
ΘΕΜΑ    Α :  « ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 20΄ » 

 

 

1. Σε ποιο πρόγραµµα κατάρτισης εντάσσεται η ∆ιδακτική σας  Ενότητα , µέρος 

της οποίας αποτελεί η Μικροδιδασκαλία σας των 20΄: ( τίτλος προγράµµατος 

Θεµατικό Πεδίο στο οποίο εντάσσεται  , διάρκεια σε ώρες . ) 

 

Το Πρόγραµµα ανήκει  στο Θεµατικό Πεδίo Εκπαίδευση Παλιννοστούντων -  

Μεταναστών  - Προσφύγων και ο τίτλος του Προγράµµατος όπου   εντάσσεται  η 

∆ιδακτική Ενότητα  είναι , « Εκµάθηση  της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας . » ( βλ. 

« Εκπαιδευτικές Τεχνικές για τους  Παλιννοστούντες -  Μετανάστες  - Πρόσφυγες » 

κεφ.5 , Παράρτηµα Β ,σελ.183 ).  

∆ιάρκεια  προγράµµατος  250 ώρες. 

 

     2.   Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραµµα : ( άνεργοι ή µη , ειδικότητες , µορφωτικό  

            επίπεδο , µέσος όρος ηλικίας  κ.ά. ) 

 

 Μετανάστες - Παλιννοστούντες και Πρόσφυγες  , άνεργοι και µη  στην πλειοψηφία 

τους άνδρες , απόφοιτοι  Γυµνασίου - Λυκείου   µε  µέσο όρο ηλικίας  30  ετών.  

 

   3.   Ποιος είναι ο τίτλος της δικής σας ∆ιδακτικής Ενότητας µέσα σε αυτό το   

        πρόγραµµα και ποια η συνολική διάρκειά της ;    

 

 « Σχέσεις και Στάσεις µε τους συνανθρώπους µας » 

 

Η συνολική διάρκεια την Ενότητας είναι  16 ώρες . 

 

   4. Ποιες πληροφορίες θα αξιοποιήσετε και πως θα τις επεξεργαστείτε προκειµένου να  

       κάνετε το 1ο βήµα σχεδιασµού αυτής της ∆ιδακτικής Ενότητας . Με ποιους θα 

       συνεργαστείτε για αυτό το σκοπό :  

  

Στο πρώτο βήµα του σχεδιασµού της ∆ιδακτικής µου Ενότητας  θα αξιοποιήσω τα 

εξής αναγκαία στοιχεία ( βλ. «1ο βήµα του σχεδιασµού µιας διδακτικής ενότητας – 

Μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών »κεφ.7,ενότητα 1, σελ56 ) :  



Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων : ( βλ. Παράρτηµα ,κεφ.7,σελ77) 

Είκοσι  αλλοδαποί ( Μετανάστες - Παλιννοστούντες και Πρόσφυγες ) εργαζόµενοι 

και µη στην πλειοψηφία τους άνδρες ηλικίας 30 έως 40 ετών, µε 20 ετή  τουλάχιστον 

συνεχή διαµονή στην Ελλάδα και πολύ καλή γνώση της ελληνικής από προηγούµενες 

εκπαιδεύσεις τους σε ανάλογα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

Ο βασικός σκοπός του προγράµµατος κατάρτισης : 

Απόκτηση κοινωνικής ευαισθησίας και αποδοχής  στάσεων φιλικών προς τους 

συνανθρώπους και το περιβάλλον. 

 

Το περιεχόµενο του προγράµµατος κατάρτισης : 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν 

συναισθήµατα , αξίες και στάσεις ζωής. Εκτίθενται  στους εκπαιδευόµενους έννοιες 

όπως η φιλία , αγάπη , αλληλεγγύη και στάσεις όπως  περιβαλλοντική και  

κυκλοφοριακή αγωγή . 

 

Ο τόπος και ο χώρος διδασκαλίας µαθηµάτων : 

Στο εκπαιδευτικό κέντρο. ( ΚΕΚ) 

 

Η χρονική διάρκεια και το ωράριο διδασκαλίας  µαθηµάτων : 

16 ώρες σε απογευµατινό ωράριο , 3 ώρες διδασκαλίας 3 φορές την εβδοµάδα  

 

Τα διαθέσιµα µέσα :  

Το εκπαιδευτικό κέντρο διαθέτει διαφανοσκόπειο  , αλλά για την  καλύτερη ποιότητα 

της παρεχόµενης εκπαίδευσης θα χρειαστεί βιντεοπροβολέας και φορητός 

υπολογιστής , τα οποία θα εξασφαλιστούν από τον αρµόδιο εκπαιδευτή  , αφού δεν 

υπάρχει ικανότητα αγοράς τους από το Κ.Ε.Κ. 

 

5. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της ∆ιδακτικής Ενότητας ( σε επίπεδο γνώσεων –  

     ικανοτήτων – στάσεων ) :  

 

Η σαφής διατύπωση  των διδακτικών στόχων αποτελεί το θεµέλιο λίθο της 

αποτελεσµατικότητας κάθε διδακτικής ενότητας ( βλ. « 2ο βήµα του σχεδιασµού µιας 



διδακτικής ενότητας – ∆ιατύπωση των στόχων της διδακτικής ενότητας 

»,κεφ.7,ενότητα 1 , σελ57 ) . 

Οι στόχοι λοιπόν αυτής της 16 ωρης ∆ιδακτικής Ενότητας είναι : 

 

Α . Στο επίπεδο γνώσεων : ( βλ. Παράρτηµα ,κεφ.7, άσκηση 3 ,σελ.78 ) : Να 

προσδιοριστούν µέσα από αυθεντικά κείµενα στην ελληνική γλώσσα και να 

κατανοηθούν έννοιες όπως η φιλία ,η αγάπη ,η αλληλεγγύη ,αλλά και στάσεις ζωής 

όπως η αγάπη για το περιβάλλον και η κυκλοφοριακή αγωγή . 

 

Β. Στο επίπεδο των ικανοτήτων : Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι µέσα από 

κατάλληλες ασκήσεις την ικανότητα να εκτιµούν την αξία της έννοιας  φιλία , να 

χαίρονται το συναίσθηµα της αγάπης , να προσφέρουν την αλληλεγγύη τους στον 

συνάνθρωπο και να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους σε σχέση µε το περιβάλλον 

αλλά και την σχέση τους µε την οδική συµπεριφορά. 

 

Γ. Στο επίπεδο των στάσεων : Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι ευνοϊκή στάση 

απέναντι στο συνάνθρωπό τους , αλλά και στο περιβάλλον. ∆ηλαδή να αναγνωρίσουν 

ότι πρέπει  να συνεργάζονται χωρίς ανταγωνισµό. Να αγαπούν και να σέβονται ό,τι 

βρίσκεται γύρω τους  και να κατανοήσουν ότι η  θετική οδική τους συµπεριφορά 

βοηθά πρώτα τους ίδιους. 

 

 

6. Ποια είναι τα βασικά θέµατα ( υποενότητες ) αυτής της ∆ιδακτικής Ενότητας : 

 

 

Ο καθορισµός και η οργάνωση του περιεχοµένου αποτελούν τον πυρήνα του 

σχεδιασµού µιας διδακτικής ενότητας ( βλ. « 3ο βήµα του σχεδιασµού µιας 

διδακτικής ενότητας – Καθορισµός και οργάνωση του περιεχοµένου µιας 

διδακτικής ενότητας » κεφ.7, ενότητα 1 , σελ.63 ) . 

 

 

 

 

 



 

 

7. Τι θα ενδιαφερόσασταν να αυτοαξιολογήσετε από το εκπαιδευτικό σας έργο σε 

αυτή τη διδακτική ενότητα : ( αναφέρετε τους άξονες αξιολόγησης που επιλέγετε και 

αιτιολογήστε τις επιλογές σας : 80 – 150 λέξεις ) 

 

Για να απαντήσω στο ερώτηµα θα οργανώσω την απάντηση γύρω από τους εξής 

τέσσερις άξονες ( βλ. « Ας δούµε τι µπορούµε να κάνουµε στην πράξη » 

κεφ.11,ενότητα 2 ,σελ.283 ):  

1.Σχεδιασµός της διδακτικής µου ενότητας . 

2.Εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποίησα . 

3.Οι σχέσεις µου µε τους συµµετέχοντες . 

4.Τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. 

 

Άξονας 1. 

 Θα αυτοαξιολογούσα το  σχεδιασµό της διδακτικής µου  ενότητας , εάν ήταν  

διαρθρωµένος έτσι ώστε  οι εκπαιδευτικοί στόχοι  διατυπώθηκαν     εύστοχα και 

µε σαφήνεια . Αυτό θα το έδειχνε η σχετική συζήτηση της εναρκτήριας 

συνάντησης. 

 

Άξονας 2 .  

Θα αυτοαξιολογούσα τις εκπαιδευτικές τεχνικές που επιλέχθηκαν, αν 

ενεργοποίησαν τους εκπαιδευόµενους .  

Τις συνέδεσαν µε προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες τους ;  

Τους κίνησαν το ενδιαφέρον και τους έδωσαν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν 

τη νέα γνώση στην καθηµερινή τους ζωή ;  

Θέµατα  (υποενότητες )                                                                          ∆ιδακτικές ώρες 

Στάση  Ζωής  -  Συναίσθηµα 2 

Φιλία  2 

Αλληλεγγύη  - Αγάπη 2 

Άνθρωπος και Περιβάλλον 6 

Οδική συµπεριφορά 4 

ΣΥΝΟΛΟ 16 



Σε κάθε υποενότητα αναδείχθηκε το θεµελιώδες ; ( βλ. « ενδεικτικά ερωτήµατα 

αυτοαξιολόγησης » κεφ.11,ενότητα 2 σελ.284 ). 

 

Άξονας 3 . 

Οι παιδαγωγικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν µε τους συµµετέχοντες  ανέδειξαν 

την επικοινωνία ,την συνεργασία ,την εµπιστοσύνη ,την ανάπτυξη πρωτοβουλίας 

και την κριτική σκέψη ;  

Ενισχύθηκε ο διάλογος και οικοδοµήθηκε πνεύµα έρευνας ; 

 

 

Άξονας 4 . 

Θα αξιολογούσα αν τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα  ήταν  τέτοια που να 

αξιοποιούσαν την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, κίνησαν το 

ενδιαφέρον τους ,συνέδεσαν τις νέες γνώσεις µε την καθηµερινή τους πράξη. 

 

8. Ποιες τεχνικές αξιολόγησης θα χρησιµοποιούσατε και γιατί προκειµένου να   

    αυοταξιολογήσετε το έργο σας σε αυτή τη ∆ιδακτική Ενότητα : ( 80-150 λέξεις ) 

 

Θα επέλεγα τις τεχνικές  αξιολόγησης:  

• Συνέντευξη από τους εκπαιδευόµενους , γιατί όταν γίνει µέσα σε κλίµα 

συνεργασίας , εµπιστοσύνης και ειλικρίνειας  , προσφέρει πλούσια 

ανατροφοδότηση αφού συνδέεται  και µε τους τέσσερις άξονες 

αξιολόγησης . 

• Ερωτηµατολόγιο , γιατί οι ερωτήσεις που θα το συγκροτούν ( ανοικτού 

ή κλειστού τύπου ) θα καλύπτουν ένα ή περισσότερους άξονες 

αξιολόγησης ( βλ.. « Ας δούµε τι µπορούµε να κάνουµε στην πράξη » 

κεφ.11,ενότητα 2 ,σελ.291 ):  

• Τεχνικές άντλησης πληροφοριών από τα επιτεύγµατα των 

εκπαιδευοµένων, γιατί κρατώντας αρχείο µε τις εργασίες τους βλέπουµε 

το βαθµό κατάκτησης της νέας γνώσης . 

 

 

 



  9. Η 20 λεπτη  Μικροδιδασκαλία σας σε ποια από τις παρακάτω υποενότητες ( της  

       ερώτησης 6 ) εντάσσεται ; 

 

           Η  Φιλία  

 

10. Περιγράψτε σύντοµα το περιεχόµενο και τις εκπαιδευτικές τεχνικές  που  

        χαρακτηρίζουν τη διδακτική ώρα ( 45΄) που προηγείται της Μικροδιδασκαλίας  

        σας και που θεωρείται ότι εκπαιδευτής σε αυτήν ήσασταν εσείς. 

 

Σε προηγούµενη διδακτική ώρα έχουν αναλυθεί οι σηµασίες των λέξεων συναίσθηµα 

και στάση ζωής . 

     Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ( βλ.  « τις εκπαιδευτικές 

τεχνικές για τους Παλιννοστούντες µετανάστες – Πρόσφυγες  » Παράρτηµα Β 

ενότητα 1,σελ.183  )  

 

• Συζήτηση  ( ερωτήσεις – απαντήσεις )  

• Οµάδες  Εργασίας    

• Άσκηση     

• Παρουσίαση από τις οµάδες   

• Σύνοψη    

 

11. Περιγράψτε σύντοµα το περιεχόµενο και τις εκπαιδευτικές τεχνικές  που  

        ακολουθούν στα 25 λεπτά που έπονται  της Μικροδιδασκαλίας  

        σας , µέχρι να ολοκληρωθεί η 45λεπτη διδακτική ώρα στην οποία αυτή εντάσσεται  

 

Αναφέρονται παραδείγµατα φιλίας ανθρώπων από την ιστορία .  

Αναφέρουν οι εκπαιδευόµενοι εµπειρίες φιλίας που είχαν στις πατρίδες τους ,αλλά 

και στην Ελλάδα.  

Ανακοινώνουν πως θα πλησιάζουν τους ανθρώπους στο εξής. 

Αυτοσχεδιάζουν και παίζουν θεατρικό παιχνίδι . 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα επιλεγούν είναι συζήτηση , οµάδες εργασίας και 

παιχνίδι ρόλων . 

 



ΘΕΜΑ     Β  : « ΣΧΕ∆ΙΟ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ   ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ   20΄» 

 

Τίτλος Μικροδιδασκαλίας :  Η Φιλία  

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι της Μικροδιδασκαλίας :  

Γνώσεις : Να προσδιοριστεί  µέσα από αυθεντικά κείµενα της ελληνικής γλώσσας 

και να κατανοηθεί η  έννοια   της φιλίας . 

  

Ικανότητες : Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι µέσα από κατάλληλες ασκήσεις την 

ικανότητα να εκτιµούν την αξία της έννοιας  φιλία και να επαναπροσδιορίσουν τη 

στάση τους σε σχέση µε το συνάνθρωπο .  

 

Στάσεις : Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι ευνοϊκή στάση απέναντι στο 

συνάνθρωπό τους . ∆ηλαδή να αναγνωρίσουν ότι πρέπει  να συνεργάζονται και να 

αγαπούν  χωρίς ανταγωνισµό. Να δέχονται το διαφορετικό.  

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

( Υποενότητες ) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΚΑΘΕ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

(σε λεπτά ) 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΘΕΜΑ 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ 

ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ 

 

1. Σύνδεση µε το 

προηγούµενο 

 

 

2. Ορισµός της 

φιλίας 

 

 

3. Επίλογος και 

σύνδεση µε το 

επόµενο 

 

2΄ 

 

 

 

 

16΄ 

 

 

 

2΄ 

 

 

Συζήτηση (ερωτήσεις – 

απαντήσεις ) 

 

 

Οµάδες εργασίας (άσκηση 

– παρουσίαση από τις 

οµάδες ) 

 

 

      Ανακεφαλαίωση 

 

 

 

Πίνακας – µαρκαδόρος  

 

 

 

H /Y - Βιντεοπροβολέας έντυπο 

υλικό, πίνακας, µαρκαδόρος 

 

 

 

           Η/Υ-  Βιντεοπροβολέας 



 

Γιατί επιλέξατε τις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές τεχνικές για κάθε θέµα ; 

 

• Επέλεξα τις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές τεχνικές για κάθε θέµα ,γιατί 

ενεργοποιούν τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων και ειδικά τέτοιων οµάδων  

       ( βλ.. ( βλ.  « τις εκπαιδευτικές τεχνικές για τους Παλιννοστούντες  

       µετανάστες – Πρόσφυγες  » Παράρτηµα Β ενότητα 1, σελ.183  )  

 

 

Γιατί επιλέξατε τα συγκεκριµένα εκπαιδευτικά µέσα για κάθε θέµα ; 

 

• Επέλεξα τα συγκεκριµένα εκπαιδευτικά  µέσα για κάθε θέµα γιατί ,τα µέσα 

αυτά λειτουργούν ως συνεργάτες της εκπαιδευτικής διαδικασίας .Αποτελούν 

ανεξάντλητη πηγή µετάδοσης της γνώσης ( βλ. « Εποπτεία και εποπτικά µέσα 

διδασκαλίας » κεφ.6 ,ενότητα 1,σελ.13 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΘΕΜΑ  Γ  :  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

 

           Μεγάλη σηµασία για το πώς θα κυλήσει η διεργασία της οµάδας και θα 

επιτευχθούν οι στόχοι έχει η κατάλληλη προετοιµασία και ο έγκυρος σχεδιασµός που 

θα κάνουµε ως εκπαιδευτές πριν συναντήσουµε την οµάδα. 

           « Είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτής να έχει κάνει έναν προσεκτικό σχεδιασµό για 

τις συναντήσεις του µε την εκπαιδευτική οµάδα και παράλληλα να έχει την 

ετοιµότητα να τον αλλάζει ,όσο και όποτε χρειάζεται ». ( βλ. « Προετοιµασία του 

εκπαιδευτή »    κεφ.10 , ενότητα 5.σελ 205 ) . 

            Εδώ φαίνεται ότι ο εκπαιδευτής δεν έχει κάνει αυτό το βήµα του σχεδιασµού.  

Στην πρώτη συνάντησή του µε την οµάδα  τα θεµέλια που µπαίνουν για τη διεργασία 

που θα ακολουθηθεί δεν είναι σωστά .  

           Οι στόχοι της διδακτικής ενότητας δεν είναι σαφής . 

           Ο εκπαιδευτής   δεν ξεκίνησε καλά την  εισήγηση του , γιατί ενώ άρχισε να 

µιλάει για κάποιους στόχους της διδακτικής ενότητας  διέκοψε  κι άρχισε να 

αναφέρεται στην οµάδα παρουσιάζοντας τον εαυτό του και συνεχίζοντας εξηγεί τους 

λόγους που γίνεται η βιντεοσκόπηση. Θέµατα δηλαδή που τίθενται σε λάθος χρονική 

στιγµή.  

            Η συνοχή της οµάδας  ήταν τέτοια που δεν βοήθησε για την οµαλή συνέχεια 

της παρουσίασής του. Η οµάδα ήταν  χαµηλής συνοχής και αυτό  φάνηκε  από το 

γεγονός ότι οι ερωτήσεις που άρχισαν να γίνονται ήταν άσχετες από το θέµα ( βλ.  

« χαρακτηριστικά στοιχεία που διαµορφώνουν τη διεργασία » κεφ.10,ενότητα 

3.1.6.,σελ.171). Είχαν να κάνουν µε θέµατα που δεν είχαν κεντρική σηµασία αφού 

αναφέρονταν στη χρήση κάποιου υλικού ( air contision ) ( βλ. « Περιστατικό1 

»κεφ.3, παράρτηµα 1, σελ.107 ). 

         Οι στόχοι  που καλείται να υλοποιήσει η οµάδα δεν αναφέρονται πουθενά. Ένα 

δηλαδή στοιχείο που αποτελεί και λόγο σύστασής της  καταργείται ( βλ. « 

χαρακτηριστικά στοιχεία που διαµορφώνουν τη διεργασία »κεφ.10,ενότητα 

3.1.7.,σελ.172 ) . Έτσι και η συνοχή της οµάδας διαλύθηκε . 

           Ο εκπαιδευτής  δεν αντιλήφθηκε την ύπαρξη κάποιων ρόλων ώστε να 

αξιολογήσει και  να ενεργήσει για αλλαγή της διαδικασίας µε κάποια δοκιµή ή 



ρωτώντας απευθείας τα µέλη.( βλ. βλ. « χαρακτηριστικά στοιχεία που διαµορφώνουν 

τη διεργασία »κεφ.10,ενότητα 3.3.6.,σελ.185 ) .  

          Να παρέµβει  αξιολογώντας την συµπεριφορά του µέλους και να προτείνει κάτι 

που θα ξεκουράσει την οµάδα. 

         Το επίπεδο δέσµευσης των µελών σε ό,τι αφορούσε το έργο της οµάδας ήταν 

χαλαρό . Συνεπώς ο εκπαιδευτής χρειαζόταν να καταβάλει κάθε προσπάθεια ,ώστε η 

εκπαιδευτική διαδικασία να διαµορφώνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η 

διάθεση για συµµετοχή όλων ( βλ. « σχεδιασµός της πρώτης συνάντησης »κεφ.10 

ενότητα 6 , σελ 211 ) . 

         Το συγκινησιακό κλίµα στην οµάδα ήταν καλό . Τα συναισθήµατα του 

εκπαιδευτή κατατέθηκαν στην οµάδα. Γι αυτό και δηµιουργήθηκε ένα κλίµα ζεστό 

φιλικό επιτρεπτικό το οποίο όµως λειτούργησε αρνητικά ως προς την διεξαγωγή της 

συνάντησης( βλ « χαρακτηριστικά στοιχεία που διαµορφώνουν τη διεργασία 

»κεφ.10,ενότητα 3.5.,σελ.190 ) .  

          Θετικός ήταν ο τρόπος σύνδεσης του εκπαιδευτή µε την οµάδα αφού επέλεξε 

έναν τρόπο προσωπικό. ( βλ. « σχεδιασµός της πρώτης συνάντησης »κεφ.10 ενότητα 

6 ,σελ 212 ) . ∆ηλαδή δεν αντιµετώπισε το ξεκίνηµα της σχέσης του µε την οµάδα µε 

στερεότυπο τρόπο. Ήταν ανοικτός στα σηµάδια εκείνα που έδωσαν στην οµάδα τα 

γνωρίσµατα της δικής του διάθεσης . Αυτό όµως λειτούργησε αρνητικά για τον ίδιο 

αφού αναλώθηκε σε απαντήσεις ερωτήσεων άσχετου ενδιαφέροντος µε το σεµινάριο 

που κλήθηκε να εκτελέσει .   

      Συνοψίζοντας θα ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκεια µιας  συνάντησης καλό θα 

είναι να βρίσκουµε την  ευκαιρία να αφουγκραζόµαστε τη δυναµική της οµάδας και 

όσα συµβαίνουν εκείνη  τη στιγµή ,( βλ. « επεξεργασία της διεργασίας από τον 

εκπαιδευτή » κεφ.10 ενότητα 11 , σελ. 249 ) να προβληµατιστούµε και να 

αναθεωρήσουµε τον αρχικό σχεδιασµό της συνάντησης , χωρίς βέβαια να ξεφύγουµε 

του αρχικού στόχου. Κι αυτό δεν θα συµβεί εάν ήµαστε ενηµερωµένοι , καλύτερα 

προετοιµασµένοι και σωστά προσανατολισµένοι . Η πίστη µας στην οµάδα , οι 

πεποιθήσεις  , οι αξίες  , οι στάσεις και οι ικανότητές µας  µαζί µε τις αρχές που 

διέπουν τη διεργασία της οµάδας είναι αυτές που θα συνθέσουν την βάση της 

προσωπικής µας πυξίδας .  

• Να  θυµόµαστε πάντα τη βασική αρχή , όταν δουλεύουµε µε τον άνθρωπο και 

τις οµάδες του ότι : « αλλάζω τον άλλο , αλλάζοντας εγώ µέσα από αυτόν »  



( βλ.« επεξεργασία της διεργασίας από τον εκπαιδευτή » κεφ.10 ενότητα 11 , σελ. 

251 )  

• να γνωρίζουµε ότι η εµπειρία της κάθε οµάδας δεν επαναλαµβάνεται , µας 

προστατεύει   διατηρώντας µας σε εγρήγορση και ανοικτούς στα καινούρια 

µηνύµατα που δίνει η νέα οµάδα , καθώς και στον ιδιαίτερο τρόπο µε τον 

οποίο αντιδρά . Ο τρόπος δηλαδή µε τον οποίο εµείς οι εκπαιδευτές 

συνδεόµαστε και λειτουργούµε µε την κάθε οµάδα πρέπει να  είναι 

διαφορετικός κάθε φορά . 

 Έτσι ως εκπαιδευτές συνεχώς χτίζουµε την προσωπική µας πυξίδα , µε κάποιες 

γενικές αρχές διεργασίας µιας οµάδας και κάποιες δικές µας , προσωπικές ,οι 

οποίες « κουβαλούν » την ιδιαιτερότητα  του καθενός µας. 
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