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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ Ο...
Γιώργος Κοσλαοσζίδης
Σηηο επόκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθεηαη κηα πξαθηηθή πνπ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί θαηά ηελ πξώηε Οκαδηθή Σπκβνπιεπηηθή Σπλάληεζε ησλ Θεκαηηθώλ
Ελνηήησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηελ Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ, ζην
πιαίζην ηεο αιιεινγλσξηκίαο αιιά θαη ηεο δηακόξθσζεο ηνπ καζεζηαθνύ
ζπκβνιαίνπ:

1.

Έρνληαο ππόςε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ ηνπ ηκήκαηόο κνπ,
θαηαζθεπάδσ ηνπο ζπλεκκέλνπο ζειηδνδείθηεο. Όπσο ζα παξαηεξήζεηε, νη
ζειηδνδείθηεο απηνί πεξηιακβάλνπλ κηα θσηνγξαθία αιιά θαη κηα θξάζε (θαηά
ηε γλώκε κνπ ζεκαληηθή) από ην έξγν ζεκαληηθώλ ζηνραζηώλ ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ.

2.

Τνπνζεηώ ζε έλα ηξαπέδη ζε ηπραία θαηαλνκή ηα δεύγε ησλ ζειηδνδεηθηώλ θαη
δεηάσ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζεθσζνύλ από ηε ζέζε ηνπο, λα πιεζηάζνπλ
ην ηξαπέδη, λα δηαβάζνπλ ηνπο ζειηδνδείθηεο θαη, ηειηθά, λα επηιέμνπλ έλαλ από
απηνύο.

3.

Σηε ζπλέρεηα, ηνπο δεηάσ λα αλαδεηήζνπλ αλάκεζα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο
εθείλνλ ή εθείλε πνπ επέιεμε ηνλ ίδην ζειηδνδείθηε (αλ ν αξηζκόο ησλ
ζπκκεηερόλησλ είλαη κνλόο, επηιέγσ εγώ ηνλ ζειηδνδείθηε πνπ έκεηλε).

4.

Αθνύ βξνπλ ην «ηαίξη» ηνπο, ηνπο δεηάσ λα θάηζνπλ καδί θαη λα ζπδεηήζνπλ,
ώζηε ζηε ζπλέρεηα θάζε κέινο ηνπ δεπγαξηνύ λα παξνπζηάζεη κε επάξθεηα ην
άιιν. Σπκπιεξσκαηηθά, ηνπο δεηάσ λα ζπδεηήζνπλ θαη γηαηί επέιεμαλ ην
ζπγθεθξηκέλν ζειηδνδείθηε θαη αλ ππάξρεη θάηη ζηε ζπγθεθξηκέλε θξάζε ή ζην
έξγν ηνπ εθάζηνηε ζηνραζηή πνπ ηνπο εθθξάδεη.

5.

Σηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ε ζπδήηεζε, ε γλσξηκία θαη κεηά αθνινπζεί, ζρεδόλ
πάληα, δηάιεηκκα ελώ θάζε ζπκκεηέρσλ θξαηά ηνλ ζειηδνδείθηε σο ελζύκην ηεο
πξώηε γλσξηκίαο (όινη νη ζειηδνδείθηεο είλαη επηκειώο θνκκέλνη θαη
πιαζηηθνπνηεκέλνη).
1

Με απηή ηελ άζθεζε, έρσ δηαπηζηώζεη όηη, από ηελ κία πιεπξά, δηεπθνιύλεηαη
ε δύζθνιε θαη ακήραλε θάζε ηεο νκάδαο, όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο δελ γλσξίδνληαη
κεηαμύ ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο κέζα ζηελ νκάδα .Από
ηελ άιιε πιεπξά, κνπ δίλεη ηελ επθαηξία, πέξα από κηα πξώηε επαθή κε δηάθνξα
βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ (πνπ αθνύγνληαη από ηηο παξνπζηάζεηο), λα
αλαθαιύςσ πνηα πεξίπνπ είλαη ε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο
ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ή αθόκε λα απνθηήζσ κηα πξώηε αίζζεζε γηα ηε
γεληθόηεξε αληίιεςε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ (αλ πξόθεηηαη γηα ηπραίεο επηινγέο).
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