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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
(Advanced Train the Trainer) 

Αυτό  το εργαςτιρι εξετάηει τθν εκπαίδευςθ από μια άλλθ οπτικι γωνία. Βλζπει τθν εκπαίδευςθ 
ςαν μία διαλεκτικι ςχζςθ μεταξφ του τι ςυμβαίνει ςτθν ηωι που εκτυλίςςεται ςτθν εργαςία και 
ςτθν πραγματικι ηωι που οι άνκρωποι ηουν, ανάμεςα ςτο δυναμικό που βγάηουν οι άνκρωποι 
ςτθν εργαςία τουσ και ςτο πραγματικό δυναμικό που διακζτουν. 

Στθρίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι όλοι είμαςτε ανκρϊπινα όντα, διαφορετικοί και ικανοί να 
αντιδροφμε ςε πρακτικζσ καταςτάςεισ με όλο το είναι μασ, όλο το δυναμικό μασ. Υποκζτει ότι 
αυτό που οι άνκρωποι ςκζφτονται κι αιςκάνονται εςωτερικά, μυςτικά, μζςα τουσ, ςχετίηεται 
απόλυτα με το βακμό τθσ απόδοςισ τουσ ςτθν εργαςία. 

Κατά τθν διάρκεια του εργαςτθρίου αυτζσ οι υποκζςεισ υποςτθρίηονται με τεχνικζσ και 
εργαλεία, που αποδεικνφουν τθν αλικεια τουσ και τθν αξιοπιςτία τουσ,  μία πλοφςια πανοπλία 
αςκιςεων, ιςτοριϊν και ςτοχαςμϊν για τθν φφςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ μάκθςθσ ςε ζναν 
κόςμο που αλλάηει γριγορα. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να απελευκερϊςεισ το δυναμικό των ανκρϊπων που εκπαιδεφεισ. 
Ο προγραμματιςμζνοσ χρόνοσ που καλοφμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μια κακαρι 
ςυμπυκνωμζνθ τζτοια ευκαιρία αλλά επειδι ςυνικωσ ο χρόνοσ είναι περιοριςμζνοσ, απαιτείται 
ο εκπαιδευτισ να είναι εξαίρετοσ ςε ότι κάνει για να επιτφχει τον ςτόχο του.  

Υπάρχουν ςτιγμζσ που κα πρζπει να δϊςει το περιεχόμενο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και άλλεσ που 
κα πρζπει να το ανακαλφψουν. Υπάρχουν ςτιγμζσ που κα πρζπει να κρατιςει τον ζλεγχο και 
άλλεσ που κα πρζπει να τον παραχωριςει. υνεχϊσ, απαιτείται και κα πρζπει να επιδεικνφει 
μεγάλθ αυτοπεποίκθςθ και δείγματα δθμιουργικισ ςκζψθσ.  

Το εργαςτιρι είναι ςχεδιαςμζνο για να αυξιςει το ρεπερτόριο των εκπαιδευτϊν, τόςο των 
ζμπειρων όςο των άπειρων αλλά εκπαιδευμζνων, κακϊσ κα τουσ δοκεί θ ευκαιρία να 
δοκιμάςουν και να πειραματιςτοφν ςε μία ευρεία γκάμα πρακτικϊν που αφοροφν τθν 
διαχείριςθ τθσ αρνθτικισ ενζργειασ, τθσ αλλαγισ ςτάςθσ των ςυμμετεχόντων και τθν 
δθμιουργία κετικισ ενζργειασ που κα προκαλζςει περιςςότερο ενδιαφζρον, ενκουςιαςμό, 
διαςκζδαςθ και αποτελεςματικότθτα. 

Οι τεχνικζσ του εργαςτθρίου μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε μια μεγάλθ ποικιλία περιβαλλόντων 
εκπαίδευςθσ. Είναι δυνατόν να εμψυχϊςουν ανκρϊπουσ ςε κάκε είδουσ ςυναντιςεισ. Σε 
οποιαδιποτε ςειρά γεγονότων, που ςυνκζτουν ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάντα υπάρχει, 
μζςα ςτον ορίηοντα των εκπαιδευτικϊν ςτόχων,  χϊροσ για περιςςότερο ενδιαφζρον, 
ςυμμετοχι, ενκουςιαςμό, διαςκζδαςθ και αποτελεςματικότθτα.
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ΟΦΕΛΟ 

Το Σφςτθμα ιςορροπεί ανάμεςα ςτθν παροχι γνϊςεων και τθν πρακτικι εξάςκθςθ. Η τεχνικι 
που διδάςκεται ςε κάκε ενότθτα, 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 να: 
 Σχεδιάηουν και να διεξάγουν προγράμματα που δίνουν πραγματικά αποτελζςματα, 

βγάηοντασ το καλφτερο από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
 Να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ ςασ ςαν παρουςιαςτζσ και διευκολυντζσ ομάδων, να είναι 

ςε κζςθ να ακοφν, να υποςτθρίηουν και να εμψυχϊνουν  
 Να διεγείρουν δθμιουργικζσ εμβακφνςεισ που να μποροφν να εφαρμόςουν ςε 

μακθςιακζσ διαδικαςίεσ με ςτόχο να διαχειριςτοφν τθν αρνθτικι ενζργεια και να 
δθμιουργιςουν κετικι ενζργεια. 

 Να διευρφνουν το εφροσ των κεμάτων που διεξάγουν κατανοϊντασ και εφαρμόηοντασ 
αρχζσ από τθν ψυχολογία τθσ μάκθςθσ για να δθμιουργιςουν περιςςότερο ενδιαφζρον, 
ενκουςιαςμό, διαςκζδαςθ και αποτελεςματικότθτα  

 Να αυξιςουν και να εκπζμπουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ και να αναπτφξουν τθν 
ικανότθτά τουσ να χρθςιμοποιιςουν τα δθμιουργικά ταλζντα τουσ . 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 Το ςφςτθμα αποτελείται από 3 κφριεσ ενότθτεσ ςυνολικισ διάρκειασ 18 ωρϊν και 5 
προαιρετικζσ ανεξάρτθτεσ ενότθτεσ διάρκειασ 12 ωρϊν ζκαςτθ.  

 Η διαδικαςία εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει παρουςίαςθ τεχνικϊν, αςκιςεισ, και εφαρμογι με 
πραγματικζσ παρουςιάςεισ και καταςτάςεισ ςτθν αίκουςα που πρζπει να διαχειριςτοφν. Ο 
κάκε ςυμμετζχων ζχει τθν δυνατότθτα να διαπιςτϊςει τα λάκθ του και με τθν εφαρμογι των 
τεχνικϊν να βλζπει τθν ςυνεχι βελτίωςθ του.  

 Ο ιδανικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 12, ο μζγιςτοσ 16 

Ενότθτα 1 (βαςικι) Ενότθτα 3 (βαςικι) 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Δυναμικι τθσ ομάδασ 
Ανθςυχία - Ενδιαφζρον 
Παράγοντεσ παρακίνθςθσ 
Ενζργεια - Εμψφχωςθ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Πθγζσ Αρνθτικισ Ενζργειασ 
Αυτοζλεγχοσ - Mindfulness 
Διαχείριςθ Συγκροφςεων 
Αναπλαιςίωςθ - Reframing 

Ενότθτα 2 (βαςικι) Ενότθτα 4 (προαιρετικι) 
TRAINER PRESENCE 
Αυτοπεποίκθςθ 
Η ςτιγμι – Η γζφυρα – Η Ζκφραςθ – Το κεμζλιο 
  

STORYTELLING   
Επιλογι / Δθμιουργία Ιςτορίασ με ςτόχο 
Δομι του Storytelling 
Αναπαράςταςθ ιςτορίασ 

Ενότθτα 5 (προαιρετικι) Ενότθτα 6 (προαιρετικι) 
OUTDOOR & INDOOR GAMES 
20 Παιχνίδια και Μάκθςθ 
Ζνταξθ παιχνιδιϊν Tunneling - Debriefing 
Διαχείριςθ τθσ δυναμικισ του παιχνιδιοφ 

ACTIVE REVIEWING 
Βιωματικι μάκθςθ – Ο κφκλοσ του Kolb 
Τα τζςςερα ςτάδια - 4Ε  
48 Βιωματικζσ Τεχνικζσ Reviewing 

Ενότθτα 7 (προαιρετικι) Ενότθτα 8 (προαιρετικι) 
TREATRE BASED LEARNING 
Creative Role Playing 
Δθμιουργικότθτα - Αυτοςχεδιαςμοί 
Forum Theatre 

ACTIVE ASSESSMENT  
Competence based models 
Αξιολόγθςθ / Πιςτοποίθςθ δεξιοτιτων 
Αξιολόγθςθ διαςτάςεων προςωπικότθτασ 


