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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ξεκινώντας τον Νοέμβριο του 2018, αυτό το
πρόγραμμα Erasmus+KA2

πραγματοποιήθηκε για δύο χρόνια μέσα στα
οποία 5 οργανισμοί από 4 ευρωπαϊκές χώρες,

όλοι ηγέτες στον τομέα τους, συναντήθηκαν
για να δημιουργήσουν ένα ολοκαίνουριο και

μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα πάνω στο
Δράμα (Drama) βασισμένο στα πολυμέσα και
σε δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης. Το

SCRIPT καλλιεργεί και αναπτύσσει τις
μαθησιακές και συναισθηματικές ανάγκες των

περισσότερο αποκλεισμένων νέων της
Ευρώπης. Όντας σχεδιασμένο με καινοτόμο
τρόπο για όσους ασχολούνται με τη νεολαία,
ειδικά για εκείνους που εργάζονται με νέους

κοινωνικά αποκλεισμένους ηλικίας 18-25
ετών, το SCRIPT είναι εγκάρσιο ως προς τη
δυνατότητά του να προσεγγίζει μια πληθώρα
από περιβάλλοντα όπως ειδικά καταστήματα
κράτησης νέων, φυλακές, κέντρα επιτήρησης,

κέντρα νεότητας και πολιτιστικά κέντρα.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Κατά τη διετή διάρκεια του προγράμματος, οι

πέντε βασικοί οργανισμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο,
Ρουμανία, Ελλάδα και Ισπανία ήρθαν σε επαφή

με κοινωνικά αποκλεισμένους νέους, με
διοργανωτές δραστηριοτήτων για τη νεολαία και

με φορείς για να αναπτύξουν από κοινού, να
δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν μια σειρά από μη
τυπικές πηγές μάθησης, που συμπεριλαμβάνουν-

το εγχειρίδιο SCRIPT- ένα πρόγραμμα
αποτελούμενο από διαδραστικές ασκήσεις

βασισμένες στο δράμα και τεχνικές πολυμέσων,
το οποίο προσφέρει στους κοινωνικά

αποκλεισμένους νέους μια πλατφόρμα για να
σχεδιάσουν, να ερμηνεύσουν και να

δημιουργήσουν το δικό τους Pod Play. Το ΜΕ-
Μια σειρά εργαλείων που δίνει τη δυνατότητα σε

όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα να
αυτοαξιολογούνται και να καταγράφουν την

πρόοδο και τις δεξιότητες που αποκτούν σε όλη
τη διάρκειά του. Το JOURNEY- Μια αξιολόγηση

αντίκτυπου για άτομα που ασχολούνται με τη
νεολαία, για τους τόπους δράσης και για τους
φορείς που παρέχουν το πρόγραμμα SCRIPT.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Και -EQUIP- μια εκπαιδευτική ενότητα για όσους
ασχολούνται με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων
για τη νεολαία, η οποία τους παρέχει πρακτικές

συμβουλές για να προετοιμάσουν, να
υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν τις πρακτικές

τους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του
προγράμματος SCRIPT σε ένα μεγάλο φάσμα

προσέγγισης. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
έργο, τους πόρους του και τις οργανώσεις που

συμμετέχουν, επισκεφθείτε τη σελίδα
www.scripteu.com ή ακολουθήστε το

#SCRIPTEU στο tweeter και το Instagram για να
λάβετε μέρος στη συζήτηση και να μοιραστείτε

την εμπειρία σας με το πρόγραμμα.
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ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SCRIPT

     Κάθε φορά που αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα
κατάρτισης ξεκινά με τη δημιουργία ενός σχεδίου

κατάρτισης (training concept) το οποίο μπορούμε να
αποκαλέσουμε ως το πρότυπο ή ιδέα. Αυτό

εμπεριέχει τη δομή και το περιεχόμενο της κατάρτισης,
όπως και τρόπους για να

οργανωθούν οι στρατηγικές μάθησης (που
περιλαμβάνουν τις μεθόδους και τα μέσα

που χρησιμοποιούνται). Ο τρόπος με τον οποίο θα
υλοποιηθεί η κατάρτιση είναι

στην πραγματικότητα η σκέψη πίσω από την αρχική
ιδέα/πρότυπο και για αυτόν τον

λόγο υπάρχουν αυτές οι οδηγίες. Στοχεύουν στο να
κατανοήσουν όσοι οργανώνουν δραστηριότητες

για νέους και οι οργανώσεις νεολαίας (όσοι δηλαδή
παρέχουν την κατάρτιση) τους

τρόπους χρήσης των εκπαιδευτικών εργαλείων και
τους τρόπους οργάνωσης της μάθησης. 

Οδηγίες για οργανώσεις νέων
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ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SCRIPT

    Μέσα στο πρόγραμμα SCRIPT, τα εκπαιδευτικά
εργαλεία είναι: 

HANDBOOK-Μια ανεπίσημη/μη τυπική πηγή
ασκήσεων βασισμένων στο δράμα και τεχνικών

βασισμένων στα πολυμέσα. 
ΜΕ- Ένα σύνολο εργαλείων για την

αυτοαξιολόγηση των νέων. 
EQUIP- Μια εκπαιδευτική ενότητα για όσους

ασχολούνται με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων
για νέους. 

JOURNEY- Ένα εργαλείο αξιολόγησης
αντίκτυπου για όσους εργάζονται με νέους και για
οργανώσεις. Αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν το καθένα μόνο του στα
διάφορα στάδια του προγράμματος γι’ αυτό και
είναι καλύτερο να τα προσεγγίσουμε σαν ένα

συνολικό έργο.

Οδηγίες για οργανώσεις νέων
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ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SCRIPT

   Συγκεκριμένα, το HANDBOOK παρέχει το
περιεχόμενο που χρειάζεται να καλυφθεί σε κάθε
εκπαιδευτική δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι

πιστοποιούν τις δεξιότητες που απέκτησαν μέσω της
συγκεκριμένης δραστηριότητας χρησιμοποιώντας

ασκήσεις από το ΜΕ, το EQUIP καθοδηγεί τον
εκπαιδευτή ως προς το πώς να υλοποιήσει τις

δραστηριότητες, ενώ το JOURNEY βοηθά στο να
διεξαχθεί η αξιολόγηση κάθε βήματος αυτής της

διαδικασίας, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο.
 

Με τη σειρά του αυτό μας οδηγεί στην οργάνωση της
μαθησιακής διαδικασίας, η οποία εμπίπτει στην ευθύνη
των παρόχων της κατάρτισης, οι οποίοι μπορεί να είναι

διαφορετικοί φορείς όπως: η οργάνωση, ο/η
συντονιστής/τρια της κατάρτισης, ο εκπαιδευτής της

δραστηριότητας για νέους κ.α. Με άλλα λόγια,
οποιοσδήποτε έχει σαν ρόλο να υλοποιεί

δραστηριότητες κατάρτισης για την οργάνωση και υπό
τον συντονισμό της οργάνωσης.

Οδηγίες για οργανώσεις νέων
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ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SCRIPT

Η υλοποίηση του προγράμματος SCRIPT θα πρέπει
να είναι προσαρμοσμένη στους σκοπούς της

οργάνωσης, στις ανάγκες και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας στόχου,

των περιστάσεων, των μέσων επίτευξης των
στόχων κ.α.

Οδηγίες για οργανώσεις νέων
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ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SCRIPT

Παρακάτω βρίσκονται μερικά από τα βήματα που
θα πρέπει να ακολουθήσει όποιος σκοπεύει να

υλοποιήσει το πρόγραμμα SCRIPT καθώς
και ο τρόπος που μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία

του προγράμματος: 
Σχεδιασμός 

-Επιλέξτε τις δραστηριότητες μάθησης από το
εγχειρίδιο HANDBOOK και οργανώστε τις με βάση

το δικό σας πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
-Αποφασίστε το πότε οι εκπαιδευόμενοί σας θα

επικυρώσουν τις δεξιότητές τους και
χρησιμοποιήστε το ΜΕ για να εξοικειωθείτε με το

πώς θα βοηθήσετε τους εκπαιδευόμενους να
επικυρώσουν αυτές τις δεξιότητες. Διαλέξτε ποιες

από τις ασκήσεις θέλετε να χρησιμοποιήσουν. 
-Συμβουλευτείτε το EQUIP για οδηγίες πάνω στον
ρόλο που πρέπει να έχετε ως εκπαιδευτής/τρια.
-Καθορίστε την στρατηγική αξιολόγησης που θα

χρησιμοποιήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες 
στο JOURNEY.

Οδηγίες για οργανώσεις νέων
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SCRIPT

Παράδοση
-Παραδώστε τις μαθησιακές δραστηριότητες που

επιλέξατε μέσα από το HANDBOOK. Μέσα σε αυτό
βρίσκονται οι γενικές οδηγίες διεξαγωγής των ασκήσεων,
αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να τις προσαρμόσετε στις

δικές σας ανάγκες. Ο λεπτομερής σχεδιασμός των
δραστηριοτήτων θα μπορούσε να βοηθήσει στην

περίπτωση που:
 -Αποφασίσετε να δώσετε διπλό ρόλο στη

μαθησιακή δραστηριότητα συνδυάζοντάς την με μια
δραστηριότητα αναγνώρισης των δεξιοτήτων

(χρησιμοποιήστε το ΜΕ για να σας καθοδηγήσει και
επιλέξτε την κατάλληλη άσκηση για την αναγνώριση). 

-Το EQUIP είναι η πηγή που θα σας δώσει τις
πληροφορίες για το πώς θα υποστηρίξετε τους

εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων
μάθησης.

-Ανάλογα με το στάδιο υλοποίησης στο οποίο βρίσκεστε,
χρησιμοποιήστε το JOURNEY για να εφαρμόσετε τα
κατάλληλα μέσα αξιολόγησης ή ασκήσεις (ανάλυση

αναγκών, αξιολόγηση των βασικότερων σημείων
αναφοράς, διαμορφωτική αξιολόγηση)

 

Οδηγίες για οργανώσεις νέων
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SCRIPT

Αξιολόγηση
-Ανατρέξτε στο JOURNEY για να διεξάγετε μια

ανάλυση αναγκών και να εκτιμήσετε τον αντίκτυπο
της μάθησης και της μαθησιακής διαδικασίας στο

επίπεδο του εκπαιδευόμενου, του εκπαιδευτή ή της
οργάνωσης. Το JOURNEY επίσης παρέχει

υποστήριξη στη διεξαγωγή μιας διαμορφωτικής
αξιολόγησης η οποία θα έπρεπε να γίνεται κατά τη

διάρκεια κάθε μαθησιακής δραστηριότητας. 
 

– Το ΜΕ σας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξετε
τους εκπαιδευόμενους κατά τη διαδικασία της

αυτοαξιολόγησής τους και της αποτίμησης των
δεξιοτήτων που απέκτησαν στη διάρκεια του

προγράμματος κατάρτισης SCRIPT.
 

Οδηγίες για οργανώσεις νέων



Διαβάστε όλο το υλικό και
εξοικειωθείτε με τη μεθοδολογία. Εάν
ήδη γνωρίζετε πώς να δουλεύετε με το
δράμα και άλλους δημιουργικούς
τρόπους, η προτεινόμενη σειρά

διαβάσματος είναι: HANDBOOK, EQUIP,
JOURNEY, ME. Εάν δεν έχετε εμπειρία με
τα παραπάνω, η προτεινόμενη σειρά
διαβάσματος είναι: JOURNEY, EQUIP,

HANDBOOK, ME.
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SCRIPT
Σενάριο υλοποίησης

Προετοιμασία  πριν το SCRIPT
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SCRIPT
Σενάριο υλοποίησης

SCRIPT - ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Χρησιμοποιήστε το
EQUIP – Ο/Η εκπαιδευτής/τρια

ολοκληρώνει μια αρχική εκτίμηση των
αναγκών μαζί με τους συμμετέχοντες

και ξαναβλέπει τα κομμάτια «Διαχείριση
των ομάδων» και «Εμπιστοσύνη».

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ: 
HANDBOOK- Εστιάστε στο κομμάτι «Διαχείριση  
Ομάδων» και στις ασκήσεις για «Εμπιστοσύνη».
ΜΕ- Διαλέξτε μια άσκηση αυτοαξιολόγησης
μαζί με τους συμμετέχοντες στην τελευταία
συνεδρία της εβδομάδας για να στοχαστείτε

πάνω σε όσα μάθατε. JOURNEY- Ο εκπαιδευτής
αξιοποιεί τις απαντήσεις των συμμετεχόντων

πάνω στις ασκήσεις του ΜΕ και στα
ερωτηματολόγια του JOURNEY για να ξεκινήσει
να αξιολογεί τον αντίκτυπο μετά την τελική
συνεδρία της εβδομάδας και να ορίσει την

προσέγγιση της δεύτερης εβδομάδας.
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SCRIPT
Σενάριο υλοποίησης

SCRIPT - ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χρησιμοποιήστε το EQUIP – Ο

εκπαιδευτής ξαναβλέπει τα κομμάτια
«Επικοινωνία και Κατανόηση» και

«Δημιουργία Περιεχομένου».

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
HANDBOOK- Εστιάστε στην «Διαχείριση Ομάδων»

και στις ασκήσεις «Επικοινωνίας»,
ολοκληρώνοντας την τελευταία συνεδρία με

ασκήσεις πάνω στην «Δημιουργία Περιεχομένου».  
ΜΕ- Διαλέξτε μια άσκηση αυτοαξιολόγησης μαζί
με τους συμμετέχοντες στην τελευταία συνεδρία

της εβδομάδας για να στοχαστείτε. 
JOURNEY- Ο εκπαιδευτής αξιοποιεί τις απαντήσεις
των συμμετεχόντων πάνω στις ασκήσεις του ΜΕ
και στα ερωτηματολόγια του JOURNEY  για να
συνεχίσει την αξιολόγηση του αντίκτυπου μετά
την τελική συνεδρία της εβδομάδας και να ορίσει

την προσέγγιση της τρίτης εβδομάδας.
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SCRIPT
Σενάριο υλοποίησης

SCRIPT - ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χρησιμοποιήστε το EQUIP – Ο

εκπαιδευτής ξαναβλέπει τα κομμάτια
«Δημιουργία Περιεχομένου» και

«Εγγραφή (Recording)».

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
HANDBOOK- Ξεκινήστε τη συνεδρία με μια άσκηση

από το κεφάλαιο «Διαχείριση Ομάδων»
εστιάζοντας κυρίως στις ασκήσεις για τη

«Δημιουργία Περιεχομένου». ΜΕ- Διαλέξτε μια
άσκηση αυτοαξιολόγησης μαζί με τους

συμμετέχοντες στην τελευταία συνεδρία της
εβδομάδας για να στοχαστείτε πάνω σε όσα
μάθατε. JOURNEY- Ο εκπαιδευτής αξιοποιεί τις
απαντήσεις των συμμετεχόντων πάνω στις

ασκήσεις του ΜΕ και στα ερωτηματολόγια του
JOURNEY για να συνεχίσει να αξιολογεί τον
αντίκτυπο και να ορίσει την προσέγγιση της

τέταρτης εβδομάδας.
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SCRIPT
Σενάριο υλοποίησης

SCRIPT - ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χρησιμοποιήστε το EQUIP –Ο εκπαιδευτής
ξαναβλέπει τα κομμάτια πάνω στα οποία
θεωρεί ότι οι συμμετέχοντες χρειάζονται

περισσότερη υποστήριξη (αξιοποιώντας τις
απαντήσεις από το ME & JOURNEY), κατά την

τελευταία εβδομάδα.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
HANDBOOK- Ξεκινήστε τις συνεδρίες με μια άσκηση

από το κεφάλαιο «Διαχείριση
Ομάδων». Ολοκληρώστε τα Pod Play χρησιμοποιώντας

ασκήσεις από το κεφάλαιο «Δημιουργία
Περιεχομένου». Εστιάστε στην εγγραφή των Pod Play.
ΜΕ- Διαλέξτε μια ή δύο ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
μαζί με τους συμμετέχοντες για να στοχαστείτε πάνω

σε όσα μάθατε μέσα στην εβδομάδα και στο
πρόγραμμα SCRIPT συνολικά. JOURNEY- Ο εκπαιδευτής
αξιοποιεί τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις
ασκήσεις του ΜΕ και στα ερωτηματολόγια του
JOURNEY για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του

προγράμματος SCRIPT συνολικά, μετά την τελευταία
συνεδρία της εβδομάδας.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ JOURNEY
Το JOURNEY είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης

αντίκτυπου για όσους εργάζονται με τη νεολαία και
για οργανώσεις που παραδίδουν το πρόγραμμα

SCRIPT. Αυτό το εργαλείο θα δώσει τη δυνατότητα
σε εσάς που εργάζεστε με τη νεολαία και στις
οργανώσεις σας να αξιολογήσετε την συνολική
αποτελεσματικότητα του προγράμματος SCRIPT
όσον αφορά στην εφαρμογή του, στην παράδοση

και στον αντίκτυπο που έχει πάνω στους
επαγγελματίες, στους νέους που συμμετείχαν και
στο περιβάλλον της παράδοσης. Σκοπός αυτού του
εργαλείου είναι: –να βελτιώσει την κατανόηση της
αποτελεσματικότητας των μεθόδων παράδοσης
των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους και
των οργανώσεων –να βελτιώσει την κατανόηση

των αναγκών του επαγγελματία να διατηρήσει μια
αποτελεσματική και ουσιαστική συμμετοχή –να

δώσει τη δυνατότητα στον επαγγελματία/
οργάνωση να αναγνωρίσει σε ποιες περιοχές

χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση ή υποστήριξη
του προσωπικού –να καταστήσει το περιβάλλον
παράδοσης ικανό να αξιολογήσει τον αντίκτυπο
του SCRIPT σε σχέση με το προσωπικό σας ήθος,

περιγραφή της αποστολής και το αποτέλεσμα στο
οποίο στοχεύετε –να κάνει την προσέγγιση

παράδοσης του SCRIPT να εξελίσσεται συνεχώς για
να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες

της συγκεκριμένης ομάδας στόχου και να
εξασφαλίσει την αποτελεσματική, συμπεριληπτική

και ουσιαστική συμμετοχή.
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Εισαγωγή

Η αξιολόγηση του αντίκτυπου είναι ένα μέσο για
την καταμέτρηση της αποτελεσματικότητας
δραστηριοτήτων οργανώσεων και για την
εκτίμηση της σημασίας των αλλαγών που

επέφεραν οι δραστηριότητες αυτές. Η αξιολόγηση
του αντίκτυπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
την αποστολή ή τον σκοπό, και κατά αυτόν τον

τρόπο, εξαπλώνεται μέσα από την οργάνωση που
υλοποιεί το πρόγραμμα κατάρτισης. Η

δυνατότητα αξιολόγησης και διατύπωσης του
αντίκτυπου είναι ένα ισχυρό μέσο για να

μεταφερθεί η συνεισφορά των δραστηριοτήτων
στον σκοπό και την αποστολή της οργάνωσης.

 
Μια αξιολόγηση αντίκτυπου έχει ως στόχο να

καθορίσει το εάν η παρέμβαση είναι επιτυχής και
ως εκ τούτου αξίζει να επεκταθεί στο

συγκεκριμένο περιβάλλον. Αναφορικά με το
πρόγραμμα SCRIPT, ο αντίκτυπος θα πρέπει να
ιδωθεί ως η συνεισφορά της παρέμβασης στον

συνολικό στόχο του προγράμματος. 
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Προσεγγίσεις στην αξιολόγηση

αντίκτυπου
Η προσέγγιση στην αξιολόγηση αντίκτυπου
χρειάζεται να συμβαδίζει με το πού εστιάζει η
επιθυμητή αλλαγή καθώς και με τις στρατηγικές
παρέμβασης που επιφέρουν την συγκεκριμένη
αλλαγή. Το Μοντέλο Kirkpatrick είναι ίσως το πιο

γνωστό μοντέλο για την ανάλυση και την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων καταρτίσεων και εκπαιδευτικών

προγραμμάτων. Λαμβάνει υπόψη του όλα τα στυλ
μάθησης, και την τυπική και την μη τυπική, για να
ορίσει τις ικανότητες βασιζόμενο σε τέσσερα

επίπεδα. 1ο επίπεδο: Η Αντίδραση
μετράει το πως ανταποκρίθηκαν οι συμμετέχοντες
στην εμπειρία της κατάρτισης (για παράδειγμα, αν
έμειναν ικανοποιημένοι). 2ο επίπεδο: Η Μάθηση

αναλύει το εάν οι συμμετέχοντες κέρδισαν κάτι μέσα
από την εμπειρία της κατάρτισης (για παράδειγμα,
εάν κέρδισαν γνώσεις, δεξιότητες ή εμπειρία). 
3ο επίπεδο: Η Συμπεριφορά εξετάζει το εάν οι

συμμετέχοντες εφαρμόζουν όσα έμαθαν κατά την
εμπειρία της κατάρτισης (εάν υπάρχει αλλαγή στη
συμπεριφορά τους). 4ο επίπεδο: Τα αποτελέσματα
αναλύουν το εάν το υλικό είχε θετικό αντίκτυπο

πάνω στην επιχείρηση/ οργάνωση.
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ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Προσεγγίσεις στην αξιολόγηση αντίκτυπου
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Ανάλυση αναγκών

Η αξιολόγηση των αναγκών είναι μια συστηματική
διαδικασία για τον καθορισμό και την κάλυψη των

αναγκών της ομάδας στόχου κατά
τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Η

ανάλυση των αναγκών είναι επίσης
ένα σημαντικό βήμα στον σχεδιασμό του

προγράμματος, γι’ αυτό και είναι σημαντικό
πριν από την υλοποίηση του προγράμματος SCRIPT,

να καθοριστούν και να
καλυφθούν οι μαθησιακές ανάγκες της ομάδας

στόχου και να προσαρμοστεί ο τρόπος
παράδοσης του προγράμματος στο συγκεκριμένο

περιβάλλον. Μέσα στα πλαίσια του SCRIPT, η
αξιολόγηση  αναγκών μπορεί να αντιμετωπιστεί ως
μια άσκηση στοχασμού, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι

στη διαδικασία παράγοντες (οι
μαθητές, οι εργαζόμενοι με τη νεολαία, οι

οργανώσεις κ.α.) στοχάζονται,
αναγνωρίζουν και καθορίζουν τους δικούς τους

μαθησιακούς στόχους για το πρόγραμμα. Αυτή είναι
μια δραστηριότητα που μπορεί να γίνει μαζί με τους
συμμετέχοντες πριν το ξεκίνημα της υλοποίησης του

προγράμματος SCRIPT.
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Άσκηση στοχασμού JOURNEY

10 λεπτά εισαγωγή 
1 ώρα ομαδική εργασία 
30 λεπτά παρουσίαση 
20 λεπτά ανατροφοδότηση

Laptop ή PC
Προτζέκτορας
Πίνακας παρουσιάσεων
Μαρκαδόροι

Στοχασμός πάνω στον τρόπο που λαμβάνει χώρα
η μάθηση μέσα στο πρόγραμμα SCRIPT. 
Αναγνώριση και καθορισμός των πιθανών
μαθησιακών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα
SCRIPT.

Προτεινόμενος χρόνος

Απαραίτητο υλικό και εξοπλισμός

Στόχοι
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Άσκηση στοχασμού JOURNEY

(συνέχεια)

Εισαγωγή: Παρουσιάστε την ιδέα των
αποτελεσμάτων μάθησης στους συμμετέχοντες. Αυτό
το σύντομο βίντεο θα μπορούσε να είναι ένας καλός
τρόπος να εισάγετε το θέμα, αλλά μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε και οποιονδήποτε άλλον τρόπο
προτιμάτε. Τονίστε ότι το βίντεο είναι μόνο ένα
παράδειγμα που απεικονίζει τον τρόπο να ορίσουμε
τα αποτελέσματα μάθησης, αλλά ο σκοπός της
δραστηριότητας δεν είναι να δούμε τα
αποτελέσματα από διδακτικής πλευράς, αλλά να
στοχαστούμε πάνω στο τι μαθαίνουμε μέσω του
προγράμματος SCRIPT.
Ομαδική εργασία: Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε
δύο μικρές ομάδες (όχι άνω των 5 ατόμων). Μοιράστε
τους πίνακες παρουσιάσεων και τους μαρκαδόρους.
Ζητήστε τους να αναλογιστούν τον τρόπο που
λαμβάνει χώρα η μάθηση μέσα στο πρόγραμμα
SCRIPT: α)Τι, πώς και πότε το μαθαίνουμε; β)Τι αλλάζει
το SCRIPT όσον αφορά τη μάθηση στο επίπεδο των
νέων, του επιχειρηματία, της οργάνωσης.
Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να μετατρέψουν
τις ιδέες τους σε μαθησιακά αποτελέσματα. Πώς θα
ήταν τα μαθησιακά αποτελέσματα του SCRIPT μέσα
από την δική τους οπτική γωνία; 

Μεθοδολογία

https://www.youtube.com/watch?v=wu_hWHEB89g
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Άσκηση στοχασμού JOURNEY

(συνέχεια)

Παρουσίαση: Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις ιδέες
της/μαθησιακά αποτελέσματα. Προωθήστε την
αλληλεπίδραση και τις ερωτήσεις κατά τη
διάρκεια των παρουσιάσεων.

 
Αξιολόγηση 
Φιλική ανατροφοδότηση από εκπαιδευτές
και συνεργάτες. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να
σας πουν πώς ένιωσαν κάνοντας
αυτή τη δραστηριότητα και τι έμαθαν από αυτή την
άσκηση. Κρατήστε σημειώσεις/
ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κρατήσουν
σημειώσεις αν είναι δυνατό.



I O 4  -  J O U R N E Y
Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCRIPT

Αυτό το επίπεδο εξετάζει το πώς οι
εκπαιδευόμενοι αντιδρούν στο πρόγραμμα
κατάρτισης κάνοντας ερωτήσεις που έχουν
στόχο να αναδείξουν τις άμεσες σκέψεις των

συμμετεχόντων. Οι ερωτήσεις θα
αποσαφηνίσουν εάν οι συμμετέχοντες έμειναν
ικανοποιημένοι από την εμπειρία και αν βρήκαν

το πρόγραμμα χρήσιμο για αυτούς. Αυτή η
συγκεκριμένη φόρμα αξιολόγησης αναφέρεται

ως «φύλλο με χαμόγελα». 
 

Όπως αναφέρεται από τον Kirkpatrick, κάθε
πρόγραμμα χρειάζεται να αξιολογείται σε αυτό
το επίπεδο για να βελτιώνεται η υλοποίηση του

στο μέλλον. Επιπλέον, οι απαντήσεις των
συμμετεχόντων είναι σημαντικές γιατί

αντανακλούν το πόσο δεκτικοί θα είναι προς τη
μάθηση στο επόμενο στάδιο. Παρόλο που μια
θετική αντίδραση δεν εγγυάται την μάθηση, μια
αρνητική αντίδραση σίγουρα δείχνει πως ο

εκπαιδευόμενος δεν θα δείξει την απαραίτητη
προσοχή στη συνέχεια της κατάρτισης.

Αντιδράσεις: Για ποιους λόγους το πρόγραμμα
SCRIPT άρεσε στους συμμετέχοντες; Πώς ένιωσαν;
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCRIPT 

Μπορεί να γίνει αμέσως μετά μια από μια
μαθησιακή δραστηριότητα.
Προσπαθήστε να αντλήσετε ειλικρινείς
απαντήσεις και ανατροφοδότηση.
Ενθαρρύνετε τα γραπτά σχόλια.
Όπου είναι δυνατό, εφαρμόστε συνεντεύξεις ή
ερωτηματολόγια μετά την κατάρτιση.

Οδηγίες και συμβουλές

ΑΣΚΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε μια κλίμακα Λίκερτ (Likert)
με τη μορφή φύλλου με χαμόγελα για να καταγράψετε
τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων για τις
μαθησιακές δραστηριότητες. Οι παρακάτω ερωτήσεις
είναι ενδεικτικές, αλλά οι εκπαιδευτές μπορούν να
δημιουργήσουν και άλλες ερωτήσεις που ταιριάζουν
καλύτερα στις δραστηριότητες του SCRIPT.

Αντιδράσεις: Για ποιους λόγους το πρόγραμμα
SCRIPT άρεσε στους συμμετέχοντες; Πώς ένιωσαν;
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCRIPT

Αυτό το στάδιο εστιάζει στην αποτίμηση αυτών
που έμαθαν και που δεν έμαθαν οι

εκπαιδευόμενοι. Ακόμη εξετάζει το τι πιστεύουν
πως θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, πόσο

πιστεύουν στο ότι θα το καταφέρουν
και πόσο έτοιμοι είναι να κάνουν αλλαγές. Αυτό
απεικονίζει πώς το πρόγραμμα έχει αναπτύξει τις
δεξιότητές τους, τη στάση και τις γνώσεις τους,
καθώς και την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές

τους και την δέσμευσή τους. Για να μετρήσετε το
πόσα έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοί σας,

ξεκινήστε καθορίζοντας το τι ακριβώς θέλετε να
αξιολογήσετε. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες θα
έπρεπε να έχουν συγκεκριμένους μαθησιακούς
στόχους, για αυτό και ξεκινήστε από εκείνους.
Μπορείτε να αξιολογήσετε τη μάθηση με
διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τους

στόχους. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να εξετάσετε
αυτές τις περιοχές και πριν και μετά τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η αυτό-

αξιολόγηση είναι ακόμη ένα σημαντικό βήμα σε
αυτό το στάδιο και θα έπρεπε να ενθαρρύνετε
τους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν και να

αξιολογήσουν τις ικανότητές τους.

Μάθηση: Τι έμαθαν οι νέοι από το πρόγραμμα SCRIPT;
Τι δεξιότητες απέκτησαν ή/και ανέπτυξαν;
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCRIPT

Οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες είναι συχνά
εκείνοι που επιστρέφουν δυσκολότερα στην
εκπαίδευση και αυτός είναι ο λόγος που η
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και η δέσμευση
που θα αποκτηθούν μέσα στο πρόγραμμα
παίζουν σημαντικό ρόλο.
Η εμπιστοσύνη και η δέσμευση των
εκπαιδευόμενων είναι άλλες δύο περιοχές τις
οποίες χρειάζεται να αξιολογήσετε, πέρα από
άλλες πιο συγκεκριμένες δεξιότητες.
Πριν και μετά την αξιολόγηση/ αυτό-
αξιολόγηση μπορείτε να διεξάγετε μια
συνέντευξη για να εκτιμήσετε τα επίπεδα
εμπιστοσύνης και δέσμευσης των
εκπαιδευόμενων.

Το ΜΕ είναι το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για
νέους που μπορείτε να αξιοποιήσετε σε αυτό το

στάδιο μέσα στο πρόγραμμα SCRIPT.
 

Οδηγίες και συμβουλές 

Μάθηση: Τι έμαθαν οι νέοι από το πρόγραμμα SCRIPT;
Τι δεξιότητες απέκτησαν ή/και ανέπτυξαν;
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCRIPT

Προωθήστε μια συζήτηση σχετική με το πώς
θα ήταν να εφαρμόσουν τις νέες δεξιότητες
στην καθημερινότητά τους. Όταν και αν
αναφερθούν πιθανά εμπόδια, δουλέψτε
ομαδικά για την εύρεση λύσης.
Συμπεριλάβετε μια ερώτηση σχετική με την
αξιολόγηση στη φόρμα αξιολόγησης του
προγράμματος. Για παράδειγμα, σε ποιόν
βαθμό πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να
εφαρμόσεις αυτά που έμαθες σε αυτό το
πρόγραμμα; Ζητήστε από τους συμμετέχοντες
να σημειώσουν τις απαντήσεις τους σε μια
κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου το 1
μεταφράζεται ως «καθόλου σίγουρος» και το
10 «απόλυτα σίγουρος».

Άσκηση:
Η εμπιστοσύνη των εκπαιδευόμενων μπορεί να
οριστεί ως εξής «Πιστεύω ότι μπορώ να το
εφαρμόσω αυτό στην προσωπική ή
επαγγελματική μου ζωή». Και υπάρχουν αρκετοί
τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτές μπορούν
να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των μαθητών
ώστε οι τελευταίοι να εφαρμόσουν όσα έμαθαν. 

Μάθηση: Τι έμαθαν οι νέοι από το πρόγραμμα SCRIPT;
Τι δεξιότητες απέκτησαν ή/και ανέπτυξαν;
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCRIPT

Αν οι ερωτήσεις εμπιστοσύνης έχουν απαντήσεις
κάτω του ενδεικτικού ορίου (εδώ, κάτω από 8),
ερευνήστε το και βρείτε τους λόγους. Αυτό
μπορεί να γίνει μέσω ατομικών συνεντεύξεων,
συζήτησης μετά τη συνεδρία ή μιας ομάδας
τυπικής εστίασης (formal focus group).

Προετοιμάστε μια συνέντευξη, μια ατομική ή
ομαδική συζήτηση και θέστε την ερώτηση «Σε
ποιον βαθμό δεσμεύεστε να προσπαθήσετε να
εφαρμόσετε όσα έχετε μάθει;» 

(Συνέχεια άσκησης)

Από την άλλη πλευρά, δέσμευση του
εκπαιδευόμενου σημαίνει «Είμαι πρόθυμος/η να
προσπαθήσω να εφαρμόσω στην καθημερινότητά
μου όσα έμαθα από το πρόγραμμα SCRIPT».  Μπορεί
συχνά οι μαθητές να πιστεύουν ότι μπορούν να
εφαρμόσουν όσα έμαθαν κι όμως να μην έχουν
σκοπό να το κάνουν. Αυτό εξαρτάται από μια σειρά
λόγων, όπως το γεγονός ότι η αλλαγή  συμπεριφοράς
απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια, όπως το ανεπαρκές
σύστημα υποστήριξης, η έλλειψη λόγου να
εφαρμοστεί η νέα γνώση κ.α.

Μάθηση: Τι έμαθαν οι νέοι από το πρόγραμμα SCRIPT;
Τι δεξιότητες απέκτησαν ή/και ανέπτυξαν;
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Παρέχετε και πάλι μια βαθμολογική κλίμακα
από το 0-10 όπου 0 σημαίνει «δεν δεσμεύομαι
καθόλου» και 19 «δεσμεύομαι απόλυτα». Εάν τα
αποτελέσματα δείχνουν χαμηλή δέσμευση,
είναι και πάλι απαραίτητο να αναζητηθούν οι
λόγοι. 
Στην αναζήτηση της βασικής αιτίας της
χαμηλής αυτής βαθμολογίας θα βοηθούσε να
συμπεριλάβετε μια σειρά από πιθανές αιτίες
για όσους βαθμολόγησαν κάτω του 7.

(Συνέχεια άσκησης)

Εάν βαθμολογήσατε τον εαυτό σας με 7 ή
λιγότερο, παρακαλώ απαντήστε την επόμενη
ερώτηση. Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Η δέσμευση μου είναι χαμηλή γιατί:
-- Δεν έχω τις απαραίτητες δεξιότητες. 
--Δεν είμαι σίγουρος/η τι χρειάζεται να κάνω. 
--Έχω άλλες, υψηλότερες προτεραιότητες. 
--Δεν είμαι υποχρεωμένος/η να το κάνω.
--Κανένας δεν θα νοιαστεί εάν το κάνω ή όχι.
--Δεν έχω την πρωτοβουλία να το κάνω.
--Άλλος λόγος (παρακαλούμε διευκρινίστε)…

Μάθηση: Τι έμαθαν οι νέοι από το πρόγραμμα SCRIPT;
Τι δεξιότητες απέκτησαν ή/και ανέπτυξαν;
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Αυτό το στάδιο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε
πόσο καλά εφαρμόζουν οι νέοι τις

δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτούν μέσω του
προγράμματος SCRIPT. Θα αναδείξει επίσης τα

σημεία που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για να
βελτιωθούν. Σιγουρευτείτε ότι θα αναπτύξετε

διαδικασίες που ενθαρρύνουν, ενδυναμώνουν και
ανταμείβουν τις θετικές αλλαγές συμπεριφοράς. Εάν
ένα μέλος της ομάδας χρησιμοποιεί αποτελεσματικά
μια νέα δεξιότητα, αναδείξτε το και επαινέστε τον/

την για αυτό.  
 

Η αποτελεσματική αξιολόγηση της συμπεριφοράς
είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που θα έπρεπε
να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες μετά το πέρας

της κατάρτισης. 
Μερικές ερωτήσεις που μπορείτε να θέσετε είναι: 
-Χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευόμενοι κάτι από αυτά
που έμαθαν; 
-Είναι οι εκπαιδευόμενοι σε θέση να διδάξουν τις
νέες γνώσεις, δεξιότητες ή συμπεριφορές σε άλλα
άτομα; 
-Έχουν παρατηρήσει οι εκπαιδευόμενοι αλλαγές στη
συμπεριφορά τους;

Πως εφαρμόζουν οι νέοι αυτά που μαθαίνουν στο
πρόγραμμα SCRIPT;
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Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να
εκτιμήσετε την αλλαγή συμπεριφοράς είναι να

κάνετε παρατηρήσεις και συνεντεύξεις που θα είναι
ενσωματωμένες στην καθημερινότητα των νέων.

Αυτές οι τεχνικές θα βοηθήσουν τους
εκπαιδευόμενους να σκεφτούν το πώς έχει αλλάξει η
συμπεριφορά τους μετά τη συμμετοχή τους στο

πρόγραμμα. Ζητώντας από τους συμμετέχοντες να
κάνουν αυτοκριτική και να αναγνωρίσουν τις

προσωπικές τους περιοχές αλλαγής εκτιμάτε και την
πιθανή αλλαγή στη στάση τους.  

 
Όταν ζητάτε από έναν εκπαιδευόμενο να συγκρίνει
τις σκέψεις του με των άλλων, να αναγνωρίσει τα
δυνατά του σημεία και εκείνα που επιδέχονται
βελτίωσης, και να στοχαστεί πάνω στις ιδέες της

κατάρτισης, οι απαντήσεις του φανερώνουν πολλά.
Οι εκπαιδευόμενοι που δυσκολεύονται να

στοχαστούν είναι λιγότερο πιθανό να δουν μεγάλη
διαφορά στη συμπεριφορά τους. Αν οι

συμμετέχοντες απαντήσουν ανεπαρκώς ή δεν
δώσουν καθόλου απαντήσεις, είναι προφανές ότι

δεν συμμετέχουν ενεργά στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.

Πως εφαρμόζουν οι νέοι αυτά που μαθαίνουν στο
πρόγραμμα SCRIPT;
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Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να
αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους αλλαγής
συμπεριφοράς και βοηθήστε τους να εντοπίσουν
τα σημεία που χρειάζονται αλλαγή.
Είναι σημαντικό να προσέξετε ότι αν η
συμπεριφορά δεν άλλαξε αυτό δεν σημαίνει ότι η
εκπαίδευση ήταν αναποτελεσματική.
Εάν αξιολογήσετε μόνο τη συμπεριφορά, και
βρείτε ότι δεν έχει αλλάξει, τότε ίσως
λανθασμένα θεωρήσετε ότι οι συμμετέχοντες δεν
αποκόμισαν τίποτα από το πρόγραμμα. Για αυτόν
τον λόγο, θα πρέπει να προωθείτε πάντα τον
προβληματισμό (reflection) και να τον συνδέετε με
τις αντιδράσεις και τις γνώσεις που
αποκτήθηκαν σε προηγούμενα βήματα.  

Οδηγίες και συμβουλές: 

ΑΣΚΗΣΗ: Τα ημερολόγια μάθησης είναι από τα πιο
αποτελεσματικά εργαλεία αυτοκριτικής. Βοηθούν
τους εκπαιδευόμενους να πάρουν τον έλεγχο του
τρόπου που μαθαίνουν και να κατακτήσουν τη
μάθηση στη συνέχεια. Παρακινούν τους
εκπαιδευόμενους να γράφουν τις σκέψεις τους μετά
από κάθε δραστηριότητα μάθησης του
προγράμματος SCRIPT. 

Πως εφαρμόζουν οι νέοι αυτά που μαθαίνουν στο
πρόγραμμα SCRIPT;
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Τι: Οι εκπαιδευόμενοι κρατούν σύντομες
σημειώσεις του τι έκαναν κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 
Γιατί: Οι εκπαιδευόμενοι κρατούν σύντομες
σημειώσεις ανάλυσης μετά το πέρας της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Θα πρέπει να
δοθεί έμφαση στη χρησιμότητα της
δραστηριότητας και στην αποτίμηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Γνωρίζοντας το
γιατί κάνουν κάτι, οι εκπαιδευόμενοι θα
μετατραπούν από παθητικοί σε ενεργητικοί
μαθητές. 
Αντίδραση: Οι εκπαιδευόμενοι κρατούν
σύντομες σημειώσεις σχετικές με την
συναισθηματική τους αντίδραση απέναντι στη
δραστηριότητα, και έτσι παρατηρείται η
επίδραση που έχει πάνω τους. Αυτό θα τους
επιτρέψει να χτίσουν μια εικόνα του εαυτού τους
σαν εκπαιδευόμενοι και μαθητές. Αυτή η σκέψη
βοηθάει τους μαθητές να παρατηρήσουν τι και
πώς θέλουν να μάθουν: τα αντικείμενα και τα
θέματα που τους αρέσουν- όπως κι εκείνα που
δεν τους αρέσουν-και αν προτιμούν τις διαλέξεις. 

(Συνέχεια άσκησης)
Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν
τμήματα ενός ημερολογίου μάθησης:

Πως εφαρμόζουν οι νέοι αυτά που μαθαίνουν στο
πρόγραμμα SCRIPT;
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Μάθηση: Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν σύντομες
σημειώσεις σχετικές με όλα όσα πιστεύουν ότι
έμαθαν από τη δραστηριότητα. Αυτό είναι το
κομμάτι στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι κάνουν τη
μάθησή τους συνειδητή, πράγμα που βελτιώνει
και την ποσότητα και την ποιότητα της γνώσης
που αποκτούν. 

Στοχοθεσία: Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν λίγα
πράγματα σχετικά με το τι θα κάνουν στη
συνέχεια με τις γνώσεις που απέκτησαν.

(Συνέχεια άσκησης)

Πως εφαρμόζουν οι νέοι αυτά που μαθαίνουν στο
πρόγραμμα SCRIPT;
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Συμπαραγωγή-ενισχύει τις ατομικές δεξιότητες.
Συμμετοχή και συνεργασία.
Αύξηση της προσωπικής έκφρασης των συμμετεχόντων. 

Αναγνώριση της αξίας του ότι αποτελούν μέρος μιας
καλλιτεχνικής διαδικασίας. 
Αλλαγή στάσης (στάσεων και νοοτροπίας των εκπαιδευτών
νέων).

 
Το επίπεδο τέσσερα, που κοινώς θεωρείται ο πρωταρχικός
στόχος του προγράμματος, καθορίζει τη συνολική επιτυχία

του SCRIPT σε σχέση με τις αλλαγές στο επίπεδο των
εκπαιδευόμενων, των επαγγελματιών και των οργανώσεων,

όπως για παράδειγμα: 
 

1)Η αλλαγή νοοτροπίας:

2)Αλλαγές σε ατομικό επίπεδο, στο επίπεδο αλληλεπίδρασης
και περιβάλλοντος: 

 

Ο αντίκτυπος στην οργάνωση: Ποια ήταν τα τελικά
αποτελέσματα του προγράμματος SCRIPT και ποιες

αλλαγές επέφερε;
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Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους τομείς που

προβλέπονται από το πρόγραμμα SCRIPT και πού θα
μπορούσε να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση, αλλά οι

οργανώσεις και όσοι εργάζονται με τη νεολαία
μπορούν να συνεργαστούν με τους μαθητές για να

προσδιορίσουν άλλους βασικούς τομείς όπου η αλλαγή
είναι επιθυμητή και να ορίσουν τους δικούς τους

μαθησιακούς στόχους (βλέπετε προηγούμενη ενότητα
Ανάλυση Αναγκών) για να επιτευχθούν αυτές οι

αλλαγές.   
 

Η αξιολόγηση αυτού του επιπέδου πρέπει να εξετάσει
τον τρόπο που όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν

στην εφαρμογή του SCRIPT έχουν επιτύχει τους
στόχους που έχουν τεθεί μέσω του εκπαιδευτικού

προγράμματος.
 

Ο αντίκτυπος στην οργάνωση: Ποια ήταν τα τελικά
αποτελέσματα του προγράμματος SCRIPT και ποιες

αλλαγές επέφερε;
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Θα πρέπει να συζητηθεί με τους συμμετέχοντες
ακριβώς τι θα μετρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια και
μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να ξέρουν
τι να περιμένουν και να κατανοήσουν πλήρως τι
αξιολογείται.
Αφήστε αρκετό χρόνο για να μετρήσετε και να
αξιολογήσετε αυτό το βήμα.
Δεν μπορούν να βρεθούν τελικά αποτελέσματα εάν
δεν υπάρξει θετική αλλαγή.  

Οδηγίες και συμβουλές: 

Άσκηση: 
Οι συμμετέχοντες από ένα εκπαιδευτικό  πρόγραμμα
πρέπει συνεχώς να δείχνουν ότι η μάθησή τους έχει
εμπεδωθεί παρουσιάζοντας συνεχείς,
προκαθορισμένες αλλαγές συμπεριφοράς στην
καθημερινή τους ζωή. Επομένως, οι αξιολογήσεις
επιπέδου 4 πρέπει να σχεδιαστούν για να
παρακολουθούν αυτές τις αλλαγές συμπεριφοράς
μακροπρόθεσμα. Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση:

 

Ο αντίκτυπος στην οργάνωση: Ποια ήταν τα τελικά
αποτελέσματα του προγράμματος SCRIPT και ποιες

αλλαγές επέφερε;
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Σε ποιο βαθμό ανταποκρίθηκε το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα στις προσδοκίες; 
Πώς επηρέασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τις
δεξιότητες και ικανότητες των νέων; 
Υπήρχε μια μετρήσιμη βελτίωση στην ευρύτερη
ομάδα (επαγγελματίες νεολαίας, η οργάνωση, άλλοι
ενδιαφερόμενοι παράγοντες); 
Υπάρχει ανάγκη για οποιαδήποτε αλλαγή στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (περιεχόμενο, παράδοση,
δραστηριότητες κ.λπ.); 

(συνέχεια άσκησης) 

Ξεκινώντας από τις παραπάνω ερωτήσεις εκτελέστε μια
ανάλυση SWOT για το πώς εφαρμόστηκε το πρόγραμμα
SCRIPT και τις αλλαγές που επέφερε για όλους τους
εμπλεκόμενους βασικούς παράγοντες (νέοι,
επαγγελματίες της νεολαίας, οργανώσεις και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη), έχοντας κατά νου τους
μαθησιακούς στόχους που τέθηκαν πριν από την
εφαρμογή του προγράμματος.

 

Ο αντίκτυπος στην οργάνωση: Ποια ήταν τα τελικά
αποτελέσματα του προγράμματος SCRIPT και ποιες

αλλαγές επέφερε;
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S - Εξετάστε τα ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ή τα θετικά και ποιες
θετικές αλλαγές επέφεραν για όλους τους φορείς που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
W - Εξετάστε τις ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ή τους τομείς προς
βελτίωση για το περιεχόμενο ή την παράδοση του
προγράμματος. 
O - Εξετάστε τις ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ποιους πόρους έχετε στη
διάθεσή σας για υποστήριξη και ποιες στρατηγικές /
ενέργειες θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να
διατηρήσετε και να βελτιώσετε το εφαρμογή του
προγράμματος SCRIPT. 
T – ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ - Υπάρχει κάτι που θα
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά μια μελλοντική
εφαρμογή του προγράμματος; Υπάρχουν περαιτέρω
ενέργειες που πρέπει να κάνετε προκειμένου να
προετοιμαστείτε π.χ. να αποκτήστε περαιτέρω /
συγκεκριμένες πληροφορίες από το περιβάλλον
παράδοσης;

Ο αντίκτυπος στην οργάνωση: Ποια ήταν τα τελικά
αποτελέσματα του προγράμματος SCRIPT και ποιες

αλλαγές επέφερε;
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Την αποτελεσματικότητα της ίδιας της εκπαίδευσης
και πόσο καλά ήσασταν προετοιμασμένοι για την
παροχή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
SCRIPT.
Το πόσο αποτελεσματικό ήταν το συνολικό υλικό
και οι πόροι του SCRIPT όταν το χρησιμοποιήσατε
με τους νέους. 
Τις οπτικές του εκπαιδευτή για το πόσο καλά οι νέοι
ανταποκρίθηκαν συνολικά στην παρέμβαση SCRIPT.

  
Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτή: 
Αυτό το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει όσους
παραδίδουν το πρόγραμμα
SCRIPT να προβληματιστούν σχετικά με τα ακόλουθα: 

Ο αντίκτυπος στην οργάνωση: Ποια ήταν τα τελικά
αποτελέσματα του προγράμματος SCRIPT και ποιες

αλλαγές επέφερε;
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Ο αντίκτυπος στην οργάνωση: Ποια ήταν τα
τελικά αποτελέσματα του προγράμματος

SCRIPT και ποιες αλλαγές επέφερε;
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Την αποτελεσματικότητα του προγράμματος να
πετύχει τους μαθησιακούς στόχους για όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς. 
Τους τομείς βελτίωσης για την παράδοση του
SCRIPT. 
Τις προοπτικές για μελλοντική εφαρμογή του
προγράμματος και τον αντίκτυπο σε όλα τα σχετικά
επίπεδα.

  
Ερωτηματολόγιο για τις οργανώσεις νέων

Το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει τις οργανώσεις που
παραδίδουν το πρόγραμμα SCRIPT να
προβληματιστούν σχετικά με τα ακόλουθα: 

Ο αντίκτυπος στην οργάνωση: Ποια ήταν τα τελικά
αποτελέσματα του προγράμματος SCRIPT και ποιες

αλλαγές επέφερε;
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Ο αντίκτυπος στην οργάνωση: Ποια ήταν τα τελικά
αποτελέσματα του προγράμματος SCRIPT και ποιες

αλλαγές επέφερε;
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Μέσα στο SCRIPT η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε
διαφορετικά επίπεδα και σε βασικές στιγμές στην

εφαρμογή του προγράμματος. Έχουμε, αφενός, την
αξιολόγηση και μέτρηση του αντίκτυπου ως διαδικασία

(βλέπετε κεφάλαια παραπάνω), και την συνεχή
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνεδριών και των

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι που
αποκαλούμε διαμορφωτική αξιολόγηση. Ο στόχος της

διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι η παρακολούθηση του
μαθητή την ώρα που μαθαίνει για να παρέχουμε συνεχή

ανατροφοδότηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τον/την εκπαιδευτή/τρια / εργαζόμενους με τη νεολαία

ώστε να βελτιώσουν την παράδοση της διδασκαλίας και
οι ίδιοι οι μαθητές να βελτιώσουν τη μάθησή τους. Πιο
συγκεκριμένα, η διαμορφωτική αξιολόγηση βοηθά τους

μαθητές να προσδιορίσουν τα δυνατά τους σημεία και τις
αδυναμίες και να στοχεύσουν σε τομείς που χρειάζονται

ενδυνάμωση. 

Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative assessment)
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Η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι η αξιολόγηση της
μάθησης και η αξιολόγηση ως μάθηση. Αυτός ο συνεχής

κύκλος ανατροφοδότησης και η βελτίωση καθιστά τη
μάθηση χρήσιμη και αποτελεσματική. Με άλλα λόγια, η
ανατροφοδότηση χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της
μάθησης. Δεν σημαίνει απαραίτητα τον προσδιορισμό

του τι έγινε καλά ή σωστά. Αντ 'αυτού, εστιάζει σε ποιες
ευκαιρίες υπάρχουν για βελτίωση. Για την υποστήριξη

της διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά την παράδοση του
SCRIPT, οι εκπαιδευτές μπορούν να δοκιμάσουν τις

παρακάτω στρατηγικές αξιολόγησης.
 

Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative assessment)
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Πίνακες Round Robin 
Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει την παράδοση πινάκων
στις ομάδες προς αξιολόγηση της κατανόησης. Ξεκινά κάθε
ομάδα 4 ή 5 μαθητών με έναν πίνακα και μερικούς
μαρκαδόρους. Η ομάδα καταγράφει μια απάντηση σε μια
ανοιχτού τύπου ερώτηση. Μπορούν επίσης να μοιραστούν
τη γνώση που έχουν σε ένα θέμα που καλύπτεται στη
συνεδρία. Μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν τον πίνακα, τον
παραδίδουν στην επόμενη ομάδα. Όταν όλες οι ομάδες
δουλέψουν σε κάθε πίνακα, οι απαντήσεις συζητιούνται από
ολόκληρη την ομάδα. 

Στρατηγικές Ερωτήσεις. 
Οι στρατηγικές ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
άτομα, μικρές ομάδες ή ολόκληρη την ομάδα. Οι
αποτελεσματικές στρατηγικές ερωτήσεις για την
διαμορφωτική αξιολόγηση περιλαμβάνουν το να ζητήσουν
από τους μαθητές να απαντήσουν σε υψηλότερης τάξης
ερωτήσεις όπως «γιατί» και «πώς». Οι ερωτήσεις
υψηλότερης τάξης απαιτούν περισσότερη σε βάθος σκέψη
από τους μαθητές. Αυτές μπορούν να βοηθήσουν τον
συντονιστή να διακρίνει το επίπεδο και τον βαθμό της
κατανόησης των μαθητών.

Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative assessment)
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10-15 λέξεων
30-50 λέξεων
75-100 λέξεων

3 τρόποι περιλήψεων
 Η ιδέα εδώ είναι να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς
τρόπους σκέψης και να δώσετε προσοχή στη
λεπτομέρεια. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε
ομάδες ή ατομικά. Σε απάντηση σε ερώτηση ή ερώτηση
θέματος, γράφουν τρεις διαφορετικές περιλήψεις:

Think-Pair-Share 
Αυτή είναι μια από τις πολλές στρατηγικές
διαμορφωτικής αξιολόγησης που είναι απλή στη χρήση
από τους εκπαιδευτές. Ο/η εκπαιδευτής/τρια κάνει μια
ερώτηση και οι μαθητές γράφουν τις απαντήσεις τους. Οι
μαθητές στη συνέχεια τοποθετούνται σε ζευγάρια για να
συζητήσουν τις απαντήσεις τους. Οι εκπαιδευτές
μπορούν να μετακινούνται στο δωμάτιο και να ακούνε τις
διάφορες συζητήσεις. Αυτό τους επιτρέπει να μάθουν
πολύτιμες πληροφορίες για τα επίπεδα κατανόησης.

Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative assessment)
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3 πράγματα που δεν γνώριζες πριν. 
2 πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα που σε εξέπληξαν. 
1 πράγμα που θέλεις να ξεκινήσεις να κάνεις με βάση
αυτά που έμαθες.  

3–2–1 Αντίστροφη μέτρηση 
Αυτή είναι μια πραγματική δοκιμασία σχετικής και
ουσιαστικής μάθησης. Όταν οι μαθητές μαθαίνουν κάτι που
βρίσκουν χρήσιμο, είναι πιθανόν να θέλουν να
χρησιμοποιήσουν αυτήν τη μάθηση με κάποιο τρόπο. Κάντε
τους μαθητές να τελειώνουν τη μέρα με αυτό. Δώστε τους
κάρτες για να γράψουν ή μπορούν να απαντήσουν και
προφορικά. Πρέπει να ανταποκριθούν σε τρεις ξεχωριστές
δηλώσεις: 

Μπορείτε επίσης να τους δώσετε διαφορετικά είδη
ερωτήσεων. Αυτές είναι μόνο προτάσεις, οπότε μη
διστάσετε να φτιάξετε τις δικές σας ερωτήσεις.

Δημοσκοπήσεις δωματίου (Room Polls) 
Οι δημοσκοπήσεις επιτρέπουν στους νέους να απαντούν
γρήγορα και με ακρίβεια. Μια σιωπηλή δημοσκόπηση είναι
ιδανική για εκείνους τους «ντροπαλούς» νέους που έχουν
πρόβλημα να μιλήσουν σε κοινό. Είναι επίσης ένας
γρήγορος τρόπος ελέγχου της κατανόησης με τη χρήση
κινητής τεχνολογίας.

Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative assessment)



I O 4  -  J O U R N E Y
ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SCRIPT

Το κυρίως θέμα. 
Την ιδέα που προκαλεί μεγαλύτερη έκπληξη. 
Τις ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν. 
Το πιο περίπλοκο μέρος ενός θέματος. 

Εισιτήρια εισόδου/ εξόδου (Exit/Admit Tickets) 
Μια απλή αλλά αποτελεσματική διαμορφωτική αξιολόγηση
είναι το εισιτήριο εξόδου. Τα εισιτήρια εξόδου είναι μικρά
χαρτιά ή κάρτες που οι μαθητές παραδίδουν καθώς
φεύγουν από το δωμάτιο. Οι μαθητές γράφουν μια ακριβή
ερμηνεία της βασικής ιδέας πίσω από το μάθημα που
διδάχθηκε εκείνη την ημέρα. Στη συνέχεια, παρέχουν
περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα. Τα εισιτήρια
εισόδου γίνονται ακριβώς πριν την έναρξη της συνεδρίας.

Χαρτιά ενός λεπτού (One-Minute Papers)
Τα χαρτιά ενός λεπτού συνήθως γίνονται στο τέλος της
ημέρας. Οι μαθητές εδώ μπορούν να εργαστούν
μεμονωμένα ή σε ομάδες. Πρέπει να απαντήσουν μια
σύντομη ερώτηση γραπτώς. Οι τυπικές ερωτήσεις που
τίθενται από τους συντονιστές έχουν να κάνουν με: 

Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative assessment)
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Δημιουργήστε μια αφίσα ή ένα κολλάζ που απεικονίζει
το θέμα.
Ηχογραφήστε μια πρόβα skit ή podcast συζητώντας τα
θέματα που καλύφθηκαν.
Δημιουργήστε ένα diorama για το θέμα και
δημιουργήστε μια αφήγηση πίσω από αυτό.
Αφήστε τους μαθητές να σχεδιάσουν τις δικές τους
κάρτες flashcards για να εξετάσουν ο ένας τον άλλο με
αυτές.
Παρουσιάσεις από μαθητές σχετικές με το θέμα.

Έργα δημιουργικής επέκτασης (Creative Extension
Projects) 
Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα μεγάλο εύρος
έργων που να επιδεικνύουν την κατανόησή τους. Τα
σύντομα έργα τους βοηθούν να εφαρμόσουν τα υψηλότερα
επίπεδα της Ταξινόμησης του Bloom. Τα έργα δεν
χρειάζεται να είναι μεγάλα και περίπλοκα. Μπορούν να
πάρουν μια μέρα, μισή ημέρα, ή ακόμα και μια ώρα. Εδώ
είναι μερικές ιδέες επέκτασης για σύντομα έργα (quick
projects): 

Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative assessment)
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