
 

 
 
 

Έργο 
Girls Lead: Supporting young women into finding their place as social 

entrepreneurs and in taking on leadership roles in early life 
 
 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
for Girls' Leadership Support Training Program 

 
 
Project Ref: 2018-UK01-KA205-047767.  
Αυτό το έργο συγχρηματοδοτήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκδοση 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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Προετοιμασία για την εκπαίδευση 
 
Προετοιμάστε την αίθουσα συσκέψεων νωρίς, ενημερώστε τους συμμετέχοντες για την τοποθεσία 
και δώστε χάρτες σε αυτήν, εάν είναι απαραίτητο. 
Επιβεβαιώστε τον αριθμό των παρευρισκομένων.  
Συγκεντρώστε τα υλικά και τα υποστηρικτικά έντυπα σας. 
Εάν η παρουσίαση είναι πολύπλοκη, προετοιμάστε ένα πακέτο πληροφοριών για κάθε 
συμμετέχοντα. Διανείμετε αυτά τα πακέτα εκ των προτέρων για να το ελέγξουν όλοι πριν από τη 
συνεδρία.  
Κάντε μια δοκιμή στο εκπαιδευτικό υλικό και την αυτοπεποίθησή σας. Φανταστείτε το κοινό 
μπροστά σας. Μετρήστε την αντίδρασή τους. Εξετάστε το ενδεχόμενο να βιντεοσκοπήσετε την 
πρακτική σας, ώστε να μπορείτε να το επαναλάβετε όπως είναι κατάλληλο.  
Ελέγξτε τους στόχους σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνοι με αυτό που σκοπεύετε να 
επιτύχετε. Ακόμα καλύτερα, βεβαιωθείτε ότι αυτό που σκοπεύετε να παραδώσετε σχετίζεται άμεσα 
με τους στόχους. 
Συναρμολογήστε ένα εφεδρικό κιτ έκτακτης ανάγκης μαρκαδόρων, κολλητική ταινία, κάρτες 
ονομάτων, μολύβια, στυλό και εφεδρικούς λαμπτήρες για εξοπλισμό.  
 
Συναντηθείτε με μερικούς συμμετέχοντες εκ των προτέρων για να μετρήσετε τον ενθουσιασμό τους 
για την επερχόμενη εκπαίδευση ή τις ανησυχίες τους. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε αντίδραση, 
δώστε τους την ευκαιρία να ξεφύγουν:  

• Ακούγοντας τους 

• Εμφανίζοντας ενσυναίσθηση 

• Προσφέροντας βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβληματισμού τους εάν είναι δυνατόν 

• Μαθαίνοντας όσο μπορείτε για το εκπαιδευτικό κοινό: τα επίπεδα δεξιοτήτων τους, τα 
δημογραφικά στοιχεία και τις προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες. 

 
Δοκιμάστε το φωτισμό του προβολέα και του δωματίου. 
Ελέγξτε τις αξιολογήσεις από άλλες ομάδες στις οποίες έχετε δώσει το μάθημα. Προσδιορίστε ποια 
θέματα δημιούργησαν το λιγότερο ενδιαφέρον ή περισσότερο σύγχυση και αναλύστε γιατί. 
Μιλήστε με τους συμμετέχοντες για να μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για τα μαθησιακά τους 
στυλ, τους τρόπους επικοινωνίας και τον γενικό ενθουσιασμό για την εκπαίδευση. 
Δώστε στους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν το προετοιμασμένο εργαλείο προαξιολόγησης του 
GirlsLead πριν από την εκπαίδευση, προκειμένου να συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τις προσδοκίες τους και την εμπειρία στο θέμα. 
Φτάστε στη συνεδρία όσο το δυνατόν νωρίτερα για να μιλήσετε με την ομάδα και να πάρετε μια 
αίσθηση τους για το θέμα. 
 
Κάντε πρακτίκη σε χαρτοπίνακα πριν από το εργαστήριο. Ίσως θελήσετε να σχεδιάσετε γραμμές 
στο χαρτί (ελαφρά, με μολύβι) για να σας βοηθήσουνε. Επίσης, πολλά από αυτά μπορούν να 
προετοιμαστούν εκ των προτέρων. 
Για μια επιπλέον πινελιά, συμπεριλάβετε φύλλα με τις λέξεις Ευγένεια, Συμμετοχή και 
Εμπιστευτικότητα γραμμένα σε αυτά και αναρτήστε τα γύρω από το δωμάτιο. Ίσως θέλετε επίσης να 
προσθέσετε τις λέξεις Ασκήσεις, Παιχνίδι ρόλων, Εκμάθηση και Διασκέδαση. 
 
Χρήση διαδραστικών μεθόδων και τεχνικών κατά τη διάρκεια της προπόνησης 
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Σπάσιμο πάγου 
 
Η χρήση αυτή είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη συνεδρία. Βοηθούν τους 
ανθρώπους να χαλαρώσουν και να ελαττώσουν τις αναστολές που θα μπορούσαν να τους 
εμποδίσουν να συμμετάσχουν μέσω ερωτήσεων, συζητήσεων και πειραματικών ασκήσεων. Εδώ 
μπορείτε να βρείτε μερικές ιδέες για να το κάνετε σωστά. 
 
Δεν λειτουργούν όλες οι ενέργειες. Για να αποφύγετε μια άσκηση που αυξάνει την ένταση και την 
ανησυχία, σκεφτείτε τα ακόλουθα:  

• Μην κάνετε κάτι που θα σας προκαλούσε δυσφορία ή ενόχληση εάν συμμετείχατε. 

• Ρυθμίστε τη διάρκεια του ώστε να ταιριάζει με τη διάρκεια της συνεδρίας. 

• Μια πιο εκτεταμένη εέργεια θα λειτουργούσε για ένα εργαστήριο που θα διαρκέσει δύο 
έως πέντε ημέρες, ενώ μια γρήγορη άσκηση (από δύο έως πέντε λεπτά) θα ήταν κατάλληλη 
για μια συνεδρία μιας ημέρας ή λιγότερο. 

• Γνωρίστε το κοινό σας. Δεν είναι όλοι έτοιμοι να κάνουν κάτι ανόητο νωρίς στο εργαστήριο. 

• Άτομα που γνωρίζουν ο ένας τον άλλον μπορεί να βρουν περιττές τις ασκήσεις. 

• Ένα μικτό ακροατήριο ανθρώπων θα ωφεληθεί περισσότερο από το να γνωρίζει κανείς ο 
ένας τον άλλον. 

Παραδείγματα ορισμένων ενεργειών χαμηλού κινδύνου περιλαμβάνουν:  

• Βάντε τους ανθρώπους να συστηθούν 

• Δημιουργία ομάδων δύο ατόμων ζητώντας από τους συνεργάτες να παρουσιάσουν το άλλο 
μέλος: όνομα, εργασία, μαθησιακούς στόχους και κάτι ασυνήθιστο για το άτομο 

• Κάνοντας τους ανθρώπους να περιγράψουν την πιο ασυνήθιστη εκπαιδευτική τους εμπειρία 

• Προσθέτοντας τα συνολικά έτη εμπειρίας όλων των συμμετεχόντων, ένας πολύ καλός 
τρόπος για να επισημάνετε την ευκαιρία να μάθουν ο ένας από τον άλλο 

Οι πιο περιπετειώδεις και χρονοβόροι τρόποι περιλαμβάνουν: 

• Ομαδική προσομοίωση που δείχνει την αξία της συνεργασίας. 

• Ένα κυνήγι στο οποίο οι άνθρωποι έχουν μια λίστα ασυνήθιστων δηλώσεων για τους 
ανθρώπους. Στη συνέχεια, πρέπει να πλησιάσουν τους περισσότερους ανθρώπους στο 
δωμάτιο που ταιριάζουν με τη δήλωση - για παράδειγμα, "έχει επτά παιδιά και οκτώ γάτες" 
- με τα άτομο. Για να ενθαρρυνθεί η ανάμιξη, ένα βραβείο μπορεί να απονεμηθεί στο πρώτο 
άτομο για να ολοκληρώσει την άσκηση. 

 
Βίντεο: Χρησιμοποιήστε τα με βάση τα πλεονεκτήματά τους 
 
Το βίντεο μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για χρήση, αλλά η αξία και η αποτελεσματικότητά 
του μπορούν να μειωθούν με την ακατάλληλη χρήση. 
Αντί να προβάλλετε βίντεο στο σύνολό τους, εμφανίστε κλιπ. Επιλέξτε μια σκηνή για να 
διαμορφώσετε μια συμπεριφορά ή το αντίθετο. Ρωτήστε τους ανθρώπους τι τους άρεσε ή πώς θα 
μπορούσαν να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. 
Αναπτύξτε μια μελέτη περίπτωσης και χρησιμοποιήστε ένα κλιπ για να δείξετε μια πτυχή. 
Διαθέστε βίντεο στη διάθεση των ατόμων στη συνέχεια στη βιβλιοθήκη πόρων, εάν θέλουν να 
ελέγξουν το υλικό, να τα δείξουν σε συναδέλφους ή να δουν ολόκληρο το πρόγραμμα. 
Προσδιορίστε την κατάλληλη χρήση για το βίντεο:  

• Τι προσπαθώ να επιτύχω με την εμφάνιση αυτού του βίντεο; Ποια είναι τα επιθυμητά 
μαθησιακά αποτελέσματα; 

• Πού μπορεί να τοποθετηθεί καλύτερα αυτό το βίντεο; 
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o Να ξεκινήσει συζήτηση; 
o Συνοψίζοντας τη μάθηση; 
o Στο πλαίσιο μελέτης περίπτωσης  

• Ενσωματώστε το βίντεο στον σχεδιασμό εκπαίδευσης. 

• Όπου ενδείκνυται, καθορίστε τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα πριν από την 
προβολή του βίντεο. 

• Σχεδιάστε ερωτήσεις σχετικά με το βίντεο, για απάντηση ατόμων ή ομάδων.  
 
Πάντα να θυμάστε ότι:  

• Προβάλετε το βίντεο πριν από το πρόγραμμα για να διασφαλίσετε τη δική σας πλήρη γνώση 
των βασικών σημείων του. 

• Ελέγξτε τη σαφήνεια, το χρώμα και τον ήχο του βίντεο λίγο πριν από το εργαστήριο. 

• Προσοχή σε βίντεο όπου οι μόδες ή οι λεκτικές εκφράσεις είναι αρκετά ξεπερασμένες, οι 
εκπαιδευόμενοι θα αποσπόνται εύκολα από αυτές τις αποκλίσεις.  

 
Όταν σκέφτεστε να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε ένα βίντεο, λάβετε υπόψη:  
 

• Υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσίες προεπισκόπησης διαθέσιμες. Χρησιμοποιήστε τα αντί να 
βασίζεστε σε περιλήψεις καταλόγων. 

• Αναζητήστε στην τοπική βιβλιοθήκη σας εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους για 
δανεισμό. 

• Στείλτε ένα SOS στους συναδέλφους σας ρωτώντας εάν υπάρχουν καλά βίντεο διαθέσιμα σε 
ένα συγκεκριμένο θέμα. Πολλοί διαχειριστές έχουν μια ευρεία επιλογή βίντεο που δεν 
χρησιμοποιούνται στα γραφεία. 

• Άλλοι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεστε μπορεί να έχουν καλά βίντεο που μπορείτε 
να δανειστείτε σε αντάλλαγμα για κάποια άλλη υπηρεσία. 

• Κάνετε τα μαθηματικά σας όταν αποφασίζετε να νοικιάσετε ή να αγοράσετε. Εάν σκοπεύετε 
να χρησιμοποιήσετε το βίντεο για αρκετές περιόδους σύνδεσης, είναι συνήθως πιο 
οικονομικό να το αγοράσετε. 

 
Παιχνίδια, δραστηριότητες και ασκήσεις 
 

• Τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται συχνά στην εκπαίδευση για να αποδείξουν συγκεκριμένες 
διδακτικές αρχές μέσω συμμετοχικών και μη απειλητικών ασκήσεων. Τα παιχνίδια 
λειτουργούν καλύτερα όταν χρησιμοποιούν τεχνικές και εργαλεία που δεν σχετίζονται με το 
περιβάλλον των συμμετεχόντων. 

• Υπάρχουν πολλά παιχνίδια διαθέσιμα σε συσκευασμένες μορφές και σε εξειδικευμένους 
εκπαιδευτικούς οδηγούς. Κατά την επιλογή ή το σχεδιασμό παιχνιδιών, βεβαιωθείτε ότι 
οποιοδήποτε παιχνίδι είναι σύμφωνο με τις αρχές μάθησης ενηλίκων. Τα παιχνίδια πρέπει 
να είναι ενδιαφέροντα, προκλητικά και όχι ενοχλητικά για τους συμμετέχοντες. Το παιχνίδι 
πρέπει να συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειάζεται για να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες 
έχουν μάθει από αυτό. 

• Τα παιχνίδια πρέπει να ενθαρρύνουν έναν υγιή και χιουμοριστικό ανταγωνισμό, ο οποίος 
πρέπει να αναγνωρίζει τους νικητές αλλά ποτέ να μην υποτιμά τους ηττημένους. 

• Στοχεύστε τα παιχνίδια στο επίπεδο ωριμότητας και άνεσης των συμμετεχόντων (δεν 
θέλουν όλοι να είναι δεμένα τα μάτια). 
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• Τα παιχνίδια πρέπει να σχετίζονται άμεσα με μια συγκεκριμένη αρχή διδασκαλίας στο 
πρόγραμμα σπουδών και όχι με γενικές αρχές ή παρατηρήσεις.  

• Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι είναι λογικά νέο για τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, 
πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη περάσει από προσομοιωμένες ασκήσεις επιβίωσης. 

• Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ή συμπεράσματα δεν πρέπει να είναι προβλέψιμα ή 
προφανή από την αρχή (για παράδειγμα, ότι δέκα χέρια λειτουργούν πιο γρήγορα από τα 
δύο χέρια). 

• Εάν η ομάδα χωρίζεται σε ομάδες, βεβαιωθείτε ότι οι ομάδες είναι αρκετά μικρές ώστε να 
μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη. 

• Οι οδηγίες πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια ή να γράφονται. Τα συνεχή αιτήματα για 
διευκρίνιση μειώνουν την ενέργεια των μαθησιακών ευκαιριών. 

• Οι μαθησιακές παρατηρήσεις πρέπει να αναφέρονται στη διαδικασία καθώς και στο 
αποτέλεσμα. 

• Αφήστε άφθονο χρόνο για την ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος που διατίθεται για το παιχνίδι είναι επαρκής. Διαφορετικά, η 
παρακολούθηση ρολογιού θα θέσει σε κίνδυνο τη μάθηση. 
 

Παρουσιάσεις 
 
Η προβολή εικόνων από το φορητό υπολογιστή σας έχει γίνει η προτιμώμενη μέθοδος των 
εκπαιδευτών κατά την ανταλλαγή πληροφοριών. Δεδομένου ότι η κατάρτιση προσφέρεται 
περισσότερο υψηλής τεχνολογίας, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσετε το κοινό αντί να συνδεθείτε μαζί 
τους. Να θυμάστε: Οι διαφάνειες σας προορίζονται να συμπληρώνουν τη φωνή και την κινούμενη 
εικόνα σας, όχι να τις αντικαθιστούν.  
 
Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να βελτιώσουν το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας παρουσιάσεις: 

• Ως επί το πλείστον, διατηρήστε τις διαφάνειες σας συνεπείς - αλλάζοντάς τις κάθε φορά σε 
διαφορετικά κινούμενα σχέδια θα μειώσουν το μήνυμα και θα κάνουν τους ανθρώπους να 
επικεντρώνονται στην τεχνολογία. Τα περισσότερα προγράμματα λογισμικού έχουν τη 
δυνατότητα να προσθέσουν πολλούς ήχους, αλλά λίγα έχουν σχέση με το μήνυμα. Ηχοι 
αυτοκινήτων, πυροβόλα όπλα και κουδούνισματα μπορεί να είναι κατάλληλα ίσως μία 
φορά. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες σας συμπληρώνουν το μήνυμα. Αποφύγετε τη χρήση 
κοινών φωτογραφιών. Αντ 'αυτού, αναζητήστε στο Διαδίκτυο για νέα κλιπ που ενισχύουν το 
μήνυμα. 

• Διατηρήστε τον κανόνα 5 & 5 - όχι περισσότερες από πέντε προτάσεις (σύντομες) και πέντε 
λέξεις ανά γραμμή. Το λιγότερο είναι καλύτερο. 

• Αποκτήστε ένα τηλεχειριστήριο για να μπορείτε να περπατήσετε γύρω από το δωμάτιο 
χωρίς να χρειάζεται να σταθείτε στον υπολογιστή και να πατήσετε τα πλήκτρα για την 
επόμενη διαφάνεια. 

• Σχεδιάστε διαφάνειες για ευχάριστη και ευανάγνωστη προβολή. Χρησιμοποιήστε σκούρο 
γράψιμο σε λευκό φόντο ή ανοιχτόχρωμο (λευκό ή κίτρινο) γράψιμο σε σκούρο φόντο - και 
οι δύο λειτουργούν καλά. Με όμορφα χρώματα και γραφικά φόντα, κάντε μια επιλογή που 
συμπληρώνει το μήνυμά σας.  

• Βεβαιωθείτε ότι οι διαφάνειες σας είναι συμβατές με το βιβλίο εργασίας σας. Εάν η 
ακολουθία είναι διαφορετική, οι συμμετέχοντες θα μπερδευτούν. 
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• Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας LCD σας είναι αρκετά ισχυρός ώστε να προβάλλει μια καθαρή 
εικόνα, ειδικά σε ένα φωτεινό δωμάτιο. 

• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον προβολέα, απενεργοποιήστε τον. Με αυτόν τον τρόπο οι 
άνθρωποι θα σας κοιτάζουν και όχι την οθόνη. 

• Ποτέ μην διαβάζετε την παρουσίασή σας από την οθόνη. Στην πραγματικότητα, μην 
διαβάσετε ποτέ τις γραμμές στις διαφάνειες σας! Το κοινό σας είναι εγγράμματο και ικανό 
να το κάνει. Αντ 'αυτού, πριν από την εμφάνιση μιας νέας διαφάνειας, δώστε ένα 
εισαγωγικό σχόλιο σε αυτό, όπως «Τώρα θα σας δείξω τις τέσσερις πιο σημαντικές ιδέες. . ». 
Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να ρωτήσετε " Ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη ιδέα; " 
ή " Ποια συμβουλή θα λειτουργούσε καλύτερα για εσάς; " 

• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία που εμφανίζει μια γραμμή κάθε φορά με φειδώ. 
Χρησιμοποιήστε το μόνο για βασικές διαφάνειες όπου κάθε γραμμή είναι σημαντική και 
θέλετε να συζητήσετε τις γραμμές μία κάθε φορά. Κάνοντας αυτό πολύ συχνά σας επιτρέπει 
να έχετε έλεγχο και να μην αφήνετε το κοινό με μια αίσθηση αδυναμίας. 

• Όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για προβολή βίντεο. Ο αντίκτυπος 
είναι μεγαλύτερος λόγω της μεγάλης οθόνης. 

 
Αξιολόγηση μετά το τέλος του μαθήματος  
 
Είναι ένα εργαλείο ικανοποίησης πελατών που πρέπει να μετρήσει τα ακόλουθα στοιχεία 
μαθημάτων:  

• Εκπλήρωση των προσδοκιών των εκπαιδευομένων 

• Επικαιρότητα του μαθήματος 

• Διάρκεια του μαθήματος 

• Οργάνωση και ροή μαθημάτων και υλικού 

• Αποτελεσματικότητα διευκολυντή 

• Άμεσα αποτελέσματα μάθησης 

• Παροχή, τοποθεσία και άνεση του δωματίου 

• Ποιότητα υλικού (για παράδειγμα, συνδετικά, φυλλάδια ή βίντεο) 

• Βηματοδότηση 

• Συνάφεια του μαθήματος 

• Ικανότητα χρήσης των δεξιοτήτων 

• Προτάσεις για εκπαιδευτικό υλικό 

• Προτάσεις για το στυλ του εκπαιδευτή 

• Τα πιο σχετικά και λιγότερο σχετικά μαθήματα 

• Φαγητό και καταλύματα 
 
Στο κιτ του GirlsLead παρέχεται επίσης ένα εργαλείο μετά την αξιολόγηση. Στόχος του είναι να 
μετρήσει το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι έχουν αυξήσει τις γνώσεις τους για την ηγεσία και 
εάν αυτή η εκπαίδευση τους βοήθησε να αισθανθούν καλύτερα προετοιμασμένοι για το ρόλο τους 
ως μελλοντικοί ηγέτες. 
 
Κορυφαίες 10 συμβουλές για εκπαιδευτές 
 

1. Παραμείνετε σταθερός στο πρόγραμμα. 
2. Εστίαση στους μαθησιακούς στόχους. 
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3. Εκπαιδεύστε ενήλικες ως ενήλικες. 
4. Εξασφάλιση ίσης συμμετοχής. 
5. Αντιμετωπίστε τη δυσλειτουργική συμπεριφορά. 
6. Δώστε το καλύτερό σας. 
7. Οι άνθρωποι έχουν υψηλές προσδοκίες για την παροχή κατάρτισης. 
8. Αναθεωρήστε το πρόγραμμα. 
9. Ακούστε τους εκπαιδευόμενους. 
10. Παρέχετε ένα ασφαλές περιβάλλον. 
11. Καλή διασκέδαση. 


