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ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ
PROJECT

Ξεκινώντας το Νοέμβριο του 2018, το έργο Erasmus KA2
πραγματοποιήθηκε μέσα σε 2 1/2 χρόνια, κατά τα οποία 5
οργανισμοί σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, ηγέτες στους τομείς
τους, ενώθηκαν για να δημιουργήσουν ένα
ολοκαίνουργιο και μοναδικό πρόγραμμα δραματικής
τέχνης - το οποίο βασίζεται σε δραστηριότητες μέσω
πολυμέσων καθώς και άτυπες δραστηριότητες
δραματικής τέχνης .
Το SCRIPT καλλιεργεί και αναπτύσσει τις μαθησιακές και
συναισθηματικές ανάγκες των αποκλεισμένων νέων της
Ευρώπης.
Σχεδιασμένο με καινοτομία για ανθρώπους που
εργάζονται για τη νεολαία, ιδιαίτερα για όσους
ασχολούνται με κοινωνικά αποκλεισμένους νέους
ηλικίας 18-25 ετών, το SCRIPT μπορεί να προσαρμοσθεί
και εφαρμοσθεί σε πληθώρα περιστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων νεαρών
παραβατών, των φυλακών, των κέντρων επιτήρησης, των
κέντρων νεολαίας και της κοινότητας και με
διαφορετικές ομάδες νέων ατόμων
συμπεριλαμβανομένων μεταναστών, μακροχρόνια
ανέργων και αυτών που βρίσκονται σε κίνδυνο να
διαπράξουν παραβάσεις είτε είχαν διαπράξει στο
παρελθόν.
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ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ
PROJECT

Κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του 2ετούς έργου, οι 5
ηγετικές οργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία,
την Ελλάδα και την Ισπανία επικοινωνούσαν με κοινωνικά
αποκλεισμένους νέους, εργαζόμενους στον τομέα της
νεολαίας και ενδιαφερόμενους φορείς για να αναπτύξουν,
να δοκιμάσουν και να δημιουργήσουν ένα σύνολο
αλληλοενισχυόμενων άτυπων μαθησιακών πηγών, τα οποία
είναι:
Το εγχειρίδιο SCRIPT (Handbook) – ένα πρόγραμμα
διαδραστικών δραματικών ασκήσεων και τεχνικών
πολυμέσων, το οποίο θα δώσει στους κοινωνικά
αποκλεισμένους νέους μια πλατφόρμα για να τη
σχεδιάσουν, δημιουργήσουν, και να εκτελέσουν στο
προσωπικό τους Pod Play.
Εγώ(ME) – Ένα εργαλείο αυτο-επικύρωσης για τους
νέους που συμμετέχουν, που τους επιτρέπει να
παρακολουθούν την πρόοδο και τις δεξιότητες που
απέκτησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος SCRIPT.
Ταξίδι (JOURNEY) -Μια αξιολόγηση των επιδράσεων/
επιπτώσεων για τους ανθρώπους που εργάζονται για τη
νεολαία, τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα καθώς και τους
φορείς που πραγματοποιούν το πρόγραμμα SCRIPT.
Παροχές (EQUIP) – μια ενότητα κατάρτισης για
ανθρώπους που εργάζονται για τους νέους, με πρακτικές
υποδείξεις και συμβουλές για την προετοιμασία, την
υποστήριξη και τον εμπλουτισμό της πρακτικής τους
κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών SCRIPT σε
διάφορα περιβάλλοντα εφαρμογής.
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ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ
PROJECT
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις
πηγές καθώς και τους συνεργαζόμενους φορείς, παρακαλώ
επισκεφθείτε το www.scripteu.com ή ακολουθείστε #SCRIPTEU
στοTwitter και Instagram, και συμμετέχετε στη συζήτηση!

ERASMUS+ Project Number 2018-2-UK01-KA205-048387
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δημιουργία αυτής της
έκδοσης δεν αποτελεί συμφωνία με το περιεχόμενο, το οποίο
΄
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που εμπεριέχονται.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ;
Την τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει
επανειλημμένα επίσημα έγγραφα, ενθαρρύνοντας ουσιαστικά
τα κράτη μέλη της να δημιουργήσουν συστήματα με στόχο την
διασφάλιση της διαφάνειας των προσόντων και των
ικανοτήτων (YOUTHPASS καιYouthpass CV, την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για δια βίου μάθηση έτσι
ώστε να τα προσόντα και τα μαθησιακά αποτελέσματα να
κινούνται σε ίδια επίπεδα για τους μαθητές/ σπουδαστές στις
διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.
Το 2012 έπειτα από πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όλα
τα κράτη μέλη παρακινήθηκαν να δημιουργήσουν μια
διαδικασία για επικύρωση των προσόντων και ικανοτήτων
που αποκτήθηκαν μέσα από επίσημα και ανεπίσημα
περιβάλλοντα μάθησης.
Τώρα οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη
δημιουργήσει ή αναπτύσσουν τα δικά τους συστήματα
επικύρωσης , παρόλο που οι διαφορές είναι ακόμη σχετικές.
Το έγγραφο αυτό έχει στόχο να παρέχει στους εργαζόμενους με
τη νεολαία ουσιαστική γνώση και κατανόηση του τι είναι η
επιβεβαίωση και με ποιο τρόπο περιλαμβάνεται στη
μεθοδολογία του προγράμματος SCRIPT. Περιλαμβάνει επίσης
λεπτομερείς οδηγίες/ σημειώσεις για σημαντικές ασκήσεις που
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση της
εμπειρίας των μαθητών μέσα στο SCRIPT.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ;

Επικύρωση είναι η επίσημη διαδικασία της αναγνώρισης των
ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από ένα άτομο
σε τυπικές, μη τυπικές ή α
΄τυπες μαθησιακές δραστηριότητες (πχ
παρακολούθηση μαθημάτων, δραστηριότητες που συνδέονται ή
όχι με την απόκτηση προσόντων ή δραστηριότητες στην
καθημερινότητα). Αυτή η προσέγγιση γενικά ακολουθείται για
να δηλωθεί η πιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος.
Η πιστοποίηση δηλώνει σε επίσημη αναγνώριση ότι η γνώση, οι
δεξιότητες και οι ικανότητες που έχουν αποκτηθεί από κα
΄ποιον
σε ατομικό επίπεδο αξιολογήθηκαν από έναν εξουσιοδοτημένο
υπεύθυνο σύμφωνα με συγκεκριμένα προαπαιτούμενα στάνταρ.
Αυτή η πιστοποίηση γενικά καταλήγει στην έκδοση κάποιου
πιστοποιητικού, διπλώματος κλπ. Παρόλα αυτά, η επικύρωση
βασίζεται στην αρχή ότι κάθε δραστηριότητα που
πραγματοποιείται από κάποιον είναι μια πηγή μάθησης.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ;
Συ
΄μφωνα με τις "Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμές για
επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης" που
εκδόθηκε το 2009 από τη CEDEFOP, υπάρχει ένας
διαχωρισμός σε τρεις τύπους μάθησης:
Τυπική μάθηση: Είναι δομημένη και οργανωμένη με
βάση εκπαιδευτικούς στόχους, μέσα σε συγκεκριμένο
χρονικό πλαίσιο και αξιοποιεί ειδικούς πόρους. Σε
γενικές γραμμές πραγματοποιείται μέσα από
εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα. Είναι σκόπιμη
από πλευράς αυτού που μαθαίνει. Καταλήγει σε
επίσημη πιστοποίηση.
Μη τυπική μάθηση: Σε γενικές γραμμές υλοποιείται
μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες όχι
απαραίτητα εκπαιδευτικές. Είναι σκόπιμη από πλευρα
΄ς
ατού που μαθαίνει. Γενικότερα, δεν προσφέρει μια
επίσημη πιστοποίηση.
Άτυπη μάθηση: Λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια
καθημερινών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη
δουλειά, την οικογένεια και τον ελεύθερο χρόνο. Δεν
αποσκοπεί και δεν είναι δομημένη σύμφωνα με
μαθησιακούς στόχους ούτε καλύπτει συγκεκριμένο
χρόνο ή πηγές.
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ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΟ
SCRIPT
Αναφορικά με την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης
μάθησης, οι οδηγίες κάνουν έναν επιπλέον διαχωρισμό
ανάμεσα σε επικύρωση και αναγνώριση.
Η αναγνώριση είναι η διαδικασία κατά την οποία είναι
δυνατό να αναγνωρισθούν και να απαριθμηθούν τα
μαθησιακά αποτελέσματα αλλά αυτό δεν οδηγεί στην
έκδοση πιστοποίησης. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως
διαμορφωτική αξιολόγηση. Αυτού του είδους η
προσέγγιση παρέχει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα
του συλλογισμού, της ανάλυσης και της διαπίστωσης
ουσιαστικά αναφορικά με την πορεία που έχει κάνει
μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Υπό αυτή την έννοια, αυτή η προσέγγιση είναι πιο κοντά
στους στόχους του προγράμματος SCRIPT και μπορεί
ουσιαστικά να θεωρηθεί ως "Αυτο-επικύρωση" εφόσον οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να διακρίνουν με ποιο τρόπο
η μεθοδολογία τους έχει βοηθήσει στο συναισθηματικό
τομέα, στα κίνητρα, στην καταλληλότητα, στη θέληση και
γενικότερα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
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ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΟ
SCRIPT
Η μεθοδολογία του προγράμματος SCRIPT απευθύνεται σε
κοινωνικά αποκλεισμένους νεαρου
΄ς ανθρώπους μέσα
από διάφορα περιβάλλοντα όπως για παράδειγμα
κοινοτικά κέντρα, κέντρα απεξάρτησης, φυλακές κλπ. Γι
αυτό το λόγο, προτείνουμε οι δραστηριότητες
επικύρωσης να πραγματοποιηθούν μέσα από ομάδες
καθώς θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μην μπουν
"στο στόχαστρο" και να νιώσουν άβολα κατά τη διάρκειά
τους.
Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο
ώστε οι συμμετέχοντες να ζωγραφίσουν έναν
"χαρακτη
΄ρα" του εαυτού τους μέσα από τον οποίο θα
μπορούν να πουν αυτά που θέλουν χωρίς να πιεστούν.
Αυτός είναι ένας τρόπος επίσης ώστε οι ίδιοι να
αισθανθούν καλά όταν οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν μια
πιο προσωπική συζήτηση, όπου θα τους ρωτήσουν για την
ομαδική δραστηριότητα και το πώς αισθάνονται για αυτή.
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ΠΌΤΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ
Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ;

Μέσα στην μεθοδολογία του SCRIPT δεν υπάρχει
προκαθορισμένος χρόνος για την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων επικύρωσης. Ο κάθε εκπαιδευτής θα
κρίνει το πότε είναι καλύτερα να να τις
πραγματοποιήσει στην ομάδα του με τους
συγκεκριμένους συμμετέχοντες.
Γενικότερα, η επικύρωση πραγματοποιείται στο τέλος
των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και/ή στο σημείο της
παραγωγής. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση του SCRIPT,
το οποίο στοχεύει στην αύξηση των κινήτρων και των
σημαντικών δεξιοτήτων μέσα από τη συμμετοχή των
νέων, θεωρούμε ότι πολλές δραστηριότητες
επικύρωσης θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάφορα
στάδια της διαδικασίας για παράδειγμα στην αρχή, στη
μέση και στο τέλος ώστε οι συμμετέχοντες να
κατανοήσουν καλύτερα την πρόοδο που έχουν κάνει.
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ΠΌΤΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ
Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ;

Πολύ συχνά, οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν σε
οποιαδήποτε μορφή μάθησης, δεν παίρνουν αρκετό
χρόνο για να αναλογισθούν τη πορεία που έχουν
διαγράψει κι έτσι χάνουν το κίνητρό τους στην πορεία,
όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Παρόλα αυτά , εάν έχουν λάβει υποστήριξη για το πώς
έχουν ουσιαστικά αλλάξει μέσα από τη διαδικασία
μάθησης, το κίνητρο τους ενισχύεται.
Σε αυτή την περίπτωση, η χρήση των εργαλείων
επικύρωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας SCRIPT
μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη ώστε να δείξει στους
συμμετέχοντες την πορεία που έχουν κάνει κι επιπλέον
να ενισχύσει τα κίνητρά τους και να γνωστοποιήσει
στην ομάδα τις αλλαγές αυτές και τη συνολική πορεία
των ατόμων αυτών.
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ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ
Αυτό το πλαίσιο είναι ένα απλό εργαλείο που θα σας
βοηθήσει να σκεφτείτε τις ικανότητες-δυνατότητες,
συμπεριφορές και στάσεις των συμμετεχόντων μέσα
από το πρόγραμμα SCRIPT και με τη χρήση της
μεθοδολογίας του.
Το πλαίσιο αυτό δημιουργεί τις βασικές ικανότητες του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, καθώς
και μερικών επιπλέον. Για κάθε μια κατηγορία
ικανοτήτων, υπάρχουν κάποιες προτεινόμενες υποκατηγορίες.
Σκεφτείτε τις ως τις ικανότητες και δυνατότητες που θα
αποκτήσουν οι νέοι ως κομμάτι της συμμετοχής τους
στο πρόγραμμα SCRIPT. Ενδεχομένως να θελήσετε να
προσθέσετε και μερικές ακόμη.
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ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ
SCRIPT
Βασικές Δεξιότητες
Δεξιότητες
Γραμματισμού

Ψηφιακές
Δεξιότητες

Προσωπική,
κοινωνική και
μαθησιακή ικανότητα
για εκμάθηση
δεξιοτήτων

Πιθανές
υποκατηγορίες
Ηλεκτρονική επικοινωνία (τηλέφωνο, skype)
στη δική τους γλώσσα
Ομιλία σε κοινό – έκφραση αντιλήψεων,
διαμοιρασμός ιδεών και πληροφοριών ως
μέλος της ομα
΄δας
Ακουστικές ικανότητες
Ουσιαστική περιγραφή
Επεξήγηση σύνθετων ιδεών με απλό τρόπο
Χρήση κοινού ψηφιακού λογισμικού καταγραφής
Ικανότητα σύνδεσης περιφερειακών συσκευών
(μικρόφωνο, κονσόλας)
Ικανότητα επεξεργασίας radio play
Ικανότητα χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Ικανότητα χρήσης μέσων (φωτογραφίες, ήχοι,
βίντεο)
Ικανότητα δημιουργίας ιστοσελίδων και άλλων
διαδικτυακών παρουσιάσεων
Αυθεντική και ενεργητική ακρόαση
Ενδιαφέρον για μάθηση (δια βίου προσέγγιση)
Μάθηση σε διαπολιτισμικό πλαίσιο
Μάθηση σε δημιουργικό, θεατρικό πλαίσιο
Μάθηση μέσα από την καθημερινότητα
Μάθηση μέσα από τους άλλους
Ατομική μάθηση
Ικανότητα για ακρόαση και κατάλληλη
ανατροφοδότητση
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ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ

Κοινωνικοπολιτικές
δεξιότητες

Πρωτοβουλία
και
επιχειρηματικό
πνέυμα

Ενεργή συμμετοχή στην τοπική κοινότητα
Επικοινωνία με ομάδες
Εθελοντισμός
Ικανότητα για επιρροή στις αρχές
Ικανότητα για συνεργασία με τις αρχές
Ικανότητα για συγκέντρωση πόρων
Ικανότητα υποστήριξης ατόμων στην προσπάθειά
τους
Συμβολή σε συλλόγους και οργανώσεις
Ικανότητα ηγεσίας
Αναζήτηση πληροφοριών
Επιρροή σε άλλους
Έναρξη επιχείρησης ή κοινωνικού εγχειρήματος
Δημιουργία επαγγελματικού πλάνου
Επίλυση προβλημάτων με ανάληψη ρόλων
Πραγματοποίηση ιδεών
Απόκτηση πόρων (συμπεριλαμβανομένων των
χρημα
΄των)
Ανάπτυξη επιχειρηματικών λύσεων και
στρατηγικών
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άσκηση 1: Το παιχνίδι αντιστοίχησης
Αυτή η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγική
δραστηριότητα όταν ξεκινάει η φάση της επικύρωσης του
πρότζεκτ και η οποία μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες
να μάθουν για τις ικανότητες και τις σημαντικές δεξιότητες στις
οποίες στοχεύει το πρόγραμμα SCRIPT . Έτσι θα μπορούν έπειτα
να τις αναγνωρίζουν,να τις αξιολογήσουν και να τις
επικυρώσουν μέσα στις επόμενες δραστηριότητες.
Μαθησιακοί στόχοι: Να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τις
βασικές δεξιότητες του SCRIPT Project
Αριθμός συμμετεχόντων: 1-20
Απαιτούμενος χρόνος: 10-15 λεπτά
Υλικά: Πίνακας με βασικές δεξιότητες, παραδείγματα και
υποκατηγορίες εκτυπωμένα σε ξεχωριστά ατομικά χαρτιά
Η άσκηση:
Βήμα 1: Τοποθετήστε τις βασικές δεξιότητες στη μια πλευρά και
τις υποκατηγορίες στην άλλη.
Βήμα 2: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να τοποθετήσουν την
κάθε υποκατηγορία στην αντίστοιχη βασική δεξιότητα
Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε τον πίνακα με τις βασικές δεξιότητες
για να ελέγξετε τις σωστές απαντήσεις.
Ο οργανωτής μπορεί να επιλέξει να χωρίσει τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες ώστε
όλοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στο παιχνίδι.
.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Γενικές
Εργασιακές
Δεξιότητες

Ομαδική
δουλειά

Επίλυση
ζητημάτων

Αυτοδιαχείριση

Πιθανές
υποκατηγορίες
Σεβασμός στις απόψεις των άλλων
Ανάληψη ηγεσίας
Κατανόηση εποικοδομητικής
ανατροφοδότησης
Ανταλλαγή ανατροφοδότησης
Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες/
πελάτες
Ακρόαση των άλλων

Αναγνώριση του προβλήματος
Δραστήρια και προληπτική συμπεριφορά
Παραγωγή ιδεών
Διατύπωση στόχων
Συμπερίληψη των μελών της ομάδαςσυνεχής ενημέρωση
Λογική προσέγγιση
Ακολουθία
Ολοκλήρωση εργασιών
εμπρόθεσμα
Τήρηση προθεσμιών
Διαχείριση
ημερολογίων
Αναθέσεις
Πολλαπλή απασχόληση

Εργασία υπό πίεση
Χρήση οργανωτικών
εργαλείων
Προτεραιότητα σε
εργασίες
Συνολική
διαχείριση
εργασιών
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαμοιρασμός
εμπειριών/
εκπαίδευση
συναδέλφων

Οργάνωση

Κριτικός
αναστοχασμός
και
αξιολόγηση

Δεξιότητες διδασκαλίας
Συναδελφική συμβουλευτική
Δημιουργία εκπαιδευτικών σχεδίων και
πλάνων μαθημα
΄των
Χρήση διαφορετικών μεθόδων

Σεβασμός στις απόψεις των άλλων
Ανάληψη ηγεσίας
Κατανόηση εποικοδομητικής
ανατροφοδότησης
Ανταλλαγή ανατροφοδότησης
Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες/
πελάτες
Ακρόαση των άλλων
Γνώση και κατανόηση της κριτικής σκέψης
Χρήση οργανωτικών εργαλείων (πχ πίνακας Gantt ή κάποιο
λογισμικό)
Κατηγοριοποίηση εργασιών
Ικανότητα στην αλλαγή σχεδίων ανάλογα με τα γεγονότα
Ερευνητικές ικανότητες- συλλογή πληροφοριών και αξιολόγηση
Αξιολόγηση και ταξινόμηση πόρων -ανθρώπινο δυναμικό,
οικονομικοί, χωρητικότητα και δεξιότητες
Ικανότητα για διαχείριση εργασιακών πακέτων σε συναδέλφους
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άσκηση 2: Το παιχνίδι με τα ζάρια
Αυτή η άσκηση θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να
κατανοήσουν την ιδέα της επικύρωσης και πώς
λειτουργεί
μέσα
σε
διαφορετικά
μαθησιακά
περιβάλλοντα (τυπική, μη-τυπική και άτυπη μάθηση).
Αυτή η άσκηση θα επιτρέψει επίσης στους συμμετέχοντες
να "ζήσουν" την εμπειρία αυτή μέσα από τη δημιουργία
ενός ζαριού καθώς και με τις απαντήσεις μιας σειράς
ερωτήσεων που θα διαχωρίσουν τα βήματα μέσα στη
διαδικασία της επικύρωσης.
Η ιδέα ουσιαστικά είναι να χρησιμοποιήσουν οι
συμμετε
΄χοντες τη δική τους εμπειρία από τη δημιουργία
του ζαριού σαν μεταφορά της διαδικασίας επικύρωσης
ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Επιπλέον, κάθε
ερώτηση θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια πλευρά του
ζαριού, αντιπροσωπεύοντας τη διαδοχή των βημα
΄των
της διαδικασίας της επικύρωσης.
Μαθησιακοί στόχοι:
Κατανόηση της ιδέας της επικύρωσης
Κατανόηση των διαφορετικών σταδίων της
διαδικασίας της επικύρωσης μέσα από βιωματική
εμπειρία
Αναστοχασμός στην επικύρωση των δυνατοτήτων και
δεξιοτήτων μέσα στο πρόγραμμα SCRIPT
Αριθμός συμμετεχόντων: 1-20
Απαιτούμενος χρόνος: 45-60 λεπτά
Υλικά: Πίνακας, χαρτί, ψαλίδια, στυλό, ταινία, χάρακας
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άσκηση 2: Το παιχνίδι με τα ζάρια
Η Άσκηση:
Βήμα 1:
Ξεκινη
΄στε τη δραστηριότητα με μια κυκλική συζήτηση για
το κομμάτι της επικύρωσης. Κάθε συμμετέχων μπορεί να
πει τι σημαίνει η λέξη "επικύρωση" για τον ίδιο και να
δώσει παραδείγματα από εργαλεία επικύρωσης μέσα σε
διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. Οδηγείστε τη
συζήτηση ώστε να βοηθήσετε την ομάδα να βρει ένα
γενικό ορισμό ο οποίος να καλύπτει τις διάφορες πτυχές
της επικύρωσης.
Βήμα 2:
Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, μπορείτε να χωρίσετε
τους συμμετέχοντες σε δυο ή τρεις μικρότερες ομάδες.
Ζητήστε από την κάθε μια ομάδα να φτιάξει ένα χάρτινο
ζάρι με τα υλικά που υπάρχουν (χαρτί, στυλό, χάρακα,
ψαλίδια και ταινία). Μπορούν αν θε
΄λουν να ζητήσουν
βοήθεια αν τη χρειαστούν.
Βήμα 3:
Μόλις κάθε ομάδα φτιάξει το ζάρι της, βοηθήστε τους να
αναστοχαστούν τη διαδικασία μέσα από την οποία το
έφτιαξαν μέσα από ερωτήσεις που σχετίζονται με το
στόχο της δραστηριότητας (δημιουργία ζαριού, χρήση
υλικών, παροχή βοήθειας, αντιμετώπιση δυσκολιών και
ικανότητα να φτιάξουν πλέον μόνοι τους ένα ζάρι από
χαρτί).
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άσκηση 2: Το παιχνίδι με τα ζάρια
Βήμα 4:
Ζητήστε από κάθε ομα
΄δα να σκεφτεί μια δεξιότητα που θα ήθελα
να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν μέσα από τη συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα SCRIPT και δώστε τους μια σειρά από ερωτήσεις
που θα πρέπει να απαντήσουν. Ζητήστε τους να σκεφτούν την
εμπειρία τους από το ζάρι ως παράδειγμα για να απαντήσουν τις
ερωτήσεις.
Οι ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Διάλεξε μια δεξιότητα που θέλεις να αποκτήσεις ή να
βελτιώσεις.
2. Ποιος είναι ο σκοπός της απόκτησης ή της βελτιστοποίησης
της δεξιότητας αυτής;
3. Ποιους πόρους- πηγε
΄ς θα χρειαστείτε;
4. Ποιος θα μπορούσε να βοηθήσει;
5. Ποια εμπόδια θα μπορούσατε να συναντήσετε;
6. Πώς μπορείτε να αποδείξετε ότι επικυρώσατε τη δεξιότητα
αυτή;
Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με κάθε γκρουπ να
παρουσιάζει τη διαδικασία επικύρωσης της δεξιότητας που
επέλεξαν. Κλείνοντας , μπορείτε να συνοψίσετε τα διαφορετικά
στάδια της διαδικασίας επικύρωσης.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άσκηση 2: Το παιχνίδι με τα ζάρια
Παράδειγμα απαντήσεων:

Δεξιότητα

Σκοπός

Επικοινωνία

- Ομιλία σε κοινό
- Ενίσχυση της
καταλληλότητας
για εργασία

Υλικό

- Βιβλία
- Μαθήματα
-Εκπαιδευτικές
συναντήσεις

Ανθρώπινο
δυναμικό

- Δάσκαλος
- εκπαιδευτής
- οργανωτής

Εμπόδια

- Γλωσσικά
εμπόδια
- Έλλειψη
εξοπλισμού

Απόδειξη
επικύρωσης

- Προφορική
παρουσίαση
- Συνέντευξη
για δουλειά

Αυτή η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εκπαιδευτές ώστε να επικυρώσουν
παραδείγματα της επίδρασης του προγράμματος.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άσκηση 3: Ο χάρτης του δρόμου
Αυτή η ΄
άσκηση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αντιληφθούν και να επικυρώσουν
τις ικανότητες και βασικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει/ βελτιώσει μέσα από το
πρόγραμμα δημιουργώντας το δικό τους "Χάρτη δρόμου".
Ο χάρτης αυτός θα αναπαριστά το ταξίδι των συμμετεχόντων μέσα από τα τέσσερα
στάδια της διαδικασίας του SCRIPT και θα περιλαμβάνει μια γραμμή αρχής, τέσσερα
στοπ και μια γραμμή τερματισμού που θα χρησιμοποιήσουν για να αναγνωρίσουν τις
δεξιότητες του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα ώστε να βοηθηθούν ως
προς τον αναστοχασμό της πορείας τους.
Μαθησιακοί στόχοι:
Αναστοχασμός στη συμμετοχή στο πρόγραμμα
Αναγνώριση και επικύρωση των σημαντικών δεξιοτήτων
Υπολογισμός της απόστασης που διανύθηκε μέσα από τα διαφορετικά στάδια.
Αριθμός συμμετεχόντων: 1-20
Απαιτούμενος χρόνος: 30-40 λεπτά
Υλικά: χαρτί, στυλό, πίνακας σημαντικών δεξιοτήτων
Η άσκηση:
Βήμα 1: Δώστε ένα χαρτί σε κάθε συμμετέχοντα και ζητήστε τους να ζωγραφίσουν ένα
δρόμο με μια γραμμή έναρξης, τέσσερα στοπ και μια τερματική γραμμή. Ζητήστε τους
να σας προσδιορίσουν τις δεξιότητες που πιστεύουν ότι ήδη είχαν στην αρχή του
προγράμματος και να τα γράψουν πάνω από τη γραμμή εκκίνησης.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άσκηση 3: Ο Χάρτης του δρόμου
Βήμα 2: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναλογισθούν τα
τέσσερα διαφορετικά στάδια του προγράμματος και τις
διαφορετικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν.
Δώστε τους τον πίνακα με τις σημαντικές δεξιότητες και
ζητήστε τους να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες που ανέπτυξαν
ή βελτίωσαν σε κάθε ένα από τα στάδια αυτά και να τα
γράψουν πα
΄νω από το αντίστοιχο στοπ (στάση) Η ίδια
δεξιότητα μπορεί να επιλεγεί πολλές φορές εάν ο συμμετέχων
έχει αναγνωρίσει σημαντική βελτίωση στα προηγούμενα
στάδια.
Βήμα 3: Προκειμένου να γίνει μια σύνοψη του ταξιδιού μέσα
στο SCRIPT, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γρα
΄ψουν
λίγες λέξεις πάνω από τη γραμμή τερματισμού ώστε να
εκφράσουν τα συναισθήματά τους για την όλη τους
συμμετοχή , την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους καθώς και για
τα οφέλη της μεθοδολογίας. Ως συμπέρασμα, οι
συμμετέχοντες μπορούν να παρουσιάσουν το δικό τους χάρτη
στην υπόλοιπη ομάδα.
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ΚΑΙ
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Άσκηση 4: Το δέντρο των δεξιοτήτων
Αυτή η άσκηση θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να
κατανοήσουν τις σημαντικές δεξιότητες τις οποίες έχει ως
στόχο του το πρόγραμμα και η μεθοδολογία του SCRIPT να
αναπτυχθούν καθώς και να αξιολογηθούν και επικυρωθούν .
Το δέντρο θα αποτελεί ένα εργαλείο αυτο- αξιολόγησης που
θα χρησιμοποιη
΄σουν οι συμμετέχοντες για να αξιολογήσουν
δίκαια τις δεξιότητές τους πριν και μετά το πρόγραμμα. Αυτό
θα τους δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι μπορούν να
κάνουν καθώς και να υπογραμμίσει την πρόοδό τους. Οι
συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν ένα πρώτο δέντρο για
προσδιορίσουν το επίπεδο της κάθε δεξιότητας στην αρχή
του προγράμματος κι ένα δεύτερο για να συγκρίνουν το
επίπεδο στο τέλος . Θα διαπιστώσουν τις διαφορές καθώς και
τον τρόπο με τον οποίο η μεθοδολογία τους ωφέλησε.
Μαθησιακοί στόχοι:
Αναγνώριση και επικύρωση σημαντικών δεξιοτήτων μέσα
από το SCRIPT
Εκτίμηση της εξέλιξης των δεξιοτήτων μέσα από το
πρότζεκτ
Αναστοχασμός στα οφέλη της μεθοδολογίας
Αριθμός συμμετεχόντων: 1-20
Απαιτούμενος χρόνος: 20-25 λεπτά ή δυο συναντήσεις των 1015 λεπτών
Υλικά: Εικόνα δέντρου, βασικές δεξιότητες εκτυπωμένες,
κόλλα/ταινία
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άσκηση 4: Το δέντρο των δεξιοτήτων

Η Άσκηση:
Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η άσκηση μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε μια συνάντηση ή να χωριστεί σε δυο
συναντήσεις (αρχή και τέλος διαδικασίας).
Βήμα 1:
Δώστε σε κάθε συμμετέχοντα την εικόνα ενός δέντρου και τις
διαφορετικές δεξιότητες εκτυπωμένες σε ατομικά χαρτιά.
Ζητήστε τους να τοποθετήσουν κάθε δεξιότητα στο δέντρο
από τις ρίζες μέχρι την κορυφή ανάλογα με το επίπεδο στο
οποίο βρίσκονταν στην αρχή του προγράμματος. Όσο
περισσότερο ικανοί είναι , τόσο υψηλότερα θα τοποθετήσουν
τις δεξιότητες στο δέντρο. Εάν αποφασίσετε να χωρίσετε τη
διαδικασία σε δυο μέρη, ζητήστε απ΄
ο τους συμμετε
΄χοντες να
γράψουν το όνομά τους και μαζέψτε όλα τα δέντρα να τα
κρατήσετε για την υλοποίηση της υπόλοιπης δραστηριότητας.
Βήμα 2:
Δώστε σε κάθε συμμετέχοντα μια δεύτερη εικόνα ενός
δέντρου με τις ίδιες ακριβώς δεξιότητες και ζητήστε από
αυτούς να επαναλάβουν την πρώτη δραστηριότητα αλλά αυτή
τη φορά , θα πρέπει να τοποθετήσουν τις δεξιότητες ανάλογα
με το επίπεδο που πιστεύουν ότι έχουν καταφέρει να φτάσουν
μετά την ολοκλη
΄ρωση του προγράμματος.
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ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άσκηση 4: Το δέντρο των ικανοτήτων
Βήμα 3:
Εάν η δραστηριότητα χωριστεί σε δυο συναντήσεις, δώστε το
πρώτο δέντρο πίσω στους συμμετέχοντες. Ζητήστε τους να
πα
΄ρουν λίγα λεπτά χρόνο και να συγκρίνουν ατομικά τα δέντρα ,
να εντοπίσουν τις διαφορές και να αναλογισθούν με ποιο τρόπο
ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους μέσα από τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα. Μπορούν να μοιραστούν τα δέντρα τους με άλλους
συμμετέχοντες για να δουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στην
εξέλιξη των δεξιοτήτων τους καθώς και να διαπιστώσουν την
εξέλιξη τους σε δυνατούς και ανεξάρτητους συμμετέχοντας στα
κοινά.
Παραδείγματα εικόνων δέντρων:
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άσκηση 5: Το παιχνίδι της επικύρωσης
Το παιχνίδι της επικύρωσης θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες
να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν τις δεξιότητες που έχουν
αποκτήσει μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Κάθε
συμμετέχων θα πα
΄ρει ένα κουτί δεξιοτήτων που θα απαρτίζεται
από 4 κομμάτια που θα αντιπροσωπεύουν τις βασικές
σημαντικές δεξιότητες στις οποίες στοχεύει το πρόγραμμα
SCRIPT και είναι:
Κοινωνικοπολιτικές δεξιότητες
Ανάληψη πρωτοβουλιών
Δεξιότητες για εκμάθηση
Ψηφιακές δεξιότητες
Αυτό το κουτί των δεξιοτήτων θα αποτελέσει ένα εργαλείο
αυτοαξιολόγησης που θα χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες
για να αξιολογήσουν και επικυρώσουν τις δεξιότητές τους μέσα
από το πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν ένα
πρώτο κουτί ώστε να προσδιορίσουν το επίπεδο των δεξιοτήτων
όταν ξεκίνησαν το πρόγραμμα.
Το παιχνίδι της επικύρωσης θα αποτελείται από 4 "δωμάτια" που
θα συμβολίζουν τα διαφορετικά στάδια του προγράμματος
SCRIPT: Δημιουργία υλικού, παράσταση, καταγραφή και πρόβα
και τέλος της διαδικασίας.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άσκηση 5: Το παιχνίδι της επικύρωσης
Οι συμμετέχοντες θα περάσουν από κάθε δωμάτιο και θα
αξιολογήσουν τις δεξιότητε
΄ς τους για κάθε διαφορετικό
στάδιο ακούγοντας δηλώσεις και συμπληρώνοντας ΄
ένα
δεύτερο κουτί. Αυτές οι δηλω
΄ σεις θα είναι παραδείγματα από
καταστάσεις και συμπεριφορε
΄ς κατά τη διάρκεια του
προγράμματος που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες
δεξιότητες κάθε μιας από τις σημαντικές δεξιότητες του SCRIPT
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να απαντήσουν επιλέγοντας
συγκεκριμένο αριθμό από "σύμβολα" που θα προσδιορίσουν
το επίπεδο των δεξιοτήτων σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10.
Τα σύμβολα αυτά θα είναι εικονίδια (πχ μικρόφωνο, σενα
΄ριο)
που θα αντιπροσωπεύουν όλες τις δεξιότητες που οι
συμμετέχοντες θα επικυρώσουν σε ένα στάδιο. Αυτό θα τους
βοηθήσει να έχουν μια καθαρή εικόνα της εξέλιξης των
δεξιοτήτων τους για κάθε στάδιο κι επιπλέον θα υπογραμμίσει
την προσπάθεια και την πρόοδό τους.
Μαθησιακοί στόχοι:
Αναστοχασμός στη συμμετοχή μέσα στο πρόγραμμα.
Αναγνώριση και επικύρωση των σημαντικών δεξιοτήτων
μέσα στο SCRIPT
Μέτρηση της απόστασης που διανύθηκε ανάμεσα στα
διαφορετικά στάδια
Αριθμός συμμετεχόντων: 3-20
Απαιτούμενος χρόνος: 50-60 λεπτά
Υλικά: Επιτραπέζιο παιχνίδι επικύρωσης, δηλώσεις, κουτιά
δεξιοτήτων, σύμβολα
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Άσκηση 5: Το παιχνίδι της επικύρωσης
Η άσκηση:
Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η άσκηση μπορεί να
πραγματοποιηθεί στην αρχή του προγράμματος και να γίνεται
σταδιακά με την αξιολόγηση μιας δεξιότητας στο τέλος κάθε
σταδίου.
Βήμα 1:
Ξεκινήστε τη δραστηριότητα ζητώντας από τους συμμετέχοντες
να αξιολογήσουν το επίπεδο των δεξιοτήτων τους στην αρχή
του προγράμματος . Κάθε ένας θα έχει ένα μικρό κουτί
χωρισμένο σε 4 μέρη που θα ανταποκρίνονται σε κάθε μια από
τις σημαντικές δεξιότητες του SCRIPT. Οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να γεμίσουν το κάθε κομμα
΄τι με ένα νούμερο (1-10) που
θα αντιπροσωπεύει το επίπεδο που θεωρούν ότι έχουν για κάθε
δεξιότητα.
Βήμα 2:
Δώστε ακόμη ένα κουτί στους συμμετέχοντες και ζητήστε τους
να ξεκινήσουν στο στάδιο της "Δημιουργίας υλικού". Ένας από
τους συμμετέχοντες θα προτείνει εθελοντικά να διαβάσει τις
δηλω
΄ σεις. Για κάθε μια , οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λένε
κατά πόσο συμφωνούν επιλέγοντας τον κατάλληλο αριθμό,
αξιολογώντας το επίπεδο τους.
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Άσκηση 5: Το παιχνίδι επικύρωσης
Παραδείγματα προτάσεων:
“ Έχω συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία της
ιστορίας", "Μπόρεσα να ακούσω τις γνώμες των άλλων"
κλπ.
Βήμα 3 :
Πριν πα
΄νε στο επόμενο στάδιο , οι συμμετέχοντες θα
περάσουν σε ένα "γύρο του θανάτου". Αυτός ο γύρος
περιλαμβάνει προτάσεις που συνδέονται με τις βασικές
ικανότητες που δεν εφαρμόζονται σε κάποιο
συγκεκριμένο στάδιο. Ο σκοπός αυτού του γύρου είναι
ο ίδιος με τους προηγούμενους.
Βήμα 4 :
Μόλις οι συμμετέχοντες περάσουν από όλα τα στάδια,
δώστε τους λίγα λεπτά να συγκρίνουν ατομικά τα δυο
κουτιά, να εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσά τους και
να σκεφτούν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να
αναπτύξουν τις ικανότητε
΄ς τους και να αποκτήσουν
καινούριες μέσα από τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα. Μπορούν να μοιραστούν τα κουτιά τους με
άλλους συμμετέχοντες ώστε να δουν τις ομοιότητες και
τις διαφορές καθώς και να συζητήσουν για το πώς
αισθάνονται γι αυτά που έχουν καταφέρει.
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Πρότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι:

