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Ενότητα 1: 

Κατανοώντας τις ανάγκες  

Εισαγωγή 
 
Η «κατανόηση των αναγκών» είναι η πρώτη από τις πέντε ενότητες που 

αναπτύχθηκαν για εργαζόμενους του τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτικούς, 

εκπαιδευτές και στελέχη νεολαίας. Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αύξηση 

των επικοινωνιακών και οργανωτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

νέων εργαζομένων που θέλουν να εργαστούν με νέους μΟΑΣΑ (νέοι με 

Σωματικές, Ακουστικές, Οπτικές Αναπηρίες) για να τους συμπεριλάβουν σε 

διεθνείς κινητικότητες νέων. 

 

Η εργασία στον τομέα της νεολαίας σε διεθνές επίπεδο προσφέρει μια 

εξαιρετική ευκαιρία για πειραματισμό και προβληματισμό σχετικά με 

έννοιες και μεθόδους χωρίς αποκλεισμούς σε έναν προστατευμένο χώρο 

που επιτρέπει λάθη και αποτυχίες και, μέσω μιας συμμετοχικής 

προσέγγισης, επιτρέπει κοινές διαδικασίες μάθησης για όλους τους 

εμπλεκόμενους παράγοντες. 

Για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και μια θετική και 

δυναμική ομάδα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι εργαζόμενοι και οι 

διαμεσολαβητές της νεολαίας πρέπει να λάβουν υπόψη το ευρύ φάσμα 

αναγκών και συμφερόντων των συμμετεχόντων στην κινητικότητα κατά 

τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων και πρέπει, 

επίσης, να είναι πρόθυμοι να εφαρμόζουν και να σκέφτονται συνεχώς 

ποικίλες, κατάλληλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Σε ομάδες που 

περιλαμβάνουν μΟΑΣΑ, είναι ακόμη πιο σημαντικό και απαραίτητο να 

προσαρμόσετε ολόκληρη τη διαδικασία με βάση συλλογικές και ατομικές 

ανάγκες, για να εξασφαλίσετε μια ευχάριστη εμπειρία για όλους. 

 

Αυτή η ενότητα διερευνά τα ακόλουθα θέματα: 

 Ανάγκες και ανησυχίες: ο ρόλος των οικογενειών. 

 Κινητικότητες χωρίς αποκλεισμούς: τα πρέπει και τα μη. 

 Βοήθεια. 

 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα μάθετε: 

 πώς να συνδεθείτε με τις οικογένειες των νέων μΟΑΣΑ και μαζί τους 

να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους και να 

αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

από μια κινητικότητα. 
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 τις πρακτικές πτυχές της οργάνωσης διεθνών κινητικοτήτων χωρίς 

αποκλεισμούς. 

 πώς να παρέχετε βοήθεια σε νέους μΟΑΣΑ πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά από μια δραστηριότητα για τη νεολαία. 
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Θεωρητικό Κεφάλαιο 

1. Ανάγκες και ανησυχίες: ο ρόλος των 

οικογενειών 

 
Το παράδειγμα για την αναπηρία και την οικογένεια εξελίσσεται από ένα 

ψυχοθεραπευτικό μοντέλο (αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία 

του 1950), μέσω ενός μοντέλου γονικής εκπαίδευσης (1970), σε ένα 

μοντέλο ποιότητας ζωής και ενδυνάμωσης (ξεκινώντας από τη δεκαετία 

του 1980). Αυτή η νέα περίοδος χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη σε μια 

βασική ιδέα: οι οικογένειες είναι σε θέση να χειριστούν την αναπηρία 

όταν τους παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη, δηλαδή να είναι 

ανθεκτικές οικογένειες (Benito Lara, E., Carpio de los Pinos, C., 2017, p. 

420). 

 

Μια θετική διασύνδεση μεταξύ γονέων και εργαζομένων με τη νεολαία / 

διοργανωτών κινητικότητας μπορεί να επηρεάσει τη στάση των 

συμμετεχόντων και την απόφασή τους να συμμετάσχουν σε 

προγράμματα ανταλλαγών στο εξωτερικό: πώς μπορούμε να 

διασφαλίσουμε ότι αυτή η διασύνδεση είναι αποτελεσματική; Είναι 

σημαντικό να συμμετάσχετε σε μια συνεργατική σχέση που να 

περιλαμβάνει τόσο επαγγελματίες, όσο και την οικογένεια και να 

επιτυγχάνετε μια «αλληλεπίδραση αμοιβαίας υποστήριξης, η οποία 

επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου με αναπηρία 

και της οικογένειάς του και χαρακτηρίζεται από αίσθηση ικανότητας, 

δέσμευση, ισότητα, επικοινωνία και εμπιστοσύνη "(Summers et al., 

2005, σελ. 49). 

 

Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι, όταν εργάζεστε με νέους με αναπηρία, 

οι γονείς είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός σας και η κατάλληλη επικοινωνία 

και συνεργασία μαζί τους, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα 

μπορούσε να συμβάλει στο να γίνουν τα παιδιά τους ενεργοί 

συμμετέχοντες σε διάφορα προγράμματα νέων, και αυτό από μόνο του 

θα ωφελήσει τόσο τους νέους με αναπηρία όσο και τις οικογένειές τους. 

 

Ωστόσο, είναι θεμελιώδες να θυμόμαστε ότι η ενεργός συμμετοχή 

του ατόμου μΟΑΣΑ είναι απαραίτητη από την πρώτη στιγμή, έτσι 

ώστε οι νέοι μΟΑΣΑ να νιώσουν την ευθύνη του έργου κινητικότητας. Ως 

εργαζόμενος με την νεολαία, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση με 

τους νέους μΟΑΣΑ (σε περίπτωση που δεν τους έχετε γνωρίσει στο 

παρελθόν) και να τους κάνετε να νιώσουν ευπρόσδεκτοι. Μην ξεχνάτε 
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ποτέ ότι ο πρωταρχικός στόχος μας είναι ο νέος συμμετέχων, όχι η 

οικογένειά του: όλες οι ερωτήσεις που τους απευθύνονται πρέπει να 

υποβληθούν απευθείας σε αυτούς, όχι στις οικογένειες ή στους 

διαμεσολαβητές τους. 

 

Όταν συναντάτε τους συμμετέχοντες και τις οικογένειές τους, προσέξτε τα 

εξής: 

 

α.  Βρείτε πηγές για να δείξετε με σαφήνεια τι είναι ένα έργο 

κινητικότητας: οι πηγές θα πρέπει επίσης να δείχνουν σαφώς 

ότι οι νέοι μΟΑΣΑ μπορούν εύκολα να συμμετάσχουν σε 

προγράμματα κινητικότητας στο εξωτερικό και ότι οι ανάγκες 

τους θα εισακουστούν και θα ικανοποιηθούν. Βεβαιωθείτε ότι 

βρίσκετε αξιόπιστο υλικό που είναι προσβάσιμο και χωρίς 

αποκλεισμούς και περιέχει πληροφορίες σχετικά με κάθε τύπο 

βοήθειας που μπορεί να χρειαστεί ο συμμετέχων (ταξιδιωτική 

βοήθεια, μεταφραστές και διερμηνείς, προσβάσιμοι χώροι 

κ.λπ.). 

 

β. Υπογραμμίστε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής για τη 

συνολική επιτυχία της εμπειρίας κινητικότητας στο 

εξωτερικό: βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνουν ότι το έργο δεν θα 

ήταν το ίδιο χωρίς αυτούς και πώς μπορεί να συμβάλει στη 

βελτίωση των προσωπικών και ακόμη και των 

επαγγελματικών τους δεξιοτήτων (γλώσσα, επικοινωνία , 

ομαδική εργασία). Να είστε έτοιμοι να μοιραστείτε εμπειρίες 

άλλων νέων μΟΑΣΑ (που σας έχουν δώσει την άδεια να το 

κάνετε) που έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε 

κινητικότητα στο εξωτερικό, προκειμένου να μοιραστούν τις 

εμπειρίες τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών 

που ενδέχεται να έχουν αντιμετωπίσει. Θα μπορούσε να είναι 

ένα ενθαρρυντικό κίνητρο για τους επίδοξους συμμετέχοντες. 

Και, προφανώς, ρωτήστε τους ποιες είναι οι ανάγκες τους και 

πώς μπορείτε να διευκολύνετε τη συμμετοχή τους κατά την 

ανταλλαγή νέων: ποτέ μην υποθέτετε ποιες είναι οι ανάγκες 

κάποιου. Να είστε προετοιμασμένοι καθώς αυτές οι ανάγκες 

μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που επικοινωνούν οι 

οικογένειές τους και προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι 

πληρούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα 

στο εξωτερικό. 

 

γ. Καταστήστε σαφές ότι η συμμετοχή τους δεν τελειώνει με 

την εμπειρία κινητικότητας: πρέπει να αναζητήσουν τρόπους 



 
IO3-Truth e-learning Space-Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Ενότητες για DARE Εργαζόμενους με τη 

νεολαία 
 

 
 

10 
 

για να είναι ενεργοί στην κοινότητά τους, για να εμπνεύσουν 

περισσότερους συνομηλίκους να συμμετάσχουν σε 

προγράμματα κινητικότητας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε 

να προετοιμάσετε μια λίστα ευκαιριών εθελοντισμού στις 

πόλεις τους ανάλογα με τον κύριο τομέα ενδιαφέροντος τους 

- είτε πρόκειται για ένταξη, περιβαλλοντικό ακτιβισμό, 

ισότητα των φύλων κ.λπ. 

Δεν υπάρχουν «συνταγές» που να λειτουργούν μαγικά σε κάθε περίσταση: 

ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να σκέφτεστε δημιουργικά, να κατανοήσετε 

τις ανάγκες και τις ευκαιρίες κάθε συμμετέχοντα και επίσης να 

αξιολογήσετε τις λύσεις που βρέθηκαν σε παρόμοιες περιπτώσεις, να 

κατανοήσετε τι λειτουργεί και τι όχι. Ακολουθούν μερικές προτάσεις για το 

πώς να εμπλέξετε τις οικογένειες σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας 

κινητικότητας των νέων (10 Strategies for Schools to Improve Parent 

Engagement, 2019, Adapted): 

1) Εξατομίκευση: η πτυχή της εξατομίκευσης δεν πρέπει να αφορά 

μόνο τους συμμετέχοντες στην κινητικότητα, αλλά και τους γονείς 

τους. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τα προτιμώμενα μέσα 

επικοινωνίας (προσωπική, τηλεφωνική επικοινωνία, επικοινωνία με 

βίντεο κλήση κλπ.), τον τόνο και τον τύπο πληροφοριών που 

ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, εάν ένας 

γονέας δεν ανησυχεί για την ταξιδιωτική βοήθεια, επειδή ξέρει πώς 

λειτουργεί, αποφύγετε την υπερβολική κοινοποίηση πληροφοριών 

σχετικά με αυτήν την πτυχή της ανταλλαγής. 

 

2) Ρυθμίστε τον τόνο: μοιραστείτε μερικές πληροφορίες για τον εαυτό 

σας με τις οικογένειες, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν τι να 

περιμένουν από εσάς και να ενθαρρύνονται να κάνουν το ίδιο: με 

αυτόν τον τρόπο, θα αρχίσετε να χτίζετε μια σχέση που θα βασίζεται 

στην εμπιστοσύνη και θα μπορείτε να την καλλιεργείτε κατά την 

προετοιμασία, την υλοποίηση και το στάδιο μετά το πέρας της 

κινητικότητας. 

 

3) Μοιραστείτε την ανάληψη ευθυνών: καταστήστε σαφές ότι είστε 

100% δεσμευμένοι να συμμετάσχετε στις προσπάθειες επικοινωνίας, 

αλλά επικοινωνήστε ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι αμοιβαία. 

 

4) Προσκαλέστε τους γονείς να γίνουν συνεργάτες: θα πρέπει να 

προσκαλέσετε τους γονείς να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με 

τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των παιδιών τους, τον τύπο των 

μέσων υποστήριξης που έχουν στο σπίτι τους, τον τύπο βοήθειας 

που χρειάζονται και σχετικά με το κατά πόσο αυτό που συμβαίνει 

στην προσωπική τους ζωή καταλήγει να επηρεάζει τη συμπεριφορά 

https://www.gettingsmart.com/2019/10/10-strategies-for-schools-to-improve-parent-engagement/
https://www.gettingsmart.com/2019/10/10-strategies-for-schools-to-improve-parent-engagement/
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τους σε ένα πλαίσιο ομάδας. Πληροφορίες όπως αυτή μπορεί να 

είναι απαραίτητες για τον εξοπλισμό των εργαζομένων στον τομέα 

της νεολαίας σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των 

συμμετεχόντων. 

 

5) Μοιραστείτε τα θετικά: είναι σημαντικό να βρείτε ευκαιρίες για να 

επικοινωνήσετε καλά νέα. Προσπαθήστε να μην μοιράζεστε μόνο 

ενημερώσεις σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της κινητικότητας, αλλά 

και για επιτεύγματα που αφορούν την προσβασιμότητα και τη 

συμπερίληψη στις προγραμματισμένες δραστηριότητες, το υλικό που 

παρέχεται και τις βελτιώσεις και τους προσωπικούς στόχους που 

έχουν επιτύχει οι συμμετέχοντες σε κάθε φάση της κινητικότητας. 

 

 
 

Πηγή Εικόνας 

 

2. Κινητικότητες χωρίς αποκλεισμούς: Τα 

πρέπει και τα μη 

Όπως εξηγείται στο πρώτο κεφάλαιο, πριν σκεφτούμε το φυσικό και 

μαθησιακό περιβάλλον όπου θα πραγματοποιηθεί η κινητικότητα, οι 

εργαζόμενοι του τομέα της νεολαίας πρέπει να συνδεθούν με πιθανούς 

συμμετέχοντες για να αξιολογήσουν και να αποσαφηνίσουν τις ατομικές 

τους ανάγκες. Αφού συλλέξετε τις πληροφορίες, μπορείτε να αρχίσετε 

να σκέφτεστε να προσαρμόσετε ό,τι έχετε μάθει κατά τη φάση 
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προετοιμασίας και τον τρόπο που θα το εφαρμόσετε, προκειμένου να 

ανταποκριθείτε στις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων μΟΑΣΑ. Αλλά 

πώς μπορείτε να βελτιώσετε την προσβασιμότητα της μαθησιακής σας 

εμπειρίας; Υπάρχουν πολλοί τρόποι βελτίωσης της προσβασιμότητας. 

Ορισμένοι, όπως η βελτίωση της φυσικής πρόσβασης σε κτίρια ή η 

παραγωγή εγγράφων Braille, είναι πιο προφανείς, ενώ άλλοι - όπως η 

δημιουργία της σωστής ατμόσφαιρας και η μάθηση ή η εργασιακή 

κουλτούρα - είναι λιγότερο προφανείς (Access for all, 2000). 

 

Είναι απαραίτητο, ως εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας, να 

ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να διασφαλίσετε τη μέγιστη 

δυνατή πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες οποιασδήποτε ανταλλαγής / 

κινητικότητας νέων: 

 

1) Κάντε την έρευνά σας: φροντίστε να κάνετε ό, τι καλύτερο 

μπορείτε από την άποψη της αξιοπιστίας. Ο σχεδιασμός 

κινητικότητας χωρίς αποκλεισμούς μπορεί να φαίνεται δύσκολος, 

αλλά μόλις αρχίσετε να τη σχεδιάζετε, θα είναι ευκολότερο να 

εντοπίσετε εμπόδια συμμετοχής και να τα εξαλείψετε από 

μελλοντικές κινητικότητες. Για να ξεκινήσετε, χρησιμοποιήστε μια 

φόρμα εγγραφής συμμετεχόντων που περιλαμβάνει ερωτήσεις 

σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο βοήθειας, τις διατροφικές 

προτιμήσεις και τους διατροφικούς περιορισμούς. 

2) Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσβάσιμο υλικό και δραστηριότητες που 

μπορούν να περιλαμβάνουν κάθε συμμετέχοντα: είναι σημαντικό 

να προσπαθήσετε να είστε όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτικοί 

όταν πρόκειται για υλικά ή δραστηριότητες. Με βάση την έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε κατά τη φάση προετοιμασίας, μπορείτε να 

αλλάξετε και να προσαρμόσετε κανόνες, οδηγίες, μεθόδους 

επικοινωνίας, ώστε όλοι να αισθάνονται άνετα στο μαθησιακό 

περιβάλλον που έχετε δημιουργήσει. Να θυμάστε ότι το Erasmus + 

καλύπτει το 100% τυχόν πρόσθετης χρηματοδότησης για άτομα με 

αναπηρία (μεταφραστές, συνοδοί, εκτυπωτές Braille κ.λπ.). 

3) Παραμείνετε ανοιχτόμυαλοι: ακόμα κι αν έχετε προγραμματίσει τα 

πάντα εκ των προτέρων και νομίζετε ότι έχετε καλύψει όλες τις 

ανάγκες των συμμετεχόντων σας, να παραμείνετε ανοιχτοί και να 

είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε τα σχέδια και τις δραστηριότητές 

σας σε απρόσμενες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά τη 

διάρκεια της κινητικότητας. 

 

https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/10_2011/1518.pdf
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Και θυμηθείτε: μην επικρίνετε τον εαυτό σας πάρα πολύ! Δεν υπάρχουν 

100% προσβάσιμοι χώροι και δραστηριότητες! Προσκαλέστε κι άλλους 

ώστε να βρείτε δημιουργικές λύσεις για μια επιτυχημένη και χωρίς 

αποκλεισμούς κινητικότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Εικόνας 

 

3.Υποστήριξη 

 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η αναπηρία οριζόταν από το λεγόμενο 

ιατρικό μοντέλο αναπηρίας (The social and medical model of disability, 

2020), το οποίο αντιπροσώπευε την αναπηρία ως «πρόβλημα» που 

ανήκει στο άτομο που την φέρει και που δεν αφορά οποιονδήποτε άλλο 

εκτός από το ίδιο το άτομο. Για παράδειγμα, εάν ένας μαθητής που 

χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα 

κτίριο λόγω σκαλιών, το ιατρικό μοντέλο θα πρότεινε ότι αυτό οφείλεται 

στην αναπηρικό αμαξίδιο και όχι στα σκαλιά. 

 

Τα τελευταία χρόνια η πολιτική έχει απομακρυνθεί από το ιατρικό 

μοντέλο της αναπηρίας με κατεύθυνση τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας 

προτείνει ότι αυτό που καθιστά κάποιον ανάπηρο δεν είναι η ιατρική του 

κατάσταση, αλλά οι στάσεις και οι δομές της κοινωνίας. Θεωρείται η 

https://www2.le.ac.uk/offices/accessability/staff/accessabilitytutors/information-for-accessability-tutors/the-social-and-medical-model-of-disability#:~:text=affected.,steps%20as%20the%20disabling%20barrier.
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«προσέγγιση των πολιτικών δικαιωμάτων» στην αναπηρία, καθώς 

αναγνωρίζει ότι η αναπηρία είναι ένα φυσικό μέρος της ανθρώπινης 

ποικιλομορφίας που πρέπει να γίνεται σεβαστό και να υποστηρίζεται, ότι 

τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους 

στην κοινωνία και ότι οι αναπηρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 

δικαιολογία για άρνηση ή περιορισμό των δικαιωμάτων κανενός. Έτσι, 

εάν ένας μαθητής που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο δεν μπορεί να 

έχει πρόσβαση σε ένα κτίριο λόγω ορισμένων σκαλιών, το πρόβλημα 

προέρχεται από τα σκαλιά και όχι από το αναπηρικό αμαξίδιο. 

 

Με βάση τα προλεχθέντα, δεν πρέπει ποτέ να υποθέτετε τον τύπο 

υποστήριξης ή βοήθειας που μπορεί να χρειαστεί ένα άτομο με αναπηρία. 

Πρέπει πάντα να τους ρωτάτε πώς θα μπορούσατε να τους βοηθήσετε. Να 

θυμάστε ότι όλοι είναι διαφορετικοί και τα άτομα με τον ίδιο τύπο 

αναπηρίας μπορεί να χρειάζονται διαφορετικούς τύπους βοήθειας - οπότε, 

μην μαντέψετε. Ρωτήστε! 

Η ανεξαρτησία είναι μια κρίσιμη ικανότητα για τα άτομα με αναπηρίες, 

οπότε όταν επιμένουν ότι δεν χρειάζονται βοήθεια, το εννοούν 

πραγματικά. 
 
 

 

Πηγή Εικόνας 

Αυτό-αξιολόγηση  
 

1. Πώς μπορείτε να κάνετε τις οικογένειες να αισθάνονται 

ότι συμμετέχουν στη διαδικασία οργάνωσης της 

κινητικότητας; 

α. Εξατομικεύοντας τις πιο σημαντικές πτυχές της σχέσης σας 

(μέσα επικοινωνίας, τύπος πληροφοριών που 

κοινοποιούνται κ.λπ.) βάσει προηγούμενων εμπειριών που 
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είχατε με άλλες οικογένειες με παιδιά με τον ίδιο τύπο 

αναπηρίας 

β. Εξατομικεύοντας τις πιο σημαντικές πτυχές της σχέσης 

σας (μέσα επικοινωνίας, τύπος πληροφοριών που 

κοινοποιούνται κ.λπ.) με βάση τα κύρια ενδιαφέροντα 

και τις ανησυχίες κάθε οικογένειας 

2. Ενώ σας επικοινωνεί κάποιες ανησυχίες ένας συμμετέχοντας με 

προβλήματα ακοής αυτοπροσώπως, εσείς σε ποιον πρέπει να 

απευθύνετε τις ερωτήσεις σας; 

α. Στον διερμηνέα νοηματικής γλώσσας 

β. Και στους δύο 

γ. Στον νεαρό που συμμετέχει στην κινητικότητα 

3. Καλύπτει το Erasmus + έξοδα για αναπηρίες; 

α. Όχι, ποτέ 

β. Ναι, αλλά καλύπτει μόνο το 80% του πραγματικού κόστους 

γ. Ναι, καλύπτει το 100% του κόστους 

4. Ποιες από τις παρακάτω επιλογές υπολογίζονται ως κόστος που 

σχετίζεται με την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία; 

α. Braille εκτυπωτές 

β. Συνοδοί / Βοηθοί 

γ. Vegan φαγητό 

δ. Όλα τα παραπάνω 

5. Ποια είναι η προσέγγιση της αναπηρίας με βάση τα πολιτικά 

δικαιώματα; 

α. Το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας 

β. Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας 

 

6. Με βάση το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, εάν ένα άτομο με 

προβλήματα ακοής δεν μπορεί να καταλάβει τι λέω γιατί μασώ την 

τσίχλα ενώ μιλάω, ποιο είναι το πρόβλημα; 

α. Το γεγονός ότι το άτομο είναι κωφό 

β. Το γεγονός ότι μασώ την τσίχλα ενώ μιλάω 

7. Κατά την αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα προσβασιμότητας, 

πρέπει να...; 
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α. Βρείτε λύσεις με υψηλή αναπαραγωγική δυνατότητα 

β. Κάνετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για να μην 

καθυστερήσετε την οργάνωση άλλων πτυχών της 

κινητικότητας. 

8. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει πάντα; 

α. Το άτομο που μιλάει απευθείας σε ένα νεαρό μΟΑΣΑ είναι το 

μόνο που μπορεί να βρει λύση σε προβλήματα 

προσβασιμότητας 

β. Ως εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας, πρέπει να 

προσπαθήσετε να εμπλέξετε όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανθρώπους (συναδέλφους, νέους, 

οικογένειες) για να βρείτε λύσεις σε προβλήματα 

προσβασιμότητας 

9. Ποιο θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον 

αρχικό σχεδιασμό ενός προγράμματος κινητικότητας νέων 

χωρίς αποκλεισμούς; 

α. Οι ιδέες σας για το τι χρειάζονται οι συμμετέχοντες με 

αναπηρία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα 

των νέων 

β. Ο προγραμματισμός δεν είναι απαραίτητος καθώς δεν 

μπορούμε να προβλέψουμε τις ανάγκες των 

συμμετεχόντων εκ των προτέρων 

γ. Μια φόρμα εγγραφής συμμετεχόντων που 

περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τον τύπο βοήθειας 

που απαιτείται, τις διατροφικές προτιμήσεις και τους 

διατροφικούς περιορισμούς 

10. Όταν δεν είστε σίγουροι πώς να βοηθήσετε κάποιον, τι μπορείτε να 

κάνετε; 

α. Ρωτήστε τον 

β. Προβλέψτε τις ανάγκες τους με βάση την εμπειρία σας με 

άτομα με τον ίδιο τύπο αναπηρίας, ώστε να εξοικονομήσετε 

χρόνο 

γ. Ρωτήστε τον βοηθό τους 
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Φυλλάδια Δραστηριότητας 
Δραστηριότητα 1.1. 
 

Τίτλος Ενότητας 

 
Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 
Κάνοντας το υλικό πληροφοριών σας προσβάσιμο 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

 
A1.1  

Διάρκεια της 

Δραστηριότητας 

(σε ώρες) 

3 με 5 ώρες (ανάλογα με την ποσότητα του υλικού που 

θέλετε να προσαρμόσετε)  

Τύπος πηγής 

 
Φυλλάδιο Δραστηριότητας 

Στόχος 

Δραστηριότητας 
Καθιστώντας το υλικό πληροφοριών του οργανισμού 

σας προσβάσιμο, μπορείτε να βελτιώσετε την προβολή 

του οργανισμού σας και να προσελκύσετε νέα μέλη. Θα 

υποστηρίξετε τη συμπερίληψη των νέων μΟΑΣΑ 

καθιστώντας τις πληροφορίες πιο προσιτές για αυτούς. 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

τη 

Δραστηριότητα 

Laptop, εκτυπωτής 
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Αναλυτικές 

οδηγίες 

 

Μπορείτε να προσαρμόσετε περιεχόμενο από 

προηγούμενες παρουσιάσεις / φυλλάδια που μπορεί να 

έχετε δημιουργήσει σχετικά με τις ανταλλαγές νέων και 

/ ή το Erasmus +, καθιστώντας το προσβάσιμο 
σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας για άτομα με 

μειωμένη όραση και δυσλεξία. Παρόμοιες τροποποιήσεις 

θα πρέπει να εφαρμοστούν στον ιστότοπο του 

οργανισμού σας. 
Η ακόλουθη ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών θα 

μπορούσε να σας βοηθήσει στη διαδικασία: 

Βήμα 1: Αποφασίστε για το υλικό που θεωρείτε 

απαραίτητο για προσαρμογή. 
Βήμα 2: Κάνετε έρευνα σχετικά με τις κατάλληλες 

παρεμβάσεις για την προσαρμογή του υλικού σας. 

Βήμα 3: Υλοποιείστε την προσαρμογή και καταστήστε 

το υλικό σας προσβάσιμο για τις ομάδες στόχους που 
θέλετε να απευθυνθείτε. 

Βήμα 4: Εάν υπάρχει η δυνατότητα – είναι καλό να 

δοκιμάσετε την προσβασιμότητα υλικών με τις ομάδες-

στόχους σας. 

Βήμα 5: Δημοσιεύστε ή εκτυπώστε την προσαρμοσμένη 
έκδοση της παρουσίασης, των φυλλαδίων ή των 

προγραμμάτων σας. 

 

Παραδείγματα οδηγιών προσβασιμότητας μπορείτε να 
βρείτε στο DARE Πρακτικός οδηγός DARE για την 

ένταξη (Κεφάλαιο 5). 
 
 

Δραστηριότητα 1.2 

 

Τίτλος Ενότητας 

 
Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες 

Τίτλος 
Δραστηριότητας 

 
Λίστα ελέγχου προσβασιμότητας 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

 
A1.2  

Διάρκεια της 

Δραστηριότητας 

(σε ώρες) 

2 ώρες  

https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/DARE_IO1_Translation_EL.pdf
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/DARE_IO1_Translation_EL.pdf
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Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας 

Στόχος 

Δραστηριότητας Να επαληθεύσει ότι ο χώρος που επιλέξατε για την 

ανταλλαγή νέων ή τη δραστηριότητα νέων είναι 

προσβάσιμος για τα άτομα με αναπηρία. 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

τη 

Δραστηριότητα 

 

Laptop, εκτυπωτής 

Αναλυτικές 

οδηγίες 

 

Βήμα 1: Διερευνήστε τις ανάγκες των νεαρών 

συμμετεχόντων, μιλώντας μαζί τους ή διανέμοντας το 

ερωτηματολόγιο για να ρωτήσετε σχετικά με 
οποιαδήποτε ανάγκη που θα χρειαζόταν να καλύψετε 

κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων ή μιας παρόμοιας 

δραστηριότητας για τη νεολαία. 

 
Βήμα 2: Χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, ένα έγγραφο 

φύλλου Excel, μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε να 

αναπτύσσετε τη λίστα ελέγχου προσβασιμότητας του 

χώρου σας. Ένα παράδειγμα κοινών απαιτήσεων 

προσβασιμότητας μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο. 
 

Βήμα 3: Αναφέρετε τις απαιτήσεις στην πρώτη στήλη του 

φύλλου Excel και θυμηθείτε να αφήσετε χώρο για 

σημειώσεις (για παράδειγμα, σε περίπτωση που 
πραγματοποιείται μια αλλαγή). 

 

Βήμα 4: Παρακολουθήστε τις εξελίξεις (π.χ. λύσεις που 

έχουν βρεθεί, ανάγκες που πρέπει ακόμα να 
ικανοποιηθούν, εναλλακτικές λύσεις κ.λπ.). 
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Επιπλέον Εκπαιδευτικές Πηγές 
Εκπαιδευτική Πηγή 1.1 

 

Τίτλος 

Ενότητας: 

 

Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες 

Τίτλος 

Πηγής: 
Επικοινωνία με τυφλούς και κωφούς ανθρώπους 

Κωδικός 

Πηγής: 

 

R 1.1  

Εισαγωγή 

στην Πηγή: 

 

Ένα συναρπαστικό βίντεο, το οποίο διερευνά μεθόδους 

επικοινωνίας με ανθρώπους που είναι κωφοί και 

τυφλοί. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την Πηγή; 

Ακόμη και αν η πηγή έχει ημερομηνία, δείχνει πώς η 

καινοτομία διαδραματίζει θετικό ρόλο στην ανάπτυξη 

μεθόδων επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Ελπίζουμε 

ότι αυτό το βίντεο μπορεί να σας εμπνεύσει να μην 

φοβάστε να εξετάσετε νέους, προσιτούς τρόπους 

επικοινωνίας με νέους με αναπηρία. 

Σύνδεσμος: 

 
Επικοινωνία με τυφλούς και κωφάλαλους ανθρώπους 

 Εκπαιδευτική Πηγή 1.2 

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες 

Τίτλος 

Πηγής: 

Πώς να επικοινωνήσετε με ένα κωφό άτομο; - 14 

απλές & εύχρηστες συμβουλές για την υπέρβαση των 

εμποδίων επικοινωνίας 

Κωδικός 

Πηγής: 

R 1.2  
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Εισαγωγή 

στην Πηγή: 

Μια συλλογή βασικών και ευκολόχρηστων συμβουλών 

για το πώς να αλληλεπιδράσετε με ένα κωφό άτομο. Η 

πηγή περιλαμβάνει βίντεο (συμπεριλαμβανομένου ενός 

βίντεο για την ανάγνωση των χειλιών) και 

ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με το θέμα. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την Πηγή; 

Θα μάθετε πώς να επικοινωνείτε με κωφούς 

ανθρώπους χωρίς να αποκλείεται κανείς 

Σύνδεσμος: 
Πώς να επικοινωνήσετε με ένα κωφό άτομο; 

 Εκπαιδευτική Πηγή 1.3 

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες 

Τίτλος 

Πηγής: 

EBU Σαφείς Κατευθυντήριες Γραμμές  

Κωδικός 

Πηγής: 

R 1.3  

Εισαγωγή 

στην Πηγή: 

Αυτό το έγγραφο προσφέρει βασικές αρχές με 

παραδείγματα ορθών πρακτικών που μπορείτε εύκολα 

να εφαρμόσετε σε όλες τις δραστηριότητες έντυπης και 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας για να τις κάνετε 

προσβάσιμες για άτομα με μειωμένη όραση. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την Πηγή; 

Με την εφαρμογή των αρχών του Ενταξιακού 

Σχεδιασμού (που ονομάζεται επίσης Παγκόσμιος 

Σχεδιασμός) μπορείτε επίσης να συμβάλλετε σημαντικά 

σε μια πιο προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνία. 

Σύνδεσμος: 
EBU ΣΑΦΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

  Εκπαιδευτική Πηγή 1.4 

http://www.euroblind.org/sites/default/files/media/ebu-media/Guidelines-for-producing-clear-print.pdf
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Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες 

Τίτλος 

Πηγής: 

Κέντρο επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς της Σκωτίας 

Κωδικός 

Πηγής: 

R 1.4  

Εισαγωγή 

στην Πηγή: 

Αυτό το κέντρο είναι γεμάτο χρήσιμες πηγές που έχουν 

γραφτεί από άτομα, οργανισμούς και ομάδες σε όλη τη 

Σκωτία σχετικά με την προσβασιμότητα και την 

επικοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.  

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την Πηγή; 

Θα μπορείτε να βρείτε πηγές για πολλά θέματα που 

σχετίζονται με την προσβασιμότητα και τη 

συμπερίληψη (συμπεριλαμβανομένης μιας ολόκληρης 

ενότητας σχετικά με την προσβασιμότητα στο 

περιβάλλον των κτιρίων) για να τα εφαρμόσετε στην 

πραγματική ζωή. 

Σύνδεσμος: 
Κέντρο επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς της Σκωτίας 

 Εκπαιδευτική πηγή 1.5 

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες 

Τίτλος 

Πηγής: 

Εθνικές προϋποθέσεις προσβασιμότητας και πρότυπα 

για προϊόντα και υπηρεσίες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Αγορά: επισκόπηση και παραδείγματα 

Κωδικός 

Πηγής: 

R 1.5  

Εισαγωγή 

στην Πηγή: 

Η έκθεση επισημαίνει τις διαφορές στις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας στις Ευρωπαϊκές χώρες. 
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Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την Πηγή; 

Είναι χρήσιμο να μάθετε για τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας άλλων χωρών για να προετοιμάσετε 

σωστά ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων και να 

αντιμετωπίσετε τις ανάγκες και τις ανησυχίες των νέων 

μΟΑΣΑ και των οικογενειών τους. 

Σύνδεσμος: 
Εθνικές προϋποθέσεις προσβασιμότητας και πρότυπα 

για προϊόντα και υπηρεσίες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Αγορά: επισκόπηση και παραδείγματα 

Αναφορές 

Για να μάθετε τον ορισμό ορισμένων όρων με τους οποίους ενδέχεται να 

μην είστε εξοικειωμένοι, διαβάστε τον DARE Πρακτικός Οδηγός για 

Ένταξη, το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα που αναπτύχθηκε από τους 

εταίρους του έργου DARE. 
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Ενότητα 2: 

Δεξιότητες επικοινωνίας και καθοδήγησης για 

την προσέγγιση και υποστήριξη των νέων 

μΟΑΣΑ και των οικογενειών τους πριν και κατά 

τη διάρκεια μιας κινητικότητας. 

Εισαγωγή 

Η επικοινωνία και η υποστήριξη είναι βασικές έννοιες, ειδικά όταν πρόκειται 

για ομάδες στόχους που έχουν περιορισμένη εμπιστοσύνη και για τις οποίες 

ο αποκλεισμός είναι συχνά βιωμένη εμπειρία. Αυτή είναι η δεύτερη από τις 

πέντε μαθησιακές ενότητες και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους 

εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τους διαμεσολαβητές, οδηγίες 

σχετικά με το τι πρέπει να εξετάσουν στην επικοινωνία και την καθοδήγηση, 

προκειμένου να προσεγγίσουν νέους με οπτικές, ακουστικές και σωματικές 

αναπηρίας (μΟΑΣΑ) και να τους παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη πριν 

και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε διεθνείς δραστηριότητες χωρίς 

αποκλεισμούς. 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

 έναν ορισμό της επικοινωνίας · 

 μια επισκόπηση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων επικοινωνίας · 

 κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη της επικοινωνίας με τους 

νέους · 

 μια εισαγωγή στην καθοδήγηση · 

 μια επισκόπηση των σημαντικών δεξιοτήτων καθοδήγησης για τους 

εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας · 

 συμβουλές για τη διαδικασία καθοδήγησης των νέων μΟΑΣΑ και της 

οικογένειάς τους  

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα μάθετε: 

 περισσότερα για την επικοινωνία με τους νέους · 

 περισσότερα για σημαντικές δεξιότητες και έννοιες της επικοινωνίας 

 τι είναι η ενταξιακή επικοινωνία; 
 τι είναι η καθοδήγηση; 

 τι είναι σημαντικό στη διαδικασία καθοδήγησης των νέων μΟΑΣΑ και 

της οικογένειάς τους. 
 

Θεωρητικό Κεφάλαιο 

1. Επικοινωνία  



 
IO3-Truth e-learning Space-Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Ενότητες για DARE Εργαζόμενους με τη 

νεολαία 
 

 
 

26 
 

Η επικοινωνία είναι η πράξη της μετάδοσης ή της ανταλλαγής σκέψεων, 

απόψεων ή πληροφοριών μέσω ομιλίας, γραφής (π.χ. ηλεκτρονικά 

μηνύματα, έντυπα ή ψηφιακά μέσα), οπτικών εργαλείων (νοηματική 

γλώσσα, εικόνες κ.λπ.) ή μη λεκτικών (π.χ. γλώσσα σώματος, επαφή με τα 

μάτια, χειρονομίες) (Dictionary, N/A). Για πολλούς από εμάς, είναι κάτι 

που θεωρούμε δεδομένο, κάτι που δεν αντιμετωπίζουμε περαιτέρω. Αλλά η 

επικοινωνία είναι ένα πολύπλοκο θέμα, το οποίο εξηγείται από διαφορετικά 

μοντέλα (Stickel, T., 2018). Όπως είπε κάποτε ο Paul Watzlawick 

(Exploring your mind, 2018), δεν μπορούμε να μην επικοινωνήσουμε, 

πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε απλά να επιλέξουμε να μην 

επικοινωνήσουμε, καθώς στέλνουμε συνεχώς μηνύματα μπρος-πίσω, 

συνειδητά ή ασυνείδητα. Το μοντέλο της επικοινωνίας (Ashman, 2013) 

δείχνει ότι η επικοινωνία είναι κάτι περισσότερο από μια στοχευμένη 

ανταλλαγή πληροφοριών. Κατά την επικοινωνία με άλλους, πρέπει να 

γνωρίζουμε ότι είμαστε ταυτόχρονα και διαρκώς και ο αποστολέας και ο 

παραλήπτης μηνυμάτων που δημιουργούν νόημα σε ένα ευρύτερο 

σχεσιακό, κοινωνικό, σωματικό / ψυχολογικό και πολιτιστικό πλαίσιο - 

πάντα με τον ίδιο σκοπό: να γίνει κατανοητό.  

 

Γραφική Πηγή 

1.1 Πώς να επικοινωνείτε σωστά; 

Για τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας, η επικοινωνία είναι 

απαραίτητη ικανότητα. Πρέπει να επικοινωνούν αποτελεσματικά με 

συνεργάτες, οικογένειες και ομάδες έργων. Και φυσικά, επικοινωνούν 

συνεχώς και αλληλεπιδρούν με τους νέους συμμετέχοντες, οι οποίοι, ειδικά 

σε ένα ενταξιακό διεθνές πλαίσιο, μπορούν να έχουν πολύ διαφορετικά 

υπόβαθρα και δεξιότητες επικοινωνίας. Υπάρχουν διάφορες δεξιότητες 

επικοινωνίας (Skills You Need, N / A) που αξίζει να ανακαλύψετε. Το 

μοντέλο ικανοτήτων για τη νεολαία που δημοσιεύθηκε από την Salto Youth 

προσδιορίζει την επικοινωνία ως μία από τις βασικές ικανότητες των 

εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, οι οποίες υπερβαίνουν τις απλές 

δεξιότητες επικοινωνίας (Salto Youth, 2016, σελ. 31). Το μοντέλο μπορεί 

να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους εργαζόμενους στον τομέα της 

https://www.youtube.com/watch?v=5a9AQeSFI1Y
https://www.youtube.com/watch?v=5a9AQeSFI1Y
https://exploringyourmind.com/paul-watzlawick-and-the-theory-of-human-communication/
https://pressbooks.bccampus.ca/professionalcomms/chapter/3-2-the-communication-process-communication-in-the-real-world-an-introduction-to-communication-studies/
https://unsplash.com/photos/V5vqWC9gyEU
https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3460/CompetencemodelForYoutworker_Online-web.pdf.pdf?
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νεολαίας, να ανακαλύψουν και να προβληματιστούν σχετικά με τις 

διάφορες πτυχές της επικοινωνίας. Αξίζει να επισημάνετε κάποιες βασικές 

δεξιότητες επικοινωνίας, ειδικά όταν πρόκειται για εργασία με νέους σε 

περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς. 

Είναι πιο εύκολο να ενημερώσετε παρά να εμπλακείτε. Αλλά η εμπλοκή 

είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Να γνωρίζετε τα κίνητρά σας όταν 

επικοινωνείτε με νέους. Προσπαθήστε να εισαγάγετε κάθε διαδικασία 

επικοινωνίας υποθέτοντας ότι έχετε κάτι να μάθετε. Όλοι είναι ειδικοί 

σε κάτι, και σίγουρα γνωρίζοντας τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους. 

Υποστηρίξτε την ικανότητά τους να εκφραστούν κάνοντας ανοιχτές 

ερωτήσεις. 

Όταν κάνετε ερωτήσεις όπως "Φοβάστε να το κάνετε αυτό;" το άτομο θα 

αντιδράσει σίγουρα στην ισχυρότερη λέξη σε αυτήν την ερώτηση και θα 

διαμορφώσει την απάντηση σε αυτό το συναίσθημα. Κάνοντας ανοιχτές 

ερωτήσεις όπως "Πώς αισθάνεστε να κάνετε αυτό;" το άτομο έχει την 

ευκαιρία να ανακαλύψει τη δική του ανάγκη και συναισθήματα και θα σας 

δώσει μια πολύ ευρύτερη προοπτική για την κατάστασή του (Headlee, 

2020). 

Η ενεργή ακρόαση είναι απαραίτητη δεξιότητα σε κάθε επικοινωνία. 

Συχνά βρισκόμαστε σε μια συνομιλία για να απαντήσουμε και όχι για να 

καταλάβουμε. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να υποστηρίξουμε τους νέους 

σε διαφορετικές καταστάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να μας 

ενδιαφέρει και πρέπει να συσχετιστούμε με την κατάστασή τους μέσω της 

ενεργού ακρόασης (MindTools, 2019) και μιας μη κριτικής προσέγγισης. 

Να είστε αυθεντικοί. Οι νέοι είναι καλοί στο να εντοπίζουν τη ψεύτικη 

συμπεριφορά. Επικοινωνήστε ισότιμα, με σεβασμό και καταλληλότητα. 

Και αν δεν ξέρετε κάτι, πείτε ότι δεν ξέρετε. Θα εκτιμηθεί και θα μπορείτε 

να ανακαλύψετε μαζί την απάντηση. 

Το σώμα σας μιλά πιο δυνατά από τα λόγια. Ένα πολύ υψηλό ποσοστό 

διαπροσωπικής επικοινωνίας βασίζεται σε μη λεκτικές συμπεριφορές 

όπως η γλώσσα του σώματος ή οι εκφράσεις του προσώπου. Είναι καλό να 

το γνωρίζετε αυτό, όταν εργάζεστε με νέους. Οι αντιφάσεις μεταξύ των 

λέξεων και της γλώσσας του σώματος μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια 

εμπιστοσύνης, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την προσέγγιση των 

νέων. Και φυσικά η μη λεκτική επικοινωνία (Verywellmind, 2020) είναι 

ζωτικής σημασίας για τα άτομα με ακουστικές αναπηρίες (Verywellhealth, 

2020), τα οποία λαμβάνουν πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον 

τρόπο. 

Να έχετε επίγνωση των λέξεων και της ενέργειας που 

χρησιμοποιείτε. Αυτό που λέτε έχει αντίκτυπο και επηρεάζει το πώς 

αισθάνονται και αποδίδουν οι άνθρωποι. Ως εκπαιδευτής, ακούτε και 

https://www.mindtools.com/media/Images/Infographics/listening-skills-infographic.pdf
https://www.verywellmind.com/types-of-nonverbal-communication-2795397
https://www.verywellhealth.com/communicate-with-deaf-or-hard-of-hearing-1048797
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ακούγεστε. Εάν χρησιμοποιείτε γλώσσα για να απεικονίσετε ένα άτομο ως 

αβοήθητο, εξαρτημένο ή θλιβερό, τότε αυτή η εικόνα μεταφέρεται σε 

όλους τους άλλους και έτσι επηρεάζει την αντίληψή τους για ένα άτομο. 

Προσέξτε λοιπόν, ποιες λέξεις και ενέργειες καλλιεργείτε, γιατί είναι 

ισχυρές. Γνωρίστε τις οδηγίες (ADA, 2018) σχετικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης και την περιγραφή των ατόμων με αναπηρίες ουδέτερα και 

με σεβασμό. Θα σας βοηθήσει στη διαδικασία επικοινωνίας. Μάθετε 

περισσότερα για τη γλώσσα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα άτομα 

με αναπηρία (DARE Practical Guide for Inclusion, 2020, σελ. 15) και σε 

περίπτωση που δεν είστε σίγουροι, απλώς ρωτήστε τα ίδια τα άτομα πώς 

θέλουν να τους απευθύνεστε. 

Μια εκτιμητική και θετική διαδικασία επικοινωνίας μπορεί να 

προσφέρει πολλές δυνατότητες, ενώ η λανθασμένη επικοινωνία μπορεί να 

δημιουργήσει εμπόδια και να οδηγήσει σε δυσπιστία. Γνωρίστε 

διαφορετικές προσεγγίσεις επικοινωνίας όπως γλώσσα χωρίς διακρίσεις 

(UNE, N / A), γλώσσα ουδέτερη προς το φύλο (European Institute for 

Gender Equality, N/A), μη βίαιη επικοινωνία (BigIdeasGrowingMinds, 

2019) και συμπεριληπτική επικοινωνία (Access Interact , 2017), οι οποίες 

δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας χωρίς εμπόδια. 

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να γνωρίζετε το κοινό σας. Η 

σαφήνεια, η δομή και η απλή γλώσσα (Dare Practical Guide for Inclusion, 

2020, σελ. 38) είναι πολύτιμα εργαλεία επικοινωνίας. Είναι όλα σχετικά με 

τη διάλυση της πολυπλοκότητας, οπότε οι πληροφορίες είναι κατανοητές 

για όλους. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο άτομα με αναπηρία ή μαθησιακές 

δυσκολίες, αλλά και μη γηγενείς ομιλητές ή άτομα με διαφορετικό 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 

 

  

Γραφική Πηγή  

2. Δεξιότητες Καθοδήγησης- Τι σημαίνει 

καθοδήγηση; 

«Δεν μπορείς να διδάξεις στους ανθρώπους τίποτα. Μπορείς να τους 

βοηθήσεις να το ανακαλύψουν μόνοι τους.» - Galileo Galilei 

https://adata.org/factsheet/ADANN-writing
https://aso-resources.une.edu.au/wp-content/uploads/2015/08/WC_Language-usage-Non-discriminatory-language.pdf
https://eige.europa.eu/publications/gender-sensitive-communication/first-steps-towards-more-inclusive-language
https://www.youtube.com/watch?v=8sjA90hvnQ0
http://www.accessinteract.eu/wp-content/uploads/2019/10/IO1-FINALv1-EN.pdf
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/07/10/10/giraffes-627031_960_720.jpg
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Η καθοδήγηση (Skills You Need. N/A) είναι μια διαδικασία που μπορεί να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν και να αναπτύξουν, να 

αναγνωρίσουν και να απελευθερώσουν τις δυνάμεις και τις δυνατότητές 

τους και να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Ο καθοδηγητής δεν διεκδικεί τον ρόλο 

ενός ειδικού. Η καθοδήγηση βασίζεται στην πεποίθηση ότι κάθε άτομο είναι 

ειδικός στο ατομικό του θέμα και έχει ήδη όλες τις κρίσιμες απαντήσεις. 

Αντ 'αυτού, ένας καθοδηγητής συνοδεύει και προωθεί τις διαδικασίες 

μάθησης και ανάπτυξης ενός άλλου ατόμου. Ειδικά σε συνεργασία με τα 

άτομα μΟΑΣΑ ή άλλες ομάδες μειονεκτούντων νέων, όπου μερικές φορές 

μπορεί να προκύψουν ανασφάλειες και μεροληψίες στη (μεταξύ) δράση, 

είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη αυτή τη στάση. 

Source 

2.1 Σημαντικές δεξιότητες καθοδήγησης για 

εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας 

Μια διαδικασία καθοδήγησης μπορεί να είναι πολύτιμη για τους νέους με 

και χωρίς αναπηρίες ώστε να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τι 

μπορούν πραγματικά να αλλάξουν και να επιτύχουν. Δεν πρόκειται για 

έτοιμες λύσεις. Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν λύσεις μαζί με τους νέους 

και μερικές φορές και τις οικογένειές τους. Κατά την έναρξη μιας 

καθοδήγησς, είναι σημαντικό να εξηγήσετε τη διαδικασία με σαφήνεια και 

να την κάνετε να ακούγεται εύκολη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να 

χτίσετε εμπιστοσύνη και να ενθαρρύνετε τους νέους να συμμετάσχουν. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και τεχνικές (CleverMemo, 2019) που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το άτομο στο οποίο μιλάτε και 

τον στόχο της διαδικασίας. Και υπάρχουν αρκετές βασικές δεξιότητες 

καθοδήγησης (CleverMemo, 2019) που μπορούν να είναι χρήσιμες για 

τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας για να υποστηρίξουν και να 

εκπαιδεύσουν νέους: 

 Κάνετε (τις σωστές) ερωτήσεις τη σωστή στιγμή 

https://www.skillsyouneed.com/learn/coaching.html
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://envisionbusinesssolutions.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/Executive-coaching.png&imgrefurl=https://envisionbusinesssolutions.co.uk/2019/01/are-your-managers-coaches/&tbnid=OUU8r1baDU5ffM&vet=1&docid=jzHpBuSlaGHr8M&w=1200&h=700&source=sh/x/im
https://clevermemo.com/blog/en/effective-coaching-techniques/
https://clevermemo.com/blog/en/coaching-skills/
https://clevermemo.com/blog/en/coaching-skills/
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Η σωστή ερώτηση την κατάλληλη στιγμή υποστηρίζει το άλλο 

άτομο να εκφραστεί, να ξεκαθαρίσει το πρόβλημα και να 

υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 

ερωτήσεων (Skills You Need, N/A) που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν το νεαρό άτομο με το 

οποίο μιλάτε. Βεβαιωθείτε ότι η πολυπλοκότητα των ερωτήσεων 

και η γλώσσα που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλη για το άτομο με 

το οποίο συνομιλείτε.  

 Ακούστε ενεργά 

Η ενεργή ακρόαση σημαίνει να δώσετε στο άτομο που μιλάτε την 

πλήρη προσοχή σας. Σημαίνει επίσης τη συλλογή των 

πληροφοριών, τον προβληματισμό και το φιλτράρισμα (Skills You 

Need, N/A). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να παραμείνει αντικειμενικός 

και μη κριτικός. Μην κάνετε υποθέσεις. Δείξτε ενσυναίσθηση, 

επαναλάβετε και συνοψίστε τα σημαντικά σημεία της συνομιλίας 

για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πραγματικά το νόημα. Με αυτόν 

τον τρόπο, δίνετε επίσης στο άτομο την αίσθηση ότι ακούγεται. 

 Παρατηρήστε τη διαδικασία 

Οι χειρονομίες, τα συναισθήματα και η γλώσσα του σώματος 

αποτελούν σημαντικό μέρος του διαλόγου. Είναι σημαντικό να 

μην ακούτε μόνο τις προφορικές λέξεις αλλά και να διαβάζετε 

«πίσω από τις λέξεις» για να δείτε τη συνολική εικόνα. 

 Κάνετε σχόλια 

Είναι σημαντικό να αντικατοπτρίζετε τις πληροφορίες που 

λαμβάνετε και να παρέχετε σχόλια. Τα σχόλια πρέπει πάντα να 

είναι σαφή, συναφή, εποικοδομητικά, επικεντρωμένα στη λύση 

και θετικά. Θα πρέπει να δίνετε θετική επιβεβαίωση και να 

παρακινείτε το νεαρό άτομο να βλέπει καταστάσεις από 

διαφορετική οπτική γωνία και έτσι να ξεκινά διαδικασίες αλλαγής. 

 Αξιολογείτε συνεχώς 

Η καθοδήγηση είναι μια διαδραστική, δυναμική και πολύ ατομική 

διαδικασία. Οι προοπτικές αλλάζουν και διαφορετικές πτυχές 

μπορούν να γίνουν πιο κρίσιμες. Μια τακτική αξιολόγηση μπορεί 

να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την τρέχουσα κατάσταση 

καθώς και την ανάγκη για πρόσθετες οδηγίες ή άλλες ενέργειες. 

Τελευταίο και εξίσου σημαντικό, ένα παράδειγμα. Ας πούμε, κατά τη 

διάρκεια της ανταλλαγής νέων, ένας συμμετέχων φοβόταν να συμμετάσχει 

σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, και μέσω της διαδικασίας 

καθοδήγησης, το άτομο αποφάσισε να δοκιμάσει τη δραστηριότητα. Μην 

αφήνετε το άτομο μόνο του με την εμπειρία. Ρωτήστε την κατάσταση 

https://www.skillsyouneed.com/ips/question-types.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/question-types.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/reflecting.html
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του ατόμου στο μεταξύ και αξιολογείστε εάν απαιτείται περαιτέρω 

καθοδήγηση. 

2.2 Επικοινωνία και καθοδήγηση των νέων 

μΟΑΣΑ και της οικογένειάς τους 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθοδήγησης και επικοινωνίας, είναι 

ζωτικής σημασίας να δημιουργηθούν δημοκρατικές δομές και χώροι όπου 

οι ίδιοι οι νέοι, αλλά και οι γονείς, καθώς και άλλα εμπλεκόμενα άτομα 

μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα τη 

δημιουργία μιας θετικής ατμόσφαιρας στην οποία ο καθένας αισθάνεται 

άνετα και κυρίως νιώθει την εμπιστοσύνη να εκφράσει αντιφατικές ή 

επικριτικές απόψεις. Αυτή είναι η βάση για διάλογο και διαπραγματεύσεις. 

Για να είστε σε θέση να καθοδηγείτε και να διαμορφώνετε εποικοδομητικά 

τις διαδικασίες καθοδήγησης και επικοινωνίας, μια διαδικασία ανοιχτού 

αποτελέσματος πρέπει πάντα να είναι ο στόχος. 

Αυτό δεν πρέπει να είναι μόνο μια εξωτερική συναίνεση αλλά και μέρος της 

εσωτερικής στάσης. Εάν έχετε ήδη ένα αποτέλεσμα στο μυαλό σας, 

υπάρχει κίνδυνος να μετακινηθείτε συνειδητά ή ασυνείδητα προς αυτή την 

κατεύθυνση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στο γεγονός ότι οι 

απόψεις και οι προοπτικές άλλων ανθρώπων που εμπλέκονται στην 

καθοδήγηση ή την επικοινωνία δεν ακούγονται ούτε λαμβάνονται υπόψη. 

Οι διαδικασίες επικοινωνίας και καθοδήγησης που έχουν σχεδιαστεί με 

αυτόν τον τρόπο σπάνια οδηγούν σε πραγματικές ευκαιρίες μάθησης και 

ανάπτυξης. Ένα ευνοϊκό κλίμα που εκτιμά την ποικιλομορφία των 

απόψεων πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στις ενέργειες και τις 

δραστηριότητες των συμμετεχόντων στη συζήτηση. 

Αυτό-αξιολόγηση 

1. Η επικοινωνία: 

α)δεν είναι σημαντική 

β)είναι μία από τις βασικές ικανότητες ενός εργαζομένου στον 

τομέα της νεολαίας  

γ)είναι κάτι καλό που πρέπει να γνωρίζετε, αλλά όχι απαραίτητο 

2.  Ο καλύτερος τρόπος να ρωτήσετε είναι 

α) Χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου 

β) Χρησιμοποιώντας ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

γ) Να ρωτήσετε ό, τι θέλετε 
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3.  Ποιες είναι οι σημαντικές επικοινωνιακές προσεγγίσεις; 

α)Γλώσσα ουδέτερη προς το φύλο 

β)Συμπεριληπτική γλώσσα  

γ)Μη βίαιη επικοινωνία 

δ)Όλα τα παραπάνω 

4.  Η χρήση απλής γλώσσας 

α)Μπορεί να σας βοηθήσει να πείτε αυτό που θέλετε  

β)Μπορεί να κάνει τις πληροφορίες κατανοητές για όλους 

γ)Είναι πολύ δύσκολη 

 

5.  Μια διαδικασία καθοδήγησης είναι πολύτιμη (μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις) 

α)για να διδάξετε στους νέους κανόνες και σωστή συμπεριφορά 

β)για να υποστηρίξετε τους νέους να μάθουν και να 

αναπτυχθούν 

γ)για να βοηθήσετε τους νέους να απελευθερώσουν τις 

δυνάμεις και τις δυνατότητές τους 

 

6. Κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας καθοδήγησης, ο καθοδηγητής 

α)θα πρέπει να προτείνει λύσεις για τους νέους 

β)θα πρέπει να μοιράζεται τις απόψεις και τις προοπτικές του 

γ)θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις μαζί με τους νέους 

 

7.  Ποιες είναι οι σημαντικές δεξιότητες καθοδήγησης (μπορείτε να 

επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις) 

α)ενεργή ακρόαση 

β)τακτική αξιολόγηση 

γ)αντανάκλαση και φιλτράρισμα σημαντικών πληροφοριών 

δ)φροντίδα για μια ασφαλή και ευχάριστη ατμόσφαιρα 
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Φυλλάδιο Δραστηριοτήτων  

Δραστηριότητα 2.1 

Τίτλος Ενότητας 

Ενότητα 2: Δεξιότητες επικοινωνίας και καθοδήγησης 

για την προσέγγιση και υποστήριξη των νέων μΟΑΣΑ 

και των οικογενειών τους πριν και κατά τη διάρκεια 

μιας κινητικότητας. 

Τίτλος 

Δραστηριότητας 
Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A3.1  

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 

N/A  

Τύπος πηγής Παρατήρηση 

Στόχος  

Δραστηριότητας 

Ο στόχος είναι η υποστήριξη των εργαζομένων στον 

τομέα της νεολαίας και των διευκολυντών για την 

ανάπτυξη και τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας 

τους. Μέσω μιας διαδικασίας παρατήρησης μπορούν να 

προβληματιστούν για τη διαπροσωπική επικοινωνία και 

να προσαρμόσουν τις δικές τους στρατηγικές 

επικοινωνίας. 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

τη 

Δραστηριότητα 

Προαιρετικά: υλικά σημειώσεων, στυλό ή μολύβι. 

Πρόσβαση σε μέσα μετάδοσης. 
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Αναλυτικές 

Οδηγίες 

Υποσυνείδητα παρατηρούμε τις διαδικασίες 

επικοινωνίας διαρκώς, αλλά τις σκεφτόμαστε σπάνια. 

Η επικοινωνία επιτρέπει στους ανθρώπους να 

μοιράζονται σκέψεις, απόψεις και ιδέες. Παρόλο που 

μπορεί να φαίνεται απλή διαδικασία, η αποτελεσματική 

επικοινωνία περιλαμβάνει την ανταλλαγή 

πληροφοριών που αποτελείται από στοιχεία όπως η 

γλώσσα του σώματος, η επαφή με τα μάτια, η 

αντίδραση και η απόκριση. 

Βήμα 1: Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά! 

Επιλέξτε διαφορετικούς τύπους μέσων όπως μια 

εκπομπή, μια συζήτηση TED, μια πολιτική συζήτηση ή 

άλλο πρόγραμμα, όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν 

μεταξύ τους. Επιλέξτε πολλές πηγές και επαναλάβετε 

την άσκηση. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να 

μεταφέρετε αυτήν την άσκηση σε πραγματική 

κατάσταση και να κρατήσετε σημειώσεις. 

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ευκαιρία για να σκεφτείτε 

τις στρατηγικές και τις συμπεριφορές επικοινωνίας 

παρατηρώντας αυτές τις διαδικασίες συνειδητά. 

Σκεφτείτε τι είναι καλό και επιτυχημένο στην 

επικοινωνία σας και πού μπορείτε να δείτε προβλήματα. 

Γράψτε τις σκέψεις σας. 

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες ερωτήσεις μπορούν να 

υποστηρίξουν τη διαδικασία παρατήρησης και 

προβληματισμού σας. Σημειώστε τις παρατηρήσεις και 

τις σκέψεις σας. 

 Γνωστικές: Ποια μηνύματα ανταλλάσσονται; 

Πώς κοινοποιείται το περιεχόμενο; Πώς είναι η 

ικανότητα των ομιλητών να αναπτύσσουν, να 

προκαλούν, να αμφισβητούν και να συνοψίζουν 

τις ιδέες των άλλων; Τι είναι επιτυχές, τι είναι 

λιγότερο επιτυχημένο; 

 Κοινωνικές και συναισθηματικές: Ποια άτομα 

επικοινωνούν; Ποια είναι η σχέση τους; Πώς 

επηρεάζει την επικοινωνία τους; Πόσο καλά 

ακούει ο ομιλητής, συμπεριλαμβάνει άλλους και 

ανταποκρίνεται στο κοινό; Ποιο είναι το 

κοινωνικό / πολιτιστικό πλαίσιο του διαλόγου; 

Ποια στοιχεία επηρεάζουν τη συμπεριφορά / τη 
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διαδικασία επικοινωνίας; Πού μπορείτε να δείτε 

πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα; Τι θα ήταν 

καλό να αλλάξετε; 

 Γλωσσικές: Πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα του 

ομιλητή, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης 

των διατυπώσεων και των ρητορικών εννοιών; 

Είναι η γλώσσα που επιλέγεται κατάλληλη για το 

κοινό; Το κοινό εμπλέκεται με τον τρόπο που ο 

ομιλητής μεταφέρει το μήνυμα (π.χ. ερωτήσεις); 

 Φυσικές: Πώς χρησιμοποιεί ο ομιλητής τη 

γλώσσα του σώματος, τις εκφράσεις του 

προσώπου και τη φωνή; Είναι επαρκές για την 

κατάσταση; Πώς επηρεάζει το κοινό; 

 Περιβαλλοντολογικές: Πώς είναι το 

περιβάλλον; Τι θόρυβος (εάν υπάρχει)  

παραμορφώνει το μήνυμα; Πώς είναι το 

δωμάτιο, το φως, το μέρος; Επηρεάζει την 

επικοινωνία; 

Ποιες άλλες στρατηγικές παρατηρείτε; Πώς επηρεάζουν 

την επικοινωνία; 

Βήμα 2: Αναλογιστείτε και προσαρμόστε! 

Με αυτήν τη συνειδητή προσπάθεια να κατανοήσετε 

πώς συμβαίνει η επικοινωνία, μπορείτε τώρα να 

σκεφτείτε τις δικές σας διαδικασίες επικοινωνίας. 

Ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας; Ποια συμπεράσματα 

μπορείτε να εξαγάγετε από αυτό για τις δικές σας 

στρατηγικές επικοινωνίας; Πού μπορείτε να εντοπίσετε 

αδυναμίες; 

Κάντε έναν κατάλογο ελέγχου για εσάς, για να θυμίσετε 

στον εαυτό σας τα πράγματα που θέλετε να λάβετε 

υπόψη στο μέλλον στην επικοινωνία σας. Αυτό θα σας 

βοηθήσει να προετοιμαστείτε για διαφορετικές 

καταστάσεις και ρυθμίσεις επικοινωνίας. 

Παρατηρώντας άλλους, κάνετε μια συνειδητή 

προσπάθεια να καταλάβετε πώς πραγματώνεται η 

επικοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο, θα 

προβληματιστείτε για την επικοινωνία σας και θα 

γνωρίζετε καλύτερα τα μηνύματα που στέλνετε. Αυτό 
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παρέχει μια τέλεια ευκαιρία για να αναπτύξετε τις 

επικοινωνιακές σας δεξιότητες. 

Βήμα 3: Καταγράψτε τον εαυτό σας 

Αφού εντοπίσετε τη δύναμη και τις αδυναμίες σας, 

προετοιμάστε κάτι για το οποίο θέλετε να μιλήσετε. 

Κατά την προετοιμασία του περιεχομένου σας, 

θυμηθείτε τις διάφορες πτυχές που έχετε προσδιορίσει 

και εφαρμόστε τις. Όταν είστε έτοιμοι, ηχογραφήστε 

τον εαυτό σας ενώ μιλάτε και αναλύστε την 

ηχογράφηση μετά. 

 Είστε ικανοποιημένοι με την απόδοσή σας; 

 Πώς νιώσατε την εφαρμογή αλλαγών στις 

στρατηγικές επικοινωνίας σας; Ήταν φυσικό για 

εσάς ή νιώσατε παράξενα; 

 Πώς ήταν η γλώσσα του σώματός σας; 

 Πώς ακούγεται η φωνή σας; 

 Πώς ήταν η δομή και η γλώσσα που 

χρησιμοποιήσατε; 

Είναι σημαντικό στην επικοινωνία να γίνετε πιο 

συνειδητός σχετικά με τον τρόπο που επικοινωνείτε 

λεκτικά και μη λεκτικά. 

Αυτή η δραστηριότητα θα σας βοηθήσει να 

προσαρμόσετε τη στρατηγική επικοινωνίας σας στις 

διαφορετικές ομάδες στόχους που θέλετε να 

προσεγγίσετε. 

 

[Η δραστηριότητα είναι βασισμένη στο Skills your 

need] 

 

Δραστηριότητα 2.2 

Τίτλος Ενότητας 

Ενότητα 2: Δεξιότητες επικοινωνίας και καθοδήγησης 

για την προσέγγιση και υποστήριξη των νέων μΟΑΣΑ 

και των οικογενειών τους πριν και κατά τη διάρκεια μιας 

κινητικότητας. 

https://www.skillsyouneed.com/ips/interpersonal-communication.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/interpersonal-communication.html
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Τίτλος 

Δραστηριότητας 
Κοινή χρήση πληροφοριών - προετοιμασία πηγών 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 
A3.2  

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(σε ώρες) 

3 ώρες  

Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριοτήτων  

Στόχος  

Δραστηριότητας 

Η επικοινωνία δεν είναι μόνο προφορική. Καθώς θέλουμε 

να διαδώσουμε τις πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητές μας και να προετοιμάσουμε τους νέους 

να συμμετάσχουν, χρησιμοποιούμε συχνά γραπτές 

πληροφορίες, φυλλάδια και άλλα έγγραφα. Ο στόχος 

αυτής της δραστηριότητας είναι να γνωρίσουμε πώς να 

αναπτύξουμε προσβάσιμα προϊόντα επικοινωνίας και να 

μάθουμε, πώς οι δημοσιεύσεις μας μπορούν να 

βελτιωθούν ώστε να είναι πιο προσιτές. 

 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

τη 

Δραστηριότητα 

Επιπλέον εκπαιδευτική πηγή αριθ. 2: "Γεφυρώνοντας τα 

χάσματα. Οδηγίες συμπεριληπτικής και προσβάσιμης 

επικοινωνίας " 
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Αναλυτικές 

Οδηγίες 

Είναι μεγάλη πρόκληση να απευθυνθείτε σε μια ποικιλία 

ατόμων με τις δημοσιεύσεις, τα φυλλάδια και άλλα 

έντυπα προϊόντα σας. Γι' αυτό τα προϊόντα σας πρέπει 

να είναι ελκυστικά, ώστε οι άνθρωποι να ενθαρρύνονται 

να τα δουν πιο προσεκτικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω του σχεδιασμού, των εικόνων που χρησιμοποιείτε 

ή / και της κατάλληλης γλώσσας. Αλλά υπάρχουν 

περισσότερα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη για 

να κάνετε αυτά τα προϊόντα πιο ενδιαφέροντα και πιο 

προσιτά. 

Βήμα 1 

Αναλύστε τη διάταξη του φυλλαδίου σας, τις 

δημοσιεύσεις, τις κλήσεις έργου. 

Ρίξτε μια ματιά στην επιπλέον εκπαιδευτική πηγή αριθ. 

2: "Γεφυρώνοντας τα χάσματα. Οδηγίες 

συμπεριληπτικής και προσβάσιμης επικοινωνίας "(σελ. 

10). 

Εξετάστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται εκεί με 

περισσότερες λεπτομέρειες και επισημάνετε πτυχές που 

είναι καινούργιες για εσάς ή όπου βλέπετε ότι το προϊόν 

σας θα μπορούσε να βελτιωθεί. 

Έχετε στη διάθεσή σας τη δημοσίευση, το φυλλάδιο, το 

έγγραφο κ.λπ. 

Συγκεντρωθείτε πρώτα στο σχέδιο σύμφωνα με τις 

οδηγίες. 

   Πώς θα αξιολογούσατε την προσβασιμότητα; 

 Πώς είναι το μέγεθος κειμένου, οι 

γραμματοσειρές, τα χρώματα και οι εικόνες; 

Δημιουργήστε σημειώσεις όπου βλέπετε δυνατότητες 

βελτίωσης του προϊόντος σας. 

Βήμα 2 

Αναλύστε τη γλώσσα και τη δομή του 

περιεχομένου σας: 

Οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες για όλους. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι προσβάσιμες όχι μόνο 

για άτομα με αναπηρίες, αλλά και για άτομα που δεν 

μπορούν να διαβάζουν ή να μιλούν τη γλώσσα τόσο 

καλά. Αναλύστε τη γλώσσα του προϊόντος σας. 
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 Είναι οι πληροφορίες ξεκάθαρες, σύντομες και 

απλές; 

 Χρησιμοποιείτε ορολογία ή τεχνική γλώσσα ή 

είναι κατανοητό το περιεχόμενο; 

Είναι καλό να γνωρίζετε τους κανόνες και τις τεχνικές 

της απλής γλώσσας και της ευανάγνωστης γλώσσας για 

να αναλύσετε τη δομή του κειμένου σας. Είναι επίσης 

σημαντικό να εξοικειωθείτε με τις έννοιες που έχουν 

ήδη εισαχθεί στο θεωρητικό κεφάλαιο: 

Γλώσσα χωρίς διακρίσεις · γλώσσα ουδέτερη προς το 

φύλο 

μη βίαιη επικοινωνία και συμπεριληπτική επικοινωνία 

Θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τα γραπτά προϊόντα 

σας, ώστε να μπορείτε να προσεγγίσετε περισσότερα 

άτομα και να απευθυνθείτε σε διάφορες ομάδες με 

σεβασμό και θετικό τρόπο. Θα γνωρίσετε πολύτιμες 

στρατηγικές που θα βελτιώσουν τη συνολική 

επικοινωνία σας. 

Βήμα 3 Εφαρμόστε τις νέες στρατηγικές που 

μάθατε 

Αφού μάθετε πολλά για το πώς να κάνετε το προϊόν σας 

πιο προσβάσιμο και να βελτιώσετε την επικοινωνία του, 

εφαρμόστε αυτές τις αλλαγές στα προϊόντα σας. 

Φυσικά, όλες οι στρατηγικές είναι μόνο κατευθυντήριες 

γραμμές και δεν είναι θέμα εφαρμογής όλων 

ταυτόχρονα. Προκειμένου να προσαρμόσετε το προϊόν 

σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε το κοινό-στόχο σας 

και να είστε σαφείς σχετικά με τις πληροφορίες που 

θέλετε να επικοινωνήσετε. 

 [Η δραστηριότητα αναπτύχθηκε από Kreisau-Initiative 

e. V.] 

Επιπλέον 

Πληροφορίες 

Εάν ενδιαφέρεστε να κάνετε και την ηλεκτρονική σας 

επικοινωνία πιο προσβάσιμη, σας προσκαλούμε να 

διαβάσετε τα περιεχόμενα του Πρακτικού Οδηγού για 

την ένταξη DARE. Εδώ μπορείτε να βρείτε πολλές 

πρακτικές συμβουλές. 

 

Επιπλέον Εκπαιδευτικές Πηγές 

https://plainlanguage.gov/about/definitions/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120.pdf
https://aso-resources.une.edu.au/wp-content/uploads/2015/08/WC_Language-usage-Non-discriminatory-language.pdf
https://eige.europa.eu/publications/gender-sensitive-communication/first-steps-towards-more-inclusive-language
https://eige.europa.eu/publications/gender-sensitive-communication/first-steps-towards-more-inclusive-language
https://www.youtube.com/watch?v=8sjA90hvnQ0
http://www.accessinteract.eu/wp-content/uploads/2019/10/IO1-FINALv1-EN.pdf
http://www.kreisau.de/
http://www.kreisau.de/
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/06/DARE-Practical-Guide-for-Inclusion.pdf
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/06/DARE-Practical-Guide-for-Inclusion.pdf
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Εκπαιδευτική Πηγή 2.1  

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 2: Δεξιότητες επικοινωνίας και καθοδήγησης 

για την προσέγγιση και υποστήριξη των νέων μΟΑΣΑ 

και των οικογενειών τους πριν και κατά τη διάρκεια 

μιας κινητικότητας. 

Τίτλος Πηγής: Προσέγγιση περισσότερων ατόμων μέσω 

συμπεριληπτικών και προσβάσιμων επικοινωνιών από 

την Αγγλική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων 

με αναπηρίες (EFDS). 

Κωδικός 

Πηγής: 

R 2.1  

Εισαγωγή 

στην πηγή: 

Σε αυτό το σύντομο βίντεο, οι εκπαιδευόμενοι 

μαθαίνουν περισσότερα για τις πρακτικές και τις αρχές 

της συμπεριληπτικής επικοινωνίας με έναν εύκολο και 

κατανοητό τρόπο. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν την 

πηγή; 

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν πολύτιμες πληροφορίες 

για το φάσμα της συμπεριληπτικής επικοινωνίας, η 

οποία μπορεί να είναι χρήσιμη για την προσέγγιση 

ενός ευρύτερου κοινού όταν προσαρμοστεί 

αντίστοιχα. 

Σύνδεσμος: 
Βίντεο: EFDS - προσέγγιση περισσότερων ατόμων 

μέσω συμπεριληπτικών και προσβάσιμων 

επικοινωνιών  (Activity Alliance, 2015). 

 Εκπαιδευτική Πηγή 2.2  

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 2: Δεξιότητες επικοινωνίας και καθοδήγησης 

για την προσέγγιση και υποστήριξη των νέων μΟΑΣΑ 

και των οικογενειών τους πριν και κατά τη διάρκεια 

μιας κινητικότητας. 

Τίτλος Πηγής: Γεφυρώνοντας τα χάσματα. Οδηγίες συμπεριληπτικής 

και προσβάσιμης επικοινωνίας 

https://www.youtube.com/watch?v=XGcoCZa-a50
https://www.youtube.com/watch?v=XGcoCZa-a50
https://www.youtube.com/watch?v=XGcoCZa-a50
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Κωδικός 

Πηγής: 

R 2.2  

Εισαγωγή 

στην πηγή: 

Οι Οδηγίες προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με τη συμπεριληπτική γλώσσα, μερικές 

συμβουλές σχετικά με τη συμπεριφορά που 

σχετίζονται με άτομα με αναπηρίες, οδηγίες για τη 

δημιουργία προσβάσιμων προϊόντων επικοινωνίας και 

απαιτήσεων για τη διοργάνωση συνεδριάσεων και 

εκδηλώσεων χωρίς αποκλεισμούς. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν την 

πηγή; 

Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν το φάσμα της 

συμπεριληπτικής επικοινωνίας και θα έχουν επίσης 

πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες. Θα 

καταλάβουν πώς να αντιμετωπίζουν άτομα με 

αναπηρίες με σεβασμό και ισορροπημένο τρόπο, πώς 

να παράγουν προσβάσιμα προϊόντα και επίσης πώς να 

αντιμετωπίζουν την επικοινωνία ενώ προετοιμάζουν, 

εφαρμόζουν και αξιολογούν δραστηριότητες. 

Σύνδεσμος: 
Δημοσίευση: Γεφυρώνοντας τα χάσματα. Οδηγίες 

συμπεριληπτικής και προσβάσιμης επικοινωνίας 

(Bridging the Gap, N/A). 

Εκπαιδευτική Πηγή 2.3  

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 2: Δεξιότητες επικοινωνίας και καθοδήγησης 

για την προσέγγιση και υποστήριξη των νέων μΟΑΣΑ 

και των οικογενειών τους πριν και κατά τη διάρκεια 

μιας κινητικότητας. 

Τίτλος Πηγής: 
Πρώτη γλώσσα Προσώπου ή Πρώτη Γλώσσα 

Ταυτότητας 

Κωδικός 

Πηγής: 

R 2.3 

Εισαγωγή 

στην πηγή: 

Αυτό το βίντεο εξηγεί τη διαφορά μεταξύ της Πρώτης 

Γλώσσας Προσώπου (PFL) και της Πρώτης Γλώσσας 

Ταυτότητας (IFL), καθώς και τις διαφορετικές 

προοπτικές και προτιμήσεις. 

 

https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/BtG_Inclusive-and-accessible-Communication-Guidelines.pdf
https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/BtG_Inclusive-and-accessible-Communication-Guidelines.pdf
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Τι θα μάθετε  

από αυτήν την 

πηγή; 

Οι εκπαιδευόμενοι θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με αναπηρίες 

θέλουν να αντιμετωπιστούν. 

Σύνδεσμος: Βίντεο: Πρώτη γλώσσα Προσώπου ή Πρώτη Γλώσσα 

Ταυτότητας (Iowa Coalition Against Domestic 

Violence, 2018). 

Εκπαιδευτική Πηγή 2.4 

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 2: Δεξιότητες επικοινωνίας και καθοδήγησης 

για την προσέγγιση και υποστήριξη των νέων μΟΑΣΑ 

και των οικογενειών τους πριν και κατά τη διάρκεια 

μιας κινητικότητας. 

Τίτλος Πηγής:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Κωδικός 

Πηγής: 
R 2.4 

Εισαγωγή 

στην πηγή: 

Η δημοσίευση εξετάζει τις βασικές πτυχές των 

διεθνών συναντήσεων, παρέχοντας παραδείγματα και 

παρουσιάζοντας πληθώρα μεθόδων και 

κατευθυντήριων γραμμών για τη μη τυπική 

εκπαίδευση που έχουν σχεδιαστεί για να 

υποστηρίζουν τη διαδικασία επικοινωνίας όταν 

εργάζεστε με ενταξιακές ομάδες. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν την 

πηγή; 

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις 

και μεθόδους για να υποστηρίξουν την επικοινωνία 

των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια ανταλλαγών 

νέων χωρίς αποκλεισμούς. Μέσω του δεύτερου 

μέρους, θα γνωρίσουν διάφορες προσεγγίσεις για την 

υποστήριξη της επικοινωνίας στην πράξη. 

Σύνδεσμος: 
Δημοσίευση: Προοπτική ένταξης (Kreisau-Initiative e. 

V., 2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=-LX0KI4xkco
https://www.youtube.com/watch?v=-LX0KI4xkco
https://www.kreisau.de/fileadmin/Perspektive_Inklusion/170713_KI_PUB_ENG.pdf
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 Εκπαιδευτική Πηγή 2.5  

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 2: Δεξιότητες επικοινωνίας και καθοδήγησης 

για την προσέγγιση και υποστήριξη των νέων μΟΑΣΑ 

και των οικογενειών τους πριν και κατά τη διάρκεια 

μιας κινητικότητας. 

Τίτλος Πηγής: Η επικοινωνία είναι το κλειδί! 

Κωδικός 

Πηγής: 
R 2.5 

Εισαγωγή 

στην πηγή: 

Στο έργο DARE έχουμε αναπτύξει επίσης 

εκπαιδευτικές ενότητες για νέους και πρεσβευτές 

DARE. Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται επίσης στην 

επικοινωνία με τους νέους μΟΑΣΑ και μπορεί να 

χρησιμεύσει ως ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα αυτής της 

ενότητας. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν την 

πηγή; 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν περισσότερα για τις 

στρατηγικές χωρίς αποκλεισμούς στη γλώσσα και την 

καθοδήγηση και θα αναπτύξουν τις γνώσεις τους. 

Σύνδεσμος: Ενότητα 3 για νέους και πρεσβευτές DARE: Η 

επικοινωνία είναι το κλειδί!  
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Ενότητα 3: 

Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις 

δράσεις κινητικότητας Erasmus+, 

χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής 

εκπαίδευσης 

Εισαγωγή 

Η ενότητα «πώς να μεταβείτε από το σχολείο στις κινητικότητες Erasmus +, 

χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης» είναι η τρίτη από 

τις πέντε ενότητες που αναπτύχθηκαν για τους εργαζόμενους στον τομέα 

της νεολαίας, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και τα στελέχη νεολαίας. Αυτή η 

ενότητα στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των 

εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας που θέλουν να εργαστούν με νέους 

με Σωματικές, Ακουστικές και Οπτικές Αναπηρίες- μΟΑΣΑ και να 

αποκτήσουν την τεχνογνωσία για την υποστήριξη των νέων γενικά και 

επίσης των νέων μΟΑΣΑ. 

Η ενότητα αυτή, εξοπλίζει τους εργαζόμενους στο πεδίο της νεολαίας, τους 

εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τα στελέχη νεολαίας με τις κατάλληλες 

γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να: 

 Ενημερώνουν τους νέους / μαθητές και τους δασκάλους στα σχολεία 

σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο πλαίσιο του Erasmus + 

σχετικά με τις κινητικότητες. 

 Υποστηρίζουν και να παρακινούν τους νέους / μαθητές και δασκάλους 

στα σχολεία ώστε να συμμετέχουν στις κινητικότητες του Erasmus + 

χρησιμοποιώντας μη τυπικές μεθόδους και δραστηριότητες μάθησης.  

 Εισάγουν τους δασκάλους των σχολείων στη μη τυπική μαθησιακή 

προσέγγιση. 

Αυτή η ενότητα εξετάζει και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

 Τι είναι η μη τυπική εκπαίδευση; 

□ Τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση 

□ Οι αρχές της μη τυπικής μάθησης 

□ Τεχνικές μη τυπικής μάθησης 

 Κινητικότητες Erasmus 

□ Έργα κινητικότητας στο πεδίο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 

και της νεολαίας 

 Σχολεία και Erasmus+ 
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□ Ευκαιρίες για σχολεία στο πρόγραμμα ERASMUS+ 

 Δραστηριότητες Πληροφόρησης Νέων/Μαθητών/Δασκάλων σχετικά 

με τις κινητικότητες Erasmus+. 

 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα έχετε μάθει να: 

 Αναγνωρίζετε τις διαφορές μεταξύ μη τυπικών και τυπικών αρχών 

μάθησης και περιβάλλοντος. 

 Σχεδιάζετε ένα σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων μη 

τυπικής εκπαίδευσης. 

 Εφαρμόζετε μη τυπικές δραστηριότητες, εργαλεία και μεθόδους. 

 Δημιουργείτε μη τυπικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 

 Προωθείτε τη συμμετοχή των νέων σε μη παραδοσιακά μαθησιακά 

περιβάλλοντα. 

 Προσδιορίζετε και να καταγράφετε ευκαιρίες κινητικότητας Erasmus 

+. 

 Χρησιμοποιείτε τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την 

κινητικότητα του Erasmus + για να ενημερώσετε τους νέους / 

μαθητές / εκπαιδευτικούς για τις υπάρχουσες ευκαιρίες. 

 Να είστε ανοιχτοί στην εργασία σε μη τυπικά και μη παραδοσιακά 

περιβάλλοντα μάθησης με νέους. 

 Εκτιμάτε την αξία των μη τυπικών και μη παραδοσιακών μαθησιακών 

περιβαλλόντων όταν εργάζεστε με νέους. 

Θεωρητικό Κεφάλαιο 

1. Τι είναι η μη-τυπική εκπαίδευση; 

1.1 Τυπική, μη-τυπική και άτυπη μάθηση 

Υπάρχουν τρεις τύποι μάθησης (Gadoularov and Romanica, n.d): 

1. Η τυπική μάθηση είναι η μάθηση που παρέχεται συνήθως από 

ένα ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δομημένο (όσον αφορά 

τους μαθησιακούς στόχους, το χρόνο μάθησης ή τη μαθησιακή 

υποστήριξη) και οδηγεί σε πιστοποίηση. Η τυπική μάθηση είναι 

σκόπιμη (μη τυχαία) από την πλευρά του μαθητή. 

2. Η μη τυπική μάθηση είναι η μάθηση που δεν παρέχεται από 

ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και συνήθως δεν οδηγεί σε 

πιστοποίηση. Ωστόσο, είναι δομημένη (όσον αφορά τους 

μαθησιακούς στόχους, το χρόνο μάθησης ή τη μαθησιακή 



 
IO3-Truth e-learning Space-Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Ενότητες για DARE Εργαζόμενους με τη 

νεολαία 
 

 
 

48 
 

υποστήριξη). Η μη τυπική μάθηση είναι σκόπιμη (μη τυχαία) 

από την πλευρά του μαθητή. 

3. Η άτυπη μάθηση είναι η μάθηση που προκύπτει από 

δραστηριότητες καθημερινής ζωής που σχετίζονται με την 

εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρόνο. Δεν είναι 

δομημένη (όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους, το χρόνο 

μάθησης ή τη μαθησιακή υποστήριξη) και συνήθως δεν οδηγεί 

σε πιστοποίηση. Η άτυπη μάθηση μπορεί να είναι σκόπιμη, 

αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι μη σκόπιμη (ή 

«τυχαία» / τυχαία). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στην 

τυπική, μη-τυπική και άτυπη μάθηση μπορείτε να βρείτε online.   

1.2 Οι αρχές της μη-τυπικής μάθησης 

Οι αρχές της μη-τυπικής μάθησης είναι οι παρακάτω (Gadoularov and 

Romanica, n.d):  

1. Επικεντρωμένη ως προς τους μαθητευόμενους: το 

περιεχόμενο, οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται, οι 

τοποθεσίες καθώς και τα χρονικά πλαίσια πρέπει να βασίζονται 

στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

2. Διαφάνεια: όλες οι πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας πρέπει 

να είναι γνωστές και να συμφωνούνται από τους 

μαθητευόμενους από την αρχή. 

3. Εμπιστοσύνη: ό, τι συμβαίνει σε μια μαθησιακή δραστηριότητα 

είναι εμπιστευτικό και δεν κοινοποιείται σε οποιονδήποτε δεν 

είναι άμεσα μέρος της αντίστοιχης διαδικασίας. 

4. Εθελοντική συμμετοχή: οι μαθητευόμενοι πρέπει να 

συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης εθελοντικά. 

5. Συμμετοχή των μαθητευόμενων: οι μαθητευόμενοι έχουν την 

υποχρέωση να συμμετέχουν ενεργά στις μαθησιακές 

δραστηριότητες και διαδικασίες, καθώς και στη διαμόρφωση 

της μαθησιακής διαδικασίας. 

6. Η μάθηση είναι ευθύνη των μαθητευόμενων: οι μαθητευόμενοι 

πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους μάθησης και 

να έχουν κίνητρα. 

7. Δημοκρατικές αξίες και πρακτικές: κατά τη διάρκεια των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων η διαδικασία που 

χρησιμοποιείται πρέπει να είναι συμβατή με το περιεχόμενο. 

 

1.3 Τεχνικές της μη-τυπικής μάθησης 

https://www.researchgate.net/figure/1-Differences-between-Formal-Non-formal-and-Informal-Learning_tbl2_259558454
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Η ενεργός συμμετοχή στη μη τυπική μάθηση προωθείται χρησιμοποιώντας 

ορισμένες τεχνικές οι οποίες είναι (Peace Corps, US, 2004), (Kokkos, 

2014, pp. 138-177):  

Τεχνικές Περιγραφή 

Δράση που σπάει τον 

πάγο (Icebreaker) 

Μια σύντομη, δομημένη δραστηριότητα που έχει 

σχεδιαστεί για να χαλαρώνει και να ενεργοποιεί 

τους συμμετέχοντες και να τους γνωρίζει στην 

αρχή ενός προγράμματος. 

Διάλεξη 
Ο διευκολυντής παρουσιάζει πληροφορίες για ένα 

συγκεκριμένο θέμα στο κοινό. 

Συζήτηση  

Ερωτήσεις/Απαντήσει

ς 

Ο διευκολυντής χρησιμοποιεί προκλητικές 

ερωτήσεις ή δηλώσεις, συνήθως προετοιμασμένες 

εκ των προτέρων, για να ενεργοποιήσει την 

ομαδική σκέψη και τις συνεισφορές των 

συμμετεχόντων για να καθοδηγήσει τη συζήτηση. 

Καταιγισμός Ιδεών 

(Brainstorming) 

Ο διευκολυντής υποβάλλει μια συγκεκριμένη 

ερώτηση ή περιγράφει ένα συγκεκριμένο σενάριο 

και οι συμμετέχοντες προσφέρουν πολλές 

διαφορετικές ιδέες. 

Παρουσίαση 

Μια δομημένη εκτέλεση μιας δραστηριότητας για 

να παρουσίασει το περιέχομενο της 

δραστηριότητας, αντί να πει απλώς στο κοινό πώς 

γίνεται. 

Εργασία σε Oμάδες 

Οι ομάδες συζητούν ή εργάζονται σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα και παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματά τους σε άλλους. Η διαίρεση των 

ομάδων πρέπει να είναι τυχαία, με μόνη εξαίρεση 

να είναι όταν πρέπει να δημιουργήσουμε ομάδες 

ανάλογα με την εμπειρία τους. Εάν επιλέξετε 

ομάδες με κάποια κριτήρια, θα πρέπει να τις 

δικαιολογήσετε. 
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Αυτοκατευθυνόμενη 

Mάθηση 

Οι μαθητευόμενοι, με καθοδήγηση από τον 

εκπαιδευτή, αποφασίζουν τι και πώς θα μάθουν. 

Μπορεί να γίνει μεμονωμένα ή με ομαδική 

μάθηση, αλλά η γενική ιδέα είναι ότι οι 

μαθητευόμενοι αναλαμβάνουν την εκμάθηση 

τους. 

Γυάλα Ψαριού 

Η γυάλα ψαριού είναι μια τεχνική για δομημένη 

παρατήρηση μιας ομαδικής διαδικασίας. Η ομάδα 

χωρίζεται σε δύο, με το μισό της ομάδας να είναι 

οι παρατηρητές και οι άλλοι μισοί, ενεργοί 

συμμετέχοντες. Οι παρατηρητές στέκονται ή 

κάθονται σε κύκλο γύρω από την ενεργή, 

εσωτερική ομάδα. Και στις δύο ομάδες δίνονται 

συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να 

ολοκληρώσουν. Οι παρατηρητές καλούνται να 

σημειώσουν συγκεκριμένη συμπεριφορά, ενώ οι 

ενεργοί συμμετέχοντες καλούνται να 

ολοκληρώσουν κάποια εργασία μαζί. 

Ανάποδη Τάξη 
Ο διευκολυντής ενθαρρύνει τους μαθητευόμενους 

να οργανώσουν μια εκπαίδευση. 

Παιχνίδι Ρόλων 

Ένα σύντομο σκετς που δημιουργήθηκε και 

"παίχτηκε" από τους συμμετέχοντες για να 

προσομοιώσει μια πραγματική κατάσταση που 

απεικονίζει ένα πρόβλημα ή σύγκρουση. 

Μελέτη Περίπτωσης 

Ατομική ή ομαδική εργασία, στην οποία οι 

συμμετέχοντες αναζητούν απαντήσεις σχετικά με 

κάποια παρούσα κατάσταση. Η κατάσταση πρέπει 

να είναι πραγματική ή ρεαλιστική (κάτι που 

συνέβη ή μπορεί να συμβεί). 

Παιχνίδι 

Προσομοίωσης 

Οι ομάδες μαθητευόμενων λαμβάνουν υπ’ όψιν 

κρίσιμα δεδομένα σχετικά με μια κατάσταση, 

λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, λαμβάνουν 

σχόλια και λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα. Τα 

παιχνίδια ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να 

αναλάβουν τη δική τους μάθηση και να 

δοκιμάσουν νέες γνώσεις ή δεξιότητες. 
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Αφήγηση 

Η χρήση της αφήγησης στη διαδικασία μάθησης 

μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση και τη 

δημιουργικότητα. 

Αυτοστοχασμός 

Οι συμμετέχοντες αναλύουν ατομικά την 

κατάσταση που συνέβη, τις προηγούμενες 

δραστηριότητες ή τη συμπεριφορά τους και τη 

συγκρίνουν με την παρούσα και τη μελλοντική 

τους πραγματικότητα. 

Εκπαιδευτική 

Εκδρομή 

Μια εκδρομή σε μια τοποθεσία όπου οι 

συμμετέχοντες μπορούν να δουν ένα πραγματικό 

παράδειγμα μιας δραστηριότητας ή μιας 

κατάστασης που τους αφορά. 

2. Κινητικότητες Erasmus+  

2.1 Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας 

Το Πρόγραμμα Erasmus+  της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτεί δράσεις 

στον τομέα της νεολαίας προκειμένου να «παρέχει πολλές ευκαιρίες στους 

νέους να αποκτήσουν ικανότητες και να αναπτυχθούν ως άτομα, μέσω μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020).  

Ο στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η αύξηση του επιπέδου των 

βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων μεταξύ των νέων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες και των 

εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, για την προώθηση της ενεργού 

συμμετοχής των πολιτών, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της κοινωνικής 

ένταξης και της αλληλεγγύης. Συμπληρωματικά, ο στόχος είναι να δοθεί η 

δυνατότητα στους νέους να συμμετάσχουν στη δημοκρατική ζωή και στην 

αγορά εργασίας, να προωθήσουν βελτιώσεις ποιότητας στην εργασία των 

νέων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων στον 

τομέα της νεολαίας, να συμπληρώσουν τις μεταρρυθμίσεις πολιτικής σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την 

ανάπτυξη της γνώσης και της τεκμηριωμένης πολιτικής για τη νεολαία, 

καθώς και την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, και για 

την ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δραστηριοτήτων για τη νεολαία 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).  

Τα προγράμματα κινητικότητας για νέους και εργαζόμενους στον τομέα της 

νεολαίας μπορούν να διαρκέσουν από λίγες ημέρες έως και δύο χρόνια και 

μπορούν να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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δραστηριότητες: (1) Ανταλλαγές Νέων, (2) Ευρωπαϊκή Εθελοντική 

Υπηρεσία και (3) Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας 

(Ibid.). Ειδικότερα: 

1. Οι ανταλλαγές νέων επιτρέπουν σε ομάδες νέων να αναλάβουν 

ένα δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων (π.χ. ένα συνδυασμό 

εργαστηρίων, ασκήσεων, συζητήσεων και ρόλων) σε άλλη χώρα, 

εντός ή εκτός της ΕΕ. Είναι ανοιχτές σε όλους τους νέους ηλικίας 

13-30 ετών. Οι δραστηριότητες διαρκούν 5-21 ημέρες.  

2. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) προσφέρει ευκαιρίες 

στους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες συμβάλλοντας στην 

καθημερινή εργασία οργανώσεων σε τομείς όπως η κοινωνική 

μέριμνα, το περιβάλλον, τα προγράμματα μη τυπικής 

εκπαίδευσης, οι ΤΠΕ, ο πολιτισμός και πολλά άλλα. Το EVS είναι 

ανοιχτό για νέους ηλικίας 17-30 ετών. Μια δραστηριότητα EVS 

διαρκεί μεταξύ 2 και 12 μηνών, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 

είναι δυνατό βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες EVS από 2 

εβδομάδες και άνω. 

3. Η κινητικότητα των εργαζομένων στο πεδίο της νεολαίας 

υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων στο 

πεδίο της νεολαίας μέσω π.χ. διεθνή σεμινάρια, μαθήματα 

κατάρτισης, εκδηλώσεις επαφής, επισκέψεις μελέτης ή 

παρακολούθηση εργασίας στο εξωτερικό σε οργανισμό που 

δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας Οι δραστηριότητες 

κινητικότητας διαρκούν 2 ημέρες - 2 μήνες. 

Το Erasmus + υποστηρίζει περαιτέρω σχέδια εταιρικής σχέσης για 

οργανισμούς, ιδρύματα, εταιρείες και ερευνητικούς οργανισμούς που 

επιθυμούν να ανταλλάξουν καλές πρακτικές ή να αναπτύξουν καινοτόμες 

πρακτικές. Υποστηρίζει επίσης τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία σε 

θέματα νεολαίας σε ολόκληρη την ΕΕ, από / προς χώρες εκτός ΕΕ, μαζί με 

διεθνείς οργανισμούς (κυρίως το Συμβούλιο της Ευρώπης), και ευρωπαϊκές 

μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στον τομέα της νεολαίας (Ibid. ).  

3. Σχολείο και Erasmus+ 

3.1 Ευκαιρίες για τα σχολεία μέσω του 

Προγράμματος ERASMUS+ 

Το Erasmus + προσφέρει ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να 

συμμετάσχουν σχολεία -  από την προσχολική, πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για έργα 

κινητικότητας προσωπικού και διασυνοριακές συμπράξεις. Είτε ολόκληρες 

τάξεις, είτε ομάδες μαθητών μπορούν να επισκεφθούν σχολεία-εταίρους ή 
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μεμονωμένοι μαθητές μπορούν να περάσουν μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα σε σχολείο σε άλλη χώρα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019). 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος υπάρχουν δύο βασικές δράσεις: 

1. Η πρώτη βασική δράση παρέχει χρηματοδότηση για την επαγγελματική 

ανάπτυξη του σχολικού προσωπικού, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί και το 

προσωπικό να μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό σε 

άλλο σχολείο ή να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 

άλλη χώρα. 

2. Η δεύτερη βασική δράση προσφέρει στους εταίρους ενός έργοθ την 

ευκαιρία να ανταλλάξουν προσωπικό και μαθητές ή να αναπτύξουν ένα 

νέο και καινοτόμο προϊόν. Η χρηματοδότηση καλύπτει μικρές διαμονές 

ομάδας (3 ημέρες έως 2 μήνες) ή μεγαλύτερες περιόδους ανταλλαγής 

(2 έως 12 μήνες) για μεμονωμένους μαθητές στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Ibid.). 

Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 του Sirius, του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Πολιτικής για την Εκπαίδευση των Μεταναστών, η μη τυπική εκπαίδευση 

μπορεί να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών, 

ενώ μια μεγάλη δυναμική έγκειται κυρίως στη συνεργασία μεταξύ παρόχων 

μη τυπικής εκπαίδευσης και σχολείων. Για παράδειγμα, οι εκδρομές σε 

μουσεία και επιστημονικά κέντρα μπορούν να δημιουργήσουν 

ενθουσιασμό, να προκαλέσουν ενδιαφέρον και να αναπτύξουν θετικές 

στάσεις απέναντι στην επιστήμη. Η μη τυπική εκπαίδευση γενικά μπορεί να 

ενισχύσει την αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία και να δημιουργήσει ένα 

αίσθημα ευθύνης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προωθεί την ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών, τις δεξιότητες επικοινωνίας και τη δικτύωση 

μεταξύ των νέων. Ως εκ τούτου, η έκθεση προτείνει μεγαλύτερη 

προσπάθεια εκ μέρους των σχολείων ώστε να δημιουργήσουν συνεργασίες 

με φορείς της κοινότητας για να συμπληρώσουν το επίσημο πρόγραμμα 

σπουδών τους με τη μη τυπική εκπαίδευση (Lipnickienė, K., Siarova, H., 

van der Graaf, L., 2018). 

4.Δραστηριότητες για Πληροφόρηση των Νέων / 

Μαθητών / Εκπαιδευτικών σχετικά με τις κινητικότητες 

Erasmus+  

Ορισμένες δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σύμφωνα με τις 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μη τυπική εκπαίδευση και 

διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από το σχολείο στο Erasmus + 

κινητικότητας επισημαίνονται παρακάτω: 

Μαρτυρίες 

Οι μαρτυρίες είναι ένας τύπος αξιολόγησης και κοινωνικής απόδειξης που 

εξυπηρετούν το σκοπό της καθοδήγησης δυνητικών αποφάσεων και της 
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αντιμετώπισης αντιρρήσεων, οι οποίες μας βοηθούν να καταλήξουμε στο 

«ότι η απόφαση που πρόκειται να λάβουμε είναι η σωστή» (Patel, 2017). Η 

κοινωνική απόδειξη «είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο όπου οι άνθρωποι 

συμμορφώνονται με τις πράξεις άλλων υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι 

ενέργειες αντανακλούν τη σωστή συμπεριφορά» (Santora, 2020). 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία μαθητών και 

εκπαιδευτικών σχετικά με την κινητικότητα του Erasmus +, οι μαρτυρίες 

επιτυχών συμμετεχόντων θα πρέπει να συλλέγονται και να κοινοποιούνται 

στην ομάδα-στόχο. Αυτές οι μαρτυρίες μπορούν να παρουσιαστούν ως 

κείμενο ή σε μορφή βίντεο ή να συμπεριληφθούν σε διαφημιστικό υλικό σε 

ιστότοπους ή έντυπα μέσα. 

Βραδιές Πληροφοριών 

Οι βραδιές πληροφοριών είναι ένα είδος ενημερωτικής εκδήλωσης που 

προορίζεται να ενημερώσει τους μαθητές, τους δασκάλους και / ή τους 

γονείς για τις δυνατότητες των κινητικοτήτων Erasmus +. Εδώ μπορούν να 

συμπεριληφθούν διάφορα μη τυπικά στοιχεία για τη συμμετοχή των 

συμμετεχόντων, όπως η διαχείριση των προσδοκιών και η αξιολόγηση του 

αποτελέσματος με ψηφοφορία. 

Διοργάνωση Έκθεσης 

Η διοργάνωση μιας έκθεσης έχει μεγαλύτερο εύρος από ένα μια βραδιά 

πληροφοριών, ενώ ο στόχος είναι να συνδέσει τους παρόχους κινητικότητας 

Erasmus + με τις ομάδες-στόχους. Σε μια τέτοια έκθεση, οι νέοι μπορούν 

να μάθουν περισσότερα για τις διεθνείς εθελοντικές υπηρεσίες Erasmus + 

και τις ανταλλαγές νέων. Οι νέοι, καθώς και οι εθελοντικοί οργανισμοί που 

είναι ενεργοί στο πρόγραμμα Erasmus +, από όλη την Ευρώπη έρχονται σε 

επαφή με τις ομάδες στόχους μέσω ενημερωτικών περιπτέρων, φυλλαδίων 

και σύντομων παρουσιάσεων ή εργαστηρίων για ενδιαφερόμενους νέους. 

Αυτοαξιολόγηση 

1. Οι αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι (μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία επιλογές): 

α. Διαφάνεια 

β. Εμπιστευτικότητα 

γ. Επικεντρωμένη ως προς τους μαθητευόμενους 

δ. Κερδοφορία 

2. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι μέρος της:  

α. Εκπαίδευσης για ενηλίκους 

β. Εκπαίδευσης για παιδιά 

γ. Δια βίου μάθησης 
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δ. Σχολικής εκπαίδευσης  

3. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία μπορεί να διαρκέσει:  

α. Έως ένα χρόνο  

β. Έως δύο χρόνια  

4. Το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα:  

α. Του Συμβουλίου της Ευρώπης  

β. Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

5.  Ένας συμμετέχοντας που παίρνει μέρος σε μια Erasmus+ Ανταλλαγή 

Νέων πρέπει να είναι τουλάχιστον:  

α. 12 ετών 

β. 13 ετών 

γ. 16 ετών 

δ. 17 ετών 

6. Ο στόχος του προγράμματος Erasmus+ είναι (μπορείτε να επιλέξετε 

παραπάνω από μια απάντηση):  

α. Ενεργή πολιτότητα 

β. Διαπολιτισμικός διάλογος 

γ. Κοινωνική ένταξη  

δ. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας 

7. Η άτυπη μάθηση είναι συνήθως:  

α. Δομημένη 

β. Μη δομημένη 

8. Η επίσημη εκπαίδευση αναφέρεται στην εκπαίδευση που συμβαίνει: 

α. Μέσα στο τυπικό σχολικό σύστημα 

β. Εκτός του τυπικού σχολικού συστήματος  

9. Η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας από ένα άτομο είναι μέρος της: 

α. Τυπικής εκπαίδευσης 

β. Μη-τυπικής εκπαίδευσης  

γ. Άτυπη μάθηση 

10. Στη μη-τυπική εκπαίδευση: 

   α. Λαμβάνεις ένα πτυχίο ή δίπλωμα στο τέλος της διαδικασίας  

β. Η συμμετοχή δεν καταλήγει σε κάποιο δίπλωμα ή πτυχίο 
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Φυλλάδιο Δραστηριότητας 

Δραστηριότητα 3.1 

Τίτλος 

Ενότητας 

Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις 

δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας 

δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης 

Τίτλος 

Δραστηριότ

ητας 

Σχεδιασμός μιας έκθεσης Erasmus + 

Κωδικός 

Δραστηριότ

ητας 

A3.1  

Διάρκεια 

Δραστηριότ

ητας (σε 

λεπτά) 

120 λεπτά 

Τύπος 

Πηγής 
Φυλλάδιο Δραστηριότητας 

Στόχος 

Δραστηριότ

ητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να υποστηρίξει 

τους νέους, τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και των 

στελεχών νεολαίας, να σχεδιάσουν και να οργανώσουν μια 

Έκθεση Erasmus + προκειμένου να ενημερώσουν τους νέους 

/ μαθητές / εκπαιδευτικούς σχετικά με τις ευκαιρίες που 

υπάρχουν για να συμμετάσχουν στην κινητικότητα του 

Erasmus + μετά το τέλος του σχολείου. Το τελικό 

αποτέλεσμα θα είναι ένα σχέδιο που μπορεί να ακολουθηθεί 

προκειμένου να υλοποιηθεί μια επιτυχημένη Έκθεση 

Erasmus +. 

Υλικά που 

απαιτούνται 

για τη 

δραστηριότ

ητα 

Υλικά για σημειώσεις: στυλό ή μολύβι. 

Προαιρετικό: μια ψηφιακή συσκευή όπως υπολογιστής, 

φορητός υπολογιστής, tablet ή έξυπνο τηλέφωνο με 

πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. 
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Αναλυτικές 

Οδηγίες 

Η Εθνική Ένωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε 

να ζητήσει από εσάς και την ομάδα σας να διοργανώσετε 

μια Έκθεση Erasmus + για να ενημερώσετε τους γονείς / 

νέους / μαθητές / εκπαιδευτικούς σχετικά με τις 

υπάρχουσες ευκαιρίες συμμετοχής στις κινητικότητες 

Erasmus + μετά το τέλος του σχολείου. Ο συνολικός 

αριθμός των συμμετεχόντων αποφασίστηκε να είναι 80 

άτομα, συμπεριλαμβανομένων 30 μαθητών της τελευταίας 

δευτεροβάθμιας τάξης. 

Για να σχεδιάσετε και να οργανώσετε με επιτυχία αυτήν την 

εκδήλωση πρέπει να ακολουθήσετε μια σειρά από βήματα 

που θα σας οδηγήσουν στη δημιουργία ενός λεπτομερούς 

προγράμματος εκδηλώσεων: 

Βήμα 1 - Πάρτε το σοβαρά και προετοιμάστε τον εαυτό σας 

διανοητικά: Η οργάνωση μιας εκδήλωσης δεν είναι απλή 

εργασία. Εάν έχετε διοργανώσει ποτέ μια εκδήλωση, 

γνωρίζετε ότι δεν πάνε όλα όπως τα έχετε σχεδιάσει και 

πρέπει να αντιμετωπίσετε διάφορες προκλήσεις. Έτσι, θα 

είναι σημαντικό να ενεργείτε ως ομαδικός παίκτης, με 

υπομονή και θα πρέπει να είστε καλά προετοιμασμένοι και 

αρκετά αποφασισμένοι να αντιμετωπίσετε κάθε είδους 

δυσκολίες. 

Για να προετοιμαστείτε ψυχικά για τη σκληρή δουλειά και 

να εμπνεύσετε τους συνεργάτες σας, συνιστάται να 

διαβάσετε το άρθρο "Πως να προετοιμαστείτε για κάθε 

πρόκληση" 

Βήμα 2 - Ορίστε τον σκοπό και τη μορφή: Διαμορφώστε 

τον στόχο σας όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα: θέλετε να 

μεταφέρετε γνώσεις στους συμμετέχοντες ή να τους 

ενημερώσετε για ένα συγκεκριμένο θέμα; Η μορφή της 

εκδήλωσης θα εξαρτηθεί από την απάντηση: την ιδέα, το 

χρονοδιάγραμμα και τη διάρκεια, την κατανομή ρόλων 

εντός της ομάδας, τη διάταξη της αίθουσας, την 

τροφοδοσία και τον ήχο. Και προσπαθήστε να μην 

κολλήσετε στις παραδοσιακές μορφές. Ρίξτε μια ματιά στη 

δομή των TED talks, στα θεματικά brunch,  στις 

διαδικτυακές εκδηλώσεις καθώς και στις υπαίθριες 

εκδηλώσεις. Αυτό που μετράει είναι ότι η μορφή έκθεσης 

που θα επιλέξετε, βοηθά στην επίτευξη του στόχου της 

έκθεσης. 

https://yhoo.it/3f6hSES
https://yhoo.it/3f6hSES
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Βήμα 3 - Δώστε αρκετή προσοχή στον προγραμματισμό: το 

σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέριμνα για 

υλικοτεχνική υποστήριξη (logistics)και το περιεχόμενο της 

έκθεσης. Δημιουργήστε ένα έγγραφο διαθέσιμο σε 

ολόκληρη την ομάδα που θα σας υποστηρίξει στη 

διαδικασία, όπου κάθε μέλος θα μπορούσε να δει τις 

εργασίες των άλλων και να έχει την ευρύτερη εικόνα. 

Αρχικά, ετοιμάστε μια λίστα με τα κύρια καθήκοντα και, στη 

συνέχεια, ολοκληρώστε τα με όσο το δυνατόν περισσότερες 

λεπτομέρειες με τη μορφή συγκεκριμένων βημάτων που 

πρέπει να ολοκληρωθούν. Είναι σημαντικό να καθοριστεί το 

χρονικό πλαίσιο στο σχέδιο: ο χρόνος που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Συχνά υποτιμάται και η 

προετοιμασία γίνεται με πιο αργό ρυθμό από ότι νομίζατε. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα Google, 

προγράμματα όπως το Trello ή ακόμη και ένα απλό Excel το 

οποίο δεν θα σας απογοητεύσει. 

Βήμα 4 - Σύνταξη του προϋπολογισμού σας: Κοιτάξτε τη 

λίστα των εργασιών και σχεδιάστε τον προϋπολογισμό σας. 

Αξίζει επίσης να σκεφτείτε ένα αποθεματικό σε περίπτωση 

απρόβλεπτων καταστάσεων. Ως επιλογή, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό πρότυπο 

προϋπολογισμού, να το προσαρμόσετε ή ακόμη και να 

δημιουργήσετε ένα δικό σας. 

Βήμα 5 - Να είστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε! Αν 

θέλετε να εκπλήξετε ευχάριστα τους καλεσμένους σας, 

σκεφτείτε τα πάντα μέχρι τη μικρότερη λεπτομέρεια: πώς 

εγγράφονται, ποιος θα χαιρετίσει τους συμμετέχοντες και 

πώς, ποια μουσική θα παίζει, αν θα έχετε μια ενδιαφέρουσα 

γωνιά φωτογραφιών, πώς φαίνεται η παρουσίασή σας και 

πώς είναι η ομάδα σας ντυμένη, τι να κάνετε κατά τη 

διάρκεια των διαλειμμάτων. 

Βήμα 6 - Κατανομή αρμοδιοτήτων: Είναι πολύ σημαντικό 

να κατανείμετε καθήκοντα μεταξύ των μελών της ομάδας 

που πρόκειται να λάβουν μέρος στην οργάνωση και την 

υλοποίηση της εκδήλωσης. Για παράδειγμα, κάποιος είναι 

υπεύθυνος για το στάδιο των εγγραφών, κάποιος άλλος για 

χαιρετισμό των ομιλητών, διαφορετικό άτομο για τον 

εξοπλισμό, τροφοδοσία, επικοινωνία με τον τύπο κ.λπ. Κάθε 

άτομο πρέπει να είναι υπεύθυνο για μια ζώνη καθ 'όλη τη 

διάρκεια της έκθεσης. Δώστε σε κάθε μέλος της ομάδας ένα 

έγγραφο με τις ανατεθείσες ευθύνες, έτσι ώστε κάθε άτομο 

https://templates.office.com/en-us/event-budget-tm16410231
https://templates.office.com/en-us/event-budget-tm16410231
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να γνωρίζει με ποιον να επικοινωνήσει για οποιοδήποτε 

συγκεκριμένο ζήτημα. 

Βήμα 7 - Ζητήστε αξιολόγηση: Ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να συμπληρώσουν μια έντυπη φόρμα 

αξιολόγησης στο τέλος της εκδήλωσης ή μια ηλεκτρονική 

φόρμα όταν φτάσουν στο σπίτι. Ζητήστε τους να 

αξιολογήσουν διάφορες πτυχές της εκδήλωσης: όπως την 

οργάνωση, τους ομιλητές, την τοποθεσία και την ποιότητα 

της διοργάνωσης. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν 

να αποφύγετε λάθη στο μέλλον και να βελτιώσετε την 

ποιότητα των εκδηλώσεών σας. Εάν είναι δυνατόν, λάβετε 

σχόλια μέσω κοινωνικών δικτύων ή καταγράψτε κριτικές 

βίντεο / μαρτυρίες στο τέλος μιας εκδήλωσης. Αυτό θα είναι 

χρήσιμο εάν η εκδήλωσή σας πραγματοποιηθεί ξανά. 

Ακολουθούν μερικά δείγματα εντύπων που μπορείτε να 

επιλέξετε: 

Έρευνα - Αξιολόγησης  Εκδήλωσης  

9 Δωρεάν Δείγματα Αξιολογήσεων εκδηλώσεων σε PDF, 

Word, Excel 

Ο απόλυτος οδηγός αξιολόγησης των εκδηλώσεών σας! 

Όποια και αν είναι η εκδήλωση που διοργανώνετε, να είστε 

αισιόδοξοι και να μην φοβάστε τις εκπλήξεις και η 

εκδήλωσή σας θα είναι επιτυχής! 

Δραστηριότητα 3.2 

Τίτλος 

Ενότητας 

Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις 

δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας 

δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης 

Τίτλος 

Δραστηριότ

ητας 

Επιλογή τεχνικών και δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή 

νέων ανθρώπων / μαθητών / δασκάλων 

Κωδικός 

Δραστηριότ

ητας 

A3.2  

Διάρκεια 

Δραστηριότ
120 λεπτά 

https://survs.com/survey-templates/event-evaluation-survey/
https://www.sampletemplates.com/business-templates/event-evaluation.html
https://www.sampletemplates.com/business-templates/event-evaluation.html
https://www.eventbrite.co.uk/blog/academy/event-evaluation-template-free-download-ds00/
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ητας (σε 

λεπτά) 

Τύπος 

πηγής 
Φυλλάδιο Δραστηριότητας 

Στόχος 

Δραστηριότ

ητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να υποστηρίξει 

τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας, τους 

εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τα στελέχη νεολαίας να 

αποφασίσουν ποιες δραστηριότητες θα ήταν κατάλληλες για 

τη συμμετοχή των νέων / μαθητών / εκπαιδευτικών σε μια 

άτυπη εκπαιδευτική συνεδρία σχετικά με την κινητικότητα 

του Erasmus +. 

Υλικά που 

απαιτούνται 

για τη 

Δραστηριότ

ητα 

Υλικά για σημειώσεις, στυλό ή μολύβι. 

Προαιρετικά: μια ψηφιακή συσκευή όπως υπολογιστής, 

φορητός υπολογιστής, tablet ή έξυπνο τηλέφωνο με 

πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. 



 
IO3-Truth e-learning Space-Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Ενότητες για DARE Εργαζόμενους με τη 

νεολαία 
 

 
 

61 
 

Αναλυτικές 

Οδηγίες 

Το γυμνάσιο της περιοχής σας, προσκάλεσε εσάς και την 

ομάδα σας να οργανώσετε μια συναρπαστική δραστηριότητα 

σχετικά με την κινητικότητα Erasmus + για νέους / μαθητές 

/ εκπαιδευτικούς. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων 

αποφασίστηκε να είναι 40 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 25 

μαθητών στην τελευταία τάξη της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Για να επιλέξετε την κατάλληλη δραστηριότητα για τη 

συμμετοχή των νέων / μαθητών / δασκάλων σε αυτήν την 

εκδήλωση, θα πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τα 

παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1- Σημειώστε τον τίτλο της δραστηριότητας που 

πρόκειται να κάνετε και καθορίστε τα άτομα που πρόκειται 

να σας βοηθήσουν ώστε να παραδώσετε με επιτυχία αυτήν 

τη δραστηριότητα. 

Βήμα 2- Ηλικία & προφίλ μαθητών: λάβετε υπόψη τον 

αριθμό των συμμετεχόντων και αναλύστε το προφίλ των 

μαθητών σας: ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, χόμπι κ.λπ. 

Βήμα 3- Προσδιορίστε τα μαθησιακά αποτελέσματα: ποιες 

γνώσεις και δεξιότητες θα αποκτήσουν οι μαθητές σας στο 

τέλος της δραστηριότητας; Πώς θα αλλάξει η συμπεριφορά 

τους; 

Βήμα 4- Τεχνική και διάρκεια ΜΤΕ (Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης): ποια τεχνική μη τυπικής εκπαίδευσης θα 

επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε, για ποιο λόγο και για πόσο 

καιρό; Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χωρίσετε τους 

μαθητές σε ομάδες των 5 και να χρησιμοποιήσετε την 

τεχνική "ομαδική εργασία" αναθέτοντας στις ομάδες μια 

σαφή εργασία, δηλαδή αναζήτηση στον ιστό για 15 λεπτά 

για ένα συγκεκριμένο θέμα που κάθε ομάδα θα παρουσιάσει 

μετά από 5 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσετε τις 

δεξιότητες επικοινωνίας και την ικανότητα των 

εκπαιδευομένων να συνεργάζονται έγκαιρα για έναν κοινό 

σκοπό, να κατανοείτε σε βάθος ένα θέμα και να 

παρουσιάζετε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους σε 

άλλους. Επιπλέον, δείτε ένα βίντεο με τον τίτλο ‘Πως να 

πραγματοποιήσετε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης! 

Συμβουλές από εκπαιδευτές που θα σας βοηθήσουν να 

καταλάβετε πώς να επιλέξετε μεθόδους για μια μαθησιακή 

δραστηριότητα. 

https://www.youtube.com/watch?v=P9gda8P-VPU
https://www.youtube.com/watch?v=P9gda8P-VPU
https://www.youtube.com/watch?v=P9gda8P-VPU
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Βήμα 5 - Διατηρήστε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων: 

Αποφασίστε σχετικά με τις ερωτήσεις που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών σας στη διαδικασία μάθησης. Η οργάνωση των 

θεμάτων σας με λογική σειρά είναι υψίστης σημασίας για 

τους συμμετέχοντες καθώς τους βοηθά στην 

παρακολούθηση της δραστηριότητας. 

Βήμα 6-Υποδομή: τι τεχνολογική ή άλλη υποδομή 

χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε αυτήν τη 

δραστηριότητα; 

Βήμα 7-Αξιολόγηση: πώς θα παρακολουθείτε και θα 

αξιολογείτε τη διαδικασία; Πώς θα καθορίσετε τι 

λειτούργησε και τι όχι; Πώς θα είστε σίγουροι ότι τα 

μαθησιακά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν; 

Για να κατανοήσετε καλύτερα την έννοια της αξιολόγησης 

σε περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης, παρακολουθήστε το 

βίντεο με τον τίτλο ‘Τι είναι η αξιολόγηση στην μη τυπική 

μάθηση; .  

Βήμα 8-Κίνδυνοι: Προσπαθήστε να σκεφτείτε μερικούς από 

τους πιο σημαντικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τη δραστηριότητά σας και να προετοιμάσετε 

ένα εναλλακτικό σχέδιο 

Βήμα 9-Ημερομηνία & Τόπος: Πότε και πού θα 

πραγματοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα; Προετοιμάστε τα 

απαραίτητα εγκαίρως και αποφύγετε την καθυστέρηση. 

Κατά τη διάρκεια όλων των προαναφερθέντων βημάτων, θα 

πρέπει να έχετε κατά νου το θεωρητικό μέρος αυτής της 

ενότητας καθώς και τους ακόλουθους βασικούς 

παράγοντες: 

Τον τρόπο αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. 

Τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούνται οι πληροφορίες από 

αυτή τη δραστηριότητα, στο εξωτερικό περιβάλλον 

Οι πρακτικές πτυχές για τη διασφάλιση μιας 

αποτελεσματικής δραστηριότητας. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lQsHKMLyJ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=lQsHKMLyJ1Y
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Δραστηριότητα 3.3 

Τίτλος 

Ενότητας 

Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις 

δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας 

δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης 

Τίτλος 

Δραστηριότ

ητας 

Αναπτύσσοντας ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης  

Κωδικός 

Δραστηριότ

ητας 

A3.3  

Διάρκεια 

Δραστηριότ

ητας (σε 

λεπτά) 

120 λεπτά 

Τύπος 

Πηγής 
Φυλλάδιο Δραστηριότητας 

Στόχος 

Δραστηριότ

ητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να υποστηρίξει 

τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας, τους 

εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τα στελέχη νεολαίας 

για να βρουν τον καλύτερο τρόπο αξιολόγησης μιας μη 

τυπικής εκπαιδευτικής συνεδρίασης σχετικά με την 

κινητικότητα Erasmus + που παρέχεται σε νέους / μαθητές / 

εκπαιδευτικούς.  

Υλικά που 

απαιτούνται 

για τη 

Δραστηριότ

ητα 

Υλικά για σημειώσεις: στυλό ή μολύβι. 

Προαιρετικά: μια ψηφιακή συσκευή όπως υπολογιστής, 

φορητός υπολογιστής, tablet ή έξυπνο τηλέφωνο με 

πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. 
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Αναλυτικές 

οδηγίες 

Η ένωση γονέων ενός δημοτικού σχολείου αποφάσισε να 

σας προσκαλέσει να οργανώσετε μια μη τυπική 

εκπαιδευτική συνεδρία σχετικά με την κινητικότητα του 

Erasmus + που παρέχεται σε νέους / μαθητές / 

εκπαιδευτικούς, αλλά για να μπορέσετε να αξιολογήσετε 

αυτή τη συνεδρία θα  πρέπει να αναπτύξετε ένα 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης. 

Πριν ξεκινήσετε θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ένα 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιέχει μια λίστα ερωτήσεων 

που χρησιμοποιούνται για να διατυπώσουν την αξιολόγηση 

μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Αυτό το ερωτηματολόγιο 

αναπτύσσεται συνήθως όταν οι στόχοι μιας συνεδρίας είναι 

καθορισμένοι. Γενικά, τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης είναι 

χρήσιμα για: 

 να αναπτυχθεί μια δομημένη αξιολόγηση. 

 να σας καθοδηγήσει για την ολοκλήρωση τη 

διαδικασίας αξιολόγησης. 

 να σας βοηθήσει να παρουσιάσετε ένα ακριβές 

αποτέλεσμα 

Για να ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτή τη διαδικασία 

ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 

Βήμα 1- Γράψτε τον τίτλο της δραστηριότητας για την 

οποία πρόκειται να αναπτύξετε το ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης. 

Βήμα 2- Προσδιορίστε ποιος και πώς θα συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Μάθετε ποιοι είναι οι 

άνθρωποι που συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Προσδιορίστε 

επίσης τα άτομα που πρόκειται να σας βοηθήσουν να 

συλλέξετε τις απαντήσεις ή αποφασίστε αν θα το κάνετε 

μόνοι σας. 

Βήμα 3 - Κάντε σχετικές ερωτήσεις. Χρησιμοποιήστε 

ερωτήσεις που έχουν σχετική σημασία για τη δραστηριότητα 

που εστιάζει στους σχετικούς στόχους και στόχους. 

Βήμα 4 - Αποφασίστε τι είδους και ποιες ερωτήσεις πρέπει 

να συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 

Δώστε προτεραιότητα στις ερωτήσεις με βάση τη σημασία 

τους και πόσο καλά αντιμετωπίζετε τις ανάγκες 

αξιολόγησης. Σύμφωνα με την ομάδα-στόχο σας, επιλέξτε 

ανάμεσα σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (οι οποίες μπορούν 
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να απαντηθούν με απλή "ναι" ή "όχι") και ανοιχτή ερώτηση 

(αυτές που απαιτούν περισσότερη σκέψη και περισσότερο 

από μια απλή απλή λέξη ως απάντηση) 

Βήμα 5 - Επαληθεύστε τις ερωτήσεις. Βεβαιωθείτε ότι 

σχετικές με την αξιολόγηση της δραστηριότητας. 

Για όλα τα παραπάνω έχετε στο μυαλό σας τις παρακάτω 

συμβουλές! 

 Κάντε το ερωτηματολόγιο συνοπτικό. 

 Γράψτε μια σύντομη εισαγωγή και για ποιο λόγο 

γίνεται αυτό το ερωτηματολόγιο 

 Συμπεριλάβετε ανοιχτές ερωτήσεις και κλίμακα 

βαθμολογίας 

 Κρατήστε τις ερωτήσεις σας ουδέτερες. 

 Εξετάστε εναλλακτικές απαντήσεις. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι ερωτήσεις σας δεν υποθέτουν. 

 Κατατάξτε τις ερωτήσεις σας ανάλογα με το επίπεδο 

δυσκολίας. 

 Ελέγξτε το ερωτηματολόγιο σας. 

 Αφήστε κενό χώρο στο τέλος για τα σχόλια. 

 

Επιπλέον Εκπαιδευτικές Πηγές 

Εκπαιδευτική Πηγή 3.1 

Τίτλος 

Ενότητας 

Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο 

στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, 

χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής 

εκπαίδευσης 

Τίτλος Πηγής Βίντεο του έργου YOUTRAIN : Τι είναι η Μη Τυπική 

Εκπαίδευση; 7 βασικές αρχές της ΜΤΕ  

Κωδικός 

Πηγής 

R3.1  
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Εισαγωγή 

στην Πηγή 

Σε αυτό το σύντομο βίντεο ένας έμπειρος 

επαγγελματίας εξηγεί τι είναι η μη τυπική εκπαίδευση, 

ενώ εισάγει τον ορισμό, το πλαίσιο και τις 7 βασικές 

αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την Πηγή; 

Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την έννοια της μη 

τυπικής εκπαίδευσης με ευχάριστο και χαλαρωτικό 

τρόπο. Αυτό το βίντεο είναι επίσης χρήσιμο όσον 

αφορά την εκμάθηση περισσότερων σχετικά με την 

εργασία των νέων στο πλαίσιο του Erasmus +. 

Σύνδεσμος 

στην Πηγή 

Βίντεο του έργου YOUTRAIN : Τι είναι η Μη Τυπική 

Εκπαίδευση; 7 βασικές αρχές της ΜΤΕ  

 Εκπαιδευτική Πηγή 3.2 

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο 

στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, 

χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής 

εκπαίδευσης 

Τίτλος της 

Πηγής: 

Πρόγραμμα βίντεο YOUTRAIN: Πώς να αναπτύξετε 

δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης | Συμβουλές 

και κόλπα για εκπαιδευτές 

  

Κωδικός της 

Πηγής: 

R3.2 

Εισαγωγή 

στην Πηγή 

Αυτό είναι ένα εισαγωγικό βίντεο σχετικά με τον τρόπο 

ανάπτυξης μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

το οποίο παρέχει τις πολύ βασικές πληροφορίες για την 

κάλυψη του εν λόγω θέματος. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την Πηγή; 

Αυτό το βίντεο θα βοηθήσει τους μαθητές να 

κατανοήσουν τον τρόπο ανάπτυξης των μη τυπικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι μελλοντικοί 

εκπαιδευτές καθώς και οι έμπειροι μπορούν να μάθουν 

τις μεθόδους για μια αποτελεσματική μαθησιακή 

δραστηριότητα, πώς να δημιουργήσουν και να 

https://www.youtube.com/watch?v=dPANb53ojME
https://www.youtube.com/watch?v=dPANb53ojME
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κρατήσουν χώρο για τους συμμετέχοντες και πώς να 

βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ως εκπαιδευτές. 

Σύνδεσμος 

στην Πηγή: 

Πώς να αναπτύξετε δραστηριότητες μη τυπικής 

εκπαίδευσης | Συμβουλές και κόλπα για εκπαιδευτές  

Εκπαιδευτική Πηγή 3.3  

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο 

στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, 

χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής 

εκπαίδευσης 

Tίτλος 

Πηγής: 

Άτυπη και Μη-Τυπική Εκπαίδευση: Ιστορία, Σύγχρονα 

Θέματα και Ερωτήσεις  

Κωδικός 

Πηγής: 

R3.3 

Εισαγωγή 

στην Πηγή: 

Η Stéphanie Gasse, ειδική στις Εκπαιδευτικές 

Επιστήμες, έδωσε αυτή τη συνέντευξη στον Thierry 

Ardouin, επισημαίνοντας ορισμένες πτυχές της μη 

τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, διευκρινίζοντας το 

περιεχόμενο των όρων, καθώς και υπογραμμίζοντας 

στοιχεία ιστορίας και τρέχοντα θέματα.     

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την πηγή; 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους σχετικά με τη μη τυπική εκπαίδευση από 

επιστημονική άποψη, καλύπτοντας θέματα που 

σχετίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική και το διεθνές 

πλαίσιο που υπερβαίνει την προοπτική της ΕΕ. Η 

συνέντευξη είναι επίσης διαθέσιμη στα Αγγλικά, 

Γαλλικά και Γερμανικά. 

Σύνδεσμος 

στην Πηγή: 

Άτυπη και Μη-Τυπική Εκπαίδευση: Ιστορία, Σύγχρονα 

Θέματα και Ερωτήσεις   

https://www.youtube.com/watch?v=P9gda8P-VPU
https://www.youtube.com/watch?v=P9gda8P-VPU
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/education-non-formelle-et-education-informelle-histoire-questions-vives-et-dactualite
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/education-non-formelle-et-education-informelle-histoire-questions-vives-et-dactualite
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Εκπαιδευτική Πηγή 3.4 

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο 

στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, 

χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής 

εκπαίδευσης 

Τίτλος 

Πηγής: 

Τα τοπ 200 εργαλεία μάθησης 

Κωδικός 

Πηγής: 

R3.4 

Εισαγωγή 

στην Πηγή: 

Αυτό το άρθρο παρέχει τη λίστα με τα κορυφαία 

εργαλεία για μάθηση 2019 που συνέταξε η Jane Hart 

από τα αποτελέσματα της 13ης ετήσιας έρευνας 

εργαλείων μάθησης και κυκλοφόρησε στις 18 

Σεπτεμβρίου 2019. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την Πηγή; 

Αυτό το άρθρο παρέχει έναν πίνακα με τα κορυφαία 

200 εργαλεία καθώς και την κατάταξή τους σε 3 

δευτερεύουσες λίστες: 

• Κορυφαία εργαλεία για προσωπική και επαγγελματική 

μάθηση (PPL100) 

• Κορυφαία εργαλεία για εκμάθηση στο χώρο εργασίας 

(WPL100) 

• Κορυφαία εργαλεία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(EDU100) 

Μελετώντας αυτές τις λίστες, θα επεκτείνετε τις 

γνώσεις σας σχετικά με τα σύγχρονα εργαλεία που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενώ εργάζεστε με νέους. 

Σύνδεσμος 

στην Πηγή: 

 

Τα τοπ 200 εργαλεία μάθησης 

Εκπαιδευτική Πηγή 3.5  

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο 

στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, 

https://www.toptools4learning.com/
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χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής 

εκπαίδευσης 

Τίτλος 

Πηγής: 

Πώς να μεγαλώσετε έναν εφευρέτη. Εκπαιδευτικό 

Υλικό Τεχνολογίας και Μηχανικής για Σχολεία. 

Κωδικός 

Πηγής: 

R3.5 

Εισαγωγή 

στην Πηγή: 

Αυτή είναι η επίσημη σελίδα ενός διετούς έργου 

Erasmus + που επιδιώκει να συμβάλει στην επέκταση 

των πρωτοβουλιών STEAM και στη βελτίωση των 

ικανοτήτων των μαθητών σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς της 

τεχνολογίας και της μηχανικής. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την πηγή; 

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν 

και να παρακολουθήσουν βίντεο και φωτογραφίες που 

σχετίζονται με δραστηριότητες ΜΤΕ με τη συμμετοχή 

μαθητών, δασκάλων και τοπικών αρχών από 

διαφορετικές χώρες στο πλαίσιο του Erasmus +. Αυτό 

το υλικό θα μπορούσε να εμπνεύσει και να 

κινητοποιήσει τόσο τους μαθητές όσο και τους μαθητές 

/ εκπαιδευτικούς για να συμμετάσχουν σε παρόμοιες 

πρωτοβουλίες Erasmus + και κινητικότητας. 

Σύνδεσμος 

στην Πηγή: 

Πώς να μεγαλώσετε έναν εφευρέτη. Εκπαιδευτικό 

Υλικό Τεχνολογίας και Μηχανικής για Σχολεία. 

Αναφορές 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με ορισμένους όρους, διαβάστε τον Οδηγό DARE για την 

Ένταξη, το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου DARE. 
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Ενότητα 4: Προσβασιμότητα σε πληροφορίες και 

τρόπος διδασκαλίας των νέων μΟΑΣΑ ώστε να 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια για 

τον εντοπισμό προγραμμάτων κινητικότητας και 

άλλων ευκαιριών 

Εισαγωγή 

Το Διαδίκτυο αποτελεί πηγή αστείρευτης γνώσης, θέτει, όμως, επίσης σε 

κίνδυνο και την ασφάλεια των πληροφοριών που αποθηκεύονται, αλλά και 

τη δραστηριότητα των χρηστών στα δίκτυα. Η κοινή χρήση και η εύρεση 

πληροφοριών απλοποιείται διαρκώς λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων 

στην τεχνολογία. Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, οι εργαζόμενοι στον 

τομέα της νεολαίας, οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και τα στελέχη  της 

νεολαίας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη 

διδασκαλία ή άλλη επαγγελματική υποστήριξη που στοχεύει στους νέους 

μΟΑΣΑ (άτομα με οπτικές, ακουστικές ή σωματικές αναπηρίες). Θα 

αναλάβουν επίσης το ρόλο των καθοδηγητών των νέων μΟΑΣΑ σχετικά με 

την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. 

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να αυξήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες 

των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των στελεχών 

της νεολαίας σχετικά με τη διάδοση των πληροφοριών και τις 

προϋποθέσεις για ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, προκειμένου να είναι σε 

θέση να υποστηρίζουν τη διδασκαλία των νέων μΟΑΣΑ. Η ενότητα 

επικεντρώνεται επίσης στην υποστήριξη των νέων μΟΑΣΑ ως προς τη 

χρήση του Διαδικτύου με σκοπό την εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με 

την κινητικότητα ή άλλες ευκαιρίες. Λαμβάνοντας υπόψη τους 

διαφορετικούς τύπους κινδύνων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διδάξετε 

στους νέους μΟΑΣΑ πώς μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση του 

Διαδικτύου και πώς να το χρησιμοποιούν με ασφαλή τρόπο.  

Η ενότητα εξετάζει και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

 Διάδοση πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση 

 Διδασκαλία για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

 Υποστήριξη στην κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες 

 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα μάθετε: 

 τη διαφορά μεταξύ προσβασιμότητας σε ιστότοπους, ικανότητα 

χρήσης και ένταξης, 
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 πώς να ελέγχετε την προσβασιμότητα πληροφοριών στο Διαδίκτυο, 

 πώς να διδάξετε την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, 

 πώς να προσαρμόσετε τις δυνατότητες προσβασιμότητας σε 

ιστότοπους, 

 πού να βρείτε προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα 

και άλλες ευκαιρίες. 

Θεωρητικό Κεφάλαιο  

1. Προσβασιμότητα σε πληροφορίες σε απευθείας 

σύνδεση 

Η προσβασιμότητα των πληροφοριών στο Διαδίκτυο μπορεί να οριστεί σε 

δύο επίπεδα (W3C Web Accessibility Initiative, 2016):  

1. στο στάδιο της ανάπτυξης πλατφορμών και περιεχομένου που είναι 

προσβάσιμο για ένα ευρύτερο κοινό, και 

2. στο στάδιο της ευχρηστίας όταν η προσβασιμότητα στον ιστό 

συνεπάγεται τη χρήση του διαδικτυακού περιβάλλοντος για όλα τα 

άτομα -όταν δηλαδή ιστότοποι, εργαλεία και τεχνολογίες έχουν 

σχεδιαστεί και αναπτυχθεί έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρίες να 

μπορούν να τα χρησιμοποιούν. 

Ωστόσο, και τα δύο αυτά επίπεδα επηρεάζουν την εμπειρία των χρηστών 

του Διαδικτύου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν προσβάσιμοι 

ιστότοποι όταν οι εκπαιδευτές δεν γνωρίζουν από την αρχή τις πιθανές 

αναπηρίες που μπορεί να έχει η ομάδα μαθητών / εκπαιδευόμενων και για 

τους εκπαιδευτές να γνωρίζουν τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστότοπων κατά 

την προετοιμασία για τη διδασκαλία. Η τεχνολογία στοχεύει να καλύψει το 

κενό στην προσέγγιση των εκπαιδευόμενων με διαφορετικές ικανότητες, 

όχι απαραίτητα αναπηρίες, και για αυτό το λόγο, όλο και περισσότερα 

εργαλεία είναι διαθέσιμα για την ίση συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην 

εκπαίδευση. 

Προσβασιμότητα, χρηστικότητα και ένταξη ιστότοπων 

Αν και αυτοί οι όροι είναι συνδεδεμένοι, δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι. Ο 

πρώτος από αυτούς - η προσβασιμότητα σημαίνει ότι ένας ιστότοπος είναι 

τεχνικά προσαρμοσμένος για χρήση από άτομα με αναπηρία. Η 

προσβασιμότητα συνδέεται στενά με το τμήμα πίσω από τον ίδιο τον 

ιστότοπο, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο είναι διαμορφωμένο ώστε να 

είναι προσβάσιμο για χρήστες-στόχους. Ως αποτέλεσμα, ο νέος μΟΑΣΑ 

μπορεί να αλληλεπιδράσει με έναν ιστότοπο χωρίς δυσκολίες. Ο δεύτερος 

όρος - χρηστικότητα σημαίνει ότι ένας ιστότοπος είναι φιλικός ως προς τη 

χρήση για όλους τους χρήστες χωρίς να τους διαχωρίζει σε άτομα με ή 

χωρίς αναπηρίες. Επομένως, ένας ιστότοπος πρέπει να παρέχει ευκολία 

πρόσβασης και περιήγησης ώστε να χαρακτηριστεί ως χρηστικός. Η ένταξη 
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στον ιστότοπο είναι ευρύτερη και εκτείνεται πέρα από τους τρεις όρους και 

σχετίζεται με τη συμμετοχή των χρηστών: καλύπτει την προσβασιμότητα 

και τη χρηστικότητα, αλλά περιλαμβάνει επίσης υπόψη τις ψηφιακές 

δεξιότητες των χρηστών ή / και άλλες ατομικές ιδιαιτερότητες (ibid.). 

Ένας ιστότοπος θεωρείται προσβάσιμος για νέους μΟΑΣΑ, εάν μπορούν να 

τον χρησιμοποιήσουν (Balanskat et al., 2006): 

 ως έχει, 

 με μικρή προσαρμογή ή διαμόρφωση, ή 

 σε συνδυασμό με κάποια βοηθητική τεχνολογία. 

Τι σημαίνει μικρή προσαρμογή ή διαμόρφωση; 

Αυτό προϋποθέτει την εισαγωγή ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών στις 

σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των χρωμάτων, της 

γραμματοσειράς ή της διάταξης, αλλά και την επιλογή λέξεων που 

μπορούν να προσφέρουν περιεχόμενο που να απευθύνεται σε όλους. 

Μπορώ ως εκπαιδευτής να το κάνω μόνος μου; 

Φυσικά και μπορείτε. Ανάλογα με τον τύπο των πληροφοριών για 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να το 

πετύχετε. Στο ίδιο το πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να εγκαταστήσετε 

ένα πρόσθετο στοιχείο που θα λειτουργεί σε οποιοδήποτε ιστότοπο, ο 

οποίος ανοίγεται με αυτό το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν είστε υπεύθυνοι 

για το περιεχόμενο, μπορείτε να το διαμορφώσετε με τρόπο τέτοιο ώστε 

απευθύνεται σε όσο το δυνατό περισσότερα άτομα. 

Ποιοι είναι οι τύποι βοηθητική τεχνολογίας; 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την βοηθητική τεχνολογία ως μέσα 

για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της λειτουργίας και της ανεξαρτησίας ενός 

ατόμου […]. Υπογραμμίζει ότι η υποστηρικτική τεχνολογία αφορά μεταξύ 

άλλων άτομα με αναπηρία, επιτρέποντας και προωθώντας την ένταξη και 

τη συμμετοχή (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2020). 

Παραδείγματα τέτοιων τεχνολογιών είναι οι αναγνώστες οθόνης, οι 

μεγεθυντικοί φακοί οθόνης, η τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας, τα 

τερματικά Braille, οι αναπηρικές πολυθρόνες, τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα 

εναλλακτικά πληκτρολόγια, τα υπερμεγέθη trackballs ή τα ποντίκια 

υπολογιστών. Όλο και περισσότερες συσκευές κατασκευάζονται 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Industry 4.0, όπως η τεχνητή νοημοσύνη 

ή η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) (Dreamhost, 2020). 

Τα ψηφιακά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν στο έργο DARE είναι 

συμβατά για χρήστες που χρησιμοποιούν αναγνώστες οθόνης. 

Μπορώ ως εκπαιδευτής να τα χρησιμοποιήσω δωρεάν; 
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Ναι, υπάρχουν βοηθητικές τεχνολογίες (και εργαλεία) που είναι δωρεάν, 

π.χ. αναγνώστες οθόνης (NonVisual Desktop Access - διαθέσιμο για 

Windows) ή τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας / βοηθοί φωνής 

ενσωματωμένοι σε πρόγραμμα περιήγησης / συσκευή. Οι βιντεοκλήσεις 

γίνονται πολύτιμες ως εναλλακτική λύση στην επικοινωνία όταν 

χρησιμοποιείται νοηματική γλώσσα. Ωστόσο, ενδέχεται να απαιτηθεί 

επιπλέον πληρωμή, όπως στην περίπτωση τερματικών Braille ή 

εναλλακτικών πληκτρολογίων.  

Τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζει ο νέος μΟΑΣΑ κατά τη 

χρήση του Διαδικτύου 

Ο σχεδιασμός μιας ιστοσελίδας μπορεί να προκαλέσει εμπόδια για το νέο 

μΟΑΣΑ. Οι ιστότοποι που διατηρούνται απλοί στη δομή και αποφεύγουν τη 

χρήση φωτεινών χρωμάτων θα προσφέρουν πρόσβαση σε περισσότερους 

χρήστες - διαφορετικά, ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να αισθάνεται 

αποκλεισμένο από τη χρήση τους. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε έναν 

ιστότοπο χωρίς εμπόδια. Οι περισσότεροι ιστότοποι δεν έχουν σχεδιαστεί εξ 

αρχής για άτομα με αναπηρία αλλά δημιουργούνται ώστε να εξυπηρετούν 

τον σκοπό τους (πλατφόρμα πώλησης, επικοινωνίας, μάθησης ή 

προώθησης, μεταξύ άλλων) και της ομάδας στόχου, αν και στο τέλος οι 

νέοι μΟΑΣΑ θα είναι μεταξύ των χρηστών αυτών των ιστότοπων, έστω και 

με την υποστήριξη των εκπαιδευτών τους. Από την άλλη πλευρά, 

υπάρχουν πολύ λίγες σελίδες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ειδικά 

από νέους μΟΑΣΑ, οι οποίες δεν είναι αρκετά περιγραφικές - 

περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες ή μόνο ορισμένες δυνατότητες 

προσβασιμότητας, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν πλήρη διαδικτυακή 

εμπειρία. Ορισμένες σελίδες δεν ενημερώνονται- το περιεχόμενο δεν 

διατηρείται πλέον, αν και μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο στην ίδια 

διεύθυνση. Ένα παράδειγμα είναι το My web my way by BBC (2014), ένας 

ενδιαφέρων ιστότοπος που παρέχει πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

σχετικά με την προσβασιμότητα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση όχι μόνο την 

ποιότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο 

διαδίκτυο, αλλά και την ασφαλή χρήση των ιστότοπων και τα επιπλέον 

εμπόδια του Διαδικτύου προς τους χρήστες του. 

Τα πιο κοινά εμπόδια που αντιμετωπίζει ο νέος μΟΑΣΑ με βάση τον τύπο 

της αναπηρίας (W3C Web Accessibility Initiative, 2017): 

 Οπτική αναπηρία - δυσκολία στην ανάγνωση πληροφοριών λόγω της 

επιλογής χρωμάτων (φως σε αντίθεση με το σκοτάδι), στοιχεία που 

αναβοσβήνουν (που μπορεί να θέτει περιορισμούς στις 

φωτοευαίσθητες κρίσεις), μέγεθος γραμματοσειράς (συνήθως πολύ 

μικρό), ποσότητα κειμένου σε σύγκριση με τα οπτικά στοιχεία. 

 Ακουστική αναπηρία- υλικό που περιλαμβάνει ήχο με μειωμένες 

δυνατότητες προσαρμογής της ταχύτητας ή / και της έντασης του 

https://www.nvaccess.org/download/
http://www.bbc.co.uk/accessibility/
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ήχου, ειδικά εάν είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπο και όχι στη δική 

μας ιδιοκτησία, αλλά επίσης, ακόμα και όταν έχετε επιλέξει την 

ανάγνωση, ο ρυθμός μπορεί να μην προσαρμόζεται στη 

συγκεκριμένη ακουστική αναπηρία. 

 Σωματική αναπηρία - δυσκολία στη χρήση ποντικιού ή άλλων 

κουμπιών, καθώς και ευελιξία προσανατολισμού σε έναν ιστότοπο ως 

αποτέλεσμα του περιορισμού ή της απώλειας κινητικών δεξιοτήτων. 

Λύσεις για να καταστούν οι πληροφορίες προσβάσιμες για τους 

νέους μΟΑΣΑ 

Η διαμόρφωση των πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

προσβάσιμες σε ολόκληρο τον ιστό, από τις ρυθμίσεις πίσω από 

τεχνολογίες ιστού, τα προγράμματα περιήγησης και άλλα εργαλεία για την 

ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και τελικά- την ίδια τη διάταξη του 

ιστότοπου. 

Ορισμένοι ιστότοποι διαθέτουν επίσης γραφικά στοιχεία (widget) 

προσβασιμότητας που μπορούν να ενεργοποιήσουν τις ακόλουθες 

λειτουργίες (οι δύο πρώτες που αναφέρονται ισχύουν μόνο για 

επιτραπέζιους υπολογιστές): πλοήγηση πληκτρολογίου, οδηγός, αντίθεση 

+, μεγαλύτερο κείμενο, παύση κινούμενων εικόνων, λειτουργία 

ανάγνωσης σελίδας, σύνδεσμοι επισήμανσης, απόσταση κειμένου, 

λειτουργίες φιλικές προς τη δυσλεξία ( Brotherton, C., 2020). 

Ωστόσο, ένα γραφικό στοιχείο προσβασιμότητας για να εξυπηρετήσει τον 

σκοπό του, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε ένα καλά σχεδιασμένο 

ιστότοπο με καλά δομημένο περιεχόμενο. Για να μάθετε περισσότερα, 

μπορείτε να ελέγξετε αυτόν τον κατάλογο ελέγχου σχετικά με την 

προσβασιμότητα και το Κεφάλαιο 5 με τίτλο «Π για Προσβασιμότητα: 

πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και 

των εγγράφων» του Πρακτικού Οδηγού DARE για την Ένταξη. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το WAVE Web Accessibility 

Evaluation Tool. 

2. Διδασκαλία ασφάλειας στο Διαδίκτυο 

Η διδασκαλία της ασφάλειας στο Διαδίκτυο μπορεί επίσης να οριστεί σε δύο 

επίπεδα: 

1. πώς να χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο με ασφάλεια και 

2. πώς να προστατεύσετε τα δεδομένα του χρήστη 

Οι τομείς ενδιαφέροντος ή ανησυχίας και τα πιθανά ζητήματα ή προκλήσεις 

και στα δύο επίπεδα θα συνδέονται με θέματα απορρήτου, ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο και αξιοπιστίας για τους νέους μΟΑΣΑ. Οι περισσότεροι 

χρήστες του διαδικτύου αναζητούν πληροφορίες χωρίς να λαμβάνουν 

https://www.a11yproject.com/checklist/
https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/06/DARE-Practical-Guide-for-Inclusion.pdf
https://wave.webaim.org/
https://wave.webaim.org/
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υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με διαδικτυακές δραστηριότητες. 

Ως εκπαιδευτής ή εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας, μπορείτε σίγουρα 

να υποστηρίξετε κάποιο νέο μΟΑΣΑ σχετικά με την ασφαλή χρήση του 

Διαδικτύου και την προστασία δεδομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία του τρόπου ώστε 

να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο, ανατρέξτε σε αυτές τις 

διαδικτυακές συμβουλές ασφαλείας. 

Πώς μπορώ να εξηγήσω τι είναι ο κανονισμός GDPR στους 

εκπαιδευομένους μου; 

Μπορεί να μην γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και ότι έχει να κάνει με τα δικά τους 

δεδομένα. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενημερώνονται ότι, σύμφωνα με 

τον κανονισμό της ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, το 

απόρρητο των πληροφοριών τους είναι υπό καλύτερο έλεγχο και οι 

ιστότοποι που συλλέγουν δεδομένα χρηστών, πρέπει να διαθέτουν 

πολιτική που να ενημερώνει πού, πώς και το σκοπό της συλλογής 

δεδομένων (Marriot, S., 2018). 

Πώς μπορώ να προειδοποιήσω τους εκπαιδευομένους μου για 

πιθανές ενέργειες εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο; 

Οι νέοι μΟΑΣΑ είναι πιο επιρρεπείς σε τέτοιες πράξεις και οι συνέπειές τους 

μπορεί να είναι πιο σοβαρές. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν 

είναι ποτέ δικό τους λάθος. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν 

παρατηρούν ή αντιμετωπίζουν εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο, μπορούν 

πάντα να αναφέρουν τα περιστατικά σε άλλα άτομα(εκπαιδευτές, 

καθηγητές, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας ή οικογένεια). 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλοί 

τύποι εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο, που περιλαμβάνουν δημόσια 

ρητορική μίσους (σε κοινωνικά μέσα, φόρουμ, στο Διαδίκτυο), δημοσίευση 

εικόνων / βίντεο / πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου, 

αποστολή ανεπιθύμητων προσωπικών μηνυμάτων, αλλά και συνεχή επαφή 

(καταδίωξη) - οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις δεν πρέπει να 

παραμεληθεί, καθώς κατά πάσα πιθανότατα υπάρχει σκοπιμότητα. 

Επιπλέον, ο στόχος του διαδικτυακού εκφοβισμού δεν είναι απαραίτητα 

ένα άτομο, αλλά θα μπορούσε να είναι μια ομάδα ανθρώπων που 

απειλούνται ή / και ταπεινώνονται σε δημόσια δίκτυα. 

Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει πληροφορίες για το θύτη, μπορεί να μιλήσει 

απευθείας με αυτό το άτομο για να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά (ή να 

ζητήσει βοήθεια από έναν εκπαιδευτή εάν δεν αισθάνεται άνετα με την 

κατάσταση). Όσον αφορά τα μηνύματα, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 

ενημερωθούν να μην απαντούν στον χρήστη, να τον αποκλείουν, αλλά και 

να αποθηκεύουν τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποδείξουν τα προσβλητικά 

https://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0038-onguardonline
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μηνύματα. Στις πιο ακραίες περιπτώσεις (π.χ. βία, διακρίσεις), οι πράξεις 

εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο πρέπει να αναφέρονται σε παρόχους 

υπηρεσιών / ιστότοπους κοινωνικών μέσων ή ακόμη και σε δημόσιες αρχές 

για την επιβολή του νόμου. 

Παρόλο που δεν μπορείτε να προστατεύσετε εντελώς τους εκπαιδευομένους 

σας από τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο, υπάρχουν ορισμένα προληπτικά 

βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε. Μπορείτε, για παράδειγμα, να τους 

καθοδηγήσετε να αποφύγουν την κοινή χρήση ευαίσθητων προσωπικών 

πληροφοριών στο διαδίκτυο ή τη συμμετοχή σε συζητήσεις που 

περιλαμβάνουν συμπεριφορές εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο. Μπορείτε 

επίσης να τους βοηθήσετε στην εγκατάσταση λογισμικού ή εφαρμογών 

γονικού ελέγχου στην ψηφιακή συσκευή (Heston, K. 2020). 

3. Υποστήριξη στην κινητικότητα και άλλες 

ευκαιρίες 

Στους νέους φαίνεται ευκολότερο να αναζητούν πληροφορίες στο 

διαδίκτυο. Ο τύπος των πληροφοριών που αναζητούν και οι ιστότοποι 

στους οποίους ανατρέχουν, συνδέεται επίσης με την προστασία που 

εφαρμόζεται στα δεδομένα που μεταδίδονται, καθώς και με το 

ενημερωμένο υλικό. Οι εκπαιδευτές που υποστηρίζουν νέους μΟΑΣΑ είναι 

σε θέση να τους καθοδηγήσουν σχετικά με ποιες πληροφορίες πρέπει να 

αναζητούν, πώς να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές και πού να τις βρουν 

στο Διαδίκτυο για καλύτερη εμπειρία, αλλά και για να επωφεληθούν από 

την κινητικότητά τους. 

Όχι μόνο κάποιος νέος μΟΑΣΑ αλλά οποιοσδήποτε που ενδιαφέρεται να 

συμμετάσχει σε κινητικότητα, θα πρέπει να προετοιμαστεί για την εμπειρία. 

Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 

κινητικότητα. Ο Οδηγός καλών πρακτικών για την υλοποίηση ευρωπαϊκών 

έργων κινητικότητας είναι ένα περιεκτικό υλικό αφιερωμένο στους 

συντονιστές και τους συμμετέχοντες της κινητικότητας, 

συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων από χρήσιμα εργαλεία για όλη την 

εμπειρία της κινητικότητας. Η εφαρμογή Erasmus + παρέχει πληροφορίες 

και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία κινητικότητας. 

Κατά την αναζήτηση κινητικότητας και άλλων παρόμοιων ευκαιριών στο 

διαδίκτυο, πρέπει να ελέγχονται οι ακόλουθοι ιστότοποι: 

Ευρωπαϊκή Πύλη Νέων, η οποία περιλαμβάνει την επιλογή οργανισμών 

που μπορούν να φιλοξενήσουν άτομα με αναπηρία. 

Σχέδια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει  

ευκαιρίες συμμετοχής ατόμων με αναπηρία σε προγράμματα εθελοντισμού, 

πρακτικής άσκησης και αλληλεγγύης. 

http://www.spread-project.eu/wp-content/uploads/guide/SPREAD-Guide-of-Good-Practice-EN.pdf
http://www.spread-project.eu/wp-content/uploads/guide/SPREAD-Guide-of-Good-Practice-EN.pdf
https://esn.org/erasmus-app
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity/projects_en
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SALTO-YOUTH, που περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες κινητικότητας 

από ανταλλαγές νέων, μέσω εθελοντισμού σε ευκαιρίες κατάρτισης και μη 

τυπικών πηγών μάθησης για τους εργαζομένους στο τομέα της νεολαίας. 

Το ErasmusIntern.org περιλαμβάνει ευκαιρίες συμμετοχής σε πρακτική 

άσκηση στο εξωτερικό, ψηφιακές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης ή ευκαιρίες 

για εθελοντισμό. 

Η αναζήτηση εταίρων Erasmus + στο Facebook είναι μια δημόσια ομάδα 

για ευκαιρίες συμμετοχής σε έργα, συμπεριλαμβανομένων των 

κινητικοτήτων. 

Η πλατφόρμα αποτελεσμάτων έργου Erasmus + είναι ένα άλλο μέρος για 

αναζήτηση ευκαιριών ανταλλαγής νέων. 

Σας ενθαρρύνουμε επίσης να ελέγξετε τις προτάσεις που ξεκίνησαν από το 

έργο DARE. 

 

Αυτό-αξιολόγηση  

1. Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας νέος μΟΑΣΑ κατά τη 

χρήση του Διαδικτύου; 

α. Δυσκολία στην ανάγνωση πληροφοριών  

β. Έντονα και φωτεινά στοιχεία που αναβοσβήνουν  

γ. Υψηλή ποσότητα κειμένου σε σύγκριση με τα οπτικά στοιχεία  

δ. Όλες οι παραπάνω απαντήσεις είναι σωστές  

2. Ένας ιστότοπος είναι προσβάσιμος:  

α. όταν άτομα με ορισμένες αναπηρίες μπορούν να 

επωφεληθούν από τη χρήση του. 

β. μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμος σε έγκυρη 

διεύθυνση. 

3. Xρηστικός θεωρείται ένας ιστότοπος: 

α. χωρίς αποκλεισμούς και εμπόδια. 

β. που είναι φιλικός για όλους τους χρήστες χωρίς να 

διαχωρίζει άτομα με ή χωρίς αναπηρίες. 

4. Η ένταξη ενός ιστότοπου σχετίζεται με:  

α. την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα.  

β. μόνο με τη χρηστικότητα από τη σκοπιά του δημιουργού.  

5. Για να κάνετε έναν ιστότοπο προσβάσιμο μπορείτε να: 

α. Προσαρμόσετε τα χρώματα, τη γραμματοσειρά και το 

περιεχόμενο  

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://erasmusintern.org/
https://www.facebook.com/groups/erasmusplus.partners/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/keyword=&options%5B0%5D=ongoing&programmes%5B0%5D=31046216&actions%5B0%5D=31046220&actionsTypes%5B0%5D=31046255&matchAllCountries=false
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β. Ενημερώσετε τις ρυθμίσεις συσκευής ή του προγράμματος 

περιήγησης  

γ. Όλες οι παραπάνω απαντήσεις είναι σωστές  

6. Τι είναι η υποστηρικτική τεχνολογία;  

α. Συσκευές που βελτιώνουν τη λειτουργία και την ανεξαρτησία 

ενός ατόμου  

β. Τεχνολογίες που βοηθούν άτομα με αναπηρία  

γ. Αναγνώστες οθόνης και τερματικά Braille  

δ. Όλες οι παραπάνω απαντήσεις είναι σωστές  

7. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα αύξησης της 

ασφάλειας στο Διαδίκτυο;  

α. Προσεκτική περιήγηση  

β. Σύνδεση με τη γρηγορότερη διαθέσιμη σύνδεση Wi-Fi  

γ. Να χρησιμοποιείτε τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης  

δ. Λήψη όλων των συνημμένων emails  

8. Πώς πρέπει να αντιδράσουν οι εκπαιδευόμενοι στα περιστατικά 

εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο;  

α. Να αγνοήσουν αυτά τα περιστατικά ανεξάρτητα από τον 

αντίκτυπό τους  

β. Να μιλήσουν με κάποιον άλλο στο διαδίκτυο για την 

κατάσταση  

γ. Να αναφέρουν αμέσως τη δραστηριότητα στις δημόσιες αρχές  

δ. Να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αγνοούν ή να ζητούν 

υποστήριξη για να σταματήσουν τέτοιου είδους 

περιστατικά  

9. Ποιες είναι ορισμένες προληπτικές ενέργειες σχετικά με τον 

εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο με τις οποίες μπορείτε να 

καθοδηγήσετε τους εκπαιδευόμενους;  

α. να αποφεύγουν την κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών 

στο διαδίκτυο 

β. να αποφεύγουν τη συμμετοχή σε συζητήσεις που φαίνονται 

ύποπτες  

γ. να εγκαταστήσουν λογισμικό ή εφαρμογές γονικού ελέγχου 

στις ψηφιακές συσκευές  

δ. Όλες οι παραπάνω απαντήσεις είναι σωστές  

10.  Τι είδους πόρους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νέοι μΟΑΣΑ για να 

αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα ή άλλες ευκαιρίες; 

α. Οδηγοί ορθών πρακτικών που αναπτύχθηκαν στα έργα 

Erasmus +  

β. Ευρωπαϊκή πύλη νεολαίας  

γ. Πλατφόρμα αποτελεσμάτων έργου Erasmus +  

δ. Όλες οι παραπάνω απαντήσεις είναι σωστές  
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Φυλλάδια Δραστηριότητας 

Δραστηριότητα 4.1 

Τίτλος Ενότητας 

 

Ενότητα 4: Προσβασιμότητα των πληροφοριών και τρόπος 

διδασκαλίας των νέων μΟΑΣΑ πώς να χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο με ασφάλεια για κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες  

Τίτλος 

Δραστηριότητας 

Σκέψεις σχετικά με τον αντίκτυπο των δυνατοτήτων 

προσβασιμότητας προς όφελος των ατόμων με διαφορετικές 

αναπηρίες 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

 

A4.1 

Διάρκεια της 

Δραστηριότητας 

(σε ώρες) 

60 λεπτά/ 1 ώρα 

Τύπος πηγής 

 
Φυλλάδιο Δραστηριότητας  

Στόχος 

Δραστηριότητας 

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι η διερεύνηση των 

διαφόρων προοπτικών της χρηστικότητας της συσκευής και 

της προσβασιμότητας στον ιστό από άτομα με διαφορετικές 

αναπηρίες. Σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε τα «Βίντεο 

Προοπτικής» και να αποκτήσετε πρόσβαση στον τρόπο με τον 

οποίο θα προσαρμόσετε τη διδασκαλία σας προς όφελος των 

ατόμων με διαφορετικές αναπηρίες. Αναλογιστείτε ποιες 

βελτιώσεις μπορείτε να κάνετε στη διδακτική και μαθησιακή 

εμπειρία των εκπαιδευτικών σας συνεδριών - γι’ αυτό το λόγο 

αναρωτηθείτε «Τι πρέπει να συμβεί για να λειτουργήσει 

αυτό;» σε κάθε μέρος του «Βίντεο Προοπτικής». 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

τη 

Δραστηριότητα 

Φορητός υπολογιστής ή tablet με ασφαλή και σταθερή 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
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Αναλυτικές οδηγίες 

 
ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στην ενότητα  Βίντεο Προοπτικής στον 

Ιστότοπο Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας στο Web του W3C.  

ΒΗΜΑ 2: Εξερευνήστε κάθε ένα από τα βίντεο που σχετίζονται 

με τον αντίκτυπο της προσβασιμότητας σε άτομα με 

διαφορετικές αναπηρίες.  

ΒΗΜΑ 3: Αναλογιστείτε πώς η διδασκαλία / η εκπαίδευσή σας 

προσαρμόζεται ώστε να ανταποκρίνεται στις αναπηρίες 

(οπτική, ακοή ή σωματική) που αντιμετωπίζουν οι μαθητές / 

εκπαιδευόμενοι. 

ΒΗΜΑ 4: Αναλογιστείτε τις βελτιώσεις που μπορείτε να 

εισαγάγετε στη διδασκαλία / την εκπαίδευσή σας λαμβάνοντας 

υπόψη την ερώτηση «Τι πρέπει να συμβεί για να λειτουργήσει 

αυτό;» σε κάθε μέρος του «Βίντεο Προοπτικής». 

ΒΗΜΑ 5: Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους εργαζόμενους 

στον τομέα της νεολαίας. Μπορεί ενώ συνεργάζεστε να βρείτε 

νέες λύσεις για ένα πιο εκπαιδευτικό περιβάλλον χωρίς 

αποκλεισμούς.   

 

Δραστηριότητα 4.2 

Τίτλος Ενότητας 

 

Ενότητα 4: Προσβασιμότητα των πληροφοριών και τρόπος 

διδασκαλίας των νέων PwVHPI να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

με ασφάλεια για κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες  

Τίτλος 

Δραστηριότητας 

 
Καλές πρακτικές σε προσβάσιμους ιστότοπους 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

 
A4.2 

Διάρκεια της 

Δραστηριότητας 

(σε ώρες) 

40 λεπτά 

Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας  

https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/
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Στόχος 

Δραστηριότητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να συγκρίνει 

διαφορετικούς τύπους ιστότοπων ως προς τις δυνατότητες 

προσβασιμότητάς τους σύμφωνα με διαφορετικούς τύπους 

αναπηρίας. Σας συμβουλεύουμε να κάνετε την ανάλυση από 

τη σκοπιά του χρήστη και από τη σκοπιά του σχεδιαστή. Όταν 

ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, θα είστε καλύτερα 

προετοιμασμένοι να σχεδιάσετε περιεχόμενο ιστότοπου 

λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες προσβασιμότητας 

(διάταξη, χρώματα, γραμματοσειρά, μεταξύ άλλων) και να 

βοηθήσετε τους εκπαιδευομένους σας στην επιλογή ιστότοπων 

που προσαρμόζονται (ή μπορούν να προσαρμοστούν) στις 

αναπηρίες τους .  

Υλικά που 
απαιτούνται για τη 

Δραστηριότητα 

 

Φορητός υπολογιστής ή tablet με ασφαλή και σταθερή 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

Αναλυτικές οδηγίες 

 
ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στον  ιστότοπο του έργου Dare  που είναι 

διαθέσιμος στη διεύθυνση https://dare-project.de/ που 

αποτελεί καλή πρακτική ενός προσβάσιμου ιστότοπου.  

ΒΗΜΑ 2: Εξερευνήστε τις δυνατότητες των γραφικών 

στοιχείων προσβασιμότητας και αποφασίστε ποιες από αυτές 

είναι κατάλληλες για άτομα με οπτικές, ακουστικές ή 

σωματικές αναπηρίες.  

ΒΗΜΑ 3: Συμβουλευτείτε εργαλεία για τη μέτρηση του 

επιπέδου προσβασιμότητας του ιστότοπου. Για το σκοπό αυτό 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WAVE Web Accessibility 

Evaluation Tool και το Color Contrast Accessibility Validator ή 

οποιεσδήποτε άλλες προτάσεις μπορείτε να βρείτε στο 

Διαδίκτυο. Λάβετε υπόψη ότι για να επιλέξετε σελίδες που 

είναι ασφαλείς, αυτές ξεκινούν με https: // ή 

συμπεριλαμβάνουν το εικονίδιο ενός «κλειδώματος». Λάβετε 

υπόψη ότι μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις ρυθμίσεις 

«Προσβασιμότητας» της συσκευής σας και μέσα στο 

πρόγραμμα περιήγησής σας. 

ΒΗΜΑ 4: Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων 

βημάτων, επιλέξτε 3 ακόμη ιστότοπους με τους οποίους είστε 

εξοικειωμένοι, ώστε να διερευνήσετε και να αξιολογήσετε την 

προσβασιμότητα τους. 

Έχετε εντοπίσει παραδείγματα καλών πρακτικών;  

https://dare-project.de/
https://dare-project.de/
https://wave.webaim.org/
https://wave.webaim.org/
https://color.a11y.com/
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ΒΗΜΑ 5: Ως συνέχεια του προηγούμενου βήματος, ελέγξτε 

μερικές επιπλέον καλές πρακτικές προσβάσιμων ιστότοπων από 

την σκοπιά του χρήστη και από την σκοπιά του σχεδιαστή.  

ΒΗΜΑ 6: Το τελευταίο βήμα είναι να αναλογιστείτε τα συνολικά 

σας ευρήματα από την οπτική γωνία του ιστότοπου και από την 

πλευρά του σχεδιαστή. 

 

Επιπλέον Εκπαιδευτικές Πηγές  

Εκπαιδευτική Πηγή 4.1 

Τίτλος 

Ενότητας 

 

Ενότητα 4: Προσβασιμότητα των πληροφοριών και τρόπος 

διδασκαλίας των νέων μΟΑΣΑ ώστε να χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο με ασφάλεια για κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες 

Τίτλος Πηγής Εργαλεία και τεχνικές για τη χρήση του διαδικτύου  

Κωδικός 
Πηγής 

 

R4.1 

Εισαγωγή 
στην Πηγή 

 

 

Ιστοσελίδα με παραδείγματα εργαλείων και τεχνικών, καθώς 

και ιστορίες και δυνατότητες προσβασιμότητας που 

πραγματοποιούνται με βάση τον τύπο της αναπηρίας.  

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την Πηγή; 

 

Αυτή η πηγή εισάγει τεχνικές και εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία όταν βρίσκονται 

στον Ιστό. Θα μάθετε για διάφορες λύσεις για την 

προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης 

ιστού, διαμορφώσεις όπως κείμενο-σε-ομιλία, αναγνώριση 

φωνής και πολλά άλλα. Οι ιστορίες των ατόμων με αναπηρία 

και των παρεχόμενων παραδειγμάτων μπορούν να 

αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για την εισαγωγή νέων λύσεων 

προς όφελος των εκπαιδευομένων σας.  

Σύνδεσμος: 

 

 

Εργαλεία και τεχνικές στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες χρησιμοποιούν τον Ιστό 

 

Εκπαιδευτική Πηγή 4.2 

http://terrillthompson.com/229
https://www.internetrix.com.au/blog/five-beautiful-and-accessible-websites-for-design-inspiration/
https://www.w3.org/WAI/people-use-web/tools-techniques/
https://www.w3.org/WAI/people-use-web/tools-techniques/
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Τίτλος 

Ενότητας 

Ενότητα 4: Προσβασιμότητα των πληροφοριών και τρόπος 

διδασκαλίας των νέων μΟΑΣΑ ώστε να χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο με ασφάλεια για κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες 

Τίτλος Πηγής Βασικά στοιχεία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

Κωδικός 

Πηγής 

R4.2 

Εισαγωγή 

στην Πηγή 

 

Ιστοσελίδα με πόρους για εκπαιδευτές με σκοπό την 

οργάνωση εκπαίδευσης στο θέμα της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο. Όλα τα διαθέσιμα αρχεία είναι έτοιμα για 

λήψη. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την Πηγή; 

 

Η πηγή εισάγει υλικό για τη διεξαγωγή εκπαίδευσης σχετικά 

με τα βασικά θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ο 

εκπαιδευτής είναι εφοδιασμένος με ένα σχέδιο μαθήματος, 

ένα φυλλάδιο και μια παρουσίαση για την υποστήριξη της 

εκπαίδευσης. Η πηγή μπορεί επίσης να αποτελέσει έμπνευση 

για το σχεδιασμό του δικού του υλικού που σχετίζεται με το 

θέμα. 

Σύνδεσμος 

 

Ιστοσελίδα με σχέδιο μαθήματος, φυλλάδιο και παρουσίαση 

σχετικά με τα βασικά στοιχεία της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο  

 

Εκπαιδευτική Πηγή 4.3 

Τίτλος 

Ενότητας 

Ενότητα 4: Προσβασιμότητα των πληροφοριών και τρόπος 

διδασκαλίας των νέων μΟΑΣΑ ώστε να χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο με ασφάλεια για κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες 

Τίτλος Πηγής Λειτουργίες εμφάνισης προσβασιμότητας λειτουργικού 

συστήματος και προγράμματος περιήγησης 

Κωδικός 

Πηγής 

R4.3 

Εισαγωγή 

στην Πηγή 

 

Το άρθρο σχετικά με την ιστοσελίδα σχετίζεται με 

διαφορετικούς τύπους εμφάνισης, συμπεριλαμβανομένης της 

σκοτεινής λειτουργίας, της λειτουργίας αυξημένων χρωμάτων 

και άλλων τύπων, διευκολύνοντας την προσβασιμότητα στον 

ιστότοπο ειδικά για άτομα με προβλήματα όρασης. 

https://training.digitallearn.org/courses/cybersecurity-basics
https://training.digitallearn.org/courses/cybersecurity-basics
https://training.digitallearn.org/courses/cybersecurity-basics
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Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την Πηγή; 

 

Η πηγή εισάγει διαφορετικούς τύπους εμφάνισης που 

μπορούν να προσαρμοστούν στις οθόνες ψηφιακών 

συσκευών. Η πηγή θα βοηθήσει στην κατανόηση της επιλογής 

των κατάλληλων τρόπων εμφάνισης για λειτουργικά 

συστήματα και προγράμματα περιήγησης. Οι εκπαιδευτές θα 

είναι σε καλύτερη θέση για να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευόμενους σχετικά με τις δυνατότητες 

προσβασιμότητας, ειδικά εκείνους με προβλήματα όρασης. 

Σύνδεσμος Λειτουργίες εμφάνισης προσβασιμότητας λειτουργικού 

συστήματος και προγράμματος περιήγησης 

 

Αναφορές 

Για να μάθετε τον ορισμό ορισμένων όρων με τους οποίους ενδέχεται να μην είστε 

εξοικειωμένοι, διαβάστε τον Πρακτικό Οδηγό Dare για ένταξη, το πρώτο πνευματικό 

αποτέλεσμα που ανέπτυξαν οι εταίροι του έργου DARE. 
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Ενότητα 5: Δημιουργία και διατήρηση ενός 

μαθησιακού περιβάλλοντος για τους νέους 

μΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια της κινητικότητας 

Εισαγωγή 

«Η δημιουργία και η διατήρηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος για νέους 

με Οπτικές, Ακουστικές, Σωματικές αναπηρίες (PwVHPI) κατά τη διάρκεια 

της κινητικότητας» είναι η πέμπτη ενότητα που αναπτύχθηκε για τους νέους, 

τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τα στελέχη νεολαίας. Αυτή η 

ενότητα στοχεύει στην αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των 

εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας που θέλουν να συνεργαστούν με 

νέους μΟΑΣΑ και να μάθουν περισσότερα σχετικά με διαφορετικούς τύπους 

μαθησιακών περιβαλλόντων και το πώς να δημιουργήσουν και να 

διατηρήσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον κατά τη διάρκεια μιας 

κινητικότητας. 

Αυτή η ενότητα εξετάζει και περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα ακόλουθα 

θέματα: 

 Τι είναι μαθησιακό περιβάλλον; 

 Διαφορετικοί τύποι μαθησιακών περιβαλλόντων (με επίκεντρο 

το Μαθητή, με επίκεντρο τη Γνώση, με επίκεντρο την 

Αξιολόγηση). 

 Πώς μπορούμε να κάνουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον βιώσιμο και 

χωρίς αποκλεισμούς; 

 Πρακτικές συμμετοχής που πρέπει να λάβετε υπόψη για το 

μαθησιακό σας περιβάλλον και η σημαντική διαφορά μεταξύ 

της ισότητας και της δικαιοσύνης σε ένα περιβάλλον χωρίς 

αποκλεισμούς. 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, ο μαθητευόμενος θα: 

 Μάθετε τι είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον και τις ταξινομήσεις του. 

 Μάθετε για τα διαφορετικά είδη / τύπους μαθησιακών 

περιβαλλόντων και τους διαφορετικούς τύπους αυτών. 

 Προσδιορίστε και απαριθμήστε πρακτικές και χαρακτηριστικά 

μαθησιακών περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς. 
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Θεωρητικό Κεφάλαιο 

1. Τι είναι ένα Μαθησιακό Περιβάλλον; 

1.1 Ορισμός ενός Μαθησιακού Περιβάλλοντος 

Με τον όρο μαθησιακό περιβάλλον, ορίζουμε τις διαφορετικές φυσικές 

τοποθεσίες, τα περιβάλλοντα και τις παραδόσεις μέσα στις οποίες 

μαθαίνουν οι μαθητές. Ο ορισμός περιλαμβάνει επίσης την κουλτούρα ενός 

σχολείου ή τάξης – τη νοοτροπία και τα χαρακτηριστικά του, που 

περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν και 

αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο - καθώς και τους τρόπους με τους οποίους 

οι διευκολυντές μπορούν να οργανώσουν ένα χώρο μαθησιακού 

περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση της μάθησης (Bates, 2020). 

Ενώ τα μαθησιακά περιβάλλοντα διαφέρουν σε τάξη, χώρους και 

περιβάλλοντα, οι ειδικοί προσδιορίζουν τέσσερις συγκεκριμένες 

ταξινομήσεις των μαθησιακών περιβαλλόντων. Σύμφωνα με αυτήν την 

ταξινόμηση, τα μαθησιακά περιβάλλοντα μπορεί να είναι: 

 με επίκεντρο τον μαθητή ή μαθητευόμενο, 

 με επίκεντρο τη γνώση, 

 με επίκεντρο την αξιολόγηση, 

 με επίκεντρο την κοινωνία. 

Πηγή Εικόνας: PIXABAY 
  

https://pixabay.com/photos/crayons-coloring-book-coloring-book-1445053/
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1.2  Διαφορετικοί τύποι μαθησιακών 
περιβαλλόντων 

Μαθησιακά περιβάλλοντα με επίκεντρο το Μαθητή 

Ένα μαθησιακό περιβάλλον με επίκεντρο τον μαθητή επικεντρώνεται στις 

ανάγκες των μαθητών και η μαθησιακή διαδικασία εμπλουτίζεται από τον 

πολιτισμό, τις πεποιθήσεις, τις στάσεις, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που 

μπορούν να φέρουν στο μαθησιακό περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον με 

επίκεντρο τον μαθητή, ο δάσκαλος / εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας 

βασίζεται στην εννοιολογική και πολιτιστική γνώση κάθε μαθητή. Κατά τη 

διάρκεια της κινητικότητας, οι μαθητές / συμμετέχοντες καλούνται να 

εκφράσουν τις απόψεις τους, συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση, όπου 

φέρνουν το μεγαλύτερο μέρος της συμβολής και δομούν το νόημά της 

συζήτησης με βάση προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες. Το άτομο που 

εργάζεται στον τομέα της νεολαίας λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της 

νέας μάθησης και του τι ήδη γνωρίζουν οι μαθητές (Ifenthaler, 2012). 

Μαθησιακά περιβάλλοντα με επίκεντρο τη Γνώση 

Όταν μιλάμε για περιβάλλοντα με επίκεντρο τη γνώση, αναφερόμαστε 

κυρίως σε ένα τυπικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Τα περιβάλλοντα με 

επίκεντρο τη γνώση εστιάζουν περισσότερο στην παροχή βοήθειας στους 

μαθητές στην απόκτηση πληροφοριών με βαθιά κατανόηση, ώστε να 

μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε νέες καταστάσεις και περιβάλλοντα 

(Ifenthaler, 2012, σελ. 929-931). 

Μαθησιακά περιβάλλοντα με επίκεντρο την Αξιολόγηση 

Η διαδικασία αξιολόγησης προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τους 

εκπαιδευτές / διευκολυντές, όσο και για τους μαθητές καθώς περιλαμβάνει 

μέτρα αξιολόγησης σε διάφορες μορφές. Τα αποτελέσματα συλλέγονται με 

διάφορους τρόπους, τόσο σε ένα πλαίσιο τυπικής όσο και μη τυπικής 

εκπαίδευσης. Οι δύο κύριοι τύποι διαδικασιών αξιολόγησης είναι ο 

διαμορφωτικός (formative) και ο αθροιστικός (summative): 

 Ένα περιβάλλον διαμορφωτικής αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί για να 

παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά με τις προδιαθέσεις και τις 

επιδόσεις τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτών (Ifenthaler, 

2012, pp.929 -931). 

 Μια αθροιστική αξιολόγηση έχει σχεδιαστεί για να επικεντρώνεται 

στη μέτρηση των αποτελεσμάτων της μάθησης και περιλαμβάνει 

τακτική συλλογή δεδομένων που παρέχουν ποιοτικό έλεγχο και 

εξυπηρετούν τη σημαντική λειτουργία της εξέτασης και των 

επιτευχθέντων προσόντων / διαπιστευτηρίων (IRIS, 2020). 
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Μαθησιακά περιβάλλοντα με επίκεντρο την Κοινωνία 

Τα μαθησιακά περιβάλλοντα με επίκεντρο την κοινότητα βασίζονται σε 

αξίες ή κανόνες που προωθούν τη δια βίου μάθηση. Σε αυτό το 

περιβάλλον, οι μαθητές ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις, να 

μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και νιώθουν άνετα με το να πουν ότι δεν 

γνωρίζουν κάτι, αντί να φοβούνται μήπως κάποιος τους «τσακώσει» να 

μην γνωρίζουν κάτι (Iris, 2020). Περιβάλλοντα μάθησης με επίκεντρο την 

κοινωνία περιλαμβάνουν ένα πραγματικά συνεργατικό μαθησιακό 

περιβάλλον που βασίζεται στις ανάγκες των μαθητών και επικεντρώνεται 

στην ικανότητα κάθε εκπαιδευόμενου να αναπτύξει ικανότητες και 

αυτοπεποίθηση. 

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, το μαθησιακό περιβάλλον μοιάζει πολύ 

με το μαθησιακό περιβάλλον με επίκεντρο την κοινωνία, καθώς 

μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως: η συνεργατική μάθηση, η 

ευθυγράμμιση των προσδοκιών των μαθητών και των παραγόντων 

διευκόλυνσης, και οι συνεδρίες βασίζονται στις ανάγκες των 

συμμετεχόντων. 

2. Μαθησιακό περιβάλλον χωρίς 

αποκλεισμούς κατά τη διάρκεια της 

κινητικότητας 

Τι είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς; 

Ένα μαθησιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς είναι ο χώρος όπου οι 

συμμετέχοντες αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, αφοσιωμένοι και ασφαλείς και 

όλοι έχουν την ίδια ευκαιρία να συμμετάσχουν στη μαθησιακή διαδικασία 

(Holeton, 2020). Η ένταξη είναι ένας από τους κύριους πυλώνες της 

εκπαίδευσης: κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 

από ευημερία χωρίς να είναι προσβάσιμο σε όλους. Αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να φέρουμε την 

εκπαίδευση όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ιδέα της ευρύτητας, 

κατανοώντας τις πολιτιστικές και κοινωνικές διαφορές χωρίς να τις 

ισοπεδώσουμε σε ομογενείς αναταραχές. 
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Πηγή Εικόνας: PIXABAY  

 

Η διαδικασία ένταξης περιλαμβάνει τρεις κύριες πτυχές: 

Φυσική Ένταξη 

Κατά την οργάνωση της μαθησιακής κινητικότητας, η επιλογή του σωστού 

δωματίου με την κατάλληλη υποδομή αποτελεί ουσιαστικό μέρος για την 

επίτευξη ενός μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. 

Χαρακτηριστικά όπως ο φωτισμός, η ακουστική, η θερμοκρασία, η 

ποιότητα του αέρα και η προσβασιμότητα - μπορεί να κάνουν έναν χώρο 

λίγο ή πολύ άνετο / φιλόξενο για τους ανθρώπους. Μια άλλη πολύ 

σημαντική πτυχή που πρέπει να έχετε κατά νου κατά την οργάνωση της 

μαθησιακής κινητικότητας είναι η διάσημη ιεραρχία αναγκών του Maslow. 

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να μάθουν αποτελεσματικά εάν είναι πολύ 

πεινασμένοι, διψασμένοι, ζεστοί / κρύοι ή κουρασμένοι, οπότε το 

μαθησιακό περιβάλλον πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει ότι ικανοποιούνται οι 

φυσιολογικές ανάγκες των μαθητών για φαγητό, νερό, άνεση, ανάπαυση, 

προσβασιμότητα και κινητικότητα (Holeton, 2020). 

 

Γνωστική Ένταξη 

Όταν οργανώνετε μια χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα, πρέπει να 

διασφαλίσετε ότι οι σχεδιασμένες δραστηριότητες πληρούν τις τρεις 

βασικές αρχές των κατευθυντήριων γραμμών του Universal Design for 

Learning, ώστε να επιτρέπεται στους συμμετέχοντες / εκπαιδευόμενους να 

εκφράζουν, να επικοινωνούν και να μαθαίνουν με διάφορα μέσα και 

μεθόδους. Ως παράγοντας διευκόλυνσης θα πρέπει να προσπαθήσετε να 

συμπεριλάβετε: 

https://pixabay.com/illustrations/myanmar-burma-people-children-5207930/
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 Πολλαπλά μέσα αναπαράστασης: παρέχετε εναλλακτικές λύσεις και 

διάφορα μέσα για την εμφάνιση οπτικών ή ακουστικών 

πληροφοριών, οπτικών οθονών και εξοπλισμού λήψης διαλέξεων και 

σημειώσεων· παρέχετε υλικό και λογισμικό που επιτρέπει την 

ανταλλαγή πληροφοριών χρησιμοποιώντας πολλαπλά μέσα. 

 Πολλαπλά μέσα έκφρασης: παρέχετε πρόσβαση σε υποστηρικτικές 

τεχνολογίες· παρέχετε χώρους με πρόσβαση σε διαφορετικούς 

τύπους εργαλείων για τη δημιουργία και κοινή χρήση περιεχομένου. 

 Πολλαπλά μέσα δέσμευσης: παρέχετε ποικίλους και ευέλικτους 

χώρους για μάθηση, συνεργασία και ομαδική εργασία με πολύ χώρο 

για κίνηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων (Holeton, 

2020). 

Πολιτιστική Ένταξη 

Η τελευταία αλλά σίγουρα εξίσου σημαντική πτυχή της ένταξης σε ένα 

μαθησιακό περιβάλλον είναι η πτυχή της πολιτιστικής ένταξης. Σύμφωνα 

με τους Barker et al (2016): 

"Μια τάξη πολιτιστικής ένταξης είναι εκείνη όπου οι μαθητές και το 

προσωπικό αναγνωρίζουν, εκτιμούν και αξιοποιούν την ποικιλομορφία 

έτσι ώστε να εμπλουτίσουν τη συνολική μαθησιακή εμπειρία. Η 

προώθηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς 

ενθαρρύνει όλα τα άτομα - ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα, 

θρησκευτική σχέση, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, σεξουαλικό 

προσανατολισμό ή πολιτικές πεποιθήσεις - για την ανάπτυξη 

προσωπικών επαφών και αποτελεσματικών διαπολιτισμικών 

δεξιοτήτων. "(Barker et al, 2016 σ. 1) 
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Ισότητα vs Δικαιοσύνη από μία χωρίς αποκλεισμούς προοπτική  

Όταν πραγματοποιείτε μια μαθησιακή κινητικότητα ως παράγοντας 

διευκόλυνσης, πιθανότατα προσπαθείτε όσο καλύτερα γίνεται για να 

αντιμετωπίζετε όλους τους νέους της ομάδας ως ίσους. Ωστόσο, έχετε 

αναρωτηθεί ποτέ εάν τους αντιμετωπίζετε δίκαια; Σε ένα περιβάλλον 
μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να γνωρίζετε τις μεθόδους εργασίας 

που επιλέγετε καθ' όλη τη διάρκεια της κινητικότητάς σας και να 

προσπαθείτε να τις κάνετε όσο πιο δίκαιες μπορείτε. 
 

Πηγή Εικόνας: PIXABAY  

 

Σε κάθε δραστηριότητα πρέπει να κατανοήσετε τις διάφορες ανάγκες της 

διαφορετικής ομάδας σας και να προσαρμόσετε ανάλογα τις μεθόδους και 

τις δραστηριότητες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε τη μέθοδο κύκλου 

όπου συγκεντρώνετε όλους τους νέους σας για μια συζήτηση, ομαδικό 

προβληματισμό ή απολογισμό, θεωρητικά εφαρμόζετε την αρχή της 

ισότητας (επειδή όλοι οι νέοι βρίσκονται σε ένα μέρος και θεωρητικά έχουν 

τις ίδιες πιθανότητες να συμμετάσχουν) αλλά αυτό δεν εγγυάται 

απαραίτητα τη δικαιοσύνη. Σε κάθε ομάδα, υπάρχουν πάντα ένας ή δύο 

νέοι, που έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τους άλλους και δεν 

έχουν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν, που έρχονται αμέσως με τις σωστές 

απαντήσεις ή που είναι πνευματώδεις και έχουν πολλά αστεία / σχόλια για 

να μοιραστούν με την ομάδα κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης (Schroeder, 

2014, σελ. 106-107). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και άλλοι 

συμμετέχοντες που σπάνια παίρνουν το λόγο και προτιμούν να ακούνε και 

να βρίσκονται στο παρασκήνιο. Αυτοί οι νέοι μπορεί να μην έχουν 

https://pixabay.com/photos/equity-money-property-terminology-2564740/
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αυτοπεποίθηση ή γλωσσικές δεξιότητες. Μια άλλη πιθανότητα θα μπορούσε 

να είναι ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες που καθιστούν δύσκολο για 

αυτούς να επεξεργαστούν πληροφορίες τόσο γρήγορα όσο άλλοι. Μπορεί 

ακόμη και να είναι δυσλεκτικοί ή αναλφάβητοι. Είναι ευθύνη σας ως 

παράγοντας διευκόλυνσης να το γνωρίζετε. Αλλά πώς μπορείτε να 

εφαρμόσετε την αρχή της δικαιοσύνης;  

Η υπομονή είναι αρετή: Ως παράγοντας διευκόλυνσης, αφού κάνετε μια 

ερώτηση, περιμένετε 5-10 δευτερόλεπτα πριν δώσετε το λόγο στους 

συμμετέχοντες. Με αυτόν τον τρόπο, δίνετε λίγο χρόνο σε όλους να 

επεξεργαστούν την ερώτηση και να σκεφτούν μια απάντηση. Ως 

παράγοντας διευκόλυνσης, κάνετε την καλύτερη σας προσπάθεια στο να 

δώσετε σε όλα τα μέλη της ομάδας τον χρόνο και το χώρο που χρειάζονται 

για να συμμετάσχουν πλήρως. 

Ανακατέψτε το και κάντε το χωρίς αποκλεισμούς: Να θυμάστε ότι είναι 

πολύ σημαντικό να διαφοροποιήσετε τις μεθόδους εργασίας σας για να μην 

αποκλείετε κανέναν. Συνήθως, ακόμη και αν δεν είναι σκόπιμο, οι 

διευκολυντές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον τομέα της 

κινητικότητας, τείνουν να επιλέγουν πιο παραδοσιακούς ή «ακαδημαϊκούς» 

τρόπους μάθησης (όπως ανάγνωση, γραφή, ομαδικές συζητήσεις κ.λπ.). 

Έχετε πάντα κατά νου ότι διαφορετικοί άνθρωποι μαθαίνουν και 

εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους. Μερικοί μαθαίνουν καλύτερα 

μέσω οπτικής αναπαράστασης, μερικοί μέσα από φιγούρες, μερικοί 

εκφράζονται καλύτερα όταν χρησιμοποιούν το σώμα τους, κάποιοι 

μαθαίνουν καλύτερα μέσω παιχνιδιών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων 

(Schroeder, 2014, p.106). Για να εργαστείτε όσο το δυνατόν πιο δίκαια, 

προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μια σειρά μεθόδων που ανταποκρίνονται 

σε μια σειρά από τύπους μάθησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές χωρίς 

αποκλεισμούς κατά τη διάρκεια της κινητικότητας και για διαφορετικές 

ανάγκες των νέων με οπτικές, ακουστικές και σωματικές αναπηρίες (νέοι 

μΟΑΣΑ), ελέγξτε το DARE Practical Guide of Inclusion 

 

Αυτο-αξιολόγηση 

1. Ένα μαθησιακό περιβάλλον: 

α. Είναι μόνο ο φυσικός χώρος όπου πραγματοποιείται η μάθηση 

β. Αναφέρεται μόνο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 

γ. Είναι επικεντρωμένο μόνο στη γνώση 

δ. Περιλαμβάνει το χώρο, το περιεχόμενο, τις μεθόδους και τη 

μαθησιακή κουλτούρα 

2. Πόσα είδη μαθησιακών περιβαλλόντων υπάρχουν: 

https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/10/DARE_IO1_Translation_EL.pdf
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α. 2 

β. 3 

γ. 4 

δ. 5 

3. Τα περιβάλλοντα με επίκεντρο τη γνώση εστιάζουν περισσότερο στα εξής: 

α. τις ανάγκες των μαθητών και τη μαθησιακή διαδικασία 

β. συνεργατική μάθηση 

γ. την ανάπτυξη γνώσεων των παραγόντων διευκόλυνσης 

δ. την απόκτηση πληροφοριών σε συνδυασμό με βαθιά 

κατανόηση 

4. Το μαθησιακό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της κινητικότητας είναι πιο 

κοντά: 

α. Μαθησιακό περιβάλλον με επίκεντρο τη γνώση 

β. Μαθησιακό περιβάλλον με επίκεντρο την κοινωνία 

5. Οι τύποι αξιολόγησης που υπάρχουν στο μαθησιακό περιβάλλον με 

επίκεντρο την αξιολόγηση: 

α. Διαμορφωτική και γνωστική 

β. Διαμορφωτική και αθροιστική 

6. Σε ένα περιβάλλον μάθησης με επίκεντρο την κοινωνία: 

α. ενθαρρύνεται η ομότιμη και συνεργατική μάθηση μεταξύ των 

μαθητών 

β. υπάρχει ευθυγράμμιση των προσδοκιών των μαθητών και των 

παραγόντων διευκόλυνσης 

γ. η μάθηση πραγματοποιείται αποκλειστικά σε τοπικό κοινοτικό 

περιβάλλον. 

7. Σε ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς: 

α. Καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των συμμετεχόντων 

β. Η επιλεγμένη μέθοδος εστιάζει στην κάλυψη των μαθησιακών 

αναγκών της πλειοψηφίας 

γ. Υπάρχει φυσική, γνωστική και πολιτιστική ένταξη. 

8. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Universal Design for Learning, οι 

σχεδιασμένες δραστηριότητες πρέπει να ακολουθούν: 

α. Αρχή πολλαπλών μέσων εκπροσώπησης 

β. Αρχή πολλαπλών μέσων έκφρασης 
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γ. Αρχή πολλαπλών μέσων δέσμευσης 

 

9. Σε περιβάλλον χωρίς πολιτιστικούς αποκλεισμούς: 

α. Οι σχεδιασμένες δραστηριότητες αναγνωρίζουν, εκτιμούν και 

χρησιμοποιούν την ποικιλομορφία για να εμπλουτίσουν τη συνολική 

μαθησιακή εμπειρία 

β. Οι συμμετέχοντες αισθάνονται άνετα να αναπτύξουν προσωπικές 

επαφές και αποτελεσματικές διαπολιτισμικές δεξιότητες ανεξαρτήτως 

ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικής σχέσης, 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή 

πολιτικών πεποιθήσεων 

γ. Όλα τα παραπάνω 

10. Ένα μαθησιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς βασίζεται στην αξία: 

α. Ισότητας 

β. Δικαιοσύνης 
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Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 5.1 

Τίτλος 

Ενότητας 

Ενότητα 5: Δημιουργία και διατήρηση ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος για τους νέους μΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια της 

κινητικότητας 

Τίτλος 

Δραστηριό-

τητας 

Ανήκετε στο «έχω» ή «δεν έχω»; Ανήκετε στο «μέσα» ή 

«έξω»; 

Κωδικός 

Δραστηριό-

τητας 

A5.1  

Διάρκεια 

Δραστηριό-

τητας 

(σε λεπτά) 

20-25 λεπτά 

Τύπος 

πηγής 
Φυλλάδιο Δραστηριότητας 

Στόχος  

Δραστηριό-

τητας 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να υποστηρίξει 

τους διευκολυντές που δεν είναι πολύ έμπειροι στον τομέα 

της ένταξης, να σκέφτονται βαθύτερα και να εξοικειωθούν 

με την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή η σύντομη 

άσκηση ασχολείται με το πώς η οικονομική μας κατάσταση, 

η θέση μας στην κοινωνία, η ποιότητα των προσωπικών μας 

σχέσεων («έχω ή δεν έχω»), οι δυνατότητές μας για 

συμμετοχή και οι μελλοντικές προοπτικές μας είναι εξίσου 

σημαντικές για την αίσθηση της προσωπικής ευημερίας και 

την αίσθηση του ανήκειν. («Είμαι μέσα ή είμαι έξω;»). 

Υλικά που 

απαιτούνται

για τη 

Δραστηριό-

τητα 

Υλικά για σημειώσεις, στυλό ή μολύβι. 

Προαιρετικά: μια ψηφιακή συσκευή όπως υπολογιστής, 

φορητός υπολογιστής, tablet που θα σας βοηθήσει να 

ερευνήσετε τις συνθήκες των νέων στην περιοχή σας 
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Αναλυτικές 

Οδηγίες 

Για να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνει «κοινωνικός 

αποκλεισμός», δοκιμάστε αυτήν τη σύντομη άσκηση. 

Βήμα 1: Σκεφτείτε τους νέους ανθρώπους με τους οποίους 

εργάζεστε. Σκεφτείτε πώς σχετίζονται με άλλους νέους στο 

σχολείο τους, στην κοινότητά τους ή στη χώρα τους 

συνολικά. 

Βήμα 2: Πάρτε ένα κομμάτι χαρτί και σημειώστε, εάν αυτό 

σας βοηθά να συγκεντρωθείτε ή να παρακολουθείτε τις 

σκέψεις σας. 

Θα λέγατε ότι έχετε ίση ή δίκαιη πρόσβαση σε πράγματα 

όπως: 

‣ Αξιοπρεπής στέγη; 

‣ Υγιεινή διατροφή κάθε μέρα; 

‣ Τακτική ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη; 

‣ Καλά σχολεία με δασκάλους που νοιάζονται; 

‣ Χαρτζιλίκι? 

‣ Προσιτές δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο; 

 

Βήμα 3: Τι γίνεται με άλλους παράγοντες; Θα λέγατε ότι: 

‣ Έχετε μια στοργική και υποστηρικτική οικογένεια; 

‣ Έχετε υποστηρικτικές φιλίες; 

‣ Ζείτε σε μια κοινότητα όπου γίνεται σεβαστή η γλώσσα, η 

θρησκεία και ο πολιτισμός σας; 

‣ Ζείτε σε μια κοινότητα όπου είναι ασφαλής από 

καταστροφές και βία; 

‣ Έχετε μια φωνή που ακούγεται για κοινωνικά και πολιτικά 

θέματα; 

‣ Έχετε γενικά μια ενδιαφέρουσα ζωή; 

Εάν απαντήσατε «ναι» στις περισσότερες από τις παραπάνω 

ερωτήσεις, οι νέοι σας απολαμβάνουν μια ορισμένη 

ευημερία. Σε αυτές τις κατηγορίες, θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως οι «έχοντες» στην κοινωνία ή ως εκείνοι που 

είναι «μέσα» (περιλαμβάνονται). Εάν οι απαντήσεις σας 

ήταν ως επί το πλείστον «όχι», τότε, σε κάποιο βαθμό, οι 

νέοι σας μπορεί συχνά να «βγαίνουν» ή να «αποκλείονται» 

από ορισμένες πτυχές μιας υγιούς ζωής. Στο πλαίσιο των 
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παραπάνω ερωτήσεων, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως οι 

«μη έχοντες» της κοινωνίας. 

 

Αυτή η δραστηριότητα λήφθηκε από το Inclusion A- Z: A 

compass to international Inclusion projects   

 

Δραστηριότητα 5.2 

Τίτλος 

Ενότητας 

Ενότητα 5: Δημιουργία και διατήρηση ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος για τους νέους μΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια της 

κινητικότητας 

Τίτλος 

Δραστηριό-

τητας 

Το 3C τεστ για το σχεδιασμό μιας δραστηριότητας 

Κωδικός 

Δραστηριό-

τητας 

A5.2  

Διάρκεια 

Δραστηριό-

τητας  

(σε λεπτά) 

30-40 λεπτά  

Τύπος 

Πηγής 
Φυλλάδιο Δραστηριότητας, Πλατφόρμα Salto-Youth 

Στόχος 

Δραστηριό-

τητας 

Αυτή η δραστηριότητα θα εισαγάγει τους διευκολυντές την 

αρχή 3Cs (Πρόκληση (Challenge), Σύνδεση (Connection), 

Ικανότητα (Capacity)) κατά το σχεδιασμό ή την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων σε ένα διεθνές πρόγραμμα ένταξης και τη 

σημασία της προσαρμογής όταν εφαρμόζουμε μια 

δραστηριότητα χωρίς αποκλεισμούς. 

Υλικά που 

απαιτούνται 

για τη 

Υλικά για λήψη σημειώσεων, στυλό ή μολύβι, μια ψηφιακή 

συσκευή όπως υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet 

που θα σας βοηθήσει να ερευνήσετε τις συνθήκες των νέων 

στην περιοχή σας. 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3141/InclusionAtoZ.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3141/InclusionAtoZ.pdf
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Δραστηριό-

τη 

Αναλυτικές 

Οδηγίες 

Για να μάθουν οι άνθρωποι, πρέπει να σκεφτείτε τα 3Cs: 

Πρόκληση, Σύνδεση, Ικανότητα, και θα πρέπει πάντα να 

προσαρμόζετε μια μέθοδο στις ανάγκες των ομάδων σας. 

Βήμα 1: Επιλέξτε μια δραστηριότητα ανταλλαγής νέων από 

το Salto Youth Toolbox και φανταστείτε ότι θα τη 

χρησιμοποιήσετε για να σπάσετε τον πάγο σε μια ανταλλαγή 

νέων με μια ομάδα μικτών ικανοτήτων που σημαίνει ότι θα 

έχετε νέους με και χωρίς αναπηρίες. 

Βήμα 2: Τώρα πάρτε ένα κομμάτι χαρτί και ελέγξτε αν η 

επιλεγμένη σας δραστηριότητα πληροί τον πρώτο C της 

αρχής των 3Cs. 

- Η επιλεγμένη δραστηριότητα θέτει αρκετές 

προκλήσεις για την ομάδα σας; 

Η πρόκληση κάτω από αυτήν την περίσταση, σημαίνει ότι 

μια δραστηριότητα πρέπει να αποτελεί πρόκληση για τους 

νέους, θα πρέπει να τους παρασύρει να το δοκιμάσουν και 

να επεκτείνουν τα σύνορά τους. Η πρόκληση, ωστόσο, δεν 

πρέπει να φαίνεται ανυπέρβλητη καθώς αυτό τους κάνει να 

εγκαταλείπουν ή, εάν αποτύχουν, προκαλεί απογοήτευση 

και να τους κάνει να σκεφτούν διπλά πριν συμμετάσχουν 

ξανά σε ένα τέτοιο έργο. Από την άλλη πλευρά, η πρόκληση 

θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε να μην είναι βαρετή 

για τους νέους ή να μην έχει την αίσθηση της επίτευξης από 

όλους - «ναι το κάναμε» - κατά τη αντιμετώπισή της. Έχετε 

παρατηρήσεις σχετικά με το πώς μπορείτε να προσαρμόσετε 

τη δραστηριότητα ώστε να θέτει αρκετές προκλήσεις για την 

ομάδα σας; Σημειώστε τις! 

Βήμα 3: Τώρα συνεχίστε με το επόμενο C, Σύνδεση. 

- Η επιλεγμένη δραστηριότητα κάνει τους νέους να 

αισθάνονται συνδεδεμένοι με αυτήν; 

Για να είναι επιτυχημένη μια δραστηριότητα, οι νέοι πρέπει 

να αισθάνονται συνδεδεμένοι με αυτήν. Για να το επιτύχετε 

αυτό, θα πρέπει να προσαρμόσετε τη δραστηριότητα ώστε 

να είναι συμβατή με τον κόσμο στον οποίο ζουν οι νέοι. 

Πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εμπλέξετε τους 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
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νέους σε δραστηριότητες των οποίων η μορφή ή το 

περιεχόμενο πρόκειται να τους αποξενώσει από την αρχή, 

όπως η εισαγωγή ένα παιχνίδι που απαιτεί πολύ εγωιστική / 

ανταγωνιστική συμπεριφορά από μια ομάδα νέων 

συνομηλίκων με υψηλή προσήλωση. Οι νέοι μπορεί να 

έχουν καταστάσεις πραγματικής ζωής για τις οποίες έχετε 

λίγη ή και καθόλου εμπειρία και, κατά συνέπεια, μπορεί να 

γίνουν αδιάφοροι ή απογοητευμένοι εάν εργάζεστε σε ένα 

πρόγραμμα που δεν μπορούν να ταυτιστούν ή δεν 

σχετίζεται με τις ανάγκες τους. 

Έχετε παρατηρήσεις σχετικά με το πώς μπορείτε να κάνετε 

τη δραστηριότητα πιο σχετική με την ομάδα σας; Σημειώστε 

τις! 

Βήμα 4: Στη συνέχεια συνεχίστε με το τελικό C, την 

Ικανότητα. 

- Η δραστηριότητά σας αντιστοιχεί στις ικανότητες της 

ομάδας; 

Είναι πολύ σημαντικό ως διευκολυντής να γνωρίζετε 

περισσότερο ή λιγότερο τις ικανότητες και τις δεξιότητες 

των νέων και να προσαρμόζετε ανάλογα τη δραστηριότητα 

για να αποκτήσει μια αλληλουχία μικρών επιτευγμάτων και 

επιτυχιών. Λάβετε υπόψη ότι μια μέθοδος ή δραστηριότητα 

λειτουργεί μόνο αν είναι προσανατολισμένη / 

προσαρμοσμένη στην ομάδα-στόχο (έχοντας επίγνωση των 

διαφορετικών ικανοτήτων), αλλά και σε αυτό με το οποίο 

εσείς ως διευκολυντής * αισθάνεστε άνετα όσο εργάζεστε. 

Ένα παράδειγμα προσαρμογής μιας δραστηριότητας είναι το 

ακόλουθο: 

Alphabetical chairs 

Αυτή η δραστηριότητα γνωριμίας είναι ένας διασκεδαστικός 

τρόπος για τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα ονόματα ο 

ένας του άλλου και να σπάσουν τον πάγο. Όλοι οι 

συμμετέχοντες, στέκονται όρθιοι σε μια σειρά από καρέκλες 

και στη συνέχεια πρέπει να τακτοποιηθούν με αλφαβητική 

σειρά σύμφωνα με το όνομά τους χωρίς να αγγίξουν το 

πάτωμα και χωρίς να πέσουν. Λοιπόν, τι συμβαίνει σε 

περίπτωση που έχετε άτομα με αναπηρία στην ομάδα; 

Φυσικά προσαρμόζετε το παιχνίδι! Αντί να στέκεστε στις 

καρέκλες, μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να 

κρατήσουν ένα σχοινί και να τακτοποιηθούν αλφαβητικά 

http://www.salto-youth.net/fi%20nd-a-tool/98.html
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Επιπλέον Εκπαιδευτικές Πηγές 

Εκπαιδευτική Πηγή 5.1  

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 5: Δημιουργία και διατήρηση ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος για τους νέους μΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια 

της κινητικότητας 

Τίτλος 

Πηγής: 

T-Kit στην Κοινωνική Ένταξη 

Κωδικός 

Πηγής: 

R5.1  

Εισαγωγή 

στην πηγή: 

Αυτό το Εκπαιδευτικό Κιτ είναι η δημοσίευση της 

εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 

χωρίς ποτέ να αφήσουν εντελώς το σχοινί (πάντα ένα 

σημείο επαφής). 

Έχετε παρατηρήσεις σχετικά με το πώς μπορείτε να 

προσαρμόσετε τη δραστηριότητα στις ικανότητες της 

ομάδας σας; Σημειώστε τις! 

 

Βήμα 5: Επανεξετάστε! 

Μπορείτε να δείτε τώρα τη δραστηριότητά σας και να 

ελέγξετε πώς και εάν αλλάζει από την αρχική. Μπορείτε 

επίσης να το δοκιμάσετε ξανά μεταβάλλοντας την ομάδα και 

να σκεφτείτε για παράδειγμα πώς θα άλλαζε εάν είχατε ένα 

άτομο στην ομάδα που δεν μιλούσε τη γλώσσα ενός ατόμου 

με προβλήματα όρασης / ακοής. Πώς θα προσαρμόζατε τη 

δραστηριότητα σε αυτήν την περίπτωση ώστε να μην 

αποκλείετε κανέναν; 

Τέλος, θυμηθείτε ότι όταν καταφέρετε να αντιμετωπίσετε τα 

3C στο έργο σας και να τα διατηρήσετε σε ισορροπία, το 

πρώτο βήμα προς μια επιτυχημένη κινητικότητα έχει τεθεί! 

Αυτή η δραστηριότητα προσαρμόστηκε από το εγχειρίδιο No 

Barriers No borders  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-913/NoBarriersNoBorders.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-913/NoBarriersNoBorders.pdf
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κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας - 

που ασχολείται με διάφορα θέματα ένταξης 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την πηγή; 

Το εγχειρίδιο εξετάζει τις δυνατότητες χρήσης της μη 

τυπικής εκπαίδευσης ως εργαλείου για τη ένταξη, τις 

πρακτικές συγκεκριμένων προσεγγίσεων της 

συμμετοχικής εργασίας στον τομέα της νεολαίας (όπως 

εκπαίδευση από συνομηλίκους κ.λπ.) και περιέχει 

ασκήσεις που διερευνούν τα ακόλουθα θέματα / 

περιεχόμενα: 

- το μέλλον της Ευρώπης για τους νέους 

- καθορίζει την ομάδα-στόχο της κοινωνικής 

ένταξης 

- δίνει ορισμένους βασικούς δείκτες για το πώς να 

φτάσετε στην ομάδα-στόχο 

- αναλύεται το πλαίσιο των νέων 

Σύνδεσμος: T-Kit on Social Inclusion  

 

Εκπαιδευτική Πηγή 5.2  

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 5: Δημιουργία και διατήρηση ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος για τους νέους μΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια 

της κινητικότητας 

Τίτλος 

Πηγής: 

Going International: Ευκαιρίες για όλους! 

Κωδικός 

Πηγής: 

R5.2 

Εισαγωγή 

στην πηγή: 

Ένα εγχειρίδιο με πρακτικές μεθόδους ένταξης και 

συμβουλές για την προετοιμασία, την υλοποίηση και 

την παρακολούθηση διεθνών έργων με νέους με 

λιγότερες ευκαιρίες. 

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-publications/inclusionforall/tkitinclusion/
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Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την πηγή; 

Ο γενικός στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να 

τεκμηριώσει παραδείγματα ορθών πρακτικών και 

συγκεκριμένων μεθόδων εργασίας που θα επιτρέψουν 

στον αναγνώστη να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων 

με λιγότερες ευκαιρίες και να μειώσει τον αποκλεισμό 

τους από διεθνείς, ατομικές ή ομαδικές εμπειρίες. Το 

εγχειρίδιο διατίθεται συμπληρωματικά προς το T-Kit για 

την Κοινωνική Ένταξη με την έννοια ότι είναι 

περισσότερο «έτοιμο προς χρήση» και προς το 

Εμπνευσμένο Φυλλάδιο για την Ένταξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει να δώσει 

παραδείγματα και κίνητρα· αυτό το Εγχειρίδιο θα 

επικεντρωθεί περισσότερο σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις που είναι πιθανό να συμβούν κατά τη 

διάρκεια των τριών κρίσιμων σταδίων, PLAN 

(ΣΧΕΔΙΑΣΕ), DO(ΚΑΝΕ), REVIEW(ΕΞΈΤΑΣΕ), μιας 

διεθνούς δραστηριότητας. 

Σύνδεσμος: Going International: Opportunities for all! 

 

Εκπαιδευτική Πηγή 5.3  

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 5: Δημιουργία και διατήρηση ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος για τους νέους μΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια 

της κινητικότητας 

Τίτλος 

Πηγής: 

Universal Design for Learning Guidelines/ Καθολικός 

σχεδιασμός για Οδηγίες Μάθησης 

Κωδικός 

Πηγής: 

R5.3  

Εισαγωγή 

στην πηγή: 

Οι Οδηγίες UDL είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται 

στην εφαρμογή του Universal Design for Learning, ένα 

πλαίσιο για τη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση της 

διδασκαλίας και της μάθησης για όλους τους 

ανθρώπους με βάση επιστημονικές γνώσεις για το πώς 

μαθαίνουν οι άνθρωποι. 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-397/GoingInternational.pdf
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Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την πηγή; 

Οι Οδηγίες UDL μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

εκπαιδευτικούς, δημιουργούς προγραμμάτων σπουδών, 

ερευνητές, γονείς και οποιονδήποτε άλλο θέλει να 

εφαρμόσει το πλαίσιο UDL σε ένα μαθησιακό 

περιβάλλον. Αυτές οι οδηγίες προσφέρουν ένα σύνολο 

συγκεκριμένων προτάσεων που μπορούν να 

εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε κλάδο ή τομέα για να 

διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

έχουν πρόσβαση και να συμμετέχουν σε σημαντικές 

και γεμάτες προκλήσεις ευκαιρίες μάθησης. 

Σύνδεσμος: Universal Design for Learning Guidelines 

 

Εκπαιδευτική Πηγή 5.4 

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 5: Δημιουργία και διατήρηση ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος για τους νέους μΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια 

της κινητικότητας 

Τίτλος 

Πηγής: 

Value the Difference Resource Pack/ Πακέτο Πηγών: 

Εκτιμήστε τη Διαφορά 

Κωδικός 

Πηγής: 

R5.4  

Εισαγωγή 

στην πηγή: 

το πακέτο έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει το θέμα 

της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και πολλά από τα 

σχετικά και περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζουν 

σήμερα οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Δεν θα σας δώσει 

όλες τις απαντήσεις, αλλά θα σας προσφέρει την 

ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες σας, καθώς και εκείνες των ανθρώπων γύρω 

σας, ώστε να διερευνήσετε αυτά τα ζητήματα με 

περισσότερες λεπτομέρειες και να δείτε τον αντίκτυπο 

που έχουν στη ζωή σας, κοινότητα και κοινωνία. 

http://udlguidelines.cast.org/
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Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την πηγή; 

Τα κεφάλαια σε αυτό το πακέτο πηγών χωρίζονται σε 

δύο ενότητες: 

- Το Μέρος 1 περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις 

βασικές έννοιες κάθε θέματος, ενδιαφέρουσες 

στατιστικές, αποσπάσματα και περιπτωσιολογικές 

μελέτες για να αποκτήσετε ζήλο και όρεξη, να 

ορίσετε το πλαίσιο και να ενθαρρύνετε περαιτέρω 

εξερεύνηση. 

- Το Μέρος 2 παρέχει πρακτικά παραδείγματα για 

το πώς να προσεγγίσετε αυτά τα θέματα και να 

εμπλέξετε τους νέους σε συζητήσεις σχετικά με 

αυτά. 

Σύνδεσμος: Value the Difference Resource Pack 

 

Εκπαιδευτική Πηγή 5.5 

Τίτλος 

Ενότητας: 

Ενότητα 5: Δημιουργία και διατήρηση ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος για τους νέους μΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια 

της κινητικότητας 

Τίτλος 

Πηγής: 

Disability Inclusion Toolkit Enabling Inclusive Youth 

Work 

Κωδικός 

Πηγής: 

R5.5  

Εισαγωγή 

στην πηγή: 

Αυτό το toolkit διερευνά την έννοια της ένταξης των 

ατόμων με αναπηρία, στην χωρίς αποκλεισμούς 

εργασία με τη νεολαία στην Ιρλανδία. Η ένταξη 

συμβαίνει όταν οι άνθρωποι το πιστεύουν και όπου 

πραγματικά θέλουν να συμβεί. Η επιτυχής ένταξη 

υπάρχει όταν ο καθένας έχει μια θετική στάση που 

βασίζεται στο «Μπορώ να το κάνω» και όταν οι 

άνθρωποι - προσωπικό, εθελοντές, νέοι και η 

κοινότητα συνεργάζονται πραγματικά για να 

διασφαλίσουν ότι ο καθένας απολαμβάνει σεβασμού, 

εκτίμησης και ένταξης. Η πρόσβαση είναι κάτι 

περισσότερο από φυσική. Πρόκειται για μια 

προσέγγιση, μια νοοτροπία που απαιτεί ειλικρινή αυτό-

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf
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αξιολόγηση και συχνά έναν βαθμό προσωπικής και 

οργανωτικής πρόκλησης. 

Τι θα μάθετε  

από αυτήν 

την πηγή; 

Η ανάπτυξη της χωρίς αποκλεισμούς εργασίας με τη 

νεολαία δεν απαιτεί επιπλέον ειδικές δεξιότητες, αλλά 

στην περίπτωση εργασίας με παιδιά και νέους που είναι 

κωφοί θα απαιτούσε την εκμάθηση νοηματικής 

γλώσσας. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα 

«ιδιαίτερο». Η ένταξη δεν είναι απλώς μια καλή 

πρακτική· είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι 

αυτοσκοπός. Το πρώτο βήμα είναι να αποφασίσουμε να 

είμαστε προνοητικοί και να προσεγγίσουμε εκείνους 

τους νέους που δεν «εμφανίζονται». Η χρήση του κιτ 

εργαλείων ένταξης θα βοηθήσει τις ομάδες νέων να 

εξερευνήσουν ορισμένα από τα θέματα και τις 

ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν. 

Σύνδεσμος: Disability Inclusion Toolkit Enabling Inclusive Youth 

Work 
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