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Όταν στις 29 Οκτωβρίου 1969, στις 22:30 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, 

δημιουργήθηκε η πρώτη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, κανείς 

δεν περίμενε να κάνει μια τέτοια καριέρα το Διαδίκτυο. Επί του παρόντος, το 

δίκτυο συνοδεύει τους ανθρώπους σχεδόν σε κάθε βήμα. Είναι πηγή 

πληροφόρησης και ψυχαγωγίας. Με τη βοήθειά του, μπορούμε να κάνουμε 

ψώνια, να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι, να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους. 

Το Διαδίκτυο έχει γίνει ένας αναπόσπαστος σύντροφος του καθενός από 

εμάς. Ωστόσο, όπως όλα, δεν έχει μόνο θετικά, αλλά και αρνητικά. Όπως 

δείχνει η έρευνα, μόνο το τριάντα τοις εκατό των νέων μπορεί να μιλήσει για 

την απουσία της τρέχουσας απειλής εθισμού, αν και (όπως επισημαίνει η 

έκθεση) είναι πιθανό να συνέβη στο παρελθόν ή μπορεί να εμφανιστεί στο 

μέλλον. Ήρθε η ώρα να αυξηθεί αυτό το ποσοστό . Δείξτε στους νέους τι είναι 

ο εθισμός στο Διαδίκτυο και πόσο μεγάλη είναι η απειλή. Εφαρμόστε τις 

κατάλληλες μεθόδους και εξοπλίστε τους  με εργαλεία για να διατηρήσετε μια 

υγιή ισορροπία μεταξύ του κόσμου online και offline - αυτό είναι το καθήκον 

σου, εκπαιδευτή! 

 

Τα τελευταία χρόνια, το επάγγελμα του εκπαιδευτή όχι μόνο έχει κερδίσει 

σημαντικά δημοτικότητα, αλλά και έχει κοινωνικό σεβασμό. Σε αυτό το 

επάγγελμα, το κλειδί είναι να συνδυάσουμε τις ουσιαστικές γνώσεις που 

σχετίζονται με το θέμα της κατάρτισης με τις κοινωνικές ικανότητες. Μπορεί 

να φαίνεται ότι η διδασκαλία μαθημάτων / κατάρτισης στον τομέα του 

περιορισμού της χρήσης των νέων τεχνολογιών δεν έχει καμία σχέση με την 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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ψυχολογία, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Οι γνώσεις και οι ικανότητες κάθε 

καλού εκπαιδευτή συνδέονται επίσης με αυτόν τον τομέα. 

 

Το υλικό που παρέχεται εδώ έχει χωριστεί σε διάφορα μέρη. Η πρώτη αφορά 

τη διαδικασία εκμάθησης, απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, αρχές 

μεταβίβασης γνώσεων και μεμονωμένων διαφορών στον τομέα της μάθησης. 

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε συνειδητά αυτό έχετε να προσφέρετε, αυτή η 

γνώση είναι απαραίτητη! Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην ομάδα με 

την οποία θα εργαστείτε, στους μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. 

Αυτά τα μηνύματα θα σας επιτρέψουν να προβλέψετε και να κατανοήσετε τη 

συμπεριφορά της ομάδας. Στο επόμενο κεφάλαιο θα διαβάσετε σχετικά με τη 

γλώσσα και την επικοινωνία (δεν είναι το ίδιο!) με την ομάδα σας. Θα μάθετε 

πώς να το κάνετε καλά, τι να αποφύγετε και να μάθετε για τις ασκήσεις της 

εκπομπής φωνής. Υπήρχαν πολλές συμβουλές για το πώς να 

προετοιμαστείτε για τα μαθήματα και τι πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε μια 

ομάδα. Η δημοσίευση αναλύει επίσης τα δύσκολα γεγονότα που συμβαίνουν 

στη δουλειά του εκπαιδευτή, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα 

προετοιμασίας, ανεξάρτητα από τον δάσκαλο, που προκλήθηκαν από 

δύσκολους συμμετέχοντες, καθώς και σε μεθόδους αντιμετώπισης όταν 

συμβεί κάτι τέτοιο. 

Καλή ανάγνωση!
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Πες μου και θα το ξεχάσω. 

Δείξε μου και θα το θυμάμαι. 

Ασε με να το κάνω και θα το καταλάβω. 

Confucius 

Πριν αρχίσουμε να μαθαίνουμε τους νόμους που διέπουν τη μάθηση, αξίζει 

να σταματήσουμε στην ίδια την έννοια της «μάθησης» για μια στιγμή, γιατί τι 

σημαίνει στην πραγματικότητα; Σύμφωνα με τον Czesław Kupisiewicz, η 

μάθηση είναι "η διαδικασία της απόκτησης γνώσης (γνώσεων, δεξιοτήτων και 

συνηθειών) του μαθητευομένου, καθώς και της φυσικής κατάστασης, η οποία 

λαμβάνει χώρα κατά την άμεση και έμμεση εκμάθηση της πραγματικότητας". 

Όλα αυτά στην θεωρία. Και πώς φαίνεται στην πράξη; Η μάθηση 

προγραμματίζεται (από εμάς ή από άλλους ανθρώπους), έχοντας μια αρχική 

και μια τελική δραστηριότητα, η οποία είναι να μας οδηγήσει στα 

προγραμματισμένα αποτελέσματα. Τα παιδιά μαθαίνουν και θυμούνται τα 

γράμματα ώστε να μπορούν να διαβάσουν, οι συμμετέχοντες στις τάξεις της 

Zumba επαναλαμβάνουν τα βήματα πίσω από τον εκπαιδευτή για να μάθουν 

τη χορογραφία,  παρακολουθούμε τα νυχτερινά νέα για να ξέρουμε τι 

συμβαίνει στη χώρα και τον κόσμο κλπ. 

"Μηχανική" της μάθησης 
1 2 3 4 5

 

Ήρθε η ώρα για μερικά λόγια για τη "μηχανική" της μάθησης. Η ψυχολογία 

περιγράφει διάφορες μορφές αυτού του φαινομένου. Η αποτελεσματικότητά 

                                      
1
 https://www.crazynauka.pl/uwaga-osoby-nadmiernie-powa-ne-proszone-s-o/ 03.03.2019 

2
 I. Kurcz, Pamięć uczenie się język, PWN, Warszawa, 1995, 

3
 https://psychopierdy.pl/warunkowanie-instrumentalne/03.03.2019 

4
 Z. Włodarski, Psychologia uczenia się, PWN, Warszawa, 1999,  

5
 R. Schaffer , Społeczny kontekst rozwoju psychobiologicznego, w: Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, 

Zysk i S-ka, Poznań, 1994, p.. 92 

Μερικά λόγια για 
την εκπαίδευση 
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τους εξαρτάται από αυτό που μαθαίνουμε, δηλαδή από το υλικό που 

αποκτάται και από το είδος της μαθησιακής κατάστασης. Οι λιγότερο 

περίπλοκοι τρόποι μάθησης είναι ο κλασικός και η οργανική προετοιμασία. 

Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που (ακόμη και από μια φυσική τάξη στο 

δημοτικό σχολείο) δεν έχει ακούσει για τον Ivan Pavlov και τα σκυλιά του. Και 

αν όχι, αυτή είναι μια καλή στιγμή για να το αντισταθμίσετε. Εν συντομία: ένα 

ανεπιφύλακτο ερέθισμα (δηλαδή ένα που δεν έχουμε καμία επίδραση), όπως 

η σιελόρροια του σάλιου ενός σκύλου στη θέα της τροφής, μπορεί να 

συνδυαστεί με ένα ερέθισμα υπό όρους λόγω της επανάληψης (δηλαδή 

ενίσχυσης) - ένα παράδειγμα ο ήχος ενός  κουδουνιού. Μετά από μερικές 

επαναλήψεις, μόνο ο ήχος κουδουνίσματος προκαλεί το σάλιο του σκύλου. Σε 

αυτή την περίπτωση, η διαδικασία μάθησης βασίζεται στη συσχέτιση 

οποιουδήποτε ερεθίσματος (εδώ ήταν ένα κουδούνι, αλλά θα μπορούσε να 

είναι οτιδήποτε άλλο, ανάβοντας έναν λαμπτήρα κ.λπ.) με το σωστό ερέθισμα 

(φαγητό), προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ίδια αντίδραση (σίελο στο ζώο). 

Από αυτό προκύπτει ότι όλα τα ερεθίσματα που μας περιβάλλουν μπορούν 

να γίνουν ένα σήμα (δηλ. ένα κουδούνι) και κάθε φυσική αντίδραση μπορεί να 

ενεργοποιήσει ένα μάθημα. Για παράδειγμα, ας χρησιμοποιήσουμε έρευνα 

που αποκάλυψε την κανονικότητα μεταξύ μεγαλύτερης ευαισθησίας στα 

σήματα που σχετίζονται με τα τρόφιμα, τη διατροφή και το υπερβολικό βάρος. 

Στους ανθρώπους που αγωνίζονται με αυτή την ασθένεια, δεν ήταν η πείνα 

που προκάλεσε μια αντίδραση στο φαγητό, το μόνο που χρειάζονταν ήταν η 

θέα, η μυρωδιά των πιάτων, οι εικόνες που απεικόνιζαν φαγητό, ανθρώπους 

που τρώνε ή τα μέρη όπου  συνήθως έτρωγαν. 

Η οργανωτικη συνθήκη μερικές φορές καλείταικαι αιτιολογική, είναι μια μορφή 

μάθησης αλλάζοντας τη συχνότητα κάποιας συμπεριφοράς μέσω ενός 

συστήματος ανταμοιβών και τιμωριών. Η οργανωτικη συνθήκη συνίσταται στο 

γεγονός ότι η αναδυόμενη συμπεριφορά, αν είναι επιθυμητή, ενισχύεται από 

την ανταμοιβή. Για να απαλλαγείτε από τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές, 
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τιμωρείτε τους ή σταματήστε να ανταμείβετε. Παραδείγματα αιτιολογικής 

συμπεριφοράς περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Συλλέγουμε σημεία για αγορές σε μια δεδομένη αλυσίδα καταστημάτων, τα 

οποία μπορούμε να ανταλλάξουμε με βραβεία.  

• Για καλά αποτελέσματα στο σχολείο, το παιδί δεν μένει σε αντισταθμιστικές 

τάξεις. 

 • Έχουμε πρόστιμο για παράνομη οδήγηση.  

• Το παιδί απαγορεύεται να παίζει παιχνίδια υπολογιστή για ακατάλληλη 

συμπεριφορά. 

 Η διαφορά μεταξύ της κλασσικής και της οργανικής προετοιμασίας είναι ότι 

στην αιτιώδη προϋπόθεση ένα άτομο μπορεί να αποφασίσει ποιες 

συμπεριφορές θα φιλοδοξεί (θα επιβραβευσεί) ή τι θα αποφύγει (έτσι ώστε να 

μην τιμωρηθεί). Είναι καλό να γνωρίζουμε για τέτοιους μηχανισμούς, γιατί 

τους συναντάμε ανεξάρτητα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν εσκεμμένα. Επιπλέον, τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούν 

εκτεταμένα τις έμφυτες αντιδράσεις. Επιπλέον, η κλασική και η οργανική 

προετοιμασία είναι η βάση για πιο προηγμένες μορφές μάθησης. Η απόκτηση 

νέων πληροφοριών, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων δεν οφείλεται μόνο στις 

δραστηριότητες του εκπαιδευτή (καθοδήγηση, υπογράμμιση, ενίσχυση, 

ενημέρωση για τα αποτελέσματα), αλλά και από την ενεργό στάση του 

εκπαιδευόμενου και την προηγούμενη εμπειρία του. Επιπλέον, η εκμάθηση 

γίνεται όταν το αποτέλεσμά της είναι μια αλλαγή στη συμπεριφορά του 

ατόμου που το χαρακτηρίζει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
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Κατά την εκπαίδευση συλλέγουμε εμπειρίες και χάρη σε αυτές, σχετικά μόνιμες 

αλλάγες στη συμπεριφορά μας λαμβάνουν χώρα. Αυτές οι αλλαγές μας επιτρέπουν 

να προσαρμοζόμαστε στις ματαβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Η 

μάθηση είναι μια διαδικασία διαδεδομένη στο χρόνο και χρειάζεται κυκλικές 

δράσεις και συνεχή  υποστήριξη από τον εκπαιδευτή. 

Περίληψη 
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Κύκλος της μάθησης  
6 7 8 9

 

Η επιστήμη, ως διαδικασία, κατανέμεται με την πάροδο του χρόνου και έχει 

αρκετές διαδοχικές φάσεις. Η παράλειψη οποιουδήποτε από αυτά θα 

επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Αυτό είναι ακόμα πιο 

δύσκολο όταν συνειδητοποιούμε ότι κάθε μία από αυτές τις φάσεις απαιτεί 

διαφορετικές μεθόδους προγύμνασης κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. 

          

Σχήμα  1. Οι φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

http://humanly.pl/cykl-kolba 03.03.2019 

 

Η μάθηση που παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα δεν μπορεί να γίνει 

χωρίς τη μετάβαση ή, όπως στην περίπτωση των εκπαιδευτών, την πρόοδο 

του μαθητή μέσα από τέσσερις διαδοχικές φάσεις. 

Η εμπειρία είναι το πρώτο στάδιο της μάθησης. Ο άνθρωπος δεν ζει σε κενό, 

υπάρχει πάντα κάτι που συμβαίνει γύρω του, είναι συμμετέχων σε ορισμένες 

καταστάσεις, μάρτυρας γεγονότων και διάφορα ερεθίσματα τον επηρεάζουν. 

 

                                      
6
 M. Kossakowska, S. Jarmuż, T. Witkowski, Psychologia dla trenerów, Wolters Kulwer Polska Sp. z o. o., 

Łódź, 2017, p. 45  
7
 http://humanly.pl/cykl-kolba 03.03.19 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Τι να αλλάξει 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

IΔΕΑ 
Τι σημαίνει 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ 
Τι συνέβη 
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Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο κύκλος εκμάθησης μπορεί να ξεκινήσει 

με δύο τρόπους.  Στο πρώτο από αυτούς, ενεργοποιείτε τους συμμετέχοντες, 

προσκαλώντας τους να κάνουν τις ασκήσεις - προσομοίωσης, παιχνίδια 

ρόλων κ.λπ. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε στην αίθουσα τις εμπειρίες 

τους, μέσω των οποίων πέρασαν. Πως να το κάνεις; Δίνοντας καθήκοντα 

όπως: "Θυμηθείτε πότε τελευταία ...", "Πότε ασχολήσατε με ...;". Ως 

εκπαιδευτής, αντιμετωπίστε τους συμμετέχοντες με εμπειρία, βάσει της 

οποίας θα μπορούν να μάθουν. 

   

Το δεύτερο στάδιο είναι η αντανάκλαση. Δεν αρκεί να βιώσουμε μια 

κατάσταση. Η συνειδητοποίηση του τι συνέβη είναι εξαιρετικά σημαντική. Για 

να προχωρήσει η διαδικασία μάθησης, πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από 

την κατάσταση που βιώνουμε. Πως να το κάνεις? Ζητώντας ερωτήσεις που 

θα σας βοηθήσουν να δείτε τη συζήτηση  από άλλη πλευρά. Δείγματα 

ερωτήσεων είναι: Τι συνέβη; Πώς ήταν? Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας; Τι 

παρατηρήσατε; Πώς αισθανθήκατε? Τι σας άρεσε, τι δεν μου άρεσε; 

 

Σε αυτό το στάδιο, όσο πιο έντονη είναι η συζήτηση που παρατηρείτε, τόσο 

πιο έντονη ήταν η εμπειρία των συμμετεχόντων στην κατάρτιση. Δώστε τους 

χώρο και την ευκαιρία να μοιραστούν όλες τις σημαντικές σκέψεις. Αν δεν το 

κάνουν, δεν θα μπορέσουν να πάνε στην επόμενη φάση. 

 

Η ιδέα είναι το προτελευταίο στάδιο της μάθησης. Συνίσταται στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων από τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν προηγουμένως. 

Αναφερόμενοι στην εμπειρία μας, δημιουργούμε θεωρίες και γενικεύουμε. 

Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει (κάτι που 

συνέβη); 
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Είναι σημαντικό οι θεωρίες ή οι γενικεύσεις να σχετίζονται αυστηρά με ό, τι 

έχει μοιραστεί η αίθουσα. Σε αυτό το στάδιο, το καθήκον σας θα είναι να 

συνοψίσετε τη γνώση των συμμετεχόντων. Ακολουθούν οι τύποι ερωτήσεων 

που μπορείτε να ζητήσετε να εκτελέσει η ομάδα μέσω αυτού του σταδίου: Τι 

σημαίνει αυτό; Τι μπορεί να λεχθεί σε αυτή τη βάση; Ποιο είναι το 

συμπέρασμα; Πώς το καταλαβαίνετε αυτό; Ποια συμπεράσματα μπορούν να 

συναχθούν από όλες αυτές τις παρατηρήσεις; Πώς μπορούν αυτές οι 

εμφανίσεις να συλλέγονται και να συνοψίζονται; 

Ο πειραματισμός είναι το τελευταίο στάδιο του κύκλου. Αυτή είναι η φάση 

στην οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις εφαρμογές μας στην πράξη. 

Τέτοιες ενέργειες μπορούν να γίνουν μετά από προηγούμενη ανάπτυξη του 

προηγούμενου σταδίου, χωρίς αυτό ενεργούμε χωρίς σχέδιο και τυφλά. Οι 

ερωτήσεις που πρέπει να ζητηθούν στην ομάδα είναι: Τι μπορώ να αλλάξω; 

Πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω; Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό; 

Οι συμμετέχοντες που προετοιμάζονται με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζουν τις 

αναπτυγμένες λύσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα μεταγενέστερες 

εμπειρίες. Παρατηρούμε αν η λύση λειτουργεί ή όχι, την αντανακλούμε, 

εξάγουμε συμπεράσματα, αναζητούμε τον σωστό τρόπο για να την 

εφαρμόσουμε και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. 
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Προκειμένου ο κύκλος μάθησης να λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να 

αποτελείται από τέσσερα στάδια: 

 Συμμετοχική εμπειρία- για να μάθετε κάτι πρέπει να εμπλακείτε 

και έχετε ενεργό ρόλο 

 Αντανακλαστική παρατήρηση- είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι 

κάτι έχει λειτουργήσει και έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τα 

γεγονότα από απόσταση 

 Αφηρημένη αντίληψη- εξαγωγή συμπερασμάτων και δημιουργία 

γνώσεων από την προσωπική εμπειρία 

 Ενεργός πειραματισμός-υλοποίηση εφαρμογών   

Περίληψη 
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Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
10 11 12 

13
 

Η γνώση είναι ένα δίκτυο πληροφοριών που αποθηκεύονται σε μακροχρόνιες 

δομές μνήμης. Αυτή η μνήμη είναι ένα περιοδικό από όλα όσα γνωρίζουμε και 

τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, όπως δείχνει η 

έρευνα, οι πληροφορίες (δηλ. δεν γνωρίζετε ακόμα, την ίδια την αποθήκευση) 

δεν αποφασίζουν για τη μάθηση. Ο "σκληρός δίσκος" με κωδικοποιημένα 

δεδομένα δεν είναι ακόμη γνωστός. 

Η απόκτηση γνώσης, όπως η μάθηση, είναι μια διαδικασία. Κατά τη 

διάρκεια της ζωής της, πραγματοποιείται δομή και οργάνωση δεδομένων σε 

κατάλληλες κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γνώση χωρίζεται σε γνώση 

δήλωσης  (γνώση "ότι") και γνώση διαδικασιών (γνώση "πως"). 

 

Η γνώση δήλωσης  είναι η γνώση για τα πράγματα, τους ανθρώπους, τα 

γεγονότα και τις σχέσεις μεταξύ τους. Είναι γενικό, λεπτομερές ή σχετίζεται με 

συγκεκριμένα γεγονότα στην ανθρώπινη ζωή. Η γενική γνώση είναι κατά τα 

άλλα σημασιολογική, επειδή εκφράζεται με έννοιες. Λεπτομερής γνώση, 

μερικές φορές αποκαλούμενη επεισοδιακή γνώση, προκύπτει ως αποτέλεσμα 

επεισοδίων ή περιγραφών μεμονωμένων περιπτώσεων. Τα συγκεκριμένα 

γεγονότα στην ανθρώπινη ζωή δημιουργούν αυτοβιογραφικές γνώσεις. Αυτή 

η διαίρεση είναι σημαντική λόγω του τρόπου διατήρησης και εξαγωγής της 

γνώσης από τη μνήμη μας. 

 

                                      
10

 M. Kossakowska, S. Jarmuż, T. Witkowski, Psychologia dla trenerów, Wolters Kulwer Polska Sp. z o. o., 
Łódź, 2017, p. 49 

11
 M. Ledzińska., Uczenie się wykraczające poza warunkowanie, w: Psychologia, J. Strelau (red.), Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2007, p. 117-136  
12

 E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia Poznawcza, PWN, Warszawa, 2005,  
13

 M. Kossakowska, S. Jarmuż, T. Witkowski, Psychologia dla trenerów, Wolters Kulwer Polska Sp. z o. o., 
Łódź, 2017, p. 49 
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Η βάση για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων είναι οι γνώσεις διαδικασιών ή 

οι τρόποι λειτουργίας που μόνιμα κωδικοποιούνται στη μνήμη μας. Η 

δικαιοδοσία είναι η βάση των διαδικαστικών γνώσεων. Ποιες είναι οι διαφορές 

μεταξύ των τύπων γνώσης; Έχουμε ή δεν έχουμε γνώση δήλωσης 

(γνωρίζουμε κάποια γεγονότα ή δεν τα γνωρίζουμε) και μπορούμε να έχουμε 

διαδικαστικές γνώσεις σε διάφορους βαθμούς (μπορούμε να εκτελέσουμε μια 

δεδομένη δραστηριότητα σε κάποιο βαθμό). 

 

Ανακαλύπτοντας κάποιο γεγονός αποκτάμε γνώσεις δήλωσης και κάνοντας 

κάποια πράγματα αποκτάμε βαθμιαία διαδικαστικές γνώσεις. Οι  γνώσεις 

δήλωσης μπορούν να γνωστοποιηθούν σε κάποιον και η διαδικαστική γνώση 

είναι η πιο εύκολη να αποδειχθεί. Προκειμένου να αποκτήσει αποτελεσματικά 

δηλωτική γνώση, θα πρέπει να υπενθυμίζεται συχνά, και δηλωση πρακτική 

γνώσης. 

 

Πώς να περάσετε τη γνώση ώστε 
να απορροφηθεί; 

Όπως προαναφέρθηκε, η γνώση είναι ένα δίκτυο πληροφοριών. Κάθε ένας 

από εμάς διαθέτει δίκτυο. Το έργο του εκπαιδευτή είναι να απευθύνει 

έκκληση στο δίκτυο των συμμετεχόντων και να επισυνάψει περαιτέρω 

συνδέσεις στη βάση του. Αλλά πώς να το κάνουμε έτσι ώστε η γνώση να 

παραμένει με τους συμμετέχοντες για μεγάλο χρονικό διάστημα; Στο θέμα 

αυτό υπάρχουν αρκετοί κανόνες που πρέπει να καθοδηγούν έναν καλό 

εκπαιδευτή. 

Πρώτον, το επίπεδο δυσκολίας. Ξεκινήστε από αυτό που είναι κοντά σε οικεία 

και βήμα προς βήμα, πηγαίνετε σε λίγο γνωστά πράγματα, και μετά σε 

εντελώς νέα. Εργασίες σε ενώσεις, παραδείγματα, μεταφορές. Το υλικό 

πρέπει να χορηγείται σε μικρές παρτίδες. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο χρόνος 
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επεξεργασίας του υλικού που εξυπηρετείται και ο ρυθμός ομιλίας που 

προσαρμόζεται σε αυτό. 

Δεύτερον, λειτουργείστε ως επισκόπηση. Για τη γνωστοποίηση της γνώσης, 

ιδιαίτερα της δηλωτικής, χρησιμοποιήστε όλα τα μέσα που έχετε στη διάθεσή 

σας. Όχι μόνο η προφορική λέξη αλλά και η εικόνα, ο ήχος και ακόμη και η 

κίνηση. Εάν είναι δυνατόν, δώστε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να 

"εισέλθουν στην κατάσταση" έτσι ώστε να μπορούν να βιώσουν, να 

παρατηρήσουν, να συνάψουν συμπεράσματα μαζί και να δημιουργήσουν 

λύσεις που βασίζονται σε αυτές. Η πολυαισθητηριακή γνώση είναι πολύ 

σημαντική στο πλαίσιο της ανθεκτικότητας της γνώσης. 

Ένας άλλος κανόνας αφορά τη μετάφραση των δηλωτικών γνώσεων σε 

διαδικαστική. Εάν είναι απαραίτητο και δυνατό αφού εξοικειωθείτε εκτενώς με 

τους συμμετέχοντες με δηλωτικές γνώσεις, προχωρήστε το συντομότερο στις 

ασκήσεις χρησιμοποιώντας τις διαδικαστικές γνώσεις, αφού τελικά κατά τη 

διάρκεια των ασκήσεων απορροφάται καλύτερα η γνώση.  

Μια άλλη κατευθυντήρια αρχή στο έργο του εκπαιδευτή είναι η αρχή της 

λογικής και της κανονικότητας. Έχει δύο διαστάσεις. Το πρώτο αφορά τις 

παρεχόμενες πληροφορίες. Θα πρέπει να διευθετηθούν με λογικό τρόπο. Τα 

μεμονωμένα μέρη του υλικού πρέπει να αποτελούν το όλο ζήτημα. Το 

δεύτερο αφορά και τις δύο επαναλήψεις σχετικά με τις δηλωτικές γνώσεις και 

τις ασκήσεις στον τομέα των διαδικαστικών γνώσεων. Η τακτικότητα και στις 

δύο αυτές πτυχές είναι απαραίτητη αν μιλάμε για την αποτελεσματική 

απόκτηση γνώσης.  
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Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντική είναι η αρχή της εξατομίκευσης. Κατά τη 

διεξαγωγή των προπονήσεων, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο καθένας μας 

είναι διαφορετικός και χρειάζεται ελαφρώς διαφορετικές τεχνικές μεταφοράς 

γνώσης. Αυτό το σημείο συνδέεται στενά με την πολυαισθητηριακή γνωστική 

λειτουργία. Θα υπάρξουν περισσότερα σχετικά με μεμονωμένες διαφορές 

αργότερα στη δημοσίευση. 

 

Η γνώση είναι ένα δίκτυο σχετικών πληροφοριών. Το χωρίζουμε σε 

γνώση δήλωσης (γνώση, ότι) και στη διαδικαστική (γνώση, πως). 

Προκειμένου να μεταφερθεί αποτελεσματικά θα πρέπει να 

καθοδηγείται από τις αρχές: προσιτότητας, αντικειμενικότητας, 

μετάβασης από την θεωρία στην πρακτική, της κανονικότητας και της 

εξατομίκευσης.  

Περίληψη 
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Ατομικές διαφορές στη μάθηση
14

 
Όπως διαφέρουμε στο χρώμα των ματιών, των μαλλιών ή του ύψους, το στυλ 

μάθησης διαφέρει επίσης. Γνωρίζοντας αυτές τις διαφορές, ο εκπαιδευτής 

μπορεί να επιλέξει πιο αποτελεσματικές μεθόδους κατά τη διάρκεια της 

κατάρτισης, γεγονός που θα καταστήσει τις απορροφούμενες γνώσεις 

αποδοτικότερες. Ποια είναι η πηγή αυτών των διαφορών; Διαφορετικές 

γνωστικές προτιμήσεις. 

Τα γνωστικά στυλ εξαρτώνται από τη λήψη και ταξινόμηση των 

πληροφοριών. Βασικά, αντιλαμβανόμαστε ερεθίσματα από την 

πραγματικότητα γύρω μας με δύο βασικούς τρόπους, μέσα από τη διαίσθηση 

και από την αντίληψη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Σχήμα 2. Οι τέσσερις διαστάσεις των γνωστικών στυλ 

                                      
14

 M. Kossakowska, S. Jarmuż, T. Witkowski, Psychologia dla trenerów, Wolters Kulwer Polska Sp. z o. o., 
Łódź, 2017, p. 49 

διαίσθηση αντίληψη 

σκέψη 

Παγκόσμια 
υποκειμενικό 

Αναλυτικό 
υποκειμενικ
ό 

Παγκόσμια 
αντικειμενικό 

Αναλυτικό 
αντικειμενικ
ό 

αισθήματα 
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Εάν λαμβάνουμε πληροφορίες με διαισθητικό τρόπο, συλλέγουμε συνολικά, 

μια διαμόρφωση και εστιάζουμε στη συνολική εικόνα της εκδήλωσης. Από την 

άλλη πλευρά, εάν η αντίληψη είναι το γνωστικό μας στυλ, αντιλαμβανόμαστε, 

αναλυτικά, συστηματικά και διαδοχικά, εστιάζοντας σε μια ενιαία πληροφορία, 

η οποία σε μεταγενέστερο στάδιο συνδυάζεται σε ένα μεγαλύτερο σύνολο.  

Όλα τα ερεθίσματα που λαμβάνονται υποβάλλονται σε διαδικασίες 

ταξινόμησης μέσω συναισθημάτων ή σκέψης. Με συναισθηματική 

ταξινόμηση, αξιολογούμε τα ερεθίσματα με τον τρόπο των αισθήσεων, των 

συναισθημάτων και των εμπειριών και στη συνέχεια τα παραπέμπουμε στα 

προσωπικά μας πρότυπα: αυτό που γνωρίζουμε και τι θεωρούμε σημαντικό. 

Λόγω αυτού, όλες οι πληροφορίες που φθάνουν σε εμάς πρέπει να 

συλλέγονται και να ταξινομούνται. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν 

τέσσερις δυνατοί τρόποι γνώσης (σχήμα  2). 

Αν οι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν τέσσερις διαφορετικούς τρόπους 

μάθησης, φαίνεται λογικό να αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τρόπους 

μάθησης: να υιοθετούν, να οργανώνουν, να αξιολογούν και να 

απομνημονεύουν τις πληροφορίες που μαθαίνουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3. Γνωστικά στυλ και μορφές μάθησης  

συγκεκριμένες εμπειρίες αισθήματα 

χρήση 

γενίκευση 

διαίσθηση 
(παγκοσμιοποίηση) 

αντίληψη 
(αναλυτική) 

επεξεργασία 

σκέψη 
(αντικεμενική) 

στυλ παγκόσμιου 
υποκειμένου 

στυλ αναλυτικού 
υποκειμένου 

στυλ παγκόσμιου 
αντικειμένου 

στυλ αναλυτικού 
αντικειμένου 
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Αλλά τι γίνεται με όλη αυτή τη θεωρία που εξαρτάται από τον εκπαιδευτή; 

Έχοντας γνώση των μορφών μάθησης, μπορούμε να επιλέξουμε έναν τρόπο 

παρουσίασης του υλικού έτσι ώστε να είναι προσβάσιμος στον συμμετέχοντα. 

Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο πιθανό να εργάζονται για την επίλυση του 

προβλήματος, άλλοι προτιμούν να μαθαίνουν γεγονότα. Μερικοί προτιμούν 

να επαινούν, άλλοι λαμβάνουν σύντομη αλλά συχνή ανατροφοδότηση. Είναι 

η δουλειά του εκπαιδευτή να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο εργασίας για την 

ομάδα. 

 
συγκεκριμένες εμπειρίες  

  

       

 
 να προτείνει νέες ευκαιρίες 

  ρωτήστε: τι θα συμβεί εάν 

  να προτείνειμια  πρόταση που 

απαιτεί φαντασία και καινοτομία 

  να είστε πηγή πόρων  

  να εκτιμήσετε τη 

δημιουργικότητα 

 
   Ανατρέξτε στις εμπειρίες, τα 

συναισθήματα, τη γνώση 

 ρωτήστε τι ξέρουν, 

σκέφτονται, σκέφτονται  

 προκαλούν συναισθήματα 

  να κανονίσει την εργασία σε 

ομάδες ή ζεύγη, να 

πραγματοποιεί διαβουλεύσεις  

  εκτιμήστε την προσπάθεια 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

  

  
  

 

 
 

    
 επε 

  
  

  να παρέχουν δεδομένα, 

γεγονότα, λεπτομέρειες 

  ρωτήστε: τι, πού, πότε  

 να δώσετε πληροφορίες σε 

μια μορφή που είναι εύκολο 

να θυμηθείτε, να 

απομνημονεύσετε την 

πρακτική  

  διάλεξη  

  συχνά δίνουν σύντομα  

 

 

 

 επισημάνετε προβλήματα, 

ασάφειες  

  εξηγήστε, συγκρίνετε, δείξτε 

την αιτία και το αποτέλεσμα 

  δημιουργία μιας κατάστασης 

προβλήματος: διαλογή, 

ανάλυση, εξαγωγή 

συμπερασμάτων  

  να οργανώσετε την εργασία σε 

ομάδες 

  παρέχουν αξιόπιστη 

ανατροφοδότηση  

 
  

 
 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 

 
  

 

 

χρήση επεξεργασία 
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γενίκευση 

   

Σχήμα 4. Μαθησιακά στυλ και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

  

 
Οι άνθρωποι διαφέρουν σε πολλές λειτουργίες, όμως στη εκπαίδευση οι 

σημαντικότερες διαφορες είναι στα εκπαιδευτικά στυλ. Ο εκπαιδευτής 

παίρνει υπόψιν του αυτές τις διαφορές, επιλέγει τους κατάλληλους τρόπους 

προκειμενου να μεταφερθούν οι γνώσεις και οι δεξιοτητες. 

 

Περίληψη 
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Παρόλο που η σημερινή συμμετοχή στην ομάδα δεν αποφασίζει για την 

επιβίωση, η ύπαρξη ενός μέρους της κοινότητας είναι απαραίτητη για την 

ορθή λειτουργία, άλλωστε ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό ον.  

Οι άνθρωποι στην κοινωνία συνειδητοποιούν τις ανάγκες μιας ανώτερης 

τάξης που περιγράφεται από τον Abraham Maslow, όπως η απόκτηση, ο 

σεβασμός, η αναγνώριση και η αυτοπεποίθηση. Άλλοι άνθρωποι, που 

οργανώνονται συνήθως σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες, είναι 

απαραίτητοι για την πραγματοποίηση αυτών των επιθυμιών. Ας δούμε 

μερικούς από τους μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα στην ομάδα. 

 

Μηχανισμοί μέσα στο γκρούπ 
15 16 17 18

 

Η κοινωνική απογοήτευση είναι ένας μηχανισμός που προκύπτει από το 

γεγονός ότι ανήκε σε μια ομάδα. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι αρκεί για τη 

φυσική παρουσία άλλων ανθρώπων (δεν χρειάζεται να αλληλεπιδράσετε με 

αυτά με κανέναν τρόπο) για να καταστήσετε αυτό το μηχανισμό λειτουργικό. 

Περί τίνος πρόκειται? Όταν βρισκόμαστε σε μια ομάδα, το επίπεδο της 

διέγερσής μας είναι υψηλότερο. Η παρουσία άλλων ανθρώπων ευνοεί μια πιο 

αποτελεσματική άσκηση των απλών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν νωρίτερα. 

Δεν είναι απολύτως καλό όταν εκτελείτε δύσκολες (πιο σύνθετες) και 

                                      
15

 M. Kossakowska, S. Jarmuż, T. Witkowski, Psychologia dla trenerów, Wolters Kulwer Polska Sp. z o. o., 
Łódź, 2008, s. 83-84 

16
 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna, Zysk i s-ka, Poznań, 2012,  

17
 M. Kossakowska, S. Jarmuż, T. Witkowski, Psychologia dla trenerów, Wolters Kulwer Polska Sp. z o. o., 

Łódź, 2008, s. 88-89 
18

 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/polaryzacja-grupowa;3959315.html   dostęp 7.03.2019 

    Συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, σαν μία 
οντότητα- τι αξίζει να γνωρίζεις σχετικά με 
το γκρουπ  

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/polaryzacja-grupowa;3959315.html
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απαιτητικές εργασίες. Ενώ για ευκολότερες αποστολές η διέγερση που 

προκαλείται από την παρουσία άλλων ανθρώπων βοηθά, κατά κάποιο 

τρόπο, παρακινεί, σε περίπτωση όμως περίπλοκων εργασιών παραλύει, 

παρεμβαίνει ή εμποδίζει την εκτέλεση οδηγιών - αυτό είναι το λεγόμενο 

φαινόμενο φρεναρίσματος. Τι σημαίνει αυτό για τον εκπαιδευτή; Οι εύκολες 

εργασίες μπορούν να εκτελεστούν από ένα άτομο που αντιμετωπίζει με 

κάποιο τρόπο τις ικανότητές τους με την ομάδα εκπαίδευσης. Θα πρέπει να 

προσέξουμε να αναθέσουμε το δύσκολο και πολύπλοκο έργο μόνο σε ένα 

άτομο που, υπό το προσεκτικό μάτι των άλλων μελών της ομάδας, θα 

εκτελέσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, διότι μπορεί να προκαλέσει 

αντίσταση και αποθάρρυνση στους συμμετέχοντες στην κατάρτιση λόγω του 

φόβου αξιολόγησης της ομάδας. 

 

Η απομίμηση είναι μια συμπεριφορά που απορρέει από τη βιολογία μας. Οι 

τάσεις που ακολουθούνται είναι ένα πιο αυτόματο ζήτημα από αυτό που 

σχετίζεται με τη συνείδηση. Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε από το 

χασμουρητό όταν βλέπουμε κάποιον να χασμουρίεται; Γιατί μερικές φορές, 

όταν βρισκόμαστε στην εταιρεία, γελάμε σε ταραχή από κάτι που δεν θα 

θεωρούσαμε τόσο κωμικό στην ιδιωτική μας ζωή; Δεν είναι επειδή το 

χασμουρητό ή το γέλιο είναι μεταδοτικό. Είναι θέμα ασυνείδητης αντιγραφής 

συμπεριφορών. Μια ενημερωτική κοινωνική επιρροή συνδέεται με τη μίμηση. 

Συνίσταται στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος που σε μια δεδομένη κατάσταση 

δεν ξέρει πώς να συμπεριφέρεται, παρατηρεί τη συμπεριφορά των άλλων και 

τους αντιμετωπίζει ως πηγή πληροφοριών, μιμείται αυτή τη συμπεριφορά, 

που τον βοηθά να αντιμετωπίσει μια ασαφή κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό για 

τους εκπαιδευόμενους; Ορισμένα ζητήματα δεν είναι αποτέλεσμα σκόπιμων 

ενεργειών, αλλά μόνο βιολογίας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν, για 

παράδειγμα, μια ομάδα κατάρτισης δεν μπορεί να σταματήσει να κάνει. 
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Ποιο είναι το φαινόμενο με το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν το ίδιο 

έργο με μια ομάδα, και επιτυγχάνουν τα χειρότερα αποτελέσματα ανεξάρτητα 

από το άθροισμα των αποτελεσμάτων τους; Είναι κοινωνική αδράνεια. Σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας 

της ομάδας. Τι πρέπει να κάνετε για να αποφύγετε αυτήν την κατάσταση; 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράγοντες - ο βαθμός δυσκολίας του έργου 

και η ευκαιρία να εκτιμηθεί η ατομική δέσμευση για εργασία. Πρέπει να 

προσέξουμε να αναθέτουμε σε μικρές ομάδες (περίπου πέντε ατόμων) 

εύκολες εργασίες, διότι τέτοια καθήκοντα δεν αποτελούν πρόκληση για τους 

συμμετέχοντες και αυξάνουν τις πιθανότητες μικρότερης συμμετοχής και 

εμφάνισης αδράνειας. Οι δύσκολες εργασίες αναστρέφουν αυτό το μοτίβο, οι 

άνθρωποι αισθάνονται τα κίνητρα και το άθροισμα των επιτευγμάτων τους 

είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερο από τις μεμονωμένες ενέργειες. Ένας 

σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η ατομική αξιολόγηση της συνεισφοράς 

εργασίας. Οι άνθρωποι συμμετέχουν περισσότερο στην εργασία που κάνουν 

όταν γνωρίζουν ότι οι προσπάθειές τους θα αξιολογηθούν μεμονωμένα. Σε 

αυτή την περίπτωση, είναι πιο αξιόπιστα κατά την εκτέλεση της αποστολής 

που τους έχει ανατεθεί και η ευθύνη δεν είναι θολή.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο που συμβαίνει όταν εργάζεστε με μια ομάδα 

είναι η ομαδική πόλωση. Ως αποτέλεσμα της συζήτησης, οι απόψεις 

ριζοσπαστικοποιούνται στο θέμα που συζητήθηκε. Μετά από μια τέτοια 

συζήτηση, τα μέλη της ομάδας παρουσιάζουν απόψεις που είναι πιο ακραίες 

από εκείνες που δηλώθηκαν πριν από τις συνομιλίες. Τι σημαίνει αυτό για τον 

εκπαιδευτή; Η συζήτηση μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την 

ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, αλλά θα πρέπει να κρατάτε το δάχτυλό 

σας στον παλμό, αν αυτό αποβάλλεται από τον έλεγχο, αυτό μπορεί να 

προκαλέσει μια μικρή διαφορά απόψεων να μετατραπεί σε σοβαρή 

σύγκρουση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές 
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ενεργοποίησης των συμμετεχόντων βρίσκονται στο περαιτέρω μέρος της 

έκδοσης. 

Ρόλοι για γκρουπ 
19

 

Αν και δεν είναι όλοι οι ηθοποιοί, ο καθένας έχει αναθέσει ρόλους χωρίς 

εξαίρεση. Είναι μια φυσική συνέπεια της συμμετοχής στην κοινωνία. Ήδη στο 

μικρότερο κοινωνικό κελί, που είναι η οικογένεια, ένα άτομο έχει έναν αριθμό 

ρόλων. Ένα άτομο είναι παιδί των γονέων του, γονέας για τα παιδιά του, 

συνεργάτης του / της συζύγου ή συζύγου του, ένας ξάδελφος για την 

εκτεταμένη οικογένειά του. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Στην εργασία, είναι 

υπάλληλος για τους ανώτερους του, μερικές φορές επιβλέποντας για τους 

υπαλλήλους του. Τα παραδείγματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Ζώντας 

στην κοινωνία, είναι αδύνατο να ξεφύγουμε από τους ρόλους. Οι ρόλοι που 

εμφανίζονται στην ομάδα κατάρτισης θα είναι οι πιο σημαντικοί για τους 

εκπαιδευτές. Ας τους δούμε. 

 

Οι παρακάτω ρόλοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

• Οι ρόλοι επικεντρωμένοι στην επιχειρησιακή δράση 

• οι ρόλοι επικεντρωμένοι στους ανθρώπους 

•οι "πνευματικοί" ρόλοι. 

Όλοι αυτοί οι ρόλοι έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά τους, έχουν θετικές 

πλευρές, αλλά και πιθανές αδυναμίες. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή 

καθεμιάς από αυτές: 

1. "Πρακτικός διοργανωτής" - συνήθως έχει αυτοπεποίθηση, εξωστρεφής, 

ενεργοποιεί άλλα μέλη της ομάδας. Έχει τη δυνατότητα να καθορίζει με 

ακρίβεια τους στόχους και να αναθέτει εργασίες. Η ομάδα μπορεί να τον 

αντιληφθεί ως κάποιον που χειρίζεται άλλους ανθρώπους. Διαχείριση της 
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εργασίας και των διαδικασιών σε μια ομάδα, καθορισμός στόχων και 

προτεραιοτήτων, εμπλοκή των μελών της ομάδας στις συζητήσεις – είναι οι 

ρόλοι του / της στην ομάδα. Τα πλεονεκτήματα ενός πρακτικού διοργανωτή 

εστιάζουν την εργασία της ομάδας στο έργο, ανακουφίζοντας τις τρέχουσες 

δυσκολίες, συνοψίζοντας τις συζητήσεις, κρατώντας την ομάδα σε κίνηση. 

Παρόλο που η ενεργοποίηση των μελών της ομάδας είναι ένα ισχυρό σημείο 

του πρακτικού διοργανωτή, πρέπει να δώσει προσοχή στον τρόπο με τον 

οποίο διαχειρίζεται την ομάδα. Αξίζει να δείξουμε μεγαλύτερο σεβασμό για το 

έργο των άλλων. 

2. "Συντονιστής - φυσικός ηγέτης" - συνήθως ενεργός, ενεργητικός και 

θαρραλέος άνθρωπος. Συμβαίνει να είναι ανυπόμονος ή παρορμητικός. Κατά 

τη διάρκεια της εργασίας, καθοδηγείται από λογική και διαφανή σκέψη. 

Υποστηρίζει την ομάδα του / της. Προσβάλλει την ομάδα και είναι επίμονος 

στην αντιμετώπιση των εμποδίων. Ο ρόλος του στην ομάδα είναι συνήθως η 

επιλογή της μεθόδου και η περιγραφή του τρόπου δράσης. Συνδυάζει με 

επιτυχία πολλές ιδέες. Αυτός / αυτή αναλαμβάνει συχνά την πρωτοβουλία. Τα 

πλεονεκτήματα του συντονιστή είναι η αδιάλειπτη διαχείριση της ομάδας στο 

στόχο, παρέχοντας κίνητρα και ενέργεια σε δύσκολες στιγμές. Επεμβαίνει 

κατά τη διάρκεια της κρίσης, ορίζει τη  συνολική μορφή της εργασίας και τη 

συνέχεια στην εκτέλεση των καθηκόντων. Μπορεί να συμβεί ο ηγέτης να είναι 

πάρα πολύ κυρίαρχος, ανταγωνιστικός, υπερβολικός, να έχει την τάση να 

αναθέτει υπερβολικές εξουσίες - αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους πρέπει 

να εργαστεί.  

3. "Καινοτόμος - μάγος" - γενικά επικεντρώνεται στα πιο σημαντικά ζητήματα 

που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας της ομάδας. Σίγουρη και 

δημιουργική εσωστρέφεια με φαντασία. Χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστη 

σκέψη. Δημιουργεί αξιόλογες λύσεις στα προβλήματα. Αυτός / αυτή είναι τόσο 

επικεντρωμένος στην αποτελεσματική επικοινωνία με τα άλλα μέλη της 

ομάδας που μερικές φορές αγνοεί τις λεπτομέρειες. Αυτός / αυτή συμβαίνει 
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να αναφέρεται κριτικά στις ιδέες άλλων ανθρώπων. Ο ρόλος του στην ομάδα 

είναι να διαμορφώσει πρωτότυπες ιδέες, πρωτότυπες λύσεις, να ξεπεράσει 

τα σχήματα και να «διασώσει» το γκρουπ από την καταπίεση. Οι δεξιότητες 

που μπορεί να καυχηθεί ένας μάγος δημιουργούν νέες ιδέες ή αναζητούν νέες 

ιδέες. Εστιάζει στα πιο σημαντικά ζητήματα και καθορίζει τη βασική 

στρατηγική δράσης, επιλέγει το σωστό χρόνο για να προτείνει νέες ιδέες. Ο 

μάγος κατακλύζει πάρα πολλούς εξωστρεφείς όταν βρίσκει τον εαυτό του σε 

μια τέτοια ομάδα, κρατώντας τις ιδέες του. Δίνει την εντύπωση της εξουσίας 

σε πάρα πολλούς τομείς, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να 

γίνει αντιληπτός ως ενθουσιασμένος. Πρόκειται για ικανότητες που αξίζει να 

συνεργαστούμε. 

4. "Αναλυτής - Δικαστής" είναι ένα ισορροπημένο πρόσωπο, μπορεί να είναι 

εξαιρετικά κρίσιμο, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί αργό σε νέες ιδέες. 

Χαρακτηρίζεται από διορατικότητα, τόνωση, νοημοσύνη, είναι ρεαλιστης, έχει 

την ικανότητα να δείχνει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των 

προγραμματισμένων επιχειρήσεων, που μερικές φορές βοηθά τον 

ενθουσιασμό του ομίλου. Έχει την προδιάθεση ενός καλού στρατηγού και την 

ικανότητα αντικειμενικής αξιολόγησης της κατάστασης και ενός υψηλού 

βαθμού γενικής ευαισθησίας. Συνήθως είναι λίγο ενεργητικός εσωστρεφής. Ο 

ρόλος του αναλυτή είναι να ερμηνεύει διαρκώς τις πληροφορίες γύρω του, να 

εργάζεται σε μια ομάδα, να αξιολογεί και να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες. 

Η δεξιότητα που μπορεί να είναι χρήσιμη σε μια ομαδική εργασία είναι η 

σωστή χρήση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. Είναι αυτός / αυτή που βεβαιώνει 

ότι η ομάδα κάνει ασφαλείς και λογικές αποφάσεις. Ο δικαστής θα πρέπει να 

εργάζεται για την ταχεία αξιολόγηση των ιδεών και την αυτοπεποίθηση, 

παρουσιάζοντας την άποψή του στο ομαδικό φόρουμ.  

5. "Ο αναζητητής των πηγών - ένας άνθρωπος από τις επαφές" είναι 

συνήθως ενθουσιώδης, εξωστρεφής, εξοπλισμένος με υψηλές 

διαπροσωπικές ικανότητες. Σε γενικές γραμμές, με ταχύ ρυθμό, δημιουργεί 
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σχέσεις με άλλους ανθρώπους και τους αρέσει. Εκπέμπει "θετική ενέργεια", 

γενικά κοινωνική και χαλαρή. Ο ρόλος του στην ομάδα είναι να επικοινωνεί με 

το εξωτερικό της ομάδας. Ασχολείται επίσης με την απόκτηση επαφών και τη 

συλλογή πληροφοριών. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παίξουμε το ρόλο 

ενός αντιπροσώπου ομάδας, να έχουμε τη δυνατότητα αυτοσχεδιασμού. 

Χάρη στο υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, ο αναζητητής μπορεί να μειώσει την 

ένταση στην ομάδα. Η ευκολία στη σύναψη επαφών, στις σχέσεις με άλλους 

ανθρώπους και στην αναζήτηση νέων ευκαιριών είναι τα περιουσιακά 

στοιχεία του αιτούντος. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος; Για καλύτερη 

επικοινωνία με τη δική σας ομάδα, καλή συμπεριφορά σε ορισμένες 

περιπτώσεις και το γεγονός ότι μερικές φορές δίνει καλές σχέσεις στην 

εκτέλεση των καθηκόντων της ομάδας. 

6. "Τέλειος " - ένας σχολαστικός ερμηνευτής που εστιάζει στην επίτευξη του 

καθορισμένου στόχου με την υψηλότερη ποιότητα και πρότυπα. Μερικές 

φορές επικεντρώνεται σε άσχετες λεπτομέρειες της αναληφθείσας 

δέσμευσης. Συχνά ανησυχεί για προβλήματα που δεν έχουν ακόμη συμβεί. 

Είναι σχολαστικός και εργατικός, αλλά απρόθυμα μεταβιβάζει καθήκοντα. Ο 

έλεγχος της εξέλιξης της δουλειάς των μελών της ομάδας και η εισαγωγή  της 

τάξης είναι οι κύριοι ρόλοι του τελειομανή. Ο σχολαστικός εργολάβος διατηρεί 

προθεσμίες, εφαρμόζει το σχέδιο δράσης. Η ομάδα φέρνει την 

ευαισθητοποίηση στην ομάδα, επικεντρώνεται στις λεπτομέρειες κάθε ιδέας, 

η οποία μεταφράζεται στη βελτίωση της ποιότητας των καθηκόντων που 

εκτελούνται. Ο έλεγχος κατά τη διάρκεια της εργασίας του ομίλου είναι η 

δύναμή του. Ο τελειομανής θα πρέπει να εργαστεί με υπερβολικά υψηλή  

κριτική, υπερβολική προσοχή στη λεπτομέρεια, φροντίζοντας για ανάπτυξη. 

Με υψηλό βαθμό πιθανότητας, δεν θα εκτιμήσει τις δυνατότητες της ομάδας, 

θα έχει προβλήματα με την ανάθεση καθηκόντων.  

7. "Ομαδικό άτομο - ομαδικό πνεύμα - ομαδικός παίκτης" - δεν στοχεύει στην 

κυριαρχία, είναι συνήθως ήρεμος, στερείται επιθετικότητας, δεν ανταγωνίζεται 
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με άλλους. Ένα άτομο που ακούει ενεργά τους άλλους, ενθαρρύνει τους 

συνομιλητές να μοιραστούν τις απόψεις τους σε ένα δεδομένο θέμα. 

Φροντίζει για συνεργασία σε μια ομάδα που λειτουργεί ομαλά και σε καλή 

ατμόσφαιρα. Έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, είναι ενάρετος και 

πιστός στην ομάδα. Αυτός / αυτή συμβαίνει να είναι αναποφάσιστος και 

μονόπλευρος. Ο ομαδικός παίκτης ενσωματώνει την ομάδα, υποστηρίζει το 

πνεύμα όλων των μελών της, φροντίζει το ηθικό, εμπλέκει άλλους. Η ψυχή 

της ομάδας φροντίζει για σωστή επικοινωνία στην ομάδα, εξαλείφει τις 

εντάσεις που υπάρχουν στην ομάδα, αναπτύσσει προτάσεις και ιδέες άλλων 

μελών της ομάδας. Η ψυχή της ομάδας πρέπει να είναι προσεκτική για να 

μην παγιδευτεί από τον ανταγωνισμό, το θέμα της οποίας θα είναι η θέση 

που θα έχει στην ομάδα. 

8. "Ρεαλιστής " - πολύ εργατικός, άνθρωπος δράσης και λειτουργίας. Αυτός / 

αυτή σκέφτεται με λογικό και ορθό τρόπο. Συστηματικός και αποτελεσματικός, 

μετατρέπει τις έννοιες και τα σχέδια σε πρακτική λειτουργία. Άλλα μέλη της 

ομάδας πιστεύουν ότι είναι αξιόπιστος. Του αρέσει όταν η κατάσταση είναι 

σταθερή, μερικές φορές δεν είναι πολύ ευέλικτός, μερικές φορές ακόμη και 

συντηρητικός. Είναι συνήθως ήρεμος και ισορροπημένος. Ενθαρρύνει τη 

δράση, καθορίζει εύκολα τους ρόλους και τα καθήκοντα, οργανώνει την 

εργασία, περιγράφει έναν συνεπή τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων. Τα 

χαρακτηριστικά ενός εκτελεστή χρήσιμου για τη συνεργασία με μια ομάδα 

είναι: η εισαγωγή της διαφάνειας και της διαφάνειας στην ομάδα, η εφαρμογή 

ιδεών στην πράξη, η επιμονή στην επιδίωξη ενός στόχου και η 

αποτελεσματική εφαρμογή των καθηκόντων. Τι τομείς πρέπει να αναπτύξει ο 

κύριος του έργου; Ο διαγωνισμός για τη θέση στην ομάδα και η ευελιξία στην 

προσέγγιση στην εκτέλεση των καθηκόντων και της εργασίας.  
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9. "Ειδικός" - αν και προτιμά τον εαυτό του ατομικά, είναι απαραίτητος για την 

καλή λειτουργία της ομάδας. Όπως υποδηλώνει το όνομα, γνωρίζει πολύ 

καλά την εργασία του, έχει υψηλές δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα του / 

της. Έχει ένα καλά αναπτυγμένο και πολύ καλά λειτουργικό σύστημα. Άλλοι 

μπορεί να τον πάρουν ως αλαζονικό άτομο επειδή είναι πολύ επικριτικός σε 

μερικές ιδέες. το καθήκον της ομάδας του είναι να παρέχει αναντικατάστατες 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η 

αναλυση, η αντανακλαστικότητα και η σύνεση είναι οι ιδιότητες ενός ειδικού 

που είναι χρήσιμο να συνεργαστεί με μια ομάδα. Προκειμένου ο ειδικός να 

είναι ακόμα καλύτερος, θα πρέπει να αναπτύξει τομείς όπως η διαφάνεια σε 

άλλους, οι διαπροσωπικές δεξιότητες και η φαντασία. Τι πρέπει να προσέχει; 

Πάρα πολύ βιαστική κριτική. 

Οι εκπαιδευτές, γνωρίζοντας αυτούς τους ρόλους, μπορούν να προβλέψουν 

την πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων συμπεριφορών και να βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη ελλειμμάτων σε μεμονωμένες περιοχές κάθε μέλους της ομάδας. 

 

 

Όταν εργάζεσαι με ένα γκρούπ,είτε θετικοί είτε λιγότερο επιθυμητοι 

μηχανισμοί θα εμφανιστούν. Στην εκπαιδευτική ομάδα, οι άνθρωποι 

προϋποθέτουν διαφορετικούς ρόλους. Καθένας από τους ρόλους έχει τις 

δυνάμεις και τις αδυναμίες. Εξαρτάται από τις γνώσεις του εκπαιδευτή τι 

ρόλοι και τι συμπεριφορές ρόλων θα εμφανιστούν στην εκπαιδευτική 

ομάδα. 

 

Περίληψη           
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Μίλα σωστά, χρησιμοποιώντας μικρό αριθμό λέξεων, άλλα πάντα καθαρά, 

επειδή ο σκοπός της δήλωσης δεν είναι η επίδειξη , και να αφήσεις το κόσμο 

να σε καταλάβει".  

        William Penn 

 

Κατά τη δημιουργία αυτού του εγχειριδίου, είναι αδύνατο να μην γράψουμε 

για τα πιο φυσικά εργαλεία του έργου του εκπαιδευτή, όπως η γλώσσα και η 

(άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό) επικοινωνία. Ο τρόπος επικοινωνίας, 

διατύπωσης σκέψεων, επιλογής λέξεων είναι σημαντικός για δύο λόγους: 

πρώτον, επηρεάζει την επίτευξη των υποτιθέμενων στόχων της κατάρτισης 

και, δεύτερον, καθορίζει την ελκυστικότητά της. 

Επικοινωνία 

Στον σημερινό κόσμο δεν μπορείτε να αποφύγετε ή να χάσετε την  

επικοινωνία. Η ύπαρξη ανθρώπων χωρίς ομιλία, γραφή ή χειρονομίες 

φαίνεται αδύνατη. Επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους, αλλά και με τους 

εαυτούς μας όταν διαλογίζόμαστε. Οι επικοινωνίες μπορούν να κατανοηθούν 

διαφορετικά, αλλά όλοι συμφωνούν για την ουσία της. Επικοινωνούμε επειδή 

θέλουμε να μεταδώσουμε πληροφορίες - η αίσθηση της επικοινωνίας είναι να 

μεταδίδουμε τα γεγονότα από τον αποστολέα στον παραλήπτη έτσι ώστε να 

φθάνουν, να γίνονται κατανοητά και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από 

τον παραλήπτη. 

 

Σχετικά με την 
επικοινωνία και τη γλώσσα 
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Αυτό το εγχειρίδιο υποτίθεται ότι είναι πιο πρακτικό από το θεωρητικό, 

επομένως όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες διαίρεσης, 

επικοινωνιακών στοιχείων (οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης) έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. 

Στάδια επικοινωνίας 
20 21 22

 

Υπάρχουν δύο τύποι επικοινωνίας: λεκτικός και μη λεκτικός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη θέση θα συζητηθεί η μη λεκτική επικοινωνία και στο περαιτέρω 

μέρος αυτού του κεφαλαίου θα συζητηθεί η προφορική επικοινωνία. 

 

Οι χειρονομίες ή οι παντομίμες είναι κινήσεις των χεριών, του κεφαλιού και 

ολόκληρου του σώματος. Αυτές οι κινήσεις υποστηρίζουν τις λέξεις που 

μιλάμε από εμάς, τονίζουμε το νόημά τους και αποτελούν μέρος της όλης 

διαδικασίας επικοινωνίας. Τα χέρια, επειδή κάνουμε τις περισσότερες 

χειρονομίες μαζί τους, είναι ίσως τα πιο εκφραστικά μέρη του ανθρώπινου 

                                      
20

 http://z.nf.pl/i_ngo/doc/komunikacja_niewerbalna.pdf Accessed on 10.03.19   
21

 https://www.easyvoice.pl/czytelnia/artykul/182/glos-w-komunikacji-cz-2-kiedy-glos-mowi-wiecej-niz-slowa  
22

 Dolińska D. MOWA CIAŁA JAKO ASPEKT KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ ZESZYTY NAUKOWE 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 65 Nr kol. 1897 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Μη λεκτική 

 Χειρονομίες 

  Μίμιση 

  Θέση σώματος 

 Αφή 

 Φυσική εμφάνιση 

 Γλωσσικοί  ήχοι 

  Απόσταση από άλλους 

Λεκτική 

 Λέξεις  

 Λόγος  

 Ενεργή ακρόαση 

http://z.nf.pl/i_ngo/doc/komunikacja_niewerbalna.pdf
https://www.easyvoice.pl/czytelnia/artykul/182/glos-w-komunikacji-cz-2-kiedy-glos-mowi-wiecej-niz-slowa
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σώματος (εκτός από το πρόσωπο - το πρόσωπο είναι η έκφραση του 

προσώπου, αλλά για λίγο), είναι ένα σημαντικό μέσο ενεργητικής 

επικοινωνίας. Χάρη σε αυτά που μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματα 

και τις στάσεις μας. Από τη μία πλευρά, η συγκράτηση, η παρεμπόδιση της 

έκφρασης των κινήσεων, η παραίτηση από αυθόρμητα αντανακλαστικά 

καθιστά αδύνατη την έκφραση του εαυτού του. Αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση 

στην οποία εμείς και τα μηνύματά μας δεν βρίσκουμε κατανόηση σε κάποιο 

άλλο άτομο. Από την άλλη πλευρά, η κατάχρηση αυτού του τύπου μη 

λεκτικής επικοινωνίας προκαλεί στρεβλώσεις αυτών που θέλουμε να 

μεταδώσουμε. Η μετριοπάθεια και η προσαρμογή των μέσων στην 

κατάσταση είναι σημαντικές. 

 

Η έκφραση προσώπου είναι ένα είδος μη λεκτικής επικοινωνίας, η  λιγότερη 

αμφιλεγόμενη, επειδή είναι η πιο εύκολη να παρατηρηθεί. Τα μάτια μας 

συνήθως επικεντρώνονται στο πρόσωπο του συνομιλητή. Είναι για τους 

άλλους ανθρώπους η κύρια πηγή πληροφοριών για τα συναισθήματα που 

βιώνουμε. Η διακωμωδηση είναι ένας άλλος τρόπος αυτού του τύπου 

πληροφορίας, αλλά το περιβάλλον είναι επίσης σημαντικό. Γιατί; Αν κάποιος 

φωνάζει, είναι ένα μήνυμα για μας ότι βιώνει έντονα συναισθήματα, αλλά οι 

περιστάσεις που συνοδεύουν αυτά τα συναισθήματα μας επιτρέπουν να 

καθορίσουμε αν κάποιος κλαίει από ευτυχία ή θλίψη. Το πλαίσιο μας βοηθά 

να διακρίνουμε τα συναισθήματα που εκφράζουμε με παρόμοιο τρόπο. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται με γνώση σχετικά με τη φύση των 

επιμέρους εκφράσεων και δεν χρειάζεται να τις μάθουμε. Η εξαίρεση είναι οι 

άνθρωποι από το φάσμα του αυτισμού, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη 

σφαίρα των κοινωνικών επαφών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης 

συναισθημάτων που εμφανίζονται με τη βοήθεια των εκφράσεων του 

προσώπου. 
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Η έκφραση του προσώπου βασίζεται στην μικρο-έκφραση. Πρόκειται για 

βραχυπρόθεσμες εκφράσεις του προσώπου που εμφανίζονται σε ένα 

ανθρώπινο πρόσωπο. Η διάρκεια αυτών των λέξεων, όπως υποδηλώνει το 

όνομα, είναι πολύ μικρή - συνήθως λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Σε τόσο 

μικρό χρονικό διάστημα, το πρόσωπο, τα μάτια και οι μύες του προσώπου 

εμφανίζονται στο πρόσωπο, που μας ενημερώνει για μια συγκεκριμένη 

συναισθηματική κατάσταση. Οι μικροεκφράσεις είναι συμπτώματα των 

πραγματικών συναισθημάτων μας. Όσο τα συναισθήματα μπορούν να 

διατηρηθούν στον έλεγχο, να αποσυμφορησθούν, να εξουδετερωθούν και να 

καλυφθούν, περισσότερο σε μια στιγμή, αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου, 

που ονομάζεται μικροέκφραση, είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Δεν χωρίζεται 

ακόμη συνειδητά από τους παραλήπτες, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα 

επεξεργασίας αποθηκεύεται και ενεργοποιεί μια συγκεκριμένη απάντηση. 

Μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουμε 

συναισθήματα χρησιμοποιώντας εκφράσεις του προσώπου; Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιούνται τεχνικές διαχείρισης μιμητών. Μπορούμε να τα 

χρησιμοποιήσουμε προκειμένου: 

• να εντείνουμε τα συναισθήματα (π.χ. όταν συναντάμε ένα άτομο για το 

οποίο δεν έχουμε ζεστά συναισθήματα, προσπαθούμε να κρύψουμε την 

αδιαφορία μας και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μέσα από μια σωστή 

έκφραση του προσώπου μας δείχνουμε ικανοποίηση με τη συνάντηση). 

• να εντείνουμε τα συναισθήματα (π.χ. εκφράζοντας θυμό προς το αφεντικό, 

συμπεριφέρομαστε πολύ πιο συγκρατημένα απ 'ότι προς ένα άτομο που δεν 

έχει καμία δυνατότητα να επιβάλει κυρώσεις εναντίον μας). 

• να εξουδετερώσουν τα συναισθήματα (π.χ. πολιτιστικά πρότυπα, ότι οι 

άνδρες δεν δείχνουν συναισθήματα επειδή είναι μια εκδήλωση της 

εξημέρωσης). Όταν ένας πεντάχρονος "άνθρωπος" κλαίει επειδή έχει πέσει 

και τραυματίσει το γόνατό του, εμείς λέμε: είσαι μεγάλος, αλλά είναι μόνο ένα 

μικρό παιδί και σίγουρα δεν είναι κακό. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί μαθαίνει 
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να κρύβει τα συναισθήματα. Ευτυχώς, η τάση της άρνησης των 

συναισθημάτων των παιδιών γίνεται αργά). 

• για να καλύψει τα συναισθήματα (π.χ. ακούγοντας την ιστορία ενός γείτονα 

για το τι συνέβη σε αυτόν, όταν περίμενε για επίσκεψη στο γιατρό, 

προσπαθούμε να κρύψουμε την κούραση, αντί να δείξουμε ενδιαφέρον, 

συμπόνια κ.λπ. ). 

 

Αυτό μπορεί να φαίνεται απίθανο, αλλά ακόμη και τα φαινομενικά ασήμαντα 

πράγματα όπως ο τρόπος που κάθεστε ή στέκεστε είναι μηνύματα για το 

πώς αισθάνεστε. Μία από τις πληροφορίες που αποκαλύπτει η στάση του 

σώματος είναι η κατάσταση της ψυχικής έντασης. Οι δείκτες του είναι στατικά 

σημεία, όπως τα πόδια κοντά το ένα στο άλλο, τα χέρια κοντά στο σώμα, τα 

κλειστά χέρια και η κινητικά σταθερή κίνηση των ποδιών, των χεριών, 

κουνώντας το κεφάλι. 

 

Η στάση του σώματος μας είναι επίσης ένα μήνυμα για τον παραλήπτη. Αν 

είμαστε απ 'ευθείας σε αυτόν, διατηρούμε επαφή με τα μάτια, επιτρέπουμε να 

μας αγγίξει - τότε μας αντιλαμβάνεται ως θετικά προσανατολισμένο άνθρωπο. 

Το αντίθετο είναι η κατάσταση όταν κρατάμε απόσταση, αποφεύγουμε τα 

μάτια της άλλης πλευράς, αποφεύγουμε τη φυσική επαφή του συνομιλητή 

μας - αυτή η στάση θεωρείται κλειστή στην επικοινωνία. Στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας, οι κινήσεις σώματος και οι μεμονωμένες χειρονομίες είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με την κοινωνική υπαγωγή, το γεωγραφικό 

υπόβαθρο, τα έθιμα και ακόμη και την εκπαίδευση! 

 

 Η αφή είναι ένα είδος μη λεκτικής επικοινωνίας που έχει πολύ ισχυρό 

αντίκτυπο. Επομένως, οι κοινωνικοί κανόνες ρυθμίζουν την επιτρεπόμενη 

«επικοινωνία» και τον αριθμό των κινήσεων. Αυτό σχετίζεται με τη φύση της 

διαπροσωπικής σχέσης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνεται αποδεκτή η 
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σωματική επαφή. Ο αθλητισμός, ο χορός, η ιατρική εξέταση είναι μερικά 

παραδείγματα. Όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται με την έλλειψη 

σύνδεσης μεταξύ της αφή και της αίσθησης οικειότητας, επειδή αυτά είναι 

παραδείγματα επίσημης αφής. Η αφή είναι ένας από τους καλύτερους 

πομπούς συμπάθειας, συμπόνιας και κατανόησης. Ωστόσο, είναι η αίσθηση   

που καθορίζει το μήνυμα – σχέση. Εάν οι σχέσεις είναι στενές και καλές, 

επικοινωνείτε με συμπάθεια, υποστήριξη, καλοσύνη, ενώ στις επίσημες 

σχέσεις είναι ένας δείκτης εξουσίας, κυριαρχίας και καθεστώτος. 

 

 Η φυσική απόσταση, όπως η αφή, υπόκειται σε κοινωνικούς κανονισμούς. 

Η εγγύτητα δύο ατόμων είναι άμεσα ανάλογη με το βαθμό οικειότητας των 

ανθρώπων. Διακρίνουμε τέσσερις βαθμούς απόστασης στις διαπροσωπικές 

σχέσεις:  

• οικεία (από 0 έως 45 cm) - είναι ένας χώρος για ανθρώπους με 

συναισθηματικές επαφές. Αν κάποιος ξένος εμφανίζεται σ 'αυτή τη σφαίρα, το 

αντιλαμβανόμαστε ως απειλή. 

 • προσωπική (από 45 έως 120 cm) - αυτή η απόσταση χρησιμοποιείται 

καθημερινά σε κανονική επικοινωνία.  

• κοινωνική (από 120 έως 360 cm) - σε αυτή την περιοχή πραγματοποιούνται 

επίσημες επαφές, π.χ. διαπραγματεύσεις εταιρειών.  

• κοινή (περισσότερο από 360 cm) - είναι μια σφαίρα κατάλληλη για 

συναντήσεις αλλά και για παρουσιάσεις μπροστά σε ένα ευρύτερο κοινό, π.χ. 

συναυλίες. Εξασφαλίζει καλή επαφή μεταξύ των συμμετεχόντων και μια 

αίσθηση ασφάλειας. Ποια απόσταση επικοινωνίας είναι η καλύτερη για τον 

εκπαιδευτή; Εξαρτάται από τις προσωπικές προτιμήσεις του εκπαιδευτή και 

της ομάδας με την οποία συνεργάζεται. Οι άνθρωποι τείνουν να έχουν ένα 

από τα δύο στυλ επικοινωνίας. Υποβοηθητική ή κοντινή απόσταση, αφή, 

επαφή με τα μάτια, χαμόγελο ή επιλέξτε το ονομαστικό στυλ - ευθεία στάση, 

υπερυψωμένο κεφάλι, γρήγορη ομιλία, μονόπλευρη λεκτική επικοινωνία. 
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Ωστόσο, λόγω της φύσης του έργου του εκπαιδευτή, φαίνεται ακατάλληλο να 

υπερβαίνει τα 45 cm όταν ασχολείται με συμμετέχοντες στην κατάρτιση. 

Η παροιμία λέει: "Μην κρίνετε ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του" - το ίδιο θα 

πρέπει να ισχύει για τους ανθρώπους. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι 

διαφορετική. Ενώ ως ενήλικες κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησης έχουμε 

μάθει ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι όμορφοι- καλοί και άσχημοι - κακοί, είναι 

πολύ εύκολο να προσδίνουμε ορισμένα χαρακτηριστικά στους ανθρώπους με 

συγκεκριμένες στολές ή στυλ ρουχισμού. Από την άλλη πλευρά, μέσα από 

την εμφάνιση μπορούμε να εκφράσουμε τον εαυτό μας και τη στάση 

απέναντι στον κόσμο. Είναι επίσης αλήθεια ότι ως κοινωνία έχουμε επιβάλει 

ορισμένους κανόνες σχετικά με την εμφάνιση. Για παράδειγμα, η εικόνα ενός 

επιχειρηματία συνδέεται συνήθως με ένα πουκάμισο, γραβάτα, κοστούμι και 

καλά διατεταγμένα μαλλιά, και έναν καλλιτέχνη ροκ - ένα δερμάτινο σακάκι 

και σκισμένο παντελόνι. Κάθε μία από αυτές είναι μια βιτρίνα των 

δραστηριοτήτων τους, αλλά έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Όταν πρόκειται 

για προπονήσεις, παρουσιάσεις και διδασκαλίες, αξίζει να καταστεί η στολή 

επαρκής για το χαρακτήρα της συνάντησης. Είναι καλό να συμπεριφέρονται 

διαφορετικά στην κατάρτιση των νέων απ 'ότι σε υψηλόβαθμα στελέχη μιας 

μεγάλης κατάρτισης εταιρειών. Η γλώσσα είναι ένα από τα βασικά εργαλεία 

του έργου του εκπαιδευτή (το οποίο θα διαβάσετε αργότερα) - ο τρόπος με 

τον οποίο χρησιμοποιείται είναι πολύ σημαντικός.  

Η φωνή, ως εργαλείο επικοινωνίας, συνδέει τους ανθρώπους. Η σχέση, η 

ατμόσφαιρα επικοινωνίας που θα δημιουργηθεί ανάμεσα σε εμάς και τους 

αποδέκτες μας εξαρτάται από την ποιότητα της φωνής μας και τον τρόπο με 

τον οποίο τη χρησιμοποιούμε. 

 Η λήψη της φωνής μας επηρεάζεται από την τεχνική της ομιλίας, δηλαδή ο 

τόνος (χαμηλή ή υψηλή φωνή), ο ήχος (ζεστός ή κρύος), η ταχύτητα ομιλίας 

(μονότονη ή δυναμική), ο τρόπος που ομιλούνται οι λέξεις (ήρεμα ή νευρικά, 

σκληρά ή αβέβαια ), η δύναμη φωνής (αδύναμη φωνή ή ισχυρή), έμφαση 
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(σωστή ή λανθασμένη). Ενώ δεν έχουμε καμία επίδραση στην τελευταία, 

μπορούμε να δουλέψουμε σε όλες τις άλλες. Χάρη στη φωνή, εκτός από τα 

λόγια, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε γλωσσολογικούς ήχους. Όλοι 

οι ήχοι που δεν αποτελούν λόγια και μέρη από αυτά, για παράδειγμα, το 

γέλιο, το κλάμα, φωνάζοντας, η γκρίνια, η λαχτάρα, το σφύριγμα.  

Ο R. Leicher αποκρυπτογράφησε τις πληροφορίες που έστειλε ο τόνος της 

φωνής και ο τρόπος ομιλίας, προσδιορίζοντας συγκεκριμένους δείκτες (υπέρ 

και κατά) της προσωπικότητας.  

Και έτσι, για παράδειγμα:  

• Μια ισχυρή φωνή μπορεί να εκληφθεί ως εκδήλωση της ζωτικότητας, της 

αυτοπεποίθησης, της εξωστρέφειας στους ανθρώπους ή ως μια ορισμένη 

επιθυμία για νόημα. Μια σιωπηρή φωνή μπορεί να σχετίζεται με την 

ισορροπία, τη σεμνότητα, αλλά μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα εσωστρέφειας, 

έλλειψης αυτοπεποίθησης. 

 • Ο πλούσιος τόνος δείχνει την ευαισθησία, τη λαμπρότητα και την ευκολία 

στη δημιουργία διαπροσωπικών επαφών. Τείνουμε να αντιλαμβανόμαστε τη 

μονοτονία ως μια εκδήλωση της ορθολογικής σκέψης, της ισχυρής θέλησης ή 

της αδιαφορίας. 

Ακόμη και ένα θέμα τόσο προφανές με την πρώτη ματιά πώς μια σαφής 

άρθρωση έχει δύο πρόσωπα. Από τη μια πλευρά, είναι μια έκφραση μιας 

πειθαρχημένης στάσης και ζωτικότητας, από την άλλη μπορεί να έχει τον 

άγγιγμα του ψεύτικου πάθους. Ωστόσο, η αμέλεια της άρθρωσης 

αντιμετωπίζεται ως κρύψιμο συναισθήματων, έλλειψη εσωτερικής πειθαρχίας, 

ελάχιστο ενδιαφέρον για το περιβάλλον. 

 

Ποιο είναι το συμπέρασμα για τους εκπαιδευτές; Θα πρέπει να λειτουργούν 

με μια ισχυρή, αποφασιστική φωνή, μετά από όλα, είναι οι φιλοξενούμενοι της 

εκπαίδευσης. Η θεωρία λέει ότι η φωνή φαίνεται πιο αξιόπιστη όταν  είναι 

χαμηλή. Ωστόσο, εάν λάβουμε υπόψη τη φωνή για μειωμένη και φυσική 
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δύναμη, πάντα η δεύτερη - γι 'αυτό αξίζει να μένετε στη φωνη σας. Ο τρόπος 

ομιλίας εξαρτάται από το τι θέλουμε να μεταφέρουμε στους συμμετέχοντες 

μας. Εάν έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό θέμα, είναι καλύτερο να 

χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο σκληρό τόνο από ό, τι όταν λέμε ένα ανέκδοτο 

που απεικονίζει το θέμα που συζητήσαμε. Είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το 

ρυθμό της ομιλίας στους αποδέκτες, αλλά πάντα να κλείνετε προς πιο 

δυναμικές από τις μονότονες ομιλίες. Είναι απαραίτητο να φροντίζετε για 

σωστή άρθρωση, να αποφεύγετε την κατάποση των άκρων, τη συμπίεση. Οι 

έμμεσοι εκπαιδευτές κάνουν μερικές φορές σπασίματα μεταξύ λέξεων, 

ύφανση με επιπλέον λέξεις όπως eeeeeeee, yyyyyyy. Για τον εκπαιδευτή 

είναι βολικό γιατί βοηθά στη συλλογή σκέψεων. Ωστόσο, με μια τέτοια 

διαδικασία, είναι πολύ δύσκολο για τους αποδέκτες να επικεντρωθούν στο 

περιεχόμενο που μεταφέρεται. Αντί αυτών των πρόσθετων ήχων συνιστάται 

να κάνετε μια βαθύτερη αναπνοή, που θα ηρεμήσει το σώμα, κάτι που θα 

επηρεάσει θετικά την κατάσταση μας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ένας 

άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί η προσθήκη αυτών των ήχων είναι απλά η 

σιωπή. Είναι καλό αν ο εκπαιδευτής σιωπά για λίγο. Περισσότερες ασκήσεις 

για να βελτιώσετε τη φωνή σας - μπορείτε να βρείτε αργότερα στο εγχειρίδιο. 

 

Στο έργο του εκπαιδευτή, εκτός από τη σωστή στάση, την απόσταση, το τόνο 

της φωνής και τη σωστή άρθρωση στη χρήση της ομιλίας, είναι επίσης 

σημαντική η ενεργής ακρόαση. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από το να 

δίνουμε στον συνομιλητή το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για αυτό που θέλει να 

μας πει. 

 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές καλής ακρόασης, εδώ είναι τέσσερις από αυτές: 

• Πρόθεση επικοινωνίας 

Δείξτε άμεσα τις προθέσεις μας, π.χ.: 

o Είναι σημαντικό για εμάς να επικοινωνούμε ... 
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o Αυτή δεν είναι μια εύκολη κατάσταση για μένα ... 

o Είμαι υπεύθυνος για την περίπτωσή σας και ως εκ τούτου ... 

o Συζητώ γιατί θέλω να καταλάβω την κατάσταση, να αποφασίσω τι να 

κάνω στη συνέχεια ... 

• Ανάθεση ερωτήσεων 

Θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι σας κατάλαβα καλά και θα σας ρωτήσω 

μερικές ερωτήσεις. Ασε με ... 

• Ερωτήσεις 

Δίνουμε ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία και συζητάμε όλες τις 

ανακρίβειες, π.χ.: 

o Πότε ακριβώς λάβατε τα έγγραφα; 

o Τι ακριβώς είναι ασαφές για εσάς; 

o Τι άλλο θέτει τις αμφιβολίες σας; 

• Παράφραση 

Δηλώνουμε με λόγια ό, τι είπε κάποιος, ελέγχοντας αν καταλαβαίνουμε 

καλά, για παράδειγμα: 

o Εάν σας κατάλαβα καλά ... 

o Έτσι λέτε ότι ... 

o Έτσι νομίζετε ότι ... 

o Όπως το καταλαβαίνω, θέλετε να πείτε ότι ... 

• Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

Εδώ έρχονται parallistic ήχοι, που έχουν περιγραφεί προηγουμένως. Για 

το ρεκόρ: είναι όλα τα ηχους και μουγκριτα που δεν είναι λόγια, αλλά ο 

συνομιλητής μας γνωρίζει ότι τον ακούμε. 

• Αντανακλαστικά συναισθήματα και περιεχόμενο έκφρασης 

Λέμε σε κάποιον τι νομίζουμε για  τα συναισθήματά του,  

π.χ.: 

o Φαίνεται ότι είστε αναστατωμένοι. 

o Ακούω ότι είστε ταραγμένοι. 
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o Φαίνεται ότι είσαι ενοχλημένος. 

o Ακούω ότι έχετε ενοχληθεί από αυτή την κατάσταση. 

• Αποσαφήνιση 

Διευκρίνιση, καθοδήγηση του συνομιλητή στα κύρια θέματα της 

συνομιλίας, πραγματοποίηση περιλήψεων 

π.χ.: 

o Ας επιστρέψουμε στο κύριο θέμα συζήτησης ... 

o Ας επιστρέψουμε στο σημείο που βγήκαμε ... 

o Μέχρι στιγμής, έχουμε πει ότι ... 

• Εστίαση στο σημαντικότερο 

Ζητάμε από τον ομιλητή να επικεντρωθεί στο πιο σημαντικό θέμα π.χ.: 

o Ακούω ότι όλα είναι πολύ σημαντικά για εσάς, αλλά υπάρχει κάποιο 

συγκεκριμένο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε με κάτι; 

o Ποια από τα θέματα αυτά είναι τα πιο σημαντικά για εσάς; 

 

 

Η επικοινωνία διακρίνεται σε λεκτική και μη λεκτική. Η διαδικασία της μη 

λεκτικής επικοινωνίας  περιλαμβάνει πολλά στάδια που όλα είναι 

απαραίτητα και σημαντικά. Το πλάισιο στο οποίο παρουσιάστηκαν είναι 

επίσης σημαντικό. 

 

Περίληψη  
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Λάθη στη χρήση της γλώσσας
23 24

 
Ας ξεκινήσουμε με τα πιο στοιχειώδη θέματα ή τα λάθη της γλώσσας. Σε αυτό 

το κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε στα πιο συνηθισμένα λάθη των εκπαιδευτών 

σχετικά με τη χρήση της γλώσσας. 

 

Τα λεγόμενα γλωσσικά ζιζάνια επαναλαμβάνουν συχνά φράσεις που δεν 

φέρνουν περιεχόμενο και μερικές φορές ακόμη και στρεβλώνουν τη δήλωση. 

Ένα παράδειγμα που φανερώνει την κατάχρηση ορισμένων φράσεων είναι η 

λέξη "ναι" στο τέλος της δήλωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι γνωστό 

αν ο ομιλητής πρόκειται να εγκρίνει αυτό που είπε ή ίσως ζητά από τους 

ακροατές να του ζητήσουν να αποδεχθεί τη θέση του ως αληθινή. Το ίδιο 

ισχύει και με τη λέξη «όχι» που χρησιμοποιείται συχνότερα στην καθημερινή 

ζωή παρά με τις επίσημες καταστάσεις, ωστόσο, που συμβαίνουν. 

 

Στο κανόνα των υπερθεματισμένων όρων είναι "είναι;" και η διακύμανσή του 

"δεν είναι". Υπάρχει ένα ανέκδοτο που απεικονίζει απόλυτα πόσο το ζιζάνιο 

της γλώσσας μπορεί να παραμορφώσει μια δήλωση. Ακούγεται έτσι: Ένας 

καθηγητής κατά τη διάρκεια των λογικών τάξεων χρησιμοποίησε τη λέξη 

"είναι;" πολύ συχνά, που αφθονούσε στη φράση του "Στη φιλοσοφία της 

αλήθειας, είναι;", ορίστηκε με διαφορετικούς, είναι ;, τρόποι ". 

 
Οι Πολωνοί ψυχολόγοι και εγωκεντρικά μοιάζουν περισσότερο με την 

επόμενη έκφραση. Συμβαίνει λοιπόν ότι ορισμένοι εκπαιδευτές "σκέφτεται ο 

εαυτός μου" (πολωνική έκφραση) αντί για "σκέφτομαι". Ποιος θα βρει τη 

διαφορά μεταξύ δύο "σκέψεων". 

Τέτοια παραδείγματα μπορούν να βρεθούν σε όλες τις γλώσσες. 

 

                                      
23
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Επιθυμώντας να τονίσουν το γεγονός ότι η γνώμη που κάνουν είναι 

προσωπική, αρχίζουν τη δήλωση τους από τη λέξη "λέω", η οποία ακούγεται 

πολύ ασαφής. Ομοίως, η υπόθεση είναι "θα το πω έτσι". Η ευρεία χρήση 

αυτών των όρων μπορεί να εγείρει υποψίες ότι ο άνθρωπος που τους εξηγεί 

δεν είναι σίγουρος για το προφορικό περιεχόμενο, για να τον κρύψει, τονίζει 

με έμφαση την δική του ταυτότητα. Ορισμένες από τις καταχρηστικές φράσεις 

είναι απλές μεταφράσεις από ξένες γλώσσες και έτσι η χρήση των λέξεων 

"ακριβώς" ή "ακριβώς όπως" δεν είναι λάθος από μόνη της, αλλά μπορεί να 

βλάψει τα αυτιά των ακροατών. 

 

Δεν είναι δυνατό να συζητηθούν όλα τα σφάλματα γλώσσας που 

εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Στο πλαίσιο αυτής της δημοσίευσης 

μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά για να δώσει περισσότερες συμβουλές ο 

αναγνώστης μπορεί να ελέγξει το youtube και πολλές ταινίες σε λάθη μητρική 

γλώσσα. Για παράδειγμα - υπάρχουν πάνω από 130 ταινίες αφιερωμένες σε 

λάθη γλώσσας που κάνουμε στα πολωνικά. 

Ξενόγλωσσες λέξεις
25

 

Η πολωνική γλώσσα, όπως όλες οι γλώσσες στον κόσμο, υφίσταται 

μετασχηματισμούς. Μεταβάλλονται όλες οι πτυχές της, η γραμματική, η 

ορθογραφία, αλλά και το λεξιλόγιο. Κάποιες λέξεις γίνονται αναχρονιστικές και 

πέφτουν εκτός κυκλοφορίας, στην θέση τους νέα, που συχνά σχετίζονται με 

την ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών της ζωής εμφανίζονται. Δεν υπάρχει 

τίποτα κακό με το γεγονός ότι μερικές φορές δανείζουμε λέξεις από άλλες 

γλώσσες για να εντοπίσουμε πράγματα που δεν έχουμε ένα όνομα στα 

πολωνικά. Γλώσσες που πρέπει να αναπτυχθούν, να αντλήσουν το ένα από 
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το άλλο και αυτό είναι φυσικό. Το πρόβλημα προκύπτει όταν χρησιμοποιούμε 

όρους (κυρίως) αγγλικής γλώσσας, ενώ η πολωνική γλώσσα έχει ακριβείς και 

κατανοητους όρους. Ας ρίξουμε μια ματιά στην "υπαίθρια κατάρτιση" ή στις 

ελαφρώς πολωμένες δραστηριότητες "εξωτερικού χώρου" και στην 

αντιστροφή των εσωτερικών δραστηριοτήτων (παρεμπιπτόντως, συνδέονται 

στενά με τα πουλερικά). Και όμως πρόκειται για "τις πιο συνηθισμένες" 

δραστηριότητες στο χώρο ή στην αίθουσα. Το ίδιο ισχύει και για την ονομασία 

των περιγραφών καθηκόντων ξένων γλωσσών που έχουν τα αντίστοιχά τους 

στα πολωνικά. Ίσως οι δανεικές εκδόσεις τους να προσθέσουν μεγαλύτερο 

κύρος και σοβαρότητα. Το ίδιο συμβαίνει σε άλλες γλώσσες. 

Ουσιαστικά, δεν πρέπει να ενοχλείστε να χρησιμοποιείτε όρους δανεισμένους 

από άλλες γλώσσες, όσο το κάνετε με σύνεση, ώστε να μην υποβαθμίζετε τη 

δική σας γλώσσα. Αξίζει να θυμηθούμε ότι κάτω από το πρόσχημα της 

χρήσης της ξενόγλωσσας γλώσσας μπορεί να είναι η έλλειψη 

επαγγελματικών γνώσεων ή μια προσπάθεια να εκτιμηθεί. 

Μεταμοντέρνα γλώσσα 
26

 

Υπάρχουν δομές στη γλώσσα μας που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική 

επικοινωνία. Τους χρησιμοποιούμε επειδή θέλουμε να ταξινομήσουμε την 

πραγματικότητα γύρω μας το συντομότερο και επίσης να καταχωρήσουμε 

ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι απαραίτητοι για 

εμάς, αλλιώς θα βυθίσαμε στον ωκεανό των ερεθισμάτων, δεν θα 

μπορούσαμε απλά να υπάρξει αν ο εγκέφαλός μας αναλύσει λεπτομερώς 

όλες τις καταστάσεις που βιώσαμε. Παρόλο που η χρήση αυτού του τύπου 

μοντέλων σκέψης καθιστά τη ζωή μας ευκολότερη, πρέπει να την 

προσέξουμε, διότι προκαλούν περισσότερη βλάβη παρά καλό. 
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Οι εν λόγω μηχανισμοί είναι: 

• γενίκευση - λαμβάνει χώρα όταν η βάση για την οικοδόμηση γενικών 

πεποιθήσεων για όλη την κατηγορία είναι μεμονωμένες εμπειρίες 

• διαγραφή - συμβαίνει όταν όλη η προσοχή κατευθύνεται μόνο σε μια 

συγκεκριμένη ενότητα πληροφοριών, υποτιμώντας εντελώς το υπόλοιπο 

μέρος 

• στρέβλωση - αναφέρεται στην εσφαλμένη ερμηνεία και παραχώρηση 

παραπλανητικής σημασίας στα γεγονότα. 

 

Για να τα αντιμετωπίσετε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λεγόμενο 

μεταμοντέλο γλώσσας. Ακούγεται περίπλοκο, αλλά είναι ένα απλό και, πάνω 

απ 'όλα, αποτελεσματικό εργαλείο. Τι είναι λοιπόν ένα μεταμοντέλο; Αυτή 

είναι μια συλλογή ερωτήσεων που θα σας βοηθήσουν να δείτε διαγραμμένα, 

παραμορφωμένα ή γενικευμένα γεγονότα. 

 

Η λειτουργία του μεταμοντέλου απεικονίζεται καλύτερα από τα παραδείγματα: 

• "Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στη ζωή που ο άνθρωπος πρέπει να κάνει 

μόνος του". - αυτή η δήλωση περιέχει μια διαγραφή, για να την ξεφορτωθείτε, 

ρωτήστε: Τι είναι αυτά τα πράγματα; 

• «Αυτή η κατάσταση με συγκλονίζει». - εδώ θα βρούμε επίσης μια αφαίρεση, 

και όταν ρωτάμε: Ποια κατάσταση σας υπερβαίνει;, θα μάθουμε ποια 

γεγονότα έχουν αφαιρεθεί. 

• "Συμπεριφέρεσαι σαν ανόητος." - σε αυτή την κατάσταση ο ομιλητής μίλησε 

για γενίκευση. Για να φτάσουμε στο κάτω μέρος του θέματος, θα ρωτήσουμε: 

Ποια ακριβώς συμπεριφορά θεωρείτε ηλίθια; 

• "Πρέπει να αγοράσω κάποια νέα ρούχα για να αισθάνομαι πιο σίγουρη". - 

αυτή η έκφραση είναι μια απεικόνιση της παραμόρφωσης. Μια καλή ερώτηση 
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σε αυτή την περίπτωση είναι: Υπάρχει μια κατάσταση στην οποία αισθάνεστε 

σίγουροι χωρίς να αγοράσετε νέα ρούχα; 

 

Ένα άλλο παράδειγμα παραμόρφωσης είναι η δήλωση: "Δεν μπορώ να 

πετύχω μια επιτυχή σχέση μέχρι να χάσω βάρος" - τότε θα ρωτήσουμε: Ποια 

είναι η σχέση μεταξύ επιτυχούς σχέσης και βάρους; Ξέρετε άτομα που έχουν 

καλή σχέση χωρίς να χάσουν βάρος; 

 

Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα του πόσο συνηθισμένοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί. 

Γιατί είναι απαραίτητη η γνώση ενός μεταμοντέλου για έναν εκπαιδευτή; Χάρη 

στη χρήση αυτού του εργαλείου, είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 

με τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση, καθώς και να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις, για τις οποίες στο περαιτέρω μέρος 

του εγχειριδίου. 

Ρητορικός λόγος στην δουλειά του 

εκπαιδευτή 
27

 

Από τα προηγούμενα μέρη αυτού του κεφαλαίου, γνωρίζουμε ήδη ποιες είναι 

οι λέξεις που πρέπει να προσέξουμε, ποιες ερωτήσεις πρέπει να θέσουμε, 

πώς να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά. Ήρθε η ώρα να μάθετε τι είναι η 

τέχνη της ομιλίας, γιατί αυτή είναι η ρητορική. Αξίζει να διευκρινιστεί 

περαιτέρω ότι η ρητορική θα είναι προς το συμφέρον μας ως εργαλείο για την 

επίτευξη της ομάδας κατάρτισης και ως διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την 

επέκταση του λεξιλογίου, γεγονός που προφανώς έχει αντίκτυπο στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων. 
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Αν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θέλουμε να πούμε κάτι (δεν πρέπει 

απαραίτητα να είναι μια διάλεξη ή μια παρουσίαση, παρόλο που φυσικά 

μπορεί), τότε σύμφωνα με τις αρχές της καλής ομιλίας, η δήλωσή μας πρέπει 

να αποτελείται από 4 διαδοχικές μέρη: 

1. Εισαγωγή 

2. Ανακοίνωση περιεχομένου 

3. Το σωστό περιεχόμενο 

4. Συμπέρασμα 

 

Μπορείτε να ξεκινήσετε την ομιλία σας με συμβατικό τρόπο, 

χρησιμοποιώντας φράσεις όπως: "Καλημέρα, ζητώ προσοχή" "Γεια σας, η 

σημερινή συνάντηση θα είναι αφιερωμένη ...". Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε 

με μια λιγότερο παραδοσιακή μέθοδο: "Μόλις ο παλιός δάσκαλος Zen 

αποφάσισε να επιλέξει τον διάδοχό του ...". Ακόμα κι αν το θέμα της 

εκπαίδευσης, που είναι ένα διάλειμμα από την τεχνολογία, είναι απολύτως 

αδύνατο να συνδεθεί με το ζεν ρεύμα, μια τέτοια εισαγωγή θα εγγυηθεί την 

προσέλκυση της προσοχής των ακροατών. Άλλες φράσεις, που αξίζει να 

ξεκινήσετε με: "Μια φορά κι έναν καιρό ...", "Μερικές φορές όταν". Το πιο 

σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αυτή η μέθοδος είναι 

αποτελεσματική μόνο όταν συνδυάζουμε επιμελώς την αρχική ιστορία με το 

κύριο θέμα της εκπαίδευσης. 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσελκύσετε την προσοχή των συμμετεχόντων 

στην κατάρτιση. Ένα από αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κύκλο 

μάθησης που συζητείται στο πρώτο κεφάλαιο. Πρόκειται για μια αναφορά στις 

προσωπικές εμπειρίες. Μια τέτοια δήλωση μπορεί να ξεκινήσει με τις λέξεις: 

"Φανταστείτε τι μου συνέβη την περασμένη εβδομάδα" ή "πρέπει να σας 
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παραδεχτώ κάτι". Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

(όπως αναφέρονται σε ένα από τα προηγούμενα κεφάλαια) είναι κοινωνικά 

όντα, έτσι συνήθως ενδιαφέρονται για τις προσωπικές εμπειρίες ενός άλλου 

προσώπου - στην περίπτωση αυτή του εκπαιδευτή. 

 

Μια άλλη ιδέα για να ξεκινήσει η εκπαίδευση είναι να θέσει μια τέτοια 

ερώτηση σε συμμετέχοντες που είναι μόνο φαινομενικά άσχετοι με αυτά που 

θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση. Δώστε την ευκαιρία να απαντήσετε στην 

ερώτηση αυτή στην ομάδα. Και στη συνέχεια, υποστηρίζοντας αυτό με τα 

γεγονότα, συνδυάζονται έξυπνα με το κύριο θέμα της εκπαίδευσης. Με την 

οργάνωση της έναρξης της συνάντησης με αυτόν τον τρόπο, παρέχουμε στην 

ομάδα κατάρτισης μια μικρή εμπειρία που θα ξεκινήσει τη διαδικασία 

μάθησης.  

Αν θέλουμε να κρατήσουμε την προσοχή των ακροατών, τότε μετά από μια 

ενδιαφέρουσα εισαγωγή θα πρέπει να τους ενημερώσουμε (ανακοινώσουμε) 

ποιο θα είναι το περιεχόμενο της ομιλίας. Το στοιχείο ανακοίνωσης είναι 

σημαντικό επειδή επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν τη δομή 

προγύμνασης του εκπαιδευτή. Δίνει μια αίσθηση τάξης. Τρία ή τέσσερα κύρια 

μέρη θα πρέπει να αναφέρονται στην ανακοίνωση. Το περιεχόμενο της 

ανακοίνωσης θα εξαρτηθεί από τη δημιουργικότητα του εκπαιδευτικού. Σε 

αυτό το σημείο, είναι καλό να χρησιμοποιήσετε μια σύγκριση για να 

περιγράψετε το σχήμα της προετοιμασμένης ομιλίας. Η αναλογία με το 

δέντρο λειτουργεί καλά. "Μέθοδος, μέσα, πρακτική (εισάγετε οτιδήποτε), την 

οποία θέλω να σας δείξω σήμερα, μπορεί να απεικονισθεί τέλεια με ένα 

δέντρο. Στην αρχή θα μιλήσω για τις ρίζες ή από πού προέρχεται, τι θα 

μιλήσουμε Σήμερα, ποια είναι τα θεωρητικά θεμέλια της σημερινής μας 

συνάντησης: Ανεβάζοντας τις ρίζες, θα συζητήσω ποιος είναι ο κορμός και οι 

κυριότεροι κλάδοι, και ποιο είναι το θέμα που συζητάμε και στο τέλος θα 
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εξετάσουμε τι αποτελέσματα ή καρπούς , μπορούμε να περιμένουμε μετά την 

εφαρμογή του ζητήματος που συζητάμε.  

 

 Όταν θέλουμε την προσοχή των ακροατών και παρουσιάζουμε το σχέδιο της 

ομιλίας μας, ήρθε η ώρα να πάμε στην καρδιά του θέματος. Σε αυτό το 

σημείο, έχουμε επίσης την ευκαιρία να ενδιαφέρουμε τους ακροατές. Η 

ρητορική μας δίνει ένα ολόκληρο οπλοστάσιο χρημάτων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, για εμάς τα πιο ενδιαφέροντα είναι αυτά που είναι 

πιο χρήσιμα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

Παραδείγματα και συγκρίσεις απεικονίζουν αφηρημένο περιεχόμενο, το οποίο 

τους διευκολύνει να μάθουν και να θυμούνται. Χρησιμοποιώντας τέτοια 

στοιχεία, ο εκπαιδευτής είναι πολύ πιο εύκολο να επιτύχει τους 

προγραμματισμένους στόχους από ό, τι όταν οδηγεί ένα σοφό, αλλά 

περίπλοκο και ως εκ τούτου ακατανόητο για τους συμμετέχοντες διαλέξεις. 

Χάρη στις συγκρίσεις, παρέχουμε μια ομάδα εμπειριών οι οποίες (όπως 

γνωρίζουμε από το πρώτο κεφάλαιο) είναι πολύ σημαντικές στο πλαίσιο των 

μηχανισμών μάθησης. Οι συγκρίσεις έχουν μια ακόμη λειτουργία - χάρη σε 

αυτές, οι συμμετέχοντες μπορούν εύκολα να κατανοήσουν δύσκολες έννοιες. 

 

Η αφήγηση παρουσιάζει μια ακολουθία γεγονότων με χρονολογική ή λογική 

σειρά. Η κατάλληλα κατασκευασμένη αφήγηση δυναμικοποιεί τη δήλωση, 

χάρη της οποίας αυξάνεται ο αντίκτυπος αυτού του μέτρου. Αυτός ο τρόπος 

έκφρασης είναι αποτελεσματικός όταν χρησιμοποιούμε δύο τεχνικές. Αυτά 

είναι: αναφέροντας κοινές δηλώσεις και αλλάζοντας τον γραμματικό χρόνο 

των δηλώσεων από το παρελθόν στο παρόν. Αυτές οι απλές επεξεργασίες θα 

κάνουν το μήνυμα πιο ζωηρό και οι συμμετέχοντες θα νιώσουν το δράμα της 

κατάστασης που παρουσιάζεται στην ιστορία. Οι συμμετέχοντες στην 
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κατάρτιση θα εντοπίζονται εύκολα με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στη 

δήλωση, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συμμετοχή στην 

κατάσταση της κατάρτισης. 

 

Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά ένα πνεύμα είναι επίσης ένα χρήσιμο 

ρητορικό σχήμα. Διαδραματίζει διδακτικό ρόλο, αλλά επίσης διεγείρει άριστα 

την ομάδα. Τα πιο πολύτιμα είναι τα αστεία, τα οποία είναι τα 

συσσωματώματα των φαινομένων που συζητήθηκαν. Μερικές φορές 

συμβαίνει ότι ένα σύντομο αστείο εξηγεί το θέμα περισσότερο από μια 

μακρόχρονη μετάφραση. Ωστόσο, όπως και σε όλα, είναι σημαντικό να 

αισθάνεστε μετριοπάθεια και να βρείτε ένα χρυσό μέτρο. 

 

Μια ενδιαφέρουσα διαδικασία κατά τη διάρκεια των ομιλιών είναι η πρόβλεψη 

αντιρρήσεων. Δεν είναι ασυνήθιστο ότι οι προτεινόμενες μέθοδοι συναντώνται 

με έλλειψη ενθουσιασμού και ακόμη και αντίστασης από τους συμμετέχοντες 

στην κατάρτιση. Θα ακούσουμε λοιπόν ότι η λύση που προτείνουμε είναι 

δύσκολη η εφαρμογή ή είναι πολύ χρονοβόρα ή αδύνατη. Προκειμένου να 

αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις, ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει τις 

αναμενόμενες αντιρρήσεις πριν το πράξει ο όμιλος. Προκειμένου να 

υπονομευθεί η εγκυρότητα των ισχυρισμών αυτών, αξίζει να επικαλεστεί την 

εμπειρία. Πώς φαίνεται στην πράξη; Ας ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα 

ενός εκπαιδευτή που παρουσιάζει τη μέθοδο μάθησης χρησιμοποιώντας τον 

χάρτη του νου: "Πιθανώς θα υπάρχουν άνθρωποι στην αίθουσα που 

πιστεύουν ότι η δημιουργία ενός χάρτη μυαλού είναι πολύ χρονοβόρα, αλλά 

όπως δείχνει η εμπειρία - ο τύπος των σημειώσεων, ο χρόνος προετοιμασίας 

τους είναι μικρότερος από την κλασική μέθοδο επανεγγραφής. "Φυσικά, αυτά 

είναι μόνο μερικά από όλα τα εργαλεία ενός καλού ομιλητή, αλλά αυτά είναι 
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τα πλέον κατάλληλα για τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης . 

 

Το τέλος είναι το τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό στάδιο της ομιλίας και 

δεν έχει σημασία αν τελειώνουμε τη διάλεξη, την παρουσίαση, την κατάρτιση 

ή ολόκληρο τον κύκλο κατάρτισης. Ένα καλό τέλος θα πρέπει να περιέχει μια 

σύνοψη του περιεχομένου που παρουσιάζεται. Πρέπει να τονιστούν οι κύριες 

σκέψεις ή τα ευρήματα, αλλά πρέπει να ακολουθηθεί η αρχή: «το τέλος χωρίς 

τέλος είναι κακό, αλλά τελειώνει χωρίς τέλος είναι φοβερό». 

 

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η γλώσσα είναι το βασικό εργαλείο στο έργο ενός 

εκπαιδευτή. Έχει άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στη γνώση των συμμετεχόντων, 

αλλά έμμεσα επηρεάζει την αντίληψη της μητρικής γλώσσας ως στοιχείο του 

πολιτισμού. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι επηρεάζουμε επίσης αυτή τη 

σφαίρα της ανθρώπινης ανάπτυξης. 

Ασκήσεις για να μειώσουμε το «κόψιμο» 

της φωνής 
28

 

Όπως ήδη γνωρίζουμε από τα προηγούμενα κεφάλαια, η φωνή αποτελεί 

ουσιαστικό στοιχείο της επικοινωνίας. Βοηθά να μεταφέρει όχι μόνο σκέψεις ή 

λέξεις, αλλά και συναισθήματα. Ακριβώς όπως οι μάγειροι φροντίζουν τα 

μαχαίρια τους για να τους κρατήσουν στη δουλειά για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξασκήσουν τη φωνή τους, γιατί αν ο 

σεφ μπορεί να αλλάξει τα μαχαίρια όταν φθαρεί, ο εκπαιδευτής δεν θα 

ανταλλάξει τη φωνή του για ένα νέο. Παρακάτω υπάρχουν μερικές ασκήσεις 

που υποστηρίζουν την καλύτερη εκπομπή φωνής, ο κατάλογος είναι πάντα 

                                      
28

 http://zppp.ids.czest.pl/dokumenty/publikacje3/emisjaglosu.pdf 
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ανοιχτός και αποτελεί έμπνευση για τη δική σας αναζήτηση και ανακαλύψτε 

εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε εκπαιδευτή. 

Ασκήσεις κινητικότητας οργάνων ομιλίας: 

• Γνάθος: 

o δυναμική πτώση και ανύψωση της κάτω γνάθου, 

o Χαμήλωμα και ανύψωση της κάτω γνάθου επιλέγοντας τρεις φάσεις 

(μέτριο άνοιγμα, βαθύ άνοιγμα, μέγιστο άνοιγμα), 

o τραβώντας την τσέπη προς τα εμπρός και τραβώντας την. 

Μην ασκείτε κινήσεις της σιαγόνας από την μία πλευρά στην άλλη, 

επειδή μπορεί να προκαλέσει την πτώση της κάτω γνάθου από την 

άρθρωση του κροταφείου. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων της κάτω 

γνάθου, η γλώσσα είναι επίπεδη και στο κάτω μέρος του στόματος. 

 Η γλώσσα: 

o να επεκτείνει τη διευρυμένη γλώσσα όσο το δυνατόν περισσότερο προς 

τη μύτη, το πηγούνι, το αριστερό και δεξί αυτί, 

o μέχρι το τέλος της γλώσσας, περάσαμε τον ουρανίσκο από τα 

μπροστινά δόντια όσο το δυνατόν περισσότερο προς το λαιμό, στη 

συνέχεια επιστρέψουμε στην αρχική θέση, 

o Στην αρχή λέμε αργά: π, τα, κ, σ, ρ τότε αυξάνουμε τον ρυθμό έκφρασης 

του προτεινόμενου συνόλου ήχων. 

 

• Χείλια:  

o με τα σφιχτά χείλη, τη μέγιστη κίνηση των χειλιών προς την αριστερή και 

τη δεξιά πλευρά, 

 o σφυρίζοντας, ή εξαγωγή αέρα με τη δόνηση και των δύο χείλη,  

o Διαμορφώνουμε το στόμα, όπως και με το φωνήεν, και στη συνέχεια 

ισιώνουμε, αφαιρώντας τις γωνίες του στόματος όπως και με το φωνηέντο 
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ι. Η άσκηση επαναλαμβάνουμε πολλές φορές.  

 

• Λάρυγγα και μαλακή υπερώα:  

o το χασμό (η γλώσσα παραμένει πίσω από τα κάτω δόντια)  

o συνδέστε την εκπνοή με ένα χασί μέσα στους μεμονωμένους ήχους α, 

ο, ου, ε, ι, η, 

o βήχας με τη γλώσσα να προεξέχει έξω από το στόμα. 

 

Δυνάμεις αναπνοής και φωνής:  

Η κοιλιακή και αραχνοειδής αναπνοή είναι φυσιολογική για τον άνθρωπο. Η 

εισπνοή ξεκινάει με την διόγκωση της κατώτερης κοιλίας και την επέκταση 

των κατώτερων πλευρών, μετά την οποία ο θώρακας ανεβαίνει και 

διευρύνεται. ενώ η εκπνοή αρχίζει στην κορυφή του θώρακα για να τελειώσει 

με την αφαίρεση των κάτω νευρώσεων και την απαγωγή της κοιλίας.  

1. Ξαπλωμένη στην πλάτη σας, χαλαρώστε ολόκληρο το σώμα σας, κάντε 

μερικές βαθιές αναπνοές, μετά την εκπνοή, μένουμε για άπνοια για μια 

στιγμή. 

 2. Ξαπλώνετε για περίπου 20 δευτερόλεπτα, ρυθμίστε την αναπνοή σας έτσι 

ώστε ο αέρας με ελάχιστη κίνηση στο στήθος να ρέει αδρανώς μέσα και έξω 

από τη μύτη.  

3. Ξαπλωμένοι στην πλάτη σας με τα πόδια σας γεμάτα, εισπνέουμε τον 

αέρα με τη μύτη μας, και εκπνέουμε - σφυρίζουμε σε ένα τόνο legato (ομαλά), 

και στη συνέχεια staccato (διακόπτοντας).  

4. Σε ένα κύμα εξάτμισης:  

• λέμε φωνήεντα: α, ο, υ, ι, ε, η;  

• λέμε τα συμφώνια, για παράδειγμα: π, τ, κ , ρ, θ, μ;  

• υπολογίζουμε: ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ...;  

• Επαναλάβετε: Μια κότα κάθεται σε ένα καλάθι, μετρά τα αυγά για τη σειρά: 



55 

ένα αυγό, το άλλο αυγό, το τρίτο αυγό...; (Μπορείτε να βάλετε μία πρόταση 

πιο κατάλληλη για τη γλώσσα σας)  

• Λέμε το κείμενο: Ένα κοράκι χωρίς ουρά, ένα άλλο κοράκι χωρίς ουρά, ένα 

τρίτο κοράκι χωρίς ουρά...; (Μπορείτε να βάλετε μία πρόταση πιο κατάλληλη 

για τη γλώσσα σας) 

Μια φορά, οι ασκήσεις αναπνοής πρέπει να γίνουν για 5-10 λεπτά. Εάν 

αισθάνεστε ζάλη, σταματήστε για μια στιγμή. 

 

Εκπαιδευτικές ασκήσεις: 

 1. Ξαπλωμένη στην πλάτη σας, βάλτε την ανοιχτή παλάμη σας ελαφρώς στο 

πρόσωπο και - χωρίς να ασκεί πίεση στη μύτη και στα χείλη σας - μιλήστε 

δυνατά και μετά ... μ ... μ ... κατά διαστήματα. Προσπαθήστε να 

παρατηρήσετε τις δονήσεις που καλεί το m, αλλάζοντας τη θέση του χεριού 

και αναζητώντας ένα μέρος όπου ο ήχος σαφώς αντηχεί. 

 2. Ενώ βρίσκεστε ακόμα στην πλάτη σας, βάλτε το χέρι σας στο πάνω μέρος 

του κεφαλιού και πείτε πάλι ομαλά m και n. Προσπαθήστε να κατευθύνετε τον 

ήχο, ώστε να έχετε σαφείς κραδασμούς σε αυτό το μέρος. Ο σκοπός αυτών 

των ασκήσεων είναι να ενεργοποιήσουν αυτούς τους συντονιστές κεφαλής 

και να συνειδητοποιήσουν τους τόπους των κραδασμών και των δονήσεων. 

 3. Στην οριζόντια θέση, προφέρετε τον ήχο μ, διατηρώντας τον ήχο με έναν 

τόνο, εναλλάξ: μμμ (legato) και μ ... μ ... μ ... (staccato). Προσθέστε φωνήεντα 

στο σύμφωνο "μ", θυμηθείτε να κρατάτε τον ήχο σε έναν τόνο: μμμααα, 

μμμυυυ, μμμιιι, μμμοοο, μμμααα, μμμεεε, υυυυυυυ  

4. Προφέρουμε το κείμενο με ένα φελλό (πάχους 1,5 εκ έως 2 εκ) που 

παρεμβάλλεται μεταξύ των δοντιών: 

 Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή… 

 Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή? 

 Μια πάπια μα πια πάπια? 
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Όταν περιμένεις το χειρότερο ,  

παίρνεις κάτι που δεν είναι και τόσο κακό.  

Mark Twain 

 

Δεν υπάρχει τίποτα που να κρύβεται, δυσκολίες στην εργασία του εκπαιδευτή 

- όπως και σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα - έχουν συμβεί, συμβαίνουν και 

θα συμβούν. Είναι σημαντικό να είστε προετοιμασμένοι και ικανοί να τις 

αντιμετωπίσετε. Η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία είναι δυνατή 

μόνο με την εκμάθηση των μεθόδων και την εξάσκησή τους στην πράξη. 

Καταστάσεις που προέρχονται από 

παράγοντες που δεν ελέγχει ο εκπαιδευτής 
29

 
Αυτά είναι συνήθως οργανωτικά και τεχνικά προβλήματα. "Ανεξάρτητες 

καταστάσεις" δεν σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι 

αυτές. Αντίθετα, πρέπει να τις λύσει το συντομότερο δυνατόν. 

Ας ξεκινήσουμε με τις πιο απλές καταστάσεις που αφορούν την ευρέως 

κατανοητή φυσιολογία των συμμετεχόντων μας και τον αντίκτυπό της στη 

λειτουργία. Μπορεί να είναι η λανθασμένη η θερμοκρασία στο δωμάτιο (πολύ 

κρύο ή πολύ ζεστό), ανεπαρκής φωτισμός (λαμπερά φώτα ή λαμπτήρας που 

αναβοσβήνει), καρέκλες χωρίς κλίση (κανείς δεν λέει ότι πρέπει να υπάρχουν 

άνετες πολυθρόνες με μασάζ στην εκπαίδευση, οι μικρές καρέκλες 

επηρεάζουν την εσφαλμένη στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, την ταχύτερη κόπωση και την απόσπαση της προσοχής, 

προβλήματα με ποτά ή φαγητό κλπ. 
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 S. Jarmuż, T. Witkowski, Podręcznik trenera, Moderator, Wrocław, 2004, s. 177- 188 

Δύσκολες καταστάσεις 

στη δουλειά του εκπαιδευτή 
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Τι μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτής σε αυτή την κατάσταση; Αν αυτά είναι 

απλά πράγματα που μπορείτε να χειριστείτε μόνοι σας (για παράδειγμα, 

αερίζοντας το δωμάτιο), απλά το κάνετε. Δεν έχει νόημα να ενοχλείς τους 

διοργανωτές για θέματα τόσο ασήμαντα όσο το άνοιγμα ενός παραθύρου, 

σωστά; Ωστόσο, εάν υπάρχουν επιπλοκές που δεν μπορούν να γίνουν χωρίς 

την παρέμβαση του συντονιστή αυτής της συνάντησης (π.χ. πολύ λίγες 

θέσεις), μην ντρέπεστε να ζητήσετε βοήθεια. Ωστόσο, υπάρχουν θέματα που, 

παρά την παρέμβαση του διοργανωτή, δεν θα λυθούν. Πώς να 

συμπεριφέρεστε τότε; Μη δείχνετε τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης. 

Ωστόσο, αν αρχίσουμε να δείχνουμε ότι αισθανόμαστε τις επιπτώσεις μιας 

δεδομένης κατάστασης και, ακόμη χειρότερα, αν αρχίσουμε να μιλάμε για 

αυτό, όχι μόνο θα αυξήθει η ταλαιπωρία μας, αλλά θα κατευθύνει την 

προσοχή των συμμετεχόντων στην εμπειρία αυτής της κατάστασης. Υπάρχει 

ένας ακόμη τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων περιστάσεων. Αξίζει να 

επανεξετάσουμε κατά πόσον μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της κατάρτισης που διεξάγουμε ή για την 

ανάπτυξή μας. Ίσως υπάρχουν ορισμένες κρυφές δυνατότητες σε αυτό; 

Ο χρόνος εκπαίδευσης είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει 

δύσκολες καταστάσεις. Το ιδανικό σενάριο υποθέτει ότι η ημερομηνία και η 

ώρα της εκπαίδευσης είναι κατάλληλες για όλους τους συμμετέχοντες και 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν υπάρχουν ενδιαφέροντα γεγονότα. 

Όπως γνωρίζετε - η πραγματικότητα δεν είναι πάντα πολύχρωμη. 

Τι πρέπει να κάνετε όταν ο χρόνος κατάρτισης πέσει κατά τη διάρκεια 

σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων για τους συμμετέχοντες, π.χ. Άλμα με 

σκι? Αν δεν παρεμβαίνει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, μπορείτε να κάνετε 

ένα σύντομο διάλειμμα για να παρακολουθήσετε τους αγώνες του 

επιλεγμένου αθλήματος. Εάν, ωστόσο, οι συμμετέχοντες επιμένουν στην 

ταχύτερη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, αξίζει να σκεφτούμε τη συντόμευση 
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του μεσημεριανού διαλείμματος, το οποίο θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε 

χρόνο. Συμβαίνει η ομάδα κατάρτισης να βγαίνει με δική της πρωτοβουλία για 

να συντομεύσει τη διάρκεια του μαθήματος κατά μισή μέρα ή ένα διάλειμμα 

για να παρακολουθήσει ολόκληρο τον αγώνα, το οποίο είναι ενοχλητικό και 

εκνευριστικο για κάποιους. Σε τέτοιες συνθήκες, η κατάρτιση γίνεται πολύ 

δύσκολη και οι συμμετέχοντες δεν θα απομακρυνθούν πολύ από αυτό. Η 

απλούστερη μέθοδος είναι να εξακριβωθεί πόσοι συμμετέχοντες 

ενδιαφέρονται πραγματικά για το τέλος της κατάρτισης, του διαλείμματος κλπ. 

Συνήθως αποδεικνύεται ότι είναι δύο ή τρία άτομα που έχουν τραβήξει στην 

υπόλοιπη ομάδα, η οποία θα πρέπει να λυθεί μάλλον σταθερά .  

Μπορεί να συμβεί ότι οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση που τρέχουμε 

εκπλήσσονται από τις πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση που θα 

διεξαχθεί, η οποία ενίοτε έρχεται σε αντίθεση με τα επαγγελματικά ή 

προσωπικά τους σχέδια. Σε μια τέτοια κατάσταση, σίγουρα θα υπάρξουν 

αιτήματα για ταχύτερο τέλος και κλαψούρισμα στο θέμα της κακής 

οργάνωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορείτε να δοκιμάσετε μια σύντομη 

έκκληση, για παράδειγμα: "Γνωρίζω ότι είστε εκπληκτικά έκπληκτος από την 

ημερομηνία της συνάντησής μας και είναι εντελώς εκτός δρόμου. Κάποιος 

αποφάσισε για σας και αποφάσισε να οργανώσει μέρος της ζωής σας κατά 

την κρίση σας, ομοίως, το τμήμα της ζωής μου έχει προγραμματιστεί να σας 

συναντήσει, δεν θα το αλλάξουμε τώρα, σε αυτή την περίπτωση, έχουμε δύο 

επιλογές: είτε να καθίσετε και να παραμείνετε στις συνθήκες, είτε να κάνετε 

κάτι εντελώς διαφορετικό. καταδικάζονται, ας εξετάσουμε πώς να 

χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που έχει προγραμματιστεί για μας με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο, έχουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, 

οπότε ας το χρησιμοποιήσουμε. 

 Μια τέτοια ή παρόμοια έκκληση πρέπει να περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά 

με την κατανόηση της κατάστασης στην οποία θα βρεθούν οι συμμετέχοντες. 
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Είναι καλό να καταδεικνύετε την ενσυναίσθηση και να δείξετε τη σύγκλιση των 

καταστάσεων των συμμετεχόντων με τη δική σας και να τονίσετε το γεγονός 

ότι το γεγονός είναι μη αναστρέψιμο. Είναι σημαντικό να αλλάξουμε τη λέξη 

ώρα, ώρα, ημέρα σε μια λέξη της ζωής, επειδή αλλάζουμε τους άσχετους 

όρους χρόνου στον όρο ζωή, αλλάζουμε το όραμα της εμφάνισης. Ως επί το 

πλείστον, οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα με τη σπατάλη από την άποψη 

του χρόνου, το χάνουν ή το χρησιμοποιούν με διαφορετικούς τρόπους. 

Ωστόσο, η σπατάλη ζωής δεν έρχεται με τέτοια ευκολία. 

Η δεύτερη μέθοδος είναι μια αναφορά σε τιμές. Συνίσταται στην ερώτηση του 

κόμματος Socratic για μια σειρά ερωτήσεων. Μια τέτοια σειρά μπορεί να 

μοιάζει με αυτό: "Θεωρείτε τον εαυτό σας ως επαγγελματία σε αυτό που 

κάνετε;" Η απάντηση, φυσικά, θα είναι ναι. "Τι νομίζεις ότι τείνεις να πεις για 

τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο;" Οι απαντήσεις θα είναι διαφορετικές, με 

μεγάλη πιθανότητα να υπάρξουν μεταξύ τους αυτές που αφορούν την 

ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα. Η επόμενη ερώτηση μπορεί να 

είναι: «Και τι νομίζετε, εάν ο προπονητής που αποφάσισε να 

πραγματοποιήσει την κατάρτιση, πήρε χρήματα γι 'αυτό, τότε συντόμευσε το 

ένα τέταρτο, θα θεωρηθεί επίσης επαγγελματίας; όταν ο πωλητής πήρε για 

πρώτη φορά τα χρήματα και μετά έδωσε ένα τέταρτο του προϊόντος λιγότερο 

από ό, τι στη σειρά. Παρακαλώ επιτρέψτε μου να εκτελέσω τη δουλειά μου 

σωστά, δεν εμποδίζω το καθήκον μου. "Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στην 

ομάδα να αλλάξει την προοπτική της προπονητής. Στο επιχείρημα αυτό είναι 

πολύ σημαντικό να αναφερθούμε σε αξίες, στην προκειμένη περίπτωση 

επαγγελματισμό, αξιοπιστία και ειλικρίνεια. Με πολύ λεπτό τρόπο, αφήνουμε 

τους συμμετέχοντες να καταλάβουν ότι προσπαθούν να μας κάνουν 

ανέντιμους και ταυτόχρονα τους ζητάμε να σταματήσουν να το κάνουν. 

 Σε δύσκολες καταστάσεις που σχετίζονται με το χρόνο, οι μέθοδοι 

πειθαρχίας, όπως οι λίστες παρουσίας ή οι εκκλήσεις προς τους ανωτέρους, 
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δεν πρόκειται να λειτουργήσουν απολύτως, διότι θέλουμε να οικοδομήσουμε 

μια θετική προσέγγιση στην κατάρτιση και εμάς ως φιλοξενούμενο μιας 

τέτοιας συνάντησης, όχι άθλιες αντιρρήσεις.  

Μια άλλη ομάδα οργανωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει μερικές φορές 

ο εκπαιδευτής είναι εκείνες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό. Μερικές φορές 

υπάρχει έλλειψη προβολέα, πίνακα, οθόνη, flipchart, ακόμη και σε ακραίες 

καταστάσεις! Όταν ο λέκτορας δεν είναι απολύτως σίγουρος υπό ποιους 

όρους θα πρέπει να εργαστεί, θα πρέπει σίγουρα να εμφανίζεται στον χώρο 

της κατάρτισης πολύ πριν από τους συμμετέχοντες του. Αυτό θα επιτρέψει 

την απουσία εξοπλισμού για την ταχεία παρέμβαση του διοργανωτή, την 

οργάνωση κατάλληλων υποκατάστατων, την αναδιαμόρφωση του χώρου στις 

συνθήκες κατάρτισης ή, ως έσχατη λύση, την αναδιοργάνωση της κατάρτισης 

στις υπάρχουσες δυνατότητες. Μια τέτοια διαδικασία θα σώσει το άγχος του 

εκπαιδευτή και θα βοηθήσει στη διατήρηση της κατάστασης ενός 

επαγγελματία σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων τεχνικού 

χαρακτήρα.  

Μια άλλη έκπληξη που πρέπει να αντιμετωπίσει ο προπονητής είναι ένας 

διαφορετικός αριθμός συμμετεχόντων από το αναμενόμενο. Υπάρχουν δύο 

γενικές οδηγίες για την αντιμετώπιση ομάδων με εσφαλμένο αριθμό 

συμμετεχόντων. Εάν η ομάδα είναι πολύ μεγάλη, διαιρέστε την σε πιο μικρές 

ομάδες και εκτελέστε συχνότερες ασκήσεις σε μικρές ομάδες, λύστε τα 

προβλήματα εισάγοντας ενεργές μεθόδους. Εάν, ωστόσο, μια ομάδα είναι 

πολύ μικρότερη από την προγραμματισμένη κατά την εκπαίδευση και μας 

εμποδίζει να προχωρήσουμε στην κατάρτιση με έναν προηγουμένως 

προγραμματισμένο τρόπο, αξίζει να μετατραπεί η εκπαίδευση σε κάτι σαν μια 

συμβουλευτική συνεδρία. Εστιάζουμε στην επίλυση των προβλημάτων των 

συμμετεχόντων, η μέθοδος συζήτησης είναι χρήσιμη σε αυτή την περίπτωση. 

Η στάση με την οποία προέρχονται οι συμμετέχοντες είναι πολύ σημαντική 
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για την πορεία της εκπαίδευσης. Εάν, λίγο πριν από την προπόνηση, οι 

συμμετέχοντες μας πήραν κάποια κινητή πληροφορία ή υπήρξε μια 

πειθαρχημένη συνάντηση με τον επιβλέποντα, αξίζει να συνειδητοποιήσουμε 

την συναισθηματική κατάσταση της ομάδας, να μιλήσουμε και να 

παραπονεθούμε, φυσικά με κοινή λογική, να δώσουμε μεγαλύτερα αρχικά 

διαλείμματα . Την κατάλληλη στιγμή, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να 

ανταποκριθεί στην κατάσταση, ακόμα και με τον ακόλουθο τρόπο: «Γνωρίζω 

ότι αυτές οι πληροφορίες έχουν μετακινηθεί / σας εκπλήξει / σοκάρει πολύ. 

Αλλά αυτές είναι οι εσωτερικές σας υποθέσεις, τις οποίες δεν μπορώ να 

επηρεάσω, έχω μια πρόταση, ας ασχοληθούμε με αυτό που έχουμε στο 

κοινό, ας αναλύσουμε μαζί ... (σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφερθούμε 

στο θέμα της εκπαίδευσης ή να δώσουμε την αρχή μιας συζήτησης για το 

θέμα κοντά στο πρόγραμμά του) " .  

Το κίνητρο, ή μάλλον η έλλειψή του, μεταξύ των συμμετεχόντων στην 

εκπαίδευση είναι μια πραγματική δοκιμασία για τις δεξιότητες του εκπαιδευτή. 

Η έλλειψη κινήτρων μπορεί να οφείλεται όχι στην καλύτερη προηγούμενη 

εμπειρία που σχετίζεται με την κατάρτιση. Μπορούν να υπάρχουν πολλοί 

λόγοι για δυσαρέσκεια, όπως: η προηγούμενη εκπαίδευση ήταν βαρετή, οι 

συμμετέχοντες δεν έφεραν τίποτα από αυτά που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στην προσωπική ή επαγγελματική τους ανάπτυξη, αναγκάστηκαν 

να παίξουν ρόλους (κάτι που είναι δύσκολο και δεν είναι πάντα επιτυχές ). 

Ωστόσο, ένα καλά προετοιμασμένο πρόγραμμα (και εκπαιδευτής) 

κατάρτισης, που διεξάγεται με προσοχή και προσοχή μπορεί να έχει θετικό 

αντίκτυπο στην αντίληψη των εκπαιδευτών για την κατάρτιση και ακόμη και 

να τους κάνει να συμμετέχουν στην εργασία.  

Μια άλλη δύσκολη κατάσταση - τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον 

συμμετέχοντα - είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση της εκπαίδευσης. Είναι 

φυσικό σε τέτοιες καταστάσεις να εμφανίζεται αντίσταση ή ακόμα και 
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επιθετικότητα έναντι του ηγέτη, για να μην αναφέρουμε την έλλειψη κινήτρων. 

Σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση και για τις δύο πλευρές, πρέπει να δείξετε 

κατανόηση, να δώσετε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να χαλαρώσουν και 

να συνομιλήσουν. Τα επόμενα βήματα είναι παρόμοια, όπως στην 

περίπτωση της εκπαίδευσης σε λάθος στιγμή. Προσπαθούμε να αλλάξουμε 

την προοπτική της εξέτασης της κατάστασης, να τονίσουμε το γεγονός ότι 

υπάρχουν περιστάσεις και να δημιουργήσουμε μια ώριμη στάση απέναντι 

στην κατάρτιση. 

Καταστάσεις που εμφανίζονται κατά την 
εκπαίδευση 

30
 

Δεν είναι δυνατή η πρόληψη όλων των καταστάσεων πριν ξεκινήσει η 

εκπαίδευση. Ο λόγος είναι αρκετά απλός - η εκπαίδευση είναι μια δυναμική 

διαδικασία και ακόμη και ο καλύτερα προετοιμασμένος εκπαιδευτής δεν είναι 

σε θέση να προβλέψει ποιες αντιδράσεις θα προκαλέσουν τις ερωτήσεις που 

του ζητούνται και προκαλούν τις περισσότερες δυσκολίες. Ας ακολουθήσουμε 

μερικές τυπικές δύσκολες καταστάσεις και τρόπους επίλυσης τους 

 

Η πρώτη κατάσταση 

Ο συμμετέχων που κατέχει υψηλή θέση στον όμιλο κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης δίνει μια εσφαλμένη απάντηση στην ερώτηση που έθεσε ο 

εκπαιδευτής. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας εκπαιδευτής σε αυτή την 

κατάσταση; Το καθήκον του είναι να διορθώσει την απάντηση με τέτοιο τρόπο 

ώστε να "σώσει το πρόσωπο" του λάθους, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να γίνει 

εις βάρος της συμπάθειας του εκπαιδευτή από την πλευρά του ατόμου που 

έκανε το λάθος. Μια στρατηγική που αξίζει να εφαρμόσετε είναι να 

επαναλάβετε μια εσφαλμένη δήλωση και να ρωτήσετε τι σκέφτεται η 

υπόλοιπη ομάδα για αυτή την ιδέα.  
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Για παράδειγμα, ας πούμε αυτό: "Ο Jan είπε ... Τι σκέφτεστε για μια τέτοια 

λύση;" Συνήθως, η ομάδα έρχεται από κοινού στη σωστή λύση στο 

πρόβλημα. Η πιο ευνοϊκή κατάσταση είναι όταν το πρόσωπο που έκανε το 

λάθος συμμετέχει στη διόρθωση της ομιλίας του. Με μια τέτοια επιλογή 

στρατηγικής, ο εκπαιδευτής είναι ένα ουδέτερο πρόσωπο, αποφεύγοντας την 

κριτική. 

 
Η δεύτερη κατάσταση 

Ο εκπαιδευτής θέτει μια ερώτηση. Ο συμμετέχων απαντά. Ο δάσκαλος δεν 

καταλαβαίνει την απάντηση που έδωσε ο συμμετέχων.  

Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατά διάφορα σενάρια:  

1. Ο εκπαιδευτής σας ζητά να αναδιατυπώσετε την απάντηση ή  

2. Ο διαμεσολαβητής παραφράζει αυτό το μέρος της απάντησης του 

συμμετέχοντα, το οποίο κατάλαβε και ζητούσε διευκρίνιση της ακατανόητης 

ανάπαυσης. Το δεύτερο σημείο μπορεί να είναι: "Από αυτό που λέτε, 

καταλαβαίνω αυτό ... Αλλά δεν είναι απολύτως σαφές για μένα τι ακριβώς 

εννοούσατε λέγοντας ότι ..."  

3. Ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να ζητήσει υποστήριξη από την ομάδα Πως 

να το κάνεις? Για να διατυπώσετε μια δήλωση π.χ. Με αυτό τον τρόπο: "Όλοι 

καταλαβαίνουν τη δήλωση του Ιωάννη; Δεν είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι 

καταλαβαίνω τι είπε καλά, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει;" 

 

Η Τρίτη κατάσταση 

Ο εκπαιδευτής θέτει μια ερώτηση. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 

απαντά σε αυτά. Πρέπει να εξεταστεί ποιος είναι ο λόγος της σιωπής της 

ομάδας. 

Ακολουθούν οι 3 συνηθέστεροι λόγοι: 
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1. Η ερώτηση που έθεσε ο εκπαιδευτής ήταν ασήμαντη και κανείς δεν θέλει 

να προσπαθήσει να την απαντήσει. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν η 

ερώτηση ήταν πολύ απλή ή ίσως ο λόγος για την έλλειψη ανταπόκρισης 

βρίσκεται αλλού. 

2. Το ερώτημα που έθεσε ο εκπαιδευτής ήταν πολύ δύσκολο και οι 

συμμετέχοντες φοβούνται να δώσουν απάντηση επειδή δεν είναι σίγουροι για 

τις γνώσεις τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να τους ενθαρρύνει να 

απαντήσουν, διευκρινίζοντας ότι η επίλυση του προβλήματος δεν είναι 

εύκολη και κανείς δεν χρειάζεται να γνωρίζει την καλύτερη απάντηση να 

μιλήσει. 

3. Η έλλειψη απάντησης στο ερώτημα μπορεί να είναι ένα σημάδι μιας άλλης 

δυσκολίας, όπως η κόπωση ή το άγχος, ότι θα βγουν στο φως ευαίσθητες 

πληροφορίες. Ο εκπαιδευτής πρέπει να μάθει ποιο είναι το πρόβλημα της μη 

απάντησης. Συνήθως μια αμήχανη σιωπή συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις, ο 

ηγέτης δεν πρέπει να "μιλάει" για το πρόβλημα. Μια καλή ιδέα είναι μια ήπια 

απόσυρση αν η έλλειψη ανταπόκρισης των συμμετεχόντων από τον 

εκπαιδευτή αγγίζει τα ευαίσθητα ζητήματα. 

 

Η τέταρτη κατάσταση 

Ο συμμετέχων θέτει μια ερώτηση. Ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να τους 

απαντήσει. Οι αρχάριοι εκπαιδευτές είναι πεπεισμένοι ότι πρέπει να 

γνωρίζουν την απάντηση σε κάθε ερώτηση. Και η έλλειψη ανταπόκρισης 

ισοδυναμεί με έλλειψη αρμοδιότητας. Μερικές φορές αυτό οδηγεί στο γεγονός 

ότι ο εκπαιδευτής, για να κρύψει την έλλειψη γνώσης του / της, απαντά με 

έναν πολύ συγκεχυμένο τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι 

καταλληλότερο να αναγνωρίσουμε την άγνοια, αλλά να διασφαλίσουμε ότι η 

απάντηση στις πηγές θα λειτουργήσει. Εάν μέχρι στιγμής ο ηγέτης ήταν σε 

θέση να απαντήσει σε κάθε ερώτηση της ομάδας, αυτή η παράδοξη στάση θα 
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αυξήσει την αξιοπιστία του εκπαιδευτή και θα κερδίσει την αναγνώριση. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να παραδεχτεί πολύ συχνά 

την άγνοια, επειδή μια τέτοια συμπεριφορά υπονομεύει την εξουσία του και 

χαλάει την εικόνα. 

 

Η Πέμπτη κατάσταση 

Οι συμμετέχοντες ή, ακόμη χειρότερα, οι ηγέτες εκφράζουν τη γνώμη τους με 

τη μορφή αξιολόγησης, για παράδειγμα: 

 • "Είστε ανεύθυνοι" 

 • "Οι γνώσεις σας σε αυτό το θέμα είναι περιορισμένες"  

• "Δεν γνωρίζετε το θέμα που συζητάμε" 

 Τέτοιες εκτιμήσεις, έστω και αν είναι αληθινές, δεν φέρνουν τίποτα καλό, 

μόνο αντίσταση και τη βούληση για αντίποινα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο 

παραλήπτης τέτοιων λέξεων να αισθάνεται προσβεβλημένος και αυτός / αυτή 

θα θελήσει να επιστρέψει τον εαυτό του και αυτό είναι απολύτως κατανοητό. 

Αντί να επικεντρωθεί στην επίλυση του προβλήματος, θα αναζητήσει μια 

ευκαιρία να επιστρέψει. Και οι δύο πλευρές της εκπαίδευσης (εκπαιδευτής και 

συμμετέχοντες) πρέπει να προσέχουν την έκφραση βαθμών. Μια πολύ 

καλύτερη ιδέα είναι να εστιάσουμε στα γεγονότα. Για παράδειγμα, αντί να 

μιλάτε: Αυτό το παλτό είναι ακριβό (γνώμη), λένε: Αυτό το παλτό κοστίζει 180 

$ (γεγονός). 

 

Η έκτη κατάσταση 

Η εξαγωγή υπερβολικά βιαστικών συμπερασμάτων και η πραγματοποίηση 

ενστικτώδους ή συνειδητής ερμηνείας έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός 

φραγμού επικοινωνίας. Ένα παράδειγμα είναι η ακόλουθη περίπτωση: • Οι 

δραστηριότητές μας είναι περιορισμένες επειδή λειτουργούμε μόνο τοπικά.  

• Σημαίνει ότι είστε πολύ αδύναμοι για δράσεις σε εθνικό επίπεδο. 

 Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τους αρέσει να εξηγούν, και μέσω 
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αυτού του "παιχνιδιού" της κατάστασης, αισθάνομαι υποχρεωμένος να το 

κάνω. Μπορεί να συμβεί να αντιδρά με θυμό και επιθετικότητα. 

 

Η έβδομη κατάσταση 

Μπορεί να φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από καλές συμβουλές. 

Ωστόσο, εάν δοθεί πριν ο συμμετέχων έχει χρόνο να σχολιάσει, δημιουργείται 

ένα ακόμα εμπόδιο στην επικοινωνία. Με τέτοια συμπεριφορά κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης δίνουμε μια έλλειψη προσοχής, π.χ.:  

"Έχετε ήδη δοκιμάσει ...",  

"Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ...". 

 Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η αντίδραση στις "καλές 

συμβουλές" θα είναι η αρχή του παιχνιδιού: "ναι, αλλά" (για περισσότερα στο 

επόμενο μέρος του εγχειριδίου), και τότε θα είναι δύσκολο να περιμένουμε 

οποιαδήποτε συμφωνία . 

 

 

Καταστάσεις που προκλήθηκαν από 
δύσκολους συμμετέχοντες

31
 

Εάν κατορθώσαμε να επιτύχουμε τα οργανωτικά προβλήματα κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης και καταφέραμε να βγούμε από τις καταστάσεις 

που μας έκαναν να απαντήσουμε στις ερωτήσεις μας, μπορούμε να είμαστε 

υπερήφανοι για τον εαυτό μας. Ωστόσο, αξίζει να είμαστε έτοιμοι για μια 

διαφορετική πρόκληση. Σε καταστάσεις που προκαλούνται από άλλους 

συμμετέχοντες. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξετάσουμε διάφορα είδη δύσκολων 

συμμετεχόντων. 

 

Συμμετέχων  "ξέρω καλύτερα" 

                                      
31

 S. Jarmuż, T. Witkowski, Podręcznik trenera, Moderator, Wrocław, 2004, s. 192-204 
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Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ένας από τους συμμετέχοντες 

καταλαβαίνει με έμφαση ότι γνωρίζει καλύτερα τι είναι το αντικείμενο της 

εκπαίδευσης και πώς να το κάνει καλύτερα, υπονομεύοντας έτσι την εξουσία 

του εκπαιδευτή. Οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι στην ομάδα τείνουν σε αυτό το 

είδος συμπεριφοράς. Τι να κάνετε σε αυτή την περίπτωση; Χωρίς να αρνείται 

το σκεπτικό της, η άποψη ή οι ενέργειες του συμμετέχοντα πρέπει να 

αξιολογούνται στην ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούμε τη δύναμη 

της ομάδας για να αμφισβητήσουμε τον δύσκολο συμμετέχοντα. Ένα τέτοιο 

πρότυπο συμπεριφοράς θα λειτουργήσει εάν ο προκώτατος δεν είναι άτυπος 

ηγέτης ομάδας ή κάποιος σημαντικός. 

 

Συμμέτεχων "η θεωρία με την πράξη διαφέρουν" 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, παρουσιάζουμε στην ομάδα μια θεωρία 

σχετική με το θέμα της τάξης. Ξαφνικά ο συμμετέχων μιλάει με τη δήλωση: "Η 

θεωρία σου και η ζωή σου". Παραλλαγές αυτής της έννοιας είναι πολλές: 

"θεωρητικά ναι, αλλά η πρακτική δείχνει κάτι εντελώς διαφορετικό", "είναι 

ωραία ηχητική θεωρία, αλλά στην πραγματικότητα ...", θα ήταν μακρύ να 

ανταλλάσσονται. Πώς να αντιμετωπίσετε έναν τέτοιο συμμετέχοντα; Θα 

πρέπει να του εξηγηθεί ότι η θεωρία που παρουσιάστηκε δεν βγήκε από το 

πουθενά, αλλά από την πρακτική. Αυτή η πρακτική είναι η πηγή της θεωρίας, 

όχι η αντίστροφη. Δεν θεωρητικός της θεωρίας καθόταν στο σπίτι πίσω από 

το γραφείο και εφευρέθηκε η θεωρία, αλλά παρατηρούσε την 

πραγματικότητα, διερευνώντας τα φαινόμενα και κατασκευάζοντας τη θεωρία 

σε αυτή τη βάση. Εκτός αυτού, η απαραίτητη προϋπόθεση για να δηλωθεί η 

αλήθεια της θεωρίας είναι η μετάδοσή της στην πράξη. Εάν μια τέτοια 

μετάδοση δεν πραγματοποιηθεί, η θεωρία είναι ψευδής και έχει ένα λάθος. 

Θα πρέπει να βρείτε αυτό το σφάλμα και να αμφισβητήσετε τη θεωρία. Τότε η 

θεωρία δεν θα είναι πια μια θεωρία, αλλά θα γίνει μια σειρά υποθέσεων. Εάν 

αυτές οι εξηγήσεις δεν φέρουν αποτελέσματα, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια 
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συζήτηση με τον συμμετέχοντα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα ροής για αυτήν 

την ανταλλαγή απόψεων: 

- Λέτε ότι η θεωρία την οποία μιλώ δεν είναι σύμφωνη με την 

πραγματικότητα, έτσι; 

~ (Εδώ θα επιβεβαιωθεί) 

- Από αυτό που λέτε: κάτι θεωρητικά δεν είναι σωστό, αν δεν ταιριάζει στην 

πρακτική, έτσι; 

~ (Και πάλι υπάρχει επιβεβαίωση εδώ) 

- Ας συζητήσουμε λοιπόν τι είναι λάθος στη θεωρία που παρουσιάζεται. 

Σε αυτό το σημείο, είναι δυνατά δύο σενάρια: είτε μετά από μια τέτοια λογική, 

ο συνομιλητής μας χάνεται ή πηγαίνει στον τομέα των θεωρητικών 

θεωρήσεων στον οποίο ο εκπαιδευτής είναι πιο ικανός. 

Αυτές οι λύσεις είναι χρονοβόρες αλλά λειτουργούν. Υπό την προϋπόθεση ότι 

ο εκπαιδευτής είναι καλά προετοιμασμένος όσον αφορά το περιεχόμενο. 

 

Συμμετέχων "Όλοι, πάντα, ποτέ" 

Στην πολωνική γλώσσα, υπάρχουν οι λεγόμενοι γενικοί ποσοποιητές: "όλοι", 

"πάντα", "ποτέ", "κανένας", "κανείς". Αμφισβητούν την πραγματική συζήτηση 

επειδή δρουν με υψηλό βαθμό γενικότητας. Αν η ομάδα εκπαίδευσης 

περιλαμβάνει έναν συμμετέχοντα που χρησιμοποιεί τακτικά αυτό το νούμερο, 

καλό θα ήταν να αναφερθεί η δήλωση του λέγοντας «όλοι θα πεθάνουμε» και 

στη συνέχεια να προσθέσουμε ένα αίτημα για να αποφύγουμε αυτό το είδος 

φράσεων κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποδοτική επικοινωνία. 

 

Συμμετέχων «το βήμα των ανθρώπων» 

Αυτός ο τύπος συμμετέχοντος χρησιμοποιεί γενικούς ποσοτικούς 

προσδιοριστές που μιλούν για λογαριασμό ολόκληρης της ομάδας κατάρτισης 

και - όπως είναι ήδη γνωστό - εμποδίζει το έργο. Οι εκφράσεις που 

χρησιμοποιούνται από την «πλειοψηφία του λαού» είναι: «γιατί όλοι μας», 
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«κανείς από εμάς». Σε αυτή την περίπτωση, η διατύπωση θα βοηθήσει: 

«Καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η γνώμη σας, ζητήστε από άλλους να έχουν την 

ίδια γνώμη σε αυτό το θέμα». Εάν αυτή η λύση δεν έχει αποτέλεσμα, τότε 

αξίζει να ζητήσετε από την ομάδα άμεσα: "Είναι καλή πρακτική κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης να μιλάτε για λογαριασμό σας. Παρακαλώ, ας 

αποφύγουμε τις εκφράσεις: όλοι μας, καθένας μας και τα παρόμοια" 

 

Και τελικά, το παιχνίδι "ναι αλλά" 

Ενδέχεται να εμφανιστεί ένας συμμετέχων στην ομάδα κατάρτισης, ο οποίος 

θα ξεκινήσει την ομιλία του με τη φράση "ναι, αλλά". Είναι μια δύσκολη 

κατάσταση επειδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν ο συνομιλητής είναι ο 

αντίπαλος ή ο συνήγορος μας. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι μια καλή 

κίνηση για να μεταφράσετε εκ νέου το θέμα, διότι σας δίνει την ευκαιρία να 

παίξετε ξανά με "ναι, αλλά". Η καλύτερη διέξοδος είναι να ζητήσετε από τον 

συμμετέχοντα να αλλάξει "ναι, αλλά" σε ένα πιο κατάλληλο "όχι, γιατί". Εάν 

μια τέτοια πασαρέλα δεν φέρνει αποτελέσματα και ο συμμετέχων εξακολουθεί 

να χρησιμοποιεί αυτή τη μορφή άρνησης, αξίζει να αποκαλυφθεί η στρατηγική 

του συμμετέχοντα, να το ονομάσουμε ένα παιχνίδι και να εξηγηθεί ο 

μηχανισμός του: «Στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν πολλά 

παιχνίδια που εμποδίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία. Ένα από αυτά 

είναι το παιχνίδι "ναι, αλλά" εξαρτάται από το γεγονός ότι δεν έχει σημασία τι 

λέει ένα μέρος, το άλλο θα απαντήσει "ναι, αλλά", πράγμα που καθιστά 

αδύνατη την επίτευξη συμφωνίας. μου απάντησαν με αυτό τον τρόπο, 

προτείνω να αλλάξουμε όλοι "ναι, αλλά" στο "όχι, γιατί" όταν έχουμε κάποιες 

επιφυλάξεις ". 

Μια τέτοια κατάσταση ονομάζεται δεδομένη συμπεριφορά, είναι επίσης ένα 

μήνυμα για όλους: "Γνωρίζω τέτοιες τεχνικές, ξέρω τι προσπαθείτε να 

πολεμήσετε μαζί μου", είναι ένας καλός τρόπος να αποδυναμωθεί η ώθηση 
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του "εισβολέα". Αξίζει να θυμηθούμε ότι "ναι, αλλά" έχει τις δικές του 

παραλλαγές: "ναι και όχι", "βασικά ναι, αλλά ...", "ναι, αν και ...". 

 

 

  

 

Οι πιο ενοχλητικοί και συνηθέστεροι τύποι των συμμετεχόντων 

παρουσιαστηκαν παραπάνω αλλά όχι όλοι. Είναι πιθανό ένας συμμετέχων 

να παρουσιασει περισσότερους από έναν τύπο συμπεριφοράς. Οι 

συμμετέχοντες μπορεί επίσης να παρεμβαίνουν σε συνεχείς συνομιλίες και   

να μην πειθαρχούν.  

 

Περιλήψη  



72 

Μέθοδοι για να διαχειριστείς δύσκολες 
καταστάσεις 

Αυτή η υποενότητα είναι ένα είδος σύνοψης όλων των μεθόδων που 

αναφέρονται μέχρι τώρα και προσθέτει μερικές νέες προτάσεις για την 

επίλυση ενοχλητικών καταστάσεων. 

 

1. Αλλαγή της γνωστικής προοπτικής 

 Αυτή η μέθοδος αναφέρεται στις αξίες των συμμετεχόντων. Πρόκειται για 

αντανάκλαση. Οι συμμετέχοντες που εξετάζουν την κατάσταση της κατάρτισης 

από την οπτική γωνία της ζωής, την προσωπική τους ανάπτυξη, την 

προσεγγίζουν πιο σοβαρά, συμμετέχουν στη διαδικασία, εστιάζουν 

περισσότερο στο μεταδιδόμενο περιεχόμενο. Αυτή η μέθοδος είναι επίσης 

σωστή για ηθικούς λόγους. Με τη χρήση του, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει μια 

πολύ υποκειμενική προσέγγιση στους συμμετέχοντες, δεν τίθεται ζήτημα 

οποιουδήποτε χειρισμού. Χάρη σε αυτό, δεν δημιουργεί διλήμματα, τα οποία 

δεν μπορούν να ειπωθούν για άλλες μεθόδους που περιγράφονται 

παρακάτω. 

2. Υποστήριξη ομάδας 

Αυτή η μέθοδος λειτουργεί καλά όταν θέλετε να αποφύγετε μια ανοικτή 

σύγκρουση με έναν δύσκολο συμμετέχοντα. Αντί να μπαίνει σε μια λεκτική 

σύγκρουση μαζί του, είναι καλύτερο να ζητά τη γνώμη της ομάδας. Ρωτήστε τι 

σκέφτεται για τους ισχυρισμούς ή τις συμπεριφορές του. Τα πλεονεκτήματα 

αυτής της μεθόδου είναι η ενεργοποίηση της υπόλοιπης ομάδας, 

αποφεύγοντας την ανοικτή αμφισβήτηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, 

πληροφορίες σχετικά με τη θέση του δύσκολου συμμετέχοντος και γενικές 

πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των δυνάμεων στην ομάδα. 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να ξεχάσει την 

καταστροφική δύναμη της ομάδας. θα πρέπει να προφυλάξει την αξιοπρέπεια 
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όλων των συμμετεχόντων και, αν χρειαστεί, να υπερασπιστεί έναν άνθρωπο ο 

οποίος ήταν απλώς ο αντίπαλός του λίγο πριν. Δεν επιτρέπεται η χρήση 

αυτής της μεθόδου για να εκδικηθείς έναν  συμμετέχοντα που σου ‘κάτσε στο 

σβέρκο. Αυτή η μέθοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτόματα και χωρίς 

αντανάκλαση. 

3. Κούνια 

Πιο αποτελεσματική από την "υποστήριξη ομάδας", αλλά η μέθοδος "swing" 

είναι περισσότερο αμφισβητήσιμη ηθικά. Συνίσταται στην εφαρμογή στον 

δύσκολο συμμετέχοντα εναλλάξ αρνητικών και θετικών ενισχύσεων. Συνήθως 

η συνέπεια μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης είναι μια αλλαγή στάσης από 

αρνητική σε θετική. Ας αναλύσουμε τη διαδικασία χρήσης αυτής της μεθόδου: 

Η προσοχή του εκπαιδευτή επικεντρώνεται γύρω από έναν δύσκολο 

συμμετέχοντα. Ο ηγέτης προσπαθεί να συλλάβει τις λανθασμένες δηλώσεις 

και συμπεριφορές του, δίνοντάς του την ευκαιρία να επικρίνει τον 

συμμετέχοντα και ακόμη και να τον γελοιοποιεί. Στη συνέχεια πικρίνει τα λάθη 

και επαινεί τις καλές παρατηρήσεις του δύσκολου συμμετέχοντος - για μια 

αλλαγή. Χάρη στην εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής, θα έχουμε διάφορα 

αποτελέσματα. Ο "αντίπαλος" μας γίνεται λίγο συγκεχυμένος επειδή δεν 

γνωρίζει τι είδους μήνυμα (έπαινος ή επίπληξη) θα λάβει. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα το γεγονός ότι ελέγχει περισσότερο τη συμπεριφορά του και τα 

επιχειρήματά του / της γίνονται πραγματικότητα. Εάν, στο τέλος της 

εκπαίδευσης, οι θετικές ενισχύσεις αυξάνονται με τον κατάλληλο ρυθμό, ένας 

τέτοιος συμμετέχων θα αλλάξει από έναν "εχθρό" σε έναν σύμμαχο. Αυτή η 

μέθοδος, αν και είναι πολύ αποτελεσματική, απαιτεί εξαιρετική ευαισθησία, 

προσοχή και επαγρύπνηση, διότι μπορεί να βλάψει άλλους ανθρώπους. 

4. Βοήθεια για περιστάσεις  

Είναι όλα έντυπα που βοηθούν να αποκαλύψουν τους μηχανισμούς των 

δύσκολων συμμετεχόντων. Είναι καλύτερο να έχετε τόσα αντίγραφα αυτών 
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των υλικών όσο υπάρχουν συμμετέχοντες. Όταν ένας από αυτούς αρχίζει να 

χρησιμοποιεί συστηματικά τις εκφράσεις από τους μηχανισμούς που 

παρεμποδίζουν την επικοινωνία, μπορεί κάποιος να σταματήσει την πορεία 

της εκπαίδευσης και να αναφερθεί στην υπάρχουσα κατάσταση. 

 

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

Οι δολοφόνοι της υγειούς 

συζήτησης  
Οι δολοφόνοι των ιδεών 

Π
Α

Ρ
Α

Δ
Ε

ΙΓ
Μ

Α
Τ
Α

 

 

Βήμα ανθρώπων: 

 „επειδή είμαστε όλοι”, 

 „κανείς από εμάς ποτέ” 

 

Ναι , αλλά: 

 „ναι και όχι”,  

 „βασικά ναι, αλλά…”  

 „ναι, παρόλο...”. 

  

 

 Δεν θα το δεχτούμε 

 Στη Δύση έχουν από καιρό 

υποχωρήσει 

 Είμαστε πολύ μικρόι για αυτό 

 Είμαστε πολύ ειδικοί για μια 

τέτοια λύση 

 Ανακαλύφθηκε σίγουρα από 

καθηγητή διάνοια 

 Δεν μπορεί να λειτουργήσει 

 

Κάτω από το σύνθημα «Δολοφόνοι της υγιούς συζήτησης», τοποθετήθηκαν οι 

προηγούμενοι μηχανισμοί του "βήμα του λαού" και το παιχνίδι "ναι, αλλά", 

ενώ "Οι δολοφόνοι των ιδεών" είναι όλες εκείνες οι φράσεις που εμποδίζουν 

την εργασία και  που στοχεύουν στη δημιουργία νέων λύσεων. 

5. Πάρτε τον έλεγχο κάνοντας ερωτήσεις  

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο συμμετέχων δεν κρύβει τις επιφυλάξεις και 

επικρίνει το περιεχόμενο που του παρουσιάζουμε. Οι ικανές ερωτήσεις 

προκαλούν την επίλυση της κατάστασης και βοηθούν τους συμμετέχοντες να 

καταλήξουν στα σωστά συμπεράσματα. Το παράδειγμα της ανάληψης 

ελέγχου θέτοντας ερωτήσεις απεικονίζεται καλά από τη συζήτηση με τον 
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συμμετέχοντα «η θεωρία και η  ζωή» στην προηγούμενη υποενότητα. 

 6. Φαινομενική ανταπόκριση  

Αυτή η μέθοδος λειτουργεί καλά όταν ένας συμμετέχων κάνει μια δύσκολη ή 

απερίσκεπτη ερώτηση και η απάντηση απαιτεί υπερβολικό χρόνο ή δεν 

θέλουμε να απαντήσουμε αναγκαστικά σε αυτή την ερώτηση. Σε αυτήν την 

περίπτωση, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια προφανή απάντηση. 

Αναφέρεται στην ερώτηση που έθεσε ο συμμετέχων, αλλά δεν δίνει 

συγκεκριμένη απάντηση. Η ομάδα επικεντρώνεται στην ιστορία του 

εκπαιδευτή και στην κατανόηση της διάτρησης, συνήθως σταματά με μια 

τέτοια "εξήγηση".  

7. Ζωή  

Αυτές είναι έτοιμες φράσεις που μεταβάλλουν το χρόνο σε απάντηση στο 

πρόβλημα. Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία 

από τις παρακάτω φράσεις: "Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ περίπλοκο για να 

το εξηγήσω τώρα" "Είναι θέμα για άλλη συνάντηση" "Θα το συζητήσουμε 

άλλη μια φορά" Όπως υποδηλώνει το όνομα, χρησιμοποιούμε αυτή τη 

μέθοδο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, επειδή πολύ συχνά χρησιμοποιείται 

υπονομεύει την εξουσία του εκπαιδευτή. Αξίζει να το θυμόμαστε. 

 8. Καταργήστε τις αντιρρήσεις των συμμετεχόντων  

Συχνά, οι συμμετέχοντες έχουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την πορεία, 

το περιεχόμενο και τις μεθόδους κατάρτισης. Είναι καλό να έχετε εργαλεία 

που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τέτοιες καταστάσεις. Ανεξάρτητα 

από την επιλογή του εργαλείου που χρησιμοποιούμε, η αντίδρασή μας 

πρέπει να είναι άμεση. 

 

Α. Κάνοντας για αργότερα  
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Όσο πιο γρήγορα αντιδράμε στην αποδοκιμασία των συμμετεχόντων, τόσο το 

καλύτερο, αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει να δώσετε μια άμεση 

απάντηση. Όπως έγινε στο ακόλουθο παράδειγμα: - Η λύση αυτή είναι πολύ 

δύσκολη για καθημερινή χρήση. ~ Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να φαίνεται 

περίπλοκο, θα εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό. Τώρα, ας αναλύσουμε ποια 

είναι τα οφέλη από την υλοποίηση μιας τέτοιας λύσης, είναι όλα καλύτερα και 

όχι χειρότερα. 

 Β. Αντικατάσταση της ερώτησης  

Είναι πιο δύσκολο να καταπολεμήσουμε τις αντιρρήσεις των συμμετεχόντων 

παρά να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Επομένως, όποτε είναι δυνατόν, αξίζει 

να μετατραπούν οι κατηγορίες των συμμετεχόντων σε ερωτήσεις. Για 

παράδειγμα: "Οι μέθοδοι μας έχουν λειτουργήσει μέχρι τώρα. ~ 

Καταλαβαίνω, σε αυτή την περίπτωση πιθανότατα θέλετε να μάθετε γιατί οι 

προτεινόμενες μέθοδοι μπορούν να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικές; -Ναί.  

Γ. Μπουμερανγκ 

 Μερικές φορές οι επιφυλάξεις των συμμετεχόντων μπορούν να γίνουν τα 

κύρια πλεονεκτήματα, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: - Αυτή η 

εκπαίδευση είναι πολύ μεγάλη. Με όλη την ευαισθητοποίηση, έχουμε 

προγραμματίσει τόσο πολύ χρόνο για να μάθουμε διεξοδικά το θέμα που θα 

συζητηθεί. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου προέρχεται από τη χρήση 

αυτού που πήραμε από τον συμμετέχοντα. Ωστόσο, απαιτεί γρήγορη 

αντίδραση και λάμψη.  

Δ. Αλλάξτε τη βαθμολογία στη γνώμη  

Σε ένα από τα προηγούμενα υποκεφάλαια αναφέρθηκε πόση ζημιά στην 

επικοινωνία φέρνουν οι βαθμοί. Για καλύτερη επικοινωνία, αξίζει να τα 

ανταλλάξετε για απόψεις και στη συνέχεια να μην συμφωνείτε με αυτά. Όπως 

και στο παρακάτω παράδειγμα: 
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 - Ξέρετε μόνο τις θεωρίες, η πρακτική είναι περίεργη σε σας.  

- Είναι λυπηρό που το νομίζετε έτσι (ανταλλαγή απόψεων), αλλά δεν μπορώ 

να συμφωνήσω μαζί σας γιατί έχω διαφορετική άποψη για αυτό το θέμα (δική 

μου γνώμη).  

Ε. Αποκαλύψτε τη φράση   

Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που "καλούνται να απαντήσουν 

άμεσα", χάνουν την εμπιστοσύνη, συχνά υποχωρούν ή υποβαθμίζουν αυτό 

που είπαν νωρίτερα. Αν θέλετε να τα αντιμετωπίσετε, πρέπει πρώτα να 

προκαλέσετε στον συμμετέχοντα να εκφράσει άμεσα την άποψή του και μόνο 

τότε να αντιμετωπίσει την κριτική με μια από τις παραπάνω μεθόδους. 

 

   

 
Οι δυσκολίες στην εκπαίδευση είναι μια πολύ αγχωτική στιγμή για τους 

εκπαιδευτές. Απαιτεί γρήγορη αντίδραση, λάμψη, καλή γνώση των 

αντιδράσεων των ανθρώπων σε καταστάσεις και φαινόμενα. Ωστόσο, αυτές 

είναι αναπόφευκτες καταστάσεις στις οποίες ο εκπαιδευτής πρέπει να μάθει 

να ασχολείται. Ας ελπίσουμε ότι η ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου και 

ολόκληρου του βιβλίου θα είναι χρήσιμη. 

Περίληψη 
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Αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο του εγχειριδίου για τους εκπαιδευτές. Στο 

σημείο αυτό θα παρουσιαστεί βήμα προς βήμα ολόκληρο το πρόγραμμα 

κατάρτισης. Από αυτό που αξίζει να κάνετε πριν μπείτε ακόμη στην αίθουσα 

εκπαίδευσης μέχρι να λάβετε ανατροφοδότηση σχετικά με την εκπαίδευση. 

Κάποιες συμβουλές μπορεί να φαίνονται πολύ προφανείς, αλλά όπως λένε: 

το πιο σκοτεινό κάτω από το φανάρι. Ελπίζουμε ότι μετά την ανάγνωση 

αυτού του κεφαλαίου όλες οι αμφιβολίες να επιλυθούν. 

Τι να κάνετε μερικές ημέρες πριν;  

 Μάθετε ποιον θα εκπαιδευσετέ. Πόσοι άνθρωποι θα υπάρξουν; Ποια θα 

είναι η σύνθεση της ομάδας, μόνο γυναίκες ή άνδρες, ή ίσως και 

ανάμειξη; Πόσο χρονών θα είναι? 

  Προετοιμαστείτε για τη διδασκαλία όχι μόνο ως προς το θέμα 

(ουσιαστικό) αλλά και ως οργανωτικό - είναι απαραίτητο ένα σενάριο ή 

περίγραμμα του κύκλου κατάρτισης. Ακριβώς όπως τα εκπαιδευτικά 

υλικά. 

Τι να κάνετε την προηγούμενη μέρα; 

 Ελέγξτε την πληρότητα των υλικών, προετοιμάστε τα. Θα αποφύγετε 

την αγχωτική σκέψη ότι κάτι μπορεί να λείπει. Χάρη σε αυτό, θα 

υπάρξει επίσης μια κατάσταση όπου, για παράδειγμα, θα θέλετε να 

δώσετε "βοήθεια " στους συμμετέχοντες και θα έχετε αντίγραφο. 

  Ετοιμάστε ρούχα. Αυτή η συμβουλή μπορεί να φαίνεται ασήμαντη 

μέχρι να ξυπνησετε αργά και να βιάζεστε με αποτέλεσμα να μη 

μπορείτε να ολοκληρώσετε το ρούχο σας. (Φυσικά, δεν ευχόμαστε να 

τύχει σε κάνεναν, αλλά ξέρετε πώς είναι, ένας υπνάκος, το τηλέφωνο 

που έπεσε στην άλλη πλεύρα και η πρωινή κρίση είναι έτοιμη).  

Πως να εφαρμόσετε όλα αυτά στήν 

πράξη, αυτός  είναι ο εκπαιδευτής εν δράση! 
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Επιλέξτε τα ρούχα ανάλογα με το κοινό. Δεν σας συμβουλεύουμε να 

φορέσετε χαλαρά παντελόνια και ένα φούτερ με κουκούλα ή ένα μίνι 

φόρεμα και πολύχρωμα καλσόν για μια συνάντηση με τους νέους. 

Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να αντέξετε οικονομικά μια 

ελαφρώς λιγότερο επίσημη εμφάνιση. 

 Χαλαρώστε. Ζούμε συνεχώς κάτω από στρες και λίγοι έχουν χρόνο να 

ξεκουραστούν ή να χαλαρώσουν. Βρείτε τουλάχιστον μισή ώρα για να 

«συντονιστείτε» πριν από την πρόκληση του αύριο. 

Την ημέρα της εκπαίδευσης: 

 Φάτε πρωινό, θα χρειαστεί ένα μέρος της ενέργειας το πρωί επομένως 

ένας καφές και ένα άδειο στομάχι δεν είναι σωστό. Και αν είστε το είδος 

του ατόμου που το πρωί δεν είναι σε θέση να φάει τίποτα, πάρτε το 

πρωινό μαζί σας. Ένας άνθρωπος μπορεί να ακούει τις σκέψεις του 

καλύτερα όταν δεν πνίγονται στο στομάχι του.  

 Ξεκινήστε τη φωνή σας. Κάντε μερικές ασκήσεις για την εκπομπή της 

φωνής (παράδειγματα, θα βρείτε στο τρίτο κεφάλαιο), μερικές από τις 

οποίες μπορείτε να κάνετε πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι. 

 Έξοδος νωρίτερα. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται να μετακινηθείτε με 

δικό σας μέσο ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η πρόωρη έξοδος δεν 

θα επιτρέψει ακόμη και μια μικρή κυκλοφοριακή συμφόρηση ή μια 

βλάβη, να διαταράξει την ηρεμία σας. 

Λίγο πριν την εκπαίδευση: 

 Άφιξη εκ των προτερων. Πόσο? Εξαρτάται, αν είναι μια εκπαίδευση σε ένα 

μέρος που δεν ξέρετε, είναι καλό να είστε περίπου μια ώρα νωρίτερα. 

Γιατί; Θα είναι η ώρα σας να εξοικειωθείτε με το αντικείμενο, να βρείτε ένα 

δωμάτιο, τουαλέτα ή χώρο για καπνιστές. Επιπλέον, θα οργανώσετε 

ήρεμα τον χώρο εκπαίδευσης, θα βάλετε πάγκους και καρέκλες, θα 

ελέγξετε αν ο εξοπλισμός που απαιτείται για τα μαθήματα είναι εκεί και 
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λειτουργεί και, εάν είναι απαραίτητο, θα υπάρχει χρόνος για επέμβαση ή 

σχέδιο b. Εάν πρόκειται για εξωσχολική εκπαίδευση, καλό είναι να 

φτάσετε ένα βράδυ πριν, "να κάνετε αναγνώριση του χώρου", να 

προετοιμάσετε τον εξοπλισμό ή να οργανώσετε υποκατάστατα και, ως 

έσχατη λύση, να αναδιαμορφώσετε την εκπαίδευση στις υπάρχουσες 

συνθήκες. 

  Πάρτε 3 βαθιές αναπνοές. Εάν έχετε στρες, μια βαθιά αναπνοή είναι ένα 

μήνυμα στον εγκέφαλο ότι όλα είναι ωραία και μπορείτε να είστε ήρεμοι. 

Εάντο κάνετε, θα παράσχετε στο σώμα πρόσθετες ποσότητες οξυγόνου, 

θα είστε ευγνώμονες γι 'αυτό! 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης:  

 Ξεκινήστε με ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι είστε καλά 

οργανωμένοι. Ωστόσο, αν θέλετε να περιμένετε για τους 

καθυστερημένους, ευχαριστήστε όσους έφτασαν εγκαίρως και ρωτήστε 

εάν συμφωνούν.  

 Χαιρετίστε. Παρουσιάστε τον εαυτό σας και πείτε λίγα λόγια για τον εαυτό 

σας. Δεν πρόκειται να καυχηθείτε για το πόσο θαυμάσιος είστε (αν και 

μάλλον είστε), αλλά οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν με ποιον έχουν να 

κάνουν. Τρεις προτάσεις είναι πραγματικά αρκετές, αφήστε τον εαυτό σας 

ελεύθερο (αλλά μην υπερβάλετε), αφήστε τους ανθρώπους να εμπλακούν  

στην κατάστασή. Οι άΆνθρωποι αρέσουν άτομα που είναι παρόμοια με 

αυτά.  

 Ορίστε τους κανόνες. Ως οικοδεσπότης της συνάντησης, καθορίστε τους 

κανόνες που ισχύουν για αυτήν. Εάν υπάρχει χρόνος γι 'αυτό, είναι καλό 

να επεξεργαστούμε αυτούς τους κανόνες μαζί με την ομάδα. Και στις δύο 

περιπτώσεις, είναι πολύ σημαντικό να καταγράψουμε αυτούς τους 

κανόνες. 



81 

 Παρουσιάστε το πρόγραμμα και τους στόχους. Αυτό δίνει στους 

συμμετέχοντες μια αίσθηση ασφάλειας. Θα είναι σε θέση να 

παρακολουθούν το πού είναι η εκπαίδευση και τι τους περιμένει. 

 Εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με το υποθετικό σενάριο.  

  Προσαρμόστε τη γλώσσα ανάλογα με το κοινό. Χρησιμοποιήστε 

κατανοητές φράσεις. Αποφύγετε τα γλωσσικά λάθη, χρησιμοποιήστε το 

μοντέλο μεταφραστικής γλώσσας. Αυτά τα θέματα περιγράφονται στο 

τρίτο κεφάλαιο.  

 Θυμηθείτε ότι το σώμα σας στέλνει επίσης μηνύματα. Οι χειρονομίες θα 

σας βοηθήσουν να επισημάνετε τι πρέπει να επικοινωνήσετε και ο 

σωστός τόνος και η ένταση θα κάνουν την ιστορία σας πιο ενδιαφέρουσα.  

 Να θυμάστε ότι αυτό που πρέπει να γνωστοποιήσετε στους 

συμμετέχοντες δόθηκε σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στο 

πρώτο κεφάλαιο.  

  Συζητήστε κάθε άσκηση. Ακόμα κι αν υποτίθεται ότι είναι μια πρόταση. 

Ακούστε τι σκέφτεται η ομάδα, ίσως έχετε διαφορετικές αντιλήψεις. 

 Ασυνήθιστοι συμμετέχοντες. Κάνετε κάτι που είναι απροσδόκητο, θα τους 

κάνει να ζωντανεύουν και η εκπαίδευση θα μείνει στη μνήμη. 

 Ενεργοποιήστε την ομάδα. Δώστε ερωτήσεις, δείξτε τον εαυτό σας αν 

είναι δυνατόν – δώστε δουλειά σε μικρότερες ομάδες 

 Να είστε ανοικτοί στις προτάσεις των συμμετεχόντων. Εάν κάποιος έχει 

οποιεσδήποτε αντιρρήσεις, αφού διαβάσετε το τέταρτο κεφάλαιο 

γνωρίζετε ήδη πώς να το αντιμετωπίσετε. Κάνετε κάτι εντελώς αντίθετο, 

πλησιάζετε στον συμμετέχοντα και εφαρμόζετε ήρεμα τον πιο κατάλληλο 

τρόπο αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. 

Μετά την εκπαίδευση: 
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 Λάβετε σχόλια. Αυτό είναι σημαντικό επειδή οι συμμετέχοντες μαθαίνουν 

την πορεία, αλλά και εσείς. Είναι καλό να ξέρετε τι ήταν καλό και τι πρέπει 

να βελτιώσετε, τι σας άρεσε και τι μπορείτε να βελτιώσετε. 

  Εκτιμήστε και ευχαριστήστε τους για το χρόνο τους. 

 Πείτε αντίο στους συμμετέχοντες ακόμη και αν κάποιος έχει επιφυλάξεις. 

 Αφήστε μια καλή εντύπωση. Όχι μόνο στους συμμετέχοντες στην 

κατάρτιση, αλλά και στους διοργανωτές. 

 Επιστρέψτε στο σπίτι με μια αίσθηση καλής εργασίας. 
 

Καλή επιτυχία! 
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