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Επιτρέπεται:

• Κοινή χρήση – αντιγραφή και αναδιανομή του υλικού σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή
• Προσαρμογή -  αναδιάταξη,  μετασχηματισμός  και  αξιοποίηση  του  υλικού  για

οποιοδήποτε σκοπό, ακόμη και εμπορικά.
• Ο  δικαιοπάροχος  δεν  μπορεί  να  ανακαλέσει  αυτές  τις  ελευθερίες  εφ  'όσον

ακολουθούνται οι όροι άδειας χρήσης.

Με τους ακόλουθους όρους:

• Αναφορά - Πρέπει να δώσετε κατάλληλη πίστωση, να ενημερώσετε για την άδεια και
να αναφέρετε εάν έχουν γίνει αλλαγές. Αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε εύλογο
τρόπο, αλλά χωρίς  να υποδηλώνεται ότι ο δικαιοπάροχος εγκρίνει εσάς ή τη δική σας
χρήση του υλικού.

• Χωρίς πρόσθετους περιορισμούς - Δεν επιτρέπεται να εφαρμόζετε νομικούς όρους
ή  άλλα  τεχνολογικά  μέτρα  που  να  περιορίζουν  νόμιμα  άλλους  από  το  να  κάνουν
οτιδήποτε επιτρέπει η άδεια.

Ειδοποιήσεις:

• Δεν χρειάζεται να συμμορφώνεστε με την άδεια χρήσης για στοιχεία δημόσια στοιχεία
του υλικού ή όπου η χρήση σας επιτρέπεται από μια ισχύουσα εξαίρεση ή περιορισμό.

• Δεν  παρέχονται  εγγυήσεις.  Η  άδεια  χρήσης  ενδέχεται  να  μην  σας  δίνει  όλα  τα
απαραίτητα  δικαιώματα  για  την  προβλεπόμενη  χρήση.  Για  παράδειγμα,  δικαιώματα
δημοσιότητας,  ιδιωτικότητας ή ηθικής ενδέχεται  να περιορίζουν τον  τρόπο με τον
οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό.

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
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1. Εισαγωγή
Οι οδηγοί RE-ENTER έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσουν ως, εγχειρίδια, συστάσεις και 
υποστηρικτικό υλικό και να υποστηρίξουν την ευρύτερη αφομοίωση των αποτελεσμάτων του 
έργου. Οι οδηγοί αποσκοπούν να συμβάλουν στην υπέρβαση των φραγμών και την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας και να περιγράψουν τον τρόπο χρήσης του υλικού και την 
προσέγγιση RE-ENTER για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
Οι ακόλουθοι οδηγοί απευθύνονται σε διάφορους ενδιαφερόμενους:

 RE-ENTER -  Οδηγός  διαδραστικού  εργαστηρίου  και  εμπειρίας:  Ο  οδηγός  αφορά
οργανισμούς  επιχειρηματικής  ανάπτυξης  και  κατάρτισης,  και  παρέχει  γνώση  και
διορατικότητα σχετικά με την εφαρμογή διαδραστικών εργαστηρίων και εμπειριών για
την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης μεγαλύτερων σε ηλικία ανέργων και
εργαζομένων. Η εξατομικευμένη προσέγγιση και αλληλεπίδραση με την ομάδα στόχο
πρέπει  να  είναι  προσαρμοσμένη  στα  χαρακτηριστικά  και  τις  περιστάσεις  της
συγκεκριμένης (σε πολλές περιπτώσεις απογοητευμένης) ομάδας.

 RE-ENTER - Οδηγός εκπαιδευομένων: Ο οδηγός δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους
εκπαιδευόμενους  και  έχει  ως  στόχο  να  τους  συμβουλέψει  για  το  πώς  μπορούν  να
χρησιμοποιήσουν  και  να  επωφεληθούν  από  την  πλατφόρμα  e-learning RE-ENTER.  Οι
εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να  βρουν  υποστήριξη,  να  λάβουν  απαντήσεις  σε  συνήθεις
ερωτήσεις ή και να θέσουν νέες ερωτήσεις.

 RE-ENTER -  Οδηγός εκπαίδευσης /  καθοδήγησης: Ο οδηγός απευθύνεται,  αφενός,  σε
υφιστάμενους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να έχουν ρόλο μέντορα και αυτούς που
ενδιαφέρονται  να  γίνουν  επιχειρηματίες.  Ο  οδηγός  εξηγεί  τι  είναι  καθοδήγηση,  τι
σημαίνει και ποιες είναι δραστηριότητες περιλαμβάνει. Περιγράφει τα δικαιώματα, τις
υποχρεώσεις  και  τον  δεοντολογικό κώδικα που διέπει  τη δραστηριότητα. Το τελικό
μέρος  του  οδηγού  είναι  αφιερωμένο  στους  επιχειρηματίες  που  ενδιαφέρονται  να
ασχοληθούν μια τέτοια δραστηριότητα και υποδεικνύει πώς αυτό μπορεί να γίνει με
επαρκή και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

 RE-ENTER - Οδηγός συνεργασίας: Ο οδηγός επικεντρώνεται στις αρχές και τις καλές
πρακτικές που σχετίζονται με την επιχειρηματική συνεργασία. Απευθύνεται σε θέματα
σχετικά  με  τον  προσδιορισμό  συναφών  επιχειρηματικών  εταίρων,  πώς
διαπραγματεύονται συμφωνίες συνεργασίας, αλλά και σε θέματα όπως η από κοινού
ανάπτυξη  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Ο  οδηγός  συμπεριλαμβάνει  συγκεκριμένα
παραδείγματα  και  πρακτικές  με  στόχο  την  υποστήριξη  των  επιχειρήσεων  και
ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ τους. Αναφέρονται επίσης οι ιδιαιτερότητες της
εξ’ αποστάσεως συνεργασίας.

 RE-ENTER - Οδηγός χάραξης πολιτικής: Ο οδηγός απευθύνεται σε υπεύθυνους για τη
χάραξη πολιτικής  και βασίζεται στις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο του έργου, όπου
τα διδάγματα αντλούνται και μεταφράζονται σε συγκεκριμένες ιδέες και βήματα για
την  ανάπτυξη  πολιτικών  και  προγραμμάτων  δημόσιας  στήριξης  της
επιχειρηματικότητας  για  ανέργους  μεγαλύτερης  ηλικίας  και  εργαζομένους.  Δίδει
προσοχή σε θέματα σχετικά με τον τρόπο υποκίνησης και συμμετοχής τους και πώς οι
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο σε αυτό.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί, μέρος ενός ευρύτερου συνόλου κατευθυντήριων γραμμών στο 
πλαίσιο του έργου RE-ENTER.

2. Σε ποιους απευθύνεται;
Ο οδηγός εκπαίδευσης και καθοδήγησης για ηλικιωμένους άνεργους και εργαζομένους 
απευθύνεται σε τρεις ομάδες-στόχους:

α) νεότερους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέντορες
β) παλαιότερους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες
γ) οργανισμούς εξευρέσεως εργασίας, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων ή άλλους φορείς 

υποστήριξης της επιχειρηματικότητας



Το εγχειρίδιο είναι χωρισμένο σε τμήματα, τα οποία απευθύνονται σε κάθε ομάδα-στόχο και 
παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να καθορίσουν το ρόλο τους. Ο οδηγός περιγράφει τα οφέλη από μια σχέση μέντορα –
εκπαιδευομένου, καθώς επίσης και χρήσιμες πληροφορίες για το πώς οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να προσεγγίσουν και να καλλιεργήσουν μια τέτοια σχέση. 

3. Εισαγωγή στο έργο RE-ENTER
1.1.Γιατί κάποιος να ενδιαφερθεί για το RE-ENTER;

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης 2020 για την Επιχειρηματικότητα, προκειμένου να επανέλθει η 
Ευρώπη στην ανάπτυξη και σε υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης, η Ευρώπη χρειάζεται 
περισσότερους επιχειρηματίες. Επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι η επιχειρηματική γνώση, οι 
δεξιότητες και η θέληση της ιδρυτικής ή επιχειρηματικής της ομάδας. Το έργο RE-ENTER 
καλύπτει τις ανάγκες των μεγαλύτερων επιχειρηματιών (άνω των 45 ετών) για τη βελτίωση 
των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων και της υποστήριξης τους, σε διαφορετικές φάσεις 
επιχειρηματικής δραστηριότητας - από την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και του 
επιχειρηματικού σχεδίου, έως την ίδρυση μιας επιχείρησης και κατά τα πρώτα της βήματα 
στην αγορά. Οι εργαζόμενοι ή άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν και ικανότητες αλλά και 
εμπειρία, π.χ. 400.000 άνεργοι άνω των 45 ετών έχουν κατά μέσο όρο περίπου 25 χρόνια 
εμπειρίας, μια απώλεια 10 εκατομμυρίων χρόνων εμπειρίας. Αυτός ο πλούτος δεξιοτήτων και 
εμπειριών δεν είναι μόνο ωφέλιμος για την οικονομία, αλλά μπορεί να βοηθήσει να διδάξει την
επόμενη γενιά εργαζομένων. 
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες άνω των 45, έχουν πολύ καλές γενικές γνώσεις σχετικά με τον
τομέα τους και σχετική εμπειρογνωμοσύνη γύρω από το χώρο εργασίας τους. Δεν διαθέτουν 
όμως τις ειδικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την έναρξη και λειτουργία μιας 
επιτυχημένης και βιώσιμης επιχείρησης, έτσι χρειάζονται μεγαλύτερη έκθεση σε θέματα 
επιχειρηματικότητας. Έχουν την εμπειρία για να πετύχουν και παράλληλα την απαραίτητη 
ωριμότητα για να μειώσουν τον κίνδυνο αποτυχίας.
Έχουν γίνει βασικές αναλύσεις των σημερινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τα 
συμπεράσματα έχουν ως ακολούθως:

a. Μπορούν  να  εντοπιστούν  δύο  διαφορετικές  μορφές  προσπαθειών  σχετικά  με  την
εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, μία ως εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα
που στοχεύει  τους συμμετέχοντες σε σπουδές ΑΕΙ,  η δεύτερη προσπάθεια μπορεί  να
προσδιοριστεί  ως  κατάρτιση  επιχειρηματικότητας  που  στοχεύει  σε  δυνητικούς  ή
υφιστάμενους επιχειρηματίες,

b. Υπάρχουν πολλά προγράμματα επιχειρηματικής υποστήριξης και κατάρτισης, ωστόσο
το κύριο μέλημά τους είναι νέοι επιχειρηματίες με ανώτατη εκπαίδευση,

c. Τα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το θέμα ενσωματώνονται  σε υφιστάμενους
κύκλους ΕΕΚ και σπουδές ΑΕΙ και απευθύνονται μόνο σε σπουδαστές και όχι σε άτομα
που εργάζονται ή είναι άνεργοι

d. Τα  περισσότερα  προγράμματα  εστιάζονται  σε  νεοσύστατες  επιχειρήσεις  υψηλής
τεχνολογίας 

e. Υπάρχει πλήρης απουσία εκπαιδευτικού υλικού που να προσαρμοσμένο στις ανάγκες της
ομάδας στόχου.

Το έργο RE-ENTER "Επιστροφή στην αγορά εργασίας μέσω της επιχειρηματικότητας" - είναι 
ένα πρόγραμμα Erasmus+ (2017-1-HR01-KA204-035423) που αποσκοπεί στην κατανόηση του 
κινήτρου και των απαιτούμενων δεξιοτήτων δυνητικών και «νέων» επιχειρηματιών άνω των 
45, ιδίως στις χώρες εταίρους, και στην παροχή ενός προγράμματος επιχειρηματικής 
ανάπτυξης που, να ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, να προσφέρει 
υποστήριξη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας, των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων τους και το επιτυγχάνει με τον πιο αποτελεσματικό και ενδιαφέρον τρόπο.

1.2.Τι προσφέρει το RE-ENTER;

To RE-ENTER έχει δημιουργήσει ένα νέο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα, βασισμένο σε μια υγιή 
ανάλυση αναγκών και στην εκπόνηση πρακτικών επιχειρηματικής ανάπτυξης για ανέργους και 
εργαζόμενους άνω των 45 ετών. Το πρόγραμμα ενσωματώνεται σε ένα καινοτόμο και 
εμπνευσμένο μαθησιακό περιβάλλον μέσω ΤΠΕ που περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα 
ασκήσεις, διαχείριση ποικιλομορφίας και άλλα εργαλεία. παρέχοντας ευκαιρίες άμεσης και 



εικονικής δικτύωσης σε αρχάριους επιχειρηματίες. Προβλέπονται θεματικές ενέργειες με 
σκοπό την προσαρμογή του προγράμματος για τα διάφορα κίνητρα της ομάδας στόχου.

1.3.Ποια είναι η φιλοσοφία;

Το πρόγραμμα RE-ENTER είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο ευέλικτης διάρκειας και παραδίδεται 
με εργαλεία και τεχνολογίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διάρκεια του μαθήματος είναι 
περίπου 8,5 ώρες (χωρίς πρόσθετο υλικό). Το μάθημα αποτελείται από 6 ενότητες και όλες οι 
ενότητες είναι δομημένες με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινούν με μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα, 
συμπεριλαμβανομένων των αντικειμενικών και αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
Στη συνέχεια, στο κύριο μέρος το περιεχόμενο της ενότητας υποστηρίζεται από πρακτικά 
παραδείγματα και η κάθε ενότητα συνοδεύεται από πρόσθετο υλικό:

• Περιπτωσιολογικές  μελέτες  -  Παραδείγματα σχετικά  με  το θέμα της ενότητας,  που
αφορούν  εταιρείες  που  έχουν  αντιμετωπίσει  συγκεκριμένα  προβλήματα  και  τους
τρόπους με τους οποίους τα έχουν λύσει.

• Κουίζ αυτοαξιολόγησης - Μετά από κάθε ενότητα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει
ένα κουίζ με 10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, όπου μπορεί να δοκιμάσει τις γνώσεις
που έχει αποκτήσει.

• Εισηγήσεις βιβλίων από το  RE-ENTER Book Club - Οι συνεργάτες του προγράμματος
δημιούργησαν ένα κλαμπ με εισηγήσεις βιβλίων που αποτελούν πολύτιμη προσθήκη για
τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένα
θέματα.

• Βιβλίο Κατάρτισης - τα διαδικτυακά μαθήματα έχει ως στόχο να προσφέρουν πρακτικές
γνώσεις  στους  εκπαιδευομένους,  γι’  αυτό  το  λόγο  δίνεται  η  ευκαιρία,  μέσα  από
διάφορες  εργασίες  στους  εκπαιδευομένους,  να  σκεφτούν  μελλοντικά  επιχειρηματικά
εγχειρήματα που θα τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη επιχείρηση.



4. RE-ENTER Διαδραστικό Εργαστήρι και Εμπειρία
1.4.Διαδραστική μάθηση

Η διαδραστική μάθηση είναι μια παιδαγωγική τεχνική που δεσμεύει τους μαθητές 
επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, αλληλεπιδρώντας 
μεταξύ τους και με το μάθημα. Η δουλειά τους δεν είναι να παίρνουν παθητικά το υλικό του 
μαθήματος, αλλά να αποτελούν ενεργό μέλος του μαθήματος. 

Photo by Evangeline Shaw on Unsplash

Η ενεργή, διαλογική μάθηση ενθαρρύνει τη συζήτηση, την ομαδική εργασία και την επίλυση 
προβλημάτων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική, πρακτική και 
αποτελεσματική.

Με ή χωρίς την τεχνολογία, η διαδραστική μάθηση βοηθά τους συμμετέχοντες να ενισχύσουν 
τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης.

Οποιαδήποτε εκδήλωση που ονομάζεται εργαστήριο πρέπει να είναι διαδραστική ως εξ 
ορισμού, όπως λέει ο Scott Berkun: "Ένα εργαστήριο μαγειρικής σημαίνει ότι οι μαθητές 
μαγειρεύουν. Ένα εργαστήριο γραφής σημαίνει ότι οι μαθητές γράφουν. Εάν το μεγαλύτερο 
μέρος του "εργαστηρίου" σας είναι άνθρωποι που δεν κάνουν τίποτα, θα πρέπει ίσως να το 
ονομάσετε διάλεξη ή λάθος. "(Https://scottberkun.com/2013/run-a-good-workshop/)

Ο προγραμματισμός ενός εργαστηρίου χρειάζεται χρόνο, αλλά παρέχει οφέλη για τους 
εκπαιδευτικούς:

• Απαιτείται άγχος από τον δάσκαλο, καθώς δεν χρειάζεται να βρίσκονται στο προσκήνιο
όλη την ώρα,

• Κάνει την εκπαίδευση πιο αποτελεσματική - οι μαθητές συμμετέχουν περισσότερο και
μαθαίνουν περισσότερα,

• Καθώς  όλοι  εμπλέκονται  στην  αλληλεπίδραση,  υπάρχουν  λιγότερες  αποσπάσεις  και
αποφεύγονται πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς,

• Όταν  οι  μαθητές  απολαμβάνουν  τη  μάθηση,  ο  δάσκαλος  έχει  και  περισσότερη
διασκέδαση!
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1.5.Πώς μαθαίνουν οι ενήλικες;

Προκειμένου να σχεδιαστεί μια ελκυστική και αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία για 
ενήλικες εκπαιδευόμενους, είναι χρήσιμο να έχουμε κατά νου ποιες πτυχές των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων είναι σημαντικές για αυτή την ηλικιακή ομάδα:

• Εκτιμούν  την  πραγματική  εφαρμογή  των  νέων  δεξιοτήτων  και  θέλουν  να  τις
εφαρμόσουν άμεσα

• Θέλουν να έχουν συστηματική ανατροφοδότηση σχετικά με τη διαδικασία εκμάθησης 

• Η συζήτηση για την εργασία, η ανταλλαγή εμπειριών και προβλημάτων και η ακρόαση
του τρόπου με τον οποίο οι άλλοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις είναι πολύ
ενημερωτικό γι 'αυτούς

• Τα  διαλείμματα  καφέ  κατά  τη  διάρκεια  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  είναι
σημαντικές στιγμές όπου ανταλλάσσονται τέτοιες πληροφορίες

• Η δομή της μάθησης πρέπει να είναι σαφής στους συμμετέχοντες

• Οι μαθητές 45+ προτιμούν σύντομης διάρκειας μορφές μάθησης 

• Πρέπει να υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής

• Πρέπει  να  υπάρχει  χρόνος  για  ανάληψη  πρωτοβουλιών,  διατύπωση  προτάσεων  ή
ερωτήσεων, άσκηση, δοκιμή και εξοικείωση με νέες πληροφορίες

• Οι μικρότερες ομάδες (5-10 άτομα) είναι πιο ελκυστικές επειδή υπάρχουν περισσότερες
ευκαιρίες  να  συμμετέχουν  ενεργά  στις  εκπαιδευτικές  συνεδρίες  και  να  θέτουν
ερωτήσεις

• Η  επίδειξη  ενδιαφέροντος  για  τις  μαθησιακές  ανάγκες  των  συμμετεχόντων  και  η
αναγνώριση, καθώς επίσης και η δημιουργία ευκαιριών να εφαρμόσουν αυτά που έχουν
μάθει είναι πολύ σημαντικά στοιχεία

• Η  διάθεση  για  ανταλλαγή  ιδεών,  προτάσεων  και  ερωτημάτων  ιδιαίτερα  για
παλαιότερους εργαζομένους

• Η αποδοχή λαθών και μια ατμόσφαιρα όπου κανείς δεν είναι τέλειος, μόνο η πράξη
οδηγεί στην τελειότητα

1.6.Σχεδιασμός εργαστηρίου

Υπάρχουν τρία κύρια μέρη στη δημιουργία ενός καλού εργαστηρίου:

1. Σχεδιασμός
2. Εφαρμογή
3. Παρακολούθηση

Στο στάδιο του σχεδιασμού, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να κάνετε είναι αν χρειάζεστε 
πραγματικά ένα εργαστήριο. Τα εργαστήρια είναι σπουδαία για τη διδασκαλία νέων 
δεξιοτήτων καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να εξασκηθούν με ασφάλεια, να αποτυγχάνουν 
και να λαμβάνουν άμεσα σχόλια. Ένα εργαστήριο μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας 
αίσθησης κοινού σκοπού. Ένα εργαστήριο καθοδηγεί την ομαδική εργασία, την πιο έντονη 
συζήτηση, την οικοδόμηση συναίνεσης, τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης. Από την άλλη 
πλευρά, ένα εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο εάν ο στόχος είναι απλά να παρουσιαστούν 
πληροφορίες και μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή αν δεν υπάρχει χρόνος ή πόροι για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαδραστικού συμβάντος.

Αν έχετε αποφασίσει ότι το εργαστήριο είναι αυτό που χρειάζεστε, το επόμενο βήμα είναι να 
δημιουργήσετε ένα γεγονός που είναι σχετικό, παραγωγικό και αξέχαστο.

Ξεκινήστε με το στόχο του εργαστηρίου. Θέλετε να βελτιώσετε συγκεκριμένες 
δεξιότητες των συμμετεχόντων, να ξεκινήσετε ένα έργο, να διευκολύνετε τη ομαδική εργασία;
Χρειάζεστε έναν στόχο που σας βοηθά να εστιάσετε τη συζήτηση.

Ποιοι θα είναι οι συμμετέχοντες; Γιατί πρέπει να συμμετάσχουν; Πόσοι πρέπει να 
παρακολουθήσουν; Όλα εξαρτώνται από το στόχο του εργαστηρίου.

Αποφασίστε το χρόνο και τη τοποθεσία που είναι βολική για τους συμμετέχοντες και 
βοηθά στην επίτευξη των στόχων σας. Εάν δεν πρόκειται για ένα ολοήμερο γεγονός, 
αποφύγετε να το διοργανώσετε περίπου στις 14:00 - 15:30 – είναι ο λιγότερο παραγωγικός 
χρόνος για τους περισσότερους ανθρώπους.



Σχεδιάστε την ημερήσια διάταξη. Όπως γνωρίζετε τον σκοπό του εργαστηρίου, μπορείτε 
να εργαστείτε προς τα πίσω για να οργανώσετε ένα εργαστήριο που θα βοηθήσει στην 
επίτευξη των στόχων του. Ποια είναι τα κύρια σημεία που θέλετε να επικοινωνήσετε και να 
συζητήσετε; Πόσο χρόνο θα πάρει; 

Ορίστε τις μαθησιακές ανάγκες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και βεβαιωθείτε ότι το 
περιεχόμενο του εργαστηρίου σχετίζεται με τους συμμετέχοντες. Τώρα, τι μπορείτε να κάνετε
για να καταστήσετε το εργαστήριο πιο διαδραστικό και ελκυστικό;

Υπάρχουν μερικά πράγματα που θα πρέπει να εξετάσετε:

• Περιβάλλον εκμάθησης
• Μαθησιακές προτιμήσεις και προσδοκίες
• Τύπος, σειρά, διάρκεια δραστηριοτήτων

Εξετάστε πώς η ρύθμιση του περιβάλλοντος και του χώρου επηρεάζει τη διάθεση και το 
επίπεδο συμμετοχής. Εάν είναι δυνατόν, σκεφτείτε να οργανώσετε τη συνεδρία σας σε έναν 
λιγότερο παραδοσιακό χώρο. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε δημιουργικό περιβάλλον, 
συμπεριφέρονται ανάλογα. Για παράδειγμα, οι καθιστικές αίθουσες και οι μικρότερες ομάδες 
κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται άνετοι, πιο δημιουργικοί και πιο έτοιμοι να 
συμμετέχουν και να μοιραστούν.

Photo by Austin Distel on Unsplash

Προσέξτε τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης. Ορισμένοι μαθητές είναι οπτικής επαφής και 
προτιμούν εικόνες και διαγράμματα. άλλοι είναι διαδραστικοί μαθητές και τους αρέσει να 
χρησιμοποιούν το σώμα τους και την αίσθηση της αφής για να κατανοούν τα προβλήματα. 
Κατά την ομαδική εργασία, οι δραστηριότητες και παρουσιάσεις, επιτρέπουν την επιλογή από 
μια ποικιλία προσεγγίσεων και εργαλείων, για να βρουν όλοι έναν τρόπο που ταιριάζει με τις 
μαθησιακές τους προτιμήσεις. Δημιουργήστε ένα περιβάλλον όπου όλοι οι μαθητές είναι 
ευπρόσδεκτοι.

Η διαδραστική εκπαίδευση περιλαμβάνει μια ποικιλία τεχνικών. Ανάλογα με τη διάρκεια του 
εργαστηρίου, επιλέξτε διάφορες δραστηριότητες και ενσωματώστε τις στη διαδικασία 

https://unsplash.com/search/photos/focus-group?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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εκμάθησης. Ορισμένες τεχνικές δεν απαιτούν εξοπλισμό ή βοηθήματα διδασκαλίας και 
εξακολουθούν να κάνουν τη μάθηση πιο ελκυστική και αποτελεσματική:

• Όταν τίθεται μια ερώτηση με πολλαπλές απαντήσεις, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν
μια απάντηση και  στη συνέχεια να συζητήσουν μεταξύ τους εάν οι  απαντήσεις τους
διαφέρουν. Στη συνέχεια, καθένας καλείται να κάνει διαφορετικές επιλογές και πάλι, και
μπορεί να παρατηρηθεί ότι η αναμονή για την σωστή απάντηση αυξάνει το ενδιαφέρον.
Αυτή η διαδικασία συζήτησης (γνωστή από τον καθηγητή Eric Mazur του Havard) κάνει
τους  μαθητές  να  δεσμεύονται  για  μια  απάντηση,  στη  συνέχεια  να  συζητούν  τους
συλλογισμούς τους και συγχρόνως να συνδέονται συναισθηματικά με τη μάθηση και να
βελτιώνουν τη διατήρηση των γνώσεων που αποκομίζουν.

• Εναλλακτικά,  μπορεί  να  δοθεί  ένα  σύνθετο  ερώτημα  χωρίς  πολλαπλές  επιλογές
απάντησης,  τότε  οι  μαθητές  καλούνται  να  συζητήσουν  σε  ζεύγη  ή  ομάδες  και  να
παρουσιάσουν  τα  συμπεράσματά  τους,  δίνοντας  έτσι  σε  όλους  τη  δυνατότητα  να
συμμετέχουν,  να  σκέφτονται  και  να  μοιράζονται.  Παρόμοιες  διαδικασίες  μάθησης
γίνονται δημοφιλείς σε πολλά σύγχρονα σχολεία, μετατρέποντας τους εκπαιδευτικούς σε
βοηθούς μάθησης.

• Τα παιχνίδια είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κρατήσετε τους συμμετέχοντες σε
επαφή.

• Η ιστορία είναι ένα δημοφιλές και ισχυρό εργαλείο που μπορεί να κάνει κάθε εργαστήριο
πιο  συναρπαστικό  και  αξέχαστο.  Συνδεόμαστε μεταξύ  μας μέσω ιστοριών.  Πείτε  μια
ιστορία για να εξηγήσετε μια ιδέα ή ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν μια
ιστορία μιας πρόκλησης που έχουν ξεπεράσει ή μιας επιχείρησης που έχουν δημιουργήσει

Οποιεσδήποτε δραστηριότητες περιλαμβάνονται, πρέπει να έχουν σκοπό σχετικό με το στόχο 
του εργαστηρίου. 

1.7.Διευκόλυνση εργαστηρίων

Σκεφτείτε τι αναμένει το ακροατήριό σας από τον επικεφαλής του εργαστηρίου. Ορισμένα 
άτομα, ανάλογα με το στυλ της προηγούμενης εκπαίδευσής τους, μπορεί να αναμένουν ότι ο 
διαμεσολαβητής θα είναι ειδικός στον συγκεκριμένο τομέα γνώσεων, να διαδραματίσει ισχυρό
ρόλο στη μεταφορά γνώσεων και να οδηγήσει τη συζήτηση. Άλλοι συμμετέχοντες μπορεί να 
χρησιμοποιούν περισσότερο την ομαδική εργασία, την αλληλεπίδραση και έναν πολύ 
δημοκρατικό τρόπο εκμάθησης.

Επικοινωνήστε εκ των προτέρων ότι η εκδήλωση πρόκειται να είναι διαδραστική και επιλέξτε 
έναν κατάλληλο ηγέτη του εργαστηρίου. Είναι η δουλειά του διαμεσολαβητή να εμπλέξει το 
κοινό, να κάνει όλους να αισθάνονται άνετα και να δοκιμάσουν και να μάθουν νέα πράγματα.

Εμπλέξτε τους συμμετέχοντες από την αρχή, για να σηματοδοτήσετε ότι πρόκειται για μια 
διαδραστική συνεδρίαση.

Δώστε στους συμμετέχοντες γραφική ύλη και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστούν για να 
υλοποιήσουν και να προβάλουν το έργο τους. Προς το τέλος της εκδήλωσης, το δωμάτιο θα 
πρέπει να φαίνεται λίγο (ή πολύ) ακατάστατο, δείχνοντας πόση δουλειά έχει γίνει.



Image by Alexas_Fotos from Pixabay

Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε χρόνο αντανάκλασης. Κάνετε σχόλια και συνοψίστε τι έχετε 
πετύχει μαζί. Εάν όλοι έχουν χρόνο να προβληματιστούν και να μοιραστούν, δημιουργείται μια 
αίσθηση δέσμευσης και κατεύθυνσης.

Τα εργαστήρια είναι απαιτητικά. Η εμπλοκή όλων σημαίνει ότι πρέπει να γίνει σωστή 
διαχείριση του χρόνου, ενώ ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες πρέπει να αισθάνονται ότι η 
συμβολή τους είναι πολύτιμη και αναγνωρισμένη.

Μην υπερφορτώνετε το ακροατήριο με πληροφορίες! Η ατζέντα πρέπει να περιλαμβάνει 
επαρκή διαλείμματα (τουλάχιστον κάθε 2 ώρες) και παρέχει προτεραιότητα σε 
δραστηριότητες που μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερο χρόνο από τον αναμενόμενο. Να είστε 
ευέλικτοι, να παρακολουθείτε τα επίπεδα ενέργειας και να ρυθμίζετε το εργαστήρι, έχοντας 
κατά νου τους κύριους στόχους.

1.8.Παρακολούθηση του εργαστηρίου

Ακόμα και ένα σπουδαίο εργαστήρι δεν θα έχει μεγάλη επίπτωση αν δεν έχει καμία συνέχεια. 
Οι ιδέες και τα συμπεράσματα του εργαστηρίου θα πρέπει πάντα να οδηγήσουν σε κάποια 
πρόοδο. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να αξιοποιηθεί η δυναμική που δημιουργείται κατά τη 
διάρκεια του εργαστηρίου.

Η παρακολούθηση πρέπει να προγραμματιστεί πριν από το εργαστήριο, στο στάδιο του 
σχεδιασμού. Έχετε μια σαφή ιδέα για το πού το εργαστήριο ταιριάζει σε μια ευρύτερη εικόνα. 
Ποιοι στόχοι θα βοηθήσουν στην επίτευξη; Τι σκοπεύετε να κάνετε με τα αποτελέσματα του 
εργαστηρίου;

Στο τέλος του εργαστηρίου, μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες τι πιστεύουν ότι 
θα πρέπει να συμβεί αργότερα, ώστε να αναλάβουν κάποια δέσμευση για περαιτέρω ενέργειες.

Εκχωρήστε χρόνο για να αναλύσετε τις σημειώσεις από το εργαστήριο και ορίστε τον εαυτό 
σας μια προθεσμία για να επικοινωνήσετε με τους συμμετέχοντες. Παράλληλα μπορεί να είναι 
χρήσιμο να στείλετε μια ευχαριστήρια σημείωση και να υπενθυμίσετε τα βασικά σημεία της 
συζήτησης λίγο μετά το συμβάν.

1.9.Συνδυασμός διαδικτυακής και παραδοσιακής μάθησης 

Η προσέγγιση μάθησης που ενσωματώνει την ηλεκτρονική μάθηση και την αλληλεπίδραση 
πρόσωπο με πρόσωπο αναφέρεται συνήθως ως ανάμικτη μάθηση. Πολύ συχνά, είναι ένας 
πολύτιμος τρόπος εκμάθησης που επιτρέπει να συνδυάσετε τα οφέλη μιας άμεσης κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης ενός σεμιναρίου ή μιας συνάντησης με μέντορα με την πιο ανεξάρτητη και 
ευέλικτη διαδικτυακή μάθηση.



Η RE-ENTER έχει αναπτύξει έναν ηλεκτρονικό χώρο εκμάθησης με εκπαιδευτικό υλικό για 
πιθανούς επιχειρηματίες (45+) που διατίθεται στο www.reenter.eu.

Το πρόγραμμα εκμάθησης RE-ENTER και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους 
τρόπους:

• ως ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
• ως  μέρος  του  μαθήματος  κατάρτισης  που  περιλαμβάνει  την  εκμάθηση  ηλεκτρονικής

μάθησης, καθώς και την μάθηση που βασίζεται στην τάξη (δηλαδή μια ανάμικτη μάθηση).
Οι μονάδες μάθησης είναι σύντομες αλλά μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα τμήματα που 
θα διαρκέσουν λίγα μόνο λεπτά για να ολοκληρωθούν και εξυπηρετούν ως "σνακ" γνώσης. Οι 
εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα "σνακ" ως βάση για 
συζήτηση και προβληματισμό.

Εάν το πρόγραμμα RE-ENTER χρησιμοποιείται ως μέρος μιας σειράς μαθημάτων μικτής 
μάθησης:

1. είτε το διαδικτυακό μέρος θα συμπληρωθεί με μια προσωπική συνάντηση, ή
2. η παραδοσιακή κατάρτιση στην τάξη θα συμπληρώνεται με την ηλεκτρονική μάθηση,

χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό RE-ENTER.
Στην πρώτη περίπτωση, η εκδήλωση μπορεί να οργανωθεί στην αρχή του μαθήματος, 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια φυσική συνάντηση και δυνατότητα δικτύωσης για τους 
συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές. Έχοντας μια πρώτη εισαγωγή πρόσωπο με πρόσωπο 
βοηθά να θέσει τις προσδοκίες των συμμετεχόντων και να γίνει η γνωριμία μεταξύ του 
εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Αυτή η φυσική γνωριμία αυξάνει την δέσμευση και την 
υπευθυνότητα στο διαδίκτυο.

Μπορεί επίσης να διεξαχθεί μια εκδήλωση δικτύωσης στο τέλος του μαθήματος, για να 
συζητηθούν τα αποτελέσματα και να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω συνεργασία.

Στη δεύτερη περίπτωση, δίνεται έμφαση στην μάθηση που βασίζεται στην παραδοσιακή τάξη:

• Το  εργαστήρι  στοχεύει  στην  εμπλοκή,  στην  ενεργητική  εκμάθηση και  στην  ανταλλαγή
εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

• η  ομάδα-στόχος  -  ενήλικες  μαθητές  -  προτιμά  σύντομα  μαθήματα,  έτσι  το  εργαστήρι
μπορεί να οργανωθεί ως εκδήλωση πολλαπλών ημερών ή ως σεμινάριο 2-3 ωρών ή σε μια
σειρά  συνεδριών  τύπου  "επιχειρηματικό  πρωινό  /  γεύμα"  όπου  μπορούν  να  συζητηθούν
ξεχωριστές μονάδες μάθησης ή μικρότερα τμήματα.

Κατά την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαστηρίων ή της καθοδήγησης, 
είναι σημαντικό να εξηγήσουμε και να υπενθυμίσουμε στους συμμετέχοντες γιατί προτείνονται
διαφορετικοί τύποι μάθησης και πώς συμπληρώνουν και ενισχύουν ο ένας τον άλλον.

5. Τελικές παρατηρήσεις

Η δημιουργία ενός καλού εργαστηρίου απαιτεί χρόνο, εμπειρία και πόρους, αλλά είναι ένας 
πολύ καλός τρόπος για να εμπλακούν οι εκπαιδευόμενοι, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, και 
να ενθαρρυνθεί η συνεργασία.

Ένα εργαστήρι πρέπει πάντα να έχει έναν στόχο που να ταιριάζει σε μια μεγαλύτερη εικόνα - 
στρατηγική της εταιρείας, υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου ή σχέδιο ανάπτυξης 



δεξιοτήτων - και μια συνέχεια που ενισχύει τα αποτελέσματα της συζήτησης και οδηγεί σε 
περαιτέρω ενέργειες και πρόοδο.

Τα εργαστήρια πρόσωπο με πρόσωπο μπορούν να ενσωματωθούν με επιτυχία στην 
ηλεκτρονική μάθηση, δημιουργώντας μια συνδυασμένη εμπειρία μάθησης, η οποία προτιμάται 
από πολλούς εκπαιδευομένους. Όπως και στο σχεδιασμό των εργαστηρίων, η ενσωμάτωση 
διαφορετικών τύπων μάθησης πρέπει να έχει σκοπό και δομή και να συμβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων.

Τα εργαστήρια είναι διαδραστικά. Θα πρέπει να ξεκινήσουν μια συνεργατική δραστηριότητα 
το συντομότερο δυνατόν, να ρυθμίσουν τη διάθεση εργασίας και να διατηρήσουν την ενέργεια
μέχρι το τέλος. Για την καλύτερη εμπλοκή και αποτελέσματα, από την μεγάλη λίστα πιθανών 
δραστηριοτήτων εργαστηρίου, προσπαθήστε να επιλέξετε εκείνες που ικανοποιούν 
διαφορετικές μορφές μάθησης και προτιμήσεις.

Για περαιτέρω έμπνευση, ελέγξτε τους παρακάτω πόρους:

Ten Simple Rules for Running Interactive Workshops:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3937100 

Facilitation Tips, Games and Energisers:  http://workshops.350.org/facilitation/

101 Interactive Training Techniques: 
http://www.slideshare.net/coloradostatelibrary/101-interactive-training-techniques

http://www.slideshare.net/coloradostatelibrary/101-interactive-training-techniques
http://workshops.350.org/facilitation/

