
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. 

 

      IO3 - Οδηγίες για την υλοποίηση των
Μόνιμων Εργαστηρίων Ήπιων Δεξιοτήτων

 



 2 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΕΓΓΡΆΦΟΥ 

Αναφορά εγγράφου  IO 3 

Τίτλος εγγράφου  Οδηγίες για την υλοποίηση Μόνιμων Εργαστηρίων Ήπιων 
Δεξιοτήτων TEACHER+ στην Ευρώπη 

Συγγραφέας(ες) Joe Cullen 

Συντελεστής(ες) Greg Holloway, Amy Harris, Francesca Di Concetto 

Κριτής(ες) Antonio José Durán Sánchez, Gregory Milopoulos 

Aριθ. Συμβολαίου 2019-1-IT02-KA201-063088 

Επίπεδο διάδοσης PU Δημόσιο  

PP Περιορίζεται σε άλλους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών της Επιτροπής) 

 

CO Εμπιστευτικό, μόνο για τα μέλη της 
κοινοπραξίας (συμπεριλαμβανομένου του 
Εθνικού Οργανισμού και των υπηρεσιών της 
Επιτροπής) 

 

 

Πρόγραμμα Erasmus+ 

Ημερομηνία έναρξης του 
έργου 

01/09/2019 

Διάρκεια 24 μήνες  

Συντονιστής έργου Istituto Comprensivo Pier Cironi - IT 

 

Περίληψη 
Αυτό το έγγραφο - ΙΟ 3, "Οδηγίες για την υλοποίηση μόνιμων εργαστηρίων ήπιων 
δεξιοτήτων TEACHER+ στην Ευρώπη" - καθορίζει μια μεθοδολογία και ένα σχέδιο 
υλοποίησης για την υποστήριξη της απόκτησης από τους εκπαιδευτικούς βασικών "ήπιων 
δεξιοτήτων" που είναι απαραίτητες για να τους βοηθήσουν να  διαχειριστούν τις "καταστάσεις 
άγχους" που αποτελούν μέρος της καθημερινής ρουτίνας της ζωής τόσο μέσα όσο και έξω 
από την τάξη. 
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ΠΕΡΊΛΗΨΗ  
 
Το παρόν έγγραφο ΙΟ 3, "Οδηγίες για την υλοποίηση μόνιμων εργαστηρίων ήπιων δεξιοτήτων 
TEACHER+ στην Ευρώπη" - καθορίζει μια μεθοδολογία και ένα σχέδιο υλοποίησης για την 
υποστήριξη της απόκτησης από τους εκπαιδευτικούς των βασικών "ήπιων δεξιοτήτων" που είναι 
απαραίτητες για να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τις "καταστάσεις άγχους" που αποτελούν 
μέρος της καθημερινής ρουτίνας της ζωής τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης. Χωρίζεται σε 
τέσσερα κύρια μέρη: 

Το Μέρος 1 - Εισαγωγή - προετοιμάζει το σκηνικό για το IO3, εστιάζοντας στο ιστορικό και το 
πλαίσιο του Teacher+, στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του 
παραδοτέου, στον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας και στα αποτελέσματα. 

Το Μέρος 2 - Εργαλειοθήκη μεταβιβάσιμης ικανότητας - παρέχει ένα εγχειρίδιο για την υποστήριξη 
του σχεδιασμού, της δημιουργίας, της λειτουργίας και της αναπαραγωγής των "Εργαστηρίων 
Ήπιων Δεξιοτήτων" και της υλοποίησης του προγράμματος Teacher+. 

Στο Μέρος 3 παρουσιάζεται ένα σχέδιο για τη βιωσιμότητα του Teacher+ και των αποτελεσμάτων 
του στο μέλλον. 

Η καταληκτική ενότητα - Μέρος 4 παρέχει συστάσεις πολιτικής για την υποστήριξη των 
Εργαστηρίων Ήπιων Δεξιοτήτων και του προγράμματος Teacher+.  
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Σχετικά με το παρόν έγγραφο 

Το παρόν έγγραφο – ΙΟ3 3, "Οδηγίες για την υλοποίηση μόνιμων εργαστηρίων ήπιων δεξιοτήτων 
TEACHER+ στην Ευρώπη" - καθορίζει μια μεθοδολογία και ένα σχέδιο υλοποίησης για την 
υποστήριξη της απόκτησης από τους εκπαιδευτικούς των βασικών "ήπιων δεξιοτήτων" που είναι 
απαραίτητες για να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τις "καταστάσεις άγχους" που αποτελούν 
μέρος της καθημερινής ρουτίνας της ζωής τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης. Το IO3 είναι το 
τελικό αποτέλεσμα του έργου Teacher+, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος "Erasmus+" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Teacher+ έχει ως στόχο να υποστηρίξει 
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενισχύοντας τις ικανότητές τους στη 
διαπροσωπική επικοινωνία, τη διαχείριση συγκρούσεων και την ηγεσία, τη συνεργασία και τη 
διαχείριση σχέσεων μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που συνδυάζει την ηλεκτρονική 
μάθηση, τη «μικρο-μάθηση» και τα παιχνίδια. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά και 
δοκιμάστηκε με σχεδόν 500 εκπαιδευτικούς σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Το IO3 αξιοποιεί τα 
αποτελέσματα και τις γνώσεις από την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής και των δοκιμών του 
προγράμματος, καθώς και την έρευνα που διεξήχθη σχετικά με τις ανάγκες επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στην αρχική φάση του έργου, για να καθορίσει τις πολιτικές και 
λειτουργικές συνθήκες υπό τις οποίες το μοντέλο Teacher+ θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω 
ευρωπαϊκών "εργαστηρίων ήπιων δεξιοτήτων".  Καθορίζει επίσης προτάσεις για τη βιωσιμότητα 
του Teacher+ στο μέλλον. 

Οι στόχοι του IO3 είναι: 

• να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί περισσότερο τη σημασία της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, 

• να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να επιμορφωθούν οι ίδιοι χρησιμοποιώντας 
εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί μέσω του έργου TEACHER+, 

• να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με κρίσιμα περιστατικά και τη δημιουργία 
κοινών λύσεων για την καλύτερη διαχείριση αυτών των κρίσιμων περιστατικών, 

• να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών πόρων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, 

• να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να γίνουν μέλη δικτύων εκτός των σχολείων τους, 
συμμετέχοντας και ανταλλάσσοντας πληροφορίες μέσω τοπικών, ενδοσχολικών ομάδων και 

• να επεκτείνει την γραμμική δραστηριότητα κατάρτισης στο διαδίκτυο ώστε να περιλαμβάνει 
σεμινάρια και εκδηλώσεις κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο σε τοπικό επίπεδο. 

 

1.2 Δομή και περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου 

Το παρόν έγγραφο αποτελείται από τέσσερις ενότητες: 

• Το Μέρος 1 - το παρόν τμήμα - παρέχει το ιστορικό και το πλαίσιο για την ανάπτυξη του IO3. 
Παρουσιάζει την προσέγγιση και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο IO3, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αξιολογήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης 
Teacher+ και τα βασικά ευρήματα της αξιολόγησης, καθώς και τα αποτελέσματα της 
συμμετοχικής έρευνας ανάλυσης αναγκών που διεξήχθη με τους εκπαιδευτικούς για να 
καθοριστεί η ζήτηση και ο σχεδιασμός των εργαστηρίων ήπιων δεξιοτήτων. 
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• Στο Μέρος 2 παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας, της 
αξιολόγησης και της συμμετοχικής έρευνας ανάλυσης αναγκών του προγράμματος Teacher+ 
και εφαρμόζονται για την ανάπτυξη μιας "εργαλειοθήκης μεταβιβάσιμης ικανότητας" για το 
πρόγραμμα Teacher+, εστιάζοντας ειδικότερα στον τρόπο σχεδιασμού και δημιουργίας 
εργαστηρίων ήπιων δεξιοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος Teacher+. 

• Το Μέρος 3 παρουσιάζει το σχέδιο βιωσιμότητας για το Teacher+ 

• Στο καταληκτικό τμήμα – Μέρος 4 - παρουσιάζονται συστάσεις πολιτικής που πρέπει να 
εφαρμοστούν για να μπορέσουν τα εργαστήρια ήπιων δεξιοτήτων να απογειωθούν και να 
ευδοκιμήσουν στην Ευρώπη. 

 

1.3 Προσέγγιση και μεθοδολογία 

Η προσέγγιση για την ανάπτυξη του IO3 συνοψίζεται στο Σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1: Μεθοδολογία IO3 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, η μεθοδολογία ανάπτυξης IO3 συνδυάζει τρία στάδια. 

Στάδιο 1: Συλλογή και ενσωμάτωση στοιχείων. Το στάδιο αυτό θέτει τα θεμέλια για το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης μεταβιβάσιμης ικανότητας, του σχεδίου 
βιωσιμότητας και των συστάσεων πολιτικής μέσω της συλλογής, ανάλυσης και ενσωμάτωσης 
των διαθέσιμων στοιχείων. Τα αποδεικτικά στοιχεία προέρχονται από τρεις πηγές. Πρώτον, από 
την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη στην πρώτη 
φάση του Teacher+. Δεύτερον, συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με την αξιολόγηση του 
έργου, συμπεριλαμβανομένης της "διαδικασίας" και της "συνοπτικής" αξιολόγησης. Τρίτον, 
συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες, τη ζήτηση και τα χαρακτηριστικά των 
προτεινόμενων Εργαστηρίων Ήπιων Δεξιοτήτων. Η προκαταρκτική έρευνα περιελάμβανε ομάδες 
εστίασης με 64 εκπαιδευτικούς και συνεντεύξεις με 28 μαθητές, γονείς και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς για τον εντοπισμό των "κρίσιμων περιστατικών" που έπρεπε να 
αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί στην καθημερινή τους πρακτική γύρω από τις συγκρούσεις, την 
επικοινωνία και τις σχέσεις. Η αξιολόγηση περιελάμβανε τη συλλογή και ανάλυση τόσο των 
δεδομένων "διαδικασίας" - πώς το Teacher+ πέτυχε τους σκοπούς και τους στόχους του - όσο 
και των δεδομένων "σύνοψης" (ή αποτελεσμάτων) - ο βαθμός στον οποίο το Teacher+ παρείχε 
οφέλη για τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους ενδιαφερόμενους.  Η συμμετοχική έρευνα 
αποσκοπούσε στη "συν-δημιουργία" ενός σχεδίου για τα προτεινόμενα εργαστήρια ήπιων 
δεξιοτήτων.  
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integration
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research

•Project evaluation

• Participatory
needs analysis

Design & 
development

•Definition of 'Ten 
Steps to 
Transferability'

•Definition of 
financial and 
operative aspects 
for sustainability

•Definition of policy 
recommendations

Validation 

•Draft IO3

•Peer review

•Stakeholder 
validation

•Revised IO3
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Συνδύασε μια έρευνα για τους εκπαιδευτικούς με μια ομάδα εστίασης και δομημένες συνεντεύξεις, 
εστιάζοντας στην ανάγκη και τη ζήτηση για εργαστήρια κοινωνικών δεξιοτήτων, στον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να δημιουργηθούν και στο είδος των υπηρεσιών υποστήριξης που 
χρειάζονται.  

Στάδιο 2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη. Το στάδιο αυτό εφάρμοσε τα αποτελέσματα του σταδίου 
1 για τον καθορισμό των "Δέκα βημάτων για τη μεταδοτικότητα" που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του προγράμματος Teacher+ σε διάφορα περιβάλλοντα και για την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη με την απόκτηση των απαραίτητων 
ικανοτήτων για τη διαχείριση "περιστατικών άγχους" στην πρακτική τους. Χρησιμοποίησε επίσης 
τα αποτελέσματα του σταδίου 1 για να σχεδιάσει τις οικονομικές και επιχειρησιακές πτυχές της 
βιωσιμότητας που απαιτούνται για την αναβάθμιση του Teacher+, καθώς και τις συστάσεις 
πολιτικής που θα υποστήριζαν ευρύτερα τα εργαστήρια ήπιων δεξιοτήτων στο μέλλον. 

Στάδιο 3: Επικύρωση. Αυτό το τελικό στάδιο της προσέγγισης αρχίζει με την παραγωγή του 
σχεδίου της έκδοσης IO3. Οι επόμενοι γύροι δραστηριοτήτων επικύρωσης - 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης από τους εταίρους και της αξιολόγησης του προσχεδίου 
από τους εκπαιδευτικούς - οδηγούν σε βελτιώσεις και βελτιώσεις στο τελικό προϊόν. 

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Σταδίου 1, με 
έμφαση στην αξιολόγηση του έργου και στη συμμετοχική έρευνα με τους εκπαιδευτικούς. 

 

1.4 Αξιολόγηση του Teacher+ και βασικά συμπεράσματα 

1.4.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης 

Η συνολική προσέγγιση που εφαρμόστηκε στην αξιολόγηση του Teacher+ βασίζεται στην 
"θεωρητικά καθοδηγούμενη" αξιολόγηση και σε μια προσαρμογή της μεθοδολογίας της 
"ρεαλιστικής αξιολόγησης" (Pawson, 2006)1 . Η μέθοδος αυτή εξετάζει πώς υποτίθεται ότι 
λειτουργεί κάτι, με στόχο να διαπιστωθεί ποιες στρατηγικές λειτουργούν για ποιους ανθρώπους, 
σε ποιες συνθήκες και πώς.   Η ρεαλιστική προσέγγιση βασίζεται στη θεωρία και ουσιαστικά 
αφορά τη δοκιμή μιας θεωρίας σχετικά με το τι "θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγή", ακόμη και 
αν η θεωρία αυτή μπορεί να μην είναι ρητή.  Συνεπώς, ένα από τα καθήκοντα μιας ρεαλιστικής 
αξιολόγησης είναι να καταστήσει τις θεωρίες στο πλαίσιο μιας παρέμβασης σαφείς, 
αναπτύσσοντας σαφείς υποθέσεις σχετικά με το πώς και για ποιον τα έργα και τα προγράμματα 
θα μπορούσαν να "λειτουργήσουν".  Η υλοποίηση του έργου/προγράμματος και η αξιολόγησή 
του, στη συνέχεια, ελέγχει αυτές τις υποθέσεις. 

Ένα βασικό εργαλείο για τη διενέργεια ρεαλιστικής αξιολόγησης είναι η "Θεωρία της Αλλαγής". Η 
Θεωρία της Αλλαγής αφηγείται την "ιστορία" του έργου - από το "πρόβλημα που αντιμετωπίζει" 
μέχρι την αλλαγή που ελπίζει να επιφέρει στο πρόβλημα αυτό στο τέλος του έργου και πέραν 
αυτού (δηλαδή τις αναμενόμενες "επιπτώσεις" του έργου).  Η θεωρία της αλλαγής μας δίνει ένα 
πλαίσιο για την αξιολόγηση, επειδή καθιστά σαφείς τις θεωρίες του έργου Teacher+, 
αναπτύσσοντας σαφείς υποθέσεις για το πώς και για ποιον μπορεί να "λειτουργήσει" το Teacher+.  
Η υλοποίηση του έργου και η αξιολόγησή του, στη συνέχεια, ελέγχει αυτές τις υποθέσεις και, εάν 
είναι απαραίτητο, τις αναθεωρεί υπό το πρίσμα των στοιχείων της αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει 
συλλογή δεδομένων, όχι μόνο για τις επιπτώσεις της παρέμβασης, αλλά και για τις διαδικασίες 
εφαρμογής της παρέμβασης.  Μια απλουστευμένη Θεωρία Αλλαγής για το Teacher+ 
παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 2).  

 
1 Pawson R, Greenhalgh T, Harvey G, Walshe K. (2005), Realist review--a new method of systematic review designed for complex policy 

interventions. J Health Serv Res Policy. 2005 Jul;10 Suppl 1:21-34. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16053581
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Η Θεωρία της Αλλαγής χαρτογραφεί το "ταξίδι της αλλαγής" του έργου, ώστε να μπορούμε να 
δούμε τις συνδέσεις μεταξύ του "προβλήματος που θέλει να λύσει", του αναμενόμενου αντίκτυπου 
στο πρόβλημα αυτό στο τέλος του έργου και όλων όσων υποτίθεται ότι θα συμβούν στο 
ενδιάμεσο. Καθορίζει το πρόβλημα που θέλει να αντιμετωπίσει το Teacher+, δηλ: 

• Την διαχείριση των σχέσεων, της επικοινωνίας και των συγκρούσεων, η οποία αποτελεί 
σημαντική αιτία άγχους των εκπαιδευτικών. 

και τελειώνει με την αλλαγή που θέλει να επιφέρει το έργο σε αυτό το πρόβλημα μετά την 
ολοκλήρωση του ταξιδιού του - με άλλα λόγια, τις αναμενόμενες επιπτώσεις που θα επιτύχει το 
Teacher+ στο τέλος του έργου, δηλαδή: 

• Βελτιωμένα αποτελέσματα διδασκαλίας 
• Μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών 
• Αύξηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας 
• Βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

 

 

Σχήμα 2: Θεωρία της αλλαγής του Teacher+ 

 
Για να φτάσει από την παρουσίαση του προβλήματος στις αναμενόμενες επιπτώσεις, το 
Teacher+ εκτελεί δραστηριότητες - για παράδειγμα, αναλύει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

Οι δραστηριότητες αυτές οδηγούν στην παραγωγή αποτελεσμάτων, όπως το διαδικτυακό 
πρόγραμμα κατάρτισης. 

Η αξιοποίηση αυτών των εκροών οδηγεί σε άμεσα αποτελέσματα (αλλαγές στην 
ευαισθητοποίηση και αυξημένη γνώση), για παράδειγμα, αυξημένη ευαισθητοποίηση και θετική 
στάση απέναντι στις σχέσεις και τη συνεργασία. 

Αυτά τα άμεσα αποτελέσματα οδηγούν σε ενδιάμεσα αποτελέσματα (αλλαγές στη συμπεριφορά 
και τις δομές), για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τις αυξημένες διαπροσωπικές, 
επικοινωνιακές και διαχειριστικές δεξιότητες στην πράξη. 
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Τελικά, τα αποτελέσματα αυτά, συνδυασμένα μεταξύ τους, θα οδηγήσουν στις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις που επιδιώκει το Teacher+. Ειδικότερα, η θεωρία της αλλαγής προσπαθεί να 
εντοπίσει και να κατανοήσει τους "μηχανισμούς" - το συνδυασμό παραγόντων που λειτουργούν 
σε συγκεκριμένα πλαίσια για να δημιουργήσουν τα αποτελέσματα που μας ενδιαφέρουν ((Befani, 
2012).2 Ουσιαστικά, οι μηχανισμοί περιγράφουν πώς η χρήση των πόρων του Teacher+ - π.χ. το 
πρόγραμμα κατάρτισης - από τους συμμετέχοντες στο έργο αλλάζει τη "λογική" τους και πώς αυτό 
τελικά οδηγεί σε αλλαγές στη συμπεριφορά, τις πρακτικές και τα συστήματα. 

Αυτή η Θεωρία της Αλλαγής διαμορφώνει όλες τις δραστηριότητες αξιολόγησης που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο του έργου και τις μεθόδους και τα εργαλεία που εφαρμόζουν οι δραστηριότητες αυτές. 
Οι κύριοι στόχοι της εφαρμογής της Θεωρίας της Αλλαγής είναι: 

• Να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό το Teacher+ πέτυχε τις αναμενόμενες εκροές και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματά του 

• Για να εκτιμηθεί κατά πόσον τα αποτελέσματα αυτά "προκαλούνται" από τις δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο Teacher+  

• Να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό το Teacher+ προχώρησε στο προγραμματισμένο "ταξίδι της 
αλλαγής". 

Στην επόμενη ενότητα εξετάζονται λεπτομερέστερα οι στόχοι αυτοί με την παρουσίαση των 
βασικών ευρημάτων της αξιολόγησης. 

 

1.4.2 Βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης 

Ανάλυση εκροών 

Το αρχικό μέρος της ανάλυσης της αξιολόγησης διερευνά τον βαθμό στον οποίο το Teacher+ 
πέτυχε τα βασικά αποτελέσματά του. Αυτό μπορεί να μετρηθεί με τρεις βασικές μεταβλητές που 
συγκρίνουν την πραγματική πρόοδο του έργου σε σχέση με τους στόχους (πίνακας 1). 

 

Έξοδος Στόχος Πραγματικό 

Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
κατάρτισης 

300 494 

Επαφές στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης/ιστοσελίδα 

2000 2876 

Ν. συμμετέχοντες Πολλαπλασιαστικά 
γεγονότα 

230 806 

Πίνακας 1: Ανάλυση εκροών Teacher+ 
 

  

 
2  Befani, B. (2012) "Models of Causality and Causal Inference", στο E. Stern, N. Stame, J. Mayne, K. Forss, R. Davies και B. Befani (επιμ.), 

Broadening the Range of Designs and Methods for Impact Evaluations, DFID Working Paper 38, Λονδίνο: London: Department for International 
Development. 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, στην ανάλυση εκροών εφαρμόζεται ένας δείκτης "υλοποίησης" - ο 
αριθμός των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στο πρόγραμμα κατάρτισης Teacher+, και δύο 
δείκτες "αντίκτυπου δέσμευσης" - ο αριθμός των επαφών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 
αριθμός των επισκέψεων στην ιστοσελίδα του έργου και ο αριθμός των συμμετεχόντων στις 
πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις Teacher+. Για τις επισκέψεις στον ιστότοπο, τις επαφές στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και τη διανομή των ενημερωτικών δελτίων του έργου τέθηκε ένας 
συνολικός στόχος 2.000 επαφών. Για τον σκοπό αυτό: 

• Το Teacher+ συγκέντρωσε 494 εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα κατάρτισης, υπερβαίνοντας 
κατά 64% το στόχο των 300 συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

• Το έργο ξεπέρασε το στόχο του για τη δέσμευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης/στην 
ιστοσελίδα κατά 44%.  

• Με συνολικά 806 άτομα, το Teacher+ πέτυχε ένα πολλαπλασιαστικό επίπεδο συμμετοχής σε 
εκδήλωση τρεισήμισι φορές μεγαλύτερο από τον στόχο που είχε τεθεί. 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων βασίζεται σε τρεις κύριες πηγές δεδομένων: 

• Στατιστική ανάλυση των δεδομένων συμμετοχής, με τη χρήση καταγεγραμμένων στατιστικών 
στοιχείων πρόσληψης και διατήρησης, καθώς και ανάλυση της χρήσης της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κατάρτισης Teacher+. 

• Μια έρευνα "pre-test/post-test" για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης, η οποία 
μετρά το «αυτοαναφερόμενο» επίπεδο ικανοτήτων τους στους τρεις βασικούς τομείς 
ικανοτήτων του προγράμματος Teacher+: διαπροσωπική επικοινωνία, διαχείριση 
συγκρούσεων και ηγεσία, συνεργασία και διαχείριση σχέσεων πριν και μετά τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα κατάρτισης Teacher+. 

• Ποιοτική ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς που συλλέχθηκαν μέσω συνεντεύξεων. 

 
Ο πίνακας 2 συνοψίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων συμμετοχής στα 
προγράμματα κατάρτισης. 
 

Χώρα Εγγραφές Ανενεργοί Ενεργοί 
1% έως 69% 

ολοκληρωμένο 
70% έως 99% 

ολοκληρωμένο 
100% 

ολοκληρωμένο 

ΗΝΩΜΈΝΟ 
ΒΑΣΊΛΕΙΟ 

26 7 19 15 3 1 

Ιταλία 94 31 63 8 22 33 

Ισπανία 201 82 119 45 18 56 

Ελλάδα 173 70 103 7 5 90 

Σύνολο 494 190 304 75 48 180 

Πίνακας 2: Ανάλυση της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης Teacher+ 
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Ο πίνακας 2 δείχνει: 

 

• Στο πρόγραμμα κατάρτισης εγγράφηκαν 494 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς, το 39% παρέμεινε 
ανενεργό - δηλαδή δεν καταγράφηκε ως χρήση της πλατφόρμας κατάρτισης - κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος, ενώ το 61% ήταν ενεργοί συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. 

• 75 εκπαιδευτικοί - δηλαδή το 15% του συνόλου των εγγεγραμμένων και το 25% των ενεργών 
συμμετεχόντων - ολοκλήρωσαν έως και το 70% του μαθήματος. 

• 48 εκπαιδευτικοί - δηλαδή το 10% του συνόλου των εγγεγραμμένων και το 16% των ενεργών 
συμμετεχόντων - ολοκλήρωσαν έως και το 99% του μαθήματος. 

• 180 εκπαιδευτικοί - δηλαδή το 36% του συνόλου των εγγεγραμμένων και το 60% των ενεργών 
συμμετεχόντων - ολοκλήρωσαν το σύνολο των μαθημάτων. 

Η ανάλυση δείχνει ότι το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιήθηκε με επιτυχία. Πάνω από τα δύο 
τρίτα των εκπαιδευτικών που δήλωσαν συμμετοχή ολοκλήρωσαν τουλάχιστον μέρος του 
προγράμματος και το ένα τρίτο ολοκλήρωσε πλήρως το πρόγραμμα. Λίγο κάτω από τους μισούς 
εκπαιδευτικούς που εγγράφηκαν στο πρόγραμμα ολοκλήρωσαν τουλάχιστον το 70% του 
προγράμματος και τα τρία τέταρτα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα 
ολοκλήρωσαν τουλάχιστον το 70% του προγράμματος. 

Η ανάλυση των ποσοστών συμμετοχής και ολοκλήρωσης των μαθημάτων ανέδειξε ορισμένες 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, όπως φαίνεται στα Σχήματα 3 και 4. 
 

 

Σχήμα 3: Ποσοστά συμμετοχής σε μαθήματα ανά χώρα 
 

Όπως δείχνει το Σχήμα 3, τα ποσοστά συμμετοχής στα μαθήματα ήταν υψηλότερα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και στη συνέχεια στην Ιταλία και χαμηλότερα στην Ισπανία και την Ελλάδα. 
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%
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Σχήμα 4: Ποσοστά ολοκλήρωσης μαθημάτων ανά χώρα 
 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, το ποσοστό των εκπαιδευτικών που ολοκλήρωσαν το μάθημα 
Teacher+ ήταν το υψηλότερο στην Ελλάδα και την Ιταλία και το χαμηλότερο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, με ποσοστό ολοκλήρωσης μόλις 5%. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει πολύ 
υψηλότερο ποσοστό εκπαιδευτικών που ολοκληρώνουν έως και το 70% του μαθήματος σε 
σύγκριση με τις άλλες χώρες. 

Πώς επηρέασε η συμμετοχή στα μαθήματα την απόκτηση ικανοτήτων στους τρεις βασικούς τομείς 
του Teacher+, δηλαδή τη διαπροσωπική επικοινωνία, τη διαχείριση συγκρούσεων και την ηγεσία, 
τη συνεργασία και τη διαχείριση σχέσεων; Για να εκτιμηθεί αυτό, η αξιολόγηση περιλάμβανε μια 
έρευνα "πριν/μετά το τεστ" των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης, η οποία μετρούσε το 
αυτοαναφερόμενο επίπεδο ικανοτήτων τους στους τρεις βασικούς τομείς ικανοτήτων του 
Teacher+ πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης Teacher+. Στην έρευνα 
ζητήθηκε από τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν το επίπεδο των ικανοτήτων 
τους σε μια πενταβάθμια κλίμακα από πολύ χαμηλό έως πολύ υψηλό σε 9 ικανότητες: 
Ενσυναίσθηση, κοινωνική ευθύνη και διαπολιτισμική επικοινωνία (τομέας 1: διαπροσωπική 
επικοινωνία)- συναισθηματική αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και αυτοπεποίθηση (τομέας 2: 
διαχείριση συγκρούσεων): Ακεραιότητα, ανθεκτικότητα και πρωτοβουλία (τομέας 3: ηγεσία, 
συνεργασία και διαχείριση σχέσεων). Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 
ενεργά στο μάθημα. 325 εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την έρευνα πριν από το τεστ και 213 
εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την έρευνα μετά το τεστ.  

Η έρευνα δημιουργήθηκε για να προσπαθήσει να καταγράψει τόσο τα άμεσα όσο και τα ενδιάμεσα 
αποτελέσματα. Για να καλυφθούν τα άμεσα αποτελέσματα - αλλαγές στην ευαισθητοποίηση και 
την αύξηση των γνώσεων - ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν το επίπεδο 
γνώσης και κατανόησης μιας ικανότητας. Ενδεικτικά, το επίπεδο ικανότητας για την 
"ενσυναίσθηση" αξιολογήθηκε στην ερώτηση "Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο γνώσης και 
κατανόησης της ενσυναίσθησης σε ένα διδακτικό πλαίσιο;". Για παράδειγμα: Να είστε σε θέση να 
αναγνωρίζετε τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και να φαντάζεστε τι μπορεί να σκέφτεται 
ή να αισθάνεται κάποιος άλλος". 

Για να καλυφθούν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα - αλλαγές στη συμπεριφορά και τις δομές - 
ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν την 
κατανόηση μιας ικανότητας στη διδακτική τους πρακτική. Έτσι, για την "ενσυναίσθηση, 
ικανότητα", οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση "Πώς θα αξιολογούσατε την 
ικανότητά σας να εφαρμόζετε την κατανόηση της ενσυναίσθησης στη διδακτική σας πρακτική;". 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

UK

Italy

Spain

Greece

Total

Ποσοστά ολοκλήρωσης μαθημάτων ανά χώρα
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Για παράδειγμα: Να είστε σε θέση να μπείτε στη θέση ενός μαθητή που αποσύρεται και δεν 
ανταποκρίνεται στην τάξη και να αλλάξετε τη διδακτική σας πρακτική για να τον βοηθήσετε". 
Δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατόν στο χρονικό πλαίσιο του έργου να διεξαχθεί διαχρονική έρευνα 
στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατάρτισης - δηλαδή να αξιολογήσουν 
την πραγματική εφαρμογή των ικανοτήτων του Teacher+ στην πραγματική τους πρακτική σε 
κάποια στιγμή στο μέλλον - οι απαντήσεις για την "εφαρμογή" μπορούν να θεωρηθούν ως 
υποκατάστατο για τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς. 

Το Σχήμα 5 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 
σχετικά με το στοιχείο "γνώση και κατανόηση" της αξιολόγησης. Το σχήμα δείχνει τη συνολική 
μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών (από το μέγιστο 5) για κάθε μία από τις εννέα ικανότητες 
του Teacher+ πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

 

Σχήμα 5: Μεταβολές στα επίπεδα ικανοτήτων όσον αφορά τη γνώση και την κατανόηση 

 
Το σχήμα 5 δείχνει: 

• Και στις εννέα ικανότητες, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί βελτίωσαν τα επίπεδα ικανοτήτων 
τους όσον αφορά τις γνώσεις και την κατανόηση μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
κατάρτισης Teacher+. Αυτές οι αυξήσεις στα επίπεδα ικανοτήτων ήταν όλες στατιστικά 
σημαντικές, με τιμές p ίσες ή σημαντικά κάτω από 0,05 μετά από ένα μαθητικό t-test που 
συνέκρινε τα μέσα επίπεδα πριν και μετά την κατάρτιση (χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο 
"αντιστοιχισμένων ζευγαριών" που περιλάμβανε 161 εκπαιδευτικούς). 

• Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα επίπεδα ικανοτήτων καταγράφηκαν για την ικανότητα 
"πρωτοβουλία" (μέση συνολική αύξηση 20%), την ικανότητα "διεκδικητικότητα" (μέση συνολική 
αύξηση 16%) και τις ικανότητες "συναισθηματική αυτογνωσία" και "αυτοπεποίθηση" (μέση 
συνολική αύξηση 15%). 

• Οι μικρότερες αυξήσεις στα επίπεδα ικανοτήτων καταγράφηκαν για την ικανότητα 
"ενσυναίσθηση" (μέση συνολική αύξηση 10%), την ικανότητα "ακεραιότητα" (μέση συνολική 
αύξηση 10%) και την ικανότητα "κοινωνική ευθύνη" (μέση συνολική αύξηση 7%). 
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Το Σχήμα 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 
στο στοιχείο "εφαρμογή στη διδακτική πράξη" της αξιολόγησης. Το σχήμα δείχνει τη συνολική 
μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών (από το μέγιστο 5) για κάθε μία από τις εννέα ικανότητες 
του Teacher+ πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

 

Σχήμα 6: Αλλαγές στα επίπεδα ικανοτήτων κατά την εφαρμογή στη διδακτική πράξη 

 
Το σχήμα 6 δείχνει: 

• Και στις εννέα ικανότητες, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί βελτίωσαν τα επίπεδα των 
ικανοτήτων τους όσον αφορά την εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη μετά τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα κατάρτισης Teacher+. Αυτές οι αυξήσεις στα επίπεδα ικανοτήτων ήταν όλες 
στατιστικά σημαντικές, με τιμές p ίσες ή σημαντικά κάτω από 0,05 μετά από ένα μαθητικό t-
test που συνέκρινε τα μέσα επίπεδα πριν και μετά την κατάρτιση (χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο 
"αντιστοιχισμένων ζευγαριών" που περιλάμβανε 161 εκπαιδευτικούς). 

• Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα επίπεδα ικανοτήτων καταγράφηκαν για την ικανότητα 
"αυτοπεποίθηση" (μέση συνολική αύξηση 20%), την ικανότητα "διαπολιτισμική επικοινωνία" 
(μέση συνολική αύξηση 19%) και την ικανότητα "συναισθηματική αυτογνωσία" (μέση συνολική 
αύξηση 18%). 

• Οι μικρότερες αυξήσεις στα επίπεδα ικανοτήτων καταγράφηκαν για την ικανότητα 
"διεκδικητικότητα" (μέση συνολική αύξηση 12%) και την ικανότητα "ενσυναίσθηση" (μέση 
συνολική αύξηση 10%). 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, παρόλο που οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί βελτίωσαν 
σημαντικά τις γνώσεις και την κατανόησή τους στους τρεις τομείς ικανοτήτων του προγράμματος 
κατάρτισης Teacher+ ως αποτέλεσμα του προγράμματος κατάρτισης, η ικανότητά τους να 
εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις και την κατανόηση στη διδακτική πράξη αυξήθηκε ακόμη 
περισσότερο - κατά 15% συνολικά σε σύγκριση με 13%. Αυτό υποστηρίζει τον ισχυρισμό ότι το 
πρόγραμμα Teacher+ έχει τη δυνατότητα να αλλάξει θετικά τις διδακτικές συμπεριφορές και, ως 
εκ τούτου, τα αποτελέσματα. 
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Όταν οι γνώσεις και η κατανόηση συνδυάζονται με την εφαρμογή στη διδακτική πράξη, η ανάλυση 
ενισχύει την εικόνα θετικών αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, 
το οποίο συγκρίνει τις συνολικές βαθμολογίες των εκπαιδευτικών (συνδυάζοντας και τις 9 
ικανότητες) πριν και μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

Σχήμα 7: Συνδυασμένες μέσες βαθμολογίες ικανοτήτων των εκπαιδευτικών πριν και μετά την 
κατάρτιση 

 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, η μέση συνολική βαθμολογία ικανοτήτων, που συνδυάζει τη γνώση 
και την κατανόηση με την εφαρμογή στη διδακτική πράξη και για τις εννέα ικανότητες του 
Teacher+, αυξήθηκε από 68 σε 78 μετά την κατάρτιση - αύξηση 15%. 

Καταγράφηκαν ορισμένες διαφορές στα αποτελέσματα της κατάρτισης μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών, όπως δείχνει ο Πίνακας 3. 

 

 ES EL IT 
ΗΝΩΜΈΝΟ 
ΒΑΣΊΛΕΙΟ 

Όλα 

μέσος όρος βαθμολογίας 
pre-test 

3.7 4.0 3.6 3.4 3.8 

μέσος όρος βαθμολογίας 
μετά το post-test 

4.4 4.4 4.0 4.4 4.3 

% μεταβολή μέση 
βαθμολογία 

20.3 9.4 11.8 29.0 13.7 

μέσος όρος συνολικής 
βαθμολογίας προ-τεστ 

65.4 73.2 65.2 62.0 68.2 

μέσος όρος βαθμολογίας 
tot μετά το post-test 

79.0 79.0 72.4 80.0 77.6 

% μεταβολή μέση 
συνολική βαθμολογία 

20.8 8.0 11.0 29.0 13.8 

Πίνακας 3: Σύγκριση χωρών, αποτελέσματα κατάρτισης 
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Όπως δείχνει ο Πίνακας 3, οι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα κατέγραψαν το υψηλότερο μέσο 
επίπεδο ικανοτήτων - πρόκειται για τον μέσο όρο και των 9 ικανοτήτων - πριν από την έναρξη του 
προγράμματος κατάρτισης, ενώ οι εκπαιδευτικοί από το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν το 
χαμηλότερο επίπεδο. Στη συνέχεια, όλοι οι εκπαιδευτικοί βελτίωσαν το συνολικό επίπεδο 
ικανοτήτων τους ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα κατάρτισης, με τους 
εκπαιδευτικούς του Ηνωμένου Βασιλείου να καταγράφουν τη μεγαλύτερη μέση βελτίωση. Το 
μοτίβο αυτό είναι το ίδιο όταν συγκρίνονται τα συνολικά επίπεδα ικανοτήτων - συνδυάζοντας τις 
μέσες βαθμολογίες και στις 9 ικανότητες - με τους εκπαιδευτικούς του Ηνωμένου Βασιλείου να 
καταγράφουν τη μεγαλύτερη βελτίωση. Αυτό υποδηλώνει ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Teacher+ είναι αποτελεσματικό στο να "ενισχύει" τις ικανότητες από μια βάση χαμηλότερη από 
το μέσο όρο. 

Τα θετικά αποτελέσματα που εντοπίστηκαν μέσω της έρευνας για τους εκπαιδευτικούς 
ενισχύονται από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με τους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Συνολικά, οι ερωτηθέντες 
εξέφρασαν ισχυρή υποστήριξη για τη χρησιμότητα, τη χρηστικότητα και την πληρότητα του 
προγράμματος κατάρτισης, καθώς και θετικά σχόλια για τις εμπειρίες κατάρτισης, όπως δείχνουν 
τα ακόλουθα αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεντεύξεων: 

"Στους περισσότερους από αυτούς άρεσε, τους άρεσε ότι ήταν αυτορυθμιζόμενο, 
θεώρησαν ότι υπήρχαν εξαιρετικοί πόροι και σύνδεσμοι και ότι τους βοήθησε να 
διευρύνουν τις απόψεις τους - οπότε μας άρεσε πολύ αυτό και οι προσωπικές συνεδρίες 
για να το συζητήσουμε. " (Ηνωμένο Βασίλειο, εκπαιδευτής μαθημάτων) 

"Μου άρεσε πολύ το μάθημα, γιατί το βρήκα απόλυτα σύμφωνο με κάποιες από τις 
διδασκαλίες των επίσημων μαθημάτων κατάρτισης δασκάλων. Επιπλέον, προσφέρει 
πολλές βιβλιογραφικές αναφορές! Εν ολίγοις, ήταν απόλυτη αρμονία. Βρήκα πολύ 
αποτελεσματική την υποδιαίρεση σε μαθήματα και το κουίζ ενίσχυσης στο τέλος κάθε 
μαθήματος".  (IT, συμμετέχων εκπαιδευτικός) 

"Βρήκα το μάθημα πολύ κατάλληλο και ενδιαφέρον. Έμαθα για θέματα για τα οποία δεν 
είχα ακούσει στο πανεπιστήμιο και νομίζω ότι είναι θεμελιώδη, γι' αυτό είμαι πολύ 
ευγνώμων που δήλωσα συμμετοχή σε αυτό το μάθημα". (ES, συμμετέχων 
εκπαιδευτικός) 

 
Το "ταξίδι αλλαγής" του Teacher+ 

Επιστρέφοντας στο σημείο εκκίνησης της αξιολόγησης - τη "Θεωρία της Αλλαγής" του Teacher+, 
τι μας λένε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σχετικά με το πόσο μακριά έχει φτάσει το έργο στο 
"ταξίδι της αλλαγής"; Όπως σημειώθηκε παραπάνω στην ενότητα "μεθοδολογία αξιολόγησης", 
για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει να εξετάσουμε τον "πρωταρχικό μηχανισμό" που 
στηρίζει τη Θεωρία Αλλαγής του έργου και, ειδικότερα, να κρίνουμε, με βάση τα στοιχεία της 
αξιολόγησης, κατά πόσον οι "πόροι" που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του 
Teacher+ είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της "λογικής" των συμμετεχόντων, η οποία με τη 
σειρά της οδήγησε σε αλλαγές στις συμπεριφορές και τις δομές.  

Ο "πρωταρχικός μηχανισμός" του Teacher+ συνοψίζεται στο πλαίσιο που ακολουθεί. 

 

Δάσκαλος+ 'Πρωτογενής μηχανισμός' 

Οι δάσκαλοι των σχολείων σε όλη την Ευρώπη έρχονται τακτικά αντιμέτωποι με ζητήματα - 
τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης - σχετικά με την προκλητική, ακατάλληλη, συγκρουσιακή 
και διασπαστική συμπεριφορά. Τα ζητήματα αυτά προσθέτουν στο άγχος που αντιμετωπίζουν 
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οι εκπαιδευτικοί και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη διδακτική τους πρακτική. Αυτός ο αρνητικός 
αντίκτυπος με τη σειρά του επηρεάζει τελικά τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών τους 
λόγω παραγόντων όπως η έκθεση των μαθητών σε αρνητικά πρότυπα και συμπεριφορές, οι 
αγχωτικές επιπτώσεις στη σχολική ατμόσφαιρα και η εκτροπή χρόνου από τη διδασκαλία για 
την επίλυση προβλημάτων. Οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν επαρκείς ικανότητες σε βασικούς 
τομείς "ήπιων δεξιοτήτων" για να διαχειριστούν αποτελεσματικά αυτά τα ζητήματα και τις 
προκλήσεις. Εάν συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτών 
των ζητημάτων και προκλήσεων, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται και ποιοι είναι οι πιο 
αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισής τους, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο 
ικανοτήτων που θα δείχνει τι πρέπει να μάθουν οι εκπαιδευτικοί για να διαχειριστούν πιο 
αποτελεσματικά αυτά τα "περιστατικά άγχους". Αυτό το πλαίσιο ικανοτήτων μπορεί στη 
συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που να 
ταιριάζει όχι μόνο στις ανάγκες των εκπαιδευτικών για τις σωστές ικανότητες για την 
αντιμετώπιση των περιστατικών άγχους που είναι πιθανό να εμφανιστούν, αλλά και στην 
εργασία και τον τρόπο ζωής τους - συμπεριλαμβανομένων των χρονικών πιέσεων που 
υφίστανται και της υποστήριξής τους ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις νέες δεξιότητες 
σε πραγματικές καταστάσεις διδασκαλίας. Μέσω της συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα 
κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται και την 
ικανότητα να προσαρμόζουν τη διδακτική τους πρακτική ώστε να διαχειρίζονται τα περιστατικά 
άγχους. Μακροπρόθεσμα, αναπτύσσεται μια βασική βάση εκπαιδευτικών που έχουν 
εκπαιδευτεί στις διαπροσωπικές δεξιότητες, στη διαχείριση συγκρούσεων και στις ηγετικές 
ικανότητες, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε καλύτερη διδασκαλία, καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα για τους μαθητές και βελτιωμένη ποιότητα διδασκαλίας εντός του σχολικού 
ιδρύματος σε όλη την Ευρώπη. 

 
Ο Πίνακας 4 αναλύει τα συστατικά μέρη αυτού του πρωτογενούς μηχανισμού, καθορίζει τις 
απαιτήσεις που απαιτούνται για την απόδειξη της λειτουργίας τους και εξετάζει τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν κάθε συστατικό στοιχείο.  

 

Στοιχείο Απαιτήσεις Υποστηρικτικά στοιχεία 

Παρουσίαση του 
προβλήματος 

Αποδεικτικά στοιχεία για την 
εκτεταμένη εμφάνιση κρίσιμων 
περιστατικών στα σχολεία που 
οδηγούν σε άγχος 

92 εκπαιδευτικοί, μαθητές, 
γονείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι 
συμμετέχουν σε συνεργατική 
έρευνα. Εντοπίστηκαν 51 
διαφορετικά "κρίσιμα 
περιστατικά" που 
αποκαλύπτουν το άγχος 
ρουτίνας στο διδακτικό 
περιβάλλον 

Πόροι Πραγματοποιούμενες 
δραστηριότητες που παράγουν 
πόρους που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών για καλύτερη 
διαχείριση των καταστάσεων 
άγχους 

Δημιουργήθηκε πλαίσιο 
ικανοτήτων βασισμένο σε 
στοιχεία που καλύπτει 3 
βασικούς τομείς ικανοτήτων, οι 
οποίοι αντιστοιχούν στα κρίσιμα 
περιστατικά: διαπροσωπικές 
δεξιότητες, διαχείριση 
συγκρούσεων, χειρισμός 
σχέσεων. Ανάπτυξη 
διαδικτυακού εκπαιδευτικού 
προγράμματος που 
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Στοιχείο Απαιτήσεις Υποστηρικτικά στοιχεία 

αντιστοιχίζεται στο πλαίσιο 
ικανοτήτων και χρησιμοποιεί 
"μικρομάθηση" για την 
αντιμετώπιση των χρονικών 
περιορισμών των 
εκπαιδευτικών και διαδραστικό 
παιχνίδι που προσομοιώνει 
πραγματικά περιστατικά άγχους 
που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν οι 
εκπαιδευτικοί. 

Συμμετοχή της ομάδας 
στόχου 

300 εκπαιδευτικοί εγγράφονται 
στο μάθημα 

494 εκπαιδευτικοί εγγράφηκαν 
στο μάθημα 

Άμεσα αποτελέσματα Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
αυξάνουν την ευαισθητοποίησή 
τους σχετικά με τα περιστατικά 
άγχους στο σχολείο. Οι 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
αποκτούν δεξιότητες για τη 
διαχείριση των περιστατικών 
άγχους 

Και στις εννέα ικανότητες, οι 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
βελτίωσαν τα επίπεδα 
ικανοτήτων τους όσον αφορά 
τις γνώσεις και την κατανόηση 
μετά τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα κατάρτισης 
Teacher+. Αυτές οι αυξήσεις 
στα επίπεδα ικανοτήτων ήταν 
όλες στατιστικά σημαντικές 

Ενδιάμεσα 
αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
αυξάνουν την ικανότητά τους 
να εφαρμόζουν ικανότητες 
διαχείρισης περιστατικών 
άγχους στην πρακτική τους. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
βελτίωσαν την ικανότητά τους 
να εφαρμόζουν τις ικανότητες 
του Teacher+ στη διδακτική 
πράξη κατά 15% συνολικά.  

Επιπτώσεις Μακροπρόθεσμα, οι αυξημένες 
διαπροσωπικές δεξιότητες, οι 
δεξιότητες διαχείρισης 
συγκρούσεων και οι ηγετικές 
ικανότητες οδηγούν σε 
καλύτερη διδασκαλία, καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα για 
τους μαθητές και βελτιωμένη 
ποιότητα διδασκαλίας εντός του 
σχολικού ιδρύματος σε όλη την 
Ευρώπη. 

806 συμμετέχοντες σε 
εκδηλώσεις πολλαπλασιαστών 
του προγράμματος Teacher+ 
διαδίδουν τη μάθηση από το 
πρόγραμμα και υποστηρίζουν 
την κλιμάκωση και την 
εξάπλωση. 

Πίνακας 4: Ανάλυση πρωτογενούς μηχανισμού Teacher+ 
 

Όπως δείχνει ο Πίνακας 4, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτός ο "πρωταρχικός μηχανισμός" 
ισχύει. 
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Όσον αφορά το "παρουσιαζόμενο πρόβλημα" που στοχεύει να αντιμετωπίσει το Teacher+, η 
ερευνητική φάση του Teacher+ περιελάμβανε εκτεταμένη συμμετοχική έρευνα με τέσσερις 
βασικές ομάδες χρηστών: εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 
(π.χ. διευθυντές σχολείων) για να διερευνηθεί η κεντρική υπόθεση - και το "παρουσιαζόμενο 
πρόβλημα" του έργου: ότι η διαχείριση των σχέσεων, της επικοινωνίας και των συγκρούσεων 
αποτελεί σημαντική αιτία άγχους των εκπαιδευτικών.  

 Η έρευνα αυτή και τα αποτελέσματά της παρουσιάζονται λεπτομερώς στο Teacher+ IO1-1: 
Έκθεση σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Ένας βασικός στόχος της έρευνας 
αυτής ήταν να προσδιοριστούν τα "κρίσιμα περιστατικά" που οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να 
αντιμετωπίσουν στην καθημερινή τους πρακτική. Η έρευνα περιελάμβανε ομάδες εστίασης με 64 
εκπαιδευτικούς και συνεντεύξεις με 28 μαθητές, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους. Αυτές οι 
ομάδες εστίασης και οι συνεντεύξεις συνεργάστηκαν με τις ομάδες χρηστών για να 
προσδιορίσουν τα βασικά περιστατικά που λαμβάνουν χώρα γύρω από τις συγκρούσεις, την 
επικοινωνία και τις σχέσεις, το πού λαμβάνουν χώρα, ποιος εμπλέκεται, τι συνέβη, τις ενέργειες 
που έγιναν για την επίλυση του περιστατικού, τα συναισθήματα που συνδέονται με το περιστατικό 
και πώς θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί καλύτερα. Από την έρευνα αυτή εντοπίστηκαν και 
αναλύθηκαν περισσότερα από 51 διαφορετικά "κρίσιμα περιστατικά" που σχετίζονται με 
καταστάσεις άγχους. Η ανάλυση έδειξε ότι αυτές οι καταστάσεις άγχους αποτελούν ένα 
συνηθισμένο μέρος της καθημερινής διδακτικής πρακτικής. Δημιουργούν δύσκολες και 
στρεσογόνες καταστάσεις τις οποίες οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν και 
απαιτούν δεξιότητες - κυρίως στους τρεις τομείς της διαπροσωπικής επικοινωνίας, της διαχείρισης 
συγκρούσεων και της ηγεσίας και συνεργασίας - τις οποίες οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 
διαθέτουν στο επίπεδο που χρειάζονται.  

Συνεπώς, τα στοιχεία υποστηρίζουν την κεντρική πρόταση και το πρόβλημα που προσδιορίζεται 
στη θεωρία αλλαγής του Teacher+. Αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα οδήγησαν στην παραγωγή 
ενός πλαισίου ικανοτήτων και μιας παιδαγωγικής προσέγγισης που καλύπτει τρεις βασικούς 
τομείς ικανοτήτων, οι οποίοι αντιστοιχούν στα κρίσιμα περιστατικά: διαπροσωπικές δεξιότητες, 
διαχείριση συγκρούσεων, χειρισμός σχέσεων. Αναπτύχθηκε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που αντιστοιχίζεται στο πλαίσιο ικανοτήτων και χρησιμοποιεί "μικρομάθηση" για την 
αντιμετώπιση των χρονικών περιορισμών των εκπαιδευτικών και διαδραστικό παιχνίδι που 
προσομοιώνει πραγματικά περιστατικά άγχους που οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να 
αντιμετωπίσουν στην καθημερινή πρακτική. Στο πρόγραμμα εγγράφηκαν 494 εκπαιδευτικοί και 
πάνω από το 60% ολοκλήρωσαν τουλάχιστον το 70% ή περισσότερο του προγράμματος.  Τα 
στοιχεία της αξιολόγησης δείχνουν ότι και στις εννέα ικανότητες του Teacher+, οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί βελτίωσαν τα επίπεδα ικανοτήτων τους όσον αφορά τις γνώσεις και την κατανόηση 
μετά τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Teacher+. Αυτές οι αυξήσεις στα επίπεδα 
ικανοτήτων ήταν όλες στατιστικά σημαντικές. Με τη σειρά τους, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
βελτίωσαν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τις ικανότητες Teacher+ στη διδακτική τους 
πρακτική κατά 15% συνολικά. Φαίνεται, επομένως, ότι το Teacher+ έχει προχωρήσει σημαντικά 
στο "ταξίδι της αλλαγής". Η δέσμη τεκμηριωμένων διαπροσωπικών δεξιοτήτων, διαχείρισης 
συγκρούσεων και διαχείρισης σχέσεων ενσωματωμένη σε ένα καινοτόμο διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη χρήση "μικρομάθησης" και διαδραστικών παιχνιδιών - οι "πόροι" 
του έργου - οδήγησε σε σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αύξηση της κατανόησης, της 
ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων και, στη συνέχεια, οδήγησε σε βελτιωμένη ικανότητα 
εφαρμογής αυτών των κατανοήσεων και δεξιοτήτων στη διδακτική πράξη. Αν και δεν είναι 
δυνατόν στο χρονικό πλαίσιο του έργου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις αυτής της βελτιωμένης 
πρακτικής στην ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε μακρο-επίπεδο, οι ενδείξεις είναι 
ότι το Teacher+, μέσω των δραστηριοτήτων διάδοσης, έχει τη δυνατότητα να θέσει τα θεμέλια για 
την υποστήριξη μεγάλης κλίμακας βελτιώσεων στην ποιότητα της διδασκαλίας εντός του σχολικού 
θεσμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
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Συνέπειες για την ανάπτυξη εργαστηρίων ήπιων δεξιοτήτων 

Η βασική επίπτωση αυτών των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για τον στόχο του Teacher+, 
δηλαδή την προώθηση της ανάπτυξης εργαστηρίων ήπιων δεξιοτήτων για την περαιτέρω 
προώθηση της επέκτασης και της εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης, είναι ότι η 
αξιολόγηση έδειξε την υποστήριξη αυτών των εργαστηρίων. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για 
αύξηση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, της διαχείρισης συγκρούσεων και 
των ικανοτήτων χειρισμού σχέσεων. Υπάρχει προφανώς ζήτηση στο επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη που μπορεί να υποστηρίξει την απόκτηση 
αυτών των ικανοτήτων και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το μοντέλο κατάρτισης Teacher+ 
λειτουργεί. Στην επόμενη ενότητα εξετάζουμε τα στοιχεία σχετικά με την ανάγκη για τα ίδια τα 
Εργαστήρια Ήπιων Δεξιοτήτων και τη μορφή που θα μπορούσαν να έχουν.  

 

1.5 Βασικά ευρήματα από τη συμμετοχική έρευνα με τους εκπαιδευτικούς 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην ενότητα 1.4, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε συμμετοχική 
έρευνα με στόχο τη "συν-δημιουργία" ενός σχεδίου για τα προτεινόμενα εργαστήρια ήπιων 
δεξιοτήτων. Η έρευνα συνδύασε μια έρευνα (57 ερωτηθέντες) με μια ομάδα εστίασης (22 
συμμετέχοντες) και δομημένες συνεντεύξεις (5). 

Η έρευνα για τους εκπαιδευτικούς επικεντρώθηκε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Εάν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα Εργαστήρια Ήπιων Δεξιοτήτων είναι καλή ιδέα 

• Ποια μορφή πρέπει να έχουν τα εργαστήρια 

• Εάν τα σχολεία των ερωτηθέντων θα ήταν πιθανό να φιλοξενήσουν ένα εργαστήριο 

• Τι είδους υποστήριξη θα χρειαστεί για τη λειτουργία του εργαστηρίου 

• Κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί θα ήταν πρόθυμοι να υποστηρίξουν τις λειτουργίες του 
εργαστηρίου συνεισφέροντας τις δικές τους εμπειρίες διαχείρισης των προκλήσεων. 

Τα διαγράμματα 8 και 9 δείχνουν την έκταση της ζήτησης από τους εκπαιδευτικούς για τα 
εργαστήρια ήπιων δεξιοτήτων. 

 

                  
Σχήμα 8: Είναι καλή ιδέα ένα εργαστήριο  
κοινωνικών δεξιοτήτων;                                   Σχήμα 9: Εάν το εργαστήριο 
φιλοξενείται 
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ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΣΕ ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΊΟ ΣΑΣ ΈΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ 
ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ 
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 8, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην έρευνα έδειξαν ομόφωνη 
υποστήριξη για την ιδέα ενός εργαστηρίου κοινωνικών δεξιοτήτων, με 96% να υποστηρίζει την 
ιδέα και 4% να απαντά "δεν γνωρίζω". Ωστόσο, παρόλο που κανένας από τους ερωτηθέντες δεν 
δήλωσε ότι το σχολείο του δεν θα φιλοξενούσε εργαστήριο, σχεδόν το 90% δεν ήταν σίγουρο, 
κυρίως λόγω του ερωτήματος ποιος θα πλήρωνε για τις υπηρεσίες του εργαστηρίου. Τα Σχήματα 
10 και 11 δείχνουν πώς οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα βλέπουν τη μορφή που 
πρέπει να έχουν τα Εργαστήρια Ήπιων Δεξιοτήτων και πώς πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες 
τους.  

 

               
Εικόνα 10: Μορφή που πρέπει να πάρουν τα εργαστήρια  ικόνα 11: Επιλογές 
παράδοσης 
 

Όπως δείχνει το Σχήμα 10, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 
πιστεύει ότι το εργαστήριο θα πρέπει να έχει τη μορφή ενός συνδυασμού φυσικών υποδομών - 
δηλαδή να καταλαμβάνει μια γεωγραφική θέση - και διαδικτυακών υπηρεσιών υποστήριξης. 
Όπως δείχνει το Σχήμα 11, οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών του εργαστηρίου ποικίλλουν. Ενώ το 10% πίστευε ότι τα εργαστήρια θα έπρεπε να 
υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς εξ αποστάσεως, ως αυτόνομους εκπαιδευόμενους, λίγο 
περισσότερο από το ένα τέταρτο πίστευε ότι οι υπηρεσίες των εργαστηρίων θα έπρεπε να 
παρέχονται μέσω μιας σχολικής μονάδας- ένα παρόμοιο ποσοστό πίστευε ότι θα έπρεπε να 
παρέχονται μέσω ενός τοπικού οργανισμού εκπαίδευσης ή μέσω ενός πανευρωπαϊκού 
οργανισμού, και το 15% μέσω ενός εθνικού οργανισμού. 

Τα Σχήματα 12 και 13 δείχνουν τι είδους υποστήριξη πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 
στην έρευνα ότι θα χρειαστούν τα Εργαστήρια, καθώς και το βαθμό στον οποίο θα ήταν πρόθυμοι 
να συνεργαστούν για τη διεύρυνση της γνωστικής βάσης των Εργαστηρίων. 
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 Σχήμα 12: Απαιτούμενη εργαστηριακή υποστήριξη                      Σχήμα 13: Ανταλλαγή εμπειριών 
 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 12, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι τα 
εργαστήρια πρέπει να υποστηρίζονται σε δύο κύριους τομείς: παροχή δομών, συστημάτων και 
εργαλείων διαχείρισης και παροχή οικονομικής υποστήριξης. Μια σειρά από "άλλους" τομείς 
υποστήριξης αναφέρθηκαν επίσης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, με σημαντικότερο 
την παροχή τεχνολογικής υποστήριξης στα εργαστήρια.  Βασικό στοιχείο της έννοιας του 
Εργαστηρίου Ήπιων Δεξιοτήτων είναι η συμβολή των εκπαιδευτικών στην εξέλιξη των 
Εργαστηρίων ως "συν-αναπτυξιακών παραγόντων" της γνώσης, της μάθησης και της 
υποστήριξης. Η ιδέα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη μιας βάσης 
γνώσεων σχετικά με τα "περιστατικά άγχους και πώς να τα επιβιώσουν", μοιράζοντας τις δικές 
τους εμπειρίες. Όπως δείχνει το Σχήμα 13, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που 
συμμετείχαν στην έρευνα - 74% - δήλωσαν πρόθυμοι να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο.  

Τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίχθηκαν σε γενικές γραμμές από την ανάλυση της ομάδας 
εστίασης και των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με τους εκπαιδευτικούς. Οι 
συνεντεύξεις αυτές ακολούθησαν τη μορφή της έρευνας, θέτοντας ερωτήσεις σχετικά με την 
ανάγκη για τα εργαστήρια, τη μορφή που θα έπρεπε να έχουν, τις υπηρεσίες υποστήριξης που 
χρειάζονται και το κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί θα ήταν πρόθυμοι να συνεισφέρουν τις εμπειρίες 
τους.  Ζητήθηκε επίσης από τους ερωτηθέντες να επισημάνουν τις προκλήσεις για τη δημιουργία 
εργαστηρίων ήπιων δεξιοτήτων. Σύμφωνα με την έρευνα, το συντριπτικό μήνυμα από την ομάδα 
εστίασης και τις συνεντεύξεις ήταν ότι καταρχήν τα Εργαστήρια Ήπιων Δεξιοτήτων είναι μια καλή 
ιδέα. Ωστόσο, επισημάνθηκαν ορισμένες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν.  

Οι κύριες προκλήσεις που εντοπίστηκαν είναι οι εξής: η διοίκηση του σχολείου να υιοθετήσει την 
ιδέα και να την υποστηρίξει- η εξασφάλιση χρόνου και χώρου στη γραφειοκρατία και το 
χρονοδιάγραμμα του σχολείου για να μπορέσουν τα εργαστήρια να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά και η εξασφάλιση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές λειτουργίες του εργαστηρίου - καθώς και η υποστήριξη της 
πληροφορικής.  

Όπως προαναφέρθηκε, μια βασική πρόκληση που επισημάνθηκε από τους εκπαιδευτικούς είναι 
η οικονομική. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με 
το ποιος θα πληρώσει για το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των εργαστηρίων και 
ξεκαθάρισαν ότι η χρήση των εργαστηρίων θα πρέπει να είναι οικονομικά εγγυημένη, δηλαδή οι 
εκπαιδευτικοί δεν θα ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν το χρόνο τους (και να επωμιστούν το "κόστος 
ευκαιρίας") για να έχουν επαγγελματική ανάπτυξη μέσω των εργαστηρίων. 
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2. Εργαλειοθήκη για τη δυνατότητα μεταφοράς 

 

Εισαγωγή 

Σχετικά με το TEACHER+  

Το TEACHER+ - Ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση του 
επαγγελματισμού και των εκπαιδευτικών επιδόσεών τους και την υποστήριξη της οργανωτικής 
ευημερίας στο σχολείο" είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Erasmus+" της 
ΕΕ.  

Το Teacher+ στοχεύει να υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
ενισχύοντας τις ικανότητές τους στη διαπροσωπική επικοινωνία, τη διαχείριση συγκρούσεων και 
την ηγεσία, τη συνεργασία και τη διαχείριση σχέσεων μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
που συνδυάζει την ηλεκτρονική μάθηση, τη μικρομάθηση και τα παιχνίδια. Το πρόγραμμα 
εφαρμόστηκε πιλοτικά και δοκιμάστηκε με σχεδόν 500 εκπαιδευτικούς σε τέσσερις ευρωπαϊκές 
χώρες.  

Η παρούσα εργαλειοθήκη αξιοποιεί τα αποτελέσματα και τις γνώσεις από την αξιολόγηση της 
πιλοτικής εφαρμογής και των δοκιμών του προγράμματος, καθώς και την έρευνα που διεξήχθη 
σχετικά με τις ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στην αρχική φάση του 
έργου, για να καθορίσει τις πολιτικές και επιχειρησιακές συνθήκες υπό τις οποίες το μοντέλο 
Teacher+ θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω ευρωπαϊκών "εργαστηρίων ήπιων δεξιοτήτων". 

 

Σχετικά με αυτή την εργαλειοθήκη 

Το TEACHER+ Transferability Toolkit έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μελλοντικούς χρήστες του 
προγράμματος TEACHER+ να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και το 
περιεχόμενό του. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα "εγχειρίδιο χρήσης" για το πρόγραμμα 
TEACHER+ που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, διαδικασίες, εργαλεία και παραδείγματα 
πρακτικής για την υποστήριξη της επιτυχούς μεταφοράς και εφαρμογής του προγράμματος στο 
πλαίσιο των "Εργαστηρίων Ήπιων Δεξιοτήτων". 

Οι κύριοι στόχοι των Soft Skills Laboratories είναι: 

• να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, 

• να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να επιμορφωθούν οι ίδιοι 
χρησιμοποιώντας εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί μέσω του έργου TEACHER+, 

• να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με κρίσιμα περιστατικά και τη δημιουργία 
κοινών λύσεων για την καλύτερη διαχείριση αυτών των κρίσιμων περιστατικών, 

• να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών πόρων από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, 

• να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να γίνουν μέλη δικτύων εκτός των σχολείων τους, 
συμμετέχοντας και ανταλλάσσοντας πληροφορίες μέσω τοπικών, ενδοσχολικών ομάδων 
και 

• να επεκτείνει την επιγραμμική δραστηριότητα κατάρτισης στο διαδίκτυο ώστε να 
περιλαμβάνει σεμινάρια και εκδηλώσεις κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο σε τοπικό 
επίπεδο. 
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Σε ποιους απευθύνεται η εργαλειοθήκη 

Η εργαλειοθήκη προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από: 

• Φορείς χάραξης πολιτικής 

• φορείς του δημόσιου τομέα, για παράδειγμα φορείς της περιφερειακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης που είναι υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης 

• Εκπαιδευτικοί που θέλουν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Τι είναι η εργαλειοθήκη 

Η εργαλειοθήκη αποσκοπεί στην υποστήριξη της δημιουργίας "εργαστηρίων ήπιων δεξιοτήτων" 
που θα παρέχουν υπηρεσίες για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι 
χρήστες της εργαλειοθήκης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διευθυντές σχολείων, οι οποίοι θα 
ήθελαν να δημιουργήσουν μια "μονάδα ήπιων δεξιοτήτων" στο σχολείο τους, εκπροσώπους 
τοπικών εκπαιδευτικών οργανισμών που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τοπικούς ή 
περιφερειακούς "κόμβους δεξιοτήτων" για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.  

Το Teacher+ έχει μια συγκεκριμένη "Θεωρία Αλλαγής". Στόχος του είναι να αλλάξει μια κατάσταση 
που είναι ενδημική σε όλα τα σχολεία σε όλη την Ευρώπη - το άγχος που προκαλείται στους 
εκπαιδευτικούς από τη διασπαστική και συγκρουσιακή συμπεριφορά των μαθητών, των γονέων 
και των συναδέλφων. Η αλλαγή αυτή απαιτεί την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να 
αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού σχέσεων, διαχείρισης συγκρούσεων, ηγεσίας και συνεργασίας. 
Το Teacher+ παρέχει αυτές τις δεξιότητες μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής 
ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς. Στόχος της εργαλειοθήκης είναι να βοηθήσει όσους θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση TEACHER+ για να κάνουν το δικό τους ταξίδι αλλαγής. Τους 
βοηθά να προσαρμόσουν την "ιστορία" του προγράμματος TEACHER+ στη δική τους ιστορία.  

Όμως, όπως σε κάθε ταξίδι - από τον Πόλεμο των Άστρων μέχρι τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, 
από τον Μπάτμαν μέχρι τον Μπάμπι - ο ήρωας της ιστορίας (ή αλλιώς ο χρήστης της 
εργαλειοθήκης) συναντά προκλήσεις και εμπόδια στο δρόμο που πρέπει να ξεπεράσει - 
αλλάζοντας τον προορισμό του ταξιδιού, αλλάζοντας τη διαδρομή, βρίσκοντας εργαλεία για να 
ξεπεράσει ένα πρόβλημα, και ούτω καθεξής. 

Η Εργαλειοθήκη βοηθά τον ήρωα να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και να φτάσει με επιτυχία στον 
προορισμό του με: 

• επισημαίνοντας τις παγίδες και τα τέρατα που μπορεί να παραμονεύουν στην πορεία 

• παροχή συμβουλών για το πώς να τις ξεπεράσουν 

• παροχή εργαλείων για την αντιμετώπισή τους 

• δείχνοντας παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο για το πώς άλλοι άνθρωποι έφτασαν με 
επιτυχία στον προορισμό τους. 

 

Δομή και περιεχόμενο της εργαλειοθήκης 

Η Εργαλειοθήκη είναι ουσιαστικά ένα Εγχειρίδιο (User Manual) που καθοδηγεί τον χρήστη μέσα 
από τα "Δέκα Βήματα" που απαιτούνται για την επιτυχή μεταφορά του μοντέλου Soft Skills Lab - 
και του εκπαιδευτικού προγράμματος TEACHER+ - στο δικό του πλαίσιο. Η δομή του Εγχειριδίου 
ακολουθεί μια διαδικασία που βασίζεται στα "Δέκα βήματα για τη δυνατότητα μεταφοράς", όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Τα βήματα αυτά είναι αυτά που απαιτούνται για να σας 
βοηθήσουν να αναπτύξετε ένα Εργαστήριο Ήπιων Δεξιοτήτων και να προσαρμόσετε και να 
μεταφέρετε το πρόγραμμα κατάρτισης TEACHER+ ώστε να ταιριάζει στο πλαίσιο και τις ανάγκες 
αυτού του Εργαστηρίου.  
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Δέκα βήματα για τη μεταφερσιμότητα 

 

Κάθε βήμα περιλαμβάνει μια "πρωταρχική εργασία", η οποία με τη σειρά της συνδέεται με 
δραστηριότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Για την υποστήριξη των 
χρηστών της εργαλειοθήκης στην ολοκλήρωση της εργασίας κάθε βήμα παρέχει:  

• κατευθυντήριες αρχές για την εκτέλεση του έργου 

• έναν κατάλογο ελέγχου των δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελεστούν 

• παγίδες και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων 
παραδειγμάτων καλής πρακτικής για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και των 
δραστηριοτήτων 

• κατάλογο των πόρων (από το φάκελο "Πόροι" στον ιστότοπο) για την υποστήριξη της 
εργασίας και των δραστηριοτήτων 

  

Step 1
• TEACHER+ Programme familiarisation

Step 2
Understanding teacher needs

Step 3
• Identifying key stakeholders and roles

Step 4
• Designing the Soft Skills Lab

Step 5
• Implementation planning

Step 6
• Lab and training programme delivery

Step 7
• Getting teachers and stakeholders involved

Step 8 • Paying for the Lab

Step 9
• Evaluating and Learning from practice

Step 10
• Replication & sustainability
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Κάθε βήμα περιγράφεται παρακάτω στις ακόλουθες ενότητες. 

 

Βήμα 1: Εξοικείωση με το πρόγραμμα TEACHER+  

 

Πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος 

Το πρωταρχικό καθήκον του Βήματος 1 είναι να εξοικειωθείτε με το πρόγραμμα TEACHER+ και 
τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει, ώστε να μπορείτε στη συνέχεια να πάρετε 
αποφάσεις σχετικά με το ποια από αυτά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
και πώς πρέπει να τα προσαρμόσετε σε ένα Εργαστήριο Ήπιων Δεξιοτήτων και στους 
εκπαιδευτικούς που στοχεύει να υποστηρίξει. 

 

Κατευθυντήριες αρχές 

• Βεβαιωθείτε ότι εσείς και οι αρμόδιοι άνθρωποι στον οργανισμό σας εξοικειωθείτε με το 
πρόγραμμα TEACHER+ και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στο 
πλαίσιο ενός Εργαστηρίου Ήπιων Δεξιοτήτων. 

• Να κατανοήσουν ότι το Εργαστήριο Ήπιων Δεξιοτήτων έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτο - η 
μεθοδολογία και τα εργαλεία του μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες διαφορετικών ειδών οργανισμών και ομάδων εκπαιδευτικών. 

• Διαβάστε το Course Tutorial και το Game Tutorial που παρέχονται στην ιστοσελίδα του 
TEACHER+, ώστε να ξέρετε πώς να εκτελέσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

• Περιηγηθείτε στο πρόγραμμα κατάρτισης και εξερευνήστε τον τρόπο λειτουργίας του  

 

Κατάλογος ελέγχου ενεργειών 

Διαβάστε τον οδηγό περιήγησης του προγράμματος TEACHER+ 
παρακάτω 

❑ 

Κατεβάστε και διαβάστε το TEACHER+ Course Tutorial και το Game 
Tutorial 

❑ 

Περιηγηθείτε διαδικτυακά στο πρόγραμμα κατάρτισης TEACHER+ ❑ 

Καταγράψτε τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που χρειάζεστε και τι πρέπει 
να προσαρμοστεί. 

❑ 

 

Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να τοποθετήσετε τον οργανισμό σας 

Ξεναγός του προγράμματος TEACHER+ 

Έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό ότι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων σε όλη την Ευρώπη έρχονται 
τακτικά αντιμέτωποι με ζητήματα - τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης - σχετικά με την προκλητική, 
ακατάλληλη, συγκρουσιακή και διασπαστική συμπεριφορά. Τα ζητήματα αυτά επιτείνουν το άγχος 
που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη διδακτική τους πρακτική.  
Για να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του μείζονος προβλήματος, το Teacher+ στοχεύει να 
υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενισχύοντας τις ικανότητές τους στη 
διαπροσωπική επικοινωνία, τη διαχείριση συγκρούσεων και την ηγεσία, τη συνεργασία και τη 
διαχείριση σχέσεων μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης. Όπως φαίνεται στο παρακάτω 
διάγραμμα, το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις κύριες συνιστώσες, οι οποίες 
αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοσυμπληρώνονται. 
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Δομή του προγράμματος TEACHER+ 

 

Οι τρεις συνιστώσες του προγράμματος είναι: 

• Το Πλαίσιο Ικανοτήτων Teacher+. 

• Το πρόγραμμα κατάρτισης TEACHER+. 

• Το διαδραστικό παιχνίδι Teacher+. 

 

Πλαίσιο ικανοτήτων Teacher+ 

Το πλαίσιο ικανοτήτων Teacher+ καθορίζει τις "ήπιες δεξιότητες" που πρέπει να διαθέτουν οι 
εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίζουν την προκλητική, ακατάλληλη, συγκρουσιακή και διασπαστική 
συμπεριφορά. Αναπτύχθηκε με τη χρήση ολοκληρωμένης έρευνας που συνδυάζει ανασκόπηση 
της κατάστασης της τεχνολογίας, ανάλυση των αναγκών των εκπαιδευτικών και μελέτες 
περιπτώσεων πλαισίων ικανοτήτων στην εκπαίδευση και σε συναφείς τομείς. 

 

         

 
3 περιοχές 

1. Διαπροσωπική επικοινωνία 

2. Διαχείριση συγκρούσεων 

3. Ηγεσία, συνεργασία και 
διαχείριση σχέσεων 

9 ικανότητες συνολικά 

Καθένα με παραδείγματα 
γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων 
και μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 

 

  

Competence
framework

Training
programme

Interactive
Game



 28 

Το πλαίσιο καθορίζει τρεις τομείς ικανοτήτων "υψηλού επιπέδου": 

• Περιοχή 1: Διαπροσωπική επικοινωνία - περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 
ανταλλάσσουν πληροφορίες, συναισθήματα και νοήματα μέσω λεκτικών και μη λεκτικών 
μηνυμάτων. Η διαπροσωπική επικοινωνία δεν αφορά μόνο το τι λέγεται και τι ακούγεται, αλλά 
και το πώς λέγεται, τη γλώσσα του σώματος που χρησιμοποιείται και την έκφραση του 
προσώπου που υιοθετείται. 

• Τομέας 2: Διαχείριση συγκρούσεων - είναι η ικανότητα εντοπισμού και χειρισμού συγκρούσεων 
με λογική, δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο και η χρήση τεχνικών που αποσκοπούν στη 
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των συγκρούσεων και στην ενίσχυση των θετικών 
αποτελεσμάτων για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

• Τομέας 3: Ηγεσία, συνεργασία και διαχείριση σχέσεων - μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα 
διαχείρισης και μετασχηματισμού συστημάτων. Στα σχολεία, όπως και σε κάθε οργανισμό, 
αναδεικνύονται ή ανατίθενται ηγέτες για να υποστηρίξουν τα μέλη του οργανισμού να 
συμβιβάσουν αντικρουόμενους ρόλους, να εφαρμόσουν κανόνες και διαδικασίες και να 
ανταποκριθούν δημιουργικά στις προκλήσεις και τις αλλαγές. 

Κάθε τομέας καλύπτει τρεις συγκεκριμένες ικανότητες.  

Το πλαίσιο ικανοτήτων περιγράφει τους τρεις τομείς ικανοτήτων, τις σχετικές ικανότητες και τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που συνδέονται με κάθε ικανότητα. Παρέχονται παραδείγματα για κάθε 
ικανότητα, τα οποία αναλύονται σε παραδείγματα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. 

Το πρόγραμμα Teacher+ περιλαμβάνει ένα εργαλείο που επιτρέπει στους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς να κάνουν ένα τεστ αυτοαξιολόγησης που τους δίνει μια εικόνα του επιπέδου τους 
σε κάθε ικανότητα. Αυτό μπορεί να γίνει πριν από την ένταξη και μετά την ολοκλήρωση της 
κατάρτισης. Τους βοηθά να αναδείξουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή της κατάρτισης στις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πριν και μετά την κατάρτιση, οι εκπαιδευτικοί - 
και τα σχολεία τους - μπορούν να έχουν μια ιδέα για το πόσο έχουν προχωρήσει στη βελτίωση 
των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.  

 

Πρόγραμμα κατάρτισης Teacher+ 

Το διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης αντιστοιχεί στο πλαίσιο ικανοτήτων του Teacher+. 
Παρέχει τρεις "Ενότητες" - που αντιστοιχούν στους τρεις τομείς ικανοτήτων Διαπροσωπική 
επικοινωνία, Διαχείριση συγκρούσεων και Ηγεσία, ενώ προηγείται μια εισαγωγική Ενότητα - 
"Βασικές αρχές" - που εισάγει τους εκπαιδευόμενους στο τοπίο της διαχείρισης συγκρούσεων και 
σχέσεων. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει τρεις τύπους μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες έχουν 
επιλεγεί για να ταιριάζουν στον τρόπο ζωής και εργασίας των εκπαιδευτικών και στις ανάγκες 
επαγγελματικής ανάπτυξής τους - ιδίως στην ανάγκη να μειωθεί ο χρόνος και οι πόροι που 
απαιτούνται για την εκμάθηση νέων πραγμάτων σε ένα ήδη γεμάτο σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. 
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει 
τρία είδη μεθόδων διδασκαλίας και 
πόρων: 

Μικρο-εκπαίδευση - παροχή γνώσεων 
μέσω σύντομων βίντεο (διάρκειας 3-5 
λεπτών) 

Podcasting - εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
σε μορφή ήχου 

Γραπτό κείμενο - "παραδοσιακό" 
περιεχόμενο που αντικατοπτρίζει τα 
podcast και τα βίντεο 

 

Η μικρο-εκπαίδευση είναι μια μέθοδος κατάρτισης που παρέχει γνώσεις στους εκπαιδευόμενους 
μέσω σύντομων βίντεο (διάρκειας 3-5 λεπτών). Κάθε βιντεοσκοπημένος πόρος στοχεύει στη 
διδασκαλία ενός μόνο μαθησιακού στοιχείου και η μάθηση μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη 
από τους χρήστες αμέσως στην καθημερινή τους πρακτική (εκπαίδευση just-in-time). Η 
μικροκατάρτιση είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο στην κατάρτιση επαγγελματιών που 
ασκούν δραστηριότητες σε επαφή με ανθρώπους (επαγγέλματα στους τομείς της κοινωνικής 
υγείας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων προσωπικής εξυπηρέτησης). 

Το podcasting (παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου σε μορφή ήχου) καθιστά δυνατή την 
αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων σε λειτουργία πολλαπλών εργασιών, όπου οι βοηθητικές 
δραστηριότητες δεν ενεργοποιούν άλλες περιοχές του εγκεφάλου (π.χ. τρέξιμο, κηπουρική, 
ερασιτεχνική εργασία, χειρωνακτική εργασία κ.λπ.). 

Το γραπτό κείμενο συμπληρώνει τη μικρο-εκπαίδευση και το podcasting παρέχοντας 
"παραδοσιακές" εκδόσεις κειμένου αυτών των πόρων.  

Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μάθησης "Moodle". Οι 
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και κλειδιά πρόσβασης. Πριν από την έναρξη του 
μαθήματος κάνουν το τεστ "αυτοαξιολόγησης" ικανοτήτων και στη συνέχεια είναι ελεύθεροι να 
προχωρήσουν στο μάθημα χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες πλοήγησης της πλατφόρμας.  

Οι τρεις διαφορετικοί τύποι περιεχομένου μαθημάτων συνδυάζονται μεταξύ τους με τη χρήση των 
"Moodle Books" - ενός πολυσέλιδου πόρου με μορφή βιβλίου και πίνακα περιεχομένων. Κάθε 
κεφάλαιο και υποκεφάλαιο περιέχει έναν μαθησιακό πόρο σε μορφή βίντεο ή/και podcast και 
κείμενο. Μόλις ολοκληρωθεί ένας πόρος, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να μεταβεί στην ενότητα 
"κουίζ", η οποία παρέχει μια αξιολόγηση των όσων έχει μάθει, μαζί με μια έκθεση αξιολόγησης 
και ανατροφοδότηση. Τα κουίζ αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας εξέλιξης στο μάθημα. 

  
  

  
 

 

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι δραστηριότητες μιας 
Ενότητας, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει ένα σήμα.  

Τα σήματα απονέμονται για κάθε ολοκληρωμένη 
Ενότητα. 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε δοκιμασίας Μονάδας, ο 
εκπαιδευόμενος λαμβάνει το σήμα Ολοκλήρωσης 
Μαθήματος. 



 30 

Διαδραστικό παιχνίδι Teacher+ 

Η προσέγγιση της μάθησης με βάση το παιχνίδι που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα Teacher+ 
βασίζεται στην έννοια της διδασκαλίας μέσω της επανάληψης, της αποτυχίας και της επίτευξης 
στόχων. Ακριβώς όπως στα βιντεοπαιχνίδια ο παίκτης ξεκινάει αργά και κερδίζει σε δεξιότητες 
μέχρι να είναι σε θέση να περιηγηθεί στα πιο δύσκολα επίπεδα, η μάθηση με βάση το παιχνίδι 
εφαρμόζει την ίδια έννοια στη διδασκαλία. Οι χρήστες πλοηγούνται μέσα στο παιχνίδι προς έναν 
στόχο, επιλέγοντας ενέργειες και βιώνοντας τις συνέπειες αυτών των ενεργειών. Μαθαίνουν 
ενεργά και εξασκούνται στον σωστό τρόπο που πρέπει να κάνουν τα πράγματα.  

Το διαδραστικό παιχνίδι χρησιμοποιείται κυρίως στο Teacher+ στη λειτουργία "αξιολόγηση". Στο 
τέλος κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας οι χρήστες ανακατευθύνονται στο διαδικτυακό παιχνίδι 
TEACHER+, το οποίο παρουσιάζει διάφορα σενάρια αλληλεπίδρασης που οι χρήστες πρέπει να 
επιλύσουν εφαρμόζοντας την κατάλληλη συμπεριφορά ή αντίδραση. Τα σενάρια αυτά βασίζονται 
σε λεπτομερείς έρευνες, συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης που διεξήχθησαν με εκπαιδευτικούς 
για να εντοπιστούν τα "περιστατικά άγχους" που συνήθως αντιμετωπίζουν στο σχολείο, πώς 
προκύπτουν αυτές οι καταστάσεις και ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να 
τα αντιμετωπίσουν. 

 

 
 

 

27 "σενάρια" παιχνιδιού. 

Το καθένα αντιπροσωπεύει ένα 
"περιστατικό άγχους" και την ιστορία του. 

Στον παίκτη παρουσιάζονται 3 λύσεις για 
την επίλυση του συμβάντος και του 
ζητείται να επιλέξει τη σωστή. 

Παρέχεται ανατροφοδότηση σχετικά με 
την επιλογή τους. 

Μπορείτε να κάνετε μια εικονική περιήγηση στο πρόγραμμα TEACHER+ δημιουργώντας έναν 
λογαριασμό στην πλατφόρμα μαθημάτων στη διεύθυνση http://training.teacherplus.eu.  

 
Παγίδες και πώς να τις ξεπεράσετε 

• Μην υποθέσετε ότι το TEACHER+ είναι η απάντηση σε όλες τις προσευχές σας. Το 
πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να είναι ευέλικτο. Παρέχει ένα πλαίσιο και εργαλεία για 
να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν τις ήπιες δεξιότητες που χρειάζονται για να 
διαχειρίζονται καλύτερα τα περιστατικά άγχους. Θα χρειαστεί να κάνετε σκληρή δουλειά για να 
βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τις ανάγκες των χρηστών σας και να προσαρμόσετε το πλαίσιο και 
τα εργαλεία ώστε να τους ταιριάζουν 

• Μην υποθέτετε ότι οι εκπαιδευτικοί θα υποδεχτούν το πρόγραμμα με ανοιχτές αγκάλες. Η 
αξιολόγηση των αναγκών μας δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μερικές φορές τα 
προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης με καχυποψία. Ανησυχούν ιδιαίτερα για το χρόνο 
και το "κόστος ευκαιρίας" που συνεπάγεται η απόσπαση χρόνου από τη μη επαγγελματική 
τους ζωή για προσωπική ανάπτυξη. Εναλλακτικά, τείνουν να πιστεύουν ότι τα ίδια τα σχολεία 
θα πρέπει να παρέχουν χρόνο επαγγελματικής ανάπτυξης και, αν χρειαστεί, να τους 
πληρώνουν γι' αυτό. Χρειάζεται χρόνος για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη και η δέσμευση των 
εκπαιδευτικών. Θα πρέπει να τους εμπλέξετε ως ενεργούς συν-συνεργάτες στη δημιουργία 
ενός Εργαστηρίου Ήπιων Δεξιοτήτων για τη διεξαγωγή του προγράμματος Teacher+.  
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• Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές και οι πλατφόρμες που επιλέγετε για την υλοποίηση του 
προγράμματος ταιριάζουν με τις συσκευές και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν συνήθως 
οι χρήστες σας σε καθημερινή βάση. Για παράδειγμα, η έρευνά μας δείχνει ότι οι νεότεροι 
εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούν το Snapchat και το Whatsapp για 
επικοινωνία παρά το Twitter. 

• Το πρόγραμμα είναι πιθανό να αποτύχει αν δεν δεσμευτούν οι εκπαιδευτικοί και οι βασικοί 
ενδιαφερόμενοι - ιδίως η διεύθυνση των σχολείων και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Αν δεν 
βρίσκεστε στη ζηλευτή θέση να έχετε πρόσβαση σε σημαντική χρηματοδότηση για να 
ξεκινήσετε το πρόγραμμα Soft Skills Lab από το μηδέν, θα πρέπει να βρείτε συνεργάτες που 
διαθέτουν τους πόρους που χρειάζεστε. Τα ζητήματα αυτά καλύπτονται παρακάτω στο Βήμα 
6. 

 
Πόροι 

• TEACHER+ IO1 - Καθορίζει το πλαίσιο ικανοτήτων για το TEACHER+ και παρέχει το 
περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης. 

• TEACHER+ IO2 - Παρέχει το διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι TEACHER+ 

• TEACHER+ Course Tutorial - δείχνει πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να περιηγηθείτε στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

• TEACHER+ Game Tutorial - δείχνει πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να πλοηγηθείτε στο 
διαδραστικό παιχνίδι. 
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Βήμα 2: Κατανόηση των αναγκών των εκπαιδευτικών 

 

Πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος 

Παρόλο που έχουμε ήδη μια ευρεία εικόνα των ειδών των κοινωνικών δεξιοτήτων που πρέπει να 
αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά άγχους, οι ανάγκες αυτές θα 
διαφέρουν από τόπο σε τόπο και από σχολείο σε σχολείο. Το πρωταρχικό καθήκον του Βήματος 
2 είναι επομένως να προσδιορίσετε τις συγκεκριμένες ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης της 
ομάδας-στόχου σας, ώστε να σχεδιάσετε καλύτερα το Εργαστήριο Ήπιων Δεξιοτήτων. 
Ειδικότερα, η εργασία αυτή αποσκοπεί στη διενέργεια αξιολόγησης των αναγκών των 
εκπαιδευτικών. 

 

Κατευθυντήριες αρχές 

▪ Ξεκαθαρίστε ποιοι είναι οι χρήστες-στόχοι του Εργαστηρίου και ποιες είναι οι ανάγκες 
τους. 

▪ Συγκρίνετε τις ανάγκες των χρηστών σας με αυτές που μπορεί να προσφέρει το 
πρόγραμμα TEACHER+.  

▪ Ανάπτυξη ενός οράματος για το Εργαστήριο Ήπιων Δεξιοτήτων που θα καθοδηγείται από 
τους χρήστες  

▪ Διασφαλίστε ότι το Εργαστήριο έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την ομάδα-στόχο των 
εκπαιδευτικών σας.  

 

Κατάλογος ελέγχου ενεργειών 

Κατηγοριοποίηση των ομάδων χρηστών του εργαστηρίου  ❑ 

Ανάλυση των αναγκών των χρηστών για τις ομάδες αυτές ❑ 

Καταγράψτε τα εργαλεία και τις υπηρεσίες του Teacher+ που χρειάζονται 
οι ομάδες και τι πρέπει να προσαρμοστεί. 

❑ 

 

Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών 

Πολιτιστικές ανιχνεύσεις (ανάλυση του κόσμου της ζωής) 

Οι πολιτισμικές ανιχνεύσεις χρησιμοποιούνται για τη βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου των 
χρηστών και για τη χαρτογράφηση των αναγκών τους στο πλαίσιο αυτό. Με ένα πολιτισμικό 
ανιχνευτή, οι συμμετέχοντες καταγράφουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις καθημερινές 
τους δραστηριότητες ή το περιβάλλον που θεωρούν σημαντική για αυτούς και που αντανακλά τη 
"βιωμένη εμπειρία" τους.  
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Οι πολιτιστικές εξετάσεις μπορεί να 
κυμαίνονται από τη συγγραφή 
ημερολογίου, τη λήψη 
φωτογραφιών, τη χρήση καρτ 
ποστάλ έως σημειωματάρια ή 
φωτογραφικές μηχανές για τη λήψη 
φωτογραφιών από σχετικές στιγμές 
της καθημερινής ζωής του χρήστη. Η 
ιδέα είναι να αποτυπωθεί η "βιωμένη 
εμπειρία" του χρήστη - για 
παράδειγμα, να καταγράψει ένας 
δάσκαλος ένα βίντεο από μια 
εβδομάδα της εργασιακής του ζωής 
στο σχολείο. 

Πηγή: Mattelmäki 2006 
 

Στο TEACHER+, μια συγκεκριμένη μορφή πολιτισμικής διερεύνησης που χρησιμοποιήσαμε 
βασίζεται στην "ανάλυση του κόσμου της ζωής". Στόχος της είναι η καταγραφή "περιγραφών των 
εμπειριών που βιώνουν οι άνθρωποι και του τρόπου με τον οποίο βιώνουν αυτά που βιώνουν" 
(Patton, 1990- Schutz and Luckmann, 1995). Η ανάλυση του κόσμου της ζωής είχε ως στόχο να 
απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήματα: Πώς είναι να αισθάνεσαι να είσαι δάσκαλος σε αυτόν 
τον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο; Ποια είναι τα πιο δύσκολα ζητήματα και προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο τους; Θα μπορούσε ένα "Εργαστήριο Ήπιων 
Δεξιοτήτων" να δώσει στους εκπαιδευτικούς περισσότερη φωνή και περισσότερη δύναμη για την 
επίλυση ορισμένων από τα προβλήματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά; Η 
ανάλυση του βιωματικού κόσμου στοχεύει στην καταγραφή αυτής της "βιωμένης εμπειρίας" με 
βάση πέντε δομές: 

• Κόσμος-ζωή. Αυτό εστιάζει στη βιωμένη εμπειρία των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
προκλητική συμπεριφορά. 

• Χρονικότητα. Επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί βιώνουν το χρόνο, 
τόσο από την άποψη της ευρύτερης ιστορικής τους θέσης (για παράδειγμα, πώς επηρεάζει τη 
συμπεριφορά των μαθητών το να είσαι εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα σε μια στιγμή κρίσης;) 
όσο και με την καθημερινή έννοια, ως μέρος της εμπειρίας του "κόσμου της ζωής" τους (για 
παράδειγμα, ποια γεγονότα είναι σημαντικά για τη δημιουργία εντάσεων στην τάξη;). 

• Χωρικότητα. Επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί κατανοούν τον κόσμο 
μέσω γεωγραφικών δομών και ορίων (για παράδειγμα, πώς ο τρόπος με τον οποίο 
κατασκευάζεται το σχολείο διαμορφώνει τις συμπεριφορές των μαθητών και των γονέων;). 

• Ενσάρκωση.  Αυτό εστιάζει στο σώμα και στον φυσικό χώρο στον οποίο λειτουργεί το σώμα.  
Από τη μία πλευρά, αναφέρεται στις ικανότητες του ανθρώπινου σώματος - για παράδειγμα 
πώς οι νέοι βιώνουν την "εικόνα του σώματος" και πώς αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά τους 
στην τάξη.  Από την άλλη, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούν 
"ενσώματες δεξιότητες" - για παράδειγμα πώς οι εκπαιδευτικοί αποκτούν "δεξιότητες 
διαχείρισης συγκρούσεων" αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις. 

• Δια-υποκειμενικότητα. Αυτό εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται ο καθημερινός, 
διυποκειμενικός κόσμος - για παράδειγμα, πώς οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 
και της διοίκησης επηρεάζουν την αίσθηση των εκπαιδευτικών ότι έχουν τον έλεγχο. 
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Ανεξάρτητα από τον τύπο της πολιτισμικής έρευνας που χρησιμοποιείται - ημερολόγιο, βίντεο ή 
ακόμη και μια διαδραστική ομάδα εστίασης - η συλλογή δεδομένων θα πρέπει να καλύπτει αυτά 
τα πέντε στοιχεία. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του πολιτισμικού ανιχνευτή θα είναι πολύ 
χρήσιμη για τον επακόλουθο εντοπισμό και την καταγραφή των βασικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών σε ένα εργαστήριο ήπιων δεξιοτήτων. 

Εργαστήριο συν-δημιουργίας 

Στόχος των εργαστηρίων συν-δημιουργίας είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ως ενεργών 
συνεργατών στην ανάπτυξη ενός Εργαστηρίου Ήπιων Δεξιοτήτων. Τα εργαστήρια αυτά δεν είναι 
απλώς ένας μηχανισμός ακρόασης των απόψεών τους. Σκοπός τους είναι να εμπλέξουν τους 
εκπαιδευτικούς ως ισότιμους εταίρους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εργαστηρίου.  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σχεδιάσετε και να οργανώσετε ένα εργαστήριο συνδημιουργίας για 
να διερευνήσετε και να εργαστείτε με τις ανάγκες των χρηστών. Αυτοί περιλαμβάνουν: 

• Χρήση post-it σημειώσεων και flip-charts 

• Παρουσίαση μιας οπτικής ιστορίας ιδεών για το εργαστήριο που μπορούν στη συνέχεια να 
εξεταστούν από κοινού. 

• Να κάνουν τους εκπαιδευτικούς να διηγηθούν ιστορίες από τη δική τους εμπειρία ζωής 

• Περιήγηση σε ένα σχολείο στο οποίο θα λειτουργήσει το Εργαστήριο και στη συνέχεια 
συζήτηση των σκέψεων και των παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών. 

Ανεξάρτητα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, η μορφή του εργαστηρίου είναι συνήθως η 
εξής: 

• Μια εισαγωγική συνεδρία 

• Μια συνεδρία παρακίνησης (ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα και πώς 
μπορεί να αντιμετωπιστεί) 

• Παγοθραύστες και σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων 

• Συνεδρία(ες) παραγωγής & δραστηριότητα συν-σχεδιασμού 

• Προσδιορισμός των προκλήσεων  

• Ασκήσεις χαρτογράφησης - ανάλυση αναγκών 

• Οραμα του έργου storyboard 

• Ανατροφοδότηση 

• Ανακεφαλαίωση και επόμενα βήματα 
 
Personas 

Μια persona είναι μια φανταστική περιγραφή ενός "αρχέτυπου" ατόμου που αντιπροσωπεύει έναν 
χρήστη που συμμετέχει στο Εργαστήριο. Στόχος είναι να παρέχεται μια ζωντανή αναπαράσταση 
του χρήστη, ώστε το Εργαστήριο Ήπιων Δεξιοτήτων να μπορεί να σχεδιαστεί υπό το πρίσμα 
αυτών των αναπαραστάσεων. Η προσωπικότητα μπορεί να περιγράφεται με μια σύντομη 
πρόταση, αλλά συνήθως περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες, μερικές φορές 
υποστηριζόμενη από οπτικό περιεχόμενο, όπως μια φωτογραφία ή ένα σκίτσο.  
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Τυπικά στοιχεία που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην persona είναι: 

▪ Φανταστικό όνομα 
▪ Προσωπικές πληροφορίες (π.χ. ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, εθνικότητα, οικογενειακή 

κατάσταση, τοποθεσία) 
▪ Προφίλ (π.χ. το ιστορικό τους, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών)  
▪ Κίνητρο για τη συμμετοχή στο Εργαστήριο 
▪ Ανησυχίες και ανάγκες 
▪ Συμπάθειες / Απεχθάνομαι 

Ο Πίνακας που ακολουθεί δείχνει ένα παράδειγμα Personas. 

 Σοφία Marcus Έλενα 

Ιστορικό Είμαι δασκάλα 23 
ετών σε δημοτικό 
σχολείο στο Νότιο 
Λονδίνο. Αποφοίτησα 
από το Πανεπιστήμιο 
του Westminster στα 
Μαθηματικά και 
παρακολούθησα 
μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα 
κατάρτισης 
εκπαιδευτικών. 

Είμαι διευθυντής ενός 
μεγάλου σχολείου 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης κοντά 
στη Λιλ. Είμαι 
πρόεδρος της ομάδας 
διοίκησης. Μια από τις 
ιδιαίτερες ανησυχίες 
μου είναι το 
αυξανόμενο επίπεδο 
παρέμβασης των 
γονέων στα σχολικά 
θέματα. Πολλοί από 
αυτούς είναι 
απαιτητικοί, επιθετικοί 
και αγενείς. 

Είμαι επικεφαλής 
εκπαιδευτικής 
πολιτικής σε έναν 
δήμο στη βόρεια 
Ελλάδα. Ο ρόλος 
μου είναι να 
ενημερώνω τους 
εκλεγμένους 
πολιτικούς για 
θέματα πολιτικής 
σχετικά με την 
εκπαίδευση. Έχω 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών 

Κίνητρα Θέλω να είμαι σε 
θέση να διαχειρίζομαι 
καλύτερα τη 
διασπαστική 
συμπεριφορά των 
μαθητών μου στην 
τάξη. 

Θέλω να δω μείωση 
των επιθετικών και 
προκλητικών 
συμπεριφορών σε 
όλους τους τομείς. 
Αυτό περιλαμβάνει 
τόσο τους 
εκπαιδευτικούς και 
τους γονείς όσο και 
τους μαθητές. 

Θέλω να συμβάλω 
στη βελτίωση των 
μαθησιακών 
αποτελεσμάτων στο 
δήμο. Ιδιαίτερα για 
τους μειονεκτούντες 
μαθητές 

Πώς βλέπω το 
Εργαστήριο 
Ήπιων 
Δεξιοτήτων 

Βλέπω το 
Εργαστήριο Ήπιων 
Δεξιοτήτων ως μια 
ευκαιρία να με 
βοηθήσει να 
κατανοήσω τα 
προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές μου στο σπίτι 
και πώς αυτά 
επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά τους 
στην τάξη. 

Θέλω το Εργαστήριο 
να αποτελέσει τον 
καταλύτη για την 
αλλαγή στην 
κατανόηση και τη 
συμπεριφορά των 
γονέων. Θέλω να 
συμβάλει στη μείωση 
του επιπέδου 
επιθετικότητας και 
άγχους στο σχολείο 
μου. 

Το Εργαστήριο 
Ήπιων Δεξιοτήτων 
θα πρέπει να 
αποτελέσει καταλύτη 
για τη βελτίωση της 
ποιότητας της 
διδασκαλίας που 
παρέχεται στα 
τοπικά μας σχολεία. 
Για να το πετύχουμε 
αυτό, πρέπει να 
βελτιώσουμε τις 
κοινωνικές 
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 Σοφία Marcus Έλενα 

δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών 

Ανησυχίες και 
προκλήσεις 

Δεν είμαι σίγουρος ότι 
θα μπορέσω να βρω 
το χρόνο για να κάνω 
την απαραίτητη 
δουλειά σε αυτό το 
μάθημα 
επαγγελματικής 
ανάπτυξης. Είμαι ήδη 
πολύ πιεσμένη με την 
υλοποίηση των 
σχεδίων διδασκαλίας 
μου και δεν υπάρχει 
πολύς χώρος στη 
ζωή μου για 
οτιδήποτε άλλο 

Ανησυχώ για το πώς η 
ομάδα διαχείρισης θα 
μπορέσει να 
ενσωματώσει ένα 
Εργαστήριο Ήπιων 
Δεξιοτήτων στο 
σύστημα διαχείρισης 
του σχολείου. Θα 
πρέπει να 
προσαρμόσουμε το 
ωρολόγιο πρόγραμμα 
ώστε να μπορέσουν οι 
εκπαιδευτικοί να 
εντάξουν το 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στο 
πρόγραμμά τους 

Η κύρια ανησυχία 
μου είναι ποιος θα 
πληρώσει για το 
κόστος ίδρυσης και 
λειτουργίας του 
εργαστηρίου; Δεν 
έχουμε 
προϋπολογισμό στο 
τρέχον σχέδιο για 
νέες κεφαλαιουχικές 
επενδύσεις και είναι 
δύσκολο να δούμε 
από πού θα βρεθούν 
τα χρήματα. 

 

Παγίδες και πώς να τις ξεπεράσετε 

• Υπερβολικές φιλοδοξίες - το TEACHER+ χρειάζεται δέσμευση και δέσμευση από τους 
δυνητικούς χρήστες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνυπολογίσει το επίπεδο της δυνητικής ζήτησης 
των εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα κατάρτισης στο σχέδιο σχεδιασμού και υλοποίησης του 
εργαστηρίου. 

• Συνάφεια - ανεξάρτητα από το πόσο καλά αποτυπώνετε την "εμπειρία του χρήστη", μέσω της 
χρήσης εργαλείων όπως οι προσωποποιήσεις και οι χάρτες διαδρομής, η επιτυχία του 
προγράμματος TEACHER+ βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Μπορείτε 
να μοντελοποιήσετε τη βιωμένη εμπειρία τους, αλλά δεν θα τους προσλάβετε ή θα τους 
διατηρήσετε αν δεν δουν ότι το πρόγραμμά σας έχει σημασία για τη ζωή τους και την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Πρέπει να πάρουν μαζί τους δεξιότητες που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν στην πραγματική επαγγελματική πρακτική. 

 

Πόροι 

• Πώς να κάνετε ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών - βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=-
gIpE8kxFPk  

• Πρότυπο προσωποποιήσεων - https://miro.com/templates/personas/  
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Βήμα 3 - προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερομένων μερών και των ρόλων τους 

 

Πρωταρχικό καθήκον του STEP 3  

Το πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος είναι να προσδιοριστούν οι άλλοι βασικοί 
ενδιαφερόμενοι - εκτός από τους εκπαιδευτικούς - των οποίων η συμμετοχή θα χρειαστεί για τη 
δημιουργία και τη λειτουργία ενός επιτυχημένου εργαστηρίου κοινωνικών δεξιοτήτων και να 
κατανοηθεί πώς μπορούν να συμβάλουν καλύτερα στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του.  

 

Κατευθυντήριες αρχές  

• Εξασφαλίστε ότι όλοι όσοι έχουν "συμφέρον" από το Εργαστήριο έχουν λόγο στο 
σχεδιασμό και την υλοποίησή του. 

• Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών κάθε ομάδας ενδιαφερομένων και του τι 
μπορούν να προσφέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 

• Βεβαιωθείτε ότι το Εργαστήριο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει το προφίλ των 
ενδιαφερομένων μερών που πρέπει να συμμετέχουν και να μεγιστοποιεί τα δυνατά τους 
σημεία και τους πόρους που μπορούν να προσφέρουν. 

 

Κατάλογος ελέγχου ενεργειών 

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των βασικών ομάδων 
ενδιαφερομένων 

❑ 

Δημιουργία βάσης δεδομένων των ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας των βασικών 
ενδιαφερομένων μερών 

❑ 

Δημιουργία μιας κατηγοριοποίησης των ομάδων ενδιαφερομένων μερών ❑ 

Ανάλυση και κατηγοριοποίηση των μελών της βάσης δεδομένων ως προς 
τον τύπο των ενδιαφερομένων, τα συμφέροντα, τον βαθμό επιρροής και 
τη στάση απέναντι στο Εργαστήριο. 

❑ 

Δημιουργία οπτικής αναπαράστασης του πληθυσμού των 
ενδιαφερομένων μερών και των χαρακτηριστικών τους 

❑ 
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Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ρόλους 
τους 

Χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων μερών 

Ο χάρτης ενδιαφερόμενων μερών - ή χάρτης δικτύου φορέων - είναι ένα εργαλείο για τη 
δημιουργία μιας επισκόπησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών που μπορεί να έχουν 
ενδιαφέρον ή ρόλο στο Εργαστήριο. Παραδείγματα καλύπτουν: 

▪ πιθανούς εταίρους που θα μπορούσαν να παράσχουν πόρους - π.χ. εγκαταστάσεις για 
τη φιλοξενία του εργαστηρίου 

▪ δίκτυα οργανισμών/ατόμων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση 
▪ πιθανοί χρηματοδότες 

Το εργαλείο αυτό βοηθά στον εντοπισμό των ενδιαφερομένων μερών, των πόρων που θα 
μπορούσαν να προσφέρουν στο πρόγραμμα και των μεταξύ τους σχέσεων. Οι χάρτες των 
ενδιαφερομένων μερών μπορούν να παραχθούν με διάφορους τρόπους, αλλά οι πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενοι είναι είτε ένας πίνακας ενδιαφερομένων μερών είτε ένας δικτυακός χάρτης.  

 
 

Όνομα Τύπος Περιουσιακά 
στοιχεία 

Ρόλος 

Princess 
Educational 
Trust 

Ίδρυμα Χρηματοδότηση 
Τεχνογνωσία 
κατάρτισης 

Χρηματοδότης 
Πάροχος 
δραστηριοτήτων 
κατάρτισης 

CMT Κοινοτική 
εμπιστοσύνη 

Εγκαταστάσεις 
Προσωπικό 
 

Υποδοχή 
εργαστηρίου 

Σύλλογος 
γονέων 

Σύλλογος Καλή θέληση 
Πρόσβαση 
στους γονείς 

Ευαισθητοποίηση 

Δημαρχείο Δημοτική 
Αρχή 

Πολιτικά δίκτυα 
Χρηματοδότηση 

Χρηματοδότης 
Δικτύωση 

Κοινοτικός 
κόμβος 

Εκπαίδευση Μαθησιακοί 
πόροι 

Πάροχος 
κατάρτισης 

Ο πίνακας των ενδιαφερομένων δείχνει: 
 
Ονόματα των βασικών πιθανών 
ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα 
Τύπος ενδιαφερομένου - π.χ. ΜΚΟ/κοινωνία 
των πολιτών- δημοτική αρχή- επιχείρηση 
Περιουσιακά στοιχεία - οι πόροι που θα 
μπορούσαν να προσφέρουν στο πρόγραμμα - 
π.χ. χρηματοδότηση, μαθησιακό περιεχόμενο, 
εξωσχολικές δραστηριότητες. 
Ρόλος - ο δυνητικός ρόλος που θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν στο 
πρόγραμμα - π.χ. συμβολή στο ΚΣΠ, 
πάροχος χρηματοδότησης. 
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Σύλλογος 
εμπόρων 
αγοράς 

Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων 

Χρηματοδότηση Χρηματοδότης 
 

Πανεπιστήμιο 
Anytown 

Πάροχος HE Μαθησιακοί 
πόροι 

Εκπαίδευση 
πάροχος 

      

 

 
Ο χάρτης του δικτύου 
παρουσιάζει μια οπτική 
αναπαράσταση της τοποθεσίας 
στην οποία θα υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα, με τους βασικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς που 
βρίσκονται εντός αυτού, σε κατά 
προσέγγιση απόσταση ο ένας 
από τον άλλον.  

Κάθε τύπος ενδιαφερομένου 
μπορεί να αντιπροσωπεύεται με 
διαφορετικό χρώμα ή/και 
σύμβολο. 

Οι γραμμές δείχνουν πώς 
συνδέονται αυτοί οι διάφοροι 
ενδιαφερόμενοι 

 
 

Αξιολόγηση του ενδιαφέροντος και της επιρροής των ενδιαφερομένων μερών: ο πίνακας 
ενδιαφέροντος και επιρροής 

Το επόμενο βήμα μετά τη χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών είναι η αξιολόγηση της 
σχετικής σημασίας και της επιρροής που ενδέχεται να έχουν οι βασικές ομάδες ενδιαφερομένων 
μερών στο Εργαστήριο Ήπιων Δεξιοτήτων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ιεράρχηση των 
ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν για τη συμμετοχή τους. Μπορείτε να το κάνετε αυτό 
χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό χάρτη ενδιαφερομένων μερών για να αποτυπώσετε πώς 
τοποθετούνται οι διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων μερών σε σχέση με δύο δείκτες: 
ενδιαφέρον - που αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση του ενδιαφέροντος που είναι πιθανό να έχει κάθε 
ομάδα για το Εργαστήριο, για παράδειγμα ως χρήστες, πάροχοι περιεχομένου, χρηματοδότες και 
υποστηρικτές - και επιρροή - που αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση του βαθμού επιρροής (ή 
"δύναμης") που είναι πιθανό να ασκεί κάθε ομάδα στην ανάπτυξη και τη μελλοντική εξέλιξη του 
Εργαστηρίου. Αυτοί οι χάρτες μπορούν να βασίζονται σε δεδομένα που συλλέγονται μέσω 
ερευνών για τα ενδιαφερόμενα μέρη, συνεντεύξεων με βασικούς πληροφοριοδότες και 
βιβλιογραφικών επισκοπήσεων.  Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω. 
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Πίνακας συμφερόντων και επιρροής των ενδιαφερομένων μερών.  
Πηγές: Imperial College London, 2017. 

Το μέγεθος των μπλε οβάλ αντιπροσωπεύει τη σχετική αναπαράσταση του μεγέθους της ομάδας 
ενδιαφερομένων. Η κλίμακα στον κατακόρυφο άξονα αντιπροσωπεύει τον εκτιμώμενο βαθμό 
ενδιαφέροντος που είναι πιθανό να έχει η ομάδα για το εργαστήριο - από το 1 (ελάχιστο ή καθόλου 
ενδιαφέρον) έως το 5 (υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος). Η κλίμακα στον οριζόντιο άξονα 
αντιπροσωπεύει τον εκτιμώμενο βαθμό επιρροής που είναι πιθανό να έχει η ομάδα στο 
εργαστήριο - από το 1 (μικρή ή καθόλου επιρροή) έως το 5 (υψηλό επίπεδο επιρροής).  

 

Παγίδες και πώς να τις ξεπεράσετε 

• Επικεντρώνεται πολύ στη χρηματοδότηση. Αν και ο εντοπισμός των ενδιαφερομένων με 
μετρητά αποτελεί σημαντικό μέρος της χαρτογράφησης και της ανάλυσης των 
ενδιαφερομένων, η δημιουργία και η λειτουργία ενός επιτυχημένου προγράμματος 
εργαστηρίων και κατάρτισης απαιτεί τη συμβολή ενός ευρέος φάσματος φορέων που 
εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα. Λάβετε υπόψη τις διαφορετικές προοπτικές και 
δεξιότητες που απαιτούνται στο Εργαστήριο και το πρόγραμμα κατάρτισης και στοχεύστε 
ανάλογα τη χαρτογράφηση και την ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών.  

• Έλλειψη καλών δεδομένων. Η χαρτογράφηση και η ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών 
πρέπει να συλλέγει και να εφαρμόζει πληροφορίες που είναι αξιόπιστες και τεκμηριωμένες. Για 
την απόκτηση αυτών των πληροφοριών απαιτείται μια προσέγγιση πολλαπλών μεθόδων. 
Αυτή θα συνδυάζει πιθανότατα έρευνα γραφείου - π.χ. συμβουλευτική σε βάσεις δεδομένων 
και εκθέσεις για τον εντοπισμό των ενδιαφερομένων μερών - έρευνες, ομάδες εστίασης και 
συνεντεύξεις. 

 

Πόροι 

• Γραφείο Κυβερνητικού Εμπορίου Εργαλειοθήκη διαχείρισης κατηγοριών, (2006). 
Εργαλειοθήκη διαχείρισης κατηγοριών. Λονδίνο: OGC 

• The "Influence-Interest" matrix, Murray-Webster R και P Simon (2007). Making sense of 
Stakeholder Mapping. https://www.researchgate.net/publication/265653139 

• Εργαλειοθήκη καινοτομίας DIY https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit/  

https://www.researchgate.net/publication/265653139
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Βήμα 4 - Σχεδιασμός του εργαστηρίου ήπιων δεξιοτήτων 

 

Πρωταρχικό καθήκον του STEP 4 

Το πρωταρχικό καθήκον του Βήματος 4 είναι να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα των 
προηγούμενων βημάτων για να μετατραπεί το όραμα του Εργαστηρίου Ήπιων Δεξιοτήτων σε 
συγκεκριμένο σχεδιασμό.   

 

Κατευθυντήριες αρχές  

• Ανάπτυξη ενός οράματος για το Εργαστήριο Ήπιων Δεξιοτήτων, το οποίο θα καθοδηγείται από 
τους χρήστες και θα εφαρμόζει "out of the box" σκέψη. 

• Βεβαιωθείτε ότι το όραμα στοχεύει στην επίλυση ενός σαφούς συνόλου προβλημάτων και ότι 
υπάρχει σαφής κατανόηση της αλλαγής που το εργαστήριο και το πρόγραμμα κατάρτισης 
προορίζονται να επιφέρουν στο πρόβλημα αυτό. 

• Μεταφράστε αυτό το όραμα σε ένα σχέδιο σχεδιασμού για το εργαστήριό σας 
• Διασφαλίστε ότι το Εργαστήριο έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την ομάδα-στόχο των 

εκπαιδευτικών και άλλων βασικών ενδιαφερομένων. 

 

Κατάλογος ελέγχου ενεργειών 

Αναπτύξτε ένα όραμα για το πρόγραμμά σας με τη χρήση του Design 
Thinking 

❑ 

Δημιουργήστε ένα σχέδιο θεωρίας της αλλαγής για το εργαστήριό σας ❑ 

Επανεξέταση του οράματος και της θεωρίας της αλλαγής με τους χρήστες 
και τους ενδιαφερόμενους φορείς 

❑ 

 
Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε το Εργαστήριο 

Σχεδιαστική σκέψη 

Η σχεδιαστική σκέψη εφαρμόζει μια διαδικασία πέντε σταδίων για την ανάπτυξη λύσεων σε ένα 
"πρόβλημα που παρουσιάζεται" με "ανθρωποκεντρικούς" τρόπους, εστιάζοντας σε ό,τι είναι πιο 
σημαντικό από την άποψη των "χρηστών" και εφαρμόζοντας "πρωτότυπες" και "ανατρεπτικές" 
ιδέες για την αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται. 

 

• Ενσυναίσθηση - αυτό περιλαμβάνει την απόκτηση μιας "ενσυναισθητικής" κατανόησης του 
προβλήματος που παρουσιάζεται, μέσω της διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες, χρήστες και 
ενδιαφερόμενους φορείς, με έμφαση στην εμβάθυνση στο φυσικό περιβάλλον - την τοποθεσία 
στην οποία βρίσκεται το εργαστήριο και υλοποιείται το πρόγραμμα TEACHER+ - για να 
αποκτήσει μια βαθύτερη προσωπική κατανόηση των ζητημάτων που επηρεάζουν τους 
εκπαιδευτικούς.  

Empathise Define Ideate Prototype Test
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• Καθορισμός - αυτό περιλαμβάνει τη σύνθεση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στο 
στάδιο 1 για τον καθορισμό της δήλωσης του προβλήματος με "ανθρωποκεντρικό τρόπο" - σε 
ένα εργαστήριο ήπιων δεξιοτήτων αυτό θα επικεντρωνόταν στον καθορισμό "ποια περιστατικά 
άγχους αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και πώς μπορούν να μετριαστούν;". 

• Ιδεολογήστε - αυτό περιλαμβάνει τη "σκέψη έξω από το κουτί" για τον εντοπισμό νέων λύσεων 
στη δήλωση του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο στάδιο και την 
αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων θεώρησης του προβλήματος - σε ένα εργαστήριο ήπιων 
δεξιοτήτων αυτό θα περιελάμβανε τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με άλλους βασικούς 
ενδιαφερόμενους - γονείς, διευθυντές σχολείων, φορείς χάραξης πολιτικής - για να σκεφτούν 
δημιουργικούς τρόπους επίλυσης περιστατικών άγχους μέσω της παροχής προγραμμάτων 
δεξιοτήτων.  

• Πρωτότυπο - αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας μακέτας της προτεινόμενης λύσης του 
προβλήματος - το Εργαστήριο Ήπιων Δεξιοτήτων - η οποία μπορεί στη συνέχεια να 
διερευνηθεί με την ανταλλαγή της με χρήστες και ενδιαφερόμενους φορείς. 

• Δοκιμή - περιλαμβάνει την επικύρωση του πρωτοτύπου για την αξιολόγηση της πιθανής 
αποτελεσματικότητας, της χρηστικότητας και των πλεονεκτημάτων του. 

Θεωρία της Αλλαγής 

Αυτό το εργαλείο σας βοηθά να μετατρέψετε το όραμα του Εργαστηρίου, το οποίο αναπτύχθηκε 
μέσω της σκέψης σχεδιασμού, σε χάρτη πορείας για την παροχή του Εργαστηρίου και των 
υπηρεσιών του. Είναι ένας τρόπος παρουσίασης του "ταξιδιού" του προγράμματος του 
Εργαστηρίου - από την πρόκληση που παρουσιάζεται στην αρχή του ταξιδιού μέχρι το σημείο 
στο οποίο ελπίζει να φτάσει στο τέλος. Συνδέοντας την πρόκληση που παρουσιάζεται με το τέλος 
του ταξιδιού - τις επιπτώσεις και τις αλλαγές που το πρόγραμμα ελπίζει να επιφέρει στο υπάρχον 
πρόβλημα - είναι: εισροές (οι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος)- 
δραστηριότητες (οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από το πρόγραμμα)- εκροές (τα πράγματα 
που παράγονται από αυτές τις δραστηριότητες)- άμεσα αποτελέσματα, (αλλαγές στην 
ευαισθητοποίηση και τη γνώση)- ενδιάμεσα αποτελέσματα (αλλαγές στη συμπεριφορά και τις 
δομές).  

Πίσω από αυτό το "ταξίδι της αλλαγής" υπάρχουν "θεωρίες" (υποθέσεις και υποθέσεις), για 
παράδειγμα μια θεωρία για το τι προκαλεί το "πρόβλημα που παρουσιάζεται"- μια θεωρία για το 
τι χρειάζεται για να επιτευχθεί η επιθυμητή λύση- υποθέσεις ότι αν αναλάβουμε τη δράση "Χ", 
αυτό θα παράγει την έξοδο "Υ", η οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα "Ζ". 
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1. Ξεκινήστε με τον ορισμό του 
προβλήματος που θέλετε να αλλάξετε 
2.  Περιγράψτε την αλλαγή που θέλετε 
να δείτε στο πρόβλημα - τις επιπτώσεις 
του προγράμματος 
3. Προσδιορίστε τα αποτελέσματα που 
οδηγούν σε αυτές τις επιπτώσεις 
4-5 Δουλέψτε προς τα πίσω για να 
προσδιορίσετε τους πόρους που 
διαθέτετε, τις δραστηριότητες που 
χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους, 
τις εκροές που παράγουν αυτοί οι πόροι 
6. Προσδιορίστε τους αιτιώδεις 
συνδέσμους σε κάθε βήμα 
7. Αποσαφήνιση των παραδοχών 

 

Χάρτης μυαλού 

Η χαρτογράφηση του νου - ή της έννοιας - είναι μια γραφική τεχνική που αποσκοπεί στην 
απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας του σχεδίου σχεδιασμού και υλοποίησης ενός προγράμματος 
μέσω της παρουσίασης των σχέσεων μεταξύ εννοιών, φορέων και δραστηριοτήτων. Όπως και η 
Θεωρία της Αλλαγής, οι περισσότερες προσεγγίσεις χαρτογράφησης του νου ξεκινούν με τη 
"δήλωση του προβλήματος" στο κέντρο του χάρτη. Στη συνέχεια, η ομάδα σχεδιασμού του 
προγράμματος γράφει ιδέες/λύσεις για το πρόβλημα γύρω από αυτή την κεντρική δήλωση, 
εστιάζοντας στη "σκέψη έξω από το κουτί" για τον εντοπισμό νέων λύσεων για τη δήλωση του 
προβλήματος και αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους θεώρησης του προβλήματος. Στη 
συνέχεια, οι ιδέες/λύσεις συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας γραμμές/καμπύλες. 
Υπάρχουν διάφορα λογισμικά προγράμματα για να γίνει αυτό - ορισμένα από αυτά είναι ανοικτού 
κώδικα. 

 

Το MindMap ξεκινά συνήθως 
από το κέντρο με το πρόβλημα 
ή τη λύση (πρόγραμμα). Ο 
καταιγισμός ιδεών σχετικά με 
το πρόβλημα αποκαλύπτει στη 
συνέχεια τα πράγματα που 
πρέπει να συμπεριληφθούν 
στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του προγράμματος 
- όπως προϊόντα, οφέλη, πόροι 
- μάλλον όπως στη Θεωρία της 
Αλλαγής. Ο χάρτης του νου 
δείχνει στη συνέχεια τις 
διασυνδέσεις μεταξύ αυτών  
Πηγή: Mindmeister.com 

 

Ένας χάρτης σκέψης για ένα κοινοτικό εργαστήριο παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Παγίδες και πώς να τις ξεπεράσετε 

• Ευαισθητοποίηση - πολλά προγράμματα αποτυγχάνουν επειδή αναπτύσσονται σε μια 
φούσκα. Είναι σημαντικό να εμπλέκονται από την αρχή οι ενδιαφερόμενοι φορείς στο 
σχεδιασμό και το σχέδιο υλοποίησης του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ενεργή προβολή από 
την αρχή. Ακόμα και αν έχετε μόνο ένα σκίτσο του Εργαστηρίου Ήπιων Δεξιοτήτων, διαδώστε 
το - μέσω εργαστηρίων διαβούλευσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άτυπης δημοσκόπησης 
- ώστε να μπορείτε να κρίνετε το πιθανό επίπεδο υποστήριξης και δέσμευσης από νωρίς. 

• Απέχθεια προς το ρίσκο - μια προσέγγιση σχεδιαστικής σκέψης σημαίνει να σκέφτεσαι έξω 
από το κουτί, να είσαι δημιουργικός, να παίρνεις ρίσκα. Πολλά προγράμματα κατάρτισης και 
CPD είναι αξιόλογα, αλλά όχι συναρπαστικά. Το Soft Skills Lab έχει ως στόχο να τεντώσει τους 
εκπαιδευτικούς βάζοντάς τους σε καταστάσεις που προκαλούν την εφευρετικότητά τους. Ο 
σχεδιασμός του εργαστηρίου θα πρέπει να αντανακλά αυτό. Μη φοβάστε να αξιοποιήσετε τις 
ιδέες των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

 

Πόροι 

• Designscapes Design Thinking Toolkit' - ολοκληρωμένη πηγή για το πώς να εφαρμόσετε τη 
σκέψη του σχεδιασμού με μια σειρά εργαλείων που θα σας βοηθήσουν να το κάνετε 
https://issuu.com/designscapes/docs/designscapes_toolkit_final 

• Μια παρουσίαση που εξηγεί τη χρήση και το σχεδιασμό των θεωριών αλλαγής για διαφορετικά 
πλαίσια: https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change 

• Mindmapping - bubbl.us; www.mindmeister.com; https://coggle.it/ 
 

https://issuu.com/designscapes/docs/designscapes_toolkit_final
https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change
https://bubbl.us/
https://coggle.it/
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Βήμα 5: Σχεδιασμός υλοποίησης 

 

Πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος 

Το πρωταρχικό καθήκον του βήματος 5 είναι να προχωρήσει ο σχεδιασμός του εργαστηρίου που 
αναπτύχθηκε στο βήμα 4 με την ανάπτυξη ενός σχεδίου εφαρμογής για την παροχή των 
υπηρεσιών του, ιδίως του προγράμματος κατάρτισης Teacher+.  

 

Κατευθυντήριες αρχές 

• Ξεκαθαρίστε ποιος συμμετέχει στο Εργαστήριο και ποιοι είναι οι ρόλοι του. 

• Κατανόηση των διαφορετικών επιλογών παράδοσης που είναι διαθέσιμες για το εργαστήριο 
και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους 

• Να γνωρίζετε τα εμπόδια που είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε, για παράδειγμα στο θεσμικό, 
πολιτικό και πολιτικό περιβάλλον. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια καλή ιδέα των φάσεων που αφορούν τη δημιουργία και την 
υλοποίηση του εργαστηρίου, καθώς και των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. 

• Επιλογή του κατάλληλου μέσου υλοποίησης για το εργαστήριο, ιδίως αν πρόκειται για "μικτή" 
μάθηση (ηλεκτρονική και δια ζώσης μάθηση). 

• Βεβαιωθείτε ότι τα αρμόδια άτομα στον οργανισμό του εργαστηρίου σας έχουν εξοικειωθεί με 
το πρόγραμμα κατάρτισης TEACHER+ και με το πώς μπορεί να προσφέρει επαγγελματική 
ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς. 

 

Κατάλογος ελέγχου ενεργειών 

Επανεξετάστε τις ανάγκες των χρηστών σας και την ανάλυση των 
ενδιαφερομένων μερών 

❑ 

Κατεβάστε και διαβάστε τα σεμινάρια για το μάθημα TEACHER+ και το 
παιχνίδι  

❑ 

Πειραματιστείτε και εξερευνήστε το πρόγραμμα Teacher+ ❑ 

Ανάπτυξη σχεδίου εφαρμογής για το εργαστήριο ❑ 

Ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης ❑ 

Σχεδιασμός των λειτουργικών συστημάτων για τη λειτουργία του 
εργαστηρίου 

❑ 

Προσδιορισμός και προσδιορισμός κατάλληλων ρόλων και 
προδιαγραφών ρόλων 

❑ 
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Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε ένα Σχέδιο υλοποίησης εργαστηρίου 

Εργαλεία υλοποίησης έργου 

Τα εργαλεία υλοποίησης του έργου μεταφράζουν τη Θεωρία Αλλαγής και τον Χάρτη 
νοημοσύνης/εννοιών του έργου σας (Βήμα 4) σε ένα σχέδιο υλοποίησης που έχει μια λογική, μια 
αλληλουχία βημάτων/δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων και ένα χρονοδιάγραμμα. Τυπικά 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: 

▪ Δίκτυο λογικής 
▪ Διάγραμμα PERT 
▪ Διάγραμμα GANTT 

Δίκτυο λογικής 

 

 
Ένα Λογικό Δίκτυο υποδεικνύει τη 
χρονική αλληλουχία των 
δραστηριοτήτων ενός έργου. Δείχνει 
ποια δραστηριότητα προηγείται ή 
ακολουθεί λογικά μια άλλη 
δραστηριότητα. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό 
των ορόσημων και της κρίσιμης 
διαδρομής ενός έργου. Θα σας 
βοηθήσει να κατανοήσετε τις 
εξαρτήσεις στο έργο σας, τη χρονική 
κλίμακα και τη ροή εργασιών του 
 

 
Διάγραμμα PERT 

 

 
Όπως και το Λογικό Δίκτυο, η PERT 
είναι μια μέθοδος ανάλυσης των 
εργασιών που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου 
έργου, ιδίως των σχέσεων μεταξύ των 
εργασιών και των αλληλεξαρτήσεών 
τους. Δείχνει ποιες εργασίες πρέπει να 
γίνουν πρώτες και ποιες εργασίες 
εξαρτώνται από άλλες 
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Διάγραμμα GANTT 

 

 
Το διάγραμμα Gantt είναι ένα 
ραβδόγραμμα διαχείρισης έργων που 
παρακολουθεί τις εργασίες σε βάθος 
χρόνου. Δείχνει τις φάσεις, τις εργασίες, 
τα ορόσημα και τους πόρους που 
απαιτούνται για την υλοποίηση ενός 
προγράμματος. 
 
Οι εργασίες παρουσιάζονται σε 
γραμμική μορφή κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος από την αρχή έως το 
τέλος, με ημερομηνία έναρξης και λήξης 
για κάθε εργασία. 
 

 

Storyboard/Journey Mapping 

Τα σενάρια αναπαριστούν το "ταξίδι" του προγράμματος - όπως περιγράφεται εννοιολογικά στη 
Θεωρία της Αλλαγής που περιγράφηκε παραπάνω στο Βήμα 4 - ως μια σειρά από βασικές 
ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο συμμετέχων καθώς εξελίσσεται μέσα στο πρόγραμμα. Βοηθούν 
στην προσαρμογή της συνολικής διαδικασίας του προγράμματος στις ατομικές ανάγκες των 
συμμετεχόντων/χρηστών. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε διαφορετικά storyboards για κάθε μία 
από τις "Προσωπικότητες" που αναπτύχθηκαν (βλ. Βήμα 2), ώστε να έχετε μια σαφή οπτική 
εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι διάφοροι τύποι χρηστών εξελίσσονται μέσα στο πρόγραμμα. 

Το παρακάτω γράφημα δείχνει ένα "storyboard" που απεικονίζει έναν άλλο τύπο εργαστηρίου - 
ένα κοινοτικό εργαστήριο στο Νότιο Λονδίνο. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση σχεδιαστικής σκέψης 
για να δείξει πώς το Εργαστήριο εργάζεται για να διορθώσει ένα πρόβλημα - ένα βανδαλισμένο 
γήπεδο ποδοσφαίρου. 



 48 

 

 
Η χαρτογράφηση ταξιδιού είναι μια πιο λεπτομερής εφαρμογή της προσέγγισης storyboard. Ο 
χάρτης μοντελοποιεί την "εμπειρία του χρήστη" ενός δυνητικού συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, 
έτσι ώστε ο σχεδιασμός του προγράμματος να μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αντιπροσωπεύει 
ένα βήμα προς βήμα μοντέλο του τρόπου με τον οποίο διαφορετικοί τύποι χρηστών βιώνουν το 
πρόγραμμα. Ένας χάρτης διαδρομής αναπαριστά μια ακολουθία γεγονότων, την αλληλεπίδραση 
μεταξύ του χρήστη και του προγράμματος, τη διάθεση του χρήστη σε κάθε ένα από τα γεγονότα 
που παρέχονται από το πρόγραμμα και τα "σημεία επαφής" - τις στιγμές ή τους χώρους στους 
οποίους ο χρήστης και το πρόγραμμα αλληλεπιδρούν - που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση 
μεταξύ του χρήστη και των υπηρεσιών που παρέχονται από το πρόγραμμα. Αυτή η βήμα προς 
βήμα περιγραφή βασίζεται στην οπτική γωνία του χρήστη. Ένας χάρτης διαδρομής είναι ένα 
ισχυρό εργαλείο για την οπτικοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Βοηθά τον σχεδιαστή του 
προγράμματος να κατανοήσει το πλαίσιο των χρηστών, να εντοπίσει πιθανά κενά στις υπηρεσίες 
που σκοπεύει να παρέχει το πρόγραμμα και μια σαφή προοπτική για το τι αναζητούν οι δυνητικοί 
χρήστες του προγράμματος και τι θέλουν να επιτύχουν. 
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Πηγή: Σχεδιασμός: DesignscapesToolkit 

 
Η διαδρομή του πελάτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ανάπτυξη ενός νέου ή την 
προσαρμογή ενός υφιστάμενου προγράμματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διαφορετικές ανάγκες 
των χρηστών ενσωματώνονται στο πρόγραμμα από την πλευρά των χρηστών και να εντοπιστούν 
πιθανές ευκαιρίες για καινοτομία του προγράμματος. Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται 
παραπάνω, ο χάρτης διαδρομής αναπαριστά το ταξίδι του φοιτητή μέσα από ένα εξάμηνο ενός 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης, τα ορόσημα και τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων. Στο 
TEACHER+, αυτός ο χάρτης διαδρομής θα μπορούσε να μοντελοποιήσει τη διαδρομή του χρήστη 
μέσω του εργαστηρίου και του προγράμματος κατάρτισης. 

Περίπατος υπηρεσίας 

Πριν από τη δημοσιοποίηση/έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου και του προγράμματος 
TEACHER+, αξίζει να συμμετάσχει ένας μικρός αριθμός χρηστών στην τελική επικύρωση του 
Εργαστηρίου και του προγράμματος, πραγματοποιώντας μαζί τους μια "περιήγηση στην 
υπηρεσία". Ο περίπατος στην υπηρεσία είναι ένα εργαλείο που παρέχει στους σχεδιαστές των 
προγραμμάτων έναν τρόπο να κατανοήσουν την εμπειρία μιας υπηρεσίας από τη σκοπιά του 
χρήστη. Η τεχνική χρησιμοποιεί το "ταξίδι" μέσα από την υπηρεσία ως έναν τρόπο για να 
κατανοήσουν οι χρήστες πώς θα την βιώσουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τρόπους 
αναπαράστασης αυτού του ταξιδιού. Ένας τρόπος είναι η χρήση "τουβλάκια lego" για να δείξετε 
πώς ταιριάζουν μεταξύ τους τα διάφορα στοιχεία της υπηρεσίας. Ένας άλλος τρόπος είναι να 
συνοδεύσετε κυριολεκτικά τους χρήστες σε μια περιήγηση στον φυσικό χώρο στον οποίο θα 
παρασχεθεί το πρόγραμμα TEACHER+ μέσω ενός Εργαστηρίου Ήπιων Δεξιοτήτων. 
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Σε αυτό το παράδειγμα 
χρησιμοποιούνται τουβλάκια lego για 
να προσομοιώσουν τον τρόπο με τον 
οποίο το πρόγραμμα χρησιμοποιεί 
φυσικούς χώρους για την παροχή των 
υπηρεσιών του και τον τρόπο με τον 
οποίο συνδέονται μεταξύ τους. 
Οι χρήστες "περπατούν" στην 
υπηρεσία χρησιμοποιώντας τα μπλοκ 
και οι παρατηρήσεις τους - 
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών 
ζητημάτων που εγείρονται - 
καταγράφονται για να 
χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές 
αναθεωρήσεις της υπηρεσίας. Πηγή: 
Boletsis, 2018/Designscapes Toolbox 

 
Παγίδες και πώς να τις ξεπεράσετε 

• Υποτίμηση των πιθανών εμποδίων για τη δημιουργία ενός εργαστηρίου κοινωνικών 
δεξιοτήτων. Αυτά εξαρτώνται από την κλίμακα των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων. Αν 
σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το Εργαστήριο σε μια τάξη του σχολείου σας, τα εμπόδια είναι 
πιθανόν να είναι λιγότερα από την ανάπτυξη ενός Εργαστηρίου από το μηδέν που στοχεύει 
στην εξυπηρέτηση μιας ολόκληρης τοπικής περιοχής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει την 
κλίμακα λειτουργίας από την αρχή. 

• Αντίσταση των βασικών ενδιαφερομένων μερών. Είτε πρόκειται για καθηγητές στο σχολείο 
σας, είτε για πολιτικούς στην επιτροπή παιδείας του δήμου, μπορείτε να περιμένετε ότι θα 
πρέπει να ξεπεράσετε κάποια αντίσταση στο Εργαστήριο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια πειστική 
επιχειρηματολογία που εξηγεί τα οφέλη του Εργαστηρίου στους πιθανούς επικριτές.  

• Υποεκτίμηση του κόστους εφαρμογής. Η δημιουργία ενός εργαστηρίου ήπιων δεξιοτήτων 
συνεπάγεται αναπόφευκτα κόστος. Αυτά έχουν διάφορες μορφές. Το οικονομικό κόστος 
έναρξης και εγκατάστασης- το λειτουργικό κόστος- το κόστος του χρόνου που δαπανούν οι 
εκπαιδευτικοί για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Teacher+- το κόστος ευκαιρίας που 
δαπανούν οι εκπαιδευτικοί με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εις βάρος της προσωπικής 
τους ζωής. Το οικονομικό κόστος καλύπτεται εκτενέστερα στο βήμα 8 παρακάτω. Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε μια αρκετά καλή εικόνα του πιθανού κόστους στις διάφορες μορφές του, ώστε να 
μπορείτε να το συνυπολογίσετε στο σχέδιο υλοποίησης. 
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• Παρανόηση του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού προγράμματος Teacher+- τι μπορεί να 
κάνει και ποιοι είναι οι περιορισμοί του. Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στην υλοποίηση 
του Εργαστηρίου κατανοούν το πρόγραμμα Teacher+ και τον τρόπο λειτουργίας του. Διαβάστε 
τα μαθήματα και τα εγχειρίδια παιχνιδιού και κάντε μια περιήγηση στο πρόγραμμα. 

• Τοποθέτηση των σωστών ανθρώπων στους σωστούς ρόλους. Ένα εργαστήριο κοινωνικών 
δεξιοτήτων δεν λειτουργεί μόνο του. Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο υλοποίησης προσδιορίζει 
σαφώς το οργανωτικό περιβάλλον που απαιτείται για τη λειτουργία του εργαστηρίου - είτε 
πρόκειται για μια μικρή μονάδα σε ένα σχολείο είτε για μια "ειδικά κατασκευασμένη" 
εγκατάσταση εντός της τοπικής, περιφερειακής, εθνικής ή διακρατικής υποδομής. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να προσδιορίζει συγκεκριμένα τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς 
ρόλους που απαιτούνται για τη λειτουργία του και ποιος μπορεί να καλύψει αυτούς τους 
ρόλους. 

 

Πόροι 

• Βίντεο προγραμματισμού έργου https://www.youtube.com/watch?v=K-NuhlmvTxE 

• Πώς να πουλήσετε το έργο σας στους ενδιαφερόμενους - 
https://www.pmi.org/learning/library/selling-project-proposal-art-science-persuasion-6028  

• TEACHER+ Course Tutorial - δείχνει πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να περιηγηθείτε στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

• TEACHET+ Game Tutorial - δείχνει πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να πλοηγηθείτε στο 
διαδραστικό παιχνίδι 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K-NuhlmvTxE
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Βήμα 6: Εκτέλεση του προγράμματος 

 

Πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος 

Το πρωταρχικό καθήκον του Βήματος 6 είναι να εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας ενός 
εργαστηρίου ήπιων δεξιοτήτων και να παρέχετε εκπαίδευση δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς. 
Ειδικότερα, εστιάζει στις υπηρεσίες υποστήριξης που απαιτούνται για να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται.   

 
Κατευθυντήριες αρχές 

• Κατανοούν ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται πρόσθετη καθοδήγηση και υποστήριξη πέραν 
αυτής που προσφέρεται μέσω του διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης και του 
διαδραστικού παιχνιδιού - ιδίως ποιμαντική υποστήριξη 

• Διασφάλιση ότι το προσωπικό που παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς 
του προγράμματος TEACHER+ διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες διαπροσωπικής 
συνεργασίας και συνεργασίας. 

• Βεβαιωθείτε ότι το Εργαστήριο παρέχει χώρους για διάλογο και αμοιβαία μάθηση, 
συμμετέχοντας σε μια διαλογική σχέση με τους συμμετέχοντες. 

• Διερεύνηση λύσεων σε προβλήματα που αναδύονται και εντοπίζονται από τους συμμετέχοντες 
και σχετίζονται με τον κόσμο της ζωής τους και τη βιωμένη εργασιακή τους εμπειρία  

• Η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας - για παράδειγμα με την παρατήρηση του τι 
συμβαίνει στην πράξη και την καταγραφή των αποτελεσμάτων (πρακτικές και χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση παρέχονται στο Βήμα 9 της παρούσας 
εργαλειοθήκης). 

 
Κατάλογος ελέγχου ενεργειών 

Προσδιορισμός της ανάγκης και του πεδίου εφαρμογής της δια ζώσης 
κατάρτισης για τη συμπλήρωση του διαδικτυακού προγράμματος 
κατάρτισης Teacher+. 

❑ 

Προσδιορισμός των αναγκών των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτική 
υποστήριξη  

❑ 

Εξερευνήστε με τους συμμετέχοντες προβλήματα και λύσεις που 
συμβαίνουν στην πρακτική τους και παρέχετε πρακτικά εργαστήρια που 
συμπληρώνουν τα σενάρια που καλύπτονται στο διαδραστικό παιχνίδι. 

❑ 

Προγραμματίστε τη συνεχή ποιμαντική υποστήριξη των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών 

❑ 

Προγραμματισμός συνεχούς τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση της 
πλατφόρμας και των εργαλείων του Teacher+ 

 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης ❑ 

Αναστοχασμός σχετικά με τα αποτελέσματα και τροφοδότηση για τη 
βελτίωση του προγράμματος κατάρτισης 

❑ 
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Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε το πρόγραμμα κατάρτισης 

Κατανόηση των αναγκών της ομάδας στόχου 

 

Αυτή η ομάδα-στόχος - οι 
εκπαιδευτικοί - χαρακτηρίζεται από 
κοινές ανάγκες.  
Χρειάζονται βοήθεια για να 
διαχειριστούν συγκρουσιακές και 
ακατάλληλες συμπεριφορές  
Δεν θέλουν βοήθεια που 
συνεπάγεται την αφιέρωση πολύ 
χρόνου και ενέργειας σε εκπαίδευση 
που δεν μπορούν να αντέξουν 
οικονομικά. 
Θέλουν αυτή η κατάρτιση να είναι 
σχετική και να συνδέεται με την 
"επίλυση προβλημάτων" σε 
πραγματικές καταστάσεις. 
Ωστόσο, τα πιλοτικά προγράμματα 
Teacher+ σε τέσσερις διαφορετικές 
ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιταλία, Spin, Ελλάδα) 
διαπίστωσαν ότι αυτές οι παρόμοιες 
ανάγκες διαφέρουν μερικές φορές 
ανάλογα με το πλαίσιο. 
 

 
 
Σε γενικές γραμμές διαπιστώσαμε ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τρεις τύπους υποστήριξης: 

• Μαθησιακή και αναπτυξιακή υποστήριξη: παροχή βοήθειας που θα επιτρέψει στους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν το πρόγραμμα κατάρτισης TEACHER+ στο 
υπόβαθρο, το προφίλ και τις ανάγκες τους και να αναπτυχθούν με το δικό τους ρυθμό. 

• Τεχνική υποστήριξη: παροχή βοήθειας σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα με ένα προϊόν 
ή μια υπηρεσία, για παράδειγμα υποστήριξη για την πρόσβαση και την πλοήγηση στο 
πρόγραμμα κατάρτισης και το παιχνίδι.  

• Ποιμαντική υποστήριξη: παροχή προσωπικής και κοινωνικής βοήθειας στους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, καθώς και παροχή πληροφοριών, συμβουλών και 
καθοδήγησης. Τα εν λόγω Εργαστήρια θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη σε αυτούς τους 
βασικούς τομείς: να διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα κατάρτισης "ανήκει" στη διεύθυνση του 
σχολείου- να διασφαλίζουν ότι ο χρόνος για την επαγγελματική τους ανάπτυξη ενσωματώνεται 
στο πρόγραμμα σπουδών- να παρέχουν κατάρτιση ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες του Εργαστηρίου με τρόπο χρήσιμο και αποτελεσματικό.  
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Παροχή μαθησιακής υποστήριξης 

 

 

Πολλές από τις προκλητικές 
συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευτικοί προέρχονται από 
μαθητές που συχνά έχουν αρνητικές 
εμπειρίες από τα δομημένα 
εκπαιδευτικά πλαίσια. Δεν 
προσαρμόζονται καλά σε περιβάλλοντα 
μάθησης "σχολικού τύπου". Αυτό 
προϋποθέτει ότι οι εκπαιδευτικοί 
ανταποκρίνονται σε αυτές τις 
συμπεριφορές με ενσυναίσθηση. 
Σημαίνει επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί 
χρειάζονται υποστήριξη στη δική τους 
μάθηση για να εφαρμόσουν αυτή την 
ενσυναίσθηση εποικοδομητικά. 

 
Ένα πρακτικό παράδειγμα για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποστηριχθούν ώστε να 
εφαρμόσουν εποικοδομητικά και αποτελεσματικά τις κοινωνικές τους δεξιότητες προέρχεται από 
ένα πρόγραμμα εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκε για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους που 
εργάζονται με διασπαστικούς νέους στην Περούτζια της Ιταλίας. Οι συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα σκέφτηκαν την ιδέα μιας πρωτοβουλίας "Community Reporting" για να εμπλέξουν 
τους νέους σε κάτι ενδιαφέρον και παρακινητικό, ώστε με τη σειρά τους να βελτιώσουν τις 
διαπροσωπικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Η πρωτοβουλία "Community Reporting" 
βασίστηκε σε 5 συγκεκριμένους τομείς: Προσδιορισμός του προβλήματος και της λύσης μέσω της 
μεθοδολογίας "σχεδιασμού υπηρεσιών"- Κοινοτικό ρεπορτάζ: αφήγηση μιας ιστορίας- Κοινοτικό 
ρεπορτάζ: δημιουργία/επεξεργασία βίντεο- Κοινοτικό ρεπορτάζ: διαδικτυακό ραδιόφωνο- 
Κοινοτικό ρεπορτάζ: οργάνωση μιας εκδήλωσης. Το παράδειγμα αυτό δείχνει πώς η μαθησιακή 
υποστήριξη - τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς - πρέπει να εστιάζει στον 
προβληματισμό: συν-δημιουργία και ενεργός συμμετοχή- χρήση μιας προσέγγισης "σχεδιαστικής 
σκέψης" για την ενθάρρυνση της "σκέψης έξω από το κουτί" και τη χρήση της πρακτικής επίλυσης 
προβλημάτων. 

Εκτός από αυτό το είδος εργαστηρίου που βασίζεται στην πρακτική και συμπληρώνει την 
επιγραμμική κατάρτιση, τα εργαστήρια πρέπει να διαθέτουν μια σειρά υπηρεσιών μαθησιακής 
υποστήριξης για να καλύψουν τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Τα παραδείγματα 
περιλαμβάνουν: 

• ορισμένοι μέντορες που θα βοηθήσουν στην προσαρμογή του προγράμματος στα προφίλ των 
εκπαιδευτικών, θα παρέχουν ενθάρρυνση και θα διευθετούν τυχόν προβλήματα στην εξέλιξη 
του προγράμματος 

• Σχέδια μάθησης προσαρμοσμένα σε κάθε εκπαιδευόμενο 

• Ομάδες μάθησης, παρέχοντας υποστήριξη από ομότιμους στους εκπαιδευόμενους 

• Εργαλεία για την υποστήριξη της καθοδήγησης και των εργασιών των μαθησιακών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός "κόμβου μάθησης" για τη συλλογή και την ταξινόμηση πόρων, 
διαδικτυακών και μη διαδικτυακών χώρων συζήτησης για την υποστήριξη της συνεργασίας 
των ομάδων ομοτίμων, ειδικών διαύλων κοινωνικής δικτύωσης για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών. 
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Παροχή τεχνικής υποστήριξης 

 

Θεωρείται γενικά ότι οι εκπαιδευτικοί 
είναι "γνώστες της τεχνολογίας" και 
έχουν βαθιά γνώση των συσκευών, 
των ψηφιακών εργαλείων και των 
μέσων ενημέρωσης, όπως η 
δημιουργία φωτογραφιών και βίντεο, 
καθώς και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Ωστόσο, η έρευνα στο 
πλαίσιο του Teacher+ και παρόμοιων 
έργων δείχνει ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
εκπαιδευτικών σε αυτές τις 
δεξιότητες. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εκπαιδευτικοί και όσοι εργάζονται 
στην ίδια θέση για πολλά χρόνια, 
τείνουν να έχουν χαμηλότερο επίπεδο 
ψηφιακών ικανοτήτων και ικανοτήτων 
στα μέσα ενημέρωσης και χρειάζονται 
περισσότερη τεχνική υποστήριξη 

 
Ο "ψηφιακός αποκλεισμός" εκφράζεται συνήθως με τρεις κύριους -και αλληλένδετους- τρόπους: 
πρόσβαση (π.χ. περιορισμένη πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και 
ψηφιακές τεχνολογίες)- χρήση (π.χ. περιορισμένες ψηφιακές και δημοσιογραφικές ικανότητες για 
τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών)- ποιότητα χρήσης (π.χ. περιορισμένες ευκαιρίες εφαρμογής 
ψηφιακών εργαλείων και ικανοτήτων στη διδακτική πράξη).  

Επομένως, είναι πιθανό να χρειαστεί τεχνική υποστήριξη στα εργαστήρια σε περιπτώσεις που 
αφορούν την έλλειψη πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε ψηφιακές συσκευές, την έλλειψη 
εξοικείωσης με τις πλατφόρμες και τα εργαλεία (π.χ. χρήση λογαριασμών Moodle και κωδικών 
πρόσβασης), την ανεπάρκεια ψηφιακών ικανοτήτων για την αποτελεσματική χρήση της 
μαθησιακής πλατφόρμας, την ανησυχία για την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Στην πράξη, η τεχνική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται με τους ακόλουθους τρόπους: παροχή 
συμβουλών σχετικά με την πρόσβαση στην πλατφόρμα και τα εργαλεία του TEACHER+ μέσω 
ενός γραφείου βοήθειας- προσαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας και των εργαλείων του 
TEACHER+ ώστε να ανταποκρίνονται στις συνήθεις ψηφιακές συμπεριφορές της ομάδας-στόχου 
- για παράδειγμα, παροχή λειτουργιών που επιτρέπουν την παροχή τεχνικής υποστήριξης μέσω 
διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το WhatsApp και το Snapchat, για την υποστήριξη 
της συνεργασίας- συμπερίληψη κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τη χρήση των 
μέσων ενημέρωσης στις μαθησιακές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης. Το πιο σημαντικό 
είναι ότι τα εργαστήρια πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν συνεχή υποστήριξη ΤΠ στους 
συμμετέχοντες για την κάλυψη τεχνικών δυσλειτουργιών που μπορεί να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος. 
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Παροχή ποιμαντικής υποστήριξης 

 

Η παροχή ποιμαντικής υποστήριξης 
στους εκπαιδευτικούς στα Εργαστήρια 
Ήπιων Δεξιοτήτων σημαίνει την 
παροχή βοήθειας, καθοδήγησης και 
υποστήριξης στους ακόλουθους 
τομείς:  

• Καθοδήγηση και υποστήριξη για την 
επίλυση επιχειρησιακών ζητημάτων 
- π.χ. πίεση χρόνου και ασθένεια 

• Υποστήριξη για προσωπικά και 
συναισθηματικά θέματα των 
εκπαιδευομένων 

•   Γραφείο βοήθειας πληροφοριών 

• Ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την 
κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ 
των εκπαιδευομένων και του 
προσωπικού - για παράδειγμα 
μέσω "εκτός έδρας ημερών" και 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 

Παγίδες και πώς να τις ξεπεράσετε 

• Φροντίστε να δημιουργήσετε ένα αξιόπιστο, υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον για όλους 
τους συμμετέχοντες, όπου θα νιώθουν ότι μπορούν να μοιραστούν και να ακουστούν. 

• Μην δίνετε προτεραιότητα στην τεχνική διάσταση της κατάρτισης - το διαδικτυακό πρόγραμμα 
- εις βάρος της κρίσιμης προσωπικής κατάρτισης. 

• Θυμηθείτε ότι οι διάφοροι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικές ανάγκες, οπότε φροντίστε να 
επιτρέψετε ευελιξία στο πρόγραμμα κατάρτισης για εξατομικευμένη μάθηση και μάθηση με το 
ρυθμό του εκπαιδευόμενου. 

• Μην αφήνετε τους εκπαιδευόμενους να αισθάνονται ότι είναι μόνοι τους και απομονωμένοι. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής υποστήριξη και ότι οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν πώς να 
έχουν πρόσβαση σε αυτήν. 

• Μην υποθέτετε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι γνώστες της τεχνολογίας. Παρέχετε τεχνική 
υποστήριξη που μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων στον τομέα της 
πληροφορικής και της ψηφιακής τεχνολογίας. 

• Μην ξεχάσετε να παρακολουθείτε τη διαδικασία κατάρτισης - θα χρειαστείτε αυτές τις 
πληροφορίες για το βήμα της αξιολόγησης (Βήμα 9). 

Πόροι 

• Κατευθυντήριες γραμμές του ΕΙΕ για την καθοδήγηση 2017 https://www.et-
foundation.co.uk/wp-content/uploads/2021/09/ETF-Mentoring-Framework-Guide-for-Leaders-
and-Managers-in-Further-Education.pdf  

 



 57 

Βήμα 7: Συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών 

 

Πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος 

Το πρωταρχικό καθήκον αυτού του Βήματος είναι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε 
δραστηριότητες συνδημιουργίας που οδηγούν στη δημιουργία, τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα 
των Εργαστηρίων Ήπιων Δεξιοτήτων.   

 

Κατευθυντήριες αρχές 

• Τα εργαστήρια TEACHER+ αντικατοπτρίζουν δύο βασικές αρχές: αντανακλούν τις προοπτικές 
των διαφορετικών ενδιαφερομένων και διασφαλίζουν ότι ακούγονται οι διαφορετικές φωνές 
τους, και αντανακλούν τη δέσμευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που τελικά θα προσθέσουν 
αξία στην τοπική κοινότητα.  

• Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στο TEACHER+ όχι μόνο ως παθητικοί πάροχοι πόρων 
ή υποστήριξης, αλλά ως ενεργά συνδιαμορφωτές πρακτικών λύσεων για τα προβλήματα γύρω 
από τη δυσλειτουργική συμπεριφορά στα σχολεία και γενικότερα για την ευημερία των νέων 
και των κοινοτήτων τους. 

• Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στο TEACHER+ θα πρέπει να στοχεύει στην 
ανάπτυξη και τη διατήρηση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων φορέων και 
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, ώστε να υποστηρίζουν μια ολιστική 
προσέγγιση για την παροχή ευκαιριών στους νέους.  

• Τα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν την ίδια την κοινότητα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ιδίως οι 
εκπρόσωποι της κοινότητας, πρέπει να "κατέχουν" το Εργαστήριο Ήπιων Δεξιοτήτων και το 
πρόγραμμα Teacher+ και να συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξή του, για παράδειγμα μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εργαστηρίων συν-δημιουργίας. 

• Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να πειστούν για την προστιθέμενη αξία που μπορεί να 
προσφέρει η συμμετοχή στο Εργαστήριο. Το μήνυμα είναι ότι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά 
τον αντίκτυπο των δράσεών τους μέσω της συμμετοχής τους στα Εργαστήρια Ήπιων 
Δεξιοτήτων. Αυτό βελτιώνει την παροχή εκπαίδευσης και την ποιότητα των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 

• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πειστούν να υιοθετήσουν το πρόγραμμα TEACHER+ και το 
Εργαστήριο Ήπιων Δεξιοτήτων ως έναν κύκλο κοινωνικής καινοτομίας που σχετίζεται με την 
κοινότητα και αυτοσυντηρείται σε κοινοτικό επίπεδο μέσω της συμμετοχής τους. 

Κατάλογος ελέγχου δράσεων 

Επανεξετάστε ποιοι είναι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι και τα κίνητρά τους 
για συμμετοχή (από το Βήμα 2). 

❑ 

Παραγωγή και διάδοση ενός "Ενημερωτικού Δελτίου" για το Εργαστήριο 
Ήπιων Δεξιοτήτων και το πρόγραμμα TEACHER+. 

❑ 

Διεξαγωγή συνεδριών ανάπτυξης ικανοτήτων και εξοικείωσης με 
πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς  

❑ 

Δημιουργία ενός δικτύου ενδιαφερομένων μερών για την ενσωμάτωση 
της ανάπτυξης ικανοτήτων στο σχέδιο υλοποίησης του Εργαστηρίου 
Ήπιων Δεξιοτήτων και του προγράμματος TEACHER+. 

❑ 

Ανάπτυξη κανόνων και διαδικασιών συμμετοχής των ενδιαφερομένων 
μερών, για παράδειγμα μέσω ενός Μνημονίου Συνεργασίας για τη 
διατήρηση του εργαστηρίου και του προγράμματος.  

❑ 
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Εργαλεία για την υποστήριξη της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών 

Προσδιορισμός των βασικών κινήτρων των ενδιαφερομένων μερών: ο πίνακας κινήτρων 

Ο πίνακας κινήτρων είναι ένα εργαλείο που βοηθά στον εντοπισμό των κινήτρων που κρύβονται 
πίσω από τη δράση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους στο πλαίσιο ενός προγράμματος καινοτομίας. 
Δείχνει τι φέρνει και τι παίρνει κάθε ενδιαφερόμενος από το πρόγραμμα σε όρους ωφελειών και 
αξίας. Ο πίνακας είναι ένας τρόπος απεικόνισης των συνεισφορών των ενδιαφερομένων μερών 
και των αμοιβαίων οφελών στο πλαίσιο του προγράμματος. Βοηθά τους σχεδιαστές του 
προγράμματος να κατανοήσουν τις συνδέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και προσθέτει 
σαφήνεια στους ρόλους τους μελετώντας τα κίνητρα πίσω από τις ενέργειές τους. Βοηθά στην 
ενημέρωση για αποτελεσματικές στρατηγικές για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και 
την υποστήριξη της ανάπτυξης δικτύων. Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω. 
 

 
Πηγή: http://servicedesigntools.org/ Εργαλειοθήκη Designscapes 

 
Όπως φαίνεται στην εικόνα, η πρώτη γραμμή και η πρώτη στήλη του πίνακα προσδιορίζουν τους 
εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα κελιά στη διαγώνιο του πίνακα 
αντιπροσωπεύουν τα κίνητρα των ενδιαφερομένων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ όλα τα 
υπόλοιπα κελιά αντιπροσωπεύουν αυτό που παρέχει ο ενδιαφερόμενος Α (στήλη) στον 
ενδιαφερόμενο Β (γραμμή). 

 

  

http://servicedesigntools.org/
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Να περάσει το μήνυμα: το ενημερωτικό δελτίο του εργαστηρίου 

 

 

 
Η δημιουργία συνεργειών 
μεταξύ διαφορετικών 
ενδιαφερομένων και η προβολή 
των δραστηριοτήτων τους είναι 
προς όφελος των εκπαιδευτικών 
και, τελικά, των νέων και της 
κοινότητας.  

Για να ενισχυθεί η συνεργασία 
των ενδιαφερομένων μερών, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 
είναι "στο ίδιο μήκος κύματος". 

Ως εκ τούτου, ένα πρώιμο βήμα 
για την εμπλοκή των 
ενδιαφερομένων μερών είναι η 
εκπόνηση μιας στρατηγικής που 
θα επικοινωνεί με σαφήνεια 
στους ενδιαφερόμενους με το τι 
είναι το TEACHER+ και τι 
εξυπηρετούν τα Εργαστήρια 
Ήπιων Δεξιοτήτων και πώς θα 
μπορούσαν να προσθέσουν 
αξία στις δραστηριότητές τους. 

 
Χρειάζεται ένα "κάλεσμα προς τα όπλα" που να καθορίζει το μοναδικό σημείο πώλησης (USP) 
του προγράμματος εργαστηρίου και κατάρτισης, καθώς και μια ανάλυση των πιθανών συνεργειών 
που θα μπορούσε να προσφέρει το πρόγραμμα τόσο από την άποψη των πόρων (εισροές) όσο 
και από την άποψη των προσφερόμενων υπηρεσιών (εκροές).  

Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δημιουργηθεί ένα "Ενημερωτικό Δελτίο" για το εργαστήριο 
και το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα καθορίζει τους κινητήριους μοχλούς των εργαστηρίων 
και του προγράμματος, τις ανάγκες που καλύπτουν, τους απαιτούμενους πόρους και τα πιθανά 
οφέλη και αποτελέσματα. \ 

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει εργαλεία που παρουσιάζουν την υπόθεση 
των Εργαστηρίων και του προγράμματος με ενδιαφέροντες οπτικούς τρόπους - για παράδειγμα 
μέσω ενός "Εννοιολογικού Χάρτη" ή "Storyboard" - που περιγράφεται παραπάνω στο Βήμα 2, και 
ένα "Infographic" που συνοψίζει με πολύ σαφή τρόπο το όραμα του προγράμματος, τι κάνει και 
ποια είναι τα οφέλη. 
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Ανάπτυξη ικανοτήτων και εξοικείωση: εργαστήρια συν-δημιουργίας 

 

Όπως παρουσιάστηκε στο Βήμα 2 
παραπάνω, τα εργαστήρια 
συνδημιουργίας εμπλέκουν άμεσα τους 
ενδιαφερόμενους ως ενεργούς 
συνεργάτες στην ανάπτυξη του 
Εργαστηρίου Ήπιων Δεξιοτήτων. Τα 
εργαστήρια αυτά δεν είναι απλώς ένας 
μηχανισμός ακρόασης των απόψεών 
τους. Σκοπός τους είναι να εμπλέξουν 
τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους 
φορείς ως ισότιμους εταίρους στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 
εργαστηρίου και του προγράμματος 
κατάρτισης. Αποτελούν ιδανικό 
εργαλείο για την ανάπτυξη ενός δικτύου 
ενδιαφερομένων, διότι υποστηρίζουν 
την επίτευξη ενός κοινού οράματος για 
το πρόγραμμα. 

 

Ένα σύνολο μάθησης δράσης είναι ένα ιδιαίτερο είδος εργαστηρίου συνδημιουργίας. 
Περιλαμβάνει μια ομάδα ενδιαφερομένων που εργάζονται με έναν συντονιστή για να καταλήξουν 
σε μια κοινή κατανόηση του τι σκοπεύει να κάνει το εργαστήριο και να διερευνήσουν ζητήματα 
που μπορεί να προκύψουν κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης TEACHER+ που 
υποστηρίζεται από το δίκτυο.  

Στόχος είναι η ανταλλαγή πραγματικών θεμάτων, προβλημάτων ή ευκαιριών που προκύπτουν 
από τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Βασική εστίαση του συνόλου μάθησης δράσης είναι η 
αμφισβήτηση και η αμφισβήτηση των παραδοχών που διατυπώνονται στο "ενημερωτικό δελτίο" 
που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο βήμα και η προσπάθεια να επιτευχθεί η "ευθυγράμμιση των 
ενδιαφερομένων μερών" - ένα κοινό όραμα για τους σκοπούς και τους στόχους του εργαστηρίου 
στο μέλλον - και ένα συμφωνημένο σύνολο σημείων δράσης για την υποστήριξη αυτού του 
οράματος, των σκοπών και των στόχων.   

Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται συχνά είναι το "παιχνίδι ρόλων" στο εργαστήριο. Οι 
συμμετέχοντες κατανέμονται σε ομάδες - για παράδειγμα στην ομάδα των "εκπαιδευτικών", στην 
ομάδα των "παρόχων υπηρεσιών" και στην ομάδα της "κοινότητας" και κάθε ομάδα προσπαθεί 
να μπει στη θέση των άλλων ομάδων προκειμένου να κατανοήσει το εργαστήριο και το 
πρόγραμμα κατάρτισης από τη σκοπιά ενός άλλου ενδιαφερομένου. 
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Δημιουργία του δικτύου ενδιαφερομένων μερών 

 

Το δίκτυο ενδιαφερομένων πρέπει να 
πωλείται ως ένας "ομοσπονδιακός" 
οργανισμός που συνεργάζεται για να 
δημιουργήσει συνέργειες από τις 
υπάρχουσες υπηρεσίες και, επομένως, 
να προσθέσει αξία στις υπηρεσίες 
αυτές, καθώς και να ωφελήσει τους 
εκπαιδευτικούς και, τελικά, τους νέους 
και την κοινότητα. Τα Εργαστήρια 
Ήπιων Δεξιοτήτων παρέχουν την 
ευκαιρία να "ομαδοποιήσουν" τις συχνά 
διακριτές υπηρεσίες που παρέχονται 
παράλληλα και όχι ολοκληρωμένα, 
ώστε να παρέχουν μια ολιστική 
προσφορά που να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις πολύπλοκες ανάγκες 
των νέων στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Για να συμβεί αυτό, απαιτείται σημαντική προσπάθεια για να συγκεντρωθούν οι συχνά 
ανομοιογενείς οργανισμοί, οι οποίοι συχνά εργάζονται στα δικά τους "σιλό" και ανταγωνίζονται 
συνήθως μεταξύ τους για τους σπάνιους πόρους. Στην πράξη, η δημιουργία ενός πολυμερούς 
δικτύου TEACHER+ απαιτεί πολλή "δουλειά" από τους σχεδιαστές και τους διαχειριστές του 
εργαστηρίου. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτή η δουλειά είναι η προσωπική 
επαφή, η οικοδόμηση σχέσεων με τους βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στις 
οργανώσεις των ενδιαφερομένων και η πειθώ τους για την αξία της συνεργασίας. Η θεμελίωση 
μέσω της προσωπικής αλληλεπίδρασης μπορεί στη συνέχεια να χρησιμεύσει ως βάση για τη 
συγκέντρωση των ενδιαφερομένων μερών ώστε να καταλήξουν σε μια συλλογική κατανόηση της 
εργασίας στο Εργαστήριο και του προγράμματος κατάρτισης. Τα δίκτυα αυτά πρέπει να 
περιλαμβάνουν φορείς του δημόσιου τομέα (φορείς της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, 
δήμους), παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών, επαγγελματικούς φορείς καθώς και τοπικά κέντρα 
κατάρτισης, τοπικές επιχειρήσεις και κοινοτικές οργανώσεις. Οι ρόλοι που θα μπορούσαν να 
παρέχουν στο πλαίσιο του δικτύου καλύπτουν πράγματα όπως: 

• προσφέροντας ευκαιρίες για ουσιαστική εμπλοκή με την κοινωνία των πολιτών και 
προωθώντας την κοινή κατανόηση σε κοινοτικό επίπεδο των πλεονεκτημάτων που μπορεί να 
προσφέρει ένα εργαστήριο ήπιων δεξιοτήτων 

• διάθεση χώρων, υποδομών και υπηρεσιών για τη φιλοξενία εργαστηρίων ήπιων δεξιοτήτων 
και συμμετοχή τους στον συν-σχεδιασμό και τη συν-δημιουργία των εργαστηρίων e  

• την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και άλλων φορέων που εργάζονται με νέους 
στο εκπαιδευτικό σύστημα 
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Ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών για τη λειτουργία των δικτύων των 
ενδιαφερομένων μερών 

 

Τα δίκτυα ενδιαφερομένων δεν λειτουργούν 
μόνα τους. Ανεξάρτητα από το πόση καλή 
θέληση υπάρχει για την υποστήριξη του 
εργαστηρίου, η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων 
μερών -ιδιαίτερα σε ένα εργαστήριο που 
προορίζεται να είναι αυτοσυντηρούμενο- 
εξαρτάται από τη δημιουργία σαφών 
συστημάτων και διαδικασιών που καθορίζουν τα 
όρια της συμμετοχής, τις προσδοκίες που 
απαιτούνται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα 
οφέλη που είναι πιθανό να αποκομίσουν από τη 
συμμετοχή τους. Αυτά πρέπει να καθοριστούν 
από την αρχή με επίσημο τρόπο. 

 

 

Ένας τρόπος επισημοποίησης των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του δικτύου 
εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη μιας "οιονεί νομικής" δομής που καθορίζει τις δεσμεύσεις, τις 
ευθύνες και τις προσδοκίες, όπως ένα "μνημόνιο συμφωνίας" (MoU) που καθορίζει τις 
στρατηγικές και επιχειρησιακές παραμέτρους του εργαστηρίου. Αυτό μπορεί να αποτελέσει το 
θεμέλιο για τη συνεργασία. Στη συνέχεια, πρέπει να υποστηρίζεται από δραστηριότητες που 
ενισχύουν τη συνεργασία, όπως τακτικές ενημερώσεις για την πρόοδο και συναντήσεις 
ανασκόπησης. 
 

Παγίδες και πώς να τις ξεπεράσετε 

• Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι δύσκολο να συνεργαστούν. Ένα μεγάλο λάθος κατά τη 
δημιουργία προγραμμάτων και δικτύων είναι να υποθέτουμε ότι - επειδή το πρόγραμμα 
εργαστηρίου και κατάρτισης είναι αξιόλογο - όλοι θα δουν την αξία του και θα το υιοθετήσουν. 
Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να πειστούν ότι αξίζει τον κόπο να συμμετάσχουν. Τα 
εργαστήρια πρέπει να ευαισθητοποιούνται από την αρχή και να εργάζονται συνεχώς για να 
επιτύχουν την αποδοχή. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε "κοινωνικούς διαμεσολαβητές" για 
να γεφυρώσετε το Εργαστήριο με τις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων- κρατήστε ενήμερους 
τους ενδιαφερόμενους και την κοινότητα του Εργαστηρίου, π.χ. μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης- οργανώστε εργαστήρια συνδημιουργίας. 
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• Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το δίκτυο του εργαστηρίου συνεχίζουν να εργάζονται σε 
καθεστώς "σιλό", παρέχοντας τις συνεισφορές τους σε παράλληλες γραμμές, με ελάχιστη ή 
καθόλου συνεργασία. Αυτό οδηγεί σε κατακερματισμό των υπηρεσιών που παρέχονται στους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αντιδρούν αρνητικά στο Εργαστήριο και στο 
πρόγραμμα κατάρτισης. Διαιωνίζεται ένας φαύλος κύκλος αυξημένων προσδοκιών, μη 
παροχής και αυξημένης δυσπιστίας και αποστροφής. Επομένως, είναι σημαντικό οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς και οποιοδήποτε δίκτυο δημιουργηθεί για την υποστήριξη του 
Εργαστηρίου να υποστηρίζονται από συστήματα και διαδικασίες που ενθαρρύνουν την τακτική 
συνεργασία, για παράδειγμα μέσω εργαστηρίων συνδημιουργίας. 

• Αποκλίσεις και συγκρούσεις των ενδιαφερομένων μερών.  Η συγκρότηση ενός εργαστηρίου 
και του υποστηρικτικού δικτύου ενδιαφερομένων προϋποθέτει τη συνεργατική συμμετοχή μιας 
σειράς διαφορετικών οργανισμών και ομάδων, καθεμία από τις οποίες θα έχει διαφορετική 
οπτική για το σκοπό του εργαστηρίου.  

Ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις και ομάδες ανταγωνίζονται τακτικά μεταξύ τους, για 
παράδειγμα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Παρόλο που η συμβολή διαφορετικών 
δεξιοτήτων και θέσεων είναι υγιής για το Εργαστήριο, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια ευρεία 
συναίνεση εντός του δικτύου σχετικά με το όραμα του Εργαστηρίου.  

Αυτή μπορεί να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί μέσω ενεργειών "ευαισθητοποίησης" και 
"ευθυγράμμισης" - για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας "σύνολα μάθησης δράσης με παιχνίδι 
ρόλων" για την ανάδειξη των συγκρούσεων και την επεξεργασία τους.  

 

Πόροι 

• Πίνακας κινήτρων. http://www.servicedesigntools.org/tools/ 

• Εργαλειοθήκη καινοτομίας DIY https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit/  
 
  

http://www.servicedesigntools.org/tools/
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Βήμα 8: Πληρωμή για το εργαστήριο 

 

Πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος 

Το πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος είναι να διερευνήσει τρόπους χρηματοδότησης του 
εργαστηρίου και του προγράμματος κατάρτισης Teacher+. Η έρευνά μας σχετικά με τη ζήτηση 
των εκπαιδευτικών και των ενδιαφερομένων για τα Εργαστήρια Ήπιων Δεξιοτήτων - η οποία 
αναφέρθηκε στο μέρος 1 του παρόντος διανοητικού αποτελέσματος - ανέδειξε μια κοινή αντίληψη 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των ενδιαφερομένων ότι η χρηματοδότηση των Εργαστηρίων θα 
μπορούσε να αποτελέσει μείζον ζήτημα. Αυτό αφορά όχι μόνο την εξεύρεση των κεφαλαιακών 
και λειτουργικών δαπανών που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός εργαστηρίου, 
αλλά και τη διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα βρεθούν "εκτός τσέπης" ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

Κατευθυντήριες αρχές 

• Το εργαστήριο κοινωνικών δεξιοτήτων δεν παρέχεται δωρεάν. Ούτε θα αποπληρώσει τον 
εαυτό του. Ακόμα και αν το εργαστήριο βρίσκεται σε υπάρχοντα χώρο μέσα στο σχολείο, 
θα πρέπει να προσκομιστούν στοιχεία για το κόστος και τα οφέλη του. 

• Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής του Εργαστηρίου, τόσο πιο 
ισχυρά πρέπει να είναι τα αποδεικτικά στοιχεία.  

• Μια ανάλυση του κόστους και των οφελών ενός εργαστηρίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
όχι μόνο τα "απτά" στοιχεία - κυρίως το οικονομικό και χρηματοοικονομικό κόστος και τα 
οφέλη που συνεπάγεται - αλλά και τα "άυλα" στοιχεία - για παράδειγμα τα οφέλη για την 
ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών που συνδέονται με την καλύτερη διαχείριση των 
περιστατικών άγχους στο σχολείο. 

 

  



 65 

Κατάλογος ελέγχου ενεργειών 

Επανεξέταση του εργαστηριακού σχεδιασμού (Βήμα 4) και του σχεδίου 
εφαρμογής (Βήμα 5) 

❑ 

Προσδιορισμός των κατηγοριών κόστους και οφέλους από την 
ανασκόπηση 

❑ 

Δημιουργία επιχειρηματικού μοντέλου και σχεδίου για το εργαστήριο ❑ 

Συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την ανάλυση κόστους και 
οφέλους 

❑ 

Διεξαγωγή ανάλυσης κόστους και οφέλους ❑ 

Κατάρτιση σχεδίου χρηματοδότησης για το εργαστήριο ❑ 

 
 

Εργαλεία για την αξιολόγηση του κόστους και των οφελών  

Business Model Canvas 

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός δημιουργεί, 
παραδίδει και συλλαμβάνει αξία. Πρόκειται για ένα οπτικό πρότυπο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τα βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Το πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενο μοντέλο - το "κλασικό" μοντέλο - επικεντρώνεται ουσιαστικά στις 
οικονομικές πτυχές (Osterwalder, 2010). Παρουσιάζει πράγματα όπως οι βασικοί εταίροι, οι 
βασικές δραστηριότητες, οι βασικοί πόροι, οι πελάτες, το κόστος και οι ροές εσόδων. Άλλα 
μοντέλα προσαρμόζονται για προγράμματα παροχής υπηρεσιών (Jukka and Katri Ojasalo, 
2015), ενώ άλλα αντανακλούν τις "κοινωνικές αποδόσεις" - δηλαδή οφέλη που μπορεί να μην 
έχουν καθαρά οικονομική αξία, αλλά μπορούν να "νομισματοποιηθούν" από την άποψη της 
συμβολής τους στο κοινωνικό καλό, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (Joyce and Paquin, 2016). 
  

 

 
Το "τριπλό πολυεπίπεδο" 
μοντέλο επιχειρηματικού 
καμβά δείχνει όχι μόνο τις 
τυπικές οικονομικές πτυχές 
του προγράμματος - όπως το 
κόστος και τα έσοδα - αλλά 
και τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη του 
προγράμματος, καθώς και τις 
πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις, για παράδειγμα 
το αποτύπωμα άνθρακα. 

Πηγή: Joyce and Paquin, 2016 
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενός επιχειρηματικού μοντέλου "τριπλής 
διαστρωμάτωσης" για ένα πρόγραμμα "Community Lab" για την υποστήριξη "δυσπρόσιτων" νέων 
στο Λονδίνο. 

Βασικοί 
εταίροι 
Κοινοτική 
εμπιστοσύνη 
Κέντρο ML 
 
Παρέχουν 
εγκαταστάσεις, 
υπηρεσίες, 
πρόσβαση σε 
πελάτες και 
δίκτυα άλλων 
εταίρων. 
 
Αυτοί οι βασικοί 
εταίροι είναι ήδη 
έμπιστοι από 
τους χρήστες 
και παρέχουν 
ήδη υπηρεσίες 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασικοί πόροι 
Απαιτείται: 
Δεξιότητες και 
γνώσεις: 
Από εμάς - 
επάρκεια στη 
σχεδιαστική 
σκέψη, την 
κοινωνική 
καινοτομία, την 
έρευνα δράσης. 
Από τους 
εταίρους - 
καθοδήγηση, 
δημιουργικές 
δεξιότητες (π.χ. 
θεατρικό παιχνίδι, 
κινηματογράφος), 
δραστηριότητες 
περιπέτειας. 
Από τους 
χρήστες: 
δέσμευση, 
ανοικτό πνεύμα 

Πρόταση αξίας 
Το LAB 
διευρύνει τους 
ορίζοντες των 
Νέων και τους 
δίνει τις 
δεξιότητες να 
επιλύουν 
προβλήματα 
στην κοινότητά 
τους. 
Προσθέτει αξία 
στην προσφορά 
που παρέχουν 
σήμερα οι 
υπηρεσίες 
νεολαίας στην 
περιοχή. 

Δημιουργία 
αξίας 
Το Εργαστήριο 
αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις για 
τους νέους που 
αναδεικνύονται 
στην "Ανάλυση 
του κόσμου της 
ζωής". Παρέχει 
ένα χώρο για την 
ανάδειξη και την 
καλλιέργεια των 
ταλέντων των 
νέων. 

Ο κόσμος του 
πελάτη 
Κατανόηση του 
κόσμου του 
πελάτη - μορφή 
LWA. 
Χρειάζονται 
νέους ορίζοντες, 
νέες δεξιότητες, 
νέες ευκαιρίες 
σε έναν 
αξιόπιστο και 
υποστηρικτικό 
χώρο. 
 
Τι αγοράζει ο 
πελάτης - οι 
υπηρεσίες 
αγοράζουν 
σκέψη 
σχεδιασμού, 
τεχνογνωσία 
κοινωνικής 
καινοτομίας και 
πρόσβαση σε 
νέα δίκτυα. 
Οι νέοι 
αγοράζουν 
περιπέτεια, 
νέους ορίζοντες, 
νέες δεξιότητες. 

Κινητοποίηση 
πόρων και 
εταίρων 
Πολυμερής 
δημιουργία αξίας 
- συμφωνία 
συνεργασίας με 
SCT/MLC - ή 
κοινοπραξία. 
Εκμεταλλευτείτε 
τα προγράμματα 
- Επιχορηγήσεις 
Innovate UK- 
Strength in 
Places FUND- 
Κινητικότητα 
Erasmus+. 
 

Αλληλεπίδραση 
& 
συμπαραγωγή 
Συμπαραγωγή 
με τους πελάτες: 
Εργαστήριο 
Σχεδιαστικής 
Σκέψης 
υποστηρίζει τη 
συμπαραγωγή 
ερευνητικών 
προγραμμάτων 
δράσης & 
Εφαρμογών 
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Δομή κόστους 
Τα έξοδά μας: κτίριο (0 ή ονομαστικό ενοίκιο), 
προσωπικό (1 εργαζόμενος για τη νεολαία πλήρους 
απασχόλησης - 35 χιλιάδες λίρες ετησίως, εθελοντές 
0 λίρες), αμοιβές για μέντορες/πρότυπα ρόλων - 10 
χιλιάδες λίρες ετησίως, εξοπλισμός - τάμπλετ, 
λογισμικό - 10 χιλιάδες λίρες κόστος εκκίνησης, 
δραστηριότητες περιπέτειας - 10 χιλιάδες λίρες 
ετησίως, προώθηση - διαφήμιση, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης - 2 χιλιάδες λίρες ετησίως. 
 
Κόστος πελατών - νέοι: άμεσο (0 ευρώ)- έμμεσο - 
χρόνος, δέσμευση, κόστος ευκαιρίας. Πάροχοι 
υπηρεσιών - συνδρομή μέλους ή/και πληρωμή ανά 
δραστηριότητα προγράμματος εργαστηρίου 

Ροές εσόδων 
Λογική κερδών: μικτό μοντέλο 
δημιουργίας εσόδων 
(επιχορηγήσεις από προγράμματα 
του Ηνωμένου Βασιλείου/ΕΕ -- 
φιλανθρωπικές δωρεές- αμοιβές 
από παρόχους υπηρεσιών- έσοδα 
από καινοτομίες/εφαρμογές που 
αναπτύχθηκαν- πιστοποίηση 
παρόχων υπηρεσιών- 
crowdfunding 
Άλλη αξία: κοινωνική απόδοση της 
επένδυσης (SROI). Υποθέτοντας 
ότι 20 νέοι ετησίως αποφοιτούν 
από το πρόγραμμα και οι μισοί από 
αυτούς αλλάζουν την κατάσταση 
"NEET" - μείωση του μέσου 
κόστους για το κράτος κατά 
144.380 λίρες Αγγλίας. 
Πιθανή μείωση του κόστους της 
νεανικής 
παραβατικότητας/αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς: 36.200 £. 
Δυνητική μείωση του κόστους της 
κατάχρησης ναρκωτικών: 168.940 
ευρώ 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
Αμελητέα. Το εργαστήριο προσαρμόζεται στον 
υπάρχοντα χώρο και την υπάρχουσα υποδομή. Δεν 
προβλέπεται αύξηση του αποτυπώματος άνθρακα. 

Περιβαλλοντικά οφέλη 
Το εργαστήριο εργάζεται για την 
παροχή λύσεων για τη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα 

Κοινωνικές επιπτώσεις 
Δεν προβλέπεται 

Κοινωνικές παροχές 
Μείωση του κόστους που 
σχετίζεται με την αλλαγή της 
κατάστασης NEET, μείωση των 
νεανικών παραβάσεων και της 
ASB, μείωση του κόστους της 
κατάχρησης ναρκωτικών (με βάση 
10 νέους ετησίως)=£349,520 
Αύξηση της πολιτικής και 
κοινωνικής συμμετοχής των νέων 
της περιοχής 
Αύξηση των ικανοτήτων των νέων, 
προσδίδοντας αξία στην 
"εμπορευσιμότητά" τους και 
αυξάνοντας τις πιθανότητες ζωής 
τους. 
Αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου 
και της ανθεκτικότητας των 
τοπικών κοινοτήτων ως 
αποτέλεσμα της παροχής λύσεων 
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από τους νέους για το "τι έχει 
χαλάσει". 
Αύξηση της συνάφειας, της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των 
υπηρεσιών για τη νεολαία που 
παρέχονται στην περιοχή 

 
Κοινωνική απόδοση της επένδυσης (SROI) 

Ο SROI μετράει τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα και χρησιμοποιεί 
χρηματικές αξίες για την απεικόνισή τους.  Εκ πρώτης όψεως, ο υπολογισμός ενός δείκτη SROI 
- το ποσό της απόδοσης των επενδεδυμένων οικονομικών πόρων - είναι ένα απλό θέμα που 
αφορά τη χρήση του ακόλουθου τύπου: SROI = (αξία κοινωνικού αντίκτυπου - αρχικό ποσό 
επένδυσης) ÷ αρχικό ποσό επένδυσης x 100% 

Για παράδειγμα, μια αναλογία SROI 5:1 υποδηλώνει ότι για κάθε ευρώ που επενδύεται, μια 
παρέμβαση αποδίδει 5 ευρώ σε αξία (που ορίζεται ως οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
αξία). Στην πράξη, ο υπολογισμός του SROI είναι αρκετά πολύπλοκος και απαιτεί τα ακόλουθα 
βήματα: 

• Καθορισμός των οικονομικών υποκατάστατων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του SROI. 
Τα υποκατάστατα είναι έμμεσοι δείκτες που προσεγγίζουν έναν άμεσο δείκτη για τον οποίο 
είναι δύσκολο να ληφθούν στοιχεία. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν κοινοί και αναγνωρισμένοι 
δείκτες για τη μέτρηση της οικονομικής αξίας που αποδίδεται στον αντίκτυπο που έχει ένα 
πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων στην κοινωνική ένταξη. Έτσι, πρέπει να βρεθεί ένα 
υποκατάστατο μέτρο - για παράδειγμα, η μείωση του μέσου κόστους πρόνοιας που δαπανάται 
για την υποστήριξη ενός νέου που είναι NEET (not in Employment, Education or Training). 
 

• Ανάπτυξη ενός "χάρτη επιπτώσεων" που δείχνει τις σχέσεις μεταξύ εισροών, εκροών και 
αποτελεσμάτων - αυτός συνήθως προκύπτει από τη Θεωρία Αλλαγής μιας παρέμβασης (βλ. 
Βήμα 1 ανωτέρω και Βήμα 9 κατωτέρω).  

 

• Απόδειξη των εισροών, των εκροών και των αποτελεσμάτων και απόδοση αξίας σε αυτά 
 

 

• Καθορισμός του αντίκτυπου. Αυτό απαιτεί τον υπολογισμό της "προσθετικότητας" - "ο βαθμός 
στον οποίο συμβαίνει κάτι ως αποτέλεσμα μιας παρέμβασης που δεν θα συνέβαινε χωρίς την 
παρέμβαση". Ο υπολογισμός της προσθετικότητας απαιτεί τέσσερις επιμέρους υπολογισμούς: 
νεκρό βάρος - ένα μέτρο του αποτελέσματος που θα συνέβαινε ακόμη και αν δεν είχε 
πραγματοποιηθεί η παρέμβαση- απόδοση - μια εκτίμηση του κατά πόσο το αποτέλεσμα 
προκλήθηκε από τη συμβολή άλλων οργανισμών, παρεμβάσεων ή φορέων- διαρροή - η αξία 
που χάνεται, για παράδειγμα, λόγω της αποχώρησης ενός οργανισμού από την παρέμβαση- 
μετατόπιση/υποκατάσταση - ο βαθμός στον οποίο τα οφέλη που διεκδικούν οι συμμετέχοντες 
είναι εις βάρος άλλων εκτός παρέμβασης- πτώση - η επιδείνωση των αποτελεσμάτων ενός 
αποτελέσματος με την πάροδο του χρόνου. 
 

• Υπολογισμός του SROI. Όλα τα οφέλη της παρέμβασης αθροίζονται. Αυτά αντιπαραβάλλονται 
με το κόστος και τις "αρνητικές" τιμές και το αποτέλεσμα συγκρίνεται με την οικονομική 
επένδυση. 

  



 69 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό στην πράξη για ένα εργαστήριο 
κοινωνικών δεξιοτήτων. 
 

Στάδιο Τι συνεπάγεται αυτό 

1.Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής και 
εντοπισμός των βασικών ενδιαφερομένων. 

Καθορίστε τον σκοπό, το κοινό, το 
υπόβαθρο, τους πόρους και αν ο SROI 
είναι "πρόβλεψη" - δηλαδή πρόβλεψη του 
πιθανού κόστους και των οφελών ή 
"αξιολόγηση", δηλαδή ανάλυση του 
πραγματικού κόστους και των οφελών. 
Εντοπίζονται οι βασικοί ενδιαφερόμενοι 
φορείς του Εργαστηρίου (βλ. βήμα 2 
ανωτέρω) και ζητείται η γνώμη τους (βήμα 
7 ανωτέρω) για τον καθορισμό των 
οικονομικών "υποκατάστατων" που 
απαιτούνται για τον υπολογισμό του SROI. 

2. Χαρτογράφηση εισροών και 
αποτελεσμάτων. 

Αναπτύσσεται ένας "χάρτης επιπτώσεων" 
(με βάση τη "Θεωρία της Αλλαγής" του 
εργαστηρίου - βλ. βήμα 9 παρακάτω) που 
δείχνει τις σχέσεις μεταξύ εισροών, εκροών 
και αποτελεσμάτων. 

3. Απόδειξη των εισροών και των 
αποτελεσμάτων και απόδοση αξίας σε αυτά. 

Προσδιορίζονται οι βασικοί δείκτες εισροών 
και αποτελεσμάτων και συλλέγονται 
δεδομένα για την απόδοση τιμών σε αυτούς 
τους δείκτες.  

4. Καθορισμός του αντίκτυπου. Υπολογίζεται η "προσθετικότητα" του 
εργαστηρίου. Αυτό περιλαμβάνει τον 
υπολογισμό του οικονομικού αντίκτυπου 
που θα συνέβαινε ούτως ή άλλως (χωρίς το 
Εργαστήριο) ή του αντίκτυπου που μπορεί 
να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες (νεκρό 
βάρος, μετατόπιση, διαρροή και απόδοση). 

5. Υπολογισμός του SROI. Όλα τα οφέλη του Εργαστηρίου είναι 
συγκεντρωτικά. Αυτά αντιπαραβάλλονται 
με το κόστος και τις "αρνητικές" τιμές και το 
αποτέλεσμα συγκρίνεται με την επένδυση.  

6. Αναφορά και διάδοση Κοινοποίηση των ευρημάτων στους 
ενδιαφερόμενους μέσω μιας έκθεσης  

 
Ο τρόπος με τον οποίο αυτό μεταφράζεται σε έναν (υποθετικό) υπολογισμό SROI παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα. 
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Αποτελέσματα ανάλυσης SROI 
 

Επενδύσεις 

Επιχορήγηση και 
πρόσθετοι πόροι 
που επενδύονται 

Επιχορήγηση από την ΕΚ και συνεισφορά της 
περιφερειακής εκπαιδευτικής αρχής 

800,000 
 

Παραχθείσα αξία 

Εισόδημα που 
παράγεται ετησίως. 

Αμοιβές από το πρόγραμμα κατάρτισης 
500,000 

Μείωση των 
απουσιών των 
εκπαιδευτικών από 
την εργασία τους 

Συνολική εξοικονόμηση πόρων ως αποτέλεσμα της 
βελτίωσης της παραγωγικότητας   150,000 

 

Μείωση των 
απουσιών των 
μαθητών 

Συνολική εξοικονόμηση πόρων ως αποτέλεσμα της 
βελτίωσης των ποσοστών παρακολούθησης 

    50,000 
 

Μείωση του στρες Συνολική εξοικονόμηση πόρων λόγω της μείωσης του 
κόστους ψυχικής υγείας των εκπαιδευτικών 

  45,000 
 

Αυξημένη 
απασχολησιμότητα 
των εκπαιδευτικών 

Προστιθέμενη αξία ως αποτέλεσμα των αυξημένων 
κοινωνικών δεξιοτήτων  

Αύξηση της 
ποιότητας της 
διδασκαλίας 

Προστιθέμενη αξία στα μαθησιακά αποτελέσματα 
65,000 

Μείωση του 
κοινωνικού 
αποκλεισμού των 
μαθητών 

Εξοικονόμηση δαπανών υποστήριξης για τους φοιτητές 
NEET 

35,000 

Συνεργασία Προστιθέμενη αξία από τις αλληλεπιδράσεις και τη 
συνεργασία σε δίκτυα ενδιαφερομένων μερών 

130,000 
 

Μεταφορά γνώσεων 
και μάθηση 

Προστιθέμενη αξία από εκδηλώσεις, εργαστήρια, 
εκπαιδευτικές συνεδρίες, επιγραμμικούς πόρους 

140,000 

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΠΑΡΑΓΌΜΕΝΗ ΑΞΊΑ 1,195,000 

Προσθετικότητα 

Αναφορά Αθροιστικό σύνολο άλλων πηγών χρηματοδότησης    60,000 

Νεκρό βάρος Συνολική αξία της συνεισφοράς των εξωτερικών 
διεργασιών 

  80,000 

Διαρροή Συνολική απώλεια οντοτήτων στο δίκτυο 0 

Μετατόπιση  Συνολική αξία των προγραμμάτων που εκτοπίστηκαν από 
το Soft Skills Lab 

50,000 

Drop-off Τυπικό προεξοφλητικό επιτόκιο @ 3,5% ετησίως για 2 έτη 41,825 

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΌΤΗΤΑ 231,825 

Παρούσα αξία Συνολική παραγόμενη αξία - συνολική προσθετικότητα 963,175 

Καθαρή παρούσα 
αξία 

Παρούσα αξία-επένδυση 
 163,175 

Αναλογία SROI ΚΠΑ/επένδυση 0.203 
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Παγίδες και πώς να τις ξεπεράσετε 

• Υποεκτίμηση του κόστους. Είναι πάντα δελεαστικό να αφήνουμε το όραμα να υπερισχύει της 
πραγματικότητας. Να είστε ρεαλιστές όσον αφορά τις δαπάνες που απαιτούνται για την 
πληρωμή του εργαστηρίου. Να είστε ρεαλιστές σχετικά με τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης 
και πόσο αξιόπιστες είναι αυτές. 
 

• Υποεκτίμηση της ζήτησης. Δεν θα πιστεύουν όλοι ότι ένα εργαστήριο ήπιων δεξιοτήτων είναι 
καλή ιδέα ή ότι θα αποφέρει οφέλη πέρα από το να κάνει τους εκπαιδευτικούς λιγότερο 
αγχωμένους. Η ανάλυση του κόστους και των οφελών πρέπει να είναι ισχυρή για να πείσει 
τους αμφισβητίες - ιδίως τους δυνητικούς χρηματοδότες. 

 
•  Δεν έχουν σαφές USP, πρόταση δημιουργίας αξίας και κατανόηση του "κόσμου των πελατών". 

Το εργαστήριο πρέπει να φαίνεται ότι δημιουργεί αξία για όλους τους πιθανούς 
ενδιαφερόμενους.  

 
 

• Έλλειψη στοιχείων και δεδομένων. Η ανάλυση SROI απαιτεί ιδίως τη συλλογή και ανάλυση 
αξιόπιστων δεδομένων. Μερικές φορές είναι δύσκολο να συλλεχθούν "πληρεξούσια" δεδομένα 
για τα "άυλα" - όπως η προστιθέμενη αξία από την άποψη της αυξημένης κοινωνικής ένταξης 
των ευάλωτων μαθητών. Υπάρχουν ορισμένες βάσεις δεδομένων που παρέχουν καλούς και 
δοκιμασμένους δείκτες πληρεξουσίων. Αναζητήστε τους στο διαδίκτυο. Εάν δεν μπορείτε να 
βρείτε δεδομένα πληρεξουσίων, θα πρέπει να δημιουργήσετε τους δικούς σας, για παράδειγμα 
μέσω μιας έρευνας. 

 
Πόροι 

• Υπόδειγμα Business Model Canvas https://miro.com/aq/ps/business-model-canvas/ 
• Πώς να κάνετε SROI - βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=BbSspl6zx0k  
• Οδηγός για την κοινωνική απόδοση των επενδύσεων. Δίκτυο SROI, 2012 
• Οδηγός προσθετικότητας - τρίτη έκδοση. English Partnerships, 2008 

 

  

https://miro.com/aq/ps/business-model-canvas/
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Βήμα 9: Αξιολόγηση και μάθηση από την πρακτική  

 

Πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος 

Το πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος είναι να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε ένα σχέδιο 
αξιολόγησης για το εργαστήριο και το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα, το οποίο θα υποστηρίξει την 
παρακολούθηση της προόδου και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το αν και με 
ποιους τρόπους το εργαστήριο και το πρόγραμμα λειτουργούν, για ποιον και υπό ποιες συνθήκες. 

 

Κατευθυντήριες αρχές 

• Η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως αναδρομικό εργαλείο για την 
εκτίμηση της απόδοσης στο τέλος του προγράμματος, αλλά θα πρέπει να ενσωματώνεται στη 
διαδικασία του προγράμματος από την αρχή για να στηρίξει έναν κύκλο συνεχούς μάθησης και 
βελτίωσης. 

• Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τέσσερις κύριους σκοπούς: 
έναν αναπτυξιακό σκοπό - για την υποστήριξη του σχεδιασμού και του σχεδίου υλοποίησης 
του προγράμματος (εκ των προτέρων αξιολόγηση)- έναν επιχειρησιακό σκοπό - για να 
βοηθήσει το πρόγραμμα να παρακολουθεί πώς εξελίσσεται (συνεχής ή "διαμορφωτική" 
αξιολόγηση)- έναν συνοπτικό σκοπό - για να βοηθήσει το πρόγραμμα να μετρήσει τι έχει 
επιτύχει (εκ των υστέρων αξιολόγηση)- έναν σκοπό βιωσιμότητας - για να βοηθήσει τους 
βασικούς συντελεστές του προγράμματος να μάθουν από την εμπειρία τους. 

•   Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι και εργαλεία για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων 
αξιολόγησης. Κάθε μία έχει διαφορετικούς σκοπούς και διαφορετικές απαιτήσεις σε πόρους 
και δεξιότητες. Ο σχεδιασμός και το σχέδιο αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
"πραγματιστικές" εκτιμήσεις: το "αντικείμενο" της αξιολόγησης- οι σκοποί της αξιολόγησης- οι 
διαθέσιμοι πόροι για την πραγματοποίησή της- ποιο είναι το κοινό της αξιολόγησης και ποιες 
είναι οι προσδοκίες του- ποιες δεξιότητες αξιολόγησης υπάρχουν στο πρόγραμμα ή μπορούν 
να προσφερθούν από το εξωτερικό- πόσο μεγάλο είναι το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης 
και ποιο είναι το πιθανό κόστος της.  

• Η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη των "ειδικών", αλλά θα πρέπει 
να υιοθετεί μια "συμμετοχική" προσέγγιση - προσπαθώντας να διασφαλίσει ότι οι φωνές των 
διαφόρων ενδιαφερομένων και οι προοπτικές τους εκπροσωπούνται - ιδίως εκείνων που έχουν 
λιγότερη εξουσία και των οποίων οι φωνές δεν ακούγονται συχνά. 

• Αυτό σημαίνει ότι, στο μέτρο του δυνατού, τα δεδομένα της αξιολόγησης θα πρέπει να 
αντλούνται από διαφορετικές πηγές και από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να συγκρίνονται 
μεταξύ τους, μέσω "τριγωνισμού", έτσι ώστε η αξιολόγηση να αντικατοπτρίζει μια 
ισορροπημένη άποψη.  

• Το TEACHER+ είναι μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ένα υπάρχον εκπαιδευτικό πρόβλημα 
- δηλαδή να δημιουργηθεί κάποιο επίπεδο αλλαγής στο εκπαιδευτικό σύστημα.  Συνεπώς, η 
αξιολόγηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εκτίμηση του κατά πόσον και πώς επήλθε αυτή η 
αλλαγή. 

• Το TEACHER+ λειτουργεί - ή όχι - δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κάνουν 
διαφορετικές επιλογές, οπότε ένας βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι να καταγράψει πώς 
και γιατί γίνονται αυτές οι επιλογές. 
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Κατάλογος ελέγχου ενεργειών 

Προσδιορισμός των σκοπών της αξιολόγησης, του χρονοδιαγράμματος 
και των τρόπων λειτουργίας 

❑ 

Αποφασίστε ποιο είναι το κοινό και ποιες είναι οι προσδοκίες του. ❑ 

Καταγράψτε τα ερωτήματα αξιολόγησης που θα απαντήσει η αξιολόγηση ❑ 

Αποφασίστε τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. ❑ 

Αποφασίστε τους δείκτες για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων ❑ 

Προσδιορίστε τους πόρους που χρειάζεστε για να κάνετε την αξιολόγηση. ❑ 

Καταρτίστε ένα σχέδιο για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης και αναθέστε 
καθήκοντα και ρόλους. 

❑ 

 

Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε το πρόγραμμά σας 

Θεωρία της Αλλαγής 

Στην Εισαγωγή και στο Βήμα 4 είπαμε ότι το Teacher+ έχει μια "Θεωρία Αλλαγής". Η Θεωρία της 
Αλλαγής βοηθά στη μετατροπή του οράματος του Εργαστηρίου σε έναν οδικό χάρτη για την 
παροχή του Εργαστηρίου και των υπηρεσιών του. Είναι ένας τρόπος παρουσίασης του "ταξιδιού" 
του Εργαστηρίου - από την πρόκληση που του παρουσιάζεται στην αρχή του ταξιδιού μέχρι το 
σημείο στο οποίο ελπίζει να φτάσει στο τέλος. Συνδέοντας την πρόκληση που παρουσιάζεται με 
το τέλος του ταξιδιού - τις επιπτώσεις και τις αλλαγές που το πρόγραμμα ελπίζει να επιφέρει στο 
υπάρχον πρόβλημα - είναι: εισροές (οι διαθέσιμοι πόροι για την παροχή του Εργαστηρίου και του 
προγράμματος κατάρτισης), δραστηριότητες (οι δράσεις που πραγματοποιούνται από το 
Εργαστήριο), εκροές (τα πράγματα που παράγονται από αυτές τις δραστηριότητες), άμεσα 
αποτελέσματα, (αλλαγές στην ευαισθητοποίηση και τη γνώση), ενδιάμεσα αποτελέσματα 
(αλλαγές στη συμπεριφορά και τις δομές). Πίσω από αυτό το "ταξίδι της αλλαγής" υπάρχουν 
"θεωρίες" (υποθέσεις και υποθέσεις), για παράδειγμα μια θεωρία για το τι προκαλεί το "πρόβλημα 
που παρουσιάζεται"- μια θεωρία για το τι χρειάζεται για να επιτευχθεί η επιθυμητή λύση- 
υποθέσεις ότι αν αναλάβουμε τη δράση "Χ", αυτό θα παράγει την έξοδο "Υ", η οποία στη συνέχεια 
θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα "Ζ". 

Η θεωρία της αλλαγής είναι επίσης ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την αξιολόγηση του 
εργαστηρίου και του προγράμματος κατάρτισης: 

• Δείχνει το αναμενόμενο ταξίδι της αλλαγής από την πρόκληση που αντιμετωπίζει το 
εργαστήριο στην αρχή του ταξιδιού μέχρι το σημείο στο οποίο ελπίζει να φτάσει στο τέλος.  

• Καθορίζει τις εισροές, τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του προγράμματος και 
τις μεταξύ τους συνδέσεις.  

• Καθορίζει τις υποθέσεις και τις παραδοχές του προγράμματος - ιδίως τις αναμενόμενες 
"αιτιώδεις αλυσίδες" του - εάν αναλάβουμε τη δράση "Χ", αυτό θα παράγει την έξοδο "Υ", η 
οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα "Ζ". 

Ουσιαστικά, αυτό που κάνει η αξιολόγηση είναι να ελέγχει αυτή τη Θεωρία της Αλλαγής με τη 
συλλογή δεδομένων αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Εργαστηρίου και των 
προγραμμάτων που υλοποιεί, για να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές οι αναμενόμενες υποθέσεις 
και παραδοχές λειτουργούν και υποστηρίζονται από τα αποδεικτικά στοιχεία. 
 



 74 

 

 

Χρησιμοποιώντας τη Θεωρία 
της Αλλαγής, μπορείτε: 
• Προσδιορίστε ποιους 

"τρόπους" αξιολόγησης πρέπει 
να εφαρμόσετε και πότε 
(αναπτυξιακή, διαδικασία, 
συνοπτική). 

• Προσδιορίστε ποιες 
δραστηριότητες είναι κρίσιμες 
για την αξιολόγηση 

• Προσδιορίστε πώς θα 
μετρήσετε τις εκροές, τα 
αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις. 

• Χρησιμοποιείτε περιοδικά τη 
Θεωρία της Αλλαγής για να 
παρακολουθείτε σε ποιο βαθμό 
το πρόγραμμά σας προχωράει 
στο "ταξίδι της αλλαγής". 

• Επανεξέταση της θεωρίας της 
αλλαγής στο τέλος του 
προγράμματος για να 
αξιολογηθεί η πρόοδος του 
προγράμματος. 

 
Πρότυπο σχεδιασμού αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση έχει τέσσερις κύριους σκοπούς. Αυτοί αντιστοιχούν σε διαφορετικούς "τρόπους" 
αξιολόγησης και πρέπει να εφαρμόζονται σε διαφορετικά στάδια του προγράμματος. Είναι: ένας 
αναπτυξιακός σκοπός - για την υποστήριξη του σχεδιασμού και του σχεδίου υλοποίησης του 
προγράμματος (τρόπος εκ των προτέρων αξιολόγησης)- ένας επιχειρησιακός σκοπός - για να 
βοηθήσει το πρόγραμμα να παρακολουθεί πώς εξελίσσεται (συνεχής ή "διαμορφωτικός" τρόπος 
αξιολόγησης)- ένας συνοπτικός σκοπός - για να βοηθήσει το πρόγραμμα να μετρήσει τι έχει 
επιτύχει (τρόπος εκ των υστέρων αξιολόγησης)- ένας σκοπός βιωσιμότητας - για να βοηθήσει 
τους βασικούς παράγοντες του προγράμματος να μάθουν από την εμπειρία τους (τρόπος 
μάθησης). Αυτοί πρέπει να διαμορφώσουν το σχεδιασμό της αξιολόγησης. 
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Όπως το πρόγραμμα που 
αξιολογείται έχει έναν κύκλο ζωής και 
περνάει από διάφορα στάδια, έτσι και 
η αξιολόγησή του, και οι μέθοδοι και 
τα εργαλεία που είναι κατάλληλα για 
κάθε στάδιο της αξιολόγησης 
διαφέρουν. Τα βασικά στάδια του 
κύκλου ζωής μιας αξιολόγησης είναι 
τα εξής: 
 
Στάδιο 1: Χαρτογράφηση και 
σχεδιασμός 
Στάδιο 2: Εφαρμογή  
Στάδιο 3: Αναφορά και διάδοση 

 

Στάδιο 1: Χαρτογράφηση και σχεδιασμός 

Στην αρχή, η αξιολόγηση πρέπει να προσδιορίσει: ποιοι είναι οι σκοποί της αξιολόγησης, ποιο 
είναι το κοινό και σε ποια πράγματα πρέπει να επικεντρωθεί.  Πρέπει επίσης να εξεταστεί η 
υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης: ποια είναι τα περιβάλλοντα στα οποία 
θα διεξαχθεί η αξιολόγηση- ποιοι άνθρωποι είναι διαθέσιμοι για την υλοποίησή της και ποιες 
δεξιότητες είναι διαθέσιμες- ποια κανάλια επικοινωνίας πρέπει να δημιουργηθούν. Μετά από αυτή 
την αρχική αξιολόγηση, θα πρέπει να καταρτιστεί ένα σχέδιο αξιολόγησης το οποίο θα περιγράφει 
τις αποφάσεις του αξιολογητή σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές. 

Στάδιο 2: Εφαρμογή 

Έχοντας αναπτύξει ένα σχέδιο αξιολόγησης, το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης θα επικεντρωθεί 
αναπόφευκτα στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού. Τα κύρια στάδια της υλοποίησης είναι τα εξής: 

• Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης που πρέπει να αξιολογηθούν 

• Απόφαση σχετικά με τις μεθόδους και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή 
δεδομένων 

• Διαχείριση και συντονισμός της συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης 
των αποτελεσμάτων 

Στάδιο 3: Αναφορά και διάδοση 

Η διάδοση δεν πρέπει να περιορίζεται στην κυκλοφορία της τελικής έκθεσης - ιδίως στην 
περίπτωση των "αναπτυξιακών" αξιολογήσεων. Διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι μπορεί να απαιτούν 
διαφορετικές επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Σύντομες περιλήψεις της αξιολόγησης, προσαρμοσμένες σε διαφορετικά ακροατήρια 

• Άρθρα σε περιοδικά για άλλους ερευνητές 

• Επίκαιρα άρθρα στον εμπορικό Τύπο/στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης/στα ιστολόγια 

• Εργαστήρια για συγκεκριμένα ακροατήρια 

• Σεμινάρια ανατροφοδότησης για βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων. 

Ανάπτυξη δεικτών 

Τα μέτρα για την αξιολόγηση του αντικτύπου απαιτούν την προσεκτική δημιουργία δεικτών. 
Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι δεικτών: 

Project

Ex-Ante

(Design)

Formative

(Process)

Ex-post

(Summative)

Learning

(Replication & 
Sustainability)

Piloting Actions
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• Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (ΚΠΣ),  

• Βασικοί δείκτες αποτελεσμάτων (KRIs)  

• Άμεσα και ενδιάμεσα αποτελέσματα (IMO) και  

• Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs)  
 

 

Τα ΚΠΣ είναι οι κρίσιμοι τομείς των 
οποίων η επιτυχία είναι σημαντική, 
καθώς και τα βήματα που 
λαμβάνονται για την επιτυχία τους. 

Οι ΚΡΙ μετρούν τα αποτελέσματα 
αυτών των βημάτων στο τέλος του 
προγράμματος (επιπτώσεις). 

Οι ΙΜΟ μετρούν τα αποτελέσματα 
στην πορεία 

 Οι KPIs δημιουργούν τη σύνδεση 
μεταξύ των ΚΠΣ και των ΙΜΟ. 
Παρακολουθούν τις δράσεις 
μεταξύ των ΚΠΣ και των ΔΝΟ και 
αξιολογούν την πρόοδο προς τα 
τελικά αποτελέσματα. 

 

Η αξιολόγηση του εργαστηρίου TEACHER+ και του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να 
συνδυάζει και τα τέσσερα στοιχεία προκειμένου να αξιολογηθεί η επιτυχία του έργου - εξετάζοντας 
τις μεγάλες "νίκες" στο τέλος του έργου, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας που απαιτούνται 
για να συμβούν αυτά και τους βασικούς δείκτες απόδοσης που μπορούν να μας πουν πώς 
προχωράμε στο ταξίδι προς την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων του έργου. Στο 
ενδιάμεσο πρέπει να μετρήσουμε δύο είδη αποτελεσμάτων: 

• Άμεσα αποτελέσματα - αλλαγές στην ευαισθητοποίηση, τις στάσεις και τις γνώσεις 

• Ενδιάμεσα αποτελέσματα - αλλαγές στις συμπεριφορές και τις δομές. 

Τα ΚΠΣ, οι ΚΔΤ, οι ΜΜΟ και οι ΚΡΙ πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη "Θεωρία της Αλλαγής" του 
έργου.   

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αυτών των δεικτών παρουσιάζεται παρακάτω. 

ΚΠΣ 
(δραστη
ριότητες 
& 
εκροές) 

Δείκτες 
ΚΠΣ 

Άμεσα 
αποτελέσ
ματα 

Δείκτες 
IMO 

Ενδιάμεσα 
αποτελέσ
ματα 

Δείκτες 
INO 

KPIs  KRIs 
(Επιπτώ
σεις) 

Η έρευνα 
σχετικά 
με τις 
ανάγκες 
των 
χρηστών 
τροφοδοτ
εί το 
παιδαγω

Αριθμό
ς 
εκπαιδε
υτικών 
που 
συμμετ
είχαν 
στην 
ανάλυσ

Αύξηση 
της 
ευαισθητο
ποίησης 
των 
ενδιαφερο
μένων για 
τους 
παράγοντ

% των 
ερωτηθέντ
ων 
εκπαιδευτικ
ών που 
ανέφεραν 
αύξηση της 
ευαισθητο
ποίησης 

Οι 
εκπαιδευτικ
οί 
εγγράφοντ
αι στο 
Εργαστήρι
ο 
πρόγραμμ
α 

Αριθμός 
εκπαιδευτι
κών που 
έχουν 
εγγραφεί 
Πρόγραμμ
α 
εργαστηρί
ου 

% 
επίτευξη 
του 
στόχου 
της 
έρευνας 
 

Αύξηση 
της 
ποιότητα
ς των 
εκπαιδευ
τικών 
υπηρεσι
ών που 
παρέχοντ

CSFs KPIs IMOs KRIs

Key	actions	
KEYSTONE	needs	to	
take	and	their	
outputs

The	Effects	of	
KEYSTONE	Key	
Actions	on	the	
change	journey

Increase	in	social	
inclusion	of	
young	people	on	
the	margins

Use	results	from	
needs	analysis	to	
produce	CSP

%	increase	in	CSP	
programme
participants	from	
baseline

The	Effects	of	
KEYSTONE	Key	
Actions	on	the	
change	journey

KEYSTONE	Final	
Results	(Impacts)

increase	in	young	
people’	social	
innovation	skills
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ΚΠΣ 
(δραστη
ριότητες 
& 
εκροές) 

Δείκτες 
ΚΠΣ 

Άμεσα 
αποτελέσ
ματα 

Δείκτες 
IMO 

Ενδιάμεσα 
αποτελέσ
ματα 

Δείκτες 
INO 

KPIs  KRIs 
(Επιπτώ
σεις) 

γικό 
πλαίσιο 
και το 
πρόγραμ
μα 
σπουδών 
για το 
εργαστήρ
ιο και το 
πρόγραμ
μα 
κατάρτισ
ης. 

η 
αναγκώ
ν  

ες, τα 
εμπόδια 
και τις 
ανάγκες 
κατάρτιση
ς 

σχετικά με 
τις ανάγκες 
σε 
κοινωνικές 
δεξιότητες  
 

αι στην 
τοπική 
κοινότητα 

 

Ταμπλό διεργασιών 

Ο Πίνακας Διαδικασίας έχει τέσσερις σκοπούς: 

i) να επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος σε σχέση με τους 
βασικούς δείκτες προόδου ή τις βασικές γραμμές  

ii) να παρέχει μια εικόνα του πού βρίσκεται το πρόγραμμα σε σχέση με το "ταξίδι της 
αλλαγής" που καθορίζεται στη "Θεωρία της Αλλαγής" (και επίσης να επανεξετάζει κατά 
πόσον οι υποκείμενες παραδοχές και υποθέσεις που ενσωματώνονται στη "Θεωρία 
της Αλλαγής" ισχύουν ή χρειάζονται αναθεώρηση) 

iii) να τροφοδοτεί με δεδομένα τη συνολική συνοπτική αξιολόγηση (αποτελέσματα) του 
προγράμματος  

iv) να ενθαρρύνει την επανεξέταση και τη μάθηση καθώς το πρόγραμμα αναπτύσσεται. 

Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από βασικούς δείκτες παρακολούθησης της προόδου - έναν 
κατάλογο βασικών βασικών εκροών που ορίζονται ως "αποδεικτικά στοιχεία επιτυχίας", οι οποίοι 
από κοινού συνθέτουν ένα στιγμιότυπο σε μια χρονική στιγμή του βαθμού στον οποίο το 
πρόγραμμα επιτυγχάνει τους προγραμματισμένους επιχειρησιακούς στόχους του. Το ταμπλό και 
οι σχετικοί δείκτες παρακολουθούνται και επικαιροποιούνται τακτικά σύμφωνα με τον κύκλο ζωής 
του προγράμματος και της αξιολόγησης.  

Ένα ολοκληρωμένο λογιστικό φύλλο που περιέχει τα δεδομένα παρακολούθησης της διαδικασίας 
μπορεί να μεταφορτωθεί σε μια πλατφόρμα κοινής χρήσης όπως το Google Docs. Η καταχώρηση 
και η ενημέρωση των δεδομένων επιτρέπει τη διενέργεια μιας "στιγμιαίας ανάλυσης" της 
προόδου, η οποία παρέχει ένα σύνολο αξιολογήσεων χρονοσειρών που τροφοδοτούν τελικά τη 
συνολική συνοπτική αξιολόγηση του προγράμματος. 

 Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνει τους δείκτες αναφοράς που αναπτύχθηκαν για την 
αξιολόγηση. 
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Ένα παράδειγμα ενός πίνακα ελέγχου διεργασιών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 
 
NA = Δεν εφαρμόζεται. Οι KPI δεν έχουν στόχους. Μετρούν την πρόοδο προς έναν συγκεκριμένο 
στόχο από μια συγκεκριμένη αφετηρία. 

 
Παγίδες και πώς να τις αποφύγετε 

• Προσπαθήστε να μην είστε πολύ "επιστημονικοί". Σε όλους αρέσουν οι "αριθμοί" - ιδίως στους 
χρηματοδότες των προγραμμάτων, οι οποίοι συνήθως απαιτούν αποδείξεις ότι η επένδυσή 
τους έχει αξία για τα χρήματά τους. Ωστόσο, το TEACHER+ δεν είναι ένα νέο αντιφλεγμονώδες 
φάρμακο. Είναι μια σύνθετη κοινωνική παρέμβαση. Οι "πειραματικές" μέθοδοι αξιολόγησης - 
όπως οι τυχαιοποιημένες δοκιμές ελέγχου - δεν θα λειτουργήσουν με το TEACHER+. Να είστε 
πραγματιστές και ρεαλιστές. Χρησιμοποιήστε τη θεωρία της αλλαγής. 

• Γνωρίστε τους περιορισμούς σας - βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει στον σχεδιασμό και το 
σχέδιό σας αξιολόγησης εκτιμήσεις σχετικά με τους πόρους και τις δεξιότητες που απαιτούνται 
για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης. Να γνωρίζετε ότι ορισμένες τεχνικές αξιολόγησης - όπως η 
εθνογραφική εργασία και οι μελέτες περιπτώσεων - είναι πιο απαιτητικές σε πόρους από τις 
"φτηνές και χαρούμενες" μεθόδους, όπως οι έρευνες. 

• Αποφύγετε την καχυποψία και τη δυσαρέσκεια για την αξιολόγηση - πολλοί εκπαιδευτικοί και 
ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να θεωρήσουν την αξιολόγηση και την αξιολόγηση της 
απόδοσης ως το ίδιο πράγμα. Φροντίστε να εξηγήσετε σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι η 
αξιολόγηση αφορά τη μάθηση και όχι την απόδοση. Προσαρμόστε τους ανθρώπους με τη 
χρήση μιας προσέγγισης "συμμετοχικής αξιολόγησης", ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι 
ενδιαφερόμενοι να "γίνουν κύριοι" της αξιολόγησης. 

• Μη φοβάστε να μετράτε τις ελλείψεις και να αναφέρετε πού υπολείπονται οι στόχοι του 
εργαστηρίου και του προγράμματος κατάρτισης. Η μάθηση από την αποτυχία είναι εξίσου 
σημαντική με τη μάθηση από την επιτυχία. 

• Επιλέξτε εργαλεία συλλογής δεδομένων και σχεδιάστε μέσα συλλογής δεδομένων που θα είναι 
ελκυστικά για τους συμμετέχοντες στην αξιολόγησή σας. Για παράδειγμα, αν κάνετε έρευνα σε 
νέους εκπαιδευτικούς, κάντε την μέσω μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με την οποία 
είναι εξοικειωμένοι. 

• Να είστε SMART - σχεδιάστε δείκτες που είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, συναφείς 
και χρονικά περιορισμένοι. 
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• Παραγωγή αποτελεσμάτων που είναι συναφή και αξιοποιήσιμα - ο κύριος στόχος της 
αξιολόγησης είναι η μάθηση. Βεβαιωθείτε ότι η μάθηση από την αξιολόγηση τροφοδοτεί τη 
συνεχή παρακολούθηση του εργαστηρίου και του προγράμματος κατάρτισης - ώστε να 
μπορείτε να λάβετε διορθωτικά μέτρα εάν είναι απαραίτητο - και το σχέδιο βιωσιμότητας για το 
εργαστήριο και το πρόγραμμα. 

 
Πόροι 

• Μια παρουσίαση που εξηγεί τη χρήση και το σχεδιασμό των θεωριών αλλαγής για διαφορετικά 
πλαίσια: https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change 

Βήμα 10: Αναπαραγωγή και βιωσιμότητα 

 

Πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος 

Το πρωταρχικό καθήκον αυτού του βήματος είναι να σχεδιάσει τη βιωσιμότητα του εργαστηρίου 
και του προγράμματος κατάρτισης TEACHER+ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από την αξιολόγηση 
- Βήμα 9 - για να δείξει πώς το εργαστήριο και το πρόγραμμα μπορούν να είναι βιώσιμα ή/και να 
επεκταθούν και να επεκταθούν - δηλαδή να επεκταθεί το πρόγραμμα, να μεταφερθεί αλλού ή να 
εφαρμοστεί σε άλλο πλαίσιο. 

 

Κατευθυντήριες αρχές 

• Η αναπαραγωγή σημαίνει ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 
το πρόγραμμα δεν λειτουργεί μόνο σε ένα μέρος ή σε μια χρονική στιγμή. Παρόλο που μπορεί 
να μην είναι απαραίτητο να επεκτείνετε ή να μεταφέρετε το πρόγραμμα, μπορεί να χρειαστεί 
να αποδείξετε ότι μπορεί να λειτουργήσει για διαφορετικές ομάδες νέων σε άλλες τοποθεσίες 
ή σε άλλα πλαίσια, για παράδειγμα για να υποστηρίξετε περαιτέρω αιτήσεις χρηματοδότησης. 
Αυτό απαιτεί τη χρήση των στοιχείων αξιολόγησης από το Βήμα 9 για να δείξετε τι λειτουργεί, 
για ποιον και κάτω από ποιες συνθήκες. 

• Τα ενδιαφερόμενα μέρη που μπορεί να έχουν συμφέρον να παράσχουν πόρους για να 
εξασφαλίσουν τη μελλοντική συνέχεια του προγράμματος πρέπει να πειστούν από ισχυρά 
στοιχεία αξιολόγησης ότι το πρόγραμμα λειτουργεί και παρέχει αξία. 

• Η βιωσιμότητα σημαίνει σχεδιασμό αυτής της μελλοντικής συνέχειας μέσω της ανάλυσης των 
οικονομικών, χρηματοοικονομικών και κοινωνικών αποδόσεων που μπορούν να προσφέρουν 
τα εργαστήρια ήπιων δεξιοτήτων και το πρόγραμμα κατάρτισης TEACHER+ και της 
διερεύνησης πιθανών πηγών χρηματοδότησης και άλλων πόρων που μπορούν να 
υποστηρίξουν τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή του προγράμματος. 

• Ο σχεδιασμός της βιωσιμότητας θα πρέπει να ξεκινά από νωρίς στον κύκλο ζωής του 
προγράμματος εργαστηρίου και κατάρτισης. Αποφύγετε την προσθήκη ενός σχεδίου 
βιωσιμότητας στο τέλος. Ο σχεδιασμός για το μέλλον θα μπορούσε να καλύπτει τον εντοπισμό 
και τη δικτύωση με πιθανούς βασικούς ενδιαφερόμενους, τη διασφάλιση της διεξαγωγής 
αξιόπιστης αξιολόγησης και τον εντοπισμό πιθανών μελλοντικών χρηματοδοτών. 

  

https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change
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• Βεβαιωθείτε ότι εμπλέκετε τους βασικούς ενδιαφερόμενους στον σχεδιασμό για την 
αναπαραγωγή και τη βιωσιμότητα. Οι εργασίες χαρτογράφησης των ενδιαφερομένων μερών 
που καλύπτονται στο Βήμα 2 θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε ποια ενδιαφερόμενα μέρη είναι 
πιθανό να θέλουν να συμμετάσχουν στη μελλοντική επέκταση ή αναπαραγωγή του 
προγράμματος. 

• Ο σχεδιασμός της βιωσιμότητας απαιτεί δεξιότητες οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης. Ίσως χρειαστεί να προσφέρετε αυτές τις δεξιότητες από εξωτερική πηγή. 

 

Κατάλογος ελέγχου ενεργειών 

Παραγωγή έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία της 
αποτελεσματικότητας 

❑ 

Απόφαση σχετικά με την ανάγκη για κλιμάκωση/εξάπλωση ❑ 

Επανεξέταση του χάρτη ενδιαφερομένων από το βήμα 1 για τον 
εντοπισμό πιθανών εταίρων 

❑ 

Διενέργεια ανάλυσης αναπαραγωγής ❑ 

Εκτέλεση οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης ❑ 

Παραγωγή σχεδίου αναπαραγωγής και βιωσιμότητας ❑ 

 
Εργαλεία για την υποστήριξη της αναπαραγωγής και της βιωσιμότητας 

Εργαλείο ανάλυσης αντιγραφής 

Η αναπαραγωγή μπορεί να γίνει κατανοητή ως η διαδικασία μεταφοράς ενός προϊόντος, μιας 
υπηρεσίας, ενός μοντέλου ή ακόμη και μιας πληροφορίας σε ένα διαφορετικό περιβάλλον 
(πλαίσιο) ή σε μια διαφορετική ομάδα-στόχο από αυτήν για την οποία αναπτύχθηκε αρχικά. Η 
διαδικασία αυτή αναφέρεται επίσης μερικές φορές ως "κλιμάκωση" και διαφέρει από την 
"κλιμάκωση" που τείνει να περιλαμβάνει την αύξηση του όγκου των παρεχόμενων προϊόντων.  

Η αντιγραφή τείνει να είναι μια διαδικασία τριών σταδίων: 

• Στάδιο γνώσης και ευαισθητοποίησης: Για να αναπαραχθεί ή να υιοθετηθεί μια καινοτομία, 
πρέπει να έχει αποδειχθεί ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες, ότι είναι αποτελεσματική και ότι 
είναι γνωστή σε όσους σκέφτονται να την υιοθετήσουν. 

• Στάδιο επιλογής και λήψης αποφάσεων: αυτό περιλαμβάνει τους σχετικούς φορείς που 
λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον προορισμό της αντιγραφής, τη διαδικασία και τον τρόπο 
χρηματοδότησής της. Και τα δύο πρώτα στάδια επωφελούνται από την ύπαρξη δεδομένων 
αξιολόγησης ή/και κόστους-οφέλους. 

• Το τελικό στάδιο της εφαρμογής περιλαμβάνει τη μεταφορά του προϊόντος, της υπηρεσίας ή 
άλλης καινοτομίας σε ένα ή περισσότερα άλλα πλαίσια - π.χ. προσαρμογή του προγράμματος 
TEACHER+ για τους εκπαιδευτικούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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Αυτό το εργαλείο υποστηρίζει το πρώτο στάδιο αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να 
ενημερώσει το επόμενο στάδιο - βοηθώντας στην ενημέρωση των αποφάσεών σας σχετικά με 
τον τρόπο κλιμάκωσης του έργου σας. Παρέχει έναν κατάλογο ελέγχου των ερωτήσεων που 
πρέπει να απαντηθούν για να αξιολογηθεί η "ετοιμότητα αναπαραγωγής" του προγράμματός σας. 

 

Χαρακτηριστικά και σχεδιασμός της παρέμβασης (πρόγραμμα) 

Ποια είναι η φύση του 
προγράμματος; 

Απλός σχεδιασμός με ένα λογικό μοντέλο ή/και ένα εγχειρίδιο 
που το περιγράφει και τον τρόπο εφαρμογής του 
Απλός / απλός σχεδιασμός που εξηγείται καλά - αλλά δεν 
υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης 
Αρκετά σκέλη δραστηριοτήτων, δεν υπάρχει λογικό μοντέλο ή 
εγχειρίδιο που να περιγράφει το πρόγραμμα και υπάρχουν 
πολλά στοιχεία που είναι δύσκολο να οριστούν. 

Πόσα γνωρίζετε για τα 
βασικά μέρη του 
προγράμματός σας που το 
καθιστούν επιτυχημένο; 

Καμία γνώση σχετικά με το ποια μέρη καθιστούν την 
παρέμβαση επιτυχή 
Κάποιες γνώσεις (π.χ. από την εισαγωγή του προγράμματος 
σε διαφορετικά πλαίσια ή τη θεωρία της αλλαγής) 
Ισχυρή γνώση βάσει στοιχείων και αξιολόγησης σχετικά με τις 
πτυχές της παρέμβασης που είναι υπεύθυνες για τον 
αντίκτυπό της 

Θα λειτουργήσει το 
πρόγραμμά σας και σε άλλα 
πλαίσια; 

Το πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο για την κουλτούρα ή το 
πλαίσιο 
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι το πρόγραμμα λειτουργεί 
αλλού 
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το πρόγραμμα θα λειτουργήσει 
αλλού 

Ποια στοιχεία αποδεικνύουν 
ότι το πρόγραμμά σας έχει 
αντίκτυπο; 

Ο αντίκτυπος είναι άγνωστος ή ασαφής 
Εύλογα στοιχεία από αξιολόγηση ή άλλη μέτρηση 
Ισχυρά και αυστηρά αποδεικτικά στοιχεία από αυστηρή 
αξιολόγηση σχετικά με την κλίμακα και τη φύση της 
παρέμβασης. 

Σχέδια, στρατηγικές και δομές αντιγραφής 

Ποιος είναι ο κύριος λόγος ή 
το κίνητρο για την 
αναπαραγωγή της 
παρέμβασης; 

Για την αύξηση της κλίμακας: το περιβάλλον παράδοσης 
επιτρέπει την ταχεία κλιμάκωση; 
Για την αύξηση των οικονομικών αποδόσεων: υπάρχουν 
αξιόπιστα στοιχεία κόστους/οφέλους; 
Άλλοι λόγοι: διευκρινίστε 

Ποιο είναι το επιχειρηματικό 
σας μοντέλο για την 
αντιγραφή; 

Δεν υπάρχει επιχειρηματικό μοντέλο 
Σκιαγράφηση επιχειρηματικού μοντέλου 
Λεπτομερές επιχειρηματικό μοντέλο 
 

Πώς σκοπεύετε να 
υλοποιήσετε το έργο σε άλλο 
πλαίσιο; 

Μέσω άμεσης παράδοσης 
Μέσω έμμεσης παράδοσης 
Ένα τρίτο μέρος θα το παραδώσει 

Υπάρχει σαφής ιδιοκτήτης 
του έργου αντιγραφής; 

Όχι 
Ναι - υπάρχει ένα άτομο με σχετικές δεξιότητες και εμπειρία 
Ναι, ο κύριος του έργου είναι ένα έμπειρο άτομο με 
προηγούμενη εμπειρία στην κλιμάκωση και έχει την 
εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών. 
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Ποια είναι η κατανόηση και 
τα στοιχεία που διαθέτετε για 
την αντιστοιχία μεταξύ των 
κοινωνικών, οικονομικών 
και περιβαλλοντικών 
αναγκών του τοπικού 
πλαισίου και του πλαισίου 
αντιγραφής; 

Καμία κατανόηση 
Κάποια κατανόηση 
Εφαρμογή έρευνας πεδίου σε βάθος για την κατανόηση 
των διαφορών και των ομοιοτήτων στις ανάγκες 

Ποια στοιχεία έχετε για την 
προσφορά ή τους 
ανθρώπους ή τους 
οργανισμούς που είναι 
πρόθυμοι να υλοποιήσουν 
το 

Κανένας ενδιαφερόμενος ή μόνο κάποιες αρχικές επαφές 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχουν άτομα ή οργανισμοί 
πρόθυμοι και καταρτισμένοι να αναλάβουν το 
επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα. 
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πολλά άτομα ή οργανισμοί 
είναι πρόθυμοι και έχουν τα προσόντα να αναλάβουν το 
επαναλαμβανόμενο έργο. 

Οργανωσιακή κουλτούρα, ικανότητα, ικανότητα 

Είναι καλά καθορισμένες οι 
λειτουργίες και οι 
οργανωτικές αξίες που είναι 
απαραίτητες για την 
αντιγραφή (σχετικά με τη 
διαδικασία, τα συστήματα, 
την κατάρτιση, τις νομικές 
συμφωνίες, τις διαδικασίες 
και τη διασφάλιση της 
ποιότητας) και 

Όχι 
Ναι, ορισμένοι ορίζονται και αναπτύσσονται 
Ναι, τα περισσότερα έχουν καθοριστεί και αναπτυχθεί 
Ναι, όλα ορίζονται και αναπτύσσονται με ακρίβεια 

Ποια είναι η ποιότητα του 
προσωπικού που 
συμμετέχει στην 
προσπάθεια αντιγραφής; 

Εμφανίζουν γενικά χαμηλό επίπεδο περιέργειας και 
προθυμίας για μάθηση. 
Δείχνουν κάποιο βαθμό περιέργειας και προθυμία για μάθηση.  
Επιδεικνύουν υψηλό βαθμό περιέργειας και προθυμίας για 
μάθηση και μπορεί να έχουν προηγούμενη εμπειρία στην 
αντιγραφή. 

Ποια είναι η αρχαιότητα του 
προσωπικού που 
συμμετέχει στην 
προσπάθεια αντιγραφής; 

κυρίως κατώτεροι και δεν είναι σε θέση να λαμβάνουν πολλές 
αυτόνομες αποφάσεις 
να έχουν κάποιο βαθμό ικανότητας αυτόνομης λήψης 
αποφάσεων 
αρκετά υψηλόβαθμοι ώστε να εργάζονται αυτόνομα και να 
λαμβάνουν αποφάσεις 

Σε ποιο βαθμό οι 
οργανωτικές και 
προγραμματικές τεχνολογίες 
μπορούν να μεταφερθούν σε 
διαφορετικά πλαίσια; 

Είναι συγκεκριμένες για το πλαίσιο στο οποίο 
δημιουργήθηκαν. 
Με κάποιες αλλαγές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
διαφορετικά πλαίσια.Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικό πλαίσιο. 

Ποια είναι η φύση των 
προτύπων επικοινωνίας 
εντός του έργου και με τους 
εξωτερικούς 
ενδιαφερόμενους; 

Η επικοινωνία είναι απομονωμένη και τεχνοκρατική. 
Η επικοινωνία μεταξύ ομάδων είναι δυνατή αλλά όχι 
"συνήθης". 
Τα ατομικά, ομαδικά και ομαδοσυνεργατικά πρότυπα 
επικοινωνίας είναι ρευστά 

Σε ποιο βαθμό το 
προσωπικό και οι εξωτερικοί 

Οι περισσότεροι είναι εχθρικοί στην αντιγραφή 
Οι περισσότεροι υποστηρίζουν την αναπαραγωγή 
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ενδιαφερόμενοι 
υποστηρίζουν την 
αναπαραγωγή; 

Όλοι υποστηρίζουν την αναπαραγωγή 

Είναι το εμπορικό σήμα 
κατανοητό και αξιολογείται 
από το κοινό σας 
(δικαιούχοι, πελάτες, 
χρηματοδότες κ.λπ.); 

Καμία ή πολύ μικρή κατανόηση 
Το εμπορικό σήμα είναι εν μέρει κατανοητό και εκτιμημένο 
Οι αξίες της μάρκας και του οργανισμού τεκμηριώνονται με 
σαφήνεια, 

Πηγή: Tavistock Institute/Designscapes 

 

Παγίδες και πώς να τις ξεπεράσετε 

• Υπερβολικές φιλοδοξίες - πολλές επιχειρήσεις έχουν αποτύχει επειδή επεκτάθηκαν 
υπερβολικά και πολύ σύντομα. Δεν υπάρχει κανένας απόλυτος λόγος για τον οποίο ένα 
επιτυχημένο πρόγραμμα είναι βιώσιμο ή αξίζει να επεκταθεί και να εξαντληθεί. Η περίπτωση 
της αναπαραγωγής θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά - με την αξιολόγηση του επιπέδου της 
ζήτησης και των αναγκών των χρηστών, του ενδιαφέροντος των ενδιαφερομένων μερών και 
της διαθέσιμης υποστήριξης από το εξωτερικό περιβάλλον - προτού προχωρήσει μια 
στρατηγική αναπαραγωγής. 

• Έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων - πρέπει να έχετε αξιόπιστα και αληθοφανή αποδεικτικά 
στοιχεία για την αξία προκειμένου να αναπτύξετε ένα σχέδιο αναπαραγωγής ή βιωσιμότητας. 
Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης και εφαρμογής μιας αποτελεσματικής 
προσπάθειας αξιολόγησης ως διαρκές χαρακτηριστικό της διαδικασίας ανάπτυξης και 
υλοποίησης του προγράμματος. 

• Έλλειψη ενδιαφέροντος - υπάρχουν πολλά αξιόλογα και αποτελεσματικά προγράμματα για 
εκπαιδευτικούς, γεγονός που δημιουργεί σημαντικό ανταγωνισμό. Οι επιτυχημένες 
στρατηγικές αναπαραγωγής και βιωσιμότητας είναι εκείνες που έχουν την αποδοχή των 
ενδιαφερομένων μερών - όχι μόνο από τους χρηματοδότες, αλλά και από τους δυνητικούς 
εταίρους και χρήστες των προγραμμάτων εργαστηρίων και κατάρτισης. Πρέπει να 
καλλιεργήσετε και να συνεργαστείτε με τους πιθανούς ενδιαφερόμενους φορείς από νωρίς. 

• Έλλειψη τεχνικών πόρων και εμπειρογνωμοσύνης - η αξιολόγηση της ετοιμότητας 
αναπαραγωγής και του δυναμικού βιωσιμότητας, καθώς και η ανάπτυξη επιχειρηματικής 
υπόθεσης για ένα πρόγραμμα, απαιτεί σημαντική τεχνική τεχνογνωσία και πόρους. Πρέπει να 
διασφαλίσετε ότι αυτά υπάρχουν - είτε εσωτερικά είτε εισαγόμενα - προκειμένου να αναπτύξετε 
επιτυχημένα σχέδια αναπαραγωγής και βιωσιμότητας. 

 
 
Πόροι 

• Διαδικτυακό τεστ ετοιμότητας αντιγραφής που αναπτύχθηκε από την Spring Impact: 
https://toolkit.springimpact.org/Home 

• Ένας οδηγός που προτείνει διάφορους τρόπους προετοιμασίας για την ενίσχυση της 
δυνατότητας αναπαραγωγής δοκιμασμένων ή τεκμηριωμένων έργων: 
https://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2007/10/Seven-Activities.pdf 

• Παρουσίαση διαφανειών για την κατανόηση της αντιγραφής ως διαδικασίας συνεχούς 
βελτίωσης: http://slideplayer.com/slide/3736009/ 

 
  

https://toolkit.springimpact.org/Home
http://slideplayer.com/slide/3736009/
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3. Σχέδιο βιωσιμότητας 

 

Ενώ η εργαλειοθήκη για τη δυνατότητα μεταφοράς παρείχε στρατηγικές και επιχειρησιακές 
προτάσεις για το πώς να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου TEACHER+ και να 
αναπαραχθούν/μεταφερθούν σε διαφορετικά εθνικά ευρωπαϊκά πλαίσια πέραν εκείνων των 
εταίρων του έργου, το σχέδιο βιωσιμότητας επικεντρώνεται κυρίως στην οικονομική βιωσιμότητα 
της μεταφοράς ή/και της αναπαραγωγής. 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της ΓΔ-ΕΑΚ για τη βιωσιμότητα των έργων διεθνούς συνεργασίας στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης,3 

"Ένα έργο είναι βιώσιμο όταν συνεχίζει να αποφέρει οφέλη στους δικαιούχους του 
έργου και/ή σε άλλες ομάδες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Επιτροπής." 

Εκτός από αυτόν τον γενικό ορισμό, θα αναφερθούμε συγκεκριμένα στην ενότητα Σχετικά με τη 
βιωσιμότητα του εν λόγω εγχειριδίου, η οποία έχει ως εξής: 

"Ένα έργο μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο εάν τα αποτελέσματά του συνεχίζονται και 
μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από την ΕΕ. Ωστόσο, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα 
των αποτελεσμάτων του έργου μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθεί και να 
περιγραφεί - τα περισσότερα δεν είναι απτά και είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτά - 
το παρόν εγχειρίδιο επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων ή/και των 
εκροών. Η βιωσιμότητα μπορεί να μην αφορά όλες τις πτυχές ενός έργου. Σε κάθε 
έργο ορισμένες δραστηριότητες ή εκροές μπορεί να διατηρηθούν, ενώ άλλες μπορεί 
να μην είναι τόσο απαραίτητο να διατηρηθούν. Συνεπώς, ένα έργο μπορεί να 
θεωρηθεί βιώσιμο εάν οι σχετικές δραστηριότητες συνεχίζονται και οι εκροές 
διατηρούνται ή αναπτύσσονται μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από την ΕΕ (π.χ. 
διάρκεια νέων μαθημάτων, επικαιροποίηση νέων εργαλείων)." 

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς, οι κύριες συνιστώσες βιωσιμότητας του έργου Teacher+ 
μπορούν να προσδιοριστούν ως εξής: 

• IO1: Διαδικτυακό μάθημα για εκπαιδευτικούς στη διαπροσωπική επικοινωνία, την ηγεσία και 
τη διαχείριση συγκρούσεων  

• IO2: για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

Και τα δύο αυτά αποτελέσματα αποτελούν μέρος του προγράμματος κατάρτισης για 
εκπαιδευτικούς Teacher+. 

 

3.1. Σκοπός του έργου TEACHER+ 

Το πρόγραμμα TEACHER+ συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο πλαίσιο του σκέλους "Σχολική εκπαίδευση", KA2 "Στρατηγικές συμπράξεις για την 
καινοτομία", και έχει αναπτυχθεί για τρία χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο 
του 2022. Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
βελτιώνοντας την ικανότητά τους να επικοινωνούν με άλλους σε τρεις τομείς αλληλεπίδρασης:  

• Δάσκαλος-Μαθητής 

• Δάσκαλος-Γονείς/Κηδεμόνες 

 
3http://eacea.ec.europa.eu/tempus/doc/sustainhandbook.pdf 
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• Δάσκαλος-Δάσκαλος/Προσωπικό 

Αυτό επιτεύχθηκε μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού 
προγράμματος για εκπαιδευτικούς σχετικά με την επικοινωνία, την ηγεσία και τη διαχείριση 
συγκρούσεων, το οποίο συμπληρώθηκε από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι προσομοίωσης 
πρακτικής που αποτελείται από 27 σενάρια και το οποίο δοκιμάστηκε πιλοτικά σε 303 
εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. 

 
3.2. Το μέλλον του Teacher+: βιωσιμότητα τριών επιπέδων  

Για το Teacher+ μπορούν να προβλεφθούν τρία επίπεδα βιωσιμότητας. 

Επίπεδο 1 - Διατήρηση των αποτελεσμάτων του έργου 

Το πρώτο επίπεδο είναι η συνέχιση του προγράμματος κατάρτισης Teacher+ μετά το τέλος 
της περιόδου χρηματοδότησης, η οποία προβλεπόταν στην εγκεκριμένη πρόταση. Το επίπεδο 
αυτό είναι εγγυημένο για τουλάχιστον τρία χρόνια (2023-2024-2025) και συνίσταται στη διατήρηση 
του δικτυακού τόπου του Teacher+, του υποτομέα και της ενεργής φιλοξενίας, καθώς και στη 
δωρεάν διάθεση του προγράμματος κατάρτισης (στις τέσσερις γλώσσες του έργου) μέσω 
αυτοεγγραφής μέσω του δικτυακού τόπου του Teacher+ www.teacherplus.eu - όπου είναι 
εγκατεστημένη η πλατφόρμα Moodle που φιλοξενεί το μάθημα. Ταυτόχρονα, κάθε εταίρος του 
έργου θα εισάγει ένα αντίγραφο της τοπικής γλωσσικής έκδοσης του προγράμματος κατάρτισης 
στους δικούς του δικτυακούς τόπους για να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες πρόσβασης πέραν 
των επόμενων τριών ετών. 

Επίπεδο 2 - Σχεδιασμός Μόνιμα εργαστήρια ήπιων δεξιοτήτων 

Το δεύτερο επίπεδο της βιωσιμότητας του Teacher+ συνίσταται στο σχεδιασμό της περαιτέρω 
ανάπτυξης των αποτελεσμάτων του έργου με την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τα σχολεία και οι σχολικές αρχές, σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας Μόνιμων Εργαστηρίων Ήπιων Δεξιοτήτων σε μεμονωμένα σχολεία ή ομάδες 
σχολείων - εντός ενός μη κερδοσκοπικού πλαισίου. Τα Εργαστήρια θα ενσωματώνουν το 
πρόγραμμα κατάρτισης Teacher+, θα το διατηρούν ενημερωμένο με την προσθήκη νέων 
μαθησιακών πόρων και θα το επεκτείνουν σταδιακά ώστε να καλύπτουν τη διάσταση της δια 
ζώσης κατάρτισης, ώστε να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία συνεχούς 
επαγγελματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές δεξιότητες.  

Επίπεδο 3 - Συστάσεις πολιτικής 

Το τρίτο επίπεδο βιωσιμότητας πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων 
του έργου και συνίσταται στην ανάπτυξη συστάσεων πολιτικής για την ενσωμάτωση της 
κατάρτισης σε κοινωνικές δεξιότητες στα προγράμματα σπουδών των επίσημων μαθημάτων 
πιστοποίησης διδασκαλίας μέσω του μοντέλου των Μόνιμων Εργαστηρίων Κοινωνικών 
Δεξιοτήτων. 

Αυτό το μέρος του IO3 θα επικεντρωθεί στο επίπεδο 2 - Σχεδιασμός μόνιμων εργαστηρίων ήπιων 
δεξιοτήτων, ενώ το επίπεδο 3 θα εξεταστεί στο μέρος 4 - Συστάσεις πολιτικής. 

 

  

http://www.teacherplus.eu/
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3.3. Σχεδιασμός των Μόνιμων Εργαστηρίων Ήπιων Δεξιοτήτων: επιχειρηματικό σχέδιο 

Παρά τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του, η βιωσιμότητα ενός έργου όπως αυτό των Μόνιμων 
Εργαστηρίων Ήπιων Δεξιοτήτων Teacher+ πρέπει να αξιολογηθεί μέσω ενός επιχειρηματικού 
σχεδίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι κύριες λεπτομέρειες μάρκετινγκ, 
οργάνωσης και χρηματοδότησης. Για να αναπτύξουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για τα 
Εργαστήρια συνδυάσαμε το Business Model Canvas4 της Osterwalder και ένα παραδοσιακό 
πρότυπο επιχειρηματικού σχεδίου για να καλύψουμε λεπτομερώς τον ορισμό της επιχείρησης, 
το γενικό επιχειρηματικό μοντέλο, την οργανωτική δομή, μια βασική εκτίμηση κόστους και 
έναν κατάλογο ευκαιριών χρηματοδότησης. 

3.3.1. Επιχειρηματικός ορισμός 

Ο επιχειρηματικός ορισμός για τα Teacher+ Labs βασίζεται στο τρισδιάστατο μοντέλο 
επιχειρηματικού ορισμού του Abell5 και απαντά στα ακόλουθα τρία ερωτήματα: 

i. Ποιοι είναι οι "πελάτες" του έργου Teacher+;6 

 
ii. Ποιες είναι οι ανάγκες τους; 

 
iii.  Πώς τους παραδίδουν τα Teacher+ Labs τα προϊόντα/υπηρεσίες τους; 

Οι παραπάνω ερωτήσεις αποτελούν τις τρεις επιχειρηματικές διαστάσεις στο μοντέλο του 
Abell: 

i. Οι ομάδες χρηστών που εξυπηρετούνται  
 

ii. Οι ανάγκες των χρηστώνι   
 

iii. Οι τεχνολογίες  

Οι απαντήσεις στα τρία παραπάνω ερωτήματα μπορούν να αναπαρασταθούν γραφικά με ένα 
τρισδιάστατο σχήμα δομημένο σε τρεις άξονες, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε μια 
διάσταση της "επιχείρησης" του Teacher+ Labs, όπως στο Σχήμα 1 παρακάτω. 

 

 
4 https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas. 
5 ABELL, D.F. (1980). Defining the Business: Το σημείο εκκίνησης του στρατηγικού σχεδιασμού.  
6 Στην περίπτωση μιας μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας όπως το Teacher+ είναι πιο σωστό να μιλάμε για "χρήστες" παρά για 

"πελάτες". Ως εκ τούτου, θα αναφερόμαστε σε "χρήστες" και όχι σε "πελάτες" σε όλο το παρόν έγγραφο.  
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Σχήμα 1. Οι τρεις διαστάσεις για το έργο Permanent Soft Skills Labs που βασίζεται στο μοντέλο 

Abell. 

Ομάδες χρηστών (Ποιοι;) 

Η μία ομάδα χρηστών για τα εργαστήρια Teacher+ είναι αυτή των εκπαιδευτικών. Αυτό 
ευθυγραμμίζεται με το έργο Teacher+, το οποίο σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
των εκπαιδευτικών και το οποίο ανέπτυξε αποτελέσματα που απευθύνονται στους 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, της κατώτερης και της ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.  

Ανάγκες των χρηστών (Τι;) 

Οι ανάγκες των χρηστών που σχετίζονται με τις κοινωνικές δεξιότητες7 τις οποίες ικανοποιούν 
τα Teacher+ Labs είναι οι ακόλουθες: 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

• Προστατευμένη πρακτική, δηλαδή η δυνατότητα εξάσκησης των αντιδράσεων και των 
απαντήσεων σε κρίσιμα περιστατικά σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον που αποτρέπει τη 
ζημία 

• Ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους  

• Ανταλλαγή γνώσεων με ομότιμους 

  

 
7  Πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω της αρχικής έρευνας ανάλυσης αναγκών που διεξήχθη σε 92 ερωτηθέντες. 
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Τεχνολογίες (Πώς;) 

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα Teacher+ Labs για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 
χρηστών είναι οι εξής: 

• Διαδικτυακή μάθηση 

• Παιχνίδι 

• Μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο 

• Παιχνίδι ρόλων 

Το επιχειρηματικό μοντέλο δείχνει ότι οι τέσσερις λειτουργίες χρήσης (οι ανάγκες των χρηστών) 
μπορούν να εξυπηρετηθούν από τόσες τεχνολογίες όσες και ο παρακάτω πίνακας. 

 

ΠΟΙΟΣ; 
 Ομάδες 
χρηστών 

ΤΙ; 
Ανάγκες των χρηστών 

ΠΩΣ; 
Τεχνολογίες 

Εκπαιδευτικοί 

Ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων Διαδικτυακό μάθημα 

Εκπαίδευση πρόσωπο με 
πρόσωπο 

Να εξασκείται κανείς στη μάθηση σε 
ένα προσομοιωμένο περιβάλλον που 
αποτρέπει τη ζημιά 

Παιχνίδι 

Παιχνίδι ρόλων 

Να μοιραστείτε τις γνώσεις σας με 
τους συναδέλφους σας 

Εκπαίδευση πρόσωπο με 
πρόσωπο 

Να μοιραστείτε εμπειρίες με ομότιμους Παιχνίδι ρόλων 

 

Τα Teacher+ Labs που θα δημιουργηθούν από μεμονωμένα σχολεία ή ομάδες σχολείων θα 
περιλαμβάνουν τόσο τη διαδικτυακή μάθηση όσο και τη δια ζώσης μάθηση και, ως εκ τούτου, 
θα προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των χρηστών 
που έχουν εντοπιστεί χάρη στην ομότιμη προσέγγιση που προτάθηκε ευρύτερα κατά τη φάση 
του συμμετοχικού σχεδιασμού του IO3,8 , τα αποτελέσματα της οποίας αποτελούν πηγή 
πληροφοριών για το παρόν έγγραφο. 

 

3.3.2. Επιχειρηματικό μοντέλο  

Παρακάτω παρουσιάζεται το επιχειρηματικό μοντέλο για τα Teacher+ Labs που αναπτύχθηκε 
με βάση τον καμβά του Osterwalder.9 

 
8  Πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω διαδικτυακής έρευνας και συνεντεύξεων που δόθηκαν στα μέλη της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων και στους συμμετέχοντες στην πιλοτική δοκιμή του μαθήματος Teacher+. 
9  Εφαρμογή της λέξης από: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). Άδεια χρήσης: CC BY-SA 3.0 

https://neoschronos.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Βασικοί εταίροι Βασικές δραστηριότητες Προτάσεις αξίας Σχέσεις χρηστών Χ 

Τα εργαστήρια αποτελούν μία 
από τις πιθανές επιλογές για την 
αναπαραγωγή και την 
περαιτέρω ανάπτυξη του έργου 
Teacher+. 
Όπως το έργο Teacher+ 
σχεδιάστηκε με γνώμονα τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων, 
έτσι και τα Εργαστήρια 
θεωρούνται ως η συγκεκριμένη 
μεταφορά της έννοιας Teacher+ 
είτε σε μεμονωμένα σχολεία είτε 
σε ομάδες σχολείων, 
προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να 
επωφεληθούν από τη συνεχή 
επαγγελματική ανάπτυξη εντός 
του σχολικού περιβάλλοντος. 
 
Στο πλαίσιο αυτής της 
προσέγγισης της δυνατότητας 
μεταφοράς/αναπαραγωγής, οι 
βασικοί εταίροι των 
εργαστηρίων είναι οι 
εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των 
σχολείων, οι τοπικές/εδαφικές 
σχολικές αρχές.  
 
Τα Εργαστήρια έχουν μη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και 
στόχο τη συνεχή επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
 
 

Η κύρια δραστηριότητα των 
Εργαστηρίων είναι να προσφέρουν 
στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία 
να λάβουν ποιοτική διαδικτυακή και 
δια ζώσης κατάρτιση στις κοινωνικές 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για 
την επιτυχή αλληλεπίδραση με τους 
μαθητές, τις οικογένειές τους, τους 
συναδέλφους και το υπόλοιπο 
προσωπικό του σχολείου. 
 
Στο πλαίσιο αυτής της κύριας 
δραστηριότητας, οι ειδικές 
δραστηριότητες των εργαστηρίων 
συνίστανται στον εμπλουτισμό και τη 
συνεχή επικαιροποίηση του 
περιεχομένου του προγράμματος 
κατάρτισης Teacher+ με την 
παραγωγή και κοινοποίηση νέων 
μαθησιακών πόρων και τη 
διεύρυνση της φύσης και της 
σύνθεσης της διαδικτυακής 
πλατφόρμας, ανάλογα με τις 
ανάγκες, 
σχεδιασμός, ανάπτυξη και 
υλοποίηση συνεδριών κατάρτισης 
εκπαιδευτών παρουσίασης και 
συνεδριών με παιχνίδια ρόλων για τη 
συμπλήρωση της διαδικτυακής 
κατάρτισης σε κοινωνικές δεξιότητες. 
 
 
 

Η αξία που προσφέρουν τα 
Εργαστήρια είναι να 
συνειδητοποιήσουν οι 
εκπαιδευτικοί τη σημασία της 
επικοινωνίας και της συνεργασίας 
για την εξασφάλιση ποιοτικής 
διδασκαλίας και ποιοτικής 
μάθησης. 
Τα εργαστήρια ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των εκπαιδευτικών 
για: 
● να ανταλλάσσουν γνώσεις και 

να συνεργάζονται στη 
δημιουργία λύσεων για την 
καλύτερη διαχείριση των 
κρίσιμων περιστατικών που 
μπορεί να συμβούν στο σχολείο, 

● να είναι πρωταγωνιστές της 
εκπαίδευσής τους, 
δημιουργώντας/συνδημιουργών
τας τους δικούς τους 
μαθησιακούς πόρους και 
μοιράζοντάς τους με τους 
συναδέλφους τους 

● δικτύωση και ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών 
μέσω τοπικών ή/και 
διασχολικών ομάδων, 

● λαμβάνουν εξατομικευμένη 
εκπαίδευση πρόσωπο με 
πρόσωπο και συνεδρίες με 
παιχνίδια ρόλων που 
συμπληρώνουν την ηλεκτρονική 
μάθηση. 

Τα Εργαστήρια 
είναι μη 
κερδοσκοπικές 
πρωτοβουλίες 
που 
αναπτύσσονται 
σε σχολεία ή 
ομάδες σχολείων 
και αποσκοπούν 
στον εμπλουτισμό 
των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων 
των 
εκπαιδευτικών 
τους.  
 
Η σχέση των 
χρηστών με τα 
Εργαστήρια είναι 
μια 
συνεργατική/συνε
ργατική σχέση με 
στόχο την 
αμοιβαία μάθηση 
και επαγγελματική 
ανάπτυξη για τη 
βελτίωση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότη
τας της 
διδασκαλίας. 
 
 

Σ
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Σε αυτό το μοντέλο 
εκπαιδευτικού εργαστηρίου 
εντός του σχολείου, οι 
προμηθευτές είναι οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί μαζί με έμπειρους 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες - 
ψυχολόγους, εκπαιδευτές και 
παιδαγωγούς με αποδεδειγμένο 
ιστορικό εργασίας στον τομέα 
της σχολικής εκπαίδευσης.  
 
Η επιλογή αυτού του 
οργανωτικού σχήματος έγκειται 
στον στόχο της δημιουργίας 
ενός χώρου όπου οι βασικές 
αρχές είναι η συνεργασία, η 
ανταλλαγή και η αμοιβαία 
μάθηση από και προς εκείνους 
που γνωρίζουν και ζουν 
καθημερινά τον κόσμο του 
σχολείου και την 
πολυπλοκότητά του. 

Βασικοί πόροι  
Η ουσία των Μόνιμων 
Εργαστηρίων είναι ο συνεργατικός 
τους χαρακτήρας. 

 
 
 
 
 
 

Κανάλια 

Φυσικοί πόροι: 
1 αίθουσα διδασκαλίας για 
τουλάχιστον 20 άτομα. 
Πληροφορική και ψηφιακοί πόροι 
(ελάχιστος εξοπλισμός): 
● 1 προσωπικός υπολογιστής 
● 5 συσκευές (π.χ. ταμπλέτες) 

διαθέσιμες στους χρήστες 
● Γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο 
● 1 IWB με βιντεοπροβολέα 
Ανθρώπινοι πόροι (ελάχιστο 
προσωπικό): 

• 1 Διευθυντής 

• 2 εξωτερικοί εμπειρογνώμονες 

• n καθηγητές 
Οικονομικοί πόροι 
● Κεφάλαια για την αμοιβή του 

διευθυντή εργαστηρίου και των 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων 

● Κονδύλια για την αμοιβή της 
πρόσθετης εργασίας των 
εκπαιδευτικών που επιλέγουν να 
συμμετάσχουν στο Εργαστήριο. 

 
Δεδομένου ότι το 
Εργαστήριο είναι 
εσωτερικό τμήμα 
του 
σχολείου/ομάδων 
σχολείων, οι 
χρήστες θα 
προσεγγίζονται 
κυρίως μέσω των 
εσωτερικών 
διαύλων του 
σχολείου τους, 
όπως η 
παρουσίαση των 
Εργαστηρίων 
κατά τη διάρκεια 
των 
συνεδριάσεων 
του διδακτικού 
προσωπικού 
ή/και οι 
περιοδικές 
προσκλήσεις για 
συμμετοχή που 
εκδίδονται από 
τον διευθυντή του 
σχολείου. 
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Η επιλογή των 
υποψηφίων 
μπορεί να γίνει 
σύμφωνα με τη 
στρατηγική 
κατάρτισης του 
προσωπικού του 
σχολείου (π.χ. με 
σειρά αίτησης, με 
βάση το ιστορικό 
προηγούμενης 
κατάρτισης, με 
βάση την 
αξιολόγηση των 
αναγκών κ.λπ.) 
 

Δομή κόστους Ροές εσόδων 

Επενδύσεις (ελάχιστος εξοπλισμός) 
1 προσωπικός υπολογιστής 
1 βιντεοπροβολέας 
1 IWB 
5 δισκία 
Γενικές δαπάνες (υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) 
● χρήση στην τάξη 
● κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 
● κόστος θέρμανσης 
● κόστος καθαρισμού 
● σύνδεση στο διαδίκτυο 
● αναλώσιμα 
Κόστος προσωπικού 
● Αμοιβές διευθυντή εργαστηρίου 
● Αμοιβές των συμμετεχόντων (εκπαιδευτικών) 
● Αμοιβές ψυχολόγου 
● Αμοιβές εξωτερικών εμπειρογνωμόνων 

Επενδύσεις 
κοινωνικό crowdfunding 
δωρεές από το Labdoo.org ή παρόμοιους οργανισμούς 
Γενικές δαπάνες (υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας) 
Καλύπτεται από τον προϋπολογισμό των γενικών δαπανών 
του σχολείου 
Κόστος προσωπικού 
Σχολικό Συμπληρωματικό Ταμείο - όπου υπάρχει 
Δωρεές από ιδρύματα 
Δωρεές από χορηγούς (π.χ. τοπικές επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της εκπαίδευσης) 
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3.3.3. Οργανωτική δομή 

Όπως φαίνεται στο επιχειρηματικό μοντέλο, τα Teacher+ Labs απαιτούν χώρους, 
εξοπλισμό και ανθρώπινους πόρους. Οι σημαντικότερες οργανωτικές απαιτήσεις 
σύμφωνα με τους ερωτηθέντες στη συμμετοχική έρευνα σχεδιασμού και τις 
συνεντεύξεις είναι αυτές των ανθρώπινων πόρων και του εξοπλισμού πληροφορικής10 
όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω.  

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή κάθε στοιχείου που συνθέτει την οργανωτική δομή 
της Labs. 

Χώροι και έπιπλα 

Για να μπορούν τα Εργαστήρια να παρέχουν τόσο διαδικτυακή όσο και δια ζώσης 
εκπαίδευση, απαιτείται μια ευρύχωρη αίθουσα, με γραφεία και καθίσματα που να 
μπορούν να φιλοξενήσουν τουλάχιστον 20 άτομα και έναν χώρο για παιχνίδια ρόλων 
και κυκλικές δραστηριότητες. 

Μπορεί να υποτεθεί ότι, αν και δεν έχουν όλα τα σχολεία τη δυνατότητα να ορίσουν 
έναν χώρο αποκλειστικά για τις δραστηριότητες των Εργαστηρίων, όλα τα σχολεία 
μπορούν να οργανώσουν έναν αρκετά μεγάλο χώρο - μια αίθουσα διδασκαλίας ή μια 
αίθουσα διαλέξεων - διαθέσιμο για τις συνήθεις δραστηριότητες των Εργαστηρίων 
(αυτόνομη ηλεκτρονική μάθηση) τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα εκτός των ωρών 
διδασκαλίας. Οι πιο σύνθετες δραστηριότητες, όπως η εκπαίδευση πρόσωπο με 
πρόσωπο και τα εργαστήρια συνδημιουργίας/συνεργασίας, θα πρέπει να 
προγραμματίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι χώροι είναι διαθέσιμοι. 

IT/ψηφιακός εξοπλισμός 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης, ο ακόλουθος ελάχιστος εξοπλισμός 
θα είναι απαραίτητος για να επιτρέψει την ταυτόχρονη αυτόνομη επιγραμμική 
εκπαίδευση ή/και τη συνδημιουργία μαθησιακών πόρων για τουλάχιστον 6 χρήστες και 
τις προγραμματισμένες συνεδρίες εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο/παιχνίδια 
ρόλων: 

● 1 προσωπικός υπολογιστής 

● 5 συσκευές (π.χ. ταμπλέτες) διαθέσιμες στους χρήστες 

● Γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο 

● 1 διαδραστικός πίνακας με βιντεοπροβολέα 

Ο αριθμός των συσκευών μπορεί να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς τα εργαστήρια 
αναπτύσσονται και προσελκύουν περισσότερους χρήστες. 

Ανθρώπινοι πόροι 

Διαχείριση εργαστηρίου 

Για τη σωστή λειτουργία των Εργαστηρίων θα χρειαστεί ένας Διαχειριστής/Συντονιστής 
που θα επιλεγεί από το διδακτικό προσωπικό - ιδανικά, ο εκπαιδευτικός που είναι 
υπεύθυνος για την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού ή ένα ρητά 
εκπαιδευμένο μέλος του διδακτικού προσωπικού. 11 

Σχεδιασμός και παροχή κατάρτισης 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες στην έρευνα και τις συνεντεύξεις, ο καλύτερος τρόπος 
για την παροχή κατάρτισης διά ζώσης θα ήταν ο συνδυασμός παρεμβάσεων από 

 
10 Βλέπε σημείωση 6 ανωτέρω. 

11 Βλέπε σημείωση 6 ανωτέρω. 
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εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με άλλες που θα δίνονταν από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, με βάση τις ερευνητικές τους δραστηριότητες ή τις εμπειρίες τους που 
είναι σχετικές με το θέμα των ήπιων δεξιοτήτων. Η προσέγγιση αυτή κινείται προς την 
επιθυμητή κατεύθυνση της ενθάρρυνσης της μάθησης των εκπαιδευτικών από 
ομοτίμους και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων αυτοκατευθυνόμενου εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού τους. Η ελάχιστη στελέχωση του Εργαστηρίου για το πρώτο έτος 
υλοποίησης θα είναι η ακόλουθη:12 

Εξωτερικό προσωπικό (εκπαιδευτές) 

● 1 ψυχολόγος  

● 1 ανώτερος εκπαιδευτής/σύμβουλος με αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχολική 
εκπαίδευση 

Εσωτερικό προσωπικό 

● 5 καθηγητές  

Μια σημαντική σημείωση που υπογράμμισαν οι ερωτηθέντες στην έρευνα και τις 
συνεντεύξεις είναι η σημασία της αμοιβής των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους 
στα εργαστήρια - τόσο ως εκπαιδευτές όσο και ως εκπαιδευόμενοι. Όπως παρατήρησε 
ένας εκπαιδευτικός: "Είναι αδιανόητο να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε μαθήματα 
κατάρτισης εκπαιδευτικών χωρίς να λαμβάνουμε έστω και μια ελάχιστη αναγνώριση για 
τη δέσμευσή μας, είτε σε οικονομικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο". 

3.3.4. Προγραμματισμός κόστους 

Επενδύσεις εκκίνησης 

Όπως είδαμε, η δημιουργία ενός Εργαστηρίου Ήπιων Δεξιοτήτων σε ένα σχολείο 
απαιτεί κάποιες επενδύσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ελάχιστο 
επενδυτικό σχέδιο για το πρώτο έτος υλοποίησης, με την περιγραφή των στοιχείων, 
το εκτιμώμενο μοναδιαίο κόστος τους13 και το συνολικό κόστος.  

Περιγραφή  Εκτιμώμενο 
μοναδιαίο κόστος 

(EUR) 

Εκτιμώμενο 
συνολικό κόστος 

(EUR) 

Φορητός υπολογιστής (1) 700 700 

Δισκία (5) 200 1.000 

IWB με βιντεοπροβολέα (1)  1.800 1.800 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος επένδυσης 3.500 

 

Ακολουθεί λεπτομερής επεξήγηση των εκτιμώμενων επενδύσεων. Το κόστος είναι το 

μέσο κόστος για ένα στοιχείο/συσκευή μεσαίας κατηγορίας. 

1. Φορητός υπολογιστής - είναι απαραίτητος για την υποστήριξη της εκπαίδευσης 

πρόσωπο με πρόσωπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη συσκευή για 

την επιγραμμική εκπαίδευση. 

2. Ταμπλέτες - είναι απαραίτητες για την παροχή του διαδικτυακού προγράμματος 

κατάρτισης στους χρήστες και για την εκτέλεση έρευνας, συνεργασίας και άλλων 

διαδικτυακών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των δια ζώσης συνεδριών. 

3. Διαδραστικός πίνακας με βιντεοπροβολέα - αυτός συμπληρώνει τον φορητό 

υπολογιστή για τη διεξαγωγή εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο.  

 
12  Τόσο τα επαγγελματικά προφίλ των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων όσο και οι δραστηριότητες κατάρτισης που θα 

πρέπει να παρέχονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου προτάθηκαν από τους ερωτηθέντες στην έρευνα και 
τις συνεντεύξεις. 

13  Οι μέσες τιμές υπολογίστηκαν με βάση μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για τις τιμές εξοπλισμού πληροφορικής 
μεσαίας κατηγορίας για το έτος 2022. 
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Μια σημαντική σημείωση σχετικά με τις επενδύσεις είναι ότι η αγορά καθενός από τα 
στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω θα μπορούσε να αναβληθεί για αργότερα και να 
αντικατασταθεί από εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ήδη στο σχολείο κατά τη φάση της 
εκκίνησης (π.χ. οι υπολογιστές στην αίθουσα πληροφορικής θα μπορούσαν να 
αντικαταστήσουν τον φορητό υπολογιστή και τα tablet για την ηλεκτρονική εκπαίδευση, 
και κάθε σχολείο πιθανώς διαθέτει τουλάχιστον ένα IWB). 

Βασικές εκτιμώμενες λειτουργικές δαπάνες 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ελάχιστο εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για τη διατήρηση 
ενός εργαστηρίου με 5 συμμετέχοντες - συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Ο πίνακας αυτός πρέπει να θεωρηθεί ως σημείο 
εκκίνησης για λεπτομερή οικονομικό σχεδιασμό. Αναφέρει τα βασικά έξοδα για τη 
λειτουργία ενός Εργαστηρίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συγκεντρώθηκαν 
κατά τη διάρκεια της έρευνας συμμετοχικού σχεδιασμού και των συνεντεύξεων. 

Θέση δαπάνης Εκτιμώμενο κόστος ανά έτος ( 
EUR) 

 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 

A. Κόστος προσωπικού 6.630 7.430 8.630 

1. Διευθυντής εργαστηρίου 1.750 1.750 1.750 

2. Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες  2.880 2.880 2.880 

3. Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο 
Εργαστήριο 

2.000 2.800 4.000 

B. Γενικές δαπάνες (υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας και υπηρεσίες) 

0 0 0 

1. χρήση στην τάξη 0 0 0 

2. κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 0 0 0 

3. κόστος θέρμανσης  0 0 0 

4. κόστος καθαρισμού 0 0 0 

5. σύνδεση στο διαδίκτυο 0 0 0 

6. αναλώσιμα 0 0 0 

7. εργαλείο διαδικτυακού 
σεμιναρίου/συνεδριάσεων 

0 0 0 

 ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΟ ΚΌΣΤΟΣ 
ΑΝΆ ΈΤΟΣ 

7.330 8.130 9.330 

 

Ακολουθεί η λεπτομερής επεξήγηση του εκτιμώμενου ετήσιου κόστους. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

1. Υπεύθυνος εργαστηρίου - Ο υπολογισμός βασίζεται σε ένα σενάριο όπου 1 άτομο 
διορίζεται για να διαχειρίζεται το εργαστήριο εκτελώντας τις σχετικές 
δραστηριότητες, π.χ. να προγραμματίζει, να σχεδιάζει και να προγραμματίζει τις 
δραστηριότητες του εργαστηρίου, να συλλέγει τις αιτήσεις συμμετοχής από τους 
εκπαιδευτικούς, να επιλέγει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, να οργανώνει τις δια 
ζώσης εκπαιδευτικές συνεδρίες και να εκτελεί κάθε άλλο οργανωτικό καθήκον που 
είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου. Προβλέπεται ότι το 
άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει προφίλ εκπαιδευτικού. Η ελάχιστη ωριαία 
αμοιβή για τον υπεύθυνο του εργαστηρίου εκτιμάται σε 25 ευρώ. Η εκτιμώμενη 
προσπάθεια είναι 2 ώρες την εβδομάδα για 35 εβδομάδες/έτος (= 70 ώρες ανά 
σχολικό έτος), που αντιστοιχεί σε ετήσιο κόστος 1.750 ευρώ. 

2. Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες - Ο υπολογισμός βασίζεται σε 2 ανώτερους 
εμπειρογνώμονες με ελάχιστη ωριαία αμοιβή 90 ευρώ, καθένας από τους οποίους 
παρέχει 16 ώρες κατάρτισης/έτος, με ετήσιο κόστος 2.880 ευρώ.  
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3. Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο εργαστήριο - Ο υπολογισμός ξεκινά από 
έναν αριθμό 5 εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο εργαστήριο κατά το έτος 1, ο 
οποίος αυξάνεται σε 7 κατά το έτος 2 και 10 κατά το έτος 3, καθένας από τους 
οποίους λαμβάνει αμοιβή συμμετοχής στο εργαστήριο ύψους 400 ευρώ 
(τουλάχιστον), με αποτέλεσμα το κόστος να ανέρχεται σε 2.000 ευρώ κατά το έτος 
1, 2.800 ευρώ κατά το έτος 2 και 4.000 ευρώ κατά το έτος 3. 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Οι γενικές δαπάνες που παρατίθενται στον πίνακα έχουν αποτιμηθεί σε 0 ευρώ, 
δεδομένου ότι είναι πιθανό να καλυφθούν όλες από τον προϋπολογισμό των γενικών 
δαπανών της Σχολής. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το μόνο κόστος για την έναρξη ενός εργαστηρίου κοινωνικών 
δεξιοτήτων είναι το κόστος του εξοπλισμού (βλέπε πίνακα επενδύσεων) και η αμοιβή 
του προσωπικού.  
 
3.3.5. Ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Το πιο δύσκολο έργο στο σχεδιασμό μιας 100% μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας, 
όπως αυτή των εργαστηρίων κοινωνικών δεξιοτήτων στα σχολεία, είναι ο εντοπισμός 
κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης, καθώς τα κρατικά σχολεία συχνά δεν διαθέτουν 
τους οικονομικούς πόρους για την αγορά εξοπλισμού ή την πρόσληψη εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων. 

Ακολουθεί κατάλογος πιθανών ευκαιριών χρηματοδότησης που πρέπει να 
διερευνηθούν. 

• Κοινωνικό crowdfunding - Πλατφόρμες όπως Donate My School, Crowdfunder, 
Rocketfund, Invest My School μπορεί να είναι χρήσιμες για τη συγκέντρωση 
κεφαλαίων με τη συλλογή μικρών ποσών από μεγάλο αριθμό ατόμων που 
πιστεύουν στο έργο. 

• Δωρεά μεταχειρισμένου εξοπλισμού - Πύλες όπως οι Labdoo, Computers 4 Charity, 
Equality Action συλλέγουν μεταχειρισμένους υπολογιστές για να τους δωρίσουν σε 
σχολεία που έχουν ανάγκη. 

• Σχολική συμπληρωματική χρηματοδότηση - Πρόκειται για πρόσθετη 
χρηματοδότηση που χορηγείται ετησίως στα σχολεία από την κυβέρνηση.  

• Χρηματοδότηση από ιδρύματα - Μια ακόμη ευκαιρία χρηματοδότησης θα μπορούσε 
να είναι η υποβολή αίτησης για επιχορήγηση σε ένα κοινοτικό ίδρυμα που έχει 
προγράμματα για την εκπαίδευση. 

• Συγκέντρωση κεφαλαίων από τοπικές επιχειρήσεις - Οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις 
μπορεί να αποτελέσουν μια άλλη πηγή χρηματοδότησης, ιδίως εκείνες που 
ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ή που δραστηριοποιούνται σε κλάδο σχετικό με 
την εκπαίδευση (π.χ. βιβλιοπωλεία, επιχειρήσεις κατάρτισης και παροχής 
συμβουλών, πάροχοι ΕΕΚ κ.λπ.). 

 

  

https://donatemyschool.com/
https://www.crowdfunder.co.uk/
https://www.rocketfund.org/
https://www.investmyschool.com/
https://www.labdoo.org/en/
https://www.computers4charity.org/
https://www.equalityaction.org.uk/tech-for-local-schools
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4. Συστάσεις πολιτικής TEACHER+ 

 

Τα Εργαστήρια Ήπιων Δεξιοτήτων δεν θα αναπτυχθούν, δεν θα ευδοκιμήσουν και δεν 
θα εξαπλωθούν χωρίς ένα ευνοϊκό πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορούν να 
υποστηριχθούν.  

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει μια σειρά συστάσεων πολιτικής που αποσκοπούν στην 
προώθηση αυτού του πλαισίου. Αυτές οι συστάσεις πολιτικής απευθύνονται 
αναγκαστικά σε διακρατικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Χωρίς την ύπαρξη αυτής 
της ευρύτερης πολιτικής και πολιτικής υποδομής, τα εργαστήρια ήπιων δεξιοτήτων - 
είτε βρίσκονται σε έναν υπάρχοντα χώρο ενός σχολείου, είτε αναπτύσσονται εκ του 
μηδενός ως αυτόνομη προσθήκη στη σχολική υποδομή, είτε αναπτύσσονται σε 
ευρύτερη κλίμακα - για παράδειγμα μέσω μιας τοπικής ή περιφερειακής εκπαιδευτικής 
αρχής, ως μέρος μιας εθνικής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας ή προωθούνται μέσω ενός 
διακρατικού προγράμματος - θα δυσκολευτούν να ριζώσουν. 

Σύσταση 1: Ενίσχυση των προσπαθειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί ως 
αποτέλεσμα διασπαστικών, συγκρουσιακών και ανάρμοστων συμπεριφορών 
από μαθητές, γονείς, συναδέλφους τους και άλλους παράγοντες στο σχολικό 
περιβάλλον. 

Έχει αναγνωριστεί εδώ και αρκετό καιρό ότι στα επαγγέλματα των εκπαιδευτικών 
παρατηρούνται υψηλά επίπεδα άγχους και στρες - αλλά λίγα φαίνεται να γίνονται γι' 
αυτό. Μια έκθεση σχετικά με το άγχος στην τάξη, που πραγματοποιήθηκε από το BBC 
στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2010, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "περίπου το 80% των 
εκπαιδευτικών παραπονιούνται για άγχος στην εργασία τους και χιλιάδες εκπαιδευτικοί 
εγκαταλείπουν το επάγγελμα κάθε χρόνο - κυρίως λόγω άγχους".  

Μια δεκαετία αργότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας του Ηνωμένου 
Βασιλείου ανέφερε υψηλά επίπεδα στρες στον εργασιακό χώρο γενικά - αλλά πάνω 
από το μέσο όρο επίπεδα στρες στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με 2.100 σε κάθε 
100.000 εκπαιδευτικούς να υποφέρουν από στρες. 14 Αυτό είναι ένα παγκόσμιο 
φαινόμενο (Skaalvik & Skaalvik, 2017) - ιδιαίτερα στην Ευρώπη - και επιδεινώνεται 
(Redin and Erro-Garces, 2019) 15 

Μια σημαντική αιτία αυτών των πιέσεων και των ανησυχιών προέρχεται από τις 
καταστάσεις που οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν καθημερινά και οι 
οποίες αφορούν την "κακή συμπεριφορά" των άλλων. Παραδείγματα που 
επισημάνθηκαν στην έρευνα του Teacher+ περιλαμβάνουν έναν θυμωμένο γονέα που 
έρχεται αντιμέτωπος με έναν εκπαιδευτικό λόγω της αντίληψης ότι το παιδί του έχει 
υποστεί άδικη μεταχείριση- έναν δυσαρεστημένο μαθητή που ξεσπάει σε έναν 
συμμαθητή του με υβριστική ή βίαιη συμπεριφορά- έναν εκπαιδευτικό που εκφοβίζεται 
από έναν συνάδελφό του.  

Το πρόβλημα πρέπει να βγει περισσότερο στην επιφάνεια και να αναγνωριστεί στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος ως επείγον ζήτημα. Οι οργανισμοί της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υπουργεία Παιδείας και οι περιφερειακές και τοπικές 
εκπαιδευτικές αρχές θα πρέπει να διεξάγουν στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες 
για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα.  

  

 
14  UK Health and Safety Executive (2021). Εργασιακό στρες, άγχος ή κατάθλιψη στη Μεγάλη Βρετανία. 
15  Concha Iriarte Redín και Amaya Erro-Garcés, (2019). Stress in teaching professionals across Europe, 

International Journal of Educational Research,Volume 103 
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Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να 
αναγνωρίζεται το άγχος που σχετίζεται με την "κακή συμπεριφορά" και στρατηγικές για 
τον μετριασμό του - συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών που 
απευθύνονται στη διεύθυνση των σχολείων. 

Σύσταση 2: Ενσωμάτωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, της διαχείρισης 
συγκρούσεων και της ηγεσίας, του χειρισμού σχέσεων και των ικανοτήτων 
επικοινωνίας και συνεργασίας ως βασικών στοιχείων στα πλαίσια ικανοτήτων 
των εκπαιδευτικών. 

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η εκπαιδευτική πολιτική σε διακρατικό και εθνικό 
επίπεδο στην Ευρώπη έχει επισημάνει ζητήματα σχετικά με την ελλιπή ανάπτυξη 
δεξιοτήτων διακυβέρνησης, συνεργασίας και ηγεσίας (ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 2007 "Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών") και 
ότι η πρόοδος στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων ήταν "αργή και τυχαία" (Εκτίμηση 
επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2007). 16 

Αν και οι πολιτικές τότε και στη συνέχεια αναφέρθηκαν στην ανάγκη ενσωμάτωσης 
τέτοιου είδους "ήπιων δεξιοτήτων" στα πλαίσια ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, οι 
δεσμεύσεις για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων είτε απουσίαζαν είτε ήταν σε 
μεγάλο βαθμό ασαφείς και γενικές. Μια σημαντική πολιτική πρωτοβουλία που 
δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009, για παράδειγμα, 
επικεντρώθηκε στην ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να είναι "καλά καταρτισμένοι", "κινητικοί" 
και "ικανοί να συνεργάζονται με άλλους", αλλά οι ικανότητες που απαιτούνται από τους 
εκπαιδευτικούς, όπως προσδιορίστηκαν στην ενδιάμεση έκθεση, υπογράμμισαν 
πράγματα όπως η γνώση του γνωστικού αντικειμένου, οι παιδαγωγικές ικανότητες, οι 
διαπολιτισμικές δεξιότητες και η συνεργασία, χωρίς καμία αναφορά σε πράγματα όπως 
η διαχείριση συγκρούσεων. 17  

Η μετέπειτα πολιτική απέτυχε να προωθήσει τη διαχείριση των συγκρούσεων, το 
χειρισμό των σχέσεων και τις ηγετικές ικανότητες. Στο στρατηγικό της πλαίσιο 
"Επανεξέταση της εκπαίδευσης", που προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012, οι 
εθνικοί φορείς εκπαίδευσης ενθαρρύνθηκαν να "συμπεριλάβουν στην εκπαιδευτική 
τους πολιτική την αναθεώρηση και την εδραίωση των επαγγελματικών προφίλ όλων 
των τύπων εκπαιδευτικών (εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας, διευθυντές σχολείων και 
εκπαιδευτές εκπαιδευτικών)". Συστήθηκε τα προφίλ αυτά να βασίζονται σε 28 βασικές 
ικανότητες, οι οποίες αναλύονται σε τρεις τομείς: γνώσεις και κατανόηση- δεξιότητες 
και διαθέσεις: πεποιθήσεις, στάσεις, αξίες και δέσμευση18 .  

Στη συνιστώσα "δεξιότητες" αυτού του πλαισίου προσδιορίζονται ικανότητες που 
βασίζονται στη "συνεργασία με συναδέλφους, γονείς και κοινωνικές υπηρεσίες" και 
στις "διαπραγματευτικές δεξιότητες" - αλλά δεν υπάρχει ειδική αναφορά σε ικανότητες 
που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να χειρίζονται καταστάσεις άγχους στα σχολεία. 
Παρομοίως, σε εθνικό επίπεδο, τα πλαίσια ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που 
αναπτύχθηκαν για να θέσουν σε λειτουργία την προσέγγιση "Επανεξετάζοντας την 
εκπαίδευση" τείνουν να εστιάζουν στη συνεργασία και όχι στη σύγκρουση.  

  

 
16  Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007). Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Βρυξέλλες, 
3.8.2007 COM(2007) 392 τελικό. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0392&from=EN  

17  Κοινή ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
πρόοδο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 2010) 

18  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Επανεξέταση της 
εκπαίδευσης: Επένδυση στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα. 
Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 669 final. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://eur-
lex.europa.eu/legal 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0392&from=EN
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Για παράδειγμα, το πλαίσιο ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που αναπτύχθηκε από το 
Φινλανδικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας προσδιόρισε οκτώ ομάδες ικανοτήτων. 
Δύο από αυτές αφορούν τα είδη των κοινωνικών δεξιοτήτων που υποστηρίζει το 
Teacher+: Συνεργασία (για την προώθηση ασφαλών σχολικών περιβαλλόντων με 
σεβασμό) και ηγεσία, αλλά η διαχείριση των συγκρούσεων δεν αναφέρεται 
συγκεκριμένα (FIER, 2010- Caena, 2018).  1920   

Σύσταση 3: Να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση για τα προγράμματα 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, ώστε να 
υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 
χρειάζονται στις διαπροσωπικές δεξιότητες, τη διαχείριση συγκρούσεων και 
την ηγεσία, το χειρισμό σχέσεων και την επικοινωνία και συνεργασία για να 
μετριάσουν και να διαχειριστούν τα περιστατικά άγχους στο σχολείο. 

Όπως αναφέρθηκε στο μέρος 2 του παρόντος Διδάσκοντος+ "Πνευματική παραγωγή", 
ένα από τα μεγαλύτερα πιθανά εμπόδια για τη δημιουργία εργαστηρίων κοινωνικών 
δεξιοτήτων είναι η χρηματοδότηση. Αυτό αφορά όχι μόνο την εξεύρεση του κεφαλαίου 
και των λειτουργικών δαπανών που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη λειτουργία 
ενός εργαστηρίου, αλλά και τη διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα βρεθούν "εκτός 
τσέπης" ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα κατάρτισης. Σε επίπεδο 
πολιτικής, υπάρχει μια καλή περίπτωση να "δεσμευτεί" η χρηματοδότηση για την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γενικά στους προϋπολογισμούς για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Υπάρχει πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η 
επαγγελματική ανάπτυξη βελτιώνει τη διδακτική πρακτική, η οποία με τη σειρά της 
βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές (Caena and Redecker, 
2019).21  Το έργο Teacher+ κατέδειξε ότι η διαχείριση συγκρούσεων και η ηγεσία, ο 
χειρισμός σχέσεων και οι δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας αποτελούν βασικές 
ικανότητες που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις 
άγχους. Έχει επίσης παράσχει ισχυρές αποδείξεις ότι τα προγράμματα κατάρτισης 
που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν αυτές τις ικανότητες λειτουργούν. 
Η ενσωμάτωση της χρηματοδότησης αυτού του είδους των προγραμμάτων στους 
προϋπολογισμούς εκπαίδευσης είναι πιθανό να αποφέρει θετικά οφέλη. 

Σύσταση 4: Ενσωματώστε χρόνο και πόρους στο σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών για την υποστήριξη της κατάρτισης στη διαχείριση συγκρούσεων και 
την ηγεσία, το χειρισμό σχέσεων και την επικοινωνία και συνεργασία. 

Η έρευνα του Teacher+ και η πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού του προγράμματος 
έδειξαν ότι - εκτός από τη χρηματοδότηση - το επόμενο μεγαλύτερο εμπόδιο για την 
προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε αυτόν τον τομέα 
είναι ο χρόνος και ο χώρος. Τόσο κατά την αξιολόγηση των αναγκών του Teacher+ 
όσο και κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης κατέστη σαφές ότι 
οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι συχνά δυσκολεύονται να βρουν το χρόνο και το 
χώρο που απαιτείται για την κατάρτιση. Η διοίκηση των σχολείων έχει βασικό ρόλο στο 
να διαθέσει αυτό το χρόνο και το χώρο στους εκπαιδευτικούς. Με τη σειρά τους, οι 
υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες στις οποίες οι διευθυντές των σχολείων θα 
αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, παρέχοντας κατεύθυνση, υποστήριξη, 
κατευθυντήριες γραμμές και προϋπολογισμό για αυτού του είδους την κατάρτιση. 

 
19  FIER (2010). Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010: Τρεις μελέτες για την υποστήριξη της ανάπτυξης 

σχολικής πολιτικής. Παρτίδα 2: Προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην 
ΕΕ. Τελική έκθεση: Πανεπιστήμιο Jyväskylä. 
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