Πλαίσιο κατάρτισης
Το πλαίσιο κατάρτισης απαρτίζεται από τα εξής:
•

Πρώτο εργαστήριο μισής μέρας

•

Περίοδος αυτοκατευθυνόμενης μελέτης και προαιρετική καθοδήγηση

•

Δεύτερο εργαστήριο μισής μέρας

1. Πρώτο εργαστήριο μισής μέρας
Ο σκοπός του πρώτου εργαστηρίου είναι να εισάγει και να εξηγήσει τις
διαπολιτισμικές δεξιότητες και το μοντέλο συμβουλευτικής.
Δραστηριότητες
•

Εισαγωγή και ασκήσεις για να 'σπάσει ο πάγος'

•

Παρουσίαση του μοντέλου και του εθνικού πλαισίου

•

Τι είναι οι διαπολιτισμικές δεξιότητες? Παρουσίαση και συμμετοχικές
ασκήσεις

•

Πολιτιστικά στερεότυπα. Συμμετοχικές ασκήσεις

•

Αλληλεπίδραση. Ασκήσεις που στοχεύουν στην επικοινωνία

•

Μελέτες περίπτωσης. Συζήτηση μελετών περίπτωσης βασισμένων σε
πραγματικά γεγονότα

•

Απλοποιημένη γλώσσα. Παρουσίαση, παιχνίδια ρόλων και κάποια
γραπτά παραδείγματα που συζητούνται ανά ομάδες

Οι εταίροι του CIVET έχουν δοκιμάσει κάποιο υλικό και για ότι λειτούργησε
καλά περιλαμβάνεται σε αυτή την ενότητα. Κατά τη διάρκεια της
δοκιμαστικής περιόδου, παρήχθη, επίσης, κάποιο υλικό που σχετίζεται με τη
χώρα μας, το οποίο επίσης περιλαμβάνεται εδώ. Δεν θα υπάρξει χρόνος για
να τα χρησιμοποιήσετε όλα. Μπορείτε να επιλέξετε αυτά που λειτουργούν
καλύτερα για σας.
2. Περίοδος αυτοκατευθυνόμενης μελέτης
Μετά το πρώτο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες έχουν ένα χρονικό διάστημα
για να προβληματιστούν σχετικά με το περιεχόμενο των εργαστηρίων και
να δοκιμάσουν μερικά από τα πράγματα που έχουν μάθει. Η περίοδος αυτή
μπορεί να είναι από 6 εβδομάδες έως 3 μήνες. Κατά την δοκιμή του
μοντέλου, δεν βρέθηκε να υπάρχει καμία διαφορά στα αποτελέσματα
χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρονικά διαστήματα.
Στους συμμετέχοντες παρουσιάζεται μια σειρά από δραστηριότητες για να
δοκιμάσουν κατά την περίοδο αυτή. Μπορούν να επιλέξουν να ασχοληθούν
περισσότερο με την ανάγνωση ή την έρευνα ή να παρατηρούν έμπειρους
συναδέλφους ή να τεθούν οι ίδιοι υπό παρατήρηση. Μπορεί να θέλουν να
δοκιμάσουν μερικές από τις τεχνικές και το υλικό που παρουσιάστηκαν στο

πρώτο εργαστήριο. Μπορεί να θέλουν να συζητήσουν τις δικές τους
πρακτικές ή εμπειρίες με τους συναδέλφους ή έναν σύμβουλο. Οι
σύμβουλοι είναι γνώστες και έμπειροι συνεργάτες που μπορούν να
προσφέρουν εποικοδομητική κριτική και να βοηθήσουν τους
συμμετέχοντες να εξετάσουν με κριτικό πνεύμα τις δικές τους πρακτικές
και να δοκιμάσουν νέα πράγματα για να βελτιωθούν. Οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να ενθαρρύνονται να γράψουν τις εμπειρίες τους κατά την περίοδο
αυτή και, εάν είναι αναγκαίο, να τις μοιραστούν κατά το δεύτερο
εργαστήριο.
3. Δεύτερο εργαστήριο μισής μέρας
Ο σκοπός του δεύτερου εργαστηρίου είναι να φέρει τους συμμετέχοντες
κοντά, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να 'χτίσουν' πάνω σε ότι
έμαθαν κατά το πρώτο εργαστήριο. Αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να
ασχοληθούν περισσότερο με θεματικές που τους ενδιαφέρουν ή νιώθουν
ότι χρειάζεται να εξασκήσουν περισσότερο.
Δραστηριότητες
•

Μαθαίνοντας από την εμπειρία. Οι μαθητές φέρνουν περιπτώσεις από
την αυτοκατευθυνόμενη μελέτη τους για να συζητηθούν ή να γίνουν
αφορμή για παιχνίδια ρόλων. Υλικό από τον Οδηγό επίσης
χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί ότι θα καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα
περιπτώσεων.

•

Το μοντέλο συμβουλευτικής. Συζήτηση για την χρήση του
συμβουλευτικού μοντέλου και για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί στην
πράξη.

•

Απλοποιημένη γλώσσα. Επιπλέον ασκήσεις ρόλων και γραπτά
παραδείγματα για να εξασκηθούν οι συμμετέχοντες, κάποια από την
δική τους εμπειρία.

•

Καλές πρακτικές. Τι μάθαμε που θα χρησιμοποιήσουμε σε μελλοντικές
πρακτικές. Που μπορούμε να βρούμε επιπλέον βοήθεια και
πληροφορίες.

•

Πληροφορίες για δασκάλους και εκπαιδευτές. Τι πληροφορίες
χρειαζόμαστε για να βοηθήσουμε μαθητές και εκπαιδευόμενους από το
εξωτερικό. Για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή βίζα
ή οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

•

Κάθε χώρα επίσης συμπεριέλαβε ενότητες που σχετίζονται με τις
δικές τους περιπτώσεις σε αυτό το εργαστήριο.

4. Διοργανώνοντας το δικό σας εργαστήριο
Αυτή είναι απλά μια περιγραφή του πως λειτουργεί το μοντέλο. Αν θέλετε
να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως υλοποιήθηκαν τα εργαστήρια
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται
στην εισαγωγική σελίδα.

