciuc%20stefan.pdf, με αναφορές σε
ευρωπαϊκά προγράμματα).
Παράλληλα όμως, η αυτό-οργάνωση δεν έχει μπορεί να επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς
την κατάλληλη εκπαίδευση, ούτε όσον αφορά τους εκπαιδευτές, αλλά ούτε και τους
εκπαιδευομένους. Πρέπει πρώτα να συζητηθεί, να βελτιωθεί, να επανασχεδιαστεί και να
προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις δεξιότητες όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία.
Ακόμα και στη μη-τυπική εκπαίδευση υπάρχουν οργανωτικά πλαίσια με κανόνες, και
ακόμα περισσότερο στην τυπική εκπαίδευση, με συνέπεια η αυτό-οργάνωση να
περιορίζεται στα όρια αυτών των κανόνων. Οι εκπαιδευτές που εργάζονται με άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας και κυρίως με άτομα που βρίσκονται στο περιθώριο της ζωής, πρέπει
να έχουν υπόψη τους ότι η αυτό-οργάνωση δεν είναι ένα τελικό αποτέλεσμα, αλλά μια
διαδικασία. Κάθε βήμα προς την αυτό-οργάνωση έχει ως αποτέλεσμα τη μάθηση, η οποία
επιτρέπει στους εκπαιδευομένους να γίνονται απολύτως αποδεκτοί στις κοινότητές τους,
ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
·
·
·
·
·

Αντιλαμβάνονται στην αξία της αυτό-οργάνωσης για τους εκπαιδευομένους
Καταλαβαίνουν την αλλαγή στους ρόλους που πρέπει να αντιμετωπίσουν ως
εκπαιδευτές
Γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την ομάδα με προσεγγίσεις αυτό-οργάνωσης
Σχετίζουν συγκεκριμένες ομάδες-στόχους με το θέμα της αυτο-οργάνωσης
Σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα προς την αυτo-οργάνωση
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Δραστηριότητα γνωριμίας: «Δύο πλευρές», (Παράρτημα 9.1)

Ο ρόλος μου- ο ρόλος των εκπαιδευομένων: ταινία μικρού μήκους (3 λεπτών), όπου
αναλύεται ο ρόλος του εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες των 3.
Διαλέξτε όποια ταινία μπορείτε να βρείτε από το διαδίκτυο ή μία του οργανισμού σας, που
να δείχνει μία σύντομη σκηνή ενός «μαθήματος» με ενηλίκους, κατά προτίμηση
μεγαλύτερης ηλικίας. Χωρίστε την ομάδα σε δύο μικρότερες, όπου η μία ομάδα αναλύει το
ρόλο του εκπαιδευτή, η άλλη ομάδα του εκπαιδευομένου. (Αν έχετε μία μεγάλη ομάδα,
μπορείτε να δημιουργήσετε 4 ομάδες, όπου ανά δύο θα έχουν το ίδιο θέμα). Οι
συμμετέχοντες καταγράφουν τα ευρήματά τους σε κάρτες, οι οποίες αναρτώνται στον
πίνακα. Όλοι έχουν την ευκαιρία να δουν τις κάρτες και να συζητήσουν τα αποτελέσματα.
(Ταινίες μπορείτε να βρείτε στο YouTube. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μία άσκηση
προσομοίωσης στην ομάδα με οποιοδήποτε θέμα.)
Η ζωή σε έναν πολύπλοκο κόσμο: τι χρειάζονται οι πολίτες σήμερα για να αντεπεξέλθουν
στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής; (βλ. πρόγραμμα LARA και το υλικό της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης). Δημιουργήστε ένα χάρτη ιδεών στον πίνακα ή σε ένα flipchart
και παροτρύνετε τους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις ιδέες τους. Συζητήστε τις
«γενικές» δεξιότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων (π.χ. να μαθαίνουν πώς να
μαθαίνουν, διαχείριση χρόνου, κοινωνικές δεξιότητες, επικοινωνία, αυτο-οργάνωση.)
Οι στόχοι της αυτό-οργάνωσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων: 3 ομάδες
εργασίας με διαφορετικό θέμα: για τους εκπαιδευομένους, τους εκπαιδευτές/τους φορείς,
την κοινωνία.

Συζήτηση στην ολομέλεια: Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματά της στην ολομέλεια.
Βήματα προς την αυτο-οργάνωση:
· Εισαγωγική άσκηση(Παράρτημα 9.2)
· Τα 5 βήματα προς την αυτό-οργάνωση(Παράρτημα 9.3)
· Μελέτη περίπτωσης: ποιο βήμα είναι αυτό; (ένα παράδειγμα για κάθε μελέτη
περίπτωσης βλ. Παράρτημα 9.4)
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Οι εκπαιδευόμενοι: Τι γνωρίζουμε για τις ικανότητές τους; Αυτοβιογραφικές ιστορίες
(δουλέψτε σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες . Κάθε εκπαιδευτής μιλάει για έναν
εκπαιδευόμενο από την προσωπική του εμπειρία, εστιάζοντας σε «απρόσμενες»
δεξιότητες. Καταγράφονται σε κάρτες οι οποίες στη συνέχεια συλλέγονται. Ακολουθεί
συζήτηση σχετικά με αυτές τις δεξιότητες και στο ρόλο που διαδραματίζουν στην αυτό-οργάνωση,
τονίζοντας το γεγονός ότι οι περισσότεροι ενήλικοι είναι σε θέση να οργανώσουν μόνοι τους τη ζωή
τους, γιατί λοιπόν να μη συμμετάσχουν στην οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας;
Πρακτικές εφαρμογές: τι θα ήθελα να αλλάξω;
·
·
·
·

Τις συνέπειες για το ρόλο μου
Τις συνέπειες για τον τρόπο που εργάζομαι (προετοιμασία, υλοποίηση)
Τις συνέπειες για τους εκπαιδευομένους
Υπάρχουν όρια;

Μέθοδος: World Café: 4 ομάδες συζητούν σχετικά με τα σημεία αυτά και παρουσιάζουν
τα ευρήματά τους στην ολομέλεια.

Σκεφτείτε: Ποιος είναι ο στόχος μου; Ποια είναι τα επόμενα βήματα; (ατομική άσκηση, βλ.
Παράρτημα 5)
Η ανατροφοδότηση θα πρέπει να εστιάσει στα εξής:
Ποιος ήταν
Ο βαθμός συμμετοχής
Ο βαθμός αυτό-οργάνωσης
Ο βαθμός ικανοποίησης
Ο βαθμός πρακτικής υποστήριξης

Πιθανές μέθοδοι μπορεί να είναι: προετοιμασμένα φύλλα αξιολόγησης με βαθμούς 1-10,
ερωτηματολόγια, ανοικτή συζήτηση, γραπτά σχόλια για κάθε θέμα και άλλες.
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Ενότητα 10 – Αξιολόγηση και εξέλιξη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Υπάρχουν πολλοί τρόποι αξιολόγησης της μάθησης. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει
τα στοιχεία της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας, αλλά κυρίως της χρησιμότητας όταν
πρόκειται για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς αντανακλά τα οφέλη της μάθησης. Η
ενότητα αυτή σχεδιάστηκε για τους εκπαιδευτές ως εργαλείο για το σχεδιασμό
αξιολόγησης, για τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων της πρακτικής τους,
αλλά και των ευκαιριών και των προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Η ενότητα
παρέχει στρατηγικές για την αξιολόγηση της μάθησης σε ομάδες και για αυτό-αξιολόγηση,
για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και του βαθμού του αντίκτυπου της μάθησης.
Γνωρίζοντας τα οφέλη και την εξέλιξη που πραγματοποιείται μέσα από τη μάθηση, μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανεξάρτητων εκπαιδευομένων. Είναι ευθύνη του
εκπαιδευτή ενηλίκων να υποδείξει, να διευκολύνει και να υποστηρίξει τα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας στην αυτό-αξιολόγησή τους και στις αποφάσεις που πρέπει να
λάβουν, ώστε να μεταφέρουν τη νέα γνώση στην καθημερινή τους ζωή.
ΠΗΓΕΣ (στα αγγλικά):
[1] MATURE – research report
[2] Planning a Program Evaluation (Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα αξιολόγησης)
[3] LENA - A Learning that works for older people (Μάθηση που ανταποκρίνεται στα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας)
[4] Enhancing Student Learning through Assessment (Βελτίωση της μάθησης μέσα από την
αξιολόγηση)
[5] Quality Assurance Toolkit for Open and Distance Non-Formal Education Εργαλειοθήκη
για την εξασφάλιση ποιότητας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
·
·
·

σχεδιασμός στρατηγικής αξιολόγησης: σε τι να εστιάσετε, πώς να συλλέξετε
δεδομένα και πώς να τα αξιοποιήσετε (ασκήσεις 1, 2, 3),
διάφορες μέθοδοι για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων (άσκηση 4),
τρόποι μέτρησης της προόδου των εκπαιδευομένων (άσκηση 5).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ:
Για την ενότητα αυτή θα χρειαστείτε: flip chart (για το World Café), μαρκαδόρους, στυλό,
χαρτάκια post-it. Προσαρμόστε τις προτεινόμενες μεθόδους στο μέγεθος της ομάδας σας.

σελίδα 51
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΑΣΚΗΣΗ 1
Με τη μέθοδο «World Café» (http://www.theworldcafe.com/method.html) Ζητήστε από
την ομάδα να βρει απαντήσεις στις προτεινόμενες ερωτήσεις:
· Τι πρέπει να αξιολογήσω και για ποιο λόγο;
· Αξιολογώ όλη τη διαδικασία ή μόνο συγκεκριμένα σημεία; Είναι χρήσιμο το
περιεχόμενο για τους εκπαιδευομένους; Θα επωφεληθούν από την εκπαίδευση, θα
κάνει κάποια διαφορά στη ζωή τους;
· Ποιος πρέπει να αξιολογεί (εσωτερική ή εξωτερική αξιολόγηση) και με ποιον τρόπο
(τυπική ή άτυπη);
· Ανταποκρίνεται
στις
ανάγκες
των
εκπαιδευομένων,
δηλαδή
των
περιθωριοποιημένων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας;
· Τι θα κάνω με τα δεδομένα; Θα μπορέσω να τα αξιοποιήσω;
· Θα παρουσίαζε ενδιαφέρον σε ενδιάμεσους φορείς ή πιθανούς χρηματοδότες;
Ζητήστε από την ομάδα να σκεφτεί το είδος των πληροφοριών που χρειάζεται. Για
περισσότερες πιθανές ερωτήσεις δείτε εδώ Πηγή 2, σελ. 25.
ΑΣΚΗΣΗ 2
Φτιάξτε μία ομάδα κατά το πρόγραμμα «LENA» (δείτε πώς στην Πηγή 3, σελ. 23) και
ζητήστε από την ομάδα να συζητήσει τρόπους και εργαλεία αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού προγράμματος. Σημειώνουν τις ιδέες τους στον πίνακα ή σε flip chart.
Προτεινόμενες μέθοδοι εκτίμησης/αξιολόγησης:
ü συζήτηση στην ομάδα ή αξιολόγηση από ομοτίμους
ü με τη χρήση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, τεστ κλπ.

ΑΣΚΗΣΗ 3
Συλλέξτε τα δεδομένα της προηγούμενης άσκησης και ζητήστε από την ομάδα να
απαντήσει στο εξής: Τι μπορώ να κάνω με όλες αυτές τις πληροφορίες; Κάντε καταιγισμό
ιδεών σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα. Η ομάδα
γράφει τις απαντήσεις σε χαρτάκια post-it.
Για παράδειγμα: όσοι επηρεάζονται από το πρόγραμμα εκπαίδευσης, άμεσα ή έμμεσα,
εκπαιδευόμενοι, συνάδελφοι, ΜΜΕ, χρηματοδότες κλπ…
ΑΣΚΗΣΗ 4
Χωρίστε την ομάδα σε υπο-ομάδες. Εξηγήστε τους την ιεραρχία Bennet (βλ. Πηγή 2, σελ. 6)
– κάντε ένα σχέδιο στο flip chart και ζητήστε τις ομάδες να τοποθετήσουν τις
προηγούμενες απαντήσεις τους σύμφωνα με την ιεραρχία. Δώστε χρόνο στις υπο-ομάδες
να εξηγήσουν και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους. Με παιχνίδι ρόλων προκαλέστε τις
σελίδα 52
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

υπο-ομάδες να κάνουν διαφορετικές παρουσιάσεις για ενδιάμεσους φορείς και ομάδεςστόχο. Στο τέλος, δώστε τους χρόνο να σκεφτούν: Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή
τη μέθοδο στην πρακτική μου; Θα ήταν χρήσιμη; Διαφορετικά, ποια μέθοδο θα μπορούσα
να χρησιμοποιήσω;
ΕΞΕΛΙΞΗ
ΑΣΚΗΣΗ 5
Παρουσιάστε μία μελέτη περίπτωσης εκπαίδευσης ενός περιθωριοποιημένου ηλικιωμένου
(για μελέτες περίπτωσης βλ. Πηγή 1, σελ. 24 - 38). Ζητήστε από την ομάδα να συζητήσει
σχετικά με τα εξής ερωτήματα:
· Ποια ήταν η εξέλιξη του ατόμου από αυτό το παράδειγμα;
· Πώς επηρέασε τη ζωή του; Η διαδικασία ήταν σημαντική για αυτόν; Ήταν δύσκολο
να εφαρμόσει τη γνώση που απέκτησε στην καθημερινότητά του;
· Ποιος ήταν ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εξέλιξη αυτού του ατόμου;
· Πώς μπορεί να μετρηθεί η εξέλιξη σε αυτό το παράδειγμα; Είναι ποιο εύκολο/πιο
δύσκολο να μετρηθεί η εξέλιξη όταν πρόκειται για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας;
Γιατί;
· Ποιες μεθόδους θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να αναγνωρίσετε την
πρόοδο και να την αποδώσετε στους εκπαιδευομένους;
Πρόταση: παράδειγμα για παρουσίαση: «What makes a good Adult of the Week
Nomination?»
http://www.youtube.com/watch?v=KUaX6s8dnLE&list=TL-V51bRm01lE

Προτείνετε στα μέλη της ομάδας να δίνουν με τη σειρά τους στους δικούς τους
εκπαιδευομένους το χρόνο και τη δυνατότητα να αυτό-αξιολογηθούν και να αξιολογήσουν
τη διαδικασία και κατά πόσο οι γνώσεις που αποκτούν είναι χρήσιμες για την
καθημερινότητά τους.

σελίδα 53
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Παραρτήματα
Ενότητα 1 Παράρτημα 1
Πίνακας του Γεωργίου Ιακωβίδη (1892) «Τα πρώτα βήματα»

επιστροφή στην ενότητα 1

σελίδα 54
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 4 Παράρτημα 1

Άσκηση γνωριμίας
Πώς:
Χρησιμοποιήστε διαφορετικές καρτ-ποστάλ (περισσότερες από τον αριθμό των συμμετεχόντων).
Τοποθετήστε τις κάρτες στο πάτωμα ή σε ένα τραπέζι, ο καθένας διαλέγει αυτή που εκφράζει
περισσότερο τα συναισθήματά του/της στην αρχή του σεμιναρίου.
Ο εκπαιδευτής κάνει την εξής ερώτηση:
Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί διαλέξατε αυτή την κάρτα; Πώς αισθάνεστε αυτή τη στιγμή, στην αρχή
του σεμιναρίου;
Όλοι απαντούν με τη σειρά τους σε κύκλο.

Γιατί:
Με την άσκηση αυτή τα μέλη της ομάδας θα γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους.

Επόμενο βήμα:
Ο εκπαιδευτής συνεχίζει με την ερώτηση: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτό το σεμινάριο;

Γιατί:
Γνωρίζοντας τις προσδοκίες των συμμετεχόντων, ο εκπαιδευτής αναγνωρίζει πού πρέπει να δώσει
έμφαση. Παράλληλα, στο τέλος θα μπορέσει να αξιολογήσει τη διαδικασία βλέποντας αν οι στόχοι
και οι προσδοκίες έχουν επιτευχθεί.

επιστροφή στην ενότητα 4

σελίδα 55
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 4 Παράρτημα 2

Κοινωνική ενσωμάτωση
Πώς:
Οι συμμετέχοντες έχουν ο καθένας από ένα χαρτί με τον ορισμό της κοινωνικής ενσωμάτωσης από
την ΕΕ ή κάποιον ευρωπαϊκό φορέα. Ο εκπαιδευτής δίνει έμφαση στο ότι το πρόγραμμα στοχεύει
σε άτομα άνω των 55 ετών και ιδίως σε εκείνα που τείνουν να απέχουν από διαδικασίες μάθησης.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, είναι επαρκής ο ορισμός; Λείπει κάτι; Θα μπορούσε να τεθεί
διαφορετικά;
(Οι συμμετέχοντες δουλεύουν σε ομάδες ή ζευγάρια και παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα
ευρήματά τους).
Στην περίπτωση που δεν τονιστούν αρκετά τα θέματα υγείας, εξάρτησης, στερεοτύπων και
στάσεων, ο εκπαιδευτής μπορεί να θέσει ερωτήσεις του τύπου: είναι σχετικά με το θέμα; Θα
έπρεπε να αναφέρονται στον ορισμό;

Γιατί:
Για να οριστεί κοινό σημείο εκκίνησης της συζήτησης και παράλληλα να γίνει αναφορά σε βασικά
ζητήματα όπως είναι η υγεία, η εξάρτηση κλπ.

Επόμενο βήμα:
Συζήτηση με θέμα τον ορισμούς που βρίσκονται στο γλωσσάρι του MATURE.

Γιατί:
Για ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα και τη δημιουργία μίας κοινής βάσης για όλους.

επιστροφή στην ενότητα 4

σελίδα 56
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 4 Παράρτημα 3

Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων
Σε ομάδες των 3-4 ατόμων μοιράζονται ερωτήσεις σε χαρτί Α4 με χώρο για απαντήσεις
Πώς:
Μοιράστε την ομάδα σε 3 υπο-ομάδες, εξηγήστε ότι θα εργαστούν για να βρουν λύσεις για την
ενσωμάτωση αποκλεισμένων ατόμων από την ομάδα.

1η ομάδα: συζητήστε μία πιθανή λύση
Ξεκινήστε ένα διάλογο σχετικά με το θέμα στην ομάδα
α) Πώς θα ξεκινήσετε; Πώς θα ενθαρρύνετε έναν τέτοιο διάλογο;
β) Για ποιο λόγο να γίνει κατ’ αυτόν τον τρόπο;
γ) Για ποιο λόγο να μη γίνει; Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν;

2η ομάδα: συζητήστε μία πιθανή λύση
Αλλάξτε ρόλους για να συμπεριλάβετε όλους τους συμμετέχοντες
α) Πώς μπορείτε ωε εκπαιδευτές να αλλάξετε ρόλους Ποιοι ρόλοι είναι πιθανοί; Στόχος είναι η
αποδοχή της ομάδας χωρίς να πιέζονται τα μέλη της, ούτε το άτομο που έχετε κατά νου.
β) Για ποιο λόγο να γίνει κατ’ αυτόν τον τρόπο;
γ) Για ποιο λόγο να μη γίνει; Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν;

3η ομάδα: συζητήστε μία πιθανή λύση
Δώστε λύσεις χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του Mezirow:
Ως εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτετε σε γενικές γραμμές:
·

Παρουσία
σελίδα 57
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

·
·
·
·
·
·

Απόσταση
Ενσυναίσθηση
Διαίσθηση
Κριτικό στοχασμό
Παρατήρηση
Δράση

Παραλλαγές:
Δώστε μία σύντομη περιγραφή της θεωρίας του Mezirow
Συζήτηση σχετικά με καλές πρακτικές
Μελέτη περίπτωσης
Παιχνίδι ρόλων
Γιατί:
Στόχος αυτής της άσκησης είναι να δείξει στους συμμετέχοντες ότι πάντα υπάρχουν λύσεις, ότι
υπάρχουν διάφορες οπτικές και ότι οι ίδιοι ως εκπαιδευτές πρέπει να αποφασίσουν τι είναι πιο
κατάλληλο για την ομάδα τους.

.

επιστροφή στην ενότητα 4

σελίδα 58
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 4 Παράρτημα 4

Ο ρόλος μου ως εκπαιδευτής/διευκολυντής…
Ερωτήσεις

Απαντήσεις

1. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε ως
εκπαιδευτές;
2. Ποια είναι η εμπειρία σας στην
εκπαίδευση περιθωριοποιημένων ατόμων;
3. Τι είδους εμπόδιο ήταν αυτό που
δυσκολευτήκατε περισσότερο να
αντιμετωπίσετε;
4. Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί
παράγοντες που πρέπει να ληφθούν
υπόψη όταν εργάζεστε με
περιθωριοποιημένα άτομα;
5. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις
για σας ως εκπαιδευτής αλλά και ως
άτομο;
6. Τι είδους βοήθεια χρειάζεστε για να
αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις;
7. Τι είδους αξιολόγηση χρησιμοποιείτε
περισσότερο;
8. Με ποιο φορέα συνεργάζεστε; Ο φορέας
αυτός ασχολείται ιδιαιτέρως με την
προσέλκυση περιθωριοποιημένων ατόμων;

σελίδα 59
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 8 Παράρτημα 1
Πίνακας του Edward Hopper (1906-1907) “Parisian With Bottle of Wine and Loaf of Bread”

επιστροφή στην ενότητα 8

σελίδα 60
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 8 Παράρτημα 2

επιστροφή στην ενότητα 8

σελίδα 61
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 8 Παράρτημα3

Οι ρόλοι της άσκησης
1. Ο «Εκπαιδευτής». Ο εκπαιδευτής ενηλίκων που αγωνίζεται για να βρει
δημιουργικούς τρόπους να κάνει τις εκπαιδευτικές του παρεμβάσεις
ενδιαφέρουσες και χρήσιμες. Πρόκειται για ένα νέο άτομο, που εργάζεται για
πρώτη φορά στον οργανισμό του. Ελπίζει με σα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
που θα εφαρμόσει να κάνει τη διαφορά στη ζωή των εκπαιδευομένων μεγαλύτερης
ηλικίας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Μετά από συζήτηση μαζί τους, κρίνει
ότι η μεγαλύτερη εκπαιδευτική τους ανάγκη είναι η εξοικείωση με τις νέες
τεχνολογίες. συνειδητοποιεί όμως ότι τίποτα δεν είναι όπως το περίμενε: ο
εκπρόσωπος του οργανισμού έχει μία σχηματισμένη εικόνα για το πώς πρέπει να
υλοποιηθεί το πρόγραμμα, εικόνα η οποία είναι πολύ διαφορετική από αυτή του
εκπαιδευτή. Επιπλέον, πολλοί εκπαιδευόμενοι φαίνεται να διστάζουν να
συμμετάσχουν.
2. Το «Αφεντικό». Ο στενόμυαλος εκπρόσωπος του οργανισμού που χρηματοδοτεί το
πρόγραμμα. αποδέχεται μόνο παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας , δεν πιστεύει
πραγματικά ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας χρειάζονται εκπαίδευση, και
ασχολείται με το πρόγραμμα αποκλειστικά χάρη στη χρηματοδότηση που έλαβε
από το Δήμο. Το Αφεντικό πιστεύει ότι οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να μάθουν
χειροτεχνίες, διότι παρόμοια μαθήματα είχαν γίνει και στο παρελθόν «Γιατί λοιπόν
να μπούμε στον κόπο για κάτι άλλο; Έτσι κι αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν
να κάνουν και πολλά πράγματα.»
3. «Ο Εκπαιδευόμενος». Ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας με χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Θέλει πολύ να μάθει να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά φοβάται ότι είναι
πολύ γέρος και δε θα τα καταφέρει. Δεν τον ενδιαφέρουν οι χειροτεχνίες. Επίσης,
πιστεύει ότι ο εκπαιδευτής είναι πολύ νέος για να τον καταλάβει.

Τα τρία πρόσωπα συναντιούνται για να ορίσουν το θέμα του εκπαιδευτικού
προγράμματος. Ο στόχος του εκπαιδευτή είναι να πείσει το αφεντικό και να ενθαρρύνει
τον εκπαιδευόμενο να συμμετάσχει με ενθουσιασμό.

επιστροφή στην ενότητα 8
σελίδα 62
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 9 Παράρτημα 1

Δύο πλευρές
Γιατί:
Για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους και παράλληλα να βρεθεί
κοινός τόπος εκκίνησης για το αντικείμενο της ενότητας.
Πώς:
Εξηγήστε τη διαδικασία: κάνετε ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν μόνο με ένα «ναι»
ή ένα «όχι». Η δεξιά πλευρά του δωματίου είναι για το «ναι», η αριστερή για το «όχι». Οι
συμμετέχοντες πηγαίνουν στην πλευρά που αντιστοιχεί στην απάντησή τους. Εκεί έχουν 1
λεπτό για να συζητήσουν την επιλογή τους μερικούς ή και όλους τους συμμετέχοντες.
Μπορούν να πουν το λόγο της επιλογής τους ή να πουν μία ιστορία σε 20 δευτερόλεπτα
που να ταιριάζει στην ερώτηση..
Πιθανές ερωτήσεις:
(ξεκινήστε με εύκολες)
Φάγατε δημητριακά για πρωινό σήμερα;
Ήρθατε εδώ με λεωφορείο;
Έχετε φύγει ποτέ από ένα σεμινάριο πριν αυτό τελειώσει; (Εάν ναι, γιατί; εάν όχι,
μπήκατε ποτέ έστω στον πειρασμό να φύγετε;)
Είχατε προσδοκίες για σήμερα;
Σας αρέσει να σας λένε τι να κάνετε;
Ποιος μαθαίνει περισσότερα; Εσείς ή οι εκπαιδευόμενοί σας; (Αριστερή πλευρά:
εγώ, Δεξιά πλευρά: οι εκπαιδευόμενοι)
Είχατε ποτέ έναν εκπαιδευόμενο που ήθελε να σας διορθώνει και να κάνει τον
εκπαιδευτή;
Μπορείτε να αλλάξετε τις ερωτήσεις ανάλογα με την ομάδα σας και το πλαίσιο, ωστόσο
είναι σημαντικό να έχετε κάποιες ερωτήσεις που να αναφέρονται στην αρχή της
διαδικασίας και κάποιες άλλες στο αντικείμενο αυτής.
επιστροφή στην ενότητα 9
σελίδα 63
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 9 Παράρτημα 2

Εισαγωγική άσκηση

Γιατί:
Μέσα από αυτή την άσκηση διαφαίνεται η διαφορά ανάμεσα στην αυτο-οργάνωση και τις
παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας.

Πώς:
Όλοι οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο.
Ζητήστε τους να σηκωθούν, να κάνουν έναν κύκλο γύρω από τον εαυτό τους και να
ξανακαθίσουν. Το πιθανότερο είναι να το κάνουν, αν και κάποιοι θα προβληματιστούν.
Όταν ξανακαθίσουν, εξηγήστε ότι συχνά η διδασκαλία έχει αυτή τη μορφή: δίδεται μία
εντολή χωρίς να δοθεί εξήγηση ή άλλη επιλογή. η άσκηση πραγματοποιήθηκε για να δουν
τι αισθήματα δημιουργούνται.
Μετά από αυτή την εξήγηση, επαναλάβετε την άσκηση, αυτή τη φορά με μια παραλλαγή
(«γυρίστε από την άλλη μεριά!»).
Τώρα μπορείτε να τους δείξετε ότι αυτές οι δύο ασκήσεις αποτελούν τα δύο πρώτα βήματα
προς την αυτό-οργάνωση.
Η ομάδα μπορεί να συζητήσει αυτή την άσκηση κατά βούληση.

Στη συνέχεια εξηγήστε τον πίνακα «Βήματα προς την αυτο-οργάνωση» organisation” (βλ.
παράρτημα 3).

επιστροφή στην ενότητα 9

σελίδα 64
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 9 Παράρτημα 3

Επίπεδα συμμετοχής
Επίπεδο1

Επίπεδο 2

Επίπεδο3

Επίπεδο 4

Επίπεδο 5

παρουσία σαφήνεια συνεργασία συμμετοχή αυτοκαθορισμός*
στη λήψη
αποφάσεων
επίπεδα συμμετοχής
χαρακτηριστικά επιπέδου
μόνο φυσική παρουσία
με ελεύθερη έκφραση γνώμης χωρίς αυτή να ζητηθεί
με καλή πληροφόρηση για το θέμα
όπου ζητείται η προσωπική άποψη των εκπαιδευομένων
όπου η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία
ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων/αυτοκαθορισμός

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

*Ο όρος αυτοκαθορισμός σημαίνει τη μετάθεση της ευθύνης λήψης αποφάσεων από τον εκπαιδευτή στον
εκπαιδευόμενο
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σελίδα 65
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 9 Παράρτημα 4

Μελέτη περίπτωσης
Γιατί:
Για να μπορέσετε να διαχωρίσετε τα πέντε βήματα προς την αυτό-οργάνωση, αυτή η μελέτη
περίπτωσης σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να διακρίνετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά., ώστε η
ανάλυση ενός προβλήματος να φανεί πιο εύκολη αργότερα.
Πώς:
Μοιράστε από ένα αντίγραφο της μελέτης περίπτωσης σε κάθε συμμετέχοντα ή διαβάστε την.
Εναλλακτικά, αν έχετε χρόνο, ζητήστε από την ομάδα να βρει ένα δικό της παράδειγμα.
Μελέτη περίπτωσης:
Μία ομάδα ηλικιωμένων γυναικών από τη Γερμανία και την Τουρκία, επιθυμούν να πάνε ένα ταξίδι
στο Αμβούργο. Ο καιρός είναι καλός και έχουν λίγα χρήματα για να ξοδέψουν. Έχουν να επιλέξουν
από αρκετές εναλλακτικές για το τι θα κάνουν. Ακολουθεί συζήτηση αλλά δε συμφωνούν σε τίποτα.
Μία από τις γυναίκες ζητά από τη συνοδό τους να πάρει την απόφαση αφού δε φαίνεται να μπορεί
η ομάδα.
Μπορείτε να δώσετε διαφορετικό τέλος στην ιστορία:
·
·
·

Η συνοδός παίρνει μία απόφαση και εξηγεί γιατί.
Η συνοδός τους δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουν και μετράει η πλειοψηφία.
Η συνοδός αρνείται να διαλέξει η ίδια και επιστρέφει στην ομάδα την ευθύνη της
απόφασης.

Αποφασίστε ποιο τέλος θα θέλατε να δώσετε στην ομάδα.
Σύμφωνα με τον πίνακα (Παράρτημα 3) η ομάδα συζητά πώς θα εξελιχθεί.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους.
Ask the participants to always give the reason for their opinion.

επιστροφή στην ενότητα 9

σελίδα 66
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενότητα 9 Παράρτημα 5

Οδηγός
Οι σκέψεις μου, τα επόμενα βήματα
Έχετε αφήσει ποτέ κάποιον Εάν ναι, ποια ήταν η εμπειρία σας;
από τους εκπαιδευομένους
να γίνει εκπαιδευτής (π.χ. να
κάνει μια παρουσίαση, να
πραγματοποιήσει
μία
άσκηση, να συντονίσει μία
συζήτηση);

Εάν όχι, τι σας αναχαίτισε να το
κάνετε;

Έχετε χάσει ποτέ κάποιο Εάν όχι, τι πιστεύετε ότι θα Εάν ναι, τι συνέβη;
μάθημα και να αφήσατε έναν συνέβαινε;
εκπαιδευόμενο να πάρει τη
θέση σας;

Χρησιμοποιείτε ψηφοφορίες, Εάν ναι, ποια είναι η εμπειρία σας;
ανατροφοδότηση από τους
εκπαιδευομένους
στην
πρακτική σας;

Εάν όχι, υπάρχουν λόγοι που
σας αναχαίτισαν;

Σημειώστε όλες τις μεθόδους
που
χρησιμοποιείτε
σε
συστηματική
βάση
που
θεωρείτε ότι κινητοποιούν
τους εκπαιδευομένους.

Εάν δε βρίσκετε πολλές, θα θέλατε Εάν βρήκατε πολλές: ποια είναι
να χρησιμοποιήσετε περισσότερες τα οφέλη αυτών των μεθόδων
μεθόδους για την υποστήριξη της για την αυτο-οργάνωση;
αυτο-οργάνωσης;

Θα θέλατε
να κάνετε
περισσότερα για την ενίσχυση
της αυτό-οργάνωσης των
εκπαιδευομένων σας;

Εάν ναι, τι θα ήταν απαραίτητο να
λάβετε υπόψη:
Το ρόλο σας;
Το αντικείμενο;
Τον οργανισμό σας;
Θα χρειαζόσασταν εκπαίδευση;
Θα έπρεπε να συνεργαστείτε;

Εάν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι;
Προσωπικοί
Λόγοι που σχετίζονται με τους
εκπαιδευομένους
Με τον οργανισμό σας
Άλλοι λόγοι

σελίδα 67
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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σελίδα 68
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
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