Εζύ ξέπειρ ποιερ είναι οι ππαγμαηικέρ εκπαιδεςηικέρ ζος
ανάγκερ;
Όινη γλσξίδνπκε ηνπο αλζξώπνπο ησλ ζεκηλαξίσλ. Είλαη εθείλνη νη νπνίνη
παξαθνινπζνύλ ζπλερώο ζεκηλάξηα, εθπαηδεύνληαη επί παληόο επηζηεηνύ
πξνζπαζώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λα θαιύςνπλ ππνηηζέκελα εθπαηδεπηηθά
θελά. Σε θάζε πεξίπησζε ε γεληθή επηκόξθσζε είλαη ρξήζηκε. Τη γίλεηαη
όκσο όηαλ ρξεηάδνκαη εθπαίδεπζε ζηνρεπκέλε ζηα επαγγεικαηηθά κνπ
ζρέδηα; Σηνρεπκέλε ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ αλάπηπμε; Σηνρεπκέλε ζηελ
επαγγεικαηηθή κνπ απνθαηάζηαζε;
Λίγνη γλσξίδνπλ ηηο αμηνινγήζεηο εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ αιιά όιν θαη
πεξηζζόηεξνη ηηο επηιέγνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ κε ζπλέπεηα ηα
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ (ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα,
ζπνπδέο θηιπ) ζε όπνηα ειηθία θαη αλ βξίζθνληαη. Οη αμηνινγήζεηο
εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ απνηεινύλ θαηλνηόκα ηεζη πνπ ζηεξίδνληαη ηόζν
ζε καζεκαηηθά κνληέια όζν θαη ζε ςπρνκεηξηθά εξγαιεία.
Τα ζςγκεκπιμένα ηεζη δεν είναι ηεζη γνώζεων.
Ποιούρ αθοπά;
Τα ζςγκεκπιμένα ηεζη αθοπούν
1) λένπο θνηηεηέο ή απνθνίηνπο
2) εξγαδόκελνπο
3) αλέξγνπο
δειαδή θάζε θαηεγνξία ελεξγνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ.
Γιαηί να κάνω αξιολόγηζη εκπαιδεςηικών αναγκών;
Γιαηί μέζα από ηιρ αξιολογήζειρ εκπαιδεςηικών αναγκών
1) εληνπίδσ ειιείςεηο πνπ απνηεινύλ θξίζηκα ζεκεία εθπαίδεπζεο θαη
αλάπηπμήο κνπ
2) εζηηάδσ ζε εθπαηδεπηηθέο ειιείςεηο πνπ απνηξέπνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή κνπ αλάπηπμε
3) εζηηάδσ ζε εθπαίδεπζε κε βάζε ηηο δπλαηόηεηέο κνπ
4) εληνπίδσ ηηο ειιείςεηο ζε ηθαλόηεηεο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ κνπ
ρξεηάδνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ αλάπηπμε
5) Αμηνινγώ ηε ζπκβαηόηεηά κνπ κε ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ κε
ελδηαθέξεη.
Περ μος κι’ άλλα…
1) δελ ζπαηαιώ ρξήκαηα ζε εθπαηδεύζεηο πνπ δελ είλαη γηα κέλα
2) δελ απνζπώ ηελ πξνζνρή κνπ από ην ζηόρν κνπ
3) δηαρεηξίδνκαη θαιύηεξα ην ρξόλν κνπ, ν νπνίνο είλαη πνιύηηκόο θαη
πεξηνξηζκέλνο θαη ηνλ ρξεζηκνπνηώ κε βάζε ηεο αλάγθεο κνπ θαη ηηο
ειιείςεηο πνπ πξαγκαηηθά ππάξρνπλ.
4) Παξαηεξώ άκεζα βειηίσζε ζην εαπηό κνπ θαη απμάλσ ηηο
πξνζδνθίεο κνπ γηα ην κέιινλ.
Μην ξεσάμε:
«Η εκπαίδευζη δεν είναι ηο γέμιζμα ενός κουβά, αλλά ηο άναμμα
μιας θλόγας».
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