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1. "Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ" - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Νευροανδραγωγική είναι μια σχετικά νέα μεθοδολογία στις εκπαιδευτικές επιστήμες. Για μεγάλο χρονικό
διάστημα η εκπαίδευση ενηλίκων περιθωριοποιήθηκε από πολλούς διδάσκοντες θεωρητικούς και
επαγγελματίες. Η μεθοδολογική έρευνα σχετικά με τη μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων άρχισε μόλις τον
19ο αιώνα. Επίσης, οι νεώτερες εκπαιδευτικές τάσεις και στρατηγικές εισχωρούν αρχικά, σε παιδαγωγικές
επιστήμες και πρακτικές που εστιάζουν στην εργασία με παιδιά και εφήβους. Έτσι, αν και η
νευροανδραγωγική ως στρατηγική που προϋποθέτει τη διεξαγωγή της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης
στη γνώση σχετικά με τα επιτεύγματα του εγκεφάλου και της νευροεπιστήμης, αναπτύσσεται δυναμικά εδώ
και μια δεκαετία, η νευροανδραγωγική ως επιστημονική μεθοδολογία που περιλαμβάνει τις νευροβιολογικές
γνώσεις στην εκπαίδευση των ενηλίκων παραμένει νέος και όχι πλήρως διερευνημένος τομέας της
εκπαίδευσης.

ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ

ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ

Το πρόγραμμα ‘’Νευροανδραγωγική κατά του αποκλεισμού’’
Σκοπεύει να προωθήσει μεταξύ των εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών τη χρήση της γνώσης σχετικά με τη
λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου στη διαδικασία ανάπτυξης διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης
ενηλίκων. Τελικά, η δραστηριότητα αυτή θα επιτρέψει την υποστήριξη ατόμων που ανήκουν σε
μειονεκτούσες ομάδες (όπως άτομα χαμηλής ειδίκευσης ή ανειδίκευτα άτομα, άνεργους και άτομα που δεν
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, ηλικιωμένους και άτομα με προσόντα που δεν επαρκούν) στον τομέα
της ανάπτυξης ικανοτήτων για αυτοδιδασκαλία, επιλογή μεθόδων και εργαλείων μάθησης και διάγνωση των
γνωστικών ικανοτήτων. Αυτές οι ομάδες συχνά αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα του αποκλεισμού λόγω χαμηλού επιπέδου βασικών δεξιοτήτων, αδυναμία διαχείρισης
πληροφοριών κ.λπ. Η εφαρμογή της νευροανδραγωγικής ως μεθοδολογικής βάσης για την κατάρτιση που
οργανώνεται για ενήλικες στοχεύει στην αύξηση του κινήτρου τους για να συμμετάσχουν σε
συμπληρωματική εκπαιδευτική δραστηριότητα και της αποτελεσματικότητά τους.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης:
”Η νευροανδραγωγική στην εκπαίδευση ενηλίκων για ομάδες που
απειλούνται με αποκλεισμό”
είναι το πρώτο αποτέλεσμα που παράγεται στο πλαίσιο του έργου. Στόχος του είναι να προωθήσει σύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας βασισμένες στη γνώση της λειτουργίας του εγκεφάλου μεταξύ εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτών ενηλίκων. Αυτό θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις διδακτικές ικανότητές
τους που σχετίζονται με την οικοδόμηση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, όπως επίσης και τις σχέσεις
τους με ενήλικες εκπαιδευόμενους για να τους παρακινήσουν αποτελεσματικότερα να επεκτείνουν τις
γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η υλοποίηση εργαστηρίων για άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό, τα οποία διαχειρίζονται οι
συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποτελεί ξεχωριστό στοιχείο του σχεδίου «Νευροανδραγωγική
κατά του αποκλεισμού». Η εφαρμογή των προαναφερθέντων εργαστηρίων θα καταστήσει δυνατή την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας που προσφέρεται στο πρόγραμμα.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα, ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις που εφαρμόζουν
εκπαίδευση, μαθήματα και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και επιμορφωτές που
εργάζονται με ενήλικες και ιδίως με άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες. Το πρόγραμμα αυτό
με την αναφορά στην εκπαίδευση με βάση τη νευροανδραγωγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
μέθοδος εκπαιδευτικής εργασίας με εκπαιδευόμενους από ομάδες που απειλούνται με αποκλεισμό.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για την περαιτέρω κατάρτιση του
προσωπικού των θεσμικών οργάνων και οργανισμών που εργάζονται στον τομέα της δια βίου
εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτές που εκπαιδεύουν τις προαναφερθείσες ομάδες εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών θα
πρέπει να έχουν τη γνώση και την εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και την εφαρμογή διαδικασιών
κατάρτισης για τους ενήλικες συμμετέχοντες. Εκτός από αυτό, θα ήταν επιθυμητό να διαθέτουν κάποια
γνώση στο πεδίο χρήσης των νευροεπιστημών στη διδασκαλία. Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να είναι
πρόθυμοι και έτοιμοι να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις πρακτικές τους δεξιότητες στον τομέα της
νευροανδραγωγικής, επίσης με βάση τις πληροφορίες, τις συμβουλές και τους πόρους που
περιλαμβάνονται στη μελέτη αυτή.

• Καθηγητές και δάσκαλοι στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Εκπαιδευτές

• Εκπαιδευτές και δάσκαλοι στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων
• Εκπαιδευτές που δουλεύουν με ενηλίκες
• Εργαζόμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που δουλεύουν με
μειονεκτούσες ομάδες
• Κοινωνικοί λειτουργοί

Ενήλικες από
μειονεκτούσες
ομάδες

• Άνεργοι και επαγγελματικά ανενεργοί
• Άνθρωποι άνω των 50 ετών
• Άτομα με ειδικές ανάγκες
• Μετανάστες
• Άτομα με λίγα πρόσοντα
• Νέοι που εισέρχονται στην αγαρά εργασίας

Γιατί αξίζει να λάβει κάποιος μέρος στην εκπαίδευση;
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα παρουσιαστούν πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό
διδακτικών δραστηριοτήτων και την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τη γνωστική
προετοιμασία των ενηλίκων εκπαιδευόμενων.
 Οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν επίσης τις δεξιότητές τους που σχετίζονται με την
εξατομίκευση της εργασίας και την υποστήριξη συγκεκριμένων ατόμων στην ανάπτυξη της
καθολικής ικανότητας αυτοδιδασκαλίας.
 Θα γνωρίσουν τις πιο σημαντικές στρατηγικές για την ενθάρρυνση των ενηλίκων να μάθουν και
τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και φιλικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία και τη
μάθηση.
 Σκοπός αυτού του τμήματος του έργου είναι η βέλτιστη προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων
για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των διδακτικών τους δεξιοτήτων και εργαλείων,
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εμπλουτίζοντάς τα με τις τελευταίες στρατηγικές και μεθόδους της ανδραγωγικής,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντλούνται από την εμπειρία και τη γνώση σχετικά με τις
νευροβιολογικές πτυχές των γνωστικών διεργασιών.
Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση θα λάβουν ουσιαστική υποστήριξη όχι μόνο από τους εκπαιδευτές
των εργαστηρίων αλλά και από τα εκπαιδευτικά υλικά που περιέχουν θεωρητικές πληροφορίες σχετικά
με τη νευροανδραγωγική ως μια αποτελεσματική στρατηγική εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και
πρακτικές συμβουλές για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας "φιλικής προς τον εγκέφαλο"
διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργείται μια εκπαιδευτική
πλατφόρμα που μπορεί να υποστηρίξει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους
εκπαιδευτικούς και όταν ολοκληρωθεί, θα λειτουργεί ως τόπος δημόσιας συζήτησης, ανταλλαγής
απόψεων και πληροφοριών, καθώς και ως χώρος συγκέντρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων, της
εμπειρίας, και των καλών πρακτικών.
Συμμετοχή στην κατάρτιση
και υποστήριξη του εκπαιδευτή

Εκπαιδευτικό υλικό

Πρόσβαση στην
εκπαιδευτική πλατφόρμα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες:
Ενότητα 1. Χτίζοντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που υποστηρίζει το κίνητρο για
μάθηση, την εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση στο πλαίσιο των ενηλίκων από
μειονεκτούσες ομάδες.
Ενότητα 2. Η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων από μειονεκτούσες
ομάδες που βασίζονται στις αρχές της νευροανδραγωγικής.
Ενότητα 3. Υποστηρίζοντας ενήλικες εκπαιδευόμενους να αναλάβουν ανεξάρτητες
σπουδές και συνεχιζόμενη εκπαίδευση με την υποστήριξη της τεχνολογίας, της
πληροφορίας και της επικοινωνίας.
Ενότητα 4. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μάθησης στο επαγγελματικό περιβάλλον
βασισμένη στις αρχές της νευροανδραγωγικής.

Η εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να διαρκέσει 20 ώρες εκπαίδευσης.
Εκτός εάν ο διοργανωτής ή ο εκπαιδευτής της κατάρτισης αποφασίσει διαφορετικά, προτείνονται τα
ακόλουθα χρονικά πλαίσια:


Ημέρα 1: 7 ώρες εκπαίδευσης



Ημέρα 2: 7 ώρες εκπαίδευσης



Ημέρα 3: 6 ώρες εκπαίδευσης

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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2. Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΩΣ ΜΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Μειονεξία και κοινωνικός αποκλεισμός
Η έννοια της μειονεξίας δεν είναι άγνωστη σε καμία ευρωπαϊκή κοινωνία (ούτε σε καμία κοινωνία στον κόσμο,
πιθανότατα). Απλώς, αυτό σημαίνει ότι ορισμένες ομάδες στην κοινωνία βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση
από άλλες (H. Silver, 1995, σελ. 74-75).
Ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να οριστεί ως "ένα σύνολο
στοιχείων στην καθημερινή ζωή που σχετίζονται με την
οικονομική και κοινωνική κατάσταση, όπου οι άνθρωποι
αδυνατούν να εκπληρώσουν τις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα η
συμμετοχή τους στην επαγγελματική ζωή, τις πολιτιστικές,
εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
στον ελεύθερο χρόνο τους να είναι σοβαρά περιορισμένη
"(Kalinowski, 2010).
Μεταξύ των πολυάριθμων παραγόντων που αυξάνουν τον
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (όπως η φτώχεια, η ανεργία, οι
ατομικές ελλείψεις που οφείλονται στο χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο, οι ανεπάρκειες του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι ασθένειες,
οι αναπηρίες, η γήρανση, οι εθισμοί, οι παθολογίες, η διακριτική
μεταχείριση και η βία που προκαλούν οι ισχυρότερες ομάδες), το
πρόγραμμα
αυτό
επικεντρώνεται
στους
καθοριστικούς
παράγοντες που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό ή τον
κίνδυνο, όπως:
• χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης,

ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ:
• άνεργοι, επαγγελματικά
ανενεργοί
• άτομα με χαμηλά προσόντα
• άτομα με ειδικές ανάγκες
• αλλοδαποί, πρόσφυγες και
μετανάστες
• φυλετικές, θρησκευτικές,
γλωσσικές και εθνικές
μειονότητες
• άτομα 50+
• άτομα που υποφέρουν από
φτώχεια
• άτομα με εξαρτήσεις

• εμπειρία εγκατάλειψης του σχολείου,
• χαμηλό επίπεδο προσόντων,
• χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων,
• έλλειψη πληροφοριακού γραμματισμού,
• έλλειψη κινήτρων για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Πολλές έρευνες που διενεργήθηκαν στην Ε.Ε. δείχνουν σαφώς ότι η εκπαίδευση και η συμμετοχή στη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση είναι πιο αποτελεσματική στην εξισορρόπηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού (Eurostat,
2010). Ωστόσο, οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τέτοιας δραστηριότητας - οι ενήλικες με χαμηλά
προσόντα ή καθόλου, οι άνεργοι και οι επαγγελματικά αδρανείς, οι ηλικιωμένοι - είναι λιγότερο πιθανό να
συμμετάσχουν σε αυτές (Eurostat, 2017). Η απροθυμία συμμετοχής σε επίσημη ή μη τυπική εκπαίδευση ή σε
οποιεσδήποτε άλλες μορφές αυτοδιδασκαλίας μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες όσον αφορά άτομα που
ανήκουν στις ομάδες που συζητήθηκαν: υπερβολικές ευθύνες, έλλειψη πρόσβασης σε εκπαιδευτικά ή πολιτιστικά
ιδρύματα, έλλειψη οικονομικών πόρων, περίπλοκη οικογενειακή κατάσταση ή κατάσταση υγείας, κλπ. (A. Litawa, Z.
Szarota, 2016). Ωστόσο, συμβαίνει συχνά ότι τέτοιες συμπεριφορές προκύπτουν από κακές εκπαιδευτικές εμπειρίες
παιδικής ηλικίας και νεότητας, μεταφράζοντας την έλλειψη κινήτρων για σπουδές και ανάπτυξη στην ενήλικη ζωή.
Αυτή η αρνητική εμπειρία μπορεί να συνδέεται με αποτυχίες στην εκπαίδευση, δυσκολίες στην προσαρμογή, στις
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απαιτήσεις του σχολείου, έλλειψη σχολικής επιτυχίας και ικανοποίησης από τη μάθηση, πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου, αναγνωρισμένα ή μη αναγνωρισμένα γνωστικά ελλείμματα ή ανατροφή σε περιβάλλον που υποτιμά τη
σημασία της γνώσης και της εκπαίδευσης (Α. Czerkawski, 2012, σελ. 109). Σε μια τέτοια περίπτωση το πρώτο
πρόβλημα που πρέπει να ξεπεραστεί δεν είναι η επιλογή του προφίλ της εκπαίδευσης ή της αυτοδιδασκαλίας, αλλά
η αποστροφή στη μάθηση αναπτύσσοντας τις διαδικασίες απόκτησης πληροφοριών και δεξιοτήτων.

Μεταξύ των εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων από μειονεκτούσες ομάδες
οι σημαντικότερες είναι οι εξής:
• Έλλειψη βασικών δεξιοτήτων μάθησης, αδυναμία επιλογής μεθόδων μάθησης
σχετικών και αποτελεσματικών για τις δεδομένες γνωστικές προδιαθέσεις
• Έλλειψη δεξιοτήτων για την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος του
ατόμου με φιλικό τρόπο, που να είναι επαρκής για τους συγκεκριμένους
πόρους και την προετοιμασία
• Έλλεψη εσωτερικών κινήτρων
• Έλλειψη γνώσης σχετικά με τους παράγοντες που διευκολύνουν και
παρεμποδίζουν τη μάθηση από την άποψη των ατομικών, νευροβιολογικών
• και κοινωνικών ικανοτήτων ενός ατόμου.
Στο πλαίσιο των προβλημάτων που περιγράφηκαν παραπάνω και των αναγκών των ενήλικων εκπαιδευόμενων
από μειονεκτούσες ομάδες, η χρήση της στρατηγικής της νευροανδρογωγικής ως μεθοδολογικής βάσης των
επιμορφώσεων που οργανώνονται για ενήλικες μπορεί πραγματικά να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των
διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης.

Γιατί Νευροανδραγωγική;
Η έννοια της νευροανδραγωγικής είναι σχετικά νέα. Όπως υποδηλώνει το
όνομα της, είναι ένας κλάδος που συνδυάζει τη γνώση για την εκπαίδευση
ενηλίκων με τα επιτεύγματα της νευροβιολογίας. Υπό το πρίσμα των αρχών της
έννοιας, η διαδικασία διδασκαλίας των ενηλίκων θα πρέπει να βασίζεται στην
πληροφόρηση με το πώς λειτουργεί ο εγκεφάλος και των αλλαγών που
επέρχονται σε αυτόν στα διαφορετικά στάδια της ανθρώπινης ζωής. Το έργο
ενός ειδικού για την εκπαίδευση ενηλίκων απαιτεί εξοικείωση με τα ακόλουθα
θέματα:

Νευροανδραγωγική
συνδυάζει τα στοιχεία της
νευροψυχολογίας, της
νευροφυσιολογίας και της
νευροανατομίας με τις
τρέχουσες γνώσεις σχετικά με
την εκπαίδευση ενηλίκων

• Τη διαδικασία λήψης και επεξεργασίας ερεθισμάτων από τον περιβάλλοντα κόσμο.
• Τη λειτουργία διαφόρων τύπων μνήμης.
• Το ρόλο και τη σημασία της εμπειρίας και της προηγούμενης γνώσης στη διαδικασία της απομνημόνευσης
και της οικοδόμησης της γνώσης.
• Τις διαφορές στη λειτουργία των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων.
• Την επίδραση του στρες και των συναισθηματικών λειτουργιών ενός ανθρώπου στις γνωστικές διαδικασίες.
• Τις ατομικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευομένων στο πεδίο των αισθητηριακών προτιμήσεων, των μορφών
μάθησης.
• Την προετοιμασία γνωστικών λειτουργιών που προκύπτουν από τη διαδικασία ωρίμανσης και γήρανσης.

Υπάρχει μεθοδολογία της Νευροανδραγωγικής;
Η νευροανδραγωγική θεωρείται μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική στην εκπαίδευση ενηλίκων, διότι βασίζεται σε
αποδεδειγμένα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις γνωστικές διαδικασίες στον εγκέφαλο και σε επαληθευμένες

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

7

γνώσεις σχετικά με την ψυχοφυσική λειτουργία ενός ενήλικα. Σε αναζήτηση αποτελεσματικών μεθόδων και εργαλείων
διδασκαλίας και μάθησης βασίζεται σε μετρήσιμους δείκτες και αποτελέσματα δοκιμών που πραγματοποιούνται με τη
χρήση εργαλείων για τη μέτρηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Η Νευροανδραγωγική δεν παρέχει μια έτοιμη, εντελώς νέα μεθοδολογία
διδασκαλίας και μάθησης. Διατυπώνει γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι ενήλικες σπουδαστές,
γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της
εκπαίδευσης. Επαληθεύει τις διδακτικές μεθόδους και τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής από την άποψη των μετρήσιμων αποτελεσμάτων
της εφαρμογής τους στις διαδικασίες επεξεργασίας και απομνημόνευσης
πληροφοριών (Sikorski, 2015, σελ. 10).
Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της γνώσης και των διδακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών
ενηλίκων, η νευροανδραγωγική δεν είναι επανάσταση ούτε αναιρεί τα περισσότερα από τα υπάρχοντα
επιτεύγματα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αντί αυτού, τα αναπτύσσει με νέα θέματα και τα τοποθετεί
στο πλαίσιο των πλέον ερευνητικών λειτουργιών του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τις διαδικασίες
μάθησης.

Πώς ανταποκρίνεται η Νευροανδραγωγική σε εκπαιδευτικά
προβλήματα ενηλίκων από μειονεκτούσες ομάδες;
Γιατί οι εκπαιδευτές ενηλίκων χρειάζονται γνώση για τη νευροπλαστικότητα;
Τα πρώτα καλά νέα που διαβιβάζουν οι νευροβιολόγοι σε
ειδικούς στην εκπαίδευση ενηλίκων και ενήλικες εκπαιδευόμενους
αναφέρονται στη νευροπλαστικότητα. Η έρευνα του εγκεφάλου
καθιστά δυνατή την πλήρη άρνηση των σκεπτικιστών που
ισχυρίζονται ότι οι ανθρώπινες δεξιότητες μάθησης μειώνονται ή
ακόμα και εξαφανίζονται τελείως με την ηλικία - όπως και στο
ρητό «δεν μπορείτε να διδάξετε σε ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα».
Η Νευροπλαστικότητα είναι μια επιστημονικά επιβεβαιωμένη
ικανότητα του εγκεφάλου να αναπτύσσει (δια βίου) δομές και
νευροανατομικές συνδέσεις, αλλά και να αφαιρεί εκείνες που δεν
χρησιμοποιούνται πλέον (M. Żylińska,2013, σελ. 78-84).

ΝΕΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

είναι η ικανότητα του νευρικού ιστού να
δημιουργεί νέες συνδέσεις, στόχος του
οποίου είναι η αναδιοργάνωσή του, η
προσαρμογή, η μεταβλητότητα και η
αυτο-διόρθωση, καθώς και η μάθηση
και η απομνημόνευση. (Πολωνική
γλώσσα Wikipedia)

Η Νευροβιολογία μας δίνει γνώσεις σχετικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν στη δομή του εγκεφάλου και τη
διαδικασία γνωστικών λειτουργιών του κατά τη διάρκεια της ζωής. Είναι γεγονός ότι συμβαίνουν τέτοιες
αλλαγές, επηρεάζοντας τις ικανότητές μας να μαθαίνουμε, να τις τροποποιούμε αλλά ποτέ να μην τις
εμποδίζουμε. Οι γνώσεις που μεταφέρονται στον τομέα της εκπαίδευσης θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές
ενηλίκων να προσαρμόσουν τις μεθόδους και τα εργαλεία για την ειδική μεταχείριση των ανθρώπινων
εγκεφάλων διαφορετικής ηλικίας, με διάφορες «γνωστικές συνήθειες» και ποικίλη εκπαιδευτική εμπειρία. Χάρη
στη νευροανδραγωγική μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ένα γέρικο σκυλί θα μάθει νέα κόλπα, υπό τον όρο
ότι θα πάρει μια νέα εκπαίδευση, θα εφαρμόσει τις σχετικές μεθόδους και θα δώσει τα κατάλληλα κίνητρα.

Η Νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου σημαίνει ότι, ανάλογα με το περιβάλλον
διαβίωσης, τη συσσωρευμένη εμπειρία, τις δραστηριότητες που εκτελούνται κατά
τη διάρκεια της ζωής και τον τύπο της εργασίας, αναπτύσσονται ορισμένες δομές
στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ενώ άλλες μειώνονται. Αυτό επηρεάζει την
αποτελεσματικότητά μας στο πεδίο ενός συγκεκριμένου τύπου δεξιοτήτων και την
αναποτελεσματικότητά μας σε σχέση με άλλες φυσικές, πνευματικές και
συναισθηματικές δεξιότητες
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Στην περίπτωση ανθρώπων από μειονεκτούσες ομάδες (που
συνήθως αντιμετωπίζουν ένα πολύ συγκεκριμένο είδος
εκπαιδευτικών προβλημάτων, συλλέγοντας ένα σύνολο πολύ
παρόμοιων εμπειριών), η συνειδητοποίηση μιας τέτοιας
ποικιλομορφίας και γνώσεων σχετικά με τα νευροβιολογικά
αρχέτυπά της, ίσως διευκολύνει την επιλογή σχετικών
εκπαιδευτικών πεδίων, διδακτικών μεθόδων και τακτικών.
Τι πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων για
τις γνωστικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον
εγκέφαλο;
Οι νευροεπιστήμες προσφέρουν στους δασκάλους και τους
ενήλικες εκπαιδευόμενους βασικές γνώσεις σχετικά με τη
λειτουργία του εγκεφάλου και την πορεία των γνωστικών
λειτουργιών.

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Διαδικασίες μετασχηματισμού
πληροφοριών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα
στο νευρικό σύστημα και συνίστανται στη
λήψη πληροφοριών από το περιβάλλον,
στην ισχυροποίησή τους και στην
αναμόρφωσή τους και επαναφορά στο
περιβάλλον με μια μορφή αντίδρασης συμπεριφοράς. Αυτές είναι και διαδικασίες
μάθησης και απομνημόνευσης. (Πολωνική
γλώσσα Wikipedia)

Στην πράξη, καταλήγει σε γενικές πληροφορίες που είναι, ωστόσο, κλειδί για τη μάθηση, σχετικά με τα
ακόλουθα θέματα (M. Spitzer, 2011, passim):
• Τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος λαμβάνει ερεθίσματα από το περιβάλλον, στη συνέχεια τα
επεξεργάζεται και τα αποθηκεύει.
• Τις διαδικασίες απομνημόνευσης (ή απώλειας) πληροφοριών, αποθήκευση, εξαγωγή και χρήση αυτών για
την επίλυση προβλημάτων.
• Τους παράγοντες που διευκολύνουν και παρεμποδίζουν την επεξεργασία, απομνημόνευση και χρήση
δεδομένων που συλλέγονται στον εγκέφαλο.
Τέτοιες γνώσεις και η δυνατότητα να εφαρμοστούν στην πράξη σε καταστάσεις που σχετίζονται με την μάθηση,
την εργασία και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων ζωής είναι δυνητικά πολύτιμες για κάθε ενήλικα.
Ωστόσο, σε περίπτωση ατόμων από μειονεκτούσες ομάδες, οι οποίοι μπορεί να έχουν βιώσει σχολικές
αποτυχίες στο παρελθόν, οι οποίοι δεν βρήκαν ικανοποίηση ή επιτυχία στη ζωή και τη σχολική εργασία όταν
ήταν παιδιά και έφηβοι ή που δεν βλέπουν καμία δυνατότητα πνευματικής, επαγγελματικής και προσωπικής
ανάπτυξης εξαιτίας της ηλικίας / ασθένειας / της οικονομικής τους κατάστασης, οι γνώσεις που παρέχονται από
τη νευροανδραγωγική μπορούν να είναι η λύση σε πολλά προβλήματα που δυσκολεύουν
τους
εκπαιδευόμενους να αρχίσουν την εκπαίδευση και την αυτοεκπαίδευση.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ:

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
• Οργάνωση της αυτο-μάθησης

• Τύπους μνήμης και τρόπους λειτουργίας της
• Μηχανισμούς προσοχής και συγκέντρωσης
• Επίπεδα επεξεργασίας πληροφοριών
• Ρόλοι εμπειρίας και υπάρχουσες γνώσεις στις
διαδικασίες απομνημόνευσης, αποθήκευσης
και ανάκτησης μνήμης
• Διαφοροποίηση μεταξύ των τύπων
νοημοσύνης, γνωστικών στυλ, αισθητηριακές
προτιμήσεις

Πώς μπορεί ο δάσκαλος να χρησιμοποιήσει τη γνώση
σχετικά με τα κίνητρα ;
Σε περίπτωση ατόμων από μειονεκτούσες ομάδες, που
αντιμετωπίζουν
προβλήματα
όπως
ανεπαρκή
αυτοεκτίμηση,
χαμηλή αίσθηση της ενέργειας,
στερεοτυπική αντίληψη της κοινωνίας με βάση τις
προκαταλήψεις, άδικη αξιολόγηση και αρνητική ανάδραση,
το βασικό εμπόδιο κατά την έναρξη της εκπαίδευσης και
της αυτοδιδασκαλίας μπορεί να είναι το κίνητρο (ή
ακριβέστερα η έλλειψή του).

• Ανεξάρτητη ανάπτυξη του
περιβάλλοντος εργασίας
• Επιλογή των πιο αποτελεσματικών
μορφών μάθησης, ασκήσεων,
καθηκόντων, εκπαιδευτικού υλικού
• Κατανόηση των πιθανών
εκπαιδευτικών αποτυχιών στο
παρελθόν
• Ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης
προσαρμοσμένων άριστα
γνωστικές ικανότητες κάποιου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
μια ομάδα δομών του εγκεφάλου που
εμπλέκονται στο κίνητρο και τον έλεγχο
συμπεριφοράς (πολωνική γλώσσα
Wikipedia)

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Σε αυτό το πλαίσιο, η νευροανδραγωγική μπορεί να προσφέρει στους εκπαιδευτές ενηλίκων και στους ενήλικες
εκπαιδευόμενους γνώση σχετικά με τα νευροβιολογικά βασικά στοιχεία της λειτουργίας του συστήματος
επιβράβευσης στον εγκέφαλο και παράγοντες που στην περίπτωση των ενηλίκων επηρεάζουν θετικά ή
αρνητικά την ικανοποίηση από τη δουλειά και την μάθηση.
Η κατανόηση του φαινομένου των εσωτερικών κινήτρων, επίσης από την άποψη των διαδικασιών που
ενεργοποιούν, κινητοποιούν τον εγκέφαλο των ενηλίκων, είναι θεμελιώδους σημασίας για τους ειδικούς της
εκπαίδευσης ενηλίκων που δίνουν προσοχή σε τέτοιες πτυχές της διδακτικής διαδικασίας (Μ. Spitzer, 2011, p.
123-127):




υψηλό επίπεδο συμμετοχής των ενηλίκων εκπαιδευόμενων,
ετοιμότητα των ενηλίκων εκπαιδευομένων να αναπτυχθούν μόνοι τους,
δίνοντας και λαμβάνοντας εποικοδομητική και παρακινητική ανάδραση.

Για τους ανθρώπους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, η γνώση των
μηχανισμών του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την ευχαρίστηση, την
ικανοποίηση και την επιβράβευση μπορεί να είναι μια ώθηση και το πρώτο βήμα για
να βρουν οι ίδιοι την εσωτερική ανάγκη για ανάπτυξη, μάθηση, επαγγελματική και
προσωπική βελτίωση. Μπορεί επίσης να αποτελέσει αιτία για μια πιο συνειδητή
ανάλυση των κινήτρων για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, για την
κατανόηση των κανόνων και των σχέσεων που επηρεάζουν τις επιλογές που κάνουν
και για την ανάληψη της ευθύνης για τις αποφάσεις τους
Γιατί πρέπει ένας εκπαιδευτής να γνωρίζει πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν τη μάθηση;
Το ζήτημα της επίδρασης των συναισθημάτων στις γνωστικές διαδικασίες συνδέεται έμμεσα με την έννοια του
κινήτρου. Επίσης στον τομέα αυτό, η νευροανδραγωγική παρέχει στους εκπαιδευτικούς και τους
εκπαιδευόμενους πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Η μελέτη της εγκεφαλικής δραστηριότητας κατά τις
λειτουργίες που συνδέονται με την απορρόφηση πληροφοριών αποδεικνύει ότι η μάθηση δεν είναι, όπως
θεωρήθηκε για πολύ καιρό, μόνο μια γνωστική διαδικασία. Είναι μια συναισθηματικά-γνωστική διαδικασία
πολύ έντονα επηρεασμένη από συναισθήματα, που αυξάνουν την αποτελεσματικότητά της, την εξασθενίζουν ή
την μπλοκάρουν εντελώς. Μεταξύ των θεμάτων που βοηθούν στην έρευνα και τα οποία μπορούν να είναι
σημαντικά για την εκπαίδευση ενηλίκων, μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα: (P.G. Zimbardo, R.J. Johnson, V.
McCann, 2017, σελ. 54-60):
• Η επίδραση των διεργασιών διέγερσης και καταστολής στην αποτελεσματικότητα των
δραστηριοτήτων που ασκούν οι άνθρωποι.
• Η επίδραση του άγχους και του φόβου στη λειτουργία του ιππόκαμπου και την απομνημόνευση
πληροφοριών.
• Η σημασία της ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης για τα αποτελέσματα της μάθησης
(επίσης στην ενηλικίωση) και την αποτελεσματικότητα της επίλυσης προβλημάτων.
Αξίζει να δώσουμε προσοχή στο γεγονός ότι οι άνθρωποι από
μειονεκτούσες ομάδες ενδέχεται να παρουσιάζουν συγκεκριμένες
ελλείψεις στον τομέα των συναισθηματικών τους λειτουργιών (που
προέρχονται από τις διαταραγμένες σχέσεις στην οικογένεια, τις
μακροχρόνιες διακρίσεις από το περιβάλλον, τη συστηματική
αρνητική ανάδραση, την έλλειψη αυτοπεποίθησης κτλ.). Στην
περίπτωσή τους, γνωρίζοντας τους νευροβιολογικούς και
βιοχημικούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για το σχηματισμό
συναισθημάτων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, επίλυσης
προβλημάτων και απομνημόνευσης πληροφοριών, θα διευκολυνθεί
η κατανόηση πολλών εμπειριών της ζωής τους. Θα επιτρέψει
επίσης σε αυτούς να αναλύσουν συνειδητά τις καταστάσεις και τις
αποφάσεις
που
θα
αντιμετωπίσουν
στο
μέλλον
(συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων και των αποφάσεων που
σχετίζονται με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη).
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
είναι ένα σύνθετο σύνολο σωματικών και
πνευματικών λειτουργιών,
συμπεριλαμβανομένου του φυσιολογικού
ενθουσιασμού, των συναισθημάτων, των
γνωστικών διεργασιών και των
αντιδράσεων συμπεριφοράς που
προκαλούνται από μια κατάσταση που
θεωρείται σημαντική για ένα
συγκεκριμένο άτομο

Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

Μαζί ή μεμονωμένα - πώς μαθαίνουν οι εγκέφαλοι των ενηλίκων;
Για τους ενήλικες από μειονεκτούσες ομάδες και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται μαζί τους, είναι
εξαιρετικά σημαντικό να κατανοήσουμε τις νευροβιολογικές διαδικασίες που είναι υπεύθυνες για την
ανθρώπινη κοινωνική μάθηση. Η γνώση των μηχανισμών του μοντέλου μάθησης μπορεί αφενός να εξηγεί
συγκεκριμένες συνήθειες, να διδάσκει τις αντιδράσεις ανθρώπων με δεδομένη εμπειρία. Από την άλλη πλευρά,
η γνώση αυτή μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική εξίσωση των ελλείψεων που σχετίζονται με τις
ικανότητες μάθησης μέσω της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας - οι οποίες σήμερα είναι πολύ
σημαντικές για την επιτυχία στην αγορά εργασίας.

Χάρη στις νευροεπιστήμες γνωρίζουμε ότι οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι, εξοπλισμένοι
(μεταξύ άλλων περίπλοκων μαθησιακών δομών) με νευρώνες καθρέφτες που αποσκοπούν
βιολογικά και εξελικτικά στη μετάδοση γνώσεων μέσα σε μια ομάδα,
στη μάθηση μέσω μίμησης, μιμούμενοι άλλα μέλη της ομάδας ή του περιβάλλοντος.
Spitzer 2011, σελ. 213-225).

Τι θέλουμε να επιτύχουμε;
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών με τίτλο: «Νευροανδραγωγική στην εκπαίδευση
ενηλίκων που απειλούνται με αποκλεισμό» στοχεύει στην προετοιμασία ειδικών εκπαιδευτών ενηλίκων που
εργάζονται σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση για την υλοποίηση
διδακτικών δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές και τις γνώσεις της λειτουργίας του ενήλικου εγκεφάλου.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα παρουσιαστούν όλες οι έννοιες που περιγράφονται παραπάνω, οι οποίες
μπορούν να εφαρμοστούν στην εργασία με ενήλικες από μειονεκτούσες ομάδες. Το επιθυμητό αποτέλεσμα του
προγράμματος θα είναι η προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ενηλίκων για την εφαρμογή
ενεργητικής, εμπλεκόμενης, «φιλικής προς τον εγκέφαλο» εκπαίδευσης ενηλίκων εκπαιδευόμενων.
Ωστόσο, ένα μακροπρόθεσμο, έμμεσο αποτέλεσμα της κατάρτισης θα είναι, πρώτα από όλα, η ανάπτυξη
ικανοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ανεξάρτητου και υπεύθυνου ελέγχου της μάθησης και
της προσωπικής τους ανάπτυξης. Αυτό θα τους επιτρέψει να διαμορφώσουν τις ικανότητές τους να
χρησιμοποιούν το δικό τους πνευματικό και προσωπικό δυναμικό για την ανάπτυξη γνώσεων, συναισθημάτων
και ενδιαφερόντων, αλλά και τις ικανότητές τους να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που προκύπτουν από
γνωστικούς περιορισμούς, τα εκ γενετής ή αποκτηθέντα ελλείμματά τους, και να χτίσουν εσωτερικά κίνητρα για
την ανάληψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσπαθειών. Πιστεύουμε βαθιά ότι έτσι θα ενεργοποιήσουμε
τα σημαντικότερα όπλα τους στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και των διακρίσεων - τις δυνατότητες του
εγκεφάλου τους, του μυαλού και των προσωπικοτήτων τους.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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3. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
3.1. Στόχοι του προγάμματος

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες
(εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων) με γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την
αποτελεσματική ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών διαδικασιών βασισμένων στις
αρχές της νευροανδραγωγικής.
Οι στόχοι του προγράμματος στο πεδίο των γνώσεων που πρέπει να μεταδίδονται στους
συμμετέχοντες περιλαμβάνουν:
• Γνώση των αρχών της διδασκαλίας και της μάθησης με βάση πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του
εγκεφάλου.
• Γνώση της θεωρίας κινήτρων των ενηλίκων να σπουδάσουν και να αναπτυχθούν προσωπικά.
• Σημασία της επίδρασης των επιμέρους γνωστικών και συναισθηματικών συνθηκών στην επιλογή των
μεθόδων και των εργαλείων αποτελεσματικής μάθησης, στην περίπτωση των ενηλίκων.
• Γνώση των πηγών δυνητικών δυσκολιών μάθησης που προκύπτουν από την ένταξη σε επιλεγμένες
μειονεκτούσες ομάδες.
Οι στόχοι του προγράμματος στο πεδίο των δεξιοτήτων που πρέπει να βελτιωθούν από τους
συμμετέχοντες περιλαμβάνουν:
• Δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για ενήλικες εκπαιδευόμενους με βάση τις αρχές της
νευροανδραγωγικής.
• Σχεδίαση της διδακτικής διαδικασίας που απευθύνεται σε ενήλικες με τη χρήση αρχών
νευροανδραγωγικής.
• Δημιουργία κινήτρων στους ενήλικες για την εκπαίδευση.
• Αναπτύσσοντας στους ενήλικες την ευθύνη για την ανάπτυξή τους.
• Εξατομίκευση της διαδικασίας μάθησης ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τις γνωστικές
προτιμήσεις των ενηλίκων εκπαιδευομένων.
• Χρήση της εμπειρίας και της πρακτικής της μάθησης ενηλίκων στη διδακτική τους διαδικασία.
• Ανεξάρτητη προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες εκπαιδευόμενους, με βάση τις αρχές της
νευροανδραγωγικής.

3.2.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και
στάσεις, συμπεριφορές
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Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

•

Στο πλαίσιο της γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης,
οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

• Καθορίσουν τις έννοιες όπως: νευροανδραγωγική, νευροδιαβιβαστές, γνωστική υπερφόρτωση, βαθιά επεξεργασία
πληροφοριών, γνωστικές μορφές, αισθητηριακά κανάλια, εκπαιδευτικό περιβάλλον, εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα,
ανατροφοδότηση.
• Περιγράφουν συνοπτικά τις βασικές διεργασίες που συνδέονται με την πρόσληψη ερεθισμάτων από το περιβάλλον
μέσω του ανθρώπινου εγκεφάλου, καθώς και με την επεξεργασία και την απομνημόνευση πληροφοριών στο πλαίσιο
των ενηλίκων.
• Ορίσουν τους βασικούς τύπους μνήμης και περιγράφουν τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγονται εκεί.
• Χαρακτηρίζουν τα βασικά στοιχεία γνωστικών διαδικασιών που είναι τυπικά για έναν ενήλικα (τύποι νοημοσύνης,
γνωστικός έλεγχος, μορφές μάθησης κ.λπ.).
• Συζητήσουν βασικές θεωρίες σχετικά με τα κίνητρα για μελέτη που εφαρμόζονται στην περίπτωση των ενηλίκων.
• Δώσουν παραδείγματα σύγχρονων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων που είναι σύμφωνα με
τις αρχές της νευροανδραγωγικής.
• Εξηγούν τη σημασία και δίνουν παραδείγματα κοινωνικής μάθησης.
• Χαρακτηρίζουν την ιδιαιτερότητα των διαδικασιών μάθησης στο χώρο εργασίας.
• Συζητούν παράγοντες που επηρεάζουν συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες των ενηλίκων από μειονεκτούσες
ομάδες.

Στο πλαίσιο των δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης,
οι συμμετέχοντες μπορούν να:
• Εφαρμόσουν τους κανόνες της νευροανδργωγικής για να σχεδιάζουν τη διαδικασία εκπαίδευσης ενηλίκων.
• Αναλύουν την ατομική γνωστική κατάσταση ενός ενήλικου εκπαιδευόμενου.
• Αναλύουν τις επιλεγμένες στρατηγικές και διδακτικές μεθόδους από την άποψη της εφαρμογής των αρχών της
νευροανδραγωγικής.
• Δημιουργούν εκπαιδευτικό περιβάλλον που να υποστηρίζει την εξατομικευμένη μάθηση ενηλίκων από
μειονεκτούσες ομάδες.
• Προετοιμάζουν ανεξάρτητο εκπαιδευτικό υλικό για ενήλικες εκπαιδευόμενους, διευκολύνοντας τη βαθιά
επεξεργασία πληροφοριών και απομνημόνευσης.
• Αναλαμβάνουν δραστηριότητες που αυξάνουν το κίνητρο των ενηλίκων να μάθουν και να αναπτυχθούν
προσωπικά.
• Δίνουν πολύτιμες και ενθαρρυντικές πληροφορίες στους ενήλικες εκπαιδευόμενους.
• Χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ενήλικα εκπαιδευόμενου.
• Αναλύουν το εργασιακό περιβάλλον από την άποψη της δυνατότητας της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και
της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των στάσεων που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης,
οι συμμετέχοντες μπορούν να:
• Εκτιμούν τη σημασία της γνώσης των νευροβιολογικών πτυχών της μάθησης στο έργο των ειδικών εκπαίδευσης
ενηλίκων.
• Δημιουργούν αποτελεσματικά μια θετική, συμμετοχική, μαθησιακή ατμόσφαιρα.
• Ξεκινούν και αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις στο μαθησιακό περιβάλλον.
• Επικοινωνούν με έναν αποτελεσματικό τρόπο σε μια ομάδα.
• Επιδεικνύουν ενσυναίσθηση και κατανόηση για τα προβλήματα εκπαίδευσης των ενηλίκων επιμορφούμενων από
μειονεκτούσες ομάδες.
• Επιδεικνύουν διάθεση δεκτικότητας και ανεκτικότητας στην προσωπικότητα του ενήλικου επιμορφούμενου από
μειονεκτούσες ομάδες

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση/εκπαίδευση (εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές) ανταποκρίνονται στον ορισμό
της ομάδας στόχου ενηλίκων για τη νευροανδραγωγική, συμμετέχοντας σε μια μαθησιακή διαδικασία. Ως εκ
τούτου, οι κανόνες εφαρμογής της κατάρτισης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους κανόνες ανάπτυξης και
εφαρμογής διδακτικών διαδικασιών φιλικών προς τον εγκέφαλο που απευθύνονται σε ενήλικες.
Το καθήκον του εκπαιδευτή που παρέχει την εκπαίδευση είναι να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα θέματα όταν
εργάζεται με εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές:

•

Δημιουργία του εσωτερικού κινήτρου των συμμετεχόντων ώστε να
συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαίδευση.

•

Οργάνωση της πορείας της επιμόρφωσης με μεθόδους και με τρόπους
εργασίας που ενεργοποιούν τους συμμετέχοντες στο μέγιστο, δημιουργώντας
όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για να εργαστούν άμεσα και να
εμπλακούν.

•

Χρήση της προσωπικής, επαγγελματικής εμπειρίας και της υπάρχουσας γνώσης
των εκπαιδευόμενων στις δραστηριότητες.

•

Δημιουργία μιας εκπαιδευτικής ατμόσφαιρας (που περιλαμβάνει ορισμένους
κανόνες συνεργασίας μεταξύ του εκπαιδευτή και των συμμετεχόντων, κανόνες
επικοινωνίας, οργάνωση της εργασίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών
συναντήσεων κλπ.) υποστηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων,
παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες που επιτρέπουν την εστίαση της προσοχής και τη συγκέντρωση και
μειώνοντας το άγχος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

•

Σχεδιασμός και χρήση τέτοιων εντύπων και εργαλείων για την αξιολόγησή της
από τους συμμετέχοντες ώστε να παρέχεται πολύτιμη, εποικοδομητική και
ενθαρρυντική ανατροφοδότηση, χωρίς να προκαλείται δυσφορία ή φόβος
αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες.

3.2. Δημιουργία κινήτρων
Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις.
Η συμμετοχή στην ίδια την εκπαίδευση είναι σε κάποιο βαθμό μια έκφραση κινήτρων των συμμετεχόντων να
αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση της νευροανδραγωγικής στην εργασία
με τους ενήλικες. Ο στόχος του εκπαιδευτή είναι να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα εσωτερικά κίνητρα
των συμμετεχόντων να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο καθ΄όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.
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Τα ισχυρά εσωτερικά κίνητρα των συμμετεχόντων μπορούν να διατηρηθούν μέσω των παρακάτω:
• Καθορισμός και μεταφορά συγκεκριμένων, μετρήσιμων, πραγματικών στόχων κατάρτισης στους
συμμετέχοντες και ενθάρρυνσή τους να αναφέρουν / τροποποιούν τους στόχους τους στο πλαίσιο της
επαγγελματικής τους εργασίας
• Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εκπαίδευσης (εξασφάλιση διαλειμμάτων για την ανάκτηση δύναμης, παρακολούθηση του βαθμού
προσοχής και συγκέντρωσης των συμμετεχόντων, αντίδραση σε περίπτωση μείωσης του επιπέδου
ενέργειας της ομάδας),
• Εξασφαλίζοντας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τους
συμμετέχοντες, για να μπορούν οι άνθρωποι με διαφορετικές δεξιότητες και προτιμήσεις να
προσαρμόζονται στις μεθόδους εργασίας και μάθησης συνδέοντάς τες με τις ατομικές τους ικανότητες,
διατηρώντας έτσι τα ενδιαφέροντά τους και τη γνωστική τους περιέργεια σε υψηλό επίπεδο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Η Νευροανδραγωγική αποδεικνύει ότι μια αποτελεσματική
διαδικασία μάθησης απαιτεί την ενεργή εργασία των
συμμετεχόντων, την άμεση συμμετοχή τους και την εφαρμογή
μορφών εργασίας βασισμένων σε μεθόδους και διδακτικές
στρατηγικές που εγγυώνται τη βαθιά επεξεργασία πληροφοριών.
Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι η νευροανδραγωγική
δυνατότητα κάθε μεθόδου δεν έγκειται στον ορισμό της, αλλά
στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Εξαρτάται από τον
εκπαιδευτή εάν ο τρόπος εφαρμογής μιας μεθόδου ενεργοποιεί
τις κατάλληλες περιοχές του εγκεφάλου των συμμετεχόντων ή
τους αφήνει παθητικούς.
Ένα παράδειγμα εδώ μπορεί να είναι η εφαρμογή μιας μεθόδου
επεξηγηματικής όπως μια μίνι διάλεξη ή μια ομιλία. Αυτές δεν
είναι μέθοδοι ενεργοποίησης από τον ορισμό τους. Ωστόσο, στην
πράξη είναι δυνατή η εφαρμογή επεξηγηματικών μεθόδων με
τέτοιο τρόπο ώστε να ενεργοποιούνται οι ακροατές σε βαθιά
επεξεργασία πληροφοριών, πράγμα που υποστηρίζει τη διδακτική
τους αποτελεσματικότητα.

..

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Αναφορά στην προσωπική εμπειρία
• Εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων
• Εφαρμογή προβλημάτων εργασίας
• Χρησιμοποίηση πολυαισθητηριακών υλικών
• Ενεργοποίηση συναισθημάτων
• Ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων
• Χρησιμοποίηση διάφορων ειδών
δραστηριοτήτων
• Δημιουργία περιβάλλοντος οικείου στους
εκπαιδευόμενους
• Εφαρμογή πρακτικών ασκήσεων που
απευθύνονται σε βαθιά επεξεργασία
πληροφοριών

Παράδειγμα:
Για να συμμετάσχουν ενεργά οι συμμετέχοντες στη μίνι-διάλεξη, αξίζει να
εμπλουτιστεί με ερωτήσεις, μια ομαδική συζήτηση, μια σύντομη ανάλυση
περιπτώσεων, αλλά πρώτα απ 'όλα με ένα μεγάλο αριθμό πρακτικών
παραδειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δίνουν οι ίδιοι οι ακροατές.
Ταυτόχρονα, η ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να λαμβάνουν μεμονωμένες
σημειώσεις, τους δίνει την ευκαιρία για βαθιά επεξεργασία πληροφοριών, μέσω της
επιλογής, της ιεράρχησης και της αποκωδικοποίησης των πληροφοριών με τη
μορφή προσωπικών σημειώσεων. Σε μια τέτοια μορφή μια μίνι-διάλεξη δεν είναι
πλέον ένας τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών αλλά γίνεται μια αφορμή για
την ενεργό πνευματική συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

15

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των συμμετεχόντων
Με στόχο τη διέγερση όσο το δυνατόν περισσότερων εγκεφαλικών περιοχών κατά τη διάρκεια της εργασίας,
αξίζει να προτείνουμε μεθόδους που απαιτούν όχι μόνο την εκκίνηση συγκεκριμένων διαδικασιών σκέψης
(ανάλυση, σύνθεση, αφαίρεση, επαγωγή), αλλά και τη λειτουργία διαφόρων τύπων μηνυμάτων: λεκτικών,
γραφικών, κυριολεκτικών, συμβατικών, συμβολικών. Οι ακόλουθες μέθοδοι και τεχνικές μπορούν εύκολα να
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης:
• Εννοιολογικός χάρτης,
• Meta-plan,
• Infografics,
• Αφίσες,
• Διαγράμματα (όπως: ψαροκόκκαλο),
• Portofolio
Εφαρμόζοντας τέτοιες μεθόδους, ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει υλικά όπως μαρκαδόρους,
χρωματιστά χαρτάκια, σημειωματάρια κλπ. Ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει υπολογιστές και
το Διαδίκτυο για να εφαρμόσει τις παραπάνω μεθόδους σε ηλεκτρονική και πολυμεσική μορφή (που μπορούν
να έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα της δυνατότητας εργασίας με οπτικοακουστικό υλικό, ενεργοποιώντας
διαφορετικά αισθητηριακά κανάλια).

Ενεργοποίηση συναισθημάτων
Στοχεύοντας στην πνευματική αλλά και συναισθηματική συμμετοχή των συμμετεχόντων,
ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες διδακτικές μεθόδους
• προσομοιώσεις,
• δράμα,
• διήγηση μύθων,
• τεχνικές που βασίζονται στο gamification

„ Δεν οδηγούμαστε από πράξεις, αλλά από ιστορίες, αυτές μας κάνουν να ακούμε, μας
αγγίζουν και δεν αφήνουν το μυαλό μας" (M. Spitzer)

Μπορούν να εφαρμοστούν ειδικά στο πλαίσιο της απόκτησης πρακτικών δεξιοτήτων εργασίας με
ενήλικες εκπαιδευόμενους και την ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων που συνδέονται με την
οικοδόμηση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων. Παρόμοια αποτελέσματα που προκαλούν τα
συναισθήματα στη μάθηση και το υψηλό επίπεδο διέγερσης, ο εκπαιδευτής μπορεί να αποκτήσει
χρησιμοποιώντας επιδέξια ποικίλες μεθόδους συζήτησης («υπέρ και κατά», συζήτηση στυλ
Οξφόρδης κλπ.), αν μόνο κάνει όλους τους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος ενεργά.

Κοινωνική μάθηση κατά την εκπαίδευση
Η πλειοψηφία των παραπάνω μεθόδων μπορεί να εφαρμοστεί από τον εκπαιδευτή σε μια μορφή
ομαδικής εργασίας. Είναι σημαντικό να καταστήσει τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση
ενήμερους για τη σημασία και τα οφέλη της μάθησης, αναπτύσσοντας ικανότητες συνεργασίας,
χρησιμοποιώντας νευρώνες καθρέφτες στη διδασκαλία. Από την άλλη πλευρά, λαμβάνοντας
υπόψη την εφαρμογή μεθόδων ομαδικής εργασίας, ο εκπαιδευτής πρέπει να θυμάται ότι η ίδια η
μορφή εργασίας δεν εγγυάται τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων και ό,τι αυτό συνεπάγεται
- την επιθυμητή πνευματική ενεργοποίηση ολόκληρης της ομάδας.
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Κατά την οργάνωση της ομαδικής εργασίας, ο εκπαιδευτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις
δραστηριότητες που μειώνουν τον κίνδυνο κοινωνικής κάλυψης, όπως π.χ.:

•

Σαφή διαίρεση εργασιών αναθέτοντας σε κάθε συμμετέχοντα μια συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης

•

Λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα είδη εργασιών που πρέπει να αναληφθούν από
την ομάδα και τα μεμονομένα μέλη της, ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να
εργάζονται με τρόπο που να ικανοποιεί τις ατομικές τους προδιαθέσεις,

•

Αναμιγνύοντας τα μέλη διαφορετικών ομάδων σε διαδοχικές εργασίες

•

Αξιολογώντας την ομαδική εργασία όχι μόνο για τα αποτελέσματα, αλλά επίσης
και για το μετα-επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και της
αξιολόγησης της ποιότητας της ομαδικής εργασίας και της αποτελεσματικότητας
των εφαρμοσμένων μεθόδων.

Το αξίωμα της νευροανδραγωγικής έχει επίσης στηριχθεί στη διαδικασία της διδασκαλίας των ενηλίκων στην
προσωπική και επαγγελματική τους πείρα, καθώς και στη χρήση της υπάρχουσας γνώσης τους. Ως εκ τούτου, είναι
τόσο σημαντικό ο εκπαιδευτής που υλοποιεί την εκπαίδευση να:
• Ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν την επαγγελματική τους εμπειρία σε θέματα που συζητούνται
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
• Ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να μοιράζονται τις δικές
τους συνδέσεις που σχετίζονται με τις γνώσεις που μεταφέρονται
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
• Χρησιμοποιεί εκτεταμένα πρακτικά παραδείγματα, γνωστά
στους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, που απεικονίζουν τα πιο
αφηρημένα και θεωρητικά προβλήματα στο πλαίσιο του
προγράμματος
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει, όταν είναι δυνατόν, να
χρησιμοποιήσει τον κύκλο του Kolb στην κατασκευή κάθε
σταδίου, ως το πιο αποτελεσματικό μοντέλο για την οργάνωση
της μάθησης για τους ενήλικες, εστιάζοντας στην κατασκευή
γνώσεων, στη διαδικασία ανάλυσης και στη μετατροπή της
εμπειρίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα τέσσερα στάδια της εργασίας
των συμμετεχόντων: την εμπειρία, την αναστοχαστική παρατήρηση, την εννοιοποίηση και τον πειραματισμό, κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσης ή σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα στάδιά της, δεν ενεργοποιεί μόνο ποικίλες γνωστικές
διαδικασίες των συμμετεχόντων, επιτρέποντας βαθιά επεξεργασία πληροφοριών, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη τις
ποικίλες προτιμήσεις των ενηλίκων εκπαιδευομένων στο πλαίσιο των μαθησιακών στυλ (εστιάζοντας γύρω από τα
συγκεκριμένα στάδια του κύκλου Kolb).

Ατμόσφαιρα διευκόλυνσης της μάθησης
Ένας σημαντικός παράγοντας εδώ είναι η ατμόσφαιρα των σχέσεων μεταξύ του ατόμου που πραγματοποιεί την
εκπαίδευση και των συμμετεχόντων, καθώς και η ατμόσφαιρα στην ομάδα εκπαίδευσης. Κατά την οικοδόμηση του
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την εκπαίδευση, ο εκπαιδευτής πρέπει από την αρχή να καθορίσει τους κανόνες και
να τους αποδεχθεί με όλους τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει να σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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 Το μοντέλο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης που αποκλείει την
αβάσιμη κριτική και την αδικαιολόγητη αξιολόγηση.
 Ανταλλαγή εποικοδομητικής

ανάδρασης, ανατροφοδότησης μεταξύ

των

συμμετεχόντων στην εκπαίδευση, καθώς και μεταξύ του εκπαιδευτή και της
ομάδας, εστιάζοντας στα δυνατά σημεία του έργου (και όχι στα λάθη).
 Το δικαίωμα να συναποφασίζει σχετικά με την πορεία της εκπαίδευσης με τους
συμμετέχοντες (ενημέρωση σχετικά με τις ατομικές και ομαδικές ανάγκες,
θέτοντας ερωτήσεις, δίνοντας στον εκπαιδευτή κάποιες προτάσεις για
ζητήματα και θέματα που αξίζει να αναπτυχθούν, αποφασίζοντας για τη
συμμετοχή

ή

την

παραίτηση

κάποιου

συμμετέχοντα

σε

ορισμένες

δραστηριότητες).

Ο στόχος να λαμβάνεται υπόψη η προαναφερθείσα υπόδειξη από τον εκπαιδευτή δεν είναι μόνο να
διασφαλίσει την αποτελεσματική πορεία της εκπαίδευσης. Η εφαρμογή ορισμένων μεθοδολογικών κανόνων
βασισμένων στις αρχές της νευροανδραγωγικής στην εκπαίδευση θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους
εκπαιδευτές να γνωρίσουν με πιο πρακτικό και επιδεικτικό τρόπο τους κανόνες εφαρμογής της «φιλικής προς
τον εγκέφαλο» εκπαίδευσης ενηλίκων.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης – εγχειρίδιο χρήστη
Το πρόγραμμα περιέχει μια σειρά από προτάσεις και ιδέες σχετικά με την εφαρμογή της
εκπαίδευσης/κατάρτισης για τους εκπαιδευτές. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτές είναι μόνο προτάσεις και
συμβουλές στον κάθε εκπαιδευτή που υλοποιεί την εκπαίδευση και θα πρέπει να προσαρμόζονται και να
τροποποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας συμμετεχόντων με την οποία θα
συνεργάζεται, τους τεχνικούς πόρους και το δικό του στυλ εκπαίδευσης.
Υποδείξεις και σενάρια που σχετίζονται με την εφαρμογή της "Νευροανδρογωγικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
για Ομάδες που βρίσκονται σε Κίνδυνο Αποκλεισμού" για κάθε ενότητα της επιμόρφωσης,εκπαίδευσης,
περιλαμβάνονται στα ακόλουθα κεφάλαια του παρόντος προγράμματος

Πηγές:
• Czerkawski (2012). Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie, „Chowanna”, T. 1 (38), Katowice.
• Eurostat (2017). Adult learning statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Adult_learning_statistics,
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5. ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Eνότητα 1. Χτίζοντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που υποστηρίζει το
κίνητρο για μάθηση, την εξατομικευμένη διδασκαλία και τη μάθηση στο
πλαίσιο ενηλίκων από μειονεκτούσες ομάδες
Ξεπερνώντας εμπόδια και χτίζοντας κίνητρα για μάθηση
Οι περισσότεροι ενήλικες εκπαιδευόμενοι ανησυχούν για το αν μπορούν να προσαρμοστούν και να
επιμορφωθούν σε ένα μαθησιακό περιβάλλον. Έχουν επίσης αρνητικές αντιλήψεις σχετικά με τη μάθηση (λόγω
αρνητικών εμπειριών στο παρελθόν). Συχνά ακούμε: ” Είμαι πολύ μεγάλος για να το κάνω αυτό", " Η τεχνολογία
είναι για τους νέους", " Δεν είμαι πια στο σχολείο, γιατί πρέπει να παρακολουθήσω αυτό το διαδικτυακό
μάθημα;’’…..
Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι απρόθυμοι να ξεκινήσουν μια νέα πορεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι εμείς, ως εκπαιδευτές ενηλίκων, δεν μπορούμε να τους εμπλέξουμε. Έχουμε αρκετούς άσσους στο μανίκι
μας για να τα καταφέρουμε!
Πρέπει να κατανοήσουμε την ψυχολογία των ενηλίκων για να δημιουργήσουμε μαθήματα που να
απευθύνονται σε αυτούς και να τους κάνουμε να θέλουν να μάθουν αυτό που θέλουμε να διδάξουμε. Υπάρχει
όμως μια πρόκληση. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, δίνοντας στους εκπαιδευόμενους λόγους να
παρακολουθήσουν τα μαθήματά μας. Πρέπει να μπούμε στο μυαλό τους και να σπάσουμε τον κώδικα: Τι τους
κινητοποιεί και τι τους κρατά πίσω;

Εξάσκηση!
Προτείνετε στους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, κατάρτιση κάποια άσκηση στην οποία θα μπορούν να αναφερθούν
σε επιλεγμένες μεθόδους υπερνίκησης εκπαιδευτικών εμποδίων και στη δημιουργία κινήτρου για μάθηση και αυτοανάπτυξη. Χρησιμοποιήστε τις ιδέες των δραστηριοτήτων που υπάρχουν στην ενότητα αυτή:
-‘’Περιστασιακά εμπόδια στην εκπαίδευση ενηλίκων’’
-‘’Κίνητρα’’

Πώς να χρησιμοποιήσουμε την νευροανδραγωγική στο χτίσιμο φιλικού
προς τον εγκέφαλο περιβάλλοντος μάθησης;
Έχει ειπωθεί: : "Αν ο εγκέφαλος ήταν τόσο απλός ώστε να μπορούμε να τον καταλάβουμε, θα είμαστε (εμείς οι
άνθρωποι) τόσο απλοί που δεν θα μπορούσαμε!"
Χάρη στις νέες τεχνολογίες απεικόνισης του εγκεφάλου και στις σημαντικές ανακαλύψεις στη γνωστική έρευνα,
οι νευροεπιστήμονες γνωρίζουν τώρα περισσότερα για τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου από ποτέ. Η
πρόσφατη έρευνα στον εγκέφαλο που χρησιμοποιεί τεχνολογίες απεικόνισης μας ενημερώνει πώς μαθαίνουν
τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες. Αυτά τα ευρήματα αξίζουν προσοχής, επειδή έχουν επιπτώσεις για το πώς
διδάσκουμε. Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να επικαιροποιήσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με την
εκπαίδευση ενηλίκων, ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε επαγγελματική εξέλιξη συμβατή με τον εγκέφαλο.
Ωστόσο, οι αρχές της νευροανδραγωγικής έχουν προσφέρει μια καλή αρχή για την κατανόηση του τρόπου
παροχής ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τον εγκέφαλο τόσο για τους εκπαιδευομένους όσο και για τους
εαυτούς μας.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εξάσκηση!

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση να προβληματιστούν: πώς μπορούν να ενσωματώσουν στοιχεία της
γνώσης της λειτουργίας του εγκεφάλου στην καθημερινή εργασία με ενήλικες εκπαιδευόμενους; Τι απαρτίζει ένα
αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον;
Τι είδους δράσεις του δασκάλου μπορούν να περιγραφούν ως "φιλικές προς τον εγκέφαλο"; Τι πράξεις δυσκολεύουν τους
μαθητές να μάθουν και να απομνημονεύσουν τις πληροφορίες; Χρησιμοποιήστε τις ιδέες των δραστηριοτήτων που
προτείνονται σε αυτήν την ενότητα:
- "Αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας και διαχείρισης της τάξης"
- "Γνώση της νευροανδραγωγικής στην πράξη"
- "Υπερφόρτωση μνήμης"

Ουσιώδες περιεχόμενο ενότητας 1
• Προέλευση, ορισμός και οι σημαντικότερες υποθέσεις της νευροανδραγωγικής
• Μύθοι για τον τρόπο μάθησης των ενηλίκων σχετικοί με τη γνώση για τη λειτουργία του ανθρώπινου
εγκεφάλου
• Χαρακτηριστικές γνωστικές συνθήκες ενός ενήλικα εκπαιδευόμενου
• Εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων εκπαιδευομένων
• Ανήκοντας σε μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα ως πιθανή πηγή μαθησιακών δυσκολιών
• Πρότυπο ικανοτήτων του εκπαιδευτή ενηλίκων
• Ορισμός μάθησης φιλικής στον εγκέφαλο
• Βασικές αρχές που κατευθύνουν την εκπαίδευση που βασίζεται στον εγκέφαλο
• Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων εκπαιδευόμενων
• Κίνητρα στην εκπαίδευση ενηλίκων / τι ενθαρρύνει τους ενήλικες να μάθουν
• Βασικές θεωρίες σχετικά με τα κίνητρα για μάθηση και την ανάπτυξη των ενηλίκων
• Μέθοδοι διδασκαλίας «φιλικές προς τον εγκέφαλο» - κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής μεθόδων και
τεχνικών εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων
• Αρχές της εξατομικευμένης διδασκαλίας στο πλαίσιο των ενηλίκων εκπαιδευομένων που ανήκουν σε
μειονεκτούσες ομάδες
• Στρατηγικές για τη μείωση της γνωστικής υπερφόρτωσης
• Τεχνικές απομνημόνευσης για ενήλικες εκπαιδευόμενους
• Κανόνες βασισμένοι στη γνώση του εγκεφάλου που εξασφαλίζουν ότι κάθε σχεδιαζόμενο σενάριο
κατάρτισης/εκπαίδευσης διατηρεί τους εκπαιδευόμενους δεσμευμένους και τους βοηθά να εκπληρώσουν
τους στόχους τους

Μαθησιακά αποτελέσματα για την ενότητα 1
Στο πλαίσιο των γνώσεων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να:
• Περιγράφουν τις αρχές της νευροανδραγωγικής
• Επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους και τα εργαλεία διδασκαλίας στις γνωστικές προτιμήσεις και τις
ιδιαίτερες συνθήκες μιας συγκεκριμένης ομάδας ενηλίκων εκπαιδευόμενων
• Δημιουργούν λίστες και περιγράφουν βασικές στρατηγικές για τα κίνητρα μάθησης των ενηλίκων
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Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

Στο πλαίσιο των δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να:
• Διαγιγνώσκουν / Προσδιορίζουν τις μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων
• Διαμορφώνουν τους στόχους εκπαίδευσης / κατάρτισης για ενήλικες εκπαιδευόμενους, ανάλογα με
τις ανάγκες που έχουν διαγνωστεί
• Σχεδιάζουν τη δική τους διδασκαλία βασισμένη στο πρότυπο των αρχών της νευροανδραγωγικής
• Σχεδιάζουν αποτελεσματικό διδακτικό υλικό στο πλαίσιο των ενηλίκων εκπαιδευόμενων από την
άποψη της νευροανδραγωγικής
• Οργανώνουν ανεξάρτητα δραστηριότητες και ασκήσεις για τους ενήλικες που βασίζονται στη
νευροανδραγωγική
• Στο πλαίσιο των στάσεων που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες
μπορούν να :
• Βελτιώνουν και αναπτύσσουν δεξιότητες διδασκαλίας
• Υιοθετούν στρατηγικές κινήτρων σε σχέση με την προσωπική επαγγελματική τους εξέλιξη
• Ενθαρρύνουν όλους τους ενήλικες να συμμετάσχουν στις μαθησιακές εμπειρίες σεβόμενοι τις
ατομικές επιλογές τους

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Προτάσεις για δραστηριότητες
Περιστασιακά εμπόδια στην εκπαίδευση ενηλίκων
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

Διάρκεια
Υλικά

Ροή εργασιών

• Να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία μάθησης ενηλίκων
• Να σκεφτούν τρόπους αντιμετώπισης των εμποδίων των εκπαιδευομένων
• Να ανταλλάξουν απόψεις με συναδέλφους
• Να συνεργαστούν μεταξύ τους
• Να υιοθετήσουν γνώσεις μέσω της συνεργασίας
35 – 40 λεπτά
• Στυλό
• Αυτοκόλλητα χαρτάκια (κίτρινα και ροζ)
• Πίνακας ανακοινώσεων

1. Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες τη διαδικασία της δραστηριότητας και
διανέμει τα απαραίτητα υλικά (στυλό και αυτοκόλλητα σημειώματα).
2. Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζεύγη.
3. Οδηγίες για τους συμμετέχοντες: Σκεφτείτε πιθανά περιστασιακά εμπόδια που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη συμμετοχή των ενηλίκων μαθητών.
Προσπαθήστε να ανατρέξετε στις δικές σας εμπειρίες σχετικά με την εκπαίδευση
ενηλίκων. Καταγράψτε αυτές τις ιδέες στα κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια. Στη
συνέχεια, σκεφτείτε τους τρόπους για να αντιμετωπίσετε αυτά τα εμπόδια και
καταγράψτε τους στα ροζ αυτοκόλλητα χαρτάκια.
4. Οι συμμετέχοντες έχουν 10 λεπτά για να σκεφτούν και να γράψουν τις ιδέες σε
αυτοκόλλητες σημειώσεις.
5. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους αντιπροσώπους των ομάδων να τοποθετήσουν τα
αυτοκόλλητα χαρτάκια στον πίνακα σε δύο στήλες. Στην περίπτωση
επαναλαμβανόμενων ιδεών, οι σημειώσεις πρέπει να τοποθετηθούν η μία πάνω
στην άλλη
Εμπόδια

Τρόποι αντιμετώπισης

6. Οι εκπρόσωποι της ομάδας τοποθετούν τις κάρτες στο τραπέζι. Κάθε ζευγάρι εξηγεί
τι έγραψαν και γιατί.
7. Ο εκπαιδευτής συνοψίζει, υποδεικνύοντας τα στοιχεία που εμφανίζονται
συχνότερα στις δηλώσεις των συμμετεχόντων.
8. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα μπορούν να ξεκινήσουν μια συζήτηση στην οποία
αναφέρονται σε δικές τους εμπειρίες σχετικές με θέμα που συζητήθηκε.
Αξιολόγηση

Πηγή αναφοράς
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Στην ομαδική συζήτηση ο εκπαιδευτής συνοψίζει και αξιολογεί:
• Μπορεί η λύση για το περιστασιακό εμπόδιο μάθησης που προτείνεται να είναι
χρήσιμη για έναν εκπαιδευτή ενηλίκων;
• Τι θεωρείτε πιο χρήσιμο σε αυτή τη δραστηριότητα;
• Τι θεωρείτε λιγότερο χρήσιμο σε αυτή τη δραστηριότητα;
• Έχετε κάποιες προτάσεις για να γίνει καλύτερη αυτή η δραστηριότητα;

Προσωπική επεξεργασία

Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

Κίνητρα
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

• Να κατανοήσουν καλύτερα τη θεωρητική βάση των κινήτρων
• Να προβληματιστούν πάνω στις δικές τους σχολικές αναμνήσεις και εμπειρίες
• Να ανταλλάξουν απόψεις με συναδέλφους
• Να συνεργαστούν μεταξύ τους
• Να υιοθετήσουν γνώσεις μέσω της συνεργασίας

Διάρκεια

30-40 λεπτά

Υλικά

• Μολύβια
• Αυτοκόλλητα χαρτάκια

Ροή εργασιών

1. Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες τη διαδικασία εργασίας.
2.

Χωρίζονται σε 3-4 ομάδες εργασίας.

3.

Οδηγίες για τις ομάδες εργασίας:

Στο πρώτο στάδιο, δουλεύοντας σε ομάδες, όλοι εργάζονται ανεξάρτητα/ατομικά.
Εξετάστε μεμονωμένα/ατομικά έξι χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή ενηλίκων
/εκπαιδευτή / μέντορα που παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευομένους. Ανατρέξτε
στις δικές σας εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εμπειρίες. Γράψτε κάθε
χαρακτηριστικό σε ξεχωριστό αυτοκόλλητο χαρτάκι. Στη συνέχεια, εργαστείτε σε
ομάδες, επιλέξτε από κοινού τα 6 χαρακτηριστικά εκπαιδευτών που παρέχουν
κίνητρα στους εκπαιδευόμενους και κατατάξτε τα σε μια πυραμίδα, τοποθετώντας
το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό στην κορυφή της λίστας, σύμφωνα με το
πρότυπο
Χαρακτηριστικό 1
Χαρακτηριστικό 2, χαρακτηριστικό 3
Χαρακτηριστικό 4, χαρακτηριστικό 5, χαρακτηριστικό

6

4.

Η εργασία σε ομάδες διαρκεί 15 λεπτά.

5.

Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας παρουσιάζει στην τάξη ένα σύνολο
ιεραρχικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού.

6.

Η ομάδα μπορεί να συζητήσει τα στοιχεία του μοντέλου κινήτρων του
εκπαιδευτή ενηλίκων.

7.

Ο εκπαιδευτής μπορεί να συνοψίσει τη δραστηριότητα ξεκινώντας μια
συζήτηση σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στο κίνητρα των παιδιών, των
εφήβων και των ενηλίκων υπό το πρίσμα της γνώσης σχετικά με τη
λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Αξιολόγηση

Σε μια ομαδική συζήτηση, ο εκπαιδευτής συνοψίζει με τους συμμετέχοντες την
εφαρμοσμένη μέθοδο εργασίας (Τι ικανότητες, δεξιότητες αναπτύχθηκαν; Πώς
επηρέασε αυτή η μέθοδος την εμπλοκή τους στη δραστηριότητα;)

Πηγή αναφοράς

Προσωπική επεξεργασία

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας και διαχείρισης της τάξης
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

Διάρκεια

60 λεπτά

Υλικά

• Μεγάλα χαρτόνια
• Υλικά για γράψιμο

Ροή εργασιών

1. Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε 4 ομάδες
2. Κάθε ομάδα παίρνει ένα χαρτόνι χωρισμένο σε 4 μέρη και στυλό
3. Ο εκπαιδευτής εξηγεί τους κανόνες εργασίας:
4. Το θέμα της εργασίας θα είναι οι δραστηριότητες ενός εκπαιδευτή ενηλίκων σε 4
τομείς που σχετίζονται με την οικοδόμηση ενός θετικού εκπαιδευτικού κλίματος. Η
εργασία θα έχει κυκλική ροή. Μετά από κάθε στάδιο, οι ομάδες θα ανταλλάξουν τα
χαρτόνια μεταξύ τους προς την κατεύθυνση της κίνησης του ρολογιού και θα
συνεχίσουν να εργάζονται στο χαρτόνι που έλαβαν από τη γειτονική ομάδα.
5. Ο εκπαιδευτής ζητά από κάθε ομάδα να αναλογιστεί τις ενέργειες του εκπαιδευτή
που προωθούν και εμποδίζουν την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στην ομάδα
των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Οι ομάδες συντάσσουν συμπεράσματα σε χαρτί, σε
δύο στήλες. Οι ομάδες έχουν 10 λεπτά εργασίας.
6. Οι ομάδες ανταλλάσσουν χαρτόνια, λαμβάνουν επίσης 3 λεπτά για να
εξοικειωθούν με τα συμπεράσματα που αναπτύχθηκαν στα χαρτόνια από την
προηγούμενη ομάδα.
7. Ο εκπαιδευτής ζητά από κάθε ομάδα να προβληματιστεί σχετικά με τις ενέργειες
του δασκάλου που μειώνουν ή αυξάνουν το ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΧΟΥΣ στην ομάδα των
ενήλικων εκπαιδευόμενων. Οι ομάδες συντάσσουν συμπεράσματα σε χαρτί, σε δύο
στήλες. Οι ομάδες έχουν 10 λεπτά εργασίας.
8. Οι ομάδες ανταλλάσσουν χαρτόνια, λαμβάνουν επίσης 5 λεπτά για να
εξοικειωθούν με τα συμπεράσματα που αναπτύχθηκαν στο χαρτόνι από την
προηγούμενη ομάδα.
9. Ο εκπαιδευτής ζητά από κάθε ομάδα να προβληματιστεί για τις ενέργειες του
εκπαιδευτή που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν την ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ
στην ομάδα των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Οι ομάδες συντάσσουν συμπεράσματα
σε χαρτί, σε δύο στήλες. Οι ομάδες έχουν 10 λεπτά εργασίας.
10. Οι ομάδες ανταλλάσσουν χαρτόνια, λαμβάνουν επίσης 7 λεπτά για να
εξοικειωθούν με τα συμπεράσματα που αναπτύχθηκαν στο χαρτόνι από την
προηγούμενη ομάδα.
11. Ο εκπαιδευτής ζητά από κάθε ομάδα να προβληματιστεί σχετικά με τις
δραστηριότητες του εκπαιδευτή που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ σε μια ομάδα ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Οι ομάδες
συντάσσουν συμπεράσματα σε χαρτί, σε δύο στήλες. Οι ομάδες έχουν 10 λεπτά
εργασίας.
12. Οι ομάδες ανταλλάσσουν χαρτόνια, λαμβάνουν επίσης 7 λεπτά για να
εξοικειωθούν με τα συμπεράσματα που αναπτύχθηκαν στο χαρτόνι από την
προηγούμενη ομάδα.
13. Η εργασία δεν απαιτεί την παρουσίαση των χαρτονιών, επειδή οι ομάδες
διαβάζουν το περιεχόμενό τους κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Αξιολόγηση
Πηγή αναφοράς
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• Να υιοθετήσουν τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας και διαχείρισης της τάξης
• Να ανταλλάξουν απόψεις με συναδέλφους
• Να συνεργαστούν μεταξύ τους
• Να υιοθετήσουν γνώσεις μέσω της συνεργασίας

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει και επικεντρώνεται σε εκείνα τα στοιχεία της μαθησιακής
ατμόσφαιρας που φάνηκαν πιο σημαντικά για τους συμμετέχοντες .
Προσωπική επεξεργασία

Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

Η γνώση της Νευροανδραγωγικής στην πράξη
• Να αναστοχαστούν στις δικές τους διδακτικές εμπειρίες

Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

Διάρκεια

• Να ανταλλάξουν εμπειρίες διδασκαλίας και καλές πρακτικές με συναδέλφους
• Να δημιουργήσουν ένα σενάριο διδασκαλίας σε μία από τις αναφερόμενες στρατηγικές
• Να συζητηθούν νέες στρατηγικές διδασκαλίας συμπεριλαμβανομένης της γνώσης για τη
νευροανδραγωγική
30-40 λεπτά

Υλικά
Ροή εργασιών

• Φύλλο εργασίας με κατάλογο στρατηγικών (Συνημμένο 1)
1.

2.
3.
Αξιολόγηση

Πηγή αναφοράς

Με βάση τις δικές σας διδακτικές εμπειρίες, έχετε χρησιμοποιήσει μια
προσέγγιση η οποία (σύμφωνα με τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει) ήταν
σύμφωνη με τις υποθέσεις της νευροανδραγωγικής; Επιλέξτε ένα παράδειγμα
από την παρακάτω λίστα και εξηγήστε: Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη
στρατηγική; Τι ελπίζατε να κερδίσετε και γιατί; Μπορείτε επίσης να δώσετε δικό
σας παράδειγμα, που δεν περιλαμβάνεται σε μια λίστα.
Οι συμμετέχοντες έχουν 3 λεπτά να σκεφτούν και στη συνέχεια να
παρουσιάσουν τις ιδέες τους στην ολομέλεια της ομάδας.
Η ομάδα μπορεί να συζητήσει στο πλαίσιο των ακόλουθων στρατηγικών.

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει την εργασία σε μια ερώτηση: "Είναι η
νευροανδραγωγική μια επανάσταση ή μια εξέλιξη στην εκπαίδευση των
ενηλίκων;"
Προσωπική επεξεργασία

Υπερφόρτωση της μνήμης
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

• Να καταλάβουν τι είναι η υπερφόρτωση μνήμης και τι η αποφόρτιση της μνήμης
• Να μάθουν εργαλεία υποστήριξης μνήμης
• Να ανταλλάσσουν εργαλεία υποστήριξης μνήμης με συναδέλφους
• Να συνεργαστούν μεταξύ τους
• Να αποκτήσουν γνώση μέσω της συνεργασίας

Διάρκεια

30-40 λεπτά

Υλικά

• Φύλλο εργασίας με λίστα από στρατηγικές (Συνημμένο Νο 2)

Ροή εργασιών

1. Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες τη διαδικασία και δίνει σε κάθε
συμμετέχοντα ένα φύλλο εργασίας (Συνημμένο Νο 2)
2. Οι συμμετέχοντες σημειώνουν στο φύλλο εργασίας εάν συμφωνούν με τις
προτάσεις του πίνακα.
3. Οι συμμετέχοντες έχουν 5-7 λεπτά να εργαστούν ανεξάρτητα.
4. Ο εκπαιδευτής συζητά τις δηλώσεις ζητώντας από τους συμμετέχοντες εάν
συμφωνούν με τις τεχνικές αντιμετώπισης της υπερφόρτωσης της μνήμης
5. Η ομάδα μπορεί να δώσει παραδείγματα πρακτικών του εκπαιδευτή όπου
αντιμετωπίζει την υπερφόρτωση της μνήμης.

Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να αναλύσουν την πορεία της
εργασίας όσον αφορά στην πρόληψη της υπερφόρτωσης της μνήμης. Μπορεί
να τροποποιηθεί οποιοδήποτε στοιχείο της κατάρτισης/εκπαίδευσης ως προς
το θέμα αυτό;

Πηγή αναφοράς

Προσωπική επεξεργασία

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ενότητα 2. Η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων
απο μειονεκτούσες ομάδες βασισμένη στη νευροανδραγωγική
Ουσιώδες περιεχόμενο ενότητας 2
Κατά τη διάρκεια της Ενότητας 2, ένα σύνολο νευροανδραγωγικών θεμάτων απευθύνεται σε εκπαιδευτές και
εκπαιδευτικούς. Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ικανότητες και τη δημιουργία του IO1 "Διδακτικό υλικό για
εκπαιδευτές που εργάζονται με ενήλικες εκπαιδευόμενους" η ενότητα αυτή είναι προσανατολισμένη στο
Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς βασικών ικανοτήτων για τη Δια Βίου Μάθηση. Η πρόταση σύστασης του
Συμβουλίου στις 17.1.2018 συνέστησε 8 βασικές ικανότητες, "που όλα τα άτομα χρειάζονται για προσωπική
ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική ένταξη και ενεργή ιθαγένεια". Οι βασικές ικανότητες σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή έννοια είναι:
1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα.
2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες.
3. Μαθηματικές ικανότητες και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία.
4. Ψηφιακή ικανότητα.
5. Μαθαίνω πώς να μαθαίνω.
6. Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες.
7. Αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας.
8. Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση.
Στα επόμενα τμήματα και σε σχέση με τις δεξιότητες ζωής που απευθύνονται σε ενήλικες, η κύρια έμφαση θα
δοθεί στο μαθαίνω πώς να μαθαίνω. Σε όλα τα τμήματα, οι συγγραφείς εξετάζουν πώς μπορούν να
ερμηνευτούν αυτές οι ικανότητες σε σχέση με τις αρχές της νευροανδραγωγικής και τις ικανότητες των
εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Μαθαίνω πώς να μαθαίνω (προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα) είναι απαραίτητη για τη στήριξη
της ανάπτυξης διαπροσωπικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων. Η ικανότητα να παροτρύνουν τους
άλλους να συμμετάσχουν σε νέες διαδικασίες μάθησης ή να βιώσουν διάφορες μεθόδους μάθησης είναι
απαραίτητη για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Εξάσκηση!
Προτείνετε στους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση τις ασκήσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη
σημασία των γνωστικών διαφορών και των στυλ μάθησης των ενηλίκων μαθητών. Χρησιμοποιήστε τις ιδέες για
δραστηριότητες:
- "Γνωστικές ικανότητες"
- "Διαφοροποίηση μεθόδων μάθησης, στυλ και βιογραφίες μάθησης"
Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να επαληθεύσουν στην πράξη το δικό τους επίπεδο αυτο-κατευθυνόμενων
δεξιοτήτων μάθησης, χρησιμοποιώντας προσωπικές μεθόδους και εργαλεία, που βασίζονται στο δικό τους στυλ
μάθησης. Χρησιμοποιήστε την ιδέα για δραστηριότητα:
- "Ανάπτυξη δεξιοτήτων και νευροανδραγωγική. Αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση "
Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση να διαγνώσουν τις δικές τους γνώσεις σχετικά με διδακτικές
μεθόδους και τεχνικές φιλικές προς τον εγκέφαλο. Θα τους επιτρέψει να εστιάσουν τις δραστηριότητές τους σε
σχέση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων της διδασκαλίας. Χρησιμοποιήστε τις ιδές για δραστηριότητες:
-‘’Ερωτηματολόγιο ιστορικού γνώσεων: Μέθοδοι’’
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Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

-‘’Τύποι διαδραστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε προγράμματα κατάρτισης που υποστηρίζουν την
ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων’’
Βασικά περιεχόμενα Ενότητας 2










Ένοιες και ιδέες των γνωστικών ικανοτήτων.
Στρατηγικές για την αναγνώριση των γνωστικών ικανοτήτων στη δουλειά των
εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευόμενους.
Διαφορετικές προσεγγίσεις των μορφών μάθησης και η επίδρασή τους στις
μορφές διδασκαλίας.
Εμπειρίες και επίδραση των φιλικών προς τον εγκέφαλο δραστηριοτήτων.
Ιδέες και προσεγγίσεις για τον τρόπο υποστήριξης της ικανότητας μαθαίνω πώς
να μαθαίνω των ομάδων στόχων.
Ειδικές νευροψυχολογικές έννοιες του γνωστικού ελέγχου.
Ιδέες και προβληματισμοί σχετικά με την εργασία με διάφορα είδη διδακτικού
υλικού.
Διερεύνηση των νευροεπιστημονικών επιδράσεων των υλικών.
Δημιουργικές μέθοδοι και πρακτικές για την ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων
σύμφωνα με τις βασικές δεξιότητες στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Μαθησιακά αποτελέσματα για την ενότητα 2
Απαιτούμενες ικανότητες για να αποκτήσουν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί στην
ενότητα 2:
 Ικανότητα και ευαισθησία στις προκλήσεις κατά την πραγματοποίηση της κατάρτισης/εκπαίδευσης με
τρόπο κατανοητό για τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στη γλώσσα ή την επικοινωνία.
 Δυνατότητα διδασκαλίας περιεχομένου με τρόπο φιλικό για τον εγκέφαλο, χρησιμοποιώντας ποικίλες
μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων βοηθημάτων ήχου και εικόνας. Αυτές οι μέθοδοι
λαμβάνουν υπόψη διάφορα επίπεδα γλωσσικών ικανοτήτων.
 Ικανότητα ανάπτυξης μια αυτοτροφοδοτούμενης και αυτο-κατευθυνόμενης στάσης στη μάθηση
μεταξύ των εκπαιδευομένων.
 Δημιουργία γνώσης με τις τρέχουσες προσεγγίσεις για μορφές μάθησης, για τη βελτίωση των
μαθησιακών πρακτικών.
 Ικανότητα μεταφοράς εμπειριών σχετικά με λειτουργίες του εγκεφάλου που εμποδίζουν ή
ενθαρρύνουν τα άτομα να μάθουν σε δημιουργικές συνθήκες.
 Ευαισθησία στη χρήση κοινωνικών εμπειριών στις διαδικασίες μάθησης.
 Η συνειδητοποίηση της εργασίας με διαφορετικούς εκπαιδευόμενους και η χρήση της
ποικιλομορφίας και της πολιτιστικής συνείδησης ως ποιοτικές επιπτώσεις στη διδακτική κατάσταση.
Στο πλαίσιο των γνώσεων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες μπορούν:
 Να προσδιορίζουν διάφορες έννοιες γνωστικών ικανοτήτων.
 Να συγκρίνουν τις έννοιες των γνωστικών ικανοτήτων σε σχέση με την ποικιλομορφία των
εκπαιδευομένων.
 Να περιγράφουν τουλάχιστον δύο μοντέλα μορφών μάθησης.
 Να διαφοροποιούν τους τομείς εφαρμογής για μοντέλα μορφών μάθησης.
 Να διακρίνουν τους μύθους από τα νέα δεδομένα σχετικά με τις μορφές μάθησης.
 Να περιγράφουν τη θέση και τη λειτουργία του γνωστικού ελέγχου στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
 Να προσδιορίζουν διάφορους τύπους διαδραστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων.
 Να αναζητούν γενικές οδηγίες για τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και υλικών.

Στο πλαίσιο των δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες μπορούν:
 Να χρησιμοποιούν στρατηγικές για να αναγνωρίσουν τις γνωστικές ικανότητες στη δουλειά τους με
τους εκπαιδευόμενους.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Να έχουν κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Να υιοθετούν μοντέλα μορφών μάθησης για το δικό τους διδακτικό ύφος.
Να μεταφέρουν εμπειρίες σχετικά με τον γνωστικό έλεγχο σε διαφορετικές καταστάσεις μάθησης.
Να αναπτύξουν διδακτικές μεθόδους σύμφωνα με τις βασικές δεξιότητες των ενηλίκων

Στο πλαίσιο των στάσεων που διαμορφώνονται, οι συμμετέχοντες μπορούν:
 Να παρατηρούν και να αναστοχάζονται στις νευροεπιστημονικές επιδράσεις των μεθόδων.
 Να κατανοούν τις λειτουργίες γνωστικού ελέγχου.
 Να δοκιμάζουν τις εκπαιδευτικές προκλήσεις από μόνοι τους.

Προτάσεις για δραστηριότητες
Γνωστικές ικανότητες
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

• Αναγνωρίζοντας γνωστικές ικανότητες και δοκιμάζοντας την επίδραση ποικίλων
γνωστικών ικανοτήτων

Διάρκεια

30 λεπτά

Υλικά

•
•
•

Συνημμένο Νo 3-5
Χαρτί σημειώσεων
Στυλό

Ροή εργασιών
1. Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες την πορεία της δραστηριότητας
2. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει τα φύλλα εργασίας Νο 3 και Νο 4. Οι συμμετέχοντες
εργάζονται μεμονωμένα στην άσκηση.
3. Οι συμμετέχοντες έχουν 10-15 λεπτά για να ολοκληρώσουν τις εργασίες από τα δύο
φύλλα εργασίας (εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης ομάδας)
4. Οι συμμετέχοντες σημειώνουν πόσο χρόνο χρειάστηκε να κάνουν τις ασκήσεις και σε
ποιο σημείο προέκυψαν τα προβλήματα.
5. Αφού έχουν κάνει το συνημμένο Νo 4 λαμβάνουν τις απαντήσεις στο συνημμένο Νo
5.
Ο εκπαιδευτής απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την εργασία και εξηγεί τις αμφιβολίες,
απορίες των συμμετεχόντων.

Αξιολόγηση
• Αφού κάνουν την άσκηση, οι συμμετέχοντες συζητούν για τις γνωστικές
ικανότητες στην καθημερινή ζωή και πώς να εξασκήσουν τις γνωστικές ικανότητες
• Ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων
Πηγή αναφοράς
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https://sharpbrains.com/blog/2015/12/01/brain-teasers-for-adults-to-flex-two-keymental-muscles-attention-and-working-memory/
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

Διαφοροποίηση μεθόδων μάθησης, στυλ και βιογραφικά μαθήματα

• Ανάλυση του ρόλου των αναμνήσεων και των εκπαιδευτικών εμπειριών

Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

στην οικοδόμηση μιας στάσης απέναντι στη δια βίου μάθηση
• Η εμπειρία μιας συναισθηματικής προσέγγισης στο περιεχόμενο

Διάρκεια

30 λεπτά

Υλικά

• χαρτιά
• Χαρτοταινία
• Μαρκαδόροι
• Πίνακας παρουσιάσεων

Ροή εργασιών

1. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες (δύο ή τριών ατόμων).
Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι το έργο κάθε ομάδας είναι να δημιουργήσει το
ατομικό τους εκπαιδευτικό ιστορικό.
2. Η συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων ομάδων θα πρέπει να στοχεύει
στον εντοπισμό της τρέχουσας εκπαιδευτικής εμπειρίας των ενηλίκων.
3. Ο εκπαιδευτής μπορεί να προτείνει στους συμμετέχοντες ένα παράδειγμα
σχεδίου μιας τέτοιας ανάλυσης, καταγράφοντας ενδεικτικές ερωτήσεις
στον πίνακα:
• Ποιες είναι οι θετικές πτυχές που θυμάστε σχετικά με την εκπαίδευσή σας;
• Γιατί μάθατε;
• Τι μάθατε;
• Πείτε μας για έναν εξαιρετικό καθηγητή τον οποίο γνωρίσατε.
• Γιατί ήταν εξαιρετικός καθηγητής;
• Ποιες μεθόδους διδασκαλίας χρησιμοποίησε;
• Σε ποιο σημείο της ζωής σας συνειδητοποιήσατε τι θέλετε να μάθετε;
• Ποια άτομα ήταν σημαντικά για την μαθησιακή σας πορεία;
• Πότε μάθατε τα πιο σημαντικά πράγματα για την καριέρα σας;
• Αλλα…..
4. Συζήτηση με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και εύρεση κοινών ιδεών για την
εκπαίδευση, το ρόλο του διευκολυντή ή του εκπαιδευτικού, τις μορφές
διδασκαλίας και τις μεθόδους (15 λεπτά)
5. Οι ομάδες μπορούν να γράψουν τα αναπτυγμένα συμπεράσματα σε μεγάλα
φύλλα χαρτιού, τα οποία στη συνέχεια παρουσιάζονται και συζητούνται από
εκπροσώπους ομάδων στην ολομέλεια

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση της διαδικασίας κατά την πορεία της δραστηριότητας.
Κατά τη συζήτηση οι ομάδες βρίσκουν κοινές επιτυχημένες εμπειρίες στη ζωή
τους.

Πηγή αναφοράς

Προσαρμοσμένη έκδοση
από: MONTESSORI method for orienting and
motivating adults a model for the application of the method in adult education
http://www.che.eu/files/content/downloads/Presse/MOMA%20MANUAL.pdf

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ανάπτυξη δεξιοτήτων και νευροανδραγωγική. Αυτο-κατευθυνόμενη
μάθηση
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

• Παρουσίαση των επιπρόσθετων γνώσεων σχετικά με τη νευροεπιστήμη και την
εκπαίδευση ενηλίκων σε σχέση με τη διδακτική εμπειρία των συμμετεχόντων
• Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν βασικά ευρήματα που σχετίζονται με τη
δουλειά τους ως εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί
• Οι συμμετέχοντες θα προσδιορίσουν τις επιστημονικές τους πηγές

Διάρκεια

20 λεπτά προετοιμασία για την ανάθεση - πρέπει να περιγραφεί η
δραστηριότητα και να εξηγηθεί πώς να βρεθούν οι κατάλληλες
πηγές,
5 λεπτά ανά συμμετέχοντα: παρουσίαση

Υλικά

Ροή εργασιών

•
•
•

Tablet / notebook για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τους τρόπους μάθησης
Πίνακας
Μαρκαδόροι

1. Αυτή η δραστηριότητα παρέχει μια δυνατότητα για τους συμμετέχοντες να
εμβαθύνουν και να ανακλούν τις γνώσεις τους και να παρουσιάζουν τα
ενδιαφέροντά τους και τις γνώσεις τους μπροστά σε ένα ακροατήριο ειδικών.
2. Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι η νευροανδραγωγική προσφέρει κάποια ειδικά θέματα
που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία ενός εργαστηρίου για
ποικίλες ομάδες-στόχους. Σε αυτή την άσκηση οι συμμετέχοντες μπορούν να
καταλάβουν ορισμένα θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως από τις
εκπαιδευτικές ενότητες και τους εκπαιδευτές και είναι συναφή ή ενδιαφέροντα
για τους συμμετέχοντες.
3. Κάθε συμμετέχων πρέπει να επιλέξει ένα θέμα που σχετίζεται με τη χρήση της
νευροανδραγωγικής στη δουλειά του. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το
διαδίκτυο, ο εκπαιδευτής πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό
το θέμα και να προετοιμάσει μια ομιλία 5 λεπτών.
Πιθανά θέματα:
• Νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου
• Αθλητισμός και εκπαίδευση - Εκπαιδεύστε τον εγκέφαλο
• Παθολογική ή ακατάλληλη συμπεριφορά - Εγκέφαλος και έλεγχος
• Νευροεπιστημονικές επιδράσεις ενός εκπαιδευτή ως διαμεσολαβητή
(οπτικοακουστικός...)
4. Μετά από 20 λεπτά οι συμμετέχοντες θα κάνουν μια παρουσίαση

Αξιολόγηση

Πηγή αναφοράς

Αξιολόγηση από τα μέλη της ομάδας. Η ομάδα μπορεί να δώσει σύντομη
ανατροφοδότηση μετά από κάθε παρουσίαση

Προσαρμοσμένη έκδοση από: Birkett, M. (2015). Teaching Neuroscience: Practical activities
for an engaged classroom
Retrieved from the Society for the Teaching of Psychology web site:
http://teachpsych.org/ebooks/teachingneuroscience
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Ερωτηματολόγιο ιστορικού γνώσεων: Μέθοδοι
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

Αξιολόγηση διαφόρων μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
υποστήριξη μιας κατάρτισης (Ερωτηματολόγιο)
• Επανάληψη των περιεχομένων της ενότητας

Διάρκεια

15 λεπτά

Υλικά

Συνημμένα Νo 6-7
Στυλό

Ροή εργασιών

Αξιολόγηση

1.Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες τη διαδικασία εργασίας και
διανέμει το φύλλο εργασίας (συνημμένο Νο 6).
2. Οδηγία: Συνδυάστε τις μεθόδους εκπαίδευσης με τα πλεονεκτήματα των
μεθόδων συνδέοντας αντίστοιχα στοιχεία στην αριστερή και δεξιά στήλη.
3. Οι συμμετέχοντες έχουν 5 λεπτά για ατομική εργασία.
4. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις σωστές απαντήσεις, οι συμμετέχοντες
ελέγχουν την ορθότητα της εργασίας τους (συνημμένο Νο 7).

Συζήτηση - Πώς οι γνώσεις για τη νευροανδραγωγική που αποκτήθηκαν
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δικαιολογούν τα οφέλη από την
εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων

Πηγή αναφοράς
Προσαρμοσμένη έκδοση από: Training methodologies and principles of adult
learning for trainers of Prevention of mother-to-child TRANSMISSION (PMTCT)
OF HIV, 2004

Τύποι διαδραστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε
προγράμματα κατάρτισης που υποστηρίζουν την ανάπτυξη
βασικών δεξιοτήτων
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι
Διάρκεια

• Ανάπτυξη διδακτικής μεθόδου σύμφωνα με τις βασικές δεξιότητες

5 λεπτά για οδηγίες
15 λεπτά για την ανάπτυξη της μαθησιακής εμπειρίας
10 λεπτά για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα

Υλικά

• Χαρτί για σημειώσεις
• Στυλό

Ροή εργασιών

1. Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε αυτή την εργασία σε ομάδες τριών έως
τεσσάρων ατόμων.
2. Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες τη διαδικασία εργασίας:
Το καθήκον κάθε ομάδας είναι να προετοιμάσει την άσκηση / εκπαιδευτική
δραστηριότητα για ενήλικους εκπαιδευόμενους, με επίκεντρο την ανάπτυξη
βασικών δεξιοτήτων.
Για το σκοπό αυτό πρέπει:
• να προσδιορίσουν και να δημιουργήσουν ένα σαφώς δηλωμένο μαθησιακό
αποτέλεσμα βασικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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• να καθορίσουν το είδος μάθησης που το αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει
(στάση, γνώση, δεξιότητα).
• να αναπτύξουν οδηγίες για μια διαδραστική εμπειρία μάθησης για να
υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους στην επίτευξη αυτού.
3. Οι ομάδες έχουν 15 λεπτά για να εργαστούν σε μια εργασία.
4.Κάθε ομάδα παρουσιάζει το αποτέλεσμα της μάθησης και τη μέθοδο στην
ολομέλεια.
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Αξιολόγηση

Η ομάδα δίνει ανατροφοδότηση σε κάθε παρουσίαση στο πλαίσιο της γνώσης που
αποκτήθηκε για τη νευροανδραγωγική (Δημιουργία εκπαιδευτικού
προγράμματος).

Πηγή αναφοράς

https://www.go2itech.org/HTML/TT06/toolkit/curricula
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

Ενότητα 3. Υποστηρίζοντας ενήλικες εκπαιδευόμενους να αναλάβουν
ανεξάρτητες σπουδές και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση με την
υποστήριξη της Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Ουσιώδες περιεχόμενο ενότητας 3
Αυτή η ενότητα αφορά αποκλειστικά στην υποστήριξη των ενηλίκων εκπαιδευομένων στις ανεξάρτητες
σπουδές τους, μακριά από τα δια ζώσης μαθήματα, εστιάζοντας στη χρήση της τεχνολογίας, της πληροφορίας
και της επικοινωνίας. Συνεπώς, για να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής ενότητας,
επιδιώκουμε να βασιστούμε σε ορισμένα χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν τις δεξιότητές τους με τις οποίες
έχουν εργαστεί στα δια ζώσης μαθήματα. Αυτά τα πρωταρχικά νοητικά χαρακτηριστικά / εστίες περιλαμβάνουν:
• Εσωτερικά κίνητρα
• Αξιολόγηση προηγούμενων εμπειριών
• Σύνθετη επίλυση προβλημάτων
Τα εσωτερικά κίνητρα αποτελούν βασική αρχή για την ενίσχυση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Όχι μόνο είναι η
κινητήρια δύναμη πίσω από την πραγματική διαδικασία της μάθησης, αλλά ανταμείβει επίσης τον ενήλικα
εκπαιδευόμενο μετά την ολοκλήρωση των καθηκόντων του, καθώς διεγείρει την απελευθέρωση της ντοπαμίνης.
Μόλις απελευθερωθεί η ντοπαμίνη δημιουργεί έναν κύκλο ενώ ο ενήλικας εκπαιδευόμενος τονώνεται και
προσπαθεί να επιτύχει την επόμενη σειρά στόχων που έθεσε ο ίδιος. Ως ανεξάρτητη μελέτη, αυτή είναι η
κατάλληλη στιγμή για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό το πνευματικό χαρακτηριστικό, καθώς ο συμμετέχων θα
ενεργεί αυτόνομα χωρίς τα κίνητρα των άλλων.

Εξάσκηση!
Προτείνετε στους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, κατάρτιση μια εργασία στην οποία,
χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές και το διαδίκτυο, θα εκπαιδευτούν όχι μόνο στη χρήση τεχνολογιών,
αλλά και στη δημιουργία εσωτερικού κινήτρου για μάθηση. Χρησιμοποιήστε την ιδέα για την άσκηση:
- "Εσωτερικά κίνητρα"
Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην εξέλιξη της μάθησης καθώς μεγαλώνουμε είναι η ακαμψία του νου. Οι
προηγούμενες εμπειρίες και η αντιληπτική κατανόηση του κόσμου καθιστούν την αναγνώριση νέων ιδεών και
δεξιοτήτων πιο δύσκολη για τους ενήλικες. Αξιολογώντας ειλικρινά τις εμπειρίες του παρελθόντος, οι
συμμετέχοντες θα γίνουν πιο ανοιχτοί και αυτοκριτικοί, ως μέσο βελτίωσης της απόδοσής τους, αντί να γίνουν
αρνητικοί για τις αδυναμίες τους ή των άλλων, αφήνοντάς τους να είναι πιο δεκτικοί σε νέες πληροφορίες.
Η σύνθετη επίλυση προβλημάτων είναι μια δεξιότητα που συχνά δοκιμάζεται σε επαγγελματικά περιβάλλοντα
και αυτά τα περιβάλλοντα είναι επίσης περιοχές στις οποίες οι ενήλικες μπορούν και συνήθως χρειάζεται να
μάθουν νέες δεξιότητες ή να πάρουν πληροφορίες. Εάν οι συμμετέχοντες πρόκειται να γίνουν αποτελεσματικοί
εκπαιδευόμενοι, θα πρέπει να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες όσο το δυνατόν περισσότερο. Η μελέτη
παρέχει μια ιδανική ατμόσφαιρα για να εστιάσει στην αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων επίλυσης και
την εξεύρεση λύσεων σε τέτοια θέματα. Η σύνθετη επίλυση προβλημάτων στην ατομική μελέτη θα
κινητοποιήσει τον κροταφικό λοβό, ο οποίος είναι ο πρωταρχικός τομέας του εγκεφάλου που χρησιμοποιείται
κατά την ερμηνεία των πληροφοριών σε ένα κοινωνικό ή επαγγελματικό περιβάλλον.

Εξάσκηση!
Προτείνετε στους συμμετέχοντες στην κατάρτιση εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούν δεξιότητες
σύνθετης επίλυσης προβλημάτων στην πράξη και για να κατανοήσουν το νόημα και τις λειτουργίες της μάθησης που
βασίζεται στην εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Χρησιμοποιήστε ιδέες για ασκήσεις που είναι διαθέσιμες και στην
εκπαιδευτική πλατφόρμα:
- "Αξιολόγηση προηγούμενων εμπειριών"
- "Σύνθετη επίλυση προβλημάτων"

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Μαθησιακά αποτελέσματα για την ενότητα 3
Στο πλαίσιο των γνώσεων, οι συμμετέχοντες μπορούν :
• Να χαρακτηρίζουν τους τύπους των γνωστικών δεξιοτήτων, του γνωστικού ελέγχου και των μορφών
μάθησης που είναι χαρακτηριστικοί για τους ενήλικες.
• Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ανεξάρτητες δραστηριότητες μελέτης συμπληρώνουν την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων γνώσης που απαιτούνται από τους ενήλικες για να μάθουν αποτελεσματικά.
• Να καθορίζουν την έννοια της γνωστικής υπερφόρτωσης.
• Να αναγνωρίζουν ποιες νευρολογικές δραστηριότητες διεγείρονται και τους λόγους για τους
οποίους αυτό είναι αποτελεσματικό στη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στο πλαίσιο των δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες
μπορούν:
• Να επιλέγουν τη μέθοδο διδασκαλίας ανάλογα με τις ατομικές ικανότητες του ενήλικα μαθητευόμενου,
με βάση τις ανεξάρτητες επιδόσεις της μελέτης του ατόμου.
• Να προετοιμάζουν εκπαιδευτικό υλικό πολυεπίπεδο και πολυμεσικό για τις δικές τους σχολικές τάξεις,
βασισμένο στη γνώση των αρχών της επεξεργασίας οπτικών, ακουστικών και απτικών ερεθισμάτων από
ενήλικες.
• Να διοργανώνουν μαθήματα που θα βοηθήσουν στη συνέχιση των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται
στις ανεξάρτητες μελέτες του συμμετέχοντος.
Στο πλαίσιο των στάσεων που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες
μπορούν:
• Να κατανοήσουν τη δύναμη των εσωτερικών κινήτρων και τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της
προσωπικής ανάπτυξης των ενηλίκων εκπαιδευομένων τους.
• Να χρησιμοποιούν την αξιολόγηση των τάξεων για να βελτιώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας στην
ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων διδασκαλίας και μάθησης
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Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

Προτάσεις για δραστηριότητες
Εσωτερικά κίνητρα
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

• Να αναπτύξει τις αυτο-κατευθυνόμενες ικανότητες του ενήλικα εκπαιδευόμενου σε
ένα μάθημα, την αυτοαξιολόγηση, μαθαίνοντας παράλληλα πώς να δημιουργήσει μια
αποτελεσματική στρατηγική ανταμοιβής, επιβράβευσης

Διάρκεια
45 λεπτά δημιουργία αφίσας
5 λεπτά παρουσίαση για κάθε συμμετέχοντα
10 λεπτά αξιολόγηση για την προσωπική τους απόδοση και τον μελλοντικό καθορισμό
στόχων
Υλικά

• Υπολογιστές με πρόσβαση σε εκτυπωτή
• Χαρτί Α4, στυλό, χαρτιά για σημειώσεις
βασικές γνώσεις του προγράμματος μορφοποίησης λέξεων

Ροή εργασιών

Η ουσία αυτής της δραστηριότητας είναι να αναπτύξει τα εσωτερικά κίνητρα του
συμμετέχοντα, ενισχύοντας παράλληλα την αυτοπεποίθησή του ως δευτερεύον
κίνητρο.
1. Στην αρχή του δια ζώσης μαθήματος, πριν δοθεί η δραστηριότητα ο αρχηγός της
δραστηριότητας θα ρωτήσει τους ενήλικες για το αγαπημένο τους σνακ.
2. Θα γράψουν το σνακ (μπορεί να είναι μια σοκολάτα, τα αγαπημένα φρούτα κλπ.
αλλά δεν μπορεί να είναι τίποτα μεγάλο, ακριβό ή υπερβολικό) σε χαρτί για
σημειώσεις με το όνομά τους και θα το προωθήσουν στον αρχηγό της
δραστηριότητας.
3. Ο αρχηγός θα ορίσει τη δραστηριότητα.
4. Το έργο θα είναι να δημιουργηθεί μια αφίσα που διαφημίζει τους εαυτούς τους. Θα
τους ζητηθεί να χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (π.χ.
Word της Microsoft) και να το εκτυπώσουν πριν από το τέλος του μαθήματος. Δεν
θα τους δοθεί κανένα άλλο κίνητρο, ούτε οδηγίες ή λεπτομέρειες πώς θα έπρεπε να
είναι.
5. Οι ολοκληρωμένες αφίσες / διαφημίσεις θα παρουσιαστούν στην ομάδα και μόλις
παρουσιαστούν, ο επικεφαλής θα τους ενθαρρύνει έντονα να έχουν το αγαπημένο
τους σνακ ως ανταμοιβή αν αισθάνονται άξιοί του. Εάν υπάρχουν κάποιοι που δεν
αισθάνονται ότι κέρδισαν το σνακ συζητούν γιατί δεν το αξίζουν έτσι ώστε να
υπάρχει κοινή υποστήριξη του συμμετέχοντα

Αξιολόγηση

Πηγή αναφοράς

Αυτή η δραστηριότητα θα ωφεληθεί σίγουρα από μια ουσιαστική προηγούμενη γνώση
του συστήματος ανταμοιβής για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Η κατανόηση αυτών των
αρχών θα συμβάλει στη βελτίωση της εμπειρίας για τον ενήλικα εκπαιδευόμενο,
ιδιαίτερα στην αξιολόγηση της ομάδας. Καθώς προωθούν επίσης τον εαυτό τους,
αναζητούν και αξιολογούν τους εαυτούς τους εν δυνάμει θετικά, ενισχύοντας την
αυτοπεποίθησή τους. Η έννοια πίσω από την ανταμοιβή του σνακ σκοπεύει στην
απελευθέρωση της ντοπαμίνης που τα τρόφιμα θα τους δώσουν, παράλληλα με την
αυτοπεποίθησή τους. Εάν αποφασίσουν ότι δεν κέρδισαν το σνακ, τότε αρχίζουν να
σκέφτονται περαιτέρω τις επιδόσεις τους και τις μελλοντικές τους αλλαγές,
προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους, σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Στην συζήτηση
της τάξης είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις τους:
• Γιατί άξιζα ή δεν άξιζα την ανταμοιβή;
• Τι μπορώ να αλλάξω για να συνεχίσω / βελτιώσω αυτό;
• Τι πραγματικά με ενθαρρύνει ως ενήλικα εκπαιδευόμενο;
Προσωπική εργασία

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Αξιολόγηση προηγούμενων εμπειριών
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

• Να αξιολογήσει τις εμπειρίες του παρελθόντος που είχε ο ενήλικας
εκπαιδευόμενος σε επαγγελματική ή εκπαιδευτική ικανότητα, ώστε να γίνει πιο
ανοιχτόμυαλος και αυτοκριτικός.

Διάρκεια

20 λεπτά αξιολόγηση της εμπειρίας στο διαδίκτυο

Υλικά
• Υπολογιστής, σύνδεση σε διαδικτυακή πλατφόρμα
• Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο / ημερολόγιο εμπειριών

Ροή εργασιών

Η επιτυχία αυτής της δραστηριότητας εξαρτάται από την ειλικρίνεια του
συμμετέχοντος
1. Στο πλαίσιο ανεξάρτητης μελέτης, ο εκπαιδευόμενος θα περιγράψει και θα
αξιολογήσει μια προηγούμενη εμπειρία στην κοινή online ηλεκτρονική
πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το προφίλ του χρήστη. Η εμπειρία που
περιγράφουν πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο, καθώς
αμφισβητούν τις υποθέσεις τους και αντιλαμβάνονται τα διδάγματα της
εμπειρίας, γι 'αυτό πρέπει να διαμορφωθούν πριν από τη συμμετοχή τους στο
σχέδιο.
2. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν εμπειρίες, όπως προηγούμενες
συνεντεύξεις εργασίας, τεστ οδήγησης ή καθοριστικές στιγμές σε
προηγούμενες ή τρέχουσες σχέσεις ως σημεία εστίασης κατά την συμπλήρωση
του ερωτηματολογίου / ημερολογίου εμπειρίας. Είναι σημαντικό για αυτούς
να χρησιμοποιούν μόνο μια εμπειρία που άνετα μπορούν να αποκαλύψουν
στο ερωτηματολόγιο, καθώς ο αρχηγός της δραστηριότητας θα το διαβάσει
μόλις υποβληθεί.
3. Θα απαντήσουν σχολαστικά στο ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια θα
υποβάλουν αυτό που έγραψαν στο διαδίκτυο μόλις απαντήσουν σε όλες τις
ερωτήσεις.
4. Μετά στο επόμενο στάδιο, θα αξιολογήσουν πάλι την εμπειρία για να δουν αν
η προοπτική τους έχει μετατοπιστεί αφού έχουν συζητήσει την εμπειρία αυτή
με την πάροδο του χρόνου.

Αξιολόγηση

Εάν ο ενήλικας εκπαιδευόμενος είναι ειλικρινής στην περιγραφή και την
αξιολόγηση της εμπειρίας και είναι διατεθειμένος να αμφισβητήσει και να
διερευνήσει τι έχει ή δεν έχει μάθει από εκείνη την στιγμή στη ζωή του, τότε
μπορεί να αποστασιοποιηθεί από την ψυχική ακαμψία και το πείσμα που συχνά
συναντάμε στους ενήλικες. Επίσης, θα είναι σε καλή κατάσταση όταν αξιολογεί τις
μελλοντικές εμπειρίες.
Το να είσαι αναλυτικός είναι μια βασική δεξιότητα όταν μαθαίνεις αποτελεσματικά
ως ενήλικας. Καθώς μεγαλώνουμε, τείνουμε να περιορίσουμε αυτό που
σκεφτόμαστε και το εύρος αυτού που ερευνάμε και μαθαίνουμε. Είναι
συντομευμένο μετά από πλήρους ωραρίου εκπαίδευση, όμως εμβαθύνουμε σε
αυτό που έχουμε μάθει ή νομίζουμε ότι έχουμε μάθει. Το να είναι πνευματικά
ενεργητικοί και διασφαλίζοντας ότι παίρνουν τα ακριβή και θετικά διδάγματα από
ορισμένες εμπειρίες, οι ενήλικες μαθητές θα υιοθετήσουν μια πιο θετική και
αναλυτική νοοτροπία.

Πηγή αναφοράς
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Δραστηριότητα και περιεχόμενο ερωτηματολογίου που θα δημιουργηθεί από το BTF

Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

Επίλυση σύνθετων προβλημάτων
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

• Να αναπτύξουμε τις ικανότητες των ενηλίκων εκπαιδευομένων όταν
αντιμετωπίζουν περίπλοκα προβλήματα και να διαμορφώνουμε στρατηγικές
αντιμετώπισης προβλημάτων για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων

Διάρκεια

15 λεπτά για ολοκλήρωση της δραστηριότητας που βασίζεται σε σενάρια στο
διαδίκτυο
15 λεπτά για το θεωρητικό μέρος της δραστηριότητας
15 λεπτά για επανάληψη σε απευθείας σύνδεση δραστηριότητας που βασίζεται σε
σενάρια
5 λεπτά αξιολόγησης

Υλικά

Ηλετρονικός Υπολογιστής, σύνδεση σε διαδικτυακή πλατφόρμα
Πρόσβαση σε απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο σε δραστηριότητα που βασίζεται
σε σενάρια

Ροή εργασιών

Αυτή η δραστηριότητα που βασίζεται σε σενάρια αποτελεί δοκιμασία για τη
γρήγορη σκέψη και πρωτοβουλία του ενήλικα εκπαιδευόμενου, η οποία θα
βελτιωθεί μετά την ανάγνωση της θεωρητικής πτυχής του μαθήματος, που θα
παρουσιαστεί ηλεκτρονικά ως μέρος της δραστηριότητας.
1. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα ολοκληρώσουν, υπό χρονικό περιορισμό, ένα
ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών. Αυτό το ερωτηματολόγιο θα
σχετίζεται με μια γενική φανταστική κατάσταση σε ένα επαγγελματικό
περιβάλλον και οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα προσπαθήσουν να
αμβλύνουν και να αντιμετωπίσουν τυχόν συγκεκριμένα ζητήματα που
προκύπτουν, καθώς συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι
συμμετέχοντες θα βλέπουν μόνο μία ερώτηση τη φορά, διαμορφωμένη
σχεδόν σαν μια παρουσίαση με μία ερώτηση ανά διαφάνεια).
2. Αφού ολοκληρώσουν την πρώτη ενότητα, θα διαβάσουν μερικές σελίδες της
θεωρίας αντιμετώπισης προβλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι ενήλικες
εκπαιδευόμενοι πρέπει να εφαρμόσουν στην πράξη αυτό που έχουν μάθει
από τη θεωρία στο επόμενο μέρος της δραστηριότητας, το δεύτερο μισό του
ερωτηματολογίου.
3. Αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, θα συμπληρώσουν ένα σύντομο
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που θα υποβληθεί στον επικεφαλής της
δραστηριότητας.

Αξιολόγηση

Αυτή η δραστηριότητα είναι αυτονόητο ότι δοκιμάζει πρώτα το φυσικό
ένστικτο του ενήλικα μαθητευόμενου και στη συνέχεια την ικανότητά του να
απορροφά πληροφορίες σχετικά με το τμήμα της θεωρίας πριν ολοκληρώσει το
δεύτερο μισό του ερωτηματολογίου.
Η ιδέα είναι ότι ο συμμετέχων θα μεταφέρει τις θεωρητικές πληροφορίες σε
πρακτική εφαρμογή σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα θα
αντιμετωπίσει πολύπλοκα προβλήματα. Μια δεξιοτεχνία που είναι ιδιαίτερα
δύσκολη όταν ολοκληρώνεται ανεξάρτητα.
Υπάρχουν μικρά ποσοτικά στοιχεία σε αυτή τη δραστηριότητα, αλλά τα
ποιοτικά δεδομένα που δίδονται από την αξιολόγηση θα βοηθήσουν τον
επικεφαλής της δραστηριότητας να μετρήσει πόσο αποτελεσματική ήταν η
δραστηριότητα στη βελτίωση της ικανότητας των ενήλικων εκπαιδευόμενων να
εμπλακούν σε πολύπλοκες λύσεις.

Πηγή αναφοράς

Δραστηριότητα και περιεχόμενο ερωτηματολογίου που θα δημιουργηθεί από το BTF

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

37

Ενότητα 4. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μάθησης σε επαγγελματικό
περιβάλλον με βάση τις αρχές της νευροανδραγωγικής
Ουσιώδες περιεχόμενο ενότητας 4
Η ιδιαιτερότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης είναι ότι προετοιμάζει τους ενήλικες να
μάθουν στο πλαίσιο πολύ διαφορετικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών
καταστάσεων. Η ζωή των ενηλίκων επικεντρώνεται συχνά γύρω από την εργασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο είναι τόσο σημαντικό για τους ενήλικες να γνωρίζουν πώς να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους και τα
ταλέντα τους όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αλλά και μέσω των καθημερινών καθηκόντων και των
επαγγελματικών σχέσεων που δημιουργούνται στον χώρο εργασίας. Αυτή η ενότητα κατάρτισης ασχολείται με
στοιχεία του εργασιακού περιβάλλοντος που ευνοούν τη μάθηση και την αυτο-ανάπτυξη. Χάρη στις γνώσεις και
τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές
ενηλίκων θα είναι σε θέση να προετοιμάσουν τους εκπαιδευομένους για ανάπτυξη και μάθηση εκτός του
σχολικού ή εκπαιδευτικού πλαισίου, καθώς και στον τόπο εργασίας τους ή στη δική τους επιχείρηση.

Εξάσκηση!
Προτείνετε στους συμμετέχοντες τις ασκήσεις που θα τους ενθαρρύνουν να προβληματιστούν για την επαγγελματική
τους καριέρα, τους επαγγελματικούς τους στόχους και τις πηγές για τις δεξιότητές τους. Αυτό θα είναι μια καλή
εισαγωγή για περαιτέρω εργασία για την ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με την αποτελεσματική μάθηση στον εργασιακό
χώρο. Χρησιμοποιήστε τις ιδέες για δραστηριότητες:
- "Ανάλυση επαγγελματικών βιογραφιών"
- " SWOT ανάλυση των επαγγελματικών δυνατοτήτων τους"

Παράγοντες φιλικοί προς τον εγκέφαλο ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος εργασίας:
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Διακοσμήστε τον δικό σας χώρο εργασίας ή γραφείο. Είναι πιο ευχάριστο να βρίσκεσαι σε ένα
εξατομικευμένο χώρο



Προσφέρετε στον εαυτό σας οπτικούς στόχους για επίδειξη. «Μια εικόνα χίλιες λέξεις». Οι
περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι η προσθήκη ενός οπτικού ερεθίσματος σε πληροφορίες αυξάνει
τη διατήρηση από το 10% στο 65%. Ο εγκέφαλος έχει δημιουργηθεί για οπτικές αναπαραστάσεις και
τα μάτια μπορούν να εκπαιδευτούν για να δουν τι είναι σημαντικό.



Χρησιμοποιήστε παραγωγικούς χρωματικούς συνδυασμούς στο δωμάτιο.
Πολλές μελέτες
υποδεικνύουν ότι το χρώμα επηρεάζει τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά, τη διάθεση και τα
συναισθήματα. Μερικοί προτείνουν ότι βάφοντας με γαλάζιο χρώμα αίθουσες αναμονής παρέχεται
το αίσθημα της αξιοπιστίας, και είναι μια καλή ιδέα. Ορισμένες επιχειρήσεις επιλέγουν προσεκτικά
την ενδυμασία ανάλογα με το τι μπορούν να αντιληφθούν οι πελάτες από τα χρώματα.



Παρέχετε μουσική για κίνητρα. Η μουσική υπόκρουση βοηθά τους περισσότερους ανθρώπους να
αισθάνονται λιγότερο μόνοι και λιγότερο αγχωμένοι. Διαφορετικά είδη ή κτυπήματα μπορούν να
ενθαρρύνουν τη χαλάρωση, την ευδιάθετη ενεργητικότητα ή την παραγωγικότητα. Η μουσική σας
βοηθά επίσης να θυμάστε τις πληροφορίες σε μεγάλο βαθμό, επειδή επηρεάζει τα συναισθήματά
σας.



Παρέχετε έντονο φωτισμό και κατάλληλο φωτισμό για εργασία σε κλειστούς χώρους. Ο χαμηλός
φωτισμός αυξάνει την παραγωγή μελατονίνης, της χημικής ουσίας που σας κάνει νυσταγμένους.
Αυξάνει επίσης την πιθανότητα ατυχημάτων, την οπτική κόπωση και το άγχος. Μπορεί να θέλετε να
αποφύγετε φθορίζον φωτισμό, παρόλο που είναι φθηνότερος. Τα φθορίζοντα χρώματα αυξάνουν τα
επίπεδα των ορμονών του στρες, όπως η κορτιζόλη. Το φυσικό φως του ήλιου είναι το καλύτερο για
τη διάθεση, την ενέργεια και γενικά την καλή αίσθηση. Αν έχετε γραφεία χωρίς παράθυρα, δοκιμάστε
φωτισμό πλήρους φάσματος, που μιμείται το ηλιακό φως.



Να κάνετε συχνά διαλείμματα, να αφήνετε το χώρο εργασίας και να βλέπετε το φως της ημέρας και
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να μιλάτε με τους συνανθρώπους σας. Τέτοια διαλείμματα (κοινωνικά και κινητικά) βοηθούν τον
εγκέφαλο να ξεκουραστεί και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των γνωστικών διαδικασιών.


Προσφέρετε στον εαυτό σας χρόνο και ευκαιρία για παιχνίδι, άσκηση και αλληλεπίδραση. Η κίνηση
και η αλληλεπίδραση απελευθερώνουν χημικές ουσίες που βοηθούν στην εστίαση, τη συγκέντρωση
και το συναίσθημα σύνδεσης με τους άλλους.



Προσπαθήστε να εργαστείτε σε μικρές ομάδες, μην απομονώνεστε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.
Η απομόνωση μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Οι ομάδες παρέχουν συνομιλία, αλληλεπίδραση
και την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να λύσουν προβλήματα.

Στοιχεία δημιουργίας περιβάλλοντος συμβατού με τον εγκέφαλο:
Οι χώροι εργασίας που είναι φιλικοί προς τον εγκέφαλο είναι χώροι όπου οι άνθρωποι είναι σε θέση να
σκέφτονται καλύτερα και να παράγουν εξαιρετική δουλειά σε ζωντανά, υγιή περιβάλλοντα εργασίας.
Η φιλικότητα του εγκεφάλου περιλαμβάνει:
• Αρχές και πρακτικές καλής διαχείρισης.
• Αποτελεσματική ηγεσία.
• Οργάνωση της υγείας και της ευημερίας.
• Προσανατολισμό προς την αποστολή.
•Ανθρωπιά και σεβασμό.
Η οργάνωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που λαμβάνει υπόψη τις νευροβιολογικές συνθήκες των εργαζομένων,
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι 8 συνήθειες μπορούν να βελτιώσουν τις γνωστικές λειτουργίες και να αποτρέψουν
την εξάντληση, επαγγελματική εξουθένωση:
1.Φυσική δραστηριότητα.
2. Άνοιγμα στο βίωμα.
3. Περιέργεια και δημιουργικότητα.
4. Κοινωνικές Συνδέσεις.
5. Διαλογισμός.
6. Παιχνίδια εκπαίδευσης εγκεφάλου.
7. Επαρκής ύπνος.
8. Μείωση χρόνιου στρες.
Κοινωνική εκμάθηση σε εργασιακό περιβάλλον
Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης προτείνει ότι νέες συμπεριφορές μπορούν να αποκτηθούν με την
παρατήρηση και τη μίμηση άλλων. Δηλώνει ότι η μάθηση είναι μια γνωστική διαδικασία που λαμβάνει
χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και μπορεί να συμβεί μόνο μέσω παρατήρησης ή άμεσης διδασκαλίας,
ακόμη και αν δεν υπάρχει αναπαραγωγή της κινητήριας δύναμης ή εμπιστευτικής ενίσχυσης. Εκτός από
την παρατήρηση της συμπεριφοράς, η μάθηση πραγματοποιείται επίσης μέσω της παρατήρησης
επιβραβεύσεων και τιμωριών, μιας διαδικασίας γνωστής ως εμπιστευτική ενίσχυση. Αξίζει να σημειωθεί
ότι αυτός ο τύπος μάθησης είναι πολύ χαρακτηριστικός όχι μόνο για τα παιδιά και τους νέους αλλά και
για τους ενήλικες που δρουν στο εργασιακό περιβάλλον.

Εξάσκηση!
Προτείνετε στους συμμετέχοντες ασκήσεις που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν καλύτερα τις αρχές οικοδόμησης
ενός φιλικού προς τον εγκεφαλικό περιβάλλοντος εργασίας. Χρησιμοποιήστε τις ιδέες για δραστηριότητες:
- "Ανάλυση επαγγελματικών βιογραφιών "
- " Φιλικό προς τον εγκέφαλο περιβάλλον εργασίας και πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης"
- "Μάθηση φιλική προς τον εγκέφαλο στον εργασιακό χώρο"

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Κίνητρα σε εργασιακό περιβάλλον
Ο εργοδότης έχει μια ορισμένη ευθύνη για το κίνητρο και την ευημερία του εργατικού δυναμικού. Για να
λειτουργεί μια ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα, όλα τα μέλη πρέπει να δεσμεύονται πλήρως. Είναι
σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η πραγματική εμπλοκή θα σημαίνει διαφορετικά πράγματα στους
διαφορετικούς ανθρώπους και να κατανοήσουμε τι πραγματικά κινητοποιεί ένα άτομο. Σημαντικοί
παράγοντες κινητοποίησης και αποθάρρυνσης των ενηλίκων στην επαγγελματική ανάπτυξη:

Μη κίνητρα

Κίνητρα

1. Έλλειψη επαγγελματικού οράματος

1. Προκλητική και συναρπαστική εργασία

2. Εργασιακή ανασφάλεια

2. Έλεγχος εργασίας

3. Αίσθημα υποτίμησης

3. Αναγνώριση και ανταμοιβή για απόδοση

4. Έλλειψη ευκαιριών ανάπτυξης

4. Ευκαιρίες για ανάπτυξη

5. Αδύναμη ηγεσία

5. Αποτελεσματική, θετική διαχείριση

6. Σύγκρουση

6. Επικοινωνία

7. Μη ρεαλιστικός φόρτος εργασίας

7. Αντίκτυπος επιχείρησης

Εξάσκηση!
Προτείνετε στους συμμετέχοντες της κατάρτισης μια άσκηση στην οποία θα αναλύσουν παράγοντες
ενθάρρυνσης δημιουργίας κινήτρων ή αποθάρρυνσης στον δικό τους χώρο εργασίας. Χρησιμοποιήστε την
ιδέα για δραστηριότητα:
- "Παράγοντες κινήτρου σε περιβάλλον εργασίας"
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Μαθησιακά αποτελέσματα ενότητας 4
Στο πλαίσιο των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες μπορούν:
• Να προσδιορίζουν τους παράγοντες διάφορων φυσιολογικών μηχανισμών που βοηθούν στο να διατηρήσουν
τον εγκέφαλο υγιή, έξυπνο και ευέλικτο.
• Να διακρίνουν διαφορετικές συνήθειες που μπορούν να αποτρέψουν την επαγγελματική εξουθένωση από
νευροβιολογική άποψη.
• Να περιγράφουν τη σημασία της κοινωνικής μάθησης στο πλαίσιο της γνώσης του ανθρώπινου εγκεφάλου
σχετικά με τη λειτουργία
Στο πλαίσιο των δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες μπορούν:
• Να αναλύουν παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας που επηρεάζουν την
αποτελεσματικότητα των γνωστικών διαδικασιών.
• Να δίνουν παραδείγματα τεχνικών εκπαίδευσης εγκεφάλου που βελτιώνουν την παραγωγικότητα των
γνωστικών δραστηριοτήτων των ενηλίκων και τις θέτουν σε χρήση στο πλαίσιο του επαγγελματικού
περιβάλλοντος.
• Να κατανοούν τι πραγματικά οδηγεί το κίνητρο ενός ατόμου να εργαστεί.
Στο πλαίσιο των στάσεων που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες μπορούν:
• Να είναι ενήμεροι για το πώς πρέπει να δημιουργηθούν επαγγελματικά περιβάλλοντα συμβατά με τον
εγκέφαλο.
• Να καθορίζουν τις πιο αποφασιστικές διαδικασίες μάθησης που υπάρχουν στο χώρο εργασίας.
• Να μάθουν πως να αναλύουν το εργασιακό περιβάλλον από την άποψη των παραγόντων της
κινητοποίησης και της αποθάρρυνσης όσον αφορά στην επαγγελματική πρόοδο από την οπτική γωνία των
λειτουργιών του εγκεφάλου.
•

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Προτάσεις για δραστηριότητες
Φιλικό προς τον εγκέφαλο περιβάλλον εργασίας και πρόληψη της
επαγγελματικής εξουθένωσης
• Αναστοχασμός με βάση το υλικό που μελετάται
• Γνωριμία με τις τεχνικές πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης

Εκπαιδευτικ
οί στόχοι
Διάρκεια

20-30 λεπτά

Υλικά

 Στυλό
 χαρτί

Ροή εργασιών

1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στους συμμετέχοντες βασικές πληροφορίες που
τις εισάγουν στην δραστηριότητα: Όταν αρχίζει να εμφανίζεται η
επαγγελματική εξουθένωση, πολλοί άνθρωποι επικεντρώνονται σε
βραχυπρόθεσμες λύσεις όπως η λήψη διακοπών. Ενώ αυτό μπορεί σίγουρα να
βοηθήσει, η ανακούφιση είναι συχνά προσωρινή. Πρέπει να επικεντρωθούν σε
στρατηγικές που θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα δημιουργήσουν
διαρκείς αλλαγές. Ας δούμε συγκεκριμένες στρατηγικές που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να αποφύγετε την επαγγελματική εξουθένωση:
Εργασία με σκοπό
Κοιτάξτε με μια βαθύτερη ματιά αναστοχασμού το τι κάνετε κάθε μέρα, πώς η
εργασία σας κάνει τη ζωή καλύτερη για τους άλλους ανθρώπους; Πώς θα
μπορούσατε να προσθέσετε περισσότερη σημασία σε αυτό που κάνετε κάθε
μέρα; Αναπτύξτε μια στρατηγική σταδιοδρομίας!
Κάντε μια ανάλυση της εργασίας
Κάντε μια ανάλυση εργασίας! Κάντε μία λίστα! Καθορίστε τι προσδοκάτε και τι
περιμένετε από την εργασία σας. Αυτό το εργαλείο θα σας βοηθήσει να
προσδιορίσετε τι είναι πραγματικά σημαντικό στο ρόλο σας, ώστε να μπορείτε
να αποκόψετε ή να μεταβιβάσετε καθήκοντα που δεν είναι τόσο σημαντικά.
Πάρτε τον έλεγχο
Βρείτε τρόπους για να δημιουργήσετε μεγαλύτερη αυτονομία στο ρόλο σας!
Καθορίστε για τον εαυτό σας πώς θα μπορούσατε να έχετε περισσότερο έλεγχο
των καθηκόντων, των έργων ή των προθεσμιών σας!
Μάθετε να διαχειρίζεστε το στρες
Όταν δεν αντιμετωπιστεί καλά το βραχυπρόθεσμο άγχος μπορεί να συμβάλει
στην επαγγελματική εξουθένωση. Διαχειριστείτε τον τρόπο που σκέφτεστε
παρακολουθώντας τις σκέψεις σας και εφαρμόζοντας θετική σκέψη!
Δημιουργήστε μια λίστα εμπνευσμένοι από καλά πράγματα που σας συνέβησαν
στο χώρο εργασίας σας! (Τουλάχιστον 10).
2. Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα θα
πρέπει να συζητήσει 2 θέματα:
• Πώς μπορούν αυτές οι τεχνικές να χρησιμοποιηθούν στο έργο ενός
εκπαιδευτικού / εκπαιδευτή ενηλίκων;
• Ποιες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ενήλικες από
μειονεκτούσες ομάδες;
3. Στη συζήτηση, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ανατρέξουν στη δική τους
επαγγελματική εμπειρία και στην εργασιακή εμπειρία με τους ενήλικες που
απειλούνται με αποκλεισμό. Η συζήτηση σε ομάδες πρέπει να διαρκέσει 10-15
λεπτά. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας παρουσιάζει τα
συμπεράσματα στην ολομέλεια.

Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτής ξεκινά μια συζήτηση σχετικά με τη σημασία της ευαισθησίας
προς την κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση του ενήλικα
εκπαιδευόμενου.

Πηγές αναφοράς
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Παράγοντες κινήτρου σε εργασιακό περιβάλλον
Εκπαιδευτικοί στόχοι

• Ανάλυση των συνθηκών εργασίας του εκπαιδευτή ενηλίκων

Διάρκεια

30 λεπτά

Υλικά

• Χαρτί
• Μαρκαδόροι

Ροή εργασιών

1.Ο εκπαιδευτής εξηγεί την πορεία της δραστηριότητας .
2 Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 ομάδες εργασίας.
Η αποστολή κάθε ομάδας είναι να αναλύσει το εργασιακό περιβάλλον του
εκπαιδευτή ενηλίκων όσον αφορά στους παρακινητικούς και αποθαρρυντικούς
παράγοντες.
•Ποιοι παρακινητικοί και αποθαρρυντικοί παράγοντες υπάρχουν στο περιβάλλον
εργασίας
σας;
•Ποιους αποθαρρυντικούς παράγοντες θα μπορούσατε να αλλάξετε;
• Ποιοι παρακινητικοί παράγοντες λείπουν από την καθημερινή σας ρουτίνα;
Η ομάδα με αριθ. 1 αναλύει παράγοντες που σχετίζονται με το σύστημα εργασίας
του εκπαιδευτικού (συνθήκες εργασίας, χρόνος εργασίας, μισθός, οφέλη).
Η ομάδα με αριθ.2 αναλύει παράγοντες που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές
σχέσεις (σχέσεις με μαθητές και συναδέλφους, κοινωνική θέση του επαγγέλματος του
εκπαιδευτικού).
Η ομάδα με αριθ. 3 αναλύει παράγοντες που σχετίζονται με την προσωπική
ανάπτυξη (ευκαιρία για επέκταση της γνώσης, ανάπτυξη ενδιαφερόντων, συμμετοχή
σε εκπαιδεύσεις).
3. Η εργασία σε ομάδες διαρκεί 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της κάθε
ομάδας παρουσιάζει τα συμπεράσματα στην ολομέλεια.

Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτής προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μια λίστα
επιθυμιών για τον Άγιο Βασίλη των εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να υποβάλουν οποιεσδήποτε ιδέες που θα κάνουν το έργο τους πιο
ενδιαφέρον και πιο ελκυστικό για αυτούς. Οι πρόθυμοι συμμετέχοντες μπορούν να
συζητήσουν τη λίστα τους στην ομάδα

Πηγές αναφοράς

Προσωπική εργασία

Φιλική προς το περιβάλλον μάθηση στον εργασιακό χώρο
Εκπαιδευτικοί στόχοι

• Ανάλυση των συνθηκών εργασίας του εκπαιδευτή ενηλίκων

Διάρκεια

30 λεπτά

Υλικά

• χαρτί
• μαρκαδόροι

Ροή εργασιών
2.

1. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζεύγη. Ο εκπαιδευτής
δίνει οδηγίες.
Αναφερόμενοι στη δική σας επαγγελματική εμπειρία, δώστε
σε ένα συνεργάτη σας ένα παράδειγμα φιλικής προς τον

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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3.

Αξιολόγηση

εγκέφαλο μάθησης στο χώρο εργασίας:
• Μαθαίνω κάνοντας
• Μάθηση με την επίλυση προβλημάτων
• Μαθαίνοντας με την ανταλλαγή εμπειριών
• Μάθηση μέσω συνεργασίας
• Μάθηση από λάθη
• Μάθηση μέσω αναστοχασμού
Οι συμμετέχοντες σε ζευγάρια συγκρίνουν τις ιδέες και τις
εμπειρίες τους. Η εργασία σε ζευγάρια διαρκεί 10-15 λεπτά

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει τη δραστηριότητα ζητώντας από την
ομάδα παραδείγματα για συγκεκριμένα θέματα

.
Πηγές αναφοράς

προσωπική εργασία

Ανάλυση επαγγελματικών βιογραφιών

Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

• Ανάλυση των επαγγελματικών εμπειριών των συμμετεχόντων
• Μαθαίνοντας από την ανάλυση λαθών και επιτυχιών

Διάρκεια

45 λεπτά

Υλικά

• Χαρτί
• Μαρκαδόροι
• Υπολογιστής με πρόσβαση σε μια εφαρμογή για τη δημιουργία ιστοριών με πολυμέσα, π.χ
Pixton, Storybird, Comic Master ή τυπωμένα storyboards (Συνημμένο Νο 8)

Ροή εργασιών

1. Οι συμμετέχοντες εργάζονται μεμονωμένα στη δραστηριότητα.
2. Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι το καθήκον των συμμετεχόντων θα είναι να
δημιουργήσουν μια ιστορία για την επαγγελματική πορεία τους. Ένα τέτοιο σύντομο
ιστορικό πρέπει να αναφέρεται στη μεγαλύτερη επιτυχία ή το σημαντικό πρόβλημα το
οποίο έχουν αντιμετωπίσει στην εργασία.
3. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του εργαστηρίου,
μπορούν να εργαστούν σε
υπολογιστές, να προετοιμάσουν κόμικ ή ιστορίες με πολυμέσα χρησιμοποιώντας ένα
επιλεγμένο πρόγραμμα υπολογιστή. Μπορούν επίσης να εργαστούν χειροκίνητα
χρησιμοποιώντας τον storyboard (συνημμένο Νο 8) και μαρκαδόρους
4. Οι συμμετέχοντες έχουν 20 λεπτά για ατομική εργασία.
5. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι πιο πρόθυμοι μπορούν να
παρουσιάσουν τις ιστορίες τους στην ολομέλεια.

Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει τη δραστηριότητα ξεκινώντας μια συζήτηση σχετικά με:
• Πώς αξιολογούν οι συμμετέχοντες την αποτελεσματικότητα της μεθόδου της
αφήγησης στο πλαίσιο των υποθέσεων της νευροανδραγωγικής;
• Σε ποιες άλλες πτυχές της εργασίας με ενήλικους συμμετέχοντες μπορούμε να
εφαρμόσουμε τη μέθοδο της αφήγησης;
• Πώς μπορεί η ανάλυση της δικής του επαγγελματικής εμπειρίας να επηρεάσει τη
μάθηση ενηλίκων από ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού;

Πηγές αναφοράς
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Προσωπική εργασία

Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

SWOT ανάλυση των δικών τους επαγγελματικών δυνατοτήτων
Εκπαιδευτικ
οί στόχοι

• Ανάλυση των δικών του πλεονεκτημάτων και αδυναμιών στο πλαίσιο της αγοράς
εργασίας
• Παρουσίαση της σημασίας της αυτο-ανάλυσης ως μέρος της διαδικασίας μάθησης
ενηλίκων

Διάρκεια

20 λεπτά

Υλικά

• Φύλλο SWOT ανάλυσης (συνημμένο No 9)
• Στυλό

Ροή εργασιών

1. Οι συμμετέχοντες εργάζονται για τη δραστηριότητα ατομικά
2. Ο εκπαιδευτής εξηγεί τις αρχές της SWOT ανάλυσης και διανέμει τα φύλλα εργασίας
στους συμμετέχοντες (συνημμένο Νο 9).
3. Οι συμμετέχοντες αναλύουν τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας. Δείχνουν τα
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, τις ευκαιρίες και τις απειλές που σχετίζονται με
την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Έχουν 10-15 λεπτά για ανεξάρτητη εργασία.

Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει τη δραστηριότητα ξεκινώντας μια συζήτηση σχετικά με:
• Ποια είναι η σημασία της ορθής αξιολόγησης των δυνατοτήτων για επαγγελματική
ανάπτυξη;

• Πώς μπορεί ένας ενήλικος να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα μιας SWOT ανάλυσης
στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη μάθηση και την επαγγελματική
ανάπτυξη;
Πηγές αναφοράς

Προσωπική εργασία

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Συνημμένα
Συνημμένo Νο. 1 – Φύλλο εργασίας 1
Με βάση τις δικές σας διδακτικές εμπειρίες, έχετε χρησιμοποιήσει μια προσέγγιση η οποία (σύμφωνα με τις
γνώσεις που έχετε αποκτήσει) ήταν σύμφωνη με τις υποθέσεις της νευροανδραγωγκής;
Επιλέξτε ένα παράδειγμα από την παρακάτω λίστα και εξηγήστε:
Χρησιμοποιήσατε τη στρατηγική αυτή; Τι ελπίζατε να αποκτήσετε και γιατί;
Μπορείτε επίσης να δώσετε το δικό σας παράδειγμα, που δεν περιλαμβάνεται σε μια λίστα.
• Δίνετε εξηγήσεις ή παρουσιάζετε νέες πληροφορίες σε μικρά, ξεχωριστά βήματα. Όταν δίνετε οδηγίες στην
τάξη, κάνετε μια παύση ανάμεσα σε κάθε βήμα ώστε ο μαθητής να μπορεί να διεκπεραιώσει τη διαδικασία στο
μυαλό του.
• Παρέχετε «γνωστική σκαλωσιά» ή «πλαίσιο στηρίγματος» όταν διδάσκετε κάτι δύσκολο.
• Παρέχετε οπτική επαφή, γραπτές οδηγίες, καθώς και προφορικές οδηγίες.
• Χρησιμοποιείτε διαφοροποιημένες οδηγίες για να βελτιώσετε την επιτυχημένη μάθηση νέου περιεχομένου.
• Μειώνετε το ποσό της απαιτούμενης ανάγνωσης.
• Δηλώνετε το στόχο, συνδέοντάς τον με προηγούμενες εμπειρίες.
• Κρεμάτε λέξεις από το ταβάνι κατά τη διάρκεια της μελέτης ή τις τοποθετείτε στον πίνακα ως σταθερά οπτικά
σημάδια.
• Ζητάτε ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους.
• Άλλο _________________________________________________
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Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

Συνημμένο Νο. 2 – Φύλλο εργασίας 2

Για να μειώσετε το γνωστικό φορτίο ενώ ένας ενήλικας βρίσκεται στη διαδικασία μάθησης, μπορείτε να
παρέχετε βοήθεια για την εξωτερική μνήμη. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές προτάσεις, ελέγξτε με
(√) εάν συμφωνείτε ή όχι.

Σωστό

Λάθος

Τα σύμβολα (κόκκινα φανάρια, δάχτυλα δείξης, οδικά σήματα κλπ.) μπορούν
να κωδικοποιήσουν αρκετά σύνθετα μηνύματα γρήγορα και αποτελεσματικά

Η δημιουργία λιστών ελέγχου διευκολύνει την εκτέλεση σύνθετων
εκπαιδευτικών εργασιών
Παροχή εξάσκησης χρησιμοποιώντας:
•
Ξεκίνημα ιστορίας
•
Ιστορίες ανοιχτού τύπου
•
Προφορικές απαντήσεις
Ο εκπαιδευόμενος σημειώνει και χρησιμοποιεί έγχρωμους μαρκαδόρους για
υπογράμμιση
Χρησιμοποιήστε αρνητικές, δυσάρεστες εικόνες. Ο εγκέφαλός σας συχνά
αποκλείει ευχάριστες

Χρησιμοποιήστε όλες τις αισθήσεις σας για να κωδικοποιήσετε πληροφορίες ή
να διακοσμίσετε μια εικόνα.
Θυμηθείτε ότι το μνημονικό σας μπορεί να περιέχει ήχους, μυρωδιές, γεύσεις,
αφή, κινήσεις και συναισθήματα, καθώς και εικόνες.

Μην παραφουσκώνετε το μέγεθος των σημαντικών τμημάτων της εικόνας.
Μην χρησιμοποιείτε το χιούμορ! Αστεία ή περίεργα πράγματα δεν είναι εύκολο
να θυμόμαστε περισσότερο από τα κανονικά.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Συνημμένο Νο. 3 –Φύλλο εργασίας 3
Σε αυτό το φύλλο εργασίας βρίσκετε γρίφους για να ασκήσετε την προσοχή σας, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και
την ικανότητα να κρατάτε πληροφορίες στο μυαλό σας ενώ εργάζεστε στην ολοκλήρωση και την επεξεργασία.
Δοκιμάστε τις ασκήσεις και αξιολογήστε τον εαυτό σας ή την ομάδα, ανεξάρτητα αν ήταν δύσκολο να κάνετε τις
ασκήσεις και πόσο χρόνο σας πήρε.

Δεν επιτρέπεται να κρατάτε σημειώσεις κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.
1.Κάντε λίστα με τις ημέρες της εβδομάδας προς τα πίσω, μετά από αυτή τη λίστα, τις ημέρες
με αλφαβητική σειρά. (Όταν γνωρίζετε τις ημέρες σε άλλες γλώσσες προσπαθήστε να κάνετε το
ίδιο σε άλλη γλώσσα ...). Μην κρατάτε σημειώσεις!
2.Καταγράψτε τους μήνες του έτους με αλφαβητική σειρά.
3.Προσπαθήστε επίσης να πείτε τους μήνες προς τα πίσω, με αντίστροφη αλφαβητική σειρά.
4.Βρείτε το άθροισμα της ημερομηνίας γέννησής σας, μήνας/ ημέρα / έτος.
5.Κάντε το ίδιο με την ημερομηνία γέννησης του συντρόφου σας ή του καλύτερου φίλου σας.
6.Αναπτύξτε την άσκηση σε πέντε αντικείμενα, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσετε
διαφορετικά στοιχεία κάθε φορά.
7.Ρίξτε μια ματιά στο δικό σας κοντινό περιβάλλον και προσπαθήστε να βρείτε 5 κόκκινα
πράγματα που θα χωράνε στις τσέπες σας και 5 πράσινα αντικείμενα που είναι πολύ μεγάλα
για να χωράνε στις τσέπες σας
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Συνημμένο Νο. 4 –Φύλλο εργασίας 4
1. Είναι οι οριζόντιες γραμμές ευθείες ή στραβές;
2. Είναι τα τετράγωνα μέσα στα μπλε και κίτρινα τετράγωνα όλα το ίδιο χρώμα;
https://sharpbrains.com/blog/2010/10/27/test-your-brain-with-these-top-10-visual-illusions

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Συνημμένο Νο. 5
Απαντήσεις στα φύλλα εργασίας 4

Café Wall Illusion
Οι οριζόντιες γραμμές είναι ευθείες, παρόλο που δεν φαίνονται ευθείες. Σε αυτή την ψευδαίσθηση, τα
κατακόρυφα σχέδια ζιγκ-ζαγκ διαταράσσουν την οριζόντια αντίληψή μας.
Bezold effect
Τα μικρότερα τετράγωνα μέσα στα μπλε και κίτρινα τετράγωνα έχουν το ίδιο χρώμα. Φαίνονται διαφορετικά
(πορφυρό και πορτοκαλί) επειδή ένα χρώμα γίνεται αντιληπτό διαφορετικά ανάλογα με τη σχέση του με τα
παρακείμενα χρώματα (εδώ μπλε ή κίτρινο ανάλογα με την εξωτερικό τετράγωνο).
Η αντίληψη μπορεί να ερμηνεύσει τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι διαφορετικές σας αισθήσεις
από το περιβάλλον σας. Αυτή η ικανότητα ερμηνείας πληροφοριών εξαρτάται από συγκεκριμένες γνωστικές
διαδικασίες και προηγούμενες γνώσεις. Η οπτική αντίληψη ορίζεται ως η ικανότητα ερμηνείας των
πληροφοριών που λαμβάνουν τα μάτια μας. Το αποτέλεσμα αυτών των πληροφοριών που ερμηνεύονται και
λαμβάνονται από τον εγκέφαλο είναι αυτό που ονομάζεται «οπτική αντίληψη», «όραμα» ή «θέαμα». Η οπτική
αντίληψη είναι μια διαδικασία που αρχίζει στα μάτια μας:
• Φωτο-λήψη: Οι φωτεινές ακτίνες φτάνουν στους εκπαιδευομένους μας και ενεργοποιούν τα κύτταρα του
υποδοχέα στον αμφιβληστροειδή.
• Μετάδοση και βασική επεξεργασία:Τα σήματα που παράγονται από αυτά τα κύτταρα μεταδίδονται μέσω
του οπτικού νεύρου προς τον εγκέφαλο. Πρώτα διέρχεται από το οπτικό χίασμα, και στη συνέχεια μεταδίδεται
στον πυρήνα του θαλάμου.
• Τέλος, οι οπτικές πληροφορίες που λαμβάνουν τα μάτια μας αποστέλλονται στον οπτικό φλοιό στον ινιακό
λοβό.
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Συνημμένο Νο. 6 –Φύλλο εργασίας 6
1

Μελέτες
περίπτωσης

2

Πειραματική
μάθηση

3

Παιχνίδι ρόλων

A

B

Απομνημόνευση με μια δημιουργική μέθοδο, όπως η ερμηνεία των
γεγονότων σε ένα τραγούδι.
.
Μετακινούμενοι στο δωμάτιο οι εκπαιδευόμενοι μεταφέρουν
πληροφορίες που βλέπουν σχετικά με το τι σκέφτονται ή
αισθάνονται σε σχέση με τα εισερχόμενα ερεθίσματα
Υποστηρίζοντας τα άτομα και τις ομάδες να σκέφτονται σφαιρικά
και δημιουργικά, οι εννοιολογικοί χάρτες βοηθούν στην ανάλυση,
ταξινόμηση, αξιολόγηση, δημιουργία,
καταγραφή, δομή και
οπτικοποίηση σημαντικών ιδεών

C

Σχέδιο δράσης
και γραπτές
δραστηριότητες

D

Συμμετοχική τεχνική, προωθώντας τη συμμετοχή των
συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία, υποστηρίζοντας την
ανάπτυξη της συνεργασίας και τη συμβολή των εκπαιδευομένων
συλλέγοντας όλες τις ιδέες

5

Προσωπική μελέτη

E

Γνώση που αποκτάται από έναν εκπαιδευτή σε ένα τυπικό περιβάλλον

6

Διαλέξεις

F

Απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφέροντος μέσα από δική
τους έρευνα.

7

Ακουστικές
μέθοδοι

4

8

Κοινωνιομετρική ομάδα
εργασιών

9 Γυάλα ψαριών
(σχηματίζοντας ένα κύκλο
μέσα στον άλλο)
10 Εννοιολογικός
χάρτης

G
H
I
I
J

Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα, εμπειρία στην αντιμετώπιση
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής
σκέψης και λήψης αποφάσεων.
Ενθαρρύνει την ευρύτητα πνεύματος των εκπαιδευομένων,
επιτρέπει να προβληματιστούν για τις δικές τους εμπειρίες.
Εκφράζοντας τα βασικά σημεία των μαθησιακών επιτευγμάτων ή
επιθυμιών με δημιουργικό τρόπο από μια κίνηση ενός ατόμου ή της
ομάδας.
Δημιουργία εκδοχών καταστάσεων στις οποίες μπορούν να
δημιουργήσουν νέες συμπεριφορές και να δοκιμάσουν νέες
μορφές επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν και
να διορθώσουν λάθη σε ένα ασφαλές περιβάλλον,
προετοιμάζοντάς τους για να είναι πιο αποτελεσματικοί σε
πραγματικές καταστάσεις.

11

Ανοιχτός χώρος

K

12

Καταιγισμός ιδεών

L

Αντανακλώντας στην κατανόηση εννοιών, συνοψίζοντας
το περιεχόμενο με το γράψιμο.

Συνέντευξη
ειδικών

M

Εργαλείο επίλυσης προβλημάτων ή διαδικασία εμπλοκής ομότιμων

N

Η ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της ομάδας εργασίας
αντιπροσωπεύει μερικά ενδιαφέροντα μέσα στην μεγάλη
ομάδα και για την παρουσίαση των παρατηρήσεων από
τους ειδικούς (Δημιουργώντας έναν κύκλο μέσα σε ένα
κύκλο)

13
33
33
ε3
14
33
33
3ε
33
3

Κιναισθητική
μέθοδος
μάθησης

Μεταφορά εμπειρίας από ειδικούς συνεντευκτές στους
εκπαιδευόμενους, συγκεντρώνοντας πληροφορίες σχετικές με
τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Καλύπτει άμεσα ατομικές ή
ομαδικές ανάγκες κατάρτισης, αυξάνοντας αυτοκατευθυνόμενες δεξιότητες μάθησης, αναλυτική και κριτική
σκέψη, ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Συνημμένο Νο. 7
Μελέτες περίπτωσης

Πειραματική μάθηση

Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα, εμπειρία στην αντιμετώπιση
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής
σκέψης και λήψης αποφάσεων.
Ενθαρρύνει την ευρύτητα πνεύματος των εκπαιδευομένων, επιτρέπει να
προβληματιστούν για τις δικές τους εμπειρίες
Δημιουργία εκδοχών καταστάσεων στις οποίες μπορούν να
δημιουργήσουν νέες συμπεριφορές και να δοκιμάσουν νέες
μορφές επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν και να
διορθώσουν λάθη σε ένα ασφαλές περιβάλλον, προετοιμάζοντάς
τους για να είναι πιο αποτελεσματικοί σε πραγματικές
καταστάσεις.

Παιχνίδι ρόλων

Σχέδιο δράσης και
γραπτές
δραστηριότητες

Αντανακλώντας στην κατανόηση εννοιών, συνοψίζοντας το
περιεχόμενο με το γράψιμο.

Προσωπική μελέτη

Απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφέροντος μέσα από δική
τους έρευνα

Διαλέξεις

Γνώση που αποκτάται από έναν εκπαιδευτή σε ένα τυπικό περιβάλλον

Ακουστικές μέθοδοι

Απομνημόνευση με μια δημιουργική μέθοδο όπως η ερμηνεία των
γεγονότων σε ένα τραγούδι.

Κοινωνιομετρική ομάδα
εργασιών

Μετακινούμενοι στο δωμάτιο οι εκπαιδευόμενοι μεταφέρουν
πληροφορίες που βλέπουν σχετικά με το τι σκέφτονται ή
αισθάνονται σε σχέση με τα εισερχόμενα ερεθίσματα

Γυάλα ψαριών
(σχηματίζοντας ένα
κύκλο μέσα στον άλλο)

Εννοιολογικός χάρτης

Ανοιχτός χώρος

Η ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της ομάδας εργασίας
αντιπροσωπεύει μερικά ενδιαφέροντα μέσα στην μεγάλη ομάδα και
για την παρουσίαση των παρατηρήσεων από τους ειδικούς
(Δημιουργώντας έναν κύκλο μέσα σε ένα κύκλο).
Υποστηρίζοντας τα άτομα και τις ομάδες να σκέφτονται σφαιρικά
και δημιουργικά, οι εννοιολογικοί χάρτες βοηθούν στην ανάλυση,
ταξινόμηση, αξιολόγηση, δημιουργία, καταγραφή, δομή και
οπτικοποίηση σημαντικών ιδεών
Εργαλείο επίλυσης προβλημάτων ή διαδικασία εμπλοκής ομότιμων

Καταιγισμός ιδεών

Συνέντευξη ειδικών

Συμμετοχική τεχνική, προωθώντας τη συμμετοχή των μαθητών στη
μαθησιακή διαδικασία, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της
συνεργασίας και τη συμβολή των μαθητών συλλέγοντας όλες τις
ιδέες
Μεταφορά εμπειρίας από ειδικούς συνεντευκτές στους
εκπαιδευόμενους, συγκεντρώνοντας πληροφορίες σχετικές με τις
ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Καλύπτει άμεσα ατομικές ή ομαδικές ανάγκες κατάρτισης,
αυξάνοντας αυτο-κατευθυνόμενες δεξιότητες μάθησης, αναλυτική
και κριτική σκέψη, ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης και
παρατήρησης

Κιναισθητική μέθοδος
μάθησης
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Εκφράζοντας τα βασικά σημεία των μαθησιακών επιτευγμάτων ή
επιθυμιών με δημιουργικό τρόπο από μια κίνηση ενός ατόμου ή της
ομάδας

Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

Συνημμένο ΝΟ. 8

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

53

Συνημμένο ΝΟ. 9

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ)
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ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΕΜΠΟΔΙΑ)

Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [η ανακοίνωση]
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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