O ρόλοσ του εκπαιδευτή ωσ διευκολυντή ςτην εκπαίδευςη
ομάδων.
Η παξνύζα εξγαζία ζθνπό έρεη λα εμεξεπλήζεη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή σο
δηεπθνιπληή-ζπκβνύινπ ζηελ εθπαίδεπζε νκάδσλ.
Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζην κπξηηδ είλαη κηα κνξθή κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο
πνπ αλήθεη ζηελ δηα βίνπ κάζεζε ελειίθσλ θαη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό
ηεο είλαη όηη γίλεηαη ζε νκάδεο αθνύ απηόο είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ παηρληδηνύ.
Αιιά ηη ελλννύκε κε ηνλ νξηζκό νκάδα; Η νκάδα είλαη κία δσληαλή
αλαπηπζζόκελε δηεξγαζία, κνλαδηθή ζηελ θάζε ηεο ζηηγκή θαη έθθξαζε,
πνπ εκπιέθεη πνιιέο πιεπξέο ηεο αλζξώπηλεο ιεηηνπξγίαο θαη πνιιά
επίπεδα θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Σπλαπνηειείηαη από ηα άηνκα- κέιε (ή
ππννκάδεο) πνπ ζπζρεηίδνληαη, αιιεινεμαξηώληαη θαη ζπλαιιάζζνληαη.
Βξίζθεηαη εληαγκέλε δειαδή απνηειεί ππνζύζηεκα, ζε θάπνην επξύηεξν
ζύζηεκα, κε ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλαιιαγή θαη αιιειεμάξηεζε
(ΒΑΣΙΛΔΙΟΥ Γ. 1987) Δπνκέλσο, νη νκάδεο απνηεινύλ αλεμάξηεηεο
νληόηεηεο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρεηηθά πξνβιέςηκα ζηάδηα
αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο. Γειαδή, όπσο έλαο άλζξσπνο γελληέηαη,
αλαπηύζζεηαη θαη σξηκάδεη, κε ηνλ ίδην ηξόπν κηα νκάδα γελληέηαη,
αλαπηύζζεηαη θαη σξηκάδεη.
 Πνηα ε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηή ζηε δεκηνπξγία ηνπο;
Σηελ πξάμε ν εθπαηδεπηήο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ δεκηνπξγία ηνπο αθνύ ε
δηάηαμε ηεο ηάμεο είλαη εμ’αξρήο ηπραία. Τν καζεηηθό δπλακηθό είλαη
αλνκνηνγελέο κε θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ην ελδηαθέξνλ γηα ην κπξηηδ .
Έηζη εθηόο από θάπνηεο νκάδεο πνπ απνηεινύληαη από άηνκα κε ζπγγεληθνύο
ή θηιηθνύο δεζκνύο πνπ πξνζέξρνληαη καδί γηα λα κάζνπλ κπξηηδ νπόηε εθεί
κηινύκε γηα ήδε δηακνξθσκέλεο νκάδεο (νκάδεο θηιίαο) ε πιεηνλόηεηα ησλ
λέσλ νκάδσλ θαζνξίδεηαη ηπραία. Τν γεγνλόο απηό κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
ζεηηθά θαζώο δεκηνπξγείηαη κηα εζσηεξηθή πξνζκνλή ζηνπο καζεηέο
πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ θαη λα γλσξηζηνύλ κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο
νκάδαο ,λα δεκηνπξγήζνπλ δεζκνύο θαη λέεο θηιίεο.
 Ο ξόινο ηνπ δηεπθνιπληή-ξπζκηζηή-ζπκβνύινπ
Δπηδίσμε ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ είλαη λα κπνξνύλ νη εθπαηδεπόκελνη λα
αληαιιάζζνπλ, ζε κηθξέο νκάδεο ηηο απόςεηο, ηηο πξνζδνθίεο, ηηο ζθέςεηο θαη
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα κνηξαζηνύλ καδί ηνπ, νύηε
λα δεηνύλ ηελ απνδνρή θαη ηελ επηβξάβεπζή ηνπ γη’ απηά. Με ηνλ ηξόπν απηό
κεηώλεηαη ην άγρνο, απμάλεηαη ε ζπλνρή θαη επηηπγράλεηαη ε εκπηζηνζύλε ζην
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πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ. Με άλλα λόγια ζνασ εκπαιδευτισ ομάδων οφείλει
να:

Σπληνλίδεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη ηηο νκάδεο.
Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη ην ξόιν ηνπ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο. Ο ξόινο ηνπ αθνξά
ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε νη νκάδεο λα ιεηηνπξγνύλ
απνδνηηθά. Απαηηνύληαη, ινηπόλ, ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο από ηνλ
ζπληνληζηή. Τν ήζνο θαη ν ελζνπζηαζκόο πνπ δείρλεη – ή αληίζηνηρα ε
έιιεηςε ηνπο- είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη ηα κέιε ζηελ νκάδα θαη ηνλ ηξόπν πνπ αληηδξνύλ
πξνο απηήλ. Μηα από ηηο βαζηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ξόινπ ηνπ είλαη λα
δεκηνπξγήζεη αηκόζθαηξα θαη θιίκα εκπηζηνζύλεο κέζα ζηελ ηάμε.
Ελζαξξύλεη θαη εκςπρώλεη
Πξνσζεί ηελ απηελέξγεηα θαη ηε ζπλεξγαζία
 Τξόπνη δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ/εληάζεσλ
να ζχει ενςυναίςκθςθ
να παρακολουκεί, παρατθρεί, αφουγκράηεται τθν πορεία κάκε ομάδασ να μπορεί να
αξιολογεί τθν πρόοδο και τθν δυναμικι τθσ.
Να προλαμβάνει δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ
να γνωρίηει τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ του
να ενδιαφζρεται πραγματικά για τουσ εκπαιδευόμενουσ
να αφινει τθν ομάδα να αυτορυθμίζεται χωρίσ διαρκείσ παρεμβάςεισ και υποδείξεισ

 Πεξηνξηζκνί δξάζεο ηνπ εθπαηδεπηή
Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα παξεκβαίλεη όηαλ απεηιείηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία
ηεο ηάμεο αλαγλσξίδνληαο ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. Πξέπεη
λα κελ εκπιέθεηαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα κελ παξαζύξεηαη από πξνζσπηθέο
απόςεηο θαη πξνηηκήζεηο, λα κελ θνβάηαη λα παξαδερηεί ηπρόλ παξαιήςεηο ή
ιάζε ηνπ θαη λα επηδηώθεη πάληα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο ζηελ
ηάμε.
 Θέκα πξνο ζπδήηεζε: αλαθνξά δύν πεξηζηαηηθώλ
1ν πεξηζηαηηθό .Μπνξεί έλαο εθπαηδεπηήο λα αλαδηακνξθώζεη ηηο νκάδεο πνπ
έρνπλ ήδε ζρεκαηηζηεί θαη αλ λαη κε πνηα θξηηήξηα ;
Σε έλα ηκήκα 12 αηόκσλ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ηξεηο νκάδεο κε θαιό θιίκα
ζηελ ηάμε θαη όια πξνρσξνύλ θαλνληθά. Δγθαηαιείπεη ζηα κηζά ηεο ρξνληάο
έλαο θύξηνο 65 ρξνλώλ, ρακειώλ ηόλσλ άλζξσπνο ,ζπκπαζείο ζε όινπο
ελώ κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή είρε ελεξγό ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα θαη
ηνπξλνπά. Βξέζεθε από ηελ αξρή λα θάζεηαη απέλαληη ζε κηα θπξία πνπ θαηά
γεληθή παξαδνρή ήηαλ ε πην αδύλακε ηεο ηάμεο. Η θπξία εμίζνπ ζπκπαζήο
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ζε όινπο θαηέβαιιε θαη εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεη ππεξπξνζπάζεηα λα
ζπκβαδίζεη κε ηελ ηάμε θαη ηπγράλεη γεληθήο απνδνρήο θαη εθηίκεζεο. Σε
ηειεθσληθή ζπλνκηιία ν θύξηνο πνπ εγθαηέιεηςε δελ ήζειε λα πξνθαιέζεη
θαλέλα πξόβιεκα ζηελ ηάμε θαη πξνθαζίζηεθε πξνζσπηθνύο ιόγνπο γηα ηελ
απνρώξεζή ηνπ. Σηελ ζπλέρεηα ε ζέζε απηή θαηαιήθζεθε από άιινλ καζεηή
ν νπνίνο απνρώξεζε επίζεο κεηά από πεξίπνπ έλα κήλα από ηνπξλνπά θαη
καζήκαηα. Πνηνλ λα βάιεη ν εθπαηδεπηήο ζηελ « θόθθηλε θαξέθια» ; Πώο
πξέπεη λα αληηκεησπίζεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ;
2ν πεξηζηαηηθό . Μπνξεί λα ελζσκαηώζεη λένπο αζιεηέο ζε ήδε
δηακνξθσκέλεο νκάδεο ;
Κύξηνο ειηθίαο 65+ εληάρζεθε ζην ηκήκα ηαρύξπζκσλ καζεηώλ θαη
παξαθνινπζνύζε αλειιηπώο καζήκαηα θαη ηνπξλνπά κε ζπλέπεηα θαη κεγάιν
ελζνπζηαζκό. Μεηά ηελ ζπλέλσζε ηνπ ηκήκαηνο κε ηνπο καζεηέο ηνπ
Οθησβξίνπ θαη ρσξίο λα έρεη δεκηνπξγεζεί ζην κάζεκα θάηη ην αμηνπξόζεθην
ζηέιλεη έλα κήλπκα ζην νπνίν αλαθνηλώλεη ηελ μαθληθή απνρώξεζή ηνπ. Οη
ππόινηπνη καζεηέο δελ παξαηήξεζαλ ηίπνηα πεξίεξγν λα έρεη ζπκβεί θαη
ζπκπεξηθέξνληαλ όπσο πάληα. Τη ζα κπνξνύζε λα είρε θάλεη έλαο
εθπαηδεπηήο γηα λα πξνιάβεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ;
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