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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αριθμός έργου: 2017-1-RO01-KA204037242

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Το DECENT (Ψηφιακές στρατηγικές ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων για την
αντιμετώπιση του λειτουργικού αναλφαβητισμού), αρ. έργου 2017-1-RO01-KA204-037242,
είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+, Βασική
Δράση 2 (Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών), Στρατηγική
συνεργασία για την εκπαίδευση ενηλίκων. Εφαρμόζεται από έξι εταίρους με σημαντική
εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων: ADES (Ρουμανία), CWEP (Πολωνία), Znam I Moga
Ltd (Βουλγαρία), CARDET (Κύπρος), FYG Consultores (Ισπανία) και CSC (Ιταλία).

Κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του
λειτουργικού αναλφαβητισμού σε ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων που κινδυνεύουν με
κοινωνικό αποκλεισμό στις έξι χώρες. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη
ενός κύκλου μαθημάτων έξι ενοτήτων, με τίτλο «Αξιοπρεπής Ζωή Χωρίς Λειτουργικό
Αναλφαβητισμό», και ενός ηλεκτρονικού εργαλείου/μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης
κατά του λειτουργικού αναλφαβητισμού, η οποία θα θέσει το πλαίσιο διαλόγου και
συνεργασίας για την εξάλειψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού με τη βοήθεια ψηφιακών
εργαλείων.

Η ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων που διατρέχουν
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άτομα στο όριο φτώχειας, άτομα με
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο). Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδρύματα και
οργανισμούς που παρέχουν στήριξη και φροντίδα σε ενήλικες που κινδυνεύουν με κοινωνικό
αποκλεισμό (κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, σχολεία
ενηλίκων, πανεπιστήμια για άτομα τρίτης ηλικίας, οργανώσεις που στηρίζουν την
αντιμετώπιση του λειτουργικού αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού), στα
οποία θα παρέχει χρήσιμα εργαλεία.
Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος, οι έξι εταίροι επιδιώκουν να αναπτύξουν
τις βασικές δεξιότητες που σχετίζονται με την «εκμάθηση ανάγνωσης», τους «αριθμητικούς
υπολογισμούς», την «αποτελεσματική επικοινωνία», τη «χρήση σύγχρονης τεχνολογίας»,
καθώς και τη γενική κατανόηση και χρήση κειμένων και αριθμητικών υπολογισμών.
Απώτερος σκοπός είναι να υποστηριχθούν τα άτομα με περιορισμένα προσόντα που
απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό στις χώρες των εταίρων στη διαχείριση της
καθημερινότητας και των επαγγελματικών καθηκόντων τους. Παράλληλα, οι δραστηριότητες
του προγράμματος θα ευαισθητοποιήσουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι θα έχουν
στη διάθεσή τους μια σειρά μεθόδων και εργαλείων που θα τους βοηθήσουν να
συνεισφέρουν στην προσπάθεια για καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού
στους ενήλικες.

Σελίδα

Ενότητα 1. Άτομα που αναζητούν εργασία
Αυτή η ενότητα εστιάζει σε πτυχές που είναι χρήσιμες σε άτομα που αναζητούν εργασία,
όπως είναι η διαχείριση χρόνου, η δικτύωση και οι επαφές, η αποτελεσματική αναζήτηση
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Οι έξι ενότητες του κύκλου μαθημάτων «Αξιοπρεπής Ζωή Χωρίς Λειτουργικό
Αναλφαβητισμό», λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα:

εργασίας, η συγγραφή μιας καλής συνοδευτικής επιστολής και βιογραφικού
σημειώματος, η προετοιμασία για συνέντευξη για δουλειά και ο τρόπος παρουσίασης του
εαυτού τους (π.χ. όνομα, καταγωγή, δεξιότητες, εμπειρία, ενδιαφέροντα, κ.λπ.).

Ενότητα 2. Ας αναπτύξουμε τις δεξιότητες κατανόησής σας – πρακτικές εισηγήσεις για
προσωπική ανάπτυξη
Η ενότητα αυτή παρέχει πρακτικές εισηγήσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
κατανόησης. Η κατανόηση είναι η ικανότητα να καταλαβαίνουμε το νόημα του
προφορικού και του γραπτού λόγου. Για να κατανοήσει αυτό που ακούει ή διαβάζει, ένας
αναγνώστης ή ακροατής θα πρέπει να έχει ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων οι
οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: δεξιότητες περίληψης, αλληλουχίας, εξαγωγής
συμπερασμάτων, σύγκρισης και αντίθεσης, αναστοχασμού, επίλυσης προβλημάτων,
συσχετισμού με την υπάρχουσα γνώση, διάκρισης μεταξύ γεγονότων και απόψεων,
εύρεσης της βασικής ιδέας, των σημαντικών γεγονότων και των λεπτομερειών, καθώς και
γνώση συγκεκριμένων στρατηγικών κατανόησης.

Σελίδα

Ενότητα 4. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο: αποτελεσματική επικοινωνία σε μια μικρή
κοινότητα.
Κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να δείξει πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε
αποτελεσματικά με τους άλλους, τι είδους εργαλεία/δεξιότητες μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε και πώς μπορούμε να εκφράσουμε τις ανάγκες και τα συναισθήματά
μας με τρόπο που να είναι κατανοητός στο άτομο που μας ακούει. Είναι κρίσιμης
σημασίας να μεταδίδουμε πληροφορίες και να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνουν αντιληπτές
με τον σωστό τρόπο. Προκειμένου να υπάρξει επιτυχής επικοινωνία, το άτομο πρέπει να
γνωρίζει τι θέλει να μεταδώσει, πώς, πότε, σε ποιον και πώς θα το κάνει με τον πιο
κατανοητό τρόπο. Η επικοινωνία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που δεν έχει να κάνει
μόνο με την ανταλλαγή πληροφοριών, ειδήσεων, ιδεών ή συναισθημάτων, αλλά και με τη
δημιουργία και μετάδοση νοήματος. Είναι ένα κανάλι μέσω του οποίου οι άνθρωποι έχουν
την ευκαιρία να συνδεθούν ο ένας με τον άλλο.
Ενότητα 5. Η σημασία της Τεχνολογίας των Πληροφοριών – Ψηφιακός Γραμματισμός για
Αρχάριους
Η ενότητα αυτή εστιάζει στην ικανότητα των ενηλίκων να συμμετέχουν πλήρως στην
ψηφιακή εποχή, στην εποχή δηλαδή της χρήσης των νέων τεχνολογιών για επικοινωνία ή
αναζήτηση πληροφοριών. Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι σημαντικός, επειδή η
τεχνολογία αλλάζει πιο γρήγορα από την κοινωνία. Ο γραμματισμός αφορά την αντίληψη
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Ενότητα 3. Αριθμητικοί υπολογισμοί στην καθημερινή ζωή
Η ενότητα αυτή εστιάζει σε διαστάσεις που έχουν να κάνουν με την αδυναμία απόκτησης
μαθηματικών δεξιοτήτων ανάλογων με την ηλικία, τη διανοητική ανάπτυξη και την
εκπαίδευση που λαμβάνει το άτομο. Ακόμη και με υπολογιστικές μηχανές, τα άτομα με
χαμηλό επίπεδο αριθμητικών ικανοτήτων δυσκολεύονται πολύ ή δεν μπορούν να λύσουν
απλά καθημερινά προβλήματα, επειδή δεν έχουν αρκετή αντίληψη ώστε να ερμηνεύσουν
προβλήματα ή να τα αναλύσουν. Τα χαμηλά επίπεδα αριθμητικών ικανοτήτων
χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στη νοητική απεικόνιση, την οπτική-χωρική αντίληψη,
την επεξεργασία και τη διάκριση, το μέτρημα, την αναγνώριση μοτίβων, την εργαζόμενη
μνήμη για αριθμούς, την ανάκληση γεγονότων και διαδικασιών, τις κατευθύνσεις, την
ταχύτητα ποσοτικής επεξεργασίας, τις κιναισθητικές ακολουθίες και την αντίληψη του
χρόνου.

και κατανόηση της γνώσης, ενώ η τεχνολογία βοηθά στην ενίσχυση του γραμματισμού. Ο
ψηφιακός γραμματισμός μαθαίνει στο άτομο πώς να ζει, να μαθαίνει, να εργάζεται και να
λειτουργεί σε μια ψηφιακή κοινωνία, και περιλαμβάνει την αναζήτηση, αξιολόγηση,
δημιουργία και μετάδοση πληροφοριών. Επιπλέον, είναι συστατικό στοιχείο της
ψηφιακής πολιτότητας, η οποία έχει να κάνει με το πώς κάποιος που χρησιμοποιεί την
τεχνολογία αλληλεπιδρά με τον κόσμο γύρω του. Ο ψηφιακός γραμματισμός μπορεί να
αφορά δραστηριότητες τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου.

Ενότητα 6. Οικογενειακός Γραμματισμός
Η παρούσα ενότητα εστιάζει στον τρόπο που οι γονείς, η οικογένεια και τα μέλη της
κοινότητας χρησιμοποιούν τον γραμματισμό στο σπίτι και στις κοινότητές τους. Ο
οικογενειακός γραμματισμός είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την
από κοινού μάθηση γονιών και παιδιών. Η λογική πίσω από την έννοια του οικογενειακού
γραμματισμού, γνωστού και ως διαγενεακού γραμματισμού και, σε κάποιες περιπτώσεις,
ως κοινοτικού γραμματισμού, είναι ότι οι γονείς (και οι ενήλικες στο επίπεδο της
κοινότητας) είναι οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών, ότι μεγάλο μέρος της μάθησης
λαμβάνει χώρα έξω από τα συμβατικά περιβάλλοντα μάθησης και ότι η μάθηση είναι μια
διά βίου διαδικασία. Η διαδικασία του γραμματισμού γίνεται με φυσικό τρόπο κατά τη
διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων και βοηθά τους ενήλικες και τα παιδιά να
πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες. Τα εθνικά, κοινωνικο-οικονομικά και
πολιτισμικά χαρακτηριστικά των οικογενειών αντικατοπτρίζονται στις δραστηριότητες
γραμματισμού που λαμβάνουν χώρα εντός της οικογένειας. Ο οικογενειακός
γραμματισμός αφορά όλες τις οικογένειες και όλες τις δραστηριότητες που γίνονται στην
οικογένεια, όχι μόνο αυτές που προσομοιάζουν στις δραστηριότητες που γίνονται στο
σχολείο.

Οι ενότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι εργάζονται με
εκπαιδευόμενους που αντιμετωπίζουν λειτουργικό αναλφαβητισμό σε οποιονδήποτε από
τους τομείς με τους οποίους καταπιάνονται τα μαθήματα. Οι ενότητες των μαθημάτων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες μαζί ή ξεχωριστά και μπορούν να προσαρμοστούν στο
επίπεδο της τάξης. Σε κάθε ενότητα προτείνεται ένα αρχικό τεστ, προκειμένου να αναλυθούν
οι ανάγκες των εκπαιδευομένων. Το ίδιο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος του
μαθήματος για προσδιορισμό της προόδου.

Σελίδα

Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας της κάθε Ενότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα
Ερωτηματολόγιο Ανατροφοδότησης για τη λήψη ανατροφοδότησης από τους
εκπαιδευόμενους σχετικά με τη διαδικασία. Δείτε πιο κάτω ένα δείγμα Ερωτηματολογίου
Ανατροφοδότησης.
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Κάθε ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά κεφάλαια:
1. Περιγραφή της ενότητας
2. Θεωρητικό υπόβαθρο
3. Ασκήσεις και τεστ
4. Πρόγραμμα εργαστηρίου
5. Περαιτέρω ανάγνωση και ανάπτυξη
6. Παραρτήματα – περιλαμβάνουν παρουσιάσεις PowerPoint και άλλο υλικό που μπορεί να
χρειαστεί για την παροχή της εκπαίδευσης

Ανατροφοδότηση για την εκπαίδευση
Ημερομηνία: _____/_____/______
Τίτλος και τοποθεσία της εκπαίδευσης: ______________________________________________
Εκπαιδευτής: ________________________________________________________________

Οδηγίες: Παρακαλώ προσδιορίστε τον βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με τις παρακάτω
δηλώσεις:
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ Ουδέρερος/η Διαφωνώ
αρκετά
αρκετά

1. Ενθαρρύνθηκε η
συμμετοχή και η
αλληλεπίδραση
2. Τα θέματα που
καλύφθηκαν ήταν χρήσιμα
για μένα
3. Το περιεχόμενο ήταν
οργανωμένο και εύκολο
στην παρακολούθηση
4. Το υλικό που διανεμήθηκε
ήταν βοηθητικό
5. Η εκπαιδευτική αυτή
εμπειρία θα είναι χρήσιμη
στη ζωή μου
6. Ο εκπαιδευτής/τρια ήταν
καλά προετοιμασμένος/η

7. Ο χρόνος που αφιερώθηκε
στο εργαστήριο ήταν
αρκετός
8. Ο χώρος συνάντησης και οι
υποδομές ήταν κατάλληλες
και άνετες

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

11. Παρακαλώ αναφέρετε οποιαδήποτε σχόλια ή επεκταθείτε στις προηγούμενες απαντήσεις
σας:

Σελίδα

10. Ποιες πτυχές της εκπαίδευσης θα μπορούσαν να βελτιωθούν;
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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9. Τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτή την εκπαίδευση;
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Σελίδα
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Ευχαριστούμε για την ανατροφοδότησή σας!

ENOTHTA 1
ATOMA ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Για ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού
ή για άτομα που ψάχνουν δουλειά για πρώτη φορά, η αναζήτηση εργασίας, η υποβολή
αίτησης και το να πάνε σε μια συνέντευξη μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία.
Η παρούσα Ενότητα είναι σχεδιασμένη ώστε να εμπλέξει ενεργά τους εκπαιδευόμενους στην
ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, προκειμένου να
πετύχουν τους στόχους τους στην αγορά εργασίας. Μπορεί να προσαρμοστεί, προκειμένου
να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Η ομάδα στόχος της Ενότητας
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας και στην προετοιμασία για συνέντευξη.
Στόχος της ενότητας είναι προσφέρει εργαλεία σε οργανισμούς που στηρίζουν και βοηθούν
τους ενήλικες που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και να βοηθήσει με το
περιεχόμενό της τα άτομα αυτά να κατανοήσουν τη διαδικασία της συνέντευξης και να
αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

1.1.

Θέμα ενότητας

Η συνέντευξη για δουλειά είναι μια συνάντηση στην οποία ο εργοδότης προσπαθεί να
διαπιστώσει κατά πόσο το άτομο που έχει υποβάλει αίτηση για τη θέση εργασίας είναι το
κατάλληλο, ρωτώντας τον/την διάφορες ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτή. Η παρούσα
ενότητα, σύμφωνα με την ομάδα στόχο του έργου, αφορά ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες
που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και οι οποίοι αναζητούν δουλειά. Είναι
άτομα που υποβάλλουν αίτηση για μια θέση εργασίας και θέλουν να κάνουν μια πετυχημένη
συνέντευξη για να εξασφαλίσουν τη θέση. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να ενισχύσει την
αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία της συνέντευξης (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συνέντευξη). Η κατάλληλη
προετοιμασία για τη συνέντευξη είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Οι εκπαιδευόμενοι θα
μάθουν τι είναι η στρατηγική της συνέντευξης και τι περιλαμβάνει.
Πριν τη συνέντευξη ή ακόμη και πριν την υποβολή της αίτησης για μια δουλειά, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει κάποια τεστ ικανοτήτων και/ή προσωπικότητας. Αυτά τα
τεστ μπορούν να μετρήσουν πόσο κατάλληλος είναι ο εκπαιδευόμενος/η για τη θέση στην
οποία αιτείται. Τα τεστ ικανοτήτων βοηθούν τον υποψήφιο να αξιολογήσει τις υφιστάμενες
ικανότητες του/της, ενώ τα τεστ προσωπικότητας είναι σχεδιασμένα ώστε να περιγράφουν
πώς είναι ο υποψήφιος ως χαρακτήρας και να παρέχουν πληροφορίες για την
προσωπικότητά του στο χώρο εργασίας (π.χ. πώς αντιδρά σε διαφορετικές περιστάσεις, πώς
συμπεριφέρεται στους συναδέλφους του/της στον χώρο εργασίας, κ.λπ.). Τα τεστ αυτά είναι

3

Τεστ προσωπικότητας/ικανοτήτων

Σελίδα

1.2.

σύντομα και αποτελούνται από ερωτήσεις και/ή δηλώσεις, τις οποίες απαντά ο υποψήφιος
ανάλογα με την προσωπικότητά του/της.

1.3.

Μαθησιακοί στόχοι

Με το τέλος της Ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να:

4

Κατανοήσουν τον σκοπό μιας συνέντευξης
Μάθουν για τα «πρέπει» και τα «μη» μιας συνέντευξης για δουλειά
Απαντούν τις πιο σημαντικές ερωτήσεις μιας συνέντευξης
Καλλιεργήσουν καλές δεξιότητες συνέντευξης
Γνωρίζουν πώς να γράφουν μια συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα

Σελίδα

1.
2.
3.
4.
5.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Οι βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της Ενότητας 1 παρέχονται πιο κάτω (για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τις παρουσιάσεις PowerPoint):

2.1.

Προετοιμασία για μια συνέντευξη για δουλειά

2.2.

Δικτύωση και επαφές

2.3.

Γράφοντας μια καλή συνοδευτική επιστολή & βιογραφικό σημείωμα

2.4.

Παρουσιάζοντας
ενδιαφέροντα)

(Περισσότερες πληροφορίες στην Παρουσίαση 1)
• Αναζήτηση εργασίας και ταχεία ανάγνωση για άτομα που ψάχνουν εργασία
• Έρευνα για τη συνέντευξη
• Τα «πρέπει» και τα «μη» μιας συνέντευξης
(Περισσότερες πληροφορίες στην Παρουσίαση 2)
• Γιατί είναι σημαντικά τα δίκτυα στον χώρο εργασίας
• Πώς κτίζω δίκτυα και πώς αλληλεπιδρώ με τους συναδέλφους και τον διευθυντή μου;
• Πώς συνεργάζομαι μέσα σε ομάδες;
(περισσότερες πληροφορίες στην Παρουσίαση 3)
• Τι είναι η Συνοδευτική Επιστολή;
• Διαφορετικά είδη συνοδευτικών επιστολών
• Τι να συμπεριλάβετε και τι όχι στη συνοδευτική σας επιστολή
• Δείγματα συνοδευτικών επιστολών
• Τι είναι το Βιογραφικό Σημείωμα (CV);
• Στόχος του βιογραφικού σημειώματος
• Τι να συμπεριλάβετε και τι όχι στο βιογραφικό σας σημείωμα
• Δείγματα βιογραφικού σημειώματος

τον

εαυτό

σας

(όνομα,

δεξιότητες,

πείρα,

Σελίδα
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(περισσότερες πληροφορίες στην Παρουσίαση 4)
• Απαντώντας σε βασικές ερωτήσεις συνέντευξης
• Κάνοντας ερωτήσεις
• Διαπραγμάτευση του μισθού και των ωφελημάτων σας

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ
Ο εκπαιδευτής μπορεί να αναπτύξει δικές του/της ασκήσεις σχετικές με τα θέματα που
περιλαμβάνει η Ενότητα.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

15 λεπτά

20 λεπτά

Υλικά
•
•
•

Δραστηριότητα 1: Σπάσιμο του πάγου
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ζευγάρια. Ο
κάθε ένας από τους συμμετέχοντες κάνει
ερωτήσεις στον παρτενέρ του και
καταγράφει πληροφορίες για αυτόν/ή. •
Κάποιες από τις ερωτήσεις που μπορούν να
κάνουν είναι οι εξής:
• Πώς σε λένε;
• Από πού είσαι;
•
• Μπορείς να μου πεις λίγα
•
πράγματα για σένα;
• Πότε και πού έχεις δουλέψει στο
παρελθόν;
• Τι θέλεις να κερδίσεις από αυτή
την ενότητα;
Όταν τελειώσουν, θα πρέπει να συστήσουν
τον παρτενέρ τους στους υπόλοιπους
εκπαιδευόμενους.
Δραστηριότητα 2: Παρουσίαση 1Ανάπτυξη Γνώσεων I
•

•
•

Αναζήτηση εργασίας και ταχεία
ανάγνωση για άτομα που ψάχνουν
εργασία
Έρευνα για τη συνέντευξη
Τα «πρέπει» και τα «μη» μιας
συνέντευξης

Πηγές

Χαρτοπίνακας
Μαρκαδόρος
Στυλό και
σημειωματάρια για τους
εκπαιδευόμενους
Μαρκαδόροι ή
στυλό & κόλλες
Α3 για τους
εκπαιδευόμενους
Προβολέας
Υπολογιστής

Παρουσίαση 1
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10 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Εισηγήσεις προς τον
εκπαιδευτή
Εισαγωγή: Ο εκπαιδευτής εισάγει τους
μαθητές στην Ενότητα.

Σελίδα

Διάρκεια

Διάρκεια
20 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Εισηγήσεις προς τον
εκπαιδευτή
Δραστηριότητα 3: Περπατώ στο Δωμάτιο

Υλικά

Πηγές

Ο εκπαιδευτής/τρια βάζει διάφορες φράσεις
στον τοίχο (π.χ. «Φτάστε νωρίς», «Δείξτε
ενθουσιασμό», «Μιλήστε για τα επιτεύγματά
σας», κ.λπ. VS. «Δείξτε έλλειψη γνώσεων για
την εταιρεία», «Αφήστε ανοικτό το τηλέφωνό
σας», «Μιλήστε για μισθό» κ.λπ., και στη
συνέχεια λέει στους εκπαιδευτές να
σηκωθούν και να περπατήσουν στο δωμάτιο
διαβάζοντας τις φράσεις. Ακολούθως, τους
ζητά να σταθούν μπροστά από μια φράση με
την οποία συμφωνούν. Όταν όλοι οι
εκπαιδευόμενοι επιλέξουν μια φράση
(μπορούν να επιλέξουν την ίδια φράση
περισσότερα από ένα άτομα), εξηγούν στην
ομάδα γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη
φράση και μοιράζονται την άποψή τους.

Δραστηριότητα 4: Παρουσίαση 2 Ανάπτυξη Γνώσεων II
•
•
•

Γιατί είναι σημαντικά τα δίκτυα στον
χώρο εργασίας
Πώς κτίζω δίκτυα και πώς
αλληλεπιδρώ με τους συναδέλφους
και τον διευθυντή μου;
Πώς συνεργάζομαι μέσα σε ομάδες;

•
•
•

•

•
•

Χαρτοπίνακας Παρουσίαση 2
Μαρκαδόρος
Στυλό και
σημειωματάρια για τους
εκπαιδευόμενους
Μαρκαδόροι ή
στυλό & κόλλες
Α3 για τους
εκπαιδευόμενους
Προβολέας
Υπολογιστής

Σελίδα

20 λεπτά
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Ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να γράψει
βασικές ιδέες ή λέξεις στον πίνακα. Στο τέλος
του εργαστηρίου, αυτές οι λέξεις/ιδέες
μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία
περαιτέρω συζήτησης.

Διάρκεια
20 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Εισηγήσεις προς τον
εκπαιδευτή
Δραστηριότητα 5: Ανάγνωση &
Αναστοχασμός

Υλικά

Πηγές

Ο εκπαιδευτής/τρια καλεί τους
εκπαιδευόμενους να διαβάσουν το κείμενο
«Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δικτύωση»
(δείτε την Ενότητα 1 – Κεφάλαιο 5).

Δραστηριότητα 6: Παρουσίαση 3 –
Ανάπτυξη Γνώσεων III
•
•

•

Συμπλήρωση αίτησης για δουλειά
Τι να συμπεριλάβετε και τι όχι σε μια
συνοδευτική επιστολή – γράψτε μια
σωστή συνοδευτική επιστολή
Δείγματα συνοδευτικών επιστολών

•
•
•

•

•
•

Δραστηριότητα 7: Συμπλήρωση αίτησης
διαδικτυακά –
παράδειγμα https://www.jotform.com/for
m-templates/simple-job-application-form

Συζητήστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε
και βρείτε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα με
τους άλλους εκπαιδευόμενους και τον
εκπαιδευτή σας.

8

20 λεπτά

Χαρτοπίνακας Παρουσίαση 3
Μαρκαδόρος
Στυλό και
σημειωματάρια για τους
εκπαιδευόμενους
Μαρκαδόροι ή
στυλό & κόλλες
Α3 για τους
εκπαιδευόμενους
Προβολέας
Υπολογιστής

Σελίδα

20 λεπτά

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να σκεφτούν
ποιο κατά τη γνώμη τους είναι το
σημαντικότερο όφελος της επιχειρηματικής
δικτύωσης και να μοιραστούν τις σκέψεις
τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Διάρκεια
20 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Εισηγήσεις προς τον
εκπαιδευτή
Δραστηριότητα 8: Παρουσίαση 4 Συνήθεις ερωτήσεις σε μια συνέντευξη
για δουλειά - Δείγμα

Υλικά
•
•
•

Δραστηριότητα 9: Υπόδυση ρόλων
Βήμα 1: Παρακολουθήστε το πιο κάτω
βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO •
cxgVI
(6:13 λεπτά: What Are Your Salary
Expectations? Learn How To Answer This
Interview Question ✓) («Ποιες είναι οι
προσδοκίες σας όσον αφορά τον μισθό;
Μάθετε πώς να απαντήσετε αυτή την
ερώτηση σε μια συνέντευξη»)

Πηγές

Χαρτοπίνακας Παρουσίαση 4
Μαρκαδόρος
Στυλό και
σημειωματάρια για τους
εκπαιδευόμενους
Μαρκαδόροι ή
στυλό & κόλλες
Α3 για τους
εκπαιδευόμενους

Βήμα 2: Με τον παρτενέρ σας ετοιμάστε έναν
διάλογο μεταξύ εργοδότη-εργαζομένου όπου
γίνεται μια διαπραγμάτευση μισθού.

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν το
ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης

9

Ανατροφοδότηση από τους
εκπαιδευόμενους

Σελίδα

Αξιολόγηση (για επιβεβαίωση
της ανάπτυξης γνώσεων)

Οι εκπαιδευόμενοι θα παρουσιάσουν τη συνέντευξή τους
(υπόδυση ρόλων) χρησιμοποιώντας τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν σε αυτή την
ενότητα.

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εδώ παρέχονται σύνδεσμοι για περαιτέρω ανάγνωση και μια περιγραφή των δυνατοτήτων
που έχει η χρήση ενοτήτων περιεχομένου για περαιτέρω ανάπτυξη και ενσωμάτωση με άλλα
μαθήματα:
1. https://www.16personalities.com/personality-types (Τύποι προσωπικότητας, διαθέσιμο σε
διάφορες γλώσσες)

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe-YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (Παρουσίαση Power Point: The job interview)

3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Τεστ
ικανοτήτων και προσωπικότητας – στα αγγλικά)

4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
(Άρθρο – στα αγγλικά)
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-trickyinterview-questions-and-how-to-answer-them (Άρθρο – στα αγγλικά)
6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
(Άρθρο – στα αγγλικά)
7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf
στα αγγλικά)

(Τεστ συνέντευξης-

8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatestweakness.html (Βίντεο - στα αγγλικά)

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test (Τεστ συνέντευξης-αυτοαξιολόγηση στα αγγλικά)
10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-PersonalityTest.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Δωρεάν τεστ προσωπικότητας – στα αγγλικά)

11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-AptitudeTests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo (Δωρεάν τεστ ικανοτήτων – στα αγγλικά)

Σελίδα

13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Βίντεο: 7 συμβουλές για
δικτύωση στον χώρο εργασίας – 4.42 λεπτά – στα αγγλικά)
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12. https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
(Δείγματα συνοδευτικών επιστολών – στα αγγλικά)

14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Βίντεο : #OfficeHours: Η σημασία της
δικτύωσης και πώς να δικτυωθείτε αποτελεσματικά για αναζήτηση εργασίας, 1 ώρα – στα
αγγλικά)

15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569 (Άρθρο
– στα αγγλικά)

16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4 (Βίντεο 13:30 λεπτά: Γιατί δεν μπορώ να
βρω δουλειά: 5 λόγοι – στα αγγλικά)
17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Βίντεο 12:21 λεπτά: Πείτε μου για σας –
Μάθετε αυτό το κορυφαίο κόλπο για να εντυπωσιάσετε διευθυντές προσλήψεων – στα
αγγλικά)

18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Βίντεο 10:24 λεπτά: Ποια είναι τα
μειονεκτήματά σας Μάθετε πώς να απαντήσετε αυτή την ερώτηση σε μια συνέντευξη για
δουλειά– στα αγγλικά)

19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2 (βίντεο 4:49 λεπτά: Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία; Μάθετε πώς να
απαντήσετε αυτή την ερώτηση σε μια συνέντευξη για δουλειά – στα αγγλικά)

20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (βίντεο 8:11 λεπτά: Γιατί να σας προσλάβουμε; Μάθετε πώς να απαντήσετε
αυτή την ερώτηση σε μια συνέντευξη για δουλειά – στα αγγλικά)

21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T
U3T81tBfF7Wo (βίντεο 6:10 λεπτά: Βιογραφικό στόχων – Μάθετε πώς να γράψετε το
καλύτερο βιογραφικό στόχων – στα αγγλικά)
22. https://www.youtube.com/watch?v=ihTLSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (βίντεο 6:30 λεπτά :
Ποιες ερωτήσεις να κάνετε σε μια συνέντευξη για δουλειά; – στα αγγλικά)

23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (βίντεο 7:20 λεπτά: Πώς να επικοινωνήσετε μετά από μια συνέντευξη; –
στα αγγλικά)

26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (βίντεο 6:13 λεπτά: Ποιες είναι οι
προσδοκίες σας όσον αφορά τον μισθό; – στα αγγλικά)

Σελίδα

25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (βίντεο 11:33 λεπτά: Ευχαριστήριο email
μετά τη συνέντευξη – στα αγγλικά)
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24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=14 (βίντεο 2:29 λεπτά: Τι να πείτε στο τέλος μιας συνέντευξης (Πώς να κλείσετε
τη συνέντευξη) – στα αγγλικά)

27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (βίντεο 9:52 λεπτά: Πού βλέπετε τον εαυτό
σας σε πέντε χρόνια; – στα αγγλικά)

Σελίδα
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28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI βίντεο 5:10 λεπτά: Γιατί θέλετε να
δουλέψετε εδώ; – στα αγγλικά)

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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•
•
•
•

Ενότητα 1-Κεφάλαιο 1-Παρουσίαση 1: Προετοιμασία για μια συνέντευξη για δουλειά
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 2- Παρουσίαση 2: Δικτύωση και Επαφές
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δικτύωση
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 4- Παρουσίαση 3: Γράφοντας μια Καλή Συνοδευτική Επιστολή &
Βιογραφικό σημείωμα
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 5: Συνοδευτική Επιστολή Δείγμα 1
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 6: Συνοδευτική Επιστολή Δείγμα 2
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 7: Δείγμα βιογραφικού σημειώματος
Ενότητα 1- Κεφάλαιο 8- Παρουσίαση 4: Παρουσιάζοντας τον εαυτό σας

Σελίδα

•
•
•
•

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

ENOTHTA 1
Προετοιμασία για συνέντευξη
για δουλειά

Σύνοψη
Τι είναι η ‘συνέντευξη’;
Ο σκοπός μιας συνέντευξης
(Ανα)ζήτηση εργασίας
Ταχεία ανάγνωση για άτομα που αναζητούν
εργασία
Κάνοντας έρευνα πριν τη συνέντευξη
Τα «πρέπει» και τα «μη» μιας συνέντευξης



Τι είναι η συνέντευξη;

 Η συνέντευξη είναι μια ιδιωτική συνάντηση μεταξύ ατόμων.
 Το άτομο που απαντά στις ερωτήσεις μιας συνέντευξης είναι ο
συνεντευξιαζόμενος. Το άτομο που κάνει της ερωτήσεις της συνέντευξης
είναι ο συνεντευκτής.
 Ο σκοπός μιας συνέντευξης είναι να αποκτήσουμε μια εικόνα ο ένας για
τον άλλο ή να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο.

 Μια συνέντευξη είναι μια διαδικασία σχεδιασμένη για απόκτηση

πληροφοριών μέσω προφορικών απαντήσεων που δίνει ένα άτομο σε
προφορικές ερωτήσεις – Gary Dessler
 Μια συνέντευξη είναι μια οποιαδήποτε προσχεδιασμένη συζήτηση με
συγκεκριμένο σκοπό, η οποία περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα άτομα – Thill
and Bovee

Είδη συνεντεύξεων
• Συμπεριφορική συνέντευξη
• Συνέντευξη με μελέτη
περίπτωσης
• Συνέντευξη βάσει ικανοτήτων
• Συνέντευξη εξόδου
• Τελική συνέντευξη
• Ομαδική συνέντευξη
• Πληροφοριακή συνέντευξη
• Συνέντευξη στο πλαίσιο
μεσημεριανού ή δείπνου

• Εικονική συνέντευξη
• Συνέντευξη σε εξωτερικό
χώρο
• Επιτόπια συνέντευξη
• Συνέντευξη ενώπιον
επιτροπής
• Τηλεφωνική συνέντευξη
• Δεύτερη συνέντευξη
• Δομημένη συνέντευξη
• Μη δομημένη συνέντευξη
• Συνέντευξη μέσω βίντεο

(Ανα)ζήτηση εργασίας
Αγγελίες για θέσεις εργασίας,
Ιστοσελίδες καριέρας
&
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αναπτύξτε τη στρατηγική σας
 Κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής σας για αναζήτηση
εργασίας, θα πρέπει:
Να δημιουργήσετε μια λίστα με 5-10 οργανισμούς με
τους οποίους ενδιαφέρεστε περισσότερο να δουλέψετε
Να δημιουργήσετε μια δεύτερη λίστα με οργανισμούς
για τους οποίους έχετε κάποιο ενδιαφέρον
Να κάνετε έρευνα και να δημιουργήσετε διασυνδέσεις

Κάντε μια λίστα με μερικούς εργοδότες και
μετά κάντε την έρευνά σας για αυτούς
Πιθανοί πόροι:
Ιστοσελίδες
Ετήσιες εκθέσεις
Υλικό πρόσληψης
Υλικό προώθησης
Άρθρα από μέσα ενημέρωσης
Βάσεις δεδομένων
Mέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα «πρέπει»
και τα «μη»
μιας
συνέντευξης

Τι να κάνετε

Τι να μην κάνετε

-Κάντε έρευνα για την εταιρεία
-Προετοιμάστε τις απαντήσεις σας
-Ντυθείτε αναλόγως
-Φέρτε επιπλέον βιογραφικά
-Φτάστε εγκαίρως
-Να είστε ευγενικοί
-Κάντε μια θερμή χειραψία
-Περιμένετε
-Διατηρήστε οπτική επαφή
-Δείξτε ενθουσιασμό
-Περιγράψτε τα επιτεύγματά σας
-Απαντήστε λεπτομερώς
-Μιλήστε για τα δυνατά σας σημεία
-Κάντε ερωτήσεις
-Τονίστε την προθυμία σας να εργαστείτε
εκεί
-Δικτυωθείτε
-Πείτε ευχαριστώ

-Μη χρησιμοποιείτε ανεπίσημη γλώσσα
-Μην καμπουριάζετε
-Μη σαστίζετε
-Μην είστε επιθετικοί ή αλαζονικοί
-Μη μιλάτε σιγά
-Μη φανείτε απελπισμένοι
-Μην είστε αρνητικοί
-Μην κάνετε μεγάλες παύσεις
-Μην αφήσετε ανοικτό το τηλέφωνό σας
-Μη μιλήσετε για μισθό εκτός και αν
ερωτηθείτε
-Μην πείτε ψέματα
-Μη μυρίζετε άσχημα
-Μη δείξετε έλλειψη γνώσης για την εταιρεία
-Μη φοβηθείτε να ζητήσετε διευκρινίσεις
-Μη γίνετε πολύ προσωπικοί
-Μη γίνετε ενοχλητικός
-Μη φέρετε παρέα

Αναφορές
https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Δικτύωση & Επαφές

Σύνοψη
 Γιατί είναι σημαντικά τα δίκτυα στον χώρο
εργασίας;
 Πώς κτίζω δίκτυα και πώς αλληλεπιδρώ με
τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους μου;
 Πώς δουλεύω μέσα σε ομάδες;

Δικτύωση
Η δικτύωση με τους συναδέλφους είναι σημαντική και
βοηθητική για την εξέλιξη της καριέρας σας.
Τα άτομα που αναζητούν εργασία θα πρέπει να
κατανοήσουν ότι η δικτύωση έχει να κάνει με τη
δημιουργία σχέσεων.
Ένα δίκτυο αποτελείται από ανθρώπους που έχετε
συναντήσει προσωπικά ή μέσω του διαδικτύου.

Πώς να κτίσετε δίκτυα

Κάντε την παρουσία σας αισθητή
Να είστε φιλικοί
Να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις, είτε εντός είτε εκτός διαδικτύου
Να καλωσορίζετε τους νεοεισερχομένους
Να πηγαίνετε στα μέρη που συχνάζουν οι συνάδελφοί σας, προσπαθώντας
να δημιουργήσετε σχέσεις μαζί τους
 Μην κλέβετε τις ευκαιρίες των άλλων, αλλά προσπαθείτε να βοηθάτε, αν
περνά από το χέρι σας
 Να είστε καλός ακροατής/ακροάτρια
 Αν έχετε κάποια ερώτηση, μη φοβηθείτε να ΡΩΤΗΣΕΤΕ έναν συνάδελφο ή
τον προϊστάμενό σας
 Επιδιώξτε μακροχρόνιες σχέσεις
 Συνεχίστε την επικοινωνία με όσους συνδέεστε






Πώς δουλεύω μέσα σε ομάδες;
Δουλέψτε μαζί με άλλους πάνω σε κοινούς στόχους
Δημιουργήστε προσδοκίες
Χρησιμοποιήστε εργαλεία τεχνολογίας
Μιλήστε ανοικτά για όλα
Κάντε αποτελεσματικές ομαδικές συναντήσεις

ΤΕΣΤ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Ποιο είδος δικτύου ταιριάζει
καλύτερα στην προσωπικότητά σας;
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality

Αναφορές
• https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-ofinterviews/
• https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
• https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-yourcurrent-colleagues
• https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-yourteam
• https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professionalnetwork

ENOTHTA 1 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Η επιχειρηματική δικτύωση είναι ένας πολύτιμος τρόπος να επεκτείνετε τις γνώσεις σας, να μάθετε
από την επιτυχία των άλλων, να αποκτήσετε νέους πελάτες και να πείτε στους άλλους για την
επιχείρησή σας.
Συνιστώ ανεπιφύλακτα την επιχειρηματική δικτύωση ως έναν τρόπο να κερδίσετε νέους πελάτες
και να κτίσετε μια βιώσιμη επιχείρηση. Αυτά είναι τα 9 κορυφαία πλεονεκτήματα για τους
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε δίκτυα:
1. Συστάσεις από τρίτους/αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Αυτό είναι ίσως το πιο προφανές πλεονέκτημα και ο λόγος που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων αποφασίζουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ομάδες δικτύωσης.
Το θετικό της δικτύωσης είναι ότι οι συστάσεις που παίρνετε μέσω αυτής είναι συνήθως υψηλής
ποιότητας, ενώ τις περισσότερες φορές είναι προεπιλεγμένες προσωπικά για εσάς. Μπορείτε, στη
συνέχεια, να ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις/πληροφορίες και να βρείτε νέους πελάτες.
Επομένως, παίρνετε πληροφορίες πολύ υψηλότερου επιπέδου από τη δικτύωση παρά από άλλες
μορφές προώθησης.
Η αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της δικτύωσης είναι το βασικό
πλεονέκτημα, ωστόσο υπάρχουν και πολλά άλλα.
2. Ευκαιρίες
Μια δραστήρια ομάδα με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων φέρνει μαζί της και μια πληθώρα ευκαιριών!
Προκύπτουν πάντα πολλές ευκαιρίες από τη δικτύωση και στην πραγματικότητα εδώ είναι που
βρίσκονται τα τεράστια οφέλη!
Ευκαιρίες για κοινοπραξίες, εξεύρεση πελατών, συμπράξεις, ομιλίες ή συγγραφή, πωλήσεις
επιχειρήσεων ή κεφαλαίου… η λίστα είναι μεγάλη και οι ευκαιρίες εντός της δικτύωσης είναι
πραγματικά ατελείωτες.
Απλά βεβαιωθείτε ότι αρπάζετε τις σωστές ευκαιρίες, χωρίς να ακολουθείτε όποια ευκαιρία βρεθεί
στον δρόμο σας. Οι ευκαιρίες στις οποίες συμμετέχετε θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους στόχους
και το όραμα της επιχείρησής σας, αλλιώς ίσως βρεθείτε να κυνηγάτε τη μια ευκαιρία μετά την
άλλη και να μην καταλήγετε πουθενά.
3. Διασυνδέσεις
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«Δεν έχει να κάνει με το ΤΙ ξέρετε, αλλά με τον ΠΟΙΟΝ ξέρετε». Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια στις
επιχειρήσεις. Αν θέλετε μια πραγματικά επιτυχημένη επιχείρηση, τότε πρέπει να έχετε ένα μεγάλο
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Η επιχειρηματική δικτύωση μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας με πάρα πολλούς τρόπους.

κεφάλαιο σχετικών διασυνδέσεων στο δίκτυό σας, στις οποίες να μπορείτε να απευθυνθείτε όταν
τις χρειάζεστε.
Η δικτύωση είναι μια πολύ καλή πηγή διασυνδέσεων και ανοίγει πραγματικά τον δρόμο ώστε να
έρθετε σε επαφή με άτομα που ασκούν μεγάλη επιρροή τα οποία δε θα μπορούσατε να
συναντήσετε εύκολα.
Ακόμη, η δικτύωση δεν έχει να κάνει μόνο με το με ποιον είστε άμεσα δικτυωμένοι – το άτομο
αυτό έχει ήδη ένα δίκτυο στο οποίο μπορείτε και εσείς να μπείτε. Επομένως, κάντε τις κατάλληλες
ερωτήσεις για να δείτε αν το άτομο με το οποίο είστε δικτυωμένοι γνωρίζει αυτόν που θέλετε να
γνωρίσετε!
4. Συμβουλές
Το να μπορείτε να μιλήσετε σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν την ίδια νοοτροπία με
εσάς, σας δίνει την ευκαιρία να πάρετε συμβουλές από αυτούς για οτιδήποτε μπορεί να αφορά την
επιχείρηση ή την προσωπική σας ζωή και να αποκτήσετε τη σημαντική εκείνη ισορροπία ανάμεσα
σε προσωπική και εργασιακή ζωή.
Η δικτύωση είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αποκτήσετε πρόσβαση σε τεχνογνωσία και
συμβουλές τις οποίες δε θα μπορούσατε να πάρετε αλλιώς. Απλά βεβαιωθείτε ότι παίρνετε τις
σωστές συμβουλές από το κατάλληλο άτομο – κάποιον που πραγματικά ξέρει τι χρειάζεται να
γνωρίζετε και δε σας δίνει συμβουλές για κάτι το οποίο γνωρίζει λίγο ή και καθόλου.
5. Προβολή του προφίλ σας
Η ορατότητα και η προβολή είναι ένα μεγάλο όφελος της δικτύωσης. Βεβαιωθείτε ότι
παρευρίσκεστε τακτικά σε επιχειρηματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που θα σας βοηθήσουν να
γίνετε γνωστοί. Μπορείτε με αυτό τον τρόπο να κτίσετε τη φήμη σας ως ένα αξιόπιστο,
υποστηρικτικό άτομο με γνώσεις, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες ή συμβουλές σε άτομα που το
χρειάζονται. Αυτό αυξάνει επίσης τις πιθανότητες να βρείτε πιο πολλές επαφές και συστάσεις,
αφού θα είστε το άτομο που θα τους έρχεται στο μυαλό, όταν χρειάζονται κάτι που προσφέρετε.
6. Θετική επιρροή
Οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεστε σε επαφή και με τους οποίους μιλάτε επηρεάζουν το ποιος
είστε και το τι κάνετε, επομένως είναι σημαντικό να περιτριγυρίζεστε από θετικούς, γεμάτους
ενέργεια ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε και να πετύχετε ως επιχειρηματίες. Η
δικτύωση είναι σημαντική για τον σκοπό αυτό, αφού οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν τη
δικτύωση είναι συνήθως δυναμικά, θετικά και δραστήρια άτομα.
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Όσο περισσότερο πιέζετε τον εαυτό σας να δικτυωθεί και να μιλήσει με άτομα που δε γνωρίζετε
τόσο περισσότερη αυτοπεποίθηση αποκτάτε σε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσάς ως
επιχειρηματίες, αφού η ανάπτυξη της επιχείρησής σας εξαρτάται από το να μιλάτε με ανθρώπους
και να κάνετε διασυνδέσεις.
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7. Αυξημένη αυτοπεποίθηση

Η δικτύωση είναι πολύ σημαντική για άτομα που δεν έχουν πολλή αυτοπεποίθηση, αφού τους ωθεί
να εξελιχθούν, να κάνουν συζητήσεις και να δημιουργήσουν μακροχρόνιους δεσμούς με άτομα που
δε γνωρίζουν.
Ήμουν ένας άνθρωπος χωρίς καθόλου αυτοπεποίθηση όταν είχα μόλις αρχίσει να δικτυώνομαι –
στην πραγματικότητα η ιδέα με κατατρόμαζε! Αλλά όσο περισσότερο το κάνω, τόσο πιο πολλή
αυτοπεποίθηση αποκτώ, τόσο πιο εύκολο γίνεται και τόσο περισσότερο ωφελούμαι από αυτό.
8. Ικανοποίηση από την προσφορά βοήθειας σε άλλους
Πραγματικά μου αρέσει να βοηθώ άλλους ανθρώπους και η δικτύωση είναι ένας φανταστικός
τρόπος που μου επιτρέπει να το κάνω αυτό εύκολα. Τα διάφορα δίκτυα είναι γεμάτα από
επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουν και η ικανοποίηση που
παίρνεις όταν βοηθάς κάποιον να λύσει ένα πρόβλημα προτείνοντάς του λύσεις είναι πολύ μεγάλη.
9. Φιλία
Τέλος, αν και αυτό είναι περισσότερο ένα προσωπικό παρά ένα επιχειρηματικό όφελος, είναι
ωστόσο αρκετά σημαντικό. Ως αποτέλεσμα της δικτύωσης δημιουργούνται πολλές φιλίες, επειδή
(τις περισσότερες φορές) τα άτομα που συμμετέχουν σε ένα δίκτυο είναι επιχειρηματίες με κοινή
φιλοσοφία, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να βοηθήσουν ο ένας τον
άλλο με τακτικές συναντήσεις. Επομένως, χάρη στη δικτύωση διαμορφώνονται, με φυσικό τρόπο,
δυνατές φιλίες. Κάποιες από τις πιο δυνατές φιλίες έχουν αρχίσει από τη δικτύωση.
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(http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/)

ΕΝΟΤΗΤΑ1
Γράφοντας μια Καλή Συνοδευτική Επιστολή
& Βιογραφικό Σημείωμα

Σύνοψη
 Τι είναι η Συνοδευτική Επιστολή?
 Διαφορετικά είδη συνοδευτικών επιστολών
 Τι να συμπεριλάβετε και τι όχι στη συνοδευτική σας
επιστολή
 Δείγματα συνοδευτικών επιστολών
 Τι είναι το Βιογραφικό Σημείωμα (CV);
 Στόχος του βιογραφικού σημειώματος
 Τι να συμπεριλάβετε και τι όχι στο βιογραφικό σας
σημείωμα
 Δείγμα βιογραφικού σημειώματος

Τι είναι η συνοδευτική
επιστολή;
Η συνοδευτική επιστολή είναι μια μονοσέλιδη επιστολή
προς το άτομο ή τον οργανισμό στον οποίο αιτείστε για
δουλειά.
Μια καλογραμμένη συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να
παρουσιάζει τα προσόντα σας και να ωθήσει το άτομο
που τη διαβάζει στο να διαβάσει το βιογραφικό σας
σημείωμα.

Συνοδευτική Επιστολή
Η συνοδευτική σας επιστολή πρέπει να είναι γραμμένη με βάση τη
θέση εργασίας για την οποία αιτείστε και δε θα πρέπει να είναι
πάνω από μία σελίδα.
Πριν αρχίσετε να γράφετε τη συνοδευτική σας επιστολή, θα πρέπει
να κάνετε έρευνα για την εταιρεία στην οποία την αποστέλλετε.
Αφού πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε για τον οργανισμό, θα
πρέπει να γράψετε τη συνοδευτική σας επιστολή και να
παρουσιάσετε τις δεξιότητες και την εργασιακή σας πείρα,
πείθοντάς τους ότι οι δεξιότητές σας ταιριάζουν με τις ανάγκες
τους.

Διαφορετικά είδη συνοδευτικών
επιστολών





Επιστολή αίτησης
Συστατική συνοδευτική επιστολή
Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Επιστολή δικτύωσης

 Επιστολή πρότασης αξίας

Τι να συμπεριλάβετε στη συστατική σας
επιστολή
 Το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον αριθμό
τηλεφώνου σας, στην πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας
 Το όνομα της επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του ατόμου με το οποίο
επικοινωνείτε, στα αριστερά
 Την ημερομηνία στα δεξιά
 Γραμμή αναφοράς
 Προσφώνηση προς τον αποδέκτη (π.χ. «Αγαπητέ κ. Ιωάννου» προσπαθήστε να αποφύγετε «προς κάθε ενδιαφερόμενο», αν είναι
δυνατόν)
 Μια σύντομη εισαγωγική δήλωση που σας συστήνει στον αποδέκτη
 Το κυρίως θέμα, το οποίο τονίζει τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά που
έχετε τα οποία είναι σχετικά με τη θέση εργασίας
 Έναν επίλογο, ο οποίος θα ζητά να κανονίσετε μια συνέντευξη

Για άτομα χωρίς επαγγελματική πείρα που
αναζητούν εργασία
 Γενικές δεξιότητες που σας βοηθούν να δουλεύετε σε ομάδες ή ως
μέρη ενός οργανισμού
 Προσωπικά γνωρίσματα που θα σας βοηθήσουν να μάθετε πώς να
δουλεύετε σε ένα επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον
 Βασικά πλεονεκτήματα και μοναδικά χαρακτηριστικά σας που
δείχνουν ότι είστε ένας εξέχων υποψήφιος
 Σχολική επαγγελματική πείρα ή εθελοντική εργασία που επιδεικνύει
τα πλεονεκτήματα και τα προσόντα σας
 Συμμετοχές σε αθλητικούς ή κοινοτικούς ομίλους (αν είναι σχετικό)
 Οποιαδήποτε χόμπι ή ενδιαφέροντα που είναι σχετικά με τη δουλειά

Τι να μη συμπεριλάβετε στη
συνοδευτική σας επιστολή

Πάντα να ελέγχετε για ορθογραφικά λάθη
Κρατήστε τη συνοδευτική σας επιστολή σύντομη,
μη συμπεριλάβετε όλο το βιογραφικό σας
Μη χρησιμοποιείτε πολύ συχνά το πρώτο πρόσωπο,
π.χ. «έχω κάνει…», «είμαι»
Μην αναφέρετε άλλες αιτήσεις για δουλειά που
έχετε κάνει

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Δείγματα Συνοδευτικών Επιστολών
Δείτε Ενότητα 1-Κεφάλαιο 5: Συνοδευτική Επιστολή
Δείγμα 1
Δείτε Ενότητα 1-Κεφάλαιο 6: Συνοδευτική Επιστολή
Δείγμα 2

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters

Τι είναι το Βιογραφικό Σημείωμα;
 Ένα βιογραφικό σημείωμα (ή CV) είναι ένα έγγραφο που αναφέρει
τις σπουδές και την εργασιακή σας πείρα.
 Ο σκοπός ενός βιογραφικού σημειώματος είναι να επιδείξει τις
δεξιότητες και την πείρα σας σχετικά με τη δουλειά για την οποία
κάνετε την αίτηση.
 Δεν υπάρχει προκαθορισμένο μέγεθος για ένα βιογραφικό σημείωμα
και αυτό λόγω του ότι το μέγεθος των βιογραφικών σημειωμάτων
ποικίλει ανάλογα με την πείρα και την εκπαίδευση του καθενός.
 Αν δεν έχετε μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, μία ή δύο σελίδες
είναι αρκετές.

Στο βιογραφικό σας σημείωμα
θα πρέπει να δείξετε ότι:
 αξίζετε να προσληφθείτε
 πληροίτε τις ανάγκες του οργανισμού
 έχετε την κατάλληλη εκπαίδευση
 έχετε την κατάλληλη πείρα και δεξιότητες

Τι να συμπεριλάβετε
στο βιογραφικό σας σημείωμα;









Πληροφορίες επικοινωνίας
Εισαγωγική δήλωση
Περιγραφή των βασικών σας δεξιοτήτων
Περιγραφή των τεχνικών σας δεξιοτήτων
Προσωπικά χαρακτηριστικά
Εκπαιδευτικά προσόντα
Ιστορικό απασχόλησης/εθελοντισμός/πρακτική άσκηση
Συστάσεις

Τι δεν πρέπει να συμπεριλάβετε
στο βιογραφικό σας σημείωμα;
 Προσωπικές πληροφορίες
 Τυπογραφικά/ορθογραφικά λάθη ή λάθη όσον αφορά τα
γεγονότα
 Εικόνες και γραφικά
 Περιεχόμενο σε επικεφαλίδες
 Εξεζητημένες γραμματοσειρές (καλές γραμματοσειρές που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι: Verdana, Arial, Century
gothic, Calibri)
 Πληροφορίες σε πίνακες
Σημείωση: Μη στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε μορφή PDF. Είναι καλύτερα να το
στείλετε σε μορφή word (.doc or .docx).

Δείγματα βιογραφικών σημειωμάτων
Δείτε Ενότητα 1- Κεφάλαιο 7: Βιογραφικό
σημείωμα Δείγμα 1

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes

Αναφορές
•
•
•
•
•
•

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-resume/sample-resumes

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑ 1
Μαρία Πέτρου
Email: mariapetrou@xmail.com
Τηλέφωνο: XXX XXXX XXXX
Κύριο Αντώνη Ιωάννου
Ioannou Retail Solutions
Τηλέφωνο: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@ioannouretailsolutions.com.cy
23 Απριλίου 2019
RE: Αίτηση για τη Θέση του Έκτακτου Βοηθού Πωλήσεων
Αγαπητέ κ. Ιωάννου,
Ως μια δραστήρια και αφοσιωμένη μαθήτρια με ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, θα ήθελα να
αιτηθώ για τη θέση του Έκτακτου Βοηθού Πωλήσεων.
Ως μαθήτρια, έχω εκτενή ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο της σχολικής μου κοινότητας, κάτι που μου έχει δώσει την
ευκαιρία να αναπτύξω ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες. Η συμμετοχή μου σε διάφορες εκδηλώσεις,
συμπεριλαμβανομένων θεατρικών και αθλητικών διοργανώσεων, μου έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστώ στενά με
τους συμμαθητές μου υποστηρίζοντας παράλληλα τη σχολική κοινότητα ως σύνολο.
Αυτές οι εμπειρίες συνέβαλαν στο να αναπτύξω υψηλές οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, τις
οποίες θεωρώ εξαιρετικά σημαντικές στην εργασία στον τομέα της έκτακτης απασχόλησης, αφού θα μου επιτρέψουν να
συνεχίσω τις σπουδές μου παράλληλα με την εργασία μου.
Προσωπικά μου χαρακτηριστικά τα οποία πιστεύω ότι με καθιστούν κατάλληλη για τη συγκεκριμένη θέση
περιλαμβάνουν:
• Κίνητρο: Η συμμετοχή μου σε εθελοντικές δραστηριότητες και τα ακαδημαϊκά μου αποτελέσματα είναι
ενδεικτικά του υψηλού μου κινήτρου.
• Εξυπηρέτηση πελατών: Η παροχή βοήθειας στην πώληση προϊόντων σε εκδηλώσεις της κοινότητας έχει
συμβάλει στο να αναπτύξω δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών.
• Επικοινωνία: Η συμμετοχή μου σε θεατρικές παραστάσεις και το γεγονός ότι παρουσίασα τις εκδηλώσεις του
σχολείου μου, μου έχει επιτρέψει να αναπτύξω τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες.
Οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές μου με έχουν επαινέσει για τον δραστήριό μου χαρακτήρα και την αφοσίωσή και
προθυμία μου να βοηθώ όπου μπορώ. Απολαμβάνω να δουλεύω με άλλους και πιστεύω ότι οι ισχυρές μου
επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν εγγύηση ότι θα καταφέρω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου
ρόλου.
Γνωρίζω ότι θα λάβετε μεγάλο αριθμό αιτήσεων για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, ωστόσο θα εκτιμούσα θερμά την
ευκαιρία να σας επιδείξω τις ικανότητές μου προσωπικά.

Μαρία Πέτρου
(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters)
.

Σελίδα

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας,

1

Πιστεύω ότι έχω πολλά να προσφέρω στον οργανισμό σας. Είμαι πρόθυμη να αναπτύξω τις επαγγελματικές μου
δεξιότητες και ανυπομονώ να συζητήσω την αίτησή μου μαζί σας στο πλαίσιο μιας συνέντευξη;. Έχω επισυνάψει ένα
αντίγραφο του βιογραφικού μου σημειώματος για περαιτέρω πληροφόρησή σας. Είμαι στη διάθεσή σας ανά πάσα
στιγμή στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω αναφέρει πιο πάνω.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑ 2
Μαρία Πέτρου
Email: mariapetrou@xmail.com
Τηλέφωνο: XXX XXXX XXXX
Κύριο Κώστα Ιωάννου
Kostas Ioannou and Associates
Τηλέφωνο: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@kostasioannouandassociates.com.cy

23 Απριλίου 2019

RE: Αίτηση για τη θέση της Εκπαιδευόμενης Διοικητικής Βοηθού
Αγαπητέ κ. Ιωάννου,
Ως ένα νεαρό και δραστήριο άτομο με υψηλά κίνητρα, αιτούμαι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θέση της
Εκπαιδευόμενης Διοικητικής Βοηθού στην εταιρεία σας, Kostas Ioannou and Associates.
Τον Ιούνιο του 2018 ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, χάρη στις οποίες ανέπτυξα μια σειρά
βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που με καθιστούν ικανή να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης
εργασίας.
Παράλληλα με τις σπουδές μου, εργάστηκα με μερική απασχόληση ως Βοηθός Εξυπηρέτησης Πελατών για την εταιρεία
KSmart. Τα καθήκοντά μου στην εν λόγω θέση εργασίας περιλάμβαναν την εξυπηρέτηση πελατών πρόσωπο-μεπρόσωπο, τη βοήθεια στη μετακίνηση εμπορευμάτων και την οπτική παρουσίαση των προϊόντων. Η θέση αυτή με έχει
βοηθήσει να αναπτύξω σημαντικές επαγγελματικές δεξιότητες, δίνοντάς μου παράλληλα την ευκαιρία να αποκτήσω
εργασιακή πείρα σε ένα επαγγελματικό και ταχύρυθμο περιβάλλον εργασίας.
Όσον αφορά στην ικανότητά μου να ανταποκριθώ στις ανάγκες τις συγκεκριμένης θέσης, διαθέτω τα ακόλουθα
προσόντα:
• Εξυπηρέτηση πελατών: Τετραετής πείρα σε ένα περιβάλλον κατά πρόσωπο εξυπηρέτησης, παρέχοντας
εξυπηρέτηση σε πελάτες στα ταμεία, πάγκους εξυπηρέτησης και στον όροφο πωλήσεων.
• Καθήκοντα υποδοχής: Καθήκοντα στην εταιρεία KSmart περιλάμβαναν την απάντηση εισερχόμενων
κλήσεων και την παροχή τηλεφωνικής βοήθειας σε πελάτες.
• Διοικητικά καθήκοντα: Το πτυχίο μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων
που περιλαμβάνουν την αρχειοθέτηση, την επεξεργασία δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τη γραπτή
επικοινωνία.
Οι καθηγητές και οι εργοδότες μου έχουν επιδοκιμάσει το υψηλό επίπεδο των διαπροσωπικών μου δεξιοτήτων και την
ευχάριστή μου προσωπικότητα. Τα κίνητρά μου περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, το να μαθαίνω καινούρια
πράγματα και να επιτυγχάνω τους στόχους μου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενό μου από την
προηγούμενή μου απασχόληση, ώστε να σας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για την ικανότητά μου να ανταποκριθώ
στις ανάγκες της θέσης που προσφέρετε.

Page

Θα εκτιμούσα την ευκαιρία να συναντηθώ μαζί σας και να συζητήσω την αίτησή μου σε μια συνέντευξη. Έχω
επισυνάψει ένα αντίγραφο του βιογραφικού μου σημειώματος για περαιτέρω πληροφόρησή σας. Είμαι στη διάθεσή
σας ανά πάσα στιγμή στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω αναφέρει πιο πάνω.

1

Αντιλαμβάνομαι ότι θα λάβετε μεγάλο αριθμό αιτήσεων για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Πιστεύω, ωστόσο, ότι το
κίνητρό μου, η δέσμευσή μου και οι υφιστάμενες δεξιότητές μου θα μου επιτρέψουν να ενταχθώ στο επαγγελματικό σας
περιβάλλον και να αρχίσω άμεσα να συμβάλλω στην κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας,
Μαρία Πέτρου

Page

2

(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter)

EΝΟΤΗΤΑ 1 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Νικόλας Αντρέου

Email: nikolasantreou@xmail.com
Τηλέφωνο: XXXX XXX XXX

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αναζήτηση περιστασιακής απασχόλησης
σε δυναμικό οργανισμό
Ευχάριστος και ευφυής μαθητής με αποδεδειγμένες δεξιότητες συνεργασίας και διαχείρισης χρόνου που
αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες. Ισχυρές διαπροσωπικές και
επικοινωνιακές δεξιότητες χάρη στη συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις. Κατανόηση των βασικών
επαγγελματικών δεξιοτήτων και της σημασίας που έχει το να δουλεύεις ως μέρος μιας ομάδας, να μαθαίνεις από
τους άλλους και να εξελίσσεσαι ως επαγγελματίας. Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αναζήτηση
πρώτης απασχόλησης σε θέση εργασίας που απαιτεί έναν αφοσιωμένο και ενθουσιώδη υπάλληλο.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ






Εξυπηρέτηση πελατών
(τηλεφωνική και κατά
πρόσωπο)
Επίλυση προβλημάτων
Διαχείριση χρημάτων
Συμφωνίες πωλήσεων








Επεξεργασία συναλλαγών
Επιστροφές πωλήσεων
Επίλυση διαφωνιών
Επεξεργασία δεδομένων
Έλεγχος απογραφής
Ασφάλεια καταστήματος






Παραλαβή αποθέματος
Διαδικασίες λήξης ημέρας
Διαπραγματεύσεις
πωλήσεων
Επιλογή προϊόντων

Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Microsoft Word ~ Microsoft Excel ~ Microsoft Outlook ~ Firefox ~
Internet Explorer
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κλάδος Οικονομικών και Μάρκετινγκ
2018
Γενικός βαθμός: 18,5
Επιτεύγματα
•
•
•

2018: Πρόεδρος της τάξης
2017: Εκπρόσωπος του σχολείου σε Ημερίδες Νεολαίας
2017: Τιμητικό βραβείο για τη συνεισφορά στην τοπική κοινότητα και για εθελοντισμό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Επικοινωνιακές δεξιότητες: Ευφραδής ομιλητής με κατανόηση της σημασίας των διαφορετικών τρόπων
επικοινωνίας που απαιτούνται κατά τη διάρκεια συνεργασίας με τα μέλη μιας ομάδας ή με πελάτες.

Ειλικρίνεια και αξιοπιστία: Ισχυρό αίσθημα ευθύνης, που με καθιστά ακέραιο, αξιόπιστο και ικανό να
φέρω σε πέρας καθήκοντα με υπεύθυνο τρόπο.

Ευελιξία: Ικανότητα ευελιξίας για ανταπόκριση σε ανάγκες και αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Ικανότητα
προσαρμογής σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και καταστάσεις.

ΠΕΙΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ____________________________________________________________________________________________
TAYLOR SMITH PARTNERS – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)
2017
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
•
•

•

Εξυπηρέτηση Πελατών: Απάντηση εισερχόμενων κλήσεων. Τηλεφωνικές πωλήσεις και προώθηση των
ερωτημάτων των πελατών στο κατάλληλο τμήμα.

Γραμματειακά καθήκοντα: Συγγραφή γενικών ανακοινώσεων και επιστολών σε πελάτες και επιχειρήσεις
σύμφωνα με οδηγίες. Διασφάλιση ακριβούς επικοινωνίας με την παροχή της αλληλογραφίας στον
προϊστάμενο για έγκριση.

Διαχείριση αρχείου: Εισαγωγή των στοιχείων των πελατών σε εσωτερικό σύστημα διαχείρισης αρχείων.
Ενημέρωση των υπαρχόντων στοιχείων των πελατών παράλληλα με τη δημιουργία νέων αρχείων σύμφωνα
με οδηγίες.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Ομάδα Εθελοντών Νέων

2014 - 2017

Συμβολή στη διοργάνωση και υλοποίηση διάφορων εράνων για ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινότητας.
Βοήθεια σε εκδηλώσεις και συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εισηγήσεων για την επίτευξη
στόχων σχετικά με τη συγκέντρωση χρηματοδότησης. Προσωπική συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις και
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας σε άστεγους νέους.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ιωάννης Ιωάννου
Διευθυντής
Ομάδα Εθελοντών Νέων
Τηλέφωνο: XX XXXX XXXX
Αντώνης Χαραλάμπους
Διευθυντής
Taylor Smith Partners
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Παρουσιάζοντας τον εαυτό σας

Σύνοψη
Απαντώντας σε βασικές ερωτήσεις σε μια συνέντευξη
Κάνοντας ερωτήσεις
Διαπραγμάτευση του μισθού και των ωφελημάτων σας

Συνήθεις ερωτήσεις συνέντευξης
 Μπορείτε να μου πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας;
 Γιατί θέλετε να δουλέψετε εδώ;
 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά σας;
 Ποιες είναι οι δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και η εμπειρία
σας σε αυτό τον τομέα;
 Ποιο ήταν το μεγαλύτερο σας επίτευγμα;
 Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
 Έχετε κάποιες ερωτήσεις;

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ενδεικτική Απάντηση 1
Ε: Όταν δε δουλεύετε, τι σας αρέσει να κάνετε;
A: Όταν δε δουλεύω, μου αρέσει να πηγαίνω βόλτα με τους
σκύλους μου. Περπατάμε στη φύση, περνάμε από ιστορικούς
χώρους ή απλά περπατάμε στην πόλη. Οι σκύλοι αρέσουν σε
πολλούς ανθρώπους και πάντα απολαμβάνω το να μιλώ με όποιον
συναντώ. Πιστεύω ότι η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο και
στην επαγγελματική μου ζωή. Η ικανότητά μου να κατευθύνω τη
συζήτηση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, όταν μιλώ με κάποιον,
είναι ένας από τους λόγους που έχω επιτύχει πολλά σε διαφορετικές
περιπτώσεις στη δουλειά μου.

• Μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι έξω – πηγαίνω πολλές βόλτες με τον σκύλο μου και
απολαμβάνω να πηγαίνω εκδρομές με την οικογένεια και τους φίλους μου. Θεωρώ
ότι το να είμαι έξω στο ύπαιθρο είναι ένας πολύ καλός τρόπος να απαλλάσσομαι
από το άγχος. Είναι, επίσης, ένας πολύ καλός τρόπος να περνώ χρόνο με την
οικογένεια και τους φίλους μου, μακριά από τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές
μας.
• Ένα από τα χόμπι μου είναι να παίζω ομαδικά αθλήματα. Τώρα παίζω σε μια τοπική
ποδοσφαιρική ομάδα και μια ομάδα πετοσφαίρισης. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι
δραστηριότητες που μου δίνουν την ευκαιρία να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους
και να συνεργάζομαι με άλλους.
• Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω βιβλία – είναι κάτι που προσπαθώ να κάνω
καθημερινά, ακόμα και για λίγα λεπτά πριν κοιμηθώ. Το διάβασμα με βοηθά να
χαλαρώσω, αλλά και να σκέφτομαι πιο δημιουργικά. Μόλις έχω τελειώσει το The
Namesake της Jhumpa Lahiri και τώρα ψάχνω για ένα καινούριο βιβλίο. Έχω
ακούσει ότι η εταιρεία σας έχει έναν όμιλο βιβλίου, κάτι που μου άρεσε πολύ!

Ενδεικτική Απάντηση 2
Ε: Πώς είναι η ιδανική δουλειά για σας;
Αυτό που ψάχνω σε μια δουλειά και αυτό που μου αρέσει πολύ στη
συγκεκριμένη θέση του λειτουργού εξυπηρέτησης πελατών, είναι η
ευκαιρία να αξιοποιήσω τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες και τις
δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών που έχω. Απολαμβάνω πάρα
πολύ να έρχομαι σε επαφή με πελάτες και να επιλύω γρήγορα και
αποτελεσματικά τα προβλήματά τους. Στην πορεία, αφού
αποκτήσω γνώσεις όσον αφορά τα προϊόντα σας και αφού
αναπτύξω ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες σας, θα μου άρεσε πολύ
να δουλέψω στον τομέα των πωλήσεων.

• Η ιδανική μου δουλειά περιλαμβάνει πολλή ομαδική δουλειά, όπως τακτικές
συναντήσεις μεταξύ του προσωπικού και ομαδικά έργα. Μου αρέσει πολύ το ότι
αυτή η θέση εργασίας δίνει έμφαση στην επικοινωνία ανάμεσα στους υπαλλήλους
και μεταξύ της διεύθυνσης και του προσωπικού. Η προηγούμενή μου απασχόληση
αφορούσε κατά 50% ομαδικά έργα και ανυπομονώ να συνεχίσω αυτού του είδους
την ομαδική δουλειά και ανοικτή επικοινωνία και εδώ.
• Η ιδανική μου δουλειά θα μου έδινε τη δυνατότητα να αναπτύσσω διαδικτυακό
περιεχόμενο για διάφορες εταιρείες. Μου αρέσει πολύ να γνωρίζω διαφορετικούς
πελάτες και να αναπτύσσω περιεχόμενο που να ταιριάζει στις ανάγκες τους. Για
παράδειγμα, στην τελευταία μου δουλειά, δούλεψα για πελάτες από διάφορους
τομείς – από τον τομέα της υγείας μέχρι τον τομέα της εκπαίδευσης και έχω λάβει
επαίνους για τη δουλειά μου με όλες αυτές τις διαφορετικές εταιρείες. Μου αρέσει
πολύ το γεγονός ότι αυτή η δουλειά θα μου επιτρέψει να δουλέψω με ένα ευρύ
φάσμα πελατών.

Ενδεικτική Απάντηση 3
Ε: Ποιο είναι το μεγαλύτερό σας πλεονέκτημα;
A: Έχω εξαιρετικά ισχυρό εργασιακό ήθος. Όταν δουλεύω σε ένα
έργο, δε θέλω απλά να τηρώ τις προθεσμίες. Αντιθέτως, προτιμώ να
ολοκληρώνω το έργο πολύ πριν την προθεσμία. Τον περασμένο
χρόνο μάλιστα κέρδισα ένα μπόνους για την ολοκλήρωση τριών
εκθέσεων μία εβδομάδα νωρίτερα.

• Έχω πάρα πολύ καλές δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου. Έχοντας
δουλέψει ως διορθωτής κειμένων για πέντε χρόνια, έχω αναπτύξει μια έντονη
προσοχή στη λεπτομέρεια, όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου. Έχω
επίσης γράψει κείμενα για διάφορές εκδόσεις, επομένως γνωρίζω πώς να
προσαρμόζω το ύφος της γραφής μου ώστε να ταιριάζει στο είδος του
κειμένου και τους αναγνώστες. Ως βοηθός μάρκετινγκ, θα είμαι σε θέση να
παράγω αποτελεσματικά κείμενα και να επιμελούμαι δελτία τύπου, καθώς
και να ενημερώνω διαδικτυακό περιεχόμενο με ακρίβεια και ευκολία.
• Είμαι ένας έμπειρος πωλητής με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας.
Κάθε τρίμηνο ξεπερνώ τους στόχους πωλήσεών μου και από τότε που έχω
αρχίσει να δουλεύω στον τωρινό μου εργοδότη, παίρνω μπόνους κάθε χρόνο
για την επίδοσή μου.

Ενδεικτική Απάντηση 4
Ε: Ποιο είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημά σας;
Α: Η οργάνωση δεν ήταν πάντα το δυνατό μου σημείο. Ποτέ δε
θεωρούσα σημαντικό το να έχω ένα συγυρισμένο γραφείο ή ένα
οργανωμένο inbox, αφού δεν πίστευα ότι μπορεί αυτό να κάνει τη
διαφορά όσον αφορά την παραγωγικότητά μου. Με την πάροδο του
χρόνου, έμαθα ότι το να διατηρώ έναν τακτοποιημένο χώρο
εργασίας –τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά – όντως με βοηθά να
συγκεντρωθώ και να αυξάνω την παραγωγικότητά μου. Έχω
εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης χρόνου που με βοηθά να
παραμένω οργανωμένος χωρίς να παραμελώ τα καθήκοντά μου.

• Όταν δουλεύω σε ένα έργο, δε θέλω απλά να τηρώ τις
προθεσμίες. Αντίθετα, προτιμώ να ολοκληρώνω το έργο πολύ
πριν την προθεσμία. Παρόλο που αυτό σημαίνει ότι ποτέ δε
χάνω προθεσμία, μπορεί να σημαίνει επίσης ότι είμαι βιαστικός
καθώς δουλεύω. Έχω μάθει από τότε να χαλαρώνω τους
ρυθμούς, να είμαι πιο υπομονετική και να δίνω σε κάθε έργο την
προσοχή που του αξίζει.

Ενδεικτική Απάντηση 5
Ε: Μπορείτε να συνεργαστείτε καλά με άλλους;
Α: Η εμπειρία μου σε διάφορα ομαδικά έργα μου έχει δώσει την ευκαιρία να
αναπτύξω την ικανότητά μου να επικοινωνώ ανοικτά με τους άλλους και να επιλύω
συγκρούσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Για παράδειγμα, σε ένα πρόσφατο έργο,
δύο από τους συναδέλφους μου στην ομάδα δυσκολεύονταν να συμφωνήσουν για το
πώς να προσεγγίσουν ένα στοιχείο του έργου. Άκουσα τις ανησυχίες του καθενός
και τους έβαλα όλους στη διαδικασία να καθίσουν και να σκεφτούν μια λύση που θα
τους άφηνε όλους ικανοποιημένους. Χάρη στην ικανότητά μου να ακούω τους
άλλους και να μεσολαβώ σε διαφωνίες, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το έργο
πριν την προθεσμία, λαμβάνοντας μάλιστα τα εύσημα από τον εργοδότη μας για την
υψηλή ποιότητα της δουλειάς μας.

• Είμαι ένας υπομονετικός ακροατής και μπορώ να επικοινωνήσω
με σαφήνεια, κάτι που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για έναν
αντιπρόσωπο πωλήσεων. Οι πελάτες συχνά μου τηλεφωνούν με
παράπονα και ανησυχίες και η ικανότητα μου να τους ακούω
υπομονετικά και να τους καταλαβαίνω τους κάνει να νιώθουν
ότι κάποιος τους εκτιμά ως πελάτες. Στη συνέχεια, δουλεύω
μαζί τους και σκέφτομαι δημιουργικές λύσεις στα προβλήματά
τους. Πιστεύω ότι οι δεξιότητές μου με τους ανθρώπους είναι ο
λόγος που κέρδισα το βραβείο καλύτερου αντιπρόσωπου
πωλήσεων για τρία συνεχόμενα χρόνια στην προηγούμενή μου
δουλειά.

Κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις
 Προετοιμάστε τις ερωτήσεις πριν από τη συνέντευξη
 Θα πρέπει να είναι σχετικές με τη θέση εργασίας
 Ρωτήστε για τη θέση εργασίας, τις δεξιότητες, τα
προσόντα που απαιτούνται, κ.λπ.
 Αποφύγετε το θέμα του μισθού και/ή προσωπικά θέματα

Κάνοντας ερωτήσεις
 Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοί και μακροπρόθεσμοι στόχοι της
εταιρείας σας;
 Είστε ικανοποιημένοι με τα υφιστάμενα καθήκοντά σας;
 Πιστεύετε ότι είχατε την κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορείτε να
επιτελείτε τα καθήκοντά σας;
 Σε τι εργάζεστε τώρα με το οποίο μπορώ να σας βοηθήσω;
 Έχετε την υποστήριξη που χρειάζεστε;

Διαπραγμάτευση του μισθού
και των ωφελημάτων σας
«Όπως έχουμε συζητήσει, έχει περάσει [χρόνος που έχει περάσει] από [«την
τελευταία σημαντική προσαρμογή στον μισθό μου» Ή «την πρόσληψή
μου»] και θα ήθελα να συζητήσουμε το θέμα του μισθού μου, δεδομένου ότι
τώρα συνεισφέρω περισσότερο στην εταιρεία. Έχω κάνει μια έρευνα για [τίτλος
δουλειάς] στον [τομέας απασχόλησης], και φαίνεται ότι ο μέσος όρος είναι
περίπου [μέσος όρος μισθού που βρήκατε από την έρευνά σας]. Επομένως,
θα ήθελα να ζητήσω μια αύξηση [επιθυμητός μισθός]».

https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/

Αναφορές
•
•
•
•
•
•

https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956
https://www.thebalancecareers.com/job-interview-question-what-are-your-hobbies-2060979
https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956
https://www.thebalancecareers.com/what-is-your-greatest-weakness-2061288
https://www.glassdoor.com/blog/quiz-is-now-the-right-time-to-re-negotiate-your-salary/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1.1.

Θέμα ενότητας

Η ενότητα αυτή παρέχει πρακτικές εισηγήσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
κατανόησης. Η κατανόηση είναι η ικανότητα να καταλαβαίνουμε το νόημα του προφορικού
και του γραπτού λόγου. Για να κατανοήσει αυτό που ακούει ή διαβάζει, ένας αναγνώστης (ή
ακροατής) πρέπει να έχει ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες
περιλαμβάνουν: δεξιότητες περίληψης, αλληλουχίας, εξαγωγής συμπερασμάτων, σύγκρισης
και αντίθεσης, αναστοχασμού, επίλυσης προβλημάτων, συσχετισμού με την υπάρχουσα
γνώση, διάκρισης μεταξύ γεγονότων και απόψεων, εύρεσης της βασικής ιδέας, των
σημαντικών γεγονότων και των λεπτομερειών, και γνώσης συγκεκριμένων τεχνικών
κατανόησης.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαβάζουν και δε θυμούνται
Αποκοιμούνται καθώς διαβάζουν
Μπερδεύονται όταν διαβάσουν πολλές σελίδες
Δυσκολεύονται να εξηγήσουν πράγματα
Δε θυμούνται τι τους έχουν πει
Απαντούν λανθασμένα σε τεστ
Μπορεί να δυσκολεύονται να διατηρήσουν σχέσεις, επειδή δε θυμούνται ή δεν
επικοινωνούν καλά
Δεν μπορούν να περάσουν από προαγωγικά τεστ εξαιτίας της αποτυχίας στην
κατανόηση γραπτού λόγου, ενώ μπορεί να τα πάνε αρκετά καλά στα μαθηματικά, την
επιστήμη ή τα οικονομικά
Δυσκολεύονται να κάνουν παρουσιάσεις στη δουλειά
Δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τα αναγνώσματα για τη βιομηχανία τους
Δεν παίρνουν προαγωγή εξαιτίας φτωχής μνήμης ή επικοινωνιακών δεξιοτήτων
Νιώθουν άβολα σε συζητήσεις που προχωρούν πολύ γρήγορα
Δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε χαλαρές συζητήσεις, επειδή δεν μπορούν να
διαβάσουν και να θυμηθούν άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά εύκολα
Δυσκολεύονται να πάρουν ανώτερα πτυχία λόγω του μεγάλου όγκου ανάγνωσης
Δυσκολεύονται να γράψουν σαφείς αναφορές/εκθέσεις
Δυσκολεύονται να κάνουν παρουσιάσεις πολύπλοκου υλικού
Νιώθουν συχνά εκνευρισμό, επειδή πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα ‘βγάλουν πέρα’
όσα πράγματα και αν δοκιμάσουν.

Σελίδα
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Οι ενήλικες που θα ωφεληθούν από την Ενότητα αυτή, ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν
κάποια από αυτά τα προβλήματα:

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωπική ανάπτυξη είναι η διαρκής διαδικασία της
ανάπτυξης των δεξιοτήτων ενός ατόμου ώστε να πετύχει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, η
Ενότητα θα καταπιαστεί και με αυτό το θέμα. Η προσωπική ανάπτυξη είναι ένα ζωτικό
κομμάτι στην εξέλιξη, ωριμότητα, επιτυχία και ευτυχία ενός ατόμου. Είναι η βάση της
συναισθηματικής, σωματικής, διανοητικής και πνευματικής υγείας.

1.2.

Ανάλυση αναγκών εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ

Δίνεται ένα αρχικό τεστ στους εκπαιδευόμενους, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο της
ομάδας. Σαράντα πέντε λεπτά είναι αρκετά για να ολοκληρώσουν το τεστ οι εκπαιδευόμενοι.
Το τεστ και οι απαντήσεις δίνονται στην «Ενότητα 2 – Κεφάλαιο 1.Αρχικό τεστ».

1.3.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το τέλος της Ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

Σελίδα
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1. Να κατανοούν τη σημασία της ανάπτυξης της δεξιότητας κατανόησης
2. Να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για κατανόηση γραπτού λόγου

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
2.1.

Θεωρητικές πληροφορίες

Η κατανόηση είναι ένα από τα πέντε κύρια συστατικά στοιχεία της βασικής διδασκαλίας
ανάγνωσης (Πηγή: http://www.readingrockets.org/article):

•

•

•

Η κατανόηση δεν αφορά μόνο τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι καλοί αναγνώστες για
να καταλάβουν (κατανοήσουν) αυτό που διαβάζουν, αλλά κάτι πέρα από αυτό. Η κατανόηση
περιλαμβάνει την οικοδόμηση νοήματος:
•

από την ανάγνωση παραδοσιακού κειμένου σε έντυπη μορφή (βιβλία, εφημερίδες,
περιοδικά)
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•

Κατανόηση των φθόγγων – Τα φωνήματα είναι οι ελάχιστες μονάδες ήχου που
φτιάχνουν μια γλώσσα. Τα φωνήματα συνδυάζονται και σχηματίζουν συλλαβές και
λέξεις.
Φωνολογική κατανόηση – Η φωνολογική κατανόηση είναι η κατανόηση του ότι
υπάρχει μια προβλέψιμη σχέση μεταξύ των φθόγγων (των ήχων μιας γλώσσας) και
των γραφημάτων (τα γράμματα και τα σύμβολα που αναπαριστούν αυτούς τους
ήχους στη γραπτή γλώσσα). Οι αναγνώστες χρησιμοποιούν αυτές τις σχέσεις για να
αναγνωρίσουν γνωστές λέξεις και να αποκωδικοποιήσουν άγνωστες λέξεις.
Ανάπτυξη λεξιλογίου – Η ανάπτυξη του λεξιλογίου αναφέρεται στη γνώση
αποθηκευμένων πληροφοριών για τη σημασία και την προφορά λέξεων απαραίτητων
για την επικοινωνία. Η ανάπτυξη λεξιλογίου είναι επίσης ένα βασικός συντελεστής της
κατανόησης λόγου. Οι αναγνώστες δεν μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτού
που διαβάζουν αν δεν κατανοούν τη σημασία της πλειοψηφίας των λέξεων σε ένα
κείμενο.
Ευχέρεια ανάγνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων προφορικής ανάγνωσης
– Η ευχέρεια ανάγνωσης είναι η ικανότητα να διαβάζουμε λέξεις με ακρίβεια και
γρήγορα. Οι αναγνώστες που διαβάζουν με ευχέρεια αναγνωρίζουν λέξεις και
ταυτόχρονα τις κατανοούν. Η ευχέρεια στην ανάγνωση είναι ένας σημαντικός
παράγοντας στην κατανόηση κειμένου.
Στρατηγικές κατανόησης κειμένου – Η κατανόηση κειμένου είναι το αποκορύφωμα
όλων των δεξιοτήτων ανάγνωσης και ο απώτερος στόχος της ικανότητας ανάγνωσης.
Ο σκοπός της απόκτησης των τεσσάρων προηγούμενων δεξιοτήτων είναι η απόκτηση
της δυνατότητας κατανόησης κειμένου. Παρόμοια, η κατανόηση κειμένου διευκολύνει
την απόκτηση των άλλων τεσσάρων δεξιοτήτων. Η κατανόηση είναι μια ενεργή
διαδικασία που απαιτεί μια εμπρόθετη και προσεκτική διάδραση μεταξύ του
αναγνώστη και του κειμένου, η οποία μπορεί να διδαχθεί ρητά με διδασκαλία
κατανόησης κειμένου.

Σελίδα

•

•
•

από το να ακούμε κάποιον να διαβάζει
από την ανάγνωση κειμένου σε ένα από τα πολλά μέσα που είναι διαθέσιμα στον
κόσμο σήμερα.

Η κατανόηση είναι ένα βασικό κομμάτι της επιτυχούς ανάπτυξης του γραμματισμού του 21ου
αιώνα. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για ανάγνωση στη σύγχρονη εποχή, ένα όχημα μέσω
του οποίου:
•
•
•
•
•

καταλαβαίνουμε το νόημα από το κείμενο που έχει συντάξει κάποιος άλλος
μαθαίνουμε κάτι καινούριο, ώστε να επιβεβαιώσουμε (ή όχι) κάτι που πιστεύουμε
καταλαβαίνουμε την οπτική των άλλων
χαλαρώνουμε και
δραπετεύουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Η ανάγνωση έχει πολλούς σκοπούς, αλλά όλοι καταλήγουν στις γνωστικές λειτουργίες, στη
σκέψη. Χωρίς «τη σκέψη, τη διερώτηση και τον προβληματισμό», η ανάγνωση γίνεται απλά
προφορά λέξεων. Αυτού του είδους η ‘ανάγνωση’ έχει λίγο ή καθόλου όφελος για τον
αναγνώστη ή για αυτούς που τον ακούνε.
Το να διαβάζουμε τις λέξεις δυνατά, να τις προφέρουμε κατάλληλα, δεν είναι η ουσία της
ανάγνωσης. Ούτε η ανάγνωση σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό ή ταχύτητα, παρόλο που όλες
αυτές οι δεξιότητες συνεισφέρουν. Κάποιος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά και να μην
καταλαβαίνει τι σημαίνουν οι λέξεις.

Οι δυσκολίες στην ανάγνωση μπορούν να εμφανιστούν με διαφορετικές μορφές και
εκτείνονται από ανεπαρκή ανάπτυξη του λεξιλογίου σε παθολογικές καταστάσεις, όπως είναι

Σελίδα

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα συμπεριφορών σκέψης τα οποία είναι
σημαντικά για τη μάθηση, οι Bloom, Englehart, Furst, Hill και Krathwohl (1956) ανέπτυξαν
μια ταξινόμηση/κατάταξη (ταξινομία) διανοητικών συμπεριφορών, γνωστή ως η Ταξινομία
του Bloom. Αυτή η ταξινομία περιλαμβάνει τρεις τομείς: τον γνωστικό, τον ψυχοκοινωνικό
και τον συναισθηματικό. Ο γνωστικός τομέας έχει έξι επίπεδα: γνώση (ανακαλύπτοντας),
κατανόηση (καταλαβαίνοντας), εφαρμογή (αξιοποιώντας τη γνώση), ανάλυση (αναλύοντας
στα επιμέρους συστατικά), σύνθεση (συνδυάζοντας τα πράγματα διαφορετικά) και
αξιολόγηση (ασκώντας κριτική). Η «Ενότητα 2 – Κεφάλαιο 2. Η Ταξινομία του Bloom»
παρουσιάζει κάποια από τα χαρακτηριστικά της κατανόησης.
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Η κατανόηση είναι ο απώτερος σκοπός της ανάγνωσης. Η κατανόηση είναι η διαδικασία της
ταυτόχρονης εξαγωγής και δημιουργίας νοήματος μέσα από την αλληλεπίδραση και επαφή
με τη γραπτή γλώσσα. Οι λέξεις εξαγωγή και δημιουργία είναι σημαντικές. Εξάγοντας νόημα,
ο αναγνώστης προσπαθεί να αντιληφθεί το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει ο συγγραφέας.
Δημιουργώντας νόημα, ο αναγνώστης δημιουργεί μια νοητική αναπαράσταση με βάση την
προηγούμενη γνώση και εμπειρία του. Το εποικοδομητικό στοιχείο της κατανόησης
διασφαλίζει ότι ο κάθε αναγνώστης θα αποκομίσει μια μοναδική ιδέα του τι μεταφέρει ένα
κείμενο.

η δυσλεξία και η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
(Πηγή: https://www.universalclass.com/articles)

Η Δυσλεξία, με την ευρεία έννοια του όρου, είναι η ανικανότητα ή η δυσκολία εκμάθησης
ανάγνωσης και γραφής από, κατά τα άλλα, ευφυή παιδιά και ενήλικες που λαμβάνουν ή
έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση. Δεν είναι γνωστή η αιτία ή οι αιτίες που προκαλούν τη
δυσλεξία, αλλά είναι γενικά αποδεκτό ότι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα συμπτώματα της
δυσλεξίας φαίνεται να είναι η αντιστροφή λέξεων ή αριθμών. Επιπλέον, η δυσλεξία κάνει το
άτομο να μην μπορεί να αναλύσει τις λέξεις σε μεμονωμένους ήχους ή να μη θυμάται πώς
ακούγονται οι λέξεις.
Σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη, η δυσλεξία δεν είναι ένα οπτικό πρόβλημα. Επιπρόσθετα
συμπτώματα που συχνά συνοδεύουν τη δυσλεξία είναι οι φτωχές δεξιότητες
βραχυπρόθεσμης μνήμης ή προβλήματα στην επεξεργασία της προφορικής γλώσσας.
Θεωρούμενη γενικά ως μια δυσκολία στην ανάγνωση, η δυσλεξία είναι μια κατάσταση που
δεν μπορεί να αντιστραφεί. Ωστόσο, πολλά άτομα αναπτύσσουν με επιτυχία στρατηγικές που
τα βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες ανάγνωσης μέσα από αντισταθμιστική
εκπαίδευση.
Δυστυχώς, πολλοί εκπαιδευτικοί και γονείς πιστεύουν ότι όποιος μαθητής είναι αργός στην
ανάγνωση ή που δε φαίνεται να προχωρά με το ρυθμό των συμμαθητών του είναι
δυσλεξικός, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Όπως με οποιαδήποτε δυσκολία στην
ανάγνωση, ο πειραματισμός με διάφορες μεθόδους ανάγνωσης μπορεί να βοηθήσει στη
βελτίωση τόσο της ταχύτητας όσο και της ευχέρειας. Η «Ενότητα 2 – Κεφάλαιο 2.
Πετυχημένοι Δυσλεξικοί» παρουσιάζει μερικά συναρπαστικά παραδείγματα διάσημων και
πετυχημένων δυσλεκτικών ατόμων. Αλλά να θυμάστε – για κάθε διάσημο ή γνωστό
δυσλεκτικό άτομο, υπάρχουν χιλιάδες ακόμη που έχουν πετύχει, παρά τη διαταραχή τους.
Δυστυχώς, υπάρχουν εκατομμύρια που δεν τα έχουν καταφέρει – που όμως θα μπορούσαν!

Το ΔΕΠΥ, γνωστό και ως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, είναι
ένας πολύ γνωστός όρος μεταξύ των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο. Το ΔΕΠΥ είναι πιο
συχνό στα αγόρια παρά στα κορίτσια και θεωρείται η αιτία για την κακή συμπεριφορά των
παιδιών ή τους χαμηλούς βαθμούς στο σχολείο.

Σημείωση: Να θυμάστε ότι οποιαδήποτε μαθησιακή διαταραχή ή δυσκολία πρέπει να
εξετάζεται και να αξιολογείται κατάλληλα από έναν ειδικό! Απλά και μόνο επειδή ένας

Σελίδα

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής είναι παρόμοια με το ΔΕΠΥ, χωρίς όμως τα
προβλήματα υπερκινητικότητας. Σε κάποια άτομα, μπορεί να υπάρχει η υπερκινητικότητα
χωρίς οποιαδήποτε ελλείμματα στα επίπεδα προσοχής.
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Τα παιδιά, καθώς και οι ενήλικες που διαγιγνώσκονται με ΔΕΠΥ, συχνά δυσκολεύονται να
καταλάβουν οδηγίες που τους δίνονται στο σχολείο ή τον χώρο εργασίας. Η δυσκολία
συγκέντρωσης και διατήρησης της προσοχής σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και εργασίες
είναι μια μεγάλη πρόκληση και η αποτυχία ολοκλήρωσης των εργασιών ή δραστηριοτήτων
είναι πολύ συνήθης.

μαθητής έχει δυσκολίες στο να απομνημονεύει λεξιλόγιο ή να κατανοεί έννοιες όσον αφορά
την ανάγνωση ή τη γραφή, δε σημαίνει ότι έχει μια διαταραχή στην ανάγνωση ή τη μάθηση.

Οι ενήλικες θα πρέπει να προσπαθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής
και αριθμητικής τους, καθώς και τις γενικότερες διανοητικές τους δεξιότητες, ώστε να
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να εκφράζουν τις απόψεις και τις ιδέες τους
και να αναλαμβάνουν δράση για επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία μελλοντικών
ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη. Η επίτευξη των στόχων που θέτουν οι ενήλικες όσον
αφορά την προσωπική τους ανάπτυξη, τους δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τους
ρόλους τους στην κοινωνία ως εργαζόμενοι και ως μέλη της οικογένειας και της κοινότητας
τους.

2.2.

Γενικές στρατηγικές για κατανόηση γραπτού λόγου

Η διαδικασία της κατανόησης κειμένου αρχίζει πριν ακόμη τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν,
όταν κάποιος τους διαβάζει μια εικονογραφημένη ιστορία. Ακούνε τις λέξεις, βλέπουν τις
εικόνες στο βιβλίο και συσχετίζουν τις λέξεις στη σελίδα με τις λέξεις που ακούνε και τις
έννοιες που αναπαριστούν.
Για να μάθουν στρατηγικές κατανόησης, οι ενήλικες χρειάζονται συγκεκριμένες στρατηγικές,
εξάσκηση και ανατροφοδότηση. Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι
εκπαιδευτές για να βοηθήσουν τους ενήλικες να καταλάβουν καλύτερα το κείμενο που
ακούνε ή διαβάζουν. Κάποιες από αυτές τις στρατηγικές περιγράφονται πιο κάτω
(Πηγή: https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension#programs).
•

Πρόβλεψη

Όταν οι ενήλικες κάνουν προβλέψεις για το κείμενο που πρόκειται να διαβάσουν, αυτό
δημιουργεί κάποιες προσδοκίες με βάση τις προηγούμενές τους γνώσεις για παρόμοια
θέματα. Καθώς διαβάζουν και αποκτούν περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να αναθεωρούν
τις προβλέψεις τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δεύτερη στήλη του Πίνακα «Κ-W-L»,
που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 2.4, για να εξηγήσετε αυτή τη στρατηγική.
•

Νοητική απεικόνιση

Σελίδα

Κατανόηση σημαίνει να καταλαβαίνουμε αυτό που διαβάζουμε. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν
να διαβάσουν εικόνες γρηγορότερα από ότι μπορούν να κατασκευάσουν νόημα. Η κατανόηση
προκύπτει από τις λέξεις που διαβάζονται και από τις νοερές εικόνες που δημιουργούνται ή
προκαλούνται από τις λέξεις. Οι φτωχές νοητικές εικόνες συνδέονται με φτωχή κατανόηση,
φτωχό λεξιλόγιο, φτωχές δεξιότητες αλληλουχίας, αδυναμία εντοπισμού της βασικής ιδέας,
φτωχή ικανότητα για εξαγωγή συμπερασμάτων και φτωχές δεξιότητες σκέψης.
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Έρευνες έδειξαν ότι οι ενήλικες που κάνουν νοερές απεικονίσεις καθώς διαβάζουν, θυμούνται
καλύτερα από αυτούς που δεν το κάνουν (Pressley, 1977). Οι αναγνώστες μπορούν να
εκμεταλλευτούν τις εικόνες που έχει το κείμενο ή να δημιουργήσουν τις δικές τους νοητικές
εικόνες καθώς διαβάζουν ένα κείμενο που δεν είναι εικονογραφημένο.

Μπορούμε να ακούσουμε ξεκάθαρα όταν κάποιος δε διαβάζει σωστά. Δυστυχώς, δεν
μπορούμε να ακούσουμε και να δούμε τίποτα, όταν ένα άτομο δυσκολεύεται να δημιουργήσει
νοητικές εικόνες που θα του επιτρέψουν να δημιουργήσει νόημα καθώς διαβάζει. Παρακαλώ
δείτε την «Ενότητα 2-Κεφάλαιο 4-Νοητική απεικόνιση» για μια απλή άσκηση την οποία
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μια εισαγωγή στη νοητική απεικόνιση.

Οι νοητικές εικόνες δομούν νόημα και οργανώνουν τη σκέψη. Σκεφτείτε τι σημαίνουν οι
έννοιες «έκπληξη», «θυμός», ή «χαρά». Ναι, μπορείτε να ορίσετε τις έννοιες αυτές με λέξεις,
ταυτόχρονα όμως ΒΛΕΠΕΤΕ εκφράσεις και γλώσσα του σώματος, τα οποία είναι βασικά
στοιχεία της κατανόησής σας για αυτές τις έννοιες. Παρακαλώ δείτε την «Ενότητα 2Κεφάλαιο 4-Νοητική απεικόνιση» για μια απλή άσκηση την οποία μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε όταν συζητάτε την έκφραση συναισθημάτων.
•

Σύνδεση

Μια γνωστική προσέγγιση η οποία είναι γνωστή και ως «διαβάζω πίσω από τις γραμμές»,
που έχει να κάνει με το να βρίσκουμε μια προσωπική σύνδεση με αυτό που διαβάζουμε, όπως
είναι μια προσωπική εμπειρία, άλλα κείμενα που έχουμε διαβάσει, κ.λπ., ώστε να
αναπτύξουμε μια βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου του κειμένου.
•

Ερωτήσεις

Το να κάνουν και να απαντούν ερωτήσεις για το κείμενο, είναι μια άλλη στρατηγική που
βοηθά τους ενήλικες να εστιάσουν στο νόημα του κειμένου. Οι εκπαιδευτές μπορούν να
βοηθήσουν μαθαίνοντας τους εκπαιδευόμενους τη διαδικασία του πώς να κάνουν τις σωστές
ερωτήσεις και τις στρατηγικές για να βρίσκουν τις απαντήσεις μέσα στο κείμενο.
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να θυμούνται ότι οι καλοί αναγνώστες σκέφτονται και
αναρωτιούνται ΣΥΝΕΧΩΣ. Διαβάζοντας ενεργά, οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν μια
καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Πρέπει να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ των ‘απλών’
ερωτήσεων και των ερωτήσεων ‘κρίσεως’. Οι απαντήσεις των απλών ερωτήσεων βρίσκονται
μέσα στο κείμενο (μπορούμε να τις βρούμε αυτούσιες μέσα στο κείμενο). Ένα παράδειγμα
αυτής της ερώτησης είναι «Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής;». Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις
‘κρίσεως’ υποστηρίζονται από το κείμενο, αλλά δε βρίσκονται μέσα σε αυτό. Ένα παράδειγμα
είναι: «Ποιο είναι το πιθανό δίδαγμα της ιστορίας;»
Ερωτήσεις που μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι, καθώς διαβάζουν ενεργά ένα κείμενο:
Ποιος; Τι; Πού; Πότε; Γιατί; Πώς;

Η επισήμανση της κεντρικής ιδέας και η σύνοψη του κειμένου απαιτεί οι εκπαιδευόμενοι να
καθορίσουν τι είναι σημαντικό και μετά να το διατυπώσουν με δικά τους λόγια. Μέρος αυτής
της διαδικασίας είναι να προσπαθήσουν να καταλάβουν ποιος είναι ο σκοπός του
συγγραφέα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τρίτη στήλη του «Πίνακα Κ-W-L», που
περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 2.4, για να εξηγήσετε αυτή τη στρατηγική.

9

Αποσαφήνιση

Σελίδα

•

•

Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν τον τρόπο που γράφει ο συγγραφέας. Με το να δηλώσουν
συγκεκριμένα τι τους άρεσε και τι όχι στο κείμενο, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να
σκεφτούν κριτικά και να αναλύσουν τις τεχνικές γραφής του συγγραφέα.
Ερωτήσεις που μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι, για να αξιολογήσουν τον τρόπο που
γράφει ο συγγραφέας:
•
•
•

2.3.

Ποιο κομμάτι του κειμένου σας άρεσε περισσότερο; Λιγότερο;
Χρησιμοποίησε ο/η συγγραφέας μεταφορική γλώσσα, χιούμορ ή αγωνία;
Θα διαβάζατε περισσότερα βιβλία από αυτό τον/τη συγγραφέα;

Στρατηγικές για κατανόηση γραπτού λόγου: Αφηγηματικό κείμενο

Σελίδα
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Τα αφηγηματικά κείμενα λένε μια ιστορία, είτε αληθινή είτε φανταστική. Υπάρχουν πολλές
στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν
ένα αφηγηματικό κείμενο.

•

Χάρτης Ιστορίας

Χάρτης Ιστορίας
Τίτλος:
________________________________
Πλαίσιο
Πού και πότε λαμβάνει χώρα η
ιστορία (μπορεί να αλλάξει
στην πορεία)

Χαρακτήρες
Οι χαρακτήρες της ιστορίας,
συμπεριλαμβανομένου του
πρωταγωνιστή, των οποίων τα
κίνητρα και πράξεις κινούν την
πλοκή της ιστορίας

Πρόβλημα
Τι θέτει τα γεγονότα σε κίνηση; Ποιο πρόβλημα
προέκυψε ή ποια ήταν τα βασικά πρόσωπα μετά;

Σημαντικά γεγονότα

Τα βασικά επεισόδια ή βήματα που δείχνουν
την εξέλιξη της κατάστασης
Αποτέλεσμα

Πώς λύθηκε το πρόβλημα; Επιτεύχθηκε ο στόχος;

Δίδαγμα
Το νόημα ή η σημασία της ιστορίας, το ηθικό δίδαγμα

Σελίδα

o Πλαίσιο: Πότε και πού λαμβάνει χώρα η ιστορία (που μπορεί να αλλάξει στην
πορεία)
o Χαρακτήρες: Οι άνθρωποι ή τα ζώα της ιστορίας, συμπεριλαμβανομένου του
πρωταγωνιστή, των οποίων τα κίνητρα και οι πράξεις κινούν την ιστορία.
o Πλοκή: Η υπόθεση της ιστορίας, που συνήθως περιλαμβάνει ένα ή
περισσότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει και τελικά να λύσει ο
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Ο εκπαιδευτής μπορεί να εξηγήσει τον «χάρτη ιστορίας», ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να
καταλάβουν τα συστατικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να φτιάξει την
ιστορία. Ο «χάρτης ιστορίας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

πρωταγωνιστής. Μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη: Πρόβλημα, σημαντικά
γεγονότα, αποτέλεσμα.
o Δίδαγμα: Το ηθικό δίδαγμα, το μάθημα ή η βασική ιδέα που ο συγγραφέας
θέλει οι αναγνώστες του να αποκομίσουν από την ιστορία. Ο συγγραφέας
μπορεί να το δηλώσει ρητά, όπως στα παραμύθια του Αισώπου, ή να αφήσει
τους αναγνώστες να το συμπεράνουν μόνοι τους (πιο συχνό).

Δείτε την «Ενότητα 2-Κεφάλαιο 4-Παράδειγμα Χάρτη Ιστορίας» όπου δίνεται ένα πολύ απλό
παράδειγμα Χάρτη Ιστορίας, ένα γενικό διάγραμμα και για ένα κενό διάγραμμα για
συμπλήρωση από τους εκπαιδευόμενους.
•

Αναδιήγηση

Όταν ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να αναδιηγηθούν μια ιστορία με δικά τους λόγια,
αυτό τους αναγκάζει να αναλύσουν το περιεχόμενο και να καθορίσουν τι είναι σημαντικό. Οι
εκπαιδευτές μπορούν να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να μη διηγηθούν απλώς την
ιστορία, αλλά και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα από αυτή.
•

Πρόβλεψη

Οι εκπαιδευτές μπορούν να ζητήσουν από τους εκπαιδευόμενους να κάνουν μια πρόβλεψη
για μια ιστορία με βάση τον τίτλο και άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, όπως εικόνες. Στη
συνέχεια, ζητούν από τους εκπαιδευόμενους να βρουν τμήματα του κειμένου που στηρίζουν
ή έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις τους.
•

Απάντηση ερωτήσεων κατανόησης

Οι διαφόρων ειδών ερωτήσεις που γίνονται στους εκπαιδευόμενους, τους ωθούν να βρουν
τις απαντήσεις με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα βρίσκοντας τες μέσα στο κείμενο ή
αξιοποιώντας προηγούμενες γνώσεις και συμπεραίνοντας απαντήσεις με βάση στοιχεία του
κειμένου.

2.4.

Στρατηγικές για κατανόηση γραπτού λόγου: Πληροφοριακό κείμενο

Το πληροφοριακό κείμενο εξηγεί δεδομένα και έννοιες, προκειμένου να ενημερώσει, να πείσει
ή να εξηγήσει.
•

Η Δομή του Πληροφοριακού Κειμένου

o Αίτιο και αποτέλεσμα – δείτε “Ενότητα 2-Κεφάλαιο 5. Παραδείγματα ΑίτιουΑποτελέσματος”.

Σελίδα

Επίσης, το πληροφοριακό κείμενο χρησιμοποιεί, συνήθως, μια από τις πέντε πιο συχνές
κειμενικές δομές, ως αρχή οργάνωσης:
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Ένα πληροφοριακό κείμενο περιλαμβάνει συνήθως οπτικά στοιχεία όπως τίτλους και
υποτίτλους οι οποίοι παρέχουν ξεκάθαρες ενδείξεις όσον αφορά τη δομή των πληροφοριών.
Επίσης, η πρώτη πρόταση κάθε παραγράφου είναι η θεματική πρόταση η οποία δηλώνει
σαφώς ποιο θα είναι το θέμα της παραγράφου.

o
o
o
o

Πρόβλημα και λύση
Σύγκριση και αντίθεση
Περιγραφή
Χρονική σειρά (χρονική ακολουθία γεγονότων, πράξεις ή βήματα)

Η διδασκαλία αυτών των δομών μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να
αναγνωρίσουν τις σχέσεις μεταξύ των ιδεών και του σκοπού του κειμένου.
•

Κύρια ιδέα/Περίληψη

Μια περίληψη αποτυπώνει με συντομία την κύρια ιδέα του κειμένου και τις βασικές
λεπτομέρειες που την υποστηρίζουν. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να καταλάβουν το κείμενο,
ώστε να γράψουν μια καλή περίληψη που δεν αποτελεί απλώς επανάληψη του κειμένου.
Διάγραμμα K-W-L
K
Γνωρίζω
(What I Know)

Το Στόουνχεντζ είναι
μεγάλο.
Είναι ένα μνημείο από
πέτρα.
Οι πέτρες είναι
τοποθετημένες σε σειρά.
Οι πέτρες
ευθυγραμμίζονται με
κάτι

Τίτλος: Στόουνχεντζ

W
Θέλω να μάθω
(What I Want to Know)

Πού είναι το Στόουνχεντζ;
Πότε κτίστηκε το
Στόουνχεντζ;
Γιατί κτίστηκε το
Στόουνχεντζ
Με τι ευθυγραμμίζονται
οι πέτρες;

Κατηγορίες πληροφοριών που περιμένω να χρησιμοποιήσω

Ο σκοπός του Στόουνχεντζ
Η ιστορία του Στόουνχεντζ
Η δομή του Στόουνχεντζ

L
Έχω μάθει
(What I Learned)

Το Στόουνχεντζ βρίσκεται
στη Νότι Αγγλία
Κανένας δεν είναι
σίγουρος ποιος έκτισε το
Στόουνχεντζ
Το Στόουνχεντζ κτίστηκε
χιλιάδες χρόνια πριν
Το Στόουνχεντζ ίσως να
ήταν ένας τόπος θεραπείας
των αρρώστων και των
τραυματισμένων ή ένα ιερό
για τους νεκρούς
Το Στόουνχεντζ
ευθυγραμμίζεται με την
πορεία του ήλιου κατά τις
μεγαλύτερες και τις
μικρότερες μέρες του
χρόνου.

Σελίδα

1. Γνωρίζω (What I Know): Πριν οι εκπαιδευόμενοι διαβάσουν το κείμενο, ζητήστε τους
να αναφέρουν τι γνωρίζουν ήδη για το θέμα. Γράφουν τις απαντήσεις τους στη στήλη
«Κ» του πίνακα «Κ-W-L» που θα τους δώσετε.
2. Θέλω να μάθω (What I Want to Know): Πείτε στους εκπαιδευόμενους να γράψουν
ερωτήσεις στη στήλη «W» για το τι θέλουν να μάθουν διαβάζοντας το κείμενο. Για
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Υπάρχουν τρία βήματα στη διαδικασία K-W-L (Ogle, 1986):

παράδειγμα, μπορεί να αναρωτιούνται αν κάποια από τα «γεγονότα» που αναφέρουν
στη στήλη «Κ» είναι αλήθεια.
3. Έχω μάθει (What I Learned): Καθώς διαβάζουν το κείμενο, οι μαθητές θα πρέπει να
αναζητήσουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν σημειώσει στη στήλη «W» και
να τις γράψουν στη στήλη «L», μαζί με ό,τι καινούριο έχουν μάθει.

Αφού έχουν διαβάσει το κείμενο όλοι οι εκπαιδευόμενοι, ο εκπαιδευτής κάνει μια συζήτηση
με τις ερωτήσεις και απαντήσεις.
•

Γραφικά διαγράμματα

Τα γραφικά διαγράμματα παρέχουν οπτικές αναπαραστάσεις των εννοιών σε ένα
πληροφοριακό κείμενο. Η αναπαράσταση ιδεών και σχέσεων γραφικά μπορεί να βοηθήσει
τους εκπαιδευόμενους να τις καταλάβουν και να τις θυμούνται. Παραδείγματα γραφικών
διαγραμμάτων:
o Διαγράμματα που αναπαριστούν κατηγορίες και ιεραρχίες
Εκτελεστικός διευθυντής

Ομάδα
ανθρώπινου
δυναμικού

Οικονομικός
διευθυντής

Τεχνικός
διευθυντής

Διευθυντής
ανθρώπινου
δυναμικού

Βοηθός
διευθυντής

Βοηθός
διευθυντής

Βοηθός
διευθυντής

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό
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o

Ομάδα τεχνικών

Σελίδα

Ομάδα
οικονομικών

o Πίνακες που συγκρίνουν δεδομένα
Κατηγορία
πλάνου

Τι πληρώνει η
ασφαλιστική
εταιρεία

Τι πληρώνετε
εσείς

Χάλκινο

60%

40%

Χρυσό

80%

20%

Ασημένιο

70%

Πλατινένιο

30%

90%

10%

o Χρονικά διαγράμματα που αναπαριστούν τη σειρά γεγονότων
Ενήλικας
βάτραχος

Αυγά

Κύκλος
ζωής του
βατράχου
Βατραχάκι

Πεινάω
πολύ;

Ναι

Παραγγέλλω
ορεκτικό

Όχι

Συμπεριλα
μβάνεται η
σαλάτα;

Όχι

Παραγγέλλω
ορεκτικό

Ναι

Επιλέγω σάλτσα
για τη σαλάτα

Η εκπαίδευση των ενήλικων μαθητών για το πώς να κατασκευάζουν γραφικά διαγράμματα
χρειάζεται καθοδήγηση και ανατροφοδότηση. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει πρώτα να δείξουν τη
διαδικασία με παραδείγματα, στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κάνουν εξάσκηση
με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή και, τέλος, να δουλέψουν αυτόνομα.
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Κοιτάζω το
μενού

Διαγράμματα που αναπαριστούν τα βήματα μιας διαδικασίας

Σελίδα

o

Γυρίνος

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ
Η «Ενότητα 2-Κεφάλαιο 5-Επιπρόσθετα τεστ» παρέχει τρία επιπλέον τεστ που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανάπτυξης της ικανότητας
κατανόησης των εκπαιδευόμενων.
Ως άσκηση για σπάσιμο του πάγου στην αρχή του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτής μπορεί να
χρησιμοποιήσει την ακόλουθη δραστηριότητα (ή όποια άλλη δραστηριότητα γνωρίζει)
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Ένας διασκεδαστικός τρόπος να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι τα ονόματα ο ένας του
άλλου, ιδανικός για τα άτομα μιας ομάδας που γνωρίζονται για πρώτη φορά μεταξύ
τους, αλλά και μια καλή νοητική προθέρμανση, αφού απαιτεί συγκέντρωση και
εξάσκηση της μνήμης: οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής στέκονται σε κύκλο
βλέποντας ο ένας τον άλλο. Ο εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να αρχίσει λέγοντας
δυνατά το όνομα του/της, συνδέοντάς το με μια απλή χειρονομία (π.χ. σήκωμα του
χεριού, μετακίνηση του ποδιού, κούνημα του κεφαλιού, κ.λπ.). Στη συνέχεια, με τη
φορά των δεικτών του ρολογιού, όλα τα μέλη του κύκλου θα πρέπει να
προσπαθήσουν να επαναλάβουν τα ονόματα και τις χειρονομίες των ατόμων που
προηγήθηκαν, μαζί με το δικό τους όνομα και χειρονομία. Αυτό γίνεται μέχρι να
τελειώσει ο κύκλος, οπότε οι μαθητές πηγαίνουν στις θέσεις τους.

Σελίδα

•

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

45 λεπτά

30 λεπτά

• Αρχικό τεστ

• Σημασία της κατανόησης κειμένου

Υλικά

Πηγές

Χαρτοπίνακας Σπάσιμο του
πάγου (όπως
Μαρκαδόροι
περιγράφεται
στο κεφάλαιο
3 πιο πάνω)

Αντίγραφα
του αρχικού
τεστ για
όλους τους
μαθητές
(χωρίς τις
Απαντήσεις)
Βιντεοπροβολέας

Ενότητα 2Κεφάλαιο 1Αρχικό τεστ
Ενότητα 2Κεφάλαιο 9Παρουσίαση
Power Point
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45 λεπτά.

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον
εκπαιδευτή
• Καλωσόρισμα των εκπαιδευόμενων
• Άσκηση για σπάσιμο του πάγου
• Οι κανόνες της εργαστηρίου –
Συμφωνήστε για τους κανόνες που θα
πρέπει να ακολουθούν όλοι κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου (αθόρυβα
τηλέφωνα, να γίνονται ερωτήσεις,
καμία ερώτηση δεν είναι ανόητη, να
είστε εποικοδομητικοί, είναι εντάξει να
διαφωνείτε, οι διαφωνίες δεν πρέπει να
λαμβάνονται ως προσωπική επίθεση,
διασκεδάστε, απολαύστε το, κ.λπ.).
Γράψτε τους σε έναν χαρτοπίνακα και
ζητήστε από όλους να υπογράψουν.

Σελίδα

Προτεινόμενη
διάρκεια

60 λεπτά

120 λεπτά

• Πίνακας «K-W-L»:
o Κάντε μια εισαγωγή για την αρχή
του αιτίου αποτελέσματος
o Ανάλογα με το επίπεδο της
ομάδας, ο εκπαιδευτής φέρνει το
κατάλληλο κείμενο για τους
εκπαιδευόμενους. Οι
εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε
μικρές ομάδες των 2-3 και
αναπτύσσουν έναν πίνακα «K-WL». Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής
αναρτά τους πίνακες στον τοίχο
και γίνεται μια συζήτηση με την
καθοδήγηση του εκπαιδευτή.

Υλικά
Αντίγραφα
της Ενότητας
2-Κεφάλαιο 6,
για όλους
τους
εκπαιδευόμεν
ους

Πηγές
Ενότητα 2Κεφάλαιο 6Παράδειγμα
Χάρτη
Ιστορίας

Μεγάλα
φύλλα
χαρτιού

Μαρκαδόροι

Αντίγραφα
της Ενότητας
2-Κεφαλαίου
5, για όλους
τους
εκπαιδευόμενους
(χωρίς τις
απαντήσεις)
Αντίγραφα
του κειμένου
που
επιλέγηκε, για
όλους τους
εκπαιδευόμενους

Ενότητα 2Κεφάλαιο 5Παραδείγματα ΑιτίουΑποτελέσματος
Παράδειγμα
πίνακα
«K-W-L» στο
κεφάλαιο 2.4.
Κατάλληλο
κείμενο για
δημιουργία
πίνακα
«K-W-L»
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240 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον
εκπαιδευτή
• Στρατηγικές κατανόησης κειμένου
Χάρτης ιστορίας
o Εισαγωγή στον Χάρτη Ιστορίας,
μέσα από ένα απλό παράδειγμα
ιστορίας
o Περιλαμβάνεται ένα πρότυπο
χάρτη και ένας κενός χάρτης
(δείτε κεφάλαιο 2.3)
o Οι εκπαιδευόμενοι φτιάχνουν τον
δικό τους Χάρτη Ιστορίας:
χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες
των τριών. Ο εκπαιδευτής
διηγείται μια γνωστή ιστορία και
οι εκπαιδευόμενοι φτιάχνουν τον
δικό τους χάρτη ιστορίας. Στη
συνέχεια γίνεται συζήτηση.
o Ανάλογα με το επίπεδο της
ομάδας, οι εκπαιδευόμενοι
μπορούν να επιλέξουν τη δική
τους ιστορία για να φτιάξουν τον
χάρτη.
• Αρχή Αιτίου-Αποτελέσματος:
o Κάντε μια εισαγωγή για την αρχή
του αιτίου-αποτελέσματος
o Κάντε τις ασκήσεις στην Ενότητα
2-Κεφάλαιο 5

Σελίδα

Προτεινόμενη
διάρκεια

Υλικά

Πηγές

Αντίγραφα
των κειμένων
που θα
χρησιμοποιηθ
ούν κατά τη
διάρκεια της
άσκησης σε
ομάδες.

Γραφικά
διαγράμματα
στο κεφάλαιο
2.4.

Παραδείγματ
α που θα
χρησιμοποιηθ
ούν κατά τη
διάρκεια της
άσκησης σε
ομάδες.
Ενότητα 2Κεφάλαιο 4Νοητική
απεικόνιση

Αντίγραφα
• Νοητική απεικόνιση:
των κειμένων
o Συζητήστε για τη σημασία της
που θα
νοητικής απεικόνισης
o Κάντε την άσκηση του Κεφαλαίου χρησιμοποιηθούν κατά τη
4
διάρκεια της
Κείμενα για
o Ανάλογα με το επίπεδο της
άσκησης
την άσκηση
ομάδας, ο εκπαιδευτής επιλέγει
νοητικής
της νοητικής
ένα κείμενο που θα
απεικόνισης,
απεικόνισης
χρησιμοποιηθεί για μια
για όλους
προσωπική άσκηση νοητικής
τους
απεικόνισης. Κάθε
εκπαιδευόμεεκπαιδευόμενος παίρνει ένα
νους
κείμενο και το διαβάζει, και στη
συνέχεια περιγράφει (σε σημεία)
τον τρόπο που το έχει απεικονίσει
νοητικά. Γίνονται ζευγάρια και οι
εκπαιδευόμενοι μοιράζονται την
περιγραφή τους με τον παρτενέρ
τους. Στο τέλος, γίνεται μια
συζήτηση με την καθοδήγηση του
εκπαιδευτή.
60 λεπτά
Παρουσίαση
• Γενικές στρατηγικές για την κατανόηση Αντίγραφα
των
με τις γενικές
κειμένου:
παρουσιάστρατηγικές
o Παρουσιάστε διάφορες
για την
στρατηγικές από το Κεφάλαιο 2.2 σεων για
όλους τους
κατανόηση
και κάντε μια σύνοψη όλων των
εκπαιδευόμε- κειμένου
θεμάτων που συζητήθηκαν κατά
νους
τη διάρκεια των μαθημάτων
Αξιολόγηση (για επιβεβαίωση
Κάντε ένα τεστ αξιολόγησης χρησιμοποιώντας την
της ανάπτυξης γνώσεων)
“Ενότητα 2-Κεφάλαιο 8-Ενότητα Τεστ Αξιολόγησης”
120 λεπτά
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120 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον
εκπαιδευτή
• Γραφικά διαγράμματα:
o Εισαγωγή στα γραφικά
διαγράμματα
o Ανάλογα με το επίπεδο της
ομάδας, ο εκπαιδευτής παρέχει
κατάλληλα κείμενα σε κάθε ομάδα
για τη δημιουργία γραφικών
διαγραμμάτων. Κάθε ομάδα
παρουσιάζει τα αποτελέσματά
της.

Σελίδα

Προτεινόμενη
διάρκεια

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον
Υλικά
Πηγές
εκπαιδευτή
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν το
Ανατροφοδότηση από τους
ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης
εκπαιδευόμενους

Σελίδα
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Προτεινόμενη
διάρκεια

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

•
•
•

21

•

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για το Δικαίωμα στον Γραμματισμό (πλήρης έκδοση στα
αγγλικά) - http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right
_to_Literacy2.pdf
Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για το Δικαίωμα στον Γραμματισμό (σύντομη έκδοση στα
αγγλικά) http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.
pdf
Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για το Δικαίωμα στον Γραμματισμό (σύντομη έκδοση στις
γλώσσες των χωρών της ΕΕ) http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-englishlanguage-learners

Σελίδα

•

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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Ενότητα 2-Κεφάλαιο 1-Αρχικό τεστ
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 2-Ταξινομία του Bloom
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 3-Πετυχημένοι Δυσλεξικοί
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 4-Νοητική απεικόνιση
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 5-Παραδείγματα αιτίου-αποτελέσματος
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 6-Παράδειγμα Χάρτη Ιστορίας
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 7-Επιπρόσθετα τεστ
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 8-Τεστ αξιολόγησης ενότητας
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 9-Παρουσίαση Power Point

Σελίδα

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

ENOTHTA 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΣΤ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το πιο κάτω κείμενο και λύστε τις ασκήσεις.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΗ,

ΗΛΙΑΚΗ,

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ

ΚΑΙ

Πηγή: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να χρησιμοποιούμε εναλλακτικές
πηγές ενέργειας. Ένας λόγος είναι για να μειώσουμε τους ρύπους
και τα αέρια του θερμοκηπίου. Οι εναλλακτικές (ή ανανεώσιμες)
πηγές ενέργειας βοηθούν στη μείωση των τοξικών ρύπων που
παράγονται από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Οι
εναλλακτικές πηγές ενέργειας συμβάλλουν στην προστασία
απέναντι στις βλαβερές παρενέργειες που έχουν οι μη
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βοηθούν στη διατήρηση πολλών
από τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούμε σήμερα ως ενεργειακές πηγές.

Σελίδα

Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που
παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου. Ο άνεμος περιστρέφει
τα πτερύγια ανεμογεννητριών και αυτή η κίνηση μετατρέπεται, με τη
βοήθεια μιας ηλεκτρικής γεννήτριας, σε ηλεκτρικό ρεύμα. Στους
παλαιότερους ανεμόμυλους, η ενέργεια του ανέμου γυρνούσε
μηχανισμούς οι οποίοι με την κίνησή τους έκαναν δουλειές όπως το
άλεσμα σπόρων, για να φτιαχτεί ψωμί, ή την άντληση νερού. Οι
ανεμογεννήτριες κτίζονται συνήθως σε αιολικά πάρκα, όπου
υπάρχουν πολλές ανεμογεννήτριες μαζί. Το 2005, μόνο το 1% της ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώθηκε στον κόσμο προήλθε από την αιολική ενέργεια. Υπάρχουν πολλά
πλεονεκτήματα από τη χρήση της συγκεκριμένης πηγής ενέργειας: προκαλεί μηδενική
ρύπανση, είναι ανεξάντλητη, επιτρέπει την καλλιέργεια και τη βόσκηση στο ίδιο έδαφος όπου
βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες και, τέλος, τα αιολικά πάρκα μπορούν να δημιουργηθούν
οπουδήποτε. Ένα μειονέκτημα είναι ότι χρειάζεται συνεχής
άνεμος για να δημιουργηθεί αρκετή ενέργεια. Αν η ταχύτητα
του ανέμου μειωθεί, τότε παράγεται λιγότερη ενέργεια.
Επίσης, τα μεγάλα αιολικά πάρκα χαλούν την ομορφιά του
τοπίου, ειδικά για όσους μένουν κοντά σε αυτά.
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Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές πηγές ενέργειας: αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και
υδροηλεκτρική ενέργεια, είναι μερικά παραδείγματα.

Ηλιακή ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται για θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή
ηλεκτρισμού – ακόμη και για αφαίρεση του αλατιού από το νερό της θάλασσας ώστε να γίνει
το νερό πόσιμο ή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χρήσεις. Η ηλιακή ενέργεια
χρησιμοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία μέσω ηλιοθερμικών πλακών θερμαίνει το νερό
ή τον αέρα. Άλλες μέθοδοι με τις οποίες αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια είναι, απλά, με το να
ανοίγουμε τις κουρτίνες ή τα παραθυρόφυλλα και να αφήνουμε τον ήλιο να μπει στο
δωμάτιο ή να χρησιμοποιούμε ένα είδος καθρέφτη ώστε να ζεσταίνουμε νερό και να
παράγουμε ατμό. Ένα βασικό πλεονέκτημα της ηλιακής ενέργειας είναι ότι είναι ανανεώσιμη.
Όσο υπάρχει ηλιακό φως, θα μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από αυτό. Επίσης, δεν προκαλεί
καθόλου ρύπανση, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για θέρμανση κα
φωτισμό. Τα πλεονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας είναι φανερά στη θέρμανση των πισινών,
στα σπα και στους ηλιακούς θερμοσίφωνες.
Γεωθερμική ενέργεια. Γεωθερμία είναι η
θερμότητα που υπάρχει στο εσωτερικό της γης.
Γεωθερμική είναι η ενέργεια που εκμεταλλεύεται
αυτή τη θερμότητα. Καυτά πετρώματα κάτω από
το έδαφος ζεσταίνουν το νερό και παράγεται
ατμός. Μετά από γεώτρηση ο ατμός ανεβαίνει με
πίεση προς τα πάνω τροφοδοτώντας τουρμπίνες,
οι οποίες στη συνέχεια δίνουν ενέργεια σε
ηλεκτρικές γεννήτριες. Ένα πλεονέκτημα αυτού του είδους της ενέργειας είναι ότι δεν
παράγει βλαβερούς ρύπους. Επίσης, μετά την τοποθέτηση της γεωθερμικής αντλίας
θερμότητας η ενέργεια είναι αυτοσυντηρούμενη και, τέλος, οι αντλίες συνήθως είναι μικρές,
οπότε αυτό δεν επηρεάζει την εμφάνιση του χώρου.

Σελίδα

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται
στην εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του νερού και της
μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια στροβίλων
και ηλεκτρογεννητριών. Για να παραχθεί ενέργεια, αποταμιεύεται
νερό μέσα σε υδροηλεκτρικά έργα, όπως είναι τα φράγματα. Ένα
πλεονέκτημα αυτής της μορφής ενέργειας είναι ότι μπορούμε να παράγουμε ενέργεια ανά
πάσα στιγμή, αφού δεν υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που να το εμποδίζουν. Επίσης, δεν
παράγει ατμοσφαιρικούς ρύπους. Ακόμη, μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε το νερό για
παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Τα μειονεκτήματα είναι ότι τα φράγματα έχουν
μεγάλο κόστος δημιουργίας και συντήρησης. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν μεγάλες ποσότητες
νερού στην περιοχή, ώστε να παραχθεί ενέργεια.
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Υδροηλεκτρική ενέργεια.

Συμπέρασμα. Στη διάρκεια της ζωής σας, θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις στον τομέα της
ενέργειας. Η γενιά σας πρέπει να προστατεύσει τους φυσικούς πόρους, οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για την επιβίωσή μας. Θα πρέπει να γίνετε υποστηρικτές της χρήσης
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και να τις χρησιμοποιείτε όσο μπορείτε, ώστε να
προστατεύσουμε τον πλανήτη και να εξοικονομήσουμε τους φυσικούς μας πόρους.

Πηγή:
http://theearthproject.com/
renewable-energy-sources101/

Άσκηση 1. Χρησιμοποιήστε την κάθε λέξη σε μια πρόταση. Υπογραμμίστε τη λέξη που
χρησιμοποιήσατε.

ανανεώσιμες ____________________________________________________________________________________________

περιστρέφει _____________________________________________________________________________________________
συνεχή ___________________________________________________________________________________________________

Σελίδα
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αποτελεσματικά ________________________________________________________________________________________

Άσκηση 2. Κρυπτόλεξο. Βρείτε τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας στο κρυπτόλεξο: αιολική,

ηλιακή, γεωθερμική και υδροηλεκτρική.
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Άσκηση 3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Βάλτε X μπροστά από τη σωστή απάντηση)
1. Ποια είναι παραδείγματα εναλλακτικών πηγών ενέργειας;
 Αιολική
 Ηλιακή

 Γεωθερμική

 Υδροηλεκτρική

 Όλα τα πιο πάνω
2. Ποια μορφή ενέργειας προέρχεται από τη θερμότητα στο εσωτερικό της γης;
 Άνθρακας
 Ορυκτά

Άσκηση 4. Ορισμοί (Γράψτε τον ορισμό κάθε λέξης, έτσι όπως χρησιμοποιείται στο κείμενο)

Σελίδα

 Υδροηλεκτρική
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 Γεωθερμική

1. ρύποι

___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
2. περιστρέφει

_________________ __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
3. μετατρέπεται
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Άσκηση 5. Λεπτομερείς απαντήσεις (Απαντήστε με ολοκληρωμένες προτάσεις)

1. Ποιος είναι ένας λόγος για να χρησιμοποιούμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, σύμφωνα με
το κείμενο;
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2. Διαβάστε ξανά την τελευταία παράγραφο του κειμένου. Τι ενθαρρύνει τους αναγνώστες να
κάνουν ο συγγραφέας του κειμένου, ώστε να προστατεύσουμε τον πλανήτη και να
εξοικονομήσουμε τους πόρους μας;
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Σελίδα

3. Συμπληρώστε τον πίνακα με τουλάχιστον ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα των
εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
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____________________________________________________________________________________________________________

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Αιολική

Ηλιακή

Γεωθερμική

Σελίδα
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Υδροηλεκτρική

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Άσκηση 3.
1. ε

2. γ

Άσκηση 5. Λεπτομερείς απαντήσεις

1. Η χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας βοηθά στη μείωση των ρύπων και των
αερίων του θερμοκηπίου (αναφορά τουλάχιστον ενός λόγου)

2. Ο συγγραφέας λέει στους αναγνώστες ότι πρέπει να εξοικονομήσουν τους φυσικούς
πόρους που είναι απαραίτητοι για την επιβίωσή μας. Πρέπει να χρησιμοποιούν εναλλακτικές
πηγές ενέργειας, ώστε να εξοικονομήσουμε τους πόρους της Γης και να προστατεύσουμε τον
πλανήτη μας.

Σελίδα
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3. Δείτε το κείμενο για πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μορφής ενέργειας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΤΟΥ BLOOM
Σύμφωνα με τον Chaffee (2003), η κριτική σκέψη είναι το «να κατανοούμε τον κόσμο
εξετάζοντας προσεκτικά τη διαδικασία σκέψης, αλλά και το να διασαφηνίζουμε και να
βελτιώνουμε την κατανόησή μας». Η κριτική σκέψη επεκτείνεται πέρα από την αποστήθιση
και τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ενθαρρύνει τις μορφές σκέψης που εστιάζουν στο
πώς αλλά και στο γιατί.

Η Ταξινομία του Bloom δημιουργήθηκε το 1956 υπό την προεδρία του εκπαιδευτικού
ψυχολόγου Δρ. Benjamin Bloom, προκειμένου να προάγει ανώτερες μορφές σκέψης στην
εκπαίδευση, όπως είναι η ανάλυση και αξιολόγηση εννοιών, διαδικασιών, λειτουργιών και
αρχών, σε αντίθεση με τη μηχανική απομνημόνευση γεγονότων (αποστήθιση).

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα συμπεριφορών σκέψης τα οποία είναι
σημαντικά για τη μάθηση, οι Bloom, Englehart, Furst, Hill και Krathwohl (1956) ανέπτυξαν
μια ταξινόμηση/κατάταξη (ταξινομία) διανοητικών συμπεριφορών. Αυτή η ταξινομία
περιλαμβάνει τρεις τομείς: τον γνωστικό, τον ψυχοκοινωνικό και τον συναισθηματικό. Ο
γνωστικός τομέας έχει έξι επίπεδα: γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και
αξιολόγηση.

Τα αρχικά επίπεδα του γνωστικού τομέα (τα οποία έχουν ως τίτλο τους ουσιαστικά)
παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. Τη δεκαετία του 1990, μια ομάδα γνωσιακών ψυχολόγων με
επικεφαλής τους Anderson and Sosniak (1994), πρότειναν μια αναθεωρημένη έκδοση του
μοντέλου, ώστε να συμβαδίζει με τον 21ο αιώνα. Η βασική αλλαγή που έκαναν (Εικόνα 2)
ήταν ότι άλλαξαν τα ονόματα των επιπέδων μετατρέποντάς τα από ουσιαστικά σε ρήματα.
Δημιουργώ

Σύνθεση

Αξιολογώ

Ανάλυση

Αναλύω

Εφαρμογή

Εφαρμόζω

Κατανόηση

Κατανοώ

Γνώση

Θυμάμαι

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Σελίδα
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Αξιολόγηση

Το δέυτερο επίπεδο είναι η Κατανόηση. Το επίπεδο αυτό έχει να κάνει με την κατανόηση του
μηνύματος της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ του καθενός από τα στοιχεία του
θέματος που διδάσκεται ο μαθητής. Τα συστατικά στοιχεία της κατανόησης περιλαμβάνουν
την απόδοση/μετάφραση, την ερμηνεία και την προέκταση. Ο μαθητής είναι σε θέση να
αναδιατυπώνει το πρόβλημα με δικά του λόγια, να ερμηνεύει γιατί συμβαίνει ένα φαινόμενο
και να οδηγείται σε συμπεράσματα.
Ο Gluck έχει πει ότι ο μαθητής του 21ου αιώνα πρέπει να αναπτύξει νέες δεξιότητες και ότι οι
τρεις βασικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, αριθμητική – δεν είναι πλέον αρκετές. Πρέπει
να προσθέσουμε τις ικανότητες της πληροφορικής, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας
για αλλαγή (Gluck 1992 από Peters 1994 σελ. 259).

Σελίδα

2

Πιο κάτω θα δείτε μια επισκόπηση της Ταξινομίας του Bloom:

Ορισμός του
Bloom

Ανάκληση
πληροφοριών που
αποκτήθηκαν
προηγουμένως

Κατανόηση
γεγονότων

Εφαρμογή
γνώσης σε
πραγματικές
καταστάσεις

Δεξιότητες
που
παρατηρούνται και
επιδεικνύονται

Παρατήρηση &
ανάκληση
δεδομένων και
πληροφοριών.
Γνώση ημερομηνιών,
τοποθεσιών,
γεγονότων, βασικών
ιδεών, εννοιών,
όρων, αρχών.
Πλήρης κατανόηση
του περιεχομένου
του θέματος, των
μεθόδων και των
διαδικασιών

Χρήσιμα
ρήματα

Κατονομάζω,
απαριθμώ, λέω, ,
αναπαράγω,
επιλέγω,
αναγνωρίζω, δείχνω,

Κατανόηση
πληροφοριών και
αρχών.
Σύλληψη νοήματος.
Παράφραση της
γνώσης σε νέο
πλαίσιο.
Ερμηνεία πινάκων,
γεγονότων.
Σύγκριση, αντίθεση.
Διάταξη,
ομαδοποίηση,
συμπέρασμα.
Πρόβλεψη
συνεπειών

Αξιοποίηση/εφαρ
μογή
πληροφοριών.
Χρήση μεθόδων,
εννοιών και
θεωριών σε νέες
καταστάσεις.
Επίλυση
προβλημάτων με
τη χρήση των
αποκτηθέντων
δεξιοτήτων ή
γνώσεων
Κατασκευή
πινάκων και
διαγραμμάτων
Κατασκευάζω,
συμπληρώνω,
ταξινομώ,
λύνω, προβάλλω,
χρησιμοποιώ,

Παραφράζω, εξηγώ,
δίνω
παραδείγματα,
προβλέπω,
ξαναγράφω,

Εφαρμογή
(αξιοποιώντας
τη γνώση)

Ανάλυση
(αναλύοντας στα
επιμέρους
συστατικά)

Σύνθεση
(συνδυάζοντας
τα πράγματα
διαφορετικά)

Αξιολόγηση
(ασκώντας
κριτική)

Ανάλυση
αντικειμένων ή
ιδεών σε
απλούστερα
κομμάτια και
εύρεση στοιχείων
για υποστήριξη
γενικεύσεων
Εντοπισμός
μοτίβων.
Οργάνωση &
επισήμανση των
συστατικών
στοιχείων και
μερών.
Αναγνώριση
κρυμμένου
νοήματος.
Διάκριση μεταξύ
γεγονότων και
συμπερασμάτων.
Αξιολόγηση
σημασίας.
Ανάλυση δομής
Συγκρίνω,
συγκεντρώνω,
επιλέγω, επεξηγώ,
συμπαιρένω,
αναλύω,

Σύνθεση σχετικών
ιδεών σε νέες
ολότητες ή
πρόταση
εναλλακτικών
λύσεων

Πρόταση και
υπεράσπιση
ισχυρισμών
βασισμένων σε
εσωτερικά στοιχεία
ή εξωτερικά
κριτήρια

Δημιουργία νέων
ιδεών
Συσχετισμός/σύνδε
ση γνώσης από
διάφορους τομείς.
Πρόβλεψη,
δημιουργία,
συμπεράσματα,
προτάσεις,
παραγωγή
αυθεντικού έργου

Σχεδιάζω,
φαντάζομαι,
βελτιώνω,
δημιουργώ,
προγραμματίζω,

Σύγκριση και
διάκριση μεταξύ
ιδεών.
Αξιολόγηση της
αξίας θεωριών,
παρουσιάσεων.
Λήψη αποφάσεων
στη βάση λογικών
επιχειρημάτων.
Επαλήθευση/εξακρ
ίβωση της αξίας
επιχειρημάτων/έργ
ου.
Αναγνώριση της
υποκειμενικότητας
Κρίνω, ερμηνεύω,
βαθμολογώ,
αξιολογώ,
συμπεραίνω,
εκτιμώ, αιτιολογώ,
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Κατανόηση
(καταλαβαίνοντας)

Σελίδα

Γνώση
(ανακαλύπτοντας)

αναγνωρίζω,
βρίσκω, γράφω,
κατηγοριοποιώ,
δηλώνω, ορίζω,
επαναλαμβάνω

Συμπλήρωση
χρονολογικού
πίνακα,
επαναδιήγηση
ιστορίας,
συμπλήρωση
ακροστιχίδας,
λίστα πληροφοριών,
διάγραμμα
γεγονότων.

Βιβλία,
διαγράμματα,
ταινίες, CD,
εκδηλώσεις, μέσα
ενημέρωσης

Εφαρμογή
(αξιοποιώντας
τη γνώση)

Ανάλυση
(αναλύοντας στα
επιμέρους
συστατικά)

Σύνθεση
(συνδυάζοντας
τα πράγματα
διαφορετικά)

Αξιολόγηση
(ασκώντας
κριτική)

περιγράφω,
επισκοπώ ,
μετατρέπω,
συνοψίζω,
μεταφράζω,
συζητώ, προβλέπω,
διακρίνω,
επαναδιατυπώνω,
συνδέω, επεκτείνω,
υπολογίζω,
διαφοροποιώ

επιδεικνύω,
εφαρμόζω
υπολογίζω,
εξετάζω,
παρουσιάζω,
τροποποιώ,
συσχετίζω,
αλλάζω,
προβλέπω,
παράγω,
ανακαλύπτω,
εξασκώ
Δημιουργία
λευκώματος,
Δημιουργία
παιχνιδιού
επανάληψης,
Κατασκευή ενός
μοντέλου, χάρτης,
οδηγίες, παζλ

ξεχωρίζω,
διερευνώ,
αντιπαραβάλλω,
διευθετώ,
κατηγοριοποιώ,
κρίνω, υποδιαιρώ,
κάνω διάγραμμα

αναθεωρώ,
ανακατασκευάζω,
παράγω,
τροποποιώ,
επινοώ, συνδυάζω,
ενώνω,
αναδιοργανώνω,
ενσωματώνω,
αντικαθιστώ

συζητώ,
επιχειρηματολογώ,
επιβεβαιώνω,
προτείνω,
υποστηρίζω,
ιεραρχώ,
τεκμηριώνω,
ισχυρίζομαι,
επικροτώ,
διαχωρίζω, κρίνω

Σχεδιασμός
ερωτηματολογίου,
δημιουργία
θεατρικής
παράστασης, παζλ,
έκθεση

Ανάπτυξη
κριτηρίων,
υποστήριξη μιας
υπόθεσης, πρόταση
για αλλαγή,
συζήτηση, κριτική
επισκόπηση,
εισήγηση

Κινούμενα σχέδια,
τάσεις,
πίνακες,
συνέπειες, γραφικές
παραστάσεις

Εικόνες,
κατασκευές,
μοντέλα,
ημερολόγιο,
φωτογραφίες,
συλλογή

Έκθεση, έρευνα,
Γραφικές
παραστάσεις,
διαγράμματα,
πίνακες,
ερωτηματολόγιο

Δημιουργία ενός
καινούριου
προϊόντος,
προώθηση μιας
ιδέας/έννοιας,
κατασκευή ενός
καλύτερου …,
έκθεση, τηλεόραση,
διαφήμιση, μια
πρωτότυπη ιδέα

Επαναδιατύπωση
με άλλα λόγια,
παρουσίαση της
κύριας ιδέας,
περίληψη,
κολάζ,
διάγραμμα/χάρτης
ιδεών, δημιουργία
κόμικς

Διήγημα, ποίηση,
εφευρέσεις,
κουκλοθέατρο,
άρθρο,
ραδιοφωνικό/τηλε
οπτικό πρόγραμμα

Αυτοαξιολόγηση,
επιστολές, έρευνες,
προσομοίωση
δίκης, συζητήσεις

Προσαρμογή από: Hawker Brownlow Education. (____). Teaching thinking skills in the primary years. Hawker Brownlow: Australia.
Bloom, B. (1956, 1964). Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmans Green.
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Χρήση

Κατανόηση
(καταλαβαίνοντας)

Σελίδα

Πιθανές
δραστηριότητες
&
αποτελέσματα

Γνώση
(ανακαλύπτοντας)

Πιο κάτω παρέχονται δείγματα ερωτήσεων για το κάθε ένα από τα επίπεδα. Οι εκπαιδευτές
μπορούν να ενσωματώσουν αυτές τις ερωτήσεις στην εκπαίδευσή τους, ώστε να ενισχύσουν
την γνωστική ανάπτυξη και την κριτική σκέψη των μαθητών τους.
Τομέας «Γνωρίζω»

Δώστε τον ορισμό του______________ , Ποιες πληροφορίες δίνονται; Τι πρέπει να βρείτε; Πείτε
πού βρίσκεται το ______________ , Πότε πραγματοποιήθηκε το γεγονός; Απαριθμήστε τα
______________ , Κατονομάστε τα ______________.
Τομέας «Κατανοώ»

Eξηγήστε την έννοια του/της ______________ , Δώστε ένα παράδειγμα του/της ______________ ,
Πείτε ένα παράδειγα για ______________ , Περιγράψτε με δικά σας λόγια τι σημαίνει το
______________ , Τι οδήγησε στο ______________ .
Τομέας «Εφαρμόζω»

Τι θα συνέβαινε αν ______________ ; Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ ______________ , και
______________; Τι θα κάνατε, αν συνέβαινε ______________ ; Τι θα κάνατε, αν ήσαστε εκεί όταν
______________ ;
Τομέας «Αναλύω»

Συγκρίνετε το ______________ με το ______________ , Γιατί είναι σημαντικό το ______________ ; Ποιες
πληροφορίες στηρίζουν την άποψή σας; Με ποιους άλλους τρόπους θα μπορούσαμε να
ερμηνεύσουμε το ______________ ;
Τομέας «Αξιολογώ»

Τι αλλαγές θα κάνατε, για να βελτιώσετε το ______________ ; Μπορείτε να επεκταθείτε στο θέμα
______________ ; Μπορείτε να δώσετε κάποιες εναλλακτικές στο ______________ ;
Τομέας «Δημιουργώ»

Σελίδα
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Συμφωνείτε με ______________ ; Ποια είναι η άποψή σας για ______________ ; Πώς θα αποδεικνύατε
ή θα καταρρίπτατε το ______________ ; Σε ποια δεδομένα στηρίξατε τα συμπεράσματά σας;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Πετυχημένοι Δυσλεξικοί
Δεδομένου ότι η δυσλεξία είναι μια διαταραχή που μπορεί συνήθως να ξεπεραστεί με την
πάροδο του χρόνου, με προσπάθεια και, κυρίως, με θεραπεία, είναι κρίσιμης σημασίας να
μιλήσουμε στα δυσλεξικά άτομα για γνωστούς ανθρώπους που ήταν δυσλεξικοί και όμως
κατάφεραν να πετύχουν στη ζωή τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να τα βοηθήσουμε να
μην τα παρατήσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα δυσλεξικών ανθρώπων που έχουν
συνεισφέρει πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Ανάμεσά τους είναι διάσημοι ηθοποιοί,
σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, αθλητές, δικηγόροι, γιατροί, επιστήμονες, πολιτικοί και
επιχειρηματίες.

Αυτοί οι επιτυχημένοι δυσλεξικοί έμαθαν να αντιμετωπίζουν ή να παρακάμπτουν τις
δυσκολίες τους, καταφέρνοντας έτσι να πετύχουν τα όνειρα και τις επιθυμίες τους. Μάλιστα,
η διαταραχή τους υπήρξε συχνά καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχία τους, αφού τους
ανάγκασε να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν κρυμμένα ταλέντα. Συχνά, τα πιο σημαντικά
‘σωτήρια’ γνωρίσματά τους ήταν η αποφασιστικότητα και η επιμονή, παράλληλα με μια
απεγνωσμένη ανάγκη να αποδείξουν ότι δεν ήταν τόσο ανόητοι όσο πίστευαν. Ως
αποτέλεσμα, δεν τα παρατούσαν ποτέ, όσο δύσκολο και να έμοιαζε αυτό που είχαν να
κάνουν. Η επιτυχία τους, παρά τη δυσλεξία, είναι μια απόδειξη ότι μπορούν να συμβούν
«θαύματα», αν τα δυσλεξικά άτομα ενθαρρύνονται από γονείς που τους αγαπούν, δασκάλους
που τους νοιάζονται και ‘θεραπευτές’ που τους βοηθούν να πιστέψουν στον εαυτό τους.
Ακολουθεί ένα συναρπαστικό δείγμα διάσημων και επιτυχημένων δυσλεξικών ατόμων:

Άλμπερτ Αϊνστάιν - Γερμανός θεωρητικός φυσικός. Ανέπτυξε τη γενική θεωρία της
σχετικότητας, τον ένα από τους δύο πυλώνες της σύγχρονης φυσικής (μαζί με την κβαντική
μηχανική). Η δουλειά του Αϊνστάιν είναι επίσης γνωστή για την επιρροή της στη φιλοσοφία
της επιστήμης. Ο Αϊνστάιν είναι περισσότερο γνωστός στην ποπ κουλτούρα για την εξίσωσή
του για την ισοδυναμία μάζας-ενέργειας E = mc2 (η οποία έχει ονομαστεί ως «η πιο γνωστή
εξίσωση του κόσμου»). Παρέλαβε το Νόμπελ Φυσικής το 1921 για τις «υπηρεσίες του στη
θεωρητική φυσική»).
Λεονάρντο Ντα Βίντσι – Κυρίως ζωγράφος, δημιουργός της διάσημης Μόνα Λίζα· ωστόσο ο
Λεονάρντο Ντα Βίντσι ήταν ικανός σε πολλούς άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των
μαθηματικών, της γλυπτικής και των εφευρέσεων.

Πάμπλο Πικάσο – Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, με
την ικανότητα να ζωγραφίζει ασυνήθιστη αφηρημένη τέχνη. Πολλοί πιστεύουν ότι ήταν η
δυσλεξία που ενέπνευσε τις εξωπραγματικές ιδέες για τους πίνακές του.
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Ορλάντο Μπλουμ – Ηθοποιός του Χόλυγουντ, γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του
ρόλους στους «Πειρατές της Καραϊβικής» και τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Όταν
διαγνώστηκε ως δυσλεξικός στο σχολείο, η μητέρα του τον ενθάρρυνε να αρχίσει μαθήματα
ζωγραφικής και θεάτρου.
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Τζον Φ. Κέννεντυ, Τζορτζ Ουάσινγκτον και Τζορτζ Ο. Μπους – Οι τρεις αυτοί Πρόεδροι
των ΗΠΑ πιστεύεται ότι ήταν δυσλεξικοί.

Τομ Κρουζ – Ο διάσημος ηθοποιός Τομ Κρουζ, πρωταγωνιστής μπλοκμπάστερ ταινιών
δράσης, διαγνώστηκε με δυσλεξία στα επτά του χρόνια, αλλά αυτό δεν τον σταμάτησε.
«Προσπαθούσα να συγκεντρωθώ σε αυτό που διάβαζα, μετά έφτανα στο τέλος της σελίδας
και δε θυμόμουν σχεδόν τίποτα από όσα είχα διαβάσει». Ο Τομ Κρουζ μεγάλωσε και πέτυχε,
παρά τη φτώχεια, τις συχνές μετακομίσεις, την ελλιπή εκπαίδευση και τη δυσλεξία. Χωρίς
αμφιβολία τον έσωσε το ταλέντο του στην υποκριτική, καθώς και η ακλόνητη επιμονή του να
υπερνικήσει τα προβλήματά του και να πετύχει. Τελικά, υιοθέτησε ιδιαίτερες τεχνικές ώστε
να μαθαίνει τις ατάκες του, καταλήγοντας ένας πολυβραβευμένος χολιγουντιανός σταρ!

Τζιμ Κάρεϊ – Ο δύο φορές βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός έγινε διάσημος μέσα από
πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες «Ντετέκτιβ Ζώων», «Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος» και
«Η Μάσκα», οι οποίοι τον καθιέρωσαν ως ένα κορυφαίο κωμικό ηθοποιό.

Γούπι Γκόλντμπεργκ – Κωμικός, πολιτική ακτιβίστρια και, πρόσφατα, παρουσιάστρια
εκπομπής στην τηλεόραση. Η Γούπι Γκόλντμπεργκ είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους
που έχουν κερδίσει βραβείο Όσκαρ, Γκράμι, Τόνυ και Έμμυ.
Στίβεν Σπίλμπεργκ – Μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην ιστορία του
κινηματογράφου, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, είναι ίσως ο πιο γνωστός σκηνοθέτης του Χόλυγουντ
και ένας από τους πλουσιότερους δημιουργούς ταινιών στον κόσμο. Είναι νικητής τριών
βραβείων Όσκαρ, τριών Χρυσών Σφαιρών, τεσσάρων βραβείων Έμμυ και η λίστα
συνεχίζεται!
Γουώλτ Ντίσνεϋ – Έκτισε την αυτοκρατορία Disney με τον αδελφό του και είναι υπεύθυνος
για την ανάπτυξη των κινουμένων σχεδίων.
Τζον Λένον – Τραγουδιστής των Beatles τη δεκαετία του 1960 και τραγουδοποιός

Τζέιμι Όλιβερ – Επαγγελματίας σεφ, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και τηλεοπτική
προσωπικότητα. Άφησε το σχολείο στα 16 και γρήγορα κατάφερε να ανελιχθεί σε επικεφαλή
σεφ.

Ρίτσαρντ Μπράνσον – Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Virgin, δεν πέρασε
εύκολα σχολικά χρόνια. Στην πραγματικότητα, το σχολείο ήταν κάτι σαν εφιάλτης για αυτόν.
Οι βαθμοί του στα διαγωνίσματα ήταν εξαιρετικά χαμηλοί και το μέλλον του δεν
προμηνυόταν σπουδαίο. Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που του προκαλούσε η
διαγνωσμένη του δυσλεξία, η χαρισματική του προσωπικότητα και το επιχειρηματικό του
ταλέντο τον οδήγησε στην επιτυχία.

•
•
•

Αθλητές: Μοχάμεντ Άλι, Μάτζικ Τζόνσον
Σχεδιαστές: Τόμι Χίλφιγκερ
Εφευρέτες: Τόμας Έντισον
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Υπάρχουν πολλές άλλες προσωπικότητες που δεν άφησαν τη δυσλεξία να σταθεί εμπόδιο
στην επιτυχία τους, μεταξύ των οποίων:
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Πολλοί άλλοι εκτελεστικοί διευθυντές έχουν αναγνωρίσει τη δυσλεξία τους,
συμπεριλαμβανομένου του Μπιλ Γκέιτς, του Τσαρλς Σουάμπ, του Τεντ Τέρνε, του Χένρυ
Φορντ, κ.ά.

•
•
•
•

Πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες: Τζωρτζ Σμιθ Πάττον, Κάρολος ΙΣΤ΄ Γουσταύος
Ηθοποιοί και τραγουδιστές: Κιάνου Ριβς, Κίρα Νάιτλι, Βινς Βον, Σερ, Χάρι
Μπελαφόντε, Νάιτζελ Κέννεντι
Επιστήμονες: Μάικλ Φαραντέι, Πιερ Κιουρί
Συγγραφείς: Αγκάθα Κρίστι, Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, Γκυστάβ Φλωμπέρ, Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν, Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς
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Πηγές:
• https://www.helenarkell.org.uk/about-dyslexia/famous-dyslexics.php
• https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-achievers/all-achievers/
• http://www.dyslexiaonline.com/basics/famous_dyslexics.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Νοητική Απεικόνιση
Παρακαλώ διαβάστε τη λέξη που βρίσκεται μέσα στο κουτί:
Τώρα, αν παρατηρήσετε το μυαλό σας, θα δείτε ότι έχετε μια νοητική εικόνα ενός
«βατράχου». Πώς μοιάζει ο «βάτραχός» σας; Περιγράψτε τον στον εαυτό σας.
Μπορεί να έχετε μια νοητική εικόνα ενός πράσινου βατράχου
πάνω σε ένα νούφαρο...
…ή ενός καφέ βατράχου μέσα στο γρασίδι,
…ή ενός λούτρινου βατράχου,

…ή του βατράχου από το Sesame Street …
Τώρα, ας δούμε πώς χρησιμοποιείτε τις νοητικές σας εικόνες, για να κατανοήσετε έννοιες…
Παρακαλώ διαβάστε την ακόλουθη ερώτηση όπως παρουσιάζεται:

Σελίδα
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Είδατε τον βάτραχο να πηδάει, μόλις διαβάσατε τη λέξη «πήδηξε»;
Άλλαξε η εικόνα, όταν διαβάσατε τη λέξη κτίριο;
Είδατε την πόρτα;

Παρακαλώ δώστε ένα όνομα στα συναισθήματα που εκφράζουν οι πιο κάτω εικόνες:

1.

2.

3.

4.

5.

Σελίδα
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6.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Θυμός
Αηδία
Φόβος
Χαρά
Λύπη
Έκπληξη

Σελίδα
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2.
3.
4.
5.
6.

ENOTHTA 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΙΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Παράδειγμα
Αίτιο:
Το παράθυρο
ήταν ανοικτό

Αποτέλεσμα:
Μπήκε κρύος
αέρας μέσα
στο σπίτι

Άσκηση 1. Αντιστοιχήστε το αίτιο με το αποτέλεσμα.
Αίτιο

Αποτέλεσμα

1. Το αυτοκίνητο πέρασε με κόκκινο. _______

A. Τα άλογα διψούσαν.

3. Οι μαθητές ήταν ήσυχοι στην τάξη. _______

Γ. Πεινούσε πολύ το μεσημέρι.

2. Ο Μανώλης έμεινε ξύπνιος μέχρι αργά. _______
4. Έβρεξε. _______

5. Η Λυδία δεν έφαγε πρωινό. _______
6. Έκανε πολλή ζέστη έξω. _______

7. Τα κορδόνια της Άννας δεν ήταν δεμένα. ______
8. Η βάρκα είχε μια διαρροή. _______

9. Το κουτάβι κυνηγούσε την ουρά του. _______

10. Υπήρχε πολύ νερό στην κατσαρόλα. _______

B. Έπεσε κάτω.

Δ. Νύσταζε την επόμενη μέρα.
E. Ξεχείλισε.

Στ. Όλοι γελούσαν.
Ζ. Βυθίστηκε.

H. Ο Χρίστος βράχηκε.

Θ. Ο δάσκαλος τους έδωσε βραβείο.

Ι. Ένα άλλο αυτοκίνητο το χτύπησε.

Σελίδα

Έχετε ποτέ σκεφτεί τι κάνει ένα ηφαίστειο να εκραγεί ή τι συμβαίνει
μετά; Το βιβλίο «Κίνδυνος! Ηφαίστεια» του Σέιμουρ Σιμόν περιγράφει
πολλές σχέσεις αίτιου και αποτελέσματος για την έκρηξη ηφαιστείων.
Όταν η θερμοκρασία κάτω από τον φλοιό της Γης ανεβαίνει,
δημιουργείται τόση θερμοκρασία που είναι αρκετή να λιώσει τα
πετρώματα και να τα μετατρέψει σε μάγμα. Κάποιες φορές αυτά τα
λιωμένα πετρώματα εκρήγνυνται μέσα από την επιφάνεια της γης, κάτι που προκαλεί την
εκτίναξη πετρών, στάχτης και τοξικών αερίων στην ατμόσφαιρα. Η λάβα που ρέει από το
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Άσκηση 2. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το πιο κάτω κείμενο και λύστε την άσκηση.

ηφαίστειο μπορεί να ρίξει δέντρα, να καταστρέψει σπίτια, ακόμη και ολόκληρες πόλεις.
Παρόλο που τα ηφαίστεια μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές, η έκρηξη ενός
ηφαιστείου μπορεί να δημιουργήσει καινούρια γη. Πολλές φορές αυτή η καινούρια γη έχει τη
μορφή ενός νησιού μέσα στον ωκεανό. Ίσως και να ζείτε σε έδαφος που έχει δημιουργηθεί
από ένα ηφαίστειο.
Συμπληρώστε και άλλα αποτελέσματα της ηφαιστειακής έκρηξης.
Αίτιο

Αποτελέσματα
Έκρηξη πέτρας και στάχτης
Εκτίναξη καυτής λάβας

Έκρηξη ηφαιστείου

Άσκηση 3. Διαβάστε τις πιο κάτω προτάσεις. Γράψτε ποιο πιστεύετε μπορεί να είναι το αίτιο
του κάθε αποτελέσματος.
1. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Η Ιωάννα έπεσε από τις σκάλες.

2. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Η οικογένεια αγόρασε ένα καινούριο αυτοκίνητο.

3. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Η γάτα γρατζούνισε τον Μιχάλη.

4. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Τα φώτα έσβησαν.

6. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Ο Γιάννης κέρδισε τον διαγωνισμό ορθογραφίας.

Σελίδα

Αποτέλεσμα: Το τρένο άργησε να φτάσει.
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5. Αίτιο: ____________________________________________________________________________

7. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Η καρέκλα έπεσε.

8. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Η Κατερίνα γέλασε δυνατά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Άσκηση 1.

Αίτιο

Αποτέλεσμα

1. Το αυτοκίνητο πέρασε με κόκκινο. ___Ι____

A. Τα άλογα διψούσαν.

3. Οι μαθητές ήταν ήσυχοι στην τάξη. ___Θ____

Γ. Πεινούσε πολύ το μεσημέρι.

2. Ο Μανώλης έμεινε ξύπνιος μέχρι αργά. ___Δ____
4. Έβρεξε. ___Η____

5. Η Λυδία δεν έφαγε πρωινό. ___Γ____

B. Έπεσε κάτω.

Δ. Νύσταζε την επόμενη μέρα.
E. Ξεχείλισε.

6. Έκανε πολλή ζέστη έξω. ___Α____

7. Τα κορδόνια της Άννας δεν ήταν δεμένα. ___Β____
8. Η βάρκα είχε μια διαρροή. ___Ζ____

9. Το κουτάβι κυνηγούσε την ουρά του. ___Στ____
10. Υπήρχε πολύ νερό στην κατσαρόλα. ___Ε____

Στ. Όλοι γελούσαν.
Ζ. Βυθίστηκε.

H. Ο Χρίστος βράχηκε.

Θ. Ο δάσκαλος τους έδωσε βραβείο.

Ι. Ένα άλλο αυτοκίνητο το χτύπησε.

Άσκηση 2.
Αίτιο

Αποτελέσματα
Έκρηξη πέτρας και στάχτης

Μπορεί να καταστραφούν πόλεις
Ρίχνονται κάτω δέντρα
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Καταστρέφονται σπίτια

Σελίδα

Έκρηξη ηφαιστείου

Εκτίναξη καυτής λάβας

Δημιουργείται νέα γη
Άσκηση 3.
Οι απαντήσεις των μαθητών θα διαφέρουν. Παραδείγματα σωστών απαντήσεων.
1. Αίτιο: ____________Η αδελφή της Ιωάννας άφησε μια μπάλα στις σκάλες_________________

Αποτέλεσμα: Η Ιωάννα έπεσε από τις σκάλες.

2. Αίτιο: ____________Ο κύριος Γιάννης είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο_________________
Αποτέλεσμα: Η οικογένεια αγόρασε ένα καινούριο αυτοκίνητο.
3. Αίτιο: ____________Ο Μιχάλης πείραζε τη γάτα._________________
Αποτέλεσμα: Η γάτα γρατζούνισε τον Μιχάλη.

4. Αίτιο: ____________Έγινε μια καταιγίδα χθες το βράδυ._________________
Αποτέλεσμα: Τα φώτα έσβησαν.

5. Αίτιο: ____________Το χιόνι μπλόκαρε τον σιδηρόδρομο._________________
Αποτέλεσμα: Το τρένο άργησε να φτάσει.

6. Αίτιο: ____________Ο Γιώργος διάβασε προσεκτικά την ορθογραφία του._________________

Αποτέλεσμα: Ο Γιάννης κέρδισε τον διαγωνισμό ορθογραφίας.
7. Αίτιο: ____________Πήδηξε από το τραπέζι._________________
Αποτέλεσμα: Η καρέκλα έπεσε.

8. Αίτιο: ____________Η αδερφή της Κατερίνας είπε ένα ανέκδοτο._________________

Σελίδα
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Αποτέλεσμα: Η Κατερίνα γέλασε δυνατά.

ENOTHTA 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Χάρτης Ιστορίας

Τίτλος: Η Χρυσομαλλούσα και τα τρία αρκουδάκια
Χαρακτήρες

Πλαίσιο

Χρυσομαλλούσα
Μπαμπάς Αρκούδος
Μαμά αρκούδα
Μικρό Αρκουδάκι

Μια φορά και έναν καιρό
Σπίτι στο δάσος

Πρόβλημα
Ενώ έλειπαν οι τρεις αρκούδες, η Χρυσομαλλούσα
μπήκε στο σπίτι τους
Σημαντικά γεγονότα
1. Η Χρυσομαλλούσα έφαγε ένα πιάτο σούπα
2. Η Χρυσομαλλούσα κάθισε σε μια καρέκλα και την έσπασε
3. Η Χρυσομαλλούσα ξάπλωσε πάνω σε ένα κρεβάτι και αποκοιμήθηκε
4. Οι αρκούδες επέστρεψαν σπίτι και βρήκαν το άδειο πιάτο, τη σπασμένη
καρέκλα και τη Χρυσομαλλούσα στο κερβάτι.
Αποτέλεσμα
Η Χρυσομαλλούσα άρχισε να τρέχει και δε γύρισε ποτέ πίσω

Δίδαγμα

Σελίδα

1

Πρέπει να σεβόμαστε την περιουσία των άλλων

Χάρτης Ιστορίας

Τίτλος: ________________________________

Πλαίσιο
Πού και πότε λαμβάνει χώρα η
ιστορία (μπορεί να αλλάξει στην
πορεία)

Χαρακτήρες
Οι χαρακτήρες της ιστορίας,
συμπεριλαμβανομένου του
πρωταγωνιστή, των οποίων τα
κίνητρα και πράξεις
κινητοποιούν την ιστορία

Πρόβλημα
Τι θέτει τα γεγονότα σε κίνηση; Ποιο πρόβλημα προέκυψε
ή ποια ήταν τα βασικά πρόσωπα στη συνέχεια;

Σημαντικά γεγονότα

Τα βασικά επεισόδια ή βήματα που δείχνουν την
εξέλιξη της κατάστασης

Αποτέλεσμα
Πώς λύθηκε το πρόβλημα; Επιτεύχθηκε ο στόχος;

Σελίδα
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Δίδαγμα
Το νόημα ή η σημασία της ιστορίας, το ηθικό δίδαγμα

Τίτλος: ________________________________
Χαρακτήρες

Πλαίσιο

Πρόβλημα

Σημαντικά γεγονότα

Αποτέλεσμα

3

Δίδαγμα

Σελίδα

Χάρτης ιστορίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΣΤ

1. ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ – ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Πηγή: https://www.k12reader.com/

Ο Λούις Κάρολ έγραψε την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» το 1865. Είναι η ιστορία ενός
κοριτσιού που ακολούθησε έναν λαγό και πέρασε κάποιες απίστευτες περιπέτειες. Πιο κάτω
είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Η Αλίκη κάθεται με την αδερφή της κοντά σε ένα ποτάμι.

«Έτσι λοιπόν αναλογιζόταν (όσο της ήταν δυνατόν να σκεφτεί, γιατί η ζεστή μέρα την έκανε
να νιώθει νυσταγμένη και αποχαυνωμένη), αν η ευχαρίστηση να πλέξει κανείς μια γιρλάντα
από μαργαρίτες άξιζε τον κόπο να την κάνει να σηκωθεί και να πάει να τις μαζέψει, όταν
ξαφνικά ένας Άσπρος Λαγός με ροζ μάτια πέρασε δίπλα της τρέχοντας.

Αυτό δεν ήταν κάτι το αξιοσημείωτο, κι η Αλίκη ούτε που παραξενεύτηκε όταν άκουσε τον
Λαγό να μονολογεί, «Ω θεέ μου! Ω θεέ μου! Έχω καθυστερήσει πολύ!» Όμως όταν ο Λαγός
έβγαλε κι ένα ρολόι μέσα από την τσέπη του γιλέκου του, κοίταζε την ώρα και ξανάρχισε να
τρέχει, η Αλίκη πετάχτηκε πάνω, γιατί σκέφτηκε αστραπιαία πως δεν είχε δει ποτέ λαγό με
τσέπη γιλέκου, και μάλιστα να βγαίνει από κει μέσα ένα ρολόι, και ξαναμμένη από περιέργεια,
πέρασε το λιβάδι τρέχοντας πίσω του, και μόλις που πρόλαβε να το δει να χώνεται σε μια
τεράστια τρύπα, κάτω από τον φράχτη. Χωρίς να χάσει λεπτό, η Αλίκη τον ακολούθησε!»

1. Αναφέρετε το αίτιο: Η Αλίκη δεν ήταν σίγουρη αν ήθελε να σηκωθεί για να μαζέψει

μαργαρίτες. Γιατί ένιωθε έτσι;
____________________________________________________________________________________________________________

2. Αναφέρετε το αποτέλεσμα: Ο Άσπρος Λαγός είχε ένα ρολόι και φορούσε ένα γιλέκο. Τι

αποτέλεσμα είχε αυτό στην Αλίκη;
____________________________________________________________________________________________________________

3. Αναφέρετε το αίτιο: Η Αλίκη ακολούθησε τον Άσπρο Λαγό. Τι ένιωθε που την έκανε να

ακολουθήσει τον Λαγό;

Σελίδα
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____________________________________________________________________________________________________________

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Οι απαντήσεις των εκπαιδευομένων θα ποικίλουν. Παραδείγματα σωστών απαντήσεων.

1. Αναφέρετε το αίτιο: Η Αλίκη νύσταζε.
2. Αναφέρετε το αποτέλεσμα: Άρχισε να σηκώνεται.

Σελίδα
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3. Αναφέρετε το αίτιο: Ήταν «ξαναμμένη από περιέργεια».

2. ΑΜΠΙΓΚΕΪΛ ΑΝΤΑΜΣ: ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ
Πηγή: https://www.k12reader.com/

Η Άμπιγκεϊλ Άνταμς (1744-1818) ήταν η γυναίκα ενός από τους Ιδρυτές των ΗΠΑ, του Τζον
Άνταμς. Καθώς συμμετείχε στο Κογκρέσο της Φιλαδέλφειας το 1776, η Άμπιγκεϊλ έγραφε στον
άνδρα της συχνά. Πιο κάτω είναι ένα μέρος του γράμματός της από τις 31 Μαρτίου 1776.
«Έχω ακούσει με χαρά ότι έχετε κηρύξει ανεξαρτησία. Και, παρεμπιπτόντως, στους
καινούριους νόμους που υποθέτω είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε, θέλω να θυμηθείτε
τις γυναίκες και να είστε πιο γενναιόδωροι και ευνοϊκοί απέναντί τους από τους προγόνους
σας. Μη βάλετε τόσο ανεξέλεγκτη δύναμη στα χέρια των συζύγων. Θυμηθείτε, όλοι οι άνδρες
θα ήταν τύραννοι, αν μπορούσαν. Αν δε δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στις γυναίκες,
είμαστε αποφασισμένες να υποκινήσουμε επανάσταση, και δε θα κρατηθούμε δέσμιες από
οποιουσδήποτε νόμους στους οποίους δεν έχουμε φωνή ή εκπροσώπηση.
Ότι οι άνδρες είναι από τη φύση τους τυραννικοί είναι μια αλήθεια τόσο καθιερωμένη που
δεν επιδέχεται αμφισβήτησης· όσοι από εσάς θέλετε να είστε ευτυχισμένοι, πρόθυμα
παραδώστε τον σκληρό τίτλο του αφέντη για τον πιο τρυφερό ρόλο του φίλου. Γιατί, τότε,
δεν αφαιρείτε από τα χέρια των μοχθηρών και των άνομων την εξουσία να μας
συμπεριφέρονται ταπεινωτικά και προσβλητικά χωρίς να τιμωρούνται; Οι άνδρες όλων των
ηλικιών με κοινή λογική αποστρέφονται αυτά τα έθιμα που μας αντιμετωπίζουν μόνο ως
υπηρέτριες του φύλου σας· αντιμετωπίστε μας λοιπόν ως πλάσματα που έχει θέσει η Θεία
Πρόνοια υπό την προστασία σας, και μιμούμενοι τον Παντοδύναμο χρησιμοποιήστε αυτή τη
δύναμη μόνο για την ευτυχία μας».
Τι προσπαθεί να πείσει τον άντρα της να κάνει η Άμπιγκεϊλ; Δώστε δύο παραδείγματα για το
πώς προσπαθεί να τον πείσει.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Σελίδα

____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Οι απαντήσεις των εκπαιδευομένων θα ποικίλουν. Παράδειγμα σωστής απάντησης.

Σελίδα
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Η Άμπιγκεϊλ Άνταμς θέλει να πείσει τον άντρα της να συμπεριλάβει την καλύτερη
μεταχείριση των γυναικών στους νόμους της νέας χώρας. Προσπαθεί να τον προειδοποιήσει
για τις συνέπειες αν «δε δοθεί η απαραίτητη προσοχή και σημασία στις γυναίκες». Οι
γυναίκες θα αρχίσουν τη δική τους επανάσταση. Επίσης, επικαλείται την κοινή λογική του,
λέγοντας ότι «οι άνδρες όλων των ηλικιών με κοινή λογική αποστρέφονται αυτά τα έθιμα…».

3. Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Πηγή: https://www.k12reader.com/

O Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Ουίνστον Τσώρτσιλ παρέδωσε μια ομιλία στη Βουλή
των Κοινοτήτων στις 4 Ιουνίου, 1940. Ο Τσώρτσιλ εξήγησε ότι η προσπάθεια της Βρετανίας
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν πήγαινε καλά και ότι ήταν πιθανή μια γερμανική εισβολή στη
Βρετανία. Χαρισματικός ομιλητής, ο Τσώρτσιλ ήξερε ότι πρέπει να πείσει τον βρετανικό λαό ότι
η νίκη θα ερχόταν μια μέρα. Όταν ο Τσώρτσιλ έκανε την ομιλία του, οι ΗΠΑ δεν είχαν ακόμη
μπει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλά για την ελπίδα του ότι ο «Νέος Κόσμος», δηλαδή οι ΗΠΑ,
θα έμπαιναν στον πόλεμο. Πιο κάτω είναι το τέλος της ομιλίας του.
«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι, αν όλοι πράξουν το καθήκον τους, αν τίποτε δεν
παραμεληθεί και αν γίνουν οι σωστές ρυθμίσεις, όπως γίνονται, θα αποδειχθούμε και πάλι
ικανοί να υπερασπιστούμε τη νησιωτική πατρίδα μας, να εκδιώξουμε τη θύελλα του πολέμου
και να επιβιώσουμε μπροστά στην απειλή της τυραννίας, για χρόνια αν είναι απαραίτητο,
μόνοι μας αν είναι απαραίτητο.
Σε κάθε περίπτωση αυτό θα προσπαθήσουμε να πράξουμε. Αυτή είναι η απόφαση της
κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητος – όλων τους, μέχρις ενός. Αυτή είναι η θέληση της
Βουλής και του έθνους.

Η Βρετανική Αυτοκρατορία και η Γαλλική Δημοκρατία, αλληλένδετες στον αγώνα και στην
ανάγκη τους, θα υπερασπιστούν μέχρι θανάτου το πάτριο έδαφός τους, συντρέχοντας ο ένας
τον άλλον σαν καλοί σύντροφοι, ως το τέλος της δύναμής τους.

Μολονότι μεγάλες εκτάσεις της Ευρώπης και πολλά παλαιά και φημισμένα κράτη έχουν πέσει
ή μπορεί να πέσουν στη λαβή της Γκεστάπο και όλου του μισητού μηχανισμού της ναζιστικής
κυριαρχίας, δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα αποτύχουμε.

Πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι τέλους, πρέπει να πολεμήσουμε στη Γαλλία, πρέπει να
πολεμήσουμε σε θάλασσες και ωκεανούς, πρέπει να πολεμήσουμε με ενισχυμένη
αυτοπεποίθηση και δύναμη στους αιθέρες, πρέπει να υπερασπιστούμε το Νησί μας, όποιο κι
αν είναι το κόστος. Πρέπει να πολεμήσουμε στις παραλίες, πρέπει να πολεμήσουμε στους
αγρούς και τους δρόμους, πρέπει να πολεμήσουμε στους λόφους. Δεν πρέπει ποτέ να
παραδοθούμε κι ακόμη κι αν-παρότι δεν το πιστεύω ούτε στιγμή- αυτό το Νησί ή ένα μεγάλο
μέρος του υποταχθεί και πεινάσει, τότε η Αυτοκρατορία μας πέρα από τις θάλασσες,
οπλισμένη και φυλασσόμενη από το βρετανικό στόλο, θα συνεχίσει τη μάχη μέχρι, με το
θέλημα του Θεού, ο Νέος Κόσμος με όλη τη δύναμη και την ισχύ του, θα προχωρήσει στη
διάσωση και την απελευθέρωση του παλιού.

Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/news/184717/oi-11-omilies-poy-allaxanton-kosmo-apo-ton-linkoln-os-ton-martin-loyther-kingk
Γιατί ο Τσώρτσιλ επαναλαμβάνει τη φράση «θα παλέψουμε» ξανά και ξανά; Πώς αυτό ενισχύει
τον βασικό σκοπό της ομιλίας του;

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Οι απαντήσεις των εκπαιδευομένων θα ποικίλουν. Παράδειγμα σωστής απάντησης.
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Ο Τσώρτσιλ χρησιμοποιεί την επανάληψη της φράσεις «θα παλέψουμε» για να δώσει έμφαση
και να δείξει πίστη. Στη σκοτεινή περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τσώρτσιλ πρέπει να
δηλώσει ξεκάθαρα ότι η Βρετανική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κερδίσει τον πόλεμο
με οποιοδήποτε κόστος. Κάνοντας τη δέσμευση να παλέψει σε οποιοδήποτε πιθανό χώρο,
κάνει ξεκάθαρο ότι η Βρετανία δε θα παραδοθεί ποτέ.

ENOTHTA 2 – KΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το ακόλουθο κείμενο και λύστε τις ασκήσεις.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πηγή: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

Τι καλούμε βιώσιμες πηγές ενέργειας; Βιώσιμες πηγές ενέργειας
θεωρούνται οι μορφές ενέργειας οι οποίες προέρχονται από
ανανεώσιμες πηγές (που αναπληρώνονται από τη φύση), όπως
είναι η ηλιακή ακτινοβολία, ο άνεμος, η βροχή και η γεωθερμία. Σε
αυτό τον ορισμό περιλαμβάνεται ο ηλεκτρισμός και η θερμότητα
που παράγεται από τον ήλιο, τον άνεμο, τον ωκεανό, το νερό, τη
βιομάζα (ενέργεια από τα φυτά), τη γεωθερμία (ενέργεια από το
εσωτερικό της γης) και τα βιοκαύσιμα και το υδρογόνο. Αυτές οι μορφές ενέργειας συνήθως
περιλαμβάνουν και τεχνολογίες που βελτιώνουν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.
Τα ορυκτά καύσιμα δε θεωρούνται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, επειδή η ανθρώπινη
κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων δημιουργεί μια μείωση σε αυτόν τον τύπο καυσίμου.

Ηλιακή ενέργεια. Η λατινική λέξη για τον ήλιο είναι «solar». Επομένως, η ηλιακή ενέργεια
είναι η ισχυρή πηγή ενέργειας που προέρχεται από τον ήλιο. Για δισεκατομμύρια χρόνια, ο
ήλιος παράγει ενέργεια. Υπολογίζεται ότι το ηλιακό φως που πέφτει στη Γη για μία ώρα, είναι
ικανό να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες όλων των ανθρώπων για έναν χρόνο! Το
φαντάζεστε;
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Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο είναι η διαδικασία της άμεσης χρήσης ηλιακής ενέργειας για
την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση συγκεκριμένων συσκευών. Ηλεκτρισμός
μπορεί επίσης να παραχθεί έμμεσα από γεννήτριες ατμού, οι οποίες χρησιμοποιούν ηλιακούς
θερμοσυλλέκτες για να ζεστάνουν ένα ρευστό λειτουργίας. Πώς ακριβώς λειτουργεί η ηλιακή
ενέργεια; Η ηλιακή ακτινοβολία συλλέγεται από παθητικά ηλιακά συστήματα για τη
θέρμανση ή ψύξη κτιρίων, από παθητικούς ηλιακούς θερμοσυλλέκτες και από συστήματα
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Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές ενέργειας, συνήθως θερμότητα και
ηλεκτρισμό. Ο Τζον Χέρσελ, ένας Βρετανός αστρονόμος στα 1830, χρησιμοποίησε έναν
ηλιακό συλλέκτη για να ψήσει το φαγητό του καθώς ήταν σε μια αποστολή εξερεύνησης
άγνωστου χερσαίου εδάφους στην Αφρική. Σήμερα, η χρήση της ηλιακής ενέργειας είναι ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι τη χρησιμοποιούν για πολλούς
σκοπούς: από το ζέσταμα του νερού στο σπίτι τους μέχρι τη θέρμανση χώρων σε κτίρια, από
την αποξήρανση αγροτικών προϊόντων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και για
τη θέρμανση της πισίνας τους!

συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας. Η θερμότητα του ήλιου χρησιμοποιείται για να παραχθεί
ατμός, ο οποίος στη συνέχεια στρέφει μια γεννήτρια η οποία παράγει ηλεκτρισμό.

Τα μειονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας είναι η μεγάλη έκταση γης που απαιτείται για να
συλλεχθεί, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση γης, καθώς και το υψηλό κόστος
κατασκευής.
Αιολική ενέργεια. Ο άνεμος ανήκει στις βιώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή είναι
ανεξάντλητος και θα υπάρχει όσο φωτίζει ο ήλιος τη Γη που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από
αυτόν. Ο άνεμος προκαλείται από την άνιση θέρμανση της επιφάνειας της Γης από τον ήλιο.
Σήμερα, η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται για να παράγει ηλεκτρισμό.

Η σύγχρονη χρήση των ανεμογεννητριών έχει τις απαρχές της στον 17ο αιώνα, όταν οι
Ολλανδοί χρησιμοποιούσαν την ενέργεια του ανέμου για να ανακτήσουν εκατοντάδες
χιλιάδες στρέμματα γης αποξηραίνοντας το δέλτα του ποταμού Ρήνου. Για τα επόμενα 300
χρόνια, η ενέργεια του ανέμου χρησιμοποιήθηκε για την άντληση νερού, το άλεσμα σιτηρών
και για το πριόνισμα ξύλων. Σήμερα, μέσα από τις εξελίξεις στον τομέα της αεροδυναμικής
και των σύνθετων υλικών, έχουν εφευρεθεί γεννήτριες που παράγουν ηλεκτρισμό από τον
άνεμο. Αυτές οι μηχανές ποικίλουν σε μέγεθος, αρχίζοντας από ένα μέτρο και φτάνοντας τα
εκατόν μέτρα σε διάμετρο δρομέα, και από εκατόν μέχρι χίλια κιλοβάτ σε ισχύ εξόδου.
Το κόστος της αιολικής ενέργειας καθορίζεται από το κόστος εγκατάστασης της
ανεμογεννήτριας και του ποσού ενέργειας που παράγεται. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από τον άνεμο αυξάνεται σε όλο τον κόσμο.

Βιομάζα. Oργανικό υλικό που έχει αποθηκεύσει ηλιακή ενέργεια με τη μορφή χημικής
ενέργειας, θεωρείται βιομάζα. Αυτού του είδους το καύσιμο περιλαμβάνει ξύλο, υπολείμματα
ξυλείας, άχυρο, λίπασμα, ζαχαροκάλαμο και υποπροϊόντα από διάφορες γεωργικές
διαδικασίες.
Μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, η χλωροφύλλη στα φυτά, με τη βοήθεια της
ενέργειας του ήλιου, μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα από το νερό και τον αέρα σε
υδατάνθρακες (ενώσεις άνθρακα, υδρογόνου και οξυγόνου). Όταν καίγονται αυτοί οι
υδατάνθρακες, μετατρέπονται πάλι σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό και απελευθερώνουν
την ενέργεια του ήλιου.

Το ποσό της διαθέσιμης ενέργειας του νερού καθορίζεται από τη ροή του νερού και την
πτώση του νερού. Αυτός είναι ένας από τις πιο παλιούς τρόπους αξιοποίησης μιας πηγής
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Υδροηλεκτρική ενέργεια. H υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια καθαρή, ανανεώσιμη πηγή
ενέργειας η οποία μετατρέπει την κινητική ενέργεια του νερού (το οποίο λειτουργεί ως
αποθηκευμένη ενέργεια) σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας γεννήτριας.
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Παράλληλα με την τυπική διαδικασία της καύσης, η βιομάζα μπορεί να μετατραπεί σε υγρά
καύσιμα ή σε καύσιμα αέρια με μια διαδικασία που αποκαλείται «αεριοποίηση». Οι
επιστήμονες διερευνούν ποια φυτά προσφέρονται για καλύτερη παραγωγή ενέργειας.
Διερευνούνται επίσης πιο αποτελεσματικοί και καθαροί τρόποι για τη χρήση της βιομάζας.

ενέργειας από τους ανθρώπους. Μάλιστα, οι νερόμυλοι άρχισαν να χρησιμοποιούνται
περισσότερο από 2000 πριν.
Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παραχθεί από τους ωκεανούς από μετατροπή της
παλιρροϊκής ενέργειας, της ενέργειας των κυμάτων, της ωκεάνιας θερμικής ενέργειας, της
ενέργειας των ωκεάνιων ρευμάτων, των ωκεάνιων ανέμων και της ωσμωτικής ενέργειας.

Υπάρχουν ωστόσο και μειονεκτήματα. Ένα μειονέκτημα είναι ότι τα φράγματα που
δημιουργούνται στις κοίτες των ποταμών διαταράσσουν τη φυσική άγρια ζωή της περιοχής.
Επίσης, οι παλιρροϊκές μονάδες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να
δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη θαλάσσια ζωή, αφού διαταράσσουν το χρονικό
διάστημα ανάμεσα στις υψηλές και χαμηλές παλίρροιες, ενώ τα πλοία μπορεί να μείνουν
καθηλωμένα σε χαμηλές παλίρροιες.

Γεωθερμική ενέργεια. Η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια που προέρχεται από τη
θερμότητα της γης, χρησιμοποιείται ως μια αποτελεσματική πηγή θερμότητας σε μικρής
κλίμακας εφαρμογές, όπως είναι τα θερμοκήπια. Αυτού του είδους η θερμότητα μπορεί να
βρεθεί σχεδόν οπουδήποτε, από το χώμα στις πίσω αυλές μας μέχρι σε απομακρυσμένα
πηγάδια σε χώρες όπως η Ινδονησία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μεταλλικό νερό ζεσταίνεται από τη γη. Η χρήση της
γεωθερμικής ενέργειας δεν κοστίζει, είναι βιώσιμη και δεν βλάπτει το περιβάλλον.

Άσκηση 1. Χρησιμοποιήστε τις λέξεις σε προτάσεις. Υπογραμμίστε τη λέξη που

χρησιμοποιήσατε.

έδαφος ___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
τροχιά ___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
σύγχρονη _______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
απομακρυσμένα ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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προέρχεται ______________________________________________________________________________________________

Άσκηση 2. Τι σημαίνει στο κείμενο η λέξη «χερσαίος», που συναντούμαι και σε άλλες λέξεις
όπως «χερσόνησος» και «χερσότοπος»;

____________________________________________________________________________________________________________

Ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Άρης είναι χερσαίοι πλανήτες, επειδή είναι οι πιο κοντινοί στη Γη
όσον αφορά την πυκνότητα και τη σύνθεση

Άσκηση 3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Βάλτε Χ μπροστά από τη σωστή απάντηση)
1. Τι προκαλεί τον άνεμο;

 α. Η ξαφνική αλλαγή στη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μέρας

 β. Τα σύννεφα που κινούνται κυκλικά στην ατμόσφαιρα

 γ. Η άνιση θέρμανση της επιφάνειας της Γης από τον ήλιο
 δ. Όλα τα πιο πάνω

2. Σύμφωνα με το κείμενο, η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται για όλους αυτούς τους λόγους
εκτός από:
 α. Θέρμανση των σπιτιών

 β. Θέρμανση χώρων σε κτίρια

 γ. Αποξήρανση γεωργικών προϊόντων

 δ. Θέρμανση σάουνας
 ε. Θέρμανση πισινών

 β. άχυρο, ζαχαροκάλαμο και λίπασμα
 γ. λίμνη, ρεύμα και νερό ποταμού
 δ. Υποπροϊόντα γεωργίας

Σελίδα

 α. ξύλο και απόβλητα ξυλείας
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3. Σύμφωνα με το κείμενο, η βιομάζα περιλαμβάνει:

Άσκηση 4. Λεπτομερής απάντηση (απαντήστε με ολοκληρωμένες προτάσεις)

1. Διαλέξτε μια μορφή βιώσιμης ενέργειας που περιγράφεται στο κείμενο. Γράψτε μια
περίληψη για αυτόν τον τύπο ενέργειας. Συμπεριλάβετε έναν ορισμό και
πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα.
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι βιώσιμες μορφές ενέργειας;

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Ψάξτε τη λέξη «βιώσιμος» στο λεξικό. Τι άλλου είδους πράγματα είναι βιώσιμα εκτός από
την ενέργεια; Εξηγήστε την απάντησή σας.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Άσκηση 2.
Σημαίνει αυτός που βρίσκεται στην ξηρά.

Άσκηση 3.
1. δ

2. δ

3. α, β, δ

Άσκηση 4. Λεπτομερής απάντηση

Σελίδα
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1. Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει μια μορφή βιώσιμης ενέργειας και συνοψίζει αναφέροντας
έναν ορισμό, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.
2. Οι βιώσιμες μορφές ενέργειας είναι σημαντικές, γιατί υπάρχει μια συνεχής πηγή ενέργειας
η οποία είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.
3. Ο εκπαιδευόμενος αναζητεί τη λέξη «βιώσιμος» και αναφέρει και άλλα πράγματα τα
οποία είναι βιώσιμα εκτός από τις μορφές ενέργειας.

ENOTHTA 2

ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΑΣ –
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι ενήλικες θα πρέπει να προσπαθήσουν να αναπτύξουν
τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής
τους, καθώς και τις γενικότερες διανοητικές τους
δεξιότητες, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
πληροφορίες, να εκφράζουν τις απόψεις και τις ιδέες
τους και να αναλαμβάνουν δράση για επίλυση
προβλημάτων και για τη δημιουργία μελλοντικών
ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη.
Η επίτευξη των στόχων που θέτουν οι ενήλικες όσον αφορά την
προσωπική τους ανάπτυξη, τους δίνει τη δυνατότητα να
εκπληρώσουν τους ρόλους τους στην κοινωνία ως εργαζόμενοι και
ως μέλη της οικογένειας και της κοινότητας.

Κατανόηση

• Η ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να
αντιλαμβανόμαστε το νόημα του γραπτού και του
προφορικού λόγου
περίληψη
αλληλουχία
εξαγωγή συμπερασμάτων
σύγκριση και αντίθεση
αναστοχασμός
συσχετισμός με την
υπάρχουσα γνώση
• επίλυση προβλημάτων
•
•
•
•
•
•

• διάκριση μεταξύ δεδομένων
και άποψης
• εύρεση της κύριας ιδέας,
των βασικών γεγονότων και
των λεπτομερειών
• γνώση συγκεκριμένων
στρατηγικών κατανόησης

Στρατηγικές ανάγνωσης
Πρόβλεψη

Νοερή απεικόνιση

Προσπαθήστε να βρείτε τι
μπορεί να συμβεί μετά

Φανταστείτε τους ανθρώπους,
τα μέρη και τα γεγονότα που
περιγράφονται

Ερωτήσεις

Αποσαφήνιση

Κάντε ερωτήσεις για
αυτά που διαβάζετε

Διερευνήστε. Εντοπίστε
τα κύρια σημεία
και κάντε περίληψη.

Σύνδεση

Συνδέστε αυτά που διαβάζετε με
άλλα κείμενα και με τον
πραγματικό κόσμο

Αξιολόγηση

Αξιολογήστε την ιστορία
και τις πράξεις
των χαρακτήρων.

Χάρτης Ιστορίας
Πλαίσιο

Χαρακτήρες

Πρόβλημα

Σημαντικά γεγονότα

Αποτέλεσμα

Δίδαγμα

Η αρχή του αιτίου-αποτελέσματος
Αίτιο:
Το παράθυρο
ήταν ανοικτό

Αποτέλεσμα:
Μπήκε κρύος
αέρας στο
σπίτι

Διάγραμμα K-W-L
K
Γνωρίζω
(What I
Know)

W
Θέλω να
μάθω
(What I
Want to
Know)

Κατηγορίες πληροφοριών
που περιμένω να
χρησιμοποιήσω

L
Έχω μάθει
(What I
Learned)

Γραφικά διαγράμματα
Κατηγορίες και Ιεραρχίες

Εκτελεστικός διευθυντής
Ομάδα
οικονομικών

Ομάδα τεχνικών

Ομάδα
ανθρώπινου
δυναμικού

Οικονομικός
διευθυντής

Τεχνικός
διευθυντής

Διευθυντής
ανθρώπινου
δυναμικού

Βοηθός
διευθυντής

Βοηθός
διευθυντής

Βοηθός
διευθυντής

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Γραφικά διαγράμματα
Κατηγορία
πλάνου

Τι πληρώνετε
εσείς

Χάλκινο

Τι πληρώνει η
ασφαλιστική
εταιρεία
60%

Χρυσό

80%

20%

Ασημένιο
Πλατινένιο

40%

70%

30%

90%

10%

Διάγραμμα χρόνου

Σύγκριση δεδομένων

Ενήλικας
βάτραχος

Αυγά

Βατραχάκι

Γυρίνος

Γραφικά διαγράμματα
Κοιτάζω το
μενού

Πεινάω
πολύ;

Ναι
Παραγγέλνω
ορεκτικό

Όχι

Συμπεριλα
μβάνεται η
σαλάτα;

Όχι

Παραγγέλν
ω ορεκτικό

Ναι
Επιλέγω
σάλτσα για τη
σαλάτα

Διαγράμματα ροής- βήματα μιας διαδικασίας

Νοερή απεικόνιση
βάτραχος
Ο βάτραχος
πήδηξε
μέσα στο κτίριο
όταν άνοιξαν οι πόρτες.
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1.1.

Θέμα ενότητας

Η ενότητα αυτή εστιάζει σε διαστάσεις που έχουν να κάνουν με την αδυναμία απόκτησης
μαθηματικών δεξιοτήτων που είναι ανάλογες με την ηλικία, τη διανοητική ανάπτυξη και την
εκπαίδευση που λαμβάνει το άτομο. Ακόμη και με υπολογιστικές μηχανές, τα άτομα με
χαμηλό επίπεδο αριθμητικών ικανοτήτων δυσκολεύονται πολύ ή δεν μπορούν να λύσουν
απλά καθημερινά προβλήματα, επειδή δεν έχουν αρκετή αντίληψη ώστε να ερμηνεύσουν
προβλήματα ή να τα αναλύσουν. Τα χαμηλά επίπεδα αριθμητικών ικανοτήτων
χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην νοητική απεικόνιση, την οπτική-χωρική αντίληψη, την
επεξεργασία και τη διάκριση, το μέτρημα, την αναγνώριση μοτίβων, την εργαζόμενη μνήμη
για αριθμούς, την ανάκληση γεγονότων και διαδικασιών που έχει μάθει το άτομο, τις
κατευθύνσεις, την ταχύτητα ποσοτικής επεξεργασίας, τις κιναισθητικές ακολουθίες και την
αντίληψη του χρόνου.

Όλα τα πιο πάνω προβλήματα είναι ένα σύνδρομο ή ένα σύνολο χαρακτηριστικών που
χαρακτηρίζονται από χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, παρά την καλή ικανότητα στην
ομιλία, την ανάγνωση και τη γραφή. Μερικές φορές, οι δυσκολίες στα μαθηματικά υπάρχουν
παράλληλα με άλλες μαθησιακές δυσκολίες.
Τα άτομα με δυσκολίες στα μαθηματικά συχνά χάνουν το μέτρημα καθώς μετρούν,
δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν και να ανακαλέσουν πράξεις πρόσθεσης και
πολλαπλασιασμού, καθώς και να εφαρμόσουν μαθηματικές διαδικασίες και κανόνες. Τείνουν
να εξασκούνται και να μαθαίνουν μαθηματικά, αλλά ξεχνούν γρήγορα και δεν τα πηγαίνουν
καλά στα τεστ. Η κακή μνήμη στα μαθηματικά προκαλεί εκνευρισμό και άγχος και κάνει τα
άτομα να αποφεύγουν ό,τι έχει να κάνει με τα μαθηματικά.
Οι δυσκολίες στα μαθηματικά έχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά συμπτώματα που
εκδηλώνονται τόσο στο περιβάλλον του σπιτιού όσο και στην εργασία. Πιο κάτω ακολουθεί
μια παρουσίαση των συμπτωμάτων.

•
•
•
•
•

Δυσκολεύεται στις νοερές μαθηματικές πράξεις, δίνει λάθος ρέστα ή χρειάζεται
υπολογιστική για να υπολογίσει ένα φιλοδώρημα
Αργεί συχνά, κάποτε χάνει σημαντικές εκδηλώσεις
Δυσκολεύεται να θυμάται ονόματα
Συχνά οδηγεί πολύ γρήγορα ή πολύ αργά ή υπολογίζει πολύ λάθος πόσο θα του πα΄ρει
να φτάσει κάπου
Πρέπει να γράψει έναν αριθμό τηλεφώνου αμέσως για να τον θυμάται
Χάνεται εύκολα, συχνά βάζει σε λάθος μέρος τα αντικείμενα μέσα στο σπίτι

Σελίδα
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Οι χρηματικές συναλλαγές, οι αυτοσχέδιες κατασκευές ή ακόμη και ένα απλό παιχνίδι με
μπάλα μπορεί να γίνουν δύσκολα λόγω των δυσκολιών στα μαθηματικά. Στο σπίτι, το άτομο
μπορεί να παρουσιάζει τα ακόλουθα συμπτώματα:

•
•
•
•

Δυσκολεύεται να κρατήσει το σκορ σε παιχνίδια, συχνά δε θυμάται ποιου είναι η σειρά
να παίξει
Αργεί να πει την ώρα σε ένα αναλογικό ρολόι
Έχει φτωχή μνήμη σε ό,τι έχει να κάνει με αριθμούς, όπως ημερομηνίες
Δυσκολεύεται να μάθει βήματα χορού ή οτιδήποτε μπορεί να περιλαμβάνει ακολουθία
κινήσεων

Ακόμη και αν η δουλειά σας δεν περιλαμβάνει μαθηματικά άμεσα, μπορεί να χρειαστεί να
έρθετε σε επαφή με αυτά. Τα άτομα με δυσκολίες στα μαθηματικά μπορεί να παρουσιάζουν
τα εξής συμπτώματα στην εργασία:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγχώνονται στη σκέψη ότι θα πρέπει να κάνουν μαθηματικές πράξεις στη δουλειά
χωρίς να το περιμένουν
Δυσκολεύονται να διαχειρίζονται χρήματα ή να παρακολουθούν τα οικονομικά τους
Συχνά τους τελειώνει ο χρόνος πριν να ολοκληρώσουν μια εργασία ή δεν τα
καταφέρνουν να προγραμματίσουν όλα τα πράγματα που πρέπει να γίνουν
Δυσκολεύονται να κατανοήσουν γραφικές παραστάσεις ή διαγράμματα
Δυσκολεύονται να κατανοήσουν προφορικές μαθηματικές εξισώσεις, ακόμη και πολύ
απλές
Αφήνουν πίσω αριθμούς ή τους αντιστρέφουν, όταν διαβάζουν μια μεγάλη λίστα ή ένα
λογιστικό φύλλο
Δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τύπους στο Excel
Χρησιμοποιούν τα δάκτυλά τους για να μετρήσουν
Συχνά βρίσκουν διαφορετικές απαντήσεις στο ίδιο μαθηματικό πρόβλημα, πρέπει να
ελέγχουν τις πράξεις ξανά και ξανά
Δυσκολεύονται να θυμούνται μαθηματικούς κανόνες ή χρονοδιαγράμματα

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν στιγμές που η κατάσταση των ατόμων με αυτές τις
δυσκολίες μπορεί να παρουσιάσει ξαφνική επιδείνωση, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή
τους και στο σπίτι και στη δουλειά.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του εργαστηρίου για τις δυσκολίες στα μαθηματικά, πρέπει
να ληφθούν υπόψη διάφορα στοιχεία, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στα αποτελέσματα
που επιδιώκονται με το πέρας της ενότητας. Θα αναφέρουμε μερικά, αλλά ανάλογα με τη
σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευόμενων, το επίπεδο εκπαίδευσής τους, την κοινωνική
προσαρμοστικότητά και την ηλικία τους, ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να λάβει υπόψη του και
επιπλέον στοιχεία, σύμφωνα με την προσωπική του πείρα στην πραγματοποίηση
εκπαιδεύσεων:
•

Ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ειλικρίνειας.
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Ανάλυση αναγκών εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ
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1.2.

•

•

•

1.3.

Πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά και να είναι έτοιμος/η να βοηθήσει τους
εκπαιδευόμενους να λύσουν τα τεστ – η δυσαριθμησία συνδυάζεται συχνά με δυσλεξία
ή δυσγραφία, ή και τα δύο, κάτι που δυσκολεύει την κατανόηση των ερωτήσεων. Για
τον λόγο αυτό, η έγκαιρη παροχή βοήθειας, η προσωπική προσέγγιση και η
ενσυναίσθηση είναι βασικής σημασίας για τα τεστ, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση
για τη δημιουργία εξατομικευμένων μεθόδων που θα περιορίσουν τον αρνητικό
αντίκτυπο των δυσκολιών στα μαθηματικά.
Αν οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν συμμετάσχει στα τεστ των δύο πρώτων ενοτήτων,
προτείνουμε να τους δώσετε και τα εν λόγω τα τεστ μαζί αυτά της παρούσας
ενότητας. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για τον εκπαιδευόμενο και
θα είστε σε θέση να προτείνετε ένα σύνολο μέτρων.
Στα κεφάλαιο θα βρείτε συνδέσμους με διαδικτυακά τεστ· χρησιμοποιήστε τα εφόσον
έχετε τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές και οι εκπαιδευόμενοι έχουν καλή γνώση
υπολογιστών και αγγλικών. Να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει περιορισμός χρόνου στα
τεστ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Κάθε ενότητα της μεθοδολογίας θέτει κάποιους φιλόδοξους στόχους:

Σελίδα
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1. Εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στην ουσία του προβλήματος που εξετάζεται,
στους πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί και τους κινδύνους
που μπορεί να περιλαμβάνει
2. Ικανότητα για προσδιορισμό του προβλήματος με ικανοποιητική ακρίβεια
3. Πρόταση ενός συστήματος μέτρων για περιορισμό του αρνητικού αντικτύπου των
δυσκολιών στα μαθηματικά

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
2.1.

Μερικές επιπλέον πληροφορίες για τις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά

Οι δυσκολίες στα μαθηματικά μπορεί να είναι το αποτέλεσμα φτωχής ή ανεπαρκούς σχολικής
εκπαίδευσης, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι κληρονομικές. Αυτές οι δυσκολίες
δε σχετίζονται με το επίπεδο ευφυΐας του παιδιού και τις μεθόδους διδασκαλίας που
χρησιμοποιούνται. Η δυσκολία έγκειται στην αδυναμία ερμηνείας αριθμητικών συμβόλων
και μαθηματικών πράξεων, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση. Το
άτομο που έχει δυσαριθμησία μπερδεύει τους αριθμούς και τα σύμβολα και δεν μπορεί να
κάνει νοερές μαθηματικές πράξεις ή να δουλέψει με αφηρημένες έννοιες. Τα άτομα αυτά
δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν εργασίες και ιδιαίτερα εργασίες που έχουν να κάνουν με
αριθμούς.
Διάφορες έρευνες έδειξαν ότι, κατά μέσο όρο, 25% των ενηλίκων αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα με μαθηματικές πράξεις, χωρίς διάκριση στο φύλο. Την ίδια στιγμή, η ροή των
αριθμών στην καθημερινή ζωή αυξάνεται – λογαριασμοί, φόροι, εκπτώσεις, τόκοι, κ.λπ.
Διάφορες δουλειές απαιτούν σύγκριση ανάμεσα σε γραφικές παραστάσεις ή διαγράμματα.
Πολλοί ενήλικες που βιώνουν τέτοιες δυσκολίες τις υποτιμούν ή, αντίθετα, ντρέπονται για
αυτές.

2.2.

Οι διάφοροι τρόποι εκδήλωσης των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά

Εστίαση (συγκέντρωση): Δεξιότητα που σχετίζεται με την έκπτωση των γνωστικών
λειτουργιών. Η δομική ανεπάρκεια στις συνδέσεις αυτές των νευρωνικών δικτύων σχετίζεται
επίσης με τη συγκέντρωση, η οποία επηρεάζει την οξυδέρκεια της σκέψης, κάνοντάς το πιο
δύσκολο για το άτομο να χρησιμοποιήσει μαθηματικά και οδηγώντας σε δυσκολίες στους
υπολογισμούς.

Βραχύχρονη μνήμη: Η ικανότητα να διατηρείται μικρή ποσότητα πληροφοριών για ένα μικρό
χρονικό διάστημα. Αυτή η νοητική δυσκολία εξηγεί την αδυναμία πραγματοποίησης

Σελίδα

Εργαζόμενη μνήμη: Η συγκεκριμένη γνωστική δεξιότητα αναφέρεται στην προσωρινή
αποθήκευση και την ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών ώστε να ολοκληρωθούν σύνθετες
εργασίες. Κάποιες δυσκολίες ως αποτέλεσμα αυτού μπορεί να είναι ότι τα άτομα
δυσκολεύονται να ακολουθήσουν οδηγίες, ξεχνάνε οδηγίες και εργασίες, έχουν χαμηλό
κίνητρο, ελλιπείς αναμνήσεις, αφαιρούνται εύκολα, δε θυμούνται αριθμούς και καθυστερούν
στους νοερούς μαθηματικούς υπολογισμούς.
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Διάσπαση προσοχής: Αυτή η δεξιότητα είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει την ταυτόχρονη
εκτέλεση πολλών εργασιών. Οι ενήλικες με δυσκολίες στα μαθηματικά παρουσιάζουν
προβλήματα στην ανταπόκριση σε ένα ερέθισμα, επειδή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, η
προσοχή τους διασπάται με άσχετα ερεθίσματα και κουράζονται εύκολα. Ακόμη, μπορούν να
παρουσιαστούν προβλήματα στους λογικούς συλλογισμούς.

μαθηματικών εργασιών. Οι δυσκολίες εμφανίζονται όταν τα άτομα κάνουν υπολογισμούς ή
προσπαθούν να λύσουν μαθηματικά προβλήματα. Αυτό σχετίζεται επίσης με την αδυναμία να
θυμούνται αριθμούς ή πίνακες πολλαπλασιασμού.
Ανάκληση: Αφορά την ικανότητα για ανάκληση μιας λέξης ή ενός αριθμού για να
χρησιμοποιηθεί αργότερα. Οι ενήλικες δυσκολεύονται να θυμηθούν αριθμούς, επειδή η
ικανότητά τους να επεξεργάζονται πληροφορίες είναι ανεπαρκής.

Προγραμματισμός: Χαμηλά επίπεδα στη συγκεκριμένη γνωστική δεξιότητα υπονοούν
δυσκολίες στον προγραμματισμό και την κατανόηση της σημασίας αριθμών και ασκήσεων.
Αυτή η αδυναμία για πρόβλεψη γεγονότων ή αποτελεσμάτων εμποδίζει τον μαθητή/τρια από
το να ολοκληρώσει σωστά την άσκηση.
Ταχύτητα επεξεργασίας: Αυτό σχετίζεται με τον χρόνο που χρειάζεται ο εγκέφαλός μας για να
λάβει πληροφορίες (π.χ. έναν αριθμό, μια μαθηματική εξίσωση, ένα πρόβλημα), να τις
κατανοήσει και να ανταποκριθεί σε αυτές. Κάποιοι ενήλικες δεν έχουν δυσκολίες στο να
ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία γρήγορα και αυτόματα, ενώ άλλοι που έχουν δυσκολία
στην ταχύτητα επεξεργασίας χρειάζονται περισσότερο χρόνο και ενέργεια για να
επεξεργαστούν τις πληροφορίες.

2.3.

Τύποι μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά

Τα συμπτώματα μπορούν να ενταχθούν σε πέντε κατηγορίες δυσκολιών στα μαθηματικά:

Λεκτική: Χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην ανάκληση και κατανόηση μαθηματικών εννοιών
που παρουσιάζονται προφορικά. Οι ενήλικες με αυτού του τύπου τη δυσαριθμησία είναι σε
θέση να διαβάσουν ή να γράψουν αριθμούς, αλλά δυσκολεύονται να τους αναγνωρίσουν
όταν παρουσιάζονται προφορικά.
Πρακτογνωστική: Αυτού του τύπου η δυσκολία χαρακτηρίζεται από αδυναμία στη
μετάφραση μιας αφηρημένης μαθηματικής έννοιας σε μια πραγματική έννοια. Οι ενήλικες με
αυτή τη δυσκολία μπορούν να κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες, αλλά δυσκολεύονται να
απαριθμήσουν, να συγκρίνουν και να κάνουν μαθηματικές εξισώσεις.

Ιδεογνωστική: Δυσκολία στους νοερούς υπολογισμούς και στην κατανόηση μαθηματικών
εννοιών. Τα άτομα με αυτή τη δυσκολία μπορεί επίσης να δυσκολεύονται να θυμηθούν
μαθηματικές έννοιες αφού τις έχουν μάθει.

Σελίδα

Γραφολογική: Δυσκολία στη γραφή μαθηματικών συμβόλων. Ενήλικες με αυτού του είδους τη
δυσκολία μπορούν να καταλάβουν μαθηματικές έννοιες, αλλά δεν έχουν την ικανότητα να
διαβάσουν, να γράψουν ή να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα σύμβολα.
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Λεξιλογική: Δυσκολία στην ανάγνωση και κατανόηση μαθηματικών συμβόλων και αριθμών,
καθώς και μαθηματικών εξισώσεων. Ένας ενήλικας με λεξιλογική δυσκολία στα μαθηματικά
μπορεί να καταλάβει έννοιες που παρουσιάζονται προφορικά, αλλά μπορεί να δυσκολεύεται
να τις διαβάσει.

Λειτουργική: Εκδηλώνεται με δυσκολία στην πραγματοποίηση γραπτών ή προφορικών
μαθηματικών πράξεων ή υπολογισμών. Ένα άτομο με λειτουργική δυσκολία είναι σε θέση να
κατανοήσει τους αριθμούς και τις σχέσεις μεταξύ αριθμών, αλλά δυσκολεύεται να
διαχειριστεί αριθμούς και σύμβολα κατά τη διάρκεια των πράξεων.

2.4.

Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά

Σελίδα
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Στόχος της παρούσας ενότητας δεν είναι η κάλυψη των μαθησιακών κενών, αλλά ο
περιορισμός του αντικτύπου των δυσκολιών στα μαθηματικά μέσω ενός συνδυασμού
ασκήσεων. Οι ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα για καταπολέμηση των δυσκολιών στα
μαθηματικά είναι πολλές· εμείς παρέχουμε μόνο ένα μικρό μέρος από αυτές. Μπορείτε να
συνδυάσετε ασκήσεις από διάφορες ενότητες, αλλά και να κάνετε δικές σας ασκήσεις. Οι
εισηγήσεις εδώ είναι απλά μια κατευθυντήρια γραμμή και δεν εξαντλούν το θέμα. Η διάρκεια
είναι επίσης ενδεικτική και εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας και τα πιθανά προβλήματα
που θα αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες. Συχνά, η αντιμετώπιση μιας δυσκολίας στα
μαθηματικά είναι θέμα δεξιότητας στο να χρησιμοποιούνται υποστηρικτικά μέσα ή
εναλλακτικές ικανότητες.

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ
Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για θεραπεία των δυσκολιών στα
μαθηματικά στους ενήλικες αλλά για περιορισμό του αρνητικού αντικτύπου, καθώς και για
διαφορετικές προσεγγίσεις και προσπάθειες για την κάλυψη των μαθησιακών κενών. Κατά
τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα έχετε την ευκαιρία να εμβαθύνετε στις παρατηρήσεις σας
για τους εκπαιδευόμενους. Προτείνουμε να δημιουργήσετε ένα αρχείο για τους
εκπαιδευόμενους, στο οποίο θα καταγράφετε τα αποτελέσματα των αρχικών τεστ και τα
αποτελέσματα των προτεινόμενων ασκήσεων. Μη ξεχνάτε ότι πρέπει να δημιουργήσετε
σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας – για τον σκοπό αυτό είναι χρήσιμες ασκήσεις
ενέργειας που είναι προτιμότερο να μην έχουν σχέση με το θέμα. Κάποιες από τις ασκήσεις
ίσως να είναι πολύ εύκολες για τους εκπαιδευόμενους, αν η άσκηση δεν είναι ατομική.

Υπάρχει μια άλλη διασκεδαστική άσκηση για ενέργεια/σπάσιμο του πάγου που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε στη μέση της εκπαίδευσης, η οποία προσθέτει σωματική άσκηση και
σχετίζεται με την οπτική μνήμη και συγκέντρωση των εκπαιδευόμενων. Οι συμμετέχοντες
μπαίνουν και πάλι σε κύκλο (ίσως θυμούνται τα ονόματα ο ένας του άλλου, μπορεί όμως και
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Πριν αρχίσετε με τις βασικές δραστηριότητες, προτείνουμε να κάνετε μια μικρή άσκηση για
ενέργεια ή για το σπάσιμο του πάγου. Πέρα από το να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι το όνομα ο
ένας του άλλου, η άσκηση αυτή προϋποθέτει συγκέντρωση και δεξιότητες μνήμης, οπότε
μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο διάγνωσης. Βάλτε τους εκπαιδευόμενους σε έναν κύκλο
ώστε να βλέπουν ο ένας τον άλλο. Λέτε δυνατά και καθαρά το όνομά σας. Με τη φορά των
δεικτών του ρολογιού, οι εκπαιδευόμενοι επαναλαμβάνουν τα ονόματα όλων των
προηγούμενων εκπαιδευόμενων, μέχρι να κλείσει ο κύκλος. Παρατηρήστε και ακούστε
προσεκτικά όλους τους εκπαιδευόμενους, αφού για εσάς ως εκπαιδευτή/τρια η άσκηση αυτή
δεν είναι μόνο άσκηση για το σπάσιμο του πάγου. Γράψτε τις παρατηρήσεις σας στο
σημειωματάριό σας. Στην επόμενη εκπαίδευση, εκτός από τα ονόματα, συμπεριλάβετε στην
ίδια άσκηση και άλλα στοιχεία που πρέπει να θυμούνται οι συμμετέχοντες, όπως χειρονομίες,
κινήσεις, χρώματα κ.λπ. Δε χρειάζονται υλικά για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας
και η διάρκεια εξαρτάται από τον αριθμό των εκπαιδευόμενων, ωστόσο προτείνεται η
διάρκεια να μην ξεπερνά τα δέκα λεπτά. Ενδέχεται το τελευταίο άτομο στον κύκλο να έχει μια
πιο σοβαρή μορφή δυσαριθμησίας και αυτή η άσκηση να είναι αρκετά δύσκολη για αυτόν,
και έτσι να νιώσει μειονεκτικά ή ακόμη και να απομονωθεί.
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Η υλοποίηση αυτής της εκπαίδευσης βασίζεται στην αρχή της μη τυπικής μάθησης, δίνοντάς
σας μεγάλη ελευθερία στην επιλογή της διάρκειας, του μέρους και της ομάδας εκπαίδευσης. Ο
στόχος για περιορισμό του αρνητικού αντικτύπου των δυσκολιών στα μαθηματικά απαιτεί
πολλές διαδοχικές συνεδρίες –κατά προτίμηση μία την εβδομάδα, για τέσσερις συνεχόμενες
εβδομάδες– στις οποίες η πολυπλοκότητα των ασκήσεων αυξάνεται σταδιακά και
παρατηρείται η πρόοδος ή όχι του κάθε εκπαιδευόμενου. Μην ξεχνάτε ότι στις περιπτώσεις
όπου υπάρχει συνδυασμός μαθησιακών δυσκολιών, μπορεί να παρουσιαστούν άλλα
προβλήματα – προβλήματα ομιλίας, δυσκολία στην ανάκληση ονομάτων και προσώπων, κ.ά.

όχι). Ο εκπαιδευτής/τρια επιλέγει έναν/μία από αυτούς που στέκονται απέναντί του, του
δίνει μια μπάλα και γυρνούν και οι δύο την πλάτη τους ο ένας στον άλλο. Ο εκπαιδευτής/τρια
λέει τα χαρακτηριστικά του ατόμου στο οποίο έδωσε την μπάλα – χρώμα μαλλιών, ρούχα,
κ.λπ. Το άτομο που πήρε την μπάλα προσπαθεί να πει τα ίδια χαρακτηριστικά για το άτομο
που του έδωσε την μπάλα. Για αυτή τη δραστηριότητα χρειάζεστε μια μπάλα, οποιουδήποτε
μεγέθους.

Μια άλλη άσκηση για συγκέντρωση είναι η άσκηση «Μπερδεύτηκαν τα χρώματα». Σε ένα
φύλλο χαρτί υπάρχουν 20 σειρές με λέξεις από διαφορετικά χρώματα. Αλλά οι λέξεις δεν
αντιστοιχούν με το χρώμα. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να πει το χρώμα που γράφει η λέξη, όχι
το χρώμα που βλέπει. Αυτή η άσκηση πρέπει να γίνει σε σειρές, όχι σε στήλες. Για αυτή την
άσκηση, θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα φύλλο χαρτιού (κατά προτίμηση μεγάλο σε μέγεθος) με
τα ονόματα των χρωμάτων γραμμένα με διαφορετικά χρώματα. Δώστε την ευκαιρία σε
όλους να δοκιμάσουν. Αρχίστε εσείς την άσκηση και κάντε σκόπιμα λάθος, περιμένοντας τους
συμμετέχοντες να αντιδράσουν.

Μια άλλη καλή άσκηση είναι οι εκπαιδευόμενοι να γράφουν ή να σχεδιάζουν σύμφωνα με τις
οδηγίες του εκπαιδευτή. Κάθε εκπαιδευόμενος παίρνει ένα κομμάτι χαρτί και ο
εκπαιδευτής/τρια αρχίζει να λέει τι πρέπει να σχεδιάσουν. Για παράδειγμα: 1. Χωρίστε το
χαρτί σε τέσσερα ίσα μέρη. 2. Στο πάνω μέρος αριστερά σχεδιάστε ένα μικρό τετράγωνο στην
κάτω αριστερά γωνιά. 3. Πάνω από αυτό σχεδιάστε έναν μεγάλο κύκλο. 4. Αριστερά από
αυτόν σχεδιάστε ένα μικρό τρίγωνο, κ.ο.κ. Επαφίεται στον εκπαιδευτή/τρια τι οδηγίες θα
δώσει. Αντί σχήματα, ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αριθμούς
ή, για να κάνει πιο πολύπλοκη την άσκηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει χρώματα (π.χ. γράψτε
τον αριθμό 12 με μπλε, πάνω από αυτόν γράψτε τον αριθμό 4 με κόκκινο, κ.ο.κ.).
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Οι πιο κάτω ασκήσεις είναι απλές, μπορούν να γίνουν πιο πολύπλοκες ή να απλοποιηθούν
ανάλογα με τους τύπους και το επίπεδο των δυσκολιών στα μαθηματικά. Για τις
περισσότερες από αυτές, μπορείτε επίσης να δώσετε κατ’ οίκον εργασίες, ειδικά για αυτές
που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διάφορες εφαρμογές. Οποιαδήποτε
πρόοδος είναι ένα σημαντική· ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να συνεχίσουν την
προσπάθεια και να μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα την πρόοδό τους. Δώστε ιδιαίτερη

10

Μια καλή άσκηση για συγκέντρωση και παρατήρηση είναι η ακόλουθη: Οι εκπαιδευόμενοι
σχηματίζουν δύο σειρές, ο ένας απέναντι από τον άλλο. Για λίγα λεπτά (επαφίεται στον
εκπαιδευτή/τρια να αποφασίσει τη διάρκεια, ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευόμενων,
την ηλικία και τις νοητικές ικανότητές τους) ο εκπαιδευόμενος κοιτάζει το άτομο που
βρίσκεται απέναντί του. Στη συνέχεια γυρίζουν από την άλλη και αλλάζουν ένα πράγμα στην
εμφάνισή τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιπλέον υλικά ή να δανειστούν κάποια
πράγματα από τους δίπλα τους. Μετά την αλλαγή, γυρίζουν πάλι πρόσωπο-με-πρόσωπο και
προσπαθούν να μαντέψουν τις αλλαγές (όσο αυξάνονται τα πράγματα που αλλάζουν,
αυξάνεται και ο χρόνος που έχουν για να μαντέψουν). Ο εκπαιδευτής αποφασίζει πότε
σταματά το παιχνίδι και πόσα πράγματα θα αλλάζουν οι εκπαιδευόμενοι.

προσοχή στα άτομα που δε δείχνουν πρόοδο, στα οποία ενδέχεται να πρέπει να παρέχετε
εξατομικευμένη εκπαίδευση, και, σε σοβαρές περιπτώσεις, κατευθύνετε τα άτομα σε έναν
νευρολόγο.
3.1.

Υπολογιστική – Ο εκπαιδευτής πρέπει να αποφασίσει αν η υπολογιστική θα είναι
βοηθητική για ένα άτομο με δυσκολίες στα μαθηματικά. Η χρήση ενδείκνυται σε
περιπτώσεις αδυναμίας κατανόησης και ανεπάρκειας μνήμης. Η χρήση
υπολογιστικής δεν προτείνεται όταν τα λάθη που γίνονται είναι κυρίως οπτικά. Σε
αυτή την περίπτωση, τα λάθη συσχετίζονται με λάθη που γίνονται κατά τη γραφή.
Η χρήση υπολογιστικής δεν είναι κάτι κακό. Η υπολογιστική είναι διαθέσιμη σε
όλες τις κινητές συσκευές. Μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χρόνο και ενέργεια.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο ή περισσότερες προσεγγίσεις σε αυτή την
άσκηση – μπορείτε να γράψετε τις ασκήσεις από προηγουμένως σε χαρτί ή πίνακα
ή να τις διαβάσετε στους εκπαιδευόμενους. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις αφορούν
διαφορετικές δεξιότητες, την οπτική και την ακουστική, και συνδέονται με
διαφορετικές δυσκολίες στα μαθηματικά. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στον
υπολογισμό ποσοστών, αφού ο συγκεκριμένος μαθηματικός υπολογισμός
συνήθως μπερδεύει πολλούς ενήλικες.
10-(-3)+2=?
5-3+2+3+1+6=?
2.5x2+3-(-1)=?
(2-3+2+1)x2=?
2-3+2+1x2=?

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ασκήσεις με σύμβολα, για εξάσκηση στην
πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

ή πιο σύνθετες

ή

κ.λπ.

Ανάπτυξη του χωρικού προσανατολισμού – Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζουν ένα
κομμάτι χαρτί σε τμήματα και ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτή/τριας για

Σελίδα

3.2.

Ο φόρος που πρέπει να πληρώσετε είναι 388 ευρώ. Αν πληρώσετε ολόκληρο το
ποσό μέχρι το τέλος του Απρίλη, έχετε 5% έκπτωση. Υπολογίστε την έκπτωση σε
ευρώ.
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Είναι το Black Friday. Η έκπτωση ενός προϊόντος είναι 23%. Η παλιά τιμή ήταν
525 ευρώ. Ποια είναι η καινούρια τιμή;

3.4.
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3.3.

διάφορες μαθηματικές πράξεις. Παράδειγμα: Στην πάνω αριστερά γωνία
υπολογίστε πόσο κάνει 5 * 96, στην κάτω δεξιά γωνιά υπολογίστε 1+9+6+3, κ.λπ.
Ηλεκτρονικός υπολογιστής – Συσκευές που επιτρέπουν τη χρήση Ανοικτών
Εκπαιδευτικών Πόρων. Κάποιοι από αυτούς είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο, άλλοι
απαιτούν την εγκατάσταση ειδικών προγραμμάτων.
3.3.1. Το «2048» είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι για παιδιά και ενήλικες
(http://2048game.com). Σκοπός του παιχνιδιού είναι σε ένα πλαίσιο 16 θέσεων να
μετακινείς τα τετραγωνάκια με τους αριθμούς δεξιά-αριστερά ή πάνω-κάτω,
διπλασιάζοντάς τα. Κάθε φορά που ακουμπάνε δύο τετραγωνάκια με τον ίδιο
αριθμό, συγχωνεύονται σε ένα, διπλασιάζοντας τον αριθμό του πλακιδίου. Στόχος
είναι να φτάσεις να έχεις μέσα σε ένα πλακίδιο τον αριθμό 2048. Το παιχνίδι έχει
πολλά επίπεδα δυσκολίας. Κατάλληλο για εκπαίδευση στο σπίτι.
3.3.2. «Τέτρις» – κατάλληλο για την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης και του
προσανατολισμού. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν ένα διαγωνισμό μεταξύ
τους.
3.3.3. Παιχνίδι «The number race» – Μπορεί να αποτελέσει ένα καλό διαγνωστικό
εργαλείο, αφού επιτρέπει στον εκπαιδευτή να παρατηρεί ατομικά τον κάθε
εκπαιδευόμενο.
Το
παιχνίδι
είναι
σε
απλά
αγγλικά.
(http://www.thenumberrace.com).
3.3.4. Παιχνίδι «The number bonds» - Παρόλο που η επιφάνεια εργασίας είναι για
παιδιά, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι επίσης ένα καλό διαγνωστικό εργαλείο,
έχει πολλές δραστηριότητες και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Είναι κατάλληλο
για χρήση στον ελεύθερο χρόνο. Το παιχνίδι είναι στα αγγλικά, αλλά όχι υψηλού
επιπέδου (https://www.mathplayground.com)
3.3.5. Μια πλατφόρμα με ποικιλία παιχνιδιών λογικής σε διάφορα θέματα.
Ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο παιχνίδι
για τον κάθε εκπαιδευόμενο και να παρακολουθείτε τα αποτελέσματά του/της
(https://www.vgames.bg).
3.3.5. Sudoku – Το Sudoku είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια-γρίφους όλων
των εποχών. Ο στόχος του Sudoku είναι να συμπληρώσεις έναν πίνακα 9×9 με
αριθμούς, ώστε κάθε σειρά, στήλη και τετράγωνο 3×3 να περιλαμβάνει όλα τα
ψηφία από 1 μέχρι 9. Ως παιχνίδι λογικής, το Sudoku είναι επίσης ένα εξαιρετικό
παιχνίδι σκέψης. Αν παίζετε Sudoku καθημερινά, θα αρχίσετε να βλέπετε σύντομα
βελτίωση στη συγκέντρωσή σας και στη συνολική νοητική σας ικανότητα. Το
παιχνίδι είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο (κατάλληλο για κατ’ οίκον εργασία).
Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την έντυπη εκδοχή και να κάνετε έναν
διαγωνισμό ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Να έχετε υπόψη ότι κάποιοι από
αυτούς μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες, οπότε να χρειαστεί
επιπρόσθετη επεξήγηση με παραδείγματα.
Συσκευές και εφαρμογές προσανατολισμού
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3.4.1. Υπάρχει τεράστια ποικιλία συσκευών και εφαρμογών προσανατολισμού.
Στις περισσότερες από αυτές είναι ενσωματωμένες ηχητικές λειτουργίες, οι οποίες
μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις αποπροσανατολισμού. Ενδέχεται οι
εκπαιδευόμενοί σας να μην έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ προηγουμένως εφαρμογές
προσανατολισμού. Δώστε έμφαση στο θεωρητικό μέρος, δείχνοντας στην οθόνη
τις λειτουργίες του κάθε κουμπιού και την ακολουθία των πράξεων.
Χρησιμοποιήστε πραγματικά παραδείγματα πιθανών διαδρομών και μέσων
ταξιδιού. Μη ξεχάσετε την εικόνα του δορυφόρου, η οποία παρέχει επιπλέον
χαρακτηριστικά σημεία – μνημεία, εκκλησίες, διάσημες τοποθεσίες, κ.ο.κ. Είναι
σημαντικό ο εκπαιδευτής να ενθαρρύνει τους μαθητές να μην πανικοβάλλονται σε
αυτές τις περιπτώσεις. Αν οι εκπαιδευόμενοι έχουν καλή γνώση ΤΠΕ, μπορείτε να
αρχίσετε με πιο πολύπλοκες δραστηριότητες (δείτε πιο κάτω). Σε αντίθετη
περίπτωση, πρέπει να χωρίσετε την ομάδα σε δύο ομάδες και να εκπαιδεύσετε
τους λιγότερο εξοικειωμένους με τις εφαρμογές (κατά προτίμηση μέσω έξυπνων
συσκευών) στην εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας τους, την επιλογή διεύθυνσης,
την επιλογή ταξιδιού, κ.λπ. Στη συνέχεια, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο
βήμα.
3.4.2. Χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες των τριών – ο πρώτος κάθε
ομάδας καλεί τον δεύτερο για επίσκεψη, δίνοντάς του οδηγίες πώς να έρθει σπίτι
του, αλλά χωρίς ακριβή διεύθυνση. Ο δεύτερος γράφει τις οδηγίες με/χωρίς τη
βοήθεια μιας συσκευής ή εφαρμογής προσανατολισμού και εξηγεί στον τρίτο πώς
να φτάσει. Ο τρίτος δείχνει τον δρόμο που θα ακολουθήσει για να φτάσει στο
σπίτι του πρώτου, δίνοντας μια κατά προσέγγιση διεύθυνση. Σημειώστε την
αφετηρία και τον τελικό προορισμό στην εφαρμογή. Συγκρίνετε αποτελέσματα,
σχολιάστε και βρείτε την αιτία του λάθους σε περίπτωση που έγινε κάποιο. Κατά
προτίμηση κάντε αυτή τη διαδικασία μπροστά από τις άλλες ομάδες· οι άλλοι
παρατηρούν αλλά δεν έχουν δικαίωμα να βοηθήσουν (ο τρίτος πρέπει να
βρίσκεται έξω από το δωμάτιο μέχρι τη στιγμή που ο δεύτερος θα του εξηγήσει
πώς να φτάσει στον τελικό προορισμό). Εξερευνήστε εναλλακτικές διαδρομές.
Αναθέστε εργασία για το σπίτι για όλους, με διαφορετικά μέσα μεταφοράς (π.χ.
από το σπίτι στη δουλειά με δημόσια συγκοινωνία και επιστροφή στο σπίτι με το
ποδήλατο ή τα πόδια). Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξηγήσουν ο ένας
στον άλλο μέσω τηλεφώνου πώς να έρθουν στο σπίτι τους και ο ‘επισκέπτης’
πρέπει να πει την ακριβή διεύθυνση, την ώρα που θα φτάσει στον προορισμό,
κ.λπ.
Πρακτική άσκηση σε εξωτερικό χώρο – κάντε αυτή την άσκηση σε πραγματικές
συνθήκες. Πρέπει να συνοδεύετε τον επισκέπτη. Προσπαθήστε να βρείτε μέρη που
δεν είναι γνωστά σε αυτόν και χρησιμοποιήστε διαφορετικά μέσα συγκοινωνίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εισάγετε τις σημαντικές διευθύνσεις του εκπαιδευομένου στο
πρόγραμμα πλοήγησης – τη διεύθυνση του σπιτιού, της δουλειάς, κ.ο.κ.
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3.6.

Ασκήσεις με αναλογικό ρολόι – Ασκήσεις με ψηφιακό ρολόι – ρολόι χεριού αλλά
και ρολόι τοίχου/επιτραπέζιο.
3.5.1. Βασικές ασκήσεις για ατομική εξάσκηση, οι οποίες είναι ενδεικτικές ενός
τύπου δυσκολίας στα μαθηματικά (http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). Η
άσκηση μπορεί επίσης να γίνει και με ένα μεγάλο ρολόι τοίχου. Κάντε πιο
πολύπλοκη την άσκηση, ζητώντας από τους εκπαιδευόμενους να ρυθμίσουν το
ρολόι βλέποντας μέσα από έναν καθρέφτη.
3.5.2. Έτοιμες κάρτες με αναλογικά ρολόγια που δείχνουν μια συγκεκριμένη
ώρα. (https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs). Η άσκηση μπορεί να
γίνει πιο πολύπλοκη, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν την ώρα
που δείχνει ένα ρολόι σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός φύλλου εργασίας. Για
παράδειγμα: τι ώρα δείχνει το πρώτο ρολόι στην πάνω δεξιά γωνιά του φύλλου
εργασίας; (συνδυασμός με χωρικό προσανατολισμό)
Νοεροί υπολογισμοί – Η παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων και οι
ασκήσεις που προσφέρονται σε αυτά συμβάλλουν στην ταυτόχρονη ανάπτυξη
και των δύο ημισφαιρίων, στη συγκέντρωση και στη βελτίωση της οπτικής και
κινητικής μνήμης.

Σελίδα

3.5.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

20-25 λεπτά

Χωρικός προσανατολισμός
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε προφορικές και
γραπτές υποδείξεις, πάρτε σημειώσεις για
κάθε εκπαιδευόμενο
x(20-25) λεπτά Υπολογιστική
Συμβουλή: Υπενθυμίστε τις λειτουργίες των
κουμπιών. Χρησιμοποιήστε προφορικές και
γραπτές υποδείξεις, πάρτε σημειώσεις για
κάθε εκπαιδευόμενο. Παρακολουθήστε τα
αποτελέσματα, ενθαρρύνετε, μη δυσκολέψετε
τις ασκήσεις, αν έχετε εκπαιδευόμενους με
πολλές δυσκολίες
x(40-45) λεπτά Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι
εκπαιδευόμενοι έχουν βασικές γνώσεις
υπολογιστή και ΤΠΕ ή βοηθήστε με το
κατέβασμα και την εγκατάσταση (αν
χρειάζεται).
20-25
Προσανατολισμός
θεωρητικό
Συμβουλή: Αφιερώστε όσο χρόνο χρειάζεται
μέρος
για το θεωρητικό μέρος. Για πολλούς
60-90 λεπτά
ενήλικες, τα κουμπιά δεν είναι αρκετά
πρακτικό
κατανοητά. Δοκιμάστε εικονικές διαδρομές
μέρος
για γνωστά μέρη – μνημεία, εκκλησίες,
αξιοθέατα, κ.λπ.
30-45 λεπτά

Αναλογικό ρολόι
Συμβουλή: -

Αξιολόγηση (για
επιβεβαίωση της
ανάπτυξης γνώσεων)

Υλικά

Πηγές

Ανάλογα με την 3
άσκηση που θα
επιλεγεί
Φύλλα χαρτιού, 3.2
μολύβι,
σβηστήρι

Φύλλα χαρτιού, 3.1.X
στυλό,
υπολογιστική ή
συσκευή με
υπολογιστική
Ηλεκτρονικός
υπολογιστής,
τάμπλετ ή
έξυπνο
τηλέφωνο

3.3.X

Εφαρμογή
προσανατολισμ 3.4.X
ού, έξυπνο
τηλέφωνο,
ηλεκτρονικός
υπολογιστής,
προβολέας,
διαδίκτυο,
χαρτί
Μεγάλο
3.5.X
αναλογικό
ρολόι, κάρτες
εργασίας,
καθρέφτης

Χρησιμοποιήστε το τεστ αυτοαξιολόγησης του κεφαλαίου 2
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10-15 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον
εκπαιδευτή
Προθέρμανση/σπάσιμο του πάγου

Σελίδα

Προτεινόμενη
διάρκεια

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον
Υλικά
Πηγές
εκπαιδευτή
Είναι σημαντικό να δώσετε στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία
Ανατροφοδότηση από
να δώσουν ανατροφοδότηση για τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και
τους εκπαιδευόμενους
να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική τους εμπειρία και τα
μαθησιακά αποτελέσματα.
Προτεινόμενη
διάρκεια

Σελίδα
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Στο Κεφάλαιο 3 θα βρείτε μια παρουσίαση για την ενότητα.

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
5.1.

Πιθανές εφαρμογές

Το περιεχόμενο της παρούσας ενότητας, μαζί με τον πιθανό εμπλουτισμό ή απλοποίησή του,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες ενότητες, σύμφωνα με τα
επιθυμητά αποτελέσματα και τη σύνθεση της ομάδας. Προτείνουμε να γίνει όχι μία αλλά
αρκετές εκπαιδευτικές συνεδρίες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει παρακολούθηση της
προόδου και σταδιακή αύξηση της πολυπλοκότητας, χωρίς να παραμελείται η
εξατομικευμένη προσέγγιση. Το να κρατάτε ένα ημερολόγιο, θα σας διευκολύνει στην
παρατήρηση του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά και στην προετοιμασία ατομικών εργασιών
που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα μαθήματα. Μην ξεχνάτε να
ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να κάνουν εξάσκηση στο σπίτι και να μοιράζονται τα
προβλήματα αλλά και τις επιτυχίες τους.

Το πρόβλημα της ανάπτυξης των προσόντων των ενηλίκων είναι μεγάλης σημασίας και
αυτός είναι ο λόγος που η βασική ομάδα στόχος του έργου DECENT είναι οι ενήλικες με
χαμηλό επίπεδο προσόντων που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού
(μακροχρόνια άνεργοι, σε κίνδυνο φτώχειας και με ελλιπή εκπαίδευση). Ποσοστό ενηλίκων
σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη Eurostat (2016): Ρουμανία
35%, Πολωνία 24%, Βουλγαρία 37%, Κύπρος 30%, Ισπανία 34%, Ιταλία 30%. Πολύ συχνά, το
βασικό τους πρόβλημα είναι η άγνοια του γεγονότος ότι ανήκουν στην κατηγορία των
ατόμων που επηρεάζονται από τον λειτουργικό αναλφαβητισμό. Δυσκολίες που έχουν να
κάνουν με την κατανόηση διαφορετικών κειμένων, τη χρήση απλών μαθηματικών πράξεων
και την απουσία μαθησιακών δεξιοτήτων, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία των
ατόμων αυτών στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και, ενδεχομένως, στην προσωπική
τους ζωή. Όλες οι δραστηριότητες του έργου στοχεύουν στην επίλυση των βασικών
προβλημάτων και στη βελτίωση της κατάστασης της συγκεκριμένης ομάδας.
Επιπλέον, το έργο αποτελεί και μια απάντηση στην ανάγκη "Επέκτασης και ανάπτυξης των
ικανοτήτων των εκπαιδευτών", αφού θα δημιουργήσει εργαλεία για οργανισμούς οι οποίοι
στηρίζουν και βοηθούν άτομα με λειτουργικό αναλφαβητισμό, όπως: κέντρα εκπαίδευσης
ενηλίκων, σχολεία για ενήλικες, πανεπιστήμια για άτομα τρίτης ηλικίας, οργανώσεις που
στηρίζουν τον αγώνα κατά του λειτουργικού αναλφαβητισμού, κυβερνητικά εκπαιδευτικά
τμήματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μεμονωμένους εκπαιδευτές
ενηλίκων.
1. Мавлов Л. (2000). Фундаментална неврология. С.
2. Матанова В. (1998). Диагностика на деца с комуникативни нарушения. С., УИ Св.
Климент Охридски.
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3. Матанова В. (1998). Трудности в овладяването на аритметичните операции у
ученици със специфични обучителни трудности. Специална педагогика, 2,22-30.
4. Матанова В. (2001). Дислексия. С., София-Р.
5. Матанова В. (2003). Психология на аномалното развитие. С., София-Р.
6. Международна класификация на болестите Х ревизия (2003). Психични и
поведенчески разстройства. С., НЦОЗ/БПА (второ издание).
7. Тодорова Е., Р. Маринова (2003). Проблеми на психическото и социално
функциониране на детето с дискалкулия и неговото семейство, в: Логопедия и
фониатрия (сб.). С., ЛЦ Ромел.
8. Тодорова Е., Р. Маринова (2003). Дискалкулия прояви при дислексия, в: Ако
детето ви има логопедичен проблем (сб.). С., ДЛЦ.
9. Тодорова Е., Р. Маринова (2004). Родителски интервенции при деца с
комуникативни нарушения в ранна детска възраст, в: Интегративни стратегии в
обучението на деца със специални образователни потребности (сб.). С., ДИУУ-СУ.
10. Тодорова Е., Сл. Москона (2004). Изследване на зрително-пространствените
умения и сметните операции при деца в начална училищна възраст, в:
Логопедичната практика в България в началото на 21. век (сб.). С., ЛЦ Ромел.
11. Тодорова Е. (2003). Синдромът дискалкулия компонент на специфичните
нарушения на способността за учене, в: Равен шанс за образование и социална
интеграция Деца със специални образователни потребности (сб.). Пловдив.
12. Chinn S., Ashcroft R. (1998). Mathematics for dyslexics. London.
13. Lander K., Bevan A., Butterworth B. (2004). Developmental dyscalculia and basic
numerical capacities: a study of 8-9-year-old students. Cognition, 93, 99-125.
14. Montague M., Applegate B. (1993). Cognitive Strategy Instruction and Mathematical
Problem-Solving Performance of students with Learning Disabilities. Journal of
Learning Disabilities, 8-4. London.
15. Newman R. (1998). The Dyscalculia Syndrome. www.dyscalculia.org
16. Rourke B. (1993). Arithmetic disabilities, specific and otherwise: A neuropsychological
perspective. Journal of Learning Disabilities, 26, 211-226.
17. Sharma M. (1990). Dyslexia, Dyscalculia, and Some Remedial Perspectives for
Mathematics Learning Problems. Math Notebook: From Theory into Practice. No.
7,8,9,10, London
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Μπορείτε να βρείτε τα κεφάλαια 1 μέχρι 3 στα συνημμένα αρχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Κεφάλαιο 1. Τεστ για αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά
Ερωτήσεις:
Πιθανές απαντήσεις: Ναι (συχνά), όχι (σπάνια)

Αξιολόγηση συμπτωμάτων
1.
Αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τον χρόνο, τις οδηγίες, με το να θυμάστε πράγματα που έχετε
κανονίσει και τη σειρά γεγονότων; Δυσκολεύεστε να έχετε αίσθηση του χρόνου; Αργείτε συχνά;
2.
Πόσο συχνά θυμάστε λάθος ονόματα; Δυσκολεύεστε να συνδέσετε ονόματα με πρόσωπα;
Αντικαθιστάτε ονόματα που αρχίζουν με το ίδιο γράμμα;
3.
Πόσο συχνά κάνετε λάθος σε πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση; Έχετε
προβλήματα στον οικονομικό προγραμματισμό και τη διαχείριση χρημάτων; Είστε πολύ αργοί στο
να κάνετε νοερά μαθηματικές πράξεις για να υπολογίσετε σύνολο, ρέστα, φιλοδώρημα, φόρους.
4.
Όταν γράφετε, διαβάζετε ή λέτε αριθμούς, πόσο συχνά κάνετε αυτά τα λάθη: προσθήκη
αριθμών, αφαίρεση αριθμών, μετάθεση, παράλειψη και αντιστροφή;
5.
Πόσο συχνά αποτυγχάνετε στο να κατανοήσετε και να θυμάστε μαθηματικές έννοιες,
κανόνες, τύπους, σειρά πράξεων και βασικές μαθηματικές πράξεις (+-x/);
6.
Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να θυμηθείτε (συγκράτηση και ανάκληση) μαθηματικές έννοιες;
Μπορεί να είστε σε θέση να κάνετε μαθηματικές πράξεις τη μια μέρα, αλλά να μη θυμάστε τίποτα
την επομένη! Μπορεί να είστε σε θέση να μελετήσετε, αλλά αποτυγχάνετε στα τεστ.
7.
Πόσο συχνά δεν μπορείτε να φανταστείτε ή να «απεικονίσετε νοητικά» μηχανικές
διαδικασίες; Έχετε φτωχή ικανότητα να «φανταστείτε ή να απεικονίσετε νοητικά» τη θέση των
αριθμών σε ένα ρολόι, τη γεωγραφική θέση πολιτειών, χωρών, ωκεανών, δρόμων, κ.λπ.
8.
Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να θυμηθείτε τη «διάταξη» των πραγμάτων στον χώρο; Χάνεστε
ή αποπροσανατολίζεστε εύκολα; Έχετε φτωχή αίσθηση προσανατολισμού, χάνετε τα πράγματά σας
συχνά και αφαιρείστε;
9.
Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να κατανοήσετε έννοιες της τυπικής μουσικής εκπαίδευσης;
Δυσκολεύεστε να διαβάζετε νότες ή να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα δάκτυλά σας για να
παίξετε ένα όργανο;
10.
Πόσο συχνά έχετε δυσκολία στην ακολουθία σωματικών κινήσεων ή στο να συμβαδίζετε με
γρήγορα μεταβαλλόμενες σωματικές κινήσεις (π.χ. αεροβική, χορός, γυμναστική). Δυσκολεύεστε
στην ακολουθία των βημάτων χορού, στη μυϊκή μνήμη, στις αθλητικές κινήσεις;
11.
Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να θυμηθείτε πώς να κρατάτε τη βαθμολογία σε παιχνίδια, όπως
είναι το μπόουλινγκ, τα χαρτιά, κ.λπ. Συμβαίνει συχνά να μη θυμάστε ποιος έχει σειρά να παίξει;
Έχετε περιορισμένη ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού για παιχνίδια όπως το σκάκι;

12.

Αγχώνεστε συχνά κατά τη διάρκεια μαθηματικών ασκήσεων;

13.
Χρησιμοποιείτε συχνά τα δάκτυλά σας όταν μετράτε; Ξεχνιέστε κατά τη διάρκεια της
μέτρησης; Δεν μπορείτε να κάνετε νοερές μαθηματικές πράξεις; Χρησιμοποιείτε σημάδια/σύμβολα
για να μετρήσετε;
14.

Νιώθετε κάποτε ότι τα μαθηματικά και οι αριθμοί σας φαίνονται σαν ξένη γλώσσα;

15.
Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να κάνετε νοερές μαθηματικές πράξεις, δίνοντας λάθος ρέστα ή
υπολογίζοντας λάθος το φιλοδώρημα;
16.
Πόσο συχνά ακούτε παράπονα ότι οδηγείτε πολύ γρήγορα ή πολύ αργά – παρόλο που
νιώθετε ότι οδηγείτε σε κανονική ταχύτητα;
17.
Πόσο συχνά ξεχνάτε αριθμούς τηλεφώνων ή διευθύνσεις, ακόμη και πολύ λίγο μετά αφότου
σας τα έχουν πει;
18.

Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να πείτε την ώρα από ένα αναλογικό ρολόι;

19.

Πόσο συχνά αργείτε σε εκδηλώσεις ή ραντεβού;

20.
Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να υπολογίσετε πόσο θα σας πάρει να φτάσετε κάπου, ακόμη
και αν έχετε κάνει ξανά τη διαδρομή;
21.
Πόσο συχνά ξεχνάτε μαθηματικά δεδομένα που όλοι οι άλλοι φαίνεται να ξέρουν, όπως οι
πίνακες πολλαπλασιασμού ή βασικοί τύποι;
22.
Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να ακολουθήσετε έναν προϋπολογισμό ή να παρακολουθείτε τα
οικονομικά σας;
23.
Πόσο συχνά αφήνετε πίσω αριθμούς ή διαβάζετε κάποιους από αυτούς αντίστροφα, όταν
διαβάζετε μια μεγάλη λίστα;
24.

Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να διαβάσετε γραφικές παραστάσεις ή διαγράμματα;

25.
Πόσο συχνά σας τελειώνει ο χρόνος ή βλέπετε ότι έχει περάσει πολύς περισσότερος χρόνος
από ό,τι νομίζατε αρχικά, όταν δουλεύετε σε εργασίες με προθεσμία;
26.
Πόσο συχνά βάζετε αντικείμενα σε λάθος μέρος μέσα στο σπίτι ή χάνεστε σε περιοχές που
γνωρίζετε;
27.
Πόσο συχνά αγχώνεστε, όταν ξέρετε ότι πλησιάζουν εργασίες που έχουν να κάνουν με
μαθηματικά – για παράδειγμα μια συνάντηση όπου θα πρέπει να συζητήσετε για τα οικονομικά της
εταιρείας σας, για παράδειγμα;

Σημείωση: Κάποιες από τις ερωτήσεις μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας άρνηση, ΑΛΛΑ αν
υπάρχει συνδυασμός με δυσλεξία τα αποτελέσματα μπορεί να είναι λανθασμένα.

Βαθμολογία:
Απάντηση σπάνια μέχρι 30%: ΟΚ
Απάντηση σπάνια 30 – 45%: ήπιας μορφής μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά
Απάντηση σπάνια 45% – 60%: μέτριας μορφής μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά
Απάντηση σπάνια πάνω από 60%: σοβαρής μορφής μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά

Κεφάλαιο 2.

Τεστ αυτοαξιολόγησης

Πρακτικές ασκήσεις
http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/

1.

Συμπληρώστε τους αριθμούς που λείπουν

1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____
3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____
1, 5,____,15,____,____, 25,____,____
50, 45,____,____, 30,____,____, 10

2.

Γράψτε αντίστροφα σε μια στήλη πάνω δεξιά, τους αριθμούς από το 115 μέχρι το 101.

3.

Συμπληρώστε τους αριθμούς και τα σύμβολα που λείπουν

7 + 2 = ___ – 4 = ___ + 6 = ____
____ + 3 = 9 + ____ = 11 + ____ = 16
4 + ____ = 7 + 3 =____ – 6 = ____
5 ___ 3 = 8 ____ 2 = 6 ____ 5 = 11

4.

Κυκλώστε τα 6.

9669669969696
6696996996969
9969966696966

5.
6

Αντιγράψτε τους ακόλουθους αριθμούς στις γραμμές πιο κάτω
12 9 6 9 21

___ ___ ___ ___ ___ ____

6.

Προσθέστε 3 στον καθένα από τους πιο πάνω αριθμούς.

___ ___ ___ ___ ___ ____

7.

Αφαιρέστε 2 από την κάθε απάντηση πιο πάνω.

___ ___ ___ ___ ___ ____

8.

Διαβάστε το πιο κάτω πρόβλημα και βρείτε τις απαντήσεις.

Η Άννα, ο Μάριος και ο Κώστας μάζεψαν μήλα. Η Άννα μάζεψε 6 μήλα, ο Μάριος μάζεψε 4 μήλα και
ο Κώστας 2 μήλα. Πόσα περισσότερα μήλα μάζεψε η Άννα από τον Κώστα; Πόσα μήλα μάζεψαν όλα
τα παιδιά μαζί;
9.
Κοιτάξτε τις πιο κάτω ακολουθίες αριθμών. Καλύψτε τες και ακολούθως γράψτε την κάθε
μια στη γραμμή.
3 8 4 __________
5 2 6 9 ___________
7 4 8 3 1 _____________
6 7 8 3 4 5 ______________
10.

Επαναλάβετε τις ακόλουθες ακολουθίες αριθμών αντίστροφα:

8 5 2 _______
9 7 4 1 _________
6 3 8 2 8 __________
9 7 4 5 6 2 ____________
11.
Τι ώρα είναι: https://www.thatquiz.org/tq-g/ (μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις
δεξιότητές σας)
12.

Τι ώρα είναι αν ο μικρός δείκτης είναι σχεδόν στο ΙΙΙ και ο μεγάλος στο ΙΧ; _______

13.

Τι ώρα είναι αν ο μικρός δείκτης είναι στο ΧΙΙ και ο μεγάλος τον καλύπτει; _______

14.

Πόσα λεπτά είναι μεταξύ 12:50 και 17:35; _______

15.
Στον πίνακα βλέπετε έναν χάρτη της πόλης σας και δύο προορισμούς. Φανταστείτε ότι
πρέπει να εξηγήσετε σε έναν φίλο σας πώς να πάει από τη θέση 1 στη θέση 2. Δοκιμάστε μια
εναλλακτική διαδρομή για την επιστροφή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ –
ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ

Αριθμοί, αριθμοί, αριθμοί

Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να
δουλέψουν με αριθμούς. Αυτές οι δυσκολίες
επηρεάζουν τόσο την προσωπική όσο και την
επαγγελματική τους ζωή. Το περιεχόμενο αυτής της
ενότητας θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε και να
κατηγοριοποιήσετε αυτές τις δυσκολίες στα
μαθηματικά μέσω ενός πολύπλοκου τεστ. Αυτές οι
δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη
βοήθεια διάφορων ασκήσεων και ο αρνητικός τους
αντίκτυπος μπορεί να μειωθεί έως έναν βαθμό.

Ανάλυση αναγκών των συμμετεχόντων
• Το εύρος των μαθησιακών δυσκολιών στα
μαθηματικά είναι πολύ μεγάλο. Συχνά
συνδυάζονται με άλλες μαθησιακές δυσκολίες.
Για να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτές τις
δυσκολίες, πρέπει πρώτα να τις ορίσουμε με
ακρίβεια.
• Συνιστούμε
θερμά
την
εξατομικευμένη
προσέγγιση κατά την εφαρμογή του τεστ σε κάθε
συμμετέχοντα σε αυτό το στάδιο – θα είναι
βοηθητικό σύντομα.

Αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα
Είστε έτοιμοι να πετύχετε τους εξής φιλόδοξους στόχους;
1. Να εισάγετε τους συμμετέχοντες στην ουσία του
προβλήματος, τους πιθανούς τρόπους εκδήλωσης του και
τις δυσκολίες που έχει;
2. Να είστε σε θέση να εντοπίζετε το πρόβλημα με
ικανοποιητική ακρίβεια;
3. Να προτείνετε ένα σύστημα μέτρων για τον
περιορισμό του αρνητικού αντικτύπου των μαθησιακών
δυσκολιών στα μαθηματικά;
Αν ναι, αυτή η πρόκληση είναι για σας!

Μια σύντομη υπενθύμιση της εκδήλωσης
των μαθηματικών δυσκολιών:
•
•
•
•
•
•
•

Εστίαση (συγκέντρωση)
Διάσπαση προσοχής
Εργαζόμενη μνήμη
Βραχύχρονη μνήμη
Ανάκληση
Σχεδιασμός
Ταχύτητα επεξεργασίας

Και οι βασικοί τύποι
• Λεκτική
• Πρακτογνωστική
• Λεξιλογική
• Γραφολογική
• Ιδεογνωστική
• Λειτουργική
Είστε σίγουροι ότι θέλετε να συνεχίσετε;

Αντιμετώπιση των μαθησιακών
δυσκολιών στα μαθηματικά
• Έχετε ένα πλούσιο οπλοστάσιο ασκήσεων. Αν μετά το τεστ
έχετε εντοπίσει και προσδιορίσει σωστά τις δυσκολίες στα
μαθηματικά χρησιμοποιώντας τις ασκήσεις της παρούσας
ενότητας, αυτό θα σας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσετε τις
αρνητικές επιπτώσεις της δυσκολίας στα μαθηματικά στους
εκπαιδευόμενούς σας.
• Μην περιμένετε άμεσα αποτελέσματα – υπάρχει πολλή
δουλειά μπροστά σας. Μην ξεχνάτε να ενθαρρύνετε τους
εκπαιδευόμενους ακόμη και για τα μικρά βήματα που
κάνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ανατροφοδότηση
Μοιραστείτε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις
εισηγήσεις σας για τα αποτελέσματα των
εκπαιδεύσεων που έχετε πραγματοποιήσει, ώστε
να εμπλουτιστεί και να βελτιωθεί η εκπαιδευτική
μεθοδολογία. Κανείς δεν είναι τέλειος.
Ευχαριστούμε για τις προσπάθειες και τη
συμβολή σας!

ENOTHTA 4
AΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Περιεχόμενο της Ενότητας 4
_________________________________________________________________________________________________________________ 1

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ _______________________________________________________________________________ 3
1.1.

Θέμα ενότητας _____________________________________________________________________________________ 3

1.2.

Ανάλυση αναγκών των εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ ____________________________________ 3

1.3.

Μαθησιακά αποτελέσματα ______________________________________________________________________ 4

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ____________________________________________________________________________________ 5
2.1.

Κατανοώντας πώς λειτουργεί η επικοινωνία ________________________________________________ 5

2.2.

Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία __________________________________________________________ 8

2.3.

Κατανοώντας το προσωπικό μας στυλ επικοινωνίας ______________________________________ 9

2.4.

Ενεργή ακρόαση _________________________________________________________________________________ 11

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ______________________________________________________________________________________ 13
3.1 Πρακτικές ασκήσεις_________________________________________________________________________________ 13

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ______________________________________________________________________________ 18
5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ _________________________________________________________________ 20

Σελίδα

2

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ _____________________________________________________________________________________________ 21

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1.1.

Θέμα ενότητας

To να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τους άλλους είναι μια σημαντική προσωπική
δεξιότητα της καθημερινής ζωής, η οποία είναι αναγκαία και για την ομαλή λειτουργία της
ομάδας και της κοινότητας. Η έλλειψη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μεταξύ των ενηλίκων με
χαμηλό επίπεδο προσόντων είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την ευημερία της
συγκεκριμένης ομάδας, αυξάνοντας τον κίνδυνο να βρεθεί σε καταστάσεις κοινωνικού
αποκλεισμού. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα μιας έρευνας ερωτηματολογίου που
πραγματοποιήθηκε στα αρχικά στάδια του έργου DECENT, η οποία έδειξε ότι παρόλο που δεν
είναι τόσο σοβαρά όσο σε άλλους τομείς, οι συμμετέχοντες είχαν σοβαρά προβλήματα με
κάποιες από τις διαστάσεις που σχετίζονται την επικοινωνία. Για παράδειγμα, στην
περίπτωση της Ισπανίας, το 50% των συμμετεχόντων παραδέχτηκαν ότι δεν χρησιμοποιούν
πάντα τη γλώσσα του σώματος όταν επικοινωνούν με τους άλλους και ότι αντιμετωπίζουν
προβλήματα στο να επικοινωνήσουν αυτό που θέλουν να πουν.
Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ο κύριος στόχος της παρούσας ενότητας είναι να παρέχει μια
σειρά εργαλείων σε εκπαιδευτές ενηλίκων, τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να
βελτιώσουν τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ‘αποτελεσματική
επικοινωνία’ μεταξύ των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι ή σε κίνδυνο φτώχειας). Αυτές οι
βασικές δεξιότητες περιλαμβάνουν το πώς εκφράζουμε τις ανάγκες και τας συναισθήματά
μας με έναν τρόπο που να τα κάνει κατανοητά στο άτομο που ακούει, πώς χρησιμοποιούμε
αποτελεσματικά τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, πώς επικοινωνούμε διεκδικητικά και
πώς κάνουμε ενεργή ακρόαση. Η Ενότητα αυτή δεν καταπιάνεται συγκεκριμένα με
επικοινωνιακές δεξιότητες όπως η δημόσια ομιλία ή η ψηφιακή επικοινωνία. Αντίθετα,
εστιάζει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων οι οποίες επιτρέπουν σε ενήλικες με χαμηλά
προσόντα να επικοινωνήσουν κατάλληλα στο πλαίσιο μιας μικρής κοινότητας και στις
καθημερινές τους διαπροσωπικές σχέσεις.
Συνοψίζοντας, κατά τη διάρκεια της Ενότητας, οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι ενήλικες με
χαμηλές δεξιότητες θα αναστοχαστούν για τη σημασία της επικοινωνίας ως τρόπου μέσω
του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν ο ένας με τον άλλο και να δημιουργήσουν
νόημα.
Πριν την υλοποίηση του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να κάνουν ένα αρχικό τεστ,
για να προσδιορίσουν το επίπεδο των εκπαιδευόμενων, καθώς και τις συγκεκριμένες ανάγκες
τους. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες θα προσαρμοστούν στο επίπεδο της κάθε
ομάδας και, κατ’ επέκταση, ότι θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού.
Το τεστ είναι επίσης χρήσιμο για να συγκριθεί η διαφορά στις γνώσεις και τις δεξιότητες των
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Ανάλυση αναγκών των εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ
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1.2.

συμμετεχόντων σε σχέση με την αρχή της εκπαίδευσης. Το τεστ είναι διαθέσιμο στο
Κεφάλαιο 1. Αποτελείται από ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις που σχετίζονται με τις
τέσσερις υποενότητες και ο χρόνος που χρειάζεται για τη συμπλήρωσή του είναι περίπου
δεκαπέντε λεπτά.

1.3.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να:
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1. Έχουν εξοικειωθεί με τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής επικοινωνίας.
• Να κατανοούν πώς λειτουργεί η βασική διαδικασία της επικοινωνίας.
• Να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο επικοινωνίας και να προσαρμόζουν ανάλογα
τα στοιχεία της επικοινωνιακής διαδικασίας.
• Να επισημαίνουν εμπόδια στην επικοινωνία και να εφαρμόζουν στρατηγικές
για να τα ξεπερνούν.
2. Κατανοούν πώς να χρησιμοποιούν τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, για να
μεταδίδουν το σωστό μήνυμα.
• Να κατανοούν καλύτερα τις διαφορές μεταξύ της λεκτικής και μη λεκτικής
επικοινωνίας.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας
• Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματός τους πιο αποτελεσματικά, αλλά
και την ικανότητά τους να διαβάζουν τα μη λεκτικά σήματα των συνομιλητών
τους.
3. Αναγνωρίζουν τα στυλ επικοινωνίας στην καθημερινότητά τους.
• Να μάθουν να προσαρμόζουν το στυλ επικοινωνίας τους σε κάθε περίσταση,
ώστε να επικοινωνούν με επιτυχία.
• Να εφαρμόζουν πρακτικά επικοινωνιακές δεξιότητες διεκδικητικότητας.
4. Κατανοούν τη σημασία της ενεργής ακρόασης και να βελτιώσουν την ικανότητά τους
να την εφαρμόζουν στην πράξη.
• Να εξοικειωθούν με την πρακτική της ενεργής ακρόασης.
• Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές της ενεργής ακρόασης και πώς να τις
εφαρμόζουν.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Το θεωρητικό μέρος της Ενότητας 4 «Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο: αποτελεσματική
επικοινωνία στο πλαίσιο μιας μικρής κοινότητας» είναι χωρισμένο σε τέσσερις υποενότητες.
Παρόλο που κάθε υποενότητα καταπιάνεται με μια συγκεκριμένη πτυχή της επιτυχούς
επικοινωνίας, όλες συνδέονται και ενισχύουν η μία την άλλη. Η υποενότητα 1 είναι μια
εισαγωγική ενότητα, καθώς αποσκοπεί να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της επιτυχούς
επικοινωνίας και να κάνει τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν για την επικοινωνία με έναν
διαφορετικό τρόπο. Η υποενότητα 2 έχει να κάνει με τους δύο τύπους της επικοινωνίας:
λεκτική και μη λεκτική. Ο βασικός της στόχος είναι να οδηγήσει σε αναστοχασμό για τον
σημαντικό ρόλο που παίζει η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία στην επαφή μας με τους
άλλους. Η υποενότητα 3 κάνει μια εισαγωγή στα τέσσερα πιο κοινά στυλ επικοινωνίας και
δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναστοχαστούν σχετικά με τα δικά τους μοτίβα
επικοινωνίας. Τέλος, η υποενότητα 4 στοχεύει στην ανάπτυξη μιας θεμελιώδους
επικοινωνιακής ικανότητας, αυτήν της ενεργούς ακρόασης.
Μετά το θεωρητικό μέρος, η παρούσα ενότητα παρέχει επίσης και μια λίστα πρακτικών
ασκήσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές ώστε να βελτιώσουν τις
συγκεκριμένες δεξιότητες των εκπαιδευόμενων, καθώς και μια σειρά πρακτικών εισηγήσεων
για πραγματοποίηση του εργαστηρίου.

2.1.

Κατανοώντας πώς λειτουργεί η επικοινωνία

Σελίδα
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Ως κοινωνικά όντα, η επικοινωνία είναι παρούσα σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Μάλιστα, η
έρευνα δείχνει ότι ξοδεύουμε γύρω στο 70% του χρόνου μας σε κάποιου είδους επικοινωνία.
Παρόλο που η επικοινωνία μπορεί απλά να περιγραφεί ως η πράξη της μετάδοσης νοήματος,
δεκαετίες εκτεταμένης έρευνας δείχνουν ότι η επικοινωνία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία
στην οποία εμπλέκονται πολλοί παράγοντες και στοιχεία. Η Εικόνα 1 παρουσιάζει το βασικό
μοντέλο επικοινωνίας, το οποίο είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε πώς δουλεύει
οποιοσδήποτε τύπος επικοινωνίας. Παρόλο που η διαδικασία μπορεί να πάρει πολλές
μορφές, το να είμαστε εξοικειωμένοι με τις βασικές πτυχές της είναι το πρώτο βήμα για την
ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Εικόνα 1. Το μοντέλο αλληλεπίδρασης της επικοινωνίας
Κωδικοποίηση

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

Θόρυβος

Αποκωδικοποίηση

Δίαυλος
Μήνυμα = Γεια!

ΔΕΚΤΗΣ

Θόρυβος
Προσαρμογή από το βιβλίο “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Διαθέσιμο στο:
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html

Για την επικοινωνία, πρέπει να υπάρχει: 1) ένας αποστολέας, που είναι το άτομο που στέλνει
την πληροφορία 2) ένας αποδέκτης, που είναι αυτός που λαμβάνει την πληροφορία 3) ένα
μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει το περιεχόμενο που μεταδίδεται και 4) ένας δίαυλος, που
είναι το μέσο ή το κανάλι μέσω του οποίου ταξιδεύει το μήνυμα (A Primer on Communication
Studies, 2012). Παραδείγματα διαύλων επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο, το ιστολόγιο, μια
επιστολή ή η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο.

Σελίδα

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου το μήνυμα δε λαμβάνεται αποτελεσματικά,
ακόμη και αν κωδικοποιείται κατάλληλα από τον ομιλητή. Αυτό συμβαίνει λόγω της ύπαρξης
‘θορύβου’. Ο επικοινωνιακός θόρυβος αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι
παρόντα σε μια επικοινωνιακή περίσταση, τα οποία εμποδίζουν την επιτυχημένη
επικοινωνία. Η έννοια του θορύβου σχετίζεται με την ιδέα των «επικοινωνιακών εμποδίων».
Δεδομένου ότι τα εμπόδια μπορούν να αλλοιώσουν ή να παρεμποδίσουν την επικοινωνία, το
να συνειδητοποιούμε την παρουσία τους και να είμαστε σε θέση να τα προσδιορίσουμε, είναι
βασικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου τους. Πιο κάτω, αναφέρουμε τους
πιο κοινούς τύπους εμποδίων στην επικοινωνία:
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Για να ονομάσουμε αυτού του είδους τη μετάδοση «επικοινωνία», η πληροφορία που
μεταδίδεται πρέπει να αποσταλεί σωστά και να κατανοηθεί από τον δέκτη, κάτι που
συμβαίνει μέσω των νοητικών διαδικασιών της κωδικοποίησης και της αποκωδικοποίησης.
Για παράδειγμα, μπορεί να διψάτε και κωδικοποιείτε το ακόλουθο μήνυμα στη φίλη σας:
«Διψάω, θέλεις να πάμε στην καφετέρια να πιούμε κάτι;». Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η
επικοινωνία ήταν επιτυχής, αν και οι δύο συνομιλητές ερμηνεύσουν με τον ίδιο τρόπο το
μήνυμα. Με αυτή την έννοια, οι βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες είναι σημαντικές, αφού
διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία όλων αυτών των παραγόντων για την αποτελεσματική
επικοινωνία.

•

•
•

•

•

•

Περιβαλλοντικά εμπόδια είναι αυτά τα οποία παρεμποδίζουν τη φυσική ροή της
προφορικής επικοινωνίας (π.χ. όταν είστε σε δείπνο, αλλά το εστιατόριο έχει πολλή
φασαρία).
Φυσικά εμπόδια είναι αυτά που σχετίζονται με τις συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων
λαμβάνει χώρα η επικοινωνία (π.χ. απόσταση, ζέστη).
Τα γλωσσικά ή σημασιολογικά εμπόδια έχουν να κάνουν με τη διαφοροποιημένη
χρήση λέξεων και άλλων συμβόλων (π.χ. όταν ο αποστολέας και ο παραλήπτης δε
μιλούν την ίδια γλώσσα).
Τα πολιτισμικά εμπόδια προκύπτουν από τα διαφορετικά μοτίβα επικοινωνίας και
νοήματος που προσδίδονται στις λέξεις σε κάθε κουλτούρα (π.χ. κάποιες κουλτούρες
δίνουν περισσότερη έμφαση στο πλαίσιο, ενώ άλλες στο λεκτικό μήνυμα που
μεταδίδεται).
Εμπόδια συμπεριφοράς είναι αυτά που σχετίζονται με τη στάση, συμπεριφορά και
συναισθήματα ενός ατόμου απέναντι στις απόψεις ή τη στάση ενός άλλου ατόμου
(π.χ. στερεότυπα, προσδοκίες, προκαταλήψεις, υπεργενικεύσεις, κ.λπ.).
Τα ψυχολογικά εμπόδια αφορούν την ψυχολογική κατάσταση (π.χ. συναισθήματα ή
έλλειψη προσοχής).

Ο βαθμός στον οποίο είναι παρόντα αυτά τα εμπόδια επικοινωνίας στις συζητήσεις μας
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες γύρω μας, όπως οι άλλοι εκπαιδευόμενοι, η προσωπική
μας κατάσταση ή το περιβάλλον, δηλαδή το εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο. Σε αυτή την
υποενότητα, κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε τρία επίπεδα πλαισίου τα οποία διαμορφώνουν
την επικοινωνία μας.

Πρώτα από όλα, το κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο αφορά ένα βασικό σύνολο κανόνων που
ισχύουν σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Περιλαμβάνει νόρμες και συμβάσεις, όπως είναι το
νη μη λέμε ψέματα ή να απαντάμε όταν κάποιος μας χαιρετάει. Μπορούμε να μάθουμε αυτές
τις νόρμες μέσω παρατήρησης και εξάσκησης.

Ο δεύτερος τύπος είναι το σχεσιακό πλαίσιο, το οποίο έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές μας
σχέσεις και το παρελθόν που έχουμε με το άτομο με το οποίο επικοινωνούμε. Αυτό το πλαίσιο
μας δίνει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά
μας όταν επικοινωνούμε με διαφορετικά άτομα (όπως το αφεντικό ή την οικογένειά μας).

Σελίδα

Η αποτελεσματική και κατάλληλη προσαρμογή του μηνύματος, του διαύλου επικοινωνίας και
των άλλων παραγόντων της επικοινωνίας στους τρεις τύπους πλαισίου, είναι μία από τις πιο
σημαντικές δεξιότητες για αποτελεσματική επικοινωνία. Κατά τη διάρκεια αυτής της
ενότητας, θα δούμε τις πιο σημαντικές τεχνικές που θα δώσουν τη δυνατότητα στους
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Τέλος, το πολιτισμικό πλαίσιο σχετίζεται με πιο γενικές κατηγορίες, όπως τις διαφορετικές
γλώσσες, νοήματα και πεποιθήσεις. Για να επικοινωνούμε αποτελεσματικά σε διαφορετικά
πολιτισμικά πλαίσια, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να αποφεύγουμε να κάνουμε
υποθέσεις.

εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν αυτά τα εμπόδια και να ενισχύσουν την ικανότητά τους
να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους.

2.2.

Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

Ο κύριος στόχος της παρούσας υποενότητας, είναι να παρέχει μια επισκόπηση των δύο
κύριων ‘ειδών’ επικοινωνίας, της λεκτικής και της μη λεκτικής. Η λεκτική επικοινωνία έχει να
κάνει με τη μετάδοση ενός μηνύματος μέσω του λόγου, είτε γραπτού, είτε προφορικού.
Παράλληλα, η μη λεκτική επικοινωνία δημιουργεί νόημα με ένα μη φωνητικό ή μη φωνητικό
τρόπο, ο οποίος περιλαμβάνει τη γλώσσα του σώματος, το ρυθμό ή τον επιτονισμό. Ο πιο
κάτω πίνακας δείχνει τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει η λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία.
Πίνακας 1. Verbal and non-verbal communication

Φωνητική
Μη
φωνητική

Λεκτική
Ομιλία

Γραφή
Νοηματική γλώσσα

Μη λεκτική

Τόνος, ένταση φωνής, ταχύτητα ομιλίας,
ρυθμός
Γλώσσα του σώματος (χειρονομίες,
εκφράσεις προσώπου, οπτική επαφή,
απόσταση, άγγιγμα)

Πηγή: Προσαρμογή από Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice
(London: Routledge, 2011), 45.

Σελίδα

Παρόλο που η λεκτική επικοινωνία είναι σημαντική, η έρευνα δείχνει ότι αναπαριστά μόνο
ένα μικρό ποσοστό του συνολικού μας μηνύματος. Στην πραγματικότητα, το 55% του
μηνύματός μας προέρχεται από τη γλώσσα του σώματός μας, το 38% του μηνύματός μας
προέρχεται από τον τόνο της φωνής μας και μόνο το 7% του μηνύματός μας μεταδίδεται
μέσω των λέξεων που χρησιμοποιούμε (Mehrabian, 2007). Αυτά τα ευρήματα μάς δείχνουν
ότι το να ξέρουμε να διαβάζουμε τα μη λεκτικά μηνύματα των άλλων είναι μια σημαντική
δεξιότητα, αφού μπορεί να μας πει πολλά για το τι συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη
κατάσταση. Επιπλέον, κάνει τη διαδικασία επικοινωνίας πιο αμφίσημη, αφού αυτό που δε
λέγεται είναι πιο σημαντικό από αυτό που λέγεται.
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Παρόλο που εντάσσονται στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος, και τα δύο είδη επικοινωνίας
διαφέρουν όσον αφορά το περιεχόμενο και τη δομή. Με αυτή την έννοια, η μη λεκτική
επικοινωνία αναλαμβάνει τη μετάδοση συναισθημάτων και διαπροσωπικών πληροφοριών
περισσότερο από ό,τι η λεκτική επικοινωνία (A Primer on Communication Studies, 2012).
Επιπλέον, η μη λεκτική επικοινωνία είναι συχνά πιο ακούσια ή υποσυνείδητη, αφού είναι
έμφυτη στους ανθρώπους. Όσον αφορά τη δομή, η λεκτική επικοινωνία κυβερνάται από
γραμματικούς κανόνες, ενώ δεν υπάρχουν ξεκάθαροι ή συγκεκριμένοι κανόνες που
καθορίζουν τον τρόπο που μεταδίδουμε μήνυμα μέσω της γλώσσας του σώματος. Αυτό κάνει
τη μη λεκτική επικοινωνία πιο αμφίσημη και δύσκολη στην ερμηνεία.

Εκτός από το να διαβάζουμε τα μη λεκτικά μηνύματα των άλλων είναι σημαντικό, επίσης, να
αναστοχαζόμαστε για τη δική μας γλώσσα του σώματος και για το πώς παράγουμε νόημα
μέσα από αυτή. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, αφού τις περισσότερες φορές τα μη λεκτικά μας
μηνύματα στέλνονται ακούσια και, επομένως, το να τα ελέγχουμε απαιτεί μεγάλη
προσπάθεια. Από την άλλη, αυτά τα μηνύματα είναι πιο αξιόπιστα και μπορούμε να
βασιστούμε σε αυτά όταν επικοινωνούμε. Παρόλο που δεν υπάρχει ένας καθολικός και
γενικός τρόπος να αποκτήσουμε τέλειες δεξιότητες όσον αφορά τη μη λεκτική επικοινωνία,
υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν.
•

•

•

•

•

Δώστε προσοχή στον τόνο και την ένταση της φωνής σας. Η αλλαγή του τόνου μπορεί
να αλλάξει εντελώς το νόημα του μηνύματός σας. Ας δούμε ένα παράδειγμα: «Δεν
έσπασα εγώ τα γυαλιά σου». Η έμφαση στην προσωπική αντωνυμία «εγώ» υπονοεί
ότι κάποιος άλλος το έκανε. Αντίθετα, αν πούμε «Δεν έσπασα τα γυαλιά σου»,
υπονοούμε ενδεχομένως ότι σπάσαμε κάτι άλλο.
Δώστε προσοχή στις εκφράσεις του προσώπου σας, αφού είναι καθρέφτης των
συναισθημάτων σας. Οι άνθρωποι μπορούμε να παράγουμε χιλιάδες εκφράσεις
προσώπου, που σημαίνει ότι χωρίς να πούμε ούτε μια λέξη είμαστε σε θέση να
επικοινωνήσουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση.
Προσπαθήστε να διατηρείτε οπτική επαφή, για να δείξετε ότι συμμετέχετε στη
συζήτηση. Αυτό θεωρείται ως σημάδι ειλικρίνειας και σεβασμού σε κάποιες χώρες.
Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι αυτό εξαρτάται από τον κάθε πολιτισμό.
Μιμηθείτε το άλλο άτομο, παραφράστε, κάντε ερωτήσεις και προσφέρετε
ανατροφοδότηση. Αυτές είναι κάποιες τεχνικές που βελτιώνουν την ποιότητα της
συνομιλίας.
Δώστε σημασία στην απόσταση που κρατάτε από το άλλο άτομο. Όπως και στην
περίπτωση της οπτικής επαφής, η απόσταση και τα αγγίγματα στην επικοινωνία
ποικίλουν ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο.

Είναι, επίσης, ενδιαφέρον να σκεφτούμε πώς η λεκτική και μη λεκτική μας επικοινωνία
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μπορούν, με άλλα λόγια, να ενισχύσουν η μία την άλλη, να
αντικαταστήσουν, ακόμη και να αντιτίθενται η μία στην άλλη. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι
συνεπείς και να ενισχύουν η μία την άλλη, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα της επικοινωνίας.
Στην πράξη, υπάρχουν πολλά εμπόδια σε αυτό, τα οποία προκαλούν παρερμηνείες, όπως
έχουμε πει στην προηγούμενη ενότητα.
Το στυλ επικοινωνίας αφορά τα διαφορετικά μοτίβα που χρησιμοποιούν τα άτομα για να
επικοινωνήσουν. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ που ταιριάζει σε όλους. Επομένως, ο
καθένας θα πρέπει να βρει αυτό που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα σύμφωνα με την
προσωπικότητά του. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να μιλά δυνατά και με ενθουσιασμό,
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Κατανοώντας το προσωπικό μας στυλ επικοινωνίας

Σελίδα

2.3.

ενώ ένα άλλο να μιλά ήσυχα και αργά. Ωστόσο, αν επικοινωνούν σωστά, και οι δύο μπορούν
να εισακουσθούν εξίσου.

Παρόλο που υπάρχουν πολλές κατηγορίες και στυλ επικοινωνίας, η παρούσα υποενότητα
εστιάζει σε τέσσερα – αυτά που εμφανίζονται πιο συχνά στη βιβλιογραφία. Προφανώς,
κανένας άνθρωπος δε χρησιμοποιεί μόνο ένα, αλλά έναν συνδυασμό τους. Το να ξέρουμε να
προσδιορίζουμε το κάθε στυλ επικοινωνίας μας βοηθά να καταλάβουμε ποιο είναι το
κυρίαρχο στυλ στον τρόπο που επικοινωνούμε με τους άλλους. Αυτό, με τη σειρά του, θα μας
βοηθήσει να αυξήσουμε την ικανότητά μας να προσαρμόζουμε τα στυλ επικοινωνίας μας
στον τρόπο που επικοινωνούν οι άλλοι.

Σελίδα

Προφανώς, το διεκδικητικό στυλ επικοινωνίας είναι αυτό που οδηγεί στην επιτυχή
επικοινωνία και αποτελεί μια βασική επικοινωνιακή δεξιότητα. Η διεκδικητικότητα έχει να
κάνει με το να είμαστε ικανοί να επικοινωνούμε κατάλληλα, καθαρά και με ειλικρίνεια. Την
ίδια στιγμή, η διεκδικητικότητα θεωρείται μια προσωπική δεξιότητα, επειδή σχετίζεται με τη
σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Με αυτή την έννοια, διεκδικητική επικοινωνία σημαίνει
να υψώνουμε το ανάστημά μας και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, αλλά με έναν
τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Περιλαμβάνει το να ισορροπούμε
μεταξύ επιθετικής και παθητικής συμπεριφοράς. Κάποιες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε,
ώστε να ελέγξετε το επίπεδο της διεκδικητικότητάς σας είναι: έχετε την αυτοπεποίθηση να
ζητήσετε αυτό που σας ανήκει δικαιωματικά; Μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ανάγκες και
τα συναισθήματά σας; Μπορείτε να δεχτείτε την κριτική, χωρίς να παίρνετε αμυντική στάση;
Μπορείτε να εκφράσετε αρνητικές απόψεις για άλλους ανθρώπους, χωρίς να χρησιμοποιείτε
επιθετική ή υβριστική γλώσσα; Φυσικά, η διεκδικητική επικοινωνία είναι μια δύσκολη
δεξιότητα και απαιτεί πολλή εξάσκηση. Είναι σημαντική σε όλες τις επαφές που έχουμε με
άλλους ανθρώπους και σε διαφορετικά σενάρια, είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά. Τέλος, η
διεκδικητική επικοινωνία είναι σημαντική, επειδή μας βοηθά να πετυχαίνουμε τους
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1. Επιθετικό. Τα άτομα εκφράζονται με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα των
άλλων. Συνήθως δεν έχουν υπομονή, διακόπτουν και δεν είναι καλοί ακροατές.
2. Παθητικό. Τα άτομα με αυτό το στυλ επικοινωνίας τείνουν να αποφεύγουν να
εκφράζουν τις απόψεις, τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους. Όταν αντιμετωπίζουν
καταστάσεις θυμού, συνήθως αποφεύγουν την αντιπαράθεση, συσσωρεύοντας την
ενόχλησή τους. Κατά συνέπεια, είναι επιρρεπείς στις συναισθηματικές εκρήξεις μόλις
ξεπεράσουν τα όρια της υπομονής τους.
3. Παθητικο-επιθετικό. Τα άτομα αυτά φαίνονται παθητικά στην επιφάνεια, αλλά στην
πραγματικότητα χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς (σιωπή, σαρκασμό), για
να καλύψουν τα πραγματικά συναισθήματα και απόψεις τους.
4. Διεκδικητικό. Τα άτομα με αυτό το στυλ επικοινωνίας επικοινωνούν τα
συναισθήματα, τις απόψεις και τις ανάγκες τους με έναν ευθύ, ειλικρινή και
κατάλληλο τρόπο και με σεβασμό στον εαυτό τους και τα δικαιώματα των άλλων.

προσωπικούς και ομαδικούς μας στόχους. Πιο κάτω, παραθέτουμε κάποιες τεχνικές που θα
σας βοηθήσουν να ενισχύσετε τις διεκδικητικές σας δεξιότητες:
•

•
•
•
•

•

2.4.

Χρησιμοποιείτε δηλώσεις με το «εγώ». Με αυτό τον τρόπο, το μήνυμά σας εστιάζει στα
συναισθήματά σας αντί στις σκέψεις που κάνετε για το άλλο άτομο. Για παράδειγμα,
πείτε «εγώ βλέπω τα πράγματα διαφορετικά», αντί «κάνεις λάθος».
Να είστε ενεργοί ακροατές (το θέμα της επόμενης υποενότητας)
Να δείχνετε ενσυναίσθηση και ικανότητα να κατανοείτε τα συναισθήματα του άλλου
Να εκφράζετε τα συναισθήματα και τις ανάγκες σας με αυτοπεποίθηση και να έχετε
πιστεύετε στον εαυτό σας και τις αξίες σας.
Να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη γλώσσα σώματος. Δεν έχει σημασία μόνο το τι λέτε,
αλλά πώς το λέτε. Με αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να μιλάτε καθαρά και με
αυτοπεποίθηση, να στέκεστε ίσια και να κρατάτε οπτική επαφή.
Μάθετε να λέτε όχι. Είναι απόλυτα φυσικό να λέμε όχι κάποιες φορές, ειδικά όταν έχει
να κάνει με τις δικές μας ανάγκες και συναισθήματα.

Ενεργή ακρόαση

Η ακρόαση είναι, για πολλούς λόγους, μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που
χρειαζόμαστε για να επικοινωνήσουμε. Καταρχάς, αφιερώνουμε μεγάλο μέρος του χρόνου
μας σε αυτή τη δραστηριότητα, η οποία είναι απαραίτητη για να λάβουμε και να
ερμηνεύσουμε μηνύματα, όπως έχουμε δει στην υποενότητα 1. Κατά δεύτερον, είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη των διαπροσωπικών μας σχέσεων, καθώς είναι ένα
ισχυρό εργαλείο για σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Κατά τρίτον, η ακρόαση έχει θετικό
αντίκτυπο σε εμάς τους ίδιους. Επομένως, το να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες ακρόασής
μας, θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και,
κατά συνέπεια, θα αυξήσει την ποιότητα ζωής μας.

Σελίδα
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Ο σημειολόγος Ρολάν Μπαρτ διακρίνει μεταξύ του να ακούμε ενεργά και του απλά να ακούμε,
με την έννοια ότι «το να ακούμε είναι ένα βιολογικό φαινόμενο, ενώ το να ακούμε ενεργά
είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο» (Barthes, 1985). Επομένως, η ενεργή ακρόαση μπορεί να
θεωρηθεί ως μια διαδικασία ερμηνείας μέσω της οποίας το άτομο λαμβάνει πληροφορίες και
τις ερμηνεύει ώστε να απαντήσει. Στον πιο κάτω πίνακα, παρατίθενται οι βασικοί σκοποί της
ακρόασης, σύμφωνα με τον συγγραφέα Όουεν Χάργκι.

Πίνακας 2. Οι βασικοί σκοποί της ακρόασης

Σκοποί της
ακρόασης

 Εστίαση σε μηνύματα που στέλνουν άλλα άτομα ή σε ήχους που
έρχονται από το περιβάλλον μας
 Καλύτερη κατανόηση των μηνυμάτων που στέλνουν οι άλλοι
 Κριτική αξιολόγηση των μηνυμάτων των άλλων
 Παρακολούθηση μη λεκτικών σημάτων
 Ένδειξη ότι ενδιαφερόμαστε ή ότι δίνουμε προσοχή στη
συνομιλήτριά μας
 Διάλογος, διαπραγμάτευση και συμμετοχή σε άλλες επικοινωνίες
που απαιτούν κατανόηση
 Ενσυναίσθηση και ένδειξη ενδιαφέροντος για τους άλλους

Πηγή: Προσαρμογή από Owen Hargie, Skilled interpersonal interaction: Research, Theory and
Practice (London: Routledge, 2011).
Η ενεργή ακρόαση είναι μια χρήσιμη τεχνική επικοινωνίας η οποία μπορεί να μας βοηθήσει
να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να είμαστε καλοί ακροατές. Όπως λέει και το όνομά της,
είναι μια ενεργή και συνειδητή διαδικασία μέσω της οποίας ακούμε με όλες μας τις αισθήσεις
και δίνουμε προσοχή στο άλλο άτομο. Επιπλέον, οι ενεργοί ακροατές δείχνουν στον ομιλητή
ότι ακούνε χρησιμοποιώντας λεκτικές (κάνοντας ερωτήσεις ή συνοψίζοντας ότι έχει λεχθεί)
και μη λεκτικές ενδείξεις (νεύματα, οπτική επαφή και άλλες τεχνικές που έχουμε δει στην
υποενότητα 2). Άλλες συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι, για να είμαστε
ενεργοί ακροατές είναι, σύμφωνα με τους Harper, A. & Harper, B. (1996), είναι:
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Να είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι στο τι λέει ο συνομιλητής μας
Να επιτρέπουμε στον συνομιλητή μας να εκφράζεται
Να επιτρέπουμε στον συνομιλητή μας να ελέγχει τη συζήτηση
Να δεχόμαστε την άποψη του συνομιλητή μας, ακόμη και αν δε συμφωνούμε.
Να μη διακόπτουμε ή να τελειώνουμε τις προτάσεις του συνομιλητή μας
Να μην προβλέπουμε τι θα πει ο συνομιλητής μας.
Να προσπαθούμε να μην αφαιρούμαστε.

Σελίδα

•
•
•
•
•
•
•

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ
Η εκπαίδευση που προτείνουμε βασίζεται σε μια μη τυπική και μαθητοκεντρική προσέγγιση.
Επομένως, οι ασκήσεις μπορούν να αλλάξουν και να προσαρμοστούν σε κάθε ομάδα,
σύμφωνα με τις ανάγκες της. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εργαστηρίων οι
εκπαιδευτές θα λειτουργήσουν περισσότερο ως διαμεσολαβητές παρά ως ‘εκπαιδευτικοί’.
Σημαντικός είναι επίσης ο απολογισμός μετά από κάθε δραστηριότητα, αφού δίνει την
ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναστοχαστούν κριτικά. Πιο κάτω παρουσιάζονται και
επεξηγούνται διάφορες ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

3.1 Πρακτικές ασκήσεις
Οριγκάμι

Αυτή είναι μια εύκολη δραστηριότητα που λειτουργεί και ως σπάσιμο του πάγου. Δείχνει
στους εκπαιδευόμενους ότι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν διαφορετικά πράγματα και
από το ίδιο μήνυμα, καθώς και ότι διαφέρουν στον τρόπο που αποκωδικοποιούν τις
πληροφορίες.

Ο προτεινόμενος τρόπος να κάνετε την άσκηση έχει ως εξής: δώστε σε κάθε εκπαιδευόμενο
ένα φύλλο χαρτιού Α4. Πείτε τους να κλείσουν τα μάτια τους και να ακολουθήσουν τις
οδηγίες σας. Ακόμη, πείτε τους ότι δεν μπορούν να μιλούν ή να κάνουν ερωτήσεις. Δώστε
οδηγίες όπως: 1. Διπλώστε το χαρτί. 2. Σκίστε τις γωνίες του χαρτιού. 3. Διπλώστε το ξανά,
κ.ο.κ. Στη συνέχεια, πείτε τους να ανοίξουν τα μάτια τους και να ξεδιπλώσουν το χαρτί ώστε
να το συγκρίνουν με την υπόλοιπη ομάδα. Όλοι θα έχουν διαφορετικά φύλα χαρτιού με
διαφορετικά σχήματα και μορφές. Κάποιες ερωτήσεις για τον απολογισμό της
δραστηριότητας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: «Γιατί πιστεύετε ότι τα χαρτιά δείχνουν
τόσο διαφορετικά, παρόλο που οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν οι ίδιες;», «Πιστεύετε ότι αν
άλλαζαν μερικά πράγματα (π.χ. να το κάνουν με τα μάτια τους ανοικτά ή να μπορούν να
κάνουν ερωτήσεις), το αποτέλεσμα θα άλλαζε»; Οι εκπαιδευτές μπορούν να επαναλάβουν τη
δραστηριότητα και δεύτερη φορά, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να κάνουν
ερωτήσεις, ώστε να δουν πώς θα αλλάξουν τα αποτελέσματα.

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε δύο
σειρές, έτσι ώστε να είναι απέναντι ο ένας από τον άλλο και να βλέπουν ο ένας τον άλλο.
Πείτε στους εκπαιδευόμενους της μιας σειράς να πουν μια λέξη. Στη συνέχεια, ο
εκπαιδευόμενος που είναι απέναντι σε αυτόν που είπε τη λέξη πρέπει να απαντήσει με μία
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Αυτή είναι μια διασκεδαστική εισαγωγική δραστηριότητα που βοηθά τους εκπαιδευόμενους
να καταλάβουν ότι, παρόλο που το μήνυμα και το πλαίσιο είναι σημαντικά, θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη και άλλα στοιχεία του πλαισίου επικοινωνίας, όταν επικοινωνούν. Για να
γίνει αυτή η δραστηριότητα, είναι σημαντικό να είστε σε έναν μεγάλο χώρο.
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Αλυσίδα λέξεων

άλλη λέξη που να αρχίζει με το τελευταίο γράμμα της προηγούμενης. Κάθε φορά που λένε μια
λέξη, πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω, ώστε η απόσταση μεταξύ τους σταδιακά να
μεγαλώνει. Όταν η απόσταση μεταξύ των σειρών γίνει αρκετά μεγάλη, θα υπάρχει πολύς
θόρυβος και οι μαθητές θα πρέπει είναι πολύ συγκεκριμένοι για να ακούσουν τις λέξεις του
άλλου ατόμου. Τότε, ο εκπαιδευτής μπορεί να περάσει μέσα από τις σειρές και να κάνει κάτι
αστείο. Μετά, πείτε στους συμμετέχοντες να σταματήσουν και ρωτήστε τους αν είδαν κάτι.
Το περίεργο αυτής της άσκησης είναι ότι, καθώς οι συμμετέχοντες ήταν συγκεντρωμένοι στο
λεκτικό μήνυμα, οι περισσότεροι δε θα έχουν προσέξει το άτομο που περπάτησε μπροστά
τους. Μια συμβουλή είναι, αν υπάρχουν δύο εκπαιδευτές, ο ένας να βιντεογραφήσει τη σκηνή
όπου ο άλλος περπατά ανάμεσα στις σειρές, ώστε να δείξει στους συμμετέχοντες τι έγινε.
Θέατρο για τη ζωή

Αυτού του είδους το θέατρο, που δημιουργήθηκε από τον Augusto Boal και είναι
εμπνευσμένο από την παιδαγωγική του Paulo Freire, είναι ένα ισχυρό εργαλείο μέσα από το
οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να ελαχιστοποιήσουν
τα εμπόδια στην επικοινωνία. Το θέατρο για τη ζωή μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους
τρόπους· επομένως, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να το προσαρμόσουν στις ανάγκες των
εκπαιδευόμενων και τις εκάστοτε συνθήκες της εκπαίδευσης (διάρκεια, χώρος, κ.λπ.). Να
έχετε υπόψη σας ότι είναι σημαντικός ο αναστοχασμός σε αυτή την άσκηση. Η εν λόγω
δραστηριότητα μπορεί να έχει δυσκολίες, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτές
να γνωρίζουν καλά τη μεθοδολογία.
Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες
των πέντε. Οι εκπαιδευόμενοι μοιράζονται στο πλαίσιο της ομάδας τους μια προσωπική
εμπειρία σχετικά με μια επικοινωνιακή περίσταση που δεν ήταν επιτυχής εξαιτίας της
παρουσίας ενός ή περισσότερων επικοινωνιακών εμποδίων που εξηγήθηκαν στην Ενότητα.
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει μία από αυτές τις περιστάσεις και να
αναπαραστήσει τη σκηνή μπροστά στους υπόλοιπους. Ακολούθως, η ομάδα αναπαριστά τη
σκηνή ξανά, αλλά αυτή τη φορά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να σταματήσουν την παράσταση
όποτε θέλουν, χειροκροτώντας. Το άτομο που χειροκρότησε μπορεί να μπει στη σκηνή και να
παίξει τον ρόλο ενός από τους χαρακτήρες με στόχο να ελαχιστοποιήσει τα εμπόδια στην
επικοινωνία. Η σκηνή μπορεί να παιχτεί όσες φορές αποφασίσει η ομάδα ή ο εκπαιδευτής. Η
συγκεκριμένη άσκηση είναι πολύ άμεση, επειδή απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους να
σκεφτούν και να συμμετέχουν άμεσα σε περιστάσεις όπου η επικοινωνία ήταν δύσκολη.

Σελίδα

Αυτή η δραστηριότητα είναι χρήσιμη, γιατί οι εκπαιδευόμενοι βάζουν σε εφαρμογή διάφορες
δεξιότητες λεκτικής επικοινωνίας, όπως είναι η ικανότητα να κάνουν σαφείς ερωτήσεις ή να
μεταδίδουν τις κατάλληλες πληροφορίες με αποτελεσματικό τρόπο. Είναι, επίσης, χρήσιμη
για τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος.
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Επικοινωνία «πλάτη με πλάτη»

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ζευγάρια
και κάθονται με γυρισμένες τις πλάτες ο ένας στον άλλο, ώστε να μη βλέπουν ο ένας τον
άλλο. Μπορούν να καθίσουν σε καρέκλες, αλλά και στο πάτωμα, φτάνει να έχουν μια
επιφάνεια για να γράφουν. Στον έναν από τους δύο δίνεται μια εικόνα και στον άλλο ένα
λευκό χαρτί. Ο πρώτος πρέπει να περιγράψει με λεπτομέρεια τι βλέπει στο χαρτί και ο
δεύτερος να ζωγραφίσει σύμφωνα με τις περιγραφές του πρώτου. Στο τέλος, συγκρίνουν τα
χαρτιά τους. Υπάρχουν δύο εκδοχές αυτής της δραστηριότητας. Στην πρώτη, αυτός που
ζωγραφίζει δεν επιτρέπεται να κάνει ερωτήσεις, ενώ στη δεύτερη μπορεί. Η δραστηριότητα
μπορεί να γίνει δύο φορές, ώστε να επισημανθεί πώς αλλάζουν τα αποτελέσματα όταν
γίνονται ερωτήσεις ή για να αλλάξουν ρόλο οι εκπαιδευόμενοι. Ανάλογα με τις ανάγκες των
εκπαιδευόμενων, οι εκπαιδευτές αυξάνουν το επίπεδο δυσκολίας της δραστηριότητας,
αλλάζοντας την εικόνα στο χαρτί. Στον απολογισμό, ο εκπαιδευτής πρέπει να ενθαρρύνει μια
συζήτηση για το τι ήταν πιο δύσκολο ή εύκολο για τους εκπαιδευόμενους, ή για το τι έμαθαν
για την επικοινωνία.
Πηγή: The Ohio State University. (1 Οκτωβρίου 2018)
Ακίνητοι

Αυτή είναι μια δραστηριότητα που θα κάνει τους εκπαιδευόμενους να αναστοχαστούν για τη
γλώσσα του σώματος και να μάθουν πώς να διαβάζουν τα μη γλωσσικά σήματα των άλλων
ανθρώπων.

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: πριν αρχίσετε την εκπαίδευση, πείτε
ξαφνικά στους συμμετέχοντες να σταματήσουν ό,τι κάνουν και να μείνουν ακίνητοι. Στη
συνέχεια, πείτε τους να προσέξουν τις χειρονομίες των άλλων εκπαιδευόμενων, τη στάση
τους, τις αποστάσεις ή τις εκφράσεις προσώπου τους, ώστε να καταλάβουν τι μπορεί να
νιώθουν ή να επικοινωνούν. Ρωτήστε τους: «Δείχνουν ενθουσιασμένοι; Δείχνουν να
βαριούνται; Δείχνουν χαρούμενοι; Πώς το καταλάβατε;»
Ας είμαστε διεκδικητικοί

Σελίδα

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: πείτε στους εκπαιδευόμενους να
σκεφτούν μια πραγματική περίπτωση, όπου δεν μπορούσαν να είναι διεκδικητικοί. Δώστε
στους εκπαιδευόμενους αρκετό χρόνο να σκεφτούν τα προσωπικά τους παραδείγματα και να
έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια προσωπικά θέματα των
συμμετεχόντων, τα οποία πρέπει να χειριστείτε με προσοχή. Μπορεί να είναι μια φορά που
ήθελαν να πουν όχι, αλλά δεν το τόλμησαν. Μπορεί επίσης να είναι μια περίπτωση όπου
ήθελαν να πουν κάτι που τους ενόχλησε, αλλά δεν το έκαναν. Πείτε τους να βρουν έναν
παρτενέρ και να πάνε σε ένα ασφαλές και άνετο μέρος για αυτούς. Εκεί, θα πρέπει να
αναπαραστήσουν την κατάσταση με τον παρτενέρ τους, αλλά αυτή τη φορά θα πρέπει να
δώσουν μια διεκδικητική απάντηση.
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Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε
εφαρμογή τις συμβουλές για διεκδικητική επικοινωνία που δόθηκαν στην υποενότητα 3.

Η γροθιά
Η συγκεκριμένη άσκηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα άτομα να θέσουν τα όρια ανάμεσα
στη διεκδικητικότητα και την επιθετικότητα.

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια. Δώστε
στους μισούς από τους εκπαιδευόμενους μια σειρά από οδηγίες (Άτομο Α). Μετά, δώστε στα
ζευγάρια τους μια διαφορετική σειρά από οδηγίες (Άτομο Β).
•

•

Οι οδηγίες για το Άτομο Α είναι: Το άτομο Β θα σχηματίσει μια γροθιά με το χέρι του.
ΠΡΕΠΕΙ να την ανοίξετε.
Οι οδηγίες για το Άτομο Β είναι: Σχηματίστε μια γροθιά με το χέρι σας. Το Άτομο Α θα
προσπαθήσει να ανοίξει τη γροθιά σας. ΔΕΝ πρέπει να ανοίξετε τη γροθιά σας εκτός
και αν σας το ζητήσει ευγενικά και διεκδικητικά.

Πείτε στους εκπαιδευόμενους να κάνουν την άσκηση και να παρατηρήσουν τι συμβαίνει,
ώστε να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα. Στη συζήτηση, αναστοχαστείτε για τις
επικοινωνιακές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν και συνδέστε τες με τη σημασία της
διεκδικητικότητας. Κάποιες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε είναι: Ποιο στυλ επικοινωνίας
χρησιμοποιήσατε; Ήταν αποτελεσματικό; Ποιες άλλες επιλογές είχατε; Γιατί
χρησιμοποιήσατε αυτήν πρώτα; Μπορείτε να πείτε σε κάποιους συμμετέχοντες να πάρουν
τον ρόλο του Ατόμου Β, ώστε να εντοπίσουν τις διαφορές.
Πηγή: Work Smart. (28 Σεπετεμβρίου 2018).
Γεγονότα και συναισθήματα

Σελίδα

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες
των τριών και αναθέστε τους από έναν ρόλο. Οι ρόλοι είναι α) ομιλητής β) ακροατής
γεγονότων και γ) ακροατής συναισθημάτων. Ζητήστε από τους ομιλητές να σκεφτούν ένα
θέμα που είναι ενδιαφέρον για αυτούς, αφού θα πρέπει να μιλήσουν για αυτό για τρία λεπτά
ή λιγότερο. Οι συζητήσεις θα είναι εμπιστευτικές μεταξύ των δύο ομάδων. Καθώς θα μιλά ο
ομιλητής χωρίς να διακόπτεται, οι ακροατές θα πρέπει να εφαρμόσουν την ενεργή ακρόαση.
Οι ακροατές των γεγονότων και των συναισθημάτων δίνουν προσοχή στα γεγονότα και τα
συναισθήματα που εξέφρασαν οι ομιλητές αντίστοιχα. Οι ρόλοι μπορούν να αλλάξουν και η
άσκηση μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές με τους συμμετέχοντες να αλλάζουν ρόλους.
Στον απολογισμό, οι εκπαιδευτές μπορούν ρωτήσουν τους συμμετέχοντες πώς ένιωθαν
στους ρόλους τους, αν ήταν εύκολο να ακούνε τα γεγονότα και τα συναισθήματα.
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Η συγκεκριμένη άσκηση συνδέει την ενεργή ακρόαση με την υποενότητα 2 σχετικά με τη
λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.

Ακούς;
Ο κύριος σκοπός της άσκησης είναι να κάνει τους εκπαιδευόμενους να εξασκήσουν την
τεχνική της ενεργούς ακρόασης, δίνοντας προσοχή στη γλώσσα του σώματος.

Σελίδα
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Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: χωρίστε την ομάδα σε δύο υποομάδες (Α
και Β). Πείτε στα άτομα της ομάδας Α να βγουν από το δωμάτιο, όπου θα κάνουν ζευγάρια με
ένα μέλος από την άλλη ομάδα. Ο ρόλος τους είναι να μη μιλούν καθόλου και να δείξουν στο
άλλο άτομο ότι δεν ακούνε. Μετά από λίγο, ο εκπαιδευτής θα κτυπήσει δυνατά τα χέρια του
και τότε θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και θα αρχίσουν να ακούνε ενεργά. Ακολούθως,
πείτε στα άτομα της ομάδας Β να σκεφτούν την πιο εκπληκτική μέρα ή εμπειρία της ζωής
τους. Εξηγήστε τους ότι θα πρέπει να πουν στο μέλος της άλλης ομάδας όλες τις λεπτομέρειες
της εμπειρίας τους, αλλά δε θα μιλάνε, μόνο θα ακούνε. Ζητήστε από τα άτομα της ομάδας Α
να πάνε πίσω στο δωμάτιο και να βρουν ένα μέλος από την άλλη ομάδα. Όταν τελειώσει η
δραστηριότητα, κάντε ερωτήσεις όπως: πώς ένιωσαν όταν συνειδητοποίησαν ότι το άλλο
άτομο τους αγνοούσε; Πώς ένιωσαν οι ακροατές; Πώς έδειξαν ότι δεν άκουγαν; Τι συνέβη
μόλις άρχισαν να ακούν ενεργά;

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

10 λεπτά

• Καλωσόρισμα
• Σπάσιμο του πάγου
• Αρχικά τεστ
• Οριγκάμι

15 λεπτά

• Αλυσίδα λέξεων

60 λεπτά

• Θέατρο για τη ζωή

25 λεπτά

• Επικοινωνία «πλάτη με
πλάτη»

15 λεπτά

• Ακίνητοι

30 λεπτά

• Ας είμαστε
διεκδικητικοί

15 λεπτά

• Η γροθιά

40 λεπτά

Υλικά
Αντίγραφα των
αρχικών τεστ για όλους
τους εκπαιδευόμενους
Ένα χαρτί Α4 για κάθε
εκπαιδευόμενο και
μολύβια/στυλό.
Δε χρειάζονται υλικά.
Ωστόσο, η
δραστηριότητα πρέπει
να γίνει σε μεγάλο
χώρο
Δε χρειάζονται υλικά.

Πόροι

-Υποενότητα 1
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 3 με
7)
- Υποενότητα 1
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 3 με
7)
- Υποενότητα 2
-Βιβλίο (δείτε
«Περαιτέρω
ανάγνωση»
- Υποενότητα 2
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 8
και 9)

Ανάλογα με τον αριθμό
των εκπαιδευόμενων,
οι μισοί από αυτούς θα
χρειαστούν λευκές
κόλλες χαρτιού και οι
άλλοι μισοί ένα χαρτί με
μια εικόνα (ίδια για
όλους).
Στυλό και μια
επιφάνεια όπου οι
μαθητές θα μπορούν να
γράψουν.
Δε χρειάζονται υλικά.
- Υποενότητα 2
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 7 με
11)
Δε χρειάζονται υλικά.
- Υποενότητα 3
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 11
με 13)
Τυπωμένες οδηγίες,
- Υποενότητα 3
ανάλογα με τον αριθμό - Κεφάλαιο 2
των συμμετεχόντων.
(διαφάνειες 11
με 13)
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Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

Σελίδα

Προτεινόμενη
διάρκεια

Προτεινόμενη
διάρκεια

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

Υλικά

20 λεπτά

• Γεγονότα και
συναισθήματα

Δε χρειάζονται υλικά.

20 λεπτά

• Ακούς;

Δε χρειάζονται υλικά.

Αξιολόγηση (για επιβεβαίωση της ανάπτυξης των γνώσεων):

Πόροι
- Υποενότητα 3
and 4
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 14
με 16)
- Υποενότητα 4
-Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 14
με 16)

Οι εκπαιδευτές μπορούν να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες να κάνουν το τεστ που
δίνεται στο Κεφάλαιο 1, το οποίο απάντησαν πριν το εργαστήριο. Η σύγκριση των δύο
τεστ είναι ένας πολύ χρήσιμος και απλός τρόπος να αξιολογηθεί η αύξηση των γνώσεων
και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.
Ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους:

Οι εκπαιδευτές μπορούν να ζωγραφίσουν ένα δέντρο σε έναν χαρτοπίνακα και να
ζητήσουν από τους εκπαιδευόμενους να καταγράψουν σε post-it με διαφορετικά
χρώματα:
1.
2.
3.
4.

Τις πτυχές της εκπαίδευσης που τους άρεσαν περισσότερο
Τι θα μπορούσε να αποφευχθεί
Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί και πώς
Τι αποκόμισαν από το εργαστήρι/τι έχουν μάθει

Σελίδα
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Δώστε τους χρόνο να σκεφτούν, να γράψουν και να κολλήσουν τα σημειώματα στο
δέντρο. Οι αρνητικές πτυχές συμβολίζονται με τα φύλλα που πέφτουν από το δέντρο, οι
θετικές πτυχές με τις ρίζες του δέντρου, η γνώση που αποκτήθηκε με τα φύλλα και οι
εισηγήσεις με τον κορμό. Μετά, συζητήστε σύντομα όλα τα σημεία, ώστε να τα
κατανοήσετε πλήρως και να επιτρέψετε στους συμμετέχοντες να παρέχουν άμεση
ανατροφοδότηση.

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αναφορές.
•

•
•
•
•

Barthes, R. (1985). The Responsibility of Forms. New York Hill and Wang.

Harper, A. & Harper, B. (1996). Team barriers: Action for overcoming the blocks to
empowerment involvement and high performance. New York: MW Corporation.
Mehrabian, A. (2007). Nonverbal Communication. New Brunswick.

Owen H. (2011). Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice.
London: Routledge, 182.

A Primer on Communication Studies. Creative commons. Available at:

https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04nonverbal-communication.html

Ιστοσελίδες.
•

•

The Ohio State University. (1 de october de 2018). Virtual Lab School: Back-to-Back
Communication Activity. Obtenido de The Ohio State University:
https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackTo
BackActivity.pdf

Work Smart. (28 de september de 2018). Assertiveness Games and Activities. Obtenido
de Work Smart: http://blog.trainerswarehouse.com/assertiveness-games-activities/

Περαιτέρω υλικό για ανάγνωση.

Midha, G. (2010). Theatre of the Oppressed A Manual for Educators. University of
Massachusetts Amherst.
Βίντεο.

• 10 Ways to have a better conversation. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be

Σελίδα

• Neighbours. A short film.
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY
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• Your body language shapes who you are. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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Ενότητα 4- Κεφάλαιο 1- Αρχικό τεστ/Αξιολόγηση αναγκών των εκπαιδευόμενων
Ενότητα 4- Κεφάλαιο 2- Παρουσίαση για εκπαιδευόμενους

Σελίδα

•
•

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

ENOTHTA 4 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΣΤ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
Άσκηση 1. Αυτή είναι μια απλή άσκηση που αποσκοπεί στον έλεγχο των γνώσεων που ήδη

έχετε για τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Παρακαλούμε αξιολογήστε την κάθε δήλωση με
ειλικρίνεια και σκεπτόμενοι τη συμπεριφορά σας. Οι πληροφορίες που θα δώσετε είναι
εμπιστευτικές και δε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους ούτε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους
σκοπούς πέραν του παρόντος εργαστηρίου.
Καθόλου

Πριν επικοινωνήσω, σκέφτομαι τι
χρειάζεται να ξέρει ο συνομιλητής
μου ώστε να καταλάβει το μήνυμα.

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πολύ
συχνά

Όταν επικοινωνώ, προσαρμόζω το
μήνυμά μου στο επικοινωνιακό
πλαίσιο
(πρόσωπο-με-πρόσωπο,
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο,
τηλέφωνο, κ.λπ.) και σκέφτομαι
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να
μεταδώσω το μήνυμά μου.

Κάνω σαφείς ερωτήσεις, όταν δεν
καταλαβαίνω τη συνομιλήτριά μου.
Όταν επικοινωνώ, δίνω σημασία
στη γλώσσα του σώματος (και τη
δική μου και του άλλου ατόμου).

Οι φίλοι μου, τα μέλη της
οικογένειάς μου και τα άτομα γύρω
μου, καταλαβαίνουν σε γενικές
γραμμές το νόημα των μηνυμάτων
μου.
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Μπορώ να εξηγήσω αρνητικά
συναισθήματα και απόψεις που έχω
για
άλλα
άτομα
και
τις
συμπεριφορές τους, χωρίς να
χρησιμοποιήσω υβριστική γλώσσα.
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Έχω την αυτοπεποίθηση να ζητήσω
αυτό που μου ανήκει δικαιωματικά.

Προσπαθώ να ακούω όχι μόνο τι
λένε οι άλλοι, αλλά και το συνολικό
μήνυμα
που
προσπαθεί
να
μεταδώσουν.
Όταν ακούω, είμαι απόλυτα
συγκεντρωμένος στο τι λέει το άλλο
άτομο.

Φροντίζω
να
καταλάβει
η
συνομιλήτριά μου ότι την ακούω.

Άσκηση 2. Παρακαλώ αναφέρετε αν είστε εξοικειωμένοι με τις πιο κάτω έννοιες,
σταυρώνοντας «ΝΑΙ», «ΟΧΙ» ή «ΛΙΓΟ». Αν είστε, γράψτε πώς θα τις ορίζατε.
1. Επικοινωνιακές δεξιότητες

©ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΛΙΓΟ

___________________________________________________________________________________________
2. Μη λεκτική επικοινωνία
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ

___________________________________________________________________________________________

3. Διεκδικητικότητα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΛΙΓΟ

4. Ενεργή ακρόαση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΛΙΓΟ

5. Ενσυναίσθηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΛΙΓΟ

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

Ενότητα 4. «Ας βοηθήσουμε ο ένας
τον άλλο: αποτελεσματική
επικοινωνία σε μια μικρή κοινότητα»
Υποενότητα 1: Κατανοώντας πώς λειτουργεί η επικοινωνία
Υποενότητα 2: Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
Υποενότητα 3: Ποιο είναι το στυλ επικοινωνίας μου;
Υποενότητα 4: Ενεργή ακρόαση

Μαθησιακά αποτελέσματα
• Γνωριμία με τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής
επικοινωνίας.
• Κατανόηση του πώς να χρησιμοποιούμε λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία για να μεταδώσουμε το κατάλληλο μήνυμα.
• Αναγνώριση των διαφορετικών στυλ επικοινωνίας σε
περιστάσεις της καθημερινότητας.
• Εφαρμογή θετικών/διεκδικητικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
• Κατανόηση της σημασίας της ενεργής ακρόασης και βελτίωση
της ικανότητας για εφαρμογή της στην πράξη.

Υποενότητα 1: Καταλαβαίνοντας πώς
λειτουργεί η επικοινωνία
Η επικοινωνία μπορεί να περιγραφεί απλά ως
η πράξη της μετάδοσης πληροφοριών… ΑΛΛΑ
είναι μια πολύπλοκη διαδικασία.

Στοιχεία της διαδικασίας της
επικοινωνίας
•
•
•
•

Πομπός
Δέκτης
Μήνυμα
Δίαυλος
μήνυμα

Στέλνει το μήνυμα

Λαμβάνει το μήνυμα

Το περιεχόμενο που μεταδίδεται

Το κανάλι διά μέσου του οποίου ταξιδεύει το

• Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση

Νοητικές διαδικασίες
• Θόρυβος
Στοιχεία του περιβάλλοντος που εμποδίζουν
το μήνυμα από το να μεταδοθεί σωστά.

Εμπόδια στην επιτυχή επικοινωνία
1. Περιβαλλοντικά εμπόδια
2. Φυσικά εμπόδια
3. Γλωσσικά εμπόδια
4. Πολιτισμικά εμπόδια
5. Εμπόδια συμπεριφοράς
6. Ψυχολογικά εμπόδια

Ποιο είναι το πλαίσιο του μηνύματός μου;
Σχεσιακό πλαίσιο – Κοινωνικό πλαίσιο – Πολιτισμικό πλαίσιο

Η αποτελεσματική και κατάλληλη προσαρμογή του μηνύματος, του
καναλιού και των άλλων στοιχείων της επικοινωνίας στο πλαίσιο εντός
του οποίου λαμβάνει χώρα, είναι μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες
για επιτυχή επικοινωνία.

Υποενότητα 2:
Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
Η λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει τη μετάδοση
μηνύματος μέσω του λόγου, γραπτού ή προφορικού.

ενός

Η μη λεκτική επικοινωνία παράγει νόημα με έναν μη προφορικό
ή μη γραπτό τρόπο.
Φωνητική
Μη
φωνητική

Λεκτική

Μη λεκτική

Ομιλία

Τόνος, ένταση φωνής, ταχύτητα ομιλίας,
ρυθμός
Γλώσσα του σώματος (χειρονομίες,
εκφράσεις του προσώπου, οπτική επαφή,
απόσταση, άγγιγμα)

Γραφή
Νοηματική γλώσσα

Διαφορές μεταξύ
λεκτικής και μη
λεκτικής επικοινωνίας
• Η μη λεκτική επικοινωνία μεταφέρει περισσότερα συναισθήματα και διαπροσωπικές
πληροφορίες από ό,τι η λεκτική επικοινωνία.
• Η μη λεκτική επικοινωνία είναι συνήθως ακούσια ή υποσυνείδητη.
• Η λεκτική επικοινωνία έχει γραμματικούς κανόνες, ενώ η μη λεκτική είναι πιο
αμφίσημη.
• Η λεκτική επικοινωνία αναπαριστά μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών που λέμε, ενώ η μη
λεκτική επικοινωνία μεταδίδει την πλειοψηφία του μηνύματός μας.

Συμβουλές για αποτελεσματική επικοινωνία
μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας
• Να δίνετε προσοχή στον τόνο και την
ένταση της φωνής σας
• Να δίνετε προσοχή στις εκφράσεις του
προσώπου σας
• Να προσπαθείτε να έχετε οπτική επαφή με
τη συνομιλήτριά σας, για να δείχνετε ότι
σας ενδιαφέρει η συζήτηση
• Να κάνετε ρωτήσεις και να δίνετε
ανατροφοδότηση
• Να δίνετε προσοχή στην απόστασή σας
από το άλλο άτομο

Υποενότητα 3: Ποιο είναι το επικοινωνιακό μου στυλ;
To στυλ επικοινωνίας αναπαριστά τα διαφορετικά πρότυπα που
χρησιμοποιούν τα άτομα ώστε να επικοινωνήσουν.
•
•
•

•

Επιθετικό: Τα άτομα εκφράζονται με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα των
άλλων. Συνήθως δεν έχουν υπομονή, διακόπτουν και δεν είναι καλοί ακροατές.
Παθητικό: Τα άτομα με αυτό το στυλ επικοινωνίας τείνουν να αποφεύγουν να
εκφράζουν τις απόψεις, τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους.
Παθητικο-επιθετικό: Τα άτομα αυτά φαίνονται παθητικά στην επιφάνεια, αλλά στην
πραγματικότητα χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς (σιωπή, σαρκασμό), για
να καλύψουν τα πραγματικά συναισθήματα και απόψεις τους.
Θετικό/διεκδικητικό: Τα άτομα με αυτό το στυλ επικοινωνίας επικοινωνούν τα
συναισθήματα, τις απόψεις και τις ανάγκες τους με έναν ευθύ, ειλικρινή και κατάλληλο
τρόπο και με σεβασμό στον εαυτό τους και τα δικαιώματα των άλλων.

Διεκδικητικότητα: Μια βασική
δεξιότητα επικοινωνίας

•
•

Προσωπική και διαπροσωπική δεξιότητα, στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο που
επικοινωνούμε με τους άλλους.
Βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ παθητικότητας και επιθετικότητας. Απαιτεί το να έχουμε
μία ισχυρή αίσθηση του εαυτού και των αξιών μας, να είμαστε ειλικρινείς για αυτά που
θέλουμε και αισθανόμαστε, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα δικαιώματα, τις ανάγκες και
τις επιθυμίες των άλλων.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κερδίζει ο
άλλος

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ
Κερδίζουν και οι
δύο

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
Κερδίζω εγώ

Τεχνικές για να βελτιώσετε
τις δεξιότητες διεκδικητικότητάς σας
• Χρησιμοποιώ δηλώσεις με το «εγώ». Για παράδειγμα, λέω «Εγώ βλέπω
τα πράγματα διαφορετικά», αντί «κάνεις λάθος».
• Ακούω τη συνομιλήτριά μου.
• Δείχνω ενσυναίσθηση ή μπορώ να κατανοήσω τα συναισθήματα της
συνομιλήτριάς μου.
• Eκφράζω τις ανάγκες και τα συναισθήματά μου με αυτοπεποίθηση.
• Χρησιμοποιώ την κατάλληλη γλώσσα σώματος.
• Μαθαίνω να λέω όχι

Υποενότητα 4: Ενεργή ακρόαση
Η ακρόαση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία ερμηνείας μέσα από την
οποία το κάθε άτομο λαμβάνει πληροφορίες και τις ερμηνεύει προκειμένου να
απαντήσει στο συνομιλητή του.
Είναι μία από τις σημαντικότερες
δεξιότητες επικοινωνίας, αφού:

• Μας βοηθά να βελτιώσουμε τις
διαπροσωπικές μας σχέσεις

• Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για σύνδεση
με τους ανθρώπους

• Επιδρά θετικά σε εμάς τους ίδιους

Σκοποί της ακρόασης

Σκοποί της ακρόασης



Εστίαση σε μηνύματα που στέλνουν άλλα άτομα ή σε ήχους που έρχονται από το
περιβάλλον μας



Καλύτερη κατανόηση των μηνυμάτων που στέλνουν οι άλλοι



Κριτική αξιολόγηση των μηνυμάτων των άλλων



Παρακολούθηση μη λεκτικών σημάτων



Ένδειξη ότι ενδιαφερόμαστε ή ότι δίνουμε προσοχή



Διάλογος, διαπραγμάτευση και συμμετοχή σε άλλες επικοινωνιακές περιστάσεεις που
απαιτούν κατανόηση



Ενσυναίσθηση και ένδειξη ενδιαφέροντος για τους άλλους

Πηγή: Προσαρμογή από Owen Hargie, Skilled interpersonal interaction: Research, Theory and Practice (London: Routledge, 2011).

Ενεργή Ακρόαση
H Ενεργή Ακρόαση είναι μια ενεργή και συνειδητή διαδικασία μέσα από την οποία

ακούμε με όλες μας τις αισθήσεις και δίνουμε πλήρη προσοχή στον συνομιλητή μας.

Πώς να εξασκήσετε την ενεργή ακρόαση:

• Επιτρέψτε στον ομιλητή να ελέγχει τη συζήτηση
• Αποδεχτείτε την άποψη του ομιλητή, ακόμη και αν δε συμφωνείτε
• Να είστε πλήρως
συγκεντρωμένοι στο τι λέει ο
ομιλητής
• Επιτρέψτε στον ομιλητή να
εκφραστεί
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1.1.

Θέμα ενότητας

Η παρούσα ενότητα εστιάζει στην ικανότητα των ενηλίκων να συμμετέχουν πλήρως στην
ψηφιακή εποχή, στην εποχή δηλαδή της χρήσης των νέων τεχνολογιών για επικοινωνία ή
αναζήτηση πληροφοριών. Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι σημαντικός, επειδή η τεχνολογία
αλλάζει πιο γρήγορα από την κοινωνία. Ο γραμματισμός αφορά την αντίληψη και κατανόηση
της γνώσης, ενώ η τεχνολογία βοηθά στην βοηθά στην ενίσχυση του γραμματισμού. Ο
γραμματισμός δείχνει πώς ένα άτομο ζει, μαθαίνει, εργάζεται και λειτουργεί σε μια ψηφιακή
κοινωνία, και περιλαμβάνει την αναζήτηση, αξιολόγηση, δημιουργία και μετάδοση
πληροφοριών. Επιπλέον, είναι συστατικό στοιχείο της ψηφιακής πολιτότητας, η οποία έχει
να κάνει με το πώς κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία αλληλεπιδρά με τον κόσμο
γύρω του. Ο ψηφιακός γραμματισμός μπορεί να αφορά δραστηριότητες τόσο εντός όσο και
εκτός διαδικτύου.
Ο ψηφιακός γραμματισμός έχει εδώ και καιρό αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ως μία από τις ικανότητες τις οποίες θα πρέπει να διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό οι Ευρωπαίοι
πολίτες, καθώς ανοίγει πολλές προοπτικές για ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, για
εκπαιδευτικές ευκαιρίες, για επέκταση των γνώσεων και για την επικοινωνία. Επιπρόσθετα,
αυτοί που μπορούν να επιδείξουν ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες είναι σε θέση να
προσαρμοστούν στις πραγματικότητες της καθημερινής ζωής, κάτι που είναι εξαιρετικά
σημαντικό σήμερα εξαιτίας της ολοκληρωτικής παρουσίας της τεχνολογίας στο περιβάλλον
μας. Παρόλο που κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι ο ψηφιακός γραμματισμός δεν είναι
απολύτως απαραίτητος, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι δίνει την ευκαιρία και ενδυναμώνει
όλους τους ανθρώπους ώστε να ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν, χωρίς να πρέπει να
θυσιάσουν κάτι λόγω του ότι δεν έχουν αυτές τις θεμελιώδεις δεξιότητες. Ένα από τα καυτά
θέματα τα τελευταία χρόνια είναι αυτό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία επιτρέπει
στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες της κυβέρνησης.
Ωστόσο, μόνο όσοι είναι ψηφιακά εγγράμματοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν
απρόσκοπτα.
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Η παρούσα ενότητα θα εστιάσει στο να εξοπλίσει τα άτομα με βασικά στοιχεία ψηφιακού
γραμματισμού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η ενότητα αυτή να θεωρηθεί ως μια
ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Αντίθετα, δεδομένου ότι παρουσιάζει κάποιες γενικές και
βασικές πτυχές, πρέπει να θεωρηθεί ως σημείο αφετηρίας για περαιτέρω προσωπική
ανάπτυξη.
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Υπό το πρίσμα των πιο πάνω, ο ψηφιακός γραμματισμός πρέπει να θεωρηθεί ως μια από τις
πιο βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα άτομο ώστε να μπορεί να συμβαδίσει με το
ψηφιακό τοπίο στο οποίο ζούμε σήμερα. Επιπλέον, αυτές οι δεξιότητες πρέπει να
αναθεωρούνται και να αναβαθμίζονται συνεχώς, αφού η τεχνολογία αναπτύσσεται με
γοργούς ρυθμούς.

1.2.

Ανάλυση αναγκών εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ

Λόγω του ότι ο ψηφιακός γραμματισμός είναι ένα πολύ ευρύ θέμα αποτελούμενο από πολλά
άλλα μικρότερα θέματα, δεν είναι πολύ εύκολο να προσδιορίσουμε τις ανάγκες των
εκπαιδευμένων λεπτομερώς. Επομένως, προτείνουμε να εστιάσετε σε διάφορους βασικούς
τομείς του ψηφιακού γραμματισμού, να εντοπίσετε πιθανά κενά στις γνώσεις και δεξιότητες
μέσω του αρχικού τεστ και στη συνέχεια να προσπαθήσετε να καλύψετε αυτά τα κενά κατά
τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Έχει δημιουργηθεί ένα δείγμα αρχικού τεστ, το οποίο μπορεί ο
εκπαιδευτής να τροποποιήσει ανάλογα. Η ολοκλήρωση του τεστ χρειάζεται 10 λεπτά.

1.3.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει:

Σελίδα
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1. Να γνωρίζουν πώς να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο.
• Να διακρίνουν ανάμεσα σε φυλλομετρητές ιστού.
• Να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μερικών μηχανών
αναζήτησης, όπως Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo.
• Να γνωρίζουν πώς να αναζητούν πληροφορίες αποτελεσματικά.
• Να γνωρίζουν πώς να αποθηκεύουν και να κατεβάζουν αρχεία από το
διαδίκτυο.
2. Να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν περιεχόμενο.
• Να γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει το Microsoft Word.
o Να γνωρίζουν τι είναι οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.
o Να γνωρίζουν πώς να γράφουν σωστά.
o Να δημιουργούν το δικό τους βιογραφικό σημείωμα
• Να γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει το Microsoft Excel.
o Να γνωρίζουν σε ποιες δουλειές χρησιμοποιείται το Εxcel.
• Να γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει το Microsoft PowerPoint.
o Να γνωρίζουν πώς να παρουσιάζουν τον εαυτό τους καλά.
o Να γνωρίζουν και άλλα προγράμματα εκτός από το PowerPoint με τα
οποία μπορούν να δημιουργήσουν παρουσιάσεις.
3. Να γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου
4. Να φροντίζουν για την ασφάλεια του υπολογιστή
5. Να αντιμετωπίζουν απλά προβλήματα που αφορούν τους υπολογιστές.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
2.1.

Επεξεργασία πληροφοριών

Η επεξεργασία πληροφοριών είναι μια από τις βασικές δεξιότητες όσον αφορά τον ψηφιακό
γραμματισμό. Μπορεί να είναι τόσο απλός όσο η αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών
στο διαδίκτυο ή κάπως πιο προχωρημένος όσο η αποθήκευση συγκεκριμένου υλικού για
περαιτέρω χρήση. Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, πληροφορίες θεωρούνται οι
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες στο διαδίκτυο.

Η μεγάλη πλειοψηφία των πληροφοριών σήμερα αποθηκεύεται, τυγχάνει επεξεργασίας και
μεταφέρεται μέσω της χρήσης ιστοσελίδων, οι οποίες είναι ένα από τα πιο σημαντικά
διαδικτυακά μέσα. Όλες οι ιστοσελίδες είναι διασκορπισμένες σε ολόκληρο τον κόσμο και
βρίσκονται σε ειδικά σχεδιασμένους υπολογιστές που ονομάζονται διακομιστές (servers).
Όταν ο επισκέπτης προσπαθεί να ανοίξει μια ιστοσελίδα, το κάνει μέσω ενός προγράμματος
που ονομάζεται φυλλομετρητής ιστού. Ο φυλλομετρητής γνωρίζει με ποιον διακομιστή θα
πρέπει να συνδεθεί, ενώ είναι επίσης υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των ειδών
αλληλεπιδράσεων μεταξύ του επισκέπτη και του διακομιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα.
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Για να αναζητήσουμε αποτελεσματικά πληροφορίες, το σημείο αφετηρίας είναι ο
φυλλομετρητής ιστού. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, το ταξίδι ξεκινά με το
Google, που είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μηχανής αναζήτησης. Οι μηχανές
αναζήτησης είναι πολύπλοκοι μηχανισμοί που «επισκέπτονται» το διαδίκτυο και
ανακαλύπτουν όλων των ειδών τις ιστοσελίδες. Επίσης, κατηγοριοποιούν το διαθέσιμο
περιεχόμενο, ώστε να καθορίσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τι είδους
πληροφορίες υπάρχουν σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Αυτή η διαδικασία συχνά
ονομάζεται «ανίχνευση». Όλες οι πληροφορίες που μπόρεσε να βρει η μηχανή αναζήτησης
τυγχάνουν επεξεργασίας και οργανώνονται, έτσι το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο
επισκέπτης είναι να πληκτρολογήσει το θέμα ενδιαφέροντός του και θα του εμφανιστούν
χιλιάδες διαφορετικές ιστοσελίδες που μπορεί να επισκεφθεί. Για παράδειγμα, αν κάποιος
ενδιαφέρεται για τη δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι αρκετό να πληκτρολογήσει στη
μηχανή αναζήτησης την ακόλουθη φράση: «Δομή Ευρωπαϊκή Επιτροπή» ή «Δομή Ευρωπαϊκή
Επιτροπή». Επί του παρόντος, η εν λόγω φράση επιστρέφει περίπου 150 εκατομμύρια
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Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί φυλλομετρητές ιστού διαθέσιμοι για χρήση. Τα δύο πιο
δημοφιλή λειτουργικά συστήματα προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους χρήστες τους να
χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους φυλλομετρητές. Αυτοί είναι το πρόγραμμα Edge για τα
Windows και τη Microsoft, ενώ για την Apple και τα macOS είναι το Safari. Σύμφωνα με τα
στατιστικά, ωστόσο, τα ηνία στην αγορά των φυλλομετρητών ιστού κατέχει αναμφισβήτητα
ο φυλλομετρητής ιστού Chrome της Google – του γίγαντα στον κόσμο του διαδικτύου. Άλλοι
φυλλομετρητές που χρησιμοποιούνται συχνά είναι ο Firefox, ο Internet Explorer και ο Opera.
Ανεξαρτήτως του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται, η εμπειρία του επισκέπτη είναι
παρόμοια.

αποτελέσματα. Αυτό τονίζει το τεράστιο μέγεθος του διαδικτύου. Παρόλο που το Google
είναι η πιο συνηθισμένη μηχανή αναζήτησης, υπάρχουν και άλλες που έχουν μερίδιο.
Σύμφωνα με τρέχοντα στατιστικά, το Google έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ η δεύτερη θέση
ανήκει στο Bing και η τρίτη θέση στο Yahoo. Ανεξάρτητα από τη μηχανή αναζήτησης που
χρησιμοποιεί κάποιος, η λειτουργία τους είναι παρόμοια. Εμφανίζουν όλες τις σελίδες και
δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να βρουν αυτό που ψάχνουν στο διαδίκτυο.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μηχανή αναζήτησης είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να
αρχίσει κάποιος, αν δεν ξέρει τη διεύθυνση της συγκεκριμένης σελίδας που ψάχνει. Υπάρχει
κάτι εξαιρετικά σημαντικό που πρέπει να τονιστεί: οποιονδήποτε τύπο πληροφοριών
χρειάζεται να βρούμε, αυτός είναι διαθέσιμος κάπου στο διαδίκτυο με τη μορφή ιστοσελίδας.
Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει μερικά μόνο παραδείγματα του πόσο ισχυρές μπορούν
να είναι οι μηχανές αναζήτησης.
Πληροφορίες που ψάχνετε

Παράδειγμα φράσης στη μηχανή
αναζήτησης

Ενδιαφέρεστε για τις τιμές των μέσων
Τιμές δημόσιας συγκοινωνίας Βρυξέλλες
δημόσιας συγκοινωνίας στις Βρυξέλλες
Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι δημόσιες
Ιταλία δημόσιες αργίες
αργίες στην Ιταλία
Αναρωτιέστε ποια είναι η απόσταση από
Γη Σελήνη απόσταση
τη Γη στη Σελήνη

Δεν είστε σίγουροι για το ωράριο
Ωράριο λειτουργίας ενυδρείο
λειτουργίας του διάσημου ενυδρείου
Βαλένσια
στη Βαλένσια.

Υπάρχει, επίσης, μια άλλη πτυχή που αξίζει να τονιστεί. Όλα τα πιο πάνω παραδείγματα
περιγράφουν μηχανές αναζήτησης για γενική χρήση. Υπάρχουν, ωστόσο, διαφορετικές

Σελίδα

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φράσεις της αναζήτησης δε σχηματίζονται όπως θα τις
ρωτούσαμε στην κανονική μας ομιλία, αφού αποτελούνται κυρίως από ουσιαστικά. Αφού
κάνουμε την αναζήτησή μας, επαφίεται στη μηχανή αναζήτησης να βρει τις πιο σχετικές
ιστοσελίδες και να τις παρουσιάσει σε μια λίστα. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από πληροφορίες
και η επιλογή να αναζητήσετε οτιδήποτε μπορεί να σας ενδιαφέρει ανήκει αποκλειστικά σε
εσάς.
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Θέλετε να φτιάξετε ένα χορτοφαγικό
μπιφτέκι, αλλά δεν έχετε ιδέα για τα Χορτοφαγικό μπιφτέκι συνταγή
υλικά

μηχανές αναζήτησης που εστιάζουν σε έναν συγκεκριμένο τύπο πληροφοριών και τις
περισσότερες φορές αυτές είναι ενσωματωμένες ως μέρος μιας συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
Ένα καλό παράδειγμα που σχετίζεται με τον προηγούμενο πίνακα είναι η
ιστοσελίδα www.allrecipes.com, η οποία περιλαμβάνει πολλές συνταγές, τις οποίες μπορούμε
να αναζητήσουμε και να βρούμε εύκολα στην ιστοσελίδα. Εξειδικευμένες ως προς το θέμα
μηχανές αναζήτησης είναι διαθέσιμες για σχεδόν οποιοδήποτε θέμα. Για παράδειγμα, αν
ενδιαφέρεστε για τη φωτογραφία, υπάρχουν πολλές καλές φωτογραφίες που αναρτούν οι
άνθρωποι στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες όπως το pixabay.com ή το unsplash.com.

Μέχρι τώρα, έχουμε δείξει πώς μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες. Κάποιες φορές, μπορεί
να ενδιαφέρεστε να αποθηκεύσετε συγκεκριμένες πληροφορίες για περαιτέρω χρήση.
Ευτυχώς, αυτό μπορεί να γίνει με έναν πολύ απλό τρόπο.

Η πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε
οποιονδήποτε φυλλομετρητή ιστού. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ απλή, απλά πατήστε
«αποθήκευση σελίδας» στο μενού εργασίας του φυλλομετρητή. Αυτό που γίνεται είναι ότι
παίρνει το περιεχόμενο της σελίδας που βλέπετε στην οθόνη και σας επιτρέπει να το
αποθηκεύσετε στη συσκευή σας για περαιτέρω χρήση. Προσοχή όμως: μην περιμένετε οι
αποθηκευμένες ιστοσελίδες να είναι πλήρως λειτουργικές. Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο
είναι δομημένες οι ιστοσελίδες, το περιεχόμενο θα αποθηκευτεί, αλλά το πιο πιθανόν είναι ότι
η διάταξη της σελίδας θα καταστραφεί. Ακόμη, η αποθήκευση της ιστοσελίδας δε θα σας
παρέχει την ίδια εμπειρία με την αντίστοιχη διαδικτυακή προβολή, αφού οι σύνδεσμοι δε θα
δουλεύουν και οι περισσότερες εικόνες δε θα εμφανίζονται. Επομένως, μην εκπλαγείτε.

Μια άλλη επιλογή είναι να αποθηκεύσετε τη σελίδα σε μορφή PDF, το οποίο μπορεί να
δουλέψει κάπως καλύτερα. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει είτε να ψάξετε για την επιλογή
«Αποθήκευση ως PDF» είτε να κάνετε τις ίδιες ενέργειες που θα κάνατε αν θα τυπώνατε την
ιστοσελίδα, αλλά αντί για εκτυπωτή, επιλέξτε την επιλογή «Αποθήκευση ως PDF».

Σελίδα

Αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει να αποφύγετε να
αποθηκεύετε όλα τα αρχεία σε ένα μόνο μέρος, είτε αυτό είναι η επιφάνεια εργασίας σας είτε
ο φάκελος λήψεων. Μετά από λίγο, δε θα μπορείτε πλέον να ξεχωρίσετε ποιο είναι το αρχείο
που ψάχνετε. Επομένως, είναι πάντα καλή ιδέα να οργανώνετε τα αρχεία σας σε
συγκεκριμένους φακέλους, αντί να τα έχετε όλα σε ένα μέρος. Ακόμη και μια τόσο απλή δομή
όπως η πιο κάτω, θα σας επιτρέψει να βρίσκετε γρήγορα αυτό που ψάχνετε.
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Αν ψάχνετε για έναν τρόπο να αποθηκεύσετε συγκεκριμένα τμήματα της ιστοσελίδας για
περαιτέρω χρήση, θα πρέπει να πατήσετε δεξί κλικ στον σύνδεσμο (ή στοιχείο) και να ψάξετε
για τις σχετικές επιλογές στο μενού που εμφανίζεται. Αυτές ποικίλουν από φυλλομετρητή σε
φυλλομετρητή, αλλά συνήθως είναι παρόμοιες με φράσεις όπως «Αποθήκευση συνδέσμου
ως» ή «Αποθήκευση εικόνας ως». Διαλέγοντας αυτή την επιλογή, ο φυλλομετρητής σας θα
σας επιτρέψει να αποθηκεύσετε το στοιχείο στον υπολογιστή σας.

Έγγραφα

Φάκελοι

Βιβλία
Τιμολόγια

Χόμπι

Συνταγές

Μουσική

Ζώα

Φωτογραφίες

Οικογένεια
Τοπία

Το τελευταίο θέμα που πρέπει να τονιστεί σε αυτή την ενότητα είναι ότι δεν είναι όλες οι
πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο αξιόπιστες και έγκυρες. Να έχετε πάντα ως
κανόνα να μην εμπιστεύεστε τυφλά ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, υπάρχει τεράστια
ποσότητα ψευδών ειδήσεων σε πολλές ιστοσελίδες και το διαδίκτυο συχνά χρησιμοποιείται
ως εργαλείο προπαγάνδας και χειραγώγησης. Χρησιμοποιήστε την κοινή σας λογική, ώστε να
μην εμπιστεύεστε όλες τις πηγές απλά και μόνο επειδή τις βρήκατε κάπου στο διαδίκτυο.

2.1.

Δημιουργία περιεχομένου

Σήμερα, η ικανότητα χρήσης βασικών προγραμμάτων είναι απαραίτητη, ειδικά όταν μιλάμε
για γραφειακή εργασία. Τέτοιου είδους προγράμματα περιλαμβάνουν εργαλεία του MS Office
και συγκεκριμένα το Word και το Excel. Αξίζει να γνωρίζουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματά
τους και πού μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.

Σελίδα

Το Microsoft Word χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφουν κειμένου.
Χάρη σε αυτό το εργαλείο, μπορούμε να ετοιμάσουμε, μεταξύ άλλων, έγγραφα για αιτήσεις σε
δουλειές, όπως για παράδειγμα βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή. Αν θέλετε
να δημιουργήσετε ένα κείμενο που να φαίνεται επαγγελματικό, πρέπει να προσέξετε την
εμφάνισή του. Μπορείτε να αρχίσετε, επιλέγοντας πλήρη στοίχιση, με την οποία
ευθυγραμμίζετε τις σειρές του κειμένου. Με αυτό τον τρόπο, κάνετε το κείμενο πιο
ευανάγνωστο και πιο ευχάριστο αισθητικά. Το επόμενο βήμα για την καλή εμφάνιση του
κειμένου σας είναι φροντίσετε τα άρθρα των λέξεων να βρίσκονται πάντα στην ίδια γραμμή
με τις λέξεις που συνοδεύουν. Αυτό μπορεί να γίνει με τη λειτουργία «hard space». Για να τη
χρησιμοποιήσετε, πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα Ctrl + Shift + Space ταυτόχρονα. Βέβαια, η
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Το πρώτο πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε εδώ είναι το Microsoft Word.

βάση για τη σωστή συγγραφή ή επεξεργασία κειμένων είναι να εφαρμόζετε τους κανόνες
στίξης και ορθογραφίας. Ένα από τα συχνά λάθη που γίνονται είναι η χρήση κενού μεταξύ
μιας λέξης και ενός σημείου στίξης.
Η πρόταση πρέπει να έχει αυτή τη μορφή: Πώς είσαι Αντώνη;

Η πρόταση δεν πρέπει να έχει αυτή τη μορφή: Πώς είσαι Αντώνη ;

Αυτό είναι ένα συχνό λάθος που μπορεί να συναντήσουμε σε κείμενα που είναι γραμμένα από
αρχάριους, το οποίο πρέπει να αποφεύγεται, αν θέλουμε να δημιουργούμε επαγγελματικά
κείμενα. Ένα άλλο συχνό λάθος είναι η χρήση κενών για τη μετακίνηση κειμένου ή το να
χρησιμοποιούμε περισσότερα κενά από ό,τι χρειάζεται. Όταν γράφουμε κείμενο, πρέπει να
χρησιμοποιούμε συντομεύσεις πληκτρολογίου. Χάρη σε αυτές, η δουλειά θα γίνει πολύ πιο
γρήγορα. Πιο κάτω, είναι ένας πίνακας όπου μπορείτε να δείτε τις πιο δημοφιλείς
συντομεύσεις.
Πίνακας: Συντομεύσεις πληκτρολογίου και η λειτουργία τους
Πατήστε
Για να κάνετε αυτό
CTRL + C
Αντιγραφή
CTRL + V
Επικόλληση
CTRL + A
Επιλογή όλων
CTRL + B
Έντονα γράμματα
CTRL + I
Πλάγια γράμματα
CTRL + U
Υπογράμμιση
CTRL + Z
Αναίρεση

Πηγή: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd7142-4b50-afb2-f762f663ceb2

Το Microsoft Word παρέχει μια σειρά λειτουργιών τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε, αν θέλετε
να εργαστείτε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
Μπορούμε να εισάγουμε εικόνες, φωτογραφίες ή πίνακες και να τους επεξεργαστούμε.
Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε το κείμενο αλλάζοντας τη γραμματοσειρά, το χρώμα
και το μέγεθός της.

Σελίδα

Το Excel είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία λογιστικών φύλλων, πινάκων, αναφορών και
για εκτέλεση υπολογισμών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τόσες πολλές λειτουργίες, ώστε
χρησιμοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους από εργαζόμενους σε διαφορετικούς
τομείς. Το Excel είναι ένα βασικό εργαλείο για λογιστές, οικονομολόγους και για πολλούς
υπαλλήλους γραφείου. Είναι πολύτιμο εργαλείο για τη δημιουργία αναφορών, συνοπτικών
εκθέσεων ή γραφικών παραστάσεων. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο καινούρια
έκδοση του προγράμματος. Θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πιθανά προβλήματα. Το Excel
σάς δίνει πρόσβαση σε πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Χάρη σε αυτές, οι υπολογισμοί θα
είναι πολύ γρήγοροι.
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Ένα άλλο πρόγραμμα στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε είναι το Microsoft Excel.

Μια πολύ καλή επιλογή που παρέχει το Excel είναι η δυνατότητα ομαδικής επεξεργασίας ενός
λογιστικού φύλλου. Χάρη σε αυτή, εσείς και οι φίλοι/συνάδελφοί σας μπορείτε να κάνετε
αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρειαστεί να στέλνετε έγγραφα ο ένας στον άλλο.

Η πλήρης κατανόηση του εν λόγω προγράμματος απαιτεί πολύ χρόνο από τον χρήστη. Αυτό
συμβαίνει επειδή το Excel είναι ένα πρόγραμμα με πολλές δυνατότητες. Πολλές φορές, άτομα
που κάνουν αίτηση για δουλειά βάζουν στο βιογραφικό τους τη γνώση του Excel. Δυστυχώς,
λόγω των πολλών χρήσεων του προγράμματος, μπορεί να διαπιστώσετε ότι δε γνωρίζετε για
διάφορα καθήκοντα που ζητά ο εργοδότης σας να φέρετε εις πέρας μέσω του Excel. Είναι
καλή ιδέα να εγγραφείτε σε μια εξειδικευμένη εκπαίδευση για εκμάθηση του προγράμματος,
η οποία μπορεί να αφορά το επάγγελμά σας. Μπορείτε, επίσης, να μάθετε μόνοι σας να
χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα, μέσω διαδικτυακών μαθημάτων ή βιβλίων.
Το πρόγραμμα για δημιουργία παρουσιάσεων είναι το PowerPoint.

Σελίδα

Μια παρουσίαση θα πρέπει να αρχίζει με τη διαφάνεια τίτλου. Σε αυτή, θα πρέπει να
περιλαμβάνονται πληροφορίες για το θέμα της ομιλίας και για αυτόν που την έχει ετοιμάσει.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάρχει ένας πίνακας περιεχομένων, ο οποίος θα δείξει τι θα
ακολουθήσει στην παρουσίαση. Κάθε διαφάνεια είναι καλό να περιλαμβάνει μόνο τις πιο
σημαντικές πληροφορίες· η υπερβολική ποσότητα περιεχομένου δε συνιστάται, αφού το
κάνει δύσκολο να θυμόμαστε πληροφορίες και αποθαρρύνει το ακροατήριο με το μέγεθός
του. Αξίζει στις διαφάνειες να συμπεριλάβετε τα πιο σημαντικά δεδομένα ή να τα
παρουσιάσετε χρησιμοποιώντας γραφικές παραστάσεις ή πίνακες. Αυτό τραβά το
ενδιαφέρον του ακροατηρίου. Η επιλογή προτύπου θα πρέπει, επίσης, να γίνει με προσοχή.
Τα χρώματα και το σχέδιο θα πρέπει να προσαρμοστούν στο θέμα και τον χαρακτήρα της
παρουσίασης. Ένα συχνό λάθος που κάνουν οι αρχάριοι χρήστες του εν λόγω προγράμματος
είναι ότι βαρυφορτώνουν τις διαφάνειές τους. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν διαφορετικές
μεταβάσεις μεταξύ των διαφανειών ή εξεζητημένες γραμματοσειρές, με αποτέλεσμα η
παρουσίαση να μην είναι καλαίσθητη. Αξίζει ωστόσο να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που
προσφέρει το PowerPoint, για παράδειγμα την ενσωμάτωση εικόνων ή βίντεο. Όπως και στα
άλλα προγράμματα που έχουν αναφερθεί, πρέπει να ελέγχετε την ορθογραφία και τα σημεία
στίξης προσεκτικά. Το PowerPoint δίνει επίσης τη δυνατότητα χρονοδιάγραμμα, ώστε να
μπορείτε να ολοκληρώνετε την παρουσίασή σας εντός του προκαθορισμένου χρόνου.
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Το PowerPoint εξακολουθεί να είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα για
δημιουργία παρουσιάσεων πολυμέσων. Οφείλει τη δημοφιλία του στο γεγονός ότι είναι απλό
και εύκολο στη χρήση. Φυσικά, για να κάνουμε καλές παρουσιάσεις δημόσια, δεν επαρκεί μια
καλή παρουσίαση, αλλά ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Παρόλα αυτά, μια
καλή παρουσίαση είναι σίγουρα προς όφελος του ομιλητή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι
ιδανικό για άτομα που ξεκινούν την ενασχόλησή τους με τον δημόσιο λόγο. Καταρχάς, επειδή
είναι εύκολο στη χρήση και κατά δεύτερον εξαιτίας της τεράστιας δημοτικότητάς του.

Φυσικά, το PowerPoint δεν είναι το μόνο πρόγραμμα για δημιουργία παρουσιάσεων
πολυμέσων. Άλλα δημοφιλή εργαλεία είναι, για παράδειγμα, το Prezi ή το Emaze. Αξίζει να τα
δοκιμάσετε όλα και να χρησιμοποιήσετε αυτό που είναι το καλύτερο για σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πακέτο Office για το σπίτι, αφού αγοράσετε την
κατάλληλη άδεια.
Να θυμάστε! Όταν κάνετε αναφορά στη δουλειά ενός συγγραφέα, πρέπει να συμπεριλάβετε
την πηγή στη βιβλιογραφική αναφορά. Αλλιώς, πρόκειται για κλοπή πνευματικής
ιδιοκτησίας. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τους κανόνες βιβλιογραφικής αναφοράς και με το
πώς να κάνετε παραπομπές. Μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτή τη διαδικασία από το
διαδίκτυο.

2.2.

Επικοινωνία

Ο 21ος αιώνας μάς προσφέρει εκπληκτικές δυνατότητες επικοινωνίας, αφού μπορούμε να
επικοινωνήσουμε μεταξύ μας σχεδόν σε όποιο σημείο του κόσμου βρισκόμαστε. Σήμερα, η
απόσταση δεν αποτελεί πλέον ζήτημα· η επικοινωνία είναι δυνατή χάρη σε διάφορες
εφαρμογές και προγράμματα. Μεταξύ των πιο δημοφιλών είναι:
•
•
•
•

Skype,
Messenger,
WhatsApp,
Telegram.

Χάρη σε αυτά, μπορείτε εύκολα να επικοινωνήσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας,
χωρίς η απόσταση ανάμεσά σας να αποτελεί εμπόδιο. Μέσω του Skype μπορείτε όχι μόνο να
ανταλλάξετε μηνύματα, αλλά και να κάνετε βιντεοκλήσεις, κάτι που το έχει κάνει πολύ
δημοφιλές. Επιπλέον, μπορείτε να μοιραστείτε με άλλους την επιφάνεια εργασίας σας. Είναι
μια πολύ καλή λύση που σας επιτρέπει να εξηγήσετε σε κάποιον πώς να κάνει κάτι στον
υπολογιστή του χωρίς να χρειάζεται να είστε στον ίδιο χώρο μαζί του. Για τους χρήστες που
αγοράζουν συνδρομή παρέχονται περισσότερες δυνατότητες, αν και αυτό θεωρείται
μειονέκτημα από κάποιους.

•
•
•

Facebook
Twitter
Instagram

Σελίδα

Η επικοινωνία μπορεί επίσης να λάβει χώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μερικά από τα
πιο γνωστά είναι:
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Μια άλλη δυνατότητα που μας προσφέρει η τεχνολογία είναι ο περιορισμός των γλωσσικών
εμποδίων. Το Google Translator και άλλες παρόμοιες εφαρμογές μας βοηθούν στη
μετάφραση εγγράφων και μηνυμάτων. Βέβαια, δεν έχουν ακόμη τελειοποιηθεί ως εργαλεία,
αν και δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε την μεγάλη εξέλιξή τους τα τελευταία χρόνια.

•

Snapchat

Το κάθε ένα από αυτά προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες. Στο διαδίκτυο, παράλληλα με
τη δυνατότητα συνομιλίας, οι άνθρωποι μπορούν να γράψουν ιστολόγια ή φτιάξουν
βιντεοϊστολόγια (vlogs), που αποτελούν επίσης μια μορφή διαδικτυακής επικοινωνίας.

Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου έχει συμβάλει στο να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά. Τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να γίνονται παγκόσμια και οι
χρήστες του διαδικτύου ενώνονται για να υποστηρίξουν διάφορες δράσεις σε όλο τον κόσμο.
Το διαδίκτυο, ως ένα μη λογοκρινόμενο και ανεξάρτητο μέσο, προσφέρει μια μεγάλη δόση
ελευθερίας της έκφρασης. Παρόλα αυτά, η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου δεν έχει μόνο
θετικές πτυχές. Τα άτομα που επικοινωνούν στο διαδίκτυο δε δίνουν σημασία στο πώς
χρησιμοποιούν τη γλώσσα ή στο ύφος τους· φτιάχνουν τις δικές τους λέξεις, ενώ πολλές
φορές χρησιμοποιούν χυδαίες εκφράσεις. Αυτού του είδους η γλώσσα διεισδύει και στην
καθημερινή ομιλούμενη γλώσσα και τη συναντάμε στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή σε
διαφημίσεις.

2.3.

Επίλυση προβλημάτων

Ο πρώτος κανόνας είναι ότι πρέπει να έχετε πάντα ενημερωμένα όλα σας τα προγράμματα.
Αυτό αφορά τόσο το λειτουργικό σύστημα, όσο και τα επιμέρους προγράμματα. Μερικά
χρόνια πριν, δεν ήταν τόσο εύκολο ή προφανές πώς να γίνει η ενημέρωση, σήμερα όμως είναι

Σελίδα

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική. Το λογισμικό (προγράμματα) περιέχει
σφάλματα και το υλικό ενίοτε παρουσιάζει βλάβες. Η διάκριση ανάμεσα σε λογισμικό και
υλικό είναι μια βασική διάκριση στον τομέα του ψηφιακού γραμματισμού, όσον αφορά στην
επίλυση προβλημάτων. Τα λεγόμενα προβλήματα λογισμικού έχουν να κάνουν με τις
εφαρμογές/προγράμματα που χρησιμοποιούμε (για παράδειγμα το Microsoft Word ή το
Pages), καθώς και με τα λειτουργικά συστήματα (για παράδειγμα τα Windows ή τα macOS).
Τα προβλήματα υλικού, από την άλλη, έχουν να κάνουν με τον σκληρό δίσκο ή με τα
τροφοδοτικά ισχύος. Όλος ο υλικός εξοπλισμός μπορεί να χαλάσει μετά από κάποιο καιρό και
αυτό εξαρτάται από το πόσο εντατική ήταν η χρήση του. Ευτυχώς, αυτά τα προβλήματα δεν
εμφανίζονται τόσο συχνά στην καθημερινή μας αλληλεπίδραση με τις διάφορες τεχνολογίες.
Στην όχι και τόσο πιθανή περίπτωση να αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο πρόβλημα, θα πρέπει να
γνωρίζετε τι μπορείτε να κάνετε και αυτό δε χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις.
Ακολουθώντας κάποιες απλές βασικές αρχές, θα νιώθετε περισσότερη αυτοπεποίθηση στη
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Εξάλλου, δεν είστε μόνοι. Όταν αντιμετωπίζετε ένα
σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να ξέρετε πού να απευθυνθείτε για βοήθεια.
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Πολλοί από τους χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών πανικοβάλλονται, όταν συμβαίνει ένα
πρόβλημα. Η πιο πιθανή αιτία για αυτό είναι ότι είμαστε, σε γενικές γραμμές, συνηθισμένοι
να αλληλεπιδρούμε με αναπτυγμένες τεχνολογίες, οι οποίες, τουλάχιστον στη θεωρία, είναι
εύκολες στη χρήση και δεν παρουσιάζουν λάθη.

τόσο απλό όσο το πάτημα ενός κουμπιού. Τα δύο πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα
(Windows και macOS) σας δίνουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις μόλις
κυκλοφορήσουν. Τις περισσότερες φορές, αυτές μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα,
χωρίς επομένως να δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή σας εργασία. Αν δεν είστε
σίγουροι πώς να ενημερώσετε το λογισμικό σας, μπορείτε να βρείτε εύκολα πληροφορίες
μέσω μιας μηχανής αναζήτησης, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «ενημέρωση windows» ή
«ενημέρωση macOS». Θα βρείτε πολλές πηγές που θα σας καθοδηγήσουν βήμα προς βήμα
στη διαδικασία.

Σελίδα

Ο δεύτερος κανόνας είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες
τις περισσότερες φορές βασίζονται στην κοινή λογική. Κάθε φορά που εμφανίζεται ένα
πρόβλημα σε ένα πρόγραμμα, το πρώτο βήμα είναι να το κλείσετε και να προσπαθήσετε να
το ανοίξετε ξανά. Είναι πιθανόν μια σειρά δράσεων να έχει κάνει το πρόγραμμα να είναι
ασταθές, επομένως η επανεκκίνηση είναι μια καλή ιδέα. Όταν το πρόβλημα εμφανιστεί στο
λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να προσπαθήσετε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας
και να δείτε αν λύθηκε το πρόβλημα. Όσον αφορά τα προβλήματα υλικού, θα πρέπει και εδώ
να μπορείτε να εφαρμόσετε κάποιες βασικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Αν, για
παράδειγμα, δεν εμφανίζεται κάτι στην οθόνη, τι πρέπει να κάνετε; Το πρώτο πράγμα που
πρέπει να κάνετε είναι να ελέγξετε αν ο υπολογιστής σας είναι αναμμένος. Παρόλο που αυτό
μπορεί να ακούγεται κάπως χαζό, ίσως να έχει σβήσει για διάφορους λόγους, όπως για
παράδειγμα διακοπή ρεύματος. Μόλις βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι όντως
αναμμένος, ελέγξτε το καλώδιο σήματος. Μπορεί να έχει αποσυνδεθεί, όταν για παράδειγμα
κάνατε τις δουλειές. Αν το πληκτρολόγιό σας έχει ξαφνικά σταματήσει να δουλεύει, μπορείτε
εύκολα να επιβεβαιώσετε αν έχει σπάσει προσπαθώντας να το συνδέσετε με έναν άλλο
υπολογιστή. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα πρόβλημα, είναι καλό να σκεφτείτε τις τελευταίες
κινήσεις που έχετε κάνει. Έχετε προσπαθήσει να κάνετε κάτι συγκεκριμένο; Έχετε μήπως
συνδέσει μια καινούρια συσκευή, όπως ένα στικάκι usb; Όσο πιο πολλές πληροφορίες
μπορείτε να μαζέψετε για ό,τι έγινε ακριβώς πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα τόσο το
καλύτερο. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να καταλάβετε
ενδεχομένως πού οφείλεται το πρόβλημα.
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Εκτός από το λειτουργικό σύστημα, συγκεκριμένους μηχανισμούς ενημέρωσης έχουν και τα
προγράμματα που χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές σας
ενημερώνουν ότι χρειάζονται αναβάθμιση. Μην αναβάλλετε την εγκατάσταση των
ενημερώσεων και βεβαιωθείτε ότι τις αξιοποιείτε όσο το δυνατόν συντομότερα. Μη
ενημερωμένο λογισμικό μπορεί όχι μόνο να παρεμποδίσει την εμπειρία του χρήστη, αλλά και
να επιφυλάσσει πολλούς κινδύνους. Αξίζει να τονιστεί ότι, ακόμη και αν το πρόγραμμα που
χρησιμοποιείται λειτουργεί μια χαρά, ενδέχεται να υπάρχει ένα κενό ασφαλείας που να σας
εκθέτει σε διάφορους κινδύνους, Για να συνοψίσουμε, συνιστάται θερμά να έχετε
ενημερωμένα όλα σας το προγράμματα.

Ο τρίτος κανόνας είναι να μπορείτε να κρίνετε κατά πόσο το πρόβλημα που έχετε μπορεί να
λυθεί από εσάς ή αν είναι πέραν των ικανοτήτων σας. Αν ισχύει το τελευταίο, θα πρέπει να
μπορείτε να βρείτε κάποιον που να μπορεί να σας βοηθήσει. Για παράδειγμα, αν χαλάσει ο
σκληρός σας δίσκος, συνήθως δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά χωρίς εξειδικευμένη γνώση
και πρόσβαση σε ειδικά εργαλεία και πολύπλοκα μηχανήματα. Πρέπει να μπορείτε να βρείτε
την κατάλληλη βοήθεια για την περίπτωσή σας.

Ο τέταρτος κανόνας είναι να μπορείτε να προσδιορίσετε τις πιθανές αιτίες του προβλήματος
με βάση τα συμπτώματα. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με τη χρήση μιας μηχανής αναζήτησης,
όπως έχουμε δει προηγουμένως σε αυτή την ενότητα. Για παράδειγμα, μια γενική
παρατήρηση μπορεί να είναι ότι ο υπολογιστής σας κάνει δυνατό θόρυβο κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του. Αυτή η παρατήρηση/σύμπτωμα μπορεί στην πραγματικότητα να
σημαίνει πολλά πράγματα. Μόλις εισάγετε μια σχετική φράση στη μηχανή αναζήτησης (για
παράδειγμα «υπολογιστής θόρυβος»), θα βρείτε πολλές πληροφορίες, ιστοσελίδες ή ακόμη
και βίντεο για τον λόγο που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μπορεί, τελικά, να οφείλεται στο ότι
ένας από τους ανεμιστήρες ίσως έχει αρπάξει σκόνη και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι
να χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα για να απομακρύνετε τη σκόνη.

Ο πέμπτος κανόνας είναι ο τελευταίος, αλλά σίγουρα όχι ο λιγότερο σημαντικός. Έχει να
κάνει με εσάς και τις ψηφιακές σας δεξιότητες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να
βεβαιώνεστε ότι αναβαθμίζετε συνεχώς τις δεξιότητές σας. Η τεχνολογία αλλάζει με τόσο
γρήγορο ρυθμό, που ακόμα και οι βασικές δεξιότητές σας πρέπει να αναβαθμίζονται τακτικά.
Ως ένα καλό παράδειγμα, ας σκεφτούμε το πρόβλημα με τον θόρυβο που αναφέραμε πιο
πάνω. Κάποια χρόνια πριν, αυτό μπορεί να σήμαινε ότι ο σκληρός σας δίσκος είχε χαλάσει.
Αυτό γιατί στο παρελθόν όλοι οι σκληροί δίσκοι περιείχαν μηχανικά μέρη που για να
δουλέψουν έπρεπε να περιστρέφονται με γρήγορο ρυθμό. Η τεχνολογία έχει αλλάξει και όλο
και πιο πολλοί υπολογιστές είναι σήμερα εξοπλισμένοι με τους λεγόμενους δίσκους SSD, οι
οποίοι όχι μόνο είναι πιο αποτελεσματικοί, αλλά δεν περιέχουν ούτε μηχανικά μέρη, με
αποτέλεσμα να είναι εντελώς αθόρυβοι. Αν έχετε έναν τέτοιο δίσκο, δε θα ακούσετε αυτό τον
θόρυβο σε περίπτωση που χαλάσει ο δίσκος σας. Και πάλι, δε χρειάζεται να έχετε
εξειδικευμένες γνώσεις αλλά μια γενικότερη αντίληψη για την τεχνολογία, η οποία θα σας
είναι πολύ χρήσιμη για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε.

Η ασφάλεια είναι αναμφισβήτητα ένα πολύ ευρύ θέμα όσον αφορά την τεχνολογία. Όλο και
περισσότεροι κίνδυνοι παραμονεύουν για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, ενώ το ακόμη πιο
τρομακτικό είναι ότι οι διάφορες επιθέσεις που γίνονται είναι πιο πολύπλοκες και
εξελιγμένες από ποτέ. Μερικές από τις επιθέσεις προετοιμάζονται κυριολεκτικά μήνες πριν
γίνουν. Αυτοί που κάνουν τις επιθέσεις μελετούν, για παράδειγμα, τον τρόπο που σας μιλούν
οι φίλοι σας, ώστε να κλέψουν τους διαδικτυακούς τους λογαριασμούς και να σας
εξαπατήσουν.
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Ασφάλεια

Σελίδα

2.4.

Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξουμε μια λίστα η οποία να περιλαμβάνει όλα τα σημεία εκείνα
που, αν εφαρμοστούν, θα σας εγγυηθούν ότι θα είστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Αυτό είναι
απλά αδύνατον και πρέπει να το γνωρίζετε. Υπάρχουν κάποιες ιδέες που θα σας βοηθήσουν
να είστε πιο ασφαλείς, αλλά αυτό απαιτεί συνεχή προσπάθεια από μέρους σας.

Πρώτα από όλα, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το λειτουργικό σας σύστημα και όλα τα
προγράμματά σας ενημερωμένα, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο να περιλαμβάνουν κάποια
κενά ασφαλείας. Αυτό έχει συζητηθεί προηγουμένως στην ενότητα. Πρέπει επίσης να
αποφεύγετε να εγκαθιστάτε προγράμματα που προέρχονται από μη έμπιστες πηγές, αφού
αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν επικίνδυνους ιούς που μπορούν να βλάψουν τον
υπολογιστή σας.

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τους οποίους πρέπει να γνωρίζετε, αλλά οι περισσότεροι
σχετίζονται με τα οφέλη που έχει το άτομο που κάνει την επίθεση. Ο πρώτος ιός
δημιουργήθηκε απλά για να αποδειχθεί ότι μπορεί να γίνει, σήμερα όμως το άτομο που κάνει
την επίθεση αποσκοπεί, τις περισσότερες φορές, να κλέψει την ταυτότητα ή τα χρήματά σας.
Μπορεί να είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή για τον καιρό που έχετε εγκαταστήσει, στην
πραγματικότητα όμως στέλνει όλα όσα πληκτρολογείτε σε αυτόν που κάνει την επίθεση. Ως
αποτέλεσμα, αν έχετε διαδικτυακό λογαριασμό στην τράπεζα, μπορεί να σας υποκλέψει τα
στοιχεία σας και να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Σελίδα

Υπάρχει επίσης μια σχετικά καινούρια απειλή, το «λυτρισμικό» (ransomware). Ως
αποτέλεσμα της προσβολής από αυτόν τον ιό, όλα σας τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και
θα πρέπει να πληρώσετε αν θέλετε να σας δοθεί ο κωδικός αποκρυπτογράφησης και να
μπορέσετε να πάρετε πίσω τα δεδομένα σας. Η κρυπτογράφηση γίνεται μέσω πολύ ισχυρών
αλγορίθμων, κάνοντας αδύνατο να αποκρυπτογραφήσετε τα δεδομένα σας χωρίς τον
κωδικό, αν λάβουμε υπόψη την ισχύ των υπολογιστών που διαθέτουμε σήμερα. Σε αυτή την
περίπτωση, η μόνη λογική λύση θα ήταν να αποθηκεύετε εφεδρικά τα δεδομένα σας σε
τακτική βάση. Υπάρχουν δωρεάν λύσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν με αυτό, με την πιο
δημοφιλή να είναι το Aomei Backupper (www.aomei.com) και το Veeam Endpoint Backup
(www.veeam.com). Αν ο υπολογιστής σας μολυνθεί από ιό και τα δεδομένα σας
κρυπτογραφηθούν, μπορείτε να επαναφέρετε όλα τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει
εφεδρικά. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να έχετε τα εφεδρικά δεδομένα σε μη προσβάσιμη
τοποθεσία. Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι πολύ σοφό να αποθηκεύετε εφεδρικά τα δεδομένα σε
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Για να αποτρέψετε και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να προσβληθείτε από ιούς, πρέπει
να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας προστατεύεται από ένα καλό και ενημερωμένο
πρόγραμμα κατά των ιών. Τα εν λόγω προγράμματα είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο,
ώστε να τρέχουν συνέχεια στο υπόβαθρο προσπαθώντας να εντοπίσουν πιθανές απειλές και
αποτρέποντάς σας από το να ανοίξετε ύποπτα αρχεία. Επίσης, το λογισμικό προστασίας από
ιούς ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να σας προστατεύει από καινούριους
κινδύνους. Παρόλο που το λογισμικό προστασίας από τους ιούς δεν είναι εγγύηση ότι θα
είστε ασφαλείς, είναι σίγουρα ένα πολύ καλό μέτρο ασφαλείας που μπορείτε να πάρετε.

έναν ξεχωριστό σκληρό δίσκο ο οποίος είναι πάντα συνδεδεμένος με τον υπολογιστή σας,
αφού το λυτρισμικό θα κρυπτογραφήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των
εφεδρικών. Αυτό, αντιθέτως, που θα πρέπει να κάνετε είναι να αποθηκεύσετε τα δεδομένα
σας εφεδρικά σε έναν φορητό σκληρό δίσκο, ο οποίος, αφού γίνει η αποθήκευση, μπορεί να
αποσυνδεθεί και να αποθηκευτεί ξεχωριστά. Μια άλλη λύση είναι να κρατήσετε τα πολύτιμα
δεδομένα σας αποθηκευμένα σε άλλα μέσα. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε τις
φωτογραφίες σας σε δίσκους DVD ή να τις αποθηκεύσετε ξεχωριστά σε έναν άλλο φορητό
σκληρό δίσκο. Γενικά μιλώντας, είναι καλύτερα να έχετε τα σημαντικά σας δεδομένα σε
εναλλακτικές τοποθεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση.

Έχοντας πει όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Προφανώς, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι
εκεί έξω, αλλά αν είστε προσεκτικοί, θα είστε ασφαλείς.
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Όταν μιλάμε για ψηφιακό γραμματισμό όσον αφορά την ασφάλεια, δε μιλάμε πάντα για τον
υπολογιστή. Απλά κοιτάξτε γύρω σας. Σήμερα έχουμε αυτοκίνητα που δε χρειάζονται το
παραδοσιακό κλειδί για να ξεκινήσουν. Παρά το γεγονός ότι τα σύγχρονα αυτά κλειδιά
χρησιμοποιούν σύνθετους μηχανισμούς κρυπτογράφησης, μπορεί κάποιος να υποκλέψει το
σήμα που εκπέμπει το κλειδί του αυτοκινήτου σας, να ξεκινήσει το αυτοκίνητό σας και,
αναπαράγοντας το σήμα, να φύγει. Ένα άλλο απλό παράδειγμα είναι η κράτηση στο
ξενοδοχείο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας
με τον κωδικό ασφαλείας, ούτε και να την φωτοτυπείτε. Ακόμη και αν το ξενοδοχείο δε θα
κλέψει από εσάς, τέτοια δεδομένα μπορούν εύκολα να υποκλαπούν από έναν θυμωμένο
υπάλληλο που φεύγει από το ξενοδοχείο, βάζοντάς σας σε κίνδυνο να χάσετε τα λεφτά σας.
Πολύ προσεκτικοί θα πρέπει να είστε επίσης όταν χρησιμοποιείτε ATM. Κάποιος μπορεί να
δει τον κωδικό ΡΙΝ σας και στη συνέχεια μαζί με την κάρτα σας να αποκτήσει πρόσβαση στον
λογαριασμό σας.
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Κάτι άλλο που πρέπει πάντα να θυμάστε είναι η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πλοήγησής
σας στο διαδίκτυο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μοιράζεστε τα προσωπικά σας
στοιχεία με τον οποιονδήποτε. Στην πραγματικότητα με κανέναν. Ακόμη και αν αυτό το
άτομο είναι ένα μέλος της οικογένειάς σας που εμπιστεύεστε, τα στοιχεία σας πρέπει να είναι
γνωστά μόνο σε εσάς. Δεν είναι ότι κάποιος από την οικογένειά σας μπορεί να έχει κακές
προθέσεις, αλλά αν δεν είναι τόσο προσεκτικός όσο εσείς, ίσως κάποιος τρίτος να υποκλέψει
τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω αυτού. Σε περίπτωση που έχετε μεγάλο αριθμό κωδικών
που πρέπει να θυμάστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά λογισμικά διαχείρισης κωδικών
για να τους κρατάτε ασφαλείς. Ιδανικά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό για
περισσότερα από ένα πράγματα. Και αυτό επειδή ακόμη και οι μεγάλες εταιρείες που
επενδύουν πολλά χρήματα στις υποδομές ασφαλείας τους ενίοτε πέφτουν θύματα διαρροής
δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, αν ο κωδικός που χρησιμοποιείτε σε μια υπηρεσία διαρρεύσει
και τον χρησιμοποιείτε και σε άλλες υπηρεσίες, τότε διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο.

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ
1. Excel
Αυτή η άσκηση είναι για να δείξει στους εκπαιδευόμενους γιατί είναι τόσο σημαντικό το Excel
και γιατί θα πρέπει να μάθουν πώς να το χρησιμοποιούν.
•

•

•

Δώστε σε κάθε εκπαιδευόμενο ένα κομμάτι χαρτί και ένα στυλό. Πείτε τους να
καταγράψουν επαγγέλματα στα οποία πιστεύουν ότι χρησιμοποιείται το Excel.
Γράψτε όλα τα επαγγέλματα στον πίνακα και συζητήστε κατά πόσο είναι σωστά.
Μετά τη συζήτηση, δώστε στους εκπαιδευόμενους 3-5 επαγγέλματα και πείτε τους να
σκεφτούν όλοι μαζί κατά πόσο αυτά χρησιμοποιούν το Excel. Επιλέξτε μερικά
επαγγέλματα στο οποία χρησιμοποιείται το Excel και κάποια που δε χρησιμοποιείται.
Σκεφτείτε όλοι μαζί σε ποια επαγγέλματα θα μπορούσε να είναι χρήσιμο το Excel.
Σκεφτείτε πώς θα μπορούσε το Excel να βοηθήσει σε αυτά τα επαγγέλματα.

2. PowerPoint

Αυτή η άσκηση αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στη
δημιουργία παρουσιάσεων.
Αρχικά, πείτε στους εκπαιδευόμενους γιατί είναι σημαντικές οι παρουσιάσεις.

Στη συνέχεια δώστε στους συμμετέχοντες μια παρουσίαση που έχει λάθη και ζητήστε τους να
πουν ποια είναι τα λάθη.

Μετά την άσκηση, συζητήστε μαζί τους ποια είναι τα λάθη και εισηγηθείτε τρόπους να
διορθωθούν. Αν οι συμμετέχοντες δε βρουν όλα τα λάθη, τότε παρουσιάστε τα εσείς.

3. Word

Η άσκηση αποσκοπεί στο να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις συντομεύσεις
πληκτρολογίου του Microsoft Word.

Στα φύλλα εργασίας που θα τους δώσετε οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αντιστοιχήσουν τις
συντομεύσεις με τις λειτουργίες τους.

4. Αναζήτηση στο διαδίκτυο

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση της μηχανής αναζήτησής της.
Ακολούθως, θα πρέπει να βρείτε όλοι μαζί τις διαφορές τους και να επιλέξετε την καλύτερη.

Σελίδα

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τέσσερις ομάδες. Κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με μια μηχανή
αναζήτησης: Google, Bing, Yahoo and DuckDuckGo.
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Αυτή η άσκηση αποσκοπεί στο να δείξει τη σημασία του να αναζητούμε πληροφορίες σωστά
στο διαδίκτυο.

Ακολούθως, θα πρέπει να παρουσιάσετε τρόπους για αποτελεσματική αναζήτηση
πληροφοριών.

5. Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Η άσκηση αποσκοπεί στο να πληροφορήσει τους εκπαιδευόμενους για τους κινδύνους που
υπάρχουν στη χρήση του διαδικτύου και ειδικότερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πείτε στους συμμετέχοντες να γράψουν σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί τις πληροφορίες που
δημοσιοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: φωτογραφίες, κείμενα, αγαπημένα μέρη,
ταινίες, κ.λπ. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να φανταστούν ότι βάζουν αυτές τις πληροφορίες
σε μια κολώνα στην αγορά της πόλης τους και πείτε τους να φανταστούν ότι δε θα ξαναδούν
αυτές τις κάρτες και ό,τι έχουν γράψει πάνω σε αυτές. Στο τέλος, συζητήστε πώς μπορεί να
τους επηρεάσει το γεγονός ότι μοιράζονται πληροφορίες στις οποίες μπορεί οποιοσδήποτε
να έχει πρόσβαση.

Σελίδα

18

Πηγή: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

60 λεπτά

15 λεπτά

Πόροι

•

Χαρτί και στυλό

PowerPoint

•

Word

•

Παρουσίαση
PowerPoint
Προβολέας
Υπολογιστής με το
κατάλληλο
λογισμικό

Υποενότητα 2.2
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 1α
Υποενότητα 2.2
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 2α

•
•

•
20 λεπτά

Αναζήτηση στο διαδίκτυο

•

30 λεπτά

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

•

Αξιολόγηση (για επιβεβαίωση της αύξησης των
γνώσεων)
Ανατροφοδότηση από εκπαιδευόμενους

Φύλλα εργασίας με
συντομεύσεις
πληκτρολογίου
Στυλό

Υποενότητα 2.2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 3α

Χαρτί και στυλό

Υποενότητα 2.5
Κεφάλαιο 5

Υπολογιστής με το
κατάλληλο
λογισμικό και
σύνδεση στο
διαδίκτυο

Υποενότητα 2.2
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 4α

Χρησιμοποιήστε το Κεφάλαιο 6

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να
κάνουν ερωτήσεις.
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Excel

Υλικά

Σελίδα

Προτεινόμενη
διάρκεια
25 λεπτά

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Τα θέματα που συζητήθηκαν στην παρούσα ενότητα είναι επίκαιρα. Ωστόσο, είναι μόνο η
κορυφή του παγόβουνου. Η ενότητα είναι σχεδιασμένη ώστε να παρουσιάσει σε ανθρώπους
που δεν είχαν μέχρι τώρα καμιά επαφή με το διαδίκτυο τα πιο βασικά προγράμματα
υπολογιστών και κάποια βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Στόχος της ενότητας
είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στο θέμα, ώστε να τους
κινητοποιήσει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους μέσω του υλικού που παρέχεται στα
μαθήματα ή μέσω των διαθέσιμων πηγών στο διαδίκτυο.
Παραδείγματα διαδικτυακών μαθημάτων (δεν είναι όλα δωρεάν!):
•
•
•

https://www.goskills.com/Course/Excel - excel, word κ.ά.
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46afa5b3-d7c22f6990bb - δωρεάν οδηγός για το Excel
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c – δωρεάν οδηγός για το PowerPoint

Δωρεάν προγράμματα για τη δημιουργία παρουσιάσεων:
•
•
•

https://www.emaze.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com

Σελίδα

20

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα· μπορείτε να βρείτε πολλά περισσότερα στο διαδίκτυο.
Η γνώση που αποκτήθηκε σε αυτή την ενότητα σχετικά με την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου μπορεί τώρα να εφαρμοστεί στην πράξη. Ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας
και εξερευνήστε τη γνώση του διαδικτύου.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σελίδα
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Ενότητα 5-Κεφάλαιο 1
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 1α – Άσκηση: Χρησιμοποιούν το Excel;
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 2 – Κοραλλιογενείς ύφαλοι και κλιματική αλλαγή
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 2α – Λάθη στις διαφάνειες μιας παρουσίασης
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 3
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 3a – Συντομεύσεις πληκτρολογίου Word
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 4
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 4α – Αναζήτηση στο διαδίκτυο
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 5
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 6 – Τεστ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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EΝΟΤΗΤΑ 5

ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΑΣ –
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Excel

Σύνοψη:
 Τι είναι το Excel;
 Επιχειρηματικές χρήσεις

του Excel

 Πού χρησιμοποιείται το

Excel;
 Περίληψη

Τι είναι το Excel;
• To Excel είναι ένα εργαλείο για δημιουργία λογιστικών
φύλλων, δημιουργία πινάκων, αναφορών και για διενέργεια
υπολογισμών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει πάρα
πολλές λειτουργίες και χρησιμοποιείται διαφορετικά από
διάφορους επαγγελματίες. Το Excel είναι ένα βασικό
εργαλείο για λογιστές, οικονομολόγους και για ένα μεγάλο
ποσοστό υπαλλήλων γραφείου. Είναι πολύτιμο εργαλείο για
δημιουργία
αναφορών,
περιλήψεων
ή
γραφικών
παραστάσεων.

Τι είναι το Excel;

Τι είναι το Excel;
• Το Excel δεν είναι χρήσιμο μόνο για επιχειρήσεις.
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να
προγραμματίσετε τη μέρα σας, τα οικονομικά
σας, για να ετοιμάσετε τη λίστα για τα ψώνια σας,
ακόμα και για να προγραμματίσετε τα γεύματα
όλης της εβδομάδας. Είναι ένα πρόγραμμα που
χρησιμοποιείται ευρέως.

Επιχειρηματικές χρήσεις του Excel
1. Επιχειρηματική ανάλυση
2. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
3. Διαχείριση λειτουργιών
4. Εκθέσεις επίδοσης
5. Διοίκηση γραφείου
6. Στρατηγική ανάλυση
7. Διαχείριση έργων
8. Διαχείριση προγραμμάτων
9. Διαχείριση επαφών
10. Διαχείριση λογαριασμών

Άσκηση: Σε ποιες δουλειές
χρησιμοποιείται το Excel;

Παραδείγματα επιχειρηματικών
χρήσεων του Excel

Άσκηση:
Χρησιμοποιούν το
Εxcel;
Οδηγίες:
1. Αξιολογήστε κατά πόσο το
κάθε επάγγελμα χρησιμοποιεί
ή όχι το excel.
2. Περιγράψτε πώς το κάθε
επάγγελμα χρησιμοποιεί το
excel.
3. Σκεφτείτε κατά πόσο τα
επαγγέλματα που δε
χρησιμοποιούν το excel
μπορούν να βρουν κάποια
χρήση για αυτό.

Άσκηση: Πώς μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το Excel στην
προσωπική σας ζωή;

Περίληψη
1.

Το Excel είναι ένα εργαλείο για δημιουργία λογιστικών φύλλων, δημιουργία πινάκων,
αναφορών και για διενέργεια υπολογισμών.

2.

Είναι μέρος του Microsoft Office.

3.

Είναι ένα βασικό πρόγραμμα για εργασίες γραφείου.

4.

Επιτρέπει την ταυτόχρονη εργασία πολλών χρηστών σε ένα λογιστικό φύλλο.

5.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δουλειά αλλά και στην προσωπική ζωή.

6.

Το Excel αυξάνει την παραγωγικότητα αποτελεσματικά, ειδικά στον τομέα της οικονομίας.

7.

Η γνώση του προγράμματος αυξάνει τις πιθανότητές σας να βρείτε δουλειά.

Έχετε ερωτήσεις;

Βιβλιογραφία:
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-businessworkplace/
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzaniacodziennym-zyciem/
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410
-7-ideal-jobs-for-excel-users.html

Ενότητα 5-Κεφάλαιο 1α – Άσκηση: Χρησιμοποιούν το Excel;

Επάγγελμα

1.

2.

3.

4.

5.

Χρησιμοποιεί το Excel;

Πώς;

Κοραλλιογενείς ύφαλοι και
κλιματική αλλαγή
Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από: John Smith

Τι είναι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι;;;

∗ «Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι μεγάλες
υποθαλάσσιες δομές που αποτελούνται από τους
σκελετούς θαλάσσιων ασπόνδυλων που ζουν σε
αποικίες, οι οποίοι ονομάζονται κοράλλια» https://www.livescience.com/40276-coral-reefs.html

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της
αύξησης της θερμοκρασίας
των υδάτων στους
κοραλλιογενείς υφάλους;

Κοραλλιογενείς ύφαλοι

Μετά

ΠΡΙΝ

∗

Πηγή:
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea0/1534801892350/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoaBefore_RichardVevers.jpg?format=500w

∗

Πηγή:
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea2/1534793869085/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoaAfter_RichardVevers.jpg?format=500w

Τι μπορώ να κάνω για την
προστασία των
κοραλλιογενών υφάλων;

Οργανισμοί που
δραστηριοποιούνται
στον τομέα των
κοραλλιογενών
υφάλων:

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Coral Cay
∗
Counterpart International[1]
∗
U.S. Coral Reef Task Force (CRTF)
∗
National Coral Reef Institute (NCRI)
∗
US Department of Commerce’s National Oceanic ∗
and Atmospheric Administration (NOAA): Coral ∗
Reef Conservation Program (CRCP)
∗
National Center for Coral Reef Research (NCORE) ∗
Reef Ball
∗
Southeast Florida Coral Reef Initiative (SEFCRI) ∗
Foundation of the peoples of the South Pacific ∗
WorldFishCenter: promotes
∗
sustainable mariculture techniques to grow
∗
reef organismsas tridacnidae
Coral Restoration Foundation (CRF) : Adopt a
∗
Coral
Organizations which promote interest, provide ∗
knowledge bases about coral reef survival, and ∗
promote activities to protect and restore coral ∗
reefs:
∗
Coral Triangle Knowledge Network
∗
Australian Coral Reef Society
∗
Biosphere Foundation[2]
∗
Chagos Conservation Trust
∗
Conservation Society of Pohnpei
∗
Coral Cay Conservation
∗
Coral Reef Care
∗
Coral Reef Alliance (CORAL) Coral Reef Alliance ∗
(CORAL)
∗
Coral Reef Targeted Research and Capacity
∗
Building for Management
∗
Coral Restoration Foundation
∗
Coral Triangle Initiative
∗
Cousteau Society
∗
Crusoe Reef Society
CEDAM International
Earthwatch
Environmental Defense Fund
Environmental Solutions International
Friends of Saba Marine Park
Global Coral Reef Alliance (GCRA) Global Coral
Reef Alliance (GCRA)
Global Coral Reef Monitoring Network[3]

Great Barrier Reef Marine Park Authority
Green Fins
ICRAN Mesoamerican Reef Alliance
International Coral Reef Initiative (ICRI)[4]
International Marinelife Alliance
International Society for Reef Studies
Intercoast Network
Japanese Coral Reef Society [5]
Kosrae Conservation and Safety Organization
Marine Conservation Group
Marine Conservation Society
Mesoamerican Reef Tourism Initiative (MARTI)
NSF Moorea Coral Reef Long-term Ecological
Research site[6]
Nature Conservancy
Ocean Voice International
Project AWARE
Planetary Coral Reef Foundation[7]
Practical Action[8]
Project Reefkeeper
ReefBase
Reef Check
Reef Relief[9]
Reefwatch
Save Our Seas Foundation[10]
Seacology
Seamarc Pvt. Ltd.[11]
SECORE
Singapore Underwater Federation
Society for Andaman and Nicobar Ecology
Tubbataha Foundation
Wildlife Conservation International
WWF

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ενότητα 5-Κεφάλαιο 2α– Λάθη στις διαφάνειες της παρουσίασης
Διαφάνεια 1 – Η γραμματοσειρά δε φαίνεται. Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μόνο μια γραμματοσειρά.
Διαφάνεια 2 – Πολλά ερωτηματικά. Το κείμενο δε διαβάζεται με φόντο τη συγκεκριμένη εικόνα.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε άλλο χρώμα γραμματοσειράς.
Διαφάνεια 3 – Μέρος του κειμένου εξαφανίζεται στο άσπρο φόντο. Συμβουλή: Μετακινήστε το
κείμενο, ώστε να φαίνονται όλες οι λέξεις.
Διαφάνεια 4 – Διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς, στη μια περίπτωση η γραμματοσειρά είναι σε
πλάγια γράμματα και στην άλλη όχι, στη λέξη «ΠΡΙΝ» όλα τα γράμματα είναι κεφαλαία, ενώ στη
λέξη «Μετά» όχι. Διαφορετικό μέγεθος εικόνων. Μη βάζετε εικονίδια σε διαφάνειες με σοβαρά
θέματα.
Διαφάνεια 5 – Διαφορετικό φόντο σε σχέση με τις άλλες διαφάνειες. Συμβουλή: Κάντε το φόντο
όμοιο με τις άλλες διαφάνειες.
Διαφάνεια 6 – Πρέπει να εφαρμόσετε μια διαφορετική διάταξη διαφάνειας, ώστε να φαίνονται τα
ονόματα των οργανισμών. Μπορείτε επίσης να χωρίσετε το περιεχόμενο σε δύο διαφάνειες.
Διαφάνεια 7 – Χωρίς λάθη.

ENOTHTA 5

ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΑΣ –
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Word

Σύνοψη:
• Τι είναι οι συντομεύσεις;
• Παραδείγματα των πιο συνηθισμένων
συντομεύσεων πληκτρολογίου
• Άσκηση: Αντιστοιχήστε τις συντομεύσεις με
τους ορισμούς

Τι είναι οι «συντομεύσεις»;
• Οι συντομεύσεις είναι συνδυασμοί δύο ή περισσότερων
πλήκτρων, οι οποίοι πραγματοποιούν συγκεκριμένες
λειτουργίες, με σκοπό να επιταχύνουν τη διαδικασία
συγγραφής
κειμένου.
Υπάρχουν
διαφορετικές
συντομεύσεις στα διάφορα προγράμματα. Η
παρουσίαση αυτή αφορά τις πιο κοινές συντομεύσεις
που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Microsoft Word.

Ctrl + A
• Ctrl + A – επιλογή όλων
• Η συντόμευση αυτή σας επιτρέπει να
επιλέξετε όλο το κείμενο σε ένα έγγραφο
• Θα καταλάβετε ότι την έχετε χρησιμοποιήσει
σωστά, όταν το κείμενο ‘χρωματιστεί’

Ctrl + A

Ctrl + C
• Ctrl + C – αντιγραφή
• Με αυτή τη συντόμευση, μπορείτε να
αντιγράψετε γρήγορα το επιλεγμένο κείμενο
• Για να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση,
επιλέξτε το κείμενο που θέλετε και πατήστε
Ctrl + C

Ctrl + V
• Ctrl + V – επικόλληση
• Χρησιμοποιώντας αυτή τη συντόμευση, μπορείτε να
επικολλήσετε
το
κείμενο
που
αντιγράψατε
προηγουμένως
• Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη συντόμευση μαζί
με τη συντόμευση Ctrl + C, μπορείτε να αντιγράψετε
και να επικολλήσετε ένα τμήμα του κειμένου

Ctrl + C
• Επιλέξτε το κείμενο και
πατήστε Ctrl + C

Ctrl + V
• Επιλέξτε το σημείο που
θέλετε να επικολλήσετε το
κείμενο και πατήστε Ctrl + V

Ctrl + S
• Ctrl + S – αποθήκευση
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση,
όταν θέλετε να αποθηκεύσετε γρήγορα το αρχείο
• Όταν αποθηκεύετε το αρχείο για πρώτη φορά, θα
πρέπει να επιλέξετε την τοποθεσία στην οποία θέλετε
να το αποθηκεύσετε (επιφάνεια εργασίας, έγγραφα,
κ.λπ.).

Ctrl + Z
• Ctrl + Z – αναίρεση (undo)
• Χρησιμοποιώντας αυτή τη συντόμευση, θα
είστε σε θέση να αναιρέσετε τις τελευταίες
αλλαγές που κάνατε στο κείμενο

Ctrl + B
• Ctrl + B – έντονα γράμματα (bold)
• Αυτή η συντόμευση χρησιμοποιείται όταν
θέλουμε να κάνουμε τα γράμματα του
κειμένου έντονα

Ctrl + I
• Ctrl + I – πλάγια γράμματα (italic)
• Αυτή η συντόμευση χρησιμοποιείται όταν
θέλουμε να γράψουμε πλάγια γράμματα

Ctrl + U
• Ctrl + U – υπογράμμιση
• Αυτή η συντόμευση χρησιμοποιείται όταν
θέλουμε να υπογραμμίσουμε ένα κομμάτι του
κειμένου

Ctrl + E
• Ctrl + E – στοίχιση στο κέντρο
• Χρησιμοποιώντας αυτή τη συντόμευση
μετακινούμε το κείμενο στο κέντρο της
οθόνης.

Ctrl + P
• Ctrl + P – εκτύπωση
• Αυτή η συντόμευση χρησιμοποιείται όταν
θέλουμε να εκτυπώσουμε το κείμενο

Άσκηση:
Αντιστοιχήστε τις συντομεύσεις
με τη λειτουργία τους

Βιβλιογραφία:
• https://support.office.com/en-us/article/keyboardshortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
• https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm

Annex3a_shortcuts_Word

Ctrl + A

αναίρεση

Ctrl + C

έντονα γράμματα

Ctrl + V

επικόλληση

Ctrl + S

επιλογή όλων

Ctrl + Z

αποθήκευση

Ctrl + B

υπογράμμιση

Ctrl + I

στοίχιση στο κέντρο

Ctrl + U

αντιγραφή

Ctrl + E

εκτύπωση

Ctrl + P

πλάγια γράμματα
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Αναζήτηση στο
διαδίκτυο

Σύνοψη:
• Άσκηση 1: Περιγράψτε τη μηχανή αναζήτησης σας.
• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:
–
–
–
–

Google
Yahoo
Bing
DuckDuckGo

• Πώς να κάνετε αποτελεσματική αναζήτηση στο
διαδίκτυο.

Άσκηση 1: Περιγράψτε τη μηχανή
αναζήτησης σας
1.
2.

3.

Ψάξτε για πληροφορίες για τη μηχανή αναζήτησής σας (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα)
Παραδείγματα χαρακτηριστικών:
α) Ασφάλεια
β) Εμφάνιση
γ) Ταχύτητα
δ) Αριθμός αποτελεσμάτων
ε) Εύκολη στη χρήση
στ) Βοήθεια στη διατύπωση του ερωτήματος
ζ) Πολιτική απορρήτου
η) Διαθέσιμο σε έκδοση για το κινητό
θ) Άλλο (πότε ιδρύθηκε, από ποιον, κ.λπ.)
Καταγράψτε τα χαρακτηριστικά στο φύλλο εργασίας που σας δόθηκε

Άσκηση 1: Περιγράψτε τη μηχανή
αναζήτησης σας
4. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά
της
5. Επιλογή της καλύτερης μηχανής
αναζήτησης

Πώς να κάνετε αποτελεσματική
αναζήτηση στο διαδίκτυο – GOOGLE
• Ένας σύντομος οδηγός
για το πώς να
αξιοποιήσετε τις
δυνατότητες της πιο
δημοφιλούς μηχανής
αναζήτησης - Google.

Πώς να βρω πληροφορίες πιο
αποτελεσματικά;
Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες
αναζήτησης της Google!

Δημοφιλείς λειτουργίες αναζήτησης της
Google
• Αν ψάχνετε για μια φράση που αποτελείται από λίγες λέξεις,
χρησιμοποιήστε τα εισαγωγικά (π.χ. “αγγλικό πρόγευμα”)
• Αν ψάχνετε για μια λέξη που έχει πολλές διαφορετικές έννοιες, βάλτε «-»
μπροστά από την έννοια που θέλετε να εξαιρέσετε (π.χ. Καζαμπλάνκα –
ταινία)
• Αν θέλετε να περιορίσετε την αναζήτηση σε έναν συγκεκριμένο τομέα
(domain), πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «site» (π.χ. Decent
site:cwep.eu)

Δημοφιλείς λειτουργίες αναζήτησης
της Google
• Η λειτουργία «filetype:» σας επιτρέπει να αναζητήσετε αρχεία που
βρίσκονται σε συγκεκριμένη μορφή, π.χ. PDF. Μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε με άλλες λειτουργίες, π.χ. «site:», για να αυξήσετε
την ακρίβεια της αναζήτησης (π.χ. site:cwep.eu filetype:pdf)
• Η λειτουργία «define:» σας επιτρέπει να αναζητήσετε για τον
ορισμό μιας λέξης ή μιας φράσης (π.χ. define:κλιματική αλλαγή)
• Μια τελευταία λειτουργία είναι το «weather», το οποίο παρουσιάζει
τον καιρό αυτή τη στιγμή (π.χ. καιρός:Λάρνακα)

Δημοφιλείς λειτουργίες αναζήτησης
της Google
• Αν σας ενδιαφέρει το θέμα των λειτουργιών
αναζήτησης και της επαγγελματικής αναζήτησης
στο Google, μπορείτε να βρείτε πολλές
πληροφορίες και άλλες λειτουργίες στην πιο κάτω
σελίδα:
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-searchoperators/

Βιβλιογραφία:
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-searchoperators/
• https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skuteczniewyszukiwac-w-google/
• https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacjew-google

Google
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Yahoo
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Bing
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

DuckDuckGo
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

ENOTHTA 5

ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΑΣ –
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Σύνοψη:
• Άσκηση 1: Ποιες πληροφορίες κάνω δημόσιες;
• Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο;
• Συζήτηση

Άσκηση 1: Ποιες πληροφορίες
κάνω δημόσιες;
• Καταγράψτε σε ένα χαρτί:
– Τη φωτογραφία που ανεβάσατε τελευταία στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
– Τι είδους πληροφορίες κάνετε δημόσιες;

Τι θα γινόταν, αν αυτές
οι πληροφορίες βρίσκονταν εδώ;

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι
στο διαδίκτυο;
• Ιοί υπολογιστών
• Κωδικοί που είναι αποθηκευμένοι στο πρόγραμμα
πλοήγησης
• Παρακολούθηση από αγνώστους
• Ηλεκτρονικοί πειρατές (hackers)
• Κλοπή προσωπικών δεδομένων

Πώς μπορείτε να αυξήσετε
την ασφάλειά σας στο διαδίκτυο;
• Κρατήστε το λογισμικό σας ενημερωμένο
• Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα προστασίας από
τους ιούς
• Μη μοιράζεστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
• Χρησιμοποιείται πολύπλοκους κωδικούς που δεν
έχουν νόημα

Συζήτηση
Τι θα πρέπει να αλλάξω στη
συμπεριφορά μου στο διαδίκτυο,
για να είμαι πιο ασφαλής;

Βιβλιογραφία:
• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozeninternetowych-poznaj-je/kbke4kb

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΣΤ
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ΤΕΣΤ:
1. Ποιοι είναι φυλλομετρητές ιστού (προγράμματα πλοήγησης);
α. Firefox
β. Google Chrome
γ. Excel
δ. PowerPoint
2. Bing, Yahoo, Google είναι παραδείγματα:
α. Μηχανών αναζήτησης
β. Φυλλομετρητών ιστού
γ. Προγράμματα του Microsoft Office
δ. Παιχνίδια
3. Είναι ασφαλές να κατεβάζουμε αρχεία από το διαδίκτυο χωρίς να γνωρίζουμε την
πηγή της προέλευσής τους;
α. Ναι
β. Όχι
4. Ποια συντόμευση θα χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε να αντιγράψετε κάτι;
α. CTRL + V
β. CTRL + A
γ. CTRL + C
δ. Alt + F4
5. Πώς θα γράψετε ένα κεφαλαίο γράμμα στο Microsoft Word;
α. Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Caps Lock
β. Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Shift
γ. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Alt
δ. Δεν μπορούμε να γράψουμε κεφαλαία στο Word
6. H καλή γνώση του Microsoft Word θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε:
α. Βιογραφικό σημείωμα
β. Παρουσίαση
γ. Κείμενο για βιβλίο
δ. Έγγραφο κειμένου
7. Σε ποιο επάγγελμα θα βρείτε σίγουρα τη χρήση του Microsoft Excel;
α. Υπάλληλος γραφείου
β. Αεροσυνοδός
γ. Επιχειρηματικός αναλυτής
δ. Εργάτης οικοδομής

1

Αυτό είναι ένα τεστ πολλαπλής επιλογής για αξιολόγηση της γνώσης που αποκτήθηκε στην
παρούσα ενότητα. Καλή τύχη!

Σελίδα
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8. Τι μορφή έχουν τα αρχεία του Microsoft Excel;
α. xlsx
β. docx
γ. xls
δ. pptx
9. Το ΡowerPoint είναι ένα πρόγραμμα για:
α. Εκμάθηση προγραμματισμού
β. Δημιουργία εγγράφων κειμένου
γ. Δημιουργία παρουσιάσεων
δ. Μετάφραση λέξεων
10. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση με το:
α. Emaze
β. Prezi
γ. PowerPoint
δ. Excel
11. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο διαδίκτυο μέσω του:
α. Messenger
β. Skype
γ. Word
δ. Excel
12. Ποια είναι η λέξη που περιγράφει τα διάφορα είδη προγραμμάτων που
χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία υπολογιστών και σχετικών συσκευών;
α. Υλικό
β. Λογισμικό
γ. Windows
δ. Microsoft Word
13. Για να αυξήσετε την ασφάλειά σας στο διαδίκτυο, θα πρέπει:
α. Να έχετε τα προγράμματα/εφαρμογές σας ενημερωμένα
β. Να έχετε λογισμικό για προστασία από ιούς
γ. Να χρησιμοποιείτε εύκολους κωδικούς για να τους θυμάστε, π.χ.: το όνομά
σας + την ημερομηνία γέννησής σας ή το όνομα του σκύλου σας
δ. Να μην ανοίγετε email από άγνωστες πηγές

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

α, β

3.

β

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

γ

α, β
α, δ
α, γ
α, γ
γ

α, β, γ
α, β
β

α, β, δ
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4.

α
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1. Περιγραφή της Ενότητας

1.1 Θέμα ενότητας

«Τα μικρά παιδιά έχουν το δικαίωμα γονικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του
γραμματισμού και των γλωσσικών τους ικανοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει οι
γονείς/κηδεμόνες να αλληλεπιδρούν με αυτά, να τα ακούνε και να τους μιλούν σε τακτική
βάση για θέματα που τα ενδιαφέρουν, καθώς και το να διαβάζουν σε αυτά και με αυτά
ποικίλο και ενδιαφέρον υλικό, τόσο έντυπο όσο και ψηφιακό» 1. Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για
το Δικαίωμα στον Γραμματισμό, η οποία παρουσιάζει τον γραμματισμό ως βασικό δικαίωμα,
σκιαγραφεί έντεκα προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορεί να διασφαλιστεί το βασικό
δικαίωμα στον γραμματισμό. Η πρώτη από αυτές είναι «τα μικρά παιδιά να ενισχύονται από
το σπίτι για την ανάπτυξη του γραμματισμού και των γλωσσικών τους δεξιοτήτων» 2.
Μάλιστα, το αυξανόμενο ενδιαφέρον που λαμβάνει τα τελευταία χρόνια ο αυξανόμενος
πληθυσμός των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες (ενήλικες δηλαδή που δεν έχουν βασικές
δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής) στην Ευρώπη, έχει εγείρει –μεταξύ άλλωντο ερώτημα κατά πόσο οι ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες μπορούν να επηρεάσουν τα
μελλοντικά επίπεδα του γραμματισμού των παιδιών τους. Έρευνες που έχουν γίνει, όπως για
παράδειγμα από το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης των Ικανοτήτων των Ενηλίκων
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) 3, έχει ρίξει φως
στην έκταση του ζητήματος του λειτουργικού αλφαβητισμού παγκόσμια και ειδικά στην
Ευρώπη και –κατά συνέπεια- στο ερώτημα του κατά πόσο βρίσκεται υπό δημιουργία μια νέα
γενιά ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες. Αυτή η υπόθεση βασίζεται στην έννοια της μετάδοσης
των δεξιοτήτων από γενιά σε γενιά, η οποία μπορεί να αποτελέσει μέρος του οικογενειακού
γραμματισμού.
Η παρούσα ενότητα εστιάζει στον τρόπο που οι γονείς, η οικογένεια και τα μέλη της
κοινότητας χρησιμοποιούν τον γραμματισμό στο σπίτι και στις κοινότητές τους. Ο
οικογενειακός γραμματισμός είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την από
κοινού μάθηση γονιών και παιδιών. Η λογική πίσω από την έννοια του οικογενειακού
γραμματισμού, γνωστού και ως διαγενεακού γραμματισμού και, σε κάποιες περιπτώσεις, ως
κοινοτικού γραμματισμού, είναι ότι οι γονείς (και οι ενήλικες στο επίπεδο της κοινότητας)
είναι οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών, ότι μεγάλο μέρος της μάθησης λαμβάνει χώρα έξω
Σελίδα
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Ibid.
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από τα συμβατικά περιβάλλοντα μάθησης και ότι η μάθηση είναι μια διά βίου διαδικασία. Η
διαδικασία του γραμματισμού γίνεται με φυσικό τρόπο κατά τη διάρκεια των καθημερινών
δραστηριοτήτων και βοηθά τους ενήλικες και τα παιδιά να φέρνουν εις πέρας διάφορες
εργασίες. Τα εθνικά, κοινωνικο-οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των οικογενειών
αντικατοπτρίζονται στις δραστηριότητες γραμματισμού που πραγματοποιούνται εντός της
οικογένειας, όχι μόνο στο σχολικό περιβάλλον.
Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων του δεύτερου εργαστηρίου του έργου DECENT
τονίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκής κατανόηση της έννοιας του οικογενειακού γραμματισμού
και των οφελών που έχει η συμμετοχή των γονιών στα επίπεδα γραμματισμού των παιδιών
τους, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανάγκη για την παρούσα ενότητα.

1.2 Αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ

Κατά την υλοποίηση της ενότητας, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής/τρια να αξιολογήσει την
αρχική γνώση και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων σχετικά με το θέμα της ενότητας.

Στο κεφάλαιο 1 παρέχεται ένα παράδειγμα ενός τεστ που οι εκπαιδευτές μπορούν να
διανείμουν στους συμμετέχοντες στην αρχή της ενότητας, ώστε να αποκτήσουν μια εικόνα
για το επίπεδο κατανόησης των συμμετεχόντων σχετικά με το εν λόγω θέμα. Μια τέτοια
αξιολόγηση είναι απαραίτητη, προκειμένου να γίνει εξατομίκευση της εκπαιδευτική
διαδικασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων .

Ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να τροποποιήσει το τεστ, ώστε να το προσαρμόσει στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων . Το ίδιο τεστ μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί στο τέλος
της ενότητας, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος και τα μαθησιακά αποτελέσματα των
συμμετεχόντων.

1.3 Μαθησιακά αποτελέσματα

•

Κατανόηση της έννοιας του οικογενειακού γραμματισμού και της σημασίας του στην
γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
Κατανόηση της σημασίας που έχει το να συμμετέχουν οι γονείς σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες με τα παιδιά τους.
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Η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης και κατανόησης των εκπαιδευόμενων μετά την
εφαρμογή της ενότητας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση της επίτευξης των
μαθησιακών στόχων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκει η παρούσα ενότητα
περιλαμβάνουν:

4

Απόκτηση εργαλείων/μέσων για εισαγωγή του οικογενειακού γραμματισμού στο
σπίτι και εξοικείωση με εύκολους τρόπους για αύξηση του ποιοτικού χρόνου με τα
παιδιά.
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•

2. Θεωρητικό υπόβαθρο

Το θέμα του οικογενειακού γραμματισμού έχει μόλις πρόσφατα λάβει την προσοχή που του
αξίζει στην έρευνα και τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, επομένως η βιβλιογραφία σχετικά
με το θέμα είναι περιορισμένη. Ωστόσο, είναι διαθέσιμες κάποιες έρευνες. Στο Κεφάλαιο 3, οι
εκπαιδευτές/εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρουν μια απλή σύνοψη των πληροφοριών που
παρέχονται στην παρούσα υποενότητα με τη μορφή μιας παρουσίασης PowerPoint, η οποία
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του εκπαιδευτικού εργαστηρίου ή ατομικά για
επανάληψη των εννοιών.

2.1 Γιατί είναι σημαντικός ο οικογενειακός γραμματισμός;

Η έμφαση που δίνεται στην εφαρμογή προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού και
πρακτικών απορρέει από τη συνειδητοποίηση ότι η εκπαίδευση είναι μια διά βίου διαδικασία
και ότι το παιδί αρχίζει να μαθαίνει πολύ πριν πάει σχολείο. Οι γονείς και οι κηδεμόνες είναι,
επομένως, οι πρώτοι και πιο σημαντικοί δάσκαλοι για ένα παιδί. Επιπλέον, η έρευνα έχει
παρατηρήσει έναν ισχυρό συσχετισμό μεταξύ των επιπέδων γραμματισμού και των
γνωστικών επιπέδων των γονιών και των παιδιών τους. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά
ενηλίκων που έχουν χαμηλές δεξιότητες και είναι λειτουργικά αναλφάβητοι είναι
καταδικασμένα να ακολουθήσουν τα βήματα των γονιών τους; Οι Sylva et al. 4 κάνουν μια
διάκριση μεταξύ δύο παραγόντων στην γνωστική ανάπτυξη και ανάπτυξη του γραμματισμού
ενός παιδιού: ποιοι είναι οι γονείς (τα δικά τους γνωστικά επίπεδα και επίπεδα
γραμματισμού, η κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, η ηλικία τους, κ.λπ.) και τι κάνουν οι
γονείς (το επίπεδο «γονικής συμμετοχής», το είδος της συμπεριφοράς που δείχνουν στα
παιδιά τους, κατά πόσο τα εμπλέκουν σε δραστηριότητες που τα διεγείρουν διανοητικά,
κ.λπ.).
2.1.1 Ποιοι είναι οι γονείς…

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London,
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.4
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Η σχετική βιβλιογραφία φαίνεται να συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι γονείς με
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο επηρεάζουν τα επίπεδα γραμματισμού των παιδιών τους.
Παρόλο που οι περισσότεροι ερευνητές λαμβάνουν υπόψη επιπρόσθετους παράγοντες όπως
η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και η εθνική προέλευση, οι δεξιότητες των γονιών
επισημαίνονται ως ο βασικός παράγοντας.

Σύμφωνα με τους Bynner και Parsons, «τα παιδιά οικογενειών με γονείς με χαμηλά επίπεδα
γραμματισμού και αριθμητικής, φαίνεται να μειονεκτούν σημαντικά όσον αφορά την
ανάπτυξη των μαθηματικών τους δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ανάγνωσης σε σχέση με τα
παιδιά γονιών με υψηλότερα επίπεδα». 5 Στην έρευνά τους σχετικά με την πρώιμη γνωστική
ανάπτυξη των παιδιών (ηλικίας 3-6 ετών), οι De Coulon, Meschi και Vignoles (2008)
παρατήρησαν ότι, μεταξύ ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, όταν οι γονείς διαθέτουν βασικές
δεξιότητες γραμματισμού, ο θετικός αντίκτυπος στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών τους
είναι μεγαλύτερος από όταν οι γονείς έχουν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης 6.
Επιπλέον, το ποιοι είναι οι γονείς μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών
τους, στο βαθμό που αυτά τείνουν να μιμούνται τη συμπεριφορά των γονιών τους. Για
παράδειγμα, οι Mol et al., αναφέρουν ότι οι γονείς που δε διαβάζουν οι ίδιοι για ευχαρίστηση
ίσως να δυσκολευτούν να κάνουν τα παιδιά τους να αρχίσουν διαβάζουν 7.
2.1.2 …ή τι κάνουν οι γονείς;

Ο συσχετισμός μεταξύ των επιπέδων γραμματισμού γονιών και παιδιών σημαίνει ότι τα
παιδιά ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες είναι νομοτελειακά ‘καταδικασμένα’ να
ακολουθήσουν τα βήματα των γονιών τους; Σύμφωνα με τους Sylva et al. η απάντηση είναι
όχι. Αναλύοντας τον αντίκτυπο του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο σπίτι πριν τα παιδιά
πάνε σχολείο και λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο της γονικής συμμετοχής, έφτασαν στο
συμπέρασμα ότι «αυτό που κάνουν οι γονείς είναι πιο σημαντικό από αυτό που είναι»: ο
βασικός καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον ενός παιδιού φάνηκε να είναι η ποιότητα
των σχέσεων του και της μαθησιακής εμπειρίας του στο πλαίσιο της οικογένειας 8.
Ανεξάρτητα από το επίπεδο γραμματισμού τους, υπάρχει στην πραγματικότητα μια σειρά
από απλές δραστηριότητες που οι γονείς μπορούν να κάνουν με τα παιδιά τους, ώστε να
βελτιώσουν τις γνωστικές τους δεξιότητες και τα μελλοντικά τους επίπεδα γραμματισμού.
Αυτές περιλαμβάνουν απλά το να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους, να τους μιλούν, να τους
ρωτούν και να ακούνε τις απαντήσεις τους, να τους διαβάζουν και να τα ενθαρρύνουν να
καταλαβαίνουν αυτό που ακούνε, να τραγουδούν μαζί, κ.λπ. Αυτές οι απλές δραστηριότητες
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Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 45
6
Augustin de Coulon, Elena Meschi & Anna Vignoles (2011): Parents’ skills and children’s cognitive and non‐cognitive
outcomes, Education Economics, DOI:10.1080/09645292.2010.511829, p. 10
7
Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 46
8
Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London,
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.1
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δε βοηθούν το παιδί μόνο να βελτιώσει το λεξιλόγιο και τη δημιουργικότητά του, αλλά
συμβάλλουν και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής του, που είναι
αναγκαία για την επιτυχία στο σχολείο.

Κάποιες χρήσιμες συμβουλές για εύκολες δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να κάνουν οι
γονείς με τα παιδιά τους, περιγράφονται από το πρόγραμμα «Έτοιμοι για Ανάγνωση» της
Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Τορόντο 9:
•

•

•

•

•

Ομιλία:
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη του Τορόντο συμβουλεύει τους γονείς να αφιερώνουν χρόνο να
μιλούν με τα παιδιά τους, να τα ακούνε, να τα επαινούν όταν λένε μια ιστορία και να
προσπαθούν να απαντούν όλα τα «γιατί» που ρωτούν τα παιδιά τους, ώστε να
ενθαρρύνουν την περιέργειά τους.
Γράψιμο:
Το γράψιμο μπορεί να ενθαρρυνθεί από πολύ μικρή ηλικία, με τους γονείς να δίνουν το
παράδειγμα, π.χ. γράφοντας τη λίστα για τα ψώνια, γράφοντας ημερολόγιο και
ενθαρρύνοντάς τα να ζωγραφίζουν με μαρκαδόρους, χρωματιστά μολύβια ή μπογιές.
Τραγούδι:
Σύμφωνα με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Τορόντο, το τραγούδι βοηθά τα παιδιά να
αντιλαμβάνονται όλους τους ήχους των λέξεων, αφού ο ρυθμός και η μελωδία τα
βοηθά να τονίζουν τις συλλαβές, ενώ είναι πιο εύκολο να θυμούνται τις λέξεις αν είναι
συσχετισμένες με μελωδία.
Διάβασμα:
Για να κάνουν τα παιδιά να ενδιαφερθούν για το διάβασμα, οι γονείς θα πρέπει να
επιλέγουν υλικό σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Το
διάβασμα με το παιδί είναι ο καλύτερος τρόπος για τους γονείς να πυροδοτήσουν το
ενδιαφέρον του παιδιού τους για το διάβασμα και να βελτιώσουν το λεξιλόγιό του.
Παιχνίδι:
Τα παιχνίδια με πηλό ή πλαστελίνη δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να
αναγνωρίζουν διαφορετικά σχήματα και είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για
τα παιδιά ώστε να καταλάβουν πώς σχηματίζονται τα γράμματα και πώς να τα
αναγνωρίζουν.

9

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
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Για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των οικογενειών με γονείς χαμηλών δεξιοτήτων,
διάφοροι οργανισμοί και φορείς χάραξης πολιτικής έχουν αναπτύξει μια σειρά από
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2.2 Προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού

προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού, τα οποία αφενός ενθαρρύνουν τους γονείς να
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και αφετέρου τους βοηθούν να αναπτύξουν στο παιδί τους
το ενδιαφέρον και την αγάπη για τη μάθηση.
2.2.1 Τι είναι τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού;

Τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού λειτουργούν συνήθως σε τοπικά σχολεία,
βιβλιοθήκες ή εξειδικευμένα κέντρα και είναι σχεδιασμένα ώστε να αναπτύσσουν τα επίπεδα
γραμματισμού των γονιών και τις γονικές τους δεξιότητες, παρέχοντας παράλληλα στα
παιδιά (κυρίως προσχολικής ηλικίας) πρώιμη εκπαίδευση που θα τους βοηθήσει να
ενισχύσουν την γνωστική τους ανάπτυξη και τις πιθανότητες επιτυχίας στο σχολείο.
Τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού βασίζονται, γενικά, στην εκπαίδευση
ενηλίκων (βασική διδασκαλία ανάγνωσης, γραφής, πληροφορικής, επίλυσης προβλημάτων αν είναι ανάγκη στη μητρική γλώσσα των μεταναστών γονιών), στη γονική εκπαίδευση
(βοήθεια στους γονιούς ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν ενεργά και
να στηρίζουν τη μάθηση των παιδιών τους στο σχολείο και το σπίτι) και στην εκπαίδευση
προσχολικής ηλικίας (πρώιμες δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής) 10.

Τέτοια προγράμματα έχουν ελκύσει την προσοχή των φορέων χάραξης πολιτικής τόσο στις
ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, ως ένα ενδιαφέρον εργαλείο για καταπολέμηση του
αναλφαβητισμού στους ενήλικες και, ταυτόχρονα, για βελτίωση των ευκαιριών για
προσωπική ανάπτυξη των παιδιών με γονείς που έχουν χαμηλές δεξιότητες. Πόσο
αποτελεσματικά όμως είναι τέτοια προγράμματα;
2.2.2 Αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού

Schwartz, W. (June, 1999). Family Literacy Strategies to Support Children's Learning. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse
on Urban Education, eric-web.tc.columbia.edu. Teacher's College, Columbia University, p. 2
11
Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 11
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Όπως αναφέρουν οι Carpentieri et al. (2011) στη βιβλιογραφική τους επισκόπηση για το
θέμα, περιπτώσεις προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού έχουν αποδειχθεί ότι
παράγουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τη βελτίωση των επιπέδων γραμματισμού των
παιδιών από ευάλωτες οικογένειες 11. Επιπρόσθετα, η έρευνα έχει δείξει ότι μακροχρόνια
αποτελέσματα στα επίπεδα γραμματισμού στην παιδική ηλικία και αργότερα στην
ενηλικίωση (στις ευκαιρίες απασχόλησης) είναι πιο πιθανά, όταν τα προγράμματα

οικογενειακού γραμματισμού επιμορφώνουν τους γονείς όχι μόνο για το πώς να βελτιώνουν
τις εκπαιδευτικές αλλά και τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητές των παιδιών τους 12.

Η έρευνα δείχνει ότι τα θετικά αποτελέσματα προκύπτουν από μια σειρά διαφορετικών
προγραμμάτων και ότι δεν υπάρχει ‘σωστός’ τρόπος να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα
οικογενειακού γραμματισμού – αυτό πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του
εκπαιδευόμενου. Τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού είναι ένα ισχυρό εργαλείο
που συμβάλλει στον τερματισμό της μετάδοσης των δυσκολιών από γενιά σε γενιά, ενώ
μπορούν και να κινητοποιήσουν τους γονείς να βελτιώσουν την κατάστασή τους με το να
ψάξουν για δουλειά 13.

Ibid.
Ivi, σελ. 211
14
Ivi, σελ.228
13
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Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού
είναι αυτή της βιωσιμότητας, αφού η χρηματοδότηση είναι συχνά βραχυπρόθεσμη ή όχι
αρκετή. Με βάση τα ευρήματά τους, οι Carpentieri et al. υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα
οικογενειακού γραμματισμού έχουν θετικά αποτελέσματα όχι μόνο στον γραμματισμό των
παιδιών αλλά και σε μια σειρά συναφών τομέων και συνεπώς πρέπει να υποστηριχθούν από
τους φορείς χάραξης πολιτικής 14.

3. Ασκήσεις και τεστ

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις πιο κάτω προτεινόμενες
δραστηριότητες κατά την εφαρμογή της ενότητας. Ο κάθε εκπαιδευτής έχει την ευχέρεια να
προσαρμόσει τη δομή των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά
των εκπαιδευόμενων του και σύμφωνα με πρακτικές πτυχές (όπως η διαθεσιμότητα χώρου
και υλικών, ο αριθμός των εκπαιδευόμενων , κ.λπ.). Το ίδιο ισχύει και για εκπαιδευόμενους
που θέλουν να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες στο σπίτι με τα παιδιά τους.

Οι δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτή την ενότητα βασίζονται σε μη τυπικές
μεθόδους μάθησης και έχουν πολλαπλούς στόχους. Αφενός, στοχεύουν στο να κάνουν τους
εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τη έννοια και την αξία του οικογενειακού
γραμματισμού και αφετέρου στο να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τους
συμμετέχοντες το οποίο να μπορούν να εφαρμόσουν στο σπίτι με τα παιδιά τους. Οι
συγκεκριμένες ευχάριστες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα ωφελήσουν όχι μόνο τα παιδιά
αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, αφού θα είναι μια ευκαιρία να βελτιώσουν το
δικό τους επίπεδο γραμματισμού, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση αυτού των
παιδιών τους. Επιπρόσθετα, χάρη στα προτεινόμενα τεστ, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την
ευκαιρία να ελέγξουν τις γνώσεις τους και πόσα έμαθαν από την ενότητα.

3.1 Δραστηριότητες για ενέργεια

Οι δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στο πλαίσιο εκπαιδευτικών μαθημάτων ή στο
πλαίσιο μιας τάξης. Αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για σπάσιμο του πάγου
ανάμεσα στους συμμετέχοντες, για γνωριμία μεταξύ τους, για να νιώσουν άνετα και να
γεμίσουν ενέργεια με έναν ευχάριστο τρόπο. Πρέπει να εφαρμόζονται στην αρχή μιας
άσκησης ή μετά από διάλειμμα, αφού βελτιώνουν τα επίπεδα συγκέντρωσης των
εκπαιδευόμενων . Ακολουθούν μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων για ενέργεια:

Οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής θα πρέπει να σταθούν σε κύκλο ώστε να βλέπουν ο ένας
τον άλλο. Ο εκπαιδευτής/τρια αρχίζει λέγοντας δυνατά το όνομά του/της, συνδυάζοντάς το
με μια απλή κίνηση του σώματος (σήκωμα χεριού, κίνηση ποδιού, κούνημα του κεφαλιού,

Σελίδα

Αυτή η άσκηση είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι το όνομα ο
ένας του άλλου και είναι ιδανική για μια ομάδα ανθρώπων που συναντιούνται για πρώτη
φορά. Είναι επίσης μια καλή ‘νοητική προθέρμανση’, καθώς απαιτεί συγκέντρωση και
δεξιότητες μνήμης.
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3.1.1 Παιχνίδι με τα ονόματα

κ.λπ.). Στη συνέχεια, με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όλα τα μέλη του κύκλου θα
πρέπει να προσπαθήσουν να επαναλάβουν τα ονόματα και τις χειρονομίες των ατόμων πριν
από αυτούς, μαζί με το δικό τους όνομα και χειρονομία για τον επόμενο, και ούτω καθεξής
μέχρι να κλείσει ο κύκλος.
Μόλις τελειώσει, οι εκπαιδευόμενοι πηγαίνουν πίσω στη θέση τους.
•
•

Υλικά που χρειάζονται: κανένα
Διάρκεια: περίπου 10 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας σας)

Σημείωση: Όταν η ομάδα είναι μεγάλη, μπορείτε να χωρίσετε τους εκπαιδευόμενους σε δύο ή
περισσότερους κύκλους – αυτή πρέπει να είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα, όχι μια
δύσκολη άσκηση!
3.1.2 Πώς με βλέπεις;

Αυτή η άσκηση είναι ιδανική για άτομα που γνωρίζουν ήδη ο ένας τον άλλο. Δε χρειάζεται να
ξέρουν ο ένας τον άλλο πολύ καλά, μπορεί να βασιστεί στις εντυπώσεις που έχουν. Είναι ένας
πολύ καλός τρόπος για ενίσχυση της δημιουργικότητας και της αυτοπεποίθησης, ιδανικός για
να αρχίσει μια σειρά δραστηριοτήτων με τον σωστό τρόπο!

•

Υλικά που χρειάζονται: χαρτί και χρωματιστοί μαρκαδόροι

Σελίδα

Στο τέλος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν ένα κομμάτι χαρτί με το πορτρέτο τους
και μια λίστα επιθέτων. Σε αυτό το σημείο, οι συμμετέχοντες μπορεί να σχολιάσουν πόσο
γελοία φαίνονται τα πορτρέτα και να μοιραστούν τις σκέψεις τους για τα επίθετα: βλέπουν
τους εαυτούς τους όπως τους βλέπουν οι άλλοι;
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Οι εκπαιδευόμενοι κάθονται σε έναν κύκλο και δίνεται σε όλους ένα κομμάτι χαρτί και ένας
μαρκαδόρος (διαφορετικό χρώμα στον καθένα, αν γίνεται). Πρώτα, όλοι οι εκπαιδευόμενοι
γράφουν το όνομά τους στο χαρτί. Στη συνέχεια, κάθε εκπαιδευόμενος δίνει το χαρτί στο
άτομο που βρίσκεται στα δεξιά του και η πρώτη φάση της άσκησης ξεκινά. Στο τέλος της
πρώτης φάσης, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν ζωγραφίσει ένα πορτρέτο του ατόμου του
οποίου το όνομα είναι γραμμένο πρώτο στη λίστα: κάθε εκπαιδευόμενος παίρνει ένα χαρτί
από το άτομο στα αριστερά του και ζωγραφίζει ένα χαρακτηριστικό του προσώπου του
ατόμου που είναι γραμμένο στην κορυφή της λίστας και στην συνέχεια το δίνει παρακάτω,
μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Στη δεύτερη φάση, με τον ίδιο τρόπο, κάθε εκπαιδευόμενος
γράφει στο χαρτί ένα θετικό χαρακτηριστικό που πιστεύει ότι περιγράφει το άτομο που είναι
γραμμένο πρώτο.

•

Διάρκεια: περίπου 15 με 20 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας)

3.2 Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που προτείνονται πιο κάτω έχουν διπλή χρησιμότητα. Αφενός, μπορούν
να εφαρμοστούν από τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά με την οικογένειά του/της, αφού
αποτελούν ευχάριστες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επιτρέπουν στους γονείς και
τα παιδιά να μάθουν μαζί και, αφετέρου, μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης ή της τάξης. Εδώ, ο εκπαιδευτής μπορεί να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να
μπουν στη θέση των παιδιών τους, προτείνοντάς τους πολύτιμα εργαλεία και ιδέες για
εφαρμογή των ίδιων ή παρόμοιων δραστηριοτήτων στο σπίτι.
Οι δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την ομάδα, σύμφωνα με τις
προτιμήσεις του εκπαιδευτή/γονιού.
3.2.1 Φτιάχνοντας μια ιστορία 15

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρείται ότι βελτιώνει τη δημιουργικότητα των παιδιών
και των γονιών, καθώς και τις δεξιότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
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Αυτή η δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από “Tips for Family Literacy” από τη Margaret Eaton, Πρόεδρο του ABC
Life Literacy Canada (https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s)

Σελίδα

Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν μια μικρή συζήτηση για τη δραστηριότητα, η οποία θα αποτελέσει
έναν αναστοχασμό για τους στόχους και τη σημασία μιας τέτοιας άσκησης. Τους άρεσε; Τι
βρήκαν χρήσιμο; Πιστεύουν ότι θα την επαναλάβουν στο σπίτι με τα παιδιά τους;
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Στο σπίτι, η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί με τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στην
οικογένεια. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες πρέπει να χωριστούν σε μικρές
ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει στυλό και χαρτί. Οι ομάδες κάθονται κάτω σε κύκλο και το κάθε
μέλος της ομάδας λέει με τη σειρά μια λέξη, με σκοπό να δημιουργηθεί μια μικρή ιστορία. Η
ιστορία μπορεί να αφορά οτιδήποτε και είναι προβλέπεται να ακολουθήσει απρόβλεπτη
πορεία. Καθώς τα μέλη της ομάδας λένε τις λέξεις, ένα ή περισσότερα άτομα από την ομάδα
πρέπει να τις καταγράφουν (σημείωση: αν η δραστηριότητα εφαρμόζεται στο σπίτι,
προτείνουμε να αναλάβει αυτή την εργασία ένα από τα παιδιά, ως έναν διασκεδαστικό και
χρήσιμο τρόπο που θα βελτιώσει τις δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου). Αφού οι ομάδες
τελειώσουν την ιστορία τους, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα διαβάζει την ιστορία της
ομάδας του δυνατά στην υπόλοιπη τάξη.

•
•

Υλικά που χρειάζονται: χαρτί και στυλό
Διάρκεια: περίπου 30 με 40 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας)

3.2.2 Το κολάζ μου! 16

Αυτή η δραστηριότητα βοηθά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης του παιδιού (ή
απλώς στην αναγνώριση των γραμμάτων και των σχημάτων), καθώς και της
δημιουργικότητάς τους.

Για αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να μαζέψει όσα περισσότερα
περιοδικά ή εφημερίδες μπορεί (οι γονείς πρέπει να επιλέξουν υλικό κατάλληλο για την
ηλικία των παιδιών), καθώς και ψαλίδια, γόμες, μαρκαδόρους και άσπρες κόλλες Α3.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να καθίσουν ελεύθερα στο πάτωμα, γύρω από ένα τραπέζι ή
όπως προτιμούν, έχοντας μαζί τους μια κόλλα χαρτί, ένα ψαλίδι και μια γόμα ο καθένας. Τα
περιοδικά και το υπόλοιπο έντυπο υλικό θα πρέπει να βρίσκονται στη μέση και όλοι θα
πρέπει να ψάξουν ώστε να βρουν:
•
•
•
•

Τα γράμματα του ονόματός τους
Φωτογραφίες/εικόνες που απεικονίζουν κάτι που τους αρέσει
Φωτογραφίες/εικόνες που απεικονίζουν κάτι που δεν τους αρέσει
Οτιδήποτε άλλο που ο εκπαιδευτής/γονιός θεωρεί κατάλληλο όσον αφορά το
βαθμό δυσκολίας (π.χ. τα πιο πάνω μπορεί να είναι κατάλληλα για μικρά
παιδιά, αλλά βαρετά για ενήλικες ή μεγαλύτερα παιδιά).

Μόλις βρουν αυτό που χρειάζονται, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κόψουν τις εικόνες και τα
γράμματα και να τα κολλήσουν στο χαρτί. Μπορούν να σχεδιάσουν ελεύθερα με τους
μαρκαδόρους και να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους, ώστε να φτιάξουν το καλύτερο
πορτρέτο της προσωπικότητάς τους. Μόλις τελειώσουν, δείχνουν το κολάζ τους στην
υπόλοιπη ομάδα και εξηγούν τι επέλεξαν να παρουσιάσουν και γιατί.

Αυτή η δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα “Ready for Reading” του Toronto Public Library
(https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage)

Σελίδα
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Είναι χρήσιμο στο τέλος της δραστηριότητας να γίνει ένας μικρός αναστοχασμός, όπου ο
εκπαιδευτής μπορεί να κάνει τις πιο κάτω ερωτήσεις: σας άρεσε η δραστηριότητα; Τι
βρήκατε χρήσιμο/δύσκολο; Πιστεύετε ότι θα την επαναλάβετε στο σπίτι με τα παιδιά σας;

•
•

Υλικά που χρειάζονται: περιοδικά, εφημερίδες, κόμικς (κατάλληλο υλικό για
την ηλικία), ψαλίδια, γόμες, μαρκαδόροι, κόλλες A3.
Διάρκεια: περίπου 40 με 50 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας).

3.2.3 Αλλαγή οπτικής! 17

Η παρούσα δραστηριότητα είναι ένα χρήσιμο και διασκεδαστικό εργαλείο για βελτίωση της
δημιουργικότητας, των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου, της ακρόασης και των
δεξιοτήτων κατανόησης.

Για αυτή τη δραστηριότητα, οι γονείς/εκπαιδευτές θα πρέπει να διαλέξουν ένα γνωστό
παιδικό παραμύθι. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, μπορεί να είναι ένα κλασικό παραμύθι
(Σταχτοπούτα, Χιονάτη, Κοκκινοσκουφίτσα, Πινόκιο, κ.λπ.), έτσι ώστε να υπάρχουν πολλές
πιθανότητες να γνωρίζουν όλοι την πλοκή, ενώ στο πλαίσιο της οικογένειας οι γονείς
μπορούν να διαλέξουν όποια ιστορία γνωρίζουν ότι αρέσει στα παιδιά τους και τη γνωρίζουν
καλά.

Στην τάξη, ο εκπαιδευτής αρχίζει την άσκηση ζητώντας από τους εκπαιδευόμενους να
σχηματίσουν μικρές ομάδες των τεσσάρων το πολύ ατόμων και δίνει σε όλους
στυλό/μαρκαδόρους και χαρτί. Μόλις σχηματιστούν οι ομάδες, ο εκπαιδευτής προτείνει
στους εκπαιδευόμενους δύο ή περισσότερες επιλογές ιστοριών και στη συνέχεια διαβάζει την
ιστορία που επέλεξαν. Στη συνέχεια, αναθέτει σε κάθε ομάδα μια «αλλαγή οπτικής»: κάθε
ομάδα θα πρέπει να διηγηθεί ξανά την ιστορία με μια μικρή διαφορά. Μια ομάδα θα
μπορούσε να την διηγηθεί από την οπτική ενός διαφορετικού χαρακτήρα, μια άλλη ομάδα θα
μπορούσε να την πει αλλάζοντας το τέλος, μια άλλη θα μπορούσε να αντιστρέψει τους
ρόλους (π.χ. να κάνει την κοκκινοσκουφίτσα κακή και τον λύκο καλό), κ.λπ. Οι εκπαιδευτές
μπορούν να βρουν διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να αλλάξει η ιστορία, ανάλογα με τον
αριθμό των ομάδων. Όλες οι ομάδες συζητούν μεταξύ τους και εφευρίσκουν μια διαφορετική
εκδοχή της ιστορίας και, μόλις τελειώσουν, αναθέτουν σε ένα εκπρόσωπο να πει τη δική τους
εκδοχή της ιστορίας σε όλη την τάξη.
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This activity was freely inspired by “Fractured Fairy Tales”, ReadWriteThink (http://www.readwritethink.org/parentafterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html)

Σελίδα

Στην περίπτωση που οι γονείς δοκιμάσουν τη δραστηριότητα στο σπίτι με τα παιδιά τους,
μπορούν να την προσαρμόσουν στην ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού τους. Μπορείτε να
επιλέξετε έναν τρόπο με βάση τον οποίο θα αλλάξει η ιστορία και να τον εφαρμόσετε μαζί με
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Αφού πουν την εκδοχή της ιστορίας τους, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συζητήσουν και να
αναστοχαστούν από κοινού, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή.

το παιδί σας. Αφήστε το παιδί να ηγηθεί της δημιουργικής διαδικασίας, εκτιμήστε αυτό που
λέει και να είστε προσεκτικοί να μην επιβάλλετε την άποψή σας.
•
•

Υλικά που χρειάζονται: ένα παραμύθι, στυλό ή μαρκαδόροι και χαρτί.
Διάρκεια: περίπου 1 ώρα (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας)

3.2.4 Το ιδανικό μου σπίτι

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των
δεξιοτήτων αντίληψης χώρου των παιδιών.

Για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας ο εκπαιδευτής/γονιός δίνει στους
εκπαιδευόμενους/παιδιά χαρτί, μαρκαδόρους και μια ρίγα. Μπορεί να γίνει στο πλαίσιο
εκπαίδευσης με κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες
να χωριστούν σε μικρότερες ομάδες και δίνει στην κάθε μία ένα κομμάτι χαρτί, μια ρίγα και
λίγους μαρκαδόρους. Τότε, λέει στους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν το ιδανικό τους σπίτι.
Τους ενθαρρύνει να είναι δημιουργικοί και να σκεφτούν πρωτότυπα! Θέλουν ένα δωμάτιο
φτιαγμένο από γλυκά; Μια πόρτα που οδηγεί σε μια ξένη χώρα; Μια πισίνα; Δεν πρέπει να
υπάρχουν όρια στη φαντασία τους! Στη συνέχεια συζητούν τις ιδέες στην ομάδα τους και
σχεδιάζουν την κάτοψη ιδανικού τους σπιτιού, αναφέροντας τα δωμάτια, διακοσμώντας τα
όπως θέλουν και χρησιμοποιώντας τα χρώματα που θέλουν.
Οι ομάδες, ακολούθως, παρουσιάζουν το ιδανικό τους σπίτι στην υπόλοιπη τάξη, εξηγώντας
τις επιλογές τους και ανταλλάζοντας σχόλια και ιδέες με τους άλλους.

Θα ήταν χρήσιμο για κλείσιμο της ενότητας, αφού όλοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
το ιδανικό τους σπίτι, να γίνει ένας αναστοχασμός για το ποιες δεξιότητες αναπτύχθηκαν σε
αυτή την άσκηση, πώς πιστεύουν οι εκπαιδευόμενοι ότι θα μπορούσε να βελτιώσει τον
γραμματισμό των ίδιων και των παιδιών τους, κατά πόσο πιστεύουν ότι θα είναι μια
ευχάριστη δραστηριότητα να κάνουν με τα παιδιά τους, κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μαθημάτων ή της ενότητας, είναι σημαντικό οι
εκπαιδευόμενοι να ελέγξουν τις γνώσεις τους με τεστ, ώστε να βεβαιωθούν ότι έχουν
κατανοήσει τις βασικές έννοιες που αποτελούν τη βάση για εφαρμογή της ενότητας.
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3.3 Τεστ

Υλικά που χρειάζονται: χαρτί, μαρκαδόροι, ρίγες
Διάρκεια: περίπου 1 ώρα (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας)

Σελίδα

•
•

Σελίδα
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Το Κεφάλαιο 2 είναι ένα παράδειγμα ενός τεστ αυτοαξιολόγησης που θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί αυτόνομα από τους εκπαιδευόμενους ώστε να ελέγξουν κατά πόσο έχουν
κατανοήσει το περιεχόμενο της ενότητας, αλλά και από τους εκπαιδευτές προκειμένου να
αξιολογήσουν την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

4. Πρόγραμμα εργαστηρίου

Η μεθοδολογία που προτείνουμε για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων βασίζεται σε μια μη
τυπική προσέγγιση. Η μη τυπική μάθηση είναι «μια μεθοδολογία η οποία μεταφράζεται σε
δομημένες και προσεκτικά προσαρμοσμένες στους εκπαιδευόμενους πρακτικές (…) οι οποίες
προάγουν την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη τους» 18. Κάποια από τα
χαρακτηριστικά αυτής της μεθοδολογίας περιλαμβάνουν την κατάργηση της τυπικής
ιεραρχικής δομής διδασκαλίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Στο θεωρητικό
επίπεδο, οι εκπαιδευτές δεν βρίσκονται σε μια ανώτερη θέση, επειδή δε «διδάσκουν» κάτι με
τη στενή έννοια του όρου, αλλά ενθαρρύνουν τους μαθητές να μάθουν μέσω της βιωματικής
εμπειρίας, του αναστοχασμού, της συζήτησης και της ανακάλυψης των απαντήσεων. Ο
εκπαιδευτής είναι περισσότερο ένας διαμεσολαβητής, παρά ένας δάσκαλος. Σε πρακτικό
επίπεδο πάλι δεν υπάρχει ιεραρχία, αφού οι δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης δεν
μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον εκπαιδευτή στο κέντρο, αλλά απαιτούν από τους
μαθητές να κάθονται σε κύκλο, όπου μπορούν όλοι να είναι ίσοι, συμπεριλαμβανομένου του
διαμεσολαβητή.
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http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education
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Στην περίπτωση της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να την
υλοποιήσουν σε έναν χώρο όπου οι εκπαιδευόμενοι θα νιώθουν άνετα, όπου θα μπορούν να
κάθονται σε κύκλο, να βλέπουν ο ένας τον άλλο και να νιώθουν ίσοι – μεταξύ τους και με τους
εκπαιδευτές. Εκπαιδευτικά μέσα όπως οι δραστηριότητες για σπάσιμο του πάγου και για
ενέργεια, οι οποίες γίνονται στην αρχή της κάθε άσκησης, συμβάλλουν ώστε οι
εκπαιδευόμενοι να νιώσουν άνετα, να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και να γίνουν πιο
ανοικτοί στο να δεθούν μεταξύ τους και να ανοιχτούν. Οι εκπαιδευτές δε θα πρέπει να
κρίνουν όσα λένε ή παράγουν οι εκπαιδευόμενοι, αλλά να συμπεριφέρονται σε όλους με τον
ίδιο τρόπο, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του μεσολαβητή. Μετά από κάθε δραστηριότητα, είναι
σημαντικό να αφιερώσετε λίγο χρόνο για ατομικό και ομαδικό αναστοχασμό και συζήτηση: οι
εκπαιδευόμενοι θα συνειδητοποιήσουν ότι, αν και οι μη τυπικές δραστηριότητες είναι
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Οι ίδιες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν στο σπίτι με τα παιδιά. Όταν δε δίνονται στα παιδιά
έτοιμες απαντήσεις, αλλά ο γονιός/διαμεσολαβητής τα ενθαρρύνει να κατανοήσουν και να
σκεφτούν μόνοι τους, τότε τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τις
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με έναν πολύ πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.
Επιπλέον, στη μαθησιακή διαδικασία, η κατάργηση της ιεραρχίας μεταξύ παιδιού και γονιού
επιτρέπει στο παιδί να νιώθει ότι το ακούνε και το εκτιμούν, ενισχύοντας έτσι την
αυτοπεποίθηση και την φυσική του περιέργεια και διασφαλίζοντας ότι βιώνει τη μάθηση ως
μια ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία, και όχι ως ένα βαρετό και δύσκολο γεγονός.

διασκεδαστικές και ευχάριστες, επιτελούν επίσης και έναν σκοπό, και είναι σημαντικό να
συνειδητοποιήσουν από μόνοι τους (ή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή αν είναι απαραίτητο)
ποιος είναι αυτός.

Στον πιο κάτω πίνακα, θα βρείτε μια σύνοψη των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην
υποενότητα III.2 της παρούσας ενότητας, καθώς και μερικές συμβουλές για την
αποτελεσματική εφαρμογή τους:

Προτεινόμενη Εκπαιδευτικές δραστηριότητες/συμβουλές
διάρκεια
για τον εκπαιδευτή
• Παιχνίδι με τα ονόματα (Δραστηριότητα 10 με 15 λεπτά
για ενέργεια)
Μνήμη, νοητική προθέρμανση.
Συμβουλή: start the series and put yourself in
the game, it will make learners feel more at
ease.

30 με 40 λεπτά

Δείτε III.1

και Δείτε III.1
• Πώς με βλέπεις; (Δραστηριότητα για Χαρτί
χρωματιστοί
ενέργεια)
μαρκαδόροι.
Δημιουργικότητα, αυτοεκτίμηση.
Συμβουλή: make sure the learners approach
this activity with an open mind and a positive
attitude.
• Summary of contents for section II (Theory) Υπολογιστής
και
Βασική γνώση για το θέμα της ενότητας.
Συμβουλή: try με make the theoretical προβολέας
content approachable and appropriate με the
learners’ level. You can modify the proposed
presentation in order for it με fit your
learners’ learning needs at best.
• Φτιάχνοντας μια ιστορία. (Learning Στυλό
χαρτί
Activity)
Δημιουργικότητα, παραγωγή προφορικού και
γραπτού λόγου.
Συμβουλή: don’t put a limit με your
children’s/learners’ creativity! Welcome the
absurd and encourage them με express
themselves.

Δείτε
Annex 3

και Δείτε III.2
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20 λεπτά

Πόροι

Σελίδα

15 με 20 λεπτά

Υλικά

30 λεπτά

Περιοδικά,
Δείτε III.2
εφημερίδες,
κόμικς (υλικό
κατάλληλο
για την ηλικία
των
παιδιών);
ψαλίδια,
γόμα,
μαρκαδόροι,
κόλλες A3.

• Αλλαγή
οπτικής!
(Εκπαιδευτική Παραμύθι,
χαρτί, στυλό
δραστηριότητα)
Δημιουργικότητα, παραγωγή προφορικού
λόγου, ακρόαση, κατανόηση.
Συμβουλή: Παρόλο που αυτή είναι μια
ευχάριστη δραστηριότητα, ενθαρρύνετε τα
παιδιά/εκπαιδευόμενους να είναι ακριβείς και
σαφείς: πρόκειται για μια αναδιήγηση της
ιστορίας, όχι μια παραλλαγή, σκεφτείτε τις
λεπτομέρειες και προσπαθήστε να είστε όσο
το δυνατόν πιο πιστοί στην αρχική πλοκή,
σύμφωνα με την αλλαγή οπτικής που
επιλέξατε.
• Το ιδανικό μου σπίτι. (Εκπαιδευτική Χαρτί,
μαρκαδόροι,
δραστηριότητα)
Δημιουργικότητα,
χωρική
αντίληψη, ρίγες
ζωγραφική.
Συμβουλή:
ενθαρρύνετε
τα
παιδιά/εκπαιδευόμενους να αφήσουν τη
φαντασία τους ελεύθερη, αλλά ταυτόχρονα
να τοποθετούν τα στοιχεία στο καλύτερο
σημείο (στη ζωγραφιά).

Αξιολόγηση (για
επιβεβαίωση της αύξησης
της γνώσης)

Πόροι

Δείτε III.2

Δείτε III.2

Δείτε κεφάλαιο 1 (Τεστ αξιολόγησης αναγκών) και Κεφάλαιο 2
(Τεστ αυτοαξιολόγησης).
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1 ώρα

Υλικά

Σελίδα

Προτεινόμενη Εκπαιδευτικές δραστηριότητες/συμβουλές
διάρκεια
για τον εκπαιδευτή
40 με 50 λεπτά • Το κολάζ μου! (Learning Activity)
Creativity, reading, crafting.
Συμβουλή: Ενθαρρύνετε τα
παιδιά/εκπαιδευόμενούς σας να
σταματήσουν και να σκεφτούν λίγο πριν να
αρχίσουν να κάνουν το κολάζ τους και
ωθήστε τους να κάνουν μια μικρή
ενδοσκόπηση: ποιοι είναι; Τι τους αρέσει; Τι
δεν τους αρέσει;
Το επίπεδο των ερωτήσεων θα πρέπει να
ποικίλει ανάλογα την ηλικία/ικανότητες.

Σελίδα
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Προτεινόμενη Εκπαιδευτικές δραστηριότητες/συμβουλές
Υλικά
Πόροι
διάρκεια
για τον εκπαιδευτή
Είναι σημαντικό να δώσετε στους εκπαιδευόμενους την
Ανατροφοδότηση και
ευκαιρία να δώσουν ανατροφοδότηση για τις εκπαιδευτικές
αξιολόγηση
συνεδρίες, να αξιολογήσουν τη μαθησιακή τους εμπειρία και τα
μαθησιακά αποτελέσματα.

5. Περαιτέρω Ανάγνωση και Ανάπτυξη

Η βιβλιογραφία και οι πόροι για το θέμα του οικογενειακού γραμματισμού είναι πολλοί και
εύκολα προσβάσιμοι στο διαδίκτυο. Παρόλο που είναι ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια έχει
κερδίσει έδαφος στην Ευρώπη, ο οικογενειακός γραμματισμός έχει μεγαλύτερη ιστορία στη
Βόρεια Αμερική, όπου έχουν εφαρμοστεί πολλά προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού
που στοχεύουν σε οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο και χαμηλό εισόδημα, με στόχο
την καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού των ενηλίκων και την παροχή στα
παιδιά καλύτερων ευκαιριών για το μέλλον τους, μειώνοντας έτσι τις ανισότητες μέσω της
εκπαίδευσης. Βιβλιοθήκες της Αμερικής και του Καναδά, καθώς και κέντρα γραμματισμού,
προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων για το θέμα, στο
διαδίκτυο.
Πιο κάτω παρέχονται κάποιοι σύνδεσμοι που μπορούν να είναι χρήσιμοι για εκπαιδευτές που
θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για το θέμα και για γονείς που ψάχνουν για
συμβουλές και έμπνευση για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν με τα
παιδιά τους.

Σελίδα

5.2 Πόροι:
Δραστηριότητες του Toronto Public Library για να κάνετε με παιδιά:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-με-do
Δραστηριότητες του Toronto Public Library για να κάνετε με παιδιά, ανάγνωση:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-με-do/read
Δραστηριότητες του Toronto Public Library για να κάνετε με παιδιά, τραγούδι:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-με-do/sing
Δραστηριότητες του Toronto Public Library για να κάνετε με παιδιά, παιχνίδι:
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5.1 Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα του «National Center for Families Learning»:
http://www.familieslearning.org/
Άρθρο που συνοψίζει έννοιες και πόρους:
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-μεsupport-family-literacy
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών Γραμματισμού:
http://www.eli-net.eu/
Πρόγραμμα «Ready for Reading» του Toronto Public Libary
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
Για το έργο «Family Literacy Project» στο Ντράκενσμπεργκ, Νότιο Αφρική:
https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s

Σελίδα
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https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-με-do/play
Δραστηριότητες του Toronto Public Library για να κάνετε με παιδιά, παραγωγή γραπτού
λόγου:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-με-do/write
Πόροι από το Read Write Think:
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Ενότητα 6 – Κεφάλαιο 1
Δείγμα τεστ για την αξιολόγηση αναγκών των εκπαιδευομένων
1. Έχετε ακούσει ποτέ τον όρο «οικογενειακός γραμματισμός»;
α. Ναι
β. Όχι

2. Σε τι πιστεύετε ότι αναφέρεται ο όρος «οικογενειακός γραμματισμός»;
α. Οι γονείς με τα παιδιά τους να μαθαίνουν μαζί
β. Το επίπεδο εκπαίδευσης των παιδιών
γ. Μια οικογένεια με χαμηλό επίπεδο γραμματισμού
δ. Μια οικογένεια με υψηλά επίπεδα γραμματισμού
ε. Δε γνωρίζω

3. Πιστεύετε ότι το δικό σας επίπεδο γραμματισμού μπορεί να έχει αντίκτυπο στις τωρινές
και μελλοντικές ικανότητες του παιδιού σας;
α. Όχι
β. Ναι (παρακαλώ εξηγήστε)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

4. Πιστεύετε ότι περνάτε αρκετό χρόνο με τα παιδιά σας;
α. Ναι
β. Όχι, θα ήθελα να περνώ περισσότερο χρόνο μαζί τους

5. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη του να περνάτε χρόνο με τα παιδιά σας; (μπορείτε να
επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)
α. Ενδυνάμωση της σχέσης μας
β. Βελτίωση του γραμματισμού τους
γ. Πειθαρχία
δ. Καλύτερη γνωριμία μαζί τους
ε. Δε γνωρίζω
στ. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

Σελίδα

6. Τι είδους δραστηριότητες κάνετε με τα παιδιά σας που πιστεύετε ότι μπορούν να
βελτιώσουν τα επίπεδα γραμματισμού τους; (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από
μία απαντήσεις)
α. Μιλάμε
β. Τραγουδάμε
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

γ. Διαβάζουμε
δ. Παίζουμε
ε. Βοηθώ με την κατ’ οίκον εργασία
στ. Μαγειρεύουμε
ζ. Δε γνωρίζω
η. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)
…………

7. Γνωρίζετε τι είναι ένα πρόγραμμα οικογενειακού γραμματισμού;
α. Ναι
β. Όχι

8. Έχετε λάβει ποτέ μέρος σε ένα πρόγραμμα οικογενειακού γραμματισμού;
α. Ναι
β. Όχι

Σελίδα
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9. Γνωρίζετε για προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού που γίνονται στην περιοχή
σας;
α. Ναι
β. Όχι

Ενότητα 6 – Κεφάλαιο 2
Τεστ αυτοαξιολόγησης.
1. Τι είναι ο οικογενειακός γραμματισμός;
α. O οικογενειακός γραμματισμός αναφέρεται στο πόσο καλά γνωρίζει κάποιος την
οικογένειά του
β. O οικογενειακός γραμματισμός είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα
μέσα στην οικογένεια, κατά την οποία γονείς και παιδιά μαθαίνουν μαζί
γ. O οικογενειακός γραμματισμός αναφέρεται στα επίπεδα γραμματισμού των
γονιών σε μια οικογένεια
δ. Δε γνωρίζω
2. Οι δυσκολίες γραμματισμού των γονιών έχουν κάποιο αντίκτυπο στα παιδιά τους;
α. Ναι, υπάρχει θετικός συσχετισμός μεταξύ των χαμηλών επιπέδων των
γονιών και των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών τους
β. Όχι εφόσον πηγαίνουν σχολείο και κάνουν τα μαθήματά τους
γ. Δε γνωρίζω

3. Τα παιδιά αναλφάβητων γονέων είναι καταδικασμένα να είναι και αυτά αναλφάβητα;
α. Ναι, επειδή υπάρχει θετικός συσχετισμός μεταξύ των χαμηλών επιπέδων των
γονιών και των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών τους
β. Όχι, επειδή οι γονείς με χαμηλά επίπεδα γραμματισμού μπορούν να
κάνουν τα παιδιά τους να αγαπήσουν τη μάθηση, δημιουργώντας ένα
περιβάλλον μάθησης στο σπίτι
γ. Όχι αν οι γονείς μπορούν να τα στείλουν σε φροντιστήρια
δ. Δε γνωρίζω

Σελίδα.

5. Είναι δραστηριότητες όπως το τραγούδι και το παιχνίδι βοηθητικές για τη βελτίωση
των δεξιοτήτων γραμματισμού ενός παιδιού;
α. Όχι, είναι απλά για διασκέδαση
β. Ναι, βοηθούν το παιδί να αναπτύξει πολλές δεξιότητες χρήσιμες για την
ανάπτυξη του γραμματισμού του στο μέλλον
γ. Δε γνωρίζω
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4. Πώς μπορεί να ενισχυθεί η γνωστική ανάπτυξη ενός παιδιού;
α. Διδάσκοντάς το να διαβάζει ή να γράφει
β. Παίζοντας μαζί του, διαβάζοντάς του, μιλώντας του, τραγουδώντας και
μαγειρεύοντας μαζί του
γ. Βλέποντας τηλεόραση
δ. Δε γνωρίζω

6. Τι είναι ένα πρόγραμμα οικογενειακού γραμματισμού;
α. Ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους γονείς να βελτιώσουν τα επίπεδα
γραμματισμού και τις γονικές τους δεξιότητες, αναπτύσσοντας
παράλληλα τις δεξιότητες πρώιμου γραμματισμού των παιδιών τους.
β. Ένα πρόγραμμα μετά το σχολείο
γ. Ένα εκπαιδευτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα για οικογένειες
δ. Δε γνωρίζω

Σελίδα.
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7. Γιατί είναι σημαντικά τα προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού;
α. Γιατί αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για φορείς χάραξης
πολιτικής για αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού ενηλίκων και του
αναλφαβητισμού που περνά από γενιά σε γενιά.
β. Γιατί βοηθούν τα παιδιά με τα μαθήματά τους
γ. Γιατί εκπαιδεύουν οικογένειες
δ. Δε γνωρίζω

Ενότητα 6: Οικογενειακός γραμματισμός

Τι είναι ο οικογενειακός γραμματισμός;
• Οι γονείς και τα παιδιά
μαθαίνουν μαζί
• Οι γονείς είναι οι πρώτοι και
πιο σημαντικοί δάσκαλοι των
παιδιών πριν το σχολείο
• Δραστηριότητες
γραμματισμού στο σπίτι

Γιατί είναι σημαντικός ο οικογενειακός
γραμματισμός;
• Συσχετισμός μεταξύ των
επιπέδων γραμματισμού των
γονιών και της γνωστικής
ανάπτυξης των παιδιών τους
• Είναι ένας τρόπος για να
σταματήσει η μετάδοση των
δυσκολιών από γενιά σε γενιά

Ποιοι είναι οι γονείς…
• Οι χαμηλές γνωστικές δεξιότητες των
γονιών επηρεάζουν την πρώιμη
γνωστική ανάπτυξη των παιδιών τους
• Τα παιδιά έχουν μια τάση να μιμούνται
τους γονείς τους (π.χ. αν δε δουν τους
γονείς τους να διαβάζουν για
ευχαρίστηση, είναι λιγότερο πιθανό να
το κάνουν και τα ίδια)

… ή τι κάνουν οι γονείς;
• Παρά το συσχετισμό, υπάρχουν
πράγματα που μπορούν να κάνουν και οι
γονείς με χαμηλές δεξιότητες για να
ενισχύσουν τη γνωστική ανάπτυξη των
παιδιών τους
• Το τραγούδι, το παιχνίδι, το διάβασμα, το
γράψιμο και η ομιλία είναι εύκολοι τρόποι
για παροχή ερεθισμάτων στο παιδί και
αύξησης του επιπέδου του μελλοντικού
γραμματισμού τους.

Προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού
• Βελτιώνουν τα επίπεδα γραμματισμού
και γονικών δεξιοτήτων και ενισχύουν
τη γνωστική ανάπτυξη και την αγάπη
των παιδιών για τη μάθηση.
• Οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν θετικό
αντίκτυπο τόσο στα παιδιά όσο και
στους γονείς.
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