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"Our first teachers.... are our 
[nose, ears,] feet, hands, and eyes. 
To substitute books for them does 
not teach us to reason; it teaches 
us to use the reason of others 
rather than our own; it teaches us 
to believe much and to know little." 

-John & Evelyn Dewey 1962 
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Πρόλογος 

Ένα πρωινό, πριν λίγο καιρό ξεκίνησα όπως κάθε µέρα να πάω στο κέντρο 

εκπαίδευσης (Εστία) όπου εργάζοµαι µε άτοµα µε νοητική υστέρηση. 

Ήταν µια βροχερή µέρα και ακολούθησα το δρόµο που έπαιρνα συνήθως. Η 

κίνηση ήταν αφόρητη και αυτό µε έκανε να σκεφθώ ότι ίσως θα έπρεπε να 

ακολουθήσω µια εναλλακτική διαδροµή που προ καιρού ακολούθησα τυχαία και που 

διαπίστωσα ότι ήταν συντοµότερη.  

Ενώ σκεφτόµουν αυτή τη διαδροµή, είδα ένα από τους εκπαιδευόµενούς µας 

(ας τον πούµε Κώστα), να περιµένει στη στάση του λεωφορείου. Το λεωφορείο είχε 

αργήσει, έβρεχε πολύ και εκείνος ήταν βρεµµένος ως το κόκκαλο. Σταµάτησα για να 

τον πάρω αλλά επέµενε να περιµένει το λεωφορείο. Αυτή η διαδροµή γινόταν για 

εκείνον στερεοτυπικά κάθε µέρα (έτσι όπως τον είχε µάθει η οικογένειά του και ο 

εκπαιδευτής του στο πρόγραµµα κυκλοφοριακής αγωγής). Ήταν γι αυτόν ρουτίνα 

χρόνια τώρα. Σκέφτηκα να του προτείνω να πάρει κάποιο άλλο λεωφορείο και να 

ακολουθήσει κάποια εναλλακτική κι αυτός διαδροµή, όµως σκέφτηκα πως αυτό θα 

τον οδηγήσει στο να χαθεί…. 

Προχώρησα σκεπτόµενος το Κώστα και στο πώς θα έπρεπε να σχεδιαστεί ένα 

πρόγραµµα για να µάθει να χρησιµοποιεί και άλλα λεωφορεία και άλλες διαδροµές. 

Έπρεπε και πάλι η οικογένεια και ο εκπαιδευτής να του µαθουν τη νέα διαδροµή. ∆ε 

γινόταν απλά να του δώσουν κάποια οδηγία ή έστω κάποιες γραπτές οδηγίες που να 

ακολουθεί σε περιπτώσεις βροχής. Έπρεπε να βγουν και πάλι στο δρόµο µαζί του, να 

σχεδιάσουν βήµα - βήµα τη νέα διαδροµή να τη δοκιµάσουν µαζί, να αξιολογήσουν 

και να επανασχεδιάσουν. Ήταν η µόνη λύση σκέφτηκα. 

Είχα φτάσει πια στην Εστία, είχα αργήσει αλλά µέσα µου είχα λύσει όλους 

εκείνους τους προβληµατισµούς για τις διαφορές της άτυπης, της τυπικής και της µη 

τυπικής εκπαίδευσης.  

 

Ήταν µια όµορφη µέρα…. 
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ΜΟΡΦΕΣ – ΤΥΠΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Τι σηµαίνει εκπαίδευση ;  

Εκπαίδευση  
είναι η επίδραση που ασκούν οι γενιές των 
ενηλίκων στις επόµενες γενιές. Αντικείµενό της 
είναι να δηµιουργήσει και να αναπτύξει στο άτοµο 
έναν  αριθµό φυσικών, νοητικών και ηθικών 
ιδιοτήτων και ικανοτήτων, που απαιτούνται από το 
περιβάλλον του ατόµου.  
 
Ποιός είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης? 
 Η εκπαίδευση έχει ως πρωταρχικό  στόχο την 
µεταφορά της κουλτούρας από γενιά σε γενιά.  
 
Τι σηµαίνει µάθηση? 
 Μάθηση είναι η αλλαγή συµπεριφοράς ενός 
ατόµου ως αποτέλεσµα της εµπειρίας.  
Η µάθηση έρχεται µέσα από την εµπειρία, απαιτεί 
αποφασιστικότητα, είναι πολύπλευρη και ενεργή 
διαδικασία. 
Οι νόµοι που διέπουν τη µάθηση είναι, ο νόµος 
της προθυµίας, ο νόµος της εξάσκησης,  ο νόµος 
του πρωταρχικού, ο νόµος της επίδρασης, ο νόµος 
της έντασης και ο  νόµος του πρόσφατου. 

 
 
Τι σηµαίνει κουλτούρα?  
Το 2002 η UNESCO διατύπωσε πως κουλτούρα είναι  το σύνολο διακεκριµένων 
πνευµατικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηµατικών χαρακτηριστικών µιας κοινωνίας ή 
µιας κοινωνικής οµάδας και συµπεριλαµβάνει εκτός από τη τέχνης και τη λογοτεχνία, τον 
τρόπο ζωής, τον τρόπο συµβίωσης, τα συστήµατα αξιών, παραδόσεις και ¨πιστεύω¨.  
 
Τι είναι η τυπική εκπαίδευση? 
 Τυπική εκπαίδευση είναι το ιεραρχικά δοµηµένο και χρονολογικά διαβαθµισµένο 
¨εκπαιδευτικό σύστηµα¨, που ξεκινά από το νηπιαγωγείο και καταλήγει στο πανεπιστήµιο και 
τις µεταπτυχιακές σπουδές. Περιλαµβάνει εκτός από γενικές ακαδηµαϊκές σπουδές, µια 
ποικιλία  προγραµµάτων για τεχνολογική και επαγγελµατική εκπαίδευση.  
 
Τί είναι τυπική µάθηση?   
Η τυπική µάθηση παρέχεται από εκπαιδευτικό ινστιτούτο, δοµηµένο (αναφορικά µε τις 
µαθησιακές επιδώσεις, το χρόνο µάθησης ή της µαθησιακής υποστήριξης) και οδηγεί σε 
απόκτηση πιστοποίησης. Είναι εσκεµµένη από την πλευρά του µαθητευόµενου.  
 
Τί είναι µη-τυπική εκπαίδευση?  
Μη-τυπική εκπαίδευση είναι η οιαδήποτε οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός 
του καθιερωµένου εκπαιδευτικού συστήµατος – που είτε λειτουργεί ξεχωριστά είτε ως 
σηµαντικό χαρακτηριστικό µιας ευρείας δραστηριότητας – που στοχεύει στο να εξυπηρετήσει 
συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα εκπαιδευοµένων και µαθησιακών στόχων.  
 
Τί είναι µη-τυπική µάθηση?  



Οδηγός καλής πρακτικής στην ανάπτυξη προγραµµάτων µη τυπικής εκπαίδευσης 

ΕΣΤΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Βασίλης Κασιµάτης 

4 

Μη τυπική είναι η µάθηση που δεν παρέχεται από κάποιο εκπαιδευτικό ινστιτούτο και 
συνήθως δεν οδηγεί σε απόκτηση διπλώµατος. Είναι παρ’ όλα αυτά οργανωµένη αναφορικά 
µε τους µαθησιακούς στόχους, το χρόνο µάθησης και τη µαθησιακή υποστήριξη.  
  
 
 
Τι είναι η άτυπη εκπαίδευση?  
Άτυπη εκπαίδευση (στην Ελλάδα συχνά αναφέρεται και ως εµπειρικός γραµµατισµός) είναι η 
 ισόβια διαδικασία µέσω της οποίας κάθε άτοµο αποκτά συµπεριφορές, αξίες, ικανότητες και 
γνώση βασισµένες στην  καθηµερινή εµπειρία, τις παιδαγωγικές επιρροές και πηγές που 
βρίσκονται στο περιβάλλον του (από την οικογένεια και τους γείτονες, από την εργασία και 
το παιχνίδι, από τα µαγαζιά, την βιβλιοθήκη και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης). 
 
Τι είναι άτυπη µάθηση? 
 Άτυπη µάθηση είναι εκείνη που απορρέει από τις καθηµερινές δραστηριότητες που 
συνδέονται µε την εργασία, την οικογένεια και τον ελεύθερο χρόνο. ∆εν είναι οργανωµένη 
(αναφορικά µε τους στόχους µάθησης, το χρόνο µάθησης και τη µαθησιακή υποστήριξη) και 
τυπικά δεν οδηγούν σε απόκτηση διπλώµατος.  
 
Πως µαθαίνουµε?  
Το πώς µαθαίνουµε εξαρτάται από µια  πληθώρα παραγόντων – εσωτερικές προϋποθέσεις, 
προσωπικές ποιότητες ή  και εξωτερικούς παράγοντες. Εξαρτάται επίσης και από το τι 
µαθαίνουµε.  
 
Τι είναι η βιωµατική µάθηση?   
Ο Rogers διαχωρίζει δύο τύπους µάθησης:  

• γνωστική (χωρίς νόηµα) και  
• βιωµατική (σηµαντική).   

Η βιωµατική µάθηση επιλαµβάνεται των αναγκών και επιθυµιών του εκπαιδευόµενου. Ο 
Rogers επίσης  απαριθµεί τις περιοχές υπεροχής  της βιωµατικής µάθησης: προσωπικές 
εµπλοκές, που ξεκινάνε από το ίδιο το άτοµο, αξιολογήσιµες από τον µαθητευόµενο και 
διάχυτες επιπτώσεις επάνω στον µαθητευόµενο.  

Ποιός είναι ο ρόλος  του εκπαιδευτή στη βιωµατική µάθηση? 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτή – διευκολυντή είναι να διευκολύνει τη µάθηση µε το να: 

• θέτει θετικό κλίµα για τη µάθηση  

• διευκρινίζει τους σκοπούς και τους στόχους του  

• να οργανώνει και να καθιστά προσβάσιµες τις µαθησιακές πηγές  

• εξισορροπεί τα διανοητικά και συναισθηµατικά στοιχεία της µάθησης  

•  να µοιράζεται τα συναισθήµατα και  σκέψεις µε τους µαθητευόµενους, αλλά να µην 

κυριαρχεί επάνω τους.  

ΘΕΩΡΙΕΣ – ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Η θεωρία του Vygotsky  για την εκπαίδευση 

Κυρίαρχο θέµα της θεωρητικής δουλειάς του Vygotsky είναι πως οι κοινωνικές 

συναναστροφές παίζουν βασικό ρόλο στην εξέλιξη της διανόησης. Χαρακτηριστικά έλεγε:ε.  
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(1978):  "Κάθε λειτουργία στην πολιτιστική εξέλιξη του παιδιού εµφανίζεται δύο φορές: πρώτα, 

στο κοινωνικό επίπεδο, και κατόπι στο προσωπικό επίπεδο. Πρώτα, µεταξύ ανθρώπων 

(interpsychological) και µετά µέσα στο παιδί (intrapsychological)¨.  

Μια δεύτερη πλευρά της θεωρίας του Vygotsky είναι η ιδέα πως η πιθανότητα για 

γνωστική εξέλιξη εξαρτάται από τη «ζώνη άµεση εξέλιξης»  (zone of proximal development) 

(ZPD), ένα επίπεδο εξέλιξης που κατακτάται όταν τα παιδιά αρχίζουν να έχουν κοινωνική 

συµπεριφορά. Η πλήρης εξέλιξη του ZPD εξαρτάται από την πλήρη κοινωνική 

συναναστροφή. Το σύνολο των ικανοτήτων που µπορεί να εξελιχθεί µε τη βοήθεια του 

ενηλίκου ή µε τη συνεργασία των συνοµήλικων, υπερβαίνει αυτά που µπορεί να κατακτήσει 

µόνο του.  

 

Το µοντέλο Κοινωνικοποίησης 

Το µοντέλο κοινωνικοποίησης για την εργασία  µε  νέους, ξεκινά µε συλλογισµό 

παρόµοιο µε αυτόν που αποτελεί το θεµέλιο του µοντέλου ελέγχου: ότι οι νέοι άνθρωποι 

πρέπει να προσαρµόζονται στις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας, ως µέρος της 

µετάβασης  στην ενηλικιότητα.  

Κύριος  στόχος του κοινωνικοποιητικού µοντέλου είναι το να προετοιµάσει τους νέους 

ανθρώπους για το ρόλο τους στην κοινωνία των ενηλίκων και να τους ενθαρρύνει να 

εξερευνήσουν τις επιλογές και τις ευκαιρίες που µπορεί να υπάρχουν. Το κοινωνικοποιητικό 

µοντέλο µπορεί να αντιµετωπιστεί και ως «µοντέλο έλλειψης» κατά το οποίο οι νέοι άνθρωποι 

παρουσιάζονται να  έχουν ανάγκη καθοδήγησης και µειωµένες ικανότητες. Αυτή την έλλειψη 

φιλοδοξεί  η εκπαίδευση και η εν γένει  εργασία µαζί τους  (youth work)  να ελαττώσει  ή 

εκµηδενίσει µε  διάφορους τρόπους. Ο Cockerill (1992), για παράδειγµα, υποστηρίζει πως 

κύρια θέµατα όπως η ενδυνάµωση και η ισότητα βασίζονται σε ένα ‘ελλειµµατικό µοντέλο’ 

και η δουλειά µε τους νέους συχνά  στοχεύσει σε µειονεκτούσες οµάδες. Έτσι µια τέτοια 

εργασία αντιµετωπίζεται συχνά ως «αποστολή σωτηρίας»  για τους µειονεκτούντες (Cockerill, 

1992). Το µοντέλο κοινωνικοποίησης τέλος, τονίζει ιδιαίτερα τα προσωπικά οφέλη που 

συνδέονται µε την οργανωµένη χρήση του ελευθέρου χρόνου. 

 
 
Το µοντέλο του Ενεργού Πολίτη 

Ο «ενεργός πολίτης» είναι µια έννοια που συνδέεται µε την πρόσβαση του ατόµου στις 

υπηρεσίες και την κοινωνική ένταξη  ή τον κοινωνικό αποκλεισµό. Η πλειοψηφία των 
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ορισµών για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη  βασίζονται στην επιχειρηµατολογία του 

Marshall (1950) ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τριών ειδών δικαιώµατα: κοινωνικά, 

πολιτικά και αστικά.  

Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις αναφορικά µε την πρόσβαση των νέων ανθρώπων στα 

δικαιώµατά τους ως πολίτες ( Jones and Wallace 1992 and Coles 1995).  Ο Williamson 

(1997), υποστηρίζει πως κατά την τελευταία δεκαετία έχει υπάρξει µια διάβρωση του 

ενδιαφέροντος για τα δικαιώµατα και περισσότερη έµφαση έχει δοθεί στις υποχρεώσεις. 

Το µοντέλο του Ενεργού Πολίτη για την εργασία µε τους νέους πηγάζει από το 

ενδιαφέρον να βοηθηθούν οι νέοι άνθρωποι  να γίνουν ενεργοί πολίτες στην κοινωνία. Ο 

Williamson (1997) αν και προτείνει, να χρησιµοποιηθούν στην εργασία µε  νέους µηχανισµοί 

που να προάγουν την ενεργή τους συµµετοχή και να  εξυπηρετούν, παραµένει σκεπτικός ως 

προς την ανάπτυξη ενός µοντέλου του Ενεργού Πολίτη για την εργασία µε τους νέους. 

σχετικά µικρός αριθµός νέων ανθρώπων συµµετέχουν και το οικονοµικό κόστος είναι 

µεγάλο.  
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Η µη-τυπική εκπαίδευση  για άτοµα µε νοητική υστέρηση  

 

Νέοι άνθρωποι µε αναπηρίες  

Σε γενικές γραµµές το φάσµα της αναπηρίας που δίνει  η Disability Discrimination 

Act (DDA) 2005, καλύπτει όσους έχουν κάποια αναπηρία που επηρεάζει τις καθηµερινές του 

δραστηριότητες. Περιλαµβάνει επίσης ανθρώπους µε δυσµορφίες στο πρόσωπο ή µε ιστορικό 

ψυχιατρικής ασθένειας γιατί κι εκείνοι αντιµετωπίζουν διακρίσεις λόγω της αναπηρίας τους. 

Σε νέα φάση  θα συµπεριληφθούν και όσοι πάσχουν από HIV ή καρκίνο. 

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως περίπου το 48% των AµεΑ  δεν θεωρούν τους 

εαυτούς τους ως ανθρώπους µε αναπηρία. Υπάρχει ένα δίληµµα. Σε ποιό σηµείο κάποιος µε 

ελαφρύ άγχος γίνεται κάποιος µε δυσκολίες ψυχικής ασθένειας?  Σε ποιό σηµείο κάποια 

άρθρωση µε ελαφριάς µορφής αρθρίτιδα, µετατρέπεται σε αρθρίτιδα που επηρεάζει τις 

δραστηριότητες?  Πολλοί κωφοί άνθρωποι δεν θεωρούν την κώφωση ως αναπηρία, αλλά ως 

ένα θέµα γλώσσας. Ο ορισµός λοιπόν  του ποιος πρέπει να χαρακτηρίζεται ως άτοµο µε 

αναπηρία είναι πολλές φορές  προβληµατικός.  

Εκτός από το παραπάνω πρόβληµα  (του ορισµού της αναπηρίας)  ένα άλλο θέµα που 

συζητιέται έντονα στο καιρό µας είναι η ανάληψη από τα ΑµεΑ ενηλίκων ρόλων που στη 

συνέχεια (η ανάληψη) θα τους επιτρέψει την οµαλή κοινωνική ένταξη.  

Πρέπει µε λίγα λόγια να στηρίξουµε τους ανθρώπους µε αναπηρία να ενδυναµώσουν 

τους εαυτούς τους, να αναλάβουν ρόλους ενηλικιότητας και να διαµορφώσουν - ζήσουν τη 

ζωή τους µε τους δικούς τους όρους.  

Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα  δυνατό γονεικό κίνηµα που διεκδικεί εγκαταστάσεις 

και υπηρεσίες για τα παιδιά τους. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό αλλά η πραγµατική 

πρόκληση είναι οι γονείς να αποστασιοποιηθούν και να επιτρέψουν στα παιδιά του να 

δώσουν τις δικές τους µάχες.  

 

Στη περίπτωση των ατόµων µε νοητική υστέρηση υπάρχουν απόψεις σύµφωνα µε 

τις οποίες τα άτοµα δεν µπορούν να αναλάβουν ενήλικους ρόλους. Σίγουρα όµως υπάρχουν 

στις µέρες µας ερευνητικά στοιχεία που αποδεικνύουν  πως ένας µεγάλος αριθµός ατόµων µε 

νοητική υστέρηση θέτει τη δική του ατζέντα, διεκδικεί την αυτονοµία του και εν τέλει ελέγχει 

τη ζωή του.  
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 Σε  πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισµοί ατόµων µε νοητική υστέρηση 

δείχνουν πως είναι ικανοί να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, µερικές φορές µε τη βοήθεια 

κάποιου ειδικού (advocate). 

Παρόλο που τα τελευταία τριάντα χρόνια το σύστηµα εκπαίδευσης παιδιών και νέων 

µε νοητική υστέρηση έχει βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες των µαθητών µεγαλώνουν και πληθαίνουν.  

Σε έρευνα που έγινε στην Μεγάλη Βρετανία το τελευταίο χρόνο, παρατηρήθηκε ότι ο 

βαθµός κοινωνικής ενσωµάτωσης νέων µε νοητική υστέρηση,  που τελείωσαν τις δύο 

βαθµίδες εκπαίδευσης,   µειώθηκε τη τελευταία πενταετία αν και µόλις το 2000 είχε αρχίσει η 

εφαρµογή ενός προγράµµατος, που εγγυόταν επιτυχηµένη επαγγελµατική και κοινωνική 

ενσωµάτωση. 

Μια από τις αδυναµίες που αποτελούν  κοινή διαπίστωση στο παραπάνω πρόβληµα 

είναι ότι, το κλασσικό εκπαιδευτικό σύστηµα άλλοτε καθυστερεί να προσαρµοστεί στις 

αλλαγές που γίνονται στη κοινωνία µας, άλλοτε απαιτούνται τεράστια ποσά  για τη 

προσαρµογή και εκσυγχρονισµό σε βιβλία και µέσα, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η 

προσαρµογή και τέλος  το κλασσικό σύστηµα εκπαίδευσης προσανατολισµένο σε µια 

«ακαδηµαϊκή» διάσταση, αδυνατεί να καλύψει ανάγκες εκπαίδευσης σε δεξιότητες 

καθηµερινής ζωής, αλλά και «λειτουργικότητας» του ατόµου µε νοητική υστέρηση. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα των παραπάνω, αποτελούν δυο (µεγάλες) αλλαγές 

που πραγµατοποιήθηκαν στη καθηµερινή ζωή των Αθηναίων τη τελευταία πενταετία. Πρώτα 

η εφαρµογή νέου νοµίσµατος, του Euro, έφερε µια σειρά αλλαγών και αναγκών εκπαίδευσης, 

που το κλασσικό εκπαιδευτικό σύστηµα  αδυνατούσε να φέρει εις πέρας, µε αποτέλεσµα την 

ανάγκη χρησιµοποίησης  παράλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, για τη καλύτερη 

εκπαίδευση των µαθητών. Κατόπιν  ο εκσυγχρονισµός των µέσων µαζικής µεταφοράς, 

άλλαξε το κυκλοφοριακό χάρτη της Αθήνας, κάνοντας επιτακτική την (εκ νέου) εκπαίδευση 

σε βασικούς τοµείς προετοιµασίας των µαθητών, όπως κυκλοφοριακή αγωγή, χρήση 

δηµόσιων µέσων µεταφοράς κλπ. Η έκδοση ενός πληροφορικού χάρτη για το metro, χωρίς να 

έχει προσαρµοστεί σε µορφή  (easy to read method) για  άτοµα µε δυσκολίες στην ανάγνωση, 

δεν έφερε κανένα απολύτως αποτέλεσµα. 

Το κενό που διαφαίνεται µέσα από τα παραπάνω, µπορεί να καλύψει 

υποστηρικτικά µη τυπική εκπαίδευση, είτε στηρίζοντας το κλασσικό πρόγραµµα µε 

παράλληλα προγράµµατα, είτε σαν ξεχωριστό µέρος εκπαίδευσης που αναπτύσσεται δίπλα 

στις κλασσικές τάξεις  ή ακόµη και σε χρόνο ξεχωριστό όπως για παράδειγµα στον ελεύθερο 

χρόνο. 
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Η ιδέα της µη τυπικής εκπαίδευσης είναι σχετικά νέα για την Ελλάδα. Αν και κάποια 

εκπαιδευτικά προγράµµατα ακολουθούν έναν άτυπο εκπαιδευτικό προσανατολισµό, τις 

περισσότερες φορές αυτός ο προσανατολισµός δεν είναι καθαρά εκπαιδευτικός αφού σπάνια 

έχει σχεδιαστεί ως εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Έτσι για παράδειγµα ένα αθλητικό κολυµβητικό 

πρόγραµµα ενός σχολείου, ενώ όλοι παραδεχόµαστε ότι έχει κάποιους εκπαιδευτικούς 

στόχους, ουδέποτε σχεδιάστηκε έτσι ώστε να µπορούν να µετρηθούν και αξιολογηθούν τα 

«εκπαιδευτικά επιτεύγµατά» του, όπως   για παράδειγµα η βελτίωση της ικανότητας των 

νέων να αυτοεξυπηρετούνται. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα  της  µη τυπικής εκπαίδευσης  για άτοµα µε νοητική 

υστέρηση είναι: 

� Η εστίαση στις εξατοµικευµένες  και πραγµατικές ανάγκες του συµµετέχοντα  

� Ο προσανατολισµός σε αξίες όπως η διασφάλιση των δικαιωµάτων, η ενίσχυση της 

συµµετοχής, η εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθηµερινής ζωής. 

� Η µη τυπική εκπαίδευση µπορεί να λειτουργήσει και «θεραπευτικά» βελτιώνοντας 

την θετική εικόνα του ατόµου και αυξάνοντας το αίσθηµα αυτοεκτίµησης και 

αυτοπεποίθησης. 

� Λόγω του ότι το πεδίο εφαρµογής της µη τυπικής εκπαίδευσης είναι έξω από τα 

σχολεία ενισχύει τη κοινωνική ένταξη και ευαισθητοποιεί το γενικό πληθυσµό. 

� Η δυνατότητα προσαρµογής της σε ιδιαίτερες πληθυσµιακές οµάδες (όπως αυτή των 

ΑµΝΥ)  

� Η τεκµηριωµένη σηµασία  και συµβολή της σε άτοµα που ανήκουν στις «κοινωνικά 

αποκλεισµένες οµάδες». (UNESCO 1992) 

�  η δυνατότητα  να θέτει ξεκάθαρους και συγκεκριµένους στόχους  

� Η ελαστικότητα και προσαρµοστικότητα των προγραµµάτων όχι µόνο στο άτοµο 

αλλά και σε οργανισµούς και σχολεία 

� Η κινητοποίηση των συµµετεχόντων µε τη παροχή κινήτρων για συµµετοχή 

� Ο «επίκαιρος» (on time)  χαρακτήρας της και η δυνατότητα εναλλαγής και 

προσαρµογής της 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ. 

 

Σκοπός του οδηγού αυτού είναι και να βοηθήσει εκπαιδευτές – εµψυχωτές  ατόµων 

µε αναπηρία στην οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µη τυπικής εκπαίδευσης.  

 

Ο ρόλος του εµψυχωτή. 

Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται εδώ έχουν συλλεχθεί από διάφορες πηγές και 

ειδικούς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση των νέων εκτός του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος.  Έχει επιχειρηθεί µια πρώτη προσαρµογή των πληροφοριών – 

µεθοδολογιών για νέους µε αναπηρία. Η προσέγγιση αφορά εν γένει νέους µε αναπηρία   και 

όχι µόνο άτοµα µε νοητική υστέρηση. 

Μια σειρά δέκα βηµάτων - φάσεων επιχειρεί να εξοικειώσει τον εµψυχωτή µε τις 

αρχές, τις µεθόδους και παραδείγµατα καλής πρακτικής  στον τοµέα της µη τυπικής 

εκπαίδευσης. Τα δέκα αυτά βήµατα είναι:  

1. Γνωρίζεις τους ανθρώπους µε τους οποίους δουλεύεις ; 

2. Ποιές είναι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες ; 

3. Τι πρέπει να γνωρίζεις για να οργανώσεις τη δραστηριότητα 

4. Πώς θα αναπτύξετε την ικανότητα των νέων στην οµαδική – συνεργατική 

εργασία ;  

5. Πώς θα  βελτιώσετε τις επικοινωνιακές ικανότητες των νέων µε αναπηρία ;  

6. Πώς θα αναπτύξετε την ικανότητα των νέων για πρωτοβουλία ;  

7. Πώς θα αναπτύξετε την υπευθυνότητα των νέων  

8. Πως θα βοηθήσετε τους νέους να αναπτύξουν καλές συµπεριφορές 

9. Πως θα αναπτυχθεί η ικανότητα των νέων για επίπονη προσπάθεια  

10. Πως θα αναπτυχθεί η τιµιότητα των νέων 

 

Τέλος περιγράφονται διαδικασίες και µοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων. 
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1. Γνωρίζοντας τους ανθρώπους µε τους οποίους δουλεύεις 

Από που ξεκινάω ? 

 πρώτο βήµα όταν ξεκινάς να δουλεύεις µε νέους ανθρώπους µε αναπηρία 

είναι να προσδιορίσεις τα ψυχολογικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. 

Γιατί πρέπει να τους γνωρίσω? 

 Πρέπει να τους γνωρίσεις γιατί η συνεργασία σου µε την οµάδα, εξαρτάται 

από τον τρόπο µε τον οποίο τους αντιλαµβάνεσαι και αυτό καθορίζει τον 

τρόπο µε τον οποίο σε αντιλαµβάνονται εκείνοι.   

Αν θέλεις να επηρεάσεις νέους ανθρώπους πρέπει να τους καταλάβεις.  Πρέπει να ξέρεις τι 

να περιµένεις από αυτούς και πως να τους µιλήσεις.  

Τι είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξω?   

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να καταλάβεις την αναπηρία τους. Πρέπει να καταλάβεις τους 

περιορισµούς στη συµπεριφορά τους που οφείλεται στην συγκεκριµένη αναπηρία.  

Πρέπει να καταλάβεις τι τους αρέσει και τι όχι. Πρέπει να ξέρεις τι περιµένουν από 

εσένα. Πρέπει να γνωρίζεις το πώς αισθάνονται. Πρέπει να ξέρεις τι κίνδυνοι µπορεί να 

προκύπτουν για στην ασφάλειά τους. Πρέπει να ξέρεις πόσα γνωρίζουν. 

Πώς τα µαθαίνω όλα αυτά? 

 Χρησιµοποίησε την προηγούµενή σου εµπειρία, θυµήσου τη συµπεριφορά παρόµοιων 

οµάδων µε τις οποίες είχες δουλέψει στο παρελθόν. Μπορείς να διαβάσει βιβλιογραφία 

που αναφέρεται σε µαθησιακές ιδιαιτερότητες. Πρέπει να µιλήσει µε όσους ήδη 

γνωρίζουν τους νέους. Μπορεί να πρέπει  να διαβάσεις µια αναφορά σχετικά µε το κάθε 

άτοµο Μπορεί να τους παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια µιας δραστηριότητας Μπορείς 

να µιλήσεις µε όσους τους φροντίζουν – εργάζονται ήδη µαζί τους.  

 

 

 

 

Άσκηση αυταξιολόγησης  1: Πόσο καλά γνωρίζεις τους νέους  που δουλεύεις µαζί τους ; Φέρε στο νου σου 2 
νέους και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις 

• ποιο είναι το αγαπηµένο τους χρώµα, οµάδα, φαγητό κλπ  

• τι γνωρίζεις για την οικογένειά τους (πόσα αδέλφια έχουν, οικογενειακή κατάσταση κλπ) 
• γράψε ένα πρόβληµα  τους που οφείλεται στο είδος της αναπηρίας τους και που οι ίδιοι έχουν 

διατυπώσει  
• ανέφερε 2-3 κοντινά τους πρόσωπα – φίλους ή κάποιες δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου ή hobby 

που έχουν 
• περιέγραψε µε λίγα λόγια τι γνωρίζουν εκείνοι για σένα και τη ζωή σου 

Αφού ολοκληρώσεις τις απαντήσεις σου  κάλεσέ τους ατοµικά και συζήτησε τες µαζί τους.  

Τελικά τους γνωρίζεις αρκετά ?  
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2. Ποιές είναι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες?  

Λοιπόν, έχεις µιλήσει µε όλους τους εµπλεκόµενους και γνωρίζεις ποιά είναι τα 

χαρακτηριστικά του κάθε ατόµου µε το οποίο θα δουλέψεις. Το επόµενο βήµα που 

προτείνουµε είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών  

Ποιές είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ανθρώπων µε αναπηρία? 

Όταν λέµε ‘εκπαιδευτικές ανάγκες’ των ανθρώπων µε αναπηρία αναφερόµαστε 

σε χαρακτηριστικά σχετιζόµενα µε το χαρακτήρα τους, ατοµικές και οµαδικές 

ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει το άτοµο  µε σκοπό να γίνει ανεξάρτητο και για να 

µπορέσει  να αναπτύξει αρµονικές σχέσεις µε άλλους ανθρώπους.  Για παράδειγµα οι νέοι 

µπορεί να πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα να δουλεύουν ως µέλη µιας οµάδας µε σκοπό 

να πετύχουν το στόχο τους. Μπορεί να πρέπει να ξέρουν πως να ακούνε τους άλλους, πως να 

εµπλέκονται σε έναν εποικοδοµητικό διάλογο, πως να επικοινωνούν τις σκέψεις τους σε µια 

οµάδα κλπ.  

Γιατί όµως να ανακαλύψουµε αυτές τις ανάγκες? 

 Πρέπει να καταλάβεις τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων ανθρώπων µε τους οποίους 

θα δουλέψεις γιατί θέλεις να σχεδιάσεις και προετοιµάσεις τους στόχους των 

δραστηριοτήτων. Κάθε φορά πριν ξεκινήσεις κάποιο πρόγραµµα ή ακόµη και συνεδρία 

πρέπει να σκέφτεσαι πρώτα: τι είναι αυτό που θέλω να πετύχω? Τι χρειάζεται αυτοί οι 

νέοι άνθρωποι να αναπτύξουν?  

 

Πώς θα  βρείς αυτές τις ανάγκες? 

 Μπορείς να προσδιορίσεις τις εκπαιδευτικές ανάγκες µε πολλούς τρόπους: 

- Μίλησε µε τους γονείς και όσους τους φροντίζουν τους νέους και µάθε τι πιστεύουν.  

- Παρατήρησε και µίλησε µε τους νέους µε αναπηρία και θα γίνει προφανές το τι 

πρέπει να αναπτύξουν. 

- Μίλησε µε τους πιο πεπειραµένους συνεργάτες σου, αυτοί θα είναι σε θέση να σου 

πουν, υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στους νέους ανθρώπους µε αναπηρία.  
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Πως να χρησιµοποιήσεις αυτή τη γνώση? 

 Όταν είναι ξεκάθαρο ποιές ικανότητες ή χαρακτηριστικά σκοπεύεις να εξελίξεις, τότε 

το επόµενο βήµα είναι να κάνεις χρήση αυτής της γνώσης. Αυτό βασικά σηµαίνει να  

λογικά: 

- καταλαβαίνεις ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των νέων ανθρώπων µε τους οποίους 

δουλεύεις 

- Καταλαβαίνει τι χρειάζεται να αναπτύξουν 

- Ξέρεις τις επιπτώσεις που έχουν  συγκεκριµένες δραστηριότητες (πχ ο αθλητισµός)  

- Ξέρεις τι πόρους έχεις, από άποψη χρηµάτων, εγκαταστάσεων, ανθρωπίνου 

δυναµικού, χρόνου και εξοπλισµού 

Η αποστολή σου είναι τώρα το να οργανώσεις αυτές τις δραστηριότητες. Πριν όµως 

φτάσεις εκεί διάβασε το κείµενο που αφορά τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών που 

αναλαµβάνουν  τα ΚΕ∆Υ. Τι είδους ανάγκες πιστεύεις ότι αξιολογούνται; Αν θέλεις έλα σε 

επαφή µε το αρµόδιο για τη περιοχή σου ΚΕ∆Υ και ρώτησε για τον τρόπο και το είδος της 

διερεύνησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ - 4.2 Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης & Υποστήριξης Ατόµων µε Αναπηρία / 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Κ.∆.Α.Υ.). 

…Ανίχνευση πιθανών εκπαιδευτικών αναγκών στους µαθητές-παραποµπή για αξιολόγηση: 
- Το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.∆.Α.Υ., σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους των 
διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης, τους συµβούλους ειδικής αγωγής, τους συµβούλους προσχολικής, 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς των Σ.Μ.Ε.Α. και των άλλων σχολείων 
προγραµµατίζει και διεξάγει, κατ’ έτος, έρευνα, τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο, στο σύνολο του µαθητικού 
πληθυσµού της περιφέρειάς του. Σκοπός αυτών των ερευνών είναι ο εντοπισµός πιθανών ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών στους µαθητές και η έγκαιρη διάγνωση -αξιολόγηση και παρέµβαση. 
- Οι µαθητές, για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι εµπίπτουν στις κατηγορίες των ατόµων µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, καταγράφονται στο αρχείο του Κ.∆.Α.Υ. και, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς τους και 
τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεµόνων ή των ασκούντων τη γονική µέριµνα, παραπέµπονται για περαιτέρω 
αξιολόγηση. 
- Τα Κ.∆.Α.Υ. εκτός από τους µαθητές, των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν από την ανίχνευση 
που διεξάγουν, υποχρεούνται να αξιολογούν και τους µαθητές που παραπέµπονται από σχολικές µονάδες µε τη 
σύµφωνη γνώµη του γονέα, καθώς και άλλα παιδιά µετά από αίτηµα του γονέα ή του κηδεµόνα ή του ασκούντος τη 
γονική µέριµνα… 
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3. Τι πρέπει να γνωρίζεις για να οργανώσεις µια δραστηριότητα? 

Τώρα που έχεις καλή κατανόηση των χαρακτηριστικών των νέων µε αναπηρία, 

ξέρεις τι πρέπει να αναπτύξουν, ξέρεις πόσο χρόνο και τι πόρους έχεις. Το επόµενο βήµα 

σου είναι να οργανώσεις δραστηριότητες.  

Ποιές είναι όµως οι οργανωτικές απαιτήσεις όταν δουλεύεις µε νέους ανθρώπους µε 

αναπηρία? 

 

Λέγοντας οργανωτικές απαιτήσεις εννοούµε τι χρειάζεται να ξέρεις για το µέγεθος 

της οµάδας, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που θα δουλέψεις, ποια µοντέλα ηγεσίας 

θα ακολουθήσεις, ποιές µεθόδους επίβλεψης θα υπάρχουν εκεί ώστε οι δραστηριότητες να 

είναι ασφαλείς από σωµατικής και ψυχολογικής πλευράς. 

 Όταν οργανώνεις δραστηριότητες για και µε νέους ανθρώπους µε αναπηρία είναι 

σηµαντικό να δουλεύεις σε στενή συνεργασία µε γονείς και φροντιστές. Ο τύπος των 

δραστηριοτήτων είναι στενά συνδεδεµένος µε το είδος της αναπηρίας. Ο οδηγός αυτός είναι 

σχεδιασµένος για ανθρώπους µε ελαφριά και µέση νοητική υστέρηση.  Όσοι δουλεύουν µε 

νέους µε «σοβαρές» ή πολλαπλές αναπηρίες, χρειάζονται εξειδίκευση και βαθιά κατανόηση 

του κάθε ατόµου. Η προσέγγιση σε αυτή τη περίπτωση είναι εξατοµικευµένη και χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής. 
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Μέγεθος οµάδας. 

 Το µέγεθος της οµάδας µε την οποία θα δουλέψεις είναι πολύ σηµαντικό και καθορίζει 

κατά πολύ  ποιές δραστηριότητες θα οργανώσεις. Βέβαια το µέγεθος εξαρτάται και από 

το είδος της δραστηριότητας, όµως  µια µεγάλη οµάδα δύσκολα συντονίζεται και θα 

πρέπει να αποφεύγεται στις περιπτώσεις (κυρίως) εξωτερικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων.  

Αν δουλεύεις µε νέους ανθρώπους που οικιοθελώς συµµετέχουν (βασική αρχή στη 

µη τυπική εκπαίδευση) στις δραστηριότητες το µέγεθος της οµάδας µπορεί να διακυµαίνεται 

από 2-3 το λιγότερο  έως 5-8 µικρά σε ηλικία παιδιά.  

Στη περίπτωση των ενηλίκων για εξωτερικά προγράµµατα µια οµάδα περίπου 8  

ατόµων και εφόσον το επιτρέπει το  είδος των δραστηριοτήτων είναι ο καλύτερος αριθµός. Σε 

αυτή τη περίπτωση µπορείς να χωρίσεις την οµάδα σε δύο ή τρείς µικρότερες και  το είδος 

της δραστηριότητας µπορεί να διαφοροποιηθεί σε επίπεδα δυσκολίας.  

Η επικοινωνία σε οµάδες µεγαλύτερες των 8 ατόµων γίνεται πιο δύσκολη. Κάποιοι 

εµψυχωτές χρησιµοποιούν το µέγεθος της οµάδας για να αυξήσουν τη δυσκολία ενός έργου. 

Ξεκίνησε µε µια οµάδα 3-4 ατόµων (για εξωτερικά προγράµµατα) και αύξησε το µέγεθός της 

όσο οι συµµετέχοντες  γίνονται ποιο ικανοί  στην επικοινωνία, στη τήρηση κανόνων και στη 

λήψη οµαδικών αποφάσεων.  

Περιβαλοντικά χαρακτηριστικά. 

Το περιβάλλον στο οποίο θα δουλέψεις παίζει καθοριστικό ρόλο στις δραστηριότητες 

που θα οργανώσεις 

- Αν οι δραστηριότητες οργανώνονται στα πλαίσια της τοπικής περιοχής – κοινότητας  

αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως προβλέψιµο (και ίσως όχι τόσο ενδιαφέρον από την 

πλευρά των νέων) 

- Αν οι δραστηριότητες διοργανώνονται εκτός της τοπικής περιοχής αλλά σε κάποιο 

κοντινό δάσος ή πάρκο, το περιβάλλον µπορεί πάλι να φαίνεται σχετικά οικείο σε 

κάποιους από τους νέους και µπορεί να θεωρηθεί ως σχετικά προβλέψιµο. Παρ’ όλα 

αυτά µια αξιολόγηση του κινδύνου θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν σε αυτή την 

περίπτωση. 

- Αν οι δραστηριότητες οργανωθούν σε κάποια περιοχή µακριά από εκεί που 

κατοικούν οι νέοι, αλλά σε ένα περιβάλλον που είναι οικείο στον εµψυχωτή, τότε 
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πρόκειται για µια πολύ καλή περίπτωση. Οι νέοι θα το θεωρήσουν ενδιαφέρον, το 

περιβάλλον παρέχει ερεθίσµατα και συγχρόνως ο εµψυχωτής έχει πλήρη έλεγχο της 

κατάστασης. 

- Αν οι δραστηριότητες οργανώνονται πολύ µακριά από το καθηµερινό περιβάλλον 

των νέων και σε ένα µέρος στη φύση που δεν είναι υπό τον έλεγχο του εµψυχωτή 

τότε το οργανωτικό έργο γίνεται πιο δύσκολο. Αυτού του είδους το περιβάλλον 

µπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον για τους νέους και µπορεί να δώσει το ιδανικό 

µέρος για να αναπτυχθούν ικανότητες και γνώσεις που είναι αδύνατον να µαθευτούν 

οπουδήποτε αλλού.  

 

 

 

 

 

 

 

Ηγεσία.  

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν αποφασίζεται ποιο µοντέλο 

ηγεσίας θα χρησιµοποιηθεί σε κάθε δραστηριότητα. Κάποια στοιχεία που πρέπει να σκεφτείς 

είναι τα εξής: 

- Τις ηλικίες των µελών της οµάδας (είναι η οµάδα οµοιογενής?). 

-  Υπάρχουν σηµαντικά εκπαιδευτικά προβλήµατα στην οµάδα? 

-  Υπάρχουν σηµαντικά θέµατα ασφάλειας? 

-  Υπάρχουν πιθανότητες να προωθηθεί η ανεξαρτησία των νέων ; 

-    Γνωρίζονται µεταξύ τους από πριν ή η οµάδα αποτελείται από άτοµα που δε γνωρίζονται 

µεταξύ τους? 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης 2:  

Είσαι ο (µόνος) εµψυχωτής µιας οµάδας 8  νέων που στα πλαίσια των προγραµµάτων ελευθέρου 

χρόνου θέλει να υλοποιήσει µια δραστηριότητα προστασίας του περιβάλλοντος. 

Παίρνοντας υπόψη σου τα παραπάνω που θα επέλεγες να υλοποιήσεις τη δραστηριότητα και 

πόσες µέρες θα διαρκούσε  και γιατί. Παρακάτω παραθέτουµε κάποιες πιθανές απαντήσεις που όµως δεν 

είσαι υποχρεωµένος να ακολουθήσεις  

Α. στην αυλή του σχολείου για µισή µέρα 

Β. στη κοντινή πλατεία για 2 ηµέρες 

Γ. στο νησί που γεννήθηκες  για ένα Σαββατοκύριακο  
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-    Ποιός είναι ο στόχος της εκπαιδευτικής ενότητας? Αν πρέπει να ενθαρρύνουµε τα µέλη να 

είναι περισσότερο πειθαρχηµένα, τότε πρέπει να χρησιµοποιήσουµε διαφορετική µέθοδο 

ηγεσίας από αυτήν που θα χρησιµοποιούσαµε αν θέλαµε να βελτιώσουµε το δυναµισµό τους.  

 

Μέθοδοι επίβλεψης – εποπτείας. 

 Κάποια στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν αποφασίζουµε για τις µεθόδους 

επίβλεψης: 

- Το πόσο το περιβάλλον που εργαζόµαστε θεωρείται προβλέψιµο, επικίνδυνο ή 

ενδιαφέρον και διεγερτικό 

- Τις εκπαιδευτικές ανάγκες της οµάδας  

- Τα χαρακτηριστικά των ατόµων που αποτελούν την οµάδα (αν έχουµε νέους µε  

κινητικές δυσκολίες τότε η επίβλεψη πρέπει να είναι προτεραιότητα) 

- Το περιβάλλον στο οποίο οργανώνουµε τις δραστηριότητες (ένα άγνωστο 

περιβάλλον συνήθως χρειάζεται στενή επίβλεψη αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που το 

άγνωστο περιβάλλον σε συνδυασµό µε περιορισµένη εποπτεία µπορεί εσκεµµένα να 

επιλεγούν γιατί αυτό µπορεί να εξελίξει το πνεύµα ανεξαρτησίας, κάτι που έχει 

τεράστια επίπτωση στους νέους µε αναπηρία).  

 

 

 

 

 

Σκεφτείτε 4 χαρακτηριστικά σηµεία επίβλεψης  - εποπτείας που θα χρησιµοποιούσατε 

σε µια δραστηριότητα όπως αυτή στη παραπάνω φωτογραφία (ισορροπία σε σκοινί 

ανάµεσα σε δύο δένδρα) 
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4.  Πώς να αναπτύξετε την ικανότητα των νέων στη συνεργατική δουλειά? 

Για τους νέους µε αναπηρία, είναι συχνά δύσκολο να δουλεύουν  σε οµάδα. Αυτό 

γίνεται και επειδή στο κλασικό εκπαιδευτικό σύστηµα ουδέποτε ενισχύθηκε αυτή η µορφή 

εργασίας. 

Το να δουλεύουν συνεργατικά είναι κάτι που µπορεί να διδαχθεί. Οι δραστηριότητες 

εξωτερικού χώρου (outdoor activities) έχουν αποδειχτεί ως πολύτιµη  βοήθεια για να 

δηµιουργηθεί αυτή η ικανότητα και τις συστήνουµε ανεπιφύλακτα. Μάλιστα ο απώτερος 

σκοπός αυτής της µαθησιακής διαδικασίας είναι το να ενταχθούν  οι νέοι και να δουλέψουν 

µαζί µε νέους χωρίς αναπηρία.  

Πώς θα αναπτύξετε την ικανότητα των νέων στη συνεργατική δουλειά, µέσα σε µια οµάδα? 

∆ίνοντας τον ορισµό. Ο εµψυχωτής µπορεί να ζητήσει από τους νέους να δώσουν οι ίδιοι τον 

ορισµό, να τους ακούσει και να καταλήξει µαζί τους σε συµπεράσµατα  όπως συνεργασία 

σηµαίνει να εργάζεσαι µαζί µε κάποιον για να πετύχεις ένα στόχο ή συνεργασία είναι να 

είσαι µέλος µιας οµάδας και να δουλεύετε όλοι µαζί για το καλό της .  

Το αντίθετο της οµαδικής δουλειάς είναι η ατοµική δουλειά, που κάποιες φορές 

µπορεί να είναι περισσότερο εποικοδοµητική ανάλογα µε τους στόχους. Αυτό δε πρέπει να 

παραγνωρίζεται επίσης, αλλά να επισηµαίνεται κατάλληλα στους νέους ότι  υπάρχουν στόχοι 

που επιτυγχάνονται πιο εύκολα ατοµικά  και άλλοι που µπορούν να επιτευχθούν µόνο από 

µια οµάδα και µέσα από τη συνεργασία. Μπορείτε να τους δώσετε µερικά στοιχεία για να 

οριστεί η συνεργασία - οµάδα: 

-  οµάδα σηµαίνει βοηθάει ο ένας τον άλλο, που σηµαίνει το προσέχεις το φίλο σου, να 

προσπαθείς να καταλάβεις τα συναισθήµατά και τις ανάγκες του /της και να του/της  

προσφέρεις τη δική σου ικανότητα ή υλικά.  

- οµάδα  σηµαίνει το να εµπιστεύεται ο ένας τον άλλον, να είσαι σίγουρος για την ικανότητα 

και το λόγο του/της. 

- Συνεργασία σηµαίνει το να µοιράζονται όλοι την προσπάθεια και την επιτυχία, η κάθε 

συµµετοχή µπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα µε τις ικανότητες του κάθε ατόµου. 

- Συνεργασία σηµαίνει το να παίρνονται αποφάσεις, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη γνώµη όλων 

των µελών.  
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Ο κύριος σκοπός αυτού του σταδίου είναι το να αποκτήσουν όλοι µια βαθιά κατανόηση της 

έννοιας της συνεργασίας.  

 

Αναγνωρίζοντας τις συµπεριφορές συνεργασίας.  

Το επόµενο βήµα στη µάθηση της συνεργασίας µπορεί να περιλαµβάνει δύο στρατηγικές.  

Α.  Παρατήρηση άλλων οµαδικών δραστηριοτήτων, και ανάλυση άλλων οµαδικών 
δραστηριοτήτων επικεντρώνοντας στη συνεργασία. 

Β.  Συµµετοχή σε δράσεις που υπονοούν την ύπαρξη συνεργασίας, ανάλυση της 
δραστηριότητας και έκφραση των συναισθηµάτων σχετικά µε την οµαδική συνεργασία 

Ο βασικός στόχος αυτού του σταδίου είναι το να µπορέσουν οι νέοι να αναγνωρίσουν µια 
συνεργατική δραστηριότητα. Η ικανότητα της αναγνώρισης δραστηριοτήτων στις οποίες η 
συνεργασία είναι σηµαντική, είναι µια ένδειξη για την επίτευξη της.  

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας:  
Μερικές χρήσιµες παρατηρήσεις  - ερωτήσεις για τους νέους και τον εµψυχωτή στο τέλος µιας 
δραστηριότητας που στόχο έχει την ανάπτυξη του οµαδικού πνεύµατος 

Έχουν δουλέψει σαν µια ‘δεµένη’ οµάδα? 

Έχουν βοηθήσει ο ένας τον άλλο?   Έχουν πάρει αποφάσεις µαζί? 

Έχουν µοιραστεί υλικά κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας? 

Έχουν όλοι συµµετάσχει στη δραστηριότητα? 

Ποιά ήταν τα οφέλη της συνεργασίας? 
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Ο εµψυχωτής πρέπει να ενθαρρύνει τους νέους να βρουν οι ίδιοι τα δυνατά και 

αδύνατα σηµεία τους και να χαρακτηρίσουν τους εαυτούς τους ως οµάδα. Ο εµψυχωτής 

µπορεί να ζητήσει από τους νέους µιας οµάδας να πετύχουν ένα στόχο µέσα από συνεργατική 

δουλειά. Η άλλη οµάδα µπορεί να τους βλέπει και να κριτικάρει τη δραστηριότητα.  

Μαθαίνοντας πως η συνεργασία κάνει καλό στο άτοµο. 

 Επιπλέον εξέλιξη της µάθησης της συνεργασίας µπορεί να επιτευχθεί µε την κατανόηση της 

ιδέας σε επίπεδο ‘αρχής’.  

Η στρατηγική που προτείνουµε είναι η εξής: συµµετοχή σε συνεργατικές 

δραστηριότητες, ανάλυση των δραστηριοτήτων, έκφραση των συναισθηµάτων και άντληση 

συµπερασµάτων µε σκοπό να βελτιωθεί η επόµενη συνεργατική δραστηριότητα.  

Ο σκοπός αυτού του σταδίου είναι το να µάθουν οι νέοι πως να προτείνουν κάποια 

‘αρχή’ για να ακολουθήσουν στην επόµενη δραστηριότητα.  

Ο εµψυχωτής µπορεί να ζητήσει από την οµάδα να οργανώσει µια πολύπλοκη για αυτούς 

δραστηριότητα.  

Ένα τέτοιο έργο προϋποθέτει πολλές συνεργατικές δραστηριότητες. Στο τέλος, ο 

εµψυχωτής µπορεί να ζητήσει από τους νέους να αναλύσουν τη δραστηριότητες, να 

ονοµάσουν τις πιο δύσκολες στιγµές και τις πιο διασκεδαστικές.  

Σε αυτό το σηµείο το πιο σηµαντικό πράγµα είναι το να αντλήσουν συµπεράσµατα 

και να τα χρησιµοποιήσουν για να προτείνουν την ‘αρχή’ της επόµενης δραστηριότητας. (για 

παράδειγµα: πρέπει να εµπιστευόµαστε ο ένας τον άλλον, πρέπει να αποφασίσουµε να 

ακούµε τις προτάσεις όλων, όλοι πρέπει να συµµετέχουν στη δραστηριότητα, όλοι πρέπει να 

έχουν γνώµη).  

 

Λύνοντας προσωπικά προβλήµατα µε τη συνεργατική εργασία 

 

Τέλος, η κοινωνική µάθηση είναι µια µέθοδος επίλυσης προβληµάτων. Για να διδάξει 

τη συνεργασία, ο εµψυχωτής πρέπει να δώσει στους νέους τη δυνατότητα να καταλάβουν πως 

η συνεργασία είναι ο πιο διασκεδαστικός και εποικοδοµητικός τρόπος επίλυσης κάποιον 

προβληµάτων.  

Συµβουλή:  
Βιντεοσκοπείστε µια οµαδική δραστηριότητα των νέων όπως για παράδειγµα ένα παιχνίδι 
ποδοσφαίρου. ∆είτε το µαζί τους. Συζητείστε για τη λειτουργία τους ως οµάδα. 
Επιβραβεύστε στοιχεία οµαδικότητας χωρίς να γίνετε επικριτικοί στο αντίθετο. 
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Η στρατηγική εδώ, είναι το να δώσεις δραστηριότητες που µπορεί να διεξαχθούν και 

ως συνεργατική δραστηριότητα και ως ατοµική. Ο εµψυχωτής µπορεί να δει αν προτιµούν τη 

συνεργασία ή όχι. Είναι πολύ σηµαντικό ο εµψυχωτής να δώσει στους νέους την ευκαιρία να 

οργανωθούν οι ίδιοι, ακόµη κι αν αυτό είναι µια χρονοβόρα διαδικασία στην αρχή. Τα 

αποτελέσµατα όµως θα είναι ιδιαίτερα επικερδή και πιστέψτε µε διασκεδαστικά για όλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ραστηριότητα: 
 
Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείµενο (µέρος της θεωρίας του   Vygotsky  που αναφέρεται 
και παραπάνω) διακρίνετε 4-5 βασικές ωφέλειες των νέων από τη συµµετοχή σε οµαδικές 
δραστηριότητες. 

Κυρίαρχο θέµα της θεωρητικής δουλειάς του είναι πως οι κοινωνικές συναναστροφές 

παίζουν βασικό ρόλο στην εξέλιξη της διανόησης. Χαρακτηριστικά έλεγε:ε.  (1978):  "Κάθε 

λειτουργία στην πολιτιστική εξέλιξη του παιδιού εµφανίζεται δύο φορές: πρώτα, στο 

κοινωνικό επίπεδο, και κατόπι στο προσωπικό επίπεδο. Πρώτα, µεταξύ ανθρώπων 

(interpsychological) και µετά µέσα στο παιδί (intrapsychological)¨.  

Μια δεύτερη πλευρά της θεωρίας του Vygotsky είναι η ιδέα πως η πιθανότητα για 

γνωστική εξέλιξη εξαρτάται από τη «ζώνη άµεση εξέλιξης»  (zone of proximal 

development) (ZPD), ένα επίπεδο εξέλιξης που κατακτάται όταν τα παιδιά αρχίζουν να 

έχουν κοινωνική συµπεριφορά. Η πλήρης εξέλιξη του ZPD εξαρτάται από την πλήρη 

κοινωνική συναναστροφή. Το σύνολο των ικανοτήτων που µπορεί να εξελιχθεί µε τη 

βοήθεια του ενηλίκου ή µε τη συνεργασία των συνοµήλικων, υπερβαίνει αυτά που µπορεί 

να κατακτήσει µόνο του.  
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5. Πώς θα βελτιώσετε τις επικοινωνιακές ικανότητες των νέων µε αναπηρίες ? 

  Για να πετύχουµε το στόχο, οι νέοι µε αναπηρία να γίνουν ανεξάρτητοι και να 

ενταχθούν  στην κοινωνία, οι οµαδικές  δραστηριότητες παίζουν σηµαντικό ρόλο.  

Οι νέοι µε αναπηρία χρειάζεται να µάθουν πότε να µιλούν και να ακούν, πότε να σωπαίνουν, 

πότε να κάνουν ερωτήσεις και πως να αντιδρούν σε ερωτήσεις, πως να διατυπώνουν ή πως να 

απαντούν σε µια ερώτηση, πως να µεταφράζουν τις χειρονοµίες των άλλων και τις εκφράσεις 

του προσώπου τους. Όλα αυτά µπορούν να να τα µάθουν πολύ αποτελεσµατικά µέσα από 

δραστηριότητες µη τυπικής εκπαίδευσης που στοχεύουν  στο να προωθήσουν και 

ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους να επικοινωνούν καλύτερα.  

 

 

Πώς θα βελτιωθούν οι επικοινωνιακές ικανότητες των νέων µε αναπηρία?  

Προσδιορισµός του νοήµατος  της επικοινωνίας. 

Ο εµψυχωτής πρέπει να συζητήσει µε  τους νέους και να ορίσουν και εξηγήσουν το 

νόηµα την έννοιας. Πρέπει να ακούσουν µε προσοχή και να συµπληρώσουν τον όρο της 

έννοιας.  

Ως  επικοινωνία µπορεί να οριστεί ως η διαδικασία µεταφοράς πληροφοριών από ένα 

άτοµο σε ένα άλλο άτοµο ή οµάδα. Για πολλούς ανθρώπους, επικοινωνία σηµαίνει το να 

µιλάω και να µπορώ να επικοινωνήσω µε µηνύµατα. 
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 Οι εµψυχωτές πρέπει να ρίξουν φως στις κρυφές πλευρές αυτής της διαδικασίας και 

να τους γνωστοποιήσουν τη σηµασία της  για την ζωή µας.   

Μερικές χρήσιµες πληροφορίες που πρέπει να περάσουµε στους νέους µέσα από 

δραστηριότητες, παιχνίδια κλπ είναι: 

-    Επικοινωνία σηµαίνει το να δίνω πληροφορίες µε σκοπό να τις λάβει και να τις 

κατανοήσει ο άλλος 

- Τα µηνύµατα που περιέχουν πληροφορίες µπορεί να είναι ή να µην είναι λεκτικά. 

- Οι πληροφορίες µπορεί να µεταδοθούν µε κινήσεις του σώµατος, χειρονοµίες, 

εκφράσεις του προσώπου, στάσεις του σώµατος κλπ.  

- Τα περισσότερα µηνύµατα και πληροφορίες που ανταλλάσσουµε δεν είναι λεκτικά.  

- Λέξεις κλειδιά για την επικοινωνία είναι αποστολέας, µήνυµα, αποδέκτης, 

πληροφορία  παραλήπτης, ποµπός, δέκτης κλπ 

-  ∆ιαβιβαστής (ποµπός) µηνυµάτων  µπορεί να είναι άτοµο ή οµάδα.  

-  Οι πληροφορίες µπορούν να διαβιβαστούν λεκτικά ή εξωλεκτικά (στάση σώµατος 

κλπ). 

-    Ένας δέκτης µπορεί να είναι άτοµο ή οµάδα. 

 

  

 

 

 

Το εισαγωγικό µέρος ορισµένων δραστηριοτήτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

συζήτηση και καθορισµό επικοινωνίας. 

Ο εµψυχωτής πρέπει να ενθαρρύνει τους νέους και να συζητήσει την επικοινωνία. 

Στόχος αυτού του σταδίου είναι να κεντρίσει  προσοχή τους και να τους κάνει κοινωνούς των 

Μερικές πρακτικές ερωτήσεις για ποιοτική επικοινωνία που πρέπει να έχω υπόψη µου  είναι: 

� ξέρω τι θέλω να διαβιβάσω, να αναγγείλω, να συµβουλεύσω, να προειδοποιήσω, να εξηγήσω;   

� Ξέρω σε ποιούς θέλω να διαβιβάσω το µήνυµα ; Είναι η κατάλληλη στιγµή; Ακούγοµαι; Είναι 

αυτό ο κατάλληλος τρόπος να διαβιβάσω;  

� Ξέρω πώς να λαµβάνω τα µηνύµατα των νέων (λεκτικά και µη), έχω τη προσοχή µου σε αυτά 

που θέλει να µου πεί το άτοµο?  

� αφήνω το νέο να ολοκληρώσει αυτό που λέει? 
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εννοιών που θα προσεγγίσει. Πριν προχωρήσει στο ίδιο το πρόγραµµα καλό είναι να 

συζητήσει µαζί τους για τους τρόπους και τα µέσα επικοινωνίας. 

 

 

 

Το επόµενο βήµα µας είναι να  διδάξουµε τους νέους να διαχωρίζουν τι είναι καλή 

επικοινωνία και τι κακή. Πρακτικά τους οδηγούµε στο να γίνονται πιο σαφείς, να 

διατυπώνουν επιθυµίες και απόψεις, να εκφράζονται. Ο εµψυχωτής προκειµένου να πετύχει 

αυτά µπορεί να χρησιµοποιήσει δύο στρατηγικές:  

• Παρατηρείστε δραστηριότητες άλλων εστιάζοντας στο τοµέα της επικοινωνίας. 

καταγράψτε τεχνικές και σηµεία που βρίσκετε αποτελεσµατικά και σας ταιριάζουν. 

∆ώστε έµφαση στα µη λεκτικά µηνύµατα και στις αντιδράσεις των νέων. 

• Οργανώστε ή συµµετέχετε σε υπαίθριες δραστηριότητες σχετικές µε την επικοινωνία 

και τα συναισθήµατα.  οι δραστηριότητες  µπορεί να είναι παιχνίδια καθώς επίσης 

και σ επίλυση προβληµάτων. Προσπαθήστε οι νέοι µέσα από τις δραστηριότητες να 

εκφράζουν συναισθήµατα και απόψεις σχετικές µε το πώς µεταδίδουµε ένα µήνυµα ή 

µια πληροφορία, σε ποιον µεταδίδουµε τι και σε ποιον όχι,  γιατί είναι σηµαντικό να 

µεταδίδουν το σωστό µήνυµα µε το σωστό τρόπο κλπ.  

Αυτού του είδους οι δραστηριότητες κινητοποιούν το ενδιαφέρον των νέων για 

θέµατα επικοινωνίας κάνοντάς τους να προσέχουν τον τρόπο και το είδος µεταφοράς 

µηνυµάτων ανεξάρτητα από την αναπηρία ή τα λοιπά προβλήµατά τους.  

 

 

 

 

Μερικοί τρόποι για να αναπτυχθούν οι ικανότητες επικοινωνίας µέσα από τη κοινωνική 
µάθηση είναι: 

� Προτείνοντας δραστηριότητες επίλυσης προβλήµατος που έχουν ψηλό ποσοστό 

επικοινωνίας 

Ερώτηση:  
Με ποιο τρόπο ενηµερώνετε τους νέους που συµµετέχουν στα προγράµµατά σας? 

Ελέγχετε αν έχουν κατανοήσει τα µηνύµατά σας ? 

Επισήµανση 

Να έχετε πάντα υπόψη σας ότι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσετε τις ικανότητες 

επικοινωνίας των νέων είναι η ενεργή συµµετοχή τους σε δραστηριότητες συνεργασίας 
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� Κατά τη διάρκεια των διάφορων υπαίθριων δραστηριοτήτων οι εµψυχωτές µπορούν 

να ζητήσουν από τους νέους για να επικοινωνήσουν χωρίς λέξεις (ως παιχνίδι) µόνο 

µε τη χρησιµοποίηση των χειρονοµιών - νοηµάτων. 

� ∆ιακόψτε τη δραστηριότητα που υλοποιείτε κατά καιρούς και ζητείστε από τους 

νέους να σας πουν τι κατάλαβαν από αυτό που είπατε εσείς ή κάποιος άλλος. 

Παρακινείστε τους να σας διακόπτουν όταν δεν καταλαβαίνουν. 

� Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών (όταν συνήθως οι περισσότεροι απορροφώνται 

στην επικοινωνία και ο έλεγχος µικραίνει) ο εµψυχωτής µπορεί να σταµατήσει τη 

δραστηριότητα για µερικά λίγα δευτερόλεπτα και να αξιολογήσει. 

 

Session 6: How to develop young people's ability to manifest initiative? 
For the young disabled people, especially those whose psychological faculties are very good, 
there is a strong need to learn how to become more assertive and how to manifest initiative.  

 

6. Πώς θα αναπτύξετε την ικανότητα των νέων για πρωτοβουλία ;  

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι  ιδιότητες όπως η πρωτοβουλία είναι έµφυτες  αλλά 

υπάρχουν στοιχεία ότι σε ένα µεγάλο µέρος µπορούµε να µάθουµε να γινόµαστε πιο ενεργοί - 

δραστήριοι και να υιοθετούµε µια δυναµική στάση στη ζωή µας. Τα ίδια µε τα παραπάνω 

καταδεικνύουν έρευνες που έχουν γίνει σε άτοµα µε νοητική υστέρηση. Αν θέλουµε  τους 

νέους  ανεξάρτητους και ικανούς να πάρουν στα χέρια τους τη ζωή τους, πρέπει να τους 

διδάξουµε.  

Πώς όµως θα αναπτυχθεί η ικανότητα των µαθητών, νέων κλπ να αναπτύσσουν 

πρωτοβουλία και δηµιουργικότητα;  Ξεκινάµε  διευκρινίζοντας τον όρο. Οι εµψυχωτές 

µπορούν να ζητήσουν από τους νέους για να δηλώσουν την άποψή τους σχετικά µε το τι 

σηµαίνει γι αυτούς η έξη πρωτοβουλία. Πρέπει να ακούσουν προσεκτικά και να σηµειώσουν 

ιδέες απόψεις κλπ. Μπορούν να δώσουν και παραδείγµατα. 

 Πρωτοβουλία είναι η ετοιµότητα να γίνει  ένα πρώτο βήµα σε µια διαδικασία. Το 
αντίθετο της πρωτοβουλίας είναι η αδράνεια ή η παθητικότητα.  

Μερικές σκέψεις χρήσιµες στον καθορισµό της έννοιας της πρωτοβουλίας από τον 
εµψυχωτή  είναι:  

- Πρωτοβουλία είναι  να είσαι πρόθυµος να βελτιώσεις τον κόσµο γύρω σου, να τον 

κάνεις καλύτερο 

- Πρωτοβουλία σηµαίνει να νιώθεις άνετα και όµορφα γι αυτό που είσαι και κάνεις 

∆ραστηριότητα: 
Θυµάστε το  ¨χαλασµένο τηλέφωνο¨ το παλιό αγαπηµένο παιχνίδι ? µη διστάσετε να το 
χρησιµοποιήσετε κατά κόρον. Βελτιώνει την επικοινωνία, επισηµαίνει προβλήµατα – παράσιτα 
και θορύβους ενώ συµβάλλει στη ψυχαγωγία και το καλό κλίµα στην οµάδα 
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- Πρωτοβουλία σηµαίνει να καταλαβαίνεις καθαρά τι γίνεται τριγύρω σου 

- Πρωτοβουλία σηµαίνει να προσπαθείς να κάνεις τα το καλύτερο χωρίς να φοβάσαι 

την αποτυχία 

- Πρωτοβουλία σηµαίνει να παίρνεις υπόψη σου τους κινδύνους γι αυτό που κάνεις και 

προβλέπεις τις επιπτώσεις του. 

Ο εµψυχωτής  πρέπει να εξηγήσει στους νέους ότι η πρωτοβουλία µπορεί να οδηγήσει το 

άτοµο στην επιτυχία των στόχων του  σε όλα τα είδη δραστηριοτήτων. Επίσης  µια οµάδα την 

οποία χαρακτηρίζει ένας υψηλός βαθµός πρωτοβουλίας είναι πιθανότερο  να επιτύχει.  

Οι νέοι πρέπει να ενθαρρυνθούν  να σκεφτούν για την έννοια της λέξης και να 

συζητήσουν τι υπονοεί η πρωτοβουλία. Μπορούν να κληθούν να δηµιουργήσουν  αφίσες ή 

κατασκευές µε θέµα τη λέξη. Ο κύριος σκοπός αυτού του σταδίου είναι να κεντριστεί η 

προσοχή τους και να επιτραπεί η εκµάθηση αυτής της έννοιας. Το επόµενο στάδιο 

σχεδιάζεται για να διδάξει στους νέους συµπεριφορές πρωτοβουλίας. 

Η ολοκλήρωση µιας δραστηριότητας είναι µια καλή ευκαιρία  για  να αναλυθούν και να 

συζητηθούν οι συµπεριφορές και οι ενέργειές τους. Οι νέοι πρέπει να ενθαρρυνθούν για να 

σκεφτούν, να µιλήσουν και να εκφράσουν τα συναισθήµατα που αναφέρονται στις 

συµπεριφορές τους και τις συµπεριφορές των φίλων τους.  

Μερικές ερωτήσεις που µπορούν να τεθούν σε αυτή τη φάση είναι: 

� Έχουν παρουσιάσει ενδιαφέρον για την επίλυση  προβληµάτων της οµάδας;  

� καταλαβαίνουν την κατάσταση γύρω από τους; είχαν εµπιστοσύνη στον εαυτό 

τους και στους άλλους;   

� Προετοιµάστηκαν για πιθανό  κίνδυνο στην έναρξη της δραστηριότητας; Γιατί 

είναι η λήψη της πρωτοβουλίας δύσκολη;  

� Ποια ήταν τα κέρδη της λήψης της πρωτοβουλίας  για το άτοµο και για την 

οµάδα;  

 

 

 

 

∆ραστηριότητα: 

∆ώστε µια ιδέα για µια οµαδική κατασκευή, ορίστε κάποιους υπεύθυνους και προφασιστείτε ότι 

πρέπει  να φύγετε για λίγο. Αφήστε τους νέους να ολοκληρώσουν κάποια µέρη χωρίς τη παρουσία 

σας.  

Προοδευτικά αυξείστε αρµοδιότητες και όγκο εργασίας.  

Επιβραβεύστε την όποια θετική προσπάθεια πρωτοβουλία και αγνοήστε λάθη ή παθητικότητα. 

Να είστε σίγουροι ότι χρειάζεται χρόνος και µην απογοητεύεστε στην αρχή. 
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Όλες αυτές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους 

νέους να µάθουν και να αναπτύξουν την ικανότητα πρωτοβουλίας. 

 Όταν υλοποιείτε µια δραστηριότητα στην οποία θέλετε να τονίσετε το τοµέα της 

πρωτοβουλίας µη ξεχνάτε να αξιολογείτε  σε όλες τις φάσεις, να υποκινείτε την ενεργή 

συµµετοχή των νέων και να αναζητάτε τρόπους µε τους οποίους θα ¨φορτώσετε¨ ευθύνες και 

αρµοδιότητες στα µέλη τονίζοντας τους την εµπιστοσύνη σας.  

Η  ανάπτυξη της πρωτοβουλίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε νέους µε αναπηρία λόγω της 

χαµηλής αυτοεκτίµησης που συνήθως του χαρακτηρίζει. Σε αυτό το στάδιο σκοπός µας είναι 

να ενθαρρύνουµε  τους νέους για να συµµετέχουν σε δραστηριότητες και να αναπτύξουν 

πρωτοβουλίες. Πρέπει  να πειστούν ότι η πρωτοβουλία µπορεί να φέρει την επιτυχία για τους 

ίδιους και για την οµάδα. Ως εµψυχωτές οφείλουµε να : 

� υπογραµµίζουµε κάθε πρωτοβουλία και να την επιβραβεύουµε άσχετα µε το βαθµό 
επιτυχίας της  

� να οργανώνουµε τις δραστηριότητες κατά τέτοιο τρόπο ώστε µπορούν οι νέοι να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες. 

�  Κάθε φορά που η πρωτοβουλία φέρνει επιτυχία,  η συµπεριφορά ενθαρρύνεται για 
να επαναληφθεί.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυταξιολόγηση, 
 
Πόσο ενισχύετε τη πρωτοβουλία? 
 Παρακολουθείστε µια βιντεοσκοπηµένη δραστηριότητα και αναρωτηθείτε, ποια από τα 
σηµεία της που εσείς υλοποιήσατε  µπορούσατε να είχατε ενθαρρύνει τους νέους να 
αναλάβουν. 
Μη σκεφτόσαστε λάθη που κάνατε, αλλά βελτιώσεις που µπορείτε να κάνετε στο µέλλον. 
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7. Πώς θα αναπτύξετε την υπευθυνότητα των νέων  

Κυρίαρχη είναι στις µέρες µας και παλαιότερα η ιδέα  ότι λόγω των περιορισµένων 
ικανοτήτων τους οι νέοι µε αναπηρία έχουν περιορισµένες ευθύνες.  

Αυτή η στάση απέναντι τους είχε καταστρεπτική επίδραση στο τοµέα της ανάληψης 
ενηλίκων ρόλων αλλά και στο τοµέα ανάληψης του ελέγχου της ζωής τους. Οι νέοι µε 
αναπηρία µπορούν και πρέπει να έχουν ευθύνες ενηλίκων. Εµείς ως εµψυχωτές έχουµε το 
ρόλο να τους διδάξουµε τον τρόπο ανάληψης ευθυνών και να τους τις γνωστοποιήσουµε. 

Τι σηµαίνει όµως  ¨Ευθύνη¨  και πως αναπτύσσεται το αίσθηµα ευθύνης?  

Ο εµψυχωτής  µπορεί να ζητήσει από τους νέους  να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε 
«την ευθύνη», να ακούσει προσεκτικά και έπειτα να συµπληρώσει. 

 

 

  

 

Η ευθύνη είναι µια διακριτική ικανότητα που από το πρόσωπο που την έχει - αισθάνεται 
απαιτείται ή αναµένεται  να εκπληρώσει. 

 Το αντίθετο της είναι η ανευθυνότητα.  

Προκειµένου να ενισχυθεί η κατανόηση της  ο βοηθός µπορεί να χρησιµοποιήσει µερικές 

σκέψεις όπως: 

- ευθύνη σηµαίνει να έχεις σχέση και  να είσαι λογικός στα προβλήµατα τα ατοµικά 

και της οµάδας. 

-  ευθύνη σηµαίνει να καταλαβαίνεις  τα προβλήµατα της οµάδας και να προσπαθείς 

για τη λύση τους 

- ευθύνη σηµαίνει να ενεργείς σύµφωνα µε τους νόµους και τους ηθικούς κώδικες. 

-  ευθύνη σηµαίνει µια ενεργό τοποθέτηση – στάση που καθορίζει τη συµµετοχή πέρα 

και από την επίσηµη προσδοκία. 

- ευθύνη σηµαίνει επίσης  εµπιστοσύνη, αξιοπιστία, πίστη.  

Το εισαγωγικό µέρος ορισµένης δραστηριότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

συζητηθεί  και να καθοριστεί  ο όρος. Ο εµψυχωτής  πρέπει να ενθαρρύνει τους νέους σε 

σκέψεις και συζητήσεις για την ευθύνη.  

∆ραστηριότητα: 

Μιλείστε µε τους νέους για ευθύνες που έχουν στη καθηµερινότητά τους. Ταξινοµείστε 

ανάλογα µε το τοµέα (σπίτι, δουλειά, σχολείο, φίλους  κλπ) 
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Ο στόχος αυτού του σταδίου ήταν  να εστιάσουµε τη προσοχή των νέων στην έννοια 

της ευθύνης  και να διευκρινιστούν οι παράµετροι της.  Το επόµενο στάδιο  είναι η 

ενδυνάµωση των νέων να διακρίνουν συµπεριφορές υπευθυνότητας και ανευθυνότητας.  

∆ύο στρατηγικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να διευκολυνθεί η 

παραπάνω διάκριση: 

a. Παρατηρήστε µια  δραστηριότητα που υλοποιούν οι νέοι  και κατόπι 

συζητείστε µαζί τους και αναλύστε θέµατα όπως ποιος ήταν υπεύθυνος και 

γιατί, ποια συµπεριφορά – πράξη κρίνεται ως ανεπαρκώς υπεύθυνη κλπ. 

Γνωστοποιήστε  την έννοια της ευθύνης και των αντίστοιχων λέξεων και 

υποκινείστε σκέψεις και συζητήσεις γύρω από συµπεριφορές ευθύνης στην 

οµάδα και τη δραστηριότητα.  

b. Συµµετέχετε σε υπαίθριες δραστηριότητες, αναλύστε τη δραστηριότητα των 

µελών και ζητείστε τους να εκφράσουν  τα συναισθήµατα τους σχετικά µε την 

ευθύνη. 

Κάθε δραστηριότητα είναι κατάλληλη για να αναπτύξουµε το αίσθηµα 

ευθύνης των νέων. Μη διστάσετε λοιπόν να τους αναθέσετε αρµοδιότητες και 

υπευθυνότητες. Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση αρέσκονται σε ρόλους 

υπευθυνότητας.  

 

 

 

 

 

 

                

 Ένα σηµαντικό σηµείο στη συζήτηση µε τους νέους, είναι η σύνδεση της υπεύθυνης 

συµπεριφοράς µε την ωριµότητα. Ο εκθειασµός της υπεύθυνης συµπεριφοράς είναι µια καλή 

µέθοδος για να τους ενθαρρύνει στην υιοθέτηση σχετικής στάσης . Οι νέοι πρέπει να 

∆ραστηριότητα: 
∆ιοργανώστε µια ηµερήσια εκδροµή µε την οµάδα σας. Αναθέστε τη προετοιµασία της και την 
υλοποίησή της στους νέους. 
Ορίστε υπεύθυνο για: 

• το ποιοι θα συµµετέχουν 
• το τι θα πάρετε µαζί σας 
• την ενηµέρωση των µελών 
• το φαρµακείο 
• το µεσηµεριανό γεύµα 
• κλπ κλπ 

Συζητείστε µε το καθένα ξεχωριστά για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Τονίστε τη σηµασία του 
ρόλου του και κάντε τον να αισθανθεί ¨πολύτιµος¨.  
Μην αναµιχθείτε στην υλοποίηση εκτός αν καταστεί αναγκαίο… 
 
Μετά την εκδροµή συζητείστε σε οµάδα τα προβλήµατα που ανέκυψαν και τα συναισθήµατά τους. 
Αναθέστε τους µόνιµες υπευθυνότητες στην οµάδα. 
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γνωρίσουν ότι η ευθύνη µπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν ατοµικά και οµαδικά στους 

στόχους τους.  

 

 

 

 

 

 

Η αξιολόγηση µιας δραστηριότητας µπορεί να οργανωθεί ως παιχνίδι - ανταγωνισµός µεταξύ  

δύο οµάδων. Οι νέοι θα ενθαρρυνθούν  να αναλύσουν τις προσωπικές συµπεριφορές,  να 

εκφράσουν  συναισθήµατα  σχετικά µε  συγκεκριµένες ενέργειες υπευθυνότητας, εξηγώντας  

γιατί ενέργησαν µε έναν ορισµένο τρόπο. Οι νέοι µπορούν να κληθούν να αυτοαξιολογηθούν.  

Ο εµψυχωτής  πρέπει να τονίσει ότι αυξηµένη ευθύνη σχετίζεται και µε αυξηµένη αξία. 

Εµψυχώστε τους να αναπτύξουν ατοµικές δραστηριότητες µέσα από τις οποίες πηγάζεουν 

υπευθυνότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συµβουλή 

Ένα καλό θέµα για συζήτηση σε θέµατα υπευθυνότητας είναι τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να παίρνονται σε µια 

δραστηριότητα που συµµετέχουν οι νέοι. Για παράδειγµα επιλέξτε το µάθηµα της κολύµβησης και συζητείστε για 

τους κανόνες ασφαλείας  στη πισίνα καταγράφοντας τα λεχθέντα από τους νέους. 

Συζητείστε µαζί τους ποια είναι η υπεύθυνη συµπεριφορά στη πισίνα. 

 

∆ραστηριότητα: 
Οργανώστε µια ηµέρα µαγειρικής µε την οµάδα σας. Αναθέστε τους ευθύνες και αφήστε τους 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες και υπευθυνότητες. 
 
Καλή επιτυχία! 
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8. Πως θα βοηθήσετε τους νέους να αναπτύξουν καλές συµπεριφορές 

Μέσα στη διαδικασία εκπαίδευσης των νέων µε αναπηρία ώστε να καταστούν 
ανεξάρτητοι ιδιαίτερο ρόλο παίζει η εκµάθηση καλών συµπεριφορών. 

Οι νέοι µέσα από τις οµάδες που ανήκουν τείνουν γενικά να επιβάλουν στα µέλη 
τους τη τήρηση των κανόνων της οµάδας.  Εάν λοιπόν οι αξίες και οι συµπεριφορές  που 
προωθούνται µέσα στην οµάδα είναι «υγιείς» δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα, αν όµως η 
οµάδα, όπως συχνά συµβαίνει, προσπαθεί να επιβάλει και να ενθαρρύνει  συµπεριφορές που 
τους αποθαρρύνουν  στην έκφραση των ατοµικών τους απόψεων και στην υιοθέτηση υγιών 
συµπεριφορών τότε ο ρόλος του εµψυχωτή είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. 

Πώς θα αναπτύξουµε την ικανότητα των νέων να διακρίνουν και να επιλέγουν τη 
καλή συµπεριφορά?  Πριν από αυτό όµως ας επιχειρήσουµε το καθορισµό του όρου. Ο 
εµψυχωτής µπορεί να ζητήσει από τους νέους να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τη 
καλή συµπεριφορά, να τους ακούσει προσεκτικά και στο τέλος να συµπληρώσει.  

 Η καλή  συµπεριφορά των νέων είναι ένας γενικός όρος που χαρακτηρίζει  
συµπεριφορές που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 

 - Η συµπεριφορά των νέων πρέπει καθοδηγείται  - υιοθετείται από δικές τους 
αποφάσεις και όχι από πίεση. 

 - Η θέληση των νέων πρέπει καθορίζεται από τις ιδέες τους ως αποτέλεσµα των 
σκέψεών τους.  

- Οι νέοι πρέπει είναι σε θέση να προτείνουν τους στόχους, να προγραµµατίσουν µια 
δραστηριότητα και να την  ολοκληρώσουν.  

- καλή  συµπεριφορά σηµαίνει επίσης  ανεξαρτησία, αυτοπροσδιορισµό, αυτοέλεγχο 
και  δηµιουργικότητα. Οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ως άτοµο και ως 
ατοµική  συµβολή στο στόχο της οµάδας.  

Ο εµψυχωτής  πρέπει να τονίζει  στους νέους ότι η ύπαρξη µέρος µιας οµάδας δεν 
σηµαίνει ότι θα χάσει την ταυτότητά του ως άτοµο. 

Μερικές βασικές αρχές στην υιοθέτηση καλής συµπεριφοράς είναι: 

• να επιδεικνύετε πάντα τη καλή συµπεριφορά και να την υποδεικνύετε στους νέους. 

• κατά τη διάρκεια µιας δραστηριότητας διακόψτε την για να επισηµάνετε κάθε καλό 

στοιχείο, ζητήστε από την οµάδα να επευφηµήσει καλές συµπεριφορές και να 

αναφέρει παραδείγµατα.  

• να επιβραβεύετε πάντα τη καλή συµπεριφορά. όχι όµως υπερβολές. 

• Αποφύγετε να καυτηριάζετε τη κακή –ανάρµοστη συµπεριφορά. Εντοπίστε και 

αναφέρετέ την στην οµάδα χωρίς προσωπικές αναφορές. αν χρειάζεται δείτε ατοµικά 

το άτοµο µε την ανάρµοστη συµπεριφορά. 

• Καθιερώστε κίνητρα και αποφύγετε τιµωρίες κλπ.  
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∆ραστηριότητα 

∆ιαβάστε πάλι ένα µικρό κείµενο για το κοινωνικοποιητικό µοντέλο που αναφέρεται και παραπάνω. 

Συνδέστε το µε τα γραφόµενα για την ανάπτυξη  καλών συµπεριφορών. 

Κύριος  στόχος του κοινωνικοποιητικού µοντέλου είναι το να προετοιµάσει τους νέους ανθρώπους 

για το ρόλο τους στην κοινωνία των ενηλίκων και να τους ενθαρρύνει να εξερευνήσουν τις επιλογές και 

τις ευκαιρίες που µπορεί να υπάρχουν. Το κοινωνικοποιητικό µοντέλο µπορεί να αντιµετωπιστεί και ως 

«µοντέλο έλλειψης» κατά το οποίο οι νέοι άνθρωποι παρουσιάζονται να  έχουν ανάγκη καθοδήγησης και 

µειωµένες ικανότητες. Αυτή την έλλειψη φιλοδοξεί  η εκπαίδευση και η εν γένει  εργασία µαζί τους  

(youth work)  να ελαττώσει  ή εκµηδενίσει µε  διάφορους τρόπους. Ο Cockerill (1992), για παράδειγµα, 

υποστηρίζει πως κύρια θέµατα όπως η ενδυνάµωση και η ισότητα βασίζονται σε ένα ‘ελλειµµατικό 

µοντέλο’ και η δουλειά µε τους νέους συχνά  στοχεύσει σε µειονεκτούσες οµάδες. Έτσι µια τέτοια 

εργασία αντιµετωπίζεται συχνά ως «αποστολή σωτηρίας»  για τους µειονεκτούντες (Cockerill, 1992). Το 

µοντέλο κοινωνικοποίησης τέλος, τονίζει ιδιαίτερα τα προσωπικά οφέλη που συνδέονται µε την 

οργανωµένη χρήση του ελευθέρου χρόνου. 

Επιλέξτε µερικές µας συµπεριφορές µας ως ενήλικες και συζητείστε µε τους νέους της οµάδας σας. 
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9. Πως θα αναπτυχθεί η ικανότητα των νέων για επίπονη προσπάθεια  

 Πώς θα αναπτυχθεί η ικανότητα των νέων για επίπονη εργασία? 

  Συνήθως τα άτοµα µε νοητική υστέρηση απογοητεύονται εύκολα και εγκαταλείπουν 

τη προσπάθεια σε πράγµατα που δεν καταφέρνουν καλά. Η ανάπτυξη της δυνατότητας να 

υπερνικηθούν εµπόδια παρά τις προηγούµενες αποτυχίες είναι καίριο σηµείο στην 

εκπαίδευση των νέων µε αναπηρία  για να κερδίσουν την ανεξαρτησία και  τη κοινωνική τους 

ένταξη. 

  Η ανάπτυξη της δυνατότητας για επίπονη εργασία δεν είναι εύκολη. Εντούτοις, 
υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι η συµµετοχή σε δραστηριότητες φύσης αναπτύσσουν 
ικανότητες όπως η επιµονή. Επίσης όπως αναφέρουν διάφοροι ειδικοί της outdoor education 
δεξιότητες που αποκτούνται υπαίθρια να µπορούν µεταφερθούν και να χρησιµοποιηθούν στη 
πραγµατική ζωή.  

Πώς αναπτύσσεται όµως η «επιµονή στη προσπάθεια»;  

Καθορισµός του όρου. Η επιµονή στη προσπάθεια  είναι ένα γνώρισµα 
προσωπικότητας που κάνει τους ανθρώπους να συνεχίζουν τις ενέργειές τους ενάντια σε 
όλες τις δυσκολίες.  

Ο ρόλος του εµψυχωτή σε αυτή τη περίπτωση είναι να επισηµάνει στους νέους τη 
σηµασία του να µην εγκαταλείπουν τη προσπάθεια, να ολοκληρώνουν τις προσπάθειές τους, 
να συνεχίζουν ως την επίτευξη των στόχων τους. 

Βέβαια πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η επίπονη εργασία πρέπει να σχετίζεται µε 
σαφείς και λογικούς στόχους και καλό πρόγραµµα επίτευξης. Συνδέεται δε µε  την 
εργατικότητα και την υποµονή.  

 

 

 

 

 

Συµβουλή: 

 

Οργανώστε δραστηριότητες φύσης. 

Βοηθούν στην απόκτηση καλής φυσικής 

κατάστασης και συµβάλουν στην 

ικανότητα επίπονης εργασίας. 

Αυτοαξιολόγηση 

εσείς τι άνθρωπος είστε?  

δώστε 4 χαρακτηριστικά που διακρίνουν κάποιον που του αρέσει η επίπονη εργασία. 
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10. Πως θα αναπτυχθεί η τιµιότητα των νέων 

 

 

Μια από τις  ιδιότητες που είναι συνήθως παρούσες στις επιτυχηµένες  οµάδες και τις 
ακµάζουσες κοινωνίες είναι η ατοµική ροπή των µελών να συµπεριφερθούν ηθικά. Η 
τιµιότητα είναι βάση της κοινωνίας και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
οµάδων είτε αυτές είναι εργασίας, αθλητικές, ελευθέρου χρόνου κλπ. 

 Η κατανόηση των ηθικών  κανόνων, η τήρηση υποσχέσεων, η υπακοή σε κανόνες, η 
φιλαλήθεια, είναι µερικές από τις σηµαντικότερες συµπεριφορές που αναµένονται στη 
κοινωνία από κάθε άτοµο.  

Πώς όµως θα αναπτυχθεί  η τιµιότητα και η ακεραιότητα των νέων ; Ο καθορισµός του 
όρου πρέπει να είναι το πρώτο βήµα. Οι εµψυχωτές  µπορούν να ρωτήσουν τους νέους τι 
είναι αυτό που σκέφτονται όταν ακούν για «την τιµιότητα και την ακεραιότητα».  

Η τιµιότητα και η ακεραιότητα είναι µια από τη σηµαντικότερες αρχές που πρέπει να 
κυβερνήσει την αλληλεξάρτηση σε µια κοινωνία.  

Τιµιότητα: 

• Σηµαίνει να συµπεριφερθεί σύµφωνα µε νόµους και κανόνες.  
• Σηµαίνει τη συµφωνία µεταξύ των σκέψεων, των λέξεων και των ενεργειών. 
• Σηµαίνει να τηρήσουµε τις υποσχέσεις ενάντια στα εµπόδια.  
• Σηµαίνει να συµπεριφερθεί σύµφωνα µε τα ήθη της κοινωνίας.  
• Σηµαίνει να πει την αλήθεια ακόµα και όταν µπορεί να προκαλέσει την απόρριψη 

από άλλους και την τιµωρία.  

Οι αντίθετοι όροι είναι απιστία, έλλειψη ακεραιότητας που σηµαίνουν ότι κάποιος δεν τηρεί 
τους νόµους, τους κανόνες, τα λεγόµενα ή τις υποσχέσεις του. 

 

 

 

∆ραστηριότητα: 

Κλείνοντας  αυτό τον οδηγό των 10 βηµάτων στην ανάπτυξη προγραµµάτων µη τυπικής εκπαίδευσης, πόσα 

από τα παραπάνω τηρείτε? 

Καταγράψτε ποια από τα παραπάνω βήµατα συνήθως τηρείτε στην ανάπτυξη των προγραµµάτων σας και 

ποια όχι. Αυτό πιστεύουµε ότι θα είναι  µια καλή άσκηση αυτοαξιολόγησης. 
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Αξιολόγηση Προγραµµάτων µη τυπικής εκπαίδευσης.  

 

Σύµφωνα και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (1997)  οι αξιολογήσεις πρέπει να 

εµπεριέχουν και να χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα, ανάλυση, συστηµατοποίηση, 

ερευνητική θεµελίωση. Επίσης µέσω ποικίλων µεθόδων, πρέπει να αξιολογείται η 

σαφήνεια , η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων.   Τέλος (και 

κυριότερο όταν πρόκειται για µη τυπική εκπαίδευση), η αξιολόγηση πρέπει να είναι 

προσαρµοσµένη στις ανάγκες των συµµετεχόντων.  

 Ως προς το χρονικό σηµείο η αξιολόγηση µπορεί να διακρίνεται  σε αρχική, 

ενδιάµεση ή τελική, όπως και για καθηµερινή, περιοδική κλπ. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να 

υπάρχει και µι α µετα-αξιολόγηση σε χρονικό διάστηµα 3-6 µήνες µετά την λήξη της 

δραστηριότητας. Αυτό γίνεται για να εξετάσουµε το αν οι αλλαγές και τα αποτελέσµατα που  

επιδιώκαµε µε το πρόγραµµα διατηρούνται µε τη παρέλευση του χρόνου (αυτό κυρίως όταν 

στοχεύουµε στην αλλαγή στάσεων, παραδοχών κλπ). 

 Ένα άλλο σηµείο στο οποίο πρέπει να δίνεται σηµασία είναι στο είδος της 

αξιολόγησης. Όπως πρότεινε ο Μ. Scriven (1967), µπορούµε να κατατάξουµε τις 

αξιολογήσεις σε δύο κατηγορίες, την απολογιστική και την διαµορφωτική.  

Η απολογιστική χαρακτηρίζεται κυρίως από διατύπωση τελικών αποτελεσµάτων 

(κυρίως µετρήσιµα), τη τεκµηρίωση προτάσεων και τη σύγκριση (σε ποιότητα) µε άλλα 

προγράµµατα. Είναι κατάλληλη όταν πρέπει να κάνουµε έναν τελικό απολογισµό απόλυτα 

τεκµηριωµένο και όταν πρόκειται να απευθύνουµε τα αποτελέσµατα σε τρίτους φορείς. 

Η διαµορφωτική µε τη σειρά της διέπεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά τα οποία 

τη συνδέουν άµεσα µε τη µη τυπική εκπαίδευση: 

� Όχι στενά συνδεδεµένη µε το «µετρήσιµο» τελικό αποτέλεσµα, στοχεύει 

στην διαµόρφωση του προγράµµατος και τον επανασχεδιασµό βήµα µε βήµα 

� Ευέλικτη και προσαρµόσιµη αναδεικνύει πιθανές εναλλακτικές λύσεις 

στοχεύοντας µετρώντας κυρίως ποιοτικά στοιχεία 

� Εντοπίζει αποκλίσεις από τον αρχικό στόχο 

� Ευνοεί την αλληλεπίδραση και το διάλογο µεταξύ συµµετεχόντων και 

εκπαιδευτή – αξιολογητή 

Ένας άλλος τρόπος διάκρισης των τύπων της αξιολόγησης είναι ανάλογα µε τη θέση 

του αξιολογητή. Μπορεί δηλαδή να είναι εσωτερική ή εξωτερική. Βέβαια και στις δύο 

περιπτώσεις όταν πρόκειται για µη τυπική εκπαίδευση η συµµετοχικότητα των 

συµµετεχόντων στην αξιολόγηση πρέπει να είναι το βασικό στοιχείο. 
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Μοντέλα αξιολόγησης. Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο έχουν αναπτυχθεί µια σειρά 

από µοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η επιλογή και εφαρµογή ενός από 

αυτά ή και κάποιου άλλου εξαρτάται από τις συνθήκες, τη διάρκεια, την οµάδα στόχο, το 

είδος του προγράµµατος και το βαθµό συµµετοχής εκπαιδευοµένων και συντελεστών του 

προγράµµατος. 

 Τα γνωστότερα µοντέλα αξιολόγησης (Βεργίδης & Καραλής, 1999) είναι , 

� Η ανταποδοτική αξιολόγηση (Robert Stake), που βασίζεται στο τρίπτυχο, υπάρχουσα 

κατάσταση, παρέµβαση και τελικό αποτέλεσµα 

� To µοντέλο των 4 επιπέδων του Kirkpatrick που µελετά την ανταπόκριση στο 

πρόγραµµα, τη µάθηση, τη συµπεριφορά και τέλος το αποτέλεσµα 

� Το CIPP model το οποίο διατυπώθηκε πριν από 40 χρόνια περίπου από το 

Stufflebeam και το οποίο µε διάφορες αλλαγές και βελτιώσεις θεωρείται από τα 

πλέον έγκυρα. Βασίζεται στην αρχή του δηµιουργού του ότι ο βασικός λόγος της 

αξιολόγησης δεν είναι η απόδειξη αλλά η βελτίωση. Χωρίζεται σε 4 φάσεις, πρώτα 

είναι η φάση της αξιολόγησης του πλαισίου (οργανωτικό πλαίσιο, οµάδα στόχου, 

προβλήµατα, διερεύνηση αναγκών κλπ). Ακολουθεί η φάση της εισόδου  όπου 

µελετούνται στοιχεία όπως το χρονοδιάγραµµα, η εκτίµηση των δυνατοτήτων, η 

µελέτη παρόµοιων προγραµµάτων, ο προυπολογισµός, η διερεύνηση εναλλακτικών 

λύσεων. Η Τρίτη φάση, αυτή της αξιολόγησης της διαδικασίας , αφορά την 

παρακολούθηση, εποπτεία και συνεχή παρακολούθηση του προγράµµατος και 

στοχεύει τόσο στο να επανατροφοδοτεί συµµετέχοντες και εκπαιδευτές όσο και να 

διαµορφώνει τη συνέχεια. Η τελευταία φάση αυτού του µοντέλου είναι η φάση της 

αξιολόγησης του αποτελέσµατος.  Εδώ εκτιµάται και αναλύεται η αξία του 

αποτελέσµατος (και όχι απλά καταγράφεται το τελικό αποτέλεσµα) καθώς και οι 

θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του προγράµµατος. Στην ουσία η φάση αυτή δεν 

είναι παρά µια ενδιάµεση φάση αξιολόγησης για ένα νέο πρόγραµµα ή απλά για τη 

βελτίωση κάποιων παροµοίων.   

 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν τα παραπάνω αλλά και παίρνοντας υπόψη µας τις 

βασικές αρχές της µη τυπικής εκπαίδευσης ένα πρόγραµµα µη τυπικής εκπαίδευσης µε 

βάση το CIPP µοντέλο, θα µπορούσε να αξιολογηθεί στα παρακάτω στοιχεία – άξονες: 
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Άξονες αξιολόγησης 

φάση ∆ιερεύνηση - αξιολόγηση µέθοδος 

 
 
 
Πλαίσιο (context) 

� Έρχεται να καλύψει µια 
ανάγκη? 

� Είναι επίκαιρο? 
� Καλύπτει αδυναµίες του 

πεδίου της κλασσικής 
εκπαίδευσης? 

� Βασίζεται σε αξίες ? 
� Ταιριάζει µε τη φιλοσοφία του 

φορέα υλοποίησης? 
� Εκτίµηση ανταπόκρισης 

� Μελέτη αναγκών 
� ∆ιερευνητικά τεστ 
� Μελέτες 

περιπτώσεων 
� Συνεντεύξεις 
� ∆ελφική µέθοδος 
� Ανάλυση τεκµηρίων, 

ερευνών κλπ. 

 
Είσοδος (input) 

� Εκπονείται από 
πιστοποιηµένους εκπαιδευτές? 

� Σχεδιάζεται – διαµορφώνεται 
από κοινού µε τους 
συµµετέχοντες? 

� Περιλαµβάνει καινοτόµες 
µεθόδους µάθησης 
αποφεύγοντας τη 
παραδοσιακή µέθοδο? 

� Βασίζεται στην εθελοντική 
συµµετοχή των 
εκπαιδευοµένων?  

� Αναπτύσσει παραγωγικά 
προγράµµατα συµµετοχής? 

� Πιλοτικές εφαρµογές 
� Ανάλυση και 

υιοθέτηση καλών 
πρακτικών από άλλα 
προγράµµατα 

� Ποικιλία και 
καινοτοµία 

� Υιοθέτηση 
«µοδάτων» και 
δηµοφιλών 
αντικειµένων 

� Μελέτη διαθέσιµων 
πόρων 

 
 
 
 
 
∆ιαδικασία 
(process) 

� Ευελιξία, ελαστικότητα, 
διαλλακτικότητα 

� Προσαρµοστικότητα και 
επανασχεδιασµός 

� ∆ηµιουργεί ενδιαφέρον και 
προκαλεί συµµετοχή 

� Η µάθηση έρχεται µέσα από 
τη συµµετοχή και τη δράση 

� Μαθησιοκεντρικό, βασίζεται 
στις ανάγκες και τις ανησυχίες 
του συµµετέχοντα  

� Εµπεριέχει αποτυχίες και 
επιτυχίες 

� Προσδιορισµός πιθανών 
προβληµάτων, επίλυση, 
εναλλακτική λύση 

� Συνεργασία µε τους 
συµµετέχοντες 

� Καταγραφή 
δραστηριοτήτων 

 
 
Αποτέλεσµα 
(product) 

� Επήλθε αλλαγή σε γνώσεις, 
ικανότητες, στάσεις, 
συνύπαρξη µε άλλους ;  

� Συσχέτιση αρχικού 
σχεδιασµού, διαδικασίας και 
αποτελέσµατος 

� Αποτίµηση αξίας και 
πλεονεκτηµάτων του 
προγράµµατος 

� Μετα - αξιολόγηση 

� ∆ιαµόρφωση 
κριτηρίω τελικής 
αξιολόγησης 

� Καταγραφή 
εκτιµήσεων από 
φορείς 
χρηµατοδότησης 

� Ποιοτική και 
ποσοτική ανάλυση 
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Χαρακτηριστικά ενός καλού προγράµµατος µη τυπικής εκπαίδευσης. 

 

Υπάρχουν 10 βασικά σηµεία αρχές τα οποία αν ληφθούν υπόψη  µπορούν να 

βοηθήσουν στο σχεδιασµό ενός καλού προγράµµατος. Αυτά είναι: 

�  Μη ανταγωνιστικό.  Είναι βασικό το πρόγραµµα να µην ευνοεί τον ανταγωνισµό 

µεταξύ των συµµετεχόντων. Πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στις ατοµικές του 

ανάγκες και τη προσωπική βελτίωση και όχι στη νίκη – έπαθλο. 

� Ανοικτό για όλους.  Σε ένα σωστά σχεδιασµένο πρόγραµµα έχουν θέση όλοι οι 

συµµετέχοντες ανάλογα την ικανότητα και την επιθυµία τους. 

�  Σε εθελοντική βάση.  Η εθελοντική συµµετοχή είναι βασικό στοιχείο της επιτυχίας 

του προγράµµατος αλλά και της ενεργούς συµµετοχής του ατόµου. 

� Ευελιξία. Το πρόγραµµα φτιάχνεται σε συνεργασία µε τους νέους, υλοποιείται µε 

τρόπο τέτοιο που ταιριάζει στις ανάγκες τους και τροποποιείται ανάλογα µε τις 

συνθήκες. 

� Ισορροπηµένο. Η έννοια της ισορροπίας  έχει σχέση µε την επιλογή των 

δραστηριοτήτων. Πρέπει να υπάρχει ποικιλία δραστηριοτήτων, καθηκόντων, ρόλων 

σωστά και ισορροπηµένα µοιρασµένα µε τρόπο που να ευνοεί την συµµετοχή όλων 

στον ίδιο βαθµό. 

� Προοδευτικό. Το σχέδιο µας πρέπει να βασίζεται στις βασικές αρχές της µάθησης, 

να είναι προοδευτικά δυσκολότερο και να προχωρεί βήµα µε βήµα από το εύκολο 

στο δύσκολο. 

� Να εστιάζει στην επίτευξη προσωπικών στόχων. Οι στόχοι  είναι ατοµικοί αλλά 

και συνολικοί για την οµάδα. Πρέπει να τίθενται από την αρχή σε συνεργασία µε 

τους συµµετέχοντες και να είναι ρεαλιστικοί, εφικτοί και συγκεκριµένοι. 

� Να ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ. Η αξιολόγηση σε κάθε φάση είναι βασικό χαρακτηριστικό 

κάθε σχεδίου µη τυπικής εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται ξεχωριστά µε 

κάθε συµµετέχοντα αλλά και σε οµάδα και να εξετάζει όλες τις παραµέτρους και τα 

θέµατα. 

� Προσωπική ανάπτυξη. Βασικός στόχος µας είναι η προσωπική ανάπτυξη των 

συµµετεχόντων αλλά όπως αναφέρει και ο Freire µέσω της ατοµικής ανάπτυξης θα 

επέλθει τελικά και η συνολική. 

� ∆ιασκεδαστικό, ψυχαγωγικό. Ένα πρόγραµµα ευχάριστο σίγουρα πετυχαίνει τους 

στόχους του σε µεγαλύτερο βαθµό από ένα «βαρετό». 
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Σχετικές ιστοσελίδες 

1. http://unesdoc.unesco.org .  Πρόκειται για το δικτυακό τόπο της Unesco µε 

δεκάδες αναφορές έρευνες, δοκίµια και άρθρα για τη µη τυπική εκπαίδευση. 

2. http://www.infed.org . Ιστοσελίδα µε πλούσιο υλικό για τη µη τυπική την άτυπη 

και τη δια βίου εκπαίδευση. 

3. http://www.adeanet.org/wgnfe/ . Ιστοσελίδα µε πλούσιο υλικό για τη χρήση της 

µη τυπικής εκπαίδευσης ως µέσο ανάπτυξης χωρών του τρίτου κόσµου. Με 

πλούσια αρθογραφία σε αγγλική και γαλλική γλώσσα. 

4. http://www.eaicy.org/ . Η ιστοσελίδα ενός Ευρωπαικού δικτύου για τη µη 

τυπική εκπαιδευση. 

5. http://www.coe.int/t/dg4/youth/default_en.asp . Η ιστοσελίδα του τοµέα 

νεότητας του Συµβουλίου της Ευρώπης. Με εξαιρετικό εκπαιδευτικό υλικό για 

την εκπόνηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση και αξιολόγηση  προγραµµάτων 

κοινωνικής ένταξης, µη τυπικής εκπάιδευσης κλπ κλπ 

6. http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/index.html . Ιστοσελίδα 

από τη συνεργασία της Ευρωπαικής Ένωσης και του Συµβουλίου της 

Ευρώπης στον τοµέα της µη τυπικής εκπάιδευσης των νέων. Σεµινάρια, 

εκπαιδευτικά προγράµµατα κλπ κλπ. 

7. http://www.salto-youth.net/ . Εκπαιδευτικός φορέας της Ευρωπαικής Ένωσης 

στο τοµέα της εκπαίδευσης νέων και youthworkers. Εξαιρετικά εγχειρίδια, 

σεµινάρια και ιδέες. 

 


