Κείμενο 6
ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΣΗΝ ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ
Ανδρέας Δημητρόποσλος
1. Πλαίζιο
Ζ δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάζηεθε γηα εθαξκνγή ζε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε Ο...
κίαο αθαδεκατθήο ρξνληάο. ε κηα ηέηνηα ζπλάληεζε, δχν απφ ηα δεηνχκελα είλαη ην
«ζπάζιμο ηοσ πάγοσ», πνπ δεκηνπξγεί ε παξνπζία αγλψζησλ αλάκεζα ζε αγλψζηνπο,
θαη ε εγκαηάζηαζη ενός θεηικού, δημιοσργικού και εστάριζηοσ θιίκαηνο.
Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί αμηνπνηεί βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο θαη, απφ ηελ άπνςε απηή, απνηειεί κηα κνξθή ηνπ ζπιινγηθνχ βηνγξαθηθνχ
ηεο Οκάδαο. ηηγκηφηππα απφ ηε δσή ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο, φπσο απηά
πεξηγξάθηεθαλ απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο κέζα απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα,
θπθινθνξνχλ κέζα ζηελ Οκάδα θαη ζην ηέινο απνηεινχλ ην ζεκείν επαθήο ηνπ
Μέινπο κε απηήλ. Σα ζηηγκηφηππα απηά δελ είλαη ηα πην ζεκαληηθά, αιιά γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γίλνληαη ζεκαληηθά, αθνχ απνηεινχλ ηελ αθνξκή γηα
ηελ επίζεκε είζνδν ηνπ κέινπο ζηελ Οκάδα. Ζ δξαζηεξηφηεηα βαζίδεηαη ζηε
δηαπίζησζε φηη νη ελήιηθεο έρνπλ εκπεηξίεο δσήο θαη ζηελ παξαδνρή φηη φιεο/φινη νη
ελήιηθεο έρνπλ κηθξά ή κεγάια ζηηγκηφηππα ηεο δσήο ηνπο θαη επηηεχγκαηα πνπ είλαη
άμηα, ρξήζηκα θαη, νξηζκέλεο θνξέο, δηαζθεδαζηηθά λα ηα κνηξαζηνχλ κε ηελ νκάδα.
2. Τλικά και μέζα για ηην πποεηοιμαζία
ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν
έγρξσκνο εθηππσηήο
θνπηηθφ κεράλεκα ή θνπίδη θαη ράξαθαο
ραξηφλη 120-180 gr/m2
(πξναηξεηηθά) Μεράλεκα πιαζηηθνπνίεζεο
(πξναηξεηηθά) Εειαηίλεο πιαζηηθνπνίεζεο
3. Υπόνορ πποεηοιμαζίαρ
Δίθνζη έσο ζαξάληα ιεπηά (20΄-40΄)/κέινο ηεο νκάδαο

4. Κόζηορ αναλωζίμων
(ραξηφλη, έγρξσκε εθηχπσζε, πιαζηηθνπνίεζε): πεξίπνπ 1€/κέινο ηεο Οκάδαο
5. Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ
Πεξίπνπ δχν (2) ψξεο γηα νκάδα είθνζη πέληε έσο ηξηάληα (25-30) αηφκσλ
6. Πποεηοιμαζία
Πξηλ απφ ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε, δεηνχληαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο,
αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. Δμεγείηαη θαη εληζρχεηαη ε άπνςε φηη ην
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο/ηνπ αλαθεξφκελεο/-λνπ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, δεηείηαη
λα πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηφ θαη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ρφκπη.
Γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θαη αλαδήηεζε πιηθνχ
(θπξίσο απφ ην δηαδίθηπν) πνπ λα ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθά ή ελδηαθέξνληα
ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο.
ηε ζπλέρεηα εθηππψλνληαη θάξηεο πνπ θέξνπλ αξίζκεζε θαη ην πιηθφ πνπ
εληνπίζακε. Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ πιηθνχ παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα:
Παράδειγμα 1:
(Ζ εθπαηδεπφκελε νλνκάδεηαη Μαξία θαη έτει εργαζηεί με άηομα με προβλήμαηα
ακοής)
Κάξηα:

Σν

«ΜΑΡΗΑ»

θαηαγξάθεηαη

κε

ην

δαθηπιηθφ

αιθάβεην

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο
Δ.Α.Π.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΔΝΖΛΗΚΩΝ
Θ.Δ.: ΔΚΔ 50
ΣΜΗΜΑ: ΑΘΗΝΑ 3
17
ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ
ΤΝΑΝΣΖΖ
ΚΤΡΗΑΚΖ 1Υ/1Υ/200Υ
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Παράδειγμα 2:
(Ο εθπαηδεπφκελνο είλαη δάζθαινο θαη έρεη παξαθνινπζήζεη κεηεθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ζηο Μαράζλειο Γ.Γ.Δ.)
Κάξηα: ε πξφζνςε ηνπ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Δ.Α.Π.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ
Θ.Δ.: ΔΚΔ 50
ΣΜΗΜΑ: ΑΘΗΝΑ 3
8
ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ
ΤΝΑΝΣΖΖ
ΚΤΡΗΑΚΖ 1Υ/1Υ/200Υ

Παράδειγμα 3:
(Ο εθπαηδεπφκελνο είλαη γεσπφλνο θαη έρεη εξγαζηεί ζε πξνγξάκκαηα
δακοκηονίας)
Κάξηα: ην εμψθπιιν ηεο κνπζηθήο ζπιινγήο ησλ Υεηκεξηλψλ Κνιπκβεηψλ «Οη
Γαθνθηφλνη»!
Δ.Α.Π.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ
Θ.Δ.: ΔΚΔ 50
ΣΜΗΜΑ: ΑΘΗΝΑ 3

«Μεηαθορείς και Ψεκαζηές,
Αρτιεργάηες, Γεωπόνοι,

5
ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ
ΤΝΑΝΣΖΖ

Όλοι εμείς οι Γακοκηόνοι
Δίμαζηε Γολοθόνοι!»

ΚΤΡΗΑΚΖ 1Υ/1Υ/200Υ

Ζ/Ο εθπαηδεχηξηα/-ηεο εηνηκάδεη θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαίλεηαη ζε πνηα/πνηνλ
αληηζηνηρεί ε θάζε θάξηα θαζψο θαη ηη απεηθνλίδεη.
7. Εκπαιδεςηικό ςμβόλαιο
Εεηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα θνηλνπνίεζε
πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηά ηνπο. Αλ ππάξρεη θάπνηα
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αληίξξεζε, ε ζπγθεθξηκέλε θάξηα αθαηξείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ
θαξηψλ.
Δμεγείηαη φηη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη έρεη σο ζθνπφ ηε
γλσξηκία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κεηαμχ ηνπο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θαινχ θαη
επράξηζηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο. Ο εθπαηδεπηήο δηαβεβαηψλεη φηη δελ ππάξρεη
πξφζεζε αξλεηηθήο έθζεζεο. Αλ θάπνηα/θάπνηνο δηαθσλεί κε ηηο πξνυπνζέζεηο
απηέο ή δελ έδσζε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ή δελ επηζπκεί λα
ζπκκεηάζρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα, παξαθαιείηαη λα παξαηεξήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα
θαη λα ηε ζρνιηάζεη σο θξηηηθή/-θφο παξαηεξήηξηα/-ηεο.
8. Τλοποίηζη
1.

Αθνχ εμαζθαιίζεηε κηα θπθιηθή δηάηαμε ηεο νκάδαο, δίλεηε ην παθέην κε
ηηο θάξηεο ζηελ/ζηνλ πξψηε/πξψην κε ηελ νδεγία λα μεθπιιίζεη ηηο θάξηεο
κε ζθνπφ λα εληνπίζεη εθείλε ή εθείλεο ησλ νπνίσλ ην ζέκα κε θάπνηνλ
ηξφπν ζρεηίδεηαη καδί ηεο/ηνπ. Αλ ε νκάδα είλαη κεγάιε, θαη ζέινπκε λα
επηηαρχλνπκε ηε δηαδηθαζία, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε ην μεθχιιηζκα λα γίλεη
ζε δεπγάξηα ή λα κνηξάζνπκε ηηο θάξηεο ζηα δχν (2) θαη λα δψζνπκε ην θάζε
κηζφ παθέην ζηα δχν (2) άθξα ηνπ θχθινπ ηεο νκάδαο.

2.

Αθνχ νινθιεξσζεί ην βήκα έλα (1), δεηάκε απφ ηελ νκάδα λα ην
επαλαιάβεη θξαηψληαο, φκσο,

απηή ηε θνξά ηελ θάξηα πνπ ε/ν

θαζεκηά/θαζέλαο ζεσξεί φηη αλήθεη ζ΄ απηήλ/απηφλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
ζα ζπκβεί δχν ή ηξεηο (2-3) λα δηεθδηθνχλ ηελ ίδηα θάξηα. Σηο/ηνπο
πξνηξέπνπκε λα βξεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κέζα απφ ζπδήηεζε λα
απνθαζίζνπλ πνηα/πνηνο ζα θξαηήζεη ηελ δηεθδηθνχκελε θάξηα. ε θάπνηεο
άιιεο πεξηπηψζεηο, νξηζκέλεο/-λνη απφ ηελ νκάδα δελ ζα εληνπίζνπλ θάπνηα
θάξηα. Σφηε, ν εθπαηδεπηήο ζπκβνπιεχεηαη ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη
θξαηήζεη θαη δηεπθνιχλεη ην ζπγθεθξηκέλν κέινο, ππελζπκίδνληαο πξφζσπα,
πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο πνπ απηφ δελ αλαθαιεί ζε πξψηε αλάγλσζε.
3.

Κάζε κέινο παξνπζηάδεηαη ζηελ νκάδα, μεθηλψληαο απφ ηελ επίδεημε ηεο
θάξηαο πνπ επέιεμε θαη θάλνληαο έλα ζρφιην γηα ην πεξηερφκελφ ηεο.
πκπιεξψλεη φπνηα άιιε πιεξνθνξία επηζπκεί θαη απαληά ζε εξσηήκαηα
(αλ ππάξρνπλ). Ζ/ν εθπαηδεχηξηα/-ηήο δεηά απφ ηα κέιε λα αλαθέξνπλ ηηο
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πξνζδνθίεο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή
ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο.
Παξαιιαγή: δεκηνπξγνχληαη δεπγάξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηεηξάδεο
ζχκθσλα κε ηε γλσζηή δξαζηεξηφηεηα κεηάβαζεο απφ ηε κηθξή νκάδα ζηελ
νινκέιεηα. ηα δεπγάξηα θαη ζηηο ηεηξάδεο ε γλσξηκία ή παξνπζίαζε μεθηλά
απφ ην πεξηερφκελν ησλ θαξηψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ζπκκεηέρνπζεο/νληεο.
4.

Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηα ζρφιηα ησλ παξαηεξεηξηψλ/-ησλ θαη
θάζε άιιεο/άιινπ πνπ ζα ήζειε λα ζρνιηάζεη φ,ηη έδεζε. Εεηείηαη απφ ηα
κέιε ηεο νκάδαο λα πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δξαζηεξηφηεηαο.

Γηα πξνγξάκκαηα κηθξήο δηάξθεηαο ή φηαλ ν ρξφλνο δελ επαξθεί γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα βήκαηα έλα έσο ηέζζεξα (1-4),
κπνξεί λα εηνηκαζηεί κηα ζεηξά δηαθαλεηψλ ζε πξφγξακκα παξνπζίαζεο. Κάζε
δηαθάλεηα παξνπζηάδεη κία πιεξνθνξία γηα θάζε εθπαηδεπφκελε/-λν, ρσξίο ηελ
έλδεημε ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Οη ελδηαθεξφκελεο/λνη θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ «θάηη δηθφ ηνπο» ζηηο δηαθάλεηεο απηέο θαη,
παίξλνληαο ηνλ ιφγν, λα κηιήζνπλ γηα ηελ πιεξνθνξία πνπ παξνπζηάδεηαη, αιιά
θαη γεληθφηεξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο απφ ην πξφγξακκα.
9. Αξιολόγηζη
Ζ δξαζηεξηφηεηα έρεη πινπνηεζεί αξθεηέο θνξέο κέρξη ζήκεξα ζε
πξνγξάκκαηα ηνπ Δ.Α.Π. κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζρφιηα. ηα ζρφιηα
απηά ζπλήζσο ηνλίδεηαη:
ε πξσηνηππία ηεο,
ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο (φηαλ ηα κέιε ηεο νκάδαο βιέπνπλ ζηηο θάξηεο
πξφζσπα, πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γη απηέο/απηνχο)
πνπ απνηππψλεηαη θαη ζπλνδεχεη ζεηηθά φιε ηε κεηέπεηηα ζπλεξγαζία θαη
ην γεγνλφο φηη ε/ν εθπαηδεχηξηα/-ηεο αζρνιήζεθε θαη ελδηαθέξζεθε γη’
απηέο/απηνχο, κειεηψληαο ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηά ηνπο.
εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί φηη ε/ν εθπαηδεχηξηα/-ηεο, θαηά ηε κειέηε ησλ
βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ, γλσξίδεη θαιχηεξα ηα κέιε ηεο νκάδαο ελψ, ζπρλά,
5

αλαδχνληαη

πιεξνθνξίεο

ρξήζηκεο

γηα

ηε

δηαδηθαζία

δηάγλσζεο

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.
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