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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί 
έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτήν. 
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Οδηγός διδασκαλίας για Λειτουργούς Νεολαίας 

Πώς να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς πόρους που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο του έργου SELF-E για την εργασία με τους νέους 

 

Ο στόχος αυτού του Οδηγού Διδασκαλίας είναι να κάνει στο Λειτουργό Νεολαίας μια εισαγωγή 

στους εκπαιδευτικούς πόρους για την εργασία με τους νέους που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του 

προγράμματος. Αυτός ο οδηγός θα υποστηρίξει τους Λειτουργούς Νεολαίας στην οργάνωση και τη 

διαχείριση της κοινωνικής καθοδήγησης ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι νέοι 

για μια lifestyle αυτοαπασχόληση (LSE).   

 

Σημαντικόt!!! Πριν αρχίσετε να εργάζεστε με νέους, είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό 

διδασκαλίας μέχρι το τέλος, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τους εκπαιδευτικούς 

πόρους που αναπτύχθηκαν, το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πλάνο και τον τρόπο που μπορείτε να 

αξιοποιήσετε τα διαδικτυακά εργαλεία. 

 

Για την ηλεκτρονική μάθηση χρησιμοποιείται η διαδικτυακή πλατφόρμα / ιστοσελίδα http://self-e.lpf.lt. 

Η πλατφόρμα αποτελείται από δύο μέρη – το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (E-toolkit) για Λειτουργούς 

Νεολαίας και το περιβάλλον μάθησης για Νέους (βλ. Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1 
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Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (E-toolkit) για Λειτουργούς Νεολαίας αποτελείται από δύο μέρη (βλ. Εικόνα 

2): 

 το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στο λειτουργό νεολαίας ως εκπαιδευόμενο. Ο κύριος στόχος 

αυτού του τμήματος είναι να βοηθηθεί ο λειτουργός νεολαίας για να εξοικειωθεί με το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος SELF-E. 

 το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο λειτουργό νεολαίας ως εκπαιδευτή με κύριο στόχο να 

του παρουσιάσει το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

για να μπορεί να εργαστεί με τους νεαρούς εκπαιδευόμενους. 

 

Εικόνα 2 
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Για να παρέχει στους Λειτουργούς Νεολαίας τα εργαλεία που χρειάζονται για την εργασία με τους 

νέους, το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (E-Toolkit) για τους εκπαιδευτές, αποτελείται από τρία μέρη: 

- Οδηγός Διδασκαλίας 

- Παρουσιάσεις για Διαπροσωπικές Συναντήσεις 

- Εργαλεία καθοδήγησης και Διδασκαλίας 

 

Ο Οδηγός Διδασκαλίας αποτελείται από οδηγίες για τους Εκπαιδευτές-Λειτουργούς Νεολαίας για το 

πώς να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

SELF-E για την εργασία με νέους. 
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Στο μέρος ‘Παρουσιάσεις για Διαπροσωπικές Συναντήσεις” παρέχονται πέντε διαφάνειες PPT που 

αναπτύχθηκαν για τις συνεδρίες καθοδήγησης που γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο με τους νέους. 

 παρουσίαση για την 1η  συνεδρία – αρχική συνάντηση καθοδήγησης.  

 παρουσίαση για την 3η συνεδρία –εμβάθυνση της γνώσης στην τάξη αναφορικά με την πρώτη 

θεματική περιοχή.  

 παρουσίαση για την 5η συνεδρία –ενδιάμεση παρακολούθηση και εμβάθυνση των γνώσεων 

σχετικά με τη δεύτερη θεματική περιοχή  

 παρουσίαση για την 7η συνεδρία –εμβάθυνση της γνώσης στην τάξη αναφορικά με την τρίτη 

θεματική περιοχή. 

 παρουσίαση για την 9η συνεδρία –τελική συνάντηση καθοδήγησης. 

 

Όλες οι παρουσιάσεις αποτελούνται από κάποιο θεωρητικό υλικό σχετικό με το θέμα, τις 

προτεινόμενες ασκήσεις για εργασία στην τάξη με τους εκπαιδευόμενους για την εμβάθυνση των 

γνώσεων τους στο θέμα και εργασία για την επόμενη διαδικτυακή συνεδρία. 

Επιπλέον: 

 η παρουσίαση για την 1η συνεδρία περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος του SELF-E και καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία της Lefestyle 

αυτοεργοδότησης (LSE), εισαγωγή στα: πλάνο μαθημάτων-συνεδριών καθοδήγησης, ηλεκτρονικό 

εργαλείο για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων και του Εκπαιδευτικού 

Οδηγού. 

 η παρουσίαση για την 5η συνεδρία παρουσιάζει το σύνολο των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται 

για την ενδιάμεση παρακολούθηση της καθοδήγησης στη διαδικασία της Lefestyle 

αυτοεργοδότησης (LSE). 

 η παρουσίαση για την 9η συνεδρία παρουσιάζει τα βήματα για την οριστικοποίηση της 

καθοδήγησης στη διαδικασία της Lefestyle αυτοεργοδότησης (LSE). 
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Το μέρος “Εργαλεία και Καθοδήγησης και Διδασκαλίας” αποτελείται από μια δέσμη εργαλείων που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Αυτά τα εργαλεία είναι τα πρότυπα που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την καθοδήγηση στη διαδικασία της LSE προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ομαλή εργασία με νέους  

 Προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Πλάνο. 

 Προφίλ του Καθοδηγούμενου. 

 Συμβόλαιο Καθοδήγησης. 

 Οι προσωπικοί στόχοι και οι σκοποί του Καθοδηγούμενου. 

 Οι στόχοι και οι σκοποί της ομάδας των Καθοδηγούμενων. 

 Πλάνο Συνεδρίας Καθοδήγησης. 

 Ημερολόγιο Καθοδήγησης. 

 Αρχικό ερωτηματολόγιο Παρακολούθησης για τον Καθοδηγούμενο. 

 Ερωτήσεις παρακολούθησης για την τελική συζήτηση. 

 Τελικό ερωτηματολόγιο Παρακολούθησης για τον Καθοδηγούμενο. 

 Έντυπο ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευόμενους για τα «Success Stories» 

 Προτεινόμενες ερωτήσεις και συμβουλές για τους εκπαιδευτές για την ανάπτυξη συζήτησης 

γύρω από τα «Success Stories» 

 


