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Δομή της μαθησιακής ενότητας 

 

Αριθμός Module 1 A 

Τίτλος του module 

Ανάπτυξη της ηγεσίας των εκπαιδευτικών 
 

Ο ρόλος των ηγετών μεταξύ των εκπαιδευτικών 

Καθορισμός των ευθυνών του αρχηγού του δασκάλου 

Τύποι ρόλων 

 

Θέμα/ σύντομη 

περιγραφή  

Οι στόχοι της ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι αναγνώστες με 

την εικόνα του ηγέτη: ποιος είναι, τι σημαίνει ο επίσημος και 

άτυπος ηγέτης, πώς και πού μπορούν να διαμορφωθούν ηγετικές 

δεξιότητες. 

Η ιδέα της ηγεσίας συνδέεται στενά με αυτή ενός επαγγελματία με 

ηθικές, ηθικές αρχές, ικανές να πείσουν τους άλλους για τη 

δικαιοσύνη της συμπεριφοράς του, αλλά και να τους εμπνεύσουν, 

μέσω των αξιών που προωθεί. 

Μια άλλη ιδέα είναι ότι για τους ρόλους που πρέπει να 

διαδραματίσει ο ηγέτης στην ομάδα των εκπαιδευτικών, ώστε να 

είναι σε θέση να περιγράψει τις ευθύνες που σχετίζονται με κάθε 

ρόλο. Αυτό οφείλεται στην ηθική και ηθική απόδοση και στους 

ρόλους που διαδραματίζει ο ηγέτης, πρέπει να χτίσει την ομάδα 

των υποστηρικτών, προκειμένου να αναπτύξει τον ηγετικό του 

κύκλο. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πρότυπα του ηγέτη του 

δασκάλου: οι ιδιότητες που πρέπει να αναπτύξετε για να γίνετε 

ηγέτης, τα βήματα και οι τρόποι που πρέπει να ακολουθήσετε για 

να καταλάβετε μια επίσημη ή / και άτυπη ηγετική θέση. Επίσης, 

προβλέπονται οι συγκεκριμένοι τρόποι ανάπτυξης των ηγετικών 

δεξιοτήτων, των ηθικών κανόνων και της ηθικής συμπεριφοράς του 

ηγέτη. Παραδείγματα καλών πρακτικών έρχονται για να 

διευκολύνουν την κατανόηση και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

της επιθυμητής ηγετικής συμπεριφοράς. 

Αυτή η ενότητα θα δημιουργήσει, μέσω των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων, μια δυναμική εμπειρία που οι συμμετέχοντες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την αυτο-ανάπτυξή τους, 

προκειμένου να συγκεντρώσουν χαρακτηριστικά ηγέτη που θα 

ωφελήσουν περαιτέρω τη σχολική κοινότητα στην οποία ανήκουν. 
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Ομάδες στόχων  

Στην εκπαιδευτική ενότητα θα συμμετέχουν: 

 

Δάσκαλοι Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου 

Διευθυντές σχολείου 

Σχολικοί σύμβουλοι και άλλοι ειδικοί στην εκπαίδευση 

Ερευνητές εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών 

Λήψη αποφάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα 

 

στόχος εκπαιδευτικός  

Στο τέλος της δραστηριότητας, όλοι οι μαθητές: 

- Γνωρίστε το προφίλ lider? 

- κατανοήστε τη διαφορά μεταξύ επίσημου και άτυπου ηγέτη. 

- να αποκρυπτογραφήσουν τους τρόπους με τους οποίους να 

εκπαιδεύσουν τις ηγετικές τους ιδιότητες · 

- απόκτηση των στοιχείων της ηθικής και της ηθικής στην 

εκπαίδευση · 

- θα διαφοροποιήσει τους ρόλους που μπορεί να διαδραματίσει ο 

αρχηγός των εκπαιδευτικών. 

- αναλάβει τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβει ο αρχηγός του 

εκπαιδευτικού · 

- να είναι σε θέση να οικοδομήσουν ηγεσία με οπαδούς · 

- Βρείτε καλές πρακτικές στην ηγεσία των εκπαιδευτικών. 

 

          Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να κατανοήσει και να 

αναλάβει τους ρόλους που διαδραματίζει ένας εκπαιδευτικός 

ηγέτης στη σχολική κοινότητα. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

λειτουργούν άμεσα, αλλά και διακριτικά, στην οικοδόμηση της 

κατανόησης των ρόλων, έχοντας επίγνωση των ξεχωριστών 

αποχρώσεών τους, αλλά και της συγχώνευσης τους στην 

παγκόσμια ποιότητα του ηγέτη. 

           Οι συμμετέχοντες θα εξασκήσουν δεξιότητες που θα 

υποστηρίξουν την ικανότητά τους να εκπληρώσουν ρόλους ηγέτη 

εκπαιδευτικών, όπως: 

• Ηγέτης πολλαπλών τάξεων 

• Υβριδικός δάσκαλος-ηγέτης 

• Καρέκλα τμήματος / περιεχομένου 

• Καρέκλα επιπέδου 

• Μέντορας ή προπονητής 

• Εκπαιδευτικός ειδικός / προπονητής 

• Προπονητής δεδομένων 

• Ειδικός στο πρόγραμμα σπουδών ή στην αξιολόγηση 

• Επαγγελματικός εκπαιδευτής / PLC 
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• Δάσκαλος 

• Επικεφαλής δάσκαλος 

Μία δραστηριότητα προτείνεται παρακάτω για κάθε ρόλο. 

Όνομα της συνόδου 

Ηγεσία εκπαιδευτικών  

 

Μέρος 1. Εισαγωγή. Τι 

σημαίνει να είσαι 

ηγέτης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος 2. Σύντομη 

θεωρητική παρουσίαση 

 

 

 

        Description of Learning Activities / Methods 

Ξεκινάμε τη συνάντηση με ένα ζεστό καλό και μια αμοιβαία γνώση 

και παρουσίαση και μερικές ασκήσεις για να «σπάσει ο πάγος» 

φυλλάδιο 1.1 δραστηριότητα γνωριμίας: τι να φέρεις στη 

συνάντηση  

       Ο εκπαιδευτής δίνει προφορικές πληροφορίες για το σενάριο 

εκμάθησης, ξεκινώντας με μια σύντομη περιγραφή και 

παρουσιάζοντας τους στόχους της ενότητας εκπαίδευσης. 

          

Κατάλογος των απαραίτητων εξοπλισμών και υλικών 

Για την παρουσίαση των θεμάτων είναι απαραίτητο ένας 

βιντεοπροβολέας, ένας φορητός υπολογιστής και μια οθόνη. Η 

γεωμετρία της τάξης πρέπει να επιτρέπει τη διάταξη σε ομάδες / 

ομάδες 

       Οι ομάδες χρειάζονται φυλλάδια, μολύβια, χρωματισμένα 

           

Πρόταση χρονισμού: 15 λεπτά 

     

Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

Είναι απαραίτητο να έχουμε μια ζεστή ατμόσφαιρα σε ομάδα, 

προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευόμενους να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και να αισθάνονται σε καλή διάθεση. 

  Μέρος 2          

Περιγραφή των μαθησιακών δραστηριοτήτων / μεθόδων 

         Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί μια παρουσίαση PPT σχετικά με 

την έννοια του ηγέτη, διασκορπισμένη με μικρές αλληλεπιδράσεις, 

όπως η απαίτηση για τους μαθητές να απαντήσουν σε μια σχετική 

ερώτηση. 

 

 

Κατάλογος των απαραίτητων εξοπλισμών και υλικών 

Προβολείς βίντεο και ηγέτες εκπαιδευτικών παρουσίασης Power 

Point 

Όργανα γραφής, φύλλα 
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Μέρος. 3. Ποιες είναι 

οι διαφορές μεταξύ 

επίσημου και άτυπου 

ηγέτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόταση χρονισμού: 30 λεπτά 

 

Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

         Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, είναι απαραίτητο να 

προσέχετε τα σχόλια που παρέχονται από τους εκπαιδευόμενους, 

για να είστε σίγουροι ότι κατανοούν και συμφωνούν με τις 

παρουσιαζόμενες ιδέες. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να 

κάνουν ερωτήσεις και να σχολιάζουν. 

Είναι εύκολο να αρχίσετε να ρωτάτε τους εκπαιδευόμενους για το 

τι και ποιος είναι ηγέτης, εάν θεωρούν τους εαυτούς τους ηγέτες. 

Θα συμπληρώσουν το εγχειρίδιο 1.2 Άσκηση αυτοαξιολόγησης. 

Υπάρχουν απαραίτητα 5 λεπτά και στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι 

καλούνται να απαντήσουν σε αυτό που βρήκαν. Και πάλι, μετά την 

ερώτηση, είναι απαραίτητο να περιμένετε 10-15 δευτερόλεπτα πριν 

ζητήσετε εθελοντές ή να καλέσετε έναν τυχαία επιλεγμένο μαθητή 

για να απαντήσετε. 

        Αφού ο μαθητής απαντήσει στην πρώτη ερώτηση, καλέστε 

έναν άλλο για να βρείτε μια άλλη απάντηση ή παράδειγμα. Εάν η 

πρώτη απάντηση δεν ήταν απολύτως ακριβής, μπορείτε να 

προσκαλέσετε έναν άλλο μαθητή να παράσχει περαιτέρω 

διευκρινίσεις σχετικά με την απάντηση του πρώτου μαθητή (π.χ. 

"κυρία X, τι πιστεύετε γι 'αυτό - θα συμφωνούσατε;"). 

         Ο εκπαιδευτής θα είναι πάντα ήρεμος, φιλικός χωρίς σχόλια 

και ειρωνικές απαντήσεις 

 

Μέρος 3 

          Περιγραφή των μαθησιακών δραστηριοτήτων / μεθόδων 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να κληθούν να προσδιορίσουν τις 

διαφορές μεταξύ του επίσημου και του άτυπου ηγέτη ή να 

συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις 

που αναφέρονται στο κείμενο (ες). 

Μετά από μια σύντομη συζήτηση για το θέμα, οι εκπαιδευόμενοι 

θα λάβουν μια υπόθεση μελέτης για συζήτηση (φυλλάδιο αρ. 5 

Περίπτωση μελέτης Άτυπη ηγεσία) 

         

Κατάλογος των απαραίτητων εξοπλισμών και υλικών 

Φυλλάδια 1.2 για κάθε συμμετέχοντα 

Προβολέας και φορητός υπολογιστής, όργανα γραφής 

    

Πρόταση χρονισμού: 30 λεπτά 

                 

Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 
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Μέρος 4. 

Προσδιορισμός των 

ηγετικών ιδιοτήτων. Η 

διαδικασία απόκτησης 

ηγετικών δεξιοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα της συνόδου  

 

 

Αξιολόγηση της 

συνεδρίας 

 

 

 

         Ο εκπαιδευτής πρέπει να προετοιμάσει τις ερωτήσεις για να 

τις διατυπώσει με προκλητικό και ανοιχτό τρόπο. 

 

       Περιγραφή των μαθησιακών δραστηριοτήτων / μεθόδων 

 

Ο εκπαιδευτής προσέφερε μια υπόθεση μελέτης (Handout nr. 1.3 

Περίπτωση μελέτης) και μετά από μια σειρά ερωτήσεων, 

προσπαθεί να προσανατολίσει την προσοχή των εκπαιδευομένων, 

εξοικειωμένος με το κείμενο. Οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε προσωπικό προβληματισμό. 

       Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να κληθούν να 

"προσδιορίσουν ηγετικές ιδιότητες". Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών για να βρει τις βασικές ιδιότητες 

του εκπαιδευτικού ηγέτη (Οι κανόνες του καταιγισμού ιδεών 

πρέπει να εμφανίζονται στο ορατό μέρος). 

Στο τέλος της συνεδρίασης του καταιγισμού ιδεών συλλέγονται 

όλες οι ιδέες που συμφωνήθηκαν κατά τη φάση αξιολόγησης και 

δημιουργήστε μια αφίσα με τις ιδιότητες του ηγέτη. 

Το επόμενο βήμα είναι «πώς να τα αναπτύξετε». Ο εκπαιδευτής θα 

χρησιμοποιήσει τη μέθοδο Philips 6-6 για να συζητήσει με την 

ομάδα και να βρει τους τρόπους. 

  

       Κατάλογος των απαραίτητων εξοπλισμών και υλικών 

 

φυλλάδιο 1.3 Περίπτωση μελέτης "Είμαι απλά δάσκαλος" 

Χαρτόνι και λευκό χαρτί, χρωματιστά μολύβια 

Φυλλάδιο 1.4. Κανόνες ανταλλαγής ιδεών 

Φυλλάδιο 1.5. Philips 6-6 Συζήτηση 

 

 

Πρόταση χρονισμού: 30 λεπτά 

 

Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

       Ρωτήστε τους μαθητές για το τι και ποιος είναι ηγέτης, εάν 

θεωρούν τους εαυτούς τους ηγέτες. Αφού κάνετε την ερώτηση, 

περιμένετε 10-15 δευτερόλεπτα πριν ζητήσετε εθελοντές ή καλέστε 

έναν τυχαία επιλεγμένο μαθητή για να απαντήσετε. 

         Αφού ο μαθητής απαντήσει στην πρώτη ερώτηση, καλέστε 

έναν άλλο για να βρείτε μια άλλη απάντηση ή παράδειγμα. Εάν η 

πρώτη απάντηση δεν ήταν απολύτως ακριβής, μπορείτε να 

προσκαλέσετε έναν άλλο μαθητή να παράσχει περαιτέρω 
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διευκρινίσεις σχετικά με την απάντηση του πρώτου μαθητή (π.χ. 

"κυρία X, τι πιστεύετε γι 'αυτό - θα συμφωνούσατε;"). 

Στη συνέχεια προσφέρονται ένα κείμενο στους μαθητές και στη 

συνέχεια μια σειρά από ερωτήσεις που θα βοηθήσουν στον 

προσανατολισμό της προσοχής των μαθητών ενώ θα εξοικειωθούν 

με το κείμενο. Οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

προσωπικό προβληματισμό ή θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως 

διαδικτυακό τεστ. Οι ερωτήσεις που τίθενται και πώς 

ενθαρρύνονται οι μαθητές να ανταποκριθούν εξαρτώνται από το τι 

καλούνται να κάνουν οι μαθητές. Για παράδειγμα, εάν ζητηθεί από 

τους μαθητές να "προσδιορίσουν τις ιδιότητες ηγεσίας", ενδέχεται 

να λάβουν ερωτήσεις που επισημαίνουν σχετικά ζητήματα ή να 

προσδιορίσουν βασικές ιδιότητες σε μια ανάγνωση. 

 

Περιγραφή των μαθησιακών δραστηριοτήτων / μεθόδων 

        Στο τέλος της συνεδρίας, ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους 

εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τη δραστηριότητα σύμφωνα με 

το μοντέλο. 

 

       Κατάλογος των απαραίτητων εξοπλισμών και υλικών 

       Φυλλάδιο 1.6. Αξιολόγηση της συνεδρίας 

Χαρτόνι και λευκό χαρτί, χρωματιστά μολύβια 

 

        Πρόταση χρονισμού: 15 λεπτά 

 

          Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

Αφού όλοι συμπληρώσουν τα φύλλα, τα αποτελέσματα θα 

συγκεντρωθούν. Η περιοχή με την υψηλότερη πυκνότητα 

απαντήσεων θα αντιπροσωπεύει τα προσόντα που αποκτήθηκαν 

από την προπόνηση. 

Ο εκπαιδευτής θα καταλήξει στο συμπέρασμα και θα γνωρίσει τους 

εκπαιδευόμενους για τις συνέπειές τους 

 

Φυλλάδια 

 

Υπάρχουν διαφορετικά φυλλάδια 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. 

 

Εκτίμηση 

 

Ολόκληρη η εκπαιδευτική ενότητα θα αξιολογηθεί μέσω ενός φυλλαδίου Β 
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                                                                   MODULE 1 A 
            2018-1-PL01-KA201-050605 

 

Φυλλάδιο 1.1 

 

 

Όνομα: Δραστηριότητα γνωριμίας: Τι πρέπει να φέρω στη συνάντησηi? 

 

Υλικά:  καρέκλες 

 

Αριθμοί συμμετεχόντων: περίπου 15-20 

 

Ομάδα στόχων: Όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και άλλων 

εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

 

Απαιτούμενος χρόνος: τουλάχιστον 15 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας 

 

Προετοιμασία: Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε μια συνάντηση / 

εργαστήριο / εκπαίδευση για να δείτε πώς αισθάνονται οι συμμετέχοντες, τι μπορεί 

να είναι περισπασμούς που μεταφέρουν μαζί τους στο δωμάτιο και πόσο χαμηλό / 

υψηλό είναι το επίπεδο ενέργειας. 

 

Στόχοι: 

• έλεγχος 

• Όλοι οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα τι αντιμετωπίζουν 

οι άλλοι εκτός / πριν από τη συνάντηση 

• Κάθε άτομο θα καταλάβει ότι θα αφήσει περισπασμούς από τη ζωή του κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης / του έργου. 

 

Περιγραφή μεθόδου:  

Στήσιμο 

Να είστε σε κύκλο ή σε U, ώστε κάθε άτομο να μπορεί να βλέπει το ένα το άλλο. 

Ζητήστε από τους ανθρώπους να περάσουν λίγα λεπτά για να «κάνουν check-in» 

μόνοι τους: Πώς είναι η ενέργειά τους; Τι έχουν ασχοληθεί με εκείνη την ημέρα; Τι 

είναι στο μυαλό τους που δεν σχετίζεται με αυτήν τη συνάντηση; Αφήστε την 

επιλογή την επιλογή να περάσετε - αλλά ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να πουν 

τουλάχιστον ένα πράγμα. Εξηγήστε ότι ο σκοπός δεν είναι να εξερευνήσετε 

προσωπικές υποθέσεις ή να αποκαλύψετε μυστικά. 
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Κάθε άτομο λέει εν συντομία «πού βρίσκονται» καθώς μπήκαν στη συνάντηση. 

Π.χ. "Κοιμήθηκα αργά σήμερα και ξύπνησα τώρα. Έχω ασχοληθεί με τη 

συμπεριφορά του παιδιού μου." "Έχω ετοιμαστεί για το ταξίδι αλλά στο πίσω 

μέρος του μυαλού αρκετά πράγματα που πρέπει να κάνω"  

 

Ευχαριστείστε τους που ανοίχτηκαν στη συνάντηση. Ζητήστε τους να 

προσπαθήσουν να αφήσουν τις εξωτερικές καταστάσεις και τις σκέψεις τους κατά 

τη διάρκεια αυτής της συνάντησης. Προσκαλέστε τους να μιλήσουν περαιτέρω 

αργότερα εάν χρειάζονται υποστήριξη από άλλα μέλη της ομάδας. 

Συζήτηση 

Στο τέλος της ενότητας, ρωτήστε τους ανθρώπους εάν αυτή η εισαγωγική 

δραστηριότητα ήταν χρήσιμη και αν η ομάδα θα ήθελε να το κάνει πριν από κάθε 

συνάντηση. 

 

 

 
i https://www.sessionlab.com/methods/what-are-you-bringing-to-the-meeting 

https://www.sessionlab.com/methods/what-are-you-bringing-to-the-meeting
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Φυλλάδιο 1.2 

 

Όνομα: Άσκηση αυτοαξιολόγησης 

Υλικά: σεντόνια, μολύβια 

Αριθμός συμμετεχόντων: μεταξύ 15-20 

Ομάδα στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και άλλοι 

συμμετέχοντες στην εκπαίδευση 

Χρόνος που απαιτείται: τουλάχιστον 15 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας 

Προετοιμασία: Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις παρακάτω δηλώσεις και να 

ελέγξετε την έκδοση με την οποία συμφωνείτε 

Στόχοι: 

- να κατανοήσουν καλύτερα τις δικές τους ιδιότητες 

- να προσδιορίσουν τα σημεία της δύναμης και των αδυναμιών τους 

- για να μάθετε από πού να αρχίσετε να δημιουργείτε το προφίλ του ηγέτη 

Περιγραφή μεθόδου: 

Οι μέντορες θα λάβουν το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια θα συμπληρώσουν: 

  

Η δήλωση  

 

A 

 

B 
Ηγείται του οργανισμού μου ... 

 

1.  Επικεντρώνομαι κυρίως στα 

εξής: 
παρόν το μέλλον 

2.  Ανησυχώ ιδιαίτερα: σταθερότητα για την αλλαγή 

3.  Ανησυχώ για τα πράγματα στο 

... τρέξιμο: 
μικρός μακρύς 

4.  Οι δικοί μου στόχοι βασίζονται 

σε: 
την άμεση ανάγκη "εσωτερικό θέατρο" 

5.  Πάντα ρωτάω: "πως?" "Γιατί?" 

6.  Η θέση μου βασίζεται σε: εξουσία χάρισμα 

7.  Αντιμετωπίζοντας άλλους, 

τείνω: 
έλεγχος εξουσιοδοτώ 

8.  Ο τρόπος με τον οποίο η 

επικοινωνία τείνει: 
περίπλοκο απλότητα 

9.  Κατά τη λήψη αποφάσεων, 

συνήθως χρησιμοποιούν: 
λογική διαίσθηση 
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10.  Οι βασικές ανησυχίες μου είναι: 

 
οργανωτική  κοινωνική και οργανωτική 

      

Εάν τα περισσότερα πούλια βρίσκονται στη στήλη Β, αυτό σημαίνει ότι έχετε 

ηγετικές τάσεις. Εάν τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στη στήλη Α, αυτό 

σημαίνει ότι είστε διαχειριστής. Εάν σας συνέβη αρκετές φορές δεν ξέρετε τι να 

ελέγξετε, αυτό σημαίνει ότι έχετε και τις δύο κατευθύνσεις. Σε μια τέτοια θέση, 

υπάρχει μια ευκαιρία να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην καλή πρόοδο του 

οργανισμού σας. 
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Φυλλάδιο 1.3 

 

Όνομα: Περίπτωση μελέτης: "Είμαι απλά δάσκαλος" 

 

 

Υλικά:  Πίνακας χαρτιού και λευκό χαρτί, φύλλα, χρωματιστά μολύβια 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: μεταξύ 15-20 

 

Ομάδα-στόχος:όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και άλλων 

εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

 

Απαιτούμενος χρόνος: τουλάχιστον 15 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας 

 

Προετοιμασία:  Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις και ελέγξτε την έκδοση με την 

οποία συμφωνείτε 

Στόχος:   

- να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντών 

εκπαιδευτικών · 

- για τον προσδιορισμό των ικανοτήτων των ηγετών των εκπαιδευτικών 

- να κατανοήσουμε πώς να χτίσεις αυτές τις ιδιότητες 

 

Περιγραφή μεθόδου:  

 

Οι εκπαιδευόμενοι παραλαμβάνουν την υπόθεση μελέτης για ανάγνωση για 2-3 

λεπτά. 

«Ήρθα να επισκεφτώ αυτό το καινοτόμο γυμνάσιο, που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να 

μάθω πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αφού συμμετείχα σε έναν καθηγητή σε μια 

συνομιλία για λίγο, της ρώτησα: «Αναλαμβάνεις ηγεσία για αυτό το σχολείο; 

Σαφώς η ερώτηση χτύπησε ένα ωμό νεύρο μέσα της. Η απάντησή της έπεσε - και 

συνεχίζει να τρίβεται - ένα ωμό νεύρο μέσα μου. Το πιο σημαντικό, οι λέξεις 

αυτού του δασκάλου αναγνωρίζουν και επιδεινώνουν ένα πολύ επώδυνο μέρος στο 

επάγγελμά μας. "Είμαι απλώς δάσκαλος!" 
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Εάν η ομάδα είναι πολύ μεγάλη (περισσότερα από 6 άτομα) πρέπει να χωριστεί σε 

6. Κάθε ομάδα θα διαβάσει την υπόθεση μελέτης και στη συνέχεια θα βρει την 

απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να είσαι «απλά δάσκαλος» και «να είσαι ηγέτης 

του δασκάλου»; 

- ποιες είναι οι ιδιότητες ενός καλού ηγέτη; 

- ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένας δάσκαλος; 

- Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτές τις ιδιότητες; 

Οι απαντήσεις θα γραφτούν σε ένα χαρτόνι για να έχουν μια παγκόσμια εικόνα των 

απαντήσεων ολόκληρων των ομάδων. Οι κοινές ιδέες θα επισημανθούν και θα 

υιοθετηθούν. 
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Φυλλάδιο 1.4 

 

Όνομα: Κανόνες ανταλλαγής ιδεών 

 

 

Υλικά: χαρτόνι και λευκή βίβλος, φύλλα, χρωματιστά μολύβια 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: μεταξύ 15-20 

 

Ομάδα στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και άλλοι 

συμμετέχοντες στην εκπαίδευση 

 

Χρόνος που απαιτείται: τουλάχιστον 30 λεπτά 

 

Προετοιμασία: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε αποτελεσματική συνεδρία 

καταιγισμού ιδεών, πρέπει να τεθούν βασικοί κανόνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα 

όρια ορίζονται τόσο σφιχτά που δεν μπορείτε να διασκεδάσετε ή να είστε 

δημιουργικοί. Αυτό σημαίνει ότι έχει οριστεί ένας κώδικας συμπεριφοράς για 

αλληλεπιδράσεις από άτομο σε άτομο. Όταν παραβιάζεται αυτός ο κώδικας 

συμπεριφοράς, οι άνθρωποι σταματούν να είναι δημιουργικοί. 

 

Στόχοι:   

- για τον προσδιορισμό των ικανοτήτων των ηγετών των εκπαιδευτικών 

- να κατανοήσουμε πώς να χτίσεις αυτές τις ιδιότητες 

 

Περιγραφή μεθόδου:  

Οι κανόνες καταιγισμού ιδεών που πρέπει να τηρούνται: 

1. Καμία ιδέα δεν είναι ηλίθια ή χαζή 

2. Κανείς δεν επικρίνει τις ιδέες άλλων ανθρώπων 

3. Βασιστείτε στις ιδέες άλλων ανθρώπων 

4. Η πρώτη έμφαση είναι στην ποιότητα 
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Κάντε μια ερώτηση 
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Φυλλάδιο 1.5. 

 

Όνομα: Philips 6-6. 

 

Υλικά:  Πίνακας χαρτιού και λευκό χαρτί, φύλλα, χρωματιστά μολύβια 

 

Αριθμός συμμετεχόντων:  περίπου 15-20 

 

Ομάδα στόχου: Όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και άλλων 

εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

 

 

Απαιτούμενος χρόνος: τουλάχιστον 10 λεπτά  

Προετοιμασία:  Ο εκπαιδευτής θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο Philips 6/6 που 

αποτελείται από τη δημιουργία έξι ομάδων, οι οποίες καλούνται να εκπέμπουν νέες 

ιδέες σε έξι λεπτά, κοιτάζοντας το επόμενο θέμα. Η οργάνωση της ομάδας 

συνίσταται στην καθιέρωση αρμοδιοτήτων: υπάρχουν 4 μέλη, 1 γραμματέας - που 

θα γράψουν τις ιδέες που θα προκύψουν από τη συζήτηση, 1 ηγέτης ομάδας που θα 

ηγηθεί των συζητήσεων και θα βγάλει τα συμπεράσματα (συνολικά 6 μέλη). Τα 

πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου συνίστανται στο γεγονός ότι διευκολύνει την 

επικοινωνία, την οριοθέτηση μεγάλου αριθμού ιδεών σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. από την άλλη πλευρά, διεγείρει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 

όλων των μελών της ομάδας, καθώς και τη συνεργασία και τον ανταγωνισμό τους. 

Στόχοι:   

- για τον προσδιορισμό των ικανοτήτων των ηγετών των εκπαιδευτικών 

- να βρει τον κατάλληλο τρόπο για να χτίσεις αυτές τις ιδιότητες 

 

μέθοδος περιγραφής:  

   Ο εκπαιδευτής θα χωρίσει ολόκληρη την ομάδα σε 2-3 άλλες μικρότερες 

ομάδες με 6 μέλη και όλες αυτές οι ομάδες λαμβάνουν ένα ή δύο θέματα 

συζήτησης. Αφού βρουν τα συμπεράσματα, οι ηγέτες τους έρχονται μπροστά σε 

ολόκληρη την ομάδα και θα αντλήσουν τις τελικές ιδέες για το πώς να αναπτύξουν 

τις ιδιότητες των οδηγών 

5 Ικανότητες σχολικής ηγεσίας που κατέχει κάθε δάσκαλος 

1. Οι εκπαιδευτικοί έχουν διάφορα επίπεδα ικανότητας ηγεσίας του σχολείου. 

Κάποιοι μαθαίνουν και μερικά είναι μέρος της προσωπικότητάς τους. Οι 
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σπουδαίοι δάσκαλοι διαθέτουν έναν συνδυασμό ηγετικών ικανοτήτων που 

γίνονται σεβαστοί από τους μαθητές, τους γονείς, τους συνομηλίκους και 

την κοινότητα. Μπορούν να επιτύχουν σημαντικά καθήκοντα λόγω αυτής 

της σχέσης που έχουν με το επάγγελμά τους και των ανθρώπων που 

αγγίζουν. 

2. Δέσμευση στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 

3. Όταν κάποιος μιλά για τη δέσμευση ενός ατόμου στη διδασκαλία, μιλάει για 

μια βαθιά σχέση με πολλούς ανθρώπους σε όλη την οργάνωση. 

4. Είναι αφοσιωμένοι στο να παρέχουν σε κάθε μαθητή το καλύτερο δυνατό 

περιβάλλον και εργαλεία για μάθηση. 

5. Συνεργάζονται με τους γονείς για να κατανοήσουν ποιες προκλήσεις μπορεί 

να έχουν οι μαθητές στη μάθηση και ποιες προσεγγίσεις μπορεί να 

λειτουργούν καλύτερα μαζί τους ξεχωριστά. 

6. Συμμετέχουν στους συνεργάτες τους για να συμβάλουν στο πώς να 

δομήσουν τα σχέδια και το στυλ διδασκαλίας τους για να είναι ο καλύτερος 

εκπαιδευτικός. 

7. Οι σπουδαίοι εκπαιδευτικοί ασχολούνται επίσης πολύ με το ίδρυμα για να 

δημιουργήσουν τις υψηλότερης ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους 

μαθητές που παρακολουθούν. 

 

A. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι μπορεί να εμπλακεί ένας δάσκαλος εκτός 

της τάξης; 

Β. Μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο για αυτό; 

8. Παθιασμένος με τη διδασκαλία και τη μάθηση 

 

Ως ηγέτης, οι εκπαιδευτικοί εξασκούν πάντα την τέχνη τους και μαθαίνουν πώς να 

βελτιώσουν τις τεχνικές τους. Ακούνε στην τάξη για ευκαιρίες διδασκαλίας. Η 

ερώτηση ενός μαθητή μπορεί να οδηγήσει σε ένα ολόκληρο πρόγραμμα 

μαθημάτων από το οποίο θα ωφεληθούν όλοι οι μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί δεν 

αναζητούν σύντομες απαντήσεις. Αναζητούν εξηγήσεις που παρουσιάζουν αρκετές 

έννοιες και προοπτικές στους μαθητές. 

Αυτοί οι δάσκαλοι παρακολουθούν τους συνομηλίκους τους και μαθαίνουν από το 

στυλ διδασκαλίας τους. Ζητούν να παρατηρηθούν και να σχολιάσουν πώς να 

φτάσουν οι μαθητές στην τάξη τους. Είναι ανοιχτοί σε προτάσεις και σε νέα 

πράγματα. Ξέρουν πώς να προσαρμόσουν γρήγορα το στυλ τους. 

 

Α.Σε τι είδους δραστηριότητες για τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, 

προκειμένου να αποδειχθεί η διδασκαλία μέσα στον οργανισμό; 

B. Πώς να το κάνετε αυτό; 

 

8.Συνεργασία με άλλους 
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Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να είναι επιτυχής είναι η 

συνεργασία με άλλους για τη δημιουργία ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος. Θα αναζητήσουν όσους έχουν παρόμοια πάθη και θα ζητήσουν 

υποστήριξη από άτομα σε όλα τα επίπεδα του σχολικού συστήματος. Διατηρούν 

τον σεβασμό από τους άλλους για την υψηλή ποιότητα των διδακτικών τους 

προτύπων και αναγνωρίζουν σε άλλους για τις προσεγγίσεις τους. Ξέρουν ότι δεν 

μπορούν να τα κάνουν μόνοι τους, οπότε ο δάσκαλος αναζητά άλλους με τις 

κατάλληλες δεξιότητες για βοήθεια και υποστήριξη. Όμως, δεν παίρνουν όλη την 

πίστη για την επιτυχία. Το μοιράζονται σε όλη την ομάδα με την οποία εργάζονται. 

 

A. Ποια είναι τα βήματα για την ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας; 

B. Ποια είναι η κατάσταση στο σχολείο σας; 

 

4. Επικοινωνία και σχέση 

 

Οι σπουδαίοι δάσκαλοι είναι μεγάλοι επικοινωνιακοί. Ξέρουν τους καλύτερους 

τρόπους αλληλεπίδρασης με μαθητές, γονείς, καθηγητές και συνεργάτες. Είναι 

ειδικευμένοι στο να ακούνε και να σέβονται τις απόψεις και τις ιδέες των άλλων. 

Οι καθηγητές ξέρουν πώς να επικοινωνούν τις δικές τους ιδέες, ώστε άλλοι να 

καταλάβουν. Αναζητούν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, γνωρίζοντας ότι οι 

άνθρωποι είναι δεκτικοί σε διάφορες τεχνικές. 

 

A. Βρείτε μερικές από αυτές τις τεχνικές για να επικοινωνήσετε με άλλους 

Β. Πώς μπορείτε να βελτιώσετε την επικοινωνία; 

 

5. Αγκαλιάζοντας την αλλαγή 

 

Καθ 'όλη τη σταδιοδρομία κάθε εκπαιδευτικού θα πραγματοποιηθούν ορισμένες 

αλλαγές. Το προφίλ τάξης μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος. Το υλικό που 

χρησιμοποιείται στην τάξη αλλάζει. Η διαχείριση και οι πολιτικές αλλάζουν. Ένας 

σπουδαίος δάσκαλος το γνωρίζει αυτό και προβλέπει την αλλαγή. Είναι θαρραλέοι 

για να δοκιμάσουν νέα πράγματα και δεν διστάζουν να κάνουν προσαρμογές μέχρι 

να είναι όσο πιο αποτελεσματικά μπορούν. 

Η αλλαγή δίνει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να εκτελέσουν τους ρόλους 

τους ακόμα καλύτερα. Έτσι, αντί να περιμένουν μέχρι να κατευθυνθούν, 

αναζητούν τρόπους βελτίωσης. Γνωρίζουν ότι αυτό δεν ωφελεί μόνο τους εαυτούς 

τους, αλλά και τους φοιτητές και τη σχολή με την οποία εργάζονται. 
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A. Τι είδους προληπτικές προσεγγίσεις για αλλαγή θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε; 

Β. Τι γίνεται με την αγκαλιάζοντας την αλλαγή στο σχολείο σας; 

 

Οι σπουδαίοι δάσκαλοι είναι σπουδαίοι ηγέτες 

 

Οι καθηγητές που είναι αφοσιωμένοι στο επάγγελμά τους έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά με τους ηγέτες σε άλλους τομείς. Δεν σκέφτονται μόνο για τον 

εαυτό τους, αλλά πώς οι προσπάθειές τους θα παράγουν επιτυχίες για όλους 

εκείνους που αποτελούν μέρος του επαγγέλματός τους. 

Πηγή   

Bates, Alisa in www.sharetolearn.com/leaders-link/5-school-leadership-qualities-every-

teacher-possess/ accessed in 23.03.2020 

 

 

http://www.sharetolearn.com/leaders-link/5-school-leadership-qualities-every-teacher-possess/
http://www.sharetolearn.com/leaders-link/5-school-leadership-qualities-every-teacher-possess/
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Φυλλάδιο 1.6. 

 

Όνομα: Αξιολόγηση της συνεδρίας. 

 

Υλικά:  Χαρτόνι και λευκή βίβλος, φύλλα, χρωματιστά μολύβια 

 

Αριθμός συμμετεχόντων:  περίπου 15-20 

 

Ομάδα στόχου: Όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και άλλων 

εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

 

Απαιτούμενος χρόνος: τουλάχιστον 10 λεπτά 

Προετοιμασία:  ο εκπαιδευτής θα μοιραστεί τα φύλλα αξιολόγησης με τους 

συμμετέχοντες, ζητώντας τους να συμπληρώσουν με ειλικρίνεια και θάρρος 

 

Στόχοι:   

- για τον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της εκπαίδευσης 

- να επισημάνουμε τι δεν έγινε κατανοητό και τι δεν ήταν κατάλληλο 

 

Περιγραφή μεθόδου:  

Αφού όλοι συμπληρώσουν τα φύλλα, τα αποτελέσματα θα είναι κεντρικά. Η 

περιοχή με την υψηλότερη πυκνότητα απαντήσεων θα αντιπροσωπεύει το προσόν 

που αποκτήθηκε από την προπόνηση. 
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Το λατρεύω       

Μου αρέσει       



This project has been funded with the support from the European Union. This publi-

cation reflects the views only of the author, and the European Commission or 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland can-

not be held responsible for any use which may be made of the information con-

tained herein." 

                                                                   MODULE 1 A 
            2018-1-PL01-KA201-050605 

 

Είναι ΟΚ      

Δεν μου 

άρεσε  

     

Το μισώ       

 Δεν 

έμαθα 

τίποτα 

Δεν έμαθα 

πολλά 

Έμαθα 

κάποια 

πράγματα  

Έμαθα 

αρκετά  

Έμαθα 

πάρα 

πολλά  

    Learning   

 

Ο εκπαιδευτής θα καταλήξει στο τελικό συμπέρασμα και θα ευχαριστήσει τους 

εκπαιδευόμενους για τις συνέπειές τους 
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Φυλλάδιο B. 

 

Όνομα: Αξιολόγηση της ενότητας 

 

Υλικά: χαρτόνι και λευκή βίβλος, φύλλα, χρωματιστά μολύβια 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: μεταξύ 15-20 

 

Ομάδα στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και άλλων 

συμμετοχών στην εκπαίδευση 

 

Χρόνος που απαιτείται: τουλάχιστον 10 λεπτά 

Προετοιμασία: ο εκπαιδευτής θα μοιραστεί τα φύλλα αξιολόγησης με τους 

συμμετέχοντες, ζητώντας του να συμπληρώσει με ειλικρίνεια και θάρρος 

 

Στόχος:   

- για τον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της εκπαίδευσης 

- να επισημάνουμε τι δεν έγινε κατανοητό και τι δεν ήταν κατάλληλο 

 

Περιγραφή μεθόδου:  

Αφού όλοι συμπληρώσουν τα φύλλα, τα αποτελέσματα θα είναι κεντρικά. Η 

περιοχή με την υψηλότερη πυκνότητα απαντήσεων θα αντιπροσωπεύει το προσόν 

που αποκτήθηκε από την προπόνηση. 

           Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. Τα ερωτηματολόγια είναι 

ανώνυμα και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της 

δραστηριότητας. 

          Κύκλος της παραλλαγής απάντησης που αντιστοιχεί στην επιλογή σας, όπου 

είναι η σημασία των αριθμών. 

 

 

Crt. 

Όχι 

Ερωτήσεις  1 2 3 4 5 

1.  Η διαχείριση των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος ήταν πολύ καλή 

     

2.  Η εκπαιδευτική διαδικασία ενθάρρυνε την 

ανταλλαγή ιδεών και την ενεργό συμμετοχή 
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3.  Τα μαθήματα είχαν σαφείς στόχους      

4.  Οι πληροφορίες που ελήφθησαν στα μαθήματα 

ήταν πραγματικές και σχετικές 

     

5.  Το περιεχόμενο των μαθημάτων ήταν 

κατάλληλο για την περιοχή του προγράμματος 

     

6.  Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές μεθόδους, όπως: 

α) Έκθεση 

β) Συζητήσεις / συζητήσεις 

γ) Καταιγισμός ιδεών 

δ) Παιχνίδι ρόλων 

ε) Οι μέθοδοι της κριτικής σκέψης 

ε) Η μελέτη περίπτωσης 

στ) Άλλο (διευκρινίστε ποια): 

     

7.  Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν διδακτικό 

υλικό (διδακτικό υλικό, εξοπλισμό ήχου-βίντεο 

κ.λπ.). 

     

8.  Η γενική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ενθάρρυνε τη 

μαθησιακή διαδικασία 

     

9.  Οι εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν τη συμμετοχή 

των μαθητών στις συζητήσεις 

     

10.  Η εκπαίδευση ευνόησε την ομαδική εργασία 

και τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων 

     

11.  Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν κοινωνικότητα και 

διαθεσιμότητα για όλους 

     

12.  Οι δάσκαλοι ήταν προσιτοί και φιλικοί      

 

 

Ηλικία:      25-30 ετών       30-35 ετών     35-40 ετών      40-45 ετών       

                                 45-50 ετών                               more than 50 years 

Φύλλο:         Α              Γ               

Κατειλημμένη θέση: 

    εκπαιδευτικός            διευθυντής σχολείου             επικεφαλής βοηθός           
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                          σχολικός επιθεωρητής             άλλο 

 

Ο εκπαιδευτής θα καταλήξει στο τελικό συμπέρασμα και θα ευχαριστήσει τους 

εκπαιδευόμενους για τις συνέπειές τους 
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Αριθμός MODULE  1 B 

Τίτλος του module 

Ηθική Εκπαιδευτικών Ηγετών 

Τι σημαίνει ηθική ανάπτυξη; Θεωρητική ηθική, πρακτική ηθική, ο ρόλος της 

ηθικής στην εκπαίδευση 

Θέμα/ σύντομη 

περιγραφή  

Οι στόχοι της ενότητας είναι να εισαγάγουν τον αναγνώστη στο πρόβλημα της 

ηθικής συμπεριφοράς των μελλοντικών εκπαιδευτικών ηγετών. 

Το πρώτο θέμα επικεντρώνεται στην έννοια της ηθικής ανάπτυξης. 

Χαρακτηρίζουμε τα στάδια ηθικής ανάπτυξης, από το κονστρουκτιβιστικό 

παράδειγμα. Με αυτόν τον τρόπο είναι απαραίτητο να αποσταλεί προηγουμένως 

το θεωρητικό υλικό στους εκπαιδευόμενους προκειμένου να εξοικειωθούν με την 

ιδέα. 

Στη συνέχεια, διεξάγεται μια συζήτηση σχετικά με τη θεωρητική ηθική και την 

πρακτική ηθική στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ηγετών των εκπαιδευτικών. 

Διαφορετικές δοκιμασίες εργασίας και λήψη ηθικών διλημμάτων θα 

ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες. 

 Μια ανάλυση για τη σημασία της ηθικής στη δραστηριότητα των ηγετών των 

εκπαιδευτικών αντιπροσωπεύει μια άλλη ιδέα που θα οδηγήσει το εργαστήριό 

μας. 

Ομάδες στόχου 

Στην εκπαιδευτική ενότητα θα συμμετέχουν: 

Δάσκαλοι Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου 

Διευθυντές σχολείου 

Σχολικοί σύμβουλοι και άλλοι ειδικοί στην εκπαίδευση 

Ερευνητές εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών 

Λήψη αποφάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα 

Εκπαιδευτικός στόχος 

Στο τέλος της δραστηριότητας, όλοι οι μαθητές: 

- εντοπισμός των διαφορών μεταξύ θεωρητικής ηθικής και πρακτικής ηθικής 

- Αντιμετώπιση ηθικών τεστ για τα εκπαιδευτικά θέματα 

- επιλύστε τα ηθικά διλήμματα, διατάσσοντας τις ηθικές αρχές να σχηματίζουν 

διαφορετικά κριτήρια 

Οι συμμετέχοντες θα εξασκήσουν δεξιότητες που θα υποστηρίξουν την 

ικανότητά τους να εκπληρώσουν τους ρόλους των ηγετών των εκπαιδευτικών, 

που ασχολούνται με: 

• Οργανωτικό δίλημμα

• Υβριδικό δίλημμα δασκάλου

• Διλήμμα επικεφαλής δασκάλου

• δίλημμα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς
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Όνομα ης συνόδου 

1. Τι σημαίνει ηθική

ανάπτυξη; 

Θεωρητική ηθική, 

πρακτική ηθική 

2. ηθικά διλλήματα

Περιγραφή των μαθησιακών δραστηριοτήτων / μεθόδων 

1. Ξεκινάμε τη δραστηριότητα με έναν εισαγωγικό προγνωστικό οδηγό, ζητώντας

από τους εκπαιδευόμενους να εξηγήσουν την έννοια των βασικών όρων που 

έχουν δημιουργηθεί με την ηθική ανάπτυξη: 

Ηθική ανάπτυξη, 

ηθική, ηθικές αρχές, 

ηθικά διλήμματα 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση ppt σχετικά με τις λέξεις 

κλειδιά που συζητήθηκαν. 

Κατάλογος των απαραίτητων εξοπλισμών και υλικών 

Για την παρουσίαση των θεμάτων είναι απαραίτητο ένας βιντεοπροβολέας, ένας 

φορητός υπολογιστής 

         και μια οθόνη. 

         Παρουσίαση σημείου: Ηθική ανάπτυξη, Ηθική, ηθικές αρχές, ηθικές 

         δίλημμα 

         Φυλλάδιο 1 Ηθική ανάπτυξη 

 Πρόταση χρονισμού: 10 λεπτά 

2. Οργανωμένοι σε ομάδες, οι εκπαιδευόμενοι θα αναλύσουν τα ηθικά διλήμματα

για να προσδιορίσουν τις βασικές ηθικές αρχές τους. Θα βρουν επίσης τη λύση 

στο ηθικό τους δίλημμα 

  Τα διλήμματα θα προσεγγίσουν διαφορετικά θέματα: 

• Εκπαιδευτικός ηγέτης χωρίς αποκλεισμούς

• Ειδικός στο πρόγραμμα σπουδών ή στην αξιολόγηση

• Οργανωτικός ηγέτης

• Επικεφαλής δάσκαλος

 Κατάλογος των απαραίτητων εξοπλισμών και υλικών 

  Θα συμπληρώσουν τα ηθικά διλήμματα του Handout 2 

  Φύλλα χαρτιού 

  Όργανα γραφής 

  Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

  Είναι απαραίτητο να έχουμε μια ζεστή ατμόσφαιρα σε γκρουπ, για να 

  ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν μεταξύ τους και να 

αισθάνονται καλά 

  διάθεση. 

Πρόταση χρονισμού: 15 λεπτά 

         Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

         Κατά τη διάρκεια της ομαδικής δραστηριότητας, είναι απαραίτητο να 

προσέχετε τα σχόλια 

         παρέχονται από τους εκπαιδευόμενους. 
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3. ο ρόλος της ηθικής

στην εκπαίδευση

2. Οι εκπαιδευόμενοι θα εργαστούν σε ομάδες για να υποστηρίξουν το ρόλο της

ηθικής από διαφορετική οπτική γωνία ενός εκπαιδευτικού ηγέτη. 

          Θα συμπληρώσουν το φυλλάδιο 3. Ο ρόλος της ηθικής στην εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών ηγετών 

       Ο εκπαιδευτής θα είναι πάντα ήρεμος, φιλικός χωρίς σχόλια και 

        ειρωνικές απαντήσεις 

          Κατάλογος των απαραίτητων εξοπλισμών και υλικών 

         Φυλλάδια 3 για κάθε ομάδα 

     όργανα γραφής 

         Πρόταση χρονισμού: 10 λεπτά 

         Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

         Ο εκπαιδευτής πρέπει να διεξάγει τη συζήτηση και να ενθαρρύνει το 

επιχείρημα 

         επεξεργάζομαι, διαδικασία 

Όνομα της συνόδου 

1. Εισαγωγική

δραστηριότητα  

Τι σημαίνει ηθική ανάπτυξη; 

Θεωρητική ηθική, πρακτική 

ηθική 

Περιγραφή των μαθησιακών δραστηριοτήτων / μεθόδων 

Εισαγωγική δραστηριότητα 

Η πρώτη δραστηριότητα εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με τις πιο σημαντικές 

έννοιες που σχετίζονται με την ηθική ανάπτυξη, την ηθική, τις ηθικές αρχές και 

τα ηθικά διλήμματα. 

Ο εκπαιδευτής εισάγει τους βασικούς όρους και ζητά από τους συμμετέχοντες να 

τους εξηγήσουν με βάση τις προηγούμενες γνώσεις τους. 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν φύλλα χαρτιού με το φυλλάδιο 1, για να 

χαρακτηρίσουν κάθε στάδιο της θεωρίας ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg. Οι 

εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν τις απαιτήσεις ενώ ο εκπαιδευτής εξηγεί την 

παρουσίαση του PPt. 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τη θεωρία του Kohlberg για την ηθική ανάπτυξη και 

συνδέει τις διαφορετικές ηθικές θεωρίες με τις αντίστοιχες αξίες ή αρχές τους. 

Κατάλογος των απαραίτητων εξοπλισμών και υλικών 

Καταχωρημένες φόρμες του Φυλλάδιο 1 για κάθε συμμετέχοντα. 

Όργανα γραφής 

Προβολέας 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Πρόταση χρονισμού: 10 λεπτά 

Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

Εξηγεί τα στάδια της θεωρίας του Kohlberg σχετικά με την ηθική ανάπτυξη. 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να δώσει προσοχή στην κατανόηση των εκπαιδευομένων, 

στην πνευματική και συναισθηματική τους ευημερία. 

1. Ηθικό δίλλημα Περιγραφή των μαθησιακών δραστηριοτήτων / μεθόδων 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να αποδείξει τη σημασία και την 

αποτελεσματικότητα των ηθικών διλημμάτων στην ανάπτυξη της ικανότητας 

των εκπαιδευόμενων στην ηθική κρίση. 

Ο εκπαιδευτής οργανώνει ομάδες 4-5 εκπαιδευομένων. Κάθε ομάδα λαμβάνει μια 

κάρτα με τα ακόλουθα ηθικά διλήμματα: 

1). Υπάρχει ένα γεγονός από 21 χρόνια πριν που είναι στη μνήμη μου. Είχα 

οικογενειακή υπόθεση και ζήτησα από τον γραμματέα να συγχωρηθεί από την 

τελευταία ώρα. Η γραμματέας μου είπε ότι δεν μπορούσε να βρει έναν 

αναπληρωματικό δάσκαλο και ότι πρέπει να πω στους μαθητές να μείνουν στη 

βιβλιοθήκη. Την επόμενη μέρα, όταν ήρθα στη δουλειά, ένας από τους δασκάλους 

με συνάντησε και με ρώτησε: «Έχετε ακούσει τι είχε συμβεί; Χθες, οι μαθητές σας 

είχαν έναν αγώνα κατά την τελευταία περίοδο και ένας από αυτούς νοσηλεύεται 

με τραυματισμό στα μάτια. " Ήμουν εντελώς σοκαρισμένος και ένιωσα 

υπεύθυνος για αυτό που είχε συμβεί. Νομικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν κανόνες 

σχετικά με την έξοδο από το σχολείο πριν από το τέλος της ημέρας. Είχα την 

αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το γεγονός είναι χαραγμένο στη 

μνήμη μου και αποφάσισα τότε ότι στο μέλλον, αν δεν είμαι σίγουρος για τους 

κανόνες, θα ζητώ πάντα διευκρινίσεις (Rafi, άνδρας, 63 ετών, συντονιστής σε 

γυμνάσιο) . (Shapira-Lishchinsky, 2010) 

2) Στην άλλη τάξη, υπήρχε ένα αγόρι με το όνομα Shuki που παραβίασε όλους

τους κανόνες. Είχε 

δεκάδες αστυνομικά αρχεία. Λόγω της συμπεριφοράς του, ο δάσκαλός του στην 

αίθουσα αρνήθηκε να μην τον έχει πλέον στην τάξη. Ο Σούκι επρόκειτο να 

απελαθεί από το σχολείο. Ο διευθυντής με ρώτησε ξανά και ξανά για να πάρω 

τον Shuki στην τάξη μου, παρακαλώ να μου παρακαλώ ότι ήμουν η τελευταία 

ευκαιρία του Shuki. Τελικά συμφώνησα. Ο Shuki μεταφέρθηκε στην τάξη μου και 

υποσχέθηκε ότι θα συμπεριφερόταν σωστά. Δυστυχώς, η πραγματικότητα ήταν 

πολύ διαφορετική. Πέρασε ένας μήνας και πήγα να τον δω στο χώρο εργασίας 

του. Του μίλησα. Δεν συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή που είχε σημασία αυτή η 

συζήτηση για αυτόν. Κατέληξε να λαμβάνει το καλύτερο βραβείο πρόσληψης 

«στο τέλος της βασικής του εκπαίδευσης στο στρατό. Είμαι πάντα πρόθυμος να 

δώσω μια δεύτερη ευκαιρία και πιστεύω σε κάθε μαθητή (Ruth, γυναίκα, 55 ετών, 

δάσκαλος στο σπίτι Λύκειο).            (Shapira-Lishchinsky, 2010) 
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3). Ως καθηγητής αποκατάστασης, βγάζω μαθητές από την τάξη για ιδιωτικά 

μαθήματα. Εκείνη την ημέρα, ενώ ήμουν στο ιδιωτικό μου μάθημα με έναν 

συγκεκριμένο μαθητή, το υπόλοιπο της τάξης είχε ένα μουσικό μάθημα κατά το 

οποίο κατέστρεψαν τη σχολική ιδιοκτησία. Ο δάσκαλος μουσικής μετέφερε τα 

ονόματα των ταραχών στον διευθυντή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του 

μαθητή που ήταν μαζί μου. Ο διευθυντής ανέστειλε τους μαθητές. Η μητέρα 

αυτού του μαθητή κάλεσε τον διευθυντή και της είπε ότι κατά τη διάρκεια του 

συμβάντος, ο γιος της ήταν μαζί μου. Ο διευθυντής δεν μπήκε στον κόπο να με 

ρωτήσει και είπε ότι μάλλον τον είχα αφήσει έξω 15 λεπτά πριν από το τέλος του 

μαθήματος. Την επόμενη μέρα, μίλησα με τον δάσκαλο μουσικής και 

παραδέχτηκε ότι θα μπορούσε να κάνει λάθος. Στη συνέχεια, ο διευθυντής με 

κάλεσε για μια συζήτηση και είπε ότι ένιωθε ότι δεν ήμουν πιστός σε συνομιλίες 

με τη μητέρα. Ήμουν νέος δάσκαλος εκείνη την εποχή. Αυτό το γεγονός ήταν 

τόσο ενοχλητικό. Ως αποτέλεσμα, αποφάσισα να είμαι πιο προσεκτικός με τις 

ανάγκες των συναδέλφων μου (Miri, Γυναίκα, 29 ετών, καθηγητής ειδικής 

αγωγής σε δευτεροβάθμιο σχολείο. (Shapira-Lishchinsky, 2010) 

4). Ο συντονιστής μου ζήτησε να αναπτύξω μια νέα μονάδα μελέτης. Δύο μήνες 

αργότερα, σε μια συνάντηση προσωπικού, έδωσε ένα φυλλάδιο για τη νέα 

μονάδα μελέτης που είχα αναπτύξει, αλλά έβαλε το όνομά της αντί για δική μου. 

Για αρκετό καιρό, έκανα ποδήλατο, δεν ξέρω τι να κάνω. Φοβήθηκα να την 

αντιμετωπίσω και να την ντρέψω. Μετά από όλα, ήμασταν συνάδελφοι .. Τώρα 

λυπάμαι λίγο γιατί εκ των υστέρων, νομίζω ότι έπρεπε να είχα πει κάτι. Σήμερα 

θα είχα ενεργήσει διαφορετικά γιατί νομίζω ότι αν πιστεύετε ότι σας έχει γίνει 

αδικία, θα πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά γι 'αυτό (Ρόνα, γυναίκα, 35 ετών, δασκάλα 

σε γυμνάσιο). (Shapira-Lishchinsky, 2010) 

5). Όταν η μητέρα της Amre έφτασε για να εγγράψει τον γιο της, υπήρχαν μόνο 

τρεις μαθητές στην πρωινή ομάδα, ένας από τους οποίους είχε τον αυτισμό, ένας 

άλλος, ο οποίος ήταν από μια οικογένεια χαμηλού εισοδήματος, και ένας τρίτος, 

που δεν είχε κάποια ειδική ανάγκη. Δεδομένου ότι υπήρχε ήδη ένα παιδί με 

διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD) μεταξύ τριών μαθητών, πιστεύεται 

ότι δεν μπόρεσαν να συμπεριλάβουν περισσότερα παιδιά με αναπηρίες εκείνο το 

σημείο, εκτός εάν περισσότεροι μαθητές χωρίς προσδιορισμένες ειδικές ανάγκες 

προσελκύονταν στο κέντρο. Η αρχή της αναλογίας 20/80 εξηγήθηκε στη μητέρα 

του Amre και της προτάθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο εγγραφής του μετά την 

είσοδο περισσότερων μαθητών στο κέντρο. Ωστόσο, η μητέρα αντέδρασε σκληρά. 

είχε ακούσει πάρα πολλές αρνήσεις στο παρελθόν. Η μητέρα εξήγησε ότι η Amre 

στερείται πάντοτε του δικαιώματος να φοιτήσει σε ένα νηπιαγωγείο, και μετά στο 

σχολείο, λόγω των δυσκολιών συμπεριφοράς του. Στη συνέχεια δοκίμασε αρκετά 

ακριβά ιδιωτικά σχολεία, ισχυριζόμενος ότι ήταν έτοιμη να πληρώσει 

οποιοδήποτε ποσό της αμοιβής για να τοποθετηθεί ο γιος της σε σχολείο, ωστόσο, 

τα ιδιωτικά σχολεία απέρριψαν τις παραπομπές της. Όταν έφτασε στο κέντρο, 

είχε νιώσει ήδη απελπισμένη και μοναχική, και σχεδόν άρχισε να κλαίει, 

ωθώντας επιθετικά τον δάσκαλο, τον διευθυντή του κέντρου, να εγγραφεί στην 

Amre. Όταν η μητέρα τελείωσε την ομιλία της, η κεντρική ηγεσία ένιωσε σύγχυση 
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και μπερδεμένη, και άρχισε να επανεκτιμά την αρχή της αναλογίας, αν και η 

διατήρηση και η απώλεια της έφερε τους δικούς τους κινδύνους.     (Rollan, 2018) 

6) Ο Ρίκι Τζόνσον ήταν γνωστός ως φοβιστής του σχολείου. Κατά τη σχολική

χρονιά αρκετοί μαθητές υπέφεραν από την επιθετική και κακή συμπεριφορά του. 

Αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Ricky αποφάσισε 

ότι θα προκαλούσε κάθε αγόρι στην τάξη του σε μια φυσική μάχη. Συνέχισε να 

τρέχει σε αρκετούς συμμαθητές του και να τους τρυπήσει στο στομάχι. Δυστυχώς, 

για τον Ricky, ο κ. Ουάσινγκτον, ο φύλακας του σχολείου, είδε τη συμπεριφορά 

του και κατάφερε να τον σταματήσει πριν χτυπήσει έναν άλλο μαθητή. Ο κ. 

Ουάσινγκτον έφερε τον Ρίκι να κλωτσάει και να ουρλιάζει στο κεντρικό γραφείο, 

όπου τον υποδέχθηκε η νοσοκόμα και ο σύμβουλος καθοδήγησης. Ενώ βρισκόταν 

στο γραφείο της νοσοκόμας, ο Ricky συνέχισε να ουρλιάζει, δηλώνοντας ότι ο κ. 

Ουάσινγκτον τον είχε κρατήσει κάτω και επέτρεψε σε έναν άλλο μαθητή (John 

Petterson) να τον τρυπήσει στο στομάχι. ο σύμβουλος καθοδήγησης εντοπίζει 

αμέσως τον Τζον και τον ρώτησε για το συμβάν. Ο Τζον επιβεβαίωσε τον 

ισχυρισμό του Ρίκυ και δήλωσε ότι ο κ. Ουάσιγκτον του έδωσε την άδεια να 

τρυπήσει τον Ρίκυ στο στομάχι ενώ τον κράτησε. Στη μέση αυτού του 

περιστατικού, η κυρία Henry, διευθυντής του σχολείου, έφτασε και αμέσως η 

σύμβουλος καθοδήγησης και η νοσοκόμα την ενημέρωσαν για την κατάσταση. 

Μη χάνοντας ένα λεπτό, η κυρία Henry μίλησε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

(Shapiro, Stefkovich, 2011) 

Οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες για κάθε ομάδα: 

Αναλύστε το δίλημμα από έναν δάσκαλο και από την άποψη του διευθυντή. 

Τι είναι το δίλημμα; (από την προοπτική του δασκάλου / από την προοπτική του 

διευθυντή; 

Ποιες είναι οι δευτερεύουσες αρχές (κανόνες) που βρίσκονται σε διένεξη; 

Πώς τα δίνετε προτεραιότητα; Γιατί; 

Συζητήστε σε ομάδα και βρείτε μια λύση από την άποψη του δασκάλου και από 

τον διευθυντή. 

Τι είδους δίλημμα είναι από την κύρια άποψη; 

Οι ομάδες θα λύσουν τις απαιτήσεις και οι λύσεις θα παρουσιαστούν σε 

ολόκληρη την τάξη. 

Πρόταση χρονισμού: 20 λεπτά 

Κατάλογος των απαραίτητων υλικών: 

Οι ομαδικές κάρτες με Handout 2. 

Όργανα γραφής. 

Φύλλα χαρτιού 

Σημείωση για τον εκπαιδευτή: 

Συντονίζει τη δραστηριότητα των ομάδων. Βοηθά τους συμμετέχοντες με 

συμπληρωματικές ερωτήσεις. Ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν 

στην ομαδική δραστηριότητα, βρίσκοντας τις ηθικές αρχές που αντιμετωπίζουν 

και τον τύπο του ηθικού διλήμματος που πρέπει να λυθεί. 
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2. Ο ρόλος της

ηθικής στην

εκπαίδευση των

εκπαιδευτικών

ηγετών

 Ο εκπαιδευτής διανέμει τις κάρτες της ομάδας με φυλλάδιο 3. Τα μέλη των 

ομάδων ζήτησαν να συνεργαστούν για να υποστηρίξουν τον ρόλο της ηθικής 

στην εκπαίδευση και τη συμπεριφορά των ηγετών των εκπαιδευτικών. Ο 

εκπαιδευτής εξηγεί στους εκπαιδευόμενους ότι οι φόρμες τους παρέχουν τα 

κριτήρια που καθοδηγούν τις απαντήσεις τους. 

Η δραστηριότητα τελειώνει όταν όλες οι ομάδες έχουν παρουσιάσει τα 

αποτελέσματά τους. 

Πρόταση χρονισμού: 10 λεπτά 

Κατάλογος των απαραίτητων υλικών: 

Κάρτες με φυλλάδιο 3 για κάθε ομάδα 

Όργανα γραφής 

Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

 Ηγείται της δραστηριότητας και ενθαρρύνει τη διαδικασία διαφωνίας. 

Συμβουλές για εκπαιδευτή Κάθε δραστηριότητα έχει συγκεκριμένες συμβουλές για εκπαιδευτές. 

Σημείωση: Ο εκπαιδευτής διανέμει την ώρα της συνεδρίας σύμφωνα με το 

πρόγραμμά του. Επομένως, θα προτείνει τα κατάλληλα διαλείμματα. 

Φυλλάδια 

Υπάρχουν ξεχωριστά αρχεία - Φυλλάδια 1,2,3 μία παρουσίαση (ηθική ανάπτυξη - λέξεις κλειδιά) 

Εκτίμηση 

The training module will be evaluated through a Kahoot. Enter code for participants will be 

generated instantly. ? 

Βιβλιογραφία και πηγές 

Στο έγγραφο με τίτλο «Βιβλιογραφία και αναφορές» θα βρείτε βιβλία και συνδέσμους 

όπου θα μπορούσατε να διαβάσετε περισσότερα για το 
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Handout 1. 

Όνομα: Ηθική ανάπτυξη  

Υλικά: Καταχωρημένες μορφές Συνοδευτικού υλικού 1 για κάθε συμμετέχοντα, 

όργανα γραφής, πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο και φορητό υπολογιστή 

Αριθμός συμμετεχόντων: περίπου 15-20 

Στόχος ομάδας: Όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και άλλων
εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

Χρόνος ομάδας: 10 λεπτά 

Προετοιμασία: Ο εκπαιδευτής πρέπει να δώσει προσοχή στην κατανόηση των 

εκπαιδευομένων, στο πνευματικό τους και πνευματικό. 

Στόχοι:  

- να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στο πρόβλημα της ηθικής συμπεριφοράς των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών ηγετών 

- να αναλύσει τη σημασία της ηθικής στη δραστηριότητα των ηγετών των 

εκπαιδευτικών 

Μέθοδος προετοιμασίας: Οι συμμετέχοντες θα εξασκήσουν δεξιότητες που θα 

υποστηρίξουν την ικανότητά τους να εκπληρώσουν ρόλους ηγέτη εκπαιδευτικών, 

που ασχολούνται με: 

• Οργανωτικό δίλημμα

• Υβριδικό δίλημμα δασκάλου

• Διλήμμα επικεφαλής δασκάλου

• δίλημμα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς
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Η θεωρία του Kohlberg για την ηθική ανάπτυξη 
  Επίπεδο Στάδιο    Χαρακτηριστικά 

Προ-συμβατική 

ηθική 

«Μπορεί να το κάνει  

σωστά» 

οργανισμός, «τι είναι 

για μένα» 

Συμβατική ηθική διαπροσωπικές σχέσεις, 

 «Καλό κορίτσι / αγόρι» 

νόμος και τάξη 

Μετα-συμβατική 

ηθική 

"Κοινωνικό συμβόλαιο" 

Καθολικές ηθικές αρχές 

Ηθικές αρχές 
"Σύνολο ευρέως αποδεκτών αξιών που καθοδηγούν τις ηθικές αξιολογήσεις" 

(Beauchamp and Childress) 

Εξηγήστε την έννοια: 

Ηθική αρχή     Σημασία 

σεβασμός της αυτονομίας 

κάποιου 

Αξιοπρέπεια 

αβλάβεια 

αγαθοεργία 

δικαιοσύνη 

ακεραιότητα 

Ευπρέπεια 
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Ηθικό δίλημμα 

• μια σύγκρουση μεταξύ του τι πρέπει να είναι για έναν λόγο και του τι πρέπει να

είναι για έναν άλλο λόγο, ο οποίος δεν μπορεί να επιλυθεί σε σχέση με έναν λόγο 

που υπερισχύει ενός άλλου (Yun, 2016). 

• μια κατάσταση όπου το περιεχόμενο δύο ή περισσότερων κανονιστικών

στοιχείων είναι πραγματικά ασυμβίβαστο ή δεν μπορεί να ταξινομηθεί. Ό, τι κι αν 

ο πράκτορας αποφασίσει να κάνει, θα σπάσει έναν ηθικό λόγο »(Biasetti, 2014). 

Τύποι ηθικών διλημμάτων: 

• ασύμμετρα - αντιφατικά πρότυπα ή αρχές (θεωρούνται γενικοί κανονιστικοί

λόγοι). 

• οι συμμετρικοί - αντικρουόμενοι λόγοι είναι πανομοιότυποι και προέρχονται από

την ίδια αρχή. 
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Φυλλάδιο 2. 

Όνομα: Moral Dilemmas 

Υλικά:  Καταχωρημένες φόρμες για το φυλλάδιο 1 για κάθε συμμετέχοντα, 

όργανα γραφής, βιντεοπροβολέα και φορητό υπολογιστή

Αριθμός συμμετοχών:  περίπου 15-20 

Στόχος ομάδας: Όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών διευθυντών και 

άλλων εμπλέκονται στην εκπαίδευση

Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά 

προετοιμασία: Οργανωμένοι σε ομάδες, οι εκπαιδευόμενοι θα αναλύσουν τα 

ηθικά διλήμματα για να προσδιορίσουν τις βασικές ηθικές αρχές τους. Θα βρουν 

επίσης τη λύση στο ηθικό τους δίλημμα

στόχοι: 

- να ασκήσει πώς να αντιμετωπίσει τα ηθικά διλήμματα και να βρει τη λύση σε 

αυτό 

- για τον προσδιορισμό των βασικών ηθικών αρχών 

περιγραφή μεθόδου: Κατά τη διάρκεια της ομαδικής δραστηριότητας, είναι 

απαραίτητο να προσέχετε τα σχόλια που παρέχονται από τους εκπαιδευόμενους. 

1) Υπάρχει ένα γεγονός από 21 χρόνια πριν που είναι στη μνήμη μου. Είχα

οικογενειακή υπόθεση και ζήτησα από τον γραμματέα να συγχωρηθεί από την 

τελευταία ώρα. Η γραμματέας μου είπε ότι δεν μπορούσε να βρει έναν 

αναπληρωματικό δάσκαλο και ότι πρέπει να πω στους μαθητές να μείνουν στη 

βιβλιοθήκη. Την επόμενη μέρα, όταν ήρθα στη δουλειά, ένας από τους δασκάλους 

με συνάντησε και με ρώτησε: «Έχετε ακούσει τι είχε συμβεί; Χθες, οι μαθητές σας 

είχαν έναν αγώνα κατά την τελευταία περίοδο και ένας από αυτούς νοσηλεύεται με 

τραυματισμό στα μάτια. " Ήμουν εντελώς σοκαρισμένος και ένιωσα υπεύθυνος για 

αυτό που συνέβη. Νομικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν κανόνες σχετικά με την έξοδο από 
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το σχολείο πριν από το τέλος της ημέρας. Είχα την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει 

πρόβλημα. Αυτό το γεγονός είναι χαραγμένο στη μνήμη μου και αποφάσισα τότε 

ότι στο μέλλον, αν δεν είμαι σίγουρος για τους κανόνες, θα ζητώ πάντα διευκρινίσεις 

(Rafi, άνδρας, 63 ετών, συντονιστής σε γυμνάσιο) . 

                                                                                       (Shapira-Lishchinsky, 2010) 

 

Αναλύστε το δίλημμα από έναν δάσκαλο και από την άποψη του διευθυντή. 

Τι είναι το δίλημμα; (από την προοπτική του δασκάλου / από την προοπτική του 

διευθυντή; 

Ποιες είναι οι δευτερεύουσες αρχές (κανόνες) που βρίσκονται σε διένεξη; 

Πώς τα δίνετε προτεραιότητα; Γιατί; 

Συζητήστε σε ομάδα και βρείτε μια λύση από την άποψη του δασκάλου και από 

τον διευθυντή. 

Τι είδους δίλημμα είναι από την κύρια άποψη; 

                                              Φροντίδα του κλίματος έναντι του επίσημου κλίματος 

                                                                                              Να είστε πιο ευέλικτοι 

                                                                                          Οργανωτική ικανότητα 

 

2) Στην άλλη τάξη, υπήρχε ένα αγόρι με το όνομα Shuki που παραβίασε όλους τους 

κανόνες. Είχε δεκάδες αστυνομικά αρχεία. Λόγω της συμπεριφοράς του, ο 

δάσκαλός του στην αίθουσα αρνήθηκε να μην τον έχει πλέον στην τάξη. Ο Σούκι 

επρόκειτο να απελαθεί από το σχολείο. Ο διευθυντής με ρώτησε ξανά και ξανά για 

να πάρω τον Shuki στην τάξη μου, παρακαλώ να μου παρακαλώ ότι ήμουν η 

τελευταία ευκαιρία του Shuki. Τελικά συμφώνησα. Ο Shuki μεταφέρθηκε στην τάξη 

μου και υποσχέθηκε ότι θα συμπεριφερόταν σωστά. Δυστυχώς, η πραγματικότητα 

ήταν πολύ διαφορετική. Πέρασε ένας μήνας και πήγα να τον δω στο χώρο εργασίας 

του. Του μίλησα. Δεν συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή που είχε σημασία αυτή η 

συζήτηση για αυτόν. Κατέληξε να λαμβάνει το καλύτερο βραβείο πρόσληψης «στο 

τέλος της βασικής του εκπαίδευσης στο στρατό. Είμαι πάντα πρόθυμος να δώσω μια 

δεύτερη ευκαιρία και πιστεύω σε κάθε μαθητή (Ρουθ, γυναίκα, 55 ετών, δάσκαλος 

στο σπίτι σε ένα Λύκειο). (Shapira-Lishchinsky, 2010) 

                                                                                               

Αναλύστε το δίλημμα από έναν δάσκαλο και από την άποψη του διευθυντή. 

Τι είναι το δίλημμα; (από την προοπτική του δασκάλου / από την προοπτική του 

διευθυντή; 

Ποιες είναι οι δευτερεύουσες αρχές (κανόνες) που βρίσκονται σε διένεξη; 

Πώς τα δίνετε προτεραιότητα; Γιατί ? 
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Συζητήστε σε ομάδα και βρείτε μια λύση από την άποψη του δασκάλου και από 

τον διευθυντή. 

 Τι είδους δίλημμα είναι από την προοπτική του κύριου 

 

Συμπερίληψη / δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία 

                                                                        Ακολουθώντας επίσημους κανόνες / 

εμπιστοσύνη 

                                                                        (Αποκλεισμός / δικαιοσύνη) 

Υβριδικό δίλημμα ηγέτη δασκάλου 

 

3). Ως καθηγητής αποκατάστασης, βγάζω μαθητές από την τάξη για ιδιωτικά 

μαθήματα. Εκείνη την ημέρα, ενώ ήμουν στο ιδιωτικό μου μάθημα με έναν 

συγκεκριμένο μαθητή, το υπόλοιπο της τάξης είχε ένα μουσικό μάθημα κατά το 

οποίο κατέστρεψαν τη σχολική ιδιοκτησία. Ο δάσκαλος μουσικής μετέφερε τα 

ονόματα των ταραχών στον διευθυντή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του 

μαθητή που ήταν μαζί μου. Ο διευθυντής ανέστειλε τους μαθητές. Η μητέρα του 

μαθητή κάλεσε τον διευθυντή και της είπε ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο 

γιος της ήταν μαζί μου. Ο διευθυντής δεν μπήκε στον κόπο να με ρωτήσει και είπε 

ότι μάλλον τον είχα αφήσει έξω 15 λεπτά πριν από το τέλος του μαθήματος. Την 

επόμενη μέρα, μίλησα με τον δάσκαλο μουσικής και παραδέχτηκε ότι θα 

μπορούσε να κάνει λάθος. Στη συνέχεια, ο διευθυντής με κάλεσε για μια συζήτηση 

και είπε ότι ένιωθε ότι δεν ήμουν πιστός να συνομιλήσω με τη μητέρα. Ήμουν 

νέος δάσκαλος εκείνη την εποχή. Αυτό το γεγονός ήταν τόσο ενοχλητικό. Ως 

αποτέλεσμα, αποφάσισα να είμαι πιο προσεκτικός με τις ανάγκες των συναδέλφων 

μου (Miri, Γυναίκα, 29 ετών, καθηγητής ειδικής αγωγής σε δευτεροβάθμιο 

σχολείο. 

                                                                      (Shapira-Lishchinsky, 2010) 

 

Αναλύστε το δίλημμα από έναν δάσκαλο και από την άποψη του διευθυντή. 

Τι είναι το δίλημμα; (από την προοπτική του δασκάλου / από την προοπτική του 

διευθυντή; 

Ποιες είναι οι δευτερεύουσες αρχές (κανόνες) που βρίσκονται σε διένεξη; 

Πώς τα δίνετε προτεραιότητα; Γιατί ? 

Συζητήστε σε ομάδα και βρείτε μια λύση από την άποψη του δασκάλου και από 

τον διευθυντή 

Τι είδους δίλημμα είναι από την κύρια άποψη; 

Πίστη στους συναδέλφους έναντι των σχολικών κανόνων 

                                                                Επαγγελματική πίστη / ορθότητα 
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                                                                Δικαιοσύνη / καχυποψία 

                                                                 Διλήμμα επικεφαλής δασκάλου 

               

4). Ο συντονιστής μου ζήτησε να αναπτύξω μια νέα μονάδα μελέτης. Δύο μήνες 

αργότερα, σε μια συνάντηση προσωπικού, έδωσε ένα φυλλάδιο για τη νέα μονάδα 

μελέτης που είχα αναπτύξει, αλλά έβαλε το όνομά της αντί για δική μου. Εδώ και 

αρκετό καιρό, ήμουν γύρω, δεν ξέρω τι να κάνω. Φοβήθηκα να την αντιμετωπίσω 

και να την ντρέψω. Μετά από όλα, ήμασταν συνάδελφοι .. Τώρα λυπάμαι λίγο 

γιατί εκ των υστέρων, νομίζω ότι έπρεπε να έχω πει κάτι. Σήμερα θα είχα 

ενεργήσει διαφορετικά γιατί νομίζω ότι αν πιστεύετε ότι σας έχει γίνει αδικία, θα 

πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά γι 'αυτό (Ρόνα, γυναίκα, 35 ετών, δασκάλα σε 

γυμνάσιο). 

                                   (Shapira-Lishchinsky, 2010)   

 

Αναλύστε το δίλημμα από έναν δάσκαλο και από την άποψη του διευθυντή. 

Τι είναι το δίλημμα; (από την προοπτική του δασκάλου / από την προοπτική του 

συντονιστή; 

Ποιες είναι οι δευτερεύουσες αρχές (κανόνες) που βρίσκονται σε διένεξη; 

Πώς τα δίνετε προτεραιότητα; Γιατί ? 

Συζητήστε στην ομάδα και βρείτε μια λύση από την άποψη του δασκάλου και από 

τον συντονιστή. 

Τι είδους δίλημμα είναι από την άποψη του συντονιστή; 

                                                                                   (Shapira-Lishchinsky, 2010) 

«Μεταφέρετε το συναίσθημά σας στους προϊσταμένους σας» 

                                                                               σχέση μεταξύ συναδέλφων 

                                                                                                  Δικαιοσύνη / ψέμα 

                                                                                                  Ανεντιμότητα / 

ακεραιότητα 

                                                                                                   Φόβος / αλήθεια 

                                                                                    Διλήμμα επικεφαλής 

δασκάλου 

 

5). Όταν η μητέρα της Amre έφτασε για να εγγράψει τον γιο της, υπήρχαν μόνο 

τρεις μαθητές στην πρωινή ομάδα, ένας από τους οποίους είχε τον αυτισμό, ένας 

άλλος, ο οποίος ήταν από μια οικογένεια χαμηλού εισοδήματος, και ένας τρίτος, 

που δεν είχε κάποια ειδική ανάγκη. Δεδομένου ότι υπήρχε ήδη ένα παιδί με 

διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD) μεταξύ τριών μαθητών, πιστεύεται 

ότι δεν μπόρεσαν να συμπεριλάβουν περισσότερα παιδιά με αναπηρίες εκείνο το 
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σημείο, εκτός εάν περισσότεροι μαθητές χωρίς προσδιορισμένες ειδικές ανάγκες 

προσελκύονταν στο κέντρο. Η αρχή της αναλογίας 20/80 εξηγήθηκε στη μητέρα 

του Amre και της προτάθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο εγγραφής του μετά την 

είσοδο περισσότερων μαθητών στο κέντρο. Ωστόσο, η μητέρα αντέδρασε σκληρά. 

είχε ακούσει πάρα πολλές αρνήσεις στο παρελθόν. Η μητέρα εξήγησε ότι η Amre 

στερούταν πάντοτε το δικαίωμα να φοιτήσει σε ένα νηπιαγωγείο, και μετά στο 

σχολείο, λόγω των συμπεριφορικών δυσκολιών του. Στη συνέχεια δοκίμασε 

αρκετά ακριβά ιδιωτικά σχολεία, ισχυριζόμενος ότι ήταν έτοιμη να πληρώσει 

οποιοδήποτε ποσό της αμοιβής για να τοποθετηθεί ο γιος της σε σχολείο, ωστόσο, 

τα ιδιωτικά σχολεία απέρριψαν τις παραπομπές της. Όταν έφτασε στο κέντρο, είχε 

νιώσει ήδη απελπισμένη και μοναχική, και σχεδόν άρχισε να κλαίει, ωθώντας 

επιθετικά τον δάσκαλο, τον διευθυντή του κέντρου, να εγγραφεί στην Amre. Όταν 

η μητέρα τελείωσε την ομιλία της, η κεντρική ηγεσία ένιωσε σύγχυση και 

μπερδεμένη, και άρχισε να επανεκτιμά την αρχή της αναλογίας, αν και η 

διατήρηση και η απώλεια της έφερε τους δικούς τους κινδύνους. 

                                              (Rollan, 2018) 

                                                                                                                                          

 

Αναλύστε το δίλημμα από τη μητέρα και από την κύρια άποψη. 

Τι είναι το δίλημμα; (από την προοπτική του δασκάλου / από την προοπτική του 

συντονιστή; 

Ποιες είναι οι δευτερεύουσες αρχές (κανόνες) που βρίσκονται σε διένεξη; 

Πώς τα δίνετε προτεραιότητα; Γιατί ? 

Συζητήστε στην ομάδα και βρείτε μια λύση από την άποψη του δασκάλου και από 

τον συντονιστή. 

 

Τι είδους δίλημμα είναι από την άποψη του συντονιστή; 

Δικαιοσύνη / επίσημοι κανόνες 

Συμπερίληψη / τα δικαιώματα των άλλων παιδιών 

                                 Ηγέτης της σχολής χωρίς αποκλεισμούς 

6) Ο Ρίκι Τζόνσον ήταν γνωστός ως φοβιστής του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς αρκετοί μαθητές υπέφεραν από την επιθετική και κακή 

συμπεριφορά του. Αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο 

Ricky αποφάσισε να πάει 

 πρόκληση κάθε αγόρι στην τάξη του σε μια φυσική μάχη. Συνέχισε να τρέχει σε 

αρκετούς συμμαθητές του και να τους τρυπήσει στο στομάχι. Δυστυχώς για τον 

Ricky, ο κ. Ουάσινγκτον, ο φύλακας του σχολείου, είδε τη συμπεριφορά του και 

κατάφερε να τον σταματήσει πριν χτυπήσει έναν άλλο μαθητή. Ο κ. Ουάσιγκτον 
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έφερε τον Ρίκι να κλωτσάει και να ουρλιάζει στο κεντρικό γραφείο, όπου τον 

υποδέχθηκε η νοσοκόμα του σχολείου και ο σύμβουλος καθοδήγησης. Ενώ 

βρισκόταν στο γραφείο της νοσοκόμας, ο Ricky συνέχισε να ουρλιάζει, 

δηλώνοντας ότι ο κ. Ουάσιγκτον τον είχε κρατήσει κάτω και επέτρεψε σε έναν 

άλλο μαθητή (John Petterson) να τον τρυπήσει στο στομάχι. ο σύμβουλος 

καθοδήγησης εντοπίζει αμέσως τον Τζον και τον ρώτησε για το περιστατικό. Ο 

Γιάννης 

επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του Ricky και δήλωσε ότι ο κ. Ουάσιγκτον του έδωσε 

την άδεια να τρυπήσει τον Ricky στο στομάχι ενώ τον κράτησε. Στη μέση αυτού 

του περιστατικού, η κυρία Henry, διευθυντής του σχολείου, έφτασε και 

αμέσως ο σύμβουλος καθοδήγησης και η νοσοκόμα την ενημέρωσαν για την 

κατάσταση. Μη χάνοντας ένα λεπτό, η κυρία Henry μίλησε σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη. 

 (Shapiro, Stefkovich, 2011, p. 43-45) 

 

Αναλύστε το δίλημμα από τον κ. Ουάσιγκτον και από τον κ. Χένρι, την άποψη του 

διευθυντή του σχολείου. 

Τι είναι το δίλημμα; (από την προοπτική του φύλακα και από την προοπτική του 

κύριου;) 

Ποιες είναι οι δευτερεύουσες αρχές (κανόνες) που βρίσκονται σε διένεξη; 

Πώς να δίνετε προτεραιότητα; Γιατί ? 

Συζητήστε σε ομάδα και βρείτε μια λύση από τα σημεία ασφαλείας του αρχηγού 

ασφαλείας και από τα κύρια σημεία. 

Τι είδους δίλημμα είναι από την άποψη του συντονιστή; 

Εκφοβισμός / συμπεριφορά υπαλλήλου 

                                                                         φροντίδα / κοινότητα 

                                                                         δίλημμα σχολικής κοινότητας 
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Φυλλάδιο 3.  

Όνομα: Ο ρόλος της ηθικής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ηγετών 
 

Υλικά: Φυλλάδια 3 για κάθε ομάδα, όργανα γραφής 

 

Αριθμός συμμετεχόντων:  περίπου 15-20 

 

Στόχος ομάδας: Όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και άλλων 

εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

 

Απαιτούμενος χρόνος: 10 λεπτά 

 

Προετοιμασία: Ο εκπαιδευτής πρέπει να δώσει προσοχή στην κατανόηση των 

εκπαιδευομένων, στην πνευματική και συναισθηματική τους ευημερία. 

 

Στόχοι:   

- να υποστηρίξει τον ρόλο της ηθικής στην εκπαίδευση και τη συμπεριφορά των 

ηγετών των εκπαιδευτικών 

- να αναλύσει τη σημασία της ηθικής στη δραστηριότητα των ηγετών των 

εκπαιδευτικών 

 

μέθοδος προετοιμασίας:  

 

Ο εκπαιδευτής διανέμει την ομάδα αυτό το φυλλάδιο 3. Τα μέλη των ομάδων 

ζήτησαν να συνεργαστούν για να υποστηρίξουν τον ρόλο της ηθικής στην 

εκπαίδευση και τη συμπεριφορά των ηγετών των εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτής 

εξηγεί στους εκπαιδευόμενους ότι οι φόρμες τους παρέχουν τα κριτήρια που 

καθοδηγούν τις απαντήσεις τους. 

Η δραστηριότητα τελειώνει όταν όλες οι ομάδες παρουσίασαν τα αποτελέσματά 

τους. 

  

Ο ρόλος της ηθικής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την 

επαγγελματική συμπεριφορά 

                        
                        Θεωρητική ηθική                       Πρακτική ηθική 

Ηθική αρετής   
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Δώστε 

έμφαση στις 

αρετές: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βοηθητική 
ηθική 

 

Δώστε 

έμφαση στη 

χρησιμότητα 

- την αρχή 

της 

μεγαλύτερης 

ευτυχίας 

 

 

 

Δεοντολογική 
ηθική 

 

Δώστε 

έμφαση στα 

ηθικά 

καθήκοντα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηθική 
συνέπεια 

 

Δώστε 

έμφαση στις 

συνέπειες 

  

 

 

 

 

 

 

Ηθική 
φροντίδας 

 

Δώστε 

έμφαση 
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φροντίδα, 

ευπάθεια 
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1. Τι σημαίνει ηθική ανάπτυξη; Θεωρητική Ηθική, Πρακτική Ηθική, ο Ρόλος Ηθικής στην 
Εκπαίδευση 

2. Τι σημαίνει ηθική ανάπτυξη; 
Σε γενικές γραμμές, η ηθική ανάπτυξη αναφέρεται στο πώς διακρίνουμε το καλό από την αξία, καθώς μεγαλώνουμε 

και ωριμάζουμε. Αλλά η διάκριση μεταξύ καλού και κακού είναι επίσης το αντικείμενο της ηθικής της μελέτης. Με 

άλλα λόγια, η ηθική ανάπτυξη είναι η βάση της εκδήλωσης ηθικής συμπεριφοράς. Η έννοια της ηθικής ανάπτυξης 

θεωρήθηκε αρχικά από τους J. Piaget και L. Kohlberg. Αυτές οι θεωρίες γέννησαν το κονστρουκτιβιστικό 

ψυχολογικό παράδειγμα για την ηθική ανάπτυξη. 

Ο Jean Piaget θεωρεί ότι η ηθική ανάπτυξη του παιδιού σχετίζεται στενά με το διανοητικό, γνωστικό του επίπεδο. 

Και οι δύο, ο Piaget και ο Kohlberg δηλώνουν ότι η ηθική ανάπτυξη είναι μια ψυχολογική διαδικασία που 

συνεχίζεται σε διάφορα στάδια. Από την προοπτική των ηθικών κρίσεων των παιδιών, ο Piaget δήλωσε την ύπαρξη 

δύο σταδίων. Η πρώτη, η ετερονομική ηθική, μεταξύ 4-7 ετών ονομάζεται επίσης ηθικός ρεαλισμός (Fleming, 

2006), ή ηθική των περιορισμών (Keung Ma, 2013; Mc Leod, 2015). Το δεύτερο στάδιο της ηθικής ανάπτυξης του 

Piaget είναι αυτό της Αυτόνομης ηθικής (9-10 ετών). Ονομάζεται επίσης το στάδιο του ηθικού σχετικισμού ή η 

ηθική της συνεργασίας (Keung Ma, 2013). Η θεωρία του Kohlberg για την ηθική ανάπτυξη βασίζεται στα γνωστικά 

στάδια ανάπτυξης του Piaget, αλλά περιέχει τρία επίπεδα και έξι στάδια (Fleming, 2006; Çam, Çavdar, 

Seyulogullari, Çok, 2012). Τα τρία επίπεδα είναι η προ-συμβατική ηθική, η συμβατική ηθική και η μετα-συμβατική 

ηθική. Όλα αυτά τα επίπεδα και τα στάδια περιγράφηκαν διαφορετικά από τους αναλυτές θεωριών των Piaget και 

Kohlberg. 

Το πρώτο στάδιο της ηθικής ανάπτυξης του Piaget συμβαίνει μεταξύ της ηλικίας 4 έως 7 ετών. Τα παιδιά σε αυτήν 

την ηλικία αντιλαμβάνονται τους κανόνες όπως επιβάλλονται από το εξωτερικό. υπακούουν στους κανόνες των 

άλλων, πιστεύοντας ότι οι κανόνες είναι σταθεροί και αμετάβλητοι. Θεωρούν ότι οι παραβιάζοντας κανόνες θα 

οδηγήσουν σε άμεση τιμωρία. Το δεύτερο στάδιο, της Αυτόνομης Ηθικής, του ηθικού σχετικισμού ή της ηθικής της 

συνεργασίας εμφανίζεται στην ηλικία των 9-10 ετών. Οι κανόνες του παιδιού γίνονται πιο σημαντικοί για να 

κρίνουν το καλό και την αξία. Τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι οι ηθικοί κανόνες μπορούν να αλλάξουν και ότι η ηθική 

εξαρτάται επίσης από τις προθέσεις. Αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι οι καλές τους προθέσεις μπορούν να 

ερμηνευθούν ως καθοριστικές καλές πραγματικότητες, που δεν πρέπει να τιμωρηθούν, ακόμη και αν 

συμπεριφέρονται με λάθος τρόπο. Η ιδέα της δικαιοσύνης γίνεται επίσης σημαντική. Η τιμωρία θεωρείται αποδεκτή 

για να διορθώσει τα πράγματα ή να κατανοήσει τη βλάβη. Τα παιδιά δέχονται ότι η δικαιοσύνη θα μπορούσε να 

είναι σχετική, έτσι ώστε μερικές φορές οι ένοχοι να μην τιμωρούνται και οι αθώοι να υποφέρουν άδικα. Αλλά τα 

δύο ηθικά στάδια μπορεί να συνυπάρχουν στην ίδια ηλικία, και στο ίδιο παιδί, που σημαίνει ότι δεν συγχρονίζονται.  

Η θεωρία του Kohlberg για την ηθική ανάπτυξη οργανώνεται σε επίπεδα και στάδια. Το πρώτο επίπεδο, της προ-

συμβατικής ηθικής, εμφανίζεται κυρίως όταν η συμπεριφορά των παιδιών καθορίζεται από την επιθυμία τους να 

αποφύγουν την τιμωρία. Αυτό το επίπεδο περιέχει στο όραμα του Kohlberg, δύο στάδια. Κατά τη διάρκεια του 

πρώτου, που ονομάζεται «ίσως κάνει σωστό», το παιδί υπακούει στους κανόνες για να αποφύγει την τιμωρία. Οι 

συνέπειες είναι σημαντικές καθώς αντιπροσωπεύουν τιμωρία. Τα παιδιά δεν κατανοούν τους κανόνες της 

κοινωνίας. Το Στάδιο 2, που χαρακτηρίζεται ως οργανισμός, ή «τι είναι για μένα» είναι η περίοδος κατά την οποία 

το παιδί κατανοεί ότι η συνεργασία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Είναι λιγότερο εγωκεντρικός, αποδεχόμενος ότι 

αν κάτι είναι καλό για τους άλλους, θα μπορούσε επίσης να είναι καλό για αυτόν. Το δεύτερο επίπεδο στη θεωρία 

του Kohlberg για την ηθική ανάπτυξη ονομάζεται Συμβατική Ηθική όταν το παιδί αποκτά μια πιο αντικειμενική 

προοπτική για το σωστό και το λάθος. Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει 2 άλλα στάδια. Κατά τη διάρκεια του τρίτου 

σταδίου, των διαπροσωπικών σχέσεων, που ονομάζεται επίσης «Καλό κορίτσι / αγόρι», το παιδί ψάχνει για 

κοινωνική έγκριση από τις επιχειρήσεις του (γονείς, αδέλφια). Το τέταρτο στάδιο, αυτό του νόμου και της τάξης, 

είναι εκείνο της διατήρησης των κοινωνικών συμβάσεων. Το παιδί έχει μια ισχυρή αίσθηση τάξης και να κάνει το 

καθήκον του. Το τρίτο επίπεδο της θεωρίας ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg ονομάζεται μετα-συμβατική ηθική. 

Περιλαμβάνει το πέμπτο στάδιο, το «Κοινωνικό συμβόλαιο» και το έκτο, των Καθολικών ηθικών αρχών. Κατά το 

πέμπτο στάδιο, το άτομο αποδέχεται ότι οι κανόνες και οι κανονισμοί είναι επωφελείς για όλους τους ανθρώπους. 

Δέχεται επίσης ότι οι νόμοι μπορούν να αλλάξουν. Κατά το έκτο στάδιο, οι ηθικές κρίσεις του ατόμου 

αναπτύσσονται πλήρως. Το σωστό και το λάθος καθορίζονται από τον ατομικό προβληματισμό για τη σωστή 

συμπεριφορά. Το άτομο αποδέχεται ότι αυτό που είναι λάθος στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να 

δικαιολογείται σε ειδικά περιβάλλοντα. 
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Η Carol Gilligan υποστηρίζει ότι αυτές οι θεωρίες δίνουν αδικαιολόγητη έμφαση στην ηθική των ανδρών, 

εντοπίζοντας πιθανές διακρίσεις μεταξύ της ποιότητας ηθικής κρίσης των γυναικών και των ανδρών (Fleming, 

2006; ,am, et al., 2012). Προτείνει τα στάδια της ηθικής ανάπτυξης: το προ-συμβατικό στάδιο, ενώ η ατομική 

επιβίωση είναι ο πιο σημαντικός στόχος, ακολουθούμενη από μετάβαση, από τον εγωισμό στην αναγνώριση των 

ευθυνών προς τους άλλους, το συμβατικό στάδιο, όταν η αυτοθυσία είναι καλοσύνη. Ένα άλλο στάδιο μετάβασης, 

από την καλή συμπεριφορά στην αλήθεια ότι είναι επίσης ένα άτομο, με πραγματικές προσωπικές ανάγκες και το 

μετα-συμβατικό στάδιο, βασισμένο στην αρχή της μη βίας (Sirswal, 2014). Ως εκ τούτου, ο Gilligan πρότεινε μια 

νέα ηθική, την ηθική της φροντίδας, για να τη διακρίνει από την ηθική της δικαιοσύνης του Kohlberg. Ο Keung Ma 

(2013) παρατήρησε τις σχέσεις μεταξύ του 6ου σταδίου ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg, της ηθικής φιλοσοφίας 

του Kant και της θεωρίας της δικαιοσύνης του Rawl. Εξήγησε ότι το 6ο στάδιο της ηθικής ανάπτυξης σημαίνει ότι 

«όλα τα άτομα αντιμετωπίζονται ως ηθικά ίσα και θεωρείται σωρευτική δικαιοσύνη». 

Κρίνοντας τη θεωρία του Kohlberg, ο Turiel (2018) παρατήρησε την έλλειψη προσοχής στους ορισμούς της ηθικής. 

Επικεντρώθηκε επίσης στις σχέσεις μεταξύ της κοινωνικής ζωής και της ηθικής (Çam, et al, 2012) και υπογραμμίζει 

τις διαφορές μεταξύ της κατανόησης των παιδιών από τους κανόνες και της επίδρασης της σωματικής τιμωρίας 

στην κατανόηση της ηθικής. Από αυτή την προοπτική, ο Fleming (2006) αποκαλύπτει ότι ο Piaget βρήκε 4 στάδια 

εξέλιξης που σχετίζονται με την κατανόηση των κανόνων από τα παιδιά. Τα παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών 

συμμορφώνονται με τους «κινητικούς κανόνες» και δεν καταλαβαίνουν τους «πραγματικά συλλογικούς κανόνες». 

Περίπου την ηλικία των τεσσάρων έως επτά, δεν κατανοούν τους κανόνες πολύ καλά και δεν έχουν ισχυρή αίσθηση 

συνεργασίας ή ανταγωνισμού. Τα παιδιά μεταξύ επτά και έντεκα ετών χαρακτηρίζονται από αρχικές τάσεις 

συνεργασίας. Καταλαβαίνουν τόσο τη συνεργατική όσο και την ανταγωνιστική συμπεριφορά, αλλά η κατανόησή 

τους διαφέρει από παιδί σε παιδί, συχνά είναι ελλιπής. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου σταδίου, άνω των 11 ή 

δώδεκα ετών, τα παιδιά κατανοούν τους κανόνες με «πιο νομοθετικό τρόπο». Είναι το στάδιο της «γνήσιας 

συνεργασίας» όταν τα παιδιά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους κανόνες και επινοούν νέους. Ενδιαφέρον για την 

ηθική ανάπτυξη κατά τα πρώτα χρόνια, ο Turiel (2018) έδωσε μεγαλύτερη προσοχή στη σημασία της «διαίσθησης, 

συνεργασίας και συνεργασίας, φυσιολογικότητας, γονικής μέριμνας και ατομικών διαφορών» (σελ. 299) στην ηθική 

ανάπτυξη ενός παιδιού. Ο Turiel ορίζει τη διαίσθηση ως «μορφή σκέψης που σχετίζεται με κοινωνικά πλαίσια που 

μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικίες ως εμπλεκόμενη στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα προσεγγίζουν νέα 

προβλήματα». Ο Turiel δηλώνει επίσης ότι «Ένας σημαντικός δείκτης της ανάπτυξης της« αυτόνομης »ηθικής είναι 

όταν τα παιδιά αμφισβητούν τους κανόνες και τους ομαδικούς κανόνες» και όταν «οι προσδοκίες των αρχών 

θεωρούνται άδικες» (σελ. 300). Από την άποψη του Turiel, η δικαιοσύνη και οι κοινωνικοί κανόνες είναι 

«κανονιστικές ή ηθικές έννοιες». Οι άμεσες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες των παιδιών με άλλους, 

συμπεριλαμβανομένων παιδιών διαφορετικών ηλικιών και ενηλίκων, συμβάλλουν επίσης στη συνεχιζόμενη 

διαδικασία ηθικής ανάπτυξης. 

 

Ο Turiel (2018) θεωρεί, όπως έκανε ο Kohlberg, ότι «ο ηθικός ορισμός (…) περιλαμβάνει ζητήματα βλάβης, 

ευημερίας, δικαιοσύνης και δίκαιης διανομής» και ο Piaget συνέδεσε την ηθική με τη συνεργασία, το σεβασμό και 

την υποχρέωση »(σελ. 298). Ορίζοντας την ηθική ως «προδιαγραφικούς κανόνες σχετικά με την ευημερία, τα 

δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη των άλλων», οι Dahl και Killen (2018) δηλώνουν ότι η ηθική 

προέρχεται από τους νεο-Καντιανούς φιλοσοφικούς λογαριασμούς της ηθικής. Ωστόσο, συμπληρώνουν τον ορισμό 

τους προσθέτοντας ότι «τα παιδιά και οι ενήλικες λαμβάνουν επίσης κρίσεις σχετικά με συμβατικά, θρησκευτικά 

και προσωπικά ζητήματα ασφάλειας» Η κοινωνικοποίηση και η εκμάθηση ολοκληρώνουν την ηθική ανάπτυξη με 

τους κοινοτικούς κανόνες. Είναι η άποψη κοινωνικοποίησης και μάθησης για την ηθική ανάπτυξη που έρχεται σε 

αντίθεση με την κονστρουκτιβιστική άποψη που δηλώνει ότι τα παιδιά αποκτούν γενικές υποχρεώσεις για δίκαιη 

και ίση μεταχείριση άλλων σκέψεων, μια διαδικασία που περιλαμβάνει ερμηνεία και αξιολόγηση των κοινωνικών 

εμπειριών. Έτσι, η έρευνα αποδεικνύει ότι η ηθική ανάπτυξη συνδέεται στενά με το τι σημαίνει ηθική και από μια 

κονστρουκτιβιστική, ψυχολογική προοπτική αντιπροσωπεύει μια μακρά διαδικασία που αναπτύσσεται σε διάφορα 

επίπεδα και στάδια και εστιάζει σε αξίες όπως κανόνες, εμπιστοσύνη, βλάβη, ευημερία ή τιμωρία , αρχές, όπως η 

ισότητα, η δικαιοσύνη, η αμοιβαιότητα, η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη, και συμπεριφορές που θα μπορούσαν να 

αναφέρονται σε συνεργατικούς, ανταγωνιστικούς, κοινωνικούς και κοινοτικούς κανόνες και εμπειρίες. 

 

 
3. Θεωρητική ηθική, Πρακτική ηθική στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
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 Η σχέση μεταξύ ηθικής ανάπτυξης, ηθικής και ηθικής έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Η ηθική ανάπτυξη 

αντιπροσωπεύει τη βάση και την πηγή της ηθικής, η οποία, συνήθως θεωρείται, μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμο της 

ηθικής (Choudhurry, 2016). Αλλά η ηθική είναι επίσης ένας κλάδος της φιλοσοφίας, του οποίου το αντικείμενο της 

μελέτης αντιπροσωπεύεται από την ηθική. 

Οι ερευνητές σε διάφορες ιστορικές περιόδους ανέπτυξαν πολλές θεωρίες σχετικά με την ηθική, όπως η 

Αριστοτέλεια Ηθική Αρετής, η Οικιακή Ηθική του Μύλου, η Καντιακή Ηθική ή η Δεοντολογική Ηθική, η Ηθική ως 

Συνέπεια ή η Ηθική της Φροντίδας. Ο Pettersen (2011) θεωρεί ότι το νεότερο Ethics of Care περιγράφει ηθικούς 

παράγοντες, όχι κυρίως μέσω της ανεξαρτησίας, αλλά μάλλον ως διασυνδεδεμένοι, ευάλωτοι, εξαρτώμενοι και 

ασύμμετροι. Η ηθική φροντίδας μελετά όλα τα είδη σχέσεων, όχι μόνο ιδιωτικές ή επαγγελματικές. Εφιστά την 

προσοχή στη διαρθρωτική βία, η οποία μεταβάλλει τις σχέσεις μεταξύ θεσμών και ατόμων και χαρακτηρίζεται από 

την έλλειψη ανησυχίας μεταξύ ανισοτήτων (η παγκόσμια εταιρεία έναντι του ατόμου). Ένας ηθικός φροντίδας 

εφαρμόζει ένα διαφορετικό σύνολο αναλυτικών εννοιών από έναν deontologist ή έναν χρηστικό φιλόσοφο. Η ηθική 

της φροντίδας καταδικάζει παγκοσμίως την εκμετάλλευση και τον τραυματισμό (την αρχή του να μην κάνει κακό) 

και αναλαμβάνει καθολική δέσμευση για την άνθηση του ανθρώπου (η αρχή του καλού). Προχωρά πέρα από 

άλλους τύπους ηθικής ζητώντας ενεργή παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες, εξασκώντας αυτο-

προβληματισμό και ευαίσθητες κρίσεις κατά τις οποίες βοηθούνται οι διαφορές στα συμφραζόμενα. Η ηθική της 

φροντίδας καταδικάζει καθολικά την εκμετάλλευση και τον τραυματισμό (την αρχή του να μην κάνει το κακό) και 

αναλαμβάνει καθολική δέσμευση για την άνθηση του ανθρώπου (η αρχή του να κάνει το καλό-ευεργέτημα). 

Προχωράει περισσότερο από άλλους τύπους ηθικής ζητώντας ενεργή παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη εμπειρίες, 

εξάσκηση αυτο-προβληματισμού και ευαίσθητες κρίσεις κατά τις οποίες βοηθούν οι διαφορές στα συμφραζόμενα 

(Pettersen, 2011; Gruber, 2019). Αναλύοντας τις διαφορές μεταξύ των ηθικών θεωριών, ο Ντέιβις (2009, σελ. 77) 

δηλώνει ότι «η ηθική θεωρία είναι ένα είδος αγώνα όπλων μεταξύ των θεωρητικών που αναπτύσσουν νέα 

αντιπαραδείγματα και θεωρητικών που βρίσκουν τρόπους να τα απορροφήσουν στη θεωρία». Οι διαφορές μεταξύ 

αυτών των ηθικών θεωριών αποτελούνται από τις πιο σημαντικές αξίες, αρχές, κανόνες, έννοιες και μεθόδους που 

τονίζονται από τους θεωρητικούς τους. 

 

Η Εφαρμοσμένη ή Επαγγελματική Ηθική είναι νεότερες, πρακτικές θεωρίες σχετικά με την ηθική. Σύμφωνα με τον 

Sandu (2012), η εφαρμοσμένη ηθική αναλύει μια σειρά συγκεκριμένων καταστάσεων από την κοινωνική ή 

επαγγελματική πρακτική, για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων, που σχετίζονται με ηθικά ζητήματα. Ο Beauchamp 

(Mureșan, 2009, σελ.15) δηλώνει ότι η εφαρμοσμένη ηθική "περιλαμβάνει τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων για 

την κριτική εξέταση ηθικών προβλημάτων διαφορετικών επαγγελμάτων, τεχνολογιών ή διαφορετικών δημόσιων 

πολιτικών". Ο Gulcan (2014) θεωρεί ότι η εφαρμοσμένη ηθική εξετάζει τα συγκεκριμένα ηθικά ζητήματα της 

ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής, ενώ η επαγγελματική ηθική είναι ένας από τους σημαντικούς κλάδους της 

εφαρμοσμένης ηθικής. Σε γενικές γραμμές, η επαγγελματική ηθική μπορεί να οριστεί ως πρότυπα ή κώδικες για να 

παρέχει στους ανθρώπους καθοδήγηση στην επαγγελματική τους ζωή. 

Η έννοια των ηθικών αρχών έχει διευθετηθεί από τους Beauchamp και Childress για τον τομέα της βιοηθικής. 

Δηλώνουν (αναφέρεται από τον Mureșan, 2009, σελ. 27) ότι οι ηθικές αρχές είναι «σύνολο ευρέως αποδεκτών 

αξιών που καθοδηγούν τις ηθικές αξιολογήσεις». Τέτοιες γενικές ηθικές αρχές είναι ο σεβασμός της αυτονομίας, 

της αξιοπρέπειας, του αβλαβούς, του ευεργετήματος και της δικαιοσύνης. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι 

αρχές έγιναν η βάση πάνω στην οποία μπορεί κανείς να αναλύσει, να επικρίνει ή να ερμηνεύσει ηθικούς κανόνες ή 

τις κεντρικές αξίες μιας κοινωνίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι γενικές ηθικές αρχές απέκτησαν προσαρμοσμένες 

μορφές ή πρόσθεσαν νέες αρχές, όπως οι αρχές της ακεραιότητας και της ευπάθειας (Gruber, 2019). Η αρχή της 

αυτονομίας συνεπάγεται τον σεβασμό της ικανότητας ενός ατόμου να δημιουργεί ιδέες και στόχους στη ζωή, να 

κατανοεί κάποιον ηθικά, να έχει μια ιδιωτική ηθική ζωή. να ενεργήσει και να προβληματιστεί χωρίς περιορισμό, να 

αναλάβει προσωπικές ευθύνες, πολιτική συμμετοχή και ικανότητα συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης. Η αρχή της 

αξιοπρέπειας αναφέρεται στον σεβασμό του ανθρώπου ως «ηθικό ον», αλλά και ως «συγκεκριμένος άνθρωπος», 

έχοντας «ψυχή και σώμα». Η αρχή της ακεραιότητας παρέχει σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου, την 

κατάστασή του να έχει αξιοπρεπή, ψυχική και σωματική ζωή, χωρίς καμία παρέμβαση από το εξωτερικό. Αφορά 

την προστασία των ατόμων με τη δημόσια αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα να αποφασίζει τον 

θάνατό του, κ.λπ. Η αρχή της ευπάθειας αναφέρεται στην «ευθραυστότητα της ζωής», αναφέρεται στη φροντίδα για 

τα ευάλωτα όντα (Mureșan, 2009). 

Εκτιμώντας τη σημασία και τη χρησιμότητα της εκμάθησης θεωρητικής ηθικής στους μαθητές και τους 

ασκούμενους, ο Ντέιβις (2009) θεωρεί ότι είναι ένα «όνειρο φιλοσόφων», ενώ από την πρακτική ηθική, οι μαθητές 

και οι ασκούμενοι βρίσκουν σύνολα κανόνων απόφασης ή ερωτήματα με τα οποία πρέπει να προσεγγίσουν ένα 
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πρακτικό πρόβλημα. Από την άποψη των μαθητών οι ηθικές θεωρίες προσφέρουν «χρήσιμους τρόπους να σκεφτούν 

το ηθικό πρόβλημα», που σημαίνει «μια λίστα ή ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για να βοηθήσουν τους 

μαθητές να σκεφτούν το συγκεκριμένο ηθικό πρόβλημα» και «ένα μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας απόφασης 

όταν διδάσκουν« επαγγελματική ηθική. Υπάρχουν διάφοροι τύποι δοκιμών, όπως τεστ Harm, Virtues test, 

Professional test, Colleague test ή Organisations test, που βασίζονται σε συγκεκριμένες αρχές, που αντλούνται από 

την κοινή λογική και οι μαθητές μπορούν να τις εφαρμόσουν με λογική ακρίβεια. Οι ερωτήσεις που 

περιλαμβάνονται σε τέτοιες δοκιμές επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες αρχές, όπως βλάβη, δικαιοσύνη, 

δικαιοσύνη, συνεργασία, ανταγωνισμός, αρχές που έχουν δηλωθεί από τη θεωρητική ηθική. Το τεστ βλάβης θα 

μπορούσε να ρωτήσει για τις συνέπειες μιας συγκεκριμένης πράξης (μήπως αυτή η επιλογή κάνει λιγότερη βλάβη 

από οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση;) Η δοκιμή αρετής θέτει μια ερώτηση που υποδηλώνει τη θεωρία-

χρηστικότητα και τη θεωρία της αρετής (τι θα γινόμουν αν επιλέξω αυτήν την επιλογή συχνά;) Οι επαγγελματικές 

δοκιμές, οι συνάδελφοι και οι οργανωτικές εξετάσεις θέτουν ερωτήσεις που μπορεί να συσχετιστούμε με 

σχετικιστικές θεωρίες (τι θα μπορούσε να πει η επιτροπή δεοντολογίας του επαγγέλματός μου για αυτήν την 

επιλογή ;; τι λένε οι συνάδελφοί μου όταν περιγράφω το πρόβλημά μου και προτείνω. ο σύμβουλος λέει για αυτό;) 

(Davis, 2009, 73). Η θεωρητική ηθική υποστηρίζεται σε ένα πρακτικό μάθημα δεοντολογίας εάν προτείνουν 

τρόπους διδασκαλίας με «χαμηλότερο κόστος σε χρόνο και προσπάθεια». Οι ηθικές θεωρίες χρησιμοποιούνται ως 

ευρετικές, υπονοώντας την προσπάθεια των μαθητών στην επίλυση ηθικών προβλημάτων. 

 

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ηθικά διλήμματα, ως χρήσιμα εργαλεία για την εκπαίδευση της ηθικής 

σκέψης των μαθητών. Η έρευνα αναφέρει πολλούς ορισμούς για τα ηθικά διλήμματα. Έτσι, εσείς (2016, σελ. 20) 

ορίζετε το ηθικό δίλημμα ως «μια σύγκρουση μεταξύ του τι πρέπει να είναι για έναν λόγο και του τι πρέπει να είναι 

για έναν άλλο λόγο, ο οποίος δεν μπορεί να επιλυθεί με βάση έναν λόγο που υπερισχύει ενός άλλου». Ο Biasetti 

(2014, σελ. 1048) ορίζει ένα ηθικό δίλημμα ως «μια κατάσταση όπου το περιεχόμενο δύο ή περισσότερων 

κανονιστικών στοιχείων είναι πραγματικά ασυμβίβαστο ή δεν μπορεί να ταξινομηθεί. Ό, τι κι αν ο πράκτορας 

αποφασίζει να κάνει, θα σπάσει έναν ηθικό λόγο ». Διακρίνει μεταξύ συμμετρικών και ασύμμετρων διλημμάτων. Η 

ασύμμετρη σύγκρουση προσφέρει αρκετές ευκαιρίες που διευκολύνουν τη λύση: το άτομο μπορεί να προσδιορίσει 

τους αντιφατικούς κανόνες, μπορεί να επισημάνει τις κρίσιμες ασυμβατότητες και να εστιάσει στις πιθανές λύσεις. 

Ταυτόχρονα, η σύγκρουση θα μπορούσε να εκληφθεί ως σύγκρουση μεταξύ αρχών, κατανοητή ως ο γενικός 

κανονιστικός λόγος που δεν έχει άμεση αναφορά σε συγκεκριμένη κατάσταση. Παραδείγματα τέτοιων αρχών θα 

μπορούσαν να είναι βοήθεια, σεβασμός της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, άδεια / απαγόρευση ή ηθική ακεραιότητα. Αλλά 

το δίλημμα μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως σύγκρουση μεταξύ δύο διαφορετικών δικαιωμάτων (σελ. 1055). 

Συμμετρικά διλήμματα εμφανίζονται όταν οι αντικρουόμενοι λόγοι είναι πανομοιότυποι και προέρχονται από την 

ίδια αρχή. Για να βρει μια λύση, ο πράκτορας πρέπει να θεωρήσει ότι μόνο μία από τις δύο υποχρεώσεις είναι 

πραγματική υποχρέωση. Σε άλλη ερμηνεία, η σύγκρουση θα έχει κάποια λύση, μια λύση που είναι καλύτερη από τις 

άλλες πιθανές λύσεις. 

 

 
4. Ο ρόλος της ηθικής στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών ηγετών 

 
Η ηθική μάθησης συνεπάγεται θεωρητική ηθική γνώση, ηθικές ικανότητες και ηθικές συμπεριφορές. Όλα αυτά τα 

στοιχεία είναι σημαντικά από την άποψη των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα από την εκπαίδευση των ηγετών τους. Η 

γνώση της θεωρητικής ηθικής βοηθά τους εκπαιδευτικούς ηγέτες να λάβουν σωστές ηθικές κρίσεις και να λάβουν 

τις καλύτερες αποφάσεις, με βάση τις ηθικές αξίες και αρχές. Η γνώση της θεωρητικής ηθικής βοηθά τους 

εκπαιδευτικούς ηγέτες να λάβουν σωστές ηθικές κρίσεις και να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις, με βάση τις 

ηθικές αξίες και αρχές. 

Συνθέτοντας τον ρόλο της ηθικής στην εκπαίδευση, ο Gluchmanova (2015) θεωρεί ότι οι ηθικές αρχές αποτελούν 

τη βάση της δεοντολογικής ηθικής, ενώ οι κανόνες και τα καθήκοντα είναι η βάση των ηθικών πράξεων. Με βάση 

τις ηθικές θεωρίες, οι εκπαιδευτικοί ηγέτες μπορούν να αναλύσουν τη σημασία των ενεργειών τους και να τις 

δικαιολογήσουν για τη δημόσια εκπαίδευση, εφαρμόζοντας τις αξίες και τις μεθόδους που παρέχονται από την 

ηθική των συνεπειών. Η ηθική της αρετής πρέπει να εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς για να καλλιεργούν αρετές 

στους μαθητές τους. Η πρακτική ηθική βοηθά τους εκπαιδευτικούς και τους ηγέτες τους να καθορίσουν τον 

επαγγελματισμό τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες: η ηθική φέρνει τους εκπαιδευτικούς να είναι σε θέση να 

επιβεβαιώσουν τις δικές τους πεποιθήσεις για το νόημα και τις αξίες της εκπαίδευσης, εκφράζοντας τη φιλοσοφία 
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της εκπαίδευσης, στηριζόμενες στη φροντίδα των μαθητών και του εαυτού. Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες μπορούν 

επίσης να ασκήσουν τις ηθικές τους επαγγελματικές κρίσεις και να εφαρμόσουν τις ηθικές τους επαγγελματικές 

αρχές, με βάση τους Ηθικούς Επαγγελματικούς Κώδικες. Ο Ηθικός Κώδικας των Δασκάλων περιλαμβάνει ηθικές 

αρχές, κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, ηθικά πρότυπα (Shutt, Welmers, 2010) και περιορισμούς που 

καθοδηγούν την εκπαιδευτική δραστηριότητα για όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στην εκπαίδευση. 

Μια άλλη σημαντική συμβολή της μαθησιακής ηθικής σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ηγέτες είναι ότι μπορούν να 

εξασκήσουν ηθική λήψη αποφάσεων σε πραγματικές συνθήκες καθώς και μέσω συνεργατικής μελέτης (Shutt, 

Wlemers, 2010) Η πρώτη και κύρια ποιότητα ενός καλού δασκάλου και ενός εκπαιδευτικού ηγέτη είναι η 

γνησιότητα. Αυτό σημαίνει ότι η ακεραιότητα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ηθικής του πρακτικής. Ένα 

άτομο δεν μπορεί να είναι ηθικό εάν δεν είναι αληθινό στον εαυτό του. Ο Gulcan (2014) εκτιμά ότι η μελέτη της 

ηθικής στα σχολεία βοηθά τους μαθητές να κοινωνικοποιηθούν. Επηρεάζει επίσης την ποιότητα της ζωής ενός 

μαθητή, καθώς το σχολείο πρέπει να εκπαιδεύει τους μαθητές να γίνουν καλοί άνθρωποι, που ενεργούν με ηθικά 

σωστό τρόπο. 

 

Άλλες πτυχές που καθιστούν την ηθική τόσο σημαντική στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτικών ηγετών προκύπτουν από τις νεότερες τάσεις στην πραγματική εκπαίδευση, που σημαίνει 

πολυπολιτισμικότητα και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Ο Gluchmanova (2015) εκτιμά ότι η πραγματική 

έμφαση στην πολυπολιτισμικότητα και την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς ζητά από εκπαιδευτικούς ηγέτες που 

είναι αφοσιωμένοι σε πραγματικές τάξεις χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίοι καλλιεργούν την αίσθηση της ιδιότητας 

του πολίτη και της κοινωνικοποίησης. Η πολυπολιτισμικότητα αναφέρεται στην αποδοχή διαφορετικών εθνοτικών 

και εθνικών αξιών, κανόνων και εθίμων, αλλά και στην αποδοχή εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, στην προώθηση 

μιας θετικής μαθησιακής δραστηριότητας, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην άρνηση οποιασδήποτε διάκρισης. 

Αυτές οι απαιτήσεις χρειάζονται ηθικές βασισμένες συμπεριφορές και πεποιθήσεις που δεν μπορούν να 

προσομοιωθούν εάν δεν ενσωματωθούν. 

 
Εν κατακλείδι, η ηθική ανάπτυξη αντιπροσωπεύει τη βάση της ηθικής συμπεριφοράς. Τα θεωρητικά του επίπεδα 

και στάδια περιγράφουν και χαρακτηρίζουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ένα παιδί για να γίνει ηθικό και 

ηθικό άτομο. Η θεωρητική ηθική και η πρακτική ηθική έχουν ποικίλη σημασία στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

ηγετών. Οι αξίες, οι ηθικοί κανόνες, οι κανόνες και οι ηθικές αρχές που παρέχονται από τη μελέτη των βασικών 

ηθικών θεωριών είναι χρήσιμες για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ηγέτες, αλλά αυτή η βάση πρέπει να 

συμπληρωθεί με πρακτικές γνώσεις, συγκεκριμένες πρακτικές και ασκήσεις σχετικά με ηθικές συμπεριφορές. 

Αντανακλαστικές ή επιχειρηματολογικές ασκήσεις, η απάντηση σε δεοντολογικές δοκιμασίες που ασχολούνται με 

ηθικά ζητήματα και η επίλυση ηθικών διλημμάτων είναι μόνο μερικοί αποτελεσματικοί τρόποι για να εκπαιδεύσετε 

τους εκπαιδευτικούς ηγέτες να συμπεριφέρονται ως ηθικοί ηγέτες. 
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Δομή της Μαθησιακής Ενότητας 
 

Αριθμό MODULE 2 

Τίτλος ενότητας Τύποι διευθυντών σχολείων και ο ρόλος τους στη σχολική ζωή 

Θέμα / Σύντομη 

Περιγραφή 

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την «Αποτελεσματική 
Διδασκαλία Ηγέτιδα». 

Κορυφαίοι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στον σχολικό κύκλο για την 
ανάπτυξη και τη διατήρηση της επιτυχίας. Ως εκ τούτου, οι κορυφαίοι 
εκπαιδευτικοί έχουν πολλούς ρόλους που οδηγούν τους συνομηλίκους 
ή τους μαθητές τους. Αυτοί οι ρόλοι μπορούν να ομαδοποιηθούν κάτω 
από δέκα επικεφαλίδες σύμφωνα με τους Harrison, C. και Killion, J. 
Αυτοί οι ρόλοι είναι: 
Πάροχος πόρων, Εκπαιδευτικός Ειδικός, Ειδικός Προγράμματος 
Σπουδών, Υποστηρικτής τάξης, Διαμεσολαβητής Μάθησης, Μέντορας, 
Σχολικός Ηγέτης, Προπονητής Δεδομένων, Καταλύτης για Αλλαγή, 
Εκπαιδευόμενος. 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διαπροσωπικές δεξιότητες στην 
καθημερινή τους ζωή για επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους 
τόσο μεμονωμένα όσο και σε ομάδες. Επιπλέον, αυτοί που έχουν 
ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες επιτυγχάνουν περισσότερα στην 
επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να 
συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι ηγέτες των εκπαιδευτικών με ισχυρές 
διαπροσωπικές δεξιότητες θα ήταν πιο επιτυχημένοι στην εκτέλεση 

ηγεσίας εντός της σχολικής τους κοινότητας. 

Οι διαπροσωπικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν για 
αποτελεσματική διδασκαλία ηγεσίας μπορούν να καταχωρηθούν ως 
εξής: 
Δεξιότητες επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη, ομαδική 
εργασία, διαπραγμάτευση, πειθώ και επηρεασμός δεξιοτήτων, 
επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης, επίλυσης προβλημάτων 
και λήψης αποφάσεων. 
         Εδώ, οι αιτήσεις θα αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τις δεξιότητες των 
συμμετεχόντων που αναφέρονται παρακάτω. 

 Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας 

 Αλφαβητισμός İnformation, Αλφαβητισμός δεδομένων 

 Επίλυση συγκρούσεων 

 Δεξιότητεςόργωσης ομάδας W 

 Συνεργασία με ενήλικες εκπαιδευόμενους 

 Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική 
ηγεσία των εκπαιδευτικών αποκτώνται όχι μόνο με την εμπειρία τους 
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στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, αλλά και με την κατάρτιση στην 

ηγεσία. 

Ομάδες-στόχοι 

Δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, δάσκαλοι γυμνασίου 

Διευθυντές σχολείων 

Σχολικοί σύμβουλοι και άλλοι εκπαιδευτικοί εμπειρογνώμονες 

Ερευνητές εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών 

Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα 

Στόχος εκπαίδευσης 

• Δώστε έμφαση στη σημασία του πληροφοριακού 
αλφαβητισμού/του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας 
στην εποχή της πληροφορίας. 

• Να είναι σε θέση να επικρίνει τους πόρους που 
χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς (διδακτικές / 
μαθησιακές δραστηριότητες, επαγγελματική ανάπτυξη, λήψη 

αποφάσεων κ.λπ. ) σε τεχνικές, οπτικές, περιεχόμενο, αρχές και 
παιδαγωγικές πτυχές του. 

• Διαφοροποίηση δεδομένων και πληροφοριών. 
• Αύξηση της ικανότητας παρουσίασης δεδομένων με 

εφαρμόσιμο και λειτουργικό τρόπο. 
• Αναπτύξτε την προθυμία να μάθετε να χρησιμοποιείτε πολλά 

εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. 

• Παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με την κατανόηση των 
τεσσάρων τύπων δεδομένων (δημογραφικά δεδομένα, 
αντίληψη, πρόγραμμα και επιτεύγματα μαθητών) 

• Αποτελεσματική επικοινωνία 
• Η διαφορά καταδεικνύει συμβιβαστικές συμπεριφορές σε 

καταστάσεις (διένεξης). 
• Ενίσχυση της αυτογνωσίας 
• Κατανόηση στρατηγικών επίλυσης διενέξεων 

• Προσδιορισμός των στρατηγικών επίλυσης διενέξεων 

• Εξερευνήστε τομείς ανάπτυξης 
• Διαφορές, απόκτηση της ικανότητας επίλυσης συγκρούσεων. 

• Παρουσιάστε τους εκπαιδευόμενους με τη διάρκεια της 

«ομάδας», τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας και τους ρόλους 

των εκπαιδευτικών και του επικεφαλής των εκπαιδευτικών στην 

ομαδική εργασία. 

• Κατανοήστε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητες 

ομαδικής εργασίας από τον ηγέτη και τους εκπαιδευτικούς των 

εκπαιδευτικών. 
• Δομή δίκαιη και σαφής συζήτηση, 

• Provide a safe environment and keep discomfort out  
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• Understand adult learners and their needs for effective 

learning  

• Provide development of content and pedagogical 

knowledge of teacher.  

Μαθησιακοί Στόχοι / 

Δεξιότητες μαθητών 

• Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας 

• İnformation Αλφαβητισμός 

• Αλφαβητισμός δεδομένων 

• Επίλυση συγκρούσεων 

• Δεξιότητες ομαδικής εργασίας 

• Συνεργασία με ενήλικες εκπαιδευόμενους 

Συνεδρίες 

•  Φυλλάδιο 2.1  Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας-

Πληροφοριακή Παιδεία 

• Φυλλάδιο 2.2  Επικεφαλής Δασκάλου ως Προπονητής Δεδομένων 

• Φυλλάδιο 2.3  Ποια είναι η στρατηγική επίλυσης συγκρούσεων; 

• Φυλλάδιο 2.4  Γνώση ομαδικών δεξιοτήτων εργασίας 

• Φυλλάδιο 2.5  Περίπτωση μελέτης που συνεργάζεται με ενήλικες 

μαθητές 

Όνομα της περιόδου 

λειτουργίας 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος 1ο. 

 

Φυλλάδιο 2.1 

Γραμματισμός στα 

Μέσα Επικοινωνίας-

Πληροφοριακός 

Γραμματισμός 

 

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων / Μεθόδων 

Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί μια σύντομη παρουσίαση PPT σχετικά με 
τον γραμματισμό στην πληροφορία και τον γραμματισμό στα μέσα 
επικοινωνίας (IML), σημασία αυτών των εννοιών για τους ηγέτες των 
εκπαιδευτικών στην εκτέλεση των ρόλων τους στο σχολείο. 
Στη συνέχεια, οι Ομάδες θα  επιλέξουν μια ιστοσελίδα και θα 
συμπληρώσουν τη φόρμα για κριτική αξιολόγηση μιας τοποθεσίας Web. 

 
  Κατάλογος απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών 

Οποιαδήποτε κινητή συσκευή (φορητός υπολογιστής, tablet, έξυπνο 
τηλέφωνο κ.λπ.) με σύνδεση στο διαδίκτυο ανά ομάδα, χαρτί, μολύβι / 
πένα, προβολέα 
Πληροφορίες παρουσίασης σημείου ισχύος Αλφαβητισμός και 
γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας (IML) 
Φυλλάδιο 2.1 Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας-
Πληροφοριακή Παιδεία    

  Πρόταση Χρονισμού: 60 λεπτά 

 
Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

Μετά τη σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτή (10 λεπτά), οι 
συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 5 ατόμων, κάθε ομάδα θα 
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επιλέξει έναν ομιλητή για να εκπροσωπήσει την ομαδική εργασία μετά 
τη δραστηριότητα. Οι ομάδες θα επιλέξουν μια ιστοσελίδα και θα 
συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα σχετικά με αυτήν (15 λεπτά). Οι 
συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ιστοσελίδα 
χρησιμοποιούν για διδακτικές/μαθησιακές δραστηριότητες, 
ιστοσελίδες των ενδείσεών τους ή τοπικές εκπαιδευτικές αρχές ή 
πανεπιστήμια. Μπορούν επίσης να επιλέξουν ιστοσελίδες οργανισμών 
της ΕΕ. Μετά τη συμπλήρωση των εντύπων, θα υπάρξει ένα μέρος 
συζήτησης στο οποίοοι ομιλητές των ομάδων θα αντιπροσωπεύουν το έργο 

που έχουν κάνει (5 λεπτά ανάg). Ο εκπαιδευτής ή άλλες ομάδες μπορούν 

να υποβάλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης.   
Προκειμένου να εμβαθύνει τη συζήτηση, ο εκπαιδευτής μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
- Γιατί διάλεξες αυτή την ιστοσελίδα; 
- Άλλαξες γνώμη για την ιστοσελίδα αφού συμπλήρωσες τη φόρμα; 

Γιατί? 
- Προτείνεις στους συναδέλφους σου να κάνουν έτσι αξιολογήσεις; 

Γιατί? 
- -Ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δώσετε προσοχή πριν 

επιλέξετε μια ιστοσελίδα για χρήση σε διδακτικές / μαθησιακές 
δραστηριότητες ή ενώ το προτείνετε σε άλλους δασκάλους; 

- Πιστεύετε ότι τέτοιες αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται για τη χρήση 
άλλων τύπων πόρων όπως βιβλία, άρθρα, σχέδια μαθημάτων κ.λπ.; 
Γιατί? 

- Έχετε άλλα σχόλια; 

Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν 15 λεπτά. 

Μέρος 2ο. 

 

Φυλλάδιο 2.2  

Επικεφαλής δασκάλου 

ως προπονητής 

δεδομένων 

 

 

  Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων / Μεθόδων 

Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί μια σύντομη παρουσίαση PPT σχετικά με 
την Καθοδήγηση Δεδομένων- δεδομένα έναντι πληροφοριών, τύπους 
δεδομένων, πώς να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα, λαμβάνοντας 
αποφάσεις βάσει δεδομένων. 

Σε κάθε ομάδα θα δοθεί ένα σύνολο δεδομένων για την ανάλυση και 
την αναπαράσταση των φορμών συμπληρώνοντας το Συνοδευτικό 

υλικό 2.2-a.  

Στη συνέχεια, οι ομιλητές των ομάδων θα συνοψίσουν τις εργασίες 
τους σχετικά με τις φόρμες και το μέρος της συζήτησης σχετικά με την 
παρουσίαση και τη δραστηριότητα. 
Μετά το μέρος της συζήτησης, το Συνοδευτικό υλικό 2.2-b   δίνεται σε 

κάθε συμμετέχοντα για να δει τις αυτο-αντανακλάσεις τους. 

 
  Κατάλογος απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών 
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Οποιαδήποτε κινητή συσκευή (φορητός υπολογιστής, tablet, έξυπνο 
τηλέφωνο κ.λπ.) με σύνδεση στο διαδίκτυο ανά ομάδα, χαρτί, μολύβι / 
πένα, προβολέα 

Προπονητής δεδομένων πληροφοριών παρουσίασης σημείου τροφοδοσίας 
  Φυλλάδιο 2.2 Επικεφαλής δασκάλου ως προπονητής δεδομένων 

              
  Πρόταση Χρονισμού: 40 λεπτά 

Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

Μετά τη σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτή (10 λεπτά), οι 
συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 5 ατόμων, κάθε ομάδα θα 
επιλέξει έναν ομιλητή για να εκπροσωπήσει την ομαδική εργασία μετά 
τη δραστηριότητα. Σε κάθε ομάδα θα δοθεί ένα σύνολο δεδομένων για 
ανάλυση και αναπαράσταση συμπληρώνοντας τις φόρμες 
(Συνοδευτικό υλικό 2.2-a).  (10 λεπτά). Στη συνέχεια, οι ομιλητές των 
ομάδων θα συνοψίσουν τις εργασίες τους σχετικά με τις φόρμες και θα 
έχουν ένα μέρος συζήτησης 10 λεπτών σχετικά με την παρουσίαση και 

τη δραστηριότητα. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να απευθύνει ένα 
σύνολο ερωτήσεων προκειμένου να προκαλέσει τις ιδέες των 
συμμετεχόντων σχετικά με τη συλλογή και την οργάνωση δεδομένων, 
τη σημασία της παροχής αποφάσεων βάσει δεδομένων για την ηγεσία 
των εκπαιδευτικών. Δείγμα αυτών των ερωτήσεων παρατίθενται ως 
εξής: 

-Τι είδους δεδομένα συλλέγονται από τους εκπαιδευτικούς στο 
σχολείο; 
-Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι με τους οποίους 
χρησιμοποιούνται οι εκπαιδευτικοί για τη συλλογή δεδομένων; 
- Πώς σου φαίνεται να μοιράζεσαι δεδομένα που συλλέγεις στο 
σχολείο; 
-Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λήψης αποφάσεων βάσει 
δεδομένων; 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, ο αριθμός των 
ερωτήσεων θα μπορούσε να διευρυνθεί. 

Μετά το μέρος της συζήτησης, το Συνοδευτικό υλικό2.2-b  δίνεται σε 

κάθε συμμετέχοντα για να δει τις αυτο-αντανακλάσεις τους. Θα έχουν 5 

λεπτά για να συμπληρώσουν τα έντυπα.. 

 

Μέρος 3ο. 

 

Φυλλάδιο 2.3  

   Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων / Μεθόδων 

Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί ποια είναι η στρατηγική επίλυσης 
συγκρούσεων; ερωτηματολόγιο και παρουσίαση των PPT σχετικά με 
τη στρατηγική επίλυσης συγκρούσεων. 
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Ποια είναι η 

στρατηγική επίλυσης 

συγκρούσεων;  

Κατάλογος απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών 

Τηλεοπτικός προβολέας, ένας lap-top,σύνδεση Διαδικτύου, έγγραφο, 
μολύβι/μάνδρα 
Παρουσίαση power point Ποια είναι η στρατηγική επίλυσης 
συγκρούσεων; 
Φυλλάδια2.3  Ποια είναι η στρατηγική επίλυσης συγκρούσεων; 

Πρόταση Χρονισμού: 30 λεπτά 

 

 

Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 
Είναι απαραίτητο να έχουμε μια ζεστή ατμόσφαιρα σε ομάδα, 
προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να 
επικοινωνούν μεταξύ τους και να αισθάνονται σε καλή διάθεση. 
Ο εκπαιδευτής ρώτησε τους συμμετέχοντες «Ποια είναι η στρατηγική 
επίλυσης συγκρούσεων σας;» τους ζητά να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο. 

Θα συμπληρώσουν το Συνοδευτικό υλικό 2.3  Ποια είναι η στρατηγική 
επίλυσης συγκρούσεων; ερωτηματολόγιο σε 5 λεπτά. 

Στη συνέχεια, τους ζητείται να γράψουν τις βαθμολογίες τους 
στον«Πίνακα Βαθμολόγησης»  σύμφωνα με την οδηγία. Καλούνται να 
υπολογίσουν το σύνολο για κάθε κατηγορία. Τους ζητείται να γράψουν 

τη χαμηλότερη βαθμολογία και τη δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί μια παρουσίαση PPT  στη 

στρατηγική επίλυσηςσυγκρούσεων «Ποια είναι η στρατηγική επίλυσης 
συγκρούσεων; ', δεν ξέρω τι να κάνω Μετά το πέρας της 
παρουσίασης,οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν το «Έντυπο 
Αυτοαξιολόγησης».  

Οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν 3 προτάσεις σχετικά με τη 
μορφή αυτοαξιολόγησης σχετικά με τα κυρίαρχα στυλ τους για να 
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην επίλυση συγκρούσεων. Οι 
συμμετέχοντες θα μπορούν να μοιράζονται τα γραπτά τους με την 

ομάδα, εάν το επιθυμούν. 

Ο εκπαιδευτής θα είναι όλη την ώρα ήρεμος, φιλικός χωρίς σχόλια και 

ειρωνικές απαντήσεις. 

Μέρος 4ο. 

 

Φυλλάδιο 2.4 

 Επικεφαλής ομάδα 

και να είναι  

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων / Μεθόδων 

Ξεκινάμε αυτή τη συνεδρία με μια παρουσίαση που περιέχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ομάδα», τις δεξιότητες 
ομαδικής εργασίας και τους ρόλους των εκπαιδευτικών και του 
επικεφαλής των εκπαιδευτικών στην ομαδική εργασία. Στη συνέχεια, 

Handout%203.3.docx
Handout%203.3.docx
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ένα μέρος της ομάδας 
 

ένα σημείο πόνου παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους για να 
προσφέρει προτάσεις για λύση από μόνοι τους, στο επόμενο βήμα, η 
ομαδική εργασία χρησιμοποιείται για την επίτευξη λύσης με τις 
συμμετοχές όλων των εκπαιδευομένων και του ηγέτη των 
εκπαιδευτικών, καθώς και της διαχείρισης του ηγέτη των 
εκπαιδευτικών. Στο τέλος, εφαρμόζεται ερωτηματικό αξιολόγησης 
προκειμένου να παρακολουθείται κατά πόσον η δραστηριότητα 

επιτυγχάνει τους προσδιορισθέντες στόχους ή όχι. 

   
  Κατάλογος απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών 

1. Ένα Flipchart για να γράψετε προτάσεις όλων των συμμετεχόντων. 

2. Λευκή Βίβλος,  φύλλα, όργανα γραφής.  

3. Για να παρουσιάσετε τα θέματα, είναι απαραίτητο ένας 
βιντεοπροβολέας, ένας φορητός υπολογιστής και μια οθόνη.  

4. Παρουσίαση PPT:  Επικεφαλής ομάδα και γίνετε μέλος της ομάδας. 

5. Ελεημοσύνη 2. 4. Επικεφαλής ομάδα και να είναι μέρος της 
ομάδας. 

1. Δείγμα εικόνας. για να αντανακλά το σημείο του πόνου.  

2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο για την παροχή ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης μέσω της φόρμας Google. 

 
  Πρόταση Χρονισμού:  30 λεπτά 

  Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

Είναι απαραίτητο να έχουμε μια ζεστή ατμόσφαιρα στην ομάδα, 

προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν 

μεταξύ τους και να αισθάνονται σε καλή διάθεση. 

Μέρος 5ο. 

 

Φυλλάδιο 2.5  

Περίπτωση μελέτης 

που συνεργάζεται με 

ενήλικες μαθητές 
 

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων / Μεθόδων 

Η συνεδρία ξεκινά με μια παρουσίαση που περιέχει γνώσεις και 
δεξιότητες του Teacher Leader που συνεργάζεται με ενήλικες 
εκπαιδευόμενους  και παρουσιάζεται μια περίπτωση μελέτης, τότε οι 
εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες. Οι ερωτήσεις που σχετίζονται 
με την περίπτωση της μελέτης απαντώνται από ομάδες. Τέλος, 

προσπαθεί να βρει κοινές λύσεις. 

  Κατάλογος απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών 

1. Ένα flipchart για να γράψετε απαντήσεις όλων των ομάδων. 
2. Λευκό χαρτί,  φύλλα,χρωματιστά  μολύβια 
3. Παρουσίαση PPT  : Περίπτωση μελέτης « Εργασία με ενήλικες 

μαθητές» 
4. Φυλλάδιο  2.5. Περίπτωση μελέτης  "Εργασία με ενήλικες μαθητές" 

Πρόταση Χρονισμού:  20 λεπτά 
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  Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 
Είναι απαραίτητο να έχουμε μια ζεστή ατμόσφαιρα στην ομάδα, 

προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν 

μεταξύ τους και να αισθάνονται σε καλή διάθεση. 

   

 

Σημειώσεις ακροατηρίου 

Υπάρχουν διαφορετικά Φυλλάδια2.1,  2.2,  2.3,   2.4και  2.5για  MODULE- 2 

 

Ορθές πρακτικές 
Υπάρχουν ξεχωριστά αρχεία. 

 

 

 

Αξιολόγηση 

Στο τέλος του MODUL-2,θα υπάρξει μια διαδικτυακή δραστηριότητα αξιολόγησης. Οι 

συμμετέχοντες θα επισκεφθούν:  www.menti.com και ο παρεμβατικός θα τους δώσουν έναν 

κωδικό για να εισέλθουν. Ο εκπαιδευτής θα προετοιμάσει μια παρουσίαση menti, ένα 

παράδειγμα μπορεί να βρεθεί σε αυτόν τον σύνδεσμο: 

https://www.mentimeter.com/s/f319ba8c606a2f451528a510c2bbcfd9/d13c098e8bb6 
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TYPES OF SCHOOL LEADERS AND THEIR ROLE IN SCHOOL LIFE 

 

Φυλλάδιο 2.1  

 

Όνομα: Δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας/γραμματισμού στα μέσα 

επικοινωνίας για ρόλους ηγέτη εκπαιδευτικών 

 

Υλικά: Οποιαδήποτε κινητή συσκευή (φορητός υπολογιστής, tablet, έξυπνο 

τηλέφωνο κ.λπ.) με σύνδεση στο διαδίκτυο ανά ομάδα, χαρτί, μολύβι / πένα, 

προβολέα 

 

Αριθμός συμμετεχόντων:  Μεταξύ 15-20 

 

Ομάδα-στόχος: Εκπαιδευτικοί, προσωπικό σχολικής διοίκησης, οποιοσδήποτε 

εμπλέκεται στη διδασκαλία 

 

Χρόνος που απαιτείται:  60 λεπτά (λεπτομερής στο μέρος περιγραφής μεθόδου) 

 

Προετοιμασία: Μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τον γραμματισμό στην 

πληροφορία και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, σημασία αυτών των 

εννοιών για τους ηγέτες των εκπαιδευτικών στην εκτέλεση των ρόλων τους στο 

σχολείο. 

 

Στόχους: 

-Να τονίσει τη σημασία του πληροφοριακού αλφαβητισμού/γραμματισμού στα 

μέσα επικοινωνίας στην εποχή της πληροφορίας. 

-Να είναι σε θέση να επικρίνει πόρους που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς (διδακτικές/ μαθησιακές δραστηριότητες, επαγγελματική ανάπτυξη, 

λήψη αποφάσεων κ.λπ.) σε τεχνικές, οπτικές, περιεχόμενο, εξουσία και 

παιδαγωγικές πτυχές του.  
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Περιγραφή μεθόδου: 

 

Μετά τη σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτή (10 λεπτά), οι συμμετέχοντες 

θα χωριστούν σε ομάδες των 5 ατόμων, κάθε ομάδα θα επιλέξει έναν ομιλητή για 

να εκπροσωπήσει την ομαδική εργασία μετά τη δραστηριότητα. Οι ομάδες θα 

επιλέξουν μια ιστοσελίδα και θα συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα σχετικά με 

αυτήν (15 λεπτά). Μετά τη συμπλήρωση των εντύπων, θα υπάρξει ένα μέρος 

συζήτησης στο οποίο οι ομιλητές των ομάδων θα αντιπροσωπεύουν το έργο που 

έχουν κάνει (5 λεπτά ανά ομάδα). Ο εκπαιδευτής ή άλλες ομάδες μπορούν να 

υποβάλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης.   

 

Προκειμένου να εμβαθύνει τη συζήτηση, ο εκπαιδευτής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- Γιατί διάλεξες αυτή την ιστοσελίδα; 

-Άλλαξες γνώμη για την ιστοσελίδα αφού συμπλήρωσες τη φόρμα; Γιατί? 

- Προτείνεις στους συναδέλφους σου να κάνουν έτσι αξιολογήσεις; Γιατί? 

-Ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δώσετε προσοχή πριν επιλέξετε 

μια ιστοσελίδα για χρήση σε διδακτικές / μαθησιακές δραστηριότητες ή ενώ το 

προτείνετε σε άλλους δασκάλους; 

-Πιστεύετε ότι τέτοιες αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται για τη χρήση άλλων 

τύπων πόρων όπως βιβλία, άρθρα, σχέδια μαθημάτων κ.λπ.; Γιατί? 

- Έχετε άλλα σχόλια; 

 

Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν 15 λεπτά. 

 

 

 

GROUP NO:…………….      Ημερομηνία:….../……./2020 
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ΦΌΡΜΑ ΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ: 

 
Ποιο πρόγραμμα περιήγησης ιστού χρησιμοποιείτε;  (Chrome, Explorer, Safari,.. κλπ) 

……………………………………………………………………………………… 
Ποια είναι η διεύθυνση URL της ιστοσελίδας που αξιολογείτε; 

……………………………………………………………………………………….. 
Ποιο είναι το όνομα της ιστοσελίδας; 

……………………………………………………………………………………….. 

Μέρος 1: Τεχνικές και οπτικές πτυχές της σελίδας 
Καθώς κοιτάζετε τις παρακάτω ερωτήσεις, βάλτε ένα X στη στήλη ναι ή όχι για 
το καθένα. 

YES NO 

1.1 Η φόρτωση της σελίδας διαρκεί πολύ χρόνο;   

1.2 Είναι σωστή η ορθογραφία και η γραμματική στη σελίδα;   

1.3 Υπάρχουν επικεφαλίδες και υποκεφαλίδες στη σελίδα; 
• Εάν ναι, βοηθούν; 

  

  

1.4 Είναι η σελίδα υπογεγραμμένη από τον συγγραφέα;   

1.5 Περιλαμβάνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συντάκτη;   

1.6 Υπάρχει ημερομηνία στη σελίδα που σας ενημερώνει πότε ενημερώθηκε 
για τελευταία φορά; 
• Εάν ναι, είναι ενημερωμένο; 

  

  

1.7 Είναι η μορφή της σελίδας τυποποιημένη και ευανάγνωστη με το 
πρόγραμμα περιήγησής σας; 

 

  

1.8 Υπάρχει χάρτης εικόνας (γραφικό με μεγάλο κλικ με υπερσυνδέσμους) στη 
σελίδα; 

  

1.9 Στις σελίδες υποστήριξης, υπάρχει σύνδεσμος επιστροφής στην αρχική 
σελίδα; 

  

1.10  Είναι οι σύνδεσμοι σαφώς ορατοί και σχολιασμένοι ή επεξηγηματικοί; 

 

  

Μέρος 2: Περιεχόμενο  
Καθώς κοιτάζετε τις παρακάτω ερωτήσεις, βάλτε ένα X στη στήλη ναι ή όχι για 
το καθένα. 

Ναι Όχι 

2.1 Είναι ενδεικτικός ο τίτλος της σελίδας για το περιεχόμενο;   

2.2 Ο σκοπός της σελίδας αναφέρεται στην αρχική σελίδα; 

 

  

2.3 Περιλαμβάνει η σελίδα την ημερομηνία δημιουργίας της;   

2.4 Εάν δεν υπάρχει ημερομηνία, οι πληροφορίες φαίνεται να είναι 
ενημερωμένες; 
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2.5 Είναι χρήσιμες οι πληροφορίες που βρίσκονται στη σελίδα για το σκοπό 
σας; 

  

2.6 Οι πληροφορίες σας οδήγησαν σε άλλες πηγές, τόσο έντυπες όσο και 
διαδικτυακές, που ήταν χρήσιμες; 

  

2.7 Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία των πηγών εκτύπωσης;   

2.8 Οι πληροφορίες φαίνονται προκατειλημμένες; (Μονόπλευρη, κριτική των 
αντίθετων απόψεων κ.λπ.) 

  

2.9 Οι πληροφορίες έρχονται σε αντίθεση με κάτι που βρήκατε κάπου αλλού;   

2.10 Οι περισσότερες εικόνες συμπληρώνουν το περιεχόμενο της σελίδας;   

Μέρος 3: Αρχή 
Καθώς κοιτάζετε τις παρακάτω ερωτήσεις, βάλτε ένα X στη στήλη ναι ή όχι για 
το καθένα. 

Ναι Όχι 

3.1 Ποιος δημιούργησε τη σελίδα; 

……………………………………………………………………………………………… 

3.2 Με ποιον οργανισμό συνδέεται το άτομο; 

…………………………………………………………………………………… 

3.3 Πραγματοποιήστε έναν σύνδεσμο: εντολή σε μια μηχανή αναζήτησης για 
να δείτε ποιος συνδέεται με αυτήν τη σελίδα. Μπορείτε να πείτε αν άλλοι 
ειδικοί στον τομέα πιστεύουν ότι αυτή είναι μια αξιόπιστη σελίδα; 

  

3.4 Επηρεάζει ο τομέας της σελίδας (k12, edu, com, org, gov) την αξιολόγησή 
σας; 

  

3.5 Εάν κάνετε αναζήτηση στις ομάδες συζήτησης (π.χ. Ομάδες Google) για τον 
δημιουργό της σελίδας, βρίσκετε πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι ο 
συντάκτης της ιστοσελίδας είναι ειδικός στον τομέα; 

  

Μέρος 4: Παιδαγωγική 
Καθώς κοιτάζετε τις παρακάτω ερωτήσεις, βάλτε ένα X στη στήλη ναι ή όχι για 
το καθένα. 

Ναι Ντου 

N/A 
(not 

Applic-

cable) 

4.1 Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα τηρούν τις αρχές της διδασκαλίας που 
βασίζονται στην έρευνα; 

   

4.2 Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα παρέχουν αναπαραγώγιμες 
πληροφορίες βέλτιστης πρακτικής; 

   

4.3 Οι πληροφορίες στη σελίδα παρέχουν συνδέσμους προς τα επαγγελματικά 
πρότυπα διδασκαλίας; 

   

 



IN THE TABLE BELOW, YOU WILL FIND EXAM RESULTS OF 3 CLASSES. 

12
 A

 

 

12
 B

 

 

12
 C

 

 

 



 



Part A -Your 

Instuition
1.Gender  2.Age (btw)

3.Years of 

experience?       

4.Number Of 

Teachers at School

1 High School Male  20  – 30 3-5 years Less than 30

2 High School Female 41 – 50 more than15 Less than 30

3 High School Female 51 – 60 more than15 Less than 30

4 High School Female 31 – 40 more than15 Less than 30

5 High School Male 20  – 30 3-5 years Less than 30

6 High School Female 31 – 40 10 - 15 years Less than 30

7 High School Male 41 – 50 more than15 Less than 30

8 High School Female 41 – 50 more than15 Less than 30

9 High School Female 31 – 40 3-5 years Less than 30

10 High School Female 31 – 40 5 - 10 years Less than 30

11 High School Female 31 – 40 10 - 15 years Less than 30

12 High School Female 31 – 40 10 - 15 years Less than 30

13 High School Female 31 – 40 3-5 years Less than 30

14 High School Male 41 – 50 more than15 Less than 30

15 High School Female 31 – 40 3-5 years Less than 30

16 High School Female 31 – 40 5 - 10 years Less than 30

17 High School Female 20  – 30 3-5 years Less than 30

18 High School Female 41 – 50 10 - 15 years Less than 30

19 High School Female 51 – 60 more than15 Less than 30

20 High School Female 31 – 40 10 - 15 years Less than 30

21 High School Female 31 – 40 more than15 Less than 30

22 High School Female 31 – 40 3-5 years Less than 30

23 High School Female 41 – 50 more than15 Less than 30

24 High School Female 31 – 40 3-5 years Less than 30

25 High School Female 41 – 50 more than15 Less than 30

26 High School Female 41 – 50 more than15 Less than 30

27 High School Male 41 – 50 more than15 Less than 30

28 High School Female 20  – 30 5 - 10 years Less than 30

29 High School Female 20  – 30 3-5 years Less than 30

30 High School Female 20  – 30 5 - 10 years Less than 30

31 High School Female 20  – 30 3-5 years Less than 30

32 High School Female 41 – 50 more than15 Less than 30

33 High School Male 41 – 50 5 - 10 years Less than 30

34 High School Male 51 – 60 more than15 Less than 30

35 High School Female 41 – 50 more than15 Less than 30



5.Current Position at 

School

6.Experience of 

Current Position (btw 

years)

Teacher 2 - 10 years

School Administration 2 - 10 years

Teacher more than 10

Teacher more than 10

Teacher 2 - 10 years

Teacher more than 10

Teacher more than 10

Teacher more than 10

Teacher 2 - 10 years

Teacher 2 - 10 years

Teacher less than 2

Teacher more than 10

Teacher 2 - 10 years

Teacher more than 10

Teacher 2 - 10 years

Teacher 2 - 10 years

Teacher 2 - 10 years

Teacher more than 10

Teacher more than 10

Teacher 2 - 10 years

Teacher more than 10

Teacher less than 2

Teacher more than 10

Teacher 2 - 10 years

Teacher more than 10

School Administration more than 10

Teacher more than 10

Teacher 2 - 10 years

Teacher less than 2

Teacher 2 - 10 years

Teacher 2 - 10 years

Teacher more than 10

Teacher 2 - 10 years

Teacher more than 10

Teacher more than 10
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ΤΎΠΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟς ΤΟΥς ΣΤΗ 

ΣΧΟΛΙΚΉ ΖΩΉ 

 

Φυλλάδιο 2.2-a, 2.2-b  

 

Όνομα: Ηγέτης δασκάλων ως λεωφορείο στοιχείων στο σχολείο 

 

Υλικά: Οποιαδήποτε κινητή συσκευή (lap-top, ταμπλέτα, έξυπνο 

τηλέφωνο κ.λπ.) με τη σύνδεση Διαδικτύου ανά ομάδα, έγγραφο, 

μολύβι/μάνδρα, προβολέας 

 

Αριθμός Συμμετεχόντων:  Μεταξύ 15-20 

Ομάδα-στόχος: Εκπαιδευτικοί, προσωπικό σχολικής διοίκησης, 

οποιοσδήποτε εμπλέκεται στη διδασκαλία 

 

Χρόνος που απαιτείται:  40 λεπτά (λεπτομερής στο μέρος περιγραφής 

μεθόδου) 

 

Προετοιμασία: Μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με την καθοδήγηση 

δεδομένων, τα δεδομένα έναντι πληροφοριών, τους τύπους δεδομένων, 

τον τρόπο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, τη λήψη αποφάσεων 

βάσει δεδομένων. 

 

Στόχους: 

- Για τη διαφοροποίηση δεδομένων και πληροφοριών. 

- Αύξηση της ικανότητας παρουσίασης δεδομένων με εφαρμόσιμο και 

λειτουργικό τρόπο. 
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- Να αναπτύξουν προθυμία να μάθουν να χρησιμοποιούν πολλαπλές 

συλλογή δεδομένων και 

εργαλεία ανάλυσης. 

1. Παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με την κατανόηση των 

τεσσάρων τύπων δεδομένων 

(δημογραφικό, αντίληψη, πρόγραμμα και επίτευγμα μαθητών) 

 

 

Περιγραφή μεθόδου: 

 

Μετά τη σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτή (10 λεπτά), οι 

συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 5 ατόμων, κάθε ομάδα θα 

επιλέξει έναν ομιλητή για να εκπροσωπήσει την ομαδική εργασία μετά 

τη δραστηριότητα. Κάθε ομάδα θα λάβει ένα σύνολο δεδομένων για 

ανάλυση και αναπαράσταση συμπληρώνοντας τις φόρμες Συνοδευτικό 

υλικό 2.2-a   . (10 λεπτά).  

Στη συνέχεια, οι ομιλητές των ομάδων θα συνοψίσουν τις εργασίες 

τους σχετικά με τις φόρμες και θα έχουν ένα μέρος συζήτησης 10 λεπτών 

σχετικά με την παρουσίαση και τη δραστηριότητα. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να απευθύνει 

ένα σύνολο ερωτήσεων προκειμένου να προκαλέσει τις ιδέες των 

συμμετεχόντων σχετικά με τη συλλογή και την οργάνωση δεδομένων, τη 

σημασία της παροχής αποφάσεων βάσει δεδομένων για την ηγεσία των 

εκπαιδευτικών. Δείγμα αυτών των ερωτήσεων παρατίθενται ως εξής: 

-Τι είδους δεδομένα συλλέγονται από τους εκπαιδευτικούς στο 

σχολείο; 

-Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι με τους οποίους 

χρησιμοποιούνται οι εκπαιδευτικοί για τη συλλογή δεδομένων; 
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- Πώς σου φαίνεται να μοιράζεσαι δεδομένα που συλλέγεις στο 

σχολείο; 

-Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λήψης αποφάσεων βάσει 

δεδομένων; 

 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, ο αριθμός των 

ερωτήσεων θα μπορούσε να διευρυνθεί. 

 Μετά το μέρος της συζήτησης, το Συνοδευτικό υλικό 2.2-b   δίνεται 

σε κάθε συμμετέχοντα για να δει τις αυτο-αντανακλάσεις τους. Θα έχουν 

5 λεπτά για να συμπληρώσουν τα έντυπα. 

 

Φυλλάδιο 2.2- a  

GROUP NO:…………….     

 Ημερομηνία:….../……./2020 

 

Εξετάστε το δείγμα δεδομένων που δόθηκε στην ομάδα σας και συμπληρώστε 

τον πίνακα. 

 

1) Τι είναι τα δεδομένα σας και ποιος τύπος δεδομένων είναι; 

 

2) Ποιες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τα δεδομένα? 

 

 

 

 

 

 

3) Πώς θα εμφανίζονταν τα δεδομένα σας στη σχολική σας κοινότητα? 
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4) Ας υποθέσουμε ότι συλλέξατε αυτά τα δεδομένα από το σχολείο σας / 

μαθητές / κλπ, ποιες θα είναι οι προτάσεις σας για να βελτιώσετε την 

κατάσταση? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυλλάδιο 2.2-b  

 

Επώνυμο όνομα:        Ημερομηνία: 

 

SELF REFLECTIONS 

1) Ποια είναι τα βασικά μηνύματα για μένα από αυτήν την περίοδο 

λειτουργίας? 

 

 

 

 

 

2)Τι περαιτέρω υποστήριξη / μάθηση θα χρειαστώ? 
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ΤΎΠΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟς ΤΟΥς ΣΤΗ 

ΣΧΟΛΙΚΉ ΖΩΉ 

 

Φυλλάδιο 2.3 

 

Όνομα: Ποια είναι η στρατηγική επίλυσης  συγκρούσεων;  
 

Υλικά: Βιντεοπροβολέας, φορητός υπολογιστής και σεντόνια, σύνδεση 

στο διαδίκτυο, Χαρτί, Μολύβι/Πένα 

 

Αριθμός Συμμετεχόντων: Μεταξύ  15-20 

 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών διευθυντών 

και άλλων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση 

 

Χρόνος που απαιτείται: τουλάχιστον 30  λεπτά, ανάλογα με το 

μέγεθος της ομάδας 

 

Προετοιμασία: Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις και ελέγξτε την 

έκδοση με την οποία συμφωνείτε 

Στόχους: 

• Αποτελεσματική επικοινωνία 

• Η διαφορά καταδεικνύει συμβιβαστικές συμπεριφορές σε 

καταστάσεις (διένεξης). 

• Ενίσχυση της αυτογνωσίας 

• Κατανόηση στρατηγικών επίλυσης διενέξεων 

• Προσδιορισμός των στρατηγικών επίλυσης διενέξεων 

• Εξερευνήστε τομείς ανάπτυξης 
• Διαφορές, απόκτηση της ικανότητας επίλυσης συγκρούσεων. 
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Περιγραφή μεθόδου: 

Παρακάτω παρατίθενται 15 δηλώσεις. Κάθε δήλωση  παρέχει μια πιθανή 

στρατηγική για την αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης. Δώστε στον καθένα 

μια αριθμητική τιμή. Μην απαντάτε όπως νομίζετε ότι πρέπει. απάντηση 

καθώς συμπεριφέρεστε πραγματικά.i 

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗς ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ; 

1 = Πάντα 2  = Πολύ συχνά  3  = Μερικές φορές 4 = Όχι  πολύ συχνά 5  = Σπάνια, αν ποτέ 

No Στρατηγική Τιμή 

a.  
Υποστηρίζω την υπόθεσή μου με συναδέλφους, συναδέλφους και 
συναδέλφους για να αποδείξω τα πλεονεκτήματα της θέσης που 

παίρνω. 

 

b.  Προσπαθώ να καταλήξω σε συμβιβασμούς μέσω διαπραγματεύσεων..  

c.  Προσπαθώ να ικανοποιώ τις προσδοκίες των άλλων..  

d.  
Επιδιώκω να διερευνώ θέματα με άλλους προκειμένου να βρίσκω 

λύσεις που είναι αμοιβαία αποδεκτές. 
 

e.  
Είμαι σταθερός στην αποφασιστικότητα όταν πρόκειται για την 
υπεράσπιση της δικής μου πλευράς του 

Ζήτημα. 

 

f.  
Προσπαθώ να αποφεύγω να με ξεχωρίζουν, κρατώντας τις 

συγκρούσεις με τους άλλους για τον εαυτό μου.. 
 

g.  Υποστηρίζω τις λύσεις μου στα προβλήματα.  

h.  Συμβιβάζομαι για την εξεύρεση λύσεων.  

i.  
Ανταλλάσσω σημαντικές πληροφορίες με άλλους, έτσι ώστε τα 

προβλήματα να μπορούν να επιλυθούν από κοινού. 
 

j.  Αποφεύγω να συζητάω τις διαφορές μου με άλλους..  

k.  
Προσπαθώ να ικανοποιήσω τις επιθυμίες των συνομηλίκων και 

συναδέλφων μου.. 
 

l.  
Επιδιώκω να αναδείξω τις ανησυχίες όλων προκειμένου να επιλύσω 

τις διαφορές με τον καλύτερο τρόπο. 
 

m.  
Προώθησα μεσαίες θέσεις στις προσπάθειες να σπάσουν τα 
αδιέξοδα. 

 

n.  
Δέχομαι τις συστάσεις συναδέλφων, συνομηλίκων και  

Συναδέλφους. 
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o.  
Αποφεύγω τα σκληρά συναισθήματα κρατώντας τις διαφωνίες μου με 

τους άλλους για τον εαυτό μου. 
 

 

Βαθμολόγησης: 

Οι 15 δηλώσεις που μόλις διαβάσατε παρατίθενται παρακάτω σε πέντε 

κατηγορίες. Κάθε κατηγορία περιέχει τα γράμματα τριών δηλώσεων. Καταγράψτε 

τον αριθμό που τοποθετήσατε δίπλα σε κάθε πρόταση. Υπολογισμός του συνόλου 

σε κάθε κατηγορία. 

 

ΠΊΝΑΚΑς ΣΚΟΡΙNG 

Στρατηγική    Σύνολο 

Ανταγωνιστικός / 
Εξαναγκασμός ΚΑΡΧΑΡΊΑ  

a. _____  e._____  g. _____   

Συνεργαζόμενη ΚΟΥΚΟΥΒΆΓΙΑ  d. ____  i. _____  l. _____   

Αποφυγή ΧΕΛΩΝΑ f. _____  j. _____  o. _____   

Φιλοξενώντας ΑΡΚΟΥΔΆΚΙ  c._____  k. _____  n. _____   

Συμβιβαστική ΑΛΕΠΟΎ  b. ____  h. ____   m. ____   

 

 

Το κυρίαρχο στυλ μου είναι_________________________(Η ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ βαθμολογία σας) 

 

Το εφεδρικό μου στυλ είναι ___________________ (Η δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία σας) 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΊΛΥΣΗς ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ :    Η σύγκρουση είναι ένας εκφραζόμενος αγώνας μεταξύ τουλάχιστον δύο 

αλληλεξαρτώμενων μερών που αντιλαμβάνονται ασυμβίβαστους στόχους, λιγοστούς πόρους 

και παρέμβαση από το άλλο μέρος για την επίτευξη των στόχων τους. 

Άτομα σε διένεξη, χρησιμοποιήστε ορισμένα στυλ επίλυσης διενέξεων. Johnson και 

Johnson (1994), συζήτησαν τα στυλ επίλυσης συγκρούσεων σε δύο διαστάσεις και τα ονόμασαν 

ως "σχέση" και "σκοπό". Ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης αυτών των δύο διαστάσεων, 

προέκυψαν πέντε στυλ επίλυσης συγκρούσεων. εξαναγκασμός, αποφυγή,οσμή, συμβιβασμός 

και συνεργασία. Τα στυλ επίλυσης διενέξεων που χρησιμοποιούνται από τα άτομα, καθορίζουν 

αν η σχέση είναι εποικοδομητική ή καταστροφική (Deutsch, 1973).ii 

Σύμφωνα με τους Τζόνσον και Τζόνσον (1994), σε μια σύγκρουση, υπάρχουν δύο 

πράγματα που οι άνθρωποι θέλουν να φτάσουν ή να επιτύχουν. Ένας από αυτούς είναι η 

επιθυμία του ατόμου να επιτύχει τους δικούς του στόχους, γεγονός που προκαλεί επίσης 

διαπροσωπικές συγκρούσεις. Το άλλο είναι η σημασία που δίνεται στις σχέσεις με το πρόσωπο 

ή τα άτομα που εμπλέκονται στη σύγκρουση ή η επιθυμία να συνεχιστούν οι σχέσεις. Μπορεί να 

ειπωθεί ότι και τα δύο αιτήματα εμπίπτουν σε διαφορετικά σημεία μιας γραμμής που 

κυμαίνονται από "πολύ σημαντικά" έως "καθόλου σημαντικά". Με άλλα λόγια, σε ποιο βαθμό 

είναι σημαντικός ο στόχος που προκαλεί τη σύγκρουση για το άτομο; Πόσο σημαντική είναι η 

σχέση τους με το άτομο με το οποίο εμπλέκονται στη σύγκρουση; Ανάλογα με αυτούς τους δύο 

παράγοντες, οι άνθρωποι μπορούν να υιοθετήσουν διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης 

συγκρούσεων. 

Έχουν οριστεί πέντε διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων στις οποίο 

μπορούν να αναφέρονται οι άνθρωποι, ανάλογα με το πόσο ενδιαφέρονται για τους στόχους 

και τις σχέσεις τους (Johnson & Johnson, 1994). Αυτές οι πέντε στρατηγικές επίλυσης 

συγκρούσεων παρουσιάζονται, κάθε μία συμβολίζεται από ένα ζώο.iii 

Στρατηγική 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΣ 

ΣΤΌΧΟΣ 
Σχέση 

Αποφυγή ΧΕΛΩΝΑΣ  - - 
Φιλοξενώντας ΑΡΚΟΥΔΆΚΙ  - + 
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Ανταγωνιστικός / Εξαναγκασμός 
ΚΑΡΧΑΡΊΑ  + - 

Συμβιβαστική ΑΛΕΠΟΎ  + + 

Συνεργαζόμενη ΚΟΥΚΟΥΒΆΓΙΑ  + + + + 
 

JOHNSON & JOHNSON  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ 

 
Avoiding  

TURTLE  

Οι χελώνες υιοθετούν μια στρατηγική επίλυσης συγκρούσεων που αποφεύγει 
ή αποσύρεται. Οι χελώνες προτιμούν να κρύβονται και  να αγνοούν τη 
σύγκρουση παρά να την επιλύουν. Αυτό οδηγεί σε αυτό να μην είναι 
συνεργάσιμοι και μη εξυπηρετικοί. Οι χελώνες τείνουν να τα παρατάνε 
προσωπικούς στόχους και εμφάνιση παθητικής συμπεριφοράς. 
Πλεονέκτημα: 
Μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση σχέσεων που θα πληγούν από 
συγκρούσεις 
Ψήφισμα. 

Μειονέκτημα: 
Οι συγκρούσεις παραμένουν ανεπίλυτες και άλλες 
Χελώνα. 

Κατάλληλοι χρόνοι για να χρησιμοποιήσετε μια στρατηγική χελώνας 

‣ όταν διακυβεύονται πολλά ή το θέμα είναι ασήμαντο 

‣ πότε η αντιπαράθεση θα βλάψει μια εργασιακή σχέση 

‣ όταν υπάρχει μικρή πιθανότητα να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες σας 

‣ όταν η διαταραχή υπερτερεί του οφέλους της επίλυσης συγκρούσεων 

‣ κατά τη συλλογή πληροφοριών είναι πιο σημαντική από μια άμεση 

απόφαση 

‣ όταν άλλοι μπορούν να επιλύσουν πιο αποτελεσματικά τη διένεξη 

‣ όταν οι χρονικοί περιορισμοί απαιτούν καθυστέρηση 
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Accommodating 

TEDDY BEAR 

Τα αρκουδάκια χρησιμοποιούν μια στρατηγική εξομάλυνσης ή αποδοχής της 
επίλυσης συγκρούσεων  με έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις. Τα αρκουδάκια 
αγνοούν τους δικούς τους στόχους και επιλύουν τη σύγκρουση ενδίδοντας σε 
άλλους. Είναι ανεπιβεβαίωτες και συνεργάσιμες. Αν συνεχιστεί η σύγκρουση, 
φοβούνται ότι η καρδιά κάποιου θα ραγίσει και οι σχέσεις θα καταστραφούν. 
Πλεονέκτημα: 
Η φιλοξενία διατηρεί σχέσεις. 

Μειονέκτημα: 
Η εναΐρθρα μπορεί να μην είναι παραγωγική ή η αρκούδα μπορεί να 
επωφεληθεί από το of. 

Κατάλληλοι χρόνοι για να χρησιμοποιήσετε μια στρατηγική Teddy Bear 

‣ κατά τη διατήρηση της σχέσης υπερτερεί άλλων ζητημάτων 

‣ όταν οι προτάσεις/αλλαγές δεν είναι σημαντικές για τον διευκολυντή 

‣ κατά την ελαχιστοποίηση των απωλειών σε καταστάσεις όπου 

ξεπερνιόταν ή έχανε 

‣ όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος ή όταν αποτιμάται η αρμονία και η 
σταθερότητα 

 

 

Competing / 

Forcing SHARK 

 

Οι καρχαρίες χρησιμοποιούν μια στρατηγική εξαναγκασμού ή 
ανταγωνιστικής επίλυσηςσυγκρούσεων. Είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένες 
στο στόχο και οι σχέσεις συχνά αποτελούν χαμηλότερη προτεραιότητα. Οι 
καρχαρίες δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν επιθετική συμπεριφορά για 
την επίλυση συγκρούσεων. Οι καρχαρίες μπορεί να είναι αυταρχικοί, 
έγκυροι, μη συνεργάσιμοι, απειλητικοί και εκφοβιστικοί. Οι καρχαρίες 
πρέπει να κερδίσουν. Επομένως, άλλοι πρέπει να χάσουν. 

Πλεονέκτημα: 
Εάν η απόφαση του καρχαρία είναι σωστή, μπορεί να προκύψει μια 
καλύτερη απόφαση χωρίς συμβιβασμούς. 

Μειονέκτημα: 
Μπορεί να δημιουργήσει εχθρότητα και δυσαρέσκεια προς τον καρχαρία. 

Κατάλληλοι χρόνοι για να χρησιμοποιήσετε έναtrategy καρχαρία 

‣ όταν η σύγκρουση περιλαμβάνει προσωπικές διαφορές που είναι 
δύσκολο να αλλάξουν 

‣ κατά την προώθηση στενών ή υποστηρικτικών σχέσεων δεν είναι 

κρίσιμη 

‣ όταν άλλοι είναι πιθανό να επωφεληθούν από μη ανταγωνιστική 
συμπεριφορά 

‣ όταν η επίλυση συγκρούσεων είναι επείγουσα 

‣ όταν η απόφαση είναι ζωτικής σημασίας σε περίπτωση κρίσης 

‣ όταν πρέπει να εφαρμοστούν μη δημοφιλείς αποφάσεις 
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Compromising 

FOX 

 

 

Οι αλεπούδες χρησιμοποιούν μια συμβιβαστική στρατηγική επίλυσης 
συγκρούσεων . Είναι 
ανησυχούν για τους στόχους και τις σχέσεις. Οι αλεπούδες είναι πρόθυμες να 
θυσιάσουν. 
μερικούς από τους στόχους τους, ενώ πείθουν άλλους να εγκαταλείψουν 
μέρος των δαμασκηνών τους. 
Ο συμβιβασμός είναι δυναμικός και συνεργάσιμος. 

Πλεονέκτημα: 
Οι σχέσεις διατηρούνται και οι διενέξεις καταργούνται. 

Μειονέκτημα: 
Ο συμβιβασμός μπορεί να δημιουργήσει λιγότερο από το ιδανικό 
αποτέλεσμα και το παιχνίδι 
μπορεί να προκύψει. 

Κατάλληλοι χρόνοι για να χρησιμοποιήσετε μια στρατηγική Fox 

‣ όταν σημαντικά/σύνθετα ζητήματα δεν αφήνουν σαφείς ή απλές λύσεις 

‣ όταν όλοι οι συγκρουόμενοι άνθρωποι είναι ίσοι στην εξουσία και έχουν 
ισχυρά συμφέροντα σε διαφορετικές λύσεις 

‣ όταν δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί 

 
Collaborating 

OWL  

Οι κουκουβάγιες χρησιμοποιούν μια συνεργατική στρατηγική ή ένα 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η στρατηγική επίλυσης συγκρούσεων . Οι 
κουκουβάγιες εκτιμούν τους στόχους και τις σχέσεις τους. Οι κουκουβάγιες 
βλέπουν τις συγκρούσεις ως προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν και 
βρίσκουν λύσεις ευχάριστες από όλες τις πλευρές. 

Πλεονέκτημα: 
Και οι δύο πλευρές παίρνουν αυτό που θέλουν και τα αρνητικά 
συναισθήματα εξαλείφονται. 

Μειονέκτημα: 
Χρειάζεται πολύς χρόνος και προσπάθεια. 

Κατάλληλοι χρόνοι για να χρησιμοποιήσετε έναtrategy κουκουβάγιας  

‣ όταν η διατήρηση σχέσεων είναι σημαντική 

‣ όταν ο χρόνος δεν είναι ανησυχητικός 

‣ όταν πρόκειται για διένεξη μεταξύ ομοτίμων 

‣ όταν προσπαθείτε να κερδίσετε δέσμευση μέσω της οικοδόμησης 
συναίνεσης 

‣ κατά τη μάθηση και την προσπάθεια συγχώνευσης διαφορετικών 

προοπτικών 

 

Οι στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να 

περιλαμβάνουν τη στρατηγική αντιπαράθεσης και συνεργασίας, η οποία συμβολίζεται μόνο από 
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την κουκουβάγια, και λύσεις που θα κερδίσουν και τα δύο μέρη. Όταν χρησιμοποιούνται άλλες 

στρατηγικές, τουλάχιστον ένα από τα μέρη χάνει, το άλλο κερδίζει ή και τα δύο χάνουν. Ως εκ 

τούτου, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδάσκονται ιδιαίτερα τη συνεργατική μέθοδο επίλυσης 

συγκρούσεων και τις δεξιότητες που απαιτούνται από αυτή τη μέθοδο.iv 

Μετά τη χορήγηση αυτών των πληροφοριών, θα πραγματοποιηθεί ομαδική συζήτηση. 

Θα τους ζητηθεί να σχολιάσουν κάθε ερώτηση που περιλαμβάνεται στην έρευνα και να 

συζητήσουν στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων. Έτσι, θα παρέχεται ενίσχυση με σχόλια για 

κάθε στρατηγική σύγκρουσης. 

Τέλος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν τη μορφή αυτοαξιολόγησηςκαι θα 

υποβάλουν προτάσεις για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους στην επίλυση συγκρούσεων.  

Ο εκπαιδευτής θα τερματίσει αυτή την ενότητα ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες. 

 

REFERENCES 

 
i http://www.ofis.ca/wp-content/uploads/2013/07/Conflict-Management-Assessment-2011.pdf 
ii Sibel Dincyurek & Ali H. Civelek , The Determination Of The Conflict Resolution Strategies Of University 

Students That They Use When They Have Conflicts With People ,page 2 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ862245.pdf 
iii https://www.kigem.com/kablumbaga-baykus-tilki.html 
iv https://www.kigem.com/kablumbaga-baykus-tilki.html 

 
 
 
 
 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗς 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:       
 

 

 

Ποιο ήταν το κυρίαρχο στυλ σας  

σύμφωνα με την έρευνα; 

 

Ποιες είναι οι αυθάδειςσας σχετικά με το 

κυρίαρχο στυλ σας για τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων; 

Παρακαλώ γράψτε 3 προτάσεις. 

1. 

2. 

3. 

 

http://www.ofis.ca/wp-content/uploads/2013/07/Conflict-Management-Assessment-2011.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ862245.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ862245.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ862245.pdf
https://www.kigem.com/kablumbaga-baykus-tilki.html
https://www.kigem.com/kablumbaga-baykus-tilki.html
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ΤΎΠΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟς ΤΟΥς ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΖΩΉ 

 

Φυλλάδιο 2.4  

 

Όνομα: Επικεφαλής ομάδα και γίνετε μέλος της ομάδας. 

 
Υλικά: Flipchart,  άσπρο έγγραφο,  φύλλα, όργαναγραψίματος, τηλεοπτικός 

προβολέας και lap-top, σύνδεση Διαδικτύου. 

 

Αριθμός Συμμετεχόντων : Μεταξύ  15-20 

 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών,  εκπαιδευτικών διευθυντών και 

άλλων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση 

 

Χρόνος που απαιτείται: τουλάχιστον 30 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της 

ομάδας 

 

Προετοιμασία:  Ο εκπαιδευτής πρέπει να δώσει προσοχή στην κατανόηση των 

εκπαιδευομένων, στην πνευματική και συναισθηματική τους ευημερία. 

 

Στόχους:   

1. να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους με τη διάρκεια της «ομάδας», τις 

δεξιότητες ομαδικής εργασίας και τους ρόλους των εκπαιδευτικών και του 

επικεφαλής των εκπαιδευτικών στην ομαδική εργασία. 

2. να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιηθούν οι δεξιότητες ομαδικής εργασίας 

από τον ηγέτη των εκπαιδευτικών και τους εκπαιδευτικούς. 
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Περιγραφή μεθόδου: 
Η παρουσίαση 1 , η οποίαπεριλαμβάνειτις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 

τη διάρκεια της «ομάδας», τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας και τους ρόλους των 

εκπαιδευτικών και του επικεφαλής των εκπαιδευτικών στην ομαδική εργασία, 

γίνεται από τον εκπαιδευτή. 

Στη συνέχεια, μια εικόνα αντικατοπτρίζεται με τρόπο που μπορούν να δουν 

όλοι οι εκπαιδευόμενοι. αυτή η εικόνα μπορεί να είναι μέρος του σχολείου, μια 

ομάδα μαθητών που συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα ή ένα έγγραφο 

καθήκοντος για τους εκπαιδευτικούς κλπ. Το σημείο εστίασης είναι ότι αυτή η 

εικόνα πρέπει να περιέχει ένα σημείο πόνου. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

εξετάσουν την εικόνα με εντοπισμένο πρόβλημα και να γράψουν τις δικές τους 

προτάσεις για λύση. Για αυτό το βήμα, δίνονται 5 λεπτά.  

Το επόμενο βήμα είναι να λάβετε προτάσεις για λύση από τους 

εκπαιδευόμενους και τον εκπαιδευτή έναν προς έναν λαμβάνοντας υπόψη τις 

δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. Αυτά είναι γραμμένα σε flipchart και 

συζητούνται για να προσδιοριστεί ποιο είναι το πιο βολικό και αποτελεσματικό. Η 

διαδικασία αυτή διατηρείται με τη διαχείριση και τη συμμετοχή του ηγέτη των 

εκπαιδευτικών μέχρι τη λήψη κοινής απόφασης. 

Στο τέλος της συνεδρίας, ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, το οποίο 

αποτελείται από 10 ερωτήσεις αποστέλλεται στους εκπαιδευόμενους μέσω της 

φόρμας google. Οι απαντήσεις αναλύονται και εάν η συνεδρία επιτυγχάνει τους 

προσδιορισμένους στόχους. τελικό συμπέρασμα συνάγεται χάρη στους 

ασκούμενους για τις συνέπειές τους. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ2 

Google form link:  https://forms.gle/w3LaS6dcvXJXEjiP9 

 

Αναφορές 

1-https://www.dictionary.com/browse/team?s=t  

 
Σίγουρα 

διαφωνούν 
Διαφωνούν 

Εν μέρει 
διαφωνία 

Συμφωνώ 
Σίγουρα 
συμφωνώ 

Όλα τα μέλη της ομάδας 

κατανοούν τους στόχους της 

ομάδας. 

     

 Η εποικοδομητική 

ανατροφοδότηση παρέχεται 

ελεύθερα για τη βελτίωση της 

λήψης αποφάσεων. 

     

Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 

οικειοθελώς. 
     

Τα μέλη της ομάδας είναι 

πρόθυμα να γνωστοποιήσουν τις 

ανησυχίες τους. 

     

Τα μέλη της ομάδας έχουν τη 

συναισθηματική ωριμότητα να 

αναγνωρίσουν και να 

αντιμετωπίσουν τη σύγκρουση 

ανοιχτά. 

     

Τα μέλη της ομάδας ανησυχούν 

και ενδιαφέρονται μεταξύ τους. 
     

Τα μέλη της ομάδας αισθάνονται 

άνετα να συνεισφέρουν ιδέες 

και λύσεις. 

     

Τα μέλη της ομάδας ακούνε τους 

άλλους με ειλικρίνεια και 

κατανόηση. 

     

 Η ηγεσία είναι αποτελεσματική.      

Είμαι μέρος της απόφασης στο 

τέλος της συνεδρίασης. 
     

https://www.dictionary.com/browse/team?s=t
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Thill, J., Courtland BoveeThill, J. V., & Bovee, C. L. (2002). Essentials of business communica-

tion. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

2-Gaylord, V., Wallace, T., Pickett, A. L., and Likins, M. (Eds.). (2002). Impact: Feature Issue on Paraeduca-

tors Supporting Students with Disabilities and At-Risk, 15(2) [online]. Minneapolis: University of Minne-

sota, Institute on Community Integration. Available from http://ici.umn.edu/products/impact/152. 

https://ici.umn.edu/products/impact/152/default.html
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ΤΎΠΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΖΩΉ 

 

Φυλλάδιο 2. 5 

 

Όνομα: Περίπτωση μελέτης: "ΔΟΥΛΕΎΟΝΤΑς ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΌΜΕΝΟΥς"  

 

Υλικά: Flipchart και λευκό χαρτί,  φύλλα,χρωματιστά μολύβια, παρουσίαση. 

 

Αριθμός Συμμετεχόντων : μεταξύ  15-20 

 
Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών διευθυντών και 
άλλων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση 

 

Χρόνος που απαιτείται: τουλάχιστον 20 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας 

 

Προετοιμασία:  Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις και ελέγξτε την έκδοση με την 

οποία συμφωνείτε  

Στόχοι1:   
1. να διαρθρώσουν δίκαιη και σαφή συζήτηση, 

2. για να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον και να διατηρούν την ταλαιπωρία 

έξω 

3. να κατανοήσουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους και τις ανάγκες τους για 

αποτελεσματική μάθηση  

4. να παρέχει ανάπτυξη περιεχομένου και παιδαγωγικής γνώσης του 

εκπαιδευτικού.  
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Περιγραφή μεθόδου: 
Μια παρουσίαση2  δίνεται σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες του 

Teacher Leader που συνεργάζεται με ενήλικες μαθητές. 

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν στη διάθεσή τους 2-3 λεπτά για να διαβάσουν την 

περίπτωση της μελέτης3.  

Ο Ethan λαμβάνει μια έκθεση από τον διευθυντή του για τον αριθμό των 

αποτυχημένων μαθητών στις Παγκόσμιες Σπουδές, κατανεμημένο ανά περίοδο και 

δάσκαλο. Η Ethan παρατηρεί ότι ένας δάσκαλος, ο οποίος είναι νέος στην ομάδα, 

έχει σχεδόν το 50% των μαθητών της να αποτυγχάνουν, ενώ οι άλλοι τέσσερις 

δάσκαλοι έχουν λιγότερο από το 2%. Γνωρίζει ότι ο διευθυντής αναμένει από 

αυτόν να το αντιμετωπίσει στην επόμενη συνεδρίαση του PLC. Ο Ethan δεν θέλει 

να κάνει τίποτα που θα μπορούσε να ντροπιάσει τον δάσκαλο ή να την κάνει να 

αισθάνεται ξεχώριση, και ως εκ τούτου να είναι σε αμυντική ή ανθεκτική σε μια 

σημαντική συζήτηση σχετικά με το τι μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το υψηλό 

ποσοστό αποτυχίας. 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης, ή PLC, είναι μια 

ομάδα εκπαιδευτικών που συνεδριάζει τακτικά, μοιράζεται εμπειρογνωμοσύνη 

και συνεργάζεται για τη βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων και της ακαδημαϊκής 

απόδοσης των μαθητών. 4 Ο 4ος 

Εάν η ομάδα είναι πολύ μεγάλη (περισσότερα από 6 άτομα) πρέπει να 

χωριστεί σε 6. Κάθε ομάδα θα διαβάσει την περίπτωση της μελέτης και στη 

συνέχεια θα βρει τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις.5 

• 

 

? 
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• 

 

• Ποιες κρίσιμες πτυχές της αποτελεσματικής εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να 

ληφθούν υπόψη; 

 

Οι απαντήσεις θα γραφτούν σε ένα flipchart για να δείτε όλες τις πιθανές 

απαντήσεις από ομάδες. Κοινές απαντήσεις και προσεγγίσεις ή συμφωνημένες 

ιδέες θεωρούνται ως λύσεις για την παραπάνω ερώτηση. 

 

 Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 

Ερώτηση 1    

Ερώτηση 2    

Ερώτηση 3    

Ερώτηση 4    

*Ένα δείγμα γραφήματος για τη συγκέντρωση απαντήσεων από όλες τις ομάδες 

 

 

Αναφορές 

1,2,3,5-http://cstp-wa.org/cstp2013/wp-content/uploads/2019/10/2018-Teacher-Leadership-

Framework.pdf 

4- https://www.edglossary.org/professional-learning-community/ 
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Νούμερο ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

Τίτλος ενότητας Οργανωτικές αλλαγές, τύποι και θεωρίες. 

Οργανωτική αλλαγή στο σχολείο. Διαφορετικοί τύποι και 

θεωρίες οργανωτικών αλλαγών. 

Κεφάλαιο/Σύντομη 

περιγραφή 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στον αναγνώστη 

τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τους τύπους και τις θεωρίες 

των οργανωτικών αλλαγών. Αυτή είναι μια θεωρητική ενότητα 

όπου παρουσιάζουμε όλες τις θεωρίες και τους τύπους σχετικά με 

τις οργανωτικές αλλαγές. 

Ξεκινάμε καθορίζοντας τους ορισμούς του τι σημαίνει 

οργανωτική αλλαγή και μετά ακολουθούμε τους τύπους 

αλλαγών. Συζητάμε τους δύο διαφορετικούς τύπους 

οργανωτικών αλλαγών σύμφωνα με το [1], την εξελικτική 

αλλαγή και την επαναστατική αλλαγή. 

Στη συνέχεια, συζητάμε για τη δεύτερη προσέγγιση των [2] 

αλλαγών που είναι η Αναπτυξιακή Αλλαγή, η Μεταβατική 

Αλλαγή και η Μεταμορφωτική Αλλαγή. 

Κατά το τρίτο μέρος αυτής της ενότητας (Συνεδρία 3) συζητάμε 

για τις διάφορες Θεωρίες Οργανωτικών Αλλαγών που είναι η 

τελολογική θεωρία, η θεωρία κύκλου ζωής και η διαλεκτική 

θεωρία. 

Απευθύνεται: Στην εκπαιδευτική ενότητα θα συμμετέχουν: 

 

• Δάσκαλοι δημοτικού, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνασίου 

• Διευθυντές σχολείου 

• Σχολικοί σύμβουλοι και άλλοι ειδικοί στην εκπαίδευση 

• Ερευνητές εκπαίδευσης 

• Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών 

• • Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα 
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Στόχοι: Στο τέλος της δραστηριότητας, όλοι οι εκπαιδευόμενοι: 

• συνειδητοποιήστε πώς ορίζεται μια οργανωτική αλλαγή 

• προσδιορίστε τι καθιστά υποχρεωτική μια οργανωτική αλλαγή 

• προσδιορισμός των τύπων και των θεωριών των οργανωτικών 

αλλαγών 

• προσδιορίστε τις διαφορές μεταξύ των τύπων και των θεωριών 

των οργανωτικών αλλαγών 

Όνομα ενότητας 

 

1.Τι σημαίνει 

Οργανωτική Αλλαγή? 

(Ορισμοί) 

 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Ξεκινάμε τη δραστηριότητα με μια εξήγηση για το τι κάνει έναν 

οργανισμό να υιοθετήσει αλλαγές - ποιες είναι οι ανάγκες. Στη 

συνέχεια καταλήγουμε στους ορισμούς των αλλαγών στην 

οργάνωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταστεί σαφές 

στους συμμετέχοντες πώς ορίζεται μια οργανωτική αλλαγή (στην 

περίπτωσή μας ένα σχολείο). 

 

Λίστα υλικών 

 

1. Για την παρουσίαση των θεμάτων είναι απαραίτητο ένας 

βιντεοπροβολέας, ένας φορητός υπολογιστής και μια 

οθόνη. 

2. Παρουσίαση ppt: Υπάρχει παρουσίαση PowerPoint για 

αυτήν την ενότητα ως σύνολο που περιλαμβάνει όλες τις 

συνεδρίες. Από αυτήν την παρουσίαση χρησιμοποιούμε 

μόνο διαφάνειες 1-2. 

3. Φυλλάδιο 1. Ορισμός των οργανωτικών αλλαγών 

 

Χρόνος: 10 λεπτά 

 

Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ζεστή ατμόσφαιρα σε ομάδα, 

προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευόμενοι να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και να αισθάνονται σε καλή διάθεση. 
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2. Οι διαφορετικοί 

τύποι αλλαγών 

 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων / Μέθοδοι 

Ο βασικός στόχος αυτής της συνεδρίασης είναι να παρουσιάσει 

στους συμμετέχοντες τους διαφορετικούς τύπους οργανωτικών 

αλλαγών. Σύμφωνα με την ερευνητική βιβλιογραφία, οι αλλαγές 

κατηγοριοποιούνται σε δύο κατηγορίες με βάση [1] και [2]. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι οργανωτικοί τύποι αλλαγών 

σύμφωνα με [1]:  

• Εξελικτική αλλαγή  

• Επαναστατική αλλαγή  

 

Και η δεύτερη προσέγγιση σύμφωνα με [2]: 

• Αναπτυξιακή αλλαγή 

• Μεταβατική αλλαγή 

• Μετασχηματιστική αλλαγή 

 

Αρχικά, ο εκπαιδευτής δείχνει στους συμμετέχοντες μια σύντομη 

παρουσίαση ppt που περιγράφει τα παραπάνω στοιχεία. Στη 

συνέχεια, χωρίζονται σε ομάδες 4-5 εκπαιδευομένων όπου 

παίρνουν μερικές κάρτες από τον εκπαιδευτή και προσπαθούν 

να προσδιορίσουν τον τύπο της αλλαγής. Συζητούν μαζί κάθε 

χαρακτηριστικό κάρτας και στο τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει 

στην τάξη τα ευρήματά τους. 

 

Λίστα Υλικών και Εξοπλισμός: 

 

1. Για την παρουσίαση των θεμάτων είναι απαραίτητο ένας 

βιντεοπροβολέας, ένας φορητός υπολογιστής και μια 

οθόνη. 

2. παρουσίαση ppt: Υπάρχει παρουσίαση PowerPoint για 

αυτήν την ενότητα ως σύνολο που περιλαμβάνει όλες τις 

συνεδρίες. Από αυτήν την παρουσίαση χρησιμοποιούμε 

μόνο διαφάνειες 3-4. 

3. Φυλλάδιο 2. Διαφορετικοί τύποι οργανωτικών αλλαγών 

4. Κάρτες: μερικές κάρτες που απεικονίζουν σχηματικά τον 

παραπάνω τύπο αλλαγής οργανισμού. Παραδείγματα από 

διαφορετικά επιστημονικά και κοινωνικά σενάρια. 

 

Προτεινόμενος χρόνος: 20 λεπτά 

 

Σημειώσεις 
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Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ζεστή ατμόσφαιρα σε ομάδα, 

προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευόμενοι να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και να αισθάνονται σε καλή διάθεση. 

3. Οι διαφορετικές 

θεωρίες αλλαγών 

Περιγραφή δραστηριοτήτων / Μεθόδων 

Αυτή η συνεδρία παρουσιάζει στους συμμετέχοντες τις 

διαφορετικές θεωρίες των οργανωτικών αλλαγών. Σύμφωνα με 

την ερευνητική βιβλιογραφία, οι θεωρίες κατηγοριοποιούνται σε 

λίγες κατηγορίες. Με βάση την [3] προτεινόμενη εργασία, οι 

αιτίες της αλλαγής του οργανισμού μπορούν να εξηγηθούν από 

μία από τις ακόλουθες θεωρίες: 

• τελολογική θεωρία 

• θεωρία κύκλου ζωής 

• διαλεκτική θεωρία 

 

Αρχικά, ο εκπαιδευτής δείχνει στους συμμετέχοντες μια σύντομη 

παρουσίαση ppt που περιγράφει τα παραπάνω στοιχεία. Στη 

συνέχεια, χωρίζονται σε ομάδες 4-5 εκπαιδευομένων όπου 

παίρνουν μερικές κάρτες από τον εκπαιδευτή και προσπαθούν 

να προσδιορίσουν τον τύπο των θεωριών. Συζητούν μαζί κάθε 

χαρακτηριστικό κάρτας και στο τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει 

στην τάξη τα ευρήματά τους. 

Στη συνέχεια, αναφέρουν άλλα παρόμοια ιστορικά 

παραδείγματα και σχολιάζουν σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

του. 

 

Λίστα Υλικών και εξοπλισμού 

 

1. Για την παρουσίαση των θεμάτων είναι απαραίτητο ένας 

βιντεοπροβολέας, ένας φορητός υπολογιστής και μια 

οθόνη. 

2. παρουσίαση ppt: Υπάρχει παρουσίαση PowerPoint για 

αυτήν την ενότητα ως σύνολο που περιλαμβάνει όλες τις 

συνεδρίες. Από αυτήν την παρουσίαση χρησιμοποιούμε 

μόνο διαφάνεια 5. 

3. Φυλλάδιο 3. Διαφορετικοί τύποι Θεωρητικών Οργανωτικών 

Αλλαγών 

4. Κάρτες: μερικές κάρτες που απεικονίζουν σχηματικά την 

παραπάνω θεωρία οργανωτικών αλλαγών. Παραδείγματα 
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από διαφορετικά επιστημονικά και κοινωνικά σενάρια. 

 

Χρόνος: 20 λεπτά 

 

Σημειώσεις 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ζεστή ατμόσφαιρα σε ομάδα, 

προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευόμενοι να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και να αισθάνονται σε καλή διάθεση. 

 

4. Δυνάμεις 

Οργανωτικών 

Αλλαγών 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων / Μεθόδων 

Αυτή η συνεδρία παρουσιάζει στους συμμετέχοντες τις διάφορες 

δυνάμεις που κάνουν έναν οργανισμό να προχωρήσει ή να 

παραμείνει στην κατάσταση όπως είναι. Όλα τα παραπάνω 

αφορούν την προθυμία ή την ικανότητα ενός οργανισμού να 

αντιδρά ή όχι σε νέες προκλήσεις (οικονομικές, τεχνολογικές, 

κοινωνικές κ.λπ.) και να υιοθετούνται σε μια νέα κατάσταση. 

Σχηματικά, οι δυνάμεις κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες: 

Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. 

 

Εσωτερικές δυνάμεις: 

• Φύση του έργου 

• Αλλαγή στο Διοικητικό Προσωπικό 

• Αδυναμίες στην υπάρχουσα δομή διαχείρισης 

• Για να αποφύγετε την ανάπτυξη αδράνειας 

 

Εξωτερικές δυνάμεις: 

•Τεχνολογία 

• Όροι μάρκετινγκ 

• Κοινωνικές αλλαγές 

• Πολιτικές δυνάμεις 

 

Αρχικά, ο εκπαιδευτής δείχνει στους συμμετέχοντες μια σύντομη 

παρουσίαση ppt που περιγράφει τα παραπάνω στοιχεία. 

Συζητούν όλοι μαζί για τις εμπειρίες τους για τις δυνάμεις (εάν 

υπάρχουν) προκάλεσαν οργανωτική αλλαγή.  

 

Λίστα υλικών 

 

1. Για την παρουσίαση των θεμάτων είναι απαραίτητο ένας 

βιντεοπροβολέας, ένας φορητός υπολογιστής και μια 
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οθόνη. 

2. παρουσίαση ppt: Υπάρχει παρουσίαση PowerPoint για 

αυτήν την ενότητα ως σύνολο που περιλαμβάνει όλες τις 

συνεδρίες. Από αυτήν την παρουσίαση χρησιμοποιούμε 

μόνο διαφάνεια 7. 

3. Φυλλάδιο 4. Δυνάμεις σε οργανωτικές αλλαγές 

4. Προσάρτημα 1: μια ολοκληρωμένη περιγραφή για τις 

εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. 

 

Προτεινόμενος χρόνος: 20 λεπτά 

 

Σημειώσεις 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ζεστή ατμόσφαιρα σε ομάδα, 

προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευόμενοι να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και να αισθάνονται σε καλή διάθεση. 

 

5. Η διαδικασία 

οργανωτικών 

αλλαγών 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων / Μέθοδοι 

Αυτή η συνεδρία παρουσιάζει στους συμμετέχοντες τα διάφορα 

βήματα που ακολουθούν σε περίπτωση επιτυχίας οργανωτικής 

αλλαγής. Τα βήματα είναι παγωμένα, κινούνται και παγώνουν. 

Οργανισμοί όπως τα σχολεία υφίστανται μια συγκεκριμένη 

διαδικασία όταν αντιμετωπίζουν αλλαγές, επειδή δεν είναι ένα 

φαινόμενο της νύχτας. 

Αρχικά, ο εκπαιδευτής δείχνει στους συμμετέχοντες μια σύντομη 

παρουσίαση ppt που περιγράφει τα παραπάνω στοιχεία. 

Συζητούν όλοι μαζί για τις εμπειρίες τους σε γνωστές 

καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία 

οργανωτικών αλλαγών. 

 

Λίστα Υλικών 

 

1. Για την παρουσίαση των θεμάτων είναι απαραίτητο ένας 

βιντεοπροβολέας, ένας φορητός υπολογιστής και μια 

οθόνη. 

2. παρουσίαση ppt: Υπάρχει παρουσίαση PowerPoint για 

αυτήν την ενότητα ως σύνολο που περιλαμβάνει όλες τις 

συνεδρίες. Από αυτήν την παρουσίαση χρησιμοποιούμε 

μόνο διαφάνεια 8. 

3. Φυλλάδιο 5. Η διαδικασία των Οργανωτικών Αλλαγών 
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Προτεινόμενος χρόνος: 20 λεπτά 

 

Σημειώσεις 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ζεστή ατμόσφαιρα σε ομάδα, 

προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευόμενοι να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και να αισθάνονται σε καλή διάθεση. 

 

 

 

Παραδοτέα 

 

Ξεχωριστά αρχεία –  

1. Παραδοτέα1,2,3,4,5   

2. Μία παρουσίαση (Οργανωτικές αλλαγές στο σχολείο)  

3. Προσθήκη 1 (σχετικά με τις δυνάμεις αλλαγών) 

 

Αποτίμηση 

 

Παραδοτέο Αποτίμησης 1.6 
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Φυλλάδιο 3.1 

 

 

Όνομα: Ορισμός Οργανωτικής Αλλαγής 

 

Υλικά: Καταχωρημένες φόρμες του Φυλλάδιο 1 για κάθε 

συμμετέχοντα, όργανα γραφής, προβολέα βίντεο και φορητό 

υπολογιστή 

 

Αρ. Συμμετεχόντων: 15-20 

 

Απευθύνεται : όλους τους τύπους εκπαιδευτικών, διευθυντικών 

στελεχών και άλλων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση 

 

Απαιτούμενος χρόνος: 10 λεπτά 

 

Προετοιμασία: Ο εκπαιδευτής πρέπει να δώσει προσοχή στην 

κατανόηση των εκπαιδευομένων, στην πνευματική και συναισθηματική 

τους ευημερία. 

 

Στόχοι: 

• να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους με τις ανάγκες ή τα κίνητρα 

που αναγκάζει έναν οργανισμό να υιοθετήσει μια σειρά 

συγκεκριμένων αλλαγών 

• να γνωρίζει τους ορισμούς μιας οργανωτικής αλλαγής 

  

Περιγραφή μεθόδου:  

1. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν και να 

περιγράφουν μια κατάσταση όπου ένας οργανισμός πρέπει ή 

πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι συζητάμε με 
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τους συμμετέχοντες τις παρακάτω προτάσεις: Είναι η οργανωτική 

αλλαγή η μετακίνηση ενός οργανισμού μακριά από τη σημερινή 

του κατάσταση προς κάποια επιθυμητή μελλοντική κατάσταση 

για αύξηση της αποτελεσματικότητάς του; [1] 

2. Είναι η οργανωτική αλλαγή μια διαδικασία στην οποία ένας 

οργανισμός βελτιστοποιεί την απόδοση καθώς εργάζεται για να 

γίνει η ιδανική του κατάσταση; [2] 

 

Συμπεράσματα 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι και τα δύο παραπάνω πρέπει να 

προσανατολιστούν σε κάτι θετικό, είτε για να επιτύχουν περισσότερα αποτελέσματα 

είτε για λόγους αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, η οργανωτική αλλαγή εμφανίζεται 

ως αντίδραση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ή ως απόκριση σε μια 

τρέχουσα κατάσταση κρίσης [2]. Αλλά από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το [3], σε 

μια πιο προληπτική άποψη, ενεργοποιείται από έναν προοδευτικό διαχειριστή. Το 

περιβάλλον δεν είναι στατικό, αλλάζει και αυτό αναγκάζει ακόμη και τον οργανισμό 

να αλλάξει σύμφωνα με τις οδηγίες της εποχής. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε 

είναι ότι ακόμη και ο διευθυντής παίζει πολύ ζωτικό ρόλο στην οργανωτική αλλαγή, 

όπως και στα σχολεία, ο αρχηγός του σχολείου βρίσκεται στην ίδια θέση. Ο αρχηγός 

του σχολείου πρέπει να είναι ο πρωταρχικός καταλύτης προκειμένου η αλλαγή να 

είναι θετική και διαρκής. 
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Φυλλάδιο 3.2 

 

Όνομα: Τύποι Οργανωτικών Αλλαγών 

 

Υλικά: Καταχωρημένες φόρμες του Φυλλάδιο 2 για κάθε 

συμμετέχοντα, όργανα γραφής, προβολέα βίντεο και φορητό 

υπολογιστή 

 

Αρ. Συμμετεχόντων: 15-20 

 

Απευθύνεται : όλους τους τύπους εκπαιδευτικών, διευθυντικών 

στελεχών και άλλων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση 

 

Απαιτούμενος χρόνος: 20 λεπτά 

 

Προετοιμασία: Οργανωμένοι σε ομάδες, οι εκπαιδευόμενοι θα 

αναλύσουν τις διαφορές σχετικά με την εξελικτική, επαναστατική, 

αναπτυξιακή, μεταβατική και μετασχηματιστική αλλαγή. 

 

Στόχοι : για τον προσδιορισμό των διαφορετικών τύπων οργανωτικών 

αλλαγών 

 

Περιγραφή μεθόδου:  

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι εκπαιδευόμενοι συζητούν και 

αναλύουν έναν αριθμό καρτών που δείχνουν τους διαφορετικούς 

τύπους αλλαγών. 

 

1. Η εξελικτική αλλαγή σύμφωνα με το [1], είναι σταδιακή, 

διαλείπουσα και στενά εστιασμένη. Ο κύριος σκοπός του είναι να 

κάνει συνεχή βελτίωση προκειμένου να προσαρμοστεί στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος [2] 
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2. Η επαναστατική αλλαγή από την άλλη και είναι γρήγορη, 

δραματική και ευρέως εστιασμένη. Συχνά συμβαίνει όταν η 

τρέχουσα μέθοδος λειτουργίας δεν μπορεί πλέον να ικανοποιήσει 

τη ζήτηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και μια σημαντική 

αλλαγή πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα για να 

διατηρηθεί η λειτουργία του οργανισμού. 

 

Άλλες κατηγορίες βασισμένες σε [3]: 

1. Αναπτυξιακή Αλλαγή: Αυτό ασχολείται με τη βελτίωση, τη 

βελτίωση ή την ενίσχυση όσων υπάρχουν ήδη. 

2. Μεταβατική Αλλαγή: Αυτό σημαίνει μετάβαση από μια παλιά σε 

μια νέα κατάσταση με δραστηριότητες προσανατολισμένες στη 

δημιουργία της νέας και την «απενεργοποίηση» της παλιάς. Αυτός 

ο τύπος αλλαγής προσφέρεται για μια προγραμματισμένη 

προσέγγιση έργου. 

3. Μετασχηματιστική αλλαγή: Αντιμετωπίζει θεμελιώδεις αλλαγές 

στη στρατηγική, την ταυτότητα, την κοσμοθεωρία, τη νοοτροπία, 

τον πολιτισμό αλλαγές στο «ποιοι είμαστε» και «τι κάνουμε». Αυτό 

μερικές φορές αναφέρεται ως ασυνεχής ή διαταραγμένη αλλαγή. 

Με αυτόν τον τύπο αλλαγής, ενώ η επιταγή για αλλαγή είναι 

ξεκάθαρη στην αρχή, το τελικό σημείο και ο πλήρης αντίκτυπος της 

αλλαγής είναι λιγότερο. Η σαφήνεια εμφανίζεται μόνο ως προϊόν 

των δραστηριοτήτων αλλαγής, οι οποίες, οι ίδιες, θα είναι μη 

γραμμικές. Η μετασχηματιστική αλλαγή είναι το δέκα πιο δύσκολο 

να επιτευχθεί επειδή απαιτεί από το προσωπικό να αλλάξει πτυχές 

του ποιοι είναι. Απαιτεί επίσης από τους ηγέτες να αλλάξουν τη 

δική τους ταυτότητα, κοσμοθεωρία και νοοτροπία. Πολλοί 

άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών διευθυντών, 

έχουν μικρή προθυμία (ή κίνητρο) να υιοθετήσουν ριζικά 

διαφορετικούς τρόπους να κατανοήσουν και να αλληλεπιδράσουν 

με τον κόσμο γύρω τους. Και όμως αυτό είναι ακριβώς που 

απαιτείται κατά τη μετασχηματιστική αλλαγή [3] 
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PICTURE C 

 

 

 

 

PICTURE D 
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PICTURE E 

 

 

 

PICTURE F (transition-model) 
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PICTURE G1 (transformational-leadership) 

 

 

PICTURE G2 (transformational-change) 
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Φυλλάδιο 3.3 

 

Όνομα: Θεωρίες Οργανωτικών Αλλαγών 

 

Υλικά: Καταχωρημένες φόρμες για το φυλλάδιο 3 για κάθε 

συμμετέχοντα, όργανα γραφής, βιντεοπροβολέα και φορητό 

υπολογιστή 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: 15-20 

 

Απευθύνεται: όλους τους τύπους εκπαιδευτικών, διευθυντικών 

στελεχών και άλλων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση 

 

Χρόνος: 20 λεπτά 

 

Προετοιμασία: 

Οργανωμένοι σε ομάδες, οι εκπαιδευόμενοι θα αναλύσουν τις διαφορές 

σχετικά με την τελολογική θεωρία, τη θεωρία του κύκλου ζωής και τις 

διαλεκτικές αλλαγές της θεωρίας. 

 

Στόχοι: για τον προσδιορισμό των διαφορετικών τύπων οργανωτικών 

αλλαγών θεωρίες 

 

Περιγραφή Μεθόδου:  

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής δείχνει μια 

διαφάνεια PowerPoint με την τελολογική θεωρία, τη θεωρία κύκλου 

ζωής και τη διαλεκτική θεωρία σχετικά με τις οργανωτικές αλλαγές και 

στη συνέχεια ακολουθεί μια συζήτηση σχετικά με τις ομοιότητες και τις 

διαφορές μεταξύ τους. Ο σκοπός αυτής της συνεδρίας είναι να 
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καταστήσει σαφές στους εκπαιδευόμενους το σημαντικό των θεωριών 

αλλαγών. 
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Φυλλάδιο 3.4 

 

Όνομα: Δυνάμεις Οργανωτικών Αλλαγών 

 

Υλικά: Αναφερόμενες φόρμες του Φυλλάδιο 4 για κάθε συμμετέχοντα, 

όργανα γραφής, βιντεοπροβολέας και φορητός υπολογιστής 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: 15-20 

 

Ομάδα στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών 

και άλλοι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση 

 

Χρόνος: 15 λεπτά 

 

Παρασκευή: 

Οργανωμένοι σε ομάδες, οι εκπαιδευόμενοι θα αναλύσουν το είδος των 

δυνάμεων και τις συνέπειες μιας οργανωτικής αλλαγής (σε περίπτωση 

αλλαγής) ή των συνεπειών της οργάνωσης αμετάβλητες. 

 

Στόχοι: ο προσδιορισμός των διαφορετικών τύπων δυνάμεων κάνει μια 

οργανωτική αλλαγή ή όχι. 

 

Περιγραφή μεθόδου: 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής δείχνει μια 

διαφάνεια PowerPoint με τις δύο διαφορετικές κατηγορίες τύπων 

δυνάμεων - εσωτερική και εξωτερική. Μια λεπτομερής συζήτηση 

πραγματοποιείται σε καθένα από τα είδη κατηγορίας. Ο σκοπός αυτής 

της συνεδρίασης είναι να καταστήσει σαφές στους εκπαιδευόμενους 

ποιος ακριβώς είναι ο τρόπος μιας οργάνωσης, όπως ένα σχολείο, 

αναγκάζεται να αλλάξει ή όχι τον τρέχοντα τρόπο συμπεριφοράς του. 
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Φυλλάδιο 3.5 

 

Όνομα: Η διαδικασία των οργανωτικών αλλαγών 

 

Υλικά: Καταχωρημένες φόρμες του Φυλλάδιο 5 για κάθε 

συμμετέχοντα, όργανα γραφής, προβολέας βίντεο και φορητό 

υπολογιστή 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: 15-20 

 

Ομάδα στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών 

και άλλοι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση 

 

Χρόνος: 15 λεπτά 

 

Παρασκευή: 

Οργανωμένοι σε ομάδες, οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για τη 

διαδικασία της οργανωτικής αλλαγής. Οι ερευνητές αναφέρουν ως επί το 

πλείστον ότι μια επιτυχημένη οργανωτική αλλαγή πρέπει να ακολουθεί 

τα παρακάτω τρία βήματα: κατάψυξη, μετακίνηση και πάγωμα. 

 

Στόχοι: ο προσδιορισμός των βημάτων πρέπει να ακολουθηθεί για μια 

επιτυχημένη οργανωτική αλλαγή. 

 

Περιγραφή μεθόδου: 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής δείχνει μια 

διαφάνεια PowerPoint με τις δύο εικόνες που δείχνουν τα συγκεκριμένα 

τρία βήματα. Πραγματοποιείται μια λεπτομερής εξήγηση και στη 

συνέχεια οι συμμετέχοντες αφού χωριστούν σε ομάδες 4-5 ατόμων, 
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καταλήγουν σε αληθινά σενάρια περιπτώσεων παρόμοιας διαδικασίας. 

Ο σκοπός αυτής της συνεδρίας είναι να καταστήσει σαφές στους 

εκπαιδευόμενους πώς έχει μια οργανωτική αλλαγή. 
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Φυλλάδιο 3.6 

 

Όνομα: Αξιολόγηση 

 

Υλικά: Όργανα γραφής 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: 15-20 

 

Ομάδα στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών 

και άλλοι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση 

 

Χρόνος: 5 λεπτά 

 

Προετοιμασία: Εκτυπώστε ένα αντίγραφο της παρακάτω φόρμας 

αξιολόγησης 

 

Στόχοι: Για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής ενότητας 

 

Περιγραφή μεθόδου: Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση καλούνται να 

συμπληρώσουν τις παρακάτω ερωτήσεις για την αξιολόγηση του και 

κατάρτισης. 

 
 Συμφωνώ 

πολύ 

Συμφωνώ Ουδέτερο

ς 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

πολύ 

Οι στόχοι της εκπαίδευσης 

καθορίστηκαν με σαφήνεια 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ενθαρρύνθηκε η συμμετοχή και η 

αλληλεπίδραση. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Τα θέματα που καλύφθηκαν ήταν 

σχετικά για μένα 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Το περιεχόμενο ήταν οργανωμένο 

και εύκολο στην παρακολούθηση 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Το υλικό που διανεμήθηκε ήταν 

βοήθεια 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Αυτή η εκπαιδευτική εμπειρία θα 

είναι χρήσιμη στη δουλειά μου 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ο εκπαιδευτής γνώριζε τα θέματα 

εκπαίδευσης 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ο εκπαιδευτής ήταν καλά 

προετοιμασμένος 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Οι στόχοι της εκπαίδευσης 

επιτεύχθηκαν 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ο χρόνος που δόθηκε για την 

εκπαίδευση ήταν επαρκής 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Η αίθουσα συσκέψεων και οι 

εγκαταστάσεις ήταν επαρκείς και 

άνετες. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

1. Τι σας άρεσε περισσότερο για αυτήν την εκπαίδευση; ____________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

2. Ποιες πτυχές της εκπαίδευσης θα μπορούσαν να βελτιωθούν; _____________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 
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3. Πώς ελπίζετε να αλλάξετε την πρακτική σας ως αποτέλεσμα αυτής της εκπαίδευσης; ___________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

4. Μοιραστείτε άλλα σχόλια ή επεκτείνετε τις προηγούμενες απαντήσεις εδώ:  

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας! 
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Δομή της μαθησιακής ενότητας 

 

Αριθμό Ενότητα 4 

Τίτλος ενότητας 

- Δάσκαλος - ρόλος ηγέτη στη βελτίωση 

της ποιότητας των σχολικών επιτευγμάτων. 

- Πρότυπα ποιότητας σχολικής εργασίας. 

Θέμα / Σύντομη 

Περιγραφή 

Το κεφάλαιο αυτό διερευνά τον ρόλο των ηγετών των 

εκπαιδευτικών στη βελτίωση της ποιότητας του σχολείου. Καθώς 

και τις ευθύνες και τους τύπους ρόλων που μπορούν να 

αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί. 

 

Στόχος της ενότητας είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με την 

εικόνα του δασκάλου-ηγέτη του οποίου το καθήκον είναι η 

βελτίωση της ποιότητας του σχολείου. Θέλουμε να 

διερευνήσουμε το θέμα εξηγώντας πώς να το κάνουμε αυτό, 

ποιοι τομείς πρέπει να θεωρούνται ως αυτοί που χρειάζονται 

βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς-ηγέτες.  

 

Ένας από τους ρόλους που πρέπει να διαδραματίσει ο ηγέτης 

είναι να είναι μέρος της ευρύτερης κοινότητας άλλων 

εκπαιδευτικών, της σχολικής διοίκησης, των μαθητών και των 

γονέων. Θα θέλαμε να ρίξουμε ένα φως στο πώς οι 

εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνεργαστούν με 

αυτή την ποικιλόμορφη ομάδα ανθρώπων για να φέρουν την 

απαραίτητη αλλαγή. 

 

Ας ελπίσουμε ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες σε αυτό το 

τμήμα θα δημιουργήσουν μια δυναμική εμπειρία που οι 

συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να είναι μια 

θετική δύναμη για τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου. 

Ομάδες-στόχοι 

Δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, δάσκαλοι γυμνασίου 

Διευθυντές σχολείων 

Σχολικοί σύμβουλοι και άλλοι εκπαιδευτικοί εμπειρογνώμονες 

Ερευνητές εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών 

Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα 
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Στόχος εκπαίδευσης 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να κατανοήσει και να αναλάβει 

τους ρόλους που διαδραματίζει ένας ηγέτης δασκάλου στη 

βελτίωση της σχολικής ποιότητας σε διάφορους τομείς: τη 

συμπεριφορά των μαθητών, την απόδοση των μαθητών, την 

οργανωτική κουλτούρα, τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς και 

γονείς κ.λπ.  

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες οικοδομούν την κατανόηση 

των τρόπων με τους οποίους οι δράσεις των εκπαιδευτικών 

μπορούν να ωφελήσουν τον χώρο εργασίας τους.  

Μαθησιακοί Στόχοι / 

Δεξιότητες μαθητών 

• Στο τέλος της δραστηριότητας, όλοι οι μαθητές: 

• να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης και τι κάνει, 

• να κατανοήσουν τη φύση της διδασκαλίας-ηγεσίας,  

• να κατανοήσουν πώς ο δάσκαλος μπορεί να επηρεάσει 

επιτυχώς το σχολείο,  

• να κατανοούν ποιοι τομείς του σχολείου πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία ενός σχεδίου 

για τη βελτίωση του σχολείου,  

• να αποκτήσουν την ικανότητα να πείθουν και να 

παρακινούν τους άλλους να εφαρμόσουν το όραμα/τις 

ιδέες τους, 

• μάθετε για τη βελτίωση της ποιότητας του σχολείου,  

• θα διαφοροποιήσει τους ρόλους που μπορεί να 

διαδραματίσει ο ηγέτης του εκπαιδευτικού 

• κατανοούν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και σχολικής διοίκησης. 

 

Περιγραφή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων / Μεθόδων 

1. Εκπαιδευτής θα πρέπει πρώτα να καλωσορίσει όλους 

και να συστηθεί. 

2. Θα πρέπει να ξεκινήσουν με την άσκηση που θα 

βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μάθουν κάτι ο ένας 

για τον άλλο. Θα διευκολύνει τη συνεργασία. 

3. Ο εκπαιδευτής παρέχει προφορικές πληροφορίες 

σχετικά με την ηγεσία στο πλαίσιο της βελτίωσης του 

σχολείου, ξεκινώντας με μια σύντομη περιγραφή και 

παρουσιάζοντας τους στόχους της ενότητας κατάρτισης. 
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4. Φυλλάδιο 4.1 Άσκηση παγοθραύστου: Τυφλή 

ημερομηνία.  

Χάρη σε αυτή την άσκηση οι συμμετέχοντες θα μάθουν ο 

ένας το όνομα του άλλου και θα γνωρίζουν κάτι και θα 

συγκεντρώσουν κάποιες πληροφορίες ο ένας για τον 

άλλο. Θα διευκολύνει τη συνεργασία, την ανταλλαγή 

γνώσεων και εμπειρογνωσίας. 

5. Φυλλάδιο 4.2.1 Πώς να βελτιώσετε την ποιότητα του 

σχολείου;  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν 

την εκπαιδευτική ηγεσία στο πλαίσιο της βελτίωσης του 

σχολείου 

6. Φυλλάδιο 4.2.2 Οφέλη της ηγεσίας των εκπαιδευτικών 

για το σχολείο  

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διεύρυνση της 

προοπτικής του τρόπου με τον οποίο η ηγεσία των 

εκπαιδευτικών μπορεί να επηρεάσει το σχολείο 

7. Φυλλάδιο 4.3 Ενεργοποιητής: Ποιος είναι ο ηγέτης;  

Είναι απλή άσκηση ο στόχος της είναι να τονώσει τους 

συμμετέχοντες και να ενθαρρύνει τον προβληματισμό 

σχετικά με το ρόλο του ηγέτη στην ομάδα 

8. Φυλλάδιο 4.4 Δάσκαλος ως ηγέτης της αλλαγής 

Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να τονώσει τη 

δημιουργικότητα στους συμμετέχοντες, ώστε να μπορούν 

να βρουν μια εικόνα του δασκάλου που θα ήθελαν να 

γίνουν 

9. Φυλλάδιο 4.5 Ενεργοποιητής: Ο ηγέτης λέει 

Είναι απλή άσκηση ο στόχος της είναι να τονώσει τους 

συμμετέχοντες, να βελτιώσει την εστίασή τους, να 

προκαλέσει τη συζήτηση σχετικά με το ρόλο του ηγέτη  

10. Φυλλάδιο 4.6 Πείσε με!  

Σκοπός της άσκησης είναι να δείξει στην πράξη τη 

διαδικασία δημιουργίας ενός οράματος που θα έχει 

δημόσια υποστήριξη. Η άσκηση πρέπει να χρησιμεύσει 

ως ένας τρόπος βελτίωσης: δημιουργικότητα, επίλυση 

προβλημάτων, εκπαιδευτική ηγεσία. 

11. Αξιολόγηση συνοδευτικού υλικού 4.7 
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Ολοκληρώστε την εκπαίδευση συλλέγοντας τα δεδομένα 

σχετικά με την ποιότητα της εργασίας και των 

δραστηριοτήτων. 

Συμβουλές για εκπαιδευτή 

1. Για να παρουσιάσετε τα θέματα είναι απαραίτητο 
ένας βιντεοπροβολέας,ένας φορητός υπολογιστής 
και μια οθόνη.  

2. Για ασκήσεις ο δάσκαλος χρειάζεται Οι ομάδες 
χρειάζονται φυλλάδια, μολύβια, χρωματιστά  

3. Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί μια παρουσίαση PPT 
σχετικά με την ικανότητα του ηγέτη να επηρεάσει 

το σχολείο με θετικό  τρόπο. Κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης, είναι απαραίτητο να προσέξετε τα 
σχόλια που παρέχονται από τους 
εκπαιδευόμενους, για να βεβαιωθείτε ότι 
κατανοούν και συμφωνούν με τις ιδέες που 
παρουσιάζονται.  

 

 

 

Σημειώσεις ακροατηρίου 

 

Υπάρχουν ξεχωριστά αρχεία – Handouts 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6  for Module 

4  

 

 

Ορθές πρακτικές 

Υπάρχουν ξεχωριστά αρχεία. 

 

 

Αξιολόγηση 

 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να προτείνει τη δική του μέθοδο αξιολόγησης. Υπάρχουν ξεχωριστά 

αρχεία. 
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Φυλλάδιο 4.1 

 

Όνομα: Τυφλή ημερομηνία (Παγοθραυστικό) 

Υλικά: καρέκλες 

Αριθμός Συμμετεχόντων: μεταξύ 10-20 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών 

διευθυντών και άλλων 

περιλαμβάνει στην εκπαίδευση, άσκηση κατάλληλη για κάθε ηλικιακή 

ομάδα, δεν απαιτούνται πρόσθετες δεξιότητες ή γνώσεις 

Χρόνος που απαιτείται: περίπου 25 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της 

ομάδας 

 

Προετοιμασία:  Ο εκπαιδευτής πρέπει να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες να καθίσουν ο ένας μπροστά στον άλλο. Κάθε 

συμμετέχων θα πρέπει να αντιμετωπίσει έναν άλλο συμμετέχοντα. Η 

άσκηση θα διεξαχθεί σε ζεύγη δύο ατόμων.  

 

Στόχοι: οι συμμετέχοντες πρέπει να μάθουν ο ένας το όνομα του άλλου 

και να γνωρίζουν κάτι γι' αυτούς. Θα διευκολύνει τη συνεργασία, την 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωσίας μεταξύ τους. Αυτή η άσκηση 

επιτρέπει τη δημιουργία συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των μελών 

της ομάδας.  

 

Περιγραφή μεθόδου:  

Ορίστε 2 σειρές καρεκλών αντικριστά. Ο ηγέτης θα πρέπει να ζητήσει 

από τους συμμετέχοντες να σφίξουν τα χέρια και να συστηθεί, στη 

συνέχεια να εξηγήσει ότι κάθε άτομο έχει περίπου 1 λεπτό για να 

απαντήσει στην ερώτηση. Όταν τελειώσει ο χρόνος, οι συμμετέχοντες 
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σηκώνονται και μετακινούν 1 θέση προς τα αριστερά. Στη συνέχεια 

συστήνονται στον νέο εταίρο και απαντούν στη νέα ερώτηση που τους 

θέτει ο ηγέτης. 

Ολοκληρώστε την άσκηση αφού κάθε συμμετέχων είχε τη δυνατότητα 

να αλληλεπιδράσει μεταξύ του τουλάχιστον μία φορά.  

 

Ερωτήσεις:  

1. Ποια είναι η αγαπημένη σας εορταστική μνήμη;  

2. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τρόπος για να χαλαρώσετε; 

3. Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία και γιατί; 

4. Ποιο είναι το αγαπημένο σας βιβλίο και γιατί;  

5. Τι τρία πράγματα θα παίρνατε μαζί σας σε ένα ακατοίκητο νησί; 

6. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας παιδικό παιχνιδάδικο 

7. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο; 

8. Τι καταλαμβάνει πάρα πολύ από το χρόνο σας; 

9. Ποιο είναι το μακρύτερο που έχετε πάει ποτέ από το σπίτι; 

10. Για ποιο πράγμα είναι πιο πιθανό να γίνετε διάσημοι; 

11. Ποιο φανταστικό μέρος θα θέλατε περισσότερο να πάτε; 

12. Τι θα μπορούσατε να κάνετε μια παρουσίαση 40 λεπτών χωρίς 

απολύτως καμία προετοιμασία; 

13. Αν δεν χρειαζόταν να κοιμηθείτε, τι θα κάνατε με τον επιπλέον 

χρόνο; 

14. Τι κάνει μια καλή ζωή; 

15. Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα για εσάς; 

 

Πηγή (modified exercise): http://www.enetlearning.org/wp-

content/uploads/2015/05/10minuteleadershiplessons.pdf 

http://www.enetlearning.org/wp-content/uploads/2015/05/10minuteleadershiplessons.pdf
http://www.enetlearning.org/wp-content/uploads/2015/05/10minuteleadershiplessons.pdf
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Φυλλάδιο 4.2.1 

 

 

Όνομα: Πώς να βελτιώσετε την ποιότητα του σχολείου;  

Υλικά: Λευκό χαρτί, στυλό/μολύβια ή δείκτες, flipchart  

Αριθμός Συμμετεχόντων: μεταξύ 10-20 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών 

διευθυντών και άλλων 

περιλαμβάνει στην εκπαίδευση 

Χρόνος που απαιτείται: περίπου 20 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της 

ομάδας 

 

Προετοιμασία: Ένας εκπαιδευτής πρέπει να υπενθυμίζει στους 

συμμετέχοντες ότι στη διαδικασία ανταλλαγής ιδεών είναι σημαντικό 

να μην είναι επικριτικοί απέναντι στις ιδέες όταν η ομάδα προσπαθεί 

να βρει κάτι νέο. Η αξιολόγηση έρχεται αργότερα. Πριν από την έναρξη 

της άσκησης, το χαρτί και τα στυλό θα πρέπει να προετοιμάζονται για 

κάθε ομάδα.  

 

Στόχοι: βελτίωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, επέκταση 

της γνώσης και ανταλλαγή εμπειριών, ευκαιρία συζήτησης για την 

εκπαιδευτική ηγεσία στο πλαίσιο της βελτίωσης του σχολείου  

 

Περιγραφή μεθόδου: 

Η ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται από την ποιότητα της επίδειξης 

εκπαιδευτικών ηγητών. Διαιρέστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες 4 

ατόμων και ζητήστε τους να διακρίνουν μεταξύ τους ποιες αλλαγές 
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πρέπει να εφαρμοστούν στο σχολείο για να βελτιώσουν την ποιότητά 

του (μπορεί να είναι αλλαγές που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες 

στην κατάρτιση, τους συναδέλφους του, τον πολιτισμό στο σχολείο και 

ούτω καθεξής) Κάθε ομάδα πρέπει να γράψει τις ιδέες τους σε χαρτί, 

στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν μέσα στην ομάδα τους δύο πιο 

σημαντικές ιδέες είναι να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους σε όλους 

τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση.  

. 
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Φυλλάδιο 4.2.2 

 

Όνομα: Οφέλη της ηγεσίας των εκπαιδευτικών για το σχολείο 

Υλικά: Λευκό χαρτί, στυλό/μολύβια ή δείκτες 

Αριθμός Συμμετεχόντων: μεταξύ 10-20 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών διευθυντών 

και άλλων 

περιλαμβάνει στην εκπαίδευση 

Χρόνος που απαιτείται: 25 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας 

 

Προετοιμασία: Μετά την άσκηση από το Handout 2.1 ο διαμεσολαβητής 

θα πρέπει να χωρίσει ξανά τους ανθρώπους σε ομάδες και κάθε ομάδα 

θα πρέπει να επιλέξει μία από τις ιδέες για αλλαγή που προτάθηκε στην 

προηγούμενη άσκηση.  

 

Στόχοι: διεύρυνση της προοπτικής του τρόπου με τον οποίο η ηγεσία 

των εκπαιδευτικών μπορεί να επηρεάσει το σχολείο 

 

Περιγραφή μεθόδου: Οι ομάδες πρέπει να γεμίσουν τον πίνακα με 

οφέλη αλλαγής. Θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση του τρόπου με τον 

οποίο η προτεινόμενη λύση θα μπορούσε να ωφελήσει τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Όταν ολοκληρωθεί η 

εργασία, όλες οι ομάδες θα πρέπει να μοιραστούν την ανάλυσή τους με 

άλλους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση.  

 

Ιδέα: Οφέλη: 

Εκπαιδευτικών  



                                                          MODULE 4  

                       2018-1-PL01-KA201-050605 

Φοιτητές   

Γονείς  

 

Πηγή (modified exercise): 

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/618/przywodztwo_w_zarzadzaniu_szko

la.pdf 

 

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/618/przywodztwo_w_zarzadzaniu_szkola.pdf
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/618/przywodztwo_w_zarzadzaniu_szkola.pdf
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Φυλλάδιο 4.3 

 

Όνομα: Ποιος είναι ο ηγέτης; 

Υλικά: καρέκλες 

Αριθμός Συμμετεχόντων: μεταξύ 10-20 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών διευθυντών 

και άλλων 

περιλαμβάνει στην εκπαίδευση 

Χρόνος που απαιτείται: τουλάχιστον 25 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος 

της ομάδας 

Προετοιμασία:  δεν απαιτείται προετοιμασία 

Στόχοι: σκοπός αυτής της άσκησης είναι να καταστήσει τους 

συμμετέχοντες ενεργούς και να ενθαρρύνει τον προβληματισμό σχετικά 

με το ρόλο του ηγέτη στην ομάδα 

 

Περιγραφή μεθόδου: 

Μέρος Ι: Άσκηση  

1. Κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα πρέπει 

να καθίσουν στον κύκλο. 

2. Ένα άτομο πρέπει να κληθεί να εγκαταλείψει το δωμάτιο.  

3. Τότε θα πρέπει να επιλεγεί ένα άτομο που θα είναι ο ηγέτης. Το 

καθήκον του ηγέτη είναι να ξεκινήσει δράση που οι άλλοι πρέπει 

να ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, μπορεί να χειροκροτεί τα 

χέρια, να γνέφει, να χαϊδεύει τα γόνατα κ.λπ.). Κάθε φορά που 

αλλάζει ο ηγέτης, η ομάδα δράσης πρέπει να συμβαδίσει.  

4. Το άτομο που είναι έξω από την πόρτα καλείται να μπει μέσα. Η 

δουλειά τους είναι να μαντέψουν ποιος είναι ο αρχηγός.  
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5. Η πρόκληση για την ομάδα είναι να προσπαθήσει να 

παρακολουθήσει τον ηγέτη και να αλλάξει τις δραστηριότητες με 

έναν λεπτό τρόπο, έτσι ώστε ο «ξένος» να μην μπορεί να καταλάβει 

ποιος είναι ο ηγέτης. 

6. Η δράση συνεχίζεται μέχρι ο «ξένος» να βρει τον ηγέτη.  

7. Το παιχνίδι μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές με 

διαφορετικούς ηγέτες και "ξένους". 

 

Μέρος II: Συζήτηση 

Το οποίο δυσχέρανε τον προσδιορισμό του ποιος ήταν ο αρχηγός. 

δεν ήταν; 

Ποιες δεξιότητες χρειάζονταν οι ηγέτες για να είναι επιτυχείς; 

Πώς ήταν να είσαι οπαδός; Ποιες δεξιότητες χρειάζονται; 

Ποιες πτυχές αυτού του παιχνιδιού μπορείτε να πάρετε και να 

εφαρμόσετε στην πραγματική ζωή την εμπειρία του να είσαι ηγέτης και 

οι άνθρωποι που τον ακολουθούν; 

Χρειάστηκε ποτέ να ηγηθείς μιας ομάδας ανθρώπων για να 

ολοκληρώσεις μια αποστολή; 

 

 

 

Πηγή: http://www.enetlearning.org/wp-

content/uploads/2015/05/10minuteleadershiplessons.pdf 
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Φυλλάδιο 4.4 

 

Όνομα: Δάσκαλος - ηγέτης της αλλαγής 

Υλικά: Λευκό χαρτί, στυλό/μολύβια ή δείκτες 

Αριθμός Συμμετεχόντων: μεταξύ 10-20 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών 

διευθυντών και άλλων 

περιλαμβάνει στην εκπαίδευση 

Χρόνος που απαιτείται: 30 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας 

 

Προετοιμασία: ο ηγέτης χωρίζει τους συμμετέχοντες σε ομάδες και 

τους δίνει κενό χαρτί και δείκτες. 

Στόχοι:  ανάπτυξη της δημιουργικότητας, διεύρυνση της γνώσης 

σχετικά με το ρόλο του ηγέτη 

 

Περιγραφή μεθόδου: Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να 

φανταστούν ότι εργάζονται για το δημοφιλές εκπαιδευτικό περιοδικό 

για 10 χρόνια. Το εξώφυλλο του περιοδικού που έχουν το καθήκον να 

παράγουν πρέπει να απεικονίζει τον πιο εμπνευσμένο και επιτυχημένο 

δάσκαλο που μπορούν να φανταστούν. Αυτός είναι ένας εκπαιδευτικός 

του οποίου οι δραστηριότητες ενέπνευσαν την αλλαγή προς το 

καλύτερο στο σχολείο. Τι έκανε για να αξίζει τέτοια αναγνώριση; Μετά 

την ολοκλήρωση των εργασιών, οι ηγέτες των ομάδων θα πρέπει να 

παρουσιάσουν τις εργασίες για να ξεκουραστούν οι συμμετέχοντες 

στην κατάρτιση. 
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Πηγή (modified exercise): 

https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What's%

20on%20Your%20Plate.pdf 

 

https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What's%20on%20Your%20Plate.pdf
https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What's%20on%20Your%20Plate.pdf
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Φυλλάδιο 4.5 

 

 

Όνομα: Ο ηγέτης λέει 

Υλικά: Κανένα 

Αριθμός Συμμετεχόντων: μεταξύ 10-20 

Ομάδα-στόχος: κάθε συμμετέχων στην εκπαίδευση 

Χρόνος που απαιτείται:  10-15 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας 

 

Προετοιμασία:  Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να επιλέξει ένα άτομο που θα είναι ο 

ηγέτης για έναν πρώτο γύρο και να εξηγήσει στους συμμετέχοντες τη σημασία 

κάθε εντολής που περιγράφεται παρακάτω.  

Στόχοι: βελτίωση της εστίασης της ομάδας, ενεργοποίηση των συμμετεχόντων 

 

Περιγραφή μεθόδου: 

Όταν ο αρχηγός λέει "πάμε", οι συμμετέχοντες υποτίθεται ότι στέκονται ακίνητοι, 

Όταν ο ηγέτης λέει "ακίνητοι", οι συμμετέχοντες πρέπει να αρχίσουν να 

περπατούν, 

Όταν ο ηγέτης λέει "κεφάλι", οι συμμετέχοντες πρέπει να βάλουν τα χέρια τους 

στα γόνατα, 

Όταν ο ηγέτης λέει "γόνατα", οι συμμετέχοντες πρέπει να σηκώσουν τα χέρια 

τους. 

Ο γύρος θα τελειώσει όταν κάποιος κάνει λάθος. Για να αυξηθεί η δυσκολία, ο 

ηγέτης θα πρέπει να δώσει τις εντολές με ταχύτερο ρυθμό. Ο επόμενος ηγέτης 

για τους επόμενους γύρους θα πρέπει να είναι ένα άτομο που απάντησε 

λανθασμένα στη διαταγή του ηγέτη.  

 

Πηγή: https://careerintern.ydinstitute.org/cin/resources/cin/2010-04-13-

file:en-us.pdf  

 

https://careerintern.ydinstitute.org/cin/resources/cin/2010-04-13-file:en-us.pdf
https://careerintern.ydinstitute.org/cin/resources/cin/2010-04-13-file:en-us.pdf
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Φυλλάδιο 4.6 

 

 

Όνομα: Πείσε με!    

Υλικά: Λευκό χαρτί, στυλό/μολύβια ή δείκτες 

Αριθμός Συμμετεχόντων: μεταξύ 10-20 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών 

διευθυντών και άλλων 

περιλαμβάνει στην εκπαίδευση 

Χρόνος που απαιτείται: 1h ανάλογα με το μέγεθος ομάδας  

 

Προετοιμασία: Πριν ξεκινήσει η άσκηση, πρέπει να προετοιμαστεί 

χαρτί και στυλό για κάθε ομάδα. 

Στόχοι: Σκοπός της άσκησης είναι να δείξει στην πράξη τη διαδικασία 

δημιουργίας ενός οράματος που θα έχει δημόσια υποστήριξη. Η άσκηση 

θα πρέπει να χρησιμεύσει ως ένας τρόπος βελτίωσης: δημιουργικότητα, 

επίλυση προβλημάτων, εκπαιδευτική ηγεσία. 

 

Περιγραφή μεθόδου: 

1. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες από 4 έως 6 άτομα. 

2. Ζητήστε τους να φανταστούν ότι είναι ένας δάσκαλος που του 

δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιήσει για π.χ. 1.000 PLN για καλό 

σκοπό που μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση του σχολείου άμεσα ή 

έμμεσα.  

3. Κάθε ομάδα θα πρέπει να καταλήξει σε 5 ιδέες για τη δαπάνη 

ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού (1.000 PLN) και να τις 
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γράψει σε χαρτί. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, ωστόσο, να 

γνωρίζουν ότι αυτή η ιδέα είναι να κερδίσουν δημόσια υποστήριξη 

(στην περίπτωση αυτή, υποστήριξη άλλων εκπαιδευομένων). 

Σκοπός των δαπανών - οποιαδήποτε που μπορούν να σκεφτούν 

(μπορεί να είναι για ένα άτομο, ομάδα, σχολείο κ.λπ.). Έτσι, θα 

πρέπει επίσης να γράψουν τους λόγους για τους οποίους αυτή η 

ιδέα είναι καλή σαν να ήθελαν να πείσουν κάποιον. - 10 λεπτά 

4. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν 1 ιδέα ότι κατά τη 

γνώμη τους είναι η καλύτερη και σημειώστε την σε χαρτί - 5 λεπτά 

5. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν ιδέες μεταξύ 

ομάδων. Τώρα οι ομάδες θα εργαστούν για τη βελτίωση της ιδέας 

της άλλης ομάδας. Χρόνος - έως 15 λεπτά.  

6. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο σε ομάδες εργάζονται για να 

βελτιώσουν τις αντίθετες ιδέες της ομάδας με τις οποίες 

κατέληξαν.  

7. Παρουσίαση «βελτιωμένων ιδεών» από κάθε ομάδα.  

8. Ομαδική ψηφοφορία - κάθε ομάδα έχει 1 ψήφο που ρίχνει την πιο 

ενδιαφέρουσα ιδέα και καλά υπερασπιζόμενη ιδέα για αυτό. 

Χρόνος - περίπου 10 λεπτά 

9. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

10. Περίληψη του εργαστηρίου με τη βοήθεια ερωτήσεων (15 λεπτά): 

a. Ποιοι παράγοντες επηρέασαν την επιλογή της ιδέας; 

b. Τι πήρατε υπόψη ως ομάδα κατά την ψηφοφορία; Με τα δικά 

σας οφέλη, αξίες, μορφή παρουσίασης, η ιδέα ήταν παρόμοια 

με τη δική σας, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης 

συμφωνήσατε ότι κλπ ...; 
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c. Ποιες ιδέες έλαβαν τη μεγαλύτερη υποστήριξη; Σε ποια 

οφέλη αναφέρθηκαν; 

d. Ποια χαρακτηριστικά του οράματος θα του επιτρέψουν να 

κερδίσει την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας; 

e. Πώς πρέπει να πείσουμε το όραμά μας στο σχολείο; 

 

Πηγή (modified exercise): 

https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What's%

20on%20Your%20Plate.pdf 

 

https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What's%20on%20Your%20Plate.pdf
https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What's%20on%20Your%20Plate.pdf
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Φυλλάδιο 4.7 

 

Όνομα: Αξιολόγηση της ενότητας 

Υλικά: τυπωμένα  φύλλα αξιολόγησης,  στυλό ή μολύβι 

Αριθμός Συμμετεχόντων: μεταξύ 15-20 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών 

διευθυντών και άλλων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση 

Χρόνος που απαιτείται: τουλάχιστον  10 λεπτά 

Προετοιμασία:  ο εκπαιδευτής θα μοιραστεί τα φύλλα αξιολόγησης με 

τους συμμετέχοντες, ζητώντας τους να το ολοκληρώσουν. 

Στόχους:   

1. για τον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της 

κατάρτισης  

2. προσδιορισμός πτυχών κατάρτισης που πρέπει να βελτιωθούν 

 

Περιγραφή μεθόδου: 

Παρακαλώ, παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. Η έρευνα 

είναι ανώνυμη και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη 

βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης. 

Σημειώστε τις παραλλαγές απάντησης που αντιστοιχούν στη γνώμη σας, 

όπου οι ακόλουθοι αριθμοί σημαίνουν:  

1-έντονα διαφωνούν 

2-διαφωνούν 

3-ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν 

4-συμφωνώ 
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5-έντονα συμφωνούν 

 

Crt. 

No 

Ερωτήσεις 1 2 3 4 
5 

1.  Οι οδηγίες του εκπαιδευτή ήταν σαφείς και εύκολες 

στην κατανόηση 

    
 

2.  Ο χρόνος για κάθε άσκηση ήταν σωστός για να 

ολοκληρωθεί η εργασία  

    
 

3.  Η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης 

ενθάρρυνε την ανταλλαγή ιδεών και την ενεργό 

συμμετοχή 

    
 

4.  Έχω αποκτήσει νέες προοπτικές χάρη στην 

ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων 

    
 

5.  Οι θεωρητικές γνώσεις που παρουσιάστηκαν με 

προετοίμασαν επαρκώς για τη διεξαγωγή πρακτικών 

ασκήσεων  

    
 

6.  Η κατάρτιση είχε σαφείς στόχους      
 

7.  Οι πληροφορίες που λάβαμε κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης ήταν πραγματικές και σχετικές με την 

εργασία μου 

    
 

8.  Έχω μια νέα ιδέα για το πώς μπορώ να βελτιώσω την 

ποιότητα του σχολείου που θα χρησιμοποιήσω στο 

μέλλον 

    
 

9.  Νομίζω ότι μπορώ να γίνω καλύτερος στη δουλειά 

μου χάρη σε αυτή την εκπαίδευση 

    
 

10.  Αυτή η εκπαίδευση με ώθησε να συνεχίσω το έργο 

που θα επηρεάσει την ποιότητα του σχολείου μου  

    
 

11.  Το περιεχόμενο της ενότητας ήταν κατάλληλο για 

τους στόχους κατάρτισης 

    
 

12.  Καταλαβαίνω ποιος είναι ο δάσκαλος και τι κάνει.      
 

13.  Οι εκπαιδευτές χρησιμοποίησαν διάφορα διδακτικά 

υλικά για να ενισχύσουν τη διαδικασία μάθησης 

    
 

14.  Η γενική ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια της 

κατάρτισης διευκόλυνε τη διαδικασία μάθησης 

    
 

15.  Οι εκπαιδευτές ενθάρρυναν τη συμμετοχή των 

μαθητών στις συζητήσεις 

    
 

16.  Η εκπαίδευση ευνόησε την ομαδική εργασία και τη 

συνεργασία 

    
 

17.  Οι εκπαιδευτές ήταν προσιτοί και φιλικοί     
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Ηλικία : 25-30 ετών 30-35 ετών 35-40 ετών 40-45 ετών 45-50y άνω των 50 ετών 

Φύλο :        Α              Θ                

Θέση:  

 Δάσκαλος  Διευθυντής  Εκπαιδευτής δασκάλου   Άλλα 
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Φυλλάδιο5.1  

Όνομα: Ρυθμός (γρήγορο παιχνίδι) - κατάλληλος για την έναρξη της  

προπόνησης και ανά πάσα στιγμή 

Υλικά: κανένα 

Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς όριο 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, συμμετέχοντες σε εκπαιδεύσεις. 

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά ή κατά τη διακριτική ευχέρεια του 

εκπαιδευτικού (διαμεσολαβητής). 

Προετοιμασία: καμία 

Στόχοι: 

- ενισχύει τη βιώσιμη προσοχή και συγκέντρωση 

- ομαδική εργασία 

- δημιουργικότητα 

- χτίζει ηγετικές ικανότητες 

- δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας στην τάξη 

Περιγραφή της μεθόδου: Οι  συμμετέχοντες μπορούν να στέκονται όρθιοι, να 

κάθονται στις θέσεις τους ή σε κύκλο. Ο διαμεσολαβητής θέτει σύντομη ρυθμική 

φιγούρα χειροκροτώντας τα χέρια με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Καλεί επίσης τους 

συμμετέχοντες να τον ακολουθήσουν και να εμπλακούν. Όταν αυτός ο ρυθμός 

εκτελείται για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα - ή κατά τη διακριτική ευχέρεια του 

διαμεσολαβητή, αναθέτει σε έναν συμμετέχοντα να ορίσει διαφορετικό ρυθμό του 

ρυθμού. Σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ο διαμεσολαβητής αλλάζει τους 

συμμετέχοντες  για να ορίσει διαφορετικό ρυθμό. 

Προηγμένη επιλογή: Ο συμμετέχων που θέτει το νέο ρυθμό για να αλλάξει 

τη ρυθμική φιγούρα που χειροκροτεί τα χέρια του. 
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Φυλλάδιο 5.2  

Όνομα: Η επιστήμη μου  - ένα παιχνίδι έμπνευσης 

Υλικά: πίνακας και δείκτης 

Αριθμός συμμετεχόντων: δεν υπάρχει αριθμός 

Ομάδα-στόχος: εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες στην οικοδόμηση ομάδας, 

κατάρτιση 

Χρόνος που απαιτείται: 3 – 4  λεπτά 

Προετοιμασία: καμία 

Στόχοι: 

• Ανάπτυξη δημιουργικής προσέγγισης των καθηκόντων 

• Εκπαίδευση και παρουσίαση αυτοαξιολόγησης 

• Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων - Δημιουργικότητα και δραστηριότητα 

• Mυπάκουο ελάχιστοd 

• Ανάπτυξη της συνεταιριστικής σκέψης 

Περιγραφή της μεθόδου: Ο εκπαιδευτής επιλέγει έναν συμμετέχοντα και τον 

καλεί να γράψει στον πίνακα το όνομα του κλάδου που διδάσκει με τη μορφή 

ακρωτικού. Ο στόχος είναι ενάντια σε κάθε γράμμα ο συμμετέχων  να γράψει κάτι 

σημαντικό, σημαντικό, το οποίο του φέρνει την επιστήμη του. Αυτό θα συμβεί μέσα 

σε 3 λεπτά. Το πραγματικό στάδιο του παιχνιδιού τελειώνει όταν ο τελευταίος 

συμμετέχων παρουσιάσει το θέμα του. 

Μ –  Μαγείαal 

U –  Μοναδικό 

S –  Ομαλή 

Ι –  Εμπνέω 

Γ – Γολγοθάς   
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Φυλλάδιο5.3  

Όνομα: Ελίτ Λέσχη 

Υλικά: φύλλο και μάνδρα 

Αριθμός συμμετεχόντων: 10 και άνω 

Ομάδα-στόχος: εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες στην οικοδόμηση ομάδας, 

κατάρτιση 

Χρόνος που απαιτείται: 12-15 λεπτά 

Προετοιμασία: καμία 

Στόχοι: 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης 

- Ανάπτυξη πειστικών ικανοτήτων 

- Ανάπτυξη ικανοτήτων για επαρκή επιλογή προσωπικών και 

επαγγελματικών προσόντων 

Περιγραφή της μεθόδου: Ο οικοδεσπότης εξηγεί το παιχνίδι: Φανταστείτε ότι 

είστε μέλος μιας ελίτ λέσχης. Γνωρίζεστε πολύ καιρό και εμπιστεύεστε ο ένας τον 

άλλον. Η πρόσβαση σε αυτό το κλαμπ είναι πολύ περιορισμένη. Ο στόχος σας είναι 

να πείσετε όλα τα άλλα μέλη του συλλόγου να δεχτούν ένα νέο μέλος που 

εισάγεται από εσάς. Η παρουσίασή σας θεωρείται επιτυχής εάν στο τέλος της 

συνόδου, όλα τα μέλη ψηφίσουν "FOR". 

Ο υποψήφιος έχει 5 λεπτά - έξω από την αίθουσα - για να συστηθεί σε αυτόν 

που θα τον ψηφίσει. Ο εκπρόσωπος έχει 3 λεπτά για να πείσει τους άλλους να 

ψηφίσουν. "FOR".  

Μπορούν επίσης να τεθούν ερωτήσεις. 
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Φυλλάδιο 5.4 

Όνομα: Κατεύθυνση 

Υλικά: κανένα 

Αριθμός συμμετεχόντων: εκπαιδευτικοί  από  την κατάρτιση ή μεταξύ 15-20 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών 

Απαιτούμενος χρόνος: περίπου 5 λεπτά 

  

Προετοιμασία: Ο  εκπαιδευτής  λέει στους  εκπαιδευόμενους να σταθούν εκεί που 

θέλουν στο δωμάτιο. 

  

Στόχοι: 

1. Ένα παιχνίδι διακριτικότητας και προσοχής 

2. Για να συμμορφωθούμε με άλλους 

3. Για να ξεπεραστούν τα εμπόδια 

4. Ομαδική εργασία 

  

Περιγραφή τηςμεθόδου: Κάθε  εκπαιδευόμενος  στέκεται σε ένα μέρος της επιλογής 

του στο δωμάτιο. Ο διαμεσολαβητής λέει στους  εκπαιδευόμενους  να επιλέξουν ένα 

άλλο σημείο στο δωμάτιο χωρίς να πει στους άλλους ποιο είναι. Σε ένα σήμα που 

δίνει ο εκπαιδευτής,  όλοι αρχίζουν να κινούνται, προσπαθούν να φτάσουν στο 

σημείο τους χωρίς να συγκρούονται με άλλους, οι οποίοι κινούνται επίσης σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο. 

Σημείωση:  Tο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα - 

παράδειγμα 25 δευτερόλεπτα. 
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Φυλλάδιο 5.5   

Όνομα: Άσκηση Ηγετικών Δεξιοτήτων: Πόσο ελεγχόμενος είσαι; 

Υλικό: Αντίγραφο του "Εντύπου Αξιολόγησης Ελέγχου"  που παρέχεται 

παρακάτω για κάθε αντιπρόσωπο.   

Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς όριο 

Ομάδα-στόχος: εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες στην οικοδόμηση ομάδας 

Χρόνος που απαιτείται: 

Εξηγώντας την άσκηση: 5 λεπτά 

Δραστηριότητα: 10 λεπτά 

Σχόλια ομάδας: 10 λεπτά 

Προετοιμασία: καμία 

Στόχοι: 

Αξιολογήστε την απόδοσή σας με βάση αυτό που σκέφτονται οι άλλοι, ειδικά 

τα μέλη της ομάδας και οι συνάδελφοί σας. 

Περιγραφή της μεθόδου: Διανείμετε τη  "Φόρμα αξιολόγησης ελέγχου"  σε 

όλους τους πληρεξούσιους. Ζητήστε από τους πληρεξούσιους να περάσουν από τη 

φόρμα. Πρώτα πρέπει να αναγνωρίσουν έναν αριθμό ανθρώπων που είναι οπαδοί 

τους. Ζήτα τους να γράψουν τα ονόματά τους στη λίστα. Στη συνέχεια, οι 

πληρεξούσιοι πρέπει να καταγράφουν την προβολή κάθε ατόμου που έχουν 

ονομάσει σχετικά με τη δική τους απόδοση. Αυτό τους ενθαρρύνει να σκέφτονται 

από την οπτική γωνία του άλλου ατόμου και να βλέπουν πόσο ελεγχόμενοι μπορεί 

να είναι απέναντι στους άλλους. Διαθέστε 10 λεπτά για αυτή την άσκηση. Φέρτε 

πίσω όλα και ακολουθήστε με μια συζήτηση. 

Συζήτηση:  Πιστεύετε ότι μερικοί από τους οπαδούς σας θα σας βαθμολογούσαν 

ως άτομο που ελέγχει; Τι υποδηλώνει αυτό; Τι θα μπορούσες να κάνεις γι' αυτό; 

Πιστεύετε ότι πολλοί από τους οπαδούς σας θα σας χαρακτήριζαν ως ηγέτη 

ελέγχου; Πιστεύεις ότι τους αρέσει να έχουν έναν ηγέτη που ελέγχει; Τι μπορείτε να 

κάνετε για να δημιουργήσετε μια πιο φιλική ατμόσφαιρα; 

Παραλλαγές: Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, μπορείτε να προετοιμάσετε 

παρόμοιες φόρμες και να τις δώσετε στα μέλη της ομάδας των αντιπροσώπων σας 

και να τους ζητήσετε να βαθμολογήσουν τον αρχηγό τους για το πόσο ελέγχουν. 

Στη συνέχεια, μπορείτε να συγκρίνετε αυτά τα αποτελέσματα με αυτά που 

λαμβάνονται από τον ηγέτη. Τυχόν μεγάλες διαφορές πρέπει να αναλυθούν 
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περαιτέρω για να δούμε τι πραγματικά προτείνουν. Για παράδειγμα, οι ακόλουθοί 

σας μπορεί να σας βαθμολογούν αρνητικά, ενώ μπορεί να βαθμολογήσετε τον 

εαυτό σας θετικά. Η διαφορά υποδηλώνει ότι μπορεί να κάνετε κάτι που δεν πρέπει, 

αλλά μπορεί να μην το γνωρίζετε. Η επίγνωση αυτού του χαρακτηριστικού είναι το 

πρώτο βήμα για να κινηθούμε προς ένα λιγότερο ελεγχόμενο και πιο ανοιχτό στυλ 

ηγεσίας. 

 

 

 

 

ΦΌΡΜΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗς ΕΛΈΓΧΟΥ 

 

ΜΕΡΟΣ 1Ο: 

Πόσο νομίζεις ότι σου αρέσει να ελέγχεις ανθρώπους σε διαφορετικές καταστάσεις; 

Τοποθετήστε ένα X στο κατάλληλο επίπεδο. 

Μικρή ανάγκη 

για έλεγχο 

-2 

-1 0 1 

Ισχυρή ανάγκη 

για έλεγχο 

2 

          

ΜΕΡΟΣ 2Ο: 

1. Γράψτε το όνομα των οπαδών ή των μελών της ομάδας σας στα αριστερά. 

2. Για κάθε άτομο αναρωτηθείτε πώς θα σας βαθμολογούσαν για το πόσο 

ελεγχόμενος είστε. 

Όνομα του 

μέλους της 

ομάδας σας 

  

Μικρή 

ανάγκη για 

έλεγχο 

-2 

-1 0 1 

Ισχυρή 

ανάγκη για 

έλεγχο 

2 
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Φυλλάδιο 5.6  

Όνομα: Άσκηση Ηγετικών Δεξιοτήτων: Βοηθήστε τους άλλους να αυξήσουν 

την αυτοεκτίμησή τους 

Υλικό: Ένα αντίγραφο του  "Εντύπου Αξιών"  που παρέχεται παρακάτω για 

κάθε αντιπρόσωπο. 

Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς όριο 

Ομάδα-στόχος: εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες στην οικοδόμηση ομάδας 

 

Χρόνος που απαιτείται: 

Εξηγώντας την άσκηση: 5 λεπτά 

Δραστηριότητα: 15 λεπτά 

Σχόλια ομάδας: 15 λεπτά 

Προετοιμασία: καμία 

Στόχοι: 

Προσδιορίστε τι μπορείτε να κάνετε για να κάνετε τους οπαδούς σας να 

αισθάνονται σημαντικοί και να δείτε τη σημασία των εργασιών που τους έχουν 

ανατεθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. 

Περιγραφή της μεθόδου: Κατανείμετε τη  "Φόρμα τιμών"  σε όλους τους 

πληρεξούσιους. 

Εξηγήστε το σκοπό αυτής της άσκησης δηλώνοντας ότι οι ηγέτες πρέπει να 

κάνουν τους οπαδούς τους να αισθάνονται πολύτιμοι, ώστε να έχουν περισσότερα 

κίνητρα για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, γνωρίζοντας παράλληλα ότι 

συμβάλλουν στο σύνολο. 

Ζητήστε από κάθε πληρεξούσιο να περάσει από τις φόρμες. Ζητήστε τους πρώτα 

να αναγνωρίσουν έναν αριθμό ανθρώπων που είναι οπαδοί τους. Στη συνέχεια, 

απαντήστε στις δύο κύριες ερωτήσεις σχετικά με τις αξίες. 

Είναι σημαντικό οι εκπρόσωποι να είναι πολύ συγκεκριμένοι σχετικά με το τι 

δηλώνουν εδώ. Δεν επιτρέπονται αόριστες παρατηρήσεις. Ακολουθούν ορισμένα 

παραδείγματα: 

Καλά παραδείγματα: 

"Θα ζητήσω από την Jane να παρουσιάσει στην επόμενη κρίσιμη συνάντηση 

προόδου για να εξηγήσει ότι περιμένω η απόδοσή της να κάνει μια θετική 

εντύπωση στον πελάτη μας και θα είναι πραγματικά πολύτιμη για την ομάδα" 
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"Θα πω στον Τζον να έρθει στο γραφείο μου αύριο και να μιλήσει για τη νέα του 

πρόταση για επέκταση του τμήματος" 

"Θα ζητήσω από τον Peter να δημιουργήσει ένα γρήγορο προσχέδιο της νέας 

αρχιτεκτονικής λογισμικού που συζητήσαμε κατά τη διάρκεια του γεύματος την 

περασμένη εβδομάδα" 

"Στην επόμενη εβδομαδιαία συνάντηση με την ομάδα, θα εξηγήσω πόσο 

σημαντικό είναι το νέο έργο για το μέλλον της εταιρείας μας και πώς οι 

προσπάθειές μας ταιριάζουν με τις τρέχουσες τάσεις του κλάδου τα επόμενα 5 με 10 

χρόνια 

Εσφαλμένα παραδείγματα: 

"Θα εξηγήσω στη Μαίρη πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της" 

"Θα πω στους άλλους ότι ο Μαξ είναι σημαντικό μέλος της ομάδας" 

"Θα πω στον Άλμπερτ ότι κάνει καλή δουλειά" 

Διαθέστε 10 έως 15 λεπτά για αυτό το μέρος. 

Συγκεντρώστε τους όλους και ζητήστε τους να μοιραστούν μερικά παραδείγματα 

ενεργειών που προσδιόρισαν. Κάντε άλλους να σχολιάσουν την ποιότητα αυτών 

των ενεργειών και επίσης να παρατηρήσουν για να βεβαιωθούν ότι οι ενέργειες 

είναι κατάλληλες και δεν είναι ασαφείς. 

Ακολουθήστε με μια συζήτηση. 

Συζήτηση: Ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε νέες ιδέες για να βοηθήσουμε τους 

άλλους να δουν την αξία της δουλειάς τους; Ποιες νέες μεθόδους μάθατε από 

άλλους αντιπροσώπους; Πόσο κρίσιμο είναι να τονίζουμε συνεχώς τη σημασία των 

καθηκόντων; Τι μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε την εργασία που συνήθως 

θεωρείται ρουτίνα; Πόσο σημαντικό είναι να καταγράψουμε αυτές τις ενέργειες; 

 

Φόρμα τιμών 

 

Όνομα Μέλους 

Ομάδας 

Τι μπορώ να κάνω για να  

άτομο αισθάνεται πολύτιμο 

και  

Σημαντικό 

Τι μπορώ να κάνω για να 

αυξήσω την αξία των 

καθηκόντων που υποτίθεται ότι 
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Φυλλάδιο5.7  

Όνομα: Άσκηση Ηγεσίας: Ακολουθήστε τις οδηγίες μου 

Υλικά: Μεγάλος χώρος. Κατά προτίμηση μια περιοχή όπου οι άνθρωποι 

μπορούν να καθίσουν ή να ξαπλώσουν επίσης. Μια ιδανική ρύθμιση είναι σε 

εξωτερικούς χώρους στο γρασίδι, κατά προτίμηση με casual και άνετο ύφασμα. Μια 

άλλη επιλογή είναι μια αθλητική αίθουσα. 

Μεγάφωνο (προαιρετικό). 

Βραβείο νικητή (προαιρετικό). 

Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς όριο 

Ομάδα-στόχος: εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες στην οικοδόμηση ομάδας 

Χρόνος που απαιτείται: 

Εξηγώντας την άσκηση: 10 λεπτά 

Δραστηριότητα: (10 λεπτά για κάθε αρχηγό) * 3 = 30 λεπτά 

Σχόλια ομάδας: 10 λεπτά 

Προετοιμασία: καμία 

Στόχοι: 

Μια ομάδα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες ενός ηγέτη για να σχηματίσει ένα 

συγκεκριμένο μοτίβο με βάση έναν συγκεκριμένο στόχο. 

Περιγραφή της μεθόδου: Ορισμός ενός ατόμου ως ηγέτη. Αυτή η άσκηση 

δοκιμάζει την ικανότητα του ηγέτη. 

Εμφάνιση μοτίβου που έχει εκτυπωθεί σε χαρτί μόνο στον αρχηγό. Άλλοι δεν 

θα πρέπει να μπορούν να δουν αυτό το μοτίβο. Το μοτίβο θα μπορούσε να είναι μια 

σειρά συνδεδεμένων γραμμών ή βασικών σχημάτων όπως φαίνεται παραπάνω. 

Ζήτα από τον αρχηγό να αντιμετωπίσει μακριά από την ομάδα. Εάν είναι 

απαραίτητο, μπορείτε να δώσετε ένα μεγάφωνο στον ηγέτη, ώστε οι άλλοι να 

μπορούν να τον ακούσουν όταν μιλάει ενώ αντιμετωπίζει μακριά από αυτούς. 

Ζητήστε από τον αρχηγό να καθοδηγήσει την ομάδα να σχηματίσει το 

συγκεκριμένο σχήμα προορισμού. Ο αρχηγός δεν επιτρέπεται να κοιτάξει την 

ομάδα ενώ εκτελεί τις οδηγίες του. Ο ηγέτης πρέπει να χρησιμοποιήσει τη 

φαντασία, τη μνήμη και τις ακριβείς οδηγίες του για να ολοκληρώσει με επιτυχία το 

έργο. 

Ο αρχηγός μπορεί να δώσει εντολές μόνο για κίνηση. Ο αρχηγός δεν 

επιτρέπεται να περιγράψει το σχήμα στην ομάδα. 
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Μόλις ο ηγέτης είναι ευχαριστημένος με τις οδηγίες του, θα πρέπει να 

ανακοινώσει ότι έχει ολοκληρώσει την εργασία. Ο ηγέτης μπορεί τώρα να εξετάσει 

την ομάδα και να αποκαλύψει το σχήμα-στόχο σε αυτούς για αξιολόγηση και 

ανάλυση. 

Ρωτήστε την ομάδα για την ικανότητα του ηγέτη να διευθύνει. Ρωτήστε τον 

ηγέτη πώς αισθάνθηκε ενώ έδινε οδηγίες και πόσο σίγουρος ήταν για την εκτέλεση 

ή τις απαντήσεις της ομάδας. 

Ακολουθήστε με μια συζήτηση. 

 

Συζήτηση:Πόσο καλά τα πήγε ο ηγέτης; Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας 

τους; Γιατί κάποιοι ηγέτες δεν τα είχαν καλά; Τι προτείνει αυτό σχετικά με την 

παροχή οδηγιών, τη λήψη οδηγιών, την παροχή ανατροφοδότησης και τη γενική 

ικανότητα διαχείρισης; 

Παραλλαγές: Μπορείτε να επαναλάβετε την άσκηση με άλλα μέλη της 

ομάδας με την ίδια εικόνα. Σε αυτή την περίπτωση, θα γνωρίζουν τον στόχο, αλλά 

πρέπει να περιμένουν να ακολουθήσουν οδηγίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε νέες εικόνες για κάθε νέο ηγέτη, ώστε να πρέπει μόνο να 

ακολουθήσουν τις οδηγίες χωρίς να γνωρίζουν το τελικό σχήμα. 

Μπορείτε επίσης να το εκτελέσετε ως διαγωνισμός όπου κερδίζει ο ηγέτης με το 

πλησιέστερο μοτίβο στο στόχο. Θα ήταν πιο δύσκολο να εκτελέσετε την άσκηση ως 

διαγωνισμός εάν χρησιμοποιείτε διστακτικά μοτίβα για κάθε ηγέτη, καθώς 

ορισμένα σχήματα μπορεί να αποδειχθούν πιο δύσκολο να σχηματιστούν από 

άλλα. 
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Φυλλάδιο5.8 

Όνομα: Άσκηση Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων: Coaching 

Υλικά: κανένα 

Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς όριο 

Ομάδα-στόχος: εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες στην οικοδόμηση ομάδας 

Χρόνος που απαιτείται: 

Εξηγώντας την άσκηση: 5 λεπτά 

Δραστηριότητα: 15 λεπτά 

Σχόλια ομάδας: 15 λεπτά 

Προετοιμασία: καμία 

Στόχοι: 

Μια ομάδα συμμετεχόντων καλείται να ενεργήσει ως «προπονητής» και να 

διδάξει την άλλη ομάδα. 

να αυξήσουν την εμπιστοσύνη του ατόμου στις ικανότητες και τα ταλέντα του. 

 

Περιγραφή της μεθόδου: Χωρίστε την ομάδα σε δύο υποομάδες. Η μία ομάδα 

επιλέγεται τυχαία για να ενεργεί ως προπονητές, ενώ η άλλη ομάδα ενεργεί ως 

μαθητές. 

Σε κάθε προπονητή ανατίθεται ένας μαθητής. 

Κάθε προπονητής έχει 1 λεπτό για να αποφασίσει ποιο ειδικό θέμα θέλει να 

διδάξει στον μαθητή του. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι ακαδημαϊκό θέμα, μπορεί να 

είναι οτιδήποτε, από το να παίζεις ένα μουσικό όργανο μέχρι να ζωγραφίζεις, να 

είσαι καλός στα βιντεοπαιχνίδια ή ακόμα και στο μαγείρεμα. 

Κάθε προπονητής έχει 5 λεπτά για να διδάξει τον μαθητή του για το επιλεγμένο 

θέμα. 

Στο τέλος των πέντε λεπτών, κάθε μαθητής αξιολογεί τον προπονητή για τις 

προπονητικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας κατανόησης του 

τρόπου μάθησης του μαθητή, της παροχής πληροφοριών (επιλογή λέξεων και 

παραδειγμάτων) και της ικανότητας απάντησης σε ερωτήσεις. 

Ο προπονητής με την καλύτερη βαθμολογία θα κερδίσει ένα βραβείο. 

 

 

Συζήτηση:  Συζητήστε με την ομάδα πώς αυτή η άσκηση βοηθά στην 

κατανόηση και την αναγνώριση των ικανοτήτων των άλλων και πώς διευκολύνει τη 

διαδικασία οικοδόμησης ομάδας και αποτελεσματικής επικοινωνίας. 
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Φυλλάδιο5.9   

Όνομα: Συστηθείτε 

Υλικά: φύλλο και στυλό για κάθε συμμετέχοντα 

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 20 εκπαιδευτικοί από  το ίδιο  σχολείο, 

πανεπιστήμιο ή άτομα που εργάζονται μαζί 

Ομάδα-στόχος: εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες στην οικοδόμηση ομάδας 

Χρόνος που απαιτείται: 30  λεπτά 

Προετοιμασία: καμία 

Στόχοι:  

• Ανάπτυξη της ικανότητας πραγματικής αυτοπροσδιορισμού 

• Εκπαίδευση ηγετικών ικανοτήτων –  ευελιξία σκέψης, συνήθειες 

αποτελεσματικής επικοινωνίας 

Περιγραφή της μεθόδου: Ο εκπαιδευτής διανέμει ένα φύλλο και ένα στυλό σε 

κάθε συμμετέχοντα. Ο στόχος είναι στη μία πλευρά του φύλλου για όλους να 

περιγράψουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. 

Στο πίσω μέρος του φύλλου, ο συμμετέχων πρέπει να γράψει αυτό που 

φιλοδοξεί. 

Όλα τα φύλλα συλλέγονται και αναμειγνύονται. Ο εκπαιδευτής σχεδιάζει ένα 

φύλλο και διαβάζει τι είναι γραμμένο. Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση πρέπει 

να αναγνωρίσουν τον συνάδελφό τους. 

Το παιχνίδι τελειώνει με μια συζήτηση, με στόχο να μάθουν όλοι αν η αυτο-

ταύτιση τους συμπίπτει με τη γνώμη των άλλων. 

Σημείωση: Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μπορούν να εμπνεύσουν τη 

δημιουργία μελλοντικών ομάδων εργασίας που θα συγκροτούνται βάσει κοινών 

στόχων και συμφερόντων. 

 



This project has been funded with the support from the European Union. This publi-

cation reflects the views only of the author, and the European Commission or 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland can-

not be held responsible for any use which may be made of the information con-

tained herein." 

                                                     MODULE 5  
                       2018-1-PL01-KA201-050605 

 

Φυλλάδιο 5.10   

Όνομα: Νικητής ή Ηττημένος (γρήγορο παιχνίδι) 

Υλικά: δεν απαιτούνται 

Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς όριο 

Ομάδα-στόχος: όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, συμμετέχοντες σε εκπαιδεύσεις, teambuilding. 

Στόχοι: 

- Σε αυτό το παιχνίδι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να ψάχνουν για το θετικό σε κάθε κατάσταση 

- Ομαδική εργασία 

- Οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά 

Προετοιμασία: Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζεύγη.  

Περιγραφή της μεθόδου: Participant Α μοιράζεται με τον συμμετέχοντα Β κάτι αρνητικό που 

του έχει συμβεί. Πρέπει να είναι κάτι σχετικό με το σχολείο (εργασία). Πρέπει να είναι 

αλήθεια.  Στη συνέχεια, ο συμμετέχων Β σχολιάζει το ίδιο πράγμα, αλλά με έμφαση στα θετικά 

της κατάστασης.  Ο συμμετέχων  Β βοηθά να κατανοήσουμε το κακό γεγονός. Στη συνέχεια, οι 

ρόλοι αλλάζουν. 
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Φυλλάδιο 5.11 

Όνομα: Άσκηση Αυτογνωσίας 

Υλικό: Αντίγραφο της «Λίστας Τιμών» που παρέχεται παρακάτω. 

Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς όριο 

Ομάδα-στόχος: εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες στην οικοδόμηση ομάδας 

Χρόνος που απαιτείται: 

Εξηγώντας την άσκηση: 2 λεπτά 

Δραστηριότητα: 5 λεπτά επιλέγοντας δέκα τιμές + 2 λεπτά επιλέγοντας πέντε τιμές + 3 

λεπτά αντανάκλαση = 10 λεπτά 

Σχόλια ομάδας: 10 λεπτά 

Προετοιμασία: καμία 

Στόχοι: 

• Περάστε από τις τιμές που παρέχονται και επιλέξτε τις καλύτερες με βάση τις 

οδηγίες που παρέχονται. 

• κατανόηση των πλεονεκτημάτων, των περιορισμών, των στάσεων, των αξιών και 

των κινήτρων τους 

• να προβληματιστούν για τις αξίες τους  και να δουν ακριβώς τι έχει μεγαλύτερη 

σημασία γι'  αυτούς   

• καταλαβαίνουν τι πιστεύουν  τώρα και πώς αυτό μπορεί να έχει αλλάξει από το 

παρελθόν 

• Αυτή η άσκηση μπορεί να διεξάγεται περιοδικά, όπως μία φορά το χρόνο, και 

μπορείτε να περιμένετε να έχετε διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά 

• Η σύγκριση αυτών των αποτελεσμάτων από μόνη της μπορεί να είναι αρκετά 

εκπαιδευτική και να συμβάλει περαιτέρω στην αύξηση της αυτογνωσίας. 

 

Περιγραφή της μεθόδου:  

Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους  ότι σε αυτή την άσκηση θα εξετάσουν τον εαυτό τους 

σε σχέση με μια σειρά αξιών. Κατανοώντας τις αξίες, θα ενισχύσουν την αυτογνωσία τους. 

Δώστε ένα αντίγραφο της "Λίστας Τιμών" σε κάθε εκπαιδευόμενο. 
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Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους  να προσδιορίσουν δέκα αξίες στις οποίο πιστεύουν 

ακράδαντα ή που είναι σημαντικές για αυτούς. Ο κατάλογος παρέχεται μόνο ως αναφορά. 

Μπορούν να προσθέσουν οποιαδήποτε άλλη αξία αισθάνονται έντονα στη λίστα και να την 

επιλέξουν ως μέρος των σημαντικότερων δέκα αξιών τους. Ζητήστε τους να γράψουν αυτές τις 

τιμές σε ξεχωριστό κομμάτι χαρτί. Για καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να είναι όσο πιο 

ειλικρινείς μπορούν. Δεν πρέπει να επιλέγουν αξίες για επίδειξη, επειδή είναι πολιτικά ορθές ή 

δημοφιλείς. Θα πρέπει να επιλέξουν μόνο με βάση το τι είναι σημαντικό για αυτούς. 

Διαθέστε περίπου 5 λεπτά για αυτό το μέρος. 

Τώρα, στο επόμενο βήμα, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους  να επιλέξουν μόνο πέντε 

τιμές από τις δέκα που έχουν επιλέξει. Αυτό είναι τώρα πολύ πιο δύσκολο, αλλά η διαδικασία 

επιλογής θα τους αναγκάσει να δουν τι πραγματικά εκτιμούν περισσότερο. 

Διαθέστε 2 λεπτά για αυτό το μέρος. 

Διαθέστε μερικά λεπτά ακόμα για προβληματισμό, ώστε οι εκπαιδευόμενοι  να μπορούν 

να σκεφτούν τι σημαίνουν πραγματικά οι επιλογές τους για αυτούς. 

Φέρτε τους όλους κοντά και ζητήστε τους να μοιραστούν τις αξίες και τις παρατηρήσεις 

τους έναν προς έναν. Εάν οι εκπαιδευόμενοι  γνωρίζονται μεταξύ τους ή είναι μέρος μιας ομάδας, 

η κοινή χρήση σημαντικών αξιών μπορεί να είναι αρκετά εκπαιδευτική, καθώς οι άνθρωποι 

μπορούν να δουν τι είναι πιο σημαντικό για τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Ακολουθήστε με μια συζήτηση. 

 

 

Συζήτηση:Τι μάθατε για τον εαυτό σας σε αυτή την άσκηση; Ήταν δύσκολο να επιλέξετε 

τις δέκα τιμές; Τι θα έλεγες να το περιορίσεις σε πέντε τιμές; Προσθέσατε νέες τιμές στη λίστα; 

Πώς σου φάνηκε οι αξίες των άλλων εκπαιδευομένων; Αν γνωρίζετε τους άλλους  

εκπαιδευόμενους,οι επιλογές τους ταιριάζουν με τις προσδοκίες σας; Εάν έχετε περάσει από αυτή 

την άσκηση στο παρελθόν, ήταν οι αξίες σας διαφορετικές; Τι υποδηλώνει αυτό; 
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Value List 

Love and care 

Community 

Variety 

Stability 

Efficiency 

Friendships 

Fame 

Competence 

Ecological awareness 

Political correctness 

Ethical behaviour 

Financial freedom 

Financial security 

Achievement 

Adventure 

Perfectionism 

Competition 

Order and law 

Privacy 

Growth 

Being rich 

Inner happiness 

Honesty 

Selflessness 

Family 

Creativity 

Status 

Intellectual freedom 

Job security 

Knowledge 

Merit 

Meaningful work 

Routine 

Leadership 

Independence 

Loyalty 

Respecting nature 

Close relationships 

Challenge 

Power 

Personal development 

Religion 

Reputation 

Novelty 

Elegance 

Self-respect 

Modesty 

Helping society 

Influencing others 

Risk taking 

Recognition 

Certainty 

Sex 

Time 

Truth 

Working for yourself 

Working with others 

Gratitude 

 

 



                                                     MODULE 5  
                       2018-1-PL01-KA201-050605 

 

 

Προσάρτημα 3 

 

Όνομα: Φωτογραφία τάξης 

Υλικά: Φύλλα σχεδίασης, μολύβια, χρώματα, μαρκαδόροι, κτηματολόγιο χρώματος, 

κόλλα, ταινία. 

 

Αριθμός συμμετεχόντων:μαθητές από μία τάξη ή 15-20 συμμετέχοντες 

Ομάδα-στόχος: όλες οι τάξεις, όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών, οι συμμετέχοντες στην 

κατάρτιση 

Απαιτούμενος χρόνος: περίπου 20 λεπτά 

  

Προετοιμασία: Αυτή η κοινή δραστηριότητα θα επιτρέψει στους μαθητές 

(συμμετέχοντες) να εκφραστούν, θα τους δείξει ότι αν και φαινόμαστε διαφορετικοί, 

υπάρχουν πολλά πράγματα που μας συνδέουν. Είμαι ο εγώ και είμαι μοναδικός. 

Είμαστε όλοι μέρος της ίδιας τάξης (κοινότητα, ομάδα). Μιλάμε για κοινά 

συμφέροντα, για φιλία, για αποδοχή της διαφοράς και εκτίμηση. 

  

Στόχοι: 

• Δημιουργική αυτοέκφραση 

• Χρήση δημιουργικής προσέγγισης 

• Μια αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα 

• Ομαδική εργασία 

  

Περιγραφή της μεθόδου - Τι κάνουμε: 

Εξηγήστε στα παιδιά (την ομάδα) ότι θα πάρετε μια μη τυπική "φωτογραφία τάξης". 

Να σχεδιάσει κάθε παιδί (συμμετέχοντας) τη δική του αυτοπροσωπογραφία. Μαζί με 

τους μαθητές, κόψτε τα σχέδια και κάντε ένα κολάζ σε χαρτόνι. Μπορείτε να 
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κολλήσετε το κολάζ μπροστά από την τάξη ή μέσα στο δωμάτιο σε ένα μέρος ορατό 

στα παιδιά (συμμετέχοντες). 
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Δομή της μαθησιακής ενότητας 

 

Αριθμό Ενότητα 6 

Τίτλος ενότητας 
 

Διδασκαλία με δημιουργικότητα 

Θέμα / Σύντομη 

Περιγραφή 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας δεν είναι να καθορίσει επιστημονικά 

την έννοια της "δημιουργικότητας" και της "καινοτομίας", ή τη 

σχέση μεταξύ τους (θα δαπανήσουμε μόνο το πρώτο μέρος του 

πρώτου κεφαλαίου σε αυτό). Αντίθετα, ο κύριος στόχος είναι να 

κατανοήσουμε τη σημασία αυτών των στοιχείων τόσο για τα άτομα 

όσο και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες του 21ου αιώνα· επιπλέον, θα 

παρουσιάσουμε ορισμένα πρακτικά εργαλεία και θεωρητικές 

πτυχές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί 

προκειμένου να προωθήσουν τη δημιουργικότητα και την 

καινοτομία στους μαθητές τους. 

Εάν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί θέλουν να είναι ηγέτες για 

τους μαθητές τους και να τους βοηθήσουν για το μέλλον τους, 

πρέπει απαραίτητα να φροντίσουν σημαντικά στοιχεία όπως η 

δημιουργικότητα και η καινοτομία και να τους ευνοήσουν στη 

διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης.  

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αγκαλιάσουν την ιδέα της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας ως βασικά χαρακτηριστικά 

για την ευτυχία και την επιτυχία των νέων γενεών στον κόσμο 

μας σήμερα.  

Τέλος, θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το σημαντικό 

θέμα που αναφέρεται στις νέες τεχνολογίες, με έμφαση στα 

smartphones και τα social media, και πώς μπορούν να 

επηρεάσουν τη δημιουργικότητα των νέων γενεών. 

Ομάδες 

Δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, δάσκαλοι γυμνασίου 

Διευθυντές σχολείων 

Σχολικοί σύμβουλοι και άλλοι εκπαιδευτικοί εμπειρογνώμονες 

Ερευνητές εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών 

Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα 



                                    2018-1-PL01-KA201-050605 

  

Στόχος Εκπαίδευσης / 

Μαθησιακοί Στόχοι / 

Δεξιότητες μαθητών 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, όλοι οι συμμετέχοντες: 

- να κατανοήσουν τα κύρια εμπόδια στη δημιουργικότητα 

- να ανακαλύψουν λύσεις για την προώθηση της 

δημιουργικότητας στην τάξη 

- μάθετε για τις απειλές της νέας τεχνολογίας που συνδέονται με 

τη δημιουργικότητα 
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Όνομα των περιόδων 

λειτουργίας 
(όλες οι περίοδοι λειτουργίας 

ακολουθούν το PowerPoint 1, αλλά 

η τελευταία ακολουθεί το 

PowerPoint 2) 

 

 

 

1. Ορισμός της 

δημιουργικότητας 

(15 λεπτά) Δεν μπορώ να 

το κάνει αυτό. 

 

 

 

 

2. δημιουργικότητα στη 

σύγχρονη ευρωπαϊκή 

κοινωνία 

(10 λεπτά) Για 10 λεπτά 

 

 

3. Εμπόδια για τη 

δημιουργικότητα και την 

καινοτομία 

(40 λεπτά) Δεν μπορώ να 

το κάνει αυτό. 

 

 

4. Πώς να προωθήσετε τη 

δημιουργικότητα στην 

τάξη 

(60 λεπτά) Δεν μπορώ να 

το κάνει αυτό. 

 

5. Είναι το διαδίκτυο απλά 

ένα εργαλείο; 

(75 λεπτά) Δεν μπορώ να 

το κάνει αυτό. 

 

 

Ξεκινάμε το PP1  ζητώντας από τους συμμετέχοντες να γράψουν έναν ορισμό 

της δημιουργικότητας, επισημαίνοντας πώς γράφονται όλοι οι ορισμοί, 

ελλείψει περαιτέρω εργαλείων που προσφέρει ο δάσκαλος. Εναπόκειται στον 

εκπαιδευτικό (και στο σχολείο) να προετοιμάσει το περιβάλλον έτσι έτσι εάν 

οι μαθητές θα είναι δημιουργικοί. 

 

 

 

Στο PP1  μπορούμε να δούμε πώς ο ορισμός της δημιουργικότητας μπορεί να 

συγχέεται με την καινοτομία, καθώς είναι πραγματικά αυστηρά συνδεδεμένοι 

 

 

 

 
 
Ακολουθήστε το PP1  και μιλήστε / συζητήστε πώς ο κόσμος αλλάζει 
πιο γρήγορα από το σχολείο. Οι θέσεις εργασίας είναι διαφορετικές, η 
απόκτηση μιας είναι πιο δύσκολη, αλλά το σχολείο φαίνεται να μην 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτά τα νέα προβλήματα 
 
 
 
 
Συζήτηση για τα 2 εμπόδια που βρίσκουμε στα σχολικά συστήματα (δεν 
μπορούμε να κάνουμε πολλά γι' αυτό). 
Παρακολουθήστε το βίντεο στο PP1  και σχολιάστε το 
 
 
 
 
Παρακολουθήστε το βίντεο στο PP1  και κάντε τη δραστηριότητα που 
υπάρχει στο βίντεο. 
Κάντε τη δραστηριότητα για τα 6 καπέλα σκέψης(φυλλάδιο 1).  
Κάνε τη δραστηριότητα στο Πάντλετ. 
 
 
 
Ακολουθήστε το PP2, υπάρχει ένα βίντεο για να παρακολουθήσετε και 
μια τελική δραστηριότητα για να ολοκληρώσετε ως συνέπεια και να 
συνοψίσουμε όσα έχουν ειπωθεί. 
Καθοδηγήστε τη δραστηριότητα έχοντας κατά νου μερικές ιδέες 
σχετικά με τις πιθανές λύσεις 
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Φυλλάδια 

 

Υπάρχουν ξεχωριστά αρχεία: 

 

- PowerPoint1: Δημιουργικότητα (PP) 

- PowerPoint2: Είναι το διαδίκτυο μόνο ένα εργαλείο (PP) 

- Συνοδευτικό υλικό1 (PDF) 

- έξι κάρτες καπέλων σκέψης (PDF) 

- έξι καπέλα σκέψης κάρτες ομαδικό αποτέλεσμα (PNG) 

- έξι καπέλα σκέψης 

Αξιολόγηση 

 

Ελέγξτε το αρχείο "αξιολόγησης" 
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Φυλλάδιο 1  

  

  

Όνομα: Ανανάς ή όχι; 

  

Υλικά: έξικάρτες καπέλων σκέψης (φυσικά αν υπάρχει η δυνατότητα να 

προετοιμαστούν πραγματικά καπέλα, αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό. Η 

προετοιμασία των καπέλων μπορεί να είναι μια δραστηριότητα που έχει να κάνει 

με τους μαθητές σας)  

  

Αριθμός Συμμετεχόντων: οποιοσδήποτε αριθμός 

  

Ομάδα-στόχος: 

Δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, δάσκαλοι γυμνασίου  

Διευθυντές σχολείων  

Σχολικοί σύμβουλοι και άλλοι εκπαιδευτικοί εμπειρογνώμονες  

Ερευνητές εκπαίδευσης  

Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών  

Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα  

  

Χρόνος που απαιτείται: 30-45 λεπτά 

  

Προετοιμασία:  

0. Αφού περιγράψετε τους 6 τύπους καπέλων, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 

δώσουν ψήφο σε κάθε ένα από το 0 έως το 6 σκεπτόμενοι πόσο αναγνώρισαν τον 

εαυτό τους σε κάθε καπέλο  

(π.χ.: Δίνω 0 στο μαύρο καπέλο επειδή είμαι ένα εντελώς θετικό άτομο)  

  

1A. Αναθέστε τους ρόλους: μπορείτε να ακολουθήσετε τις ψήφους τους (προτείνεται 

αν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζετε αυτόν τον τύπο μεθόδου) ή ακόμα και να 

κάνετε το αντίθετο ανάλογα με το τι θέλετε (φυσικά μπορείτε πάντα να 

αντιστοιχίσετε τα καπέλα τυχαία, παρακάμπτοντας το σημείο 0.).   

(π.χ. ο Luigi έδωσε 0 στο μαύρο καπέλο και 6 στο μπλε καπέλο. Luigi μπορεί να είναι 

το μπλε καπέλο ή το μαύρο)  

  



This project has been funded with the support from the European Union. This 

publication reflects the views only of the author, and the European Commission or 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained herein."  
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1B. Εάν έχετε 2 μαθητές, μπορείτε να τους αναθέσετε 3 καπέλα, ζητώντας τους να 

τα χρησιμοποιήσουν όλα, αλλάόχι ταυτόχρονα, πριν από το 1 καπέλο, τότε το 2ο τότε 

το 3rd 

Εάν έχετε 3 μαθητές, αναθέτετε 2 καπέλα ανά μαθητή. Εάν έχετε περισσότερους 

από έξι μαθητές, μπορείτε να δημιουργήσετε 2 ή περισσότερες ομάδες εργασίας ή 

μπορείτε να κρατήσετε μόνο μία ομάδα, αναθέτοντας περισσότερους από 1 μαθητή 

ανά καπέλο.  

  

1. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις κάρτες, επαναλαμβάνοντας τη λειτουργία 

τους.  

 

2. Εξηγήστε το πρόβλημα: είστε οι ιδιοκτήτες ενός εστιατορίου στη Φλωρεντία 

και πρέπει να αποφασίσετε αν θα εισάγετε στο μενού σας την πίτσα 

"Ανανάς".  

 

3. Δώστε το χρόνο να αναζητήσετε πληροφορίες στο Διαδίκτυο (τιμή αυτής της 

πίτσας, αντιδράσεις, άλλα εστιατόρια κ.λπ.) και αφήστε τους συμμετέχοντες 

να συζητήσουν. Πρέπει να βρουν μια κοινή λύση ανάλογα με τις σκέψεις 

τους.  

 

4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ζητήστε τους να συμπληρώσουν το 

αρχείο φύλλου εργασίας  ομάδας. 

 

5. Μοιραστείτε την τελική απόφαση.  

   

Οφέλη:  

Ελέγξτε το αρχείο υποστήριξης "Έξι καπέλα σκέψης".  

  



This project has been funded with the support from the European Union. This 

publication reflects the views only of the author, and the European Commission or 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained herein."  
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6 ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΣ ΚΑΠΈΛΑ Μιλώντας Ρόλους  

Κόψτε αυτά τα χρωματιστά καπέλα και αφήστε κάθε μέλος μιας ομάδας να επιλέξει ένα. Κάθε χρώμα 

αντιπροσωπεύει το τμήμα ομιλίας του κατά τη διάρκεια της ομαδικής παρουσίασης.  
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Έξι καπέλα σκέψης ® 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ 

Το εργαλείο Έξι Καπέλα Σκέψης είναι μια ισχυρή τεχνική 
που χρησιμοποιείται για να εξετάσει αποφάσεις από 
διαφορετικές απόψεις. Αυτό μας βοηθά να 
απομακρυνθούμε από τα συνήθη στυλ σκέψης και προς 
μια πιο στρογγυλεμένη άποψη μιας κατάστασης. 

Υπάρχουν έξι διαφορετικά φανταστικά καπέλα που μπορείτε 

να φορέσετε ή να απογειώσετε. Κάθε καπέλο έχει 

διαφορετικό χρώμα και αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό 

στυλ σκέψης.  

Όταν αλλάζουμε καπέλα, αλλάζουμε τη σκέψη μας. 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έξι καπέλα σκέψης μόνοι σας ή 

σε συναντήσεις, όπου μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις 

αντιπαραθέσεις που συμβαίνουν όταν άτομα με διαφορετικά 

στυλ σκέψης συζητούν το ίδιο πρόβλημα. 

Κάθε καπέλο αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό στυλ σκέψης:  

White hat 
Objective, neutral thinking in terms of facts, numbers and 

information.  
With this thinking hat, you focus on the data available.  

Red hat 
Emotional, with judgements, suspicions and intuitions.  
'Wearing' the red hat, you look at problems using intuition, gut 

reaction and emotion. 

Black hat 
Negative, sees risks and thinks about why something will not 

function. Using this hat, look cautiously and defensively at all 

the bad points of the decision. Try to see why it might not 

work. 

Yellow hat 
Positive, optimistic, clear, effective and constructive.  
This hat helps you to think positively and to see all the benefits 

of the decision and the value in it. 

Green hat 
Creative, seeks alternatives. The green hat is where you can 

develop creative solutions to a problem. It is a freewheeling 

way of thinking, in which there is little criticism of ideas. 

Blue hat 
Or Meta hat, thinking about thinking.  
The blue thinker’s role is to keep an overview of what thinking 

is necessary to scout the subject. 

Αυτός ο οδηγός έχει αναπτυχθεί 

χρησιμοποιώντας υλικά που παρέχονται από 

το Έρευνας του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και  
Πρόγραμμα αναπτυξιακής πολιτικής (RAPID) 

Οφέλη 

Τα κύρια οφέλη της μεθόδου Έξι Καπέλα Σκέψης είναι τα εξής: 

• σας επιτρέπει να λέτε πράγματα χωρίς κίνδυνο.  

• δημιουργεί την κατανόηση ότι υπάρχουν πολλές 

προοπτικές σε ένα ζήτημα.  

• είναι ένας βολικός μηχανισμός για την "αλλαγή 

ταχυτήτων".  

• εστιάζει τη σκέψη.  

• οδηγεί σε πιο δημιουργική σκέψη.  

• βελτιώνει την επικοινωνία· και  

• βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Αυτή η τεχνική επιτρέπει την εισαγωγή του απαραίτητου 

συναισθήματος και σκεπτικισμού σε αυτό που 

διαφορετικά θα ήταν καθαρά λογικές αποφάσεις, 

ανοίγοντας έτσι μια ευκαιρία για δημιουργικότητα κατά 

τη λήψη αποφάσεων. Βοηθά επίσης, για παράδειγμα, 

τους επίμονα απαισιόδοξους ανθρώπους να είναι 

θετικοί και δημιουργικοί. 

 Τα σχέδια που αναπτύχθηκαν με τη χρήση της τεχνικής Six 

Thinking Hats θα είναι υγιέστερα και πιο ανθεκτικά από 

ό, τι θα συνέβαινε διαφορετικά. Μπορεί επίσης να σας 

βοηθήσει να αποφύγετε λάθη δημοσίων σχέσεων και να 

εντοπίσετε καλούς λόγους για να μην ακολουθήσετε μια 

πορεία δράσης προτού δεσμευτείτε σε αυτό. 

Σε μια συνεδρία έξι καπέλων σκέψης ο 

διαμεσολαβητής πρέπει: να καθορίσει το επίκεντρο 

της σκέψης σας. σχεδιάστε την ακολουθία και το 

χρονοδιάγραμμα της σκέψης. ζητήστε αλλαγές στη 

σκέψη, αν χρειαστεί. χειρίζεται αιτήματα από την 

ομάδα για αλλαγές στη σκέψη. και καταγράψτε 

περιοδικές ή τελικές περιλήψεις της σκέψης για 

εξέταση από την ομάδα. 

It is well worth reading Edward de Bono's book 6 Thinking 

Hats (see below) for more information on this technique. 
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ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ 
RAPID Toolkit - Tools for Knowledge and Learning: A guide for development and humanitarian organisations, Ben Ramalingam, July 2006 

www.odi.org.uk/Rapid/Publications/Documents/KM_toolkit_web.pdf 

EC-FAO Food Security Information for Action Programme e-learning course: Collaboration and Advocacy Techniques   www.foodsec.org/DL 
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ABOUT THIS GUIDE 

Αυτός ο πρακτικός οδηγός αναπτύχθηκε για να συνοδεύσει το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης με τίτλο "Τεχνικές συνεργασίας και υπεράσπισης" που δημοσιεύθηκε 

από το πρόγραμμα πληροφόρησης για την επισιτιστική ασφάλεια ΕΚ-FAO για δράση και είναι διαθέσιμο σε www.foodsec.org. Αυτός ο οδηγός και το σχετικό υλικό 

ηλεκτρονικής μάθησης βασίζονται στη δημοσίευση του προγράμματος έρευνας και πολιτικής στην ανάπτυξη (RAPID) του ODI από τον Ben Ramalingam με τίτλο 

"Εργαλεία για τη γνώση και τη μάθηση: Ένας οδηγός για την ανάπτυξη και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις" που διατίθεται στο www.odi.org.uk/rapid. 

 
The EC - FAO Food Security Information for Action Programme is funded by the European Union and implemented by FAO 



                                                                   MODULE 6 

                                                                            2018-1-PL01-KA201-050605  

  

Ημερομηνία: __________________  

Τίτλος και τόπος εκπαίδευσης: _____________________________________________________________________________  

  

Προπονητής: __________________________________________________  

  

Οδηγίες: Παρακαλείσθε να αναφέρετε το επίπεδο συμφωνίας σας με τις δηλώσεις που αναφέρονται παρακάτω in #1‐11.  

  

Συμφωνώ 
απόλυτα  

Συμφωνούν   
Ουδέτερο  

Έντονα  



  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

1. Οι στόχοι της κατάρτισης   ήταν 

σαφώς καθορισμένοι.  

  
2. Η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση 

ενθαρρύνθηκαν.  
 

3. Τα θέματα που καλύφθηκαν ήταν σχετικά 
με μένα.  

 

4. Το περιεχόμενο ήταν οργανωμένο και 
εύκολο στην παρακολούθηση.  

5. Τα υλικά που διανεμήθηκαν ήταν χρήσιμα.  
 

6. Αυτή η εκπαιδευτική εμπειρία θα είναι 
χρήσιμη στη δουλειά μου.  
 
 

7. Ο εκπαιδευτής γνώριζε τα θέματα 
κατάρτισης.  

8. Ο εκπαιδευτής ήταν καλά 
προετοιμασμένος.  

9. Οι στόχοι της κατάρτισης επιτεύχθηκαν.  
 

10. Ο χρόνος που είχε παραχωρηθεί για την 
εκπαίδευση ήταν αρκετός.  

 

1. Η αίθουσα συσκέψεων και οι 
εγκαταστάσεις ήταν επαρκείς και άνετες.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Διαφωνούν  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Διαφωνούν  
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12. Τι σου άρεσε περισσότερο σ' αυτή την εκπαίδευση;  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
13. Ποιες πτυχές της κατάρτισης θα μπορούσαν να βελτιωθούν;  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Πώς ελπίζετε να αλλάξετε την πρακτική σας ως αποτέλεσμα αυτής της εκπαίδευσης;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
12. Ποιες πρόσθετες εκπαιδεύσεις ESL ενηλίκων θα θέλατε να έχετε στο μέλλον?  

  
  
  
  
  
  

1. Μοιραστείτε άλλα σχόλια ή αναπτύξτε τις προηγούμενες απαντήσεις εδώ:  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!  
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