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ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 
ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

(Advanced Train the Trainer) 
 Υπάρχουν καταςτάςεισ κατά τθν εκπαίδευςθ 
όπου οι παραδοςιακζσ μζκοδοι δεν ζχουν 
αποτζλεςμα.  Το πρόγραμμα εξειδικεφεται ςτο 
ςχεδιαςμό μακθςιακϊν εργαλείων, ςτθ 
δθμιουργία υψθλισ ποιότθτασ  βιωματικϊν 
δραςτθριοτιτων μάκθςθσ και εργαλείων και 
ςτθ διεξαγωγι βιωματικϊν προγραμμάτων 
ανάπτυξθσ και εκπαίδευςθσ με 
ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ.  

Οι εκπαιδευτζσ αποκτοφν τεχνογνωςία  ςτο 
ςχεδιαςμό και ςτθ διεξαγωγι παιχνιδιϊν, για 
να δθμιουργιςουν ζνα ιςχυρό και 
αποτελεςματικό περιβάλλον μάκθςθσ, που να 
χρθςιμοποιεί αποτελεςματικζσ και 
καινοτομικζσ μεκόδουσ μάκθςθσ. Ο 
ςχεδιαςμόσ και θ διεξαγωγι τουσ  είναι τόςο 
μια τζχνθ, όςο και μια επιςτιμθ. 

Πολλά τμιματα εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτζσ, 
ζχουν τθν τεχνογνωςία να ςυγκροτιςουν ι να 
προςαρμόςουν νζα προγράμματα και 
εκπαιδευτικό υλικό για τισ ανάγκεσ τουσ. 
Παρόλα αυτά ζχουν μικρότερθ εμπειρία ςτθν 
επινόθςθ και ενςωμάτωςθ ςτοιχείων που 
είναι μακριά από τθν παραδοςιακι 
εκπαίδευςθ.  

Στθ PΡΡ, διακζτουμε εμπειρία  δεκαετιϊν  
ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των 
προγραμμάτων που οδθγοφνται από 
βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ. Συνεργαηόμαςτε 
ςτενά με τουσ εκπαιδευτζσ και τουσ δίνουμε πρόςβαςθ ςτθν 
εξειδικευμζνθ τεχνογνωςία μασ ςτο τομζα τθσ βιωματικισ μάκθςθσ 

 

Συνθκιςμζνεσ παγίδεσ ςτθ 
χριςθ των παιχνιδιϊν: 

 Ζλλειψθ κλίματοσ 
εμπιςτοςφνθσ 

 Να γίνονται αυτοςκοπόσ 

 Να μθν ζχουν ςαφι 
εκπαιδευτικό ςτόχο 

 Να μθν είναι ενταγμζνα  
κατάλλθλα ςτθν 
εκπαιδευτικι ροι  

 Να υποβακμίηεται θ 
ςθμαςία και ο χρόνοσ που 
διατίκενται για κριτικό 
αναςτοχαςμό (debriefing) 

 Να μθν γίνονται 
αναλογίεσ, ςυςχετιςμοί, 
αλλθγορίεσ με 
παραμζτρουσ τθσ εργαςίασ 

 Οδθγίεσ αςαφείσ, δφςκολα 
κατανοθτζσ   

 Η ενζργεια τθσ ομάδασ να 
μθν ταιριάηει με τθν 
ενζργεια που απαιτεί το 
παιχνίδι 

 Παραμζλθςθ κανόνων 
αςφάλειασ  
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και ςε ζνα εκτεταμζνο απόκεμα exercise templates και μοντζλων,  τα οποία 
μποροφν με ελάχιςτθ προςπάκεια να ενςωματωκοφν ςχεδόν ςε κάκε μορφι 
παράδοςθσ. Μακαίνουν να αναπτφςςουν παιχνίδια, με χαρακτθριςτικά που 
τα κάνουν αποτελεςματικά: 

 ΧΕΣΙΚΟ:  
Όπωσ κάκε μακθςιακι μικρό-ενότθτα (learning object) κα πρζπει να είναι 
ςυνδεδεμζνο με ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και να 
εξυπθρετεί ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι ςτρατθγικι, ενταγμζνο ςτο 
κατάλλθλο ςθμείο ςτθ ροι τθσ μάκθςθσ. 

 ΑΠΛΟ:   
Το παιχνίδι κα πρζπει να ζχει ςαφείσ, απλοφσ και εφκολα κατανοθτοφσ 
κανόνεσ,  που να είναι εφκολο ςε κάποιον να παρακολουκιςει  τθν 
εφαρμογι τουσ. 

 ΠΟΛΤΧΡΗΣΙΚΟ:   
Ο ςχεδιαςμόσ του παιχνιδιοφ κα πρζπει να το κάνει πολυχρθςτικό, δθλαδι 
το ίδιο παιχνίδι αλλάηοντασ μόνο ελάχιςτα τα χαρακτθριςτικά του, π.χ. 
τροποποιϊντασ, προςκζτοντασ ι αφαιρϊντασ ζναν κανόνα, να μπορεί να 
εξυπθρετιςει  ποικίλουσ διαφορετικοφσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. 

 ΒΙΩΜΑΣΙΚΟ 
Το παιχνίδι κα πρζπει να δθμιουργεί ζντονεσ εμπειρίεσ, χρθςιμοποιϊντασ 
όλεσ τισ αιςκιςεισ και ενεργοποιϊντασ όλα τα learning styles, δίνοντασ τθν 
ευκαιρία για βακφ αναςτοχαςμό. 

Τα παιχνίδια προςομοιϊνουν καταςτάςεισ που απαιτοφν ανάλογεσ δεξιότθτεσ, 
ςτρατθγικζσ, ςυμπεριφορζσ με τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι 
οργανιςμοί τουσ και ζτςι επιτρζπουν ςτουσ ανκρϊπουσ να αναπτφξουν και να 
δοκιμάςουν νζα πρότυπα ςυμπεριφοράσ.  

ΟΦΕΛΟ 

 Το πρόγραμμα ιςορροπεί ανάμεςα ςτθν παροχι γνϊςεων και τθν πρακτικι εξάςκθςθ. Η τεχνικι που 
διδάςκεται ςε κάκε φάςθ τθσ παρουςίαςθσ, είναι ςχεδιαςμζνθ ςε μοντζλα, ζτςι ϊςτε θ επικυμθτι 
ςυμπεριφορά να είναι ορατι και μετριςιμθ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςυςτιματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ξζρουν το γιατί 
και το πϊσ:   

1. Να αναηωογονοφν και να δίνουν νζα αξία ςε υπάρχον εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο  και ςε προγράμματα. 

2. Να δθμιουργοφν βιωματικζσ ενότθτεσ, για να ςυμπεριλθφκοφν ςε νζα ι 
υπάρχοντα προγράμματα. 

3. Να ςχεδιάηουν και να διεξάγουν δράςεισ ςε ςυνζδρια και εκδθλϊςεισ, 

που να ξεκινοφν ι να  επιδεικνφουν αλλαγζσ ςτθν κουλτοφρα ι τθν 
επιχειρθματικι ςτρατθγικι. 

4. Να δθμιουργοφν και να διεξάγουν παιχνίδια μάκθςθσ και 
δραςτθριοτιτων, με ςτόχο ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικά αποτελζςματα. 

5. Να μετατρζπουν δθμοςιευμζνεσ ι νζεσ ακαδθμαϊκζσ ζρευνεσ ι άλλο 
κεωρθτικό υλικό, ςε πρακτικό βιωματικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

6. Να αναπτφςςουν παιχνίδια εξομοίωςθσ ςυμπεριφορϊν για τθν 
υποςτιριξθ προγραμμάτων Ηγεςίασ και Οργανωςιακισ Ανάπτυξθσ. 

7. Να ςχεδιάηουν και να παράγουν νζεσ βιωματικζσ εκπαιδευτικζσ 
ενότθτεσ, για ενςωμάτωςθ ςε πρωτοβουλίεσ επιχειρθςιακισ αλλαγισ. 
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ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ O ΕΙΗΓΗΣΗ 

1. Ειςαγωγή ςτο παιχνίδι ςτην εκπαίδευςη 

 Σφντομθ κεωρία του παιχνιδιοφ 

 Ο κφκλοσ του Kolb – H ςθμαςία του 
ςτοχαςμοφ πάνω ςτθν εμπειρία 

 Χαρακτθριςτικά ενόσ καλοφ παιχνιδιοφ 

 Τα πρϊτα βιματα ςτο παιχνίδι 

O κ. Δθμιτρθσ Βιντηθλαίοσ ζχει διατελζςει 
επί ςειρά ετϊν Γενικόσ Διευκυντισ ςε 
ελλθνικζσ εταιρείεσ πλθροφορικισ. 
Εργάςτθκε ςτθν πολυεκνικι εταιρεία 
Hewlett Packard S.A. επί επτά χρόνια ςε 
διάφορεσ κζςεισ Υποςτιριξθσ Πελατϊν, 
Πωλιςεων και Marketing με 
δραςτθριότθτεσ ςτο χϊρο τθσ Μζςθσ τθσ 
Ανατολισ, τθσ Αφρικισ και Ελλάδασ.  

Η εμπειρία του καλφπτει πολλοφσ 
νευραλγικοφσ τομείσ τθσ επιχείρθςθσ. Είναι 
πτυχιοφχοσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
(1980), κάτοχοσ δφο Master’s από το 
University Of Michigan (1984) και 
Υποψιφιοσ Διδάκτωρ του Πανεπιςτθμίου 
MIDDLESEX,  UK, με κζμα «Drama 
Techniques in Personal Development”.  

Ζχει ολοκλθρϊςει τριετζσ πρόγραμμα 
ςπουδϊν ςε κεατρικι επικοινωνία, 
αυτοςχεδιαςμό και κεατρικό παιχνίδι με 
τον κ Λάκθ Κουρετηι  και ζχει ολοκλθρϊςει 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σωματικοφ 
Θεάτρου που διευκφνουν ο κ. Κϊςτασ 
Φιλίππογλου και θ κ. Φρόςω Κορροφ. 

Είναι ιδρυτισ τθσ εταιρείασ PPPLearn και 
διακζτει 20ετι εμπειρία ςτθν εκπαίδευςθ 
ενθλίκων. Χρθςιμοποιεί κεατρικζσ τεχνικζσ 
για το ςχεδιαςμό εργαςτθρίων βιωματικισ 
μάκθςθσ, outdoor και indoor,  όπωσ και 
εργαςτιρια  ανάπτυξθσ παραγόντων τθσ 
ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, 
επικοινωνίασ, Storytelling, Ηγεςίασ, . 

Ζχει αναπτφξει μεκόδουσ εφαρμογισ των 
κεατρικϊν τεχνικϊν για τθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων του ανκρϊπου (soft skills) ςτθν 
ςειρά εργαςτθρίων Θζατρο Επιχειριςεων  
με τθν μζκοδο του Theatre Based Training 

2. Εκπαιδευτικά Οφζλη από τη χρήςη παιχνιδιών 

 Παιχνίδι και ψυχαγωγία 

 Παιχνίδι και κοινωνικοποίθςθ 

 Παιχνίδι και Εμψφχωςθ 

3. τρατηγικζσ Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ 
ςχετικζσ με την Δημιουργία & τη Διεξαγωγή 
παιχνιδιών 

 Επιλογι Εκπαιδευτικοφ Στόχου 

 Επιλογι Είδουσ παιχνιδιοφ 

 Επιλογι τθσ δυςκολίασ για τθν επίτευξθ του 
ςτόχου 

 Διαμόρφωςθ κανόνων 

 Χρονικόσ προγραμματιςμόσ 

 Κανόνεσ αςφάλειασ 

 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι 

4. Κατανόηςη τησ λειτουργίασ του παιχνιδιοφ 

 Τι είναι ζνα παιχνίδι 

 Μάκθςθ με διαδοχικι βιωματικι δράςθ 

 Είδθ παιχνιδιϊν ανάλογα με τθν ςτρατθγικι 
τουσ 

 Παραδείγματα παιχνιδιϊν 

o Παιτνίδια Energizers / Γνφριμίας 
o Παιτνίδια Σσνεργαζίας / Ανηαγφνιζμού / 

Σσναγφνιζμού / Ομαδικού Πνεύμαηος 
o Παιτνίδια Δημιοσργικής ζκέυης 
o Παιτνίδια Σηραηηγικής / Στεδιαζμού / Problem 

Solving / Αποθάζεφν / Σηότφν 
o Παιτνίδια Επικοινφνίας / Στέζεφν / 

Εμπιζηοζύνης 

 

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 κφριεσ ενότθτεσ ςυνολικισ διάρκειασ 16 ωρϊν.   

 Η διαδικαςία εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει παρουςίαςθ τεχνικϊν, αςκιςεισ και εφαρμογι με 
πραγματικζσ προςομοιϊςεισ παιχνιδιϊν  ςτθν αίκουςα που πρζπει να διαχειριςτοφν.  

 Ο ιδανικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 10, ο μζγιςτοσ 12.  


