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Το παρόν έργο (2020-1-ES01-KA204-081923) έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στόχος του έργου RADIAL είναι να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των 
μειονεκτούντων ενηλίκων (μεταναστών, προσφύγων, εθνοτικών μειονοτήτων, 
υπηκόων τρίτων χωρών), παρέχοντας εξατομικευμένη κατάρτιση στην ανακύκλωση, 
την επαναχρησιμοποίηση και την επισκευή και προσφέροντας επίσης επιχειρηματική 
γνώση. Στο παρόν εγχειρίδιο, αναφερόμαστε στις βασικές ικανότητες και γνώσεις που 
πρέπει να συμπεριλάβει ένας εκπαιδευτής προκειμένου να παρέχει περιβαλλοντική 
κατάρτιση σε ενήλικες μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους.  

 

Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή «Εργαστήρια Ανακυκλωμένης Τέχνης» σκοπεύει να 
βοηθήσει τόσο τους έμπειρους όσο και τους μελλοντικούς εκπαιδευτές ενηλίκων να 
αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα θέματα της ανακύκλωσης, της 
επαναχρησιμοποίησης και της επισκευής, της συνύπαρξης, της Πράσινης Συμφωνίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της δημοκρατίας. Επιπλέον, προσφέρει συμβουλές 
για τον τρόπο εργασίας με ευάλωτες ομάδες και παρέχει νέες ιδέες για 
δραστηριότητες και εργαστήρια σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 

 

Η κύρια ομάδα στόχος, που απευθύνεται ειδικά, είναι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές 
που συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων. Σε 
κάθε κεφάλαιο υπάρχει ένα προτεινόμενο εύρος και μια αλληλουχία για τη χρήση της 
δραστηριότητας, αλλά οι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να συνδυάσουν 
και να συνταιριάξουν πηγές με βάση τις ανάγκες και το υπόβαθρο των 
μειονεκτούντων ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Η διάρκεια και το περιεχόμενο κάθε 
κεφαλαίου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το θέμα και περιλαμβάνει περισσότερες 
πρακτικές δραστηριότητες ή μεθοδολογικές συστάσεις για τους εκπαιδευτές ανάλογα 
με τη χρησιμότητά της - πάντα με πρόσθετες πηγές για την ενίσχυση των 
πληροφοριών και τη συλλογή ιδεών για την υλοποίηση του μαθήματος/κεφαλαίου. 
Το περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας την εμπειρία και το προφίλ 
καθενός από τους εταίρους σε κάθε θέμα, με αποτέλεσμα την ακόλουθη δομή: 

 

● Κεφάλαιο 1: Αξίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
● Κεφάλαιο 2: Μονοπάτι κατάρτισης για μειονεκτούντες ενήλικες 
● Κεφάλαιο 3: Ανακυκλωμένη μόδα 
● Κεφάλαιο 4: Επαναχρησιμοποίηση υλικών για τη δημιουργία τέχνης  
● Κεφάλαιο 5: Μοντέλο κυκλικής οικονομίας 
● Κεφάλαιο 6: Αξιολόγηση και πιστοποίηση CPD  

 

Το Εγχειρίδιο έχει δοκιμαστεί σε έξι διαφορετικές χώρες της ΕΕ προκειμένου να 
αξιολογηθεί η πρακτική και εκπαιδευτική χρήση των προσεγγίσεων που έχουν 
εγκριθεί και είναι διαθέσιμο σε έξι γλώσσες ώστε να διευκολύνει τη χρήση και τη 
δυνατότητα μεταφοράς του σε διαφορετικές ευρωπαϊκές περιοχές και χώρες, όπου οι 
Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (AEP) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το 
εφαρμόσουν στην καθημερινή τους πρακτική.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΞΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Συνολική διάρκεια: 2 ώρες  

Εισαγωγή:  

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να παρέχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων τις βασικές 

γνώσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που προάγουν την καλλιέργεια αξιών στον 

τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων εισάγονται στην έννοια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως 

επίσης και στη σημασία της στις μέρες μας, καθώς βιώνουμε μια παγκόσμια κλιματική 

κρίση. Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο εισάγει πολλές περιβαλλοντικές αξίες που αποτελούν 

τον πυρήνα του παγκόσμιου περιβαλλοντικού κινήματος σήμερα, όπως η ανακύκλωση, η 

επαναχρησιμοποίηση, η διαθεματικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η συνύπαρξη. Αυτές 

οι ιδέες θα προστατέψουν τους τελικούς δικαιούχους από την παγίδα της ανάπτυξης μιας 

ιδέας ψευδεπίγραφης οικολογικής ταυτότητας και θα λάβουν πραγματικά υπόψη ότι μια 

ιδέα που ανταποκρίνεται στους στόχους βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 

έχει ενεργό κοινωνικό ρόλο, να είναι ενημερωτική για το κοινό/την ομάδα-στόχο της και να 

προωθεί πραγματικά τη βιωσιμότητα μέσω της υπηρεσίας/προϊόντος της. Η πράσινη 

επιχειρηματικότητα θα λειτουργήσει ως βάση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών που 

έχουν ως πυρήνα τη βιωσιμότητα από τη δημιουργία της ιδέας/εγχειρήματος.  

 

Το κεφάλαιο θα παρουσιάσει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για τα Συστήματα 

Περιβαλλοντικής Αξίας (Environmental Value Systems - EVS) ώστε να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων να κατανοήσουν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους 

καθίσταται αντιληπτό το περιβάλλον από διαφορετικές σχολές σκέψης. Αυτό θα βοηθήσει 

τους εκπαιδευτές ενηλίκων να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευομένους τους σχετικά με το 

ποια ΣΠΕ ταιριάζουν καλύτερα στον χαρακτήρα, τις φιλοδοξίες και τις αξίες τους ή να 

επιλέξουν να υιοθετήσουν έναν συνδυασμό αυτών των διαφορετικών τρόπων εκτίμησης του 

περιβάλλοντος. 

 

Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει κυρίως στην παροχή θεωρητικής κατανόησης των βασικών 

περιβαλλοντικών εννοιών που είναι σχετικές στις μέρες μας, παρά σε διαδραστικές 

δραστηριότητες, προκειμένου να παράσχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων κάποιες βασικές 

γνώσεις προτού αρχίσουν να εφαρμόζουν τα προγράμματα κατάρτισης των άλλων 

κεφαλαίων, τα οποία θα είναι πιο διαδραστικά και πρακτικά για τους εκπαιδευόμενους. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

1. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων αναπτύσσουν ένα εξατομικευμένο Σχέδιο Μαθήματος 

παράλληλα με έναν Πίνακα Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για να καθορίσουν τους 

στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού του κεφαλαίου, καθώς και τις 

ικανότητες που επιθυμούν να καλλιεργήσουν.  

2. Παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις σε εκπαιδευτές ενηλίκων 
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σχετικά με τον καλύτερο τρόπο χρήσης αυτού του κεφαλαίου και του περιεχομένου 

του σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.  

3. Το περιεχόμενο του κεφαλαίου προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες, στους 

περιορισμούς και στο περιβάλλον κατάρτισης των εκπαιδευτών και των 

εκπαιδευόμενων.  

Απαραίτητα υλικά: 

Υπολογιστής για το αρχείο της παρουσίασης, προβολέας, χαρτόνια από τα απορρίμματα 

ώστε να μην καταλήξουν στη χωματερή, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για σημειώσεις. 

Μαρκαδόροι, και πολύχρωμα περιοδικά/φυλλάδια που θα πετάγονταν στα σκουπίδια. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 

1.1 Αξίες 

Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

(Environmental 

Values Educatin - 

EVE) 

● Βασικές γνώσεις για 

το τι αντιπροσωπεύει 

η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση.  

 

● Βασική κατανόηση 

του τι είναι οι αξίες 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης (EVE).  

 

● Βασική κατανόηση 

της αξίας της 

(περιβαλλοντικής, 

κοινωνικής και 

έμφυλης) 

δικαιοσύνης στο 

πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. 

 

● Βασική κατανόηση 

της αξίας της 

κυκλικής οικονομίας. 

 

● Βασική κατανόηση 

της αξίας του 

διαθεματικού 

περιβαλλοντισμού 

στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. 

 

● Βασική κατανόηση 

της έννοιας της 

ανακύκλωσης στο 

● Προσδιορισμός 

των βασικών 

στοιχείων της 

Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης.  

 

● Προσδιορισμός 

των EVE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Αναγνώριση 

της σημασίας 

της 

Περιβαλλοντική

ς Εκπαίδευσης 

και των στόχων 

της.  

 

● Αναγνώριση 

της 

χρησιμότητας 

και της 

σημασίας των 

EVE στην 

επίσημη, 

ανεπίσημη και 

άτυπη 

εκπαίδευση 

στις μέρες μας. 
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πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. 

 

● Βασική κατανόηση 

της έννοιας του 

επαναπροσδιορισμο

ύ ενός αντικειμένου 

στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. 

 

● Βασική κατανόηση 

της έννοιας της 

επαναχρησιμοποίησ

ης στην 

περιβαλλοντική 

εκπαίδευση. 

 

 

  

1.2 Σύστημα 

Περιβαλλοντικής 

Αξίας 

(Environmental 

Value System - 

EVS) 

● Βασική κατανόηση 

του τι είναι ένα ΣΠΕ1.  

 

● Βασικές γνώσεις του 

Οικοκεντρικού ΣΠΕ.  

 

● Βασικές γνώσεις του 

Ανθρωποκεντρικού 

ΣΠΕ. 

 

● Βασικές γνώσεις του 

Τεχνοκεντρικού ΣΠΕ.  

 

● Βασική κατανόηση 

ότι τα ΣΠΕ 

αλληλεπικαλύπτονται 

στις καθημερινές 

περιβαλλοντικές 

προσεγγίσεις μας 

μέσα από την 

εισήγηση λύσεων σε 

ένα περιβαλλοντικό 

ζήτημα (π.χ. Μια 

βιομηχανική περιοχή 

μολύνει ένα κοντινό 

● Προσδιορισμός 

και παραδείγματα 

συστημάτων 

αξιών.  

 

● Εξοπλισμός των 

εκπαιδευτών με 

βασικές γνώσεις 

σχετικά με το ΣΠΕ.  

 

● Διαφοροποίηση 

εισροών, 

διεργασιών και 

εκροών ως μέρος 

ενός ΣΠ.  

 

● Προσδιορισμός 

των βασικών 

χαρακτηριστικών 

του Οικοκεντρικού 

συστήματος (φύση 

και οικολογία στο 

επίκεντρο 

βιοδικαιώματα 

λιγότερος υλισμός 

● Αναγνώριση 

της σχέσης 

μεταξύ των 

αξιών και της 

ηθικής και της 

παρουσίας 

τους στη ζωή 

μας σε 

διαφορετικά 

πλαίσια που 

κατευθύνουν 

ουσιαστικά τη 

συμπεριφορά 

μας.  

 

● Προθυμία των 

εκπαιδευτικών 

να διαδώσουν 

τη σημασία των 

ΣΠΕ.  

 

● Αναγνώριση 

της σημασίας 

της 

δυνατότητας 

 
1 http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-

systems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing

%20these%20inputs.  

http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-systems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing%20these%20inputs
http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-systems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing%20these%20inputs
http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-systems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing%20these%20inputs
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ποτάμι).  

 

αυτοσυγκράτηση 

της απάνθρωπης 

συμπεριφοράς 

οικονομική 

ανάπτυξη έναντι 

της προστασίας 

του 

περιβάλλοντος).  

 

● Προσδιορισμός 

των βασικών 

χαρακτηριστικών 

των οπαδών της 

Βαθιάς 

Οικολογίας: 

προτεραιότητα 

στη φύση, το 

σύστημα της γης, 

εξ ολοκλήρου 

αλλαγή 

συμπεριφοράς.  

 

● Προσδιορισμός 

των βασικών 

χαρακτηριστικών 

του 

Ανθρωποκεντρικο

ύ συστήματος: ο 

άνθρωπος μπορεί 

να διαχειριστεί 

όλα τα ζητήματα 

που προκύπτουν 

προστασία των 

χρήσιμων ειδών, 

φόροι και 

κανονισμοί.  

 

● Προσδιορισμός 

των βασικών 

χαρακτηριστικών 

του 

Τεχνοκεντρικού 

ΣΠΕ (επίλυση 

προβλημάτων 

αυξάνοντας το 

βιοτικό επίπεδο, η 

βελτιωμένη 

αποσαφήνισης 

της διαδικασίας 

ανάπτυξης ενός 

προσωπικού 

ΣΠΕ.  

 

 

● Αναγνώριση 

των οφελών και 

των 

περιορισμών 

του 

οικοκεντρικού 

ΣΠΕ.  

 

● Αναγνώριση 

των οφελών και 

των 

περιορισμών 

του 

ανθρωποκεντρι

κού ΣΠΕ.  

 

● Αναγνώριση 

των οφελών και 

των 

περιορισμών 

του 

τεχνοκεντρικού 

ΣΠΕ.  

 

● Αναγνώριση 

των οφελών και 

των 

περιορισμών 

του κάθε ΣΠΕ 

και πώς 

μπορούν να 

αλληλεπικαλύπ

τονται στις 

προσπάθειές 

κάποιου να 

αναπτύξει το 

δικό του ΣΠΕ.  

 

● Αναγνώριση ότι 

τα διαφορετικά 
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τεχνολογία θα θα 

σώσει τη γη).  

 

● Προσδιορισμός 

των βασικών 

χαρακτηριστικών 

των οπαδών του 

Ανθρωποκεντρικο

ύ συτήματος (η γη 

δεν έχει 

περιορισμό σε ό,τι 

μπορεί να μας 

προσφέρει 

κάνουμε ό,τι 

πρέπει να κάνουμε 

και 

αντιμετωπίζουμε 

κατόπιν ό,τι 

προβλήματα 

προκύψουν). 

 

● Ικανότητα κάποιου 

να αναπτύξει το 

δικό του ΣΠΕ και 

να μπορεί να 

επιχειρηματολογή

σει για αυτό.  

ΣΠΕ συνδέονται 

με 

διαφορετικές 

αντιλήψεις για 

τη φύση – 

ανθρώπινες 

σχέσεις και 

αλληλεπιδράσε

ις. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

● Δημιουργία βασικών γνώσεων σχετικά με τις Αξίες της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. 

● Παροχή εργαλείων στους εκπαιδευόμενους που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν 

το δικό τους Σύστημα Περιβαλλοντικής Αξίας. 

● Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και της συμβολής των εκπαιδευόμενων κατά 

τη διάρκεια των εργαστηρίων.  

● Συζήτηση των υπαρχόντων παγκόσμιων και τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων.  

● Εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στην έννοια της Πράσινης Επιχειρηματικότητας.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; 
 «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στα άτομα να 
εξερευνούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να συμμετέχουν στην επίλυση των προβλημάτων 
και να αναλαμβάνουν δράση για τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα 
αναπτύσσουν μια βαθύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και έχουν τις 
δεξιότητες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και υπεύθυνες αποφάσεις». 

-US Environmental Protection Agency 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 
«Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η διαδικασία της αναγνώρισης των αξιών και της 
αποσαφήνισης των εννοιών προκειμένου να αναπτυχθούν οι δεξιότητες και οι 
συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων, του πολιτισμού τους και του βιολογικού και 
φυσικού περιβάλλοντος». 

- W. Scott & C. Oulton  
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; 
 «Η περιβαλλοντική δικαιοσύνη είναι η δίκαιη μεταχείριση και η ουσιαστική συμμετοχή 
όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή εισοδήματος, σε 
σχέση με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή των περιβαλλοντικών νόμων, των 
κανονισμών και των πολιτικών. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί όταν όλοι απολαμβάνουν: 
- Τον ίδιο βαθμό προστασίας από τους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κινδύνους. 
- Ίση πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον 
στο οποίο μπορούμε να ζούμε, να μαθαίνουμε και να εργαζόμαστε.» 

-US Environmental Protection Agency 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΜΟΣ; 
 «Ο διαθεματικός περιβαλλοντισμός είναι μια περιεκτική μορφή περιβαλλοντισμού που 
υποστηρίζει την προστασία όλων των ανθρώπων και του πλανήτη. […] Ο διαθεματικός 
περιβαλλοντισμός προσδιορίζει τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται οι αδικίες που 
στοχεύουν τις κοινότητες της πρώτης γραμμής και τη γη. Οι συζητήσεις εντός 
περιβαλλοντικών χώρων δεν μπορούν να ελαχιστοποιήσουν ή να αγνοήσουν τις αδικίες που 
στοχεύουν τις ευάλωτες κοινότητες και τα φυσικά οικοσυστήματα, αλλά αντίθετα να 
υποδηλώνουν τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικές ανισότητες επηρεάζουν την 
αντίληψή μας για τον περιβαλλοντισμό, ανεξάρτητα από το πόσο δυσδιάκριτες ή προφανείς 
είναι. Με αυτόν τον τρόπο, ο διαθεματικός περιβαλλοντισμός επιζητά δικαιοσύνη για τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη.» 

- https://www.intersectionalenvironmentalist.com/ 
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» 
-Άρνηση χρήσης  

-Μείωση 

-Ανακύκλωση 

-Επιδιόρθωση 

-Επαναχρησιμοποίηση 

-Επαναπροσδιορισμός αντικειμένου/ύλης 

 
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Η κυκλική οικονομία στοχεύει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της γραμμικής 
οικονομίας (παίρνω-φτιάχνω-πετώ) στην οποία ζούμε και αντ’ αυτού αφαιρεί την παραγωγή 
των απορριμμάτων και ελαχιστοποιεί την εκμετάλλευση των εξαντλήσιμων φυσικών πηγών 
από τη γραμμή παραγωγής. 
 
Μερικά από τα βασικά συστατικά μιας κυκλικής οικονομίας περιλαμβάνουν: 

-Τα υλικά ανακυκλώνονται διατηρώντας την υψηλή τους αξία. 

https://www.intersectionalenvironmentalist.com/
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-Η ενέργεια βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση ανανεώσιμων πηγών (ηλιακή, αιολική κ.λπ.). 

-Διατήρηση της βιοποικιλότητας σε αρμονία με όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

 
2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ; 
Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Αξίας (ΣΠΕ) είναι ένα σύνολο παραδειγμάτων και αρχών που 
ενημερώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα και οι κοινωνίες βλέπουν και αξιολογούν τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. κλιματική αλλαγή, αποψίλωση δασών κ.λπ.). Τα ΣΠΕ είναι το 
αποτέλεσμα πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών πλαισίων και παραγόντων.  
 
Τα ΣΠΕ που υιοθετούν τα άτομα είναι ρευστά και ανοιχτά σε αλλαγές με βάση τις εισροές 
(εκπαίδευση, μέσα μαζικής ενημέρωσης, θρησκεία) που υποβάλλονται σε μια διαδικασία 
(μάθηση, λήψη αποφάσεων, απόρριψη, αποδοχή) για τον καθορισμό των εκροών με τη 
μορφή δράσεων, προοπτικών.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθένα από τα ΣΠΕ που παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες έχει ένα εύρος 
και ακραίες προσεγγίσεις ανάμεσα στις διαβαθμίσεις του με έντονες διαφοροποιήσεις 
σχετικά με το πώς καθίσταται αντιληπτή η σχέση ανθρώπου-φύσης. 
 
ΟΙΚΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΠΕ 
Το Οικοκεντρικό ΣΠΕ έχει τη φύση και την οικολογία στον πυρήνα του, καθώς 
αντιλαμβάνεται τον φυσικό κόσμο ως ολόκληρη οντότητα και δίνει έμφαση στην υιοθέτηση 
μιας λιγότερο υλιστικής προσέγγισης στη ζωή. Αυτό το ΣΠΕ θέτει στην πρώτη γραμμή τη 
σημασία της εκπαίδευσης και προωθεί την αυτοσυγκράτηση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, 
ενώ υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι – ως ένα από τα πολλά είδη στη γη – θα πρέπει να 
περιορίσουν τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και τις πηγές πρώτης ύλης και ενέργειας. 
Δίνει προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος από τη συνεχή οικονομική 
ανάπτυξη. 
 
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΠΕ 
Το Τεχνοκρατικό ΣΠΕ υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι - μέσω της χρήσης της τεχνολογίας - θα 
είναι πάντα σε θέση να αντιμετωπίζουν τα αυξανόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα, ακόμη και 
αν οι πηγές της γης ωθούνται στα όριά τους. Αυτή η σχολή σκέψης εστιάζει στη χρήση της 
τεχνολογίας για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΠΕ 
Το Ανθρωποκεντρικό ΣΠΕ είναι ένας συνδυασμός των άλλων δύο. Θέτει στο επίκεντρό του 
τους ανθρώπους που θεωρούνται το κυρίαρχο είδος στον πλανήτη. Σύμφωνα με αυτό, οι 
άνθρωποι μπορούν να διαχειρίζονται το περιβάλλον κατά την κρίση τους για να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Γράψτε σε ένα χαρτί πώς νιώθετε για το περιβάλλον (συναισθήματα, δράσεις που διεξάγετε 

επί του παρόντος, τι θέλετε τελικά να επιτύχετε). (πριν ξεκινήσει η παρουσίαση). 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

Περιγράψτε διάφορες δράσεις για την επίλυση/βελτίωση του ζητήματος της συζήτησης. 

Συνδέστε κάθε δράση με τα διάφορα Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξίας που καλύπτονται 

στην ενότητα 1.2.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 

Πραγματοποιήστε ομαδική πεζοπορία σε ένα κοντινό μονοπάτι στη φύση για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Εισαγωγή 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν, παρέχουμε ορισμένες βασικές και μεθοδολογικές ιδέες για 

την κατάρτιση που απευθύνεται σε «μειονεκτούντα» άτομα, χρησιμοποιώντας έναν ευρύ 

ορισμό του όρου, ο οποίος στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιορίζεται, με βάση τη 

συγκεκριμένη σύνθεση της ομάδας. 

Η ιδέα ότι η καταφυγή σε «ειδικούς» ικανούς να μεταδώσουν τη γνώση αρκεί για την 

οργάνωση και τη διεξαγωγή ενός προγράμματος μαθημάτων κατάρτισης δεν είναι μόνο 

πολύ απλοϊκή, αλλά και ιδιαίτερα ανεπαρκής όταν πρόκειται για «μειονεκτούντες» 

εκπαιδευόμενους. 

Μια άλλη πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι, λόγω του πολιτιστικού επιπέδου 

και/ή των ψυχολογικών τους δυσκολιών, αυτοί οι τύποι εκπαιδευόμενων δεν 

χρησιμοποιούν συχνά ή δεν βρίσκουν εύκολη τη χρήση της υποθετικής-επαγωγικής σκέψης. 

Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη και 

λειτουργική. 

Στόχος του κεφαλαίου είναι να προσφέρει κάποιες μεθοδολογικές ιδέες για τη γένεση και 

την υλοποίηση προγραμμάτων μαθημάτων κατάρτισης για «μειονεκτούντες» στόχους. 

Απαραίτητα εργαλεία: 

● Αρκετά μεγάλος χώρος ώστε να επιτρέπει πρακτικές ασκήσεις 

● Ημερήσιο ημερολόγιο 

● Πιστοποιητικό παρακολούθησης 

● Αξιολόγηση εργαστηρίου 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 

● Στοιχεία 

Παιδαγωγικής 

 

● Μεθοδολογίες για 

την Ανάλυση 

Ικανοτήτων 

 

 

● Δυναμική των 

μαθησιακών 

ομάδων 

 

● Μεθοδολογίες 

Κατάρτισης 

 

● Λειτουργία τεχνικών 

ενεργητικής ακρόασης 

 

● Χρήση μεθοδολογιών για 

τον σχεδιασμό της 

κατάρτισης 

 

● Εφαρμογή μεθοδολογιών 

αξιολόγησης των αναγκών 

κατάρτισης 

 

● Εφαρμογή τεχνικών για την 

αξιολόγηση των απαιτήσεων 

 

● Χρήση εργαλείων για την 

● Διενέργεια ανάλυσης 

εκπαιδευτικών αναγκών 

 

● Σχεδιασμός παρέμβασης 

κατάρτισης 

 

● Προετοιμασία 

μεθοδολογικών εργαλείων 

και οργανωτικών 

βοηθημάτων για κατάρτιση 

 

● Καθοδήγηση των 

εκπαιδευόμενων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 

κατάρτισης 
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● Μέθοδοι 

Αξιολόγησης και 

Προγράμματα 

Μαθημάτων 

Κατάρτισης 

 

● Μέθοδοι 

Αξιολόγησης 

Δυνατοτήτων και 

Επιδόσεων 

 

 

ανάλυση των κενών στις 

ικανότητες 

 

● Χρήση μεθοδολογιών για τη 

σύνταξη εκπαιδευτικού 

περιεχομένου 

 

● Χρήση τεχνικών 

προγραμματισμού 

κατάρτισης 

 

● Χρήση τεχνικών 

προγραμματισμού 

δραστηριοτήτων 

 

● Χρήση τεχνικών 

παρακολούθησης 

δραστηριοτήτων 

 

● Εφαρμογή τεχνικών 

αξιολόγησης 

δραστηριοτήτων 

 

● Χρήση τεχνικών δικτύωσης 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στην κατάρτιση των μειονεκτούντων ατόμων προτιμώνται ενεργητικές και καινοτόμες 

μέθοδοι κατάρτισης. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η μάθηση μέσω περισσότερο βιωματικών 

και συμβολικών παρά μέσω λεκτικών τρόπων τα μαθήματα διά ζώσης αποτυπώνονται και 

είναι απλοποιημένα, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω μιας νέας επεξεργασίας που 

πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς (εννοιολογικοί χάρτες, βίντεο) και με 

αλληλεπιδράσεις ή ατομική βοήθεια. Η σταδιακή μορφή και η εξέλιξη της κατάρτισης είναι 

επίσης πολύ σημαντική, μαζί με την ικανότητα προσαρμογής των εργαλείων και των 

μεθοδολογιών στις ανάγκες της ομάδας. 

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η λειτουργία της «υποστήριξης/καθοδήγησης», η οποία βεβαίως 

επιτελείται από έναν πραγματικό εκπαιδευτή, αλλά είναι εγγυημένη από ένα «Σύστημα 

Καθοδήγησης». Πρόκειται για μια οργανωτική δομή που διασφαλίζει ότι κάθε μέλος 

(σύμβουλοι, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτικοί, συντονιστές, 

υπεύθυνοι), το καθένα με τα συγκεκριμένα καθήκοντά του, θα λειτουργεί μέσα σε ένα 

ενιαίο σχήμα, κοινό για όλους και καθοδηγούμενο από συγκεκριμένες προθέσεις με τον 

εκπαιδευόμενο στον πυρήνα του. 

 

Ας επικεντρωθούμε στην ανάλυση της εργασίας στην τάξη. Ο εκπαιδευτής πρέπει: 

● να διαχειρίζεται τις οργανωτικές και επικοινωνιακές πτυχές, όπως η παροχή 

υποστήριξης για τη δημιουργία μαθηισιακού προγράμματος 
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μαθημάτων/κατάρτισης. Αυτό δεν αφορά μόνο σε όλες τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες (διαχείριση του ημερολογίου κ.λπ.), αλλά και τις πρακτικές 

υποστήριξης και τη διαχείριση των επαφών. 

● να καθιστά δυνατή, ή ακόμα και απαραίτητη, την προσωπική συμμετοχή, 

προκειμένου κάποιος να αισθάνεται «υπεύθυνος» για το επαγγελματικό και 

εκπαιδευτικό του έργο: να ρυθμίζει μια συμφωνία κατάρτισης (διατύπωση των 

στόχων, των σκοπών, των προσδοκιών) και να συμφωνεί σε κανόνες συμπεριφοράς 

κατά τη διάρκειά της (όπως η επισήμανση καθυστερήσεων και απουσιών κ.λπ.).  

● να επιφορτίζεται με συναισθηματικές και συγκινησιακές πτυχές που συνδέονται 

με τη μαθησιακή εμπειρία τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη, ενώ εξομαλύνει τις 

αντιστάσεις, τους φόβους και τα άγχη με μια προσεκτική διευθέτηση του 

περιβάλλοντος κατάρτισης και σε συνεχή συνεννόηση με το δίκτυο συμμετέχοντων 

υπηρεσιών. 

● να διασφαλίζει τη συνέχεια και την ενσωμάτωση στη διαδικασία κατάρτισης, 

συμβάλλοντας στη δημιουργία δεσμών και στην ανταλλαγή νοημάτων για όλους 

τους συμμετέχοντες (εσωτερικοί εκπαιδευτικοί, νέοι εκπαιδευτικοί, εταιρικό 

προσωπικό) σε όλες τις θέσεις όπου διεξάγεται η κατάρτιση (τόσο σε εσωτερικά 

όσο και σε εξωτερικά εργαστήρια) και στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας 

ανάπτυξης της κατάρτισης (προγραμματισμός, τάξη, μαθητεία). 

● να συνοδεύει και να επιβλέπει τη μαθησιακή διαδικασία κάθε εκπαιδευόμενου – 

ως πρόσθετη καθυστερημένη παρέμβαση στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης. 

Αυτό γίνεται για να ξεπεραστούν πιθανά προσωπικά εμπόδια ή κρίσιμα ζητήματα 

και να διασφαλιστεί η επίτευξη των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών στόχων. Η 

γνώση και η εφαρμογή της μεθόδου Feuerstein αποτελούν εγγύηση.  

● να ευνοεί τη στοχαστική δραστηριότητα μέσω της οργάνωσης ατομικών και 

ομαδικών ευκαιριών με στόχο τον καθορισμό και την ερμηνεία των συνδέσεων 

μεταξύ όλων των υφιστάμενων παραλλαγών (οικογενειακός κύκλος, οικονομική και 

εργασιακή σφαίρα, σφαίρα υγείας) να διευκολύνει τη σύνδεση (να δίνει νόημα) 

των διαφόρων βημάτων της κατεύθυνσης που συμφωνήθηκε και να παραχωρεί την 

ικανότητα του προσδιορισμού της δυνατότητας μεταφοράς της θεωρητικής και της 

βιωματικής μάθησης.  

● να διαφυλάσσει τα στοιχεία της διαδικασίας αξιολόγησης (που εμφανίζονται εδώ 

με την έννοια της διαμορφωτικής αξιολόγησης και παρακολούθησης), μέσω της 

συχνής και σωστής ανατροφοδότησης που πρέπει να παρέχεται τόσο στις 

υπηρεσίες όσο και στους εκπαιδευόμενους, για να βοηθήσει στην κατανόηση των 

ισχυρών και αδύναμων σημείων τους. Στο τέλος του μονοπατιού μάθησης 

συντάσσεται μια αναφορά για το θέμα, με έμφαση στις πτυχές, που 

παρατηρήθηκαν από την άποψη των πηγών/δεξιοτήτων, και στις δυνατές 

βελτιώσεις.  

● να εγγυάται την επικοινωνία συνδέοντας όλα τα υποκείμενα και τους φορείς που 

συμμετέχουν στο έργο προσωπικά: εσωτερική ομάδα, συντονιστές και εκπαιδευτές 

του Φορέα Αναφοράς, εκπαιδευτές μαθητείας, εταιρικοί εκπαιδευτικοί κ.λπ..  

 

Υπό αυτό το πρίσμα, ο εκπαιδευτικός, είτε εσωτερικός είτε προσληφθείς για συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις, είναι πρώτα απ’ όλα ένας συντονιστής, ένα άτομο με ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά και επαγγελματικές ικανότητες και ικανότητα εύρεσης της σχετικής πηγής 

(σχεσιακής, γνωστικής, οργανωτικής) ανάλογα με το πρόβλημα ή για τα κρίσιμα ζητήματα 

που προκύπτουν. Η προσοχή στην αποτελεσματική μάθηση κάθε εκπαιδευόμενου στην 
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τάξη, αλλά και η αξία της ομάδας των εκπαιδευόμενων και η δυναμική της ενισχύεται, όταν 

απαιτείται, από την παρουσία ενός συνδιδάσκοντα. Η συνύπαρξη πολλών εκπαιδευτικών 

συνδέεται συχνά με πειραματικές μορφές. 

 

Είναι υψίστης σημασίας να προβλέψουμε και να επικεντρωθούμε σε ορισμένες 

προπαρασκευαστικές δραστηριότητες. Ας τις συνοψίσουμε εν συντομία. 

a. Δημιουργία ομάδας: για να προχωρήσει κανείς στη δημιουργία ομάδων, 

ομοιογενών και ετερογενών, πρέπει να τηρεί τους σκοπούς ή τις παραμέτρους του 

έργου ή τις παραμέτρους που καθορίζονται από την προσφορά. Τα κριτήρια που 

έχουμε κατά νου είναι αυτά που σχετίζονται με τα επίπεδα ικανοτήτων, την 

εθνικότητα, τη φύση των μειονεκτημάτων και τη δυνατότητα απασχολησιμότητας.  

 

Για τις ετερογενείς ομάδες, η οργάνωση με βάση τις προσωπικές και 

επαγγελματικές πηγές θα μπορούσε να προσφέρει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα: για 

παράδειγμα, ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να συγκεντρώσει τα άτομα με 

περισσότερες δυνατότητες απασχολησιμότητας με εκείνα που είναι πιο ευάλωτα. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι πρώτοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν τους δεύτερους και 

να τους οδηγήσουν σε αύξηση των πιθανοτήτων απασχολησιμότητάς τους. Όπου 

είναι δυνατόν βάσει κανόνων και κριτηρίων του έργου, οι ομάδες συγκροτούνται 

ακολουθώντας μια ισορροπία και οι ηγέτες επιλέγονται ή προσδιορίζονται μεταξύ 

των εκπαιδευόμενων. Σε ομάδες που αποτελούνται από άτομα διαφορετικών 

εθνικοτήτων, η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας οδηγεί σε θετικό αποτέλεσμα: 

συχνά η σύνθεση της ομάδας διαφοροποιείται και οδηγεί στην κοινωνικοποίηση 

και στη σύγκριση με διαφορετικές καταστάσεις, όπου οι εκπαιδευόμενοι ενώνονται 

από την ανάγκη να ακολουθήσουν μια διαδρομή μάθησης.  

 

Οι εθνοτικά ομοιογενείς ομάδες ή οι ομάδες όπου τα μειονεκτήματά τους είναι τα 

κοινά χαρακτηριστικά τους, όπου τα άτομα δεν έχουν αρκετές βασικές δεξιότητες, 

αν υπάρχουν, είναι περισσότερο λειτουργικές όταν ο στόχος είναι η προσέγγιση της 

αγοράς εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατάρτιση πρέπει να επικεντρώνεται 

κυρίως στην ενίσχυση. Για την επίτευξή της θα μπορούσαν να επιστρατευθούν 

πολιτιστικοί διαμεσολαβητές και να δημιουργηθούν πλαίσια που θα επιτρέψουν 

στους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν ανοιχτά τα προβλήματα των κοινωνικών 

μειονεκτημάτων.  

 

b. Το Περιβάλλον: δημιουργία, τελειοποίηση, ρύθμιση, διακανονισμός, τακτοποίηση, 

οριοθέτηση… όλα αυτά αποτελούν ενέργειες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό του 

περιβάλλοντος στις διάφορες πτυχές του, όπως θα διευκρινίσουμε. Η πρώτη 

σχετίζεται με τον Χώρο Κατάρτισης, με τις απαραίτητες διαστάσεις και με τον 

διακανονισμό του απαραίτητου εξοπλισμού και των οργάνων, όπως προβλέπεται 

από τις μεθοδολογίες της εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται. Ας δούμε μερικά 

πρακτικά παραδείγματα.  

 

Εάν ο εκπαιδευτής πρέπει να διεξάγει μαθήματα διά ζώσης χρησιμοποιώντας 

διαφάνειες, θα χρειαστεί μια θέση ώστε να βλέπει τους εκπαιδευόμενους. Από την 

πλευρά τους εκείνοι, θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν και να ακούν. Εάν 

προκύψει η ανάγκη να τηρούν σημειώσεις, οι εκπαιδευόμενοι θα χρειαστούν μια 
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ανάλογη επιφάνεια (είτε μια καρέκλα με αναλόγιο, είτε ένα θρανίο). Εάν το 

μάθημα είναι διαδραστικό, όπου οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν 

ενεργά, θα ήταν καλύτερο να βρίσκονται απέναντι ο ένας στον άλλο. Θα 

μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τα θρανία/τραπέζια σε διάταξη πετάλου ή το ένα 

κοντά στο άλλο, ώστε να δημιουργήσουμε μια ενιαία επιφάνεια εργασίας. Σχετικά 

με τις ενεργητικές μεθοδολογίες, που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, εάν 

προβλέπεται ότι τα άτομα θα πρέπει να στέκονται όρθια, για παράδειγμα να 

κολλήσουν κάποια αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων σε διαφημιστικές πινακίδες, 

ο εκπαιδευτής θα επιλέξει τη διάταξη U ή τη στρογγυλή διάταξη των καρεκλών και, 

συνεπώς, θα χρειαστεί μια αρκετά μεγάλη τάξη για να επιτρέπεται στα άτομα να 

μετακινούνται σε έναν κατάλληλο χώρο χωρίς να συναντούν εμπόδια, ούτε 

σωματικά ούτε ψυχολογικά. Αυτό το είδος περιβάλλοντος/οργάνωσης του χώρου 

επιτρέπει την εκτέλεση οποιασδήποτε ενεργητικής εργασίας: υποομάδες/ζευγάρια, 

κίνηση του σώματος, παιχνίδι ρόλων, προσομοιώσεις κ.λπ. 

 

c. Μια άλλη σημαντική πτυχή της προετοιμασίας του περιβάλλοντος είναι ο 

Εξοπλισμός. Εάν οι συναντήσεις οργανώνονται ως μαθήματα, ο εκπαιδευτής θα 

χρειαστεί τον κατάλληλο εξοπλισμό για να προβάλει τις διαφάνειες ή τις 

διαφημιστικές πινακίδες στις οποίες θα γράψει, καθώς και στιλό και φύλλα χαρτιού 

για τους συμμετέχοντες στις ενεργητικές μεθοδολογίες θα χρειαστούν απλοί 

μαρκαδόροι και αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

εκπαιδευτές θα χρειαστούν πιο συγκεκριμένα εργαλεία για ιδιόμορφες 

δραστηριότητες (για παράδειγμα μαξιλάρια, μπάλες, χρώματα και διαφημιστικές 

πινακίδες, χρωματιστά χαρτόνια, παλιές εφημερίδες, ψαλίδι, κολλητική ταινία, 

υφάσματα και ούτω καθεξής).  

 

d. Ο προσδιορισμός του περιβάλλοντος σημαίνει επίσης τον προσδιορισμό των 

Κανόνων, τόσο εντός όσο και εκτός της ομάδας. Οι εσωτερικοί κανόνες θα οριστούν 

καλύτερα και θα εγκριθούν στη Συμφωνία της Τάξης. Οι εξωτερικοί κανόνες 

συνήθως εφαρμόζονται στη δομή όπου διεξάγεται η δραστηριότητα και τελικά στα 

άτομα/στους χώρους της διάδρασης.  

 

e. Ο συγχρονισμός, τα χρονοδιαγράμματα – οι ημερομηνίες – οι κατανεμημένες ώρες, 

πρέπει επίσης να καθοριστούν και να διευκρινιστούν περαιτέρω στη Συμφωνία της 

Τάξης και είναι υψίστης σημασίας να κοινοποιούνται εκ των προτέρων. Αυτό 

γίνεται για να ενημερωθούν πλήρως όλοι: συμμετέχοντες, 

εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές, προσκεκλημένοι ενδιαφερόμενοι κ.λπ..  

 

f. Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να κατανοήσουν σαφώς όλους τους Ρόλους των 

ατόμων που συμμετέχουν σε κάθε λειτουργία της διαδικασίας κατάρτισης. Και 

αυτή η πτυχή θα επεξηγηθεί διεξοδικά κατά τη θέσπιση της Συμφωνίας της Τάξης. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το επίτευγμα της κατάρτισης της τάξης εισάγεται σε μια συνεχή διαδικασία που μπορεί να 

οριστεί στις παρακάτω φάσεις: 

1. Συλλογή προσδοκιών: αυτή είναι μια θεμελιώδης πτυχή κάθε προγράμματος 

μαθημάτων κατάρτισης, ειδικά με τα επωνομαζόμενα μειονεκτούντα άτομα που θα 
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μπορούσαν να αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων 

και των σκοπών τους. Σε αυτή τη φάση ορίζεται ενεργά τι θα ήθελαν ή δεν θα 

ήθελαν οι συμμετέχοντες να δουν να αναπτύσσεται στο πρόγραμμα μαθημάτων 

κατάρτισης. 

 

Εκτός από τον ρητό στόχο, αυτή η φάση περιλαμβάνει διάφορους επιμέρους 

στόχους, οι οποίοι είναι λειτουργικοί για τη θετική εξέλιξη της ομαδικής εργασίας:  

● αποτελεί ένα πρώτο επίπεδο συναισθηματικής και γνωστικής 

προθέρμανσης για τους συμμετέχοντες, ειδικά εάν πραγματοποιείται 

με τη χρήση ενεργητικών μεθοδολογιών 

● εισάγει τα άτομα σε μια διάσταση ενεργού συμμετοχής, όπου είναι 

σημαντικό ο καθένας να έχει τη γνώμη του 

● λειτουργεί ως πυξίδα για μεμονωμένες συναντήσεις και για ολόκληρο 

το πρόγραμμα μαθημάτων 

● παρέχει στον εκπαιδευτή τα μέσα να επαληθεύσει εάν η υπόθεση του 

περιεχομένου και των στόχων που συμφωνήθηκαν με τους 

εκπαιδευόμενους είναι κατάλληλη και ρεαλιστική 

 

Όσον αφορά στις τεχνικές και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, μπορούμε να 

παραθέσουμε μερικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

 

Μία από τις πιο κοινές τεχνικές είναι σίγουρα αυτή της προετοιμασίας μιας ή 

περισσότερων διαφημιστικών πινακίδων (ανάλογα με τη διάρκεια του 

προγράμματος μαθημάτων) όπου θα ανακεφαλαιωθούν όλες οι προσδοκίες. Ή 

όπου θα καταγραφούν ενθαρρυντικές ή υποβλητικές φράσεις, ανάλογα με το θέμα. 

 

Εάν ο εκπαιδευτής περιμένει από τα άτομα να γεμίσουν τις διαφημιστικές 

πινακίδες με αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων, πρέπει να ρυθμιστεί μια φυσική 

ενεργοποίηση, προκειμένου να «προθερμανθεί» και να «ενεργοποιηθεί» κάθε 

συμμετέχων και ολόκληρη η ομάδα. 

 

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα συλλεχθούν, θα αναθεωρηθούν, θα 

συζητηθούν, θα ενσωματωθούν στο πλαίσιο, θα οργανωθούν/καθοριστούν για να 

αποτελέσουν μέρος του επόμενου βήματος της Συμφωνίας της Τάξης. 

 

2. Συμφωνία της τάξης και δημιουργία της ομάδας: αυτή είναι η στιγμή που τίθενται 

τα θεμέλια για να ξεκινήσετε το ταξίδι μαζί! Όλες οι πτυχές που είναι απαραίτητες 

για μια θετική διαχείριση του προγράμματος μαθημάτων πρέπει να καθοριστούν, 

να δηλωθούν ρητά και να συμπεριληφθούν στη Συμφωνία. Ας απαριθμήσουμε τις 

κυριότερες: 

● Στόχοι: από τη συλλογή των προσδοκιών, θα προκύψουν τα θέματα 

που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

μαθημάτων, κατά τη διεξαγωγή της εργασίας. Κάποια άλλα δεν θα 

αντιμετωπιστούν. Όλα αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα και 

αποδεκτά από την ομάδα.  

● Κανόνες της ομάδας: τα χρονοδιαγράμματα, η λίστα παρουσιών 

καθώς και άλλα προφανή χαρακτηριστικά πρέπει πάντα να είναι 
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ξεκάθαρα. Είναι χρήσιμο να παρέχετε στα άτομα ακριβείς ενδείξεις 

συμπεριφοράς ακόμα και στα πιο απλά ζητήματα. Όπως, για 

παράδειγμα, ποιος πρέπει να ενημερωθεί για απουσίες ή 

καθυστερήσεις και με ποιον τρόπο. Ή αν είναι δυνατό να έχετε 

ενεργοποιημένο το προσωπικό σας κινητό τηλέφωνο. Εξηγήστε πώς 

λειτουργούν τα διαλείμματα για καφέ, καθώς και πώς 

αντιμετωπίζονται οι απουσίες και οι καθυστερήσεις και πώς 

λειτουργούν τα κίνητρα παρουσίας, εάν υπάρχουν. Συνήθως αυτές 

οι εργασίες ανατίθενται στον εκπαιδευτή.  

● Ευνοϊκά και/ή αναχαιτιστικά στοιχεία: είναι καλύτερα να τα 

ξεκαθαρίσετε και αυτά! Η ομάδα θα πρέπει να είναι ενήμερη για το 

τι μπορεί να βοηθήσει την τάξη και τι όχι. 

 

Είναι υψίστης σημασίας η Συμφωνία της Τάξης να είναι «συμμετοχική». Πρέπει να 

προέρχεται από την ομάδα και από τον/την εκπαιδευτή/τρια της τάξης, ο οποίος 

ενεργεί ως συντονιστής. Πρέπει να γίνει «αποδεκτή» όσο το δυνατόν πιο ρητά. 

 

3. Ενεργοποίηση της ομάδας: κάθε ομάδα χρειάζεται μια φάση ενεργοποίησης, τόσο 

σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Η συναισθηματική εργασία με 

μειονεκτούντα άτομα γίνεται ιδιάζουσα, επειδή μαθαίνουν καλύτερα εάν 

εμπλέκονται συναισθηματικά. 

 

Οι απλές δραστηριότητες που ευνοούν την ανάπτυξη σχέσεων είναι επαρκείς, 

πιθανώς μέσω σωματικών δραστηριοτήτων, όπως τα εύκολα παιχνίδια και κάτι που 

μπορεί να προκαλέσει τα άτομα να αλληλεπιδράσουν και, πιθανώς, να σηκωθούν 

από την καρέκλα τους. Υπάρχουν πολλά σενάρια με υποδείξεις για παιχνίδια και 

πιθανές δραστηριότητες που μπορούν να προσαρμοστούν και να τροποποιηθούν 

ώστε να είναι συνεπή με τους καθορισμένους στόχους. 

 

4. Μεθοδολογίες στην τάξη: πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή καθ’όλη τη διάρκεια 

του μαθήματος προκειμένου να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής και 

κινήτρων στην ομάδα:  

 

Συγκεκριμένα, το περιβάλλον πρέπει να διατηρηθεί ασφαλές, ώστε να ωθήσει τους 

εκπαιδευόμενους να ανοιχτούν χωρίς διαρκείς αξιολογήσεις και αξιολογικές 

κρίσεις πρέπει να προωθηθούν και να αναπτυχθούν πραγματικές και αξιόπιστες 

σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών· η 

συνεισφορά κάθε ατόμου πρέπει να εκτιμάται, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 

χώρους αφιερωμένους στην ανταλλαγή προσωπικών και επαγγελματικών 

εμπειριών. Όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως, το κλειδί για την πραγματική 

συμμετοχή των ατόμων και για την εκπλήρωση των στόχων της κατάρτισης είναι η 

χρήση της ενεργητικής και βιωματικής μεθοδολογίας.  

 

Αξίζει να αναφέρουμε μερικές μεθοδολογίες, εκτός από το παιχνίδι ρόλων και την 

ομάδα εστίασης: Θεραπεία τέχνης, χοροθεραπεία, μίμηση, ενεργοποίηση σώματος 

και αναπνοής. Αυτές οι μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται συχνά σε ορισμένα 

προπαιδευτικά προγράμματα μαθημάτων που απευθύνονται σε άτομα που δεν 

έχουν βασικές ικανότητες και δεν έχουν ακόμη πλήρως ενσωματωθεί στο νέο 
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πολιτιστικό τους πλαίσιο (αιτούντες άσυλο, θύματα εμπορίας κ.λπ.). Η εφαρμογή 

τέτοιων προσεγγίσεων αποτελεί έναν καταλυτικό παράγοντα για τη βελτίωση του 

παιδαγωγικού και διδακτικού επιπέδου και προκαλεί τους ανθρώπους να 

αλληλεπιδρούν καλύτερα, να κατανοούν και να συσχετίζονται με τα νέα 

πολιτισμικά μοντέλα. Αυτά τα μονοπάτια διαρθρώνονται σε μια σειρά 

εργαστηρίων, τα οποία είναι προσαρμοσμένα με ένα βιωματικό και πρακτικό 

όραμα, όπου αυτές οι μεθοδολογίες συνδυάζονται μεταξύ τους και 

ενσωματώνονται σε μια διαδικασία που οδηγεί στην ενίσχυση και την ένταξη.  

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα 

«πολυμέσα» έχουν προωθηθεί πολύ, με τη μορφή παραγωγής και χρήσης βίντεο, 

διαδικτυακών βίντεο ή βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους 

εκπαιδευόμενους. Προφανώς, τα πολυμέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 

εκπαιδευτικό μονποπάτι και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για καθορισμένους 

«μειονεκτούντες» στόχους. 

 

5. Επαλήθευση προσδοκιών και στόχων, ολοκλήρωση 

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε αυτό το τελευταίο μέρος ως τον χώρο όπου 

«κινούνται νήματα», όπου εξετάζονται οι προσδοκίες που συγκεντρώνονται, όπου 

ορίζεται με ποιες ασχοληθήκατε πραγματικά. Είναι το μέρος όπου δίνεται η 

ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να ενισχύσουν τους νοητικούς χάρτες που 

δημιούργησαν και επίσης να αναφέρουν, σε γνωστικό επίπεδο, τη γνώση για την 

οποία έχουν χρησιμοποιήσει τους πιο συναισθηματικούς διαύλους. 

 

Η ολοκλήρωση πραγματοποιείται όταν τα άτομα αναγνωρίσουν ποια από τα 

«διδάγματα» να διατηρήσουν για μια μελλοντική προοπτική, που σχετίζεται με το 

πλαίσιο αλλά όχι μόνο. 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι δραστηριότητες στην τάξη θα πρέπει να 

ακολουθούνται από κάποιες «εργασιακές εμπειρίες» που αντιπροσωπεύουν μια περαιτέρω 

επαλήθευση στο πεδίο. Η ευκαιρία να γίνει πράξη αυτό που μελετάται είναι πολύ 

ελκυστική και αποτελεσματική για τους εκπαιδευόμενους.  

 

Στη συνέχεια, η συγκεκριμένη φόρμουλα πρέπει να προσαρμοστεί στα νομοθετικά μέσα της 

χώρας στην οποία πραγματοποιείται η κατάρτιση, αλλά οι «Πρακτικές Ασκήσεις» είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος για την παροχή κατάρτισης με επίκεντρο τη μάθηση. Αυτή η 

κατάρτιση για μειονεκτούντα άτομα οργανώνεται για να ενσωματώσει την τεχνογνωσία, τις 

γνώσεις και τις ικανότητες, μέσα σε ένα πραγματικό εταιρικό πλαίσιο.  

 

Αυτή η επαρκώς δομημένη περίοδος διαφόρων μηνών παρέχει στα άτομα την ευκαιρία να 

αξιολογήσουν τον εαυτό τους σε ατομικές δεξιότητες και, εξίσου σημαντικό, να 

αντιμετωπίσουν τις ψυχολογικές και συναισθηματικές πτυχές που σχετίζονται με έναν 

συγκεκριμένο ρόλο.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΜΟΔΑ 

Συνολική διάρκεια: 2 ώρες 

Εισαγωγή 

 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η προώθηση των βιώσιμων μεθόδων για τη χρήση παλαιών 

υφασμάτων ως πηγή, η δημιουργία γνώσεων σχετικά με τις αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της «γρήγορης μόδας», η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της 

επαναχρησιμοποίησης των ρούχων, η συμβολή στην «αργή μόδα» αντί για τη «γρήγορη μόδα», 

η ανάπτυξη δεξιοτήτων ραπτικής στους συμμετέχοντες, προωθώντας την αυτοαπασχόλησή 

τους, η δημιουργία βιωσιμότητας για την προστασία και τη φροντίδα του περιβάλλοντος, η 

δημιουργία και η μετάδοση στους εκπαιδευτικούς μας της ικανότητας να χρησιμοποιούν αυτές 

τις πηγές και η δημιουργία συνειδητοποίησης της κοινωνικής ευθύνης από άποψη 

περιβαλλοντισμού.  

Απαραίτητα υλικά: υφάσματα (τζιν παντελόνια, μπλούζες, κάλτσες, φούστες κ.λπ.), 

ραπτομηχανές (προαιρετικά), ψαλίδι ραπτικής, μεζούρα, φερμουάρ, καρφίτσες, κλωστές και 

βελόνες. 

Προετοιμασία για το εργαστήριο/σύσταση για πρόσθετες πηγές: Για τη διεξαγωγή του 

εργαστηρίου, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναζητήσει την υποστήριξη επαγγελματιών ή 

εθελοντών με εμπειρία στη χρήση ραπτομηχανών και ρούχων. Τα μοτίβα θα γίνουν σε 

ανακυκλωμένο χαρτί και χαρτόνι, προκειμένου η επεξεργασία των τεμαχίων να είναι πιο 

ομοιόμορφη και συνεπώς ευκολότερη, πιο πρακτική και άνετη η αναπαραγωγή και η 

προετοιμασία για τους συμμετέχοντες. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 

 

● Έννοιες, στόχοι και 

χαρακτηριστικά της 

βιωσιμότητας. 

 

● Βασική γνώση των 

σύγχρονων τάσεων 

για τη βιωσιμότητα. 

 

● Τύποι υλικών και 

εργαλείων για τη 

δημιουργία μόδας. 

 

● Ορισμός της 

γρήγορης μόδας, της 

αργής μόδας και του 

κύκλου των ρούχων. 

 

 

● Πρακτική χρήση 

εργαλείων για τη 

δημιουργία μόδας. 

 

● Ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας 

μέσω του 

σχεδιασμού μόδας. 

 

● Τρόποι ενθάρρυνσης 

της συμμετοχής της 

ομάδας για την 

ανάπτυξη της 

κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής 

ευημερίας. 

 

 

● Εμβάθυνση της 

ανάπτυξης και της 

προόδου που ωφελεί την 

περιβαλλοντική και 

κοινωνική ευημερία. 

 

● Αξία και σημασία στην 

ανακύκλωση μέσω 

τεχνικών, όπως αυτές που 

χρησιμοποιούνται από 

την αναβαθμιστική 

ανακύκλωση (upcycling). 
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● Βασικές γνώσεις για 

τη μόλυνση που 

παράγεται από τη 

βιομηχανία της 

γρήγορης μόδας. 

 

● Πρακτική γνώση των 

μεθοδολογιών 

εργασίας με 

ανακυκλωμένο 

υλικό, για τη μείωση 

των 

περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

 

● Βασικές γνώσεις 

σχετικά με την 

αυξανόμενη 

φιλοσοφία του 

σχεδιασμού και τις 

βιώσιμες τάσεις. 

 

● Προσδιορισμός των 

περιστάσεων που 

θέτουν σε κίνδυνο τiς 

πηγές για τις 

μελλοντικές γενιές. 

 

● Ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την 

κοινωνική και 

περιβαλλοντική 

ευθύνη. 

 

● Αναστοχασμός για 

τους τρόπους 

ικανοποίησης των 

υπαρχόντων αναγκών 

χωρίς να διακυβευτεί 

η ικανοποίηση των 

μελλοντικών γενεών. 

 

● Ευαισθητοποίηση σχετικά 

με τη μόλυνση που 

παράγεται από τη 

βιομηχανία της γρήγορης 

μόδας και τρόπους 

ελαχιστοποίησής της. 

 

● Αναγνώριση των 

προτερημάτων και της 

αξίας της φροντίδας και 

της διατήρησης του 

περιβάλλοντος και 

προώθησή τους στην 

κοινωνία μας. 

 

● Δημιουργία 

ενδιαφέροντος για τις 

τεχνικές χρήσης 

υφασμάτων, ενθάρρυνση 

της βιώσιμης χρήσης των 

πηγών και παροχή μιας 

δεύτερης ζωής σε ό,τι δεν 

χρησιμοποιούμε. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

● Θα πραγματοποιηθεί μια θεωρητική διάλεξη για τη ραπτική και τη χρήση των υλικών. 

● Θα δημιουργηθεί μια ομάδα συζήτησης σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η 

επικοινωνία και η κριτική σκέψη, όσον αφορά στη σπατάλη των ρούχων, τη γρήγορη 

μόδα και την αργή μόδα. 

● Η ομαδική και η ατομική εργασία θα είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας τσάντας 

ή ενός λούτρινου ζώου για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων. 

● Θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία της συνεργατικής μάθησης, μέσω της εργασίας σε 

ομάδες και, συνεπώς, θα βελτιωθεί η προσοχή, η συμμετοχή και η απόκτηση γνώσεων 

από τους εκπαιδευόμενους. 

● Θα εφαρμοστούν τεχνικές κυκλικής μάθησης για τη βελτίωση της ικανότητας 

μεταφοράς γνώσης σε νέες καταστάσεις. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Θα παρασχεθούν στους εκπαιδευτές τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη αυτού του 

κεφαλαίου και την εφαρμογή του στο εργασιακό περιβάλλον και στις δραστηριότητες που 

θα διεξαχθούν.  

2. Η Σχεδιαστική Σκέψη θα εφαρμοστεί για να εντοπίσει τα επιμέρους προβλήματα κάθε 

εκπαιδευόμενου και να ενισχύει τη δημιουργία και την καινοτομία στην εκπαιδευτική του 

εμπειρία. 

3. Αρχικά, θα επεξηγηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των σχεδιαζόμενων 

δραστηριοτήτων και θα παρασχεθεί ένα χρονοδιάγραμμα με το ενημερωτικό περιεχόμενο, 

τα εργαλεία και το υλικό που θα χρησιμοποιηθούν. 

4. Θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγή στη σημασία των πρακτικών της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, για την καλύτερη χρήση των απορριμμάτων, με σεβασμό στο περιβάλλον και 

τον περιβάλλοντα χώρο μας. Επίσης, θα επεξηγηθεί η βασική χρήση μιας ραπτομηχανής και 

οι κύριες έννοιες. 

5. Η ομαδική εργασία θα ενθαρρυνθεί μέσω της συνεργατικής μάθησης. 

6. Θα διδαχθούν λιγότερο περίπλοκες τεχνικές ραψίματος με ραπτομηχανή και χειροκίνητα 

και τρόποι χρήσης των σχεδίων για την αναπαραγωγή τεμαχίων. 

7. Στο τέλος του προγράμματος μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μια έκθεση, για να 

κοινοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις εμπειρίες τους και να καταστήσουν γνωστές τις 

δημιουργίες τους. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δραστηριότητα 1: Θεωρητική γνώση 

Παρουσιάζονται διάφορα εργαλεία ραπτικής και είδη υφασμάτων (βαμβάκι, λινό, μετάξι…). 

Επεξηγείται η χρήση της ραπτομηχανής, καθώς και ο τρόπος αλλαγής της κλωστής και της 

βελόνας, ο τρόπος περάσματος της κλωστής και τα κύρια διαφορετικά μέρη της 

ραπτομηχανής (καρούλι, θήκη καρουλιού, μοχλός ρυθμιστή γαζιού, μοχλός μπρος-πίσω, 

πηδάλιο ποδιού). Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί ο ορισμός των μοτίβων και ο τρόπος 

χρήσης τους, καθώς και να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τα διαφορετικά είδη 

υφασμάτων και τις βασικές δεξιότητες σχετικά με το ράψιμο χωρίς μηχανή.  

 

Δραστηριότητα 2: Ανοιχτή συζήτηση 

Θα παρουσιαστεί η έννοια της «γρήγορης μόδας» και όλη η τάξη μαζί θα συζητήσει τα υπέρ 

και τα κατά και τις συνέπειές της στο περιβάλλον μας. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν κάποιες 

ιστοσελίδες που υποστηρίζουν αυτή τη δραστηριότητα. 

 

Δραστηριότητα 3: Πρακτικό μέρος 

Οι συμμετέχοντες θα διαχωριστούν σε δύο ομάδες με βάση αυτό που επιθυμούν να 

δημιουργήσουν: μια τσάντα ή ένα λούτρινο ζωάκι. 

● Κατασκευή τσαντών. (Υλικά προς χρήση: τζιν παντελόνια, φούστες, ψαλίδι, 
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καρφίτσες, ραπτομηχανή, μεζούρα και μοτίβα σε χαρτί ή χαρτόνι). 

● Λούτρινα ζωάκια. (Υλικά προς χρήση: μπλούζες, φούστες, κάλτσες, ψαλίδι, 

ραπτομηχανή, μεζούρα, μοτίβα σε χαρτί ή χαρτόνι, καρφίτσες, κλωστές και 

βελόνες. Γέμισμα: ύφασμα ή κάλτσες). 

 

   
 

Εναλλακτικές δραστηριότητες για το πρακτικό μέρος: 

● Φτιάξτε υφασμάτινες κορδέλες. (Υλικά προς χρήση: μπλούζες, ψαλίδι, καρφίτσες, 

κλωστές, βελόνες, μεζούρα). 

● Τσαντάκι για είδη μακιγιάζ. (Υλικά προς χρήση: τζιν παντελόνι, φούστες, ψαλίδι, 

ραπτομηχανή, μεζούρα, μοτίβα σε χαρτί ή χαρτόνι, φερμουάρ, κλωστές και 

βελόνες). 

 

 

 
 

Δραστηριότητα 4: Έκθεση 

Τέλος, όταν τελειώσουν όλοι την εργασία, καθένας από τους εκπαιδευόμενους μπορεί να 

παρουσιάσει και να εξηγήσει τη δημιουργία του. Ο εκπαιδευτής θα παράσχει περισσότερα 
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παραδείγματα μόδας που μπορούν να δημιουργηθούν και θα τους ενθαρρύνει να 

διεξάγουν μια έκθεση στον φορέα/γειτονιά για να κοινοποιήσουν τις εμπειρίες τους και να 

καταστήσουν γνωστές τις δημιουργίες τους. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Λούτρινα ζωάκια με σκοπό: https://leatherheart.fun/ 

2. Βιώσιμη μόδα: https://ecoalf.com/es/  

3. Η ανακυκλωμένη μόδα είναι υπεύθυνη μόδα: 

https://gabrielfariasiribarren.com/en/recycled-fashion-is-responsible-fashion/ 

4. 8 μεθοδολογίες που πρέπει να γνωρίζει κάθε εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα: 

https://www.realinfluencers.es/en/2019/05/09/8-21st-century-methodologies/  

5. Αποκλειστικά οικολογικός σχεδιασμός: https://thecircularproject.com/  

6. Ράψιμο για αρχάριους: https://sewing.com/basic-sewing-skills/  

7. Κίνημα της αργής μόδας: https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-slow-fashion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leatherheart.fun/
https://ecoalf.com/es/
https://gabrielfariasiribarren.com/en/recycled-fashion-is-responsible-fashion/
https://www.realinfluencers.es/en/2019/05/09/8-21st-century-methodologies/
https://thecircularproject.com/
https://sewing.com/basic-sewing-skills/
https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-slow-fashion
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 

Συνολική διάρκεια: 1 ώρα και 45 λεπτά. (το μέγιστο 2 ώρες) 

Εισαγωγή 

 
«Ως άνθρωποι, το μεγαλείο μας δεν έγκειται στο πώς μπορούμε να ανανεώσουμε τον κόσμο, 
αυτός είναι ένας μύθος της ατομικής εποχής, αλλά στο πώς ανανεώνουμε τον εαυτό μας.» 
Mahatma Gandhi 
 
Μέχρι τον 17ο αιώνα, η τέχνη αναφερόταν σε οποιαδήποτε δεξιότητα ή δεξιοτεχνία και δεν 
διαφοροποιήθηκε από τις χειροτεχνίες ή τις επιστήμες. Στη σύγχρονη χρήση μετά τον 17ο 
αιώνα, όπου τα αισθητικά ζητήματα είναι πρωταρχικής σημασίας, οι καλές τέχνες 
διαχωρίζονται και διακρίνονται γενικά από τις επίκτητες δεξιότητες. 
 
Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η Τέχνη έχει θεραπευτική δύναμη, αφού βοηθά τα άτομα 
να δημιουργήσουν μια σύνδεση μεταξύ του μυαλού και του σώματός τους. Σε αντίθεση με 
την άσκηση, που εξασκεί το σώμα σας, ή τον διαλογισμό, που καθαρίζει το μυαλό σας, η 
Τέχνη έχει πρόσβαση τόσο στο μυαλό όσο και στο σώμα για να προωθήσει και να επιτύχει τη 
θεραπεία. 
 
Η τέχνη επηρεάζει τις κοινωνίες αλλάζοντας τις πεποιθήσεις και ενσταλάσσοντας τις αξίες σε 
χώρο και χρόνο. Η τέχνη είναι αυτή η μορφή επικοινωνίας που επιτρέπει σε ανθρώπους από 
διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές χρονικές περιόδους να συνδέονται και να 
αλληλεπιδρούν μέσω εικόνων, ήχων και ιστοριών. 
 
 «Η χρήση των ανακυκλωμένων υλικών παρέχει στα άτομα την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν 
τη φαντασία τους για να δημιουργήσουν μοναδικά και πρωτότυπα έργα τέχνης. Επιπλέον, 
μαθαίνουν την αξία και την επιπρόσθετη διάρκεια ζωής που διαθέτουν τα 
επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Αυτό το μάθημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους 
γιατί βοηθά να γίνει ο πλανήτης μας πιο καθαρός και πιο πράσινος.» 
Εκαπιδευτικός Τέχνης, Δημόσιο Λύκειο της Νέας Υόρκης 
 
Τα γυάλινα μπουκάλια, οι πλαστικές σακούλες και άλλα αντικείμενα αποτελούν πηγές για 
βιώσιμη τέχνη στα χέρια ορισμένων καλλιτεχνών και έναν τρόπο για να τονιστεί ο 
καταστροφικός αντίκτυπος που έχουν τα απορρίμματα στον πλανήτη. Οι βιώσιμες τέχνες 
εκπλήσσουν τους ανθρώπους με την πρωτοτυπία τους, προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες 
έκφρασης και διευρύνουν το πεδίο της φαντασίας μας. 
 
Η επείγουσα ανάγκη της Ανακύκλωσης έχει γεννήσει ένα καλλιτεχνικό κίνημα γνωστό ως 

Ανακυκλωμένη Τέχνη που αυτή τη στιγμή εμπνέει πολλούς καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο με 

το κρίσιμο μήνυμά του ενάντια στην υπερβολική κατανάλωση και τη ρύπανση. Αυτός ο τύπος 

τέχνης στοχεύει να μετατρέψει απορρίμματα όπως χαρτί, χαρτόνι, ξύλο, γυαλί, πλαστικό, 

μέταλλα και καουτσούκ σε έργα τέχνης. Οι προθέσεις υπερβαίνουν τη συμβατική 

ανακύκλωση υλικών και δημιουργούν μια νέα αντίληψη για την οικονομική, πολιτιστική και 

κοινωνική αξία του αρχικού προϊόντος. 
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Οφέλη από τη Μείωση και την Επαναχρησιμοποίηση:  

● Αποτρέπουν τη ρύπανση που προκαλείται από τη μείωση της ανάγκης συγκομιδής 

νέων πρώτων υλών.  

● Εξοικονομούν ενέργεια.  

● Μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην παγκόσμια 

κλιματική αλλαγή.  

● Βοηθούν στη διατήρηση του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.  

● Εξοικονομούν χρήματα. 

 

Ένας αυξανόμενος αριθμός καλλιτεχνών, γνωστοί και ως οπαδοί της ανωκύκλωσης (upcyclers), 

είναι αφοσιωμένοι σε αυτό το είδος βιώσιμης τέχνης, από τους οποίους ξεχωρίζουν οι 

παρακάτω: 

 

Gerhard Bär: αυτός ο Γερμανός σχεδιαστής δημιουργεί τέχνη και καθημερινά αντικείμενα από 

πλαστικά απορρίμματα για περισσότερα από 20 χρόνια. Το έργο του συνδυάζει την αισθητική, 

την οικολογία και την κοινωνική ευθύνη. 

 

Martha Haversham: μια πολυεπιστημονική καλλιτέχνιδα από το Λονδίνο που επικεντρώθηκε 

στη δημιουργία εικόνων και κολάζ από απορρίμματα που σχετίζονται με τη γυναικεία μόδα. 

 

Michelle Reader: αυτή η Αγγλίδα καλλιτέχνιδα δημιουργεί γλυπτά με μηχανικά εξαρτήματα 
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που ανακυκλώνονται από παιχνίδια και ρολόγια που συλλέγει από τις χωματερές, τους 

δρόμους και τα καταστήματα με μεταχειρισμένα προϊόντα. 

 

Wim Delvoye: ένας Βέλγος εννοιολογικός καλλιτέχνης που εργάζεται με μεταχειρισμένα 

ελαστικά. Χωρίς να τροποποιήσει τη δομή του τροχού, σμιλεύει φιγούρες εμπνευσμένες από 

τη φύση, όπως λουλούδια και φυτά. 

 

Yuken Teruya: ένας καλλιτέχνης με ιαπωνικό υπόβαθρο που βασίζει το έργο του στη χρήση 

υλικών όπως ρολά χαρτιού υγείας, χάρτινες σακούλες και χρυσαλίδες πεταλούδων, συχνά για 

να αντανακλούν τη ζωή στην Οκινάουα, τη γενέτειρά του. 

Απαραίτητα υλικά: 

Διαφορετικά μεγέθη βάζων, πολύχρωμοι μαρκαδόροι, μολύβια, ψαλίδια, κομμάτια νήματος, 

κομμάτια υφάσματος, πολύχρωμα κουμπιά, κόλλα, κολλητική ταινία. 

Προετοιμασία για το εργαστήριο/σύσταση για πρόσθετες πηγές: 

Ελέγξτε τον ορισμό της τέχνης στο Λεξικό της Οξφόρδης: 

«Η τέχνη περιλαμβάνει τη δημιουργία εικαστικών, ακουστικών ή παραστατικών τεχνών, που 

εκφράζουν τη φαντασία, τις εννοιολογικές ιδέες ή τις τεχνικές δεξιότητες του δημιουργού, και 

προορίζονται να εκτιμηθούν κυρίως για την ομορφιά ή τη συναισθηματική τους δύναμη.» 

 

Ετοιμάστε την εισαγωγή στο θέμα και τα παρακάτω βίντεο: 

● https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM 

● https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI 

● Social plastics | Gerhard Bär | TEDxBonn - YouTube 

● Gerhard 'Woody' Bär Social Plastics - YouTube 

● Michelle Reader Studio Tour January 2021 - YouTube 

● Little Creatives Artist Michelle Reader - YouTube 

● 26. Martha Haversham | Smallditch - YouTube 

● Trash Menagerie - Art from Recycled Material - YouTube 

● Recycled/junk/found object art fairy mix media collage - YouTube 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 

● Μάθηση για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

 

● Μάθηση για την 

ανακυκλωμένη τέχνη. 

 

● Μάθηση για την πολιτιστική 

πολυμορφία.  

 

● Ικανότητα ανάλυσης των 

οφελών της 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. 

 

● Βελτιωμένες 

διαπολιτισμικές 

ικανότητες. 

 

● Ικανότητα δημιουργίας 

τέχνης μέσω 

ανακυκλωμένων υλικών 

● Κατανόηση των 

οικολογικών σχέσεων. 

 

● Αξιολόγηση της 

ποικιλότητας και του 

πολιτισμού. 

 

● Γνώση αναστοχασμού 

της ίδιας συμπεριφοράς 

προς τους άλλους και το 

περιβάλλον. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM
https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI
https://www.youtube.com/watch?v=b_-Rs1q7PbQ
https://www.youtube.com/watch?v=OskIJe_FWMQ
https://www.youtube.com/watch?v=MYniEdUpos4
https://www.youtube.com/watch?v=fwbtPgD6QS0
https://www.youtube.com/watch?v=sXksMwwINvk
https://www.youtube.com/watch?v=RNwWN7ESnEc
https://www.youtube.com/watch?v=XkrPaUHGsZM
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● Ικανότητα φροντίδας του 

περιβάλλοντος. 

● Ατομική ευθύνη και 

αίσθηση πρωτοβουλίας. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

● Τεχνικές τέχνης 
● Βιωματική Μάθηση 
● Ομαδική συζήτηση 
● Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
Εισαγωγή στο θέμα (15’) 
Περιγραφή της δραστηριότητας και υλοποίηση (60’) 
Ομαδική συζήτηση (15’) 
Αξιολόγηση (15’) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Βήμα 1:  

Η αρχή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στο εργαστήριο. Και η πρόσκληση των 

συμμετεχόντων να διαμορφώσουν έναν κύκλο αποτελεί μια δυνατότητα παροχής 

στοιχείων όπως η ισότητα, η ασφάλεια, η υποστήριξη και ο χώρος διαλόγου. Μπορείτε 

να συστηθείτε και να εξηγήσετε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.  

 

Ρωτήστε τα άτομα για τα ονόματά τους και τα ονόματα με τα οποία θα τους άρεσε να τα 

αποκαλούν. Ρωτήστε πώς νιώθουν με έναν αριθμό από το 1 έως το 10 (το 1 είναι χαμηλά 

και το 10 είναι φανταστικά). Καλό είναι να ξεκινήσει πρώτος ο εκπαιδευτής. 

 

Μετά από αυτό μπορείτε να ρωτήσετε τους συμμετέχοντες για τις απόψεις και τις 

οπτικές τους - τι σημαίνει Ανακύκλωση, τι σημαίνει Ανακυκλωμένη Τέχνη, τι σημαίνει 

Επαναχρησιμοποίηση Υλικών. Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να γράψουν τα σχόλιά 

τους σε μικρά κομμάτια χαρτιού. Μετά από αυτό, τοποθετήστε τα κομμάτια στον τοίχο, 

όπου όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να τα δουν, ξεκινήστε διαβάζοντας τις απαντήσεις 

τους και δώστε την επίσημη εξήγηση. Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για 

ερωτήσεις. 

 

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια εισαγωγή στην Ανακυκλωμένη Τέχνη και στη 

σημασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ώστε να καταστεί αντιληπτό στους 

συμμετέχοντες το αντικείμενο και η άσκηση. Οι εκπαιδευτές θα προβάλουν το παρακάτω 

βίντεο:  

 

● Τι συμβαίνει με τα απορρίμματα της ανακύκλωσης μετά τη συλλογή τους; 

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM 

 

● Οι καλλιτέχνες δίνουν νέα ζωή στα ανακυκλωμένα υλικά:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z00ueyKe9SU 

https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI 

https://www.youtube.com/watch?v=9tfKFYmIJ-o 

https://www.bing.com/videos/search?q=multifaceted+purposes+of+reusing+materials+in+the

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM
https://www.youtube.com/watch?v=Z00ueyKe9SU
https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI


 

 

29 

+arts&&view=detail&mid=5F6267DD22F5F971A1C05F6267DD22F5F971A1C0&&FORM=VRDG

AR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmultifaceted%2Bpurposes%2Bof%2Breusing%2Bmateri

als%2Bin%2Bthe%2Barts%26FORM%3DHDRSC3 

 

Βήμα 2:  

Τώρα, παρέχονται στους συμμετέχοντες διάφορα είδη υλικών.  

 

Βήμα 3:  

Οι οδηγίες είναι: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σκεφτούν πώς να φτιάξουν ένα βάζο με 

αυτά τα υλικά. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να σκεφτούν. 

 

Βήμα 4:  

Τώρα, οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν τα βάζα τους. 

 

Βήμα 5:  

Σε αυτό το σημείο και αφού τελειώσουν όλοι την εργασία, οι συμμετέχοντες καλούνται 

να γράψουν μια σύντομη παρουσίαση του βάζου και ενθαρρύνονται να μιλήσουν σε 

πρώτο πρόσωπο (Γεια σας, είμαι πολύχρωμο, έξυπνο, αστείο, περίεργο…Είμαι πάντα 

εδώ…Είμαι ήρεμο…, Μου αρέσει…., Έχω ένα όνειρο να…, Μπορώ να κάνω…).  

 

Βήμα 6:  

Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να μιλήσουν για το τι έκαναν και να παρουσιάσουν το 

βάζο τους (Το Βάζο αντιπροσωπεύει τον εαυτό τους!). 

 

Βήμα 7:  
● Μετά τις παρουσιάσεις, όλη η ομάδα συζητά: 
● Πώς ένιωσαν; 
● Πιστεύουν ότι δημιουργώντας αυτά τα βάζα βοήθησαν τους άλλους συμμετέχοντες 

στην ομάδα να καταλάβουν ποιοι είναι και πώς αυτή η δραστηριότητα μπορεί να 
βοηθήσει να σκεφτούν λίγο περισσότερο το περιβάλλον; 

● Προκάλεσε συναισθήματα αυτή η άσκηση; Αν ναι, ποια; 
 
Αξιολόγηση: 

● Πώς σας φάνηκε αυτή η δραστηριότητα; 
● Ποια ήταν τα ισχυρά της σημεία; Ποιες ήταν οι αδυναμίες της; 
● Υπάρχει κάτι που θα αλλάζατε σε αυτήν την Ενότητα και τις δραστηριότητές της; 
● Υπάρχει κάτι που σας δυσκόλεψε; 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Recycling 

https://study.com/academy/lesson/recycled-art-history-materials.html 

https://www.factretriever.com/recycling-facts 

https://www.everythingbagsinc.com/blog/fun-facts-about-recycling/ 

https://www.materialsforthearts.org/creative-reuse-

2/https://www.epa.gov/recycle/reducing-and-reusing-basics#benefits 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Recycling
https://study.com/academy/lesson/recycled-art-history-materials.html
https://www.factretriever.com/recycling-facts
https://www.everythingbagsinc.com/blog/fun-facts-about-recycling/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΗ 

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες  

Εισαγωγή 

Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που 

ελαχιστοποιεί τη σπατάλη. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας δημιουργείται σε αντίθεση με 

το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο («παίρνω-παράγω-πετώ»), στο οποίο 

χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες, δημιουργούνται αντικείμενα από αυτές, καταναλώνονται 

και τα υπολείμματα απορρίπτονται.  

Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα μοντέλο που στοχεύει στην επέκταση του κύκλου ζωής 

των προϊόντων. Στην πράξη, αυτό σημαίνει την κοινή χρήση, τον δανεισμό, την 

επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή και την ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και των 

προϊόντων για όσο το δυνατόν περισσότερο. Όταν ένα προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής 

του, τα υλικά από τα οποία αποτελείται συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με διαφορετικό 

τρόπο. Αυτό γίνεται ξανά και ξανά και με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η διάθεση των 

απορριμμάτων.  

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία μειώνει την περιβαλλοντική ρύπανση 

ανακουφίζοντας τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με τις πρώτες ύλες και 

ενισχύοντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Οι καταναλωτές έχουν επίσης 

πρόσβαση σε περισσότερο βιώσιμα και οικονομικά προϊόντα. Η μετάβαση σε μια 

ισχυρότερη κυκλική οικονομία συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, αυξάνει την 

ασφάλεια του εφοδιασμού με πρώτες ύλες, υποστηρίζει τον ανταγωνισμό, την ανάπτυξη 

και την εξέλιξη και δημιουργεί θέσεις εργασίας. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_BG.html  

Η ανακύκλωση δεν είναι μόνο ο διαχωρισμός και η διαλογή των απορριμμάτων, αλλά και 

μια λειτουργική αλλαγή των αντικειμένων που δεν χρειαζόμαστε πλέον, όταν κάτι παλιό 

και απορριφθέν μετατρέπεται σε κάτι νέο και ενδιαφέρον. Η τέχνη της ανακύκλωσης είναι 

ένα προκλητικό καλλιτεχνικό υποείδος, μέσω του οποίου εκφράζονται διάσημοι 

καλλιτέχνες, αλλά και απλοί άνθρωποι που με λίγη φαντασία και υλικό από παλιά, 

άχρηστα και απορριφθέντα αντικείμενα, δημιουργούν κάτι εντελώς νέο και χρήσιμο. 

http://zelenibelejki.blogspot.com/ 

Απαραίτητα υλικά: 

Απορρίμματα (από την ξενοδοχειακή επιχείρηση): έπιπλα, μπουκάλια (γυαλί και πλαστικό), 

σωλήνες χημικών προϊόντων 3 λίτρων (υγρό σαπούνι, απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων), 

καλαμάκια, κυματοειδές χαρτόνι, φθαρμένα τραπεζομάντιλα, σεντόνια, μαξιλαροθήκες, 

μαξιλάρια, περιττά κηροπήγια, κομμάτια από σπασμένα πιάτα και φλιτζάνια κ.λπ., ψαλίδι, 

κόλλα, σπάγγος, νήμα σιζάλ, χάντρες, κουμπιά. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_BG.html
http://zelenibelejki.blogspot.com/
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Προετοιμασία για το εργαστήριο/σύσταση για πρόσθετες πηγές: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)6401

58_EN.pdf  

https://www.carritech.com/news/repair-products-environment/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 

● Για το μοντέλο της 

κυκλικής οικονομίας και 

της ανακυκλωμένης 

τέχνης, ως προσεγγίσεις 

για την επέκταση του 

κύκλου ζωής των 

προϊόντων, εν όψει της 

βιώσιμης ανάπτυξης της 

κοινότητας. 

 

● Επίλυση σημαντικών 

περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, 

εφαρμόζοντας τις αρχές 

της κυκλικής οικονομίας 

και τις μορφές της 

ανακυκλωμένης τέχνης.  

 

● Καθορισμός και θέση 

προτεραιοτήτων και 

μείωση των βασικών 

παραγόντων που 

επηρεάζουν αρνητικά το 

περιβάλλον. 

● Για τη μέριμνα για την 

προστασία του 

περιβάλλοντος, μέσα 

από το μοντέλο της 

κυκλικής οικονομίας.  

 

● Για υπεύθυνη 

συμπεριφορά και τη 

λήψη δράσεων που είναι 

επωφελείς για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της 

κοινότητας και του 

περιβάλλοντος της. 

 

● Για τον περιβαλλοντικό 

ακτιβισμό μέσω των 

ανακυκλωμένων μορφών 

τέχνης. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

 

● Μικρή διάλεξη, 

● Έρευνα της πραγματικότητας, 

● Συζήτηση, συζήτηση, 

● Προβληματική κατάσταση, 

● Δημιουργικές εργασίες. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

1. Ποια είναι η λειτουργία της τέχνης για την κυκλική οικονομία; 

2. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων και των ιδεών του πράσινου σχεδιασμού και 

της οικολογίας όπως η επιστήμη, η πολιτική και η καθημερινή ζωή; 

3. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανακυκλωμένη τέχνη; 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)640158_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)640158_EN.pdf
https://www.carritech.com/news/repair-products-environment/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δραστηριότητα 1: Μικρή διάλεξη «Λειτουργία της τέχνης για την καθιέρωση της κυκλικής 

οικονομίας». 

 

Στόχος: Να προσδιοριστεί η σχέση μεταξύ των δυνατοτήτων της τέχνης και της εφαρμογής 

του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας ως εναλλακτική λύση για τη βιώσιμη κοινοτική 

ανάπτυξη.  

 

Η τέχνη αποτελεί μια ανθρώπινη δραστηριότητα που εκτελείται μέσα από διάφορες 

μορφές και συνδέεται με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η τέχνη καθοδηγεί τις διαδικασίες της 

αντίληψης, της ευαισθησίας, της γνώσης, της έκφρασης και της δημιουργίας. Έχει τη 

δύναμη να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να προσφέρει μια αισθητική εμπειρία 

μεταφέροντας συναισθήματα ή ιδανικά. Η τέχνη προκύπτει από την ανάγκη να 

παρατηρούμε το περιβάλλον μας, αναγνωρίζοντας τα σχήματα, τα φώτα και τα χρώματά 

του, την αρμονία και την ανισορροπία. Μπορεί να εξαπλωθεί και να αμφισβητήσει τον 

τρόπο ζωής, να διαμορφώσει μια νέα συνείδηση  αναγνωρίζοντας, προειδοποιώντας και 

δημιουργώντας σκέψεις για τον κόσμο. Γι’ αυτό το ζήτημα των δυνατοτήτων της τέχνης 

είναι επίκαιρο στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Μια πιθανή απάντηση προκύπτει από 

τον προσδιορισμό της σύνδεσης μεταξύ της τέχνης και του περιβάλλοντος, στην οποία η 

τέχνη παίζει τον ρόλο της κοινοτικής δράσης και παρέχει μια πηγή αλλαγής συμπεριφοράς 

σε επίπεδο κοινότητας για ένα καθαρό περιβάλλον (περιβαλλοντικός ακτιβισμός). 

 

Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας και 

τις ευκαιρίες για περιβαλλοντικό ακτιβισμό αποτελούν προκλήσεις για τους πολίτες όλων 

των πολιτισμών. Στα προϊόντα της ανακυκλωμένης τέχνης αποκαλύπτεται η διαλυμένη 

σύνδεση της κοινωνίας με τη φύση. Όταν το κοινό έρχεται αντιμέτωπο με δυσάρεστες 

πληροφορίες, συχνά δύσκολες στην αποδοχή (όπως η κλιματική αλλαγή λόγω της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης), αλλά μετατρέπεται σε αισθητική εμπειρία μέσω της 

ανακυκλωμένης τέχνης, η ευαισθητοποίησή του υπερβαίνει την δικαιολογία, καθώς ο 

επείγων χαρακτήρας της δράσης είναι προφανής και προκαλεί την ενίσχυση της 

συμπεριφοράς των πολιτών προς την οικολογική επιχειρηματικότητα. Η πολιτιστική και η 

κοινωνική αλλαγή πρέπει να συμβαδίζουν. Για να θεραπεύσουμε τη σχέση μας με το 

περιβάλλον και να δημιουργήσουμε μορφές συνειδητοποίησης, κάθε πάθος και 

δημιουργικότητα που μπορούμε να παράγουμε είναι ευπρόσδεκτα. Σε αυτή την αλλαγή 

πρέπει να συμμετάσχουμε καλλιτέχνες, οικονομικοί παράγοντες και ο καθένας μας. Κάθε 

έκφραση της ανακυκλωμένης τέχνης είναι ένα βήμα και μια πιθανή έμπνευση για έναν 

διάλογο που μπορεί να αλλάξει τη σκέψη των ανθρώπων προς την κατεύθυνση του 

μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, σε σύγκριση με το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο 

κατανάλωσης «παίρνω- παράγω-πετώ». 

 

Δραστηριότητα 2: Άσκηση «Συνδετικό σύννεφο» 

Θέμα: Πηγές απορριμμάτων στο τοπικό σούπερ μάρκετ (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, 

οργανικά απόβλητα). 
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Στόχος: Η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της εφαρμογής του μοντέλου κυκλικής οικονομίας 

και της οικολογίας ως επιστήμης, πολιτικής και κοινοτικής ζωής. 

 

Οδηγίες: Προσδιορίστε και απαριθμήστε τις πηγές των απορριμμάτων στο σούπερ μάρκετ 

από το οποίο ψωνίζετε καθημερινά!  

 

Συζήτηση για τα ακόλουθα ζητήματα:  

● Ποιες συσκευασίες είναι πιο διαδεδομένες στα σούπερ μάρκετ; 

● Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών υλικών 

συσκευασίας; 

● Ποια υλικά συσκευασίας μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν; 

● Ποιες αλλαγές θα προτείνατε στην κοινότητά σας ώστε η πολιτική «παραγωγής 

και διαχείρισης των απορριμμάτων» να μετατραπεί σε «πρόληψη της ρύπανσης 

και μείωση των απορριμμάτων»; 

 

Περίληψη: Ποια είναι η σχέση μεταξύ του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, των 

δεξιοτήτων για την ανακυκλωμένη τέχνη και της οικολογίας όπως η επιστήμη, η πολιτική 

και η καθημερινή ζωή;  

 

Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού και η χρήση αγαθών για κατανάλωση οδηγεί σε 

υπερβολική κατανάλωση των φυσικών πηγών. Κάθε τύπος παραγωγής βασίζεται στα 

υπάρχοντα αποθέματα και η κατανάλωσή τους έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.  

 

Ο πιο προφανής αντίκτυπος στο περιβάλλον είναι ότι η χρήση των πόρων παράγει τελικά 

απορρίμματα. Θυμηθείτε - ο αρνητικός αντίκτυπος των οικιακών και βιομηχανικών 

απορριμμάτων δεν μπορεί παρά να επηρεάσει την ποιότητα ζωής στον σημερινό κόσμο. Η 

οικονομική πρόοδος συνδέεται αναπόφευκτα με την παραγωγή των απορριμμάτων. Η 

ιεραρχία των απορριμμάτων είναι γενικά η καλύτερη επιλογή για το περιβάλλον στη 

νομοθεσία και στην πολιτική σχετικά με αυτά. Περιγράφει την προτιμώμενη αλληλουχία 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων, εφαρμόζοντας ως κατευθυντήρια αρχή την ακόλουθη 

ιεραρχία σχετικά με τα απορρίμματα:  

● πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων 

● ανάκτηση των απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης 

και/ή της ανάκτησης δευτερογενών πρώτων υλών και ενέργειας 

● απόρριψη με υγειονομική ταφή ή αποτέφρωση των απορριμμάτων που δεν 

μπορούν να προληφθούν και/ή να ανακτηθούν.  

 

Κατά την εφαρμογή αυτής της ιεραρχίας απορριμμάτων, λαμβάνονται μέτρα για την 

προώθηση των επιλογών που παρέχουν τα πιο ευνοϊκά αποτελέσματα για το περιβάλλον 

συνολικά. Από αυτή την άποψη, τα στερεά και επικίνδυνα απορρίμματα αποτελούν 

πιθανές πηγές που μπορούν να ανακυκλωθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν ή να μειωθούν.  

 

Συμπέρασμα: Η ανακυκλωμένη τέχνη αποτελεί ένα παράδειγμα άμεσης σύνδεσης μεταξύ 

της εφαρμογής του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και της οικολογίας όπως η επιστήμη, 

η πολιτική και η καθημερινή ζωή. 
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Δραστηριότητα 3. Επίλυση προβλημάτων (παιχνίδι προσομοίωσης): 

«Επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μέσω των 

δεξιοτήτων της ανακυκλωμένης τέχνης» 

 

Στόχος: Κατάρτιση των πρακτικών δραστηριοτήτων για τη μείωση της ποσότητας των 

απορριμμάτων με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανακυκλωμένης τέχνης.  

 

Σενάριο: Είστε όλοι μέλος του προσωπικού μιας αλυσίδας ξενοδοχείων. Ο εργοδότης σας 

έχει προσκαλέσει σε μια συνάντηση εργασίας. Σας ενημερώνουν ότι το ξενοδοχείο όπου 

εργάζεστε αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα που σχετίζεται με την τεράστια ποσότητα 

απορριμμάτων που δημιουργεί κάθε μήνα. Οι εκπρόσωποι του τοπικού Τμήματος 

Διαχείρισης Απορριμμάτων εξέδωσαν μια εντολή για την τοποθεσία σας για την εισαγωγή 

του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 

προσωπικού στην ανακυκλωμένη τέχνη. Ο εργοδότης σας θέτει ως καθήκον να επιλέξετε 

από όλα τα απορρίμματα του ξενοδοχείου εκείνα που θα μπορούσαν να 

επαναχρησιμοποιηθούν και να παρατείνετε τον κύκλο ζωής αυτών των 

αντικειμένων/προϊόντων μέσω των μορφών ανακυκλωμένης τέχνης.  

 

Οδηγίες: Για να παρατείνετε τον κύκλο ζωής ορισμένων (μέρος των απορριμμάτων του 

εστιατορίου) χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα για να σχεδιάσετε τις ιδέες σας για την 

επαναχρησιμοποίηση και να τις μετατρέψετε σε προϊόντα ανακυκλωμένης τέχνης: 

1. Εξετάστε τα απορρίμματα.  

2. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) για να διευκρινίσετε 

τις ιδέες σας για την επαναχρησιμοποίηση των επιλεγμένων προϊόντων.  

3. Αποφασίστε ποιες ιδέες θα αναπτύξετε.  

4. Δημιουργήστε ένα πρωτότυπο των εννοιολογικών προϊόντων.  

5. Ζητήστε ανατροφοδότηση από άτομα της κοινότητας και, εάν είναι δυνατόν, εφαρμόστε 

τις δεξιότητές σας στην ανακυκλωμένη τέχνη στα επιλεγμένα απορρίμματα.  

 

Δείγματα ιδεών για έργα: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CPD 

Εισαγωγή 
 
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στους εκπαιδευτές 
ενηλίκων εκπαιδευόμενων σχετικά με το τι είναι η διαπίστευση CPD, τη χρησιμότητά της 
και πώς να υποβάλουν αίτηση για αυτήν για τα προγράμματα μαθημάτων και τη 
μελλοντική τους κατάρτιση. Επιπλέον, στις δραστηριότητες αναφέρονται και άλλοι τρόποι 
αξιολόγησης με τους εκπαιδευόμενους και πηγές. 
 
Η CPD σημαίνει Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (Continuing Professional 
Development) και είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις μαθησιακές 
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι επαγγελματίες για να αναπτύξουν και να 
ενισχύσουν τις ικανότητές τους. Ένα πιστοποιητικό CPD συνήθως λαμβάνεται μέσω 
κατάρτισης (προγράμματα μαθημάτων, εργαστήρια, σεμινάρια...) που θεωρείται επίσημη 
μάθηση και έχει διαπιστευθεί με CPD για να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τα πρότυπα του κλάδου. Ένα πιστοποιητικό CPD είναι σημαντικό καθώς βοηθά 
έναν επαγγελματικό οργανισμό να διασφαλίσει ότι ένα άτομο έχει ολοκληρώσει ένα 
κατάλληλο επίπεδο περαιτέρω μάθησης και ότι βελτιώνει τις δυνατότητές του με 
δομημένο, πρακτικό και σχετικό τρόπο για τον ρόλο και τον κλάδο του. 
 
Η Υπηρεσία Πιστοποίησης CPD ιδρύθηκε το 1996 ως το κορυφαίο ανεξάρτητο ίδρυμα 
διαπίστευσης CPD που λειτουργεί σε όλους τους κλάδους για να ενισχύσει τις πολιτικές 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης των επαγγελματικών ιδρυμάτων και των 
ακαδημαϊκών φορέων. Η Υπηρεσία Πιστοποίησης CPD παρέχει υποστήριξη, συμβουλές και 
αναγνωρισμένη ανεξάρτητη διαπίστευση CPD, συμβατή με τις παγκόσμιες αρχές της CPD. 
 
Η CPD παρέχει τη δυνατότητα ώστε να καταστεί η μάθηση συνειδητή και ενεργητική, παρά 
παθητική και αντιδραστική. Η CPD είναι η ολιστική δέσμευση των επαγγελματιών για την 
ενίσχυση των προσωπικών δεξιοτήτων και επάρκειας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας τους. Μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές μεθοδολογίες μάθησης, όπως τα 
εργαστήρια κατάρτισης, τα συνέδρια και οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα ηλεκτρονικής 
μάθησης, οι τεχνικές βέλτιστης πρακτικής και η ανταλλαγή ιδεών, όλα εστιασμένα στη 
βελτίωση ενός ατόμου και στην αποτελεσματική επαγγελματική του ανάπτυξη. 

Απαραίτητα υλικά: 
Για την εφαρμογή της CPD: Διαδίκτυο και υπολογιστής/φορητός υπολογιστής 
Για δραστηριότητες: Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων, στιλό, έγχρωμα χαρτόνια, wifi και 
κινητά τηλέφωνα για το Kahoot (προαιρετικά). 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 

● Πώς πρέπει να 

υποβάλλετε αίτηση για 

να λάβετε τη 

διαπίστευση CPD; 

 

● Τι είναι η CPD και 

ποιες μαθησιακές 

δραστηριότητες 

μπορεί να 

πιστοποιήσει; 

●  Έρευνα: κατανόηση των 
διαφόρων τύπων CPD. 
 

● Προετοιμασία: να 
συμπληρώσετε τα 
απαραίτητα έγγραφα 
και τα προαπαιτούμενα 
για να γίνετε 
διαπιστευμένος φορέας 
CPD πριν υποβάλετε 
αίτηση. 

● Αναγνώριση των οφελών 

της CPD. 

 

● Πώς να αξιολογήσετε μια 

κατάρτιση/δραστηριότητ

ες σε ομαδικό ή ατομικό 

επίπεδο. 
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● Γιατί πρέπει να 

πιστοποιήσετε την 

κατάρτισή σας και τις 

εκδηλώσεις σας; 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

Βήματα για να γίνετε πάροχος CPD: 
 

1. Υποβάλετε αίτηση για διαπίστευση CPD: χρησιμοποιώντας ένα έντυπο που 
παρέχεται στον επίσημο ιστότοπο της CPD (https://cpduk.co.uk/become-cpd-
accredited) με την ονομασία «Γίνετε CPD» και παρέχοντας ορισμένες σύντομες 
πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό, την κατάρτιση και τις εκδηλώσεις σας. 
 

2. Γίνετε μέλος των παρόχων CPD: Η ομάδα CPD θα επικοινωνήσει μαζί σας για να 
συζητήσετε την CPD σας, να σας εξηγήσει τα χαρακτηριστικά της συνδρομής CPD 
και τα οφέλη του να γίνετε πάροχος CPD. Οι οργανώσεις-μέλη δέχονται 
συμβουλευτική και ενθάρρυνση να υποβάλουν το υλικό των προγραμμάτων 
μαθημάτων κατάρτισης και των εκδηλώσεών τους για επίσημη αναθεώρηση και 
αμερόληπτη διαπίστευση CPD από μια ομάδα έμπειρων αξιολογητών CPD. 
 

3. Υποβάλετε τα προγράμματα μαθημάτων σας για πιστοποίηση CPD: αφού είστε 
διαπιστευμένος πάροχος CPD, μπορείτε να υποβάλετε τα προγράμματα 
μαθημάτων και τις εκδηλώσεις σας απευθείας στην Ομάδα Αξιολόγησης της CPD 
για έλεγχο και έγκριση. Η διαπιστευμένη κατάρτιση CPD σημαίνει ότι η μαθησιακή 
δραστηριότητα έχει επιτύχει τα απαιτούμενα πρότυπα και κριτήρια της 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Η μαθησιακή αξία έχει εξεταστεί για να 
διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ποιότητα. Η Υπηρεσία Πιστοποίησης CPD 
παρέχει αναγνωρισμένη ανεξάρτητη διαπίστευση CPD, συμβατή με τις παγκόσμιες 
απαιτήσεις CPD. 

 
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://cpduk.co.uk/become-accredited  
 
Οι τύποι μάθησης CPD ποικίλλουν σημαντικά και περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 
διαφορετικών μεθόδων. Από την επίσημη κατάρτιση έως την αυτόνομη μελέτη, διατίθενται 
διαφορετικοί τύποι CPD για αποτελεσματική Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη: 
 

● Δομημένη CPD/Ενεργητική Μάθηση: περιλαμβάνει διαδραστική και βασισμένη στη 
συμμετοχή μελέτη (παρακολούθηση προγραμμάτων μαθημάτων κατάρτισης, 
εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων κ.λπ.). 

● Αντανακλαστική CPD/Παθητική Μάθηση: δεν περιλαμβάνει αλληλεπίδραση με 
βάση τους συμμετέχοντες (ανάγνωση σχετικών άρθρων ειδήσεων, διαδικτυακή 
ραδιοφωνική μετάδοση & περιπτωσιολογικές μελέτες και ενημερώσεις του 
κλάδου, κ.λπ.). 

● Αυτόνομη CPD/Μη δομημένη μάθηση: περιλαμβάνει όλες τις μη συνοδευόμενες 
δραστηριότητες CPD (ανάγνωση εγγράφων, άρθρων και δημοσιεύσεων, κ.λπ.). 

 
Μόλις ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα μαθημάτων κατάρτισης ή εκδήλωση, ο πάροχος CPD 
θα παράσχει στους συμμετέχοντες ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης CPD. Το 
πιστοποιητικό πρέπει να εμφανίζει το όνομα του συμμετέχοντα, τον τίτλο της κατάρτισης 
που ολοκληρώθηκε, το όνομα του φορέα παροχής CPD, την ημερομηνία και τον αριθμό των 

https://cpduk.co.uk/become-cpd-accredited
https://cpduk.co.uk/become-cpd-accredited
https://cpduk.co.uk/become-accredited
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ωρών CPD, ως προς τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα. Το 
άτομο μπορεί να προσθέσει το πιστοποιητικό παρακολούθησης CPD στο προσωπικό του 
αρχείο για να δείξει την περαιτέρω μάθηση που έχει επιτύχει. 
 
Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (CPD) αναγνωρίζεται ευρέως ως ουσιαστική 
ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτύπων των ατόμων και των συναφών 
κλάδων τους. Όταν ένας επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει είτε ένα πρόγραμμα μαθημάτων 
κατάρτισης, ένα διαδικτυακό σεμινάριο, μια εκπαιδευτική εκδήλωση ή άλλη επίσημη 
μάθηση, ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης CPD παρέχει την επιβεβαίωση ότι η 
κατάρτιση έχει ολοκληρωθεί από ένα άτομο ως μέρος των απαιτήσεων της Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης στον επαγγελματικό του φορέα ή ένωση. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μια διάλεξη για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι είναι η CPD, για τη χρησιμότητα 
της διαπίστευσης CPD για τους εκπαιδευόμενους στα μονοπάτια κατάρτισής τους και 
για τον τρόπο υποβολής αίτησης ή συμμετοχής σε μια κατάρτιση CPD. Εδώ μπορείτε 
να βρείτε μερικά προγράμματα μαθημάτων CPD και να κάνετε αναζήτηση ανά 
τύπο/τομέα: https://cpduk.co.uk/courses  

 
2. Άλλα παραδείγματα και εργαλεία επίσημης και ανεπίσημης αξιολόγησης για τους 

εκπαιδευόμενους: 
 

Ανάλογα με την ομάδα στόχο και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, η αξιολόγηση 

μπορεί να είναι: 

● Ατομική αξιολόγηση 

● Ομαδική αξιολόγηση/αξιολόγηση συνομιλήκων 

● Αυτοαξιολόγηση 

 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα ανεπίσημης αξιολόγησης σε ομάδες/ζευγάρια που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ενήλικες μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους:  

 

Ανταλλαγή πληροφορίας με το ζευγάρι: Στο τέλος ενός κεφαλαίου οι εκπαιδευόμενοι 

μοιράζονται με το ζευγάρι τους: 

● Τρία νέα πράγματα που έχουν μάθει 

● Αυτό που βρήκαν εύκολο 

● Αυτό που τους δυσκόλεψε 

● Κάτι που θα ήθελαν να μάθουν στο μέλλον. 

Φανάρια: Παρέχετε στους εκπαιδευόμενους κόκκινα, κίτρινα και πράσινα χαρτόνια (ή 
μπορούν να τα φτιάξουν μόνοι τους στο σπίτι). Σε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος, ζητήστε τους να επιλέξουν ένα χαρτόνι και να το τοποθετήσουν στο 
θρανίο τους για να δείξουν τον βαθμό κατανόησής τους (κόκκινο=δεν κατανοώ, 
κίτρινο = κατανοώ εν μέρει, πράσινο = κατανοώ πλήρως). 
 

Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων: Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητα χαρτάκια 

σημειώσεων για να αξιολογήσετε τη μάθηση. Παρέχετέ τα σε ομάδες, ζευγάρια ή 

άτομα και ζητήστε τους να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Για παράδειγμα: 

● Τι έχω μάθει; 

● Τι βρήκα εύκολο; 

● Τι βρήκα δύσκολο; 

● Τι θέλω να μάθω τώρα; 

https://cpduk.co.uk/courses
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Εδώ υπάρχουν μερικά άλλα διαφορετικά παραδείγματα αξιολογήσεων που θα 

χρησιμοποιηθούν διά ζώσης ή διαδικτυακά: 

https://blog.futurefocusedlearning.net/15-assessment-activities-fast-formative  

https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-

activities-distance-learning-face-to-face/ 

 

Χρήσιμα εργαλεία: 

● Google Forms: με αυτό το εργαλείο μπορείτε να σχεδιάσετε εύκολα 

διαδικτυακά ερωτηματολόγια για να τα συμπληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι και 

να τα στείλετε στον εκπαιδευτή. 

● Kahoot: με αυτό το εργαλείο μπορείτε να σχεδιάσετε κουίζ για να 

συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες με τον διασκεδαστικό τρόπο του 

διαγωνισμού (χρειάζονται κινητά τηλέφωνα). https://kahoot.com/  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

https://cpduk.co.uk/  
https://www.teachingenglish.org.uk/article/assessment-learning-activities-0 
https://www.edutopia.org/article/7-smart-fast-ways-do-formative-assessment 
https://blog.futurefocusedlearning.net/15-assessment-activities-fast-formative  
https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-activities-
distance-learning-face-to-face/  
https://kahoot.com/  

 

https://blog.futurefocusedlearning.net/15-assessment-activities-fast-formative
https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-activities-distance-learning-face-to-face/
https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-activities-distance-learning-face-to-face/
https://kahoot.com/
https://cpduk.co.uk/become-accredited
https://www.teachingenglish.org.uk/article/assessment-learning-activities-0
https://www.edutopia.org/article/7-smart-fast-ways-do-formative-assessment
https://blog.futurefocusedlearning.net/15-assessment-activities-fast-formative
https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-activities-distance-learning-face-to-face/
https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-activities-distance-learning-face-to-face/
https://kahoot.com/

