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1. Εισαγωγή  

 

Η  σύνδεση  μεταξύ  του  τύπου  της  εκπαίδευσης,  του  περιεχομένου  της  και  των  μεθόδων 

υλοποίησής  της,  αυτό  που  αποκαλούμε  εκπαιδευτική  μεθοδολογία  και  τεχνικές,  συνιστά 

μία από τις θεμελιώδεις εκπαιδευτικές αρχές. Υπό το πρίσμα αυτό έχει εκδοθεί πληθώρα 

οδηγών με διδακτικές μεθοδολογίες και εργαλεία προκειμένου να παράσχουν υποστήριξη 

σε  παρόχους  κατάρτισης  για  να  ανταποκρίνονται  στις  ανάγκες  των  διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών  (ΔΜ).  Με  τόσες  πολλές  διαθέσιμες  επιλογές  μπορεί  να  είναι  δύσκολο  για 

κάποιον να αποφασίσει ποιες μεθόδους και εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιήσει και πότε 

να τα χρησιμοποιεί. 

Ως  εκ  τούτου,  ο  σκοπός  του  παρόντος  εγγράφου  είναι  να  παράσχει  σε  εκπαιδευτές  και 

φορείς  κατάρτισης  κατευθυντήριες  γραμμές  και  προτάσεις  αναφορικά  με  την  διδακτική 

μεθοδολογία  και  τα  εκπαιδευτικά  εργαλεία  που  είναι  κατάλληλα  για  την  παροχή 

ολοκληρωμένης κατάρτισης στη ΔΜ. Προκειμένου να εξηγήσουμε το πώς ποικίλες μέθοδοι 

μπορούν  να  συνδυαστούν  σε  μια  αποτελεσματική  εποικοδομητιστική  προσέγγιση, 

αξιοποιούμε  τις  αρχές  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων  και  της  διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης. 

Επίσης  αναλύουμε  τον  ρόλο  των  εργαλείων  ΤΠΕ  καθώς  και  τα  πλεονεκτήματα  και 

μειονεκτήματά  τους  στην  εκπαίδευση  διαπολιτισμικών  μεσολαβητών.  Στη  συνέχεια 

εξηγείται  πώς  η  προτεινόμενη  μεθοδολογία  βασίζεται  σε  υφιστάμενες  καλές  πρακτικές 

στον τομέα της εκπαίδευσης στη ΔΜ.     

Στοχεύοντας στην παροχή μιας πρακτικής αλλά καθόλα θεωρητικά θεμελιωμένης συλλογής 

κατευθύνσεων  για  την  εκπαίδευση  στη  ΔΜ,  το  παρόν  υλικό  φιλοδοξεί  να  καταστήσει  τη 

διδασκαλία  και  κατάρτιση  στη  ΔΜ  μια  ευχάριστη  και  ουσιαστική  εμπειρία  που  θα 

παρακινήσει  τους  σπουδαστές  και  θα  ενισχύσει  την  αυτονομία  τους,  ενώ  παράλληλα  θα 

διασφαλίζει και υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού.  
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2. Δομικά στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης   

 

2.1. Ομάδα στόχος 

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε ΔΜ, φορείς που παρέχουν εκπαίδευση στη ΔΜ, 

καθώς και σε εργοδότες και εργαζόμενους στο πεδίο της ΔΜ. Με βάση το προφίλ του ΔΜ 

το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο  του έργου ΤΙΜΕ και  τη σύνδεσή του με συγκεκριμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα,  το πρόγραμμα κατάρτισης που δημιουργήθηκε και ακολούθως 

οι  κατευθύνσεις  για  την  εκπαιδευτική  μεθοδολογία  και  τις  τεχνικές  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους από διάφορους αποδέκτες:    

Πιο συγκεκριμένα: 

Μέσω  του  προγράμματος  κατάρτισης  οι  διαπολιτισμικοί  μεσολαβητές  μπορούν:  α)  να 

επιχειρήσουν  την αρχική  τους κατάρτιση,  β)  να επικαιροποιήσουν  τις  γνώσεις,  δεξιότητες 

και  ικανότητές  τους,  γ)  να  ελέγξουν  τον  βαθμό  στον  οποίο  κατέχουν  τις  απαιτούμενες 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. 

Μέσω του προγράμματος κατάρτισης οι οργανισμοί κατάρτισης μπορούν: α) να παρέχουν 

ολοκληρωμένη κατάρτιση σε νέους και υφιστάμενους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, β) να 

υλοποιούν μέρος του προγράμματος κατάρτισης.  

Τέλος,  μέσω  του  προγράμματος  κατάρτισης  οι  εργοδότες  στο  πεδίο  της  ΔΜ μπορούν  να 

διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοί τους επιδεικνύουν τις απαιτούμενες γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες και να τους ενθαρρύνουν ώστε να αποκτήσουν εκείνες που τους 

λείπουν. 

Οι  κατευθύνσεις  που  παρουσιάζονται  σε  αυτό  το  έγγραφο  για  την  εκπαίδευση 

απευθύνονται  σε  εκπαιδευτές  και  οργανισμούς  κατάρτισης.  Ο  σκοπός  αυτών  των 

κατευθύνσεων  είναι  να  παράσχουν  το  απαιτούμενο  θεωρητικό  υπόβαθρο  και  πρακτικές 

εισηγήσεις σχετικά με το πώς μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν με επιτυχία το 

πρόγραμμα κατάρτισης ΤΙΜΕ σε ΔΜ.  

 

2.2. Δομή του προγράμματος κατάρτισης και προτεινόμενη διάρκεια   

Η σπονδυλωτή δομή του προγράμματος κατάρτισης επιτρέπει την ευέλικτη υλοποίησή του 

σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  των  συμμετεχόντων.  Όσον  αφορά  στην  αρχική  κατάρτιση, 

απαιτείται  η  υλοποίηση  ολόκληρου  του  προγράμματος  σπουδών.  Η  σειρά  με  την  οποία 

προσφέρονται οι εκπαιδευτικές ενότητες εξαρτάται από το περιεχόμενό τους. Εκτός από τις 

ενότητες εξειδίκευσης, από τις οποίες οι σπουδαστές καλούνται να επιλέξουν ένα πεδίο για 

την  εξειδίκευσή  τους,  οι  υπόλοιποι  τύποι  εκπαιδευτικών    ενοτήτων  (εισαγωγική  ενότητα, 

βασικές  ενότητες  και  ενότητες  οριζόντιων  δεξιοτήτων)  προτείνεται  να  καλύπτονται 
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προοδευτικά.  Οι  ενότητες  που  αφορούν  οριζόντιες  δεξιότητες  είναι  οι  πιο  ευέλικτες  στη 

σειρά  υλοποίησής  τους.  Είναι  αυτονόητο  ότι  η  επιτυχής  υλοποίηση  του  προγράμματος 

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το εκάστοτε εθνικό και τοπικό πλαίσιο.  

Η  ανάγκη  αναβάθμισης  των  δεξιοτήτων  μπορεί  να  καλυφθεί  μέσα  από  μια  ποικιλία 

διαδρομών ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, ο επαγγελματίας 

μπορεί να επιλέξει μία μόνο εκπαιδευτική ενότητα ή συγκεκριμένες υποενότητες από κάθε 

ενότητα ανάλογα με τις  ικανότητες,  τις δεξιότητες και  τις γνώσεις που εκείνος/η θέλει να 

αποκτήσει.  

Το  πρόγραμμα  σπουδών  σχεδιάστηκε  στο  σύνολό  του  ως  ένα  πρόγραμμα  συμβατικής 

εκπαίδευσης (διδασκαλία στην τάξη). Ωστόσο, μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να παρέχεται 

και μέσω μικτής εκπαίδευσης. Οποιαδήποτε και αν είναι η μορφή με την οποία παρέχεται, 

συνίσταται  ανεπιφύλακτα  η  χρήση  υλικού  αυτοδιδασκαλίας  το  οποίο  θα  παρέχει  ο 

εκπαιδευτής  ή/και  ο  οργανισμός  κατάρτισης.  Η  διάρκεια  της  αυτοδιδασκαλίας  πρέπει  να 

καθορίζεται  ανάλογα  με  το  συγκεκριμένο  πλαίσιο  υλοποίησης,  αλλά  δεν  θα  πρέπει  να 

υπερβαίνει τις 10 ώρες ανά εβδομάδα.  

Η  προτεινόμενη  διάρκεια  για  κάθε  εκπαιδευτική  ενότητα  και  υποενότητα  παρουσιάζεται 

στον πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1: Προτεινόμενη διάρκεια εκπαιδευτικών ενοτήτων και υποενοτήτων.   

Εκπαιδευτικές  ενότητες   Διάρκεια  

Εκπαιδευτική Ενότητα 1: Διαπολιτισμική μεσολάβηση και δομές στη χώρα 

υποδοχής 
140 ώρες  

Υποενότητα 1: Ρόλος, αρμοδιότητες και πεδία παρέμβασης του διαπολιτισμικού 

μεσολαβητή    60 ώρες  

Υποενότητα 2: Διοικητική δομή των δημόσιων υπηρεσιών και βασικές 

διοικητικές διαδικασίες στη χώρα υποδοχής 
35 ώρες 

Υποενότητα 3: Νομικό πλαίσιο για τη μετανάστευση και τα δικαιώματα των 

μεταναστών στη χώρα υποδοχής – Ιστορία της μετανάστευσης 45 ώρες 

Εκπαιδευτική Ενότητα 2: Εισαγωγή στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 

Επιστήμες 
225 ώρες 

Υποενότητα 1: Θεωρία και πρακτική της επικοινωνίας   40 ώρες 

Υποενότητα 2: Εισαγωγή σε έννοιες ψυχολογίας   30 ώρες 

Υποενότητα 3: Εισαγωγή στις κοινωνικο‐πολιτισμικές δομές και σε 

ανθρωπολογικές έννοιες 
30 ώρες 

Υποενότητα 4: Γνώση των μηχανισμών κοινωνικού αποκλεισμού και διάκρισης  30 ώρες 

Υποενότητα 5: Θεωρία των φύλων    15 ώρες 
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Υποενότητα 6: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ευάλωτων ομάδων  60 ώρες 

Υποενότητα 7: Κοινωνικο‐πολιτισμικές διαφορές: επιπτώσεις στην παροχή 

υπηρεσιών και στρατηγικές αντιμετώπισης 
20 ώρες 

Εκπαιδευτική Ενότητα 3: Μεσολάβηση  70 ώρες 

Υποενότητα 1: Τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων  50 ώρες 

Υποενότητα 2: Ιδιαιτερότητες των συγκρούσεων μεταξύ μελών διαφορετικών 

εθνοτικών ομάδων και στρατηγικές αντιμετώπισης 
20 ώρες 

Εκπαιδευτική Ενότητα 4: Διερμηνεία  140 ώρες 

Υποενότητα 1: Τεχνικές διερμηνείας  90 ώρες 

Υποενότητα 2: Διαπολιτισμική μεσολάβηση εξ αποστάσεως  50 ώρες 

Εκπαιδευτική Ενότητα 5: Δεοντολογία και επαγγελματικά εργαλεία  150 ώρες 

Υποενότητα 1: Επαγγελματική συμπεριφορά και κώδικας δεοντολογίας  35 ώρες 

Υποενότητα 2: Επαγγελματική ταυτότητα και εργαλεία  30 ώρες 

Υποενότητα 3: Επίγνωση του ρόλου σε διαφορετικές καταστάσεις  35 ώρες 

Υποενότητα 4: Τεχνικές αυτοβελτίωσης  50 ώρες 

Εκπαιδευτική Ενότητα 6: Πεδία εξειδίκευσης  60‐100 ώρες 

Πεδίο 1: Υγεία    100 ώρες 

Πεδίο 2: Εκπαίδευση  75 ώρες 

Πεδίο 3: Αστυνομία και νομικές υπηρεσίες  100 ώρες 

Πεδίο 4: Δημόσιες υπηρεσίες και εργασία  75 ώρες 

Πεδίο 5: Στέγαση  60 ώρες 

Εκπαιδευτική Ενότητα 7: Ψηφιακές δεξιότητες 75 ώρες 

Υποενότητα 1: Ηλεκτρονική αλληλογραφία (e‐mail)  15 ώρες 

Υποενότητα 2: Ανάκτηση πληροφοριών με αποτελεσματικό τρόπο από το 

Διαδίκτυο 
30 ώρες 

Υποενότητα 3: Επεξεργασία κειμένου  15 ώρες 

Υποενότητα 4: Χρήση πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e‐learning 

platforms) 
15 ώρες 

Συνολική διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης   860‐900 ώρες 

Πρακτική άσκηση   300 ώρες 
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3. Προτεινόμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία  

3.1. Εισαγωγή  

Το θεωρητικό υπόβαθρο της προτεινόμενης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας βασίζεται σε τρεις 

πυλώνες: 

‐ Στην προσέγγιση του εποικοδομητισμού  

‐ Στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων  

‐ Στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  

Επιπρόσθετα, έχουν υιοθετηθεί αρχές και μέθοδοι διδασκαλίας οι οποίες αναγνωρίστηκαν  

ως  καλές  πρακτικές  στη  ΔΜ.  Ως  εκ  τούτου  η  προτεινόμενη  εκπαιδευτική  μεθοδολογία 

βασίζεται  σταθερά  τόσο  σε  θεωρητικές  όσο  και  σε  εμπειρικές  προσεγγίσεις  που  έχουν 

αποδειχθεί επιτυχημένες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της κατάρτισης στη ΔΜ.  

 

3.2. Θεωρητικό υπόβαθρο  

3.2.1.  Η προσέγγιση του εποικοδομητισμού  

Το  πρόγραμμα  κατάρτιση  ΔΜ  του  έργου  ΤΙΜΕ  υιοθετεί  τη  θεωρία  μάθησης  του 

εποικοδομητισμού.  Σύμφωνα  με  τον  εποικοδομητισμό,  ο  εκπαιδευόμενος  βρίσκεται  στο 

κέντρο  της  μαθησιακής  διαδικασίας  ως  ενεργός  δημιουργός  /  κατασκευαστής  της  δικής 

του/της  γνώσης.  Xρησιμοποιούνται  ενεργητικές  διδακτικές  μέθοδοι  που  δίνουν  στους 

εκπαιδευόμενους  σημαντική  αυτονομία  και  έλεγχο  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Ο 

εκπαιδευτής  υιοθετεί  τον  ρόλο  του  διευκολυντή  ή  καθοδηγητή  της  μαθησιακής 

διαδικασίας,  και  όχι  εκείνον  του  από  καθέδρας  ειδικού.  Μια  κεντρική  παραδοχή  του 

εποικοδομητισμού είναι η υποκειμενικότητα, δηλαδή ότι οι γνώσεις  των εκπαιδευομένων 

διαμορφώνονται  ανάλογα  με  το  πώς  εκείνοι  αντιλαμβάνονται  τις φυσικές  και  κοινωνικές 

εμπειρίες όπως αυτές αναπαράγονται στο μυαλό τους1. 

Οι κύριοι συμπερασμοί του εποικοδομητισμού για την εκπαίδευση2,3 που υιοθετούνται στο 

παρόν πρόγραμμα κατάρτισης είναι:  

1) Οι  εκπαιδευόμενοι  αναλαμβάνουν  την  ευθύνη  της  δικής  τους  μάθησης, 

συμμετέχοντας ενεργά, εξερευνώντας, αναστοχαζόμενοι και αξιολογώντας.  
                                                            
1 CEDEFOP (2010). Learning Outcomes Approaches in VET curricula A Comparative Analysis of Nine European  
Countries. Publications Office of the European Union. www.cedefop.europa.eu/files/5506_en.pdf  
2 Ιbid 
3 http://www.ucdoer.ie/index.php/Education_Theory/Constructivism_and_Social_Constructivism_in_the_Classroom  
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2) Οι  προϋπάρχουσες  αντιλήψεις  και  γνώσεις  των  εκπαιδευομένων  είναι  πολύ 

σημαντικές.  Ο  εκπαιδευτής  πρέπει  να  τις  διερευνήσει,  να  τις  περιλάβει  στο 

μάθημα  και  να  δομήσει  πάνω  σε  αυτές.  Η  μάθηση  μπορεί  να  περιλαμβάνει 

εννοιολογικές ή αντιληπτικές αλλαγές. Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να χρειάζεται 

να αναπτύξουν έναν νέο τρόπο σκέψης ή αντίληψης ώστε να είναι σε θέση να 

μαθαίνουν.  Από  την  άλλη  πλευρά,  μπορεί  να  απορρίπτουν  μια  νέα  γνωστική 

κατασκευή ή να την αποδέχονται προσωρινά. Αυτό είναι εξαιρετικά σχετικό και 

σημαντικό  στην  περίπτωση  της  εκπαίδευσης  ΔΜ,  όπου  η  ομάδα  των 

εκπαιδευομένων  είναι  συχνά  πολυπολιτισμική  και  οι  προσωπικές  αξίες, 

στάσεις και εμπειρίες επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία μεσολάβησης.  

3) Οι  εκπαιδευτές  λειτουργούν  ως  διευκολυντές,  βοηθώντας  τους 

εκπαιδευόμενους να οικοδομήσουν την γνώση αντί να αναπαράγουν μια σειρά  

γεγονότων.  Για  τον  σκοπό  αυτό,  χρησιμοποιούνται  εκτενώς  μαθησιακές 

δραστηριότητες  βασισμένες  στην  επίλυση  προβλημάτων  και  στην  έρευνα.  Η 

ανακάλυψη διευκολύνεται από  την παροχή  των απαραίτητων πόρων και από 

την  αποτελεσματική  χρήση  ερωτήσεων.  Επιπρόσθετα,    χρησιμοποιούνται 

διερευνητικές  δραστηριότητες,  πλαισιοθετημένη  μάθηση  (situated  learning)4, 

πειραματική  μάθηση  και  μάθηση  μέσω  δράσης  (action  learning).  Η  μάθηση 

στον  χώρο  εργασίας  είναι  μείζονος    σημασίας,  όπου  οι  εκπαιδευόμενοι 

ασχολούνται  με  πραγματικά  καθήκοντα  εντός  μιας  «κοινότητας  πρακτικής 

άσκησης» και καθοδηγούνται από ειδικούς.  

Ο καθοδηγητικός ρόλος των εκπαιδευτών περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας 

για  την  αφομοίωση  νέας  και  παλιάς  γνώσης,  καθώς  και  την  εκτίμηση  του 

κατάλληλου  επιπέδου  και  χρόνου  για  την  ενεργοποίηση  ποικιλίας 

υποστηρικτικών  μέσων  και  τεχνικών  για  την  ενίσχυση  της  μαθησιακής 

διαδικασίας (scaffolding). 

 

4) Αναστοχασμός και κριτική σκέψη. Στον εποικοδομητισμό, ο αναστοχασμός των 

εκπαιδευομένων γύρω από τις δικές τους εμπειρίες, παραδοχές και προσδοκίες 

είναι κεντρικής σημασίας προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν την προσωπική 

διαδικασία μάθησης. Σε ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον ζητείται από τους 

εκπαιδευόμενους να αναλύσουν και  να αξιολογήσουν  ιδέες  και σχήματα που 

υιοθετούν  οι  ίδιοι  ή  άλλοι.  Κατ΄  αυτόν  τον  τρόπο  αναπτύσσεται  η  κριτική 

σκέψη  και  η  επίγνωση  και  οι  εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να οδηγηθούν σε μια 

νέα αντίληψη των πραγμάτων.    

                                                            
4  Η  πλαισιοθετημένη  μάθηση  υποστηρίζει  ότι  τα  άτομα  μαθαίνουν  μέσω  ενεργού  συμμετοχής  σε 
περιβάλλοντα που έχουν νόημα και είναι σχετικά με το αντικείμενο εκπαίδευσης. 
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5) Ανάπτυξη  μεταγνωστικών  δεξιοτήτων.  Οι  εκπαιδευόμενοι  πρέπει  να  έχουν  

επίγνωση της διαδικασίας μάθησης και να είναι ικανοί να την αναλύουν, να την 

παρακολουθούν  και  να  την  αξιολογούν.  Οι  εκπαιδευόμενοι  πρέπει  να 

γνωρίζουν  πώς  να  μαθαίνουν  αναπτύσσοντας  αποτελεσματικές  στρατηγικές 

μάθησης.  Μερικές  φορές  αυτό  μπορεί  να  απαιτεί  αλλαγή  στον  τρόπο  που 

σκέπτονται ή/και μαθαίνουν.  

6) Συνεργατική  μάθηση.  Η  προσέγγιση  του  εποικοδομητισμού  ενθαρρύνει  την 

ομαδική  εργασία  και  τη  συνεργασία  στην  οικοδόμηση  της  γνώσης,  όχι  τον 

ανταγωνισμό.  Υποστηρίζεται  η  ομότιμη  μάθηση  (peer  learning)  και  η 

αξιοποίηση  των  συνεκπαιδευομένων.  Οι  εκπαιδευτές  ενθαρρύνονται  να 

παρέχουν ευκαιρίες στους περισσότερο και λιγότερο έμπειρους συμμετέχοντες  

να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Ενθαρρύνεται η ανταλλαγή απόψεων και οι 

ανοικτές συζητήσεις. Δεδομένου ότι η γνώση διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό 

από  την  κοινότητα,  οι  εκπαιδευόμενοι  θα  πρέπει  να  μπορούν  να  έχουν 

πρόσβαση στη γνώση διαφορετικών κοινοτήτων. Η όλη ιδέα του προγράμματος 

κατάρτισης  ΤΙΜΕ  βασίζεται  στην  παρουσίαση  και  ενσωμάτωση  των 

διαφορετικών αντιλήψεων και πρακτικών της διαπολιτισμικής μεσολάβησης. 

7) Ο  κάθε  εκπαιδευόμενος  οικοδομεί  τη  δική  του  πραγματικότητα.  Λόγω  της 

υποκειμενικής του φύσης, ο εποικοδομητισμός επιτρέπει πολλαπλές ερμηνείες 

και  εκφάνσεις  της  μάθησης.  Είναι  αποδεκτό  και  αναμενόμενο  ότι  κάθε 

εκπαιδευόμενος θα ερμηνεύει τις πληροφορίες με διαφορετικούς τρόπους.  

8) Η  αξιολόγηση  είναι  προσανατολισμένη  στις  επιδόσεις  και  δεν  προσβλέπει  σε  

απόλυτη αντικειμενικότητα. Βασίζεται κυρίως στη συγκρότηση χαρτοφυλακίων 

(portfolios),  project,  παιχνίδια  ρόλων,  μελέτες  περίπτωσης,  αυτoαξιολόγηση 

κλπ.    

 

3.2.2.  Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων  

Η  εκπαίδευση  ΔΜ  δεν  αποτελεί  εξαίρεση  στην  επαγγελματική  εκπαίδευση  ενηλίκων  ως 

προς  τις  αρχές  που  εφαρμόζονται.  Η  μεθοδολογία  εκπαίδευσης  ενηλίκων  βασίζεται  σε 

μεγάλο βαθμό στις παραδοχές του εποικοδομητισμού.  Ως εκ τούτου συγκεκριμένες πτυχές 

που  παρουσιάστηκαν  πριν  περιλαμβάνονται  και  σε  αυτή  την  ενότητα,  από  μια  κάπως 

διαφορετική σκοπιά.   

Στον  σχεδιασμό  της  εκπαιδευτικής  μεθοδολογίας  του  προγράμματος  κατάρτισης  ΔΜ  του 

ΤΙΜΕ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων:  
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1) Εμπειρία  ως  πηγή  της  μάθησης.  Όλοι  οι  εκπαιδευόμενοι  προσέρχονται  στην 

μάθηση  διαθέτοντας  μια  πολύτιμη  δεξαμενή  εμπειρίας  και  προηγούμενης 

γνώσης. Οι  νευροεπιστήμες  καταδεικνύουν ότι  η  κατανόηση εξαρτάται από  την 

συσχέτιση  μεταξύ  των  νέων  πληροφοριών  και  της  προηγούμενης  εμπειρίας5.  Η 

εκπαίδευση  θα  πρέπει  να  οικοδομεί  πάνω  στις  υπάρχουσες  εμπειρίες  και  να 

ενθαρρύνει  τον  εκπαιδευόμενο  να  συμμετέχει  ενεργά  στη  δημιουργία  νέων 

εμπειριών (εμπειρική μάθηση). Αυτό απαιτεί ενεργητικές μεθόδους μάθησης που 

περιλαμβάνουν την μάθηση μέσα από την πράξη (learning by doing). 

2) Υποκίνηση.  ΟΙ  ενήλικες  χρειάζονται  περισσότερο  εσωτερική  υποκίνηση  για  να  

μάθουν παρά  εξωτερική.  Η  μάθηση πρέπει  να ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες,  τα 

ενδιαφέροντα και τα προβλήματα της πραγματικής ζωής6, με άλλα λόγια να είναι 

ουσιαστική και σχετική. Η συνάφεια της μάθησης είναι ο παράγοντας κλειδί για 

την  παρακίνηση  του  ενήλικα  εκπαιδευόμενου.  Το  πρόγραμμα  κατάρτισης  ΤΙΜΕ 

έχει  σχεδιαστεί  μετά  από  μια  ενδελεχή  ανάλυση  αναγκών  στο  πεδίο  της 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης,  λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των συνθηκών 

στις  χώρες  των  εταίρων,  εξασφαλίζοντας  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  ένα  υψηλό 

επίπεδο συνάφειας.  

3) Κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον.  Ο  σεβασμός,  η  εμπιστοσύνη  και  η  αποδοχή 

είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εκπαίδευση ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι 

πρέπει  να  αισθάνονται  ασφαλείς  προκειμένου  να  συμμετέχουν  ελεύθερα,  να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες,  να πειραματίζονται και να εκφράζονται.  Τα λάθη 

πρέπει να θεωρούνται και να χρησιμοποιούνται ως βοηθήματα βελτίωσης και όχι 

ως αποτυχίες. Η δημιουργικότητα και η ευχάριστη ατμόσφαιρα είναι σημαντικές, 

αλλά πρέπει  να  εξισορροπούνται  με  τα  γνωστικά  επιτεύγματα,  τη  σταθερότητα 

και τη σαφήνεια του σκοπού. 

4) Αυτονομία και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν 

τον  έλεγχο  της  μαθησιακής  διαδικασίας.  Από  τη  μια  πλευρά  αυτό  απαιτεί 

μεγαλύτερη  υπευθυνότητα  και  ανάληψη  πρωτοβουλιών  από  αυτούς.  Από  την 

άλλη πλευρά τους επιτρέπει να επιλέξουν, να διαχειριστούν και να αξιολογήσουν 

τις δικές τους μαθησιακές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στον 

καθορισμό  στόχων  και  στη  λήψη αποφάσεων.  Και  πάλι  αυτό  υπογραμμίζει  τον 

ρόλο του εκπαιδευτή ως διευκολυντή, καθοδηγητή (coach) και υποστηρικτή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, παρά ως δασκάλου. Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης 

ενθαρρύνει  τη  χρήση  της  αυτοδιδασκαλίας  και  πρακτικές  αντεστραμμένης 
                                                            
5 New England Literacy Resource Center (2013). Drivers of Persistence: Relevance. 
http://www.nelrc.org/persist/drivers_relevance.html 
6 Dollisso, D. & Martin, A. (1999). Perceptions regarding adult learners motivation to participate in educational 
programs.  Journal of agricultural education, Vol.40, Νο.4, p. 38‐46. 
http://pubs.aged.tamu.edu/jae/pdf/Vol40/40‐04‐38.pdf 
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μάθησης  (flipped  learning)  προκειμένου  να  παρέχει  περισσότερες  ευκαιρίες 

αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.  

5) Διαφορετικοί  τρόποι  μάθησης.  Κάθε  άτομο  έχει  τον  δικό  του  τρόπο  μάθησης 

ανάλογα  με  το  προτιμώμενο  κανάλι  αντίληψης  –  οπτικό,  ακουστικό  ή 

κιναισθητικό. Οι εκπαιδευτές πρέπει να βεβαιώνονται ότι χρησιμοποιούν τεχνικές 

κατάλληλες για όλους τους τύπους των εκπαιδευομένων και ότι τις συνδυάζουν 

κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  ενεργοποιούνται  διαφορετικά  κανάλια  αντίληψης7. 

Επίσης  υπάρχουν  διαφορετικά  στυλ  προσωπικής  μάθησης  αναφορικά  με  την 

σειρά,  το  επίπεδο  ανάλυσης,  αφαίρεσης  και  τον  τύπο  των  πληροφοριών  που 

παρουσιάζονται  και  υπόκεινται  σε  επεξεργασία,  τα  οποία  μπορούν  να 

επηρεαστούν είτε από την προσωπικότητα και  τα γνωστικά χαρακτηριστικά είτε 

από το εκπαιδευτικό σύστημα, πολιτισμικούς παράγοντες και την επαγγελματική 

εξειδίκευση. Οι εκπαιδευτές πρέπει να ανακαλύψουν τους επιθυμητούς τρόπους 

μάθησης  κάθε  ομάδας  εκπαιδευομένων  προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να 

τροποποιούν ανάλογα τη μαθησιακή εμπειρία.  

6)  Ο εκπαιδευτής ως διευκολυντής, καθοδηγητής  (coach) και οδηγός της μάθησης, 

όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 

 

3.2.3. Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης   

Δεδομένου ότι η διαπολιτισμική επικοινωνία και η κοινωνική ενσωμάτωση βρίσκονται στον 

πυρήνα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης, είναι απαραίτητο η κατάρτιση ΔΜ να ακολουθεί 

τις  αρχές  της  διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης.  Ως  εκ  τούτου,  το  πρόγραμμα  κατάρτισης  ΔΜ 

του ΤΙΜΕ προτείνει μια μεθοδολογία εκπαίδευσης η οποία διαπνέεται από αυτές τις αρχές.  

Σύμφωνα με την UNESCO8, οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι: 

“1η  αρχή:  Η  διαπολιτισμική  εκπαίδευση  σέβεται  την  πολιτισμική  ταυτότητα  του 

εκπαιδευόμενου  μέσω  της  παροχής  ποιοτικής,  πολιτισμικά  κατάλληλης  και 

αποκριτικής εκπαίδευσης  για όλους.   

2η  αρχή:  Η  διαπολιτισμική  εκπαίδευση  παρέχει  σε  κάθε  εκπαιδευόμενο  τις 

πολιτισμικές γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να επιτυγχάνει  

ενεργό και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία.   

                                                            
7 https://www.nhi.fhwa.dot.gov/downloads/freebies/172/PR%20Pre‐course%20Reading%20Assignment.pdf 
8UNESCO Guidelines on Intercultural Education (2006). 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 
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3η αρχή: Η διαπολιτισμική εκπαίδευση παρέχει σε όλους τους εκπαιδευόμενους τις 

πολιτισμικές  γνώσεις,  στάσεις  και  δεξιότητες  που  τους  καθιστούν  ικανούς  να 

συμβάλουν στον σεβασμό,  την κατανόηση και αλληλεγγύη ανάμεσα σε άτομα, σε 

εθνικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές ομάδες και έθνη.”   

Η  μεθοδολογία  του  προγράμματος  κατάρτισης  ΤΙΜΕ  εφαρμόζει  αυτές  τις  αρχές  ως 

ακολούθως:  

1η  αρχή:  H  ομάδα  των  εκπαιδευομένων  αναμένεται  να  είναι  πολυπολιτισμική  στις 

περισσότερες  από  τις  χώρες  της  σύμπραξης.  Η  εθνικότητα  των  εκπαιδευτών  και  η 

πολιτισμική  ταυτότητα  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  θα  διαφέρει  από  εκείνη  των 

εκπαιδευομένων.  Ως  εκ  τούτου,  οι  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες,  τα  περιεχόμενα  και  το 

υλικό  ενδυναμώνουν  τους  εκπαιδευόμενους  ώστε  να  καταλαβαίνουν  καλύτερα  και  να 

εκτιμούν  τη  δική  τους  πολιτισμική  κληρονομιά,  ενώ  την  ίδια  στιγμή  αναπτύσσουν 

κατανόηση και σεβασμό για την πολιτισμική ταυτότητα, τη γλώσσα και τις αξίες όλων των 

άλλων μελών της εκπαιδευτικής ομάδας9.  

Επιπρόσθετα,  όπως  περιγράφεται  στην  ενότητα  3.2.1  μια  πολύ  σημαντική  πτυχή  της 

εκπαιδευτικής  μεθοδολογίας  είναι  η  αξιοποίηση  των  ποικίλων  εμπειριών  των 

εκπαιδευομένων,  ενσωματώνοντας  την  ιστορία  τους,  τις  γνώσεις  τους,  το  αξιακό  τους 

σύστημα και τις προσδοκίες τους στη διαδικασία της μάθησης.   

Αποτελεί  ευθύνη  των  εκπαιδευτών  να  διασφαλίσουν  ότι  οι  εκπαιδευτικές  μέθοδοι  και 

τεχνικές  που  χρησιμοποιούν  είναι  πολιτισμικά  κατάλληλες  για  κάθε  ομάδα 

εκπαιδευομένων.  Οι  εκπαιδευτές  ενθαρρύνονται  να  συνδυάσουν  τις  σύγχρονες 

εκπαιδευτικές  προσεγγίσεις  που  παρουσιάστηκαν  στην  ενότητα  4  με  παραδοσιακά  μέσα 

επικοινωνίας, σύμφωνα με την εκάστοτε σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευομένων. Αυτό 

μπορεί  να  περιλαμβάνει  διήγηση,  θέατρο,  ποίηση  ή  τραγούδια10,  για  την  καλύτερη 

κατανόηση ή/και ανάπτυξη αξιών και στάσεων. 

Επιπρόσθετα, η πρώτη αρχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης επιβάλει επίσης πρακτικές, 

συμμετοχικές  και  πλαισιοθετημένες  εκπαιδευτικές  τεχνικές,  όπως  υπαγορεύεται  από  τη 

μεθοδολογία  εκπαίδευσης  ενηλίκων.  Τέτοιες  τεχνικές  θα  μπορούσαν  να  είναι  επισκέψεις 

μελέτης, δραστηριότητες σε συνεργασία με πολιτιστικά ιδρύματα ή άλλες δραστηριότητες 

άμεσα  συνδεόμενες  με  τις  κοινωνικές  και  πολιτισμικές  ανάγκες  τόσο  της  κοινότητας 

υποδοχής όσο και των μεταναστευτικών κοινοτήτων11. 

2η  aρχή:  Σε  συμφωνία  με  το  προτεινόμενο  επαγγελματικό  προφίλ  των  διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών,  οι  εκπαιδευόμενοι  θα  πρέπει  να  έχουν  ήδη  ενταχθεί  στην  κοινωνία 

                                                            
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Ibid 



 

     14 

υποδοχής  (αν  είναι  μετανάστες).  Ωστόσο,  ένας  σημαντικός  στόχος  του  προγράμματος 

κατάρτισης είναι η εμβάθυνση της κατανόησης της κουλτούρας της χώρας υποδοχής,  των 

αξιών  και  των  δομών  της  από  την  πλευρά  των  συμμετεχόντων.  Το  πρόγραμμα  έχει 

σχεδιαστεί  να  ενδυναμώνει  τους  εκπαιδευόμενους  ούτως  ώστε  να  κάνουν  πλήρη  χρήση 

των  διαθέσιμων  πηγών  για  δικτύωση,  αυτοβελτίωση  και  επαγγελματική  ενασχόληση.  

Εξοπλίζει τους εκπαιδευόμενους να αναλάβουν στοχευμένη δράση για την προώθηση της 

κοινωνικής συνοχής και να αναλάβουν έναν κεντρικό, άκρως ενεργητικό ρόλο.  

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που υποστηρίζουν αυτή την αρχή βρίσκονται σε συμφωνία με την 

εποικοδομητιστική  προσέγγιση  που  υιοθετείται,  δηλαδή απαιτούν  την  ενεργή  συμμετοχή 

των  εκπαιδευομένων  στη  μαθησιακή  διαδικασία  και  ενσωματώνουν  διάφορες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (τυπικές και μη τυπικές, παραδοσιακές και σύγχρονες).  

3η  αρχή:  Εξ  ορισμού,  αυτή  η  αρχή  αποτελεί  την  πεμπτουσία  της  διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης. Το πρόγραμμα κατάρτισης στο σύνολό του είναι σχεδιασμένο να εφοδιάζει 

τους  εκπαιδευόμενους  με  όλη  την  πολιτισμική  γνώση,  τις  στάσεις  και  τις  δεξιότητες  που 

είναι  αναγκαίες  ώστε  να  είναι  ικανοί  όχι  μόνο  να  επιδεικνύουν  τα  χαρακτηριστικά  που 

περιγράφονται  από  αυτή  την  αρχή  σε  επαγγελματικό  επίπεδο,  αλλά  επίσης  να 

προλαμβάνουν, να επιλύουν και να μεσολαβούν σε συγκρούσεις πολιτισμικής ή γλωσσικής 

αιτιολογίας.  

Όπως  υποδεικνύεται  από  την  UNESCO,  προκειμένου  να  εφαρμοστεί  η  αρχή  αυτή  στην 

εκπαίδευση, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ο πρώτος που ανταποκρίνεται στις αξίες που 

διδάσκονται,  αντιμετωπίζοντας  τους  άλλους  με  αξιοπρέπεια  και  σεβασμό,  και 

εξασφαλίζοντας ένα πλαίσιο μάθησης που υποστηρίζει την ισότητα και ισονομία12. Επίσης 

το  πρόγραμμα  κατάρτισης  ΔΜ  του  ΤΙΜΕ  προωθεί  έντονα  τη  διεθνή  επικοινωνία  και 

συνεργασία στο πεδίο της διαπολιτισμικής μεσολάβησης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και 

τη δημιουργία διεθνών δικτύων επαγγελματιών.   

 

3.3. Καλές πρακτικές   

Ο σχεδιασμός  του  προγράμματος  κατάρτισης  ΔΜ  του  ΤΙΜΕ  έχει  ενσωματώσει  σημαντικά 

στοιχεία από καλές πρακτικές κατάρτισης ΔΜ στην Ευρώπη (για την επισκόπηση των καλών 

πρακτικών  που  αναφέρονται  στο  παρόν  βλέπε  το  πνευματικό  προϊόν  του  έργου,  Ο2 

«Περιγραφή    10 καλών πρακτικών στην διαπολιτισμική μεσολάβηση από όλη την Ευρώπη 

και προτάσεις για μεταφορά»). Τα στοιχεία που έχουν μεταφερθεί μπορεί να αφορούν σε 

διαφορετικές πτυχές του προγράμματος κατάρτισης, όπως στο περιεχόμενο, τις μεθόδους ή 

τη δομή και παρουσιάζονται εδώ λεπτομερώς.  

                                                            
12 Ibid 
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1) Μεταφορά από  την  καλή πρακτική: Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε 

Νοσοκομεία (Βέλγιο). Από τις διάφορες πτυχές αυτής της πρακτικής, στοιχεία έχουν 

μεταφερθεί  από  την  εκπαιδευτική  μεθοδολογία  που  έχει  προταθεί  από  την  Van 

Dessel13  η  οποία  είχε  εφαρμοστεί  εκτεταμένα σε  εκπαιδεύσεις που υλοποιήθηκαν 

από  τη Μονάδα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης &  Υποστήριξης Πολιτικής. Αυτά  τα 

στοιχεία αναφέρονται σε: 

1) Αξιοποίηση  περιπτώσεων  ως  εργαλείων  εκπαίδευσης.  Για  τις  μελέτες 

περίπτωσης που αναφέρονται  σε  συναντήσεις  διαπολιτισμικής  μεσολάβησης 

το  πρόγραμμα  κατάρτισης  ΤΙΜΕ  υιοθετεί  τη  δομή που  χρησιμοποιήθηκε  στο 

Βέλγιο. Συγκεκριμένα:  

Παρουσίαση της περίπτωσης 

Ανάλυση των διαφορετικών αντιλήψεων των εμπλεκομένων 

Προκαταρκτική  συζήτηση:  1)  Εργασία  σε  ομάδες  για  τον  προσδιορισμό  των 

στόχων της μεσολάβησης στις προκαταρκτικές συναντήσεις με τον πελάτη και 

τον πάροχο της υπηρεσίας. 2) Συζήτηση με όλη την ομάδα. 3) Διεξαγωγή των 

δύο προκαταρκτικών συζητήσεων με παιχνίδι ρόλων. 

Συνέντευξη  μεσολάβησης:  1)  Εργασία  σε  ομάδες  για  τον  προσδιορισμό  των 

στόχων των μεσολαβητών κατά την διάρκεια της συνέντευξης και συζήτηση με 

όλη την ομάδα. 2) Ορισμός κάποιων εκ των εκπαιδευόμενων ως παρατηρητών 

οι  οποίοι  πρέπει  να  παρέχουν  ανατροφοδότηση  σχετικά  με  το  τρίγωνο 

επικοινωνίας. 3) Διεξαγωγή της συνέντευξης μεσολάβησης με παιχνίδι ρόλων. 

Οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν τον μεσολαβητή και προτείνουν εναλλακτικές 

λύσεις παίζοντας τον ρόλο.  

Ομαδική συζήτηση μετά τη μεσολάβηση: 1) Ο «πελάτης» και ο «πάροχος της 

υπηρεσίας»  συγκρίνουν  τις  διαφορετικές  επιδράσεις  της  επικοινωνίας  που 

έχουν  βιώσει  από  διαφορετικούς  μεσολαβητές/εκπαιδευόμενους.      2) 

Συζήτηση της προσέγγισης των διαμεσολαβητών και της επίδρασής της. 3) Οι 

παρατηρητές  παρέχουν  ανατροφοδότηση  σχετικά  με  λεκτικά  και  μη  λεκτικά 

στοιχεία της επικοινωνίας. 4) Οι συμμετέχοντες σχολιάζουν εν συντομία αυτά 

που έχουν μάθει από τη δραστηριότητα. 

 

2) Στρατηγική  εποπτείας  για  μεσολαβητές  στο  χώρο  εργασίας.  Όπως 

περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Ο4‐Α4 Μεθοδολογία Πρακτικής 

Άσκησης,  η  εποπτεία  στο  χώρο  εργασίας  θεωρείται  απαραίτητη  για  την 

ποιοτική κατάρτιση των διαπολιτισμικών μεσολαβητών. Το έργο ΤΙΜΕ υιοθετεί 

τη  γενική δομή που  εφαρμόστηκε σε  καταρτίσεις ΔΜ κατά  τη δεκαετίας  του 

1990  στις  Βρυξέλλες.  Η  εποπτεία  κατά  την  εργασία  θα  πρέπει  να  διεξάγεται 

                                                            
13  Gisele  Van  Dessel  (1998).  A  Training  Model  for  Intercultural  Mediators,  Brussels.  Για  πιο  αναλυτική 
παρουσίαση βλέπε το Παράρτημα. 
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από έναν συντονιστή και έναν διορισμένη επόπτη. Είναι από κοινού υπεύθυνοι 

για την περιγραφή των καθηκόντων των διαμεσολαβητών, την υποστήριξη και 

την αξιολόγησή τους.  

2) Μεταφορά  από  την  καλή  πρακτική:  Απομακρυσμένες  Υπηρεσίες  Διερμηνείας  στον 

Τομέα της Υγείας (Ελβετία). Τα στοιχεία που μεταφέρθηκαν από αυτή την πρακτική 

αναφέρονται σε:  

1) Περιεχόμενο.  Τα  περισσότερα  από  τα  αντικείμενα  που  καλύπτονται  από  την 

εκπαιδευτική ενότητα που αναπτύχθηκε για την τηλεφωνική διερμηνεία στην 

Ελβετία14  καλύπτονται  από  την  εκπαιδευτική  ενότητα  4  (Διερμηνεία)  του 

προγράμματος  κατάρτισης  ΔΜ  του  ΤΙΜΕ.  Θέματα  που  σχετίζονται  με  τη 

διαδοχική  διερμηνεία,  τεχνικές  συγκέντρωσης  ‐  μνήμης  και  αξιολόγηση, 

καλύπτονται  από  την  υποενότητα  4.1,  Τεχνικές  Διερμηνείας. Ομοιότητες  και 

διαφορές  μεταξύ  διαδικτυακής  και  απομακρυσμένης  διερμηνείας,  ανάλυση 

του  πλαισίου,  προφορά  και  διασφάλιση  της  κατανόησης,  καλύπτονται  στην 

υποενότητα  4.2  Διαπολιτισμική  Μεσολάβηση  εξ  Αποστάσεως.  Οι  τεχνικές 

απενημέρωσης  (debriefing)  παρουσιάζονται  στην  υποενότητα  5.4,  Τεχνικές 

αυτοβελτίωσης. 

 

3) Μεταφορά  από  την  καλή  πρακτική:    Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης  για  Αναπτυξιακά 

Στελέχη και Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (Βέλγιο). Τα στοιχεία που μεταφέρονται 

από αυτή την πρακτική αφορούν σε: 

1) Περιεχόμενο. Το πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ του ΤΙΜΕ καλύπτει σχεδόν όλα τα 

αντικείμενα  τα  οποία  προσφέρονται  από  το  Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης  για 

Αναπτυξιακά  Στελέχη  και  Διαπολιτισμικούς  Μεσολαβητές,  ακόμη  και  αν  οι 

εκπαιδευτικές  ενότητες  και  υποενότητες  φέρουν  διαφορετική  ονομασία.  Οι 

ακόλουθες υποενότητες είναι κοινές και στα δύο προγράμματα (διατυπωμένες 

σύμφωνα με το βελγικό πρόγραμμα) 

 Ιστορία,  κοινωνιολογία  και  μεταναστευτική  πολιτική  και  κοινότητες 

στην χώρα υποδοχής  

 Αφηγήσεις της μετανάστευσης και/ή  πολιτισμικές  διαδρομές     

 Διαπολιτισμική  προσέγγιση  σε  στοιχεία  των  νευροεπιστημών,  της 

κοινωνικής ψυχολογίας της ανθρωπολογίας   

 Θεωρία και πρακτική της επικοινωνίας  

 Διαχείριση συγκρούσεων και διαπροσωπική διαπραγμάτευση   

 Δυναμική των ομάδων  

 Στιγματισμός των κοινωνικών ομάδων 

 Αστικές πολιτικές ενσωμάτωσης και κοινωνικής συνοχής 
                                                            
14 http://www.inter‐pret.ch/admin/data/files/marginal_asset/file/45/idv_m3_dt.pdf?lm=1445265303 
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 Δομή της πολιτείας  

 Εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής υγείας  

2) Κατανομή  μεταξύ  εκπαίδευσης  στην  τάξη,  καθοδήγησης  και  πρακτικής.  Το 

βελγικό  πρόγραμμα  εφαρμόζει  την  αναλογία  72%  διδασκαλίας  σε  τάξη/  8% 

καθοδήγησης  /20%  τοποθέτησης  σε  θέση  εργασίας.    Παρόμοια  αναλογία 

προτείνεται και από το πρόγραμμα κατάρτισης ΤΙΜΕ, καθώς η πρακτική και η 

καθοδήγηση  θεωρούνται  εξαιρετικά  σημαντικές  για  την  επαγγελματική 

ανάπτυξη των διαπολιτισμικών μεσολαβητών.  

3) Διαδικασίες  αποτίμησης  και  αξιολόγησης.  Όπως  και  στην  περίπτωση  του 

προγράμματος  στο  Βέλγιο  και  σύμφωνα  με  την  προσέγγιση  του 

εποικοδομητισμού,  οι  διαδικασίες  αποτίμησης  και  αξιολόγησης  του 

προγράμματος  κατάρτισης  ΤΙΜΕ  δίνουν  έμφαση  στην  ικανότητα  των 

συμμετεχόντων να εφαρμόζουν στην πράξη ό,τι έχουν μάθει. Για περισσότερες 

πληροφορίες για τις διαδικασίες αποτίμησης και αξιολόγησης βλέπε το O4‐A5 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης.  

4) Μεταφορά από την καλή πρακτική: Πανεπιστημιακά Προγράμματα στη Διερμηνεία – 

Μεσολάβηση  (Γαλλία).  Τα  στοιχεία  που  μεταφέρονται  από  αυτή  την  πρακτική 

αφορούν σε:  

1) Εκπαιδευτικές τεχνικές. Όπως και στο πρόγραμμα στη Γαλλία, στο πρόγραμμα 

κατάρτισης  ΤΙΜΕ  προωθείται  η  εκτεταμένη  χρήση  πρακτικών  εργαστηρίων 

(workshops),  και  τεχνικών  όπως  τα  παιχνίδια  ρόλων  και  τα  σενάρια 

καταστάσεων.  

2) Περιεχόμενο.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  του  περιεχομένου  που  προσφέρεται  από  το 

πρόγραμμα  σπουδών  Διερμηνεία  –  Μεσολάβηση  στον  Χώρο  της  Υγείας  και  των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών από το Πανεπιστήμιο Paris‐Diderot καλύπτεται μέσα από το 

πρόγραμμα  κατάρτισης  ΤΙΜΕ,  αν  και  η  σειρά  παρουσίασης  και  η  ονομασία  των 

ενοτήτων/υποενοτήτων διαφοροποιείται. Ωστόσο, το πρόγραμμα ΤΙΜΕ παρέχει μια 

πιο εκτεταμένη και σε βάθος παρουσίαση αυτών των αντικειμένων, όπως μπορεί να 

γίνει  αντιληπτό  από  τη  διάρκεια  του  προγράμματος.  Τα  αντικείμενα  που 

καλύπτονται  και  από  τα  δύο  προγράμματα  παρουσιάζονται  ακολούθως  (προς 

διευκόλυνση  της  σύγκρισης,    υιοθετείται  η  διατύπωση  του  γαλλικού 

προγράμματος):  

Εκπαιδευτική ενότητα 1: Πλαίσιο  και πολιτισμός,  τα σημαντικά  ζητήματα  της 

ετερότητας  

 Φυλή και εθνότητα, ορισμός, ιστορία 

 Χώρα υποδοχής και μειονότητες, ιστορία, πολιτικές ενσωμάτωσης 
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 Η εξέλιξη της αντίληψης του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία:  θεωρία 

φύλων  

Εκπαιδευτική ενότητα 2: Μετάφραση και διερμηνεία: εισαγωγή στις τεχνικές  

 Διαδοχική διερμηνεία: θεωρητική προσέγγιση και εργαστήρια  

Εκπαιδευτική  ενότητα  3:  Ιδιαιτερότητες  και  περιεχόμενο  της  διερμηνείας  – 

μεσολάβησης   

 Εξέλιξη και δομή του ρόλου του διερμηνέα – μεσολαβητή, η ιστορία ενός 

επαγγέλματος 

 Η θέση του διερμηνέα – διαμεσολαβητή σε μία θεραπευτική και ιατρική 

συνάντηση   

 Ο  τριμερής  διάλογος:  μεταξύ  διερμηνείας  και  μεσολάβησης,      ηθική 

δεοντολογία του διερμηνέα – μεσολαβητή  

 Ο διάλογος ανάμεσα τέσσερα άτομα: ο διερμηνέας, το παιδί‐μετανάστης 

και οι γονείς του 

Εκπαιδευτική ενότητα  4: Τα πεδία παρέμβασης του διερμηνέα – μεσολαβητή   

 Βασικές αρχές της διοίκησης της χώρας υποδοχής 

 Δίκαιο αλλοδαπών  

 Το νοσοκομείο και οι δομές του, παρουσίαση και ορολογία  

 Το σχολικό σύστημα, παρουσίαση και ορολογία  

 

3) Απαιτούμενες  γλωσσικές  δεξιότητες.  Το  γαλλικό  πανεπιστημιακό  πρόγραμμα 

προαπαιτεί άριστη  γνώση  της  Γαλλικής  και μίας  τουλάχιστον  ξένης  γλώσσας. 

Ομοίως,  το  πρόγραμμα  κατάρτισης  ΤΙΜΕ  απαιτεί  γνώση  της  γλώσσας  της 

χώρας υποδοχής και μίας γλώσσας μεταναστών, επιπέδου Γ1.   

5) Μεταφορά  από  καλή  πρακτική:  Σύστημα  Εκπαίδευσης  και  Πιστοποίησης  για 

Διαπολιτισμικούς  Διερμηνείς  –  Μεσολαβητές  (Ελβετία).  Τα  στοιχεία  που 

μεταφέρονται από την πρακτική αυτή αναφέρονται σε: 

1) Μεθοδολογικό  πλαίσιο.  Πολλά  δομικά  και  μεθοδολογικά  στοιχεία15  του 

ελβετικού  συστήματος  κατάρτισης  έχουν  αντιγραφεί  στο  πρόγραμμα 

κατάρτισης ΔΜ του ΤΙΜΕ:  

 Ευέλικτη σπονδυλωτή κατάρτιση.  

 Τρόποι  διδασκαλίας  και  μάθησης  προσαρμοσμένοι  στην  ομάδα  ‐  στόχο. 

Έχει  υιοθετηθεί  μια  μεθοδολογία  διδασκαλίας  ενηλίκων 

προσανατολισμένη  στους  διαθέσιμους  ανθρώπινους  πόρους, 

                                                            
15  INTERPRET.  (2002).  Ausbildungsstandards  für  SprachmittlerInnen  und  interkulturelle  VermittlerInnen  im 
Gesundheits‐,  Sozial‐  und  Bildungsbereich.  Schlussbericht  zuhanden  des  BAG.  Retrieved  from 
http://www.inter‐pret.ch/uploads/media/Ausbildungsstandards_Schlussbericht_2002.dt_03.pdf  



 

     19 

λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι    γυναίκες με μεταναστευτική εμπειρία 

αποτελούν την πλειοψηφία στην τάξη.   

 Συστηματικός  αναστοχασμός.  Οι  εκπαιδευόμενοι  εκπαιδεύονται  να 

χρησιμοποιούν κατάλληλες  τεχνικές αναστοχασμού κατά  τη διάρκεια της 

θεωρίας  και  της  πρακτικής  για  να  επεξεργαστούν  τις  εμπειρίες  και  τις 

στάσεις τους.  

 Η τοποθέτηση σε θέση εργασίας με επίβλεψη είναι κεντρικής σημασίας.  

 Συνεδρίες  αυτοδιδασκαλίας  ενσωματώνονται  στο  θεωρητικό  μέρος  του 

προγράμματος. 

2) Επιδίωξη  της  ενδυνάμωσης  μέσα  από  κατάλληλες  αρχές  και  τεχνικές.  Στο 

ελβετικό σύστημα κατάρτισης  για διαπολιτισμικούς διερμηνείς/μεσολαβητές, 

η ενδυνάμωση είναι η βασική διδακτική αρχή. Το πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ 

του  ΤΙΜΕ  επιδιώκει  ενεργά  την  ενδυνάμωση  των  συμμετεχόντων  μέσω  της 

υιοθέτησης    των αρχών  και  τεχνικών που  εφαρμόζονται  για  τον  σκοπό αυτό 

στο Ελβετικό σύστημα16: 

 Κατάρτιση προσανατολισμένη στον συμμετέχοντα.  

 Εμπλοκή των καταρτιζομένων στη διαμόρφωση στόχων και διαδρομών της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 Καμία  ιεραρχία  στην  τάξη,  ο  εκπαιδευτής  και  οι  εκπαιδευόμενοι 

μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον.  

 Ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων ως προς τη γλώσσα,  τη χώρα και  το 

φύλο  τους  –  δημιουργία  ευκαιριών  ώστε  να  περιληφθούν  διαφορετικές 

γλώσσες, τρόποι  μάθησης και μορφές επικοινωνίας.   

 Προσανατολισμός  στην  εμπειρία.  Η  εκπαίδευση  δομείται  στην 

μεταναστευτική  εμπειρία  των  εκπαιδευομένων,  λαμβάνοντας  υπόψη 

ζητήματα όπως το φύλο, τη γλώσσα, την προέλευση κλπ.   

 Προσανατολισμός  στην  ενδυνάμωση.  Ο  αναστοχασμός  γύρω  από  τις 

προσωπικές εμπειρίες επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να διαχειριστούν 

με  επιτυχία  συγκρούσεις  οι  οποίες  προκαλούνται  από  τη  μετανάστευση 

και  το  φύλο  και  να  αναπτύσσουν  στρατηγικές  για  τη  βελτίωση  της 

προσωπικής  και  κοινωνικής  ζωής  των  μεταναστών.  Το  «βοηθώ  τους 

ανθρώπους ώστε να βοηθήσουν τους εαυτούς τους» θα πρέπει επίσης να 

αποτελεί αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Ευνοϊκή μεταχείριση. Η ανάλυση από τη σκοπιά του μετανάστη θα πρέπει 

να  ενσωματώνεται  εμφανώς  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  προκειμένου 

να    αντισταθμίζει  το  μειονέκτημα  των  μεταναστών.  Μετανάστες  και 

γυναίκες  θα  πρέπει  να  συμμετέχουν  ως  εκπαιδευτές  ούτως  ώστε  η 

εκπαίδευση να γίνεται πιο δίκαιη.  

                                                            
16 Ibid 
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 Εκπαίδευση  προσανατολισμένη  στους  ανθρώπινους  πόρους.  Οι 

κοινωνικές  δεξιότητες,  τα  δυνατά  σημεία  και  άλλα  χαρακτηριστικά  των 

εκπαιδευομένων  αποτελούν  τη  βάση  για  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  – 

όχι η ανεπάρκειά τους.  

 Ολοκληρωμένη  προσέγγιση.  Στο  μέτρο  του  δυνατού,  καταδεικνύεται  η 

διασύνδεση  ανάμεσα  σε  θέματα  εκπαίδευσης  σε  προσωπικό, 

επαγγελματικό και πολιτικό επίπεδο. Η εκπαίδευση θα πρέπει επίσης να 

προσεγγίζεται και σε επίπεδο μετα‐ανάλυσης, συσχετίζοντας συστηματικά 

την  πραγματικότητα  των  συμμετεχόντων  με  την  πραγματικότητα  της 

κατάρτισης, η οποία οργανώνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο 

αφενός και με συγκεκριμένους στόχους αφετέρου.  

3) Περιεχόμενο.  Μια  ολόκληρη  εκπαιδευτική  ενότητα  στο  σύστημα  κατάρτισης 

της  Ελβετίας  ασχολείται  με  την  υλοποίηση  παρεμβάσεων  (project)  σε 

πολυπολιτισμικά  πλαίσια.  Η  ικανότητα  οργάνωσης  και  υλοποίησης   

αποτελεσματικών  παρεμβάσεων  ευαισθητοποίησης  και  εκπαίδευσης 

θεωρείται  ουσιώδης  για  το  πρόγραμμα  κατάρτισης  ΔΜ  του  ΤΙΜΕ.    Ως  εκ 

τούτου,  ο  σχεδιασμός,  η  υλοποίηση  και  αξιολόγηση παρεμβάσεων  (projects) 

έχει  περιληφθεί  σε  αρκετές  εκπαιδευτικές  ενότητες,  ανάλογα  με  το  πεδίο 

παρέμβασης.  

4) Απαιτούμενες  γλωσσικές  δεξιότητες.    Το  ελβετικό  σύστημα  κατάρτισης  

προϋποθέτει  από  καλές  έως  πολύ  καλές  γλωσσικές  δεξιότητες  και  στις  δύο 

γλώσσες  (δηλαδή  της  χώρας  υποδοχής  και  μιας  γλώσσας  μεταναστών)  που 

αντιστοιχούν στο  επίπεδο Β2  για  το  Ελβετικό Πιστοποιητικό Διαπολιτισμικών 

Διερμηνέων (INTERPRET) (EQF 4) και Γ1 για το  Ομοσπονδιακό Επαγγελματικό 

Πιστοποιητικό  για  Διαπολιτισμικούς  Διερμηνείς  –  Μεσολαβητές  (EQF  5).  Το 

πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ του ΤΙΜΕ το οποίο έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο EQF 

5 προϋποθέτει  γλωσσικές δεξιότητες επιπέδου Γ1. Ωστόσο  το επίπεδο Β2  θα 

μπορούσε επίσης να είναι αποδεκτό κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.  
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4. Προτεινόμενες εκπαιδευτικές τεχνικές  

Σύμφωνα με το μεθοδολογικό υπόβαθρο της θεωρητικής εκπαίδευσης  που παρουσιάστηκε 

παραπάνω  και  τις  καλές  πρακτικές,  οι  εκπαιδευτικές  τεχνικές  που  προτείνονται  για  το 

πρόγραμμα  κατάρτισης  ΔΜ  του  ΤΙΜΕ  επιλέγονται  ανάλογα  με  το  περιεχόμενο  και  τη 

διάρκεια  κάθε  εκπαιδευτικής  ενότητας/  υποενότητας  και  τα  επιθυμητά  μαθησιακά 

αποτελέσματα.  

Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές τεχνικές:  

1) Προάγουν  την  βιωματική,  συνεργατική  και  αυτό‐κατευθυνόμενη  μάθηση. 

Ταυτόχρονα  δεν  αποκλείονται  πιο  παραδοσιακές  τεχνικές  όπως  η  καθ’  έδρας 

διδασκαλία.   

2) Απευθύνονται  σε  όλα  τα  κανάλια  αντίληψης  (οπτικά,  ακουστικά,  κιναισθητικά) 

και,  όταν  χρησιμοποιούνται συνδυαστικά,  καλύπτουν  τις ανάγκες διαφορετικών 

τύπων μάθησης.  

3) Διαφοροποιούνται σε σχέση με τον τύπο της μαθησιακής δραστηριότητας: α) Οι 

δραστηριότητες  διερεύνησης  αποκαλύπτουν  τις  υφιστάμενες  αναπαραστάσεις, 

εμπειρία  και  γνώσεις,  προκαλούν  τον  αναστοχασμό  και  την  κριτική  σκέψη. 

Οδηγούν  έτσι  με  φυσικότητα  στην  πραγματοποίηση  της  εκπαίδευσης  ή  στον 

επαναπροσδιορισμό  των  εκπαιδευτικών  αναγκών.  β)  Η  παρουσίαση  της 

πληροφορίας  παρέχει  νέο υλικό  για  την οικοδόμηση νέων σχημάτων,  γνώσεων, 

στάσεων και δεξιοτήτων σε αρμονία με τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. 

γ) Η εφαρμογή στην πράξη οδηγεί στην απόκτηση και εδραίωση νέων δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων και εμπειριών.  

Φυσικά, για τον καθορισμό της έκτασης και της συχνότητας χρήσης της κάθε τεχνικής ο 

εκπαιδευτής πρέπει να λάβει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας 

εκπαιδευομένων  και  τους  τρόπους μάθησης  των ατόμων που συμμετέχουν.  Ανάλογα 

με τις ανάγκες μπορούν να προστεθούν ή να παραλειφθούν εκπαιδευτικές τεχνικές.  

Με  αυτόν  τον  περιορισμό,  οι  εκπαιδευτικές  τεχνικές  που  προτείνονται  για  κάθε 

εκπαιδευτική  ενότητα/  υποενότητα  του  προγράμματος  κατάρτισης  ΔΜ  ΤΙΜΕ  (Ο4‐Α1) 

παρουσιάζονται στους πίνακες 2‐4 ανά τύπο μαθησιακής δραστηριότητας.  
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Πίνακας 2: Εκπαιδευτικές τεχνικές για δραστηριότητες διερεύνησης. 

 

Τύπος μαθησιακής δραστηριότητας: Διερεύνηση 

Τεχνικές 
Προτείνονται για τις ενότητες 

(Ε)  

Ασκήσεις αναπαράστασης 
Ε1‐6

Ενεργοποίηση της μνήμης 
Όλες

Ερωτήσεις 
Όλες

Αναστοχασμός 
Όλες

Καταιγισμός ιδεών 
Όλες

Αυτοπαρατήρηση  Ε2, 3, 5 και 7 

Ομαδικές δραστηριότητες 
Ε2, 3, 5 και 7

Ομαδική συζήτηση 
Ε1‐6

Αυτοαξιολόγηση  
Όλες 
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Πίνακας 3: Εκπαιδευτικές τεχνικές για την παρουσίαση πληροφορίας. 

 

Τύπος μαθησιακής δραστηριότητας: Παρουσίαση πληροφορίας 

Τεχνικές 
Προτείνονται για τις ενότητες 

(Ε) / υποενότητες 

Διάλεξη 
Ε1‐6

Παρουσίαση / επίδειξη 
Όλες

Χρήση πολυμέσων   
Όλες

Αντεστραμμένη μάθηση (flipped 
learning) 

Ε1‐6

Χρήση εγχειριδίων ή άλλου 
υλικού 

Όλες

Συνέντευξη/ διάλεξη από ειδικό 
Ε1‐6

Επισκέψεις μελέτης  
Ε 1, 4.2, 6

Εκπαιδευτική πλατφόρμα 
Όλες

Προσωπική μελέτη 
Όλες
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Πίνακας 4: Εκπαιδευτικές τεχνικές για εφαρμογή στην πράξη. 

 

Τύπος μαθησιακής δραστηριότητας: Εφαρμογή στην πράξη 

Τεχνικές 
Προτείνονται για τις ενότητες 

(Ε)/ υποενότητες 

Καταιγισμός ιδεών 
Όλες

Παιχνίδι ρόλων 
Ε2, 3, 5.3, 6

Προσομοίωση 
Ε1‐6

Ασκήσεις  
Όλες

Μελέτη περίπτωσης (και σε 
βίντεο) 

E1‐6 

Πειραματισμός 
E7

Εργασία σε ομάδες 
E2‐6

Ομαδική συζήτηση 
Όλες

Χτίσιμο ομάδας και ομαδικές 
δραστηριότητες 

E2‐6 

Παρουσίαση από 
εκπαιδευόμενο 

E1, 5.3 7.2 

Ομότιμη μάθηση 
Όλες

Εργαστήρια 
E2, 3, 6, 7

Ασκήσεις ηθικού διλήμματος 
E2, 5 και 6

Αυτοαξιολόγηση 
Όλες εκτός από Ε7 

Αναστοχασμός 
Όλες εκτός από Ε7

Ατομικές συνεδρίες 
υποστήριξης (coaching) 

E1‐3, E5‐6 

Σχέδιο δράσης 
Όλες
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5. Εργαλεία ΤΠΕ  

Μια  καινοτομία  στην  εκπαίδευση  είναι  η  χρήση  των  ΤΠΕ  (τεχνολογίες  πληροφορίας  και 

επικοινωνίας). Οι τεχνολογίες αυτές εμφανίστηκαν εξαιτίας της ανάγκης προσαρμογής των 

εκπαιδευτικών  διαδικασιών  στο  νέο  περιβάλλον.  Τέτοιες  τεχνολογίες  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν σε κάθε μορφή και επίπεδο εκπαίδευσης. Μπορούν να βελτιώσουν την 

πρόσβαση  στην  εκπαίδευση,  την  ισότητα  μεταξύ  των  εκπαιδευόμενων,  την  ποιότητα  της 

διδασκαλίας  και  της  μάθησης,  την  ανάπτυξη  των  εκπαιδευόμενων  κτλ.  Η  χρήση  των  ΤΠΕ 

εντάσσεται σε διάφορες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, αλλά οι τεχνολογίες αυτές μπορούν 

να  χρησιμοποιηθούν  και  ως  εκπαιδευτικά  βοηθήματα  (συμπληρωματικές  τεχνικές)  στο 

πλαίσιο πιο συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας.  

Σε έναν κόσμο όπου οι μαθητές ή οι διαμεσολαβητές συναντούν και χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ 

σε  κάθε  πτυχή  της  καθημερινής  τους  ζωής,  είναι  σημαντικό  οι  εκπαιδεύσεις 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των εργαλείων ΤΠΕ.  

 

5.1. Παραγωγή βασικού περιεχομένου  

Οι  σύγχρονοι  τρόποι  μάθησης  συνδυάζουν  την  παραδοσιακή  διδασκαλία  με  νέες 

τεχνολογίες,  και  υλικό  πολυμέσων.  Τα  πολυμέσα  καλύπτουν  ένα  ευρύ  φάσμα  τύπων 

πληροφορίας, όπως κείμενο, ήχο, βίντεο, κτλ. Η σύγχρονη μάθηση επωφελείται επίσης από 

πιο πρόσφατες τεχνολογίες όπως το Web 2.0 και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

1. Εργαλεία του Microsoft Office 

Το κύριο εργαλείο για  τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στην κατάρτιση ΔΜ είναι μία 

από  τις  πιο  διαδεδομένες  σουίτες  λογισμικού  –  το Microsoft Office.  Το Microsoft Office 

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  δημιουργία  εκπαιδευτικού  υλικού  κάθε  είδους,  όπως 

κείμενο  (Microsoft Word),  αριθμητικά  δεδομένα  και  γραφήματα  (Microsoft Excel),  καθώς 

και  παρουσιάσεις  πολυμέσων  (Microsoft  PowerPoint).  Οι  παρουσιάσεις  του  PowerPoint 

είναι  πλέον  από  τα  πιο  δημοφιλή  μέσα  παρουσίασης  υλικού.  Όταν  ετοιμάζουμε  μια 

παρουσίαση PowerPoint είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου τα ακόλουθα: 

‐ Μια  παρουσίαση  πολυμέσων  δεν  μπορεί  να  αποτελείται  μόνο  από  κείμενο.  Το 

περιεχόμενο  της  παρουσίασης  πρέπει  να  συνδυάζει  αρμονικά  και  με  ισορροπία 

διάφορες  μορφές  πολυμέσων:  κείμενα,  εικόνες,  γραφήματα,  κινούμενη  εικόνα, 

βίντεο, ήχο, κτλ. Οι πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω κειμένου πρέπει επίσης 

να δομούνται κατάλληλα. 
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‐ Μια  παρουσίαση  υποβοηθά  την  διδασκαλία,  αλλά  δεν  την  υποκαθιστά.  Κάθε 

διαφάνεια  της  παρουσίασης  πρέπει  να  συζητείται  και  να  σχολιάζεται  από  τον 

εκπαιδευτή.  

‐ Η  αποτελεσματικότητα  της  παρουσίασης  εξαρτάται  από  τον  τρόπο  με  τον  οποίο 

είναι  δομημένο  το  περιεχόμενο.  Πρέπει  να  δίνεται  βαρύτητα  σε  σημεία  όπως  το 

μέγεθος  της γραμματοσειράς,  το σχήμα,  το  χρώμα –  η μονοτονία στο χρώμα,  στο 

στυλ  και  στο  μέγεθος  πρέπει  να  αποφεύγεται,  και  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται 

διάφορες μέθοδοι παρουσίασης (λεζάντες σε εικόνες, πίνακες μαζί με γραφήματα, 

κτλ.)  

‐ Μέσα  που  χρησιμοποιούνται  συνήθως  σε  παρουσιάσεις  είναι:  εικόνες,  αρχεία 

ήχου,  βίντεο  (εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  συνεντεύξεις,  ομαδικά event,  πειράματα, 

ντοκιμαντέρ, κινούμενες εικόνες, κ.ά.) 

Ένα άλλο εργαλείο του MS Office που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία βασικού 

εκπαιδευτικού  υλικού  είναι  το  Publisher.  To  Publisher  είναι  ένα  εργαλείο  δημιουργίας 

δημοσιεύσεων,  εντύπων,  και  εκπαιδευτικού  υλικού  σε  επαγγελματικό  επίπεδο  με  σκοπό 

την εκτύπωση στο γραφείο ή σε επαγγελματικούς εκτυπωτές, καθώς και για διανομή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστοσελίδων. Η διατήρηση του ενδιαφέροντος και η ποικιλία 

είναι  σημαντικές  τόσο  για  τους  εκπαιδευτές  όσο  και  για  τους  εκπαιδευόμενους. Μερικές 

χρήσιμες δυνατότητες του Publisher είναι: 

‐ Το  πρόγραμμα  επιτρέπει  στους  εκπαιδευτές  να  δημιουργήσουν  ένα  πλήρες  σετ 

εκπαιδευτικών  δημοσιευμάτων,  χρησιμοποιώντας  εξειδικευμένο  λογισμικό  που 

υποστηρίζει  τη  διασύνδεση  με  διευθύνσεις  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  την 

δημιουργία newsletter  και  ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου. 

Υπάρχει  επίσης  η  δυνατότητα  δημιουργίας  έντυπων  δημοσιευμάτων,  όπως 

φυλλαδίων, αφισών, και πολλών άλλων. 

‐ Οι  εκπαιδευτές  μπορούν  να  δημιουργήσουν  δημοσιεύματα  χρησιμοποιώντας  μία 

μεγάλη συλλογή από έτοιμα πρότυπα. 

‐ Οι  εκπαιδευτές  μπορούν  να  ενσωματώσουν  στο  δημοσίευμά  τους  εικόνες  και 

κείμενο  από  άλλες  πηγές  (π.χ.  προγράμματα  του MS Office: Word,  Excel, Access) 

χάρη στην  επιλογή Catalog Merge  (Συγχώνευση Καταλόγου),  η  οποία  επιτρέπει  τη 

δημιουργία  πληθώρας  δημοσιευμάτων  –  από  ένα  απλό  φύλλο  στοιχείων  και 

δεδομένων μέχρι έναν πολύπλοκο κατάλογο. 

‐ Το λογισμικό αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη δημιουργία εντύπων έτοιμων για 

εκτύπωση με υψηλή ποιότητα και ανάλυση. 

‐ Η  δημοσίευση  των  δημιουργούμενων  εντύπων  μπορεί  να  γίνει  με  διάφορους 

τρόπους: με έναν εκτυπωτή ιδιωτικής χρήσης, με έναν επαγγελματικό εκτυπωτή σε 

εξειδικευμένο κατάστημα και μέσω του Διαδικτύου (είτε ως μέρος μιας ιστοσελίδας 

είτε μέσω αποστολής ως συνημμένου σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
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Με  το  λογισμικό  MS  Excel  ο  εκπαιδευτής  είναι  σε  θέση  να  δημιουργήσει  ένα  σύνολο 

υπολογιστικών φύλλων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Αν  ο  εκπαιδευτής  χρειάζεται  να  παρουσιάσει  αριθμητικά  στοιχεία  και  γραφήματα,  οι 

δυνατότητες  που  προσφέρει  το MS  Excel  μπορούν  να  συμβάλουν  αποφασιστικά  στο  να 

μεταφέρουν το μήνυμα αποτελεσματικά και με σαφήνεια. Τα υπολογιστικά φύλλα του MS 

Excel παίρνουν συχνά τη μορφή λίστας. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων τα εργαλεία 

του MS Excel προσφέρουν στους εκπαιδευτές τις ακόλουθες δυνατότητες: 

‐ Χρήση  φίλτρων  για  την  απεικόνιση  των  υποσυνόλων  που  απαιτούνται  από  τα 

διαθέσιμα δεδομένα 

‐ Ταξινόμηση δεδομένων αλφαβητικά, χρονολογικά, αριθμητικά, ή με άλλα κριτήρια 

‐ Αυτόματη εισαγωγή και υπολογισμός αθροισμάτων 

‐ Σύγκριση και ανάλυση δεδομένων σε διαδραστικούς συγκεντρωτικούς πίνακες 

 

Το MS Excel  επιτρέπει επίσης τη χρήση πολλών συναρτήσεων και  τύπων για τον χειρισμό 

και την επεξεργασία δεδομένων, και είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την παρουσίαση 

δεδομένων με πιο εύληπτο τρόπο. Οι εκπαιδευτές μπορούν να αναλύσουν τα δεδομένα σε 

γραφήματα και προβολές και να τα παρουσιάσουν με διάφορους τρόπους όπως γραμμικά 

διαγράμματα, διαγράμματα τύπου πίτας, διαγράμματα στηλών, κτλ.  

Το MS Excel  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  αξιολόγηση  των  εκπαιδευόμενων. 

Ένα  υπολογιστικό  φύλο  αποτελεί  ιδιαίτερα  χρήσιμο  εργαλείο  για  τη  σύγκριση  και 

αξιολόγηση εργασιών, όπως π.χ.: 

‐ Ανάλυση αποτελεσμάτων τεστ 

‐ Ανάλυση αποτελεσμάτων και δημιουργία συγκριτικών αναφορών  

‐ Ομαλή  καταχώριση  των  δεδομένων  για  την  αξιολόγηση  του  επιπέδου  ικανοτήτων 

των εκπαιδευόμενων  

‐ Γραφήματα  που  δημιουργούνται  με  βάση  την  απόδοση  των  εκπαιδευόμενων 

μπορούν να τους βοηθήσουν να παρακολουθήσουν την πρόοδο τους οπτικά  

‐ Συνεχής παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευόμενων 

 

2. Λογισμικό Corel Draw  

Το Corel Draw είναι ένα λογισμικό γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ζωγραφική, 

σχέδιο,  και επεξεργασία εικόνας. Παρέχει εργαλεία για μετατροπή μιας εικόνας ή για την 

δημιουργία κολάζ, και επιτρέπει την παραμόρφωση της εικόνας με διάφορα φίλτρα, και την 

αλλαγή  του  χρώματος  ή  της  γεωμετρίας  της.  Διαθέτει  επίσης  την  δυνατότητα  ελεύθερης 

σχεδίασης.  

Οι βασικές δυνατότητες που προσφέρει το Corel Draw είναι: 

‐ Βασικά εργαλεία επεξεργασίας 
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‐ Ακριβείς μετασχηματισμοί αντικειμένων 

‐ Δυνατότητες σελιδοποίησης και διανομής  

‐ Επεξεργασία κειμένου 

‐ Γραφικά εργαλεία για υποστήριξη του έργου 

‐ Εφέ για αρχεία τύπου vector 

‐ Εφέ για αρχεία τύπου raster 

 

3. Λογισμικό Adobe  

Το λογισμικό  της Adobe  είναι από  τα πιο διαδεδομένα και  ευρείας  χρήσης λογισμικά για 

εμπορικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Αποτελείται από μια σουίτα προγραμμάτων που 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  πολλές  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες,  αλλά  και  να 

βοηθήσουν επίσης στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Τα πιο δημοφιλή προγράμματα 

για εκπαιδευτική χρήση είναι: 

‐ Adobe  Photoshop  –  πρόγραμμα  δημιουργίας  και  επεξεργασίας  γραφικών  τύπου 

raster. Ιδιαίτερα χρήσιμο για: 

 Επεξεργασία εικόνας 

 Προσθήκη εφέ σε εικόνες 

 Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού 

 Μετατροπή τύπου αρχείων 

‐ Adobe  Premiere  –  σύνολο  εργαλείων  για  παραγωγή  βίντεο.  Επιτρέπει  την 

επεξεργασία  και  το  μοντάζ  κινηματογραφικού  υλικού  σε  υπολογιστές  και  άλλες 

συσκευές, καθώς και τη δημιουργία ταινιών, τηλεοπτικών και διαδικτυακών βίντεο. 

Στην  εκπαίδευση  χρησιμοποιείται  για  την  προετοιμασία  εκπαιδευτικών  βίντεο. 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για: 

 Μοντάζ και επεξεργασία διαθέσιμων αρχείων βίντεο 

 Προσθήκη κειμένου σε βίντεο 

 Επεξεργασία ήχου και επιπέδων (balance) σε αρχεία βίντεο 

 Συνδυασμός αρχείων βίντεο 

 Μετατροπή και εξαγωγή βίντεο σε διάφορους τύπους αρχείων 

 Προσθήκη εφέ 

 Προετοιμασία βίντεο εκπαίδευσης 

 Προετοιμασία περιεχομένου βίντεο για μπλογκ 

 Προετοιμασία περιεχομένου βίντεο για πλατφόρμες τηλεκατάρτισης 

 

‐ Adobe  InDesign  –  λογισμικό  σχεδιασμένο  για  δημιουργία  υλικού  όπως  αφίσες, 

φυλλάδια,  ενημερωτικά,  περιοδικά,  εφημερίδες,  και  βιβλία.  Χρησιμοποιείται 



 

     29 

επίσης  για  τη  δημιουργία  έντυπου  εκπαιδευτικού  υλικού  ή  ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού για φορητές συσκευές.  

 

4. Παρουσιάσεις Prezi 

 

Οι παρουσιάσεις του PowerPoint αποτελούν τον πλέον καθιερωμένο και δημοφιλή τρόπο 

παρουσίασης  υλικού.  Υπάρχουν  όμως  διαδικτυακές  εφαρμογές  που  επιτρέπουν  τη 

δημιουργία  επαγγελματικού  επιπέδου  παρουσιάσεων  μέσω  ενός  φυλλομετρητή  (web 

browser).  Η  διαδικτυακή  υπηρεσία  Prezi.com  είναι  ένα  καλό  εργαλείο  ώστε  ένας 

εκπαιδευτής  να  δημιουργήσει  μια  διαδραστική  παρουσίαση  που  μπορεί  αργότερα  να 

αποθηκευτεί τοπικά ή να μοιραστεί μέσω διαδικτύου σε επιλεγμένα άτομα. 

Οι  διαδικτυακές  εφαρμογές  έχουν  ένα  πλεονέκτημα  έναντι  των  εγκατεστημένων 

προγραμμάτων:  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  οποιονδήποτε  υπολογιστή,  χωρίς  την 

ανάγκη  κατεβάσματος  και  εγκατάστασης  επιπρόσθετων  αρχείων  και  εφαρμογών. 

Ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, το πρόγραμμα λειτουργεί με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο, και το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης είναι να συνδεθεί. 

Το Prezi προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας ιδιαίτερα ευανάγνωστων και ευχάριστων 

παρουσιάσεων. Κατά την προετοιμασία της παρουσίασης στο Prezi, υπάρχει η δυνατότητα 

επιλογής του προτύπου πάνω στο οποίο θα δομηθεί η παρουσίαση. Έπειτα, κάθε στοιχείο 

μπορεί  να  διαμορφωθεί  με  βάση  το  μέγεθος  και  τη  διάταξή  του.  Το  τελικό  περιεχόμενο 

μπορεί  να  εμπλουτιστεί με  επιπρόσθετες περιγραφές, φωτογραφίες,  και άλλα πολυμέσα. 

Αυτό  επιτρέπει  στον  εκπαιδευτή  να  βελτιώσει  την  εικόνα  και  το  στυλ  ήδη  υπαρχόντων 

παρουσιάσεων. 

Οι  ολοκληρωμένες  παρουσιάσεις  μπορούν  να  μοιραστούν  μέσω  διαδικτύου.  Υπάρχει 

επίσης ενσωματωμένη λειτουργία που επιτρέπει  την κοινοποίηση της παρουσίασης μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Facebook, Twitter, LinkedIn,  καθώς και κωδικού ένθεσης της 

παρουσίασης σε ιστοσελίδα (embedding). 

 

5.2. Επικοινωνία  

Η  εφαρμογή  των  σύγχρονων  τεχνολογιών  επικοινωνίας  στην  εκπαίδευση  αποτελεί  μια 

πραγματική  επανάσταση.  Ένας  υπολογιστής  με  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο,  και  απλές 

συσκευές  όπως  ένα  μικρόφωνο,  ηχείο,  web  κάμερα  και  δωρεάν  λογισμικό,  προσφέρει 

σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από γεωγραφικές αποστάσεις. 

Τέτοιες  τεχνολογίες  στα  χέρια  των  διαμεσολαβητών  κάνουν  δυνατή  τη  συμμετοχή  σε 

διαδικτυακές  συσκέψεις,  επαφές με  ειδικούς,  και  ανταλλαγή  εμπειρίας  και  τεχνογνωσίας 
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με  συναδέλφους  διαμεσολαβητές  από  άλλες  περιοχές.  Επίσης,  διευκολύνουν  την 

επικοινωνία  μεταξύ  των  εκπαιδευόμενων.  Τα  πιο  συνηθισμένα  εργαλεία  που 

χρησιμοποιούνται για επικοινωνία είναι: 

‐ Τηλεδιάσκεψη:  Διάσκεψη μέσω ειδικών διαδικτυακών  καναλιών  επικοινωνίας  για 

συναντήσεις  με  ειδικούς,  ή  και  απλά  μεταξύ  εκπαιδευτή  και  εκπαιδευόμενων. 

Ειδικά  για  την  περίπτωση  της  διαμεσολάβησης  είναι  σημαντική  ευκαιρία  για  την 

δημιουργία  ενός  χώρου  ανταλλαγής  εμπειριών  μεταξύ  των  διαμεσολαβητών. 

Δημοφιλή  εργαλεία που  χρησιμοποιούνται  για αυτού  του  είδους  την  επικοινωνία 

είναι  το  Skype,  τα  Google  Hangouts,  και  το  Adobe  Connect.  Ειδικά  το  Skype, 

προσφέρει μερικές ιδιαίτερα χρήσιμες δυνατότητες όπως: 

 VoiP 

 Μετάφραση 

 Μηνύματα κινητού 

 Ηχογραφημένα μηνύματα 

 Ομαδικές συνδιαλέξεις 

 Εφαρμογή (app) κινητού 

 Βιντεοκλήσεις 

 Ανταλλαγή αρχείων 

 Κοινοποίηση επιφάνειας εργασίας κατά την συνδιάλεξη 

‐ Διαδικτυακή αναμετάδοση – επιτρέπει τη συμμετοχή μέσω υπολογιστή σε διαλέξεις 

και εκπαίδευση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ζωντανή αναμετάδοση 

(streaming) διαφόρων γεγονότων ή δραστηριοτήτων. Δημοφιλή εργαλεία: εργαλεία 

τηλεδιάσκεψης, εφαρμογή Periscope. 

‐ Chat  (διαδικτυακή  συζήτηση  μέσω  μηνυμάτων  κειμένου)  –  τα  πλεονεκτήματα 

αυτού  του  εργαλείου  είναι  παρόμοια  με  τα  προαναφερθέντα.  Το  chat  όμως 

προσφέρει μεγαλύτερη λειτουργικότητα, καθώς δεν απαιτείται τίποτα περισσότερο 

από  τον υπολογιστή  και  τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ως μορφή  επικοινωνίας  είναι 

καταλληλότερη  για  χρήση  μεταξύ  εκπαιδευτή  και  εκπαιδευόμενου  παρά  για 

ομαδική  επικοινωνία  (forum).  Το  chat  είναι  ιδανικό  εργαλείο  για  την  υποστήριξη 

ενός  εκπαιδευτικού  προγράμματος,  και  η  χρήση  του  διευκολύνει  την  ανταλλαγή 

σχολίων,  ερωτήσεων,  και  διαλόγου  με  τους  εμπλεκόμενους  στο  πρόγραμμα.  Ο 

ρόλος  του  εκπαιδευτή  εδώ  είναι  να  οργανώσει  την  συζήτηση  μέσω  chat  με 

διαδικτυακές  συναντήσεις.  Χρήσιμα  εργαλεία:  Google  Hangouts,  Facebook 

Messenger, WhatsApp. 

‐ Επικοινωνία  μέσω  κοινωνικών  δικτύων:  Το  πιο  δημοφιλές  εργαλείο  για  τη 

δημιουργία ενός δικτύου επαφών και επικοινωνίας είναι τα Facebook Groups. Αυτή 

η  απλή  διαδικτυακή  πλατφόρμα  επικοινωνίας  μπορεί  να  συνδέσει  όλους  τους 

εκπαιδευόμενους  με  τον  εκπαιδευτή.  Ένα  Facebook  Group  επιτρέπει  την 
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επικοινωνία  σε  μορφή  forum,  με  δυνατότητα  σχολιασμού  και  κοινοποίησης 

περιεχομένου, και λειτουργεί ως εργαλείο για την υποστήριξη της εργασίας σε ένα 

πρόγραμμα,  διευκολύνοντας  την  δημιουργία  ομάδων  εργασίας.  Οι  εκπαιδευτές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Groups για να στείλουν μηνύματα, υπενθυμίσεις, 

ή εργασίες. Υπάρχουν και δυνατότητες όπως:  

 Υποστηρικτικό  υλικό  και  πολυμέσα:  οι  εκπαιδευτές  έχουν  τη  δυνατότητα 

κοινοποίησης  διαφόρων  τύπων  περιεχομένου,  όπως  βίντεο,  φωτογραφίες, 

ιστοτόπους  σχετικών  ιστοσελίδων,  κτλ.  Οι  συμμετέχοντες  μπορούν  να 

συζητήσουν  για  κάθε  ανάρτηση  μέσω  σχολίων,  και  να  μοιραστούν 

πληροφορίες  σχετικά με άλλες αξιοπρόσεκτες  ιστοσελίδες,  ή  να αποκτήσουν 

νέα  γνώση  σχετικά  με  την  διαμεσολάβηση,  τα  διεθνή  τεκταινόμενα,  τους 

πρόσφυγες, κτλ.  

 Παρουσίαση  αποτελεσμάτων  εκπαίδευσης:  είναι  σημαντικό  να 

παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  της  εκπαίδευσης  και  τα  πρότζεκτ  των 

συμμετεχόντων  και  ομαδικές  πλατφόρμες  όπως  τα  Facebook  Groups.  Οι 

εκπαιδευτές  μπορούν  επίσης  να  κοινοποιούν  στους  καταρτιζόμενους 

παρουσιάσεις και εκπαιδευτικό υλικό. 

 Συλλογή πληροφοριών  για απόψεις  και  γνώμες:  Το Facebook  προσφέρει  την 

δυνατότητα  δημιουργίας  απλών  ερωτηματολογίων  για  την  συλλογή 

δεδομένων  σχετικά  με  τις  απόψεις  των  συμμετεχόντων  στο  Group  για  ένα 

συγκεκριμένο θέμα.  Είναι  ένας  ιδιαίτερα βολικός  τρόπος  για  την αξιολόγηση 

των εκπαιδεύσεων και τη συλλογή απόψεων.  

 Δικτύωση: Η ομαδική εργασία και η συλλογικότητα είναι θέματα που γίνονται 

όλο  και  πιο  σημαντικά  στη  σύγχρονη  εκπαίδευση.  Η  καλύτερη  μέθοδος  ως 

προς αυτό τον στόχο είναι η δημιουργία ευκαιριών για συνεργασία. Τα μέσα 

κοινωνικής  δικτύωσης  αποτελούν  το  ιδανικό  περιβάλλον,  παρέχοντας  τη 

δυνατότητα  επικοινωνίας,  παρουσίασης  και  ανταλλαγής  περιεχομένου  σε 

πραγματικό χρόνο μεταξύ των μελών της.  

 

5.3. Ανακοινώσεις 

Όσο χρήσιμα και  να είναι  τα Facebook Groups  για θέματα όπως η ανακοίνωση χρήσιμων 

πληροφοριών (π.χ. προθεσμίες, δραστηριότητες, κτλ.) το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e‐mail) 

παραμένει ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Οι σύγχρονες πλατφόρμες webmail όπως 

το Gmail  προσφέρουν  πολλές  χρήσιμες  δυνατότητες  για  ανακοινώσεις.  Ακόμα,  παρέχουν 

στον  χρήστη  πρόσβαση  όχι  μόνο  σε  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  αλλά  και  σε  όλες  τις 

διαδικτυακές  εφαρμογές  της  Google.  Το  Gmail  επιτρέπει  επίσης  την  εύκολη 
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απομακρυσμένη  επικοινωνία  με  εκπαιδευόμενους  καθώς  είναι  ιδιαίτερα  εύκολο  στην 

χρήση ακόμα και από φορητές συσκευές. Διάφορες χρήσιμες δυνατότητες του Gmail είναι: 

‐ Οργάνωση  των  εκπαιδευόμενων  σε  ομάδες,  ή  οργάνωση  με  βάση  ετικετών,  για 

διευκόλυνση μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

‐ Δημιουργία ομαδικού chat με υποστήριξη για επικοινωνία με ήχο και εικόνα 

‐ Εξελιγμένη διαχείριση επαφών 

‐ Ημερολόγιο  με  πολλές  χρήσιμες  εφαρμογές  (προγραμματισμός  ραντεβού, 

υπενθύμιση μέσω αποστολής μηνύματος, κ.α.) 

‐ Δημιουργία, ανάκτηση, και κοινοποίηση εγγράφων  

‐ Δημιουργία και διαχείριση μπλογκ, π.χ. για ένα εκπαιδευτικό πρότζεκτ 

 Ένα  ακόμα  εργαλείο  που  συνδέεται  ιδιαίτερα  με  την  διαδικτυακή  επικοινωνία  είναι  το 

ενημερωτικό  δελτίο  (newsletter).  Διανέμεται  συνήθως  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου 

και έχει τη μορφή τίτλων ενημερωτικού περιοδικού. Κύριος σκοπός του είναι η δημιουργία 

προγράμματος  και  περιοδικότητας στην  ενημέρωση  των  ενδιαφερόμενων,  π.χ.  μπορεί  να 

αποστέλλεται  μια φορά  το μήνα  για  να συνοψίζει  ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες  και 

νέα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Περιέχει συνήθως εικόνες και συνδέσμους για 

την  ιστοσελίδα όπου φιλοξενείται  το πλήρες περιεχόμενο  των  τίτλων,  που δεν μπορεί  να 

συμπεριληφθεί  ολόκληρο  στο  δελτίο.  Αυτού  του  είδους  η  επικοινωνία  είναι  ιδιαίτερα 

χρήσιμη  για  εκπαιδεύσεις,  καθώς  μπορεί  να  παρέχει  πληροφορίες  για  διάφορες 

δραστηριότητες και πρότζεκτ.  

 

5.4. Ομαδική εργασία 

Η  ομαδική  εργασία  πάνω  σε  κάποιο  θέμα  ή  υλικό  αποτελεί  θεμελιώδη  μέθοδο  των 

σύγχρονων  εργαλείων  ΤΠΕ  στην  εκπαίδευση.  Είναι  από  τα  βασικά  στοιχεία  των 

δραστηριοτήτων  που  επιτρέπει  το  Web  2.0  –ως  Web  2.0  ορίζεται  το  σύνολο  των 

ιστοσελίδων  και  διαδικτυακών  εφαρμογών  που  επιτρέπουν  την  εύκολη  δημιουργία  και 

διανομή  περιεχομένου  από  απλούς  χρήστες.  Χάρη  σε  αυτό,  το Web  2.0  είναι  ο  πλέον 

καθιερωμένος τρόπος χρήσης του Διαδικτύου. Μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρει 

το Web 2.0:  

‐ Η εκπαίδευση μπορεί  να  γίνει  πολύ αποτελεσματικότερη όταν  οι  εκπαιδευόμενοι 

δεν είναι απλοί αποδέκτες πληροφοριών, αλλά μπορούν επίσης να τις δημιουργούν 

και να τις εφαρμόζουν πρακτικά και με ανεξαρτησία. 

‐ Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πηγές πληροφοριών από την 

παραδοσιακή  διδασκαλία.  Επίσης,  μέσω  της  συνεχούς  επικοινωνίας  με  τον 

εκπαιδευτή και άλλους εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες του κλάδου, μπορούν 

να ανταλλάξουν εμπειρίες. 
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‐ Η εκπαίδευση εύκολα μπορεί να εξατομικευθεί στις ανάγκες και στις δυνατότητες 

του κάθε εκπαιδευόμενου. 

Ένα παράδειγμα μιας Web 2.0 τεχνολογίας είναι η πλατφόρμα Wiki (MediaWiki). Είναι ένα 

πρότυπο ιστοσελίδας όπου επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να ανεβάζει και να επεξεργάζεται 

περιεχόμενο. Με αυτή τη δυνατότητα, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν:  

‐ Να δημιουργήσουν θεματικές ιστοσελίδες μόνοι τους 

‐ Να  φτιάξουν  τις  δικές  τους  τράπεζες  πληροφοριών  (να  αναρτούν  βιβλιογραφία 

σχετικά με το θέμα τους, αλλά και συνδέσμους σε πηγές διαθέσιμες στο δίκτυο)  

‐ Να συλλέξουν και να διαχειριστούν μια βάση πληροφοριών πάνω στο θέμα τους 

‐ Να δημιουργήσουν ένα λεξιλόγιο όρων που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και 

στην διαμεσολάβηση 

‐ Να δημιουργήσουν εγχειρίδια και αναφορές βασισμένες στο εκπαιδευτικό υλικό 

Όταν  χρησιμοποιούνται  λογαριασμοί Gmail,  η  ομαδική συνεργασία μπορεί  να  γίνει  μέσω 

εφαρμογών  όπως  το  Google  Drive  και  το  Google  Conceptboard,  που  χρησιμοποιούν 

τεχνολογία webcasting  για  την  άμεση  ενημέρωση  και  κοινοποίηση  υλικού  σε  όλους  τους 

συμμετέχοντες μιας ομάδας έργου. Είτε πρόκειται για μια ιδέα είτε για ένα ήδη δομημένο 

και  προγραμματισμένο  πρότζεκτ,  οι  εφαρμογές  αυτές  δίνουν  την  δυνατότητα  υποβολής 

υλικού  (αρχεία  κειμένου,  pdf,  φωτογραφίες,  κτλ.)  και  επιτρέπουν  στους  χρήστες  να  τα 

επεξεργαστούν  από  κοινού  και  να  ανταλλάξουν  σχόλια  πάνω  στο  υλικό  τους.  Η  χρήση 

τέτοιων εφαρμογών της Google στην εκπαίδευση αποκαλείται G‐education (G‐εκπαίδευση) 

και  γίνεται  όλο  και  πιο  δημοφιλής.  Το  Google  Drive  περιλαμβάνει  εφαρμογές  για 

δημιουργία  και  επεξεργασία  αρχείων  κειμένου,  παρουσιάσεων,  σχεδίων, 

ερωτηματολογίων,  και  υπολογιστικών  φύλλων.  Το  σημαντικότερο  πλεονέκτημα  που 

προσφέρει αυτή η εφαρμογή είναι η δυνατότητα εργασίας του κάθε εκπαιδευόμενου στο 

δικό  του  χρόνο,  χωρίς  να  επηρεάζεται  το  πρόγραμμά  του.  Κάθε  αλλαγή  σε  οποιοδήποτε 

αρχείο εμφανίζεται άμεσα στον εκπαιδευτή και στους άλλους εκπαιδευόμενους, χωρίς την 

ανάγκη  αποστολής,  αποθήκευσης  και  αντικατάστασης  αρχείων.  Επιτρέπεται  επίσης  η 

εργασία άνω του ενός εκπαιδευόμενου σε ένα αρχείο. Κάθε αλλαγή καταγράφεται ώστε ο 

εκπαιδευτής να έχει πλήρες ιστορικό της προόδου κάθε εργασίας.  

Μια  νέα  πλατφόρμα  για  ομαδική  συνεργασία  είναι  το  Slack,  που  μπορεί  να  είναι  ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την εκπαιδευτική επικοινωνία και την διαδικασία εργασιών 

των πρότζεκτ. Το Slack λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως τα Facebook Groups. Οι χρήστες 

μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους κανάλια, και να προσθέσουν ή να προσκαλέσουν 

άλλους χρήστες σε αυτά. Σε κάθε κανάλι Slack υπάρχει η δυνατότητα κοινών σημειώσεων, 

ανταλλαγής αρχείων, και χρήση αναζήτησης. Το Slack λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και 

υποστηρίζει  διάφορα  δημοφιλή  εργαλεία  όπως  το Dropbox  ή  το Google Drive.  Χάρη  στις 

πολλές επιλογές συνεργασίας που προσφέρει το Slack, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν εύκολα 

να  εργαστούν  σε  πολλές  διαφορετικές  ομάδες  και  επίπεδα:  σε  κάθε  κανάλι,  μπορούν  να 
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δημιουργηθούν  πολλές  διαφορετικές  υποομάδες.  Το  Slack  αποτελεί  επίσης  έναν 

ενδιαφέροντα  συνδυασμό  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  με  chat  και  κοινό  χώρο 

συνεργασίας. 

 

5.5. Πλατφόρμες τηλεκατάρτισης 

Η ανάγκη για δια βίου μάθηση και η συνεχής αύξηση της πρόσβασης στην πληροφορία και 

σε  τεχνολογίες επικοινωνίας έχουν κάνει  την εκπαίδευση εξ αποστάσεως  (τηλεκατάρτιση) 

μια  από  τις  πιο  ανεπτυγμένες  τεχνολογίες  στον  χώρο  της  εκπαίδευσης.  Μια  από  τις  πιο 

δημοφιλείς  πλατφόρμες  τηλεκατάρτισης  είναι  το Moodle.  Πρόκειται  για  μια  πλατφόρμα 

ελεύθερου  λογισμικού  που  επιτρέπει  τη  δημιουργία  και  διαχείριση  διαδικτυακών 

μαθημάτων σύμφωνα με το πρότυπο SCORM, που δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτές 

να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. τεστ αξιολόγησης) με ανεξάρτητα 

εργαλεία όπως το Adobe Captivate ή το Exert, και στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτή και  τους εκπαιδευόμενους,  καθώς και  τη δυνατότητα 

δημιουργίας  ή  επεξεργασίας  υπάρχοντος  εκπαιδευτικού  υλικού.  Τα  βασικά στοιχεία  ενός 

μαθήματος Moodle είναι: 

‐ Σύνδεσμοι ιστοσελίδων 

‐ Κατάλογοι αρχείων 

‐ Κείμενα ή εικόνες 

Το Moodle επίσης υποστηρίζει διαδραστικό περιεχόμενο όπως: 

‐ Ερωτηματολόγια 

‐ Διαδραστικά μαθήματα 

‐ Τεστ 

‐ Εργαστήρια 

Υπάρχουν  επίσης  χαρακτηριστικά  που  προάγουν  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των 

εκπαιδευόμενων.  Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  δημιουργήσουν  μια  κοινότητα 

γύρω από το υλικό του μαθήματος που μπορεί να πάρει τη μορφή: 

‐ Φόρουμ 

‐ Chat 

‐ Γλωσσαρίων  (οι  εκπαιδευόμενοι  ή  ο  εκπαιδευτής  μπορούν  να  εμπλουτίζουν  τα 

λεξικά) 

‐ Wiki 

‐ Λίστας με εργασίες (με την δυνατότητα εξέτασης και παροχής σχολιασμού) 

‐ Ενοτήτων  που  επιτρέπουν  διαφορετικού  τύπου  αλληλεπιδράσεις  –  π.χ. 

προγραμματισμός συναντήσεων 

Μια  σημαντική  λειτουργία  του  Moodle  είναι  η  δυνατότητα  διαχείρισης  των 

εκπαιδευόμενων από τον εκπαιδευτή. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτής μπορεί: 

‐ Να έχει πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες για τους συμμετέχοντες 

‐ Να χωρίζει τους συμμετέχοντες σε ομάδες 
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‐ Να ορίζει ημερομηνίες και προθεσμίες για εγγραφή 

‐ Να  παρακολουθεί  το  ιστορικό  δραστηριότητας  των  συμμετεχόντων  και  των 

αξιολογήσεών τους 

‐ Να επικοινωνεί με όλους τους χρήστες της πλατφόρμας 

Η  αξιολόγηση  είναι  μια  από  τις  πιο  σημαντικές  λειτουργίες  της  πλατφόρμας Moodle.  Οι 

πρότυπες  κλίμακες  δίνουν  ένα  σκορ  από  1%  έως  100%,  αλλά  οι  εκπαιδευτές  έχουν  τη 

δυνατότητα  δημιουργίας  δικής  τους  κλίμακας  βαθμολόγησης.  Οι  αναφορές  αξιολόγησης 

μπορούν  να  εξαχθούν  σε  αρχεία  κειμένου  ή  υπολογιστικών  φύλλων  (excel).  Μέσω  του 

Moodle  όμως  οι  εκπαιδευτές  δεν  χρειάζεται  να  βασιστούν  μόνο  στις  συγκεκριμένες 

αξιολογήσεις,  αλλά  και  σε  κάθε  δραστηριότητα  του  εκπαιδευόμενου  μέσα  στην 

πλατφόρμα. 

 

5.6. Διανομή 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορεί να κοινοποιηθεί σε πλατφόρμες τηλεκατάρτισης όπως 

το  Moodle,  που  είναι  ένας  ιδιαίτερα  εύκολος  τρόπος  για  την  διανομή  εκπαιδευτικού 

υλικού.  Ο  διαχειριστής  της  πλατφόρμας,  που  μπορεί  να  είναι  και  ο  ίδιος  ο  εκπαιδευτής, 

μπορεί να φορτώσει διαφόρων τύπων αρχεία –κείμενο, ήχο, εικόνα, βίντεο, συνδέσμους σε 

ιστοσελίδες, κτλ. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν και αυτοί όμως να δημιουργούν το δικό τους 

περιεχόμενο, πάντα μέσα στα όρια που τίθενται από τον εκπαιδευτή, και φυσικά μέσα στα 

όρια  των  τεχνικών δυνατοτήτων  της πλατφόρμας. Ο  τρόπος εισαγωγής αυτού  του υλικού 

στην πλατφόρμα εξαρτάται από τον τύπο και την κατασκευή της πλατφόρμας. Μπορεί να 

υπάρχει  η  δυνατότητα  επισύναψης  έτοιμων  αρχείων  ή  ακόμα  και  δημιουργίας  νέων 

αρχείων με εργαλεία ήδη ενσωματωμένα στην πλατφόρμα. 

Υπάρχουν  πολλές  επιλογές  για  τη  δημοσίευση  βίντεο  στο  διαδίκτυο.  Οι  πιο  δημοφιλείς 

ιστοσελίδες για αυτό τον σκοπό είναι: 

‐ YouTube 

‐ Vimeo 

‐ Dailymotion 

Κάθε  μία  από  αυτές  επιτρέπει  στον  εκπαιδευτή  να  ανοίξει  ένα  ιδιωτικό  κανάλι  όπου  θα 

αναρτήσει τα βίντεο που έχει ετοιμάσει για τους εκπαιδευόμενους. Το Youtube έχει επίσης 

ενσωματωμένα  εργαλεία  σύνταξης  και  υποτιτλισμού,  οπότε  υπάρχει  η  δυνατότητα 

προσθήκης υποτίτλων σε διάφορες γλώσσες.  

Οι παρουσιάσεις που περιέχουν γραφήματα, εικόνες και κείμενο μπορούν να αναρτηθούν 

στο Google Drive ή στο Slideshare. To Slideshare είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή του Web 

2.0 που επιτρέπει στους χρήστες της να φορτώνουν αρχεία παρουσιάσεων και να επιλέξουν 

τον τρόπο κοινοποίησής τους (ιδιωτικά ή δημόσια) και να τα μοιραστούν για προβολή είτε 
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στο ίδιο το site είτε σε φορητές συσκευές, ή ακόμα και ως ένθετο σε άλλες ιστοσελίδες. Τα 

αρχεία που υποστηρίζονται είναι: PowerPoint, Pdf, Keynote, και OpenDocument.  

 

5.7. Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ 

Είναι προφανές ότι οι επιλογές που προσφέρονται για την εφαρμογή τεχνολογιών ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση είναι αναρίθμητες. Οποιοδήποτε εργαλείο όμως υπάρχει για να υπηρετεί την 

υπάρχουσα  μεθοδολογία  εκπαίδευσης  και  τους  στόχους  της,  και  δεν  μπορεί  να  την 

αντικαταστήσει ή να την επισκιάσει.  

Όταν  σχεδιάζουν  διαδικτυακό  περιεχόμενο,  οι  εκπαιδευτές  θα  πρέπει  να  έχουν  επίσης 

υπόψη τους μερικές βασικές αρχές της τηλεκατάρτισης, όπως:17  

‐ Η αρχή των πολυμέσων: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κείμενο μαζί με εικόνες βοηθά 

περισσότερο  την  μάθηση  από  το  κείμενο  ή  την  εικόνα  ξεχωριστά.  Με  μια 

ισορροπημένη  χρήση  αυτών  των  δύο  στοιχείων,  συμμετέχουν  στη  διαδικασία 

μάθησης τόσο το ακουστικό‐λεκτικό όσο και το οπτικό κανάλι επικοινωνίας. 

‐ Συνάφεια: Τα πολυμέσα που θα χρησιμοποιηθούν μαζί (κείμενο, εικόνα, ήχος, κτλ.) 

πρέπει να τοποθετούνται με  τέτοιο  τρόπο που να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους 

να αναγνωρίζουν άμεσα την μεταξύ τους συσχέτιση.  

‐ Συνοχή: Όταν οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση πολυμέσων 

στην εκπαίδευση, κάθε αχρείαστη πληροφορία που περιέχουν τα πολυμέσα πρέπει 

να  αφαιρείται,  καθώς  μπορεί  να  μειώσει  τη  δυνατότητα  αφομοίωσης  και  να 

προκαλέσει περισπασμούς. 

                                                            
17 https://sites.google.com/site/cognitivetheorymmlearning/home 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ		
 

Η αξιοποίηση μιας περίπτωσης ως εκπαιδευτικού εργαλείου (μοντέλο Van Dessel) 

Η  ακόλουθη  μεθοδολογία  για  την  αξιοποίηση  μιας  περίπτωσης  ως  εκπαιδευτικού 

εργαλείου στη ΔΜ προτάθηκε από την Gisele Van Dessel  (1998) στο άρθρο της A Training 

Model  for  Intercultural  Mediators,  σελ.  8‐10.  Στο  παρόν  έγγραφο  έγιναν  πολύ  μικρές 

προσαρμογές σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.  

Η μεθοδολογία αυτή συνδυάζει μια σειρά από εκπαιδευτικές μεθόδους (ομαδική εργασία, 

καταιγισμός  ιδεών,  παιχνίδι  ρόλων,  παρατήρηση,  αυτοανάλυση/αναστοχασμό)  που 

απαιτούν  την  εφαρμογή  όλων  των  γνώσεων,  δεξιοτήτων  και  ικανοτήτων  που 

περιλαμβάνονται  στον  χειρισμό  της  συγκεκριμένης  περίπτωσης.  Καλύπτει  τόσο  την 

προκαταρκτική  συζήτηση όσο  και  την  καθαυτό μεσολάβηση.  Ανάλογα  με  την  περίπτωση, 

μία προκαταρκτική συζήτηση δεν θα είναι πάντοτε απαραίτητη ή εφικτή. Ο εκπαιδευτής θα 

πρέπει  να  είναι  άγρυπνος  μήπως  χρειάζεται  να  προσαρμοστούν  οι  στόχοι  του  κάθε 

σταδίου. 

Βήμα 1  

Περιγραφή της περίπτωσης (ο εκπαιδευτής δίνει το κείμενο) 

Βήμα 2 

Ανάλυση της διαφορετικής σκοπιάς των εμπλεκόμενων (πελάτης και πάροχος υπηρεσίας – 

ο εκπαιδευτής δίνει το κείμενο) 

Βήμα 3 – Προκαταρκτική συζήτηση 

Κατευθύνσεις που αφορούν τις εκπαιδευτικές μεθόδους  

1. Οι  εκπαιδευόμενοι  χωρίζονται  σε  δύο  μικρές  ομάδες  και  τους  ζητείται  να 

προσδιορίσουν  τους  στόχους  της  μεσολάβησης  για  τις  δύο  προκαταρκτικές 

συζητήσεις που αφορούν την περίπτωση  

2. Συζήτηση με όλη την ομάδα / συμπλήρωση αν είναι απαραίτητο  

3. Υιοθέτηση  αυτών  των  στόχων  για  την  περίπτωση  και  διεξαγωγή  των  δύο 

προκαταρκτικών συζητήσεων με παιχνίδι ρόλων  

Κατευθύνσεις που αφορούν τις στρατηγικές μεσολάβησης  

Ιδιαίτερα  σε  περιπτώσεις  όπου  η  έλλειψη  επικοινωνίας  έχει  ήδη  οδηγήσει  σε  κάποια 

ένταση ή σύγκρουση, είναι προτιμότερο να λάβει χώρα μια προκαταρκτική συζήτηση τόσο 

με τον πάροχο υπηρεσίας όσο και με τον πελάτη.  
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1. Στόχοι της προκαταρκτικής συζήτησης με τον πελάτη 

 Διευκρινίστε  τον  ρόλο  σας  ως  μεσολαβητή  (περιλαμβανομένης  της 

εμπιστευτικότητας) 

 Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο θα χρειαστεί υποστήριξη με διερμηνεία  

 Αξιολογήστε την εξοικείωση του πελάτη με την υπηρεσία  

 Μάθετε τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο πελάτης στην περίπτωση αυτή 

πριν την επαφή με τον μεσολαβητή  

 Μάθετε τις προσδοκίες του πελάτη από την υπηρεσία  

 Ακούστε τα επιχειρήματά του / της (σε περίπτωση σύγκρουσης)  

 Κερδίστε την εμπιστοσύνη του πελάτη 

 Συμφωνήστε στους στόχους της μεσολάβησης 

 

2. Στόχοι της προκαταρκτικής συζήτησης με τον πάροχο υπηρεσίας 

 Ενημερωθείτε για τη φροντίδα που λαμβάνει ο πελάτης  

 Ενημερωθείτε για το  ιστορικό της περίπτωσης και  τον στόχο της συζήτησης 

που θα γίνει με διερμηνεία  

 Αξιολογήστε τη στάση του παρόχου απέναντι στον πελάτη ως άτομο ή / και 

ως μέλος μιας κοινότητας  

 Διευκρινίστε τον ρόλο σας πριν την έναρξη της μεσολάβησης (σε περίπτωση 

που ο πάροχος υπηρεσιών δεν έχει συνεργαστεί ξανά με μεσολαβητή) 

 Δώστε πολιτισμικές πληροφορίες αν σχετίζονται με  την  καλύτερη φροντίδα 

του πελάτη  

 Συμφωνήστε στους στόχους της μεσολάβησης 

 

Βήμα 4 – Μεσολάβηση 

Κατευθύνσεις που αφορούν τις εκπαιδευτικές μεθόδους  

1. Ορίστε μερικούς παρατηρητές από την ομάδα των εκπαιδευομένων που θα κληθούν 

να  παράσχουν  ανατροφοδότηση  ειδικά  για  το  «τρίγωνο  επικοινωνίας»  κατά  το 

παιχνίδι ρόλων που θα ακολουθήσει (τοποθέτηση καθισμάτων, οπτική επαφή κλπ.) 

και μη λεκτικά στοιχεία στη διαδικασία της επικοινωνίας γενικότερα  

2. Ζητείται  από  τους  εκπαιδευόμενους  να  εργαστούν  σε  μικρές  ομάδες  και  να 

προσδιορίσουν  τους  στόχους  και  σκοπούς  της  μεσολάβησης  από  την  πλευρά  του 

μεσολαβητή. Ακολουθεί συζήτηση με ολόκληρη την ομάδα και συμπλήρωση. 

3. Η μεσολάβηση σε παιχνίδι ρόλων  

 Ζητείται από  τους εκπαιδευόμενους να παρατηρήσουν  την προσέγγιση  του 

μεσολαβητή κατά τη συζήτηση  

 Ζητείται  από  τους  εκπαιδευόμενους  να  πάρουν  τη  θέση  του  μεσολαβητή 

οποτεδήποτε αισθάνονται ότι θα ενεργούσαν διαφορετικά αν αντιμετώπιζαν 

την  κατάσταση  ως  μεσολαβητές.  Με  αυτό  τον  τρόπο  δίνεται  άμεση 
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ανατροφοδότηση  και  θα  φανεί  αν  η  εναλλακτική  του/της  είναι  πιο 

αποτελεσματική  

4. Ομαδική συζήτηση μετά τη μεσολάβηση 

 Ζητείται  από  τον  πελάτη  και  τον  πάροχο  να  συγκρίνουν  πώς  ένιωσαν  την  

επικοινωνία να επιδρά σε αυτούς καθώς αντιμετώπιζαν διαφορετικά άτομα 

στον ρόλο του μεσολαβητή  

 Γίνεται  συζήτηση  γύρω  από  την  προσέγγιση  του  μεσολαβητή  και  τον 

αντίκτυπό της στον πελάτη και στον πάροχο  

 Οι παρατηρητές παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με  την αμεσότητα  της 

επικοινωνίας (ανοιχτό τρίγωνο) και στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας  

 Οι συμμετέχοντες αξιολογούν σύντομα τι αποκόμισαν από την ανάλυση της 

περίπτωσης  

Κατευθύνσεις που αφορούν τις στρατηγικές μεσολάβησης  

1. Οι μεσολαβητές θα χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους ώστε να καταστήσουν την 

επικοινωνία μεταξύ παρόχου και πελάτη όσο το δυνατόν πιο άμεση. Τα καθίσματα 

θα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα και ο μεσολαβητής θα πρέπει να ζητήσει 

από τον πάροχο να απευθύνεται άμεσα στον πελάτη / να διατηρεί οπτική επαφή 

μαζί του (εξασφαλίζεται ένα «ανοιχτό τρίγωνο επικοινωνίας» κατά τη συνάντηση)  

2. Στόχοι από την πλευρά του μεσολαβητή: ανάλογα με την περίπτωση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


