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1. Εισαγωγή 
 

Το πρόγραμμα LAY TEACHERS ζχει ωσ ςτόχο να βοθκιςει τουσ μθ-επαγγελματίεσ δαςκάλουσ 

(επίςθσ γνωςτοί ωσ Lay Teachers), παρζχοντάσ τοφσ καινοτόμεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, 

προςαρμοςμζνεσ ζτςι ϊςτε να ειςάγουν τουσ μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ και τα άτομα που 

ηθτοφν άςυλο ςτισ εκάςτοτε Εκνικζσ γλϊςςεσ, βελτιϊνοντασ ζτςι τθν πρόςβαςθ ςτθν 

εκπαίδευςθ ενθλίκων. 

 

Οι Lay Teachers είναι μθ-επαγγελματίεσ εκπαιδευτζσ, οι οποίοι δεν είναι πιςτοποιθμζνοι ι 

πλιρωσ εκπαιδευμζνοι ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ περιοχισ ι τθσ χϊρασ τουσ. Με τθν 

κατάλλθλθ εκπαίδευςθ, οι Lay Teachers μποροφν να αποφφγουν τισ ςυνθκιςμζνεσ παγίδεσ, 

όπου πζφτουν οι επαγγελματίεσ κακθγθτζσ που παραδίδουν «ςχολικοφ τφπου» μακιματα 

γλϊςςασ για πρόςφυγεσ, κάτι που ανοίγει το δρόμο για παιδαγωγικι καινοτομία. Μποροφν 

να δθμιουργιςουν, επίςθσ, μθ ςυμβατικά μακθςιακά περιβάλλοντα, όπωσ περιβάλλοντα 

όπου προάγεται θ μθ-τυπικι και άτυπθ μάκθςθ. 

  

Για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων, θ κοινοπραξία ζχει αναπτφξει τα ακόλουκα 

αποτελζςματα: 

 

1. Ζναν Εκπαιδευτικό Οδθγό για τθν ειςαγωγι των μεταναςτϊν και των προςφφγων ςτισ 

Εκνικζσ γλϊςςεσ. 

Ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν που απευκφνεται ςε μθ επαγγελματίεσ εκπαιδευτικοφσ και 

εκελοντζσ που ςυνεργάηονται με παρόχουσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και οργανϊςεισ τθσ 

Κοινωνίασ των Πολιτϊν. 

 

2. Μια Ηλεκτρονικι πλατφόρμα, που περιζχει ευκόλωσ προςβάςιμεσ εκπαιδευτικζσ 

πλθροφορίεσ, ςχετικά με τθν ειςαγωγι των μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθν Εκνικι γλϊςςα 

Αυτι θ πλατφόρμα παρζχει πρόςβαςθ όχι μόνο ςε πλθροφορίεσ, αλλά και ςε εργαλεία και 

καινοτόμουσ πόρουσ μάκθςθσ, κακϊσ επίςθσ υποςτθρίηει τθ διαδικτυακι εκπαίδευςθ με 

ςφγχρονα εργαλεία και τεχνολογίεσ πλθροφορικισ. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει: 

 Μια θλεκτρονικι ψθφιακι βάςθ δεδομζνων. 

 Θεωρθτικζσ και παιδαγωγικζσ βάςεισ. 

 Συνδυαςτικι μάκθςθ (B-Learning), που ςυνδυάηει καινοτόμα e-learning εργαλεία μαηί με 

δια ηϊςθσ δραςτθριότθτεσ. 

 

3. Κατευκυντιριεσ γραμμζσ και ςυςτάςεισ για τθν ειςαγωγι των μεταναςτϊν και προςφφγων 

ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ και ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. 

Ζνα ςυνεκτικό ςφνολο πρακτικϊν και ςυςτάςεων για τθν ειςαγωγι των μεταναςτϊν και των 

προςφφγων ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ και ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.  

Το ζργο διεξιχκθ από μια κοινοπραξία ζξι εταίρων από πζντε Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ: 

 

INFODEF (ES)   Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación 

LBP (ES)   Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico 

CPIP (RO)   Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia 

IASIS (EL)   IASIS/ΙΑΣΙΣ 

CEIPES (IT)   Centro Internazionale per la Promozione dell'educazione e lo Sviluppo Associazione 

INQS (IR)   Innoquality Sistems Limited 



 

 

2. Ο Εκπαιδευτικός οδηγός LAY TEACHERS: Η προσέγγιση των 
εκπαιδευτικών μαθημάτων 

 
Ο εκπαιδευτικόσ οδθγόσ LAY TEACHERS, ο οποίοσ ςχετίηεται με τθν ειςαγωγι των προςφφγων 

ςτισ Εκνικζσ γλϊςςεσ, παρζχει ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν που απευκφνεται ςε μθ 

επαγγελματίεσ εκπαιδευτικοφσ και εκελοντζσ που εργάηονται με παρόχουσ εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων και οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν, για τθ διευκόλυνςθ τθσ ειςαγωγισ 

μεταναςτϊν και προςφφγων ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ. 

 

Ο Εκπαιδευτικόσ οδθγόσ παρζχει μια γριγορθ αναφορά ςε πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με 

τθ διδαςκαλία, κακϊσ και για το πϊσ μπορεί να ςχεδιαςτεί ζνα αποτελεςματικό πρόγραμμα 

ςπουδϊν για τθν ειςαγωγι των μεταναςτϊν και των προςφφγων ςτθν Εκνικι γλϊςςα. Με 

άλλα λόγια, είναι ζνασ εκτενισ οδθγόσ ςχετικά με τα ςτοιχεία εκείνα, που κα πρζπει να 

περιλαμβάνονται ςε ζνα ευζλικτο πρόγραμμα ςπουδϊν ςε κάκε βιμα τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ. 

 

Ζτςι, αυτόσ ο Οδθγόσ κα διευκολφνει τθν αναγνϊριςθ των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων ςε 

διάφορεσ χϊρεσ, υποςτθρίηοντασ τθν κινθτικότθτα των μθ επαγγελματιϊν εκπαιδευτικϊν και 

εκελοντϊν ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ και προωκϊντασ τθ δια βίου μάκθςθ, τθν πιςτοποίθςθ 

των δεξιοτιτων, αλλά και τισ ζγκυρεσ πιςτϊςεισ κατάρτιςθσ. 

 

Στθ διαδικαςία ανάπτυξθσ αυτοφ του Εκπαιδευτικοφ οδθγοφ, οι εταίροι ςυνζβαλλαν ωσ εξισ: 

 Στθ δθμιουργία ενόσ Θεωρθτικοφ πλαιςίου, που αναλφει τα Ευρωπαϊκά και τα εκάςτοτε 

Εκνικά πλαίςια προςόντων. 

 Στον οριςμό του απαιτοφμενου πλαιςίου ικανοτιτων και ςτθ δθμιουργία των 

Μακθμάτων. 

 Στθν ανάπτυξθ των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων, που εκφράηονται με άξονα τθ Γνϊςθ 

(Knowledge), τισ Δεξιότθτεσ (Skills) και τθν Ευκφνθ-Αυτονομία (Autonomy & 

Responsibilty). 

 

Ο προςδιοριςμόσ και ο οριςμόσ των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων ζχει ςχεδιαςτεί ςφμφωνα 

με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και τισ αρχζσ του EQF και του ECVET. Το παρόν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα είναι ζνασ Ανοιχτόσ Εκπαιδευτικόσ Πόροσ (OER), διακζςιμοσ ςτα Αγγλικά και ςε 

όλεσ τισ γλϊςςεσ τθσ κοινοπραξίασ και είναι προςβάςιμοσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ζργου. 

Η περιγραφι των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτο παρόν πρόγραμμα ςπουδϊν ζχει ωσ 

εξισ: 

 

Σκοπόσ: 

Η ςυνολικι περιγραφι του ςκοποφ, τθσ πρόκεςθσ ι του ςτόχου τθσ ςυγκεκριμζνεσ 

Μακθςιακισ Ενότθτασ.  

 

Κριτήρια απόδοςησ: 

Τα πρότυπα, βάςει των οποίων ζνα άτομο κεωρείται ικανό ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ Ενότθτα 

Μάκθςθσ. Δθλαδι, μια πολφ ςφντομθ περιγραφι αυτϊν των ενεργειϊν που πρζπει να 



 

αποδείξει ζνα άτομο ςτθν απαιτοφμενθ αρμοδιότθτα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκάςτοτε 

Ενότθτασ. 

 

Μακθςιακά αποτελζςματα: 

• Γνώςη (Knowledge) 

Η κατανόθςθ όλων των αρχϊν, κεωριϊν και πρακτικϊν που ςχετίηονται με το πεδίο των 

ςπουδϊν ι τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. 

 

• Δεξιότητεσ (Skills) 

Η δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ γνϊςθσ και χριςθσ των αποκτθκζντων πόρων για τθν 

ολοκλιρωςθ εργαςιϊν και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Μπορεί να είναι γνωςτικι ικανότθτα 

(χριςθ λογικισ ι δθμιουργικισ ςκζψθσ) ι πρακτικι (χειρωνακτικι ικανότθτα και χριςθ 

απτϊν μεκόδων, υλικϊν, εργαλείων και οργάνων) 

 

 Ευθφνη και αυτονομία (Responsibility and Autonomy) 

Η δυνατότθτα ανάπτυξθσ εργαςιϊν και επίλυςθσ προβλθμάτων υψθλότερου ι χαμθλότερου 

βακμοφ πολυπλοκότθτασ και διαφορετικϊν βακμϊν αυτονομίασ και ευκφνθσ. 

 

Ο Οδηγόσ εκπαίδευςησ LAY TEACHERS ςτοχεφει ςτο επίπεδο 4 του EQF. 

 

Επίπεδο 

προςόντων 
Γνώςη (Knowledge) Δεξιότητεσ (Skills) 

Ευθφνη και αυτονομία 

(Responsibility and Autonomy) 

Επίπεδο 4 

 
Πραγματικζσ και 

κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςε 
ευρφ πλαίςιο εντόσ 

ενόσ πεδίου εργαςίασ ι 
μελζτθσ. 

Μια ςειρά γνωςτικϊν και 
πρακτικϊν δεξιοτιτων 
που απαιτοφνται για τθ 

παροχι λφςεων ςε 
ςυγκεκριμζνα 

προβλιματα ςε ζναν 
τομζα εργαςίασ ι 

μελζτθσ. 

Άςκθςθ αυτοδιαχείριςθσ εντόσ των 
κατευκυντιριων γραμμϊν εργαςίασ 

ι του πλαιςίου μελζτθσ που είναι 
ςυνικωσ προβλζψιμα, αλλά 

υπόκεινται ςε αλλαγζσ. 
Επίβλεψθ τθσ ςυνθκιςμζνθσ 

εργαςίασ των άλλων, 
αναλαμβάνοντασ κάποια ευκφνθ για 
τθν αξιολόγθςθ και τθ βελτίωςθ τθσ 

εργαςίασ ι των δραςτθριοτιτων 
μελζτθσ. 

 

 

Εξωτερικοί πόροι 

Σφνολο διακζςιμων πόρων που μπορεί να βοθκιςουν ςτθν επίτευξθ των προβλεπόμενων 

δράςεων (οριςμζνα παραδείγματα ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτισ εκάςτοτε Ενότθτεσ Μάκθςθσ) 

 

 

  



 

3. Ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή της εθνικής γλώσσας σε μετανάστες 

 
κοπός 
Βελτίωςθ των δεξιοτιτων επικοινωνίασ των ωφελοφμενων μζςω καινοτόμων μεκοδολογιϊν, εργαλείων και 

τεχνικϊν, που κα καταςκευαςτοφν με απλό και ςαφι τρόπο, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ κακθμερινζσ 

απαιτιςεισ τθσ ομάδασ-ςτόχου. 

Κριτήρια απόδοσης 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του Κεφαλαίου, κα είςτε ςε κζςθ να εξοπλίςετε τουσ ωφελοφμενουσ με 

καινοτόμα γλωςςικά εργαλεία, κατάλλθλα για τισ απαιτιςεισ τουσ και ανταποκρινόμενα ςτισ ανάγκεσ τουσ. 

Θα βοθκιςετε τουσ να κατανοιςουν τθν Εκνικι γλϊςςα και τα χαρακτθριςτικά τθσ. 

Θα βοθκιςετε τουσ να ενδυναμϊςουν τισ επικοινωνιακζσ τουσ δεξιότθτεσ και να κατανοιςουν τθ ςφνδεςθσ 

μεταξφ τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ: θ μεταβλθτι «Γλϊςςα» κακορίηει τον τρόπο ηωισ και ςυμπεριφοράσ ςε 

ζνα κοινωνικό ςφςτθμα που επθρεάηεται, επίςθσ, από άλλoυσ "Πολιτιςμοφσ". 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γν
ώ

ς
η

 Κ1. Βαςικζσ γνϊςεισ γλωςςικϊν 

μεκοδολογιϊν για τθ διευκόλυνςθ 

τθσ διαδικαςίασ επικοινωνίασ. 

Κ2. Βαςικζσ αρχζσ για τον 

προςδιοριςμό των 

χαρακτθριςτικϊν ενόσ Lay Teacher. 

Κ3. Βαςικζσ γνϊςεισ για το πϊσ θ 

γλϊςςα προωκεί τθ 

διαπολιτιςμικότθτα και 

ευαιςκθτοποιεί τα άτομα ςχετικά 

με τα χαρακτθριςτικά ανκρϊπων 

από διαφορετικά πολιτιςτικά 

υπόβακρα.  

Κ4. Γνϊςθ γφρω από καλζσ 

πρακτικζσ ςε εκνικό και διεκνζσ 

επίπεδο, ςχετικά με τισ 

εκπαιδευτικζσ πρωτοβουλίεσ που 

εφαρμόηονται ςε κάκε χϊρα 

εταίρο. 

 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
σ S1. Εφαρμογι των γλωςςικϊν 

μεκοδολογιϊν κατά τθ 

διαδικαςία ςυνεργαςίασ. 

S2. Προςδιοριςμόσ το όρου Lay 

Teacher, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τον 

τίτλο ςε όςουσ πλθροφν τισ 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για 

να αυτοαποκαλοφνται αναλόγωσ. 

 S3. Βακφτερθ γνϊςθ του τρόπου 

με τον οποίο θ γλϊςςα 

ςχετίηεται με τθν προϊκθςθ 

πολιτιςτικϊν ςτοιχείων, 

προκειμζνου να αυξθκεί θ 

ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με το 

πϊσ άλλοι πολιτιςμοί 

επθρεάηουν το κοινωνικό 

ςφςτθμα και πϊσ αυτι θ επιρροι 

είναι ορατι μζςω λεκτικϊν ι μθ 

λεκτικϊν επικοινωνιακϊν 

ςθμείων. 

S4. Να προτείνετε νζεσ πικανζσ 

εκπαιδευτικζσ πρωτοβουλίεσ, 

που μποροφν να εφαρμοςτοφν 

ςε τοπικό πλαίςιο ι να 

επωφελθκοφν από τα ιδθ 

υπάρχοντα μακθςιακά 

περιβάλλοντα για τθ βελτίωςθ 

των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων 

τθσ ομάδασ-ςτόχου. 

Ευ
θ

φ
νη

 κ
α

ι 
Α

υ
το

νο
μ

ία
 C1. Προϊκθςθ τθσ βαςικισ ιδζασ 

αυτϊν των γλωςςικϊν 

μεκοδολογιϊν ςε άλλα πλαίςια ι 

ομάδεσ-ςτόχουσ, για τθ δοκιμι τθσ 

πρακτικισ τουσ εφαρμογισ. 

C2. Αξιολόγθςθ των 

χαρακτθριςτικϊν των άλλων, 

προκειμζνου να ελζγξετε τθν 

πικανότθτα του εάν είναι Lay 

Teacher. 

C3. Δυνατότθτα να μπορείτε να 

διδάξετε ςτουσ άλλουσ να είναι ςε 

κζςθ να αναγνωρίςουν τα 

πολιτιςτικά ςτοιχεία κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

επικοινωνίασ, και να κατανοιςουν 

τα λεκτικά / μθ λεκτικά ςθμεία που 

επθρεάηονται από άλλεσ 

πολιτιςτικζσ επιρροζσ. 

C4. Αναλάβετε τθν ευκφνθ για τθν 

επίδειξθ των καλϊν πρακτικϊν και 

των υφιςτάμενων πρωτοβουλιϊν 

ςε άλλουσ (ςχετικζσ ομάδεσ 

ςτόχουσ, ενδιαφερόμενα μζρθ 

κ.λπ.) 

 

Εξωτερικοί πόροι 
• Τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ: υπολογιςτζσ, λογιςμικό, προτηεκτορασ  
• Γραφικι φλθ 
• Ηλεκτρονικι πλατφόρμα, μζςα ενθμζρωςθσ, Διαδίκτυο 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παιδαγωγική μεθοδολογία της Ενεργητικής μάθησης 
 

κοπός 
Σχετικά με τθν άμεςθ ομάδα-ςτόχο (μθ επαγγελματίεσ εκπαιδευτικοί δεφτερθσ γλϊςςασ που εργάηονται με 

πλθκυςμό μεταναςτϊν), οι απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθν εφαρμογι καινοτόμων παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων 

όπωσ θ Ενεργι μάκθςθ είναι ικανζσ να εμπλζξουν τουσ μακθτζσ ωσ ενεργοφσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία. 

Κριτήρια απόδοσης 
Θα κατανοιςετε τθν εκπαίδευςθ ωσ μια διαδικαςία ανάπτυξθσ και ανακάλυψθσ που ςτοχεφει όχι μόνο ςτθν 

«περιςςότερθ γνϊςθ» αλλά ςτθν «διαφορετικι ςυμπεριφορά». 

Θα ςκεφτείτε ολόκλθρο το κοινωνικό πλαίςιο και τθν παλιά ιςτορία όταν προςπακείτε να κατανοιςετε τισ 

υποκειμενικζσ «πραγματικότθτεσ» των άλλων. 

Θα αναπτφξετε μια προςζγγιςθ με επίκεντρο τον μακθτι, δθλαδι που να αντιλαμβάνεται τουσ μακθτζσ 

γλωςςϊν ωσ κοινωνικοφσ παράγοντεσ που αςχολοφνται με εργαςίεσ και που αποτελοφν μζροσ ενόσ ευρφτερου 

κοινωνικοφ πλαιςίου (το οποίο δεν επικεντρϊνεται αποκλειςτικά ςτθ γλϊςςα). 

Θα αυξιςετε τθν ικανότθτα να παρατθρείτε, να επικρίνετε, να αναλφετε και να καταγράφετε τα πράγματα από 

τθ δικι ςασ ςυγκεκριμζνθ όψθ. 

Θα ενιςχφςετε τθ μθ τυπικι εκπαιδευτικι εμπειρία ςασ, ωσ ςυνεχιηόμενθ διαδικαςία ςτθν οποία τόςο οι 

εκπαιδευτζσ όςο και οι εκπαιδευόμενοι μακαίνουν ο ζνασ από τον άλλο. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γν
ώ

ς
η

 Κ1. Βαςικζσ αρχζσ για τθν 

παιδαγωγικι του Paulo Freire 

(Πολιτιςμόσ καταπίεςθσ, Theatre 

of the Oppressed κ.α.) που 

εφαρμόηονται ςτθν κατάςταςθ των 

μεταναςτϊν. 

Κ2. Βαςικζσ γνϊςεισ για τθ 

διαχείριςθ τθσ διαφορετικότθτασ 

και τισ διαπολιτιςμικζσ ςχζςεισ 

(ομάδεσ μειονοτιτων και 

πλειονοτιτων). 

Κ3. Γνϊςθ ςχετικά με τθν 

Ενεργθτικι Μάκθςθ: ωσ 

παιδαγωγικι με επίκεντρο τον 

μακθτι και ωσ εκπαιδευτικι 

μζκοδο. 

Κ4. Γνϊςθ τθσ ζννοιασ και των 

αξιϊν τθσ μθ τυπικισ μάκθςθσ ωσ 

εκπαιδευτικισ πρακτικισ. 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
σ S1. Προςδιοριςμόσ και 

κατανόθςθ μεμονωμζνων 

προοπτικϊν μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

κατάςταςθσ και ςε διαφορετικά 

πλαίςια, αντλϊντασ από τουσ 

κατάλλθλουσ τρόπουσ δράςθσ. 

S2. Εφαρμογι και εναςχόλθςθ με 

τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ τθσ 

χειραφζτθςθσ / ενδυνάμωςθσ. 

S3. Προςδιοριςμόσ και ανάλυςθ 

των αναγκϊν των 

εκπαιδευόμενων, ϊςτε αυτζσ να 

προςαρμοςτοφν ςτθν καλφτερθ 

δυνατι εκπαιδευτικι 

προςζγγιςθ. 

S4. Ετοιμότθτα για αμφιςβιτθςθ 

των απόψεων ςχετικά με τθν 

εκπαιδευτικι προςζγγιςθ ι/και 

ςχετικά με το κοινωνικοπολιτικό 

πλαίςιο των εκπαιδευομζνων. 

S5. Δθμιουργία υποςτθρικτικϊν 

και ιςότιμων ςχζςεων, 

μακαίνοντασ από άλλουσ μζςω 

άτυπου και βιωματικοφ τρόπου. 

Ευ
θ

φ
νη

 κ
α

ι 
Α

υ
το

νο
μ

ία
 C1. Κατανόθςθ τθσ ταυτότθτασ, 

του πολιτιςμοφ και των ςχετικϊν 

πτυχϊν και διαςτάςεων από 

διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. 

C2. Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων, βαςιςμζνα ςτθν 

Ενεργθτικι παιδαγωγικι. 

C3. Ικανότθτα να βοθκιςετε ι και 

να μάκετε από άλλα άτομα τισ 

κατάλλθλεσ μεκόδουσ, ϊςτε να 

εςτιάςετε καλφτερα ςτουσ 

μακθτζσ. 

C4. Επικοινωνιακζσ γλωςςικζσ 

ικανότθτεσ: Γλωςςικι ικανότθτα 

(λεξικι, γραμματικι, 

ςθμαςιολογικι, ορκογραφικι), 

κοινωνικογλωςςολογία (γλωςςικοί 

δείκτεσ κοινωνικϊν ςχζςεων, 

ςυμβάςεισ ευγζνειασ) κ.λπ. 

C5. Υιοκζτθςθ μιασ εκπαιδευτικισ 

προςζγγιςθσ βαςιςμζνθσ ςε 

τυπικζσ, μθ τυπικζσ και άτυπεσ 

εκπαιδευτικζσ αρχζσ. 

 

Εξωτερικοί Πόροι  
 Εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ: υπολογιςτζσ, λογιςμικό, προβολζασ 

 Υλικά γραφείου και / ι ςτατικά 

 Διαδικτυακι πλατφόρμα, μζςα ενθμζρωςθσ, Διαδίκτυο 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Μεθοδολογίες και τεχνικές συμμετοχικής εκπαίδευσης 

κοπός 
Να υιοκετιςετε μια εκπαιδευτικι προςζγγιςθ, που δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθ μάκθςθ παρά ςτθν κατάρτιςθ 

και ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να εκφράςουν τισ δικζσ τουσ ιδζεσ, να διερευνιςουν τρόπουσ επίλυςθσ των 

προβλθμάτων τουσ, αλλά και να ερευνιςουν τθ δικι τουσ πραγματικότθτα με βάςθ τθ προςωπικι τουσ 

εμπειρία. 

Κριτήρια απόδοσης 
Με τθν ολοκλιρωςθ ςυτοφ του Κεφαλαίου, κα μπορείτε να αναπτφξετε μια προςζγγιςθ με επίκεντρο τον 

εκπαιδευόμενο: ζτςι, κα είςτε ςε κζςθ να υιοκετιςετε τθν κριτικι ςυνείδθςθ, να εξετάηετε τισ αξίεσ, τισ ςτάςεισ 

και τουσ προςανατολιςμοφσ ενόσ ατόμου, να «ξεπαγϊςετε» κακοριςμζνεσ ζννοιεσ και μοτίβα ςυμπεριφοράσ και 

να ρωτιςτε, να ξαναςκεφτείτε, να ξαναμάκετε. 

Θα μπορείτε να ςχεδιάηετε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με βάςθ τθ ςυμμετοχικι μεκοδολογία κατάρτιςθσ: 

Θα μπορείτε να επιλζγετε και να ςχεδιάηετε τθν πιο κατάλλθλθ μζκοδο ςυμμετοχισ και τισ καλφτερεσ τεχνικζσ 

ςυμμετοχικισ εκπαίδευςθσ, ϊςτε να διδάξετε τον μεταναςτευτικό πλθκυςμό. Θα ενεργείτε ωσ διοργανωτισ, 

μζςω τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ: οι μακθτζσ, ωσ ενεργοί ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, οι 

ανάγκεσ και οι ερωτιςεισ τουσ, ο προβλθματιςμόσ και θ ανάλυςθ, και οι ςτρατθγικζσ για τθν αλλαγι, κάνουν τθ 

μακθςιακι διαδικαςία να προχωριςει μπροςτά. Δθμιουργιςτε ζνα μακθςιακό περιβάλλον παρζχοντασ 

ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν τισ ικανότθτζσ τουσ, εφαρμόηοντασ ςυμμετοχικζσ μεκοδολογίεσ 

εκπαίδευςθσ, ϊςτε εκείνοι να είναι ςε κζςθ να αυξιςουν τθ ςυνείδθςθ, τθν κριτικι ςκζψθ και να αυξιςουν τθν 

ικανότθτά τουσ να διαχειρίηονται τθ ηωι τουσ και να λειτουργοφν ωσ παράγοντεσ τθσ αλλαγισ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γν
ώ

ς
η

 Κ1. Βαςικζσ αρχζσ ςχετικά με τθ 

ςυμμετοχικι εκπαίδευςθ, τισ αρχζσ 

και τθ διαδικαςία (φάςθ: I) Προ-

κατάρτιςθ ι ςχεδιαςμόσ κατάρτιςθσ 

ii)Κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ, 

τα άτομα που ςυμμετζχουν ενεργά 

ςυμμετζχουν ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία και οι ανατροφοδοτιςεισ 

αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτα 

του εργαςτθρίου iii) μετά τθν 

κατάρτιςθ: θ παρακολοφκθςθ και 

αναφορά του τελικοφ 

ςυμπεράςματοσ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ. 

Κ2. Εκτεταμζνθ γνϊςθ γφρω από τθν 

ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργικότθτασ, 

τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων και των 

τεχνικϊν ςκζψθσ «out-of-the-box». 

Κ3. Γνϊςθ γφρω από τισ Γλϊςςεσ και 

τθ κεωρία τθσ επικοινωνίασ 

(Διαπολιτιςμικι επικοινωνία). 

Κ4. Γνϊςθ των αρχϊν και των 

μθχανιςμϊν ανατροφοδότθςθσ για 

τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν για τθν 

ανάλυςθ αναγκϊν και απαιτιςεων. 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
σ S1. Σχζδιο: ανάπτυξθ ςαφοφσ 

ςτόχου, ςχεδιαςμόσ κατάλλθλου 

προγράμματοσ και επιλογι 

κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ 

ςφμφωνα με τθν ομάδα-ςτόχο. 

S2. Ικανότθτα διευκόλυνςθσ 

ομάδων. 

S3. Ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

πλθροφοριϊν. 

S4. Προςδιοριςμόσ, προςαρμογι ι 

δθμιουργία μιασ κατάλλθλθσ 

ςυμμετοχικισ μεκόδου. 

S5. Ικανότθτα αξιολόγθςθσ των 

ενδιαφερόντων και των 

απαιτιςεων άλλων ανκρϊπων. 

S6. Ικανότθτα προςαρμογισ ςε μια 

μεταβαλλόμενθ κατάςταςθ 

εκπαίδευςθσ. 

S7. Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ: 

ενεργι ακρόαςθ, παραφράςεισ, 

παρουςίαςθ πλθροφοριϊν, 

χρθςιμοποιϊντασ πάντα ςαφι και 

περιεκτικι γλϊςςα κ.λπ. 

Ευ
θ

φ
νη

 κ
α

ι 
Α

υ
το

νο
μ

ία
 C1. Κατανόθςθ και διευκόλυνςθ 

ατομικϊν και ομαδικϊν μακθςιακϊν 

διαδικαςιϊν 

C2. Επιλογι, προςαρμογι ι 

δθμιουργία κατάλλθλων μεκόδων 

μάκθςθσ και διδαςκαλίασ.  

C3. Δθμιουργία ενόσ αςφαλοφσ και 

εμπνευςμζνου μακθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ. 

C4. Κατανόθςθ και διευκόλυνςθ τθσ 

δυναμικισ τθσ ομάδασ, με τρόπο που 

να ευνοεί όλουσ τουσ διαφορετικοφσ 

τρόπουσ μάκθςθσ. 

C5. Προϊκθςθ τθσ ενεργοφ 

ςυμμετοχισ και ενδυνάμωςθ των 

μακθτϊν. 

C6. Προϊκθςθ τθσ 

δθμιουργικότθτασ, τθσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων και τθσ «out-of-the-

box» ςκζψθσ. 

C7. Προςδιοριςμόσ και ανάλυςθ των 

μακθςιακϊν αναγκϊν και εφαρμογι 

τουσ ςτον ςχεδιαςμό κατάρτιςθσ  

C8. Ουςιαςτικι επικοινωνία με τουσ 

άλλουσ. 

C9. Επικοινωνιακζσ γλωςςικζσ 

ικανότθτεσ. 

Εξωτερικοί Πόροι 
 Τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ: υπολογιςτζσ, λογιςμικό, προτηεκτορασ  

 Γραφικι φλθ 

 Ηλεκτρονικι πλατφόρμα, μζςα ενθμζρωςθσ, Διαδίκτυο 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Καλλιέργεια της απόκτησης γλωσσών πριν από την εκμάθηση στην τάξη 
 

κοπός 
Η παροχι ςαφοφσ κακοδιγθςθσ και βζλτιςτων πρακτικϊν ςτον εκπαιδευόμενο, ςχετικά με τον καλφτερο τρόπο 

υποςτιριξθσ τθσ απόκτθςθσ γλϊςςασ κατά τα πρϊτα ςτάδια τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν ςε ανεπίςθμο 

περιβάλλον. 

Κριτήρια Απόδοσης 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ Ενότθτασ. ο εκπαιδευόμενοσ κα ζχει ςαφι εικόνα των πρϊτων ςταδίων τθσ 

εκμάκθςθσ γλϊςςασ. Το ςιωπθλό ςτάδιο, τθν πρϊιμθ παραγωγι και τθν εμφάνιςθ του λόγου, κακϊσ και γνϊςθ 

γφρω από τον καλφτερο τρόπο υποςτιριξθσ των ατόμων ςε αυτό το ςτάδιο τθσ απόκτθςθσ γλϊςςασ ςε ζνα 

άτυπο περιβάλλον. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γν
ώ

ς
η

 K1. Βαςικζσ γνϊςεισ των πρϊτων 

ςταδίων τθσ εκμάκθςθσ γλϊςςασ· 

το ςιωπθλό ςτάδιο, τθν πρϊιμθ 

παραγωγι και το ςτάδιο 

εμφάνιςθσ ομιλίασ. 

K2. Βαςικζσ αρχζσ των γλωςςικϊν 

δυνατοτιτων και των ςυνεπειϊν 

τουσ από τα άτομα κατά τα πρϊτα 

ςτάδια τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν. 

K3. Εκτεταμζνεσ γνϊςεισ ςχετικά 

με τον καλφτερο τρόπο 

υποςτιριξθσ τθσ απόκτθςθσ 

γλϊςςασ κατά τα πρϊτα ςτάδια 

τθσ εκμάκθςθσ ςε ζνα άτυπο 

περιβάλλον. 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
σ S1. Ανάλυςθ με ακρίβεια τθσ 

γλωςςικισ ικανότθτασ ενόσ 

ατόμου ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ 

γλϊςςασ ςε ζνα άτυπο 

περιβάλλον. 

S2. Προςδιοριςμόσ του 

ςυγκεκριμζνου ςταδίου τθσ 

εκμάκθςθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

S3. Εφαρμογι των κατάλλθλων 

μεκόδων υποςτιριξθσ για τθν 

απόκτθςθ ξζνθσ γλϊςςασ ςε 

κάκε ςτάδιο τθσ εκμάκθςθσ ςε 

ανεπίςθμο περιβάλλον. 

S4. Ανάπτυξθ τθσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ των ατόμων 

που βιϊνουν τα πρϊτα ςτάδια 

τθσ εκμάκθςθσ γλϊςςασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των 

μεκόδων αυτοενεργοποιοφμενθσ 

μάκθςθσ. 

Ευ
θ

φ
νη

 κ
α

ι 
Α

υ
το

νο
μ

ία
 C1. Κατανόθςθ ςτο πϊσ να 

καλλιεργθκεί καλφτερα θ 

απόκτθςθ ξζνθσ γλϊςςασ ςε κάκε 

ςτάδιο τθσ εκμάκθςθσ. 

C2. Κατανόθςθ ςτθν 

ολοκλθρωμζνθ πραγματικότθτα 

των ατόμων ςε κάκε ςτάδιο τθσ 

εκμάκθςθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

C3. Κατανόθςθ ςτο πϊσ να 

παραμείνουν τα αιςκιματα 

ενςυναίςκθςθσ για τα άτομα ςε 

κάκε ςτάδιο τθσ εκμάκθςθσ ξζνθσ 

γλϊςςασ ςε πρϊιμο ςτάδιο. 

C4. Η προϊκθςθ τθσ απόκτθςθσ 

και τθσ εκμάκθςθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

ςε ζνα άτυπο περιβάλλον 

μάκθςθσ. 

C5. Η γνωριμία με μία ςειρά από 

καλζσ πρακτικζσ, ςχετικά με τθν 

υποςτιριξθ ενόσ ατόμου που 

διζρχεται από τα πρϊτα ςτάδια τθσ 

εκμάκθςθσ εκμάκθςθσ ξζνθσ 

γλϊςςασ. 

 

Εξωτερικοί Πόροι 
• Τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ: υπολογιςτζσ, λογιςμικό, προτηεκτορασ  
• Γραφικι φλθ 
• Ηλεκτρονικι πλατφόρμα, μζςα ενθμζρωςθσ, Διαδίκτυο 

  



 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μη τυπικές μέθοδοι εισαγωγής στον πολιτισμό και τη γλώσσα 
 

κοπός 
Ειςαγωγι ςτισ κφριεσ ζννοιεσ του πολιτιςμοφ, τθσ διαπολιτιςμικισ ευαιςκθςίασ, των πολιτιςτικϊν διαφορϊν και 

των ςτερεοτφπων· βελτίωςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ γφρω από άλλουσ πολιτιςμοφσ, αναγνϊριςθ 

και ανάλυςθ διαπολιτιςμικϊν προκλιςεων, και προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των πολιτιςμϊν. Ειςαγωγι 

ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ πολιτιςτικισ επικοινωνίασ προκειμζνου να προςαρμοςτοφν οι ςυμπεριφορζσ και οι 

μορφζσ επικοινωνίασ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο. 

Κριτήρια Απόδοσης 
Αναγνϊριςθ και ανάλυςθ διαπολιτιςμικϊν προκλιςεων. 

Εκμάκθςθ τθσ διαδικαςίασ επικοινωνίασ με άλλουσ πολιτιςμοφσ. 

Εναςχόλθςθ με διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ, ανταλλάςςοντασ ςυναιςκιματα και εμπειρίεσ. 

Αντιμετϊπιςθ μιασ κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ. 

Εξερεφνθςθ των δυνατοτιτων μασ και τθσ δθμιουργικότθτάσ μασ, ςτο πλαίςιο του διαλόγου για τισ πολιτιςτικζσ 

αξίεσ και τα ζκιμα. 

Πρακτικι με ευρφ κατάλογο αςκιςεων ςχετικά με γλωςςικά εμπόδια. 

Εξερεφνθςθ τρόπων επίλυςθσ διλθμμάτων επικοινωνίασ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γν
ώ

ς
η

 K1. Βαςικζσ ζννοιεσ του πολιτιςμοφ 

και τθσ διαπολιτιςμικισ 

ευαιςκθςίασ, των πολιτιςτικϊν 

διαφορϊν και απεικόνιςθ 

ςτερεοτφπων. 

K2. Γνϊςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 

γφρω από άλλουσ πολιτιςμοφσ.  

K3. Εξερεφνθςθ του διαδραςτικοφ 

μοντζλου, ωσ μζκοδοσ 

επικοινωνίασ και διαχείριςθσ 

ςυγκροφςεων. 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
σ S1. Προςδιοριςμόσ τθσ ςχζςθσ με 

το περιβάλλον, ζννοιεσ του 

χρόνου και του χϊρου. 

S2. Προςδιοριςμόσ των 

διαπολιτιςμικϊν ικανοτιτων, 

κατανόθςθ του πλαιςίου και 

ςυμμετοχι με άτομα 

διαφορετικϊν πολιτιςμϊν . 

S3. Συηιτθςθ ςχετικά με 

οριςμζνουσ βαςικοφσ τομείσ, 

όπωσ θ γλϊςςα, οι πεποικιςεισ, 

ο πολιτιςμόσ και θ κοινωνία, θ 

κοινωνικι εκιμοτυπία και τα 

ζκιμα, το επιχειρθματικό 

πρωτόκολλο & θ εργαςιακι 

κουλτοφρα μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

χϊρασ. 

S4. Αφξθςθ τθσ ικανότθτασ 

προςαρμογισ ςυμπεριφορϊν και 

ςτυλ επικοινωνίασ ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο περιβάλλον. 

S5. Ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

επικοινωνίασ και εργαςίασ ςε 

ςυνζργεια με άλλουσ. 

S6. Αφξθςθ τθσ ικανότθτασ 

διαχείριςθσ και ανακάλυψθσ των 

ευατϊν τουσ μζςω των άλλων. 

Ευ
θ

φ
νη

 κ
α

ι 
Α

υ
το

νο
μ

ία
 C1. Αναγνϊριςθ και κατανόθςθ 

μιασ τεράςτιασ ανεξερεφνθτθσ 

περιοχισ τθσ ανκρϊπινθσ 

ςυμπεριφοράσ. 

C2. Συηιτθςθ για οριςμζνεσ 

κεωρίεσ ςχετικά με τθν 

επικοινωνία ςε διαπολιτιςμικζσ 

καταςτάςεισ και τθ δθμιουργία 

ςυνεργατικισ δράςθσ ςε όλουσ 

τουσ πολιτιςμοφσ. 

C3. Σκζψεισ γφρω από τθν 

προςωπικι μασ γνωςτικι και 

ςυναιςκθματικι ικανότθτα, κακϊσ 

και τθ διαπολιτιςμικι επικυμία και 

μάκθςθ. 

C4. Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για 

αποτελεςματικι και κατάλλθλθ 

επικοινωνία ςε διάφορεσ 

διαδραςτικζσ καταςτάςεισ 

C5. Βελτίωςθ τθσ διαπολιτιςμικισ 

ευαιςκθτοποίθςθσ και απόκτθςθ 

ικανοτιτων για τον τρόπο 

αντίδραςθσ ςε τζτοιεσ καταςτάςεισ 

C6. Διευκόλυνθ τθσ ανάπτυξθσ και 

τθσ κατανόθςθσ των διαφορϊν 

ςτθν ομάδα. 

C7. Δθμιουργία μιασ ατμόςφαιρασ 

ςυνεργαςίασ με τουσ τελικοφσ 

δικαιοφχουσ. 

 

Εξωτερικοί Πόροι 
• Τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ: υπολογιςτζσ, λογιςμικό, προτηεκτορασ  
• Γραφικι φλθ 



 

• Ηλεκτρονικι πλατφόρμα, μζςα ενθμζρωςθσ, Διαδίκτυο 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Προσδιορισμός και αξιολόγηση ικανοτήτων των Lay Teachers 
 

κοπός 
Η ζρευνα ςτθν αναπτυξιακι ψυχολογία αποδεικνφει τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, με τουσ 

ενιλικεσ να ζχουν άλλα κίνθτρα και άλλεσ ανάγκεσ για τθν επιλογι να ςυμμετάςχουν ςτθ μάκθςθ. Επειδι 

πρζπει να αναλάβουν και να αλλάξουν τουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ, οι ενιλικεσ πρζπει να γνωρίηουν γιατί 

μακαίνουν κάτι, τι κζλουν να μάκουν, αποηθτοφν το κζμα τθσ διδαςκαλίασ να ζχει μια αξία για αυτοφσ με άμεςθ 

εφαρμογι, και ςίγουρα κα ενδιαφζρονταν περιςςότερο για τα κζματα που αναφζρονται ςτο επάγγελμά τουσ ι 

ςτθν προςωπικι τουσ ηωι. 

Κριτήρια Απόδοσης 
Είναι ςθμαντικι θ επίδειξθ όχι μόνο μιασ βαςικισ γνϊςθσ του αντίςτοιχου κζματοσ ςτα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, αλλά και θ παροχι πολφπλευρων και πιο ειδικϊν γνϊςεων και πλθροφοριϊν, που επιτρζπουν 

μία καλφτερθ κακοδιγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ των άλλων. Ζνασ "εκπαιδευτισ" πρζπει επίςθσ να ζχει μια τζλεια 

φιμθ, θκικι ακεραιότθτα, επαγγελματικι πεικαρχία, και τθν γνϊςθ τθσ τεχνολογίασ. 

Πρζπει να γνωρίηετε ότι θ απόδοςθ τθσ κατάρτιςθσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν επαγγελματικι 

ταυτότθτα του εκπαιδευτι. Μια τζτοια ταυτότθτα είναι αδιανόθτθ χωρίσ ενίςχυςθ των ικανοτιτων κατάρτιςθσ, 

και αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο ζνασ εκπαιδευτισ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, ανεξάρτθτα από τον τομζα 

δραςτθριότθτασ, πρζπει να αυτό-αξιολογείται και να διαμορφϊνεται ςυνεχϊσ. 

Μετά από αυτι τθν Ενότθτα, κα γνωρίηετε καλφτερα τθν ποικιλομορφία των ρόλων που μποροφν να επιτφχουν 

μζςα ςε ζνα ίδρυμα / οργανιςμό ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι, θ οποία κα επιτρζψει τθ ςυνεχι ανάπτυξθ τθσ 

ικανότθτασ και τθν επαγγελματικι πρόοδο. 

Η αφξθςθ του επαγγελματιςμοφ των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία εξαρτάται ςε 

μεγάλο βακμό από τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ και διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τισ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ των ενθλίκων, που βαςίηονται ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ κατάρτιςθσ και τισ ενεργζσ ςυμμετοχικζσ 

μεκόδουσ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γν
ώ

ς
η

 K1. Βαςικζσ γνϊςεισ για 

μακθματικζσ, επιςτθμονικζσ, 

τεχνολογικζσ και ψθφιακζσ 

ικανότθτεσ 

K2. Βαςικζσ αρχζσ ςχετικά με τθν 

επικοινωνία ςε μια ξζνθ γλϊςςα 

(ομιλοφμενθ από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ) και τθν 

επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα 

K3. Εκτεταμζνθ γνϊςθ ςχετικά με 

τισ διαπροςωπικζσ, πολιτικζσ 

ικανότθτεσ και τθν πολιτιςτικι 

ζκφραςθ 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
σ S1. Ανάλυςθ και ςχεδιαςμόσ 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

και δραςτθριοτιτων με βάςθ τον 

προςδιοριςμό των αναγκϊν 

κατάρτιςθσ και τθσ ηιτθςθσ ςτον 

τομζα δραςτθριότθτασ ςτον 

οποίο ςυμμετζχουν 

S2. Προςδιοριςμόσ και επίγνωςθ 

τθσ διαμόρφωςθσ των 

δραςτθριοτιτων που 

αποςκοποφν ςτθν προςωπικι 

ανάπτυξθ των εκπαιδευομζνων 

S3. Εφαρμογι ςυνεργατικισ 

εκπαίδευςθσ και μάκθςθσ μζςα 

ςτισ αίκουςεσ  

S4. Ανάπτυξθ ικανοτιτων για τθν 

εποικοδομθτικι αντιμετϊπιςθ 

απρόβλεπτων / δφςκολων 

γεγονότων. 

Ευ
θ

φ
νη

 κ
α

ι 
Α

υ
το
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μ

ία
 C1. Κατανόθςθ του πολιτιςμοφ και 

του αιςκιματοσ τθσ ταυτότθτάσ ωσ 

βάςθ ςεβαςμοφ και ανοικτισ 

ςτάςθσ απζναντι ςτθν πολυμορφία 

τθσ πολιτιςτικισ ζκφραςθσ 

C2. Προϊκθςθ του ενδιαφζροντοσ 

για επικοινωνία (αλλθλεπίδραςθ) 

με τουσ άλλουσ 

C3. Παροχι βοικειασ τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να βρουν 

τρόπουσ να ξεπεράςουν τα 

μακθςιακά εμπόδια, να 

ενδυναμϊςουν τισ αξίεσ τουσ και 

να βρουν τθ φωνι τουσ 

C4. Συμβολι ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ και ειςαγωγι ενόσ 

ςθμείου αλλθλεπίδραςθσ, 

απαραίτθτο ςτο πλαίςιο τθσ 

εκπαίδευςθσ 

 

Εξωτερικοί Πόροι 
• Τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ: υπολογιςτζσ, λογιςμικό, προτηεκτορασ  
• Γραφικι φλθ 
• Ηλεκτρονικι πλατφόρμα, μζςα ενθμζρωςθσ, Διαδίκτυο 

• https://www.slideshare.net/kentjoy93/professional-and-non-professional  

https://www.slideshare.net/kentjoy93/professional-and-non-professional

