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Το περιεχόμενο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων. Οι Εθνικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών του εγχειριδίου.
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Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας για την Κατάρτιση στις Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία - Για Επαγγελματίες
Εισαγωγή στην Ελληνική Έκδοση
To Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου Profi-Train, το οποίο
χρηματοδοτείται από την ΕΕ, στο πλαίσιο του πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο ασχολήθηκε τα
τελευταίο 3 χρόνια με τη βελτίωση των προσόντων και των γνώσεων των επαγγελματιών,
που εργάζονται στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης εντός του εργασιακού χώρου. Πιο
συγκεκριμένα, με την αναβάθμιση των Βασικών Δεξιοτήτων για την Εργασία (ΒΔΓΕ) εργαζομένων με χαμηλά προσόντα και χαμηλή εξειδίκευση. Το Κέντρο Εργάνη είναι ένας από τους
εταίρους του έργου που προέρχονται από 7 Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το έργο συντόνισε το
BBB από την Γερμανία. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στο www.profitrain.de
Η ελληνική έκδοση του εγχειριδίου αυτοδιδασκαλίας αποτελεί μια δημιουργική αξιοποίηση
του αγγλικού εγχειριδίου, στη σύνταξη του οποίου συμβάλαμε καθοριστικά τόσο με τη συγγραφή της 4ης ενότητας και την ένταξη καλών πρακτικών της χώρας μας, όσο και με τις
παρατηρήσεις μας και προτάσεις μας σε όλες τις ενότητες αυτού.
Το εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας αξιοποιήθηκε συμπληρωματικά με τον ειδικό Οδηγό Κατάρτισης, στην πιλοτική εκπαίδευση εκπαιδευτών που πραγματοποίησε το Κέντρο Εργάνη, τον
Ιανουάριο 2020, με τη συμμετοχή 23 εκπαιδευτών/τριών, συμβούλων, μεντόρων και
coaches, από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους (ΟΑΕΔ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Κέντρα
Κατάρτισης, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες). Οι συμμετέχοντες/ουσες μέσα από
την σημαντική πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, την ενεργητική συμμετοχή και
το ενδιαφέρον τους συνέβαλαν σημαντικά, τόσο στην προετοιμασία μιας πρότασης κατάρτισης ΒΔΓΕ όσο όμως και στη βελτίωση αυτού του Εγχειριδίου.
Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλες τις εκπαιδεύτριες και τους εκπαιδευτές που
ανέλαβαν ενεργό ρόλο, μέσω ομαδικής εργασίας, στη μετάφραση και επιμέλεια του Εγχειριδίου Αυτοδιδασκαλίας και του Οδηγού Κατάρτισης στην ελληνική γλώσσα.
Το βιβλίο αυτό θα διατεθεί με πρωτοβουλία του Κέντρου Εργάνη στον ΕΟΠΠΕΠ, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στις Υπηρεσίες Απασχόλησης, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε
εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, σε συμβούλους και μέντορες και σε επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν ή θέλουν να εκπαιδεύσουν τους/τις εργαζόμενους/ες. Η διάθεση αυτή θα έχει στόχο την
ανατροφοδότηση αλλά και την έναρξη ενός διαλόγου για την επαγγελματική επάρκεια των
εκπαιδευτών στις ΒΔΓΕ και την βελτίωση των εργαζομένων με χαμηλά προσόντα ώστε να
καταφέρουν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι διττό, καθώς
οι εργαζόμενοι/ες θα βελτιώσουν την εργασιακή τους κατάσταση και οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται θα γίνουν πιο παραγωγικές.

Πόπη Σουρμαΐδου, συντονίστρια του έργου
Δρ Αννα Τριχοπούλου, επιστημονικά υπεύθυνη του έργου
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Με την ελληνική έκδοση ασχολήθηκαν και τους/τις ευχαριστούμε θερμά:
Μετάφραση Ενοτήτων, Παραρτημάτων, Εργαλείων κα Προσαρμογή:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ειρήνη Αθανασάκη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Σύμβουλος Ισότητας Φύλων, Οργανωσιακή Σύμβουλος
Ευάγγελος Σιδέρης, Σύμβουλος Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Θανάσης Μακρής, Coach Ευάλωτων Ομάδων Εγχειρημάτων ΚΑΛΟ
Δέσποινα Σιφνιάδου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Αθανασία Μπουτζώτη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Αναστασία Γεωργίου, Οικονομολόγος Σύμβουλος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Λίνα Κιόρογλου, Εκπαιδευτικός, Καθηγήτρια Αγγλικών
Χρύσα Γρηγορίου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Προσαρμογή Μορφοποιήσεων, Πίνακες και Εικόνες, Διορθώσεις: Παναγιώτης Κοσκερίδης, Επιστήμων Πληροφορικής, Απόφοιτος Ιατρικής ΔΠΘ
Φιλολογική Επιμέλεια, Διορθώσεις:
Αφροδίτη Βεργίδου, Εκπαιδευτικός, Μεταφράστρια
Επιστημονική Επιμέλεια, Προσαρμογή στην Ελληνική Πραγματικότητα, Εποπτεία, Έλεγχος, Τελικές Διορθώσεις:
Άννα Τριχοπούλου, Δρ Κοινωνιολόγος,
Πόπη Σουρμαΐδου, Πολιτική Επιστήμων
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Φωτογραφίες από διακρατικές συναντήσεις
των εταίρων του έργου ProfiTrain
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ΒΔΓΕ
Βασικές Αρχές

Προσέγγιση
Επιχειρήσεων

Προσέγγιση
Εργαζομένων

Ανάπτυξη
Εκπαιδευτικού
Προγάμματος

Υλοποίηση
Κατάρτισης ΒΔΓΕ

Ολοκλήρωση και
Αξιολόγηση

•Ορισμός και εκπαιδευτική κατανόηση
•Λόγοι για μια κατάρτιση ΒΔΓΕ
•Ομάδα-στόχος
•ΒΔΓΕ -προδιαγραφές και οφέλη

Ενότητα 1
1

•Ανάλυση αγοράς και περιφερειακή δικτύωση
•Επικοινωνία και συνεργασία με εκπροσώπους της
επιχείρησης
•Μέθοδοι πειθούς των ενδιαφερόμενων μερών
• Υπογραφή σύμβασης

Επικοινωνία & πρόσβαση σε ατομική /ομαδική βάση
•Επιθεώρηση του χώρου εργασίας
• Αρχές προσέγγισης των εργαζομένων
•Ρόλος και δραστηριότητες του εκπαιδευτή

•Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης
•Ανάγκες και μαθησιακά ενδιαφέροντα
•Στόχοι κατάρτισης, περιεχόμενο και μορφές
•Ευκαιρίες μάθησης για άτομα με χαμηλά προσόντα

•Προκλήσεις για τους εκπαιδευτές
• Παράγοντες επιτυχίας της κατάρτισης ΒΔΓΕ
• Μεταφορά γνώσεων και τεκμηρίωση επιτυχίας
• Διδακτικές πτυχές της εγκαθιδρυμένης μάθησης

•Ορισμός και μοντέλα
• Προοπτικές αξιολόγησης: εργαζόμενος/η,
εργοδότης/τρια, εκπαιδευτή/τρια
• Αξιολόγηση διαμορφωτική και εκ των προτέρων
• Σχέδιο αξιολόγησης και πιστοποίησης

Ενότητα 2

Ενότητα 3

Ενότητα 4

Ενότητα 5

Ενότητα 6
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Εισαγωγή στο Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας
Rosemarie Klein

«Οι αλλαγές και η αύξηση στις απαιτήσεις των δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τις οικονομικές, δημογραφικές και τεχνολογικές εξελίξεις, καθιστούν πιο σημαντική από ποτέ την ύπαρξη σύγχρονων συστημάτων
εκπαίδευσης ενηλίκων στα Κράτη Μέλη. Όλοι οι ενήλικες, ανεξάρτητα
από το επίπεδο εκπαίδευσης ή τα προσόντα τους, χρειάζονται ευκαιρίες
και κίνητρα ώστε να συνεχίσουν τη διά βίου μάθηση, είτε για να διατηρήσουν την απασχολησιμότητά τους, για μεγαλύτερη συμμετοχή στην
ψηφιακή μας κοινωνία, είτε για την προσωπική τους ικανοποίηση».
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2018, 4)

Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία – εμβέλεια της εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους εργαζόμενους
Στα έργο PROFI-TRAIN αναπτύξαμε μια καινοτόμο έννοια επαγγελματική επάρκειας για
τις Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία – ΒΔΓΕ. Η έννοια αυτή βασίζεται στην έρευνα και
στην εμπειρία από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Την τελευταία δεκαετία, οι Βασικές Δεξιότητες έχουν προσελκύσει ευρύ πολιτικό – σε εθνικό και τοπικό επίπεδο – και δημόσιο
ενδιαφέρον. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η κατάρτιση στις βασικές δεξιότητες αποτελεί
μια από τις απαντήσεις σχετικά με την εξασφάλιση ότι στο σύγχρονο ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους η ευκαιρία να αναβαθμίσουν και να
αναπτύξουν τις διά βίου δεξιότητές τους – στην εργασία και στην καθημερινή ζωή. Για
τον λόγο αυτόν, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση είναι πολύ σημαντικές και επίσης
πρέπει να έχουν σε αυτές πρόσβαση όσοι δεν συμμετέχουν εύκολα στην κατάρτιση και
εκπαίδευση.
Η προσέγγιση PROFI-TRAIN απευθύνεται σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ώστε να ενισχύσει τη συμμετοχή των εργαζομένων στην κατάρτιση για τις Βασικές Δεξιότητες για
την Εργασία. Η κατάρτιση ΒΔΓΕ των εργαζομένων λαμβάνει χώρα στην επιχείρηση, στον
9
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χώρο της εργασίας. Για να διατηρηθεί το επαγγελματικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να
υπάρχουν επαγγελματίες ειδικευμένοι εκπαιδευτές και επιχειρήσεις που παρέχουν ευέλικτη κατάρτιση, που να είναι ικανοί και καλά προετοιμασμένοι να εργαστούν εκτός αίθουσας, να εντοπίζουν και να δίνουν κίνητρα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους και να υλοποιούν την κατάρτιση εντός της επιχείρησης.

Η κατάρτιση ΒΔΓΕ χρειάζεται επαγγελματίες εκπαιδευτές
Η κατάρτιση ΒΔΓΕ λαμβάνει χώρα στην επιχείρηση, ως μάθηση που βασίζεται στην εργασία. Για τους περισσότερους καθηγητές, εκπαιδευτές ή επαγγελματίες εκπαιδευτικού
προσανατολισμού, αποτελεί μια εντελώς νέα πρόκληση το να προσεγγίσουν επιχειρήσεις,
να δημιουργήσουν προσφορές βασικών δεξιοτήτων για την εργασία και να υλοποιήσουν
τις εκπαιδεύσεις εντός της επιχείρησης. H αποστολή τους είναι να βελτιώσουν τις βασικές
ικανότητες των εργαζομένων, οι οποίες έρχονται στο επίκεντρο, εξαιτίας των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων στα εργασιακά καθήκοντα και στον χώρο εργασίας. Για τον λόγο
αυτόν, πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Ουσιαστική προϋπόθεση για μαθησιακές προσφορές υψηλής ποιότητας αποτελεί η επαγγελματική επάρκεια των επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και η ευρύτερη και συνεχής επιμόρφωση και
η εκπαίδευση και σε άλλα πεδία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.

Σκοπός του Εγχειριδίου και κοινό-στόχος
Η προσέγγιση της Επαγγελματική επάρκειας PROFI-TRAIN στοχεύει στη διεύρυνση της
γνώσης για την κατάρτιση ΒΔΓΕ και για Coaching με μια ευρύτερη κατανόηση. Πρόκειται
για κατάρτιση σε ετερογενείς μαθησιακές ομάδες, για εξατομικευμένες μεθόδους και κατάλληλες μορφές κατάρτισης, για αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας και του αποτελέσματος. Παρ’ όλα αυτά, περιλαμβάνει και το άνοιγμα νέων επιλογών, την επικοινωνία, την επαφή με άλλες επιχειρήσεις και το κέρδος που αποκομίζουν από τη μάθηση
τόσο ο εργοδότης όσο και οι εργαζόμενοι/ες. Μια επιπλέον λειτουργία, αλλά και ρόλος
της έννοιας αυτής, εστιάζεται στον εντοπισμό των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των επιχειρήσεων, καθώς και στον προσδιορισμό των ιδιαίτερων αναγκών στην ανάπτυξη των
ικανοτήτων των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους. Και τέλος, -καθώς οι ΒΔΓΕ
γίνεται εντός της επιχείρησης- απαιτείται επικοινωνία και διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων της επιχείρησης με του υπεύθυνου της κατάρτισης ΒΔΓΕ.
Το βιβλίο αυτό είναι ένα εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτές, καθηγητές, coaches, συμβούλους, αλλά και υπεύθυνους έργου και άλλα άτομα-κλειδιά στην
παροχή εκπαίδευσης, που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ΒΔΓΕ, που θέλουν να
μάθουν για την κατάρτιση ΒΔΓΕ ή/και που θέλουν να παρέχουν οι ίδιοι κατάρτιση ΒΔΓΕ.
10
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Στο εγχειρίδιο θα βρείτε τις βασικές γνώσεις και την εμπειρία σχετικά με τις ΒΔΓΕ σε
διαφορετικές ενότητες. Το εγχειρίδιο θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης ΒΔΓΕ, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Με τον
τρόπο αυτόν, το εγχειρίδιο επικεντρώνεται στην «έξοδο από τις παραδοσιακές σχολές»,
στην υλοποίηση και στην οργάνωση της μάθησης στον χώρο εργασίας.
Το βασικό ερώτημα για το οποίο θα βρείτε απαντήσεις στο εγχειρίδιο αυτό είναι:
Τι πρέπει να κατανοήσουν, να γνωρίζουν, να μάθουν οι εκπαιδευτές, οι
coaches, οι σύμβουλοι, οι υπεύθυνοι έργου και άλλα άτομα-κλειδιά, σχετικά με την υλοποίηση κατάρτισης ΒΔΓΕ εντός της επιχείρησης/στον
χώρο εργασίας;

Η δομή του εγχειριδίου
Το εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας PROFI-TRAIN χωρίζεται σε 6 ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή, με την παρουσίαση του περιεχομένου της ενότητας.
Υπάρχουν πληροφορίες που βασίζονται στη γνώση και συνδέονται με παραδείγματα από
την εμπειρία και τη σωστή πρακτική, από τους συνεργάτες του PROFI-TRAIN. Σε αρκετά
σημεία, όπου θα δείτε το σκίτσο μιας κουκουβάγιας, θα υπάρχουν ερωτήματα, ώστε να
αναστοχαστείτε επάνω σε όσα διαβάσατε. Στο τέλος του εγχειριδίου, υπάρχουν παραδείγματα, όπως λίστες με συμβουλές, μεθόδους και άλλα βοηθήματα. Και σε περίπτωση
που θέλετε να εμβαθύνετε σε διάφορα σημεία, παρέχουμε ενδεικτική βιβλιογραφία.
Όπως θα διαπιστώσετε, η ανάπτυξη μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ διαφέρει αρκετά από τον γνωστό σχεδιασμό μιας διδακτικής-μεθοδικής επιμόρφωσης ή από την εργασία στο πλαίσιο
ενός σαφώς καθορισμένου προγράμματος σπουδών. Η κατάρτιση ΒΔΓΕ ακολουθεί την
έννοια της εγκαθιδρυμένης μάθησης! Θα μάθετε πώς να προσεγγίζετε επιχειρήσεις, να
επικοινωνείτε με τους εργαζόμενους, να εντοπίζετε αλλαγές στον χώρο εργασίας, καθώς
και τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων σχετικά με τη μάθηση. Επιπλέον,
θα βρείτε προσεγγίσεις και εμπειρία σχετικά με τα διδακτικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της κατάρτισης ΒΔΓΕ στον χώρο εργασίας. Τέλος, θα διαβάσετε για την αναγκαιότητα του οφέλους της μάθησης και την ανάγκη να ενσωματωθεί η μετάδοση της μάθησης στη διδακτική έννοια.
Το εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας είναι δομημένο σύμφωνα με το Μοντέλο-ΔιαδικασίαςPROFI-TRAIN (βλ. γράφημα). Μετά από την Ενότητα βασικών γνώσεων για τις ΒΔΓΕ,
καθεμία από τις επόμενες Ενότητες ασχολείται με ένα από τα στάδια της διαδικασίας,
όπως τα χαρακτηριστικά της μάθησης και τις κατευθυντήριες αρχές.
11
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Τα στάδια της διαδικασίας δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούνται σύμφωνα με ένα αυστηρό πρόγραμμα. Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα ευέλικτο σύστημα. Ανάλογα με
την εξέλιξη του διαλόγου με μια επιχείρηση, τα αναφερόμενα βήματα μπορεί να είναι
περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά και η ακολουθία τους μπορεί να διαφέρει. Επίσης, οι
λειτουργίες και οι ευθύνες των δραστηριοτήτων στην Διαδικασία-Σταδίων μπορούν να
συντονίζονται από διάφορους ειδικούς ή να τα αναλάβει ένα άτομο.

Μια καινοτόμα προσέγγιση στην επαγγελματική επάρκεια
Η προσέγγισή μας για την επαγγελματική επάρκεια στις ΒΔΓΕ προκύπτει από την ανάπτυξη της έννοιας της συνεχούς εκπαίδευσης, για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες που
παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ΒΔΓΕ. Κυρίαρχο ρόλο έχουν οι εκπαιδευτές, αλλά
και αυτοί που ανοίγουν πόρτες, ο ειδικός που διεξάγει την ανάλυση αναγκών και όσοι
συμμετέχουν στη διαχείριση της διαδικασίας. Οι συνεργάτες του έργου PROFI-TRAIN μελέτησαν προσεκτικά τον σχεδιασμό αυτού του εγχειριδίου αυτοδιδασκαλίας - όσον αφορά
τη δομή και το περιεχόμενο. Αυτό που κατά την άποψή μας θεωρείται καινοτόμο, θα
παρουσιαστεί συνοπτικά και ελπίζουμε ότι θα κινήσει την περιέργειά σας, ως αναγνωστών.
Όπως φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα, η εφαρμογή των σταδίων της διαδικασίας ΒΔΓΕ
που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια. Ο λόγος
είναι ότι αυτά τα ιδανικά-τυπικά βήματα δράσης περιλαμβάνουν τον συνδυασμό της συσσωρευμένης εμπειρίας, της θεωρητικής γνώσης και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η πρόθεσή μας είναι να εφαρμοστεί με συνέπεια η ίδια η αρχή της συνεχόμενης
μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Επιπλέον, έχει δοθεί περισσότερη έμφαση στην επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτών ΒΔΓΕ, επειδή αποτελεί κρίσιμο σημείο για την υλοποίηση ενός τέτοιου απαιτητικού
έργου για επαγγελματίες εκπαιδευτές, όπως είναι η εγκαθιδρυμένη εκπαίδευση των εργαζομένων στον μεταβαλλόμενο χώρο εργασίας. Η προσέγγισή μας είναι επίσης καινοτόμος, επειδή περιγράφει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις ενέργειες των συμμετεχόντων στα στάδια της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση
στους εκπαιδευτές. Ακόμη, είναι καινοτόμος και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε υπογραμμίσει τις προκλήσεις της κατάρτισης ΒΔΓΕ, αλλά και τις ευκαιρίες συμμετοχής σε
νέες εμπειρίες στην εκπαίδευση ενηλίκων, σε διάφορες τοποθεσίες.
Το εγχειρίδιό μας βρίσκεται πλέον σε δοκιμαστική φάση και ανυπομονούμε να λάβουμε
τη σχετική ανατροφοδότηση.

12
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Eνότητα 1 | Βασικές Αρχές των ΒΔΓΕ

ΒΔΓΕ

Βασικές
Αρχές

•Ορισμός και εκπαιδευτική κατανόηση
•Λόγοι για μια κατάρτιση ΒΔΓΕ
•Ομάδα-στόχος
•ΒΔΓΕ -προδιαγραφές και οφέλη

•Ανάλυση αγοράς και περιφερειακή δικτύωση
•Επικοινωνία και συνεργασία με εκπροσώπους
Προσέγγιση της επιχείρησης
Επιχειρήσεω •Μέθοδοι πειθούς των ενδιαφερόμενων μερών
ν
• Υπογραφή σύμβασης
•Επικοινωνία & πρόσβαση σε ατομική /ομαδική
βάση
•Επιθεώρηση του χώρου εργασίας
Προσέγγιση • Αρχές προσέγγισης των εργαζομένων
Εργαζομένων •Ρόλος και δραστηριότητες του εκπαιδευτή

•Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης
•Ανάγκες και μαθησιακά ενδιαφέροντα
Σχεδιασμός •Στόχοι κατάρτισης, περιεχόμενο και μορφές
Εκπαιδευτικού •Ευκαιρίες μάθησης για άτομα με χαμηλά
Προγράμματο προσόντα
ς

Υλοποίηση
Κατάρτισης
ΒΔΓΕ

•Προκλήσεις για τους εκπαιδευτές
• Παράγοντες επιτυχίας της κατάρτισης ΒΔΓΕ
• Μεταφορά γνώσεων και τεκμηρίωση επιτυχίας
• Διδακτικές πτυχές της εγκαθιδρυμένης μάθησης

•Ορισμός και μοντέλα
• Προοπτικές αξιολόγησης: εργαζόμενος/η,
Ολοκλήρωση εργοδότης/τρια, εκπαιδευτής/τρια
• Αξιολόγηση διαμορφωτική και εκ των προτέρων
&
Αξιολόγηση • Σχέδιο αξιολόγησης και πιστοποίησης

Συγγραφείς:
Rosemarie Klein και
Gerhard Reutter
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Εισαγωγή
Η επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών στις βασικές δεξιότητες για την εργασία
(WBSS-Work Based Basic Skills Training - Βασικές Δεξιότητες Για την Εργασία-ΒΔΓΕ)
είναι μια προσφορά μάθησης για τους εργαζόμενους, η οποία πραγματοποιείται κυρίως
στον χώρο εργασίας. Η βασική εκπαίδευση για τους ενήλικες, καθώς και η μάθηση με
βάση την εργασία δεν είναι ένα νέο θέμα από μόνη της. Οι πολιτικοί, οι ερευνητές και
οι εκπαιδευτές ενηλίκων μελετούν πιο εντατικά αυτά τα θέματα ήδη την περασμένη δεκαετία. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, αν και σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουμε πολλές εμπειρίες στην κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων
για ενήλικες, καθώς και στην ανάπτυξη των προσόντων των στελεχών εκπαίδευσης σε
αυτή τη θεματική. Έτσι, οι ΒΔΓΕ εξακολουθεί να είναι ένας σχετικά νέος τομέας δραστηριότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής και περαιτέρω εκπαίδευσης διά βίου. Όταν κάτι είναι σχετικά νέο, είναι λογικό να παρουσιαστεί
και να επεξηγηθεί αναλυτικότερα.
Αφού μελετήσετε αυτήν την ενότητα θα μάθετε περισσότερα για τις ΒΔΓΕ, καθώς θα
παρέχεται ένας ορισμός για να διευκρινιστεί ο όρος και θα επισημανθεί ότι βασίζεται στην
κατανόηση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα, από όπου προέρχεται η συζήτηση των βασικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την
εργασία και τον χώρο εργασίας. Επίσης θα υπάρξουν κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τις
αλλαγές στην κοινωνία και την εργασία, οι οποίες δείχνουν την απαίτηση για την εφαρμογή της μεθόδου. Φυσικά, θα βρείτε κάποιες εκτιμήσεις σχετικά με την ομάδα-στόχο
για την κατάρτιση ΒΔΓΕ. Και τέλος, θα βρείτε την ενδελεχή ανάλυση σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΒΔΓΕ.


Τι είναι οι ΒΔΓΕ;



Γιατί μιλάμε για ΒΔΓΕ;



Ποιος είναι στόχος όταν ασχολούμαστε με ΒΔΓΕ;



Τι συγκεκριμένο εξυπηρετεί η κατάρτιση ΒΔΓΕ;

15
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1.1 ΒΔΓΕ - Περί τίνος πρόκειται;
 Κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή 

1.1.1 Ένας πρώτος ορισμός
Οι βασικές δεξιότητες με βάση την εργασία -ΒΔΓΕ- αφορούν αυτό που τουλάχιστον χρειάζεται να ξέρουν οι άνθρωποι για να συμμετέχουν επιτυχώς στον κόσμο της εργασίας. Με
βάση αυτό, το πρώτο μέρος του ορισμού μας είναι:
Η κατάρτιση στις βασικές δεξιοτητες για την εργασία είναι μια προσφορά
επιμόρφωσης για εργαζόμενους των οποίων οι βασικές δεξιότητες δεν
επαρκούν πλέον για την κάλυψη των απαιτήσεων ενός επαγγέλματος.
Η κατάρτιση στις βασικές δεξιοτητες για την εργασία δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης, ειδικά για όσους έχουν χαμηλά τυπικά προσόντα.
Οι θέσεις εργασίας έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Υπήρχαν οι λεγόμενοι χώροι εργασίας χαμηλής ειδίκευσης, όπου τα άτομα χωρίς
τυπικά προσόντα μπορούσαν να απασχολούνται ως εργαζόμενοι/ες χαμηλής και ανειδίκευτης εργασίας. Εν τω μεταξύ, αυτές οι θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης έχουν
γίνει όλο και πιο εκλεπτυσμένες. Οι εργαζόμενοι/ες που ανταπεξήλθαν καλά για περισσότερα από 10, 20 ή 30 χρόνια στον χώρο εργασίας τους, πρέπει να συνεχίσουν την
εκπαίδευσή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.
Παράδειγμα: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο τομέας της γηριατρικής φροντίδας θεωρήθηκε ότι είναι «χαμηλής-ειδίκευσης εργασία». Ωστόσο, όποιος εξετάζει τις δεξιότητες που
χρειάζονται οι βοηθοί γηριατρικής φροντίδας, δεν θα μπορεί να μιλά πλέον για χαμηλής
ειδίκευσης εργασία, καθώς θα δει πόσο πιο απαιτητικά καθήκοντα έχουν αναλάβει για τα
ποικίλα επίπεδα δράσης.
Ως εκ τούτου, η ένταξη προγράμματος ΒΔΓΕ καθίσταται αναγκαία, διότι οι απαιτήσεις για
τους χώρους εργασίας αλλάζουν συνεχώς. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι γενικές
βασικές δεξιότητες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτό. Το «Σπίτι» των Βασικών
Δεξιοτήτων προτείνει η ανάπτυξη σε αυτές τις θεμελιώδεις ικανότητες να συμβαδίζει
με την αντιμετώπιση των καταστάσεων της καθημερινής ζωής. Όπως διαβάζετε παρακάτω, θα δείτε ότι ακριβώς σε αυτούς τους τομείς μπορούν να προσδιοριστούν και οι
αλλαγές στον χώρο εργασίας.
16
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Εικόνα 1: Το «Σπίτι» των Βασικών Δεξιοτήτων


Σε μια κοινωνία υπηρεσιών, η ομιλία διαδραματίζει έναν αυξητικά σημαντικό ρόλο,
τόσο ο προφορικός λόγος, π.χ., στην επικοινωνία πελατών, όσο και ο γραπτός λόγος, π.χ., για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.



Απαιτούνται μαθηματικές ικανότητες, π.χ. στη χρήση λογισμικού διασφάλισης της
ποιότητας.



Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της αυξανόμενης ψηφιοποίησης του κόσμου εργασίας, η
προϋπόθεση γνώσης πληροφορικής είναι ακόμα βασική, αλλά δεν είναι πλέον αρκετή
να διαβεβαιώσει την επαρκή γνώση χειρισμού του διαδικτύου ή να εξασφαλίσει τη
γνώση χρήσης του Word και του Excel. Αντιθέτως, η ασφαλής χρήση των περιβαλλόντων πληροφορικής και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που βασίζεται στην
τεχνολογία είναι ουσιαστικής σημασίας.



Η ύπαρξη γνώσεων για την υγεία διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο, ιδίως
ο χειρισμός του ψυχολογικού στρες.
17
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Οι χρηματοοικονομικές δεξιότητες διαδραματίζουν ρόλο στην ανάγνωση και την κατανόηση της εκκαθάρισης αποδοχών κάποιου ή στην αντιμετώπιση των χρηματικών
συναλλαγών στην ταμειακή μηχανή.



Απαιτούνται κοινωνικές δεξιότητες κατά την επικοινωνία με τους πελάτες ή την αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους.

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Από την επαγγελματική σας εμπειρία ως μέντορας, εκπαιδευτής, σύμβουλος, υπεύθυνος για προγραμματισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πώς
αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες/ουσες/πελάτες τις αλλαγές στις κοινωνικές και εργασιακές απαιτήσεις;
Τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι νέες ή υψηλότερες απαιτήσεις στο σχεδιασμό,
τη διδασκαλία, τη συμβουλευτική;
Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι «πυλώνες» της Βασικής Εκπαίδευσης στις ΒΔΓΕ δεν
απασχολούν την εκάστοτε επιχείρηση με τη μορφή μαθημάτων ή εξειδικευμένων σπουδών. H κατάρτιση στις ΒΔΓΕ ενσωματώνει διάφορους τομείς ικανότητας, όπως αυτούς
που περιγράφονται στους «πυλώνες» της βασικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, αυτά διδάσκονται, αφομοιώνονται και εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας.
Οι τομείς μάθησης για την κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων με βάση την
εργασία προέρχονται από τις «πραγματικές» απαιτήσεις εργασίας σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας.
Ο τόπος μάθησης-κατάρτισης των ΒΔΓΕ είναι η επιχείρηση, η εκπαίδευση-επιμόρφωση λαμβάνει χώρα στην επιχείρηση.
Ως εκ τούτου, οι ΒΔΓΕ δεν αποτελούν ένα πεδίο μάθησης στην επιχείρηση, αλλά οι τομείς
της μάθησης προέρχονται από τις πραγματικές απαιτήσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει να
εξετάσουμε τις θέσεις εργασίας ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό μπορεί να γίνει
κατά τη διάρκεια παρατήρησης στον χώρο εργασίας ή με την αξιολόγηση των περιγραφών των εργαζομένων σχετικά με το τι κάνουν. Δίνεται προσοχή σε αυτό που λειτουργεί
καλά και αυτό που χαρακτηρίζεται δύσκολο. Με τον τρόπο αυτό, προκύπτουν ανάγκες
και ενδιαφέροντα για επιπλέον κατάρτιση, από τα οποία μπορεί κανείς να αντλήσει πεδία
μάθησης.
18
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Δεδομένου ότι πρόκειται για πραγματικές απαιτήσεις εργασίας, κανένας προγραμματισμός κατάρτισης ΒΔΓΕ δεν είναι ίδιος. Κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή και κάθε θέση
εργασίας συνεπάγεται ατομικές προκλήσεις για τον αντίστοιχο εργαζόμενο.

Η κατάρτιση ΒΔΓΕ είναι ειδικά σχεδιασμένη μαζί και για κάθε επιχείρηση
ξεχωριστά. Αποτελεί πρωτοποριακή σύλληψη ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Η κατάρτιση ΒΔΓΕ είναι πάντα προσανατολισμένη στις ανάγκες και εξατομικευμένη

1.1.2 Μια παιδαγωγική κατανόηση των ΒΔΓΕ
Στις βασικές παιδαγωγικές αρχές στην επιστήμη της εκπαίδευσης ενηλίκων, εννοούμε
τις θεωρίες, τις εμπειρίες, τις πεποιθήσεις, την αντίληψη του ανθρώπου – εν ολίγοις,
την επαγγελματική στάση με την οποία λειτουργούμε. Η κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων
αποτελεί μέρος μιας συνεπούς εκπαιδευτικής θεωρίας και αντιπροσωπεύει μια εκπαιδευτική έννοια που περιλαμβάνει περιεκτικούς εκπαιδευτικούς στόχους όπως η κατάρτιση, η συμμετοχή, η ευκαιρία ενίσχυσης των άτυπων προσόντων, η αυτονομία και η
κατανόηση του σεβασμού της ταυτότητας. Η βασική εκπαίδευση συμβάλλει στην
-

ανάπτυξη της προσωπικότητας
κοινωνική συμπεριφορά και συμμετοχή στην κοινωνία
εξασφάλιση της επαγγελματικής ιδιότητας
Η κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων αποτελεί μέρος της ιδέας της διά βίου
μάθησης.

Η κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων μπορεί να νοηθεί ως μια διά βίου εκπαιδευτική διαδικασία. Αν ναι, τότε είναι μια θεμελιωδώς διαρκής εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, η
κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων δεν στοχεύει στον «πολυκαταρτισμένο, τέλειο» μαθητή,
αλλά στην ανάπτυξη και την αλλαγή μέσω της μάθησης. Αυτό καθιστά δυνατή την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε ενότητες σύντομης διάρκειας, για παράδειγμα,
10 ή 15 ωρών.
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Η κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων έχει διαφωτιστικό και απελευθερωτικό
χαρακτήρα
Η κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων είναι κάτι περισσότερο από τη διδασκαλία ή την εκπαίδευση επαγγελματικών δεξιοτήτων ή ικανοτήτων. Η κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων, όπως και κάθε μορφή εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι πολυδύναμη και στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Περιλαμβάνει επίσης τη γνώση που είναι απαραίτητη για τον προσανατολισμό στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας και στην επιχείρηση, προκειμένου να κατανοηθεί και να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή συμμετοχή. Αφορά στην ένταξη και την αποφυγή του αποκλεισμού. Συνεπώς, η κατάρτιση
βασικών δεξιοτήτων έχει διαφωτιστικό και απελευθερωτικό ρόλο.

1.1.3 Οι ΒΔΓΕ ακολουθούν την προσέγγιση της εγκαθιδρυμένης μάθησης
Οι ΒΔΓΕ βασίζονται στην προσέγγιση της εγκαθιδρυμένης μάθησης. Η θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης προϋποθέτει ότι η γνώση δεν μπορεί να μεταφερθεί από το ένα
άτομο στο άλλο αφού βασίζεται στην επιδίωξη να ερευνηθεί αυτό που κάνει τη διαφορά.
Αντίθετα, κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν οι καταστάσεις δράσης στον χώρο εργασίας,
στις οποίες η μάθηση είναι ενσωματωμένη. Το σημείο εκκίνησης και αναφοράς για τη
μάθηση είναι πάντα πρακτικές καταστάσεις εφαρμογής των ΒΔΓΕ. Με βάση αυτές τις
καταστάσεις εφαρμογής, εντοπίζονται οι ειδικές ικανότητες που χρειάζεται ο εργαζόμενος
για την καλύτερη διαχείριση της εργασιακής διαδικασίας. Δηλαδή, η μάθηση είναι ενσωματωμένη στα ποικίλα συμπεριέχοντα πλαίσια της εργασιακής διαδικασίας. Το πραγματικό μαθησιακό περιβάλλον καθιστά δυνατή την εργασία σε ρεαλιστικά προβλήματα και
αυθεντικές καταστάσεις. Αυτό εξασφαλίζει ότι το πλαίσιο της εφαρμογής καθίσταται σαφές στους εκπαιδευόμενους και ότι η εφαρμογή εκτός της συγκεκριμένης μαθησιακής
κατάστασης είναι επιτυχής. Η εγκαθιδρυμένη μάθηση έχει ως στόχο να καταστήσει
δυνατή τη μάθηση, στην οποία η γνώση δεν αποκτάται μόνο σε μια κατάσταση και σε
ένα συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο, αλλά μπορεί επίσης να σχετίζεται με νέα προβλήματα.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγκαθιδρυμένη μάθηση ως διδακτική αρχή, συμβάλλουν οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης που λειτουργούν και ως ερευνητές-περιγραφείς
(descriptors). Κατά την καταγραφή των ειδικών απαιτήσεων ενός χώρου εργασίας, καθώς και κατά τον καθορισμό της αναγκαιότητας υλοποίησης προγράμματος ΒΔΓΕ, οι περιγραφείς αντιπροσωπεύουν ένα είδος πλέγματος με τη βοήθεια του οποίου πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις και απαιτήσεις μπορούν να αποδοθούν σε μία συγκεκριμένη κατάσταση δράσης. Οι περιγραφείς βοηθούν συγκεκριμένα στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
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Μόλις εντοπιστεί μια κατάσταση που χρήζει ενίσχυσης, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται
στο επίκεντρο της κατάρτισης ΒΔΓΕ, μπορεί να κληθεί ο περιγραφέας να βρει παραδείγματα, χαρακτηριστικά και πηγές.
Το Ευρωπαϊκό Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών γραπτής, προφορικής επικοινωνίας, μαθηματικών, ψηφιακής ικανότητας και κριτικής σκέψης στον χώρο εργασίας, το οποίο αναπτύχθηκε ως μέρος του έργου lit.voc, είναι επίσης χρήσιμο. Βασίζεται σε αναλύσεις επαγγελματικών απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό, εξετάστηκαν τυπικές δραστηριότητες
στις επιχειρήσεις, περιγράφηκαν τομείς δραστηριότητας και βασικές ικανότητες. Το Ευρωπαϊκό Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχεται σε διάφορες γλώσσες. Η αγγλική έκδοση μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο:http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/project-result-content/d7731d2f-b702-4733-b39574e4d82c653e/CORE_CURRICULUM_EU_PREFINAL_EN%20_2013.pdf

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Κατά την εξέταση των εκπαιδευτικών εμπειριών σας σε επιχειρήσεις ή στα
προγράμματα κατάρτισης όπου ήσασταν εκπαιδευτής: Πού βλέπετε αναφορές σε σημαντικούς στρατηγικούς στόχους, όπως η «συμμετοχή», η «αυτονομία», η «χειραφέτηση», ο «διαφωτισμός» ή η «ένταξη»;

1.1.4 Το πεδίο εφαρμογής περιεχομένου ΒΔΓΕ
Έχει ασφαλώς ήδη καταστεί σαφές: δεν υπάρχει διαπιστωμένο πεδίο περιεχομένου των
ΒΔΓΕ. Τα αντίστοιχα μαθησιακά αντικείμενα αναπτύσσονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα
εταιρικά και εργασιακά πλαίσια-ανάγκες. Τα μαθησιακά αντικείμενα στην κατάρτιση των
ΒΔΓΕ προέρχονται πάντα από τις απαιτήσεις δράσης στον χώρο εργασίας, οι οποίες με τη
σειρά τους υπόκεινται σε συνεχείς διαδικασίες αλλαγής. Οι ΒΔΓΕ έχει ως στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις οριζόντιες δεξιότητες τους και να εξασφαλίσουν και να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα και τις ικανότητές τους, ώστε να είναι σε
θέση να αντιμετωπίσουν με ευελιξία τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στις εργασιακές συνθήκες.
Με βάση αυτούς τους στόχους, ο όρος κατάρτιση στις ΒΔΓΕ γίνεται πιο απτός. Κάποιος
που είναι σε θέση να εργαστεί και να καταστεί καταρτισμένος, ο οποίος είναι επίσης σε
θέση να αντιμετωπίσει με ευελιξία τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, χρειάζεται μια δέσμη
βασικών δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να κατανεμηθούν σε διάφορες κύριες κατηγο21
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ρίες. Βασικές είναι οι προφορικές και γραπτές γνώσεις της μητρικής γλώσσας, η αριθμητική ικανότητα υπολογισμού και η ικανότητα διαχείρισης ψηφιακών- πληροφοριακών
συστημάτων. Βασικές γνώσεις στα αγγλικά (χώρες όπου η μητρική γλώσσα δεν είναι
αγγλικά), οι ικανότητες στον τομέα υγείας ή οι βασικές χρηματοοικονομικές δεξιότητες
μπορούν επίσης να θεωρηθούν ότι ανήκουν σε αυτό το πεδίο εφαρμογής. Σε όλους τους
τομείς, η ανάπτυξη της επικοινωνίας σε διαπροσωπικό επίπεδο καθώς και οι κοινωνικές
δεξιότητες (κατανόηση λεκτικών και εξωλεκτικών σημάτων επικοινωνίας, ενσυναίσθηση,
προσαρμογή συμπεριφοράς) θεωρούνται επίσης η βασική κατηγορία.
Στο έργο PROFI-TRAIN, αποφασίστηκε το πλαίσιο περιεχομένου των ΒΔΓΕ που ακολουθεί. Το περιεχόμενο αυτό αποφασίστηκε για δύο λόγους: ο πρώτος είναι οι ανάγκες
βασικών δεξιοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν από την ανάλυση αναγκών σε πολλές επιχειρήσεις, ενώ ο δεύτερος είναι ότι αυτό αντιστοιχεί στις βασικές δεξιότητες όπως αυτές
διατυπώνονται στα σχετικά ευρωπαϊκά έγγραφα (Cedefop, 2004, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2006).
... προφορική επικοινωνία (με πελάτες, συναδέλφους, επόπτες)
... γραπτή επικοινωνία (που ασχολείται με τα συστήματα καταγραφής)
... μαθηματικές ικανότητες (υπολογισμός, υπολογισμός ζημιών, αγορά,
διαχείριση χρόνου)
... ψηφιακές αρμοδιότητες Ψεπάρκεια χρήσης του διαδικτύου, χειρισμός νέων
τεχνολογιών στο χώρο εργασίας)
... προφορικές και γραπτές βασικές ικανότητες στα αγγλικά (εστίαση στην εργασία)
... βασικές ικανότητες υγείας (εργονομία, διατροφή, άγχος/χαλάρωση, εθισμός, υγιεινή)
... βασικές χρηματοοικονομικές ικανότητες (αντιμετώπιση χρημάτων, διαχείριση οφειλών)
... μαθησιακές ικανότητες (τρόποι μάθησης, στρατηγικές μάθησης)
... οριζόντιες δεξιότητες (διαπροσωπικές και κοινωνικές ικανότητες, όπως η συνεργα-

σία και η ικανότητα στην επίλυση συγκρούσεων, κριτική σκέψη και δράση, διαπολιτισμικές ικανότητες, αυτο-οργάνωση, σεβασμός σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, αντίληψη
και συμμετοχή στην οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης)

Αυτά τα μαθησιακά περιεχόμενα γίνονται στη συνέχεια συγκεκριμένα, προσαρμοσμένα
στα εκάστοτε εργασιακά πλαίσια.
22
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Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις για την ανάγνωση και τη γραφή αλλάζουν ως αποτέλεσμα
της εισαγωγής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και οι εργαζόμενοι/ες έρχονται αντιμέτωποι με συστήματα καταγραφής. Τα νέα μέσα αποτελούν μέρος των διαδικασιών εργασίας και πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Σε πολλούς τομείς δραστηριότητας, ιδίως σε εκείνους με διεθνή προσανατολισμό, η άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας είναι μία από τις στοιχειώδεις βασικές δεξιότητες, ακόμη και για τους εργαζόμενους σε θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης.
Η ολοκληρωμένη ιδέα των βασικών προσόντων μπορεί να αναφέρεται στον τρόπο με τον
οποίο οι ομάδες συνεργάζονται ή επικοινωνούν με τους πελάτες, αλλά και στην αυτοαντίληψη του ίδιου του ατόμου για τον εαυτό του. Για παράδειγμα, η γλωσσική ικανότητα
σε σχέση με το ίδιο το άτομο, σημαίνει την ικανότητα αυτο-εκπροσώπησης των ικανοτήτων του, των κινήτρων του, των δικών του συμφερόντων σε διαφορετικά εργασιακά
πλαίσια.
 Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ο ρόλος του εθνικού θεσμικού πλαισίου για το
περιεχόμενο των ΒΔΓΕ. Για παράδειγμα, στην Ελβετία, σύμφωνα με το νόμο περί
εκπαίδευσης ενηλίκων, οι βασικές δεξιότητες στα αγγλικά, οι γνώσεις υγείας και
οι χρηματοοικονομικές ικανότητες δεν ανήκουν στις ΒΔΓΕ. Ωστόσο, αυτά τα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν όταν συνδυάζονται με προφορικό και γραπτό
λόγο ή με βασικές ψηφιακές ή μαθηματικές δεξιότητες.
 Η κατάρτιση ΒΔΓΕ δεν έχει μαθήματα με θέμα, όπως «Βασικά Αγγλικά» ως επιχειρηματική προσφορά. Προσδιορίζει τις απαιτήσεις στο χώρο εργασίας και σχεδιάζει εκπαιδευτικές ενότητες προσανατολισμένες στις απαιτήσεις αυτές. Για παράδειγμα, «Αγγλικά που σχετίζονται με το χώρο εργασίας στη διαχείριση αεροσκαφών».
Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Φανταστείτε την ακόλουθη κατάσταση: Είστε πελάτης σε ένα φυτώριο και
θέλετε να ξέρετε πού να βρείτε τα μικρά φυτά με το λευκό άνθος...
Ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται από έναν εργαζόμενο του
φυτωρίου, ώστε να σας βοηθήσει;

1.1.5 Η κατάρτιση ΒΔΓΕ ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία
Σε αντίθεση με ένα μάθημα που προσφέρεται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, η κατάρτιση
βασικών δεξιοτήτων σχετικά με την εργασία είναι ένα επιχειρησιακό έργο και διαδικασία.
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Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις δεν απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
για να ζητήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασικών δεξιοτήτων για τους υπαλλήλους
τους. Για την προσέγγιση και την προσέλκυση επιχειρήσεων απαιτείται ευαισθητοποίηση
των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, ενημέρωση και ανίχνευση των πιθανών αναγκών.
Η πόρτα πρέπει να ανοίξει πρώτα και πρέπει να παραμείνει ανοικτή. (βλέπε ενότητα 2 και
3)
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, η διαδικασία ΒΔΓΕ περιλαμβάνει:


προσέγγιση και προσέλκυση επιχειρήσεων και εργοδοτών



ανάλυση των απαιτήσεων στο χώρο εργασίας και εκτίμηση αναγκών για κατάρτιση ΒΔΓΕ



συμφωνία για κατάλληλη προσφορά κατάρτισης ΒΔΓΕ



αξιολόγηση και προσέλκυση εργαζομένων



ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης εκπαίδευσης στις ΒΔΓΕ



υλοποίηση της εκπαίδευσης στην επιχείρηση



παροχή στήριξης για τη διασφάλιση της μαθησιακής μεταφοράς σε εργασιακές
δραστηριότητες



αξιολόγηση των ωφελειών της εκπαίδευσης



ολοκλήρωση της διαδικασίας με συζήτηση με τον εργοδότη και, ει δυνατόν, προγραμματισμός της παρακολούθησης.

Εικόνα 2: Διαδικασία ΒΔΓΕ
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Σημείωση: Αυτό δεν είναι ένα στατικό μοντέλο διαδικασίας. Ανάλογα με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, η ακολουθία αυτών των βημάτων ποικίλλει. Για παράδειγμα: το χρονοδιάγραμμα της προσέγγισης και της επιλογής των εργαζομένων καθώς και το ζήτημα
της ενεργού συμμετοχής τους στην ανάλυση των αναγκών θα εξαρτηθεί από την εταιρική οργανωσιακή κουλτούρα. Οι πιο συμμετοχικές επιχειρήσεις θα εξετάσουν τις απόψεις των εργαζομένων σε πρώιμο στάδιο και θα τις συμπεριλάβουν στη σύλληψη. Άλλες επιχειρήσεις θα τείνουν να είναι περισσότερο προσανατολισμένες στις οδηγίες.

Το έργο GO στην Ελβετία ασχολήθηκε επίσης με
το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα κατάλληλο
διδακτικό μοντέλο που πληροί τις απαιτήσεις για
την εφαρμογή των βασικών δεξιοτήτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Το μοντέλο GO περιγράφει τη διαδικασία προώθησης των βασικών
δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις σε πέντε στάδια.

Εικόνα 3: GO-μοντέλο της διαδικασίας- βήματα

1.1.6 Βασικές λειτουργίες στη διαδικασία κατάρτισης στις ΒΔΓΕ
Η διαδικασία κατάρτισης στις ΒΔΓΕ περιλαμβάνει διάφορες βασικές λειτουργίες. Η προσέγγιση PROFI-TRAIN περιγράφει τις ακόλουθες τέσσερις λειτουργίες κλειδιά :

Λειτουργία 1: Άνοιγμα πόρτας
Λειτουργία 2: Ανάλυση απαιτήσεων
Λειτουργία 3: Εφαρμογή εκπαίδευσης
Λειτουργία 4: Παρακολούθηση διεργασιών
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Εικόνα 4: Λειτουργίες στη διαδικασία κατάρτισης ΒΔΓΕ
Λειτουργία 1: Άνοιγμα Πόρτας. Όποιος/α αναλαμβάνει αυτή τη λειτουργία, καθιερώνει την αρχική επαφή-προσέγγιση με την επιχείρηση και εξασφαλίζει ότι μια συζήτηση
έχει συμφωνηθεί και λαμβάνει χώρα. Μέρος αυτού του ρόλου είναι η προετοιμασία και η
διεξαγωγή μιας πρώτης συνάντησης με έναν εκπρόσωπο της επιχείρησης. Ο σκοπός της
συζήτησης είναι να δείξει ποια πλεονεκτήματα μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση μια
προώθηση των βασικών δεξιοτήτων των εργαζομένων χαμηλών προσόντων. Στόχος της
συζήτησης είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του εκπροσώπου της επιχείρησης, να το
διατηρήσει ή να εμβαθύνει και να διαμορφώσει τη γέφυρα σε μια συζήτηση βασισμένη
στις ανάγκες.
Λειτουργία 2: Ανάλυση απαιτήσεων. Όποιος/α εκτελεί αυτή τη λειτουργία αναλύει τις
τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις εργασίας για τους εργαζόμενους της επιχείρησης
και τις συσχετίζει με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Ο/Η υπεύθυνος/η
αυτής της λειτουργίας καθορίζει τις (βασικές) εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων
και τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Λειτουργία 3: Εφαρμογή εκπαίδευσης. Όποιοι/ες αναλαμβάνουν αυτήν τη λειτουργία
είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό της κατάρτισης με βάση τις απαιτήσεις, την έρευνα
αναγκών, τους στόχους και το συμφωνημένο πλαίσιο με την επιχείρηση. Τα άτομα
αυτά είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εργασιακής διαδικασίας μάθησης και ανάπτυξης ικανοτήτων.
Λειτουργία 4: Παρακολούθηση διεργασιών. Τα άτομα που αναλαμβάνουν αυτήν
τη λειτουργία εξασφαλίζουν μια χωρίς τριβή και ανεμπόδιστη πορεία της διαδικασίας κατάρτισης ΒΔΓΕ. Διατηρούν επαφή με τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης και διασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις εργασίας, ότι έχει προηγηθεί ανάλυση
αναγκών και ο ορισμός των εκπαιδευτικών στόχων. Εξασφαλίζουν επίσης ότι έχει διαμορφωθεί ένα συνεκτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ότι πραγματοποιείται η κατάλληλη
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κατάρτιση ΒΔΓΕ, ότι αναπτύσσονται και παρακολουθούνται μέθοδοι διασφάλισης της μαθησιακής μεταφοράς, ότι αξιολογούνται τα αποτελέσματα και τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ πραγματοποιούν την τελική συνέντευξη με τον εκπρόσωπο της
επιχείρησης. Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει επίσης διευκρινίσεις για τα ζητήματα χρηματοδότησης και τη σύναψη σύμβασης.
Σημείωση: Στην πρακτική εφαρμογή των ΒΔΓΕ, δεν ισχύει η περίπτωση ότι κάθε μία
από αυτές τις τέσσερις λειτουργίες χρειάζεται ένα άτομο για την εφαρμογή τους. Συχνή
πρακτική είναι ότι δύο έως το μέγιστο τρία πρόσωπα μοιράζονται τα καθήκοντα αυτά.

Παραδείγματα:
Ένας/Μια σύμβουλος εκπαίδευσης/σύμβουλος διαχείρισης/σύμβουλος οργάνωσης αναλαμβάνει τη λειτουργία ανοίγματος πόρτας και τη λειτουργία της παρακολούθησης της
διαδικασίας, ένας εκπαιδευτής ΒΔΓΕ αναλαμβάνει τις λειτουργίες της ανάλυσης αναγκών
και την εφαρμογή της εκπαίδευσης.
Η διεύθυνση ενός εκπαιδευτικού φορέα αναλαμβάνει τη λειτουργία ανοίγματος πόρτας
και το τυπικό μέρος της υποστήριξης της διαδικασίας, ένας εκπαιδευτής ΒΔΓΕ αναλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών, την εφαρμογή της εκπαίδευσης και άλλες δευτερεύουσες
λειτουργίες της παρακολούθησης της διαδικασίας.
Ένας/Μια εκπρόσωπος από ένα εταιρικό δίκτυο, μια εμπορική ένωση, μια συνδικαλιστική
οργάνωση αναλαμβάνει τη λειτουργία ανοίγματος πόρτας, ένας/μια σύμβουλος την ανάλυση των απαιτήσεων και ένας/μια εκπαιδευτής ΒΔΓΕ, την εφαρμογή της εκπαίδευσης
και την παρακολούθηση της διαδικασίας.

1.1.7 Προσεγγίσεις δράσης στη διαδικασία ΒΔΓΕ
Οι επαγγελματικές δεξιότητες στη διαδικασία ΒΔΓΕ απαιτούν διαφορετικές ικανότητες και
στάσεις, όπως δυνατότητα πειθούς, λήψης συνέντευξης, ανάλυσης, ενσυναίσθησης και
αλλαγή προοπτικής, διδακτικές-μεθοδολογικές δεξιότητες και πολλά άλλα. Η διαδικασία
ΒΔΓΕ χρειάζεται φορείς και άτομα που είναι σε θέση και πρόθυμοι να δραστηριοποιηθούν
στην επιχείρηση και στη φιλοσοφία του συστήματος. Στο πρόγραμμα PROFI-TRAIN
χρησιμοποιούνται δύο προσεγγίσεις:
o

Η προσέγγιση ενός σχεδίου μάθησης-διδασκαλίας ενηλίκων, το οποίο καλύπτει τις
ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησης στην εστιασμένη μάθηση ανάλογα με
τις αιτίες εκπαίδευσης που προέκυψαν (βλ. υπο-ενότητα 1.5 σε αυτήν την ενότητα)
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o

Η προσέγγιση της καθοδήγησης/συμβουλευτικής, η οποία τοποθετεί τη διαδικασία
ΒΔΓΕ ως διαλογική διαδικασία και εξασφαλίζει την πληρότητα και την ποιότητα της
διαδικασίας.

Η Προσέγγιση της δράσης «καθοδήγηση ως διαλογική διαδικασία»: Στη διαδικασία ΒΔΓΕ,
απαιτείται υψηλός βαθμός ευαισθησίας και ικανότητας για την κατανόηση της οπτικής
της επιχείρησης, της επικοινωνιακής δομής και της εταιρικής κουλτούρας, καθώς και των
προσδοκιών της επωφελούς μάθησης. Η κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων μέσα στις επιχειρήσεις, χρειάζεται οργανωτικές δεξιότητες διαβούλευσης, διότι το ισχύον σύστημα
πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έχει να κάνει με ιεραρχικές σχέσεις, πολιτιστικές συνθήκες,
άτυπη γνώση και είναι σημαντικό να εξεταστεί η επιρροή τους στη διαδικασία ΒΔΓΕ ή να
διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο ενθαρρυντική επιρροή. Αυτό περιλαμβάνει:


Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη πρέπει να λάβουν θέση. Δεν θα πρέπει να σταθούν
μόνο πίσω από τη διαδικασία ΒΔΓΕ, αλλά και να την υποστηρίξουν ενεργά.



Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει επίσης να εμπιστευτούν και στο πλαίσιο
του ρόλου τους, να υποστηρίξουν τη διαδικασία ΒΔΓΕ.



Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται και, εάν είναι απαραίτητο, να εξουσιοδοτούνται να υποστηρίξουν σε επίπεδο τμήματος και ομάδας και
να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους. Η συμπερίληψη των ανωτέρων ως υπευθύνων μεταβίβασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου
ΒΔΓΕ στην επιχείρηση.



Η επιχείρηση χρειάζεται μια λειτουργική διαχείριση του έργου που επιβλέπει και
συντονίζει το έργο ΒΔΓΕ εσωτερικά μαζί με τον εκπαιδευτή ή/και τον επόπτη της
διαδικασίας.



Πρέπει να συμμετέχουν ενεργά οι εργαζόμενοι/ες με τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους.



Οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το προσωπικό που συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα ΒΔΓΕ πρέπει να ενημερώνονται.

Επιπλέον, η αύξηση των ικανοτήτων μεταξύ των εργαζομένων με την έννοια των «περισσότερων και καλύτερων δεξιοτήτων», οι οποίες προωθήθηκαν από την κατάρτιση
ΒΔΓΕ, πρέπει να προστεθούν στην αύξηση των «πιο τολμηρών» ικανοτήτων. Αυτό μπορεί
να απειλήσει ιεραρχικά πρότυπα (Rossmann, 2011) σε ομάδες και τμήματα και σε συνήθεις συνεργασίες στο εργασιακό περιβάλλον. Ειδικά, η επιτυχής μεταφορά μάθησης μπορεί να προκαλέσει δράσεις-αντιδράσεις.
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Κατανοούμε την συμβουλευτική δράση στο έργο PROFI-TRAIN ως διαλογική διαδικασία.
Και τι σημαίνει αυτό;
Ο διάλογος στον επαγγελματικό σχεδιασμό της διαδικασίας ΒΔΓΕ περιγράφει τον σχεδιασμό και τον διάλογο διαπραγμάτευσης μεταξύ των διαφόρων σχετικών παραγόντων της επιχείρησης. Ο διάλογος βασίζεται
στην παροχή και λήψη πληροφοριών και στην αμοιβαία συμμετοχή στις
επιθυμητές εξελίξεις.
Ως εκ τούτου, ο διάλογος επιθυμεί να διασφαλίσει σημαντικό βαθμό διαφάνειας μεταξύ των συμμετεχόντων και να επιτρέψει τη συμμετοχή και
την κοινή ευθύνη στην επιδίωξη περισσότερων και καλύτερων δεξιοτήτων.
Ο διάλογος είναι μια ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι αυτό που δημιουργείται στη διαδικασία
ΒΔΓΕ θα καλυφθεί και θα προωθηθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους. Ο διάλογος απαιτεί καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και μετριοπάθεια σε καταστάσεις λήψης αποφάσεων στις οποίες υπολογίζονται διαφορετικές προοπτικές (Behlke, 2012)
Διαδικασία εδώ σημαίνει να κρατηθεί μια σταθερά προσανατολισμένη
στο στόχο συζήτηση σχετικά με ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΒΔΓΕ.
Η διαδικασία δείχνει έγκαιρα τις εξελίξεις, δείχνει πού υπάρχουν εμπόδια στο δρόμο, πού η περαιτέρω υποστήριξη ή μια διόρθωση είναι κατάλληλη.
Κατά τη διαδικασία, υπάρχει συνήθως μία πληθώρα απρόβλεπτων επιτυχιών, εμποδίων
και παγίδων. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν αρκεί να έχουμε μια καλή συζήτηση στην αρχή
του σχεδιασμού και μία μετά το πέρας της διαδικασίας ΒΔΓΕ. Στα ζωντανά συστήματα
όπως μια επιχείρηση, υπάρχουν δυναμικές. Μια ματιά στη διαδικασία κάνει τη δυναμική
διαφανή και ελέγξιμη.
Η καθοδήγηση ως διαλογική διαδικασία είναι μια προσέγγιση στην οποία οι εσωτερικοί
και εξωτερικοί παράγοντες, με τις διαφορετικές εμπειρίες και προοπτικές τους, επιδιώκουν την αμοιβαία κατανόηση με στόχο τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας που επιτρέπει την επίτευξη κοινών στόχων και αποσαφηνίζει τα συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη των στόχων.
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Ο διάλογος λειτουργεί καλά όταν ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας έχει την ακόλουθη
στάση:
-

Προθυμία για αλλαγή προοπτικής
Ειλικρινής επικοινωνία
Αξιοπιστία στη γνώση της μάθησης, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την εκπαίδευση
Κατανόηση και ακρίβεια στη γλώσσα που χρησιμοποιείται
Σεβασμός των αντιλήψεων και των απόψεων των εκπροσώπων των επιχειρήσεων
Ετοιμότητα για ακρόαση και κατανόηση
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή ερωτημάτων κατά τη συζήτηση
Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό
Φανταστείτε ότι είστε αυτός που εργάζεται σε αυτούς τους τομείς και αρωτηθείτε σχετικά με τη διαδικασίας και τις προσεγγίσεις δράσης:
Σε ποιο μέρος της διαδικασίες και των προσεγγίσεων αισθάνεστε καλά
προετοιμασμένοι;
Σε ποιο μέρος θα χρειαζόσασταν ή θα θέλατε να επεκτείνετε την ικανότητά
σας;

1.2 Γιατί μιλάμε για βασικές δεξιότητες που βασίζονται στην εργασία;
1.2.1 Οι απαιτήσεις εργασίας έχουν αλλάξει
Οι απαιτήσεις των εργαζομένων έχουν αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Παλαιότερα, μια επαγγελματική εκπαίδευση με καλά θεμέλια αποτελούσε εγγύηση για
την απασχολησιμότητα και δεν χρειαζόταν να εμπλουτιστεί με διαρκή περαιτέρω εκπαίδευση. Η επαγγελματική εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί ζωτικό θεμέλιο, αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσόντα προκειμένου να μπορέσει ο εργαζόμενος να κτίσει πάνω
σε αυτό το θεμέλιο. Η ανάγκη για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση επηρεάζει όλες
τις ομάδες εργαζομένων, αλλά αποτελεί ανάγκη πάνω απ' όλα για εκείνους που δεν έχουν
τα γερά θεμέλια της επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σπουδών, δηλαδή τους λεγόμενους
κατόχους θέσεων εργασίας χαμηλής ειδίκευσης ή χαμηλής αμειβόμενης εργασίας.
Οι διεθνείς μελέτες PIAAC (Διεθνές Πρόγραμμα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων
και ικανοτήτων των ενηλίκων) έχουν δείξει ότι οι ικανότητες χειρισμού της γλώσσας
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και οι αριθμητικές ικανότητες απαιτούνται συχνά για την αποτελεσματική εξεύρεση εργασίας, ενώ ακολουθεί η δυνατότητα μάθησης. Oι ψηφιακές δεξιότητες ήταν λιγότερο
ενδεδειγμένες τη στιγμή που έγινε η έρευνα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει επιταχύνει την καθημερινή και επαγγελματική ζωή και αλλάζει σημαντικά τις διαδικασίες εργασίας στις επιχειρήσεις.
Ο βαθμός στον οποίο η ανάγνωση, η γραφή, και η επίλυση προβλημάτων μπορούν να
βελτιωθούν, εξαρτάται επίσης από την οργάνωση εργασίας. Αποτελεσματικές μέθοδοι
εργασίας, όπως η ομαδική εργασία, η αυτονομία, η διακριτικότητα, το μέντορινγκ, η εναλλαγή θέσεων εργασίας και η εφαρμογή νέων μορφών μάθησης, αυξάνουν την υποστήριξη της κατάκτησης των θέσεων εργασίας και οδηγούν σε αύξηση των δεξιοτήτων
(ΟΟΣΑ 2016 και ΟΟΣΑ 2016α).
Η αυξημένη σημασία της μάθησης στην ενήλικη ζωή αντικατοπτρίζεται επίσης σε διάφορες λευκές βίβλους και κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, οι οποίες θέτουν
τη διά βίου μάθηση ως υψηλή προτεραιότητα στις πολιτικές εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (βλέπε ELGPN, 2015).

1.2.2 ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) διά βίου;
Το γεγονός ότι αυτό το πρόγραμμα έχει φτάσει και στους εργαζόμενους μπορεί να φανεί
στη συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Στη Γερμανία, περίπου το 50% των ενηλίκων το 2016 έλαβε μέρος σε ένα ή περισσότερα προγράμματα
συνεχιζόμενης κατάρτισης (Bilger et al., 2018).
Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση ως απαίτηση στην ενήλικη ζωή είναι ιδιαίτερα σημαντική για
τις ομάδες εργαζομένων που θέλουμε να προσεγγίσουμε με τις ΒΔΓΕ που αντιπροσωπεύουν την ομάδα εκείνων που υπο-εκπροσωπούνται στην παροχή ΕΕΚ εδώ και δεκαετίες. Για την ομάδα αυτή, η διά βίου μάθηση σε οργανισμούς συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
και κατάρτισης (Rosenbladt, Bilger, 2008, σ. 138), είναι μια εκπαίδευση που προσφέρει
στο άτομο ένα πλεονέκτημα τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ανάπτυξη. Τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη διά βίου μάθηση αυτής της ομάδας είναι ποικίλα
και πολύπλοκα.
Ακόμη και αν τα εμπόδια για την περαιτέρω εκπαίδευση βασίζονται κυρίως σε διαρθρωτικούς λόγους, τουτέστιν οι ευκαιρίες για τη συμμετοχή των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης
δεν δίνονται πραγματικά: Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις αιτίες που υπάρχουν μεταξύ
των ίδιων των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση.
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1.2.3 Άρνηση για περαιτέρω εκπαίδευση για τους εργαζόμενους με χαμηλά
προσόντα;
Οι ερωτηθέντες χωρίς επαγγελματικά προσόντα δεν συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, διότι:


δεν βλέπουν κανένα όφελος σε αυτό (30,7%),



οι υποχρεώσεις τους/ο περιορισμένος χρόνος τους δεν το επιτρέπουν (28,9%),



στερούνται πληροφόρησης ή αντίστοιχων προσφορών (24,9%).

Το κόστος διαδραματίζει μόνο περιθωριακό ρόλο. Μόνο το 12,7% αναφέρει το υψηλό
κόστος ως δικαιολογία για την αποχή τους από την περαιτέρω εκπαίδευση (Schiersmann,
2006, σ. 48 ff)
Μέχρι σήμερα, υπάρχει έλλειψη ποιοτικών μελετών που θα μπορούσαν να παρέχουν πιο
ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το τι βρίσκεται πίσω από την έλλειψη προσδοκιών, την
έλλειψη χρόνου ή ανεπαρκείς πληροφορίες ή ακατάλληλες εκπαιδευτικές προσφορές.
Ένα πράγμα, ωστόσο, φαίνεται βέβαιο:
«Η μονοδιάστατη προσπάθεια να τεκμηριωθεί μια γενική εκπαιδευτική
απόσταση, δεν εξηγεί τίποτα, απαλλάσσει στην καλύτερη περίπτωση
τους υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, επειδή αποδίδει την
ευθύνη για τη μη συμμετοχή στα άτομα». (Reutter, 2015, σ. 31)

1.2.4 Άνθρωποι που απομακρύνονται από την εκπαιδευτική διαδικασία ή εκπαίδευση που είναι απόμακρη για τους ανθρώπους;
Εκ πρώτης όψεως, το σημείο εκκίνησης φαίνεται σχετικά σαφές: Οι χαμηλής ειδίκευσης
εργαζόμενοι/ες συμμετείχαν πολύ κάτω από το μέσο όρο στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση αλλά εδώ μια δεύτερη ματιά είναι απαραίτητη. Τα πιο γνωστά ερευνητικά προγράμματα, όπως το AES (Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων), καλύπτουν ουσιαστικά μόνο
τη συμμετοχή σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης, όπως το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων ή το κέντρο κατάρτισης του επιμελητηρίου. Ως εκ τούτου, το συμπέρασμα θα πρέπει να είναι:
Η συμμετοχή των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης στην τυπική
παίδευση είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο.

εκ-
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Οι εργαζόμενοι/ες με χαμηλά προσόντα θεωρούν ότι η μάθηση σε τυπικά
πλαίσια είναι λιγότερο κατάλληλη για αυτούς.
Μόνο το 8% των χαμηλά ειδικευμένων αναφέρουν την τυπική μάθηση ως την προτεινόμενη μορφή εκπαίδευσης. Είναι σαφές ότι περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν τη
μάθηση στη διαδικασία της εργασίας ως το κατάλληλο πλαίσιο μάθησης (Baethge &
Baehtge-Kinsky, 2004). Αν μαθαίνουν πραγματικά πολλά στη διαδικασία της εργασίας,
δεν γνωρίζουμε. Σχετικά εμπειρικά ευρήματα δεν είναι διαθέσιμα. Αντιθέτως, φαίνεται
ότι τα προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης είναι απομακρυσμένα από αυτές τις ομάδεςστόχους.
Σχετικά με αυτό, υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς φορείς. Αν θέλουν να προσεγγίσουν αυτές τις ομάδες εργαζομένων, πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις κατάλληλες έννοιες ΒΔΓΕ και πρέπει να συνεργαστούν με τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.
Ωστόσο, είναι αδιαμφισβήτητο ότι αυτές οι ομάδες εργαζομένων παρεμποδίζονται από
την πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης.

Οι χαμηλής ειδίκευσης εργαζόμενοι/ες εξακολουθούν να μην βρίσκονται
στο επίκεντρο της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι ομάδες εργαζομένων χαμηλών προσόντων δεν ήταν καθόλου ή ήταν μόνο οριακά στο επίκεντρο της πολιτικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης.
Αυτή η άποψη αλλάζει αυτήν την περίοδο αλλά η αλλαγή αυτή δεν είναι μια έκφραση
της αλλαγής των ηθικών προτύπων μεταξύ των διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού στις
επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα της δημογραφικής αλλαγής είναι κάτι το οποίο αναγκάζει
όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
Διάφορα προγράμματα υποστήριξης – σε εθνικό και επίπεδο ΕΕ – ανταποκρίθηκαν στην
ανάπτυξη και προσπαθούν να δημιουργήσουν συστήματα κινήτρων που θα πρέπει να
συμβάλλουν στην αύξηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση των χαμηλής ειδίκευσης
εργαζομένων.

33

Funded by the European Union

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό
Κατά την εξέταση των εκπαιδευτικών εμπειριών σας σε επιχειρήσεις ή σε
εκπαιδευτικά προγράμματα, σκεφτείτε:
Τι γνωρίζετε για τις απαιτήσεις προσόντων και τα τυπικά προσόντα των
συμμετεχόντων σας;
Σε ποια προγράμματα/ τμήματα ήταν η ομάδα των εργαζομένων με χαμηλά προσόντα στο επίκεντρο;

1.3 Ομάδες-στόχοι για τις ΒΔΓΕ
1.3.1 Ποιες είναι
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η προσφορά βασικής εκπαίδευσης δεξιοτήτων για την εργασία απευθύνεται στο λεγόμενο εργατικό δυναμικό χαμηλής ειδίκευσης, το οποίο αναφέρεται επίσης ως εργατικό δυναμικό με ανεπάρκεια βασικών δεξιοτήτων, ελλείμματα
βασικών δεξιοτήτων ή εργατικό δυναμικό με έλλειμμα αλφαβητισμού ή αριθμητικής
(Department for Business, Innovation & Skills, 2016, Germany). Πρόκειται για ομάδες
ανθρώπων που συχνά αναπολούν την κρίσιμη σχολική σταδιοδρομία, ενώ συχνά δεν
έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτές οι ομάδες-στόχοι περιλαμβάνουν συχνά μετανάστες εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων μεταναστών πρώιμης γενιάς, των οποίων οι επικοινωνιακές βασικές δεξιότητες που βασίζονται στην εργασία δεν
επαρκούν ή δεν επαρκούν πλέον για την κάλυψη των απαιτήσεων εργασίας.
Η εστίαση στον στόχο αυτό είναι πιθανή. Σε ορισμένες χώρες, η εστίαση αυτή παρέχει
επίσης οικονομική στήριξη για την κατάρτιση στις ΒΔΓΕ και εντάσσεται στις προτεραιότητες των χωρών για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Σε αυτό το σημείο κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε κάποιες σχετικές αναφορές.




Δεν έχουν όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες χαμηλής ειδίκευσης ανάγκες εκπαίδευσης
στις βασικές δεξιότητες.
Οι ανάγκες εκπαίδευσης βασικών δεξιοτήτων μπορούν επίσης να βρεθούν μεταξύ
των ειδικευμένων εργαζόμενων.
Από την άποψη των επιχειρήσεων, δεν έχει σημασία αν ένας/μια εργαζόμενος/η
ανήκει στην ομάδα των χαμηλής ειδίκευσης ή όχι. Το ερώτημα για την επιχείρηση
είναι σε ποιο βαθμό οι βασικές δεξιότητες συμβάλλουν στην επίλυση των λειτουργικών προκλήσεων μέσω της προσανατολισμένης στις ανάγκες και της χρήσιμης
συνεχούς εκπαίδευσης.
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Για την ομάδα-στόχο των εργαζομένων με χαμηλά προσόντα, δεν υπάρχει ενιαίος έγκυρος ορισμός στην ΕΕ ή σε μεμονωμένες χώρες – για παράδειγμα στη Γερμανία.
Γερμανία:
Ο SGB III (Κώδικας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέρος ΙΙΙ) υποθέτει ότι τα άτομα χωρίς
επαγγελματικά προσόντα συγκαταλέγονται μεταξύ των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση,
αλλά και εκείνων των ατόμων που έχουν επίσημα επαγγελματικά προσόντα, αλλά έχουν
εργαστεί για περισσότερα από τέσσερα χρόνια σε ανειδίκευτη ή ημι-ειδικευμένη θέση
εργασίας. Οι ερευνητές της αγοράς εργασίας ορίζουν με άλλες εμφάσεις: «Οι θέσεις εργασίας ή τα άτομα των οποίων η εργασία ανήκει στον τομέα της απλής εργασίας είναι
ανειδίκευτοι και ημι-ειδικευμένοι/ες εργαζόμενοι/ες, καθώς και οι εργαζόμενοι/ες ή δημόσιοι υπάλληλοι που ασκούν δραστηριότητες που δεν απαιτούν επαγγελματική εκπαίδευση. Για λόγους απλότητας, αυτά αναφέρονται παρακάτω ως «χαμηλής ειδίκευσης»...»
(Bellmann & Stegmaier, 2007, σ. 11)
Ευρωπαϊκή Ένωση:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση την ορίζει διαφορετικά: στους χαμηλής ειδίκευσης περιλαμβάνονται
εκείνοι που έχουν μόνο ένα πιστοποιητικό/απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
οι οποίοι δεν έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα.
Ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Ανάπτυξης Οικονομικής Συνεργασίας), ορίζει τα άτομα χαμηλής
ειδίκευσης ως άτομα που δεν έχουν ούτε ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση ούτε
απολυτήριο λυκείου. Ωστόσο, το κύριο στοιχείο σε αυτούς τους ορισμούς είναι η έλλειψη
επαγγελματικών προσόντων, η οποία είναι προβληματική. Για παράδειγμα, πολλοί που
εργάζονται σήμερα ως χειριστές πληροφορικής ή ως ειδικοί πληροφορικής είναι αυτοδίδακτοι και έχουν αποκτήσει τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στο επάγγελμα τους,
αλλά συχνά δεν έχουν πιστοποιηθεί. Εάν αυτοί οι άνθρωποι γίνουν άνεργοι, ενδέχεται
να εμπίπτουν στην κατηγορία των «χαμηλής ειδίκευσης».
Αλλά ο προσανατολισμός στις απαιτήσεις εργασίας δεν είναι στατικός. Αφενός, οι απαιτήσεις εργασίας για τις λεγόμενες απλές θέσεις εργασίας έχουν γίνει όλο και πιο απαιτητικές τα τελευταία χρόνια (Bosch 2014, σ. 24), για παράδειγμα, το έργο των βοηθών
στη φροντίδα των ηλικιωμένων ή των συνοδών ατόμων με άνοια. Στον τομέα των χαμηλών μισθών (2/3 του μέσου μισθού), ο οποίος στην καθημερινή ζωή είναι κατανοητό ότι
είναι ο τομέας της χαμηλής ειδίκευσης, το 75% των χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν
αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Συμπέρασμα: Τα ελλείποντα επαγγελματικά
προσόντα αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανεργίας και οδηγούν στη διατήρηση της
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ανεργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ακόμη και τα επαγγελματικά προσόντα δεν
παρέχουν καμία εγγύηση για την επαρκή απασχόληση.
Το έργο PROFI-TRAIN αρχίζει από τον ορισμό που αναφέρεται στην αρχή αυτής της
ενότητας:
Τα άτομα που είτε δεν διαθέτουν τυπικά επαγγελματικά προσόντα είτε
διαθέτουν επίσημα προσόντα αλλά έχουν απασχοληθεί σε χώρους χαμηλής ή ανειδίκευτης εργασίας για περισσότερα από τέσσερα έτη ταξινομούνται ως χαμηλής ειδίκευσης. (SGB III,§ 81, παράγραφος 2)

1.3.2 Διαφορετικές καταστάσεις στην ΕΕ
Διευρύνοντας την προοπτική της κατάστασης των χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένων στην
Ευρώπη, καθίσταται σαφές ότι τα σημεία εκκίνησης είναι πολυποίκιλα. Είναι εντυπωσιακό
το γεγονός ότι το ποσοστό των χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένων είναι χαμηλό σε πολλά
νέα κράτη μέλη. Μια εξαίρεση είναι η Μάλτα, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων
σε ηλικία εργασίας δεν έχουν εκπαίδευση πέρα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (αν
και η Μάλτα έχει πλήρη απασχόληση). (βλ. Εικ. 5).

Εικόνα 5: Χαμηλής ειδίκευσης εργαζόμενοι/ες άνδρες και γυναίκες
Πηγή: Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Αυτό ισχύει και στην Πορτογαλία. Το σχετικό ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει
μειωθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, αντανακλώντας το πολύ υψηλότερο πο36
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σοστό των ατόμων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων σε ηλικία 55 ετών και άνω, σε σύγκριση με τους νέους που μόλις ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους. (βλ. Εικ. 6). Η
μείωση ήταν ιδιαίτερα υψηλή για τις γυναίκες, οι οποίες αποτελούσαν την πλειονότητα
των ατόμων με χαμηλές δεξιότητες. Η αναλογία αυτή έχει εν τω μεταξύ αλλάξει σε ορισμένες χώρες μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων.

Εικόνα 6: Χαμηλής ειδίκευσης άνδρες και γυναίκες ανά ηλικιακή ομάδα, 2016
(%) Πηγή: Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

1.4. Τι είναι συγκεκριμένο για τις ΒΔΓΕ;
 Η κατάρτιση ΒΔΓΕ είναι μια υπηρεσία που χρειάζεται
τεκμηρίωση-αιτιολόγηση 
Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε κάποια ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τα τυπικά
χαρακτηριστικά των ΒΔΓΕ. Έχουμε καταλήξει σε αυτά ιδίως μέσω συζητήσεων με εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς οργανισμούς με εμπειρία στην κατάρτιση ΒΔΓΕ.
Σε μια αυτο-παρουσίαση ενός γερμανικού δικτύου εκπαιδευτών ΒΔΓΕ στη Northrhine
Westfalia, υπάρχει η ακόλουθη δήλωση για τις ΒΔΓΕ:
Οι προσφορές μας είναι προσανατολισμένες στη ζήτηση, ατομικές, ακριβείς και εξατομικευμένες. Σχετίζονται με την εργασία σας, λαμβάνουν
χώρα κοντά στο χώρο εργασίας και είναι χρήσιμες για εσάς.
Στην Ελβετία, οι ΒΔΓΕ χαρακτηρίζονται σε ένα φυλλάδιο για τις επιχειρήσεις ως εξής:
37

Funded by the European Union

Βασικές δεξιότητες: εξατομικευμένα μαθήματα απευθείας στον χώρο εργασίας
Η εκπαίδευση με προσανατολισμό στην εργασία είναι σύντομη, εξατομικευμένα μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, της γλώσσας, των καθημερινών μαθηματικών και της χρήσης του ψηφιακού εξοπλισμού της εργασίας σας.
Τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις στο
χώρο εργασίας και είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη μεταφορά των αποκτηθέντων δεξιοτήτων πίσω στο χώρο εργασίας.
Οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί εταίροι αναπτύσσουν ένα εξατομικευμένο μάθημα σύμφωνο με τις απαιτήσεις των χώρων εργασίας και τις μαθησιακές ανάγκες των εργαζομένων. Η καλή συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την επιτυχή
πορεία. (SVEB 2018, Ενημερωτικό Δελτίο Für Betriebe, Ζυρίχη)
ΒΔΓΕ: ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Όποιος πήγε στο σχολείο πριν από 50 χρόνια, είχε βρει διαφορετικά εκπαιδευτικά θέματα
και κανόνες από τις νεότερες γενιές. Η κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων που βασίζονται
στην εργασία λαμβάνει υπόψη τις εκπαιδευτικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των
γενεών, οι οποίες είναι γνωστές ως «εκπαιδευτικές διαφορές μεταξύ των γενεών»
(Mertens, 1988). Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση στις ΒΔΓΕ επιτρέπει σε ομάδες ανθρώπων να καλύψουν αυτά τα κενά στην εκπαίδευση που προκύπτουν λόγω αλλαγών στα
ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών με την πάροδο του χρόνου μεταξύ των γενεών. Έτσι,
για παράδειγμα, η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας εντάχθηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας τη δεκαετία του 1990.
Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση. Οι
πιθανότητες να φοιτήσεις σε ένα καλό σχολείο και να έχεις καλά επαγγελματικά προσόντα στην παιδική ηλικία και την εφηβεία είναι εξαιρετικά διαφορετικές λόγω του περιβάλλοντος. Οι ΒΔΓΕ στοχεύουν επίσης στην εξισορρόπηση των ειδικών εκπαιδευτικών
ελλείψεων και των διαφορετικών ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση με την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στην ενήλικη ζωή (Klein, 2013).
ΒΔΓΕ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
Η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική είναι σημαντικές, αλλά δεν επαρκούν ως βασικές
δεξιότητες για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων της εργασίας. Αλφαβητισμός σημαίνει
κάτι περισσότερο από τον καθαρό αλφαβητισμό. Αλφαβητισμός είναι η ικανότητα και η
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πρακτική των εργαζομένων, να κατανοήσουν και να χρησιμοποιούν έντυπες πληροφορίες στην καθημερινή ζωή στο σπίτι, στην εργασία και στην κοινότητα. Ο αλφαβητισμός
είναι κατανοητός ως «η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο γραπτός λόγος για να συμμετέχει κάποιος στην κοινωνική ζωή, έτσι ώστε το άτομο να επιτύχει τους στόχους του και
να αναπτύξει περαιτέρω τη γνώση και τις δυνατότητές του» (Notter κ.ά., 2006, σ. 11).
Ο αλφαβητισμός, όπως και το ΒΔΓΕ, είναι μια κοινωνική και αναδυόμενη πρακτική. Αυτό
σημαίνει ότι οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν σχετίζονται με την ενεργό
και δημιουργική συμμετοχή των ατόμων σε συγκεκριμένους κόσμους διαβίωσης και εργασίας, στα κοινωνικά συστήματα και στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι άνθρωποι.
Να είναι σε θέση να διαβάσει, να γράψει και να υπολογίσει δεν είναι οι μόνες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και τον κόσμο της εργασίας, ακόμη και στις
ΒΔΓΕ. Περιλαμβάνονται επίσης οι επικοινωνιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη και η ικανότητα ενσυναίσθησης.
Οι τομείς της μάθησης και των ικανοτήτων ΒΔΓΕ απορρέουν πάντα από τις απαιτήσεις
δράσης στον κόσμο της εργασίας. Και επειδή αυτές αλλάζουν συνεχώς, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί τελικό και οριστικό περιεχόμενο βασικών δεξιοτήτων που βασίζονται
στην εργασία.
ΒΔΓΕ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ/ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι απαιτήσεις δράσης είναι διαφορετικές σε κάθε χώρο εργασίας. Δηλαδή, ένα κλειστό
πρόγραμμα σπουδών για ΒΔΓΕ δεν μπορεί να υπάρξει. Οι αλλαγές στις εργασιακές καταστάσεις συχνά έχουν να κάνουν με τις νέες στρατηγικές εξελίξεις στις επιχειρήσεις. Οι
μαθησιακοί στόχοι για τις ΒΔΓΕ αναπτύσσονται πάντα ανάλογα με το εργασιακό περιβάλλον (Klein /Stanik, 2009). Το πιθανό περιεχόμενο που προσδιορίζεται ανωτέρω για
ΒΔΓΕ γίνεται πιο συγκεκριμένο ανάλογα με τις απαιτήσεις των πραγματικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, πρόκειται για τον προσδιορισμό των αναγκών από τις συγκεκριμένες
καταστάσεις που εμφανίζονται στους χώρους εργασίας, από τις ανάγκες και τη δυνατότητα των εργαζομένων να βελτιστοποιήσουν τις εργασιακές τους δραστηριότητες. Το
προαναφερθέν εκπαιδευτικό δίκτυο ΒΔΓΕ στη Βόρεια Ρηνανία-Westfalia επισημαίνει
στην ιστοσελίδα τους:
Οι προσφορές μας δεν είναι από το ράφι. Κάθε φορά προσαρμόζονται στις
ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου.
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ΒΔΓΕ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι ερευνητές πεδίου παραδίδουν σύντομες περιγραφές των καταστάσεων επαγγελματικής δράσης. Είναι σχετικά αφηρημένες έννοιες επειδή αντιπροσωπεύουν έναν τύπο πραγματικής, ειδικής κατάστασης επαγγελματικής δράσης ή καθήκοντος και απαιτήσεων. Τέτοιες ειδικές καταστάσεις ή καθήκοντα, ωστόσο, έχουν κοινά χαρακτηριστικά και απαιτούν παρόμοιους πόρους. Επομένως, μπορούν να συνοψιστούν ως τύποι. Στην Ελβετία,
υπάρχει μια βάση δεδομένων περιγραφής ως μέρος της Go-εργαλειοθήκης, στην οποία
συγκεκριμένα παραδείγματα από διαφορετικά πλαίσια εφαρμογής περιγράφονται με χαρακτηριστικά των αντίστοιχων καταστάσεων εφαρμογής και όπου παρέχεται κατάλογος
με τους σημαντικότερους αναγκαίους και χρήσιμους πόρους. Υπάρχουν περιγραφές για
την εργασία προσανατολισμένη στην προφορική επικοινωνία, ανάγνωση/κατανόηση κειμένου, γραφή, καθημερινά μαθηματικά, ΙCT και συνεργασία/μεθοδολογία εργασίας.
(https://alice.ch/de/informiert-bleiben/publikationen/)
Παρ’ όλο που το ευρωπαϊκό βασικό πρόγραμμα σπουδών για τον αλφαβητισμό στον χώρο
εργασίας δεν αποτελεί διδακτική-μεθοδική κατευθυντήρια γραμμή για την εφαρμογή των
καταρτίσεων ΒΔΓΕ, θεωρούμε ότι αποτελεί στέρεη βάση για να καταστεί δυνατή η μάθηση κατά περίπτωση. Η εστίαση γίνεται στην περιγραφή των τομέων των βασικών απαιτήσεων εκπαίδευσης που απαιτούνται για την υλοποίηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες, φυσικά, προσδιορίζονται μία φορά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/d7731d2f-b702-4733-b39574e4d82c653e/CORE_CURRICULUM_EU_PREFINAL_EN%20_2013.pdf

ΟΙ ΒΔΓΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Ακόμη και αν οι ΒΔΓΕ προσαρμόζονται στις δομές ή τις συνθήκες της επιχείρησης, ο
προσανατολισμός των συμμετεχόντων θεωρείται διδακτική κατευθυντήρια αρχή και το
ερώτημα τι πρέπει να μάθουμε, πώς και γιατί, δεν μπορεί να απαντηθεί μόνο από την
πλευρά της αντίστοιχης επιχείρησης ή τις ειδικές απαιτήσεις στο χώρο εργασίας, αλλά και
από τους ίδιους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
Ο κύριος δέκτης της κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων είναι ο συμμετέχων, στον χώρο
εργασίας αυτός είναι ο εργαζόμενος, εκτός της επιχείρησης είναι το άτομο που αναζητά
εργασία. Οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους αποτελούν κεντρικό σημείο εκκίνησης και
σημείο αναφοράς της κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων – αυτό δεν έρχεται απαραίτητα σε
αντίφαση με τα συμφέροντα επαγγελματικής εκπαίδευσης της επιχείρησης – αλλά δεν
40

Funded by the European Union

είναι απαραίτητα σε αρμονία μεταξύ τους. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους εργαζόμενους και τα άτομα που αναζητούν εργασία, που ανήκουν στις ομάδες-στόχους ανειδίκευτων και ημι-ειδικευμένων και συνεπώς στις ομάδες των εργαζομένων χαμηλών προσόντων, οι οποίοι συνήθως δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης προσωπικού και
ικανοτήτων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «εκπαιδευτικά απομακρυσμένες» (βλ. ανωτέρω). Η κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων εργασίας δεν επικεντρώνεται σε μεμονωμένες
μαθησιακές ελλείψεις, αλλά χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες, συχνά κρυφές ικανότητες ως
σημείο εκκίνησης για τη μάθηση ή αναπτύσσει μαθησιακούς στόχους και μονοπάτια μάθησης, που προκύπτουν από κρίσιμες καταστάσεις απαιτήσεων μαζί με τους εκπαιδευόμενους. Η κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων εργασίας στοχεύει στη μάθηση που αποδεικνύεται χρήσιμη σε πραγματικές καταστάσεις εντός και εκτός εργασίας. (Schwarz, 2015, σ.
29-31).
ΟΙ ΒΔΓΕ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ
Οι ΒΔΓΕ είναι προσανατολισμένες στην εργασία, αλλά δεν περιορίζονται στις ανάγκες
εργασίας. Αν και η μάθηση στο χώρο εργασίας και για το χώρο εργασίας είναι το επίκεντρο της κατάρτισης ΒΔΓΕ, δεν περιορίζεται σε αυτό. Η κατάρτιση ΒΔΓΕ είναι επίσης
εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης, η επαγγελματική και επιχειρησιακή εκπαίδευση είναι πάντα πολυδύναμη και αναφέρεται όχι μόνο στην εργασία αλλά και στην καθημερινή ζωή.
Οι μαθησιακές ανάγκες και τα μαθησιακά ενδιαφέροντα των εργαζομένων περιλαμβάνουν συνήθως πτυχές που υπερβαίνουν τις επιχειρησιακές ανάγκες. Επιπλέον, η αυξημένη σημασία των οριζόντιων δεξιοτήτων καθιστά αδύνατη τη σαφή διάκριση μεταξύ
εργασιακών και καθημερινών σχέσεων.
ΟΙ ΒΔΓΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι/ες χαμηλής ειδίκευσης προτιμούν να μαθαίνουν στη διαδικασία της εργασίας σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μορφή μάθησης, οι ΒΔΓΕ αναφέρονται στη μαθησιακή δυναμική του εργασιακού χώρου και τη συνδέουν με τα μαθησιακά ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Οι Baethge-Kinsky
(2004) έχουν περιγράψει τι συνιστά την υποστήριξη της μάθησης των χώρων εργασίας,
παρέχοντας έτσι μια πληθώρα κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον σχεδιασμό θέσεων εργασίας για τους εργαζόμενους χαμηλών προσόντων στον τομέα της περίθαλψης.
Για την αύξηση της εκμάθησης των χώρων εργασίας σημαίνει:


Επαγγελματική ανάπτυξη και δημιουργία ευκαιριών που επιτρέπουν την απόκτηση
νέων δεξιοτήτων κατά τη διαδικασία της εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για
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αυτό είναι ότι η εκπαίδευση στον χώρο εργασίας νοείται ως θέμα αυτοεπιβεβαίωσης και όχι ως έκφραση ελλειμμάτων.
Ολιστική εκτέλεση εργασιών, δηλαδή, τα καθήκοντα εργασίας δεν προσδιορίζονται λεπτομερώς και κατά την εκτέλεση της εργασίας υπάρχει η δυνατότητα λήψης
ανεξάρτητων αποφάσεων.
Σχεδιασμός εργασιών που απαιτούν συνεργασία με άλλους. Η εντατική επικοινωνία και συνεργασία αυξάνουν αλληλεπιδραστικά τις μαθησιακές δεξιότητες των
εργαζομένων.
Παροχή ευκαιριών συμμετοχής, δηλαδή, να μπορούν να γίνουν πολλοί διακανονισμοί μεταξύ τους και, όταν γίνονται αλλαγές, οι ιδέες των εργαζομένων λαμβάνονται υπ’ όψιν και ενσωματώνονται σε βασικές αποφάσεις.

ΟΙ ΒΔΓΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Οι ΒΔΓΕ στην επιχείρηση ως τόπο μάθησης έχει δύο αποδέκτες: τους εργαζόμενους και
τον οργανισμό - δηλαδή την επιχείρηση και τα άτομα που την εκπροσωπούν. Τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα θεωρήσουν τις
ΒΔΓΕ ως λογική επιλογή μόνο εάν, εκτός από το ατομικό όφελος, μπορεί να αναμένεται
επιχειρησιακό όφελος που θα είναι σαφώς περιγραφόμενο και αναγνωρίσιμο. (Ενότητα
6)

ΟΙ ΒΔΓΕ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δεδομένου ότι πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα και ιδέες πρέπει να ληφθούν υπόψη
στην κατάρτιση ΒΔΓΕ, αξίζει να γνωρίσουμε τις διαφορετικές προοπτικές των συμμετεχόντων και να τις εξετάσουμε στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Το τμήμα ποιότητας μιας επιχείρησης, για παράδειγμα, θέλει οι συμμετέχοντες/ουσες να
συγγράφουν κατανοητά έγγραφα, αλλά ο/η εκπαιδευτής/τρια θέλει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες του/της να μάθουν να συντάσσουν γερμανικά με σωστή γραμματική και ο
ίδιος ο συμμετέχων επιθυμεί να είναι σε θέση να μην ζητήσει πλέον βοήθεια από τους
συναδέλφους του.
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Ο υπεύθυνος της βάρδιας, από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρεται αρχικά να έχει αρκετό
προσωπικό για την ομαλή
λειτουργία των διαδικασιών
εργασίας, παρ’ όλο που ένας/μια εργαζόμενος/η έχει
λάβει μέρος στην εκπαίδευση. Ωστόσο, το τέχνασμα
είναι τώρα, να δημιουργηθούν στόχοι από αυτή τη μικτή κατάσταση και, όσο το
δυνατόν, να διατυπωθούν
εκπαιδευτικά αποτελέσματα
για όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
Εικόνα 7: Διαφορετικές προσδοκίες
(Klein/Reutter/Schwarz 2017)

ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΒΔΓΕ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό τοπίο, τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει μια άποψη
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα, η οποία προσανατολίζεται προς τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και τα προφίλ ικανοτήτων. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός που βασίζεται στα
μαθησιακά αποτελέσματα και τα προφίλ ικανοτήτων των εργαζομένων αντιμετωπίζει με
τον καλύτερο τρόπο την οργάνωση και υλοποίηση της εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν
να επιτευχθούν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα (Klein, 2016).
Η επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων, και όχι συγκεκριμένου περιεχομένου ή αντικειμένου, είναι το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος. Ως εκ
τούτου, τα ερωτήματα-κλειδιά είναι: «Πώς μπορεί να επιτευχθεί να μη φοβούνται οι
εργαζόμενοι/ες την ενασχόληση με νέες τεχνολογίες;» ή «Ποιες δεξιότητες χρειάζονται
οι προσωρινά απασχολούμενοι για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους με τους μελλοντικούς εργοδότες;» Από τέτοιες κοινές ερωτήσεις μπορούν να εξαχθούν συγκεκριμένοι
και για όλους «χρήσιμοι» εκπαιδευτικοί στόχοι, οι οποίοι αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την υλοποίηση της εκπαίδευσης.
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Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΔΓΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι επιχειρήσεις συχνά δεν μπορούν να αποδεσμεύουν το εργατικό δυναμικό τους για
μεγάλο χρονικό διάστημα για την επαγγελματική κατάρτιση. Αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι/ες συχνά δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν μεγάλης διάρκειας μαθήματα. Οι μαθησιακές
τους εμπειρίες συνήθως πηγαίνουν πολλά χρόνια πίσω και συχνά συνδέονται με την αποτυχία και όχι με την επιτυχία. Ως εκ τούτου, προτείνουμε σύντομα μαθήματα, για παράδειγμα 10 συναντήσεις με δίωρες ή τρίωρες συνεδρίες, στις οποίες επιδιώκονται σαφώς καθορισμένοι στόχοι.
Τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι ακόμη και οι σύντομοι κύκλοι κατάρτισης οδηγούν σε
αλλαγές στην εργασιακή δραστηριότητα, δηλαδή επιτυγχάνουν αποτελέσματα.
Η κατάρτιση ΒΔΓΕ πραγματοποιείται κυρίως στον χώρο εργασίας. Οι λόγοι για αυτό
είναι ποικίλοι. Από τη μία πλευρά, είναι ευκολότερο για τους επιχειρηματίες να απελευθερώνουν υπαλλήλους χωρίς διάθεση επιπλέον χρόνου για μετακινήσεις. Από την άλλη
πλευρά, ο τόπος μάθησης επιτρέπει στην εργασία να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις
πραγματικές ανάγκες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και μπορεί ιδανικά να συνδεθεί με τις
στρατηγικές εξελίξεις της επιχείρησης.
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΔΓΕ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Όσον αφορά τις μορφές κατάρτισης ΒΔΓΕ, αυτές σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται από τις
ανάγκες της επιχείρησης και των συμμετεχόντων. Οι ανάγκες είναι συνήθως πολύ συγκεκριμένες και ατομικές, γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο να υπάρξουν μεγαλύτερες ομάδες. Στην πράξη, κυριαρχούν μορφές εκπαίδευσης που αποτελούνται από μικρές ομάδες που δουλεύουν παράλληλα. Έχουν εκφραστεί θετικές γνώμες και για την εξατομικευμένη κατάρτιση ΒΔΓΕ στη Γερμανία, η οποία αρέσει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στις
μικρές επιχειρήσεις και όπου μπορεί να επιτευχθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα
με επιτυχημένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΔΓΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
Το βασικό επίτευγμα της εκπαίδευσης ΒΔΓΕ είναι η μεταφορά όσων έχουν διδαχθεί ως
ικανότητα του εργαζόμενου στην εργασία (Klein, Reutter & Rodenbücher, 2014). Η εφαρμογή γνώσεων απαιτεί μια κουλτούρα ανατροφοδότησης στην επιχείρηση, «η οποία
υποστηρίζει την ανάπτυξη, τον μετασχηματισμό των παλαιών προτύπων και δημιουργεί
χώρο για την αλλαγή της συμπεριφοράς των εργαζομένων. Και μπορεί αυτή η κουλτούρα
ανατροφοδότησης να μην μπορεί να αναπτυχθεί παντού.» (Klein 2012). Τα παραδοσιακά
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ιεραρχικά πρότυπα μπορούν να απειληθούν και οι αναμενόμενες αντιδράσεις πρέπει να
εξεταστούν εκ των προτέρων (Rossmann, 2012).

1.5 Ποιο είναι το όφελος της κατάρτισης ΒΔΓΕ ;
Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι/ες βλέπουν την προστιθέμενη αξία και τα οφέλη της
κατάρτισης ΒΔΓΕ όταν αυτά που έχουν μάθει μεταφράζονται σε αλλαγή απόδοσης. Αυτό
είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος ενός εκπαιδευτικού κύκλου, οι εργαζόμενοι/ες καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις εργασίας καλύτερα από ό,τι πριν από την εκπαίδευση. Μικρά βήματα και αλλαγές είναι αρκετά, τα οποία
μπορούν να στοχοποιηθούν και να επιτευχθούν σε σύντομες εκπαιδευτικές ενότητες.
Όποιος επιθυμεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις ΒΔΓΕ ως εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει
να γνωρίζει ότι μπορεί να πραγματοποιήσει την προσφορά του/της, εάν δύο πελάτες
μπορούν να πειστούν:
 η επιχείρηση και
 οι κατάλληλοι εργαζόμενοι/ες
Σε μια πρόσφατα διενεργούμενη εκτίμηση επιπτώσεων της κατάρτισης ΒΔΓΕ στη Γερμανία (Klein, Reutter & Rudolph, 2018), οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι προϊστάμενοι,
οι εργαζόμενοι/ες και οι εκπαιδευτές ΒΔΓΕ ρωτήθηκαν πώς θα μπορούσαν να περιγράψουν τα οφέλη από την δική τους οπτική.
Όσον αφορά τα οφέλη για τους εργαζόμενους που είχαν ολοκληρώσει ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ΒΔΓΕ, παρατηρήθηκε ένα εντυπωσιακό φάσμα απόψεων:

Όφελος κατάρτισης ΒΔΓΕ για τους εργαζόμενους
Κατηγορίες
Διασφάλιση της απασχολησιμότητας
Προσωπική ανάπτυξη

Ομαδικό πνεύμα

Παραδείγματα από υλικό αξιολόγησης










Ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ
Ανάπτυξη νέων προοπτικών σταδιοδρομίας
Καλύτερη εκτέλεση των απαιτήσεων εργασίας
Αυτοπεποίθηση
Εμπιστοσύνη στην ικανότητα μάθησης
Ανεξαρτησία
Ενεργός συμβολή στην ομάδα εργασίας
Κοινωνικές δεξιότητες
Αίσθημα αποδοχής από την ομάδα
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Ενδυνάμωση
που
σχετίζεται με τη μάθηση
Αύξηση των βασικών
τεχνικών δεξιοτήτων

Ταυτοποίηση με την
επιχείρηση
Αλλαγή στάσης

 Πρωτοβουλία για περισσότερη εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 Ενδιαφέρον
 Κίνητρα και προθυμία για μάθηση
 Γλωσσικές βασικές δεξιότητες (π.χ. λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας)
 Βασικές μαθηματικές δεξιότητες
 Ψηφιακές βασικές δεξιότητες
 Αίσθημα εκτίμησης εκ μέρους του εργοδότη
 Επίγνωση της ευθύνης
 Θετικοί για τις αλλαγές στο χώρο εργασίας
 Θετικοί για το μαθησιακό περιεχόμενο (μείωση των
εμποδίων μάθησης)

Ιδιαίτερα, αξιοσημείωτο είναι το όφελος, το οποίο αντικατοπτρίζεται σε μια μεταβαλλόμενη στάση απέναντι στη μάθηση. Η συχνά υποτιθέμενη υπόθεση ότι οι χαμηλόβαθμοι
εργαζόμενοι/ες είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι και σε μεγάλο βαθμό διστακτικοί στην
περαιτέρω εκπαίδευση δεν επιβεβαιώνεται. Η εξατομικευμένη, βασισμένη στις ανάγκες,
ουσιαστικά συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο έργο στον χώρο εργασίας, εφαρμογή της
κατάρτισης ΒΔΓΕ, που κυμαίνεται από την μεμονωμένη εκπαίδευση μέχρι την εκπαίδευση
σε μικρές ομάδες, έχει προωθήσει τα κίνητρα και την προθυμία για μάθηση. Προκαλεί
επίσης τους εργαζόμενους να επενδύσουν στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων
με δική τους πρωτοβουλία.
Τα οφέλη μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ για τις επιχειρήσεις παρουσιάζονται σε άλλες κατηγορίες. Έχει να κάνει περισσότερο με την «επωφελή επιστροφή». Τα διευθυντικά στελέχη
της επιχείρησης ενδιαφέρονται λιγότερο για την απασχολησιμότητα των εργαζομένων
τους. Τα οφέλη που περιγράφουν βρίσκονται στη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών
διαδικασιών και την ανταποδοτικότητα με τη μορφή κερδών. Αλλά ακόμη και από αυτή
την άποψη υπάρχουν ποικίλες εκτιμήσεις οφέλους:
Όφελος κατάρτισης ΒΔΓΕ για τις επιχειρήσεις
Κατηγορίες
Παραδείγματα από υλικό αξιολόγησης
Μέσο αφοσίωσης των
εργαζομένων
Πόρος για την εξασφάλιση ειδικευμένης
εργασίας






Ενίσχυση του δεσμού με την επιχείρηση
Υψηλότερη ικανοποίηση των εργαζομένων
Μικρότερος κύκλος εργασιών εργαζομένων
Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά
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Αύξηση της παραγωγικότητας

Αύξηση του επαγγελματικού
εξωτερικού
αντίκτυπου

 Οι εργαζόμενοι/ες αναλαμβάνουν καθήκοντα που δεν
τολμούσαν προηγουμένως
 Οι χαμηλών προσόντων και ανειδίκευτοι εργαζόμενοι/ες είναι πιο ευέλικτοι
 Λιγότερα λάθη στην παραγωγή
 Βελτίωση των διαδικασιών εργασίας
 Μείωση των αναρρωτικών αδειών και απουσιών
 Μεγαλύτερη δέσμευση από τους εργαζόμενους
 Κοινωνική αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους
εξωτερικούς συνεργάτες

Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος

 Λιγότερες ερωτήσεις στους συναδέλφους
 Δυναμική ομάδας

Οι επόπτες μαθαίνουν
επίσης

 Κοινωνική αλληλεπίδραση με τους εργαζόμενους (συνειδητοποιώντας την πολυπλοκότητα των καταστάσεων επικοινωνίας)
 Κατανόηση των αναγκών των εργαζομένων
 Αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών διαδικασιών

Προσαρμογή της επιχείρησης

Το ζήτημα των ωφελειών εξετάστηκε επίσης στο σχέδιο GO, στο οποίο καταγράφηκε η
ανατροφοδότηση των επιχειρήσεων μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ως ακολούθως:








Βελτιωμένες διαδικασίες εργασίας στις καθημερινές λειτουργίες
Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας
Πιο θετική στάση στην αλλαγή, μεγαλύτερη ευελιξία
Λιγότερα εργατικά ατυχήματα, λιγότερα λάθη
Μικρότερος κύκλος εργασιών και λιγότερες απουσίες
Ανακούφιση των εποπτών των ομάδων μέσω της μεγαλύτερης αυτονομίας των
εργαζομένων
Ισχυρότερη ταύτιση με την επιχείρηση

(Πηγή: Schmid/Hischier 2018, Externe Evaluation: GO Next, Basel)
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Πρόσθετες Πηγές
Εδώ είναι ο υπερσύνδεσμος όπου τα εταιρικά στελέχη, ΒΔΓΕ εκπαιδευτές,
επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και οι εργαζόμενοι/ες μοιράζονται
τις εμπειρίες και τα αποτελέσματά της κατάρτισης
ΒΔΓΕ:
http://www.bbbdortmund.de/images/Unternehmensbroschuere_en_final.pdf
Επίσης εδώ: https://ec.europa.eu/epale/de/node/54461
Στο παράρτημα της Ενότητας 1 θα βρείτε δύο παραδείγματα.
Συνιστούμε επίσης την εργαλειοθήκη GO, η οποία περιέχει «εργαλεία»
ειδικά σχεδιασμένα για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΒΔΓΕ. Απευθύνεται σε ειδικούς που
συνεργάζονται με το μοντέλο GO σε επιχειρήσεις. Ο τόμος 1 περιέχει οδηγίες για την καταγραφή προφίλ απαιτήσεων, ο τόμος 2 περιέχει περιγραφές των καταστάσεων στη διαδικασία εργασίας, τα χαρακτηριστικά
τους και τους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την αντιμετώπιση των βασικών δεξιοτήτων. Συντάκτης: SVEB. Συγγραφείς: Cäcilia
Märki,
Bernhard
Grämiger.
https://alice.ch/de/informiertbleiben/publikationen/
Το φυλλάδιο GO περιέχει πρακτικά παραδείγματα από τις Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Ειδικότερα, παρουσιάζονται εμπειρίες που δείχνουν πώς
οι ΒΔΓΕ έχουν εφαρμοστεί σε πολύ μικρές επιχειήσεις. Πρόκειται για
κλαδικές
περιφερειακές
ενώσεις
(π.χ.
εστίαση).
https://alice.ch/fileadmin/Dokumente/
Grundkompetenzen/GOBroschure2015.pdf

Εδώ θα βρείτε έναν οδηγό ορολογίας για την εκπαίδευση αλφαβητισμού των ενηλίκων
που δημιουργήθηκε από το Δίκτυο Elinet (European Literacy Network):
http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/ELINET_Guiding_principles_for_termi
nology_use_in_adult_literacy_-_a_rationale1.pdf
Και υπάρχουν επίσης μερικοί καλοί ορισμοί/εξηγήσεις των επιπέδων δεξιοτήτων, στην
αγγλική γλώσσα, στη νορβηγική ιστοσελίδα :
https://www.kompetansenorge.no/English/Basicskills/#ob=9957&Toolsandresources5
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Εισαγωγή
Σε αυτήν την ενότητα, ασχολούμαστε με το ερώτημα πώς να εντοπίζουμε και να επικοινωνούμε με τις δυνητικά ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για μια προσφορά κατάρτισης στις
Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία (ΒΔΓΕ) και πώς θα την υλοποιήσουμε στην επιχείρησή τους.
Μια στοχοθετημένη ανάλυση της αγοράς, είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό των
πιθανών ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για μια κατάρτιση ΒΔΓΕ. Από τη μία, είναι σημαντικό να εντοπιστούν τομείς και επιχειρήσεις όπου απασχολούνται, σε μεγάλο ποσοστό,
άτομα με χαμηλά προσόντα. Από την άλλη, έχει ενδιαφέρον ο εντοπισμός επιχειρήσεων,
στις οποίες υπήρξαν θεμελιώδεις αλλαγές ή πρόκειται να υπάρξουν διαδικασίες αναδιάρθρωσης στο μέλλον.
Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου (τοπικού) δικτύου, όπου θα πρέπει να προσκληθούν
φορείς και επιχειρήσεις θα βοηθήσει στην συνεχή αμφίδρομη επαφή και επικοινωνία,
στην ανάπτυξη συνεργασιών, στην καταγραφή αναγκών, στην ανάδειξη προκλήσεων
και προβλημάτων. Με αφορμή ένα υπάρχον δίκτυο, θα γίνονται πάντα προσπάθειες προσέλκυσης νέων μελών. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο δίκτυο, βοηθάει στην πρόσβαση πιθανών ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Η πρόσβαση αυτή συχνά αποδεικνύεται δύσκολη.
Πρέπει να εξετάσουμε συγκεκριμένα τις στρατηγικές προσέγγισης που θα μπορούσαν να
είναι αποτελεσματικές για έναν κλάδο ή μια επιχείρηση που μας ενδιαφέρουν.
Εάν μια επιχείρηση δείξει ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κατάρτιση στις ΒΔΓΕ, το
πρώτο βήμα είναι να πείσει κανείς την διοίκηση για τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη
και για τις θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία της επιχείρησης και στους εργαζόμενους/ες.
Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντική η παρουσίαση των πιθανοτήτων δημόσιας χρηματοδότησης, ιδίως για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Αν αυτό επιτευχθεί, τότε περνάμε στη
φάση της υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, μέσω μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με τα υπεύθυνα πρόσωπα της επιχείρησης και την υπογραφή των αντίστοιχων
συμβάσεων κατάρτισης.
Σε αυτήν την ενότητα, θα δούμε, πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί και ποιοι παράγοντες
θα πρέπει να εξεταστούν. Συγκεκριμένα, θα απαντήσουμε στις ακόλουθες ερωτήσεις:


Ποιοι παράγοντες καθοδηγούν τη συμπεριφορά της αγοράς ή αναλύουν τις ανάγκες των εν δυνάμει ενδιαφερομένων για μια κατάρτιση ΒΔΓΕ;
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Ποιοι είναι οι καταλύτες και οι φορείς που συμβάλλουν στην διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις προσφορές κατάρτισης ΒΔΓΕ και παρέχουν μια πρώτη ευκαιρία προσέγγισης σε κλάδους και επιχειρήσεις;



Πώς μπορεί κανείς να προσεγγίσει τις εν δυνάμει ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και
ποιες στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν;



Πώς μπορούν οι υπεύθυνοι/ες των επιχειρήσεων, να πειστούν για τη σημασία και
την αναγκαιότητα της κατάρτισης στις ΒΔΓΕ, και με βάση την οικονομική πλευρά;



Ποια κριτήρια πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να μπορέσουμε να προωθήσουμε την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση της σχεδιαζόμενης κατάρτισης στις
ΒΔΓΕ σε μια επιχείρηση στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής συνεργασίας;

2.1 Ανάλυση Αγοράς: αποδέκτες της κατάρτισης ΒΔΓΕ
Η υλοποίηση μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ αρχίζει με μια βασική φάση έρευνας, που αναλύει
την κατάσταση στην αγορά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των πιθανών εκπαιδευομένων:
• Πού, σε ποιους κλάδους και επιχειρήσεις βρίσκουμε την ομάδα-στόχο των εργαζομένων με χαμηλά προσόντα;
• Τι ανάγκες έχουν οι κλάδοι, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι/ες, στα οποία να έχει
πεδίο εφαρμογής μια κατάρτιση ΒΔΓΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις
ιδιαίτερες συνθήκες τους;
• Υπάρχουν ανταγωνιστές, πάροχοι κατάρτισης, που προσφέρουν εκπαίδευση στις
ΒΔΓΕ; Πώς λειτουργούν; Τι προσφέρουν; Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά; Ποια είναι τα δυνατά τους σημεία και ποιες οι αδυναμίες τους;
• Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον κλάδο (νέοι νόμοι, τεχνικές, τάσεις) που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόκληση για τις επιχειρήσεις-στόχους;
• Πώς είναι η οικονομική κατάσταση του κλάδου και των επιχειρήσεων του; Υπάρχει
πρόβλεψη για τη μελλοντική ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα;

Μια στοχοθετημένη ανάλυση της αγοράς είναι απαραίτητη!
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Μπορούμε να αναλύσουμε την αγορά σύμφωνα με το ακόλουθο μοντέλο:
1. Ξεκάθαρη περιγραφή της αγοράς-στόχου.
Σαφής διάκριση μεταξύ τομέων στόχων, υποδιαίρεση σε ομάδες (π.χ. ομάδα α:
υπηρεσία καθαρισμού, ομάδα β: εστίαση... ή ομάδα α: μεγάλες επιχειρήσεις, ομάδα β: (μικρομεσαίες), ανάλυση ομάδων.
2. Ανάλυση των διαστάσεων και της ανάπτυξης της
αγοράς. Προσδιορισμός του μεγέθους της αγοράς,
πρόγνωση της μελλοντικής ανάπτυξης και του
ρυθμού ανάπτυξης.
3. Ανάλυση του ανταγωνισμού.
Ανάλυση των κύριων ανταγωνιστών, των
προϊόντων κατάρτισης, των πλεονεκτημάτων και
των αδυναμιών τους. Διαφοροποίηση από τους
Pixabay: Creative Commons
ανταγωνιστές και τις προσφορές τους.
4. Ανάλυση των πιο πιθανών πελατών.
Ποιες ομάδες πελατών, είναι οι πιο υποσχόμενες, σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών. Η ανάλυση της διάρθρωσης των δυνητικών πελατών και των συνεπαγόμενων αναγκών και απαιτήσεων είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη στρατηγική εισόδου.
5. Διερεύνηση του δυναμικού της αγοράς.
Επισκόπηση των δυνατοτήτων της αγοράς, των πιθανών μελλοντικών εξελίξεων
και τάσεων.
Για τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, συνιστάται να γίνεται
α) Πρωτογενής έρευνα: π.χ. συνέντευξη επαγγελματιών, εμπειρογνωμόνων της στοχευμένης αγοράς
β) Δευτερογενής έρευνα: χρήση διαθέσιμων πληροφοριών π.χ. άρθρα, στατιστικές,
εκθέσεις, δημοσιεύσεις, αναρτίσεις στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες, σε ιστοσελίδες της
επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της, οικονομικών επιμελητηρίων, στατιστικών
κλπ.
Στοχεύστε σε κλάδους με υψηλό δείκτη εργαζομένων
με χαμηλά προσόντα
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Οι προσφορές κατάρτισης ΒΔΓΕ απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, στους κλάδους και τις
επιχειρήσεις, όπου απασχολούνται, σε μεγάλο ποσοστό, άτομα με χαμηλά προσόντα. Αυτοί οι τομείς αφορούν κυρίως π.χ. τον καθαρισμό και τις κατασκευές, την εστίαση, την
περίθαλψη και την φροντίδα κ.α. Επιπλέον στους τομείς αυτούς, ένα υψηλό ποσοστό του
εργατικού δυναμικού είναι ξένοι ή μετανάστες.
Μερικές φορές οι εργαζόμενοι/ες σε βοηθητικές θέσεις είναι χωρίς ή με ελάχιστη εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούν την ευκαιρία για μια κανονική απασχόληση. Οι
θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες διαφοροποιούνται πολύ και η βελτίωση των δεξιοτήτων
και ικανοτήτων θα διευκολύνει ουσιαστικά την καθημερινή εργασία των εργαζομένων,
εξασφαλίζοντας μια πιο αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας.
Καλή Πρακτική: Εμπειρίες με επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα με χαμηλά
προσόντα, από το Ινστιτούτο BEST στην Αυστρία:
Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, βασισμένη στην εργασία, για εργαζόμενους/ες με χαμηλά
προσόντα, το ινστιτούτο BEST συνεργάζεται εδώ και χρόνια με επιχειρήσεις του κλάδου
των κατασκευών, του τουρισμού, της φροντίδας και της καθαριότητας. Οι προκλήσεις
είναι παρόμοιες σε αυτούς τους τομείς και μπορούν να συνοψισθούν στις εξής:


Είναι πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν νέους/ες υπαλλήλους
παρά να εκπαιδεύουν τους/τις ήδη απασχολούμενους/ες.
 Οι μικρές επιχειρήσεις, δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για ένα σχέδιο
κατάρτισης.
 Μεγάλες επιχειρήσεις, π.χ. στον κατασκευαστικό τομέα, διαθέτουν εσωτερικά
προγράμματα κατάρτισης και τα αντίστοιχα τμήματα εκπαίδευσης.
Τα παραπάνω, δεν σημαίνουν ότι είναι αδύνατο να πεισθούν, και μπορεί να γίνει πιο
εύκολο μέσα από συγκεκριμένα επιχειρήματα, π.χ. εξηγώντας τους τα οικονομικά οφέλη




Προσφέροντας στις μικρές επιχειρήσεις μικρά και προσιτά πακέτα κατάρτισης και
επιλογές χρηματοδότησης
Παρουσίαση εξαιρετικών αναφορών/συστάσεων επιχειρήσεων που έχουν ήδη κάνει τέτοια εκπαίδευση με το BEST
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις: παρουσίαση από την αρχή ενός συνεκτικού, λεπτομερούς, εκπαιδευτικού πακέτου που θα πείσει τους/τις υπεύθυνους/ες, που όμως
θα μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει τελείως, ανάλογα με τις πραγματικές και
τρέχουσες ανάγκες
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Η πρόσβαση σε νέες επιχειρήσεις, χωρίς καμία προϋπάρχουσα επαφή, είναι ευκολότερη
σε ανεπίσημο επίπεδο, π.χ. στις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, ή και σε άλλες κλαδικές
εκδηλώσεις.
Η κατάρτιση ΒΔΓΕ δεν έχει εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις και στους χώρους που
αναφέρονται παραπάνω. Άτομα με έλλειψη βασικών δεξιοτήτων, π.χ. ανάγνωση/γραφή,
αριθμητικοί υπολογισμοί, δεξιότητες πληροφορικής, εντοπίζονται και σε θέσεις γραφείου
ή στις πωλήσεις κλπ. Μπορεί τα άτομα να είναι σε θέση, να εκτελέσουν τα καθήκοντα
που τους ζητούνται, χωρίς ορατά προβλήματα και μερικές φορές τα λάθη τους δεν θα
εντοπιστούν από ανωτέρους/ες ή συναδέλφους, εκτός εάν εμπλέκονται άμεσα με την
εκτέλεση του έργου. Αυτοί/ές οι εργαζόμενοι/ες συνήθως είναι λειτουργικοί/ές π.χ. εξασφαλίζοντας την ανταλλαγή εργασίας με συναδέλφους, μετακυλίοντας πιθανά δύσκολα καθήκοντα σε άλλους/ες. Σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει,
μπορεί να ζητήσουν βοήθεια από άλλους/ες συναδέλφους, δημιουργώντας συχνά κλίμα
δυσφορίας. Αυτά τα άτομα θα ωφεληθούν σίγουρα από μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στις βασικές και απαραίτητες δεξιότητές τους, προκειμένου να αποκτήσουν ασφάλεια στην εκτέλεση της εργασίας τους και να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους. Αυτές
οι ανάγκες για κατάρτιση ΒΔΓΕ, υπάρχουν μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες, σε όλους
σχεδόν τους τομείς και τις επιχειρήσεις.
Η κατάρτιση ΒΔΓΕ μπορεί επίσης να παρουσιάζει ενδιαφέρον και για επιχειρήσεις οι οποίες
πραγματοποίησαν πρόσφατα σημαντικές αλλαγές ή αναδιαρθρώσεις. Σε περίπτωση θεμελιωδών αλλαγών στην εταιρεία, οι εργαζόμενοι/ες αντιμετωπίζουν νέες, τροποποιημένες απαιτήσεις, οι προσφορές κατάρτισης στις ΒΔΓΕ μπορούν να αποτελέσουν μια καλή
ευκαιρία για να εξοικειωθούν γρήγορα, οι εργαζόμενοι/ες, με τις νέες συνθήκες εργασίας
και τις προκλήσεις. Μια αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων,
στοχευμένη και προσανατολισμένη στις νέες απαιτήσεις της καθημερινή εργασίας, θα
μπορούσε να βοηθήσει σε μια γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές της οργάνωσης και των
συνθηκών εργασίας.
Έτσι, μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι/ες είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με ικανοποιητικό τρόπο, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εργάζονται σε
ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον.
Επιπλέον, σε επιχειρήσεις οι οποίες πρόκειται να εισάγουν σημαντικές αλλαγές στο εγγύς
μέλλον, που αναμένεται να επηρεάσουν τις συνθήκες εργασίας και τις βασικές διαδικασίες
παραγωγής, η κατάρτιση ΒΔΓΕ μπορεί να προετοιμάσει τους/τις εργαζόμενους/ες για τις
νέες προκλήσεις. Επίσης, έτσι θα διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με
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τους νέους όρους και απαιτήσεις πριν ή κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης. Έτσι, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της καθημερινής εργασίας.
Η συνεχής παρακολούθηση των τάσεων και των βασικών εξελίξεων στην (τοπική) αγορά
εργασίας είναι μια καλή δυνατότητα να ενημερωθούμε για τις μεταβαλλόμενες συνθήκες
εργασίας, σε τομείς και κλάδους, προκειμένου να εντοπίσουμε τα πιθανά ενδιαφερόμενα
μέρη για τις ΒΔΓΕ.
Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Χωρίς να κάνετε κάποια πρακτική έρευνα, σκεφτείτε τα παρακάτω ερωτήματα ως μέρος μιας γρήγορης εξέτασης της αγοράς.
Ποιοι είναι οι τομείς-στόχοι; Γιατί;
Σε ποιες υποκατηγορίες μπορείτε να διακρίνετε την αγορά-στόχο;
Γνωρίζετε τον ανταγωνισμό και τις καταρτίσεις που προσφέρουν;
Πώς θα μπορούσατε να διαχωρίσετε την πρότασή σας από ήδη υπάρχουσες εκπαιδεύσεις;

2.2 Δικτύωση
Οι επαφές και τα δίκτυα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην ενημέρωση των
ενδεχόμενα ενδιαφερομένων για μια κατάρτιση ΒΔΓΕ, επιχειρήσεων και κλάδων, όσο και
στο να αναδυθούν οι υφιστάμενες πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις.
«Να είμαστε σε επαφή με ανθρώπους που γνωρίζουν ανθρώπους»

2.2.1 Επαφή και Συνεργασία με Εμπλεκόμενους Φορείς και με Καταλύτες
στη Διάχυση
Μια σημαντική δυνατότητα για να προωθηθεί η κατάρτιση ΒΔΓΕ και να εντοπιστούν τα
δυνητικά ενδιαφερόμενα μέρη, είναι η συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών, κλαδικές ενώσεις, επιμελητήρια, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, εργατικά κέντρα, τοπικές ή περιφερειακές ενώσεις επιχειρήσεων, κέντρα παροχής εκπαίδευσης ή/και
κατάρτισης. Επιπλέον επαγγελματίες σύμβουλοι επιχειρήσεων ή άλλοι /ες επαγγελματίες
οι οποίοι/ες διατηρούν τακτικές επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που προαναφέρθηκαν και γνωρίζουν τις πραγματικές, υπάρχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων και
59

Funded by the European Union

των διαδικασιών αναδιάρθρωσης. Πολλές φορές είναι τα κατάλληλα πρόσωπα που με τις
επαφές και από τις δύο πλευρές μπορούν να προωθήσουν τις απαιτήσεις που προκύπτουν, στα κατάλληλα πρόσωπα.
Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν οι επαφές και η ανάπτυξη συνεργασίας με τις δημόσιες
αρχές, σε διάφορα επίπεδα: π.χ. με δημοτικές και περιφερειακές αρχές, υπουργεία και
όλους τους σχετικούς δημόσιους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες απασχόλησης, δημόσιους φορείς εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά.), πιστοποίησης κ.ά. Πρόσωπα επαφής που προέρχονται από αυτούς τους φορείς μπορεί να προσκληθούν σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συναντήσεις κλπ., να λάβουν ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, αφίσες, μηνύματα με πληροφόρηση, εργαλεία κλπ.) μέσω των οποίων
μπορούν να λάβουν εύκολα και δωρεάν στα γραφεία τους τη σχετική ενημέρωση.
Καλή πρακτική – Συνεργασία με την δημόσια διοίκηση και τους υφισταμένους
οργανισμούς, από το Ινστιτούτο BEST στην Αυστρία:
Ανάλογα με τις συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφέροντος και τους στόχους της κατάρτισης,
υπάρχουν διάφορες συνεργασίες όπως: με την Αυστριακή Υπηρεσία Απασχόλησης (AMS)
και τα περιφερειακά της γραφεία, με το Αυστριακό Ταμείο Ένταξης (ÖIF) και τον Αυστριακό Οργανισμό Ανάπτυξης (ADA) του Υπουργείου Εξωτερικών, των τοπικών περιφερειακών γραφείων («Bezirkshaupt-mannschaft»), αλλά και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, όπως για παράδειγμα το «δίκαιο & λογική», που είναι υγιστάμενη δομή της
αστυνομίας της Βιέννης. Η συνεργασία βασίζεται σε αμοιβαία υποστήριξη και επικοινωνία, διάδοση και δημοσίευση φυλλαδίων, αφισών, αλλά κυρίως στην επαφή με «ανθρώπους που γνωρίζουν ανθρώπους».
Η διαρκής επαφή και η εξυπηρέτηση αυτού του δικτύου με τους εμπλεκόμενους φορείς
και άτομα-καταλύτες στη διάχυση, καθώς και οι προσπάθειες για διαδοχική επέκτασή
του, είναι ένας ουσιώδης παράγοντας, τόσο για την ανάδειξη των ειδικών αναγκών και
των απαραίτητων προσαρμογών και αναδιαρθρώσεων όσο όμως και για την προβολή
μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ, ως επικερδούς επένδυσης για τις επιχειρήσεις και την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών. Τα άτομα αυτά μπορούμε να τα δούμε σαν «door openers»,
άτομα που ανοίγουν πόρτες στις επιχειρήσεις, που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην εφαρμογή της κατάρτισης για τις ΒΔΓΕ. Η συμμετοχή τους σε σχετικές εκδηλώσεις, διαλέξεις και συναντήσεις, ανοίγει νέες ευκαιρίες για συζήτηση. Υπάρχουσες επαφές μπορούν να διατηρηθούν και να εντατικοποιηθούν, αλλά επίσης μπορούμε να επεκταθούμε σε νέες.
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2.2.2 Δίκτυο Τοπικών Επιχειρήσεων
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου (τοπικού) επιχειρηματικού δικτύου επικοινωνίας και
η ένταξη σε αυτό ενός/μιας συμβούλου επιχειρήσεων, έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ μέσα στις επιχειρήσεις. Η επαφή με πολλές και διαφορετικές
επιχειρήσεις επιτρέπει τη συνεχή ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, για τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις, οδηγώντας μεταξύ άλλων στη δυνατότητα αποτελεσματικής χρήσης των πόρων.
Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Μελετήστε σύντομα τις προσωπικές σας επαφές και δίκτυα – Ποιος/α έχει
επαφές με σχετικούς παράγοντες και επιχειρήσεις και μπορεί να αντλήσει
γνώση για τις υπάρχουσες ανάγκες ή τις μελλοντικές αναδιαρθρώσεις;
Ποιος/α είναι σε θέση να ευαισθητοποιήσει υπεύθυνους φορείς για τις προσφορές του ΒΔΓΕ;
Τι δυνατότητες έχετε για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων σας, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη;

2.3 Πρόσβαση σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
Η πρόσβαση στις επιχειρήσεις για κατάρτιση ΒΔΓΕ αποδεικνύεται, στην πράξη, πιο δύσκολη απ’ ό,τι αρχικά φαίνεται. Ειδικά αυτές που απασχολούν, σε μεγάλο ποσοστό, άτομα
με χαμηλά προσόντα, δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον να επενδύσουν στην εκπαίδευση
των εργαζομένων τους. Σε αυτούς τους τομείς και τις επιχειρήσεις, παρατηρούμε μεγάλη
εναλλαγή των εργαζομένων και η διατήρησή τους είναι χαμηλή. Επίσης τα καθήκονταεργασίες που πρέπει να γίνουν, πραγματοποιούνται με χαμηλή δέσμευση και κίνητρο.
Υπάρχει επίσης μικρή προθυμία των εργαζομένων να «κάνουν περισσότερα» ή να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους περαιτέρω, προκειμένου να επιτελέσουν την εργασία τους καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, υπάρχει υψηλή προσφορά εργασίας. Εάν τα καθήκοντα των εργαζομένων δεν εκτελούνται με την επιθυμητή ποιότητα,
οι υπεύθυνοι έχουν την τάση να προσλαμβάνουν νέους υπαλλήλους και όχι να επενδύουν στην περαιτέρω εκπαίδευση των υπαρχόντων.
Προκειμένου να καταγραφεί η γενική επιθυμία για κατάρτιση ΒΔΓΕ σε επιχειρήσεις, οι
υπάρχουσες επαφές ή δίκτυα θα αποδειχθούν πολύτιμοι πόροι. Εάν δεν υπάρχουν επαφές
ή δίκτυα επικοινωνίας, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία τους.
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Μια δυνατότητα για να εγκατασταθούν επαφές στους ενδιαφερόμενους κλάδους, είναι
να αποκτηθεί πρώτα μια καλή εικόνα των επιχειρήσεων, από βάσεις δεδομένων και το
διαδίκτυο. Το πλεονέκτημα αυτών των μέσων είναι ότι εκεί βρίσκει κανείς όχι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι η πρόσβαση σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι μάλλον δύσκολη,
γιατί ενδέχεται να έχουν ήδη δικό τους, εσωτερικό σύστημα εκπαίδευσης και να συνεργάζονται ήδη με συγκεκριμένους φορείς κατάρτισης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
ενδέχεται να δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον για νέες προσφορές και νέους παρόχους
κατάρτισης. Αντίθετα, στην περίπτωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η έλλειψη
οικονομικών πόρων ή προσωπικού, είναι οι βασικοί λόγοι για την απουσία προθυμίας να
επενδύσουν περαιτέρω στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους. Αυτά είναι τα βασικά
στοιχεία που υπονομεύουν ή δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση ενός προγράμματος
κατάρτισης ΒΔΓΕ.
Γενικά, οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ σε επιχειρήσεις
μπορούν να περιγραφούν ως λιγότερο αποτελεσματικές ή ακόμη και δύσκολες. Για να κινητοποιηθούν επιχειρήσεις, ώστε να υλοποιήσουν μια τέτοια κατάρτιση, είναι ανάγκη, εκτός από τους στοχευμένους εμπλεκόμενους
φορείς και παράγοντες διάχυσης, να βοηθήσουν πολύ και οι καλά σχεδιασμένες
Pixabay: Creative Commons
στρατηγικές προσέγγισης, ώστε να πεισθούν οι υπεύθυνοι/ες για τη σημασία και τα οφέλη από την βελτίωση των ΒΔΓΕ, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1.4.1. «Διευκρίνιση των θετικών επιπτώσεων της κατάρτισης ΒΔΓΕ».

Στρατηγικές Πρόσβασης
Βασικές υπάρχουν τρεις περιπτώσεις για απόκτηση πρόσβασης σε επιχειρήσεις ώστε να
υλοποιήσει κατάρτιση στις ΒΔΓΕ:
α) Η εν Ψυχρώ Προσέγγιση


1η έρευνα (διαδίκτυο, χρυσός οδηγός, επιχειρηματικοί κατάλογοι
κλπ.): Ποια επιχείρηση θα μπορούσε να ενδιαφέρεται;
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2η έρευνα διαδίκτυο, τηλεφωνική επικοινωνία είτε με επιχειρήσεις ή
Εμπορικό Επιμελητήριο, επαγγελματίες, επίσκεψη εμπορικών εκθέσεων
κλπ.: συγκέντρωση πληροφοριών για πιθανούς πελάτες, ανάγκες κλάδου και επιχειρήσεων



3η έρευνα: Βρείτε το πρόσωπο κλειδί για την επικοινωνία, τον/την
υπεύθυνο/η λήψης αποφάσεων της επιχείρησης σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό.



Άμεση προσέγγιση, είτε προσωπικά (στα γραφεία της επιχείρησης, σε
εμπορική έκθεση ή σε άλλες επιχειρηματικές εκδηλώσεις) ή πρώτα μέσω
τηλεφώνου. Η επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου συνήθως δεν έχει αποτέλεσμα.

β) Άτυπη / προσωπική προσέγγιση με τη βοήθεια προσωπικών επαφών, επιχειρηματικών επαφών, συμμετοχή σε άτυπες συγκεντρώσεις, π.χ. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του εμπορικού επιμελητηρίου ή κλαδικές, εκθέσεις κλπ.


Προετοιμασία και έρευνα όπως περιγράφεται παραπάνω.



Προσωπική επαφή με τους/τις υπεύθυνους/ες για τη λήψη αποφάσεων
είτε προσωπικά κατά τη διάρκεια ανεπίσημων συναθροίσεων ή συναντήσεων ή αφού οργανωθούν από αυτούς που κάνουν «άνοιγμα πόρτας».

γ) Υπάρχουσες επαφές / συνεργασία με επιχειρήσεις από προηγούμενα επαγγελματικά έργα (θερμή προσέγγιση)
Στην πράξη, η ταχυδρομική ή ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού υλικού ή συγκεκριμένων προσφορών για την εκπαίδευση στις ΒΔΓΕ έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι πολύ ελπιδοφόρα. Η δημιουργία μιας προσωπικής επαφής, με έναν/μία υπεύθυνο/η λήψης αποφάσεων (επικεφαλής τμήματος ή διευθυντής/τρια HR) είναι πολύ πιο κατάλληλη μέθοδος
για να παρουσιαστεί και να προωθηθεί μια τέτοια προσφορά. Είναι σημαντικό να έρθετε
σε επαφή με το αντίστοιχο άτομο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των εργαζομένων προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η προσπάθεια «ανοίγματος πόρτας».
Κάθε επιχείρηση έχει τη δική της κουλτούρα και δομή. Για το λόγο αυτό δεν είναι πολύ
χρήσιμη η ύπαρξη μιας σταθερής και άκαμπτης διαδικασίας ή στρατηγικής για να φτάσει
κανείς στο σωστό άτομο επικοινωνίας. Στις μικρές επιχειρήσεις ο/η ιδιοκτήτης/τρια ή ο/η
διευθυντής/τρια μπορεί να είναι το υπεύθυνο άτομο για τη λήψη αποφάσεων. Σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι διευθυντές/τριες ανθρώπινου δυναμικού ή άλλοι/ες εκπρόσωποι
της επιχείρησης είναι τα κατάλληλα άτομα.
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Εάν εντοπιστεί ο/η υπεύθυνος/η, συνιστάται να ζητήσετε προσωπική συνάντηση μέσω
τηλεφώνου. Αφού προγραμματιστεί η συνάντηση, είναι απαραίτητο να προταθεί μια αρχική και πειστική προσφορά, η οποία να είναι προσαρμοσμένη στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Για αυτό, είναι σημαντική η απόκτηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με
την επιχείρηση, το εργατικό δυναμικό, τις βασικές εργασίες που απαιτούνται, τις ανάγκες,
τις συνθήκες εργασίας που υπέστησαν μεταβολή στο πρόσφατο παρελθόν.
Αυτή είναι η βάση, για τον εντοπισμό πιθανών θεμάτων που συμβάλλουν στην επένδυση
σε δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων και η οποία έχει θετικό αντίκτυπο στην
εργασία και λειτουργικά αποτελέσματα στην υλοποίησή της. Τα σημαντικότερα κριτήρια
που θα πείσουν τους/τις υπεύθυνους/ες της επιχείρησης και θα αυξήσουν το ενδιαφέρον
τους για τις πιθανές δυνατότητες υλοποίησης ενός προγράμματος κατάρτισης ΒΔΓΕ, είναι
η παρουσίαση των αναμενόμενων θετικών επιπτώσεων καθώς και των πραγματικών οικονομικών οφελών για την επιχείρηση (π.χ. παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, αύξηση
της ικανοποίησης των εργαζομένων και των πελατών, χαμηλότερες διακυμάνσεις κλπ.).

Προετοιμαστείτε καλά!

Οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι όμιλοι, είναι πιθανό να περιμένουν μια ολοκληρωμένη και
καλά επεξεργασμένη προσφορά. Μικρότερες επιχειρήσεις προτιμούν προσφορές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και γι’ αυτό πιο ελπιδοφόρες γι' αυτές. Και στις δυο περιπτώσεις παραδείγματα και συστάσεις θα βοηθήσουν. Όλο το υλικό ενημέρωσης θα πρέπει
να μιλάει τη γλώσσα τον επιχειρήσεων και να φαίνεται ότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι κατανοητές.

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
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Εάν έχετε ήδη προγραμματίσει μια πρώτη συνάντηση: Ποιες βασικές
πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση, τους/τις εργαζόμενους/ες
κλπ. είναι σημαντικές για να μπορέσετε να προετοιμάσετε μια ελκυστική
προσφορά και ποιες οι κατάλληλες πρακτικές ασκήσεις για μια παρουσίαση;
Ποια ερωτήματα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για να αναδείξουν τις
πιθανές ανάγκες κατάρτισης στην επιχείρηση και να διευκρινίσουν τη
σημασία και την αναγκαιότητα της κατάρτισης ΒΔΓΕ;
Ποιο συγκεκριμένο (οικονομικό) όφελος θα μπορούσατε να προτείνετε στους εκπροσώπους της επιχείρησης;

Καλή πρακτική – «Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι» από το Ινστιτούτο BEST στην
Αυστρία:
Στο Ινστιτούτο BEST στην Αυστρία αυτοί/ες που αποκαλούμε «επιχειρηματικοί σύνδεσμοι» είναι υπεύθυνοι/ες για:





δικτύωση και δημιουργία επαφών και συνεργασίες με επιχειρήσεις
οργάνωση και παρακολούθηση των εκπαιδεύσεων πάνω στην εργασία
μεσολάβηση μεταξύ εκπαιδευομένων, επιχειρήσεων και ιδρύματος κατάρτισης
διοργάνωση παρουσιάσεων, συνομιλιών, επιτόπιων εκδρομών, διαλέξεων εμπειρογνωμόνων και εκθέσεων εργασίας
 παρουσίαση των ωφελειών της κατάρτισης ΒΔΓΕ
 συγκέντρωση σχολίων από εκπαιδευόμενους/ες και τις επιχειρήσεις και αξιολόγηση της κατάρτισης
Με την πολυετή επαγγελματική τους εμπειρία, δημιουργούν και διατηρούν ένα δίκτυο
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, έρχονται σε επαφή με πολλές και διαφορετικές επιχειρήσεις, αναλύουν τα χαρακτηριστικά τους, τις μεθόδους και τις αρχές λειτουργίας τους.
Είναι τα ενδιάμεσα πρόσωπα επαφής για τους υπεύθυνους της επιχείρησης, για τους εκπαιδευόμενους/ες και τους εκπαιδευτές/τριες.
Ένα υποδειγματικό προφίλ μιας «επιχειρηματικής επαφής» αποτελείται από:
• πιστοποιητικό εκπαίδευσης και διδασκαλίας
• πολυετή εκπαίδευση, εμπειρία διδασκαλίας και coaching
• πολύ καλή γνώση της αγοράς εργασίας και του (επαγγελματικού) εκπαιδευτικού συστήματος
65

Funded by the European Union

• βαθιά κατανόηση της οικονομίας
• βαθιά γνώση κλάδων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών επαφών με άτομα και φορείς στα κέντρα λήψης αποφάσεων
• να είναι ευέλικτοι/ες και διαδραστικοί/ές, να έχουν εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας

2.4 Επικοινωνία και Συνεργασία με τις Ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις
Σε περίπτωση προσωπικής συνάντησης, με τον/την ιδιοκτήτη/τρια, τον/την διευθυντή/τρια, τον/την υπεύθυνο/η Ανθρώπινου Δυναμικού, τον/την διευθυντή/τρια του τμήματος, πρέπει να προκληθεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατάρτιση ΒΔΓΕ. Κατά την
συνάντηση αυτή θα πρέπει να επισημανθούν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα για
την επιχείρηση και τους/τις εργαζόμενους/ες της. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί ένας
ανοιχτός διάλογος για την παρουσίαση της προσφοράς κατάρτισης που θα ακολουθήσει
και θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και στα συμφέροντα της επιχείρησης. Ο χαρακτήρας της επαφής και της συνεργασίας πρέπει να είναι ανοικτός, όχι κατευθυντικός,
να ξεκινάει από το μηδέν, πράγμα που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός φορέας δεν προσπαθεί να εφαρμόσει μια προϋπάρχουσα δέσμη σταθερών προτάσεων αλλά ευέλικτων και
προσαρμοζόμενων.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις σκέψεις του/της εργοδότη/τριας. Μια απόλυτη και
κάθετη επιχειρηματολογία, θα μπορούσε να αμφισβητεί ή ακόμα και θεωρηθεί ότι επικρίνει τον εργοδότη. Αντ' αυτού, ο σεβασμός στην άποψης του/της, η προσεκτική ακρόαση,
η συζήτηση με ανοιχτές ερωτήσεις, το κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και μια διάθεση διαπραγμάτευσης που έχει σαν στόχο μια επωφελή συμφωνία, είναι οι αρχές που πρέπει να
ακολουθούνται για έναν επιτυχή διάλογο.
Σε όλα τα στάδια της επαφής, της συνεργασίας και της επικοινωνίας με τους/τις εκπροσώπους της επιχείρησης και τους/τις υπεύθυνους/ες λήψης αποφάσεων, είναι σημαντικό
για το εκπαιδευτικό ίδρυμα να κατανοεί και να μιλάει την ίδια γλώσσα, σε ότι αφορά το
λεξιλόγιο, τους τεχνικούς όρους αλλά και σε κοινωνιο-λεκτικό επίπεδο. Τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα τείνουν να χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη τεχνική γλώσσα, όπως και οι επιχειρήσεις έχουν την δική τους τεχνική διάλεκτο. Είναι μέρος της έρευνας και της προετοιμασίας να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη γλώσσα της επιχείρησης και να παραμερίσουν τη δική τους διάλεκτο, ώστε να διευκολυνθεί η αμοιβαία κατανόηση και να πείσουν την άλλη πλευρά. Η χρήση ξεκάθαρων λέξεων και ακριβούς διατύπωσης χωρίς την
απαίτηση εξηγήσεων είναι σημαντική για την επικοινωνία. Επίσης, ο/η εκπαιδευτής/τρια
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θα πρέπει να αποφεύγει υποσχέσεις και προσδοκίες που μπορεί να μην εκπληρωθούν
στο τέλος. Οι εκπαιδευτές/τριες που έχουν γνώση και εμπειρία στις τεχνικές επικοινωνίας
αποτελούν μεγάλο πλεονέκτημα για κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό κατάρτισης.
Για την προετοιμασία της πρώτης επαφής/συνάντησης, μία επανεξέταση της τεχνικής
επικοινωνίας «σύντομη παρουσίαση» μπορεί να βοηθήσει.

2.4.1 Διευκρίνιση για τις θετικές επιπτώσεις της κατάρτισης στις ΒΔΓΕ
Εκτός από την οικοδόμηση μιας συνεργατικής ατμόσφαιρας συζήτησης, η προσπάθεια
πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας θετικής εικόνας για την κατάρτιση ΒΔΓΕ, για
την άλλη πλευρά.

Οφέλη, οφέλη, οφέλη…

Για να λειτουργήσει αυτό, βασικές πληροφορίες για τις ΒΔΓΕ είναι απαραίτητες για να
αποσαφηνιστεί η εκπαιδευτική προσέγγιση, τα χαρακτηριστικά της και τα πλεονεκτήματα
της, σε αντίθεση με μία πιο συμβατική εκπαίδευση, π.χ. ένα σεμινάριο. Τα ακόλουθα
σημεία συνοψίζουν τους στόχους κατάρτισης των ΒΔΓΕ και τα πιθανά οφέλη που θα
μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις ώστε να έχουν μια σαφή ιδέα για
την κατάρτισης ΒΔΓΕ και να θεωρηθεί σαν μία κατάλληλη επιλογή για την επιχείρηση.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η κατάρτιση ΒΔΓΕ:


εστιάζει στις τρέχουσες ανάγκες και συμφέροντα τόσο των επιχειρήσεων όσο και
των εργαζομένων



είναι ένας καλός τρόπος γρήγορης και αποτελεσματικής αντίδρασης τόσο στις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις στην αγορά εργασίας όσο και στις αλλαγές και αναδιαρθρώσεις στις επιχειρήσεις



σχεδιάζεται και προσαρμόζεται ξεχωριστά στις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την επέκταση και τη βελτίωση των απαραίτητων ικανοτήτων
και δεξιοτήτων των εργαζομένων



εφαρμόζει μαθησιακές μεθόδους που ικανοποιούν τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και
τα συμφέροντα των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότερη
επίτευξη των στόχων μάθησης
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είναι σχεδιασμένη εξειδικευμένα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της επιχείρησης
και να εξασφαλίσει μια στοχευμένη βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων των εργαζομένων



λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες εμπειρίες για την ανάπτυξη της μάθησης



έχει πολύ υψηλό πρακτικό προσανατολισμό



ελέγχει συνεχώς την πρόοδο των εργαζομένων και προσαρμόζει με ευελιξία τις
ρυθμίσεις μάθησης, προκειμένου να είναι σε θέση να εξασφαλίσει επίτευξη των
στόχων για όλους



είναι σε θέση να ενσωματώσει μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση και την
περαιτέρω εκπαίδευση σύμφωνα με το επιχειρηματικό ήθος της επιχείρησης.

Με την πραγματοποίηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ, μια επιχείρηση μπορεί να αναμένει τα
ακόλουθα θετικά αποτελέσματα:


Αύξηση του κέρδους και της παραγωγικότητας



Ταχύτερη και βελτιωμένη υλοποίηση των διαδικασιών εργασίας



Ελαχιστοποίηση / Αποφυγή λαθών κατά την εκτέλεση καθηκόντων



Οι εργαζόμενοι/ες να μπορούν να αναπτυχθούν και να είναι σε θέση να αναλάβουν
καθήκοντα, εργασίες, τις οποίες δεν ήταν σε θέση να κάνουν πριν.



Οι εργαζόμενοι/ες δεν θα χρειάζεται να ζητούν από τους συναδέλφους τους να
τους βοηθούν τόσο συχνά όσο έπρεπε να το κάνουν πριν.



Αύξηση της δυναμικής ομάδας και του κλίματος συλλογικότητας



Υψηλότερη αφοσίωση και ικανοποίηση των εργαζομένων



Λιγότερες απουσίες ασθενείας καθώς και χαμηλότερες διακυμάνσεις στην παραμονή των εργαζομένων στην επιχείρηση



Ξεκάθαρη ανάγκη για περαιτέρω εκμάθηση των εργαζομένων, με γνώμονα τη
ζήτηση



Οι ανάγκες των εργαζομένων για περαιτέρω εκπαίδευση και βελτίωση γίνονται
ορατές και καταγράφονται



Τα αποδεικτικά στοιχεία της κατάρτισης των εργαζομένων μπορούν να είναι χρήσιμα για τις πιστοποιήσεις (π.χ. ISO) της επιχείρησης
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Μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών ως αποτέλεσμα των πιο ικανών εργαζομένων (π.χ. ισχυρές γλωσσικές δεξιότητες και ικανότητα επικοινωνίας => λιγότερες
παρεξηγήσεις και λάθη => μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη => πρόσθετες
παραγγελίες κλπ.)

Συνιστάται όχι μόνο να εξηγούνται τα θετικά συγκεκριμένα αποτελέσματα της κατάρτισης
στις ΒΔΓΕ, αλλά και να καταστούν σαφή με συγκεκριμένα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Έχει αποφασιστική σημασία να επιλέξουμε και να επισημάνουμε τα καλύτερα
παραδείγματα για τον αντίστοιχο τομέα ή επιχείρηση. Εάν οι υπεύθυνοι/ες είναι σε θέση
να κατανοήσουν τις θετικές επιδράσεις στις ΒΔΓΕ στη βάση πραγματικών παραδειγμάτων,
είναι πολύ πιθανότερο να είναι πειστούν για τα οφέλη και το κέρδος μιας κατάρτισης
στις ΒΔΓΕ.
Η καλή προετοιμασία για μια συνάντηση είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί
η παρουσίαση των θετικών επιπτώσεων της κατάρτισης ΒΔΓΕ, τόσο για την επιχείρηση
όσο και για τους εργαζόμενους.
Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Εάν είστε υπεύθυνος/η λήψης αποφάσεων μιας επιχείρησης:
Ποια οφέλη θα ήταν τα πιο σημαντικά και τα πιο πειστικά; Γιατί;
Ποια τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κατάρτισης ΒΔΓΕ για την επιχείρηση;
Τι θα ήθελα να ακούσω;

2.4.2 Ευκαιρίες Δημόσιας Χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Ειδικά για τις Μικροκεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), η
χρηματοδότηση της κατάρτισης στις ΒΔΓΕ αποτελεί
σημαντικό εμπόδιο, που πρέπει να λυθεί. Για το λόγο
αυτό, πολλές ΜΜΕ προτίθενται να προσλάβουν
νέους/ες, καλύτερα εκπαιδευμένους/ες εργαζόμενους/ες,
αντί
να
εκπαιδεύσουν
τους/τις
υπάρχοντες/ουσες, στον εργασιακό χώρο. Αυτό
σημαίνει ότι αμέσως μετά την παρουσίαση των
Unsplash: Creative Commons
θετικών (οικονομικών) επιπτώσεων της κατάρτισης
στις ΒΔΓΕ πρέπει να παρουσιαστούν ορισμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης για να
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πεισθούν οι υπεύθυνοι/ες λήψης αποφάσεων όχι μόνο για τα οφέλη, αλλά και για την
οικονομική σκοπιμότητα.
Η δημόσια χρηματοδότηση μπορεί να παρέχεται από κυβερνητικούς οργανισμούς ή την
δημόσια διοίκηση σε διάφορα επίπεδα: Ε.Ε., εθνικό (π.χ. από αρμόδια υπουργεία), περιφερειακό, τοπικό αλλά και κάποιοι ειδικοί δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες,
όπως για παράδειγμα ο ΟΑΕΔ ή ιδρύματα. Η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να προέρχεται
από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. ή από εθνικούς πόρους.
Το διαδίκτυο είναι μια καλή πηγή πληροφόρησης για όλα τα επίπεδα και για όλες τις
πηγές.
Συνιστάται να καταρτιστεί ένας κατάλογος επιλογών χρηματοδότησης σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά της επιχείρησης και των αναμενόμενων εκπαιδευτικών αναγκών κατά
τη φάση της προετοιμασίας και πριν την επαφή με τους/τις εκπροσώπους και να παρουσιαστούν αυτές οι ευκαιρίες μαζί με τα οφέλη.
Ένα παράδειγμα χρηματοδότησης, που υπάρχει διαχρονικά, είναι τα προγράμματα ΛΑΕΚ
(Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) του ΟΑΕΔ, που
αφορούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα, τα οποία ανανεώνονται κάθε χρόνο.
Υπάρχουν όμως και ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης π.χ. για ψηφιακές δεξιότητες
ή άλλα που κατά καιρούς προσφέρονται από κάποιο Υπουργείο, π.χ. το Υπουργείο Εργασίας ή το Παιδείας ή τις Περιφέρειες.

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Καθώς οι δυνατότητες δημόσιας χρηματοδότησης ποικίλλουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο:
Ξέρετε από πού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες δημόσιας χρηματοδότησης στη χώρα/περιφέρειά σας;
Ξέρετε πώς να επιλέξετε προοπτικά πηγές χρηματοδότησης, ανάλογα
με τις συνθήκες και τις ανάγκες της επιχείρησης-στόχου;
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2.4.3 Έρευνα για τις υπάρχουσες ανάγκες για συμπληρωματική εκπαίδευση
Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί στον/ην εκπρόσωπο της επιχείρησης, η δυνατότητα να μιλήσει για την τρέχουσα κατάσταση στην
επιχείρησή του/της. Είναι σκόπιμο να μπορούν να μιλήσουν για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα, τις προκλήσεις και τις ανησυχίες καθώς και τις εν αναμονή ή προγραμματισμένες αλλαγές ή μέτρα αναδιάρθρωσης που σκοπεύουν να λάβουν. Στο κέντρο της συζήτησης θα πρέπει να είναι οι νέες απαιτήσεις, που θα αφορούν όλους/ες τους/τις εργαζομένους/ες, μια και είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά την επιχείρηση και θα πρέπει
να βρίσκονται και στο κέντρο των επιχειρημάτων μας.
Η προσεκτική ακρόαση και οι ενδιαφέρουσες άμεσες ερωτήσεις, θα συμβάλλουν στην
ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού και ευνοϊκού διαλόγου. Μέσα από αυτό, ο/η εκπρόσωπος
της επιχείρησης θα σχηματίσει μια θετική γνώμη για την ικανότητα του/της εκπαιδευτή/ριας και θα πεισθεί για την αξία της προσφοράς για τις ΒΔΓΕ.
Εάν οι εκπρόσωποι της επιχείρησης δεν φαίνεται να είναι πολύ ομιλητικοί/ες, πρέπει να
γίνουν με φιλικό τρόπο, πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, που θα αφορούν τα σημεία που
αναφέρθηκαν προηγουμένως, προκειμένου να αποσαφηνιστούν σε βάθος οι ανάγκες για
περαιτέρω εκπαίδευσης των εργαζομένων.
Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να τεθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:


Ποιο/α είναι το/τα δυνατό/ά σημείο/α της επιχείρησής σας; Για ποιο πεδίο δραστηριοτήτων στην επιχείρησή σας θα δίνατε ένα βραβείο ή θα κερδίζατε έναν
διαγωνισμό;



Ποιες είναι οι προκλήσεις (εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις) που αντιμετωπίζει
η επιχείρηση;



Πώς προβλέπετε ότι θα αναπτυχθεί η αγορά τους επόμενους μήνες, χρόνια; Πώς
προσαρμόζεται η επιχείρηση σας στις εξελίξεις αυτές; Ποιοι είναι οι στόχοι σας για
τα επόμενα χρόνια;



Εξετάζοντας το θέμα των εργαζομένων χαμηλών προσόντων και χωρίς ειδίκευση:
αν και πόσο επηρεάζονται από τις αλλαγές;

Από την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών, μπορεί να προκύψει η καταγραφή των αναγκών για περαιτέρω εκπαίδευση. Οι εκπρόσωποι της επιχείρησης πρέπει να καταστούν
πεπεισμένοι/ες ότι η εφαρμογή μιας κατάρτισης στην επιχείρηση τους, θα είναι μια επι-
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τυχημένη επένδυση. Η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων θα αντιστοιχεί στις ανάγκες της επιχείρησης, θα είναι μια ένα μέρος του επιχειρηματικού της σχεδίου, με θετικό και βιώσιμο αντίκτυπο στα αποτελέσματά της.
Εάν εντοπιστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις στην επιχείρηση και οι εκπρόσωποί της συμφωνούν να πραγματοποιηθεί μια κατάρτιση ΒΔΓΕ, πρέπει να προσδιοριστεί
και να διασαφηνιστεί το περιεχόμενο καθώς και οι οργανωτικές πτυχές της υλοποίησης.
Για την περαιτέρω ενοποίηση της επιδιωκόμενης κατάρτισης στην επιχείρηση, συνιστάται
να εμπλέξετε τους/τις άμεσα υπευθύνους/ες, π.χ. διερμηνείς, διευθυντές/τριες τμήματος,
διότι είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις επιθυμίες των
υπαλλήλων τους.

2.4.4 Συγκεκριμενοποίηση της σχεδιαζόμενης κατάρτισης στις ΒΔΓΕ και συμβασιοποίηση
Εάν έχει εγκριθεί, η υλοποίηση μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ, σε μια επιχείρηση από τους/τις
εκπροσώπους της, θα πρέπει να υπογραφεί μια αρχική σύμβαση-πλαίσιο μεταξύ της επιχείρησης και του οργανισμού κατάρτισης, όπου θα συμφωνείται το βασικό πλαίσιο της
εκπαίδευσης.
Σε αυτό το σημείο είναι επίσης απαραίτητο να παρουσιαστεί και να συζητηθεί η προγραμματισμένη κατάρτιση ΒΔΓΕ σε μία ή περισσότερες συναντήσεις με τους/τις προϊσταμένους/ες, ώστε να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες των τμημάτων όπου θα υλοποιηθεί. Ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος/η για τις συναντήσεις αυτές και πρέπει να εξασφαλίσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους συνομιλητές/τριες του/της. Και οι προϊστάμενοι/ες πρέπει να έχουν πεισθεί για τη σημασία και τις
αναμενόμενες θετικές επιδράσεις της κατάρτισης ΒΔΓΕ, ώστε να μιλήσουν ανοιχτά για
τις συγκεκριμένες ανάγκες και τις ανησυχίες των εργαζομένων.
Η καλή συνεργασία με τους τους/τις άμεσα προϊστάμενους/ες είναι σημαντική για όλες
τις κατευθύνσεις. Θα βοηθήσει στην συνέχιση της συνεργασίας με την επιχείρηση αλλά
θα πείσει και τους/τις εργαζόμενους/ες να συνεργαστούν και να συμμετέχουν ενεργά.
Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ορθή αξιολόγηση των αναγκών:


Ποιες είναι οι ακριβείς θέσεις όπου απασχολούνται οι εργαζόμενοι/ες και τι ακριβώς κάνουν εκεί;
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Ποιες είναι οι συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να επιτελεστούν, τι λειτουργεί
καλά και πού προκαλούνται συχνά σφάλματα;



Ποιες βασικές δεξιότητες και ικανότητες χρειάζονται οι εργαζόμενοι/ες για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους και τις εργασίες που τους ανατίθενται;



Διαθέτουν όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες ή
υπάρχουν ελλείψεις που πρέπει να αντισταθμιστούν;



Έχουν υπάρξει, πρόσφατα, μέτρα αναδιάρθρωσης ή σημαντικές αλλαγές, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή εργασία των εργαζομένων;



Ποιες συγκεκριμένες ροές εργασίας επηρεάσθηκαν και ποιες νέες δεξιότητες και
ικανότητες χρειάζονται οι εργαζόμενοι/ες για να εκτελέσουν τις σχετικές εργασίες
και καθήκοντα;



Ποιες βασικές απαιτήσεις έχουν αλλάξει και είναι νέες για τους/τις εργαζόμενους/ες;



Τι πρέπει να μπορούν οι εργαζόμενοι/ες να κάνουν καλύτερα μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης στις ΒΔΓΕ και ποιες συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες
πρέπει να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω;



Πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί η κατάρτιση στις ΒΔΓΕ προκειμένου να παρακινηθούν οι εργαζόμενοι/ες για όσο το δυνατόν ενεργό συμμετοχή;



Ποιοι γενικοί όροι πρέπει να εξεταστούν προκειμένου να κάνει εύκολη την συμμετοχή των εργαζομένων;



Πρέπει η κατάρτιση ΒΔΓΕ να πραγματοποιείται εντός ή εκτός ωρών εργασίας;



Πού θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση ΒΔΓΕ, σε ποιο βαθμό ο χώρος εργασίας
μπορεί να λειτουργήσει ως τόπος μάθησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη εκπαίδευση;

Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την κάθε επιχείρηση ή το
τμήμα όπου θα σχεδιαστεί η κατάρτιση.
Αυτός ο διάλογος θα πρέπει να διεξάγεται εποικοδομητικά, έτσι ώστε να προσδιοριστούν
με ακρίβεια και να μπορέσουν να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες και το περιεχόμενο της κατάρτισης ΒΔΓΕ να είναι χρήσιμο. Οι άμεσα εποπτεύοντες/ουσες έχουν συνήθως μια καλή εικόνα για την πρόοδο των εργασιών και γνωρίζουν τις τυχόν δυσκολίες ή
προκλήσεις για τους επιμέρους τομείς εργασίας και είναι σε θέση να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, σχετικά με τα καθήκοντα και τις διαδικασίες εργασίας, στα οποία οι
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εργαζόμενοι/ες θα πρέπει να ανταπεξέλθουν. Έτσι, θα διασφαλιστεί ότι μέσα από την
κατάρτιση στις ΒΔΓΕ οι εργαζόμενοι/ες, θα είναι σε θέση να οργανώνονται, να επεξεργάζονται, να βελτιώνονται και θα εκτελούν τα καθήκοντά τους πιο σωστά και αποτελεσματικά. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι η βάση του σχεδιασμού είναι ξεκάθαρη και
διαφανής.
Είναι επίσης λογικό, στις συζητήσεις να συμμετέχουν, αν υπάρχουν, επιτροπές εργασίας
και άλλα εμπλεκόμενα άτομα (π.χ. διαχειριστές τμημάτων) προκειμένου να ληφθούν υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες αντιλήψεις, γνώμες και απόψεις για τον σχεδιασμό
και υλοποίηση ενός χρήσιμου κύκλου μαθημάτων κατάρτισης ΒΔΓΕ μέσα στην επιχείρηση.
Για περαιτέρω σαφήνεια των στόχων και των ζητημάτων της κατάρτισης είναι απαραίτητο
να συμπεριληφθούν και οι απόψεις των εργαζομένων π.χ. σε μια κοινή επίσκεψη στο
χώρο εργασίας. Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψει η τελική προσαρμογή της κατάρτισης ΒΔΓΕ.
Γενικά είναι σημαντικό να έχουμε τακτική ανταλλαγή πληροφοριών με όλα τα εμπλεκόμενα άτομα, ώστε να αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή τους στη
διαδικασία. Αυτό επίσης βοηθάει να υπάρξει γρήγορη αντίδραση σε περίπτωση μεταβαλλόμενων απαιτήσεων, ώστε να γίνονται οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στην υλοποίηση της
κατάρτισης ΒΔΓΕ.
Μετά από όλη την περιγραφόμενη προετοιμασία, πρέπει να ετοιμαστεί και να υπογραφεί
η τελική λεπτομερής σύμβαση κατάρτισης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα κατάρτισης.
Και οι δύο συμβάσεις, η αρχική και η τελική έχουν τη σημασία τους. Αφενός γιατί μέσα
από τους όρους αποδεικνύονται όλες οι λεπτομέρειες και αφετέρου διασφαλίζεται ότι και
οι δύο πλευρές έχουν κατανοήσει ακριβώς τα ίδια ζητήματα και έχουν συμφωνήσει τόσο
στο πλαίσιο όσο και στις λεπτομέρειες.

Ένα καλό και αναλυτικό σχέδιο κατάρτισης είναι το σωστό βήμα για
την επιτυχία

Σε ό, τι αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της κατάρτισης, η πρακτική εμπειρία έχει
δείξει ότι δύο έως τρεις εβδομάδες είναι η βέλτιστη διάρκεια, ενός τέτοιου κύκλου κατάρτισης. Μια συντομότερη κατάρτιση δεν θα είχε αποτελέσματα, ενώ μια μεγαλύτερη σε
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διάρκεια θα αποτελούσε σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ πράγμα που θα
εμπόδιζε πιθανώς την υλοποίηση της, για οικονομικούς λόγους.
Το σημείο εκκίνησης μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ είναι η τρέχουσα ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της επιχείρησης.
Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Ρίξτε μια ματιά στη λίστα των ερωτήσεων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών:
Ποιες είναι οι σημαντικότερες;
Σκέψου τρεις άλλες ερωτήσεις που μπορεί να είναι σημαντικές, αλλά δεν
είναι μέρος της λίστας.
Ποιες προκλήσεις ή δυσκολίες μπορεί να προκύψουν στο στάδιο της υλοποίησης και της σύναψης συμβολαίου; Πώς θα τις αντιμετωπίσεις;

Καλή πρακτική – Το προφίλ των εκπαιδευτών/τριών στο Ινστιτούτο BEST
στην Αυστρία:
Οι εκπαιδευτές/τριες στις ΒΔΓΕ, στο Ινστιτούτο BEST στην Αυστρία, έχουν το εξής προφίλ:





Πιστοποιητικό coaching & εκπαίδευσης ενηλίκων
Πιστοποιητικό κατάρτισης για τη διαφορετικότητα και το φύλο
Τέλειες γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Ακαδημαϊκές σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή πιστοποιητικό διδασκαλίας
(στη δευτεροβάθμια ή στην επαγγελματική εκπαίδευση)
 Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση / coaching στην εργασία, επιθυμητά 4+ έτη
 Ηλικία άνω των 25 ετών
Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ατομική και ομαδική κατάρτιση στις βασικές δεξιότητες, στα γερμανικά, τα αγγλικά, τα μαθηματικά και τις
ΤΠΕ, καθώς και τις κοινωνικές δεξιότητες, τα εργαστήρια παρακίνησης & προσωπικής ανάπτυξης, coaching και την ατομική υποστήριξη.

2.4.5 Αξιολόγηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ
Προκειμένου να εξεταστεί η πρόοδος της μάθησης και οι βελτιώσεις που επήλθαν στους
προκαθορισμένους τομείς, αλλά ακόμη και ως βάση για μελλοντικά σχέδια κατάρτισης
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(ακόμη και για άλλες επιχειρήσεις), είναι απαραίτητο να αξιολογείται η υλοποίηση της
κατάρτισης τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την ολοκλήρωση της.
Στην παράγραφο αυτή, γίνεται μόνο μια σύντομη επισκόπηση του θέματος της αξιολόγησης, η οποία αντιμετωπίζεται λεπτομερώς στην ενότητα 6.

Μια καλή αξιολόγηση είναι η βάση για μια επιτυχημένη μελλοντική κατάρτιση

Ο/η εκπαιδευτής/ρια πρέπει, να εισάγει, σε όλη τη διάρκεια της κατάρτισης, εργαλεία
καταγραφής των αποτελεσμάτων, με τα οποία θα εξαχθούν συμπεράσματα για τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν. Οι εκπαιδευτές/τριες και οι εργαζόμενοι/ες
μπορούν να πεισθούν, μέσα από την καταγραφή των αποτελεσμάτων, για την επιτυχία
της μάθησης. Τα κενά και οι ελλείψεις που θα διαπιστωθούν σε μεμονωμένους τομείς θα
γίνουν άμεσα ορατά και θα μπορούν να αναπληρωθούν γρήγορα με περαιτέρω επεξηγήσεις, ασκήσεις και πρακτική.
Οι άμεσα εποπτεύοντες/ουσες διαδραματίζουν και εδώ, σημαντικό ρόλο. Μπορούν να
κρίνουν αν οι εργαζόμενοι/ες μπορούν πια, να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα τους ή αν υπάρχει ακόμα περαιτέρω ανάγκη εκπαίδευσης η εξάσκησης. Η παρατήρηση της εκτέλεσης εργασιών δίνει πολύτιμη ανατροφοδότηση στους/στις εργαζομένους/ες, η οποία επηρεάζει την περαιτέρω διαδικασία κατάρτισης ΒΔΓΕ. Εάν υπάρχουν
πρόσθετες ανάγκες μάθησης και άσκησης, τότε θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους
εκπαιδευτές/τριες και αυτοί/ες να προσαρμόζουν το περιεχόμενο της κατάρτισης ΒΔΓΕ.
Η συνεχής ανατροφοδότηση από τον/την άμεσα επιβλέποντα/ουσα καθώς και από τους
ίδιους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες είναι εξαιρετικής σημασίας, προκειμένου η κατάρτισης ΒΔΓΕ να έχει επιτυχία και να είναι προσανατολισμένη στους/στις εργαζόμενους/ες.
Κριτήριο επιτυχίας είναι, στο τέλος της κατάρτισης ΒΔΓΕ, να έχουν βελτιωθεί οι δεξιότητες και οι ικανότητες, πράγμα που θα επιτρέπει την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση
της εργασίας.
Οι εργαζόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να κοινοποιήσουν την προσωπική
τους ικανοποίηση για την κατάρτιση ΒΔΓΕ και τα αποτελέσματα της. Πρόκειται για την
απεικόνιση της επιτυχίας της μάθησης, η οποία επηρεάζει θετικά, την αυτοεκτίμηση και
το κίνητρο των εργαζομένων, βασικά στοιχεία, για την ποιότητα της καθημερινής τους
εργασίας αλλά και της προσωπικής τους ζωής.
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Η τελική θεώρηση και αξιολόγηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες
και συμπεράσματα, όπως σε ποιο βαθμό υλοποιήθηκε και ποιες πτυχές του σχεδιασμού
και της υλοποίησης της κατάρτισης ΒΔΓΕ μέσα στην επιχείρηση θα πρέπει να εξεταστούν
περαιτέρω στο μέλλον. Η αξιολόγηση παρέχει πολύτιμη ανατροφοδότηση, η οποία πρέπει
να ληφθεί υπόψη και να εφαρμοστεί με βιώσιμο τρόπο στο μέλλον.
Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων για κάθε εργαζόμενο/η, που συνέταξε ο/η εκπαιδευτής/ρια
στο τέλος της κατάρτισης στις ΒΔΓΕ παρέχουν στους/στις υπεύθυνους/ες της επιχείρησης, τεκμηρίωση για την επαγγελματική διαδικασία μάθησης και της αντίστοιχης εκπαιδευτικής επιτυχίας. Όλη η διαδικασία μπορεί να πείσει τους/τις υπεύθυνους/ες για την
βελτίωση των απαραίτητων προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων τους και συγχρόνως θα επιβεβαιώσουν την ορθότητα της απόφασης τους για την υλοποίηση του προγράμματος.

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Ποια είναι τα οφέλη από την αξιολόγηση μιας κατάρτισης;
Πως θα αντιδράσετε αν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν είναι τόσο
καλά όσο περιμένατε;

Πρόσθετες πηγές
Η Υπηρεσία Απασχόλησης της Αυστρίας (AMS) προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία στατιστικών αξιολογήσεων της αυστριακής αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το εκπαιδευτικό επίπεδο, π.χ. το ακόλουθο ενημερωμένο έγγραφο:
http://www.ams.at/_docs/001_am_bildung_0518.pdf
Εκτός από τις στατιστικές, το δίκτυο έρευνας AMS δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με τη
σημασία των ΒΔΓΕ στο εμπόριο, τον τουρισμό και τα τεχνικά επαγγέλματα, συνδέοντας
την κατάσταση στο χώρο εργασίας με την εκπαίδευση στο σχολείο: http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_info_388-389.pdf
Το ακόλουθο εγχειρίδιο του Ευρωπαϊκού Έργου «TRIAS - Καθοδήγηση στο χώρο εργασίας, Εμπλέκοντας τους εργοδότες, Προσεγγίζοντας τους/τις εργαζόμενους/ες με χαμηλά προσόντα» προσφέρει ολοκληρωμένες πληροφορίες, παραδείγματα, καλές πρα77
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κτικές και εργαλεία για την κατάρτιση στις ΒΔΓΕ: https://www.oesb.at/fileadmin/TRIAS/TRIAS_Textbook_EN_Finalversion_LizenzCCBYSA.pdf
Το ακόλουθο εκτενές άρθρο «Εργασία με βάση τη μάθηση: Γιατί; Πώς;» του Richard
Sweet, που δημοσιεύθηκε από τον ΟΟΣΑ, αναλύει τα αμοιβαία οφέλη και τις επιπτώσεις
της μάθησης με βάση την εργασία. Ο Richard Sweet είναι ένας διεθνής σύμβουλος πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που εδρεύει στο Sydney, Αυστραλία και
είναι καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ηγεσίας στο Κέντρο Μελέτης
των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στη Σχολή Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης. Από το 1998 έως το 2005 διετέλεσε κύριος αναλυτής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ στο Παρίσι, όπου ήταν υπεύθυνος για σημαντικές συγκριτικές ανασκοπήσεις για τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, τις πολιτικές ΤΠΕ και τη εκπαίδευση, την επαγγελματική καθοδήγηση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. https://unevoc.unesco.org/fileadmin/up/2013_epub_revisiting_global_trends_in_tvet_chapter5.pdf
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Βιβλιογραφία
Οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν στην ενότητα αυτό προέρχονται από εκτεταμένες
συνεντεύξεις με «επιχειρηματικές επαφές» και εκπαιδευτές του BEST - Institut für
berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, με έδρα τη Βιέννη, Αυστρία,
που διαθέτει πολλά χρόνια πρακτική εμπειρία στην κατάρτιση στις ΒΔΓΕ στον χώρο εργασίας και συνεργασίας με επιχειρήσεις. Συμπληρωματικά πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
είναι:
Cambridge Dictionary. Online: https://dictionary.cambridge.org (25.06.2018)
CentralStaionCRM: Was ist Kaltakquise - eine Definition. Online: https://centralstationcrm.de/blog/was-ist-kaltakquise-eine-definition (25.06.2018)
Collins Dictionary. Online: https://www.collinsdictionary.com (25.06.2018)
Für Gründer: Mit Kaltakquise Kunden gewinnen: So sollten Sie vorgehen. Online:
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/businessplan-umsetzen/kundengewinnung/kaltakquise/ (25.06.2018)
MBASKOOL. Study.Learn.Share. A Comprehensive Management Resource for Students
& Professionals: Door Opener. Online: https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/11399-door-opener.html (25.06.2018)
Selbststaendigkeit.de - Das Portal für Gründer, Unternehmer, Selbstständige und
KMUs: Marktanalyse richtig durchführen – warum Sie unverzichtbar für Gründer und
Unternehmer ist. Online: https://selbststaendigkeit.de/existenzgruendung/businessplan/marketingplan/marketinganalyse/marktanalyse-richtig-durchfuehren
(25.06.2018)
TRIAS – Guidance in the workplace. Involving employers, reaching low qualified
(2017). IO2: The TRIAS textbook. Online: https://www.oesb-sb.at/fileadmin/user_upload/oebs_sb/Publikationen/2017_OESB_TRIAS_Textbook_EN_LizenzCCBYSA.pdf
(25.06.2018)
TRIAS – Guidance in the workplace. Involving employers, reaching low qualified
(2017). IO 3: The TRIAS Framework Curriculum. Online: http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/TRIAS_O3_Curriculum_DE_2017-erasmus.pdf
(25.06.2018)
Wirtschaftskammer Österreich: AMS Qualifizierungsförderung für Beschäftigte - Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen in Wiener Unternehmen. Online:
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https://www.wko.at/service/foerderungen/AMS_Qualifizierungsfoerderung.html
(25.06.2018)
Wirtschaftskammer Österreich: aws Industrie 4.0. Online: https://www.wko.at/service/foerderungen/aws-industrie-4.0.html (25.06.2018)
Wirtschaftskammer Österreich: Förderungen finden. Online: https://www.wko.at/service/foerderungen.html?geltung%5B%5D=w&branche=0&fuer%5B%5D=1&art=0&textfilter=#foerderdb-search-form (25.06.2018)
Wirtschaftskammer Österreich: Qualifizierungsförderung. Online:
https://www.wko.at/service/foerderungen/waff_Qualifizierungsfoerderung.html
(25.06.2018)
Wirtschaftskammer Österreich: WAFF - Förderung Innovation und Beschäftigung für
KMU. Online: https://www.wko.at/service/foerderungen/W_neu_waff_Innovationsassistent.html (25.06.2018)
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Ενότητα 3 | Προσέγγιση Εργαζομένων

Συγγραφέας:
Helmut Kronika
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Εισαγωγή
Αυτή η ενότητα ασχολείται με το ερώτημα, πώς θα κερδίσουμε τους/τις εργαζόμενους/ες
σε μια κατάρτιση στις Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία (κατάρτιση ΒΔΓΕ) και πώς θα
τους/τις παρακινήσουμε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Απαιτείται εκτεταμένη προετοιμασία μέσω των υπευθύνων ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να λειτουργήσει το
πρόγραμμα. Θα πρέπει να παρουσιάσει κανείς τις ΒΔΓΕ ως μια εκτιμητέα προσφορά
στους/τις εργαζόμενους/ες τους. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι τρέχουσες ανάγκες, καθώς και οι πιθανές δυσκολίες, που ενδέχεται να αναδυθούν σε ορισμένους τομείς. Οι συζητήσεις με τους/τις εργοδότες/τριες, τους/τις υπεύθυνους/ες ανθρώπινου δυναμικού ή τους/τις πλησιέστερα εποπτεύοντες/ουσες, όπως αναφέρεται
στην ενότητα 2, θα παρέχουν πολύτιμες αρχικές πληροφορίες.
Στις συζητήσεις με τους/τις εργαζόμενους/ες θα πρέπει να διευκρινιστούν οι πραγματικές
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Ως εκ τούτου, ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτής/τρια
χρειάζεται να ακούσει προσεκτικά, τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, κατά τη διάρκεια της
πρώτης συνάντησης. Η από κοινού επίσκεψη στο χώρο εργασίας δίνει μια καλή δυνατότητα, προκειμένου να γίνει η γνωριμία μαζί τους και να σχηματιστεί από μια πρώτη εικόνα
των βασικών διαδικασιών στην εργασία. Απαραίτητη και πολύτιμη είναι μια ευαισθητοποιημένη προσέγγιση, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι πιθανές προκλήσεις, τα οφέλη αλλά και οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν.
Οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν, είναι το σημείο εκκίνησης για την κατάρτιση ΒΔΓΕ.
Το έργο του/ης εκπαιδευτή/τριας είναι να αναπτύξει ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων. Επομένως, ο/η εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να διερευνήσει τις κατάλληλες διδακτικές - μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Με αυτές είναι δυνατό να δημιουργηθούν κίνητρα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, ώστε να αποδεχθούν μία περαιτέρω κατάρτιση σαν
πολύτιμη προσφορά που θα έχει θετική συμβολή τόσο στη μελλοντική τους εργασία, όσο
και στην καθημερινότητά τους.
Σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούμε με τις ακόλουθες ερωτήσεις:
•

Πώς μπορούμε να πείσουμε τους/τις εργαζόμενους/ες, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΒΔΓΕ,



Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι/ες, να πεισθούν για τη σημασία ενός προγράμματος
ΒΔΓΕ, ώστε να αντιμετωπισθούν και να εξαλειφθούν τυχόν αντιπαραγωγικές στάσεις;
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Ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση του προγράμματος ΒΔΓΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής εκπαίδευση για όλους τους/τις
εργαζόμενους/ες;



Ποιες διδακτικές και μεθοδολογικές πτυχές πρέπει να εξεταστούν προκειμένου να
εξασφαλιστεί η κινητοποίηση και η ωφελιμη κατάρτιση για όλους τους/τις εργαζόμενους/ες;

3.1 Πρόσβαση στους/στις εργαζόμενους/ες – Έναρξη
3.1.1 Ενημερωτική συνάντηση στον χώρο εργασίας
Εάν οι εργοδότες/τριες, διευθυντές/τριες ή οι υπεύθυνοι/ες ανθρώπινου δυναμικού αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω κατάρτιση, και συγκεκριμένα μια κατάρτιση
των εργαζομένων τους στις ΒΔΓΕ, είναι καθήκον τους να τους ενημερώσουν σχετικά με
τη σχεδιαζόμενη κατάρτιση. Κατά τη διάρκεια μιας ενημερωτικής συνάντησης, όπου θα
συμμετέχουν οι υπεύθυνοι/ες, οι εκπρόσωποι του συμβουλίου εργαζομένων (ή ακόμη και
όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες) και ο εκπαιδευτής/τρια, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν
το γενικό περίγραμμα συνθηκών, οι στόχοι της κατάρτισης και κυρίως τα προσδοκώμενα
οφέλη, αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις για όλους τους/τις εργαζόμενους/ες.

Η κατάρτιση ΒΔΓΕ δεν είναι τιμωρία!

Είναι απαραίτητο να βρεθεί μια ιδιαίτερα προσεκτική και εκτιμητέα προσέγγιση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να θεωρείται ως τιμωρία ή υποχρέωση από τους/τις
εργαζόμενους/ες, αλλά μάλλον μια χρήσιμη ευκαιρία για την απόκτηση περαιτέρω εφοδίων στη μελλοντική τους εργασία και στην καθημερινή ζωή.
Η αναγγελία περαιτέρω εκπαίδευσης μπορεί να προκαλέσει δυσφορία σε ορισμένους/ες
εργαζόμενους/ες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αμφιβολίες και φόβους. Ιδιαίτερα ημιειδικευμένοι/ες ή ανειδίκευτοι/ες, καθώς και όσοι/ες εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο,
μπορεί να έχουν αρνητικούς υποσυνείδητους συνειρμούς με όρους όπως «μάθηση», «εκπαίδευση» ή «κατάρτιση». Συχνά, προκαλούνται δυσάρεστες συναισθηματικές καταστάσεις, ένταση, πίεση για πράξη ή φόβος αποτυχίας. Αυτή η αντιπαραγωγική στάση πρέπει
να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί στην αρχή του προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη προθυμία και κίνητρο για συμμετοχή.
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Η παρουσίαση των ακόλουθων βασικών πληροφοριών και πλαισίου από τους/τις υπεύθυνους/ες ανθρώπινου δυναμικού (ή τους/τις εργοδότες/τριες ή τους/τις άμεσα εποπτεύοντες/ουσες) και από τους/τις υπεύθυνους/ες εκπαιδευτές/τριες λαμβάνει υπόψη αυτή
την απαίτηση και αποτελεί σημαντική προϋπόθεση, για την εξάλειψη του δυνητικού φόβου και των αμφιβολιών και για την παροχή κινήτρων στους/στις εργαζόμενους/ες, για
την προγραμματισμένη περαιτέρω εκπαίδευση.
Ιδιαίτερα στην ενημερωτική συνάντηση, αλλά και στη διάρκεια της κατάρτισης, η γλωσσική έκφραση παίζει σημαντικό ρόλο, κατά την εκφορά της προς τους/τις υποψήφιους/ες
εκπαιδευόμενους/ες, αλλά και για τους/τις υποψήφιους/ες εκπαιδευόμενους/ες. Η
γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείται με πολύ σεβασμό, ευαισθησία και θετικό τρόπο, εστιάζοντας στα καλά και θετικά χαρακτηριστικά, στις δεξιότητες και στις ικανότητες. Η αναφορά σε ελλείψεις και αρνητικές επιδόσεις, κενά γνώσης κλπ., είναι πιθανό να αποθαρρύνει και να προκαλέσει κακή διάθεση και στις δύο πλευρές αλλά κυρίως στους/στις
εργαζόμενους/ες.
Συνθήκες οργανωτικού πλαισίου: διάρκεια & πρόγραμμα του μαθήματος
Ο/Η υπεύθυνος/η λήψης αποφάσεων της επιχείρησης πρέπει να προγραμματίσει εκ των
προτέρων την σχεδιαζόμενη κατάρτιση. Αφενός, πρέπει να καθορίσει πόσες μονάδες βασικής κατάρτισης για τις ΒΔΓΕ πρέπει να υπάρχουν και πόσο χρόνο χρειάζονται να διαρκέσουν και αφετέρου πρέπει να διευκρινιστεί πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Ένα
σημαντικό κριτήριο είναι σε ποιο βαθμό, η περαιτέρω κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός των ωρών εργασίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χαμηλού βαθμού κατανόηση
και αποδοχή, ιδίως των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, οι οποίοι γενικά έχουν χαμηλότερη ετοιμότητα όσον αφορά την εκμάθηση και την κατάρτιση. Μπορεί επίσης να αυξήσει την ήδη υπάρχουσα αρνητική στάση των εργαζομένων αυτών, όσον αφορά την
περαιτέρω κατάρτιση.
Σε περίπτωση περαιτέρω κατάρτισης εκτός των ωρών εργασίας, πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο τρόπος αντιμετώπισης των εργαζομένων που έχουν καθήκοντα φροντίδας
παιδιών. Είναι πιθανό ότι οι εργαζόμενοι/ες προτιμούν την κατάρτιση εντός των ωρών
εργασίας. Το γεγονός αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση της συμμετοχής. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι/ες δεν αντιμετωπίζουν πρόσθετες οργανωτικές προκλήσεις και δεν
θα χρειαστεί να ολοκληρώσουν την περαιτέρω εκπαίδευσή τους στον ελεύθερο χρόνο
τους.
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Στόχος – το προσωπικό κέρδος για τους/τις εργαζόμενους/ες
Η αποσαφήνιση των αναμενόμενων θετικών επιπτώσεων είναι ίσως το πιο σημαντικό
κριτήριο για να πεισθούν οι εργαζόμενοι/ες της σχεδιαζόμενης κατάρτισης ΒΔΓΕ και να
εξασφαλιστεί η προθυμία συμμετοχής στο πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, χρειάζεται ευαισθητοποίηση. Είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι οι εργαζόμενοι/ες έχουν αξιόλογη συμβολή
στην επιτυχία της επιχείρησης με τις δεξιότητές τους και ότι θεωρούνται πολύτιμοι πόροι.
Η περαιτέρω κατάρτιση πρέπει να βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες ικανότητες, που θα
πρέπει να αναπτυχθούν ανάλογα με τη ζήτηση. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εξισορρόπησης των αδυναμιών και ελλείψεων σε ορισμένους τομείς.

Και πάλι: οφέλη, οφέλη, οφέλη…

Οι εργαζόμενοι/ες θα επωφεληθούν από μια κατάρτιση ΒΔΓΕ στην επιχείρηση τους, επειδή:
• θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν περαιτέρω τις βασικές δεξιότητες και τις ικανότητές
τους με προσανατολισμό τη ζήτηση, οι οποίες είναι σχετικές με την καθημερινή τους
εργασία
 θα συνηθίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες εργασιακές απαιτήσεις
 θα αντιμετωπίσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα ταχύτερα, καλύτερα και αποτελεσματικότερα
 θα είναι σε θέση να αναλάβουν νέα καθήκοντα εργασίας
 θα αποκτήσουν περισσότερη ασφάλεια και ρουτίνα στην εκτέλεση της εργασίας
 θα αυξηθούν η αυτοεκτίμηση, η ανεξαρτησία και η εμπιστοσύνη στη δική τους ικανότητα μάθησης και απόδοσης
 θα συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες εργασίας και θα αναλαμβάνουν και θα εκτελούν
καθήκοντα με αυτονομία
 θα αισθάνονται αποδεκτοί μεταξύ των συναδέλφων και στην ομάδα και θα μπορούν να
αναπτύξουν τις ικανότητές τους
 θα αναπτύξουν μια θετική και με κίνητρο στάση απέναντι στην αλλαγή στο χώρο εργασίας
 θα αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για τις εργασιακές διαδικασίες, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και της προθυμίας
τους για μάθηση και για περαιτέρω εκπαίδευση
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 θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες αρνητικές εμπειρίες στη μάθηση με θετικές και με κίνητρα μαθησιακές εμπειρίες
 μέσω θετικών και με κίνητρα μαθησιακών εμπειριών οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα περαιτέρω κίνητρο για την εμβάθυνση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων
τους
 το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα και να ενισχυθεί σε πρακτικές καταστάσεις
 εκπληρώνουν με υψηλή αφοσίωση και κίνητρα τα καθήκοντά τους
 μπορεί να ανακαλύψουν νέες επαγγελματικές προοπτικές στην εταιρεία
 η ικανοποίησή τους με την εταιρεία αυξάνεται και το ενδεχόμενο αλλαγής εργασίας
γίνεται πιο απίθανο
Αυτά τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα πρέπει να θεωρούνται από τους/τις εργαζομένους/ες ως πραγματική αξία και προσωπικό κέρδος και είναι πιθανό να επηρεάσουν
θετικά την καθημερινή τους εργασία. Προκειμένου να γίνει απεικόνιση της προσδοκώμενης ανάγκης, θα είναι ορθό να παρουσιαστεί παράδειγμα καλής πρακτικής της πετυχημένης εφαρμογής των Βασικών Δεξιοτήτων για την Εργασία (ΒΔΓΕ) στην αρχή της ενημερωτικής συνάντησης.
Όσο πιο ρεαλιστικά είναι τα προσδοκώμενα οφέλη και όσο περισσότερο γίνονται αντιληπτά από τους/τις εργαζομένους/ες, τόσο περισσότερο θα πεισθούν για τη σπουδαιότητα
της σχεδιαζόμενης επιμόρφωσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι γενικές επιφυλάξεις μπορούν να μετριαστούν σε ένα πρώτο βήμα.


Περιεχόμενο προσανατολισμένο στους/στις εργαζόμενους/ες

Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο που πρέπει να πληρούται για την ελαχιστοποίηση πιθανών
αντιστάσεων μεταξύ των εργαζομένων, είναι να πεισθούν πως δεν θα χρειαστεί να
εκπαιδευτούν
σε
σύνθετο
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αλλά θα
επικεντρωθούν
σε
θέματα
και
ερωτήσεις που σχετίζονται με την
καθημερινή τους εργασία και την
προσωπική τους ζωή.
Θεματικές και τομείς όπου οι
εργαζόμενοι/ες
θέλουν
να
αποκτήσουν
περισσότερη
τεχνογνωσία και ασφάλεια θα
εντοπιστούν και θα βρίσκονται

Pixabay: Creative Commons
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στο επίκεντρο της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Το περιεχόμενο θα πρέπει να αναπτυχθεί με τέτοιο
τρόπο που να προσφέρει και εναλλακτικές επιλογές στους/στις εκπαιδευόμενους/ες, για
να επιλέξουν ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει
το ενδιαφέρον των εργαζομένων για συμμετοχή.
Το εναλλακτικό και ευέλικτο
περιεχόμενο μπορεί μαζί με το υποχρεωτικό μέρος να συμπεριληφθεί στην αναλυτική
σύμβαση κατάρτισης (βλ. ενότητα 2), πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Εστίαση στους/στις εργαζόμενους/ες!

Σχεδιασμός μαθημάτων με γνώμονα το προσωπικό
Η πραγματική υλοποίηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ, θα καθορίζεται από τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων. Μια διαφοροποιημένη μεθοδολογία με καθαρή
εστίαση στον υψηλότερο δυνατό βαθμό στην πρακτική και στις δεξιότητες, συμβάλλει
στις διαφορετικές ανάγκες και εκπαιδευτικές προτιμήσεις των εργαζομένων. Θα πρέπει
επίσης να γνωρίζουν ότι η περαιτέρω κατάρτιση δεν θα πραγματοποιείται μέσω της μετωπικής διδασκαλίας, αλλά προφανώς μέσω διαφοροποιημένων μεθόδων. Επιπλέον, οι
συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες στην επιχείρηση θα χρησιμοποιηθούν ως ευκαιρίες
μάθησης, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων.
Ανάλογα με τις ανάγκες και το περιεχόμενο των θεμάτων, η κατάρτιση ΒΔΓΕ μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε μεγάλες και μικρές ομάδες καθώς και σε ατομικές συνεδρίες. Ο στόχος είναι να υπάρξει η δυνατότητα να δημιουργηθεί ακριβώς εκείνη η συνθήκη – πλαίσιο
που επιτρέπει τη γρήγορη επιτυχία και ως εκ τούτου αυξάνει την προθυμία συμμετοχής,
το επίπεδο της μάθησης, την κινητοποίηση καθώς και την αυτοπεποίθηση.
Σαν ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο η κατάρτιση ΒΔΓΕ παρουσιάζεται στους υπαλλήλους της FAKOM (Γερμανία) από την Karin
Behlke, από τον οργανισμό «Stephanuswerk Isny» κατά την εναρκτήρια ενημερωτική
συνάντηση.
Οι διαφάνειες που χρησιμοποιούνται αφορούν όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω:


Οργανωτικό πλαίσιο (διάρκεια του μαθήματος, ημερομηνίες έναρξης και λήξης,
χώρος)
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Στόχος:ποιες γνώσεις και δεξιότητες χρειάζεστε για την περαιτέρω επαγγελματική
σας ζωή, πώς θα μπορούσε να σας υποστηρίξει ο/η εκπαιδευτής/τρια, ποια θέματα
και μέθοδοι έχουν νόημα;



Σχεδιασμός μαθημάτων με προσανατολισμό στους/στις εργαζόμενους/ες (δεν θα
κάνουν όλοι/ες το ίδιο, επιλέγουν μεθόδους και θέματα που τους ταιριάζουν, παροχή δυνατότητας μετά την τρίτη συνεδρία ή μάθημα, να αποφασίσουν, αν θα
συνεχίσουν τη συμμετοχή ή όχι)

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Τοποθετήστε τον εαυτό σας στην θέση ενός/μίας εργαζόμενου/ης
Ποιο σχέδιο, οργανωτικό πλαίσιο και ποιες μεθόδους κατάρτισης θα προτιμούσατε; Γιατί;
Ποια οφέλη θα ήταν τα πιο σημαντικά και πιο πειστικά; Γιατί;
Θα ήσαστε πρόθυμος/η να παρακολουθήσετε μια εκπαίδευση στο χώρο
εργασίας εκτός των ωρών εργασίας; Αν όχι, γιατί;

3.1.2 Υποδοχή και γνωριμία στην εργασία
Για περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση και σχεδιασμό μια κατάρτισης ΒΔΓΕ, συνιστάται μια
συντονισμένη επισκόπηση του χώρου εργασίας. Έτσι, ο/η εκπαιδευτής/τρια συναντά
τους/τις εργαζόμενους/ες στο χώρο εργασίας τους και τους αφήνει να μιλήσουν για τα
διάφορα καθήκοντα στην εργασία, τις βασικές πρακτικές στην επιχείρηση, καθώς και για
τυχόν καινοτομίες, αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν γενικότερα ή σε μεμονωμένες διαδικασίες στην εργασία τους. Απαραίτητη είναι μια πολύτιμη ενσυναισθητική προσέγγιση,
ώστε να δημιουργηθεί μια καλή και εποικοδομητική βάση για περαιτέρω συνεργασία κατά
τη διάρκεια της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Καθήκον των εκπαιδευτών/τριών είναι να δεσμευθούν
πλήρως μαζί με τους/τις εργαζόμενους/ες.
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Η βάση για μια καλή κατάρτιση ΒΔΓΕ είναι να γνωρίσει ο/η
εκπαιδευτής/τρια, τους/τις μελλοντικούς/ές εκπαιδευόμενους/ες και
την εργασία τους.

Pixabay: Creative Commons

Στόχος είναι να αποκτηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί περισσότερο η σχεδιαζόμενη κατάρτιση ΒΔΓΕ. Εκτός από την αλληλογνωριμία,
η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι επίσης απαραίτητη, ως ένα πρώτο βήμα. Ως εκ τούτου,
ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να ακούει προσεκτικά τους/τις εργαζόμενους/ες ενώ μιλάνε
για τον εαυτό τους και τη δουλειά τους. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλει ερωτήσεις για
να κατανοήσει τις τρέχουσες ανάγκες, τα συμφέροντα και τις πιθανές δυσκολίες ή προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Συγκεκριμένα, οι παρακάτω ερωτήσεις, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον/ην εκπαιδευτή/τρια:
-

Σε ποια καθήκοντα/ εργασιακές διαδικασίες αποδίδουν καλά οι εργαζόμενοι/ες και
πού αισθάνονται ιδιαίτερα ασφαλείς;

-

Ποιοι τομείς εργασίας/θέματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους/τις εργαζομένους/ες; Ποια είναι ευχάριστα;

-

Ποιες εργασίες / διαδικασίες στην δουλειά εκτελούνται ευχαρίστως από τους/τις
εργαζόμενους/ες και ποιες δεν τους/τις αρέσουν;
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-

Ποιες εργασίες/διαδικασίες στη δουλειά μπορεί να αποδειχθούν πρόκληση και στις
οποίες οι εργαζόμενοι/ες χρειάζεται να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια; Πώς
θα μπορούσε να διασφαλιστεί αυτό; Ποια θέματα/περιεχόμενα της κατάρτισης θα
μπορούσαν να συμβάλλουν σε μια βελτίωση;

-

Πώς αντιμετωπίστηκαν έως τώρα τέτοιες προκλήσεις ή δυσκολίες, π.χ. οι εργαζόμενοι/ες απευθύνθηκαν σε άλλους/ες εργαζόμενους/ες, βρήκαν λύσεις από κοινού κλπ.;

-

Όταν σε μια ομάδα πρέπει να επιλυθούν ζητήματα: ποιες συνθήκες και καταστάσεις έχουν θεωρηθεί θετικές και χρήσιμες και ποιες δύσκολες και θα μπορούσαν
να οργανωθούν και να εκπληρωθούν καλύτερα;

-

Και τα λοιπά...

Ανάλογα με την επιχείρηση και τον τομέα, οι εκπαιδευτές/τριες μπορούν επίσης να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες εργασιακές διαδικασίες και να συζητήσουν
αυτά τα θέματα με τους/τις εργαζομένους/ες. Οι εκπαιδευτές/τριες καλό είναι να είναι
ενημερωμένοι/ες εκ των προτέρων σχετικά με τις βασικές εργασίες και τις διαδικασίες
στην επιχείρηση, προκειμένου να προσανατολίζουν τον διάλογο με τους/τις εργαζόμενους/ες και να συλλέγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η προσεκτική ακρόαση και
οι ανοιχτές ερωτήσεις αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την απόκτηση των επιθυμητών
πληροφοριών, καθώς και για την επίτευξη μιας αμοιβαίας συνεργασίας βασισμένης στην
εμπιστοσύνη και την εκτίμηση.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι επίσης σημαντικό να μην επικεντρωθούμε από την αρχή
στις δυσκολίες και τα προβλήματα. Εάν δοθεί στους/στις εργαζόμενους/ες η δυνατότητα
να μιλήσουν για την επιτυχία τους στην καθημερινή ρουτίνα της εργασίας τους, είναι πιο
πιθανό να αναφερθούν σε τυχόν προκλήσεις και δυσκολίες που συναντούν στους επιμέρους τομείς της επιχείρησης. Αυτός ο προσεκτικός διάλογος παρέχει στον/στην εκπαιδευτή/τρια πολύτιμες πληροφορίες, για να είναι σε θέση να προγραμματίσει προσεκτικά
την κατάρτιση ΒΔΓΕ. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι/ες αντιλαμβάνονται ότι οι τρέχουσες
ανάγκες και ενδιαφέροντά τους, λαμβάνονται ως σημείο εκκίνησης για την υλοποίηση με
κατάρτισης στις ΒΔΓΕ),όπως αναφέρεται στην ενημερωτική συνάντηση. Επιπλέον, τους
δίνεται η δυνατότητα να έχουν φωνή και οι επιθυμίες τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί οποιαδήποτε αρνητική στάση, όσον αφορά
τη συμμετοχή τους στη συνεχή κατάρτιση.
Ακολουθεί το παράδειγμα μιας τέτοιας ανταλλαγής πληροφοριών που παρέχεται στην
εργαλειοθήκη (Toolkit) του έργου GO που διεξάγεται στην Ελβετία:
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Στην αντίστοιχη εργαλειοθήκη, οι τρεις μέθοδοι προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών των εργοδοτών περιγράφονται ως:
1. Έρευνα βασισμένη στις απαιτήσεις του προφίλ
2. Χρήση της μεθόδου της δοκιμής
3.

Έρευνα βάσει των περιγραφών GO

Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από το μέγεθος και τον τύπο μιας επιχείρησης, τον
αριθμό του εμπλεκόμενου προσωπικού ή από τους προγραμματισμένους στόχους και το
πεδίο των εκπαιδευτικών μέτρων. Μπορεί επίσης να συνιστάται να συνδυαστούν δύο
διαδικασίες ταυτόχρονα.
Η μέθοδος 1 είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμη όταν ο αριθμός των εμπλεκόμενων εργαζομένων
είναι διαχειρίσιμος και ο στόχος των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών μέτρων είναι η βελτίωση των επιδόσεων των εργαζομένων στον υφιστάμενο χώρο εργασίας τους, ως μέρος
των απαιτήσεων ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
Η μέθοδος 2 είναι εφαρμόσιμη σε επιχειρήσεις με μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Είναι
επίσης κατάλληλη, αν ο στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ικανότητες των εργαζομένων
σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες εργασιακές συνθήκες ή για μια πιθανή αλλαγή θέσης.
Η μέθοδος 3 εφαρμόζεται εάν δεν υπάρχει προφίλ απαιτήσεων, όσον αφορά στις βασικές
δεξιότητες και δεν είναι δυνατό ή δεν έχει νόημα να δημιουργηθεί τέτοιο προφίλ.
Το σημείο εκκίνησης των συζητήσεων μεταξύ των διευθυντών – managers και των εργαζομένων είναι οι περιγραφικοί δείκτες για κάθε τομέα αρμοδιότητας, όπως καθορίζονται στο GO Toolkit.
Απαραίτητη είναι η συνεχής απεικόνιση του αναμενόμενου οφέλους κάθε εργαζόμενου/ης μέσω της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να αξιοποιήσει τυχόν ευκαιρία και να αναφέρει οποιαδήποτε θετική εμπειρία σχετική με την κατάρτιση ΒΔΓΕ που θα μπορούσε να έχει ήδη βιώσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην
επιχείρηση.
Πολύτιμη πηγή αποτελεί η προηγούμενη επιτυχημένη εφαρμογή της κατάρτισης ΒΔΓΕ σε
επιχειρήσεις όπου είναι χειροπιαστές η αντίστοιχη επιτυχία και η βελτίωση των εργαζομένων, οι οποίες επαναλαμβάνονται και εξατομικεύονται όσο είναι δυνατόν. Οι εργαζόμενοι/ες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιστοιχήσουν μία συγκεκριμένη σχέση με
τη δική τους κατάσταση, μέσα από καλά προσδιορισμένα πρακτικά παραδείγματα και, ως
εκ τούτου, είναι επίσης σε θέση να συνειδητοποιήσουν τα αναμενόμενα οφέλη νωρίτερα.
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Αν οι εργαζόμενοι/ες αντιληφθούν την προσφορά της περαιτέρω κατάρτισης ως πραγματική ευκαιρία να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις σε συγκεκριμένους τομείς και να βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους, οι αρχικές ανησυχίες τους θα εξανεμιστούν και θα
αντικατασταθούν με θετική διάθεση, καθώς και με μεγαλύτερη προθυμία να συμμετάσχουν και να μάθουν.

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Τοποθετήστε τον εαυτό σας στη θέση των εργαζομένων, με πιθανές αμφιβολίες και αρνητικές στάσεις σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση:
 Ποια προσέγγιση ή ποιες επιπλέον πληροφορίες θα θέλατε να λάβετε προκειμένου να πειστείτε και να συμμετάσχετε στη σχεδιασμένη κατάρτιση
ΒΔΓΕ;
 Ποιες παρεμβάσεις θα βοηθούσαν για να διαλύσουν τυχόν μελλοντικές ανησυχίες και να ενισχύσουν στους εργαζόμενους/ες την προθυμία συμμετοχής και
μάθησης;

3.2 Η απήχηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ στους εργαζόμενους
Οι πληροφορίες που ο/η εκπαιδευτής/τρια μπόρεσε να συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια
των συζητήσεων με τον/την υπεύθυνο/η ανθρώπινου δυναμικού ή τους/τις άμεσους/ες
επιβλέποντες/ουσες ή ακόμη και τους/τις εργοδότες/τριες και με τους/τις εργαζομένους/ες, αποτελούν τη βάση για περαιτέρω διδακτικές μεθοδολογικές σκέψεις. Επιπλέον,
είναι σημαντικό ο σχεδιασμός της κατάρτισης να στραφεί με ενδιαφέρον στην συμμετοχή,
στις απαιτήσεις και στα κίνητρα των εργαζομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή και η συνεργασία. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να σκεφτεί πώς θα διαμορφώσει
τις λεπτομέρειες της σχεδιαζόμενης κατάρτισης ώστε να κινητοποιήσουν τους εργαζόμενου/ες να ενταχθούν και να εξαλείψουν πιθανές αμφιβολίες και αντιπαραγωγικές στάσεις. Ένα καλό ξεκίνημα είναι εξαιρετικά σημαντικό για να πείσει τους/τις εργαζόμενους/ες για τη σημασία και τη χρησιμότητα του έργου και για να εξασφαλίσει με βεβαιότητα την προθυμία συμμετοχής.
Η φυσική αλλά και η ενεργή συμμετοχή του/της εκπαιδευομένου/ης, χρειάζεται να τεκμηριώνεται, όπως π.χ. υπογράφοντας ένα παρουσιολόγιο που διαβιβάζεται στους/στις
όποιους/ες ανώτερους/ες, μαζί με μια αναφορά του εκπαιδευτικού περιεχομένου και μια
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σύντομη επιβεβαίωση της ενεργούς ΒΔΓΕ συμμετοχής. Η διαφάνεια στην τεκμηρίωση και
η υποβολή εκθέσεων χρησιμεύουν ως απόδειξη της κατάρτισης εκ μέρους του εκπαιδευτικού οργανισμού καθώς και ως απόδειξη συμμετοχής και απόδοσης του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Το εγγενές κίνητρο είναι το καλύτερο κίνητρο.

Η κατάρτιση ΒΔΓΕ χρειάζεται να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, που να οδηγεί γρήγορα σε αίσθημα επιτυχίας μεταξύ των εργαζομένων. Επίσης, χρειάζεται να ενισχύει την
ετοιμότητά τους ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητες και ικανότητές τους και
να καλύπτουν τις ελλείψεις τους.
Οι προσεγγίσεις, τα θέματα και οι συνθήκες μάθησης που διατηρούν και βελτιώνουν τα
κίνητρα των εργαζομένων σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ΒΔΓΕ πρέπει
να εφαρμόζονται από την αρχή. Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση του/της εκπαιδευομένου/ης παίζουν τα εγγενή κίνητρα. Τα εγγενή κίνητρα έχουν τις πηγές τους στο να
κάνει και να μάθει ο/η ασκούμενος/η πράγματα που του/της αρέσουν, τον/την ενδιαφέρουν και τα θεωρεί χρήσιμα και λογικά. Η διασκέδαση και η απόλαυση της αμοιβαίας
μάθησης και εργασίας είναι βασικά στοιχεία, που επηρεάζουν θετικά και κινητοποιούν για
μάθηση και εφαρμογή. Το πλεονέκτημα των εγγενών κινήτρων είναι ότι δεν χρειάζονται
πολλά εξωτερικά κίνητρα για την προώθηση μιας επιτυχημένης διαδικασίας μάθησης.
Παρ' όλα αυτά, στην αρχή, τα εξωτερικά κίνητρα του/της εκπαιδευτή/τριας και του/της
εργοδότη/τριας είναι συχνά απαραίτητα, ως είδος υποστήριξης για την εκκίνηση. Προκειμένου να ενισχυθούν τα εγγενή κίνητρα, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα
των (μελλοντικών) εκπαιδευομένων και να επιτραπεί η συμμετοχή τους στην επιλογή
των μαθησιακών περιεχομένων. Για να επιτευχθεί αυτό, ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να
ασχοληθεί με τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί και τα σημεία που παρουσιάζονται
παρακάτω, πριν αρχίσει η καθαυτή κατάρτιση ΒΔΓΕ. Είναι αναγκαίο, προκειμένου να δημιουργηθούν ελκυστικές συνθήκες μάθησης για τους/τις εργαζόμενους/ες και να τους
δοθεί η καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην αναγνώριση των προσόντων τους. Μόνο με
τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η κινητοποίηση καθώς και η προθυμία
συμμετοχής και μάθησης των εργαζομένων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της κατάρτισης ΒΔΓΕ.
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Είναι αναγκαίο, προκειμένου να δημιουργηθούν ελκυστικές συνθήκες μάθησης για
τους/τις εργαζόμενους/ες και να τους δοθεί η καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην γνωριμία τους με τα προσόντα τους. Μόνο με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η
κινητοποίηση καθώς και η προθυμία συμμετοχής και μάθησης των εργαζομένων σε όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας της κατάρτισης ΒΔΓΕ.

3.2.1 Κατάρτιση ΒΔΓΕ, προσανατολισμένη στη ζήτηση
Μετά τη γνωριμία με τους/τις δυνητικά συμμετέχοντες/ουσες εργαζόμενους/ες, προκύπτει η ανάλυση της ομάδας στόχου. Ποιες απαιτήσεις έχουν οι εργαζόμενοι/ες; Θεωρούνται ομοιογενής ομάδα, με παρόμοιες απαιτήσεις, ανάγκες και ενδιαφέροντα; Ή οι ομάδες
αποτελούνται από άνδρες και γυναίκες διαφόρων ηλικιών, με διαφορετικές καταβολές,
διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο, στάσεις και διαφορετικά επίπεδα κινήτρων; Ποιες είναι
οι ειδικές ανάγκες και οι προκλήσεις των διαφορετικών υπο-ομάδων στόχων (π.χ. γυναίκες με ευθύνες φροντίδας, μετανάστες, νέοι, κλπ.). Αυτά τα κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του σχεδιασμού της κατάρτισης ΒΔΓΕ.
Καλή Πρακτική –Η εμπειρία με εκπαιδευόμενους/ες με χαμηλά προσόντα στην
Αυστρία (Best Institute):
Η ομάδα-στόχος των εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύ
ετερογενής και δύσκολη ομάδα. Στην καθημερινή εκπαίδευση του Ινστιτούτου Best, ένας
μεγάλος αριθμός από αυτούς/ές τους/τις εκπαιδευόμενους/ες έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο. Κάποιοι/ες από αυτούς/ές έχουν γεννηθεί στην Αυστρία, άλλοι/ες ήρθαν ως πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι/ες από αυτούς όμως, ακόμη και άλλοι/ες
χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο, έχουν κάποιες δυσκολίες στη γερμανική γλώσσα, ιδίως
σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες γραφής. Πολλοί/ές από αυτούς/ές εγκατέλειψαν το σχολείο
και την επαγγελματική εκπαίδευση. Σχεδόν όλοι προέρχονται από κοινωνικά στρώματα
που απέχουν από την εκπαίδευση, με εξαίρεση τους/τις πρόσφατους μετανάστες/τριες πρόσφυγες που έχουν μερικές φορές καλή μόρφωση και ίσως μάλιστα και αξιόλογη εργασιακή εμπειρία στη χώρα προέλευσης. Παρ’ όλα αυτά, έχουν μεγάλα προβλήματα στο
να βρουν ικανοποιητική δουλειά στη χώρα υποδοχής, λόγω προκαταλήψεων, ελλιπών
πιστοποιητικών, μη αναγνώρισης της εκπαίδευσής τους, έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων
κλπ. Έτσι, συχνά παγιδεύονται σε εργασιακές θέσεις χαμηλών προσόντων. Σε γενικές
γραμμές, οι κλάδοι που απασχολούν άτομα με χαμηλά προσόντα είναι για τις γυναίκες η
βιομηχανία καθαρισμού, η εστίαση, η φροντίδα και για τους άνδρες, η κατασκευαστική
βιομηχανία και οι επιχειρήσεις παροχής ασφάλειας. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
είναι η κινητοποίηση αυτής της ομάδας-στόχου. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των ατόμων
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δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον για την κατάρτιση. Προκειμένου να επιτευχθούν καλά
αποτελέσματα εκπαίδευσης,.o/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να επικεντρωθεί στην κινητοποίηση των εκπαιδευμένων.


Ειδικές ανάγκες των υπο-ομάδων στόχων
Ανάλογα με την επιχείρηση, θα είναι λιγότερο ή περισσότερο ετερογενείς οι ομάδες
των συμμετεχόντων. Ακόμη και στις υποτιθέμενες ομοιογενείς ομάδες (π.χ. μόνο γυναίκες, μόνο άνδρες) υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που τελικά οδηγούν σε μια ετερογενή ομάδα, εάν εξετάσετε προσεκτικά τα επιμέρους στοιχεία όπως την ηλικία,
την οικογενειακή / κοινωνική κατάσταση, την εκπαίδευση / επαγγελματικό βιογραφικό. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ορισμένοι παράγοντες που κατά κανόνα πρέπει να
έχετε στο μυαλό σας και να λάβετε υπόψη στην κατάρτιση ΒΔΓΕ.
Για παράδειγμα, πολλές γυναίκες δεν έχουν επίγνωση των ικανοτήτων τους, ιδίως
όταν επιστρέφουν μετά από διάλειμμα στην εργασία τους, όπως π.χ. μετά τη μητρότητα. Ιδιαίτερα οι γυναίκες με χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο ή ακόμη και με
ατελή εκπαίδευση, συχνά δεν αναγνωρίζουν τις άτυπες δεξιότητες που αποκτούν από
την καθημερινή τους ζωή και την διαχείριση οικογενειών ή νοικοκυριών, π.χ. οργάνωση, καθορισμό προτεραιοτήτων, ενσυναίσθηση κλπ.
Μια σημαντική προσέγγιση ΒΔΓΕ θα ήταν η ευαισθητοποίηση ή η ανάληψη συγκεκριμένων καθηκόντων που θα επιτρέψουν σε αυτές τις γυναίκες να ξαναχρησιμοποιούν
τις δεξιότητές τους και πάλι, προκειμένου να αυξήσουν το επίπεδο αυτοπεποίθησής
τους. Αυτό θα μπορούσε να τις βοηθήσει για την καθημερινή τους εργασία και την
προσωπική τους ζωή.
Η συνειδητή αντίληψη των διαθέσιμων ικανοτήτων έχει καίρια σημασία για την βελτίωση της αυτοεκτίμησης και των κινήτρων σε όλους/ες τους εργαζομένους/ες, γεγονός που μπορεί επίσης να επηρεάσει θετικά τον ενθουσιασμό και τη δέσμευσή τους
στη μάθηση. Γενικά, είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι ειδικές ικανότητες των
(υπό-)ομάδων στόχων (π.χ. νέοι/ηλικιωμένοι άνδρες/γυναίκες) και να εφαρμοστούν
στη διαδικασία του μαθήματος.
Για παράδειγμα, οι νέοι/ες εργαζόμενοι/ες που είναι ικανοί/ές χρήστες/στριες των έξυπνων τηλεφώνων και τάμπλετ, μπορούν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους
μεγαλύτερους συναδέλφους τους. Μπορούν να διεξάγουν τις κατάλληλες έρευνες στο
Διαδίκτυο ή να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες εφαρμογές για την εκτέλεση διαφόρων
εργασιών. Αντίθετα, οι ηλικιωμένοι/ες εργαζόμενοι/ες μπορούν να μεταβιβάσουν την
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επαγγελματική τους εμπειρία, καθώς και συμβουλές και έξυπνες πρακτικές στους νεότερους/ες συναδέλφους τους για να διευκολύνουν την καθημερινή τους εργασία.


Ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων τύπων των εκπαιδευομένων

Ένα άλλο στοιχείο που διαμορφώνει, τις ετερογενείς ομάδες συμμετεχόντων, είναι οι
τύποι εκπαιδευομένων. Κάθε συμμετέχων/ουσα είναι ένας διαφορετικός εκπαιδευτικός τύπος. Αυτό κατά συνέπεια, έχει διαρκή επίδραση στην εκπαίδευση και στην επιτυχία της. Η πολύπλευρη μεθοδολογία διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να
βρουν τις καταλληλότερες προσεγγίσεις και μεθόδους για αυτούς/ες, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις προσωπικές τους εκπαιδευτικές προσπάθειες. Οι τύποι εκπαιδευομένων και οι εκπαιδευτικές προτιμήσεις των εργαζομένων θα εμφανιστούν
σταδιακά, στην εκπαιδευτική διαδικασία και συνεργασία. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει
να ενεργήσει με προσοχή και ευελιξία σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό είναι απαραίτητο, για να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες τρέχουσες απαιτήσεις μάθησης.
Μια σύντομη και γενική εισαγωγή σε απλές αλλά αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης στην αρχή της κατάρτισης ΒΔΓΕ, θα ήταν πιθανώς μια καλή ιδέα ώστε να επηρεάσει θετικά τη μαθησιακή συμπεριφορά των εργαζομένων. Οι πιθανές αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο ή την εκπαίδευση, μπορούν εύκολα να μειωθούν με τη γρήγορη επιτυχία στην κατάρτιση. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι/ες
να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δικές τους μαθησιακές επιδόσεις και να αντλήσουν
διασκέδαση και χαρά από τη μάθηση.

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Πώς το γεγονός μιας πιθανά ετερογενούς ομάδας-στόχου επηρεάζει την
εκπαίδευση;
Με ποιο τρόπο θα μπορούσε η εκπαίδευση να διαφοροποιηθεί, στην περίπτωση των εκπαιδευομένων με μεταναστευτικό υπόβαθρο;
Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει ο/η εκπαιδευτής/τρια, εάν παρατηρήσει ότι ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει αρνητική στάση απέναντι στη μάθηση, λόγω κακών σχολικών εμπειριών;
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3.2.2 Παρακολούθηση της μάθησης και μάθηση με γνώμονα τις ικανότητες
Όπως συνοπτικά αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, οι ήδη αποκτηθείσες ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων είναι ένας πολύτιμος πόρος για την οικοδόμηση μιας
σειράς μαθημάτων κατάρτισης ΒΔΓΕ. Η αποσαφήνιση και η αναγνώριση των διαθέσιμων
ικανοτήτων των εργαζομένων, τις οποίες χρησιμοποιούν καθημερινά για την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους, είναι αποφασιστικής σημασίας για την προσέλκυσή τους για περαιτέρω κατάρτιση και ενεργή συνεργασία.
Είναι καθήκον των εκπαιδευτών να σκεφτούν πιθανές προσεγγίσεις, συγκεκριμένες ασκήσεις και καθήκοντα ικανά να αποκαλύψουν τις διαθέσιμες δυνατότητες, δεξιότητες
και ικανότητες των εργαζομένων. Ανάλογα με το περιεχόμενο και τα καθήκοντα που
πρέπει να εκπονηθούν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ΒΔΓΕ, είναι απαραίτητο να προσφέρονται απλά, αλλά προσανατολισμένα στην πρακτική, καθήκοντα, με τα οποία οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να αποδείξουν τις ικανότητές τους. Η δημιουργία ταχείας επιτυχίας
είναι ένας κρίσιμος παράγοντας κινητοποίησης που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην περαιτέρω διαδικασία μάθησης.
Ως επόμενο βήμα μπορεί να παρουσιαστεί νέο εκπαιδευτικό υλικό, που συνδέεται με
προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Είναι πιο εύκολο για τους/τις εργαζόμενους/ες να
ενσωματώσουν το νέο υλικό, τις δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων ή συγκεκριμένα
βήματα εργασίας, εάν μπορούν να τα συνδέσουν με την προϋπάρχουσα τεχνογνωσία ή
τις αναγνωρισμένες ικανότητές τους. Είναι σημαντικό να τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά με τις ικανότητες και τις εμπειρίες τους. Με ποικίλες ασκήσεις και εργασίες, οι εργαζόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζονται ως εμπειρογνώμονες
σε ορισμένους τομείς και να δείχνουν π.χ. συγκεκριμένα βήματα εργασίας, θετικές μεθόδους επίλυσης ή εμπειρίες που έχουν κατακτήσει.
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενεργά τις
διαθέσιμες δεξιότητες και ικανότητές τους, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Με
αυτόν τον τρόπο μπορούν, να επεκτείνουν και να αυξήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας τους.

3.2.3 Χρήση του Διαθέσιμου Δυναμικού και Συνέργειες
Μέσα από την ενεργή δέσμευση των εργαζομένων στην κατάρτιση ΒΔΓΕ είναι δυνατόν
να αναδειχθεί το υπάρχον δυναμικό και οι διαθέσιμοι σε όλους, πόροι. Οι εργαζόμενοι/ες
θα πρέπει να μάθουν να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, ώστε να επικρατήσουν οι
βέλτιστες συνέργειες. Οι εργαζόμενοι/ες είναι καλό να ενεργούν ως δραστήριοι/ες και
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πολύτιμοι/ες συν-σχεδιαστές/στριες, με μια βιώσιμη συμβολή, από την οποία όλοι μπορούν να αποκομίσουν οφέλη. Η εργασία σε διάφορες κοινωνικές μορφές, όπως η διαδοχική, σε μικρές και μεγάλες ομάδες και σε συλλογική εργασία, προσφέρουν ποικίλες επιλογές για ενεργό δέσμευση.
Πρέπει να ενθαρρύνονται για ενεργή συμμετοχή και να συνεισφέρουν στην αμοιβαία
ολοκλήρωση των ασκήσεων, των καθηκόντων ή των προβλημάτων. Έχοντας δραστική
αντίληψη των προσδοκιών και προσεγγίσεων των υπολοίπων εργαζομένων, οι προσωπικές προοπτικές ενισχύονται με πολύτιμες δυνατότητες. Επιπλέον, αναπτύσσονται περαιτέρω βασικές οριζόντιες δεξιότητες, όπως στοιχεία της ομαδικής εργασίας, της οργάνωσης και της επίλυσης προβλημάτων για την καθημερινή ρουτίνα εργασίας και την εποικοδομητική συνεργασία. Η παράλληλη εκπαίδευση και δράση αντιπροσωπεύουν ένα αξιόλογο όφελος για τους/τις εργαζομένους/ες και αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην
κατάρτιση ΒΔΓΕ.
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτή/τριας είναι, επιπλέον, να σκεφτεί εκπαιδευτικές ρυθμίσεις
μέσα από τις οποίες οι εργαζόμενοι/ες θα μπορέσουν να φέρουν ενεργά το διαθέσιμο
δυναμικό τους, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και να καταστήσουν ικανή την
αμοιβαία μάθηση στις εργασιακές διαδικασίες. Μέσα από την ενεργητική δέσμευση και τη
συνεργασία μπορούν να οικοδομηθούν: η αυτοπεποίθηση, η ικανοποίηση από τη μάθηση
και τα κίνητρα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, βιώνουν ότι η από κοινού μάθηση και
εργασία θα τροφοδοτήσει νέες συνέργειες, προοπτικές και δυνατότητες που θα διευρύνουν τον προσωπικό τους ορίζοντα. Η επίλυση καθηκόντων και προβλημάτων από κοινού
μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα επιτυχίας. Οι εκτιμήσεις και οι προσεγγίσεις που έγιναν
μπορούν να είναι η βάση, για να αξιοποιηθούν στο έπακρο σε μελλοντικά έργα.

3.2.4 Προσανατολισμός στην πρακτική
Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο, που πρέπει να εξεταστεί κατά τη διάρκεια μιας κατάρτισης
ΒΔΓΕ είναι η διασφάλιση της υψηλής πρακτικής συνάφειας. Η σύνδεση της θεωρίας και
της πρακτικής, έχει εξαιρετική σημασία, για την ενδυνάμωση των νεοαποκτηθέντων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και για τη χρήση τους στην καθημερινή εργασία. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μιας ποικιλίας μεθόδων που παρακινούν τους/τις εργαζόμενους/ες σε δραστηριοποίηση. Με διάφορες πρακτικές ασκήσεις και καθήκοντα που
μπορούν να ολοκληρωθούν μόνα τους, σε διαδοχή ή σε μια (μικρή) ομάδα, μπορούν να
ασκηθούν νέες ή υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητες, έτσι ώστε να οδηγήσουν σε
περισσότερη ασφάλεια και ρουτίνα κατά την εκτέλεση της εργασίας
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Μαθαίνοντας από την Πράξη

Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους: με εργασία σε υπολογιστή ή σε διαφορετικές μηχανές, με διάλογο ή με παιχνίδια ρόλων για εξάσκηση σε συζήτηση, π.χ. συζητήσεις με πελάτες/ισσες, προμηθευτές/τριες, συναδέλφους/ισσες κ.λ.π., διεύθυνση συζητήσεων, εκτέλεση προκαθορισμένων εργασιών ατομικά ή ομαδικά, π.χ. διερευνώντας
εκτιμήσεις κόστους, αναζητώντας νέους/ες προμηθευτές/τριες κλπ. Ανάλογα με τον τομέα και την εταιρεία, θα τεθούν στο επίκεντρο διάφορες επιλογές πρακτικής κατάρτισης. Είναι σημαντικό αυτή η πρακτική μεταφορά να εξασφαλίζεται με οποιονδήποτε
τρόπο και να παρέχεται στους/στις εργαζόμενους/ες επαρκής χρόνος και χώρος για να
εξασκηθούν.

Pixabay: Creative Commons

Μέσω της πρακτικής εφαρμογής σε ό,τι έχουν μάθει, οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να πεισθούν για την επιτυχία της μάθησης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων
τους. Η σχετική επιτυχία έχει θετικό αντίκτυπο και κίνητρο και την αφοσίωση των εργαζομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κατάρτιση ΒΔΓΕ να επηρεάζεται θετικά, καθώς και
να υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία να συμμετέχουν και να μάθουν.
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Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Γιατί μπορεί μια πρακτική προσέγγιση να είναι πιο αποτελεσματική και επιτυχημένη για την ομάδα-στόχο των εργαζομένων με χαμηλά προσόντα;
Πώς μπορεί ένας/μία εκπαιδευτής/τρια να ενσωματώσει θεωρητικά βασικές δεξιότητες μέσα σε μια πρακτική διαδικασία μάθησης; Σκεφτείτε μερικά παραδείγματα.

3.2.5 Σύνοψη των διαφορετικών μεθόδων
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παρακάνω, ο/η εκπαιδευτής/τρια, πρέπει τώρα να επιλέξει
κατάλληλες μεθόδους για την προετοιμασία και την πρακτική άσκηση στο περιεχόμενο
των καθηκόντων και των θεμάτων της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Μια σύνθετη και ποικίλη συλλογή μεθόδων (διαδραστικές μέθοδοι, μέθοδοι απόκτησης πρακτικών γνώσεων, οπτικοποίηση και μέθοδοι με ανάδραση) προσφέρεται για μια ενεργό συμμετοχή και για μια
ολοκληρωμένη κατάρτιση. Η επίδειξη νέων, ενεργοποιητικών προσεγγίσεων και μεθόδων μάθησης, εκτός από την μετωπική διδασκαλία,
αποτελούν κίνητρο για τους/τις εργαζόμενους/ες, συμβάλλοντας στη
μείωση των αρνητικών εμπειριών
μάθησης και στην απόκτηση μιας θετικής στάσης.
Σε γενικές γραμμές, οι μέθοδοι κατάρτισης/μάθησης πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν πιο πρακτικές. Όχι
μόνο θα πρέπει να επικεντρωθούν
στην πρακτική σημασία, αλλά και ο
τρόπος εκμάθησης θα πρέπει να είΕικόνα 8: Μαθησιακές Δεξιότητες / Αποτελέσματα
ναι πρακτικός. Η μάθηση μέσω του
http://www.teachit.so/activelearning.htm
πράττειν μπορεί να εφαρμοστεί και να
αναπτυχθεί σε μια διάσταση που οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μαθαίνουν ασυνείδητα. Μπορούν να αναπτύξουν νέες ικανότητες χωρίς να παρατηρούν ακόμη και το γεγονός ότι
μαθαίνουν.
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Η ενεργός ανάπτυξη και η άμεση πρακτική εξάσκηση των διαφόρων δεξιοτήτων και ικανοτήτων επιτρέπει στους/στις εργαζόμενους/ες να βιώσουν γρήγορα την επιτυχία, να
επηρεάσουν την κινητοποίηση καθώς και την προθυμία συμμετοχής και να μαθαίνουν με
θετικό τρόπο (εγγενή κίνητρα).

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Ποιες διαφορετικές μεθόδους κατάρτισης / εκμάθησης γνωρίζετε;
Ποιες θα συνιστούσατε για την παρούσα ομάδα-στόχο στο πλαίσιο της κατάρτισης ΒΔΓΕ στην εργασία; Γιατί;

3.2.6 Διαρκής Αξιολόγηση της Ικανοποίησης
Ένα σημαντικό κριτήριο για τη διατήρηση ή ακόμα και την αύξηση του κινήτρου των
εργαζομένων και της προθυμίας για συμμετοχή και για μάθηση, κατά τη διάρκεια της
κατάρτισης ΒΔΓΕ είναι η ικανοποίηση των εργαζομένων από την πρόοδο της εκπαίδευσης. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να αξιολογεί συνεχώς την ικανοποίηση, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους ανατροφοδότησης. Αυτό μπορεί να γίνει στο τέλος κάθε
ημέρας, στο τέλος των καθορισμένων ορόσημων ή, σε περίπτωση υποψίας δυσαρέσκειας,
ανά πάσα στιγμή. Θα υπάρξει κάποια απαίτηση ή ορισμένος ρυθμός του προγράμματος.
Ανάλογα με την επιχείρηση και τον τομέα, καθώς και με το περιεχόμενο, τα καθήκοντα
και τα θέματα, θα προκύψουν διαφορετικές ανάγκες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση και η προσεκτική δράση του/της εκπαιδευτή/τριας,
ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει έγκαιρα, τις τυχόν αναδυόμενες δυσαρέσκειες και
να τις αντιμετωπίσει έγκαιρα.
Είναι επίσης σημαντικό να ενημερώνει τους/τις εργαζόμενους/ες, από την αρχή, ότι οι
απόψεις και οι ανησυχίες τους, ακούγονται και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Οποιαδήποτε
δυσαρέσκεια και παρεξηγήσεις, καθώς και ασάφειες και προβλήματα, θα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να προσκαλούνται
να το κάνουν. Οι δυσαρέσκειες μπορεί να αφορούν τα πάντα και π.χ. να σχετίζονται με
το περιεχόμενο και τις μεθόδους που επιλέγονται, με τον/την εκπαιδευτή/τρια, το πλαίσιο, τη συμπεριφορά άλλων εργαζομένων κλπ.
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Οι βασικές αιτίες και οι ικανοποιητικές λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο αν ο/η εκπαιδευτής/τρια ακούει κάθε τυχούσα αναδυόμενη δυσαρέσκεια. Οι παρεξηγήσεις, οι προστριβές και συγκρούσεις πρέπει να διευθετούνται αμέσως, ώστε να μην κλιμακώνονται
και καταστρέψουν τη δυναμική της ομάδας. Εάν το περιεχόμενο και οι μεθοδολογικές
διαδικασίες θεωρούνται για όποιον λόγο προβληματικές, πρέπει να επικοινωνείται από
τους/τις εργαζόμενους/ες. Η διαρκής αναγνώριση των συναισθημάτων και της ικανοποίησης (ή μη) των εργαζομένων σε μια κατάρτιση ΒΔΓΕ, αποτρέπει δυσαρέσκειες και προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε αντιπαραγωγικές συνθήκες και στην απροθυμία
των εργαζομένων να συμμετέχουν και να μαθαίνουν.
Στο τέλος, πρέπει να αξιολογηθεί η κατάρτιση ΒΔΓΕ και να μετρηθεί η ικανοποίηση των
εκπαιδευομένων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 6. Μέσα από αυτά τα
βασικά ευρήματα μπορούν να εξαχθούν προτάσεις για βελτίωση για μελλοντικά προγράμματα κατάρτισης ΒΔΓΕ.

3.2.7 Έλεγχος του Αποτελέσματος Μάθησης
Εκτός από την ικανοποίηση των εργαζομένων, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα μαθησιακά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας κατάρτισης ΒΔΓΕ. Οι
επιλογές για να ελεγχθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα και η πρόοδος στις δεξιότητες και τις
γνώσεις είναι π.χ. σύντομη προφορική/γραπτή ανασκόπηση του μέχρι στιγμής περιεχομένου της μάθησης με ερωτηματολόγιο, πρακτικές ασκήσεις και εργασίες. Και πάλι η
εστίαση θα πρέπει να είναι στην πρακτική προσέγγιση. Η πρακτική εκτέλεση διαφόρων
εργασιών και ασκήσεων δίνει στον/ην εκπαιδευτή/τρια και στον/ην εργαζόμενο/η μια
καλή εικόνα για την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Έτσι, τα αναδυόμενα ελλείμματα
και οι αμφισημίες θα γίνουν ορατά και μπορούν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα, π.χ. μέσω
επαναλαμβανόμενων εξηγήσεων, παρουσιάσεων ή πρακτικών σε άλλα παραδείγματα,
προκειμένου να διασφαλιστεί μια βιώσιμη μάθηση.
Οι εργαζόμενοι/ες καλούνται να εκφράζουν άμεσα και να ρωτούν για τυχόν ασάφειες και
προβλήματα που προκύπτουν. Η σημασία της ερώτησης, με το συνδεδεμένο όφελος της
απάντησης–πληροφόρησης, πρέπει να αποδεικνύεται ένας πολύτιμος πόρος για τους/τις
εργαζόμενους/ες. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν τις ερωτήσεις για όλες τις πτυχές
της εργασίας και της καθημερινής τους ζωής και μετά το τέλος της κατάρτισης ΒΔΓΕ.
Μια καλή δυνατότητα, για να καταγράψουμε τα προσωπικά αποτελέσματα της μάθησης,
είναι να διατηρήσουμε ένα ημερολόγιο μάθησης κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Στο ημερολόγιο μάθησης είναι δυνατή η αξιολόγηση και
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τεκμηρίωση των καθηκόντων, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και η ανατροφοδότηση. Στο Παράρτημα υπάρχει ένα παράδειγμα ημερολογίου μάθησης για την κατάρτιση
ΒΔΓΕ. Το ημερολόγιο μάθησης ενθαρρύνει τη βιωσιμότητα και αυξάνει την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία. Με τη βοήθεια
του ημερολογίου μάθησης είναι ευκολότερο να προβληματιστούν σχετικά με την κατάρτιση και να αναγνωρίσουν την ατομική αξία και το όφελος. Η τεκμηρίωση των προσωπικών εντυπώσεων και ιδεών, καθώς και οι ανατροφοδοτήσεις από άλλους/ες εργαζόμενους/ες ή από τον/ην εκπαιδευτή/τρια, επιτρέπουν τη διασφάλιση των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ανίχνευση της επιτυχούς προόδου της μάθησης. Τα
ημερολόγια μάθησης χρησιμεύουν για την αυτό-αξιολόγηση και την εντατικοποίηση της
μαθησιακής διαδικασίας και αντιπροσωπεύουν μια καλή δυνατότητα, για να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα των κινήτρων και της προθυμίας των εργαζομένων να συμμετάσχουν και να μάθουν.
Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Σκεφτείτε για την ομάδα στόχου και το πλαίσιο μάθησης με βάση την
εργασία:
Γιατί είναι σημαντικό να ελέγχεται και να τεκμηριώνεται το μαθησιακό αποτέλεσμα;
Ποιες μεθόδους (δεν) θα προτείνετε για να ελέγξετε το μαθησιακό αποτέλεσμα; Γιατί (όχι);

3.2.8 Ο/Η εκπαιδευτής/τρια, ως διαμεσολαβητής/τρια μεταξύ εργοδότη/τριας και του εκπαιδευόμενου/ης – εργαζόμενου/ης
Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του προγράμματος κατάρτισης ο/η εκπαιδευτής/τρια έχει
τον σημαντικό ρόλο να διαμεσολαβεί μεταξύ του/της εργοδότη/τριας - ανώτερου και
του/της εκπαιδευόμενου/ης. Είναι υπεύθυνος/η για τη διαμεσολάβηση μεταξύ αυτών των
δύο πλευρών αλλά και για την διασφάλιση της απόλυτης διαφάνειας στην επικοινωνία,
προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Σε περίπτωση δυσκολιών, παρανοήσεων ή
προκλήσεων που σχετίζονται με την κατάρτιση ΒΔΓΕ, ο/η εκπαιδευτής/τρια προσπαθεί
να συμβιβάσει, να δώσει συμβουλές, να προσφέρει προσεγγίσεις, λύσεις κλπ., έχοντας
πάντα υπόψη και εφαρμόζοντας την αρχή της απόλυτης διαφάνειας στην επικοινωνία.
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Καλή Πρακτική – «επιχειρηματικοί σύνδεσμοι»: διαμεσολαβητές μεταξύ εργοδοτών και εκπαιδευομένων στο Ινστιτούτο Best, Βιέννη (Αυστρία):
Στο Ινστιτούτο Best της Βιέννης, οι αποκαλούμενοι «επιχειρηματικοί σύνδεσμοι» έχουν
το καθήκον όχι μόνο της προετοιμασίας (ενότητα 2), αλλά και της εποπτείας κατά τη
διάρκεια και την παρακολούθηση της υποστήριξης μετά την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση προβλημάτων, αμφιβολιών, ερωτήσεων σχετικά με την κατάρτιση,
ο/η εργοδότης/τρια καθώς και ο/η εκπαιδευόμενος/η μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
«επιχειρηματικό σύνδεσμο». Η επαφή μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή προσωπικής συζήτησης (καλύτερη επιλογή) και βοηθά στην αποφυγή
παρεξηγήσεων, στην επίλυση προβλημάτων, στην απάντηση σε ανοικτές ερωτήσεις ή σε
αμφιβολίες κλπ. Αυτή η διαμεσολάβηση θεωρείται συνήθως ως μια κατάλληλη παρέμβαση, καθώς οι «επιχειρηματικί σύνδεσμοι» επαφές» λειτουργούν με ευαισθησία και σεβασμό στα δικαιώματα, στο ρόλο και στα καθήκοντα του/της εργοδότη/τριας. Με αυτόν
τον τρόπο, η λειτουργία αυτού του συνδέσμου μπορεί να αυξήσει την επιτυχία της εκπαίδευσης και την ικανοποίηση, τόσο του/της εργοδότη/τριας όσο και του/της εκπαιδευόμενου/ης.

3.2.9 Παρακολούθηση και Βιωσιμότητα
Στο τέλος κάθε κατάρτισης ΒΔΓΕ πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της βιωσιμότητας και η
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της εκπαίδευσης. Μαζί με τον/την εκπαιδευόμενο/η, ο/η
εκπαιδευτής/τρια πρέπει να σκεφτεί τα μελλοντικά σχέδια που αφορούν την ατομική ανάπτυξη:
• Ποιες είναι οι επιλογές;
• Τι είναι ρεαλιστικό;
• Τι έχει νόημα;
• Τι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους/τις εκπαιδευόμενους/ες;
• Σε τι είναι καλός ο/η εκπαιδευόμενος/η;
Η κατάρτιση έχει τελειώσει... και τώρα τι;
Αυτό μπορεί να είναι κάποιου είδους περαιτέρω κατάρτισης, πιστοποίησης, στοιχεία διά
βίου μάθησης ή επαγγελματικοί στόχοι μέσα στην επιχείρηση. Προκειμένου να αυξηθεί η
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βιωσιμότητα αυτής της διαδικασίας, του προγραμματισμού και η δέσμευση του/της εκπαιδευόμενου/ης, τα αποτελέσματα θα πρέπει να καταγράφονται από τον/την εκπαιδευτή/τρια και να δίνονται τόσο στον/στην εκπαιδευόμενο/η όσο και στον/ην προϊστάμενο/η υπεύθυνο/η ανθρώπινου δυναμικού ή εργοδότη/τρια, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα και ο αντίκτυπος του συνολικού
σχεδίου της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Αυτά τα γραπτά αποτελέσματα έχουν τις προδιαγραφές
των επιλογών ή ακόμη και των σχεδιασμών, πράγμα που σημαίνει ότι είναι συστάσεις,
όχι δεσμευτικές υποχρεώσεις.
Προκειμένου να αυξηθεί η βιωσιμότητα και ο αντίκτυπος, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης προαιρετικής ατομικής υποστήριξης με την έννοια της μετεκπαίδευσης μετά
την κατάρτιση ΒΔΓΕ, όταν είναι απαραίτητο. Φυσικά αυτό πρέπει να προτείνεται
στον/στην εργοδότη/τρια και να καθορίζεται εκ των προτέρων, κατά τη σύναψη της σύμβασης κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού πλαισίου και της έκτασης (π.χ.
έως 4 ώρες ατομικής υποστήριξης εντός 3 μηνών).

Καλή Πρακτική – Μετέπειτα Μέριμνα, Ινστιτούτο Best, Βιέννη, Αυστρία:
Τα περισσότερα από τα προγράμματα κατάρτισης, που εφαρμόζει το Ινστιτούτο Best,
έχουν την προσφορά ατομικής υποστήριξης μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ως
αναπόσπαστο μέρος. Για παράδειγμα, ένας/μία (πρώην) εκπαιδευόμενος/η που χρειάζεται βοήθεια μπορεί να ζητήσει μέχρι 3 ώρες / συνεδρίες παρακολούθησης εντός 3 μηνών
από την ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης. Η ατομική υποστήριξη μπορεί να πραγματοποιηθεί με προσωπική συνάντηση, τηλεφωνήματα, ηλεκτρονικά μηνύματα, skype
κλπ. Σε περίπτωση που αρκετοί/ές εκπαιδευόμενοι/ες έχουν τις ίδιες ανάγκες ή προβλήματα, οι συνεδρίες υποστήριξης μπορεί επίσης να είναι ομαδικές συναντήσεις, εάν το
περιεχόμενο το επιτρέπει.

3.2.1 Ενδυνάμωση
Ένας ανώτερος στόχος, ο οποίος δεν πρέπει επίσης να αγνοηθεί στην κατάρτιση ΒΔΓΕ,
είναι να παρακινήσει τους/τις εργαζόμενους/ες να δημιουργήσουν έναν ανεξάρτητο και
αυτόνομο τρόπο εργασίας και τρόπου ζωής πέρα και μετά από την κατάρτιση ΒΔΓΕ. Κατά
συνέπεια, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με
τις δυνατότητες και τους πόρους τους και πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν συνειδητά και να τα αναπτύξουν. Πρέπει να βιώσουν ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που
θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την προσωπική τους εργασία και τρόπο ζωής.
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Οι θετικές εμπειρίες μάθησης κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ΒΔΓΕ μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με άλλα προγράμματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους/ες έχουν χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Βασική προϋπόθεση είναι, η κατάρτιση ΒΔΓΕ να έχει γίνει αντιληπτή
ως προσωπικό κέρδος και ότι θα έχει θετικές επιδράσεις στην μελλοντική εργασία και την
καθημερινή ζωή.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές και τις απαιτήσεις μέχρι το σημείο αυτό, είναι απαραίτητο
να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο, καθώς και οι μαθησιακές συνθήκες για τους/τις
εργαζόμενους/ες, που είναι σε θέση να δώσουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα
στους/στις εργαζόμενους/ες, ώστε να μένει ζωντανό το κίνητρό και η προθυμία τους.
Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Βάλτε τον εαυτό σας στην θέση των εργαζομένων:
Ποιες περαιτέρω διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις μπορεί να
είναι σημαντικές για τη συγκεκριμενοποίηση των Βασικών Δεξιοτήτων
για την Εργασία (ΒΔΓΕ) προκειμένου να διασφαλιστεί μια βιώσιμη και
χρήσιμη αύξηση των ικανοτήτων;
Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λαμβάνατε αν υπήρχαν εργαζόμενοι/ες με
τάσεις ανατροπής της θετικής δυναμικής της ομάδας κατά τη διάρκεια
κατάρτισης ΒΔΓΕ λόγω της δυσαρέσκειας τους;
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Πρόσθετες πηγές
Η Kendra Cherry, συγγραφέας, εκπαιδευτικός και ψυχολόγος, δημοσίευσε χιλιάδες άρθρα σχετικά με διάφορα θέματα ψυχολογίας, όπως η προσωπικότητα, η κοινωνική συμπεριφορά, η παιδική θεραπεία, οι μέθοδοι έρευνας και πολλά άλλα. Ως ειδικός στην
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, χρησιμοποίησε συμπεριφοριστικές και γνωστικές στρατηγικές κοινωνικοποίησης για να βοηθήσει τους πελάτες της να αντεπεξέλθουν στις οικογενειακές σχέσεις, στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, στην επιθετικότητα, στις κοινωνικές δεξιότητες και στις ακαδημαϊκές δυσκολίες. Στα επόμενα δύο άρθρα, η Cherry περιγράφει πώς λειτουργεί το ενδογενές κίνητρο και ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενδογενών και εξωγενών κινήτρων 1.
Το άρθρο «Η αρχή της μάθησης μέσα από την πράξη» του Hayne W. Reese από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνιας, (που δημοσιεύθηκε στο BEHAVIORAL DEVELOPMENT
BULLETIN, Vol. 11, 2011,) είναι ένα επιστημονικό κείμενο σχετικά με την εκμάθηση μέσω
της πράξης, η οποία υπήρξε για χιλιάδες χρόνια. Έχει πολλούς υποστηρικτές, όπως ο
Πλάτωνας, ο Thomas Hobbes, ο Karl Marx και ο Mao Zedong, ο Montessori και ο John
B. Watson. Έχει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης μέσω της πράξης,
της ανακάλυψης έναντι της διδασκαλίας, της πρακτικής εμπειρίας έναντι της εκμάθησης
από βιβλία, της διαλεκτικής πρακτικής-θεωρίας-πρακτικής και της απόδειξης μέσω της
πρακτικής εφαρμογής. Η εργασία περιλαμβάνει συζήτηση πολλών από των μορφών, με
παραδείγματα, για να καθορίσει τι σημαίνουν οι κανόνες, η τροποποίησή τους, όπως η
καθοδηγούμενη πρακτική μάθηση και ο ρόλος της αιτιολόγησης και των πιθανών εξηγήσεων της αποτελεσματικότητάς της2
Το ακόλουθο άρθρο «Πώς μπορούμε να παρακινήσουμε τους ενήλικες να συμμετάσχουν
στην εκμάθηση αλφαβητισμού και αριθμητικής;» από τον David Mallows και την Jennifer

https://www.verywellmind.com/what-is-intrinsic-motivation-2795385
https://www.verywellmind.com/differences-between-extrinsic-and-intrinsic-motivation-2795384
1

2

http://psycnet.apa.org/fulltext/2014-55719-001.pdf
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Litster που δημοσιεύθηκε από την Κυβερνητική Υπηρεσίας Επιστημών το 2016 δίνει μια
λεπτομερή εικόνα της εκπαίδευσης βασικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων στο
Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη 3

Βιβλιογραφία
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτό, προέρχονται από έναν αριθμό εκτεταμένων συνεντεύξεων με «επιχειρηματικούς συνδέσμους» και εκπαιδευτές
του Ινστιτούτου BEST (Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining
GmbH), που βρίσκεται στη Βιέννη, στην Αυστρία, οι οποίοι διαθέτουν πολύχρονη πρακτική εμπειρία στην κατάρτιση ΒΔΓΕ, στην κατάρτιση στον χώρο εργασίας και στη συνεργασία με επιχειρήσεις. Άλλες επιπρόσθετες πηγές είναι οι παρακάτω:
Stangl Werner, [werner.stangl]s arbeitsblätter. Lerntagebücher als Werkzeuge für
selbstorganisiertes Lernen, online: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNTECHNIK/Lerntagebuch.shtml (28.06.2018)
Wirtschaftspsychologische Gesellschaft: Intrinsische und extrinsische Motivation. Online: https://wpgs.de/fachtexte/motivation/intrinsische-und-extrinsische-motivation/
(27.06.2018)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/590873/skills-lifelong-learning-motivating-engagement.pdf
3
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Παράρτημα

Παράδειγμα ημερολογίου μάθησης:
Ημερομηνία: __.__.____
Ημερολόγιο Μάθησης
• Τι έμαθα σήμερα;

• Ποιο περιεχόμενο μπορώ να εφαρμόσω στην καθημερινή εργασία μου;

• Ήταν εύκολο:

•

Ήταν δύσκολο:

• Τι πρέπει ακόμα να βελτιώσω;

• Είμαι ικανοποιημένος/η με τον εαυτό μου, επειδή...

Σημειώσεις
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Ενότητα 4| Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις ΒΔΓΕ

Συγγραφείς:
Δρ Άννα Τριχοπούλου
Πόπη ΣουρμαΪδου
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΝΗ
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Εισαγωγή
Αυτή η ενότητα ασχολείται με το θέμα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός
προγράμματος κατάρτισης ΒΔΓΕ. Περιγράφοντας τα βήματα ενός σχεδιασμού
προγράμματος κατάρτισης, λαμβάνουμε υπόψη και τις τρεις διαστάσεις της κατάρτισης:
γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές. Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος
περιλαμβάνει την ανάλυση της ζήτησης και των αναγκών κατάρτισης, τον σχεδιασμό του
έργου, τον συντονισμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση, καθώς και την αξιολόγηση
(CEDEFOP, 2014).
Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες και τα συμφέροντα τόσο των
επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. Οι προηγούμενες δύο ενότητες (ενότητες 2 &
3) είναι το σημείο εκκίνησης για την ανάλυση αναγκών και για το σχέδιο κατάρτισης.
Αυτή η ενότητα παρουσιάζει πώς μπορούν να προσδιοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις
και ανάγκες κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων στην εργασία και πώς τα μαθησιακά θέματα
και η ανάπτυξη ικανοτήτων μπορούν να σχεδιαστούν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών αυτών.
Αυτή η ενότητα είναι ένας οδηγός για τους συντονιστές και τους εκπαιδευτές που έχουν
την ευθύνη να σχεδιάσουν την κατάρτιση ατόμων στις ΒΔΓΕ. Εστιάζεται στις ακόλουθες
ερωτήσεις:
o

Ποια είναι τα βήματα στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος;

o

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά;

o

Ποια είναι τα στοιχεία ενός επιτυχούς προγράμματος κατάρτισης;

o

Ποια είναι τα εμπόδια στην κατάρτιση των ατόμων στις ΒΔΓΕ;

o

Ποιες μέθοδοι και τεχνικές είναι οι πλέον αποτελεσματικές;

o

Τι οφείλουν να μάθουν οι εκπαιδευτές γι αυτό;

Κατά την ανάγνωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτές πρέπει πάντα να γνωρίζουν και
να χρησιμοποιούν τις αρχές ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης.
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4.1 Σχεδιασμός Προγράμματος Κατάρτισης στην Εργασία
Η διαδικασία της κατάρτισης θα μπορούσε να περιγραφεί ως διαδικασία τεσσάρων επιπέδων, ως εξής (Εικ.9)

Εικόνα 9: Τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας κατάρτισης

Η κατάρτιση πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά εκ των προτέρων. Ο σχεδιασμός κατάρτισης ΒΔΓΕ, αποτελείται από μερικά βασικά βήματα ως εξής:

Βήματα του Σχεδιασμού Κατάρτισης
1

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών

2

Ορισμός των μαθησιακών στόχων

3

Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου

4

Επιλογή των εκπαιδευτικών μεθόδων

5

Ορισμός των δεικτών και εργαλείων αξιολόγησης
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 Πριν ξεκινήσετε να σχεδιάζετε οποιοδήποτε πρόγραμμα
εκπαίδευσης, παρακαλούμε να έχετε κατά νου ότι:

 Οι εργαζόμενοι/ες χαμηλών προσόντων απασχολούνται στους
πλέον επισφαλείς χώρους εργασίας, η εκπαίδευση τους είναι σημαντική
και πολύτιμη σε κάθε επιχείρηση.

 Σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και προετοιμασίας τα βήματα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλά και συγκεκριμένα

 Όλες οι γνώσεις που θα αποκτηθούν πρέπει να βασίζονται στις
υπάρχουσες εμπειρίες των εργαζομένων

 Η ικανότητα αλλαγής είναι το πιο σημαντικό εργαλείο, τόσο για
τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόμενο

 «Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο στη ζωή, εκτός από
την αλλαγή», Ηράκλειτος 

4.1.1 Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών
 Δεν υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο προσέγγισης που να ταιριάζει σε όλους, στην
κατάρτιση στις ΒΔΓΕ, αλλά οι στόχοι μάθησης, το περιεχόμενο και οι εκπαιδευτικές
τεχνικές προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εργαζομένων σε
συνδυασμό με τις ανάγκες των εργοδοτών. 
Η εκπαίδευση ή η κατάρτιση που παρέχεται στους ενήλικες πρέπει να λαμβάνει υπόψη
τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, το ιστορικό, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και την
προηγούμενη εμπειρία. Η μάθηση δεν πρέπει μόνο να λύσει το χάσμα των βασικών
δεξιοτήτων, αλλά θα πρέπει επίσης να ενδυναμώνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να
δεσμευτούν σε διά βίου μάθηση. Η συμμετοχή των εργαζομένων στη μάθηση βασικών
δεξιοτήτων δεν είναι εύκολη, οι εργαζόμενοι/ες πρέπει να γνωρίζουν πώς θα
επωφεληθούν από την κατάρτιση. Επομένως, είναι ύψιστης σημασίας η εφαρμογή
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γενικών αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων στην εμβέλεια, το περιεχόμενο, την προσέγγιση,
τον τρόπο λειτουργίας και την οργάνωση της μάθησης. Η κατάρτιση πρέπει να παρέχεται
με ευέλικτο τρόπο και να ευθυγραμμίζεται με την κατάσταση των συμμετεχόντων.
Η εκπαίδευση των ενηλίκων στο χώρο εργασίας πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις
ανάγκες των εργοδοτών. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να επικεντρωθεί
αποκλειστικά στις πρακτικές ή τεχνικές δεξιότητες της φύσης της εργασίας καθώς οι
επιχειρήσεις εκτιμούν επίσης τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες που είναι
εξίσου σημαντικές για το περιβάλλον εργασίας (European Commission, 2018, σ. 32-33).
Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης είναι η ανάλυση
εκπαιδευτικών αναγκών. Είναι μια συστηματική μέθοδος για τον προσδιορισμό του τι
οδήγησε την απόδοση να είναι μικρότερη από ό, τι αναμενόταν.
Η λέξη «ανάγκη» υποδηλώνει ότι κάτι λείπει ή υπάρχει έλλειψη. Τα θεμελιώδη
ερωτήματα που τελικά θα οδηγήσουν στην κατάρτιση βάσει της ανάγκης είναι τα εξής:
• Τι χρειάζεται;
• Γιατί χρειάζεται;
• Σε ποιους είναι απαραίτητο;


Υπάρχουν τρία επίπεδα ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών: οργανωτική
αξιολόγηση, αξιολόγηση θέσης εργασίας και ατομική αξιολόγηση (Εικ. 10):



Οργανωτική ανάλυση: Εστιάζεται στις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες
που χρειάζεται η επιχείρηση για να ανταποκριθεί στους στρατηγικούς της στόχους.



Ανάλυση εργασίας: Αυτός ο τύπος αξιολόγησης επικεντρώνεται στα συγκεκριμένα
καθήκοντα, δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται από τους
υπαλλήλους της επιχείρησης.



Ατομική Ανάλυση: εξετάζει τις επιδόσεις ενός μεμονωμένου υπαλλήλου και του
καθορίζει ποια εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για αυτό το άτομο.
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Πηγή : Grand Murphy, 2010
Εικόνα 10: Επίπεδα ανάλυσης αναγκών κατάρτισης (ΤΝΑ)

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση των ΒΔΓΕ, αναφέρονται στην
Ενότητα 2.
Η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης στις ΒΔΓΕ, επικεντρώνονται στους εργαζομένους,
των οποίων οι βασικές δεξιότητες δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
στην εργασία.
Οι βασικές δεξιότητες περιγράφονται και αναλύονται στην ενότητα 1, ως εξής:
προφορική επικοινωνία, γραπτή επικοινωνία, μαθηματικές ικανότητες, ψηφιακές
ικανότητες, προφορικές και γραπτές βασικές ικανότητες στην αγγλική γλώσσα, βασικές
υγειονομικές δεξιότητες, βασικές οικονομικές ικανότητες, κοινωνικές & επικοινωνιακές
δεξιότητες.
Μετά την ανάλυση αναγκών, η οποία είναι ένα σημαντικό καθήκον στο σχεδιασμό, τίθεται
το ερώτημα πώς να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών για να
αναπτύξετε τις ικανότητες που απαιτούνται στον χώρο εργασίας. Για την υλοποίηση της
εγκαθιδρυμένης μάθησης ως διδακτικής αρχής, οι περιγραφείς (βλ. Ενότητα 1), καθώς
και τα βασικά προφίλ δεξιοτήτων εργασίας, είναι πολύ χρήσιμα.
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Τα βασικά προφίλ δεξιοτήτων εργασίας περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η
ανάγνωση, η γραφή, η αριθμητική, οι προφορικές και ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν
μέρος της εργασίας σε διάφορα επαγγέλματα. Τα προφίλ δείχνουν τις συγκεκριμένες
βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι/ες και βασίζονται σε στόχους
απόκτησης ικανοτήτων.
«Τα βασικά προφίλ δεξιοτήτων εργασίας είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει το σχεδιασμό
κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε χώρου εργασίας και
μεμονωμένου εκπαιδευόμενου. Τα προφίλ περιγράφουν πώς χρησιμοποιείται κάθε μία
από τις βασικές δεξιότητες από τους εργαζομένους, σε μια συγκεκριμένη εργασία.
Τα προφίλ βασίζονται στους στόχους ικανότητας. Μέσω της χρήσης αυτών των προφίλ,
οι εργοδότες μπορούν να δουν μια γενική εικόνα των δεξιοτήτων που πρέπει να
ενισχυθούν και οι εργαζόμενοι/ες να μπορούν να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους
σχετικά με τις ανάγκες τους για περαιτέρω κατάρτιση στον τομέα της γραφής και ανάγνωσης, της αριθμητικής, της προφορικής επικοινωνίας και της ψηφιακής ικανότητας».
(Νορβηγική Υπηρεσία της Διά Βίου Μάθησης, 2013).
Στο Παράρτημα Ι, θα βρείτε την αγγλική μετάφραση του Προφίλ Εργασίας Βοηθών
Νηπιαγωγών που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με διάφορες επιχειρήσεις, οργανώσεις
και καθηγητές. Αυτό το νορβηγικό παράδειγμα, αποσκοπεί να αποτελέσει πηγή
έμπνευσης για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν με τις δικές
τους προσαρμογές τη δημιουργία μαθημάτων, που είναι πραγματικά συναφή με τις
ανάγκες των συμμετεχόντων.
Κατά τη φάση του σχεδιασμού της κατάρτισης στις ΒΔΓΕ, είναι σημαντικό να αναλυθούν
τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαζομένων/συμμετεχόντων - φύλο, ηλικία,
προσόντα, επαγγελματική πείρα, υπάρχουσες βασικές δεξιότητες, τις προσδοκίες - και να
συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Ποιες δεξιότητες μάθησης έχουν οι εκπαιδευόμενοι;
- Εξειδίκευση;
- Γνωστικές δεξιότητες;
- Μαθησιακή συμπεριφορά;
- Γλωσσική ικανότητα (προφορική και γραπτή γλώσσα);
- Κοινωνική ικανότητα;
- Συναισθηματική ικανότητα;
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• Ποια είναι η στάση των συμμετεχόντων απέναντι στην προσφορά στις ΒΔΓΕ;
• Οι συμμετέχοντες/ουσες γνωρίζουν ο ένας τον άλλον;
Τα σημαντικότερα μαθησιακά προαπαιτούμενα περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς
αρμοδιότητας:
Εξειδίκευση: Γνώση, κατανόηση, δεξιότητες (που σχετίζονται με το αντίστοιχο
περιεχόμενο/στόχους της προσφοράς ΒΔΓΕ)
Γνωστικές δεξιότητες: Νοημοσύνη, σχεδιασμός και ικανότητα δράσης, μνήμη,
ικανότητα μάθησης, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα αναγνώρισης των
σχέσεων.
Μαθησιακή συμπεριφορά: Ανεξαρτησία, συγκέντρωση, προθυμία εκτέλεσης, αντοχή,
ακρίβεια, κίνητρο, χρήση εργαλείων.
Γλωσσικές δεξιότητες: Προφορική και γραπτή
Κοινωνικές Δεξιότητες:Ομαδική εργασία, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα επίλυσης
συγκρούσεων, υπεύθυνη συμπεριφορά, εξυπηρετικότητα.
Συναισθηματική ικανότητα: Μάθηση και άγχος απόδοσης, αυτοεκτίμηση, ανοχή
απογοήτευσης, συναισθηματική σταθερότητα, προσδοκίες επιτυχίας ή αποτυχίας.
Πηγή: Source: Grundbildung bewegt Unternehmen, 2017

Σχέδιο ερωτηματολογίου για τη συγκέντρωση σημαντικών προκαταρκτικών
πληροφοριών στην αρχή του κύκλου κατάρτισης στις ΒΔΓΕ.
Περιγραφή Εργασίας






Ποια καθήκοντα έχετε στην επιχείρηση;
Τι σας αρέσει στην εργασία σας;
Τι σας αρέσει λιγότερο ή όχι στη εργασία σας;
Τι είναι εύκολο για εσάς να κάνετε κατά την διάρκεια της εργασίας;
Τι βρίσκετε δύσκολο σε αυτό που κάνετε;

Ικανότητες
 Ποια σχολική εκπαίδευση έχετε;
 Ποια επαγγελματική κατάρτιση έχετε;
 Τι άλλο μάθατε εκτός αυτών;
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 Ποια περαιτέρω εργασιακή εμπειρία έχετε;
 Τι χόμπι έχετε; Τι σας αρέσει να κάνετε?
Ατομικοί στόχοι
 Τι θα θέλατε να μπορείτε να κάνετε καλύτερα στην εργασία σας; (π.χ. προφορική
επικοινωνία, γραπτή επικοινωνία, υπολογισμός, συναλλαγές με χρήματα, οργάνωση
της εργασίας)
 Θα θέλατε να αναλάβετε και άλλα καθήκοντα στο έργο σας; Τι ακριβώς;
Προσδοκίες από το πρόγραμμα εκπαίδευσης
 Τι περιμένετε από το μάθημα

Η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την επιλογή των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με
τις υπάρχουσες δεξιότητες και στάσεις των συμμετεχόντων είναι η συνέντευξη και η
παρατήρηση.

 Οι εργαζόμενοι/ες με χαμηλά προσόντα που συμμετέχουν σε μια

εκπαίδευση συχνά έχουν περισσότερες ανάγκες να ικανοποιήσουν. Στη
φάση της ανάλυσης αναγκών, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τις
κυριότερες ανάγκες τους, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν και να
αξιοποιηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. 
*Συνέντευξη του κ. Μιλτιάδη Βογιατζή, συμβούλου επιχειρήσεων και
εκπαιδευτή, (πλήρες κείμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)

Κατά το πρώτο βήμα της σχεδίασης της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι διαθέσιμοι πόροι για το μάθημα κατάρτισης:
1. Ειδικές διαδικασίες, έντυπα, συστήματα τεκμηρίωσης στην επιχείρηση






Προϋπολογισμός
Εξοπλισμός
Ωράριο εργασίας
Επικοινωνία με την επιχείρηση
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Όταν ολοκληρωθεί αυτό το βήμα, όλοι οι καθοριστικοί παράγοντες του πλαισίου
κατάρτισης θα πρέπει να απαντηθούν.







Ποιος είναι o/η εργαζόμενος/η, βασικά χαρακτηριστικά;
Γιατί υλοποιείται η κατάρτιση;
Ποιο είναι το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης;
Πού εφαρμόζεται η κατάρτιση;
Πότε προσφέρεται η κατάρτιση ;
Ποιοι πόροι διατίθενται για την ανάπτυξη της κατάρτισης; (ΕΚΕΠΙΣ, 2006)

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό : Στην δουλειά
σας ως εκπαιδευτής/τρια και/ή σχεδιαστής/στρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε πιο συχνά για την
ανάλυση των αναγκών κατάρτισης; Σε ποιο μέρος νιώθετε καλά προετοιμασμένος; Σε ποιο μέρος θα χρειαστείτε ή επιθυμείτε να αναπτύξετε
επιπλέον τις ικανότητές σας;

4.1.2 Προσδιορισμός των στόχων κατάρτισης
Οι μαθησιακοί στόχοι είναι ένας τύπος συμφωνίας μεταξύ του εκπαιδευτή και των
συμμετεχόντων και βοηθούν να γίνει ο σκοπός της κατάρτισης συγκεκριμένος και
μετρήσιμος. Οι στόχοι πρέπει να επικεντρωθούν στα επιθυμητά αποτελέσματα και από τις
δύο πλευρές.
Ο στόχος μάθησης είναι αυτό που μπορεί να εξηγήσει ή να παρουσιάσει ένας συμμετέχων
μιας εκπαίδευσης, στο τέλος του κύκλου κατάρτισης. Οι αποτελεσματικοί στόχοι μάθησης
θα πρέπει να είναι σαφείς και στο τέλος τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι
παρατηρήσιμα και μετρήσιμα.
Οι στόχοι πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κατάρτισης του προγράμματος και να
αντιστοιχούν στην πραγματική δυναμική των συμμετεχόντων. Οι στόχοι είναι το πλαίσιο,
σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευτές καθορίζουν το λεπτομερές περιεχόμενο της
κατάρτισης, επιλέγουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, τα απαραίτητα
εκπαιδευτικά υλικά και τις μεθόδους αξιολόγησης.
Οι μαθησιακοί στόχοι συνδέονται στενά με τις ικανότητες. Οι ικανότητες συνιστούν τη
βάση για τα πρότυπα δεξιοτήτων που καθορίζουν το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και
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ικανοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχία στο χώρο εργασίας, καθώς και τα πιθανά
κριτήρια μέτρησης για την επιτυχή αξιολόγηση.
Η διαφορά μεταξύ ικανότητας και μαθησιακού στόχου
Οι ικανότητες καθορίζουν τις εφαρμοσμένες δεξιότητες και γνώσεις, που επιτρέπουν
στους ανθρώπους να επιτύχουν την εκτέλεση της εργασίας τους, ενώ οι μαθησιακοί στόχοι είναι συγκεκριμένοι για την πορεία διδασκαλίας. Οι ικανότητες σχετίζονται με τις ευθύνες, τους ρόλους και τις δυνατότητες εργασίας ενός ατόμου. Αυτός είναι ένας τρόπος
για να βεβαιωθείτε ότι ένας συμμετέχων σε μια εκπαίδευση, στην πραγματικότητα, έμαθε
αυτό που είχε οριστεί στους μαθησιακούς στόχους. Οι μαθησιακοί στόχοι περιγράφουν τι
πρέπει να μπορεί ο μαθητευόμενος να καταφέρει στο τέλος μιας διαδικασίας μάθησης. Οι
μαθησιακοί στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι. Με λίγα λόγια, οι στόχοι
λένε τι θέλουμε οι μαθητές να γνωρίζουν και οι ικανότητες πώς μπορούμε να είμαστε
σίγουροι ότι το γνωρίζουν.
Γεγονός είναι, ότι τα κενά στις ικανότητες οδηγούν στη ζήτηση για κατάρτιση και είναι
άμεσα συνδεδεμένα με τους στόχους της κατάρτισης. Μια χρήσιμη και συχνά χρησιμοποιούμενη πηγή για την ταξινόμηση των εκπαιδευτικών στόχων είναι: «Η Ταξινόμηση
των Γνωστικών Δεξιοτήτων του Bloom» (Bloom, 1956) και οι μεταγενέστερες αναθεωρήσεις του Shane (1981), του Gagne (1985) και άλλων.
Διαχωρίζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους σε τρεις τομείς:
 Γνωσιακό: διανοητικές ικανότητες (Γνώση)
• Συναισθηματικό: αύξηση των συναισθημάτων ή συναισθηματικών περιοχών (Στάση)
• Ψυχοκινητικό: χειρωνακτικές ή σωματικές δεξιότητες (Δεξιότητες)
Οι τομείς υποδιαιρούνται περαιτέρω, ξεκινώντας από το απλούστερο έως το πιο σύνθετο.
Ο πρώτος από αυτούς τους τομείς είναι ο γνωστικός τομέας, ο οποίος τονίζει τα
πνευματικά αποτελέσματα. Αυτός ο τομέας χωρίζεται περαιτέρω σε κατηγορίες ή επίπεδα.
Τα τμήματα που περιγράφονται εδώ, δεν είναι απόλυτα και υπάρχουν κι άλλα συστήματα
ή ιεραρχίες που έχουν επινοηθεί στον εκπαιδευτικό κόσμο. Ωστόσο, η ταξινόμηση του
Bloom είναι εύκολα κατανοητή και είναι πιθανώς η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη έως
σήμερα.
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Εικόνα 11: Γνωστικά επίπεδα κατάρτισης

Διάφοροι ερευνητές συνοψίζουν τον τρόπο χρήσης της ταξινόμησης του Bloom. Η κύρια
ιδέα της ταξινόμησης είναι, ότι αυτά που οι εκπαιδευτές θέλουν οι σπουδαστές να
γνωρίζουν (που περιλαμβάνονται στους στόχους κατάρτισης) μπορούν να ταξινομηθούν
σε μια ιεραρχία από απλό σε σύνθετο. Η μάθηση σε υψηλά επίπεδα προϋποθέτει μια

ήδη κατακτημένη γνώση σε δεξιότητες χαμηλότερων επιπέδων.
Πώς να περιγράψετε μια ικανότητα:
1. Κάθε ικανότητα είναι μετρήσιμη ή/και παρατηρήσιμη.
2. Κάθε αρμοδιότητα βασίζεται στην απόδοση.
3. Μην χρησιμοποιείτε επίθετα αξιολόγησης (Μην χρησιμοποιείτε λέξεις όπως καλός, αποτελεσματικός, κατάλληλος)
4. Μην χρησιμοποιείτε επιρρήματα αξιολόγησης (Μην χρησιμοποιείτε λέξεις όπως γρήγορα, αργά, αμέσως)
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5. Μην χρησιμοποιείτε φράσεις συμπεριφοράς ή στάσης (Μην χρησιμοποιείτε φράση όπως «Γράψτε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση»)
6. Πείτε αυτό που εννοείτε, χρησιμοποιώντας μόνο τις απαραίτητες λέξεις.
7. Χρησιμοποιήστε όλους τους τομείς ανάλογα με την περίπτωση:
-

Γνώσεις: πρότυπα, έννοιες
Δεξιότητες: πρακτικές ικανότητες
Στάσεις: συνειδητοποίηση συναισθημάτων, αξιών, κινήτρων
(Dave, σ. 33- 34)

Ένα παράδειγμα χρήσης κατάλληλων ρημάτων κατά γράμμα των ικανοτήτων
στις ΒΔΓΕ:
Γνώσεις: Τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι προφορικά;
Χρησιμοποιήστε ρήματα όπως: καθορίστε, προσδιορίστε, ονομάστε, γνωρίστε,
αναγνωρίστε, καταγράψτε.
Δεξιότητες: Τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι στην πράξη;
Χρησιμοποιήστε ρήματα όπως: σχεδιάστε, εκπροσωπείστε, δημιουργήστε, συντάξτε,
εφαρμόστε, αλλάξτε, χρησιμοποιήστε, εγγράψτε, εκτελέστε.
Στάσεις: Τι μπορούν να αισθάνονται ή να αλλάζουν ως συμπεριφορά;
Χρησιμοποιήστε ρήματα όπως: αισθανθείτε, κινητοποιηθείτε, προκαλέστε, εκτιμήστε,
αποδεχτείτε, απορρίψτε, ευαισθητοποιηθείτε, υποστηρίξτε (βλ: www.eoppep.gr)
Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη αποτελεσματικών στόχων σχετικών με το σκοπό της
κατάρτισης δεν είναι ένα εύκολο έργο. Το να ακολουθήσει κανείς μερικά απλά βήματα,
θα είναι πολύ βοηθητικό. Οι στόχοι πρέπει να γράφονται από την σκοπιά των
συμμετεχόντων. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε ό,τι οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν ή θέλουν
να κάνουν με τις πληροφορίες ή τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν.

 Κατά τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, πρέπει
πάντα να έχουμε κατά νου ότι για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες που
έχουν μέλλημα την βελτίωσή τους στις βασικές δεξιότητες στον χώρο
εργασίας, εξίσου σημαντικό είναι να τείνουν να δημιουργούν δεσμούς
με τους άλλους και στον εργασιακό χώρο, να γνωρίσουν τον εαυτό
τους καλύτερα, να επικοινωνήσουν με τον «δύσκολο εαυτό» τους και
να αυτοβελτιωθούν.
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* Συνέντευξη με την κ. Βάσω Ασκητοπούλου, Ψυχολόγο, Εκπαιδεύτρια
Ενηλίκων (πλήρες κείμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Ένας απλός τρόπος για να αρχίσετε να γράφετε μαθησιακούς στόχους, είναι η απάντηση
στις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις:
1. Τι θα μπορούν να κάνουν οι συμμετέχοντες/ουσες ως αποτέλεσμα της κατάρτισης;
2. Ποιες είναι οι καταστάσεις ή/και οι συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες οι
συμμετέχοντες/ουσες θα εκτελέσουν αυτή τη δραστηριότητα; Τι γνώση ή υλικό έχει
ανάγκη αυτός/αυτή για να πράξει αποτελεσματικά;
3. Ποιο επίπεδο επάρκειας απαιτείται για την εκτέλεση του νέου καθήκοντος ή/και
του ρόλου; Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν στο
σχεδιασμό των μαθησιακών στόχων.
Για τον καθορισμό πρακτικών και αποτελεσματικών στόχων, είναι πολύ χρήσιμο να
εξετάσουμε το μοντέλο SMART (Doran, 1981).
Μοντέλο SMART  SMART Στόχοι
Συγκεκριμένοι
• Σαφείς όσον αφορά το τι, πού, πότε και πώς θα αλλάξει η κατάσταση.
Μετρήσιμοι
• Να είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε ποσοτικά τους στόχους και τα οφέλη.
Εφικτοί
• Να είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι στόχοι.
Ρεαλιστικοί
• Να είναι στα πλαίσια της διαθεσιμότητας των πόρων, της γνώσης και του
χρόνου.
Χρονικά Δεσμευτικοί
• Να δηλώνεται η χρονική περίοδος που θα ολοκληρωθεί ο κάθε στόχος.
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Αφιερώστε λίγο χρόνο σε ένα σύντομο στοχασμό :
Όταν εξετάζετε τις εκπαιδευτικές σας εμπειρίες στις επιχειρήσεις ή στην
κατάρτιση ενηλίκων, θα μπορούσατε να βρείτε και να γράψετε ένα
παράδειγμα ικανοτήτων για εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα και τους
μαθησιακούς στόχους που σχετίζονται με τις ικανότητες αυτές;

4.1.3 Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της μελέτης των εκπαιδευτικών
αναγκών και ακολουθεί το προσδιορισμό των μαθησιακών στόχων του προγράμματος.
Το αναλυτικό περιεχόμενο της κατάρτισης αποτελείται από μικρές ενότητες που
σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες και τους στόχους που έχουν ήδη καθοριστεί και επίσης
ορίζεται η διάρκεια των ενοτήτων.
Αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν:
• Προσδιορισμό των ενοτήτων εκπαίδευσης
• Διαίρεση ενοτήτων ανάλογα με τη θεματολογία
• Προσδιορισμό του χρόνου ανά ενότητα/θέμα
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνει τη συγγραφή, τη δημιουργία
μαθησιακών ασκήσεων και την εκπόνηση εργασιών. Είναι η πιο χρονοβόρα φάση, αλλά
είναι επίσης το κλειδί της επιτυχημένης εκπαίδευσης. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι
εκπαιδευτικού υλικού είναι: σημειώσεις, εκπαιδευτικά εγχειρίδια, οπτικοακουστικό υλικό
όπως ταινίες και ηχητικά, παρουσιάσεις PowerPoint, εικόνες, σχέδια, διαγράμματα,
αντικείμενα, πίνακες κ.ά.
Η επιλογή των μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης συνδέεται στενά με:


Στόχους κατάρτισης και μαθησιακά αποτελέσματα



Περιεχόμενο κατάρτισης



Βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών



Διαθέσιμο χρόνο
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Δυνατότητες εφαρμογής και διαθέσιμες υποδομές



Ικανότητες του εκπαιδευτή

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε τρεις φάσεις:
1. Εισαγωγή στο θέμα
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εισηγηθείτε σε ένα θέμα.
Ένα σημαντικό ερώτημα είναι πώς μπορεί να παρακινήσει το ενδιαφέρον ή
να προκαλέσει την περιέργεια;
2. Ανάπτυξη του περιεχομένου / εφαρμογής
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη θεματολογίας.
Μια σημαντική ερώτηση, εδώ, είναι πώς θα επιτύχουμε το να ασχοληθούν
μμε το θέμα οι μαθητές όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα.
3. Διασφάλιση των αποτελεσμάτων / Συμπέρασμα
Τα επιτυχημένα συμπεράσματα δίνουν τον προσανατολισμό: αυτό που έχει
διδαχθεί να μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί από τον εκπαιδευόμενο σε ένα γενικό πλαίσιο.
Η διασφάλιση των αποτελεσμάτων σημαίνει ότι η αντιμετώπιση του θέματος έχει οδηγήσει σε αύξηση της μάθησης. Αυτή η αύξηση της μάθησης
μπορεί να απεικονιστεί με την κατάλληλη μέθοδο (π.χ. εφαρμογή, μετάδοση) (Grundbildung bewegt Unternehmen, 2017)

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε ένα σύντομο στοχασμό:
Αξιολογώντας την εμπειρία σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων και/ή σχεδιαστής
μαθημάτων, μπορείτε να βρείτε και να γράψετε ένα παράδειγμα ανάπτυξης
του εκπαιδευτικού περιεχομένου (ενότητες, θέματα, διάρκεια και εκπαιδευτικά
υλικά) ενός μαθήματος για εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα;
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4.1.4 Επιλογή των μεθόδων κατάρτισης
Tο βασικό στοιχείο όλων των τυχόν επιλεγμένων διδακτικών μεθόδων, που πρέπει
οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι
ότι η εκπαίδευση ενηλίκων βασίζεται στην εμπειρία των εκπαιδευομένων
Δεν είναι ο σκοπός αυτής της Ενότητας να αναλύσει και να αξιολογήσει λεπτομερώς τις
θεωρίες μάθησης, αλλά να επισημάνει τα κοινά αποδεκτά στοιχεία αυτών των θεωριών
σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια διάφορες
θεωρίες συγκλίνουν σε τρία βασικά στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας (Rogers, 1999).
● Ένα πρώτο κοινώς αποδεκτό στοιχείο είναι ότι το μοντέλο μάθησης «μεταφοράς
γνώσης» δεν είναι αποτελεσματικό, ειδικά όταν πρόκειται για την εκπαίδευση ενηλίκων.
Και αυτό οφείλεται στο ότι δημιουργεί εξάρτηση, αποδυναμώνει την κριτική σκέψη και
μειώνει την ικανότητα των μαθητών να επεξεργάζονται τα προβλήματα από μόνοι τους.
Το αντίθετο από αυτό το μοντέλο υποδεικνύει την ενεργή συμμετοχή των
εκπαιδευομένων στη διαδικασία μάθησης και την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού με
βάση την εμπειρία και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Τα προγράμματα εκπαίδευσης
ενηλίκων υπογραμμίζουν την ανάπτυξη της δημιουργικής μάθησης και όχι την ανάπτυξη
της μηχανικής μάθησης.
● Ένα δεύτερο στοιχείο μάθησης, στο οποίο υπάρχει μια αυξητική τάση, είναι ότι η
εμπειρία είναι η βάση της όλης μάθησης. Ο Freire και άλλοι συγγραφείς υποστήριξαν ότι
η μάθηση τελειώνει με κριτική ανάλυση της εμπειρίας. Υποστηρίζουν τον «κύκλο
μάθησης», που ξεκινάει με την εμπειρία, προχωρά στην εξέταση της εμπειρίας και
ολοκληρώνεται με την εφαρμογή της εμπειρίας στην πράξη, γεγονός που με τη σειρά του
καθιστά τη συγκεκριμένη εμπειρία για περαιτέρω επεξεργασία στο επόμενο στάδιο του
κύκλου. Σύμφωνα με τον Kolb (1984), η μάθηση χωρίζεται σε τέσσερα στάδια. Ο
εμπειρικός κύκλος μάθησης του Kolb δείχνει ότι η εμπειρία μετασχηματίζεται μέσω της
αντανακλαστικής παρατήρησης σε αφηρημένες έννοιες και γενικεύσεις, οι οποίες στη
συνέχεια οδηγούν μέσω της πειραματικής εφαρμογής σε νέες εμπειρίες.
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Εικόνα 12: Ο κύκλος εμπειρικής μάθησης του Kolb



Το τρίτο σημείο σύγκλισης των ερευνητών αφορά τις διαφορετικές μορφές
μάθησης που χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευόμενους. Ο καθένας προτιμά να
μαθαίνει με κάποιο τρόπο, ανάλογα με την προσωπικότητά του και τις ικανότητές
του (Σαρρή & Τριχοπούλου, 2017).

Αυτά τα κοινά σημεία αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό ενός επιχειρησιακού
προγράμματος κατάρτισης και ειδικά για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΒΔΓΕ.

 Είχα ειδικά την πρόθεση να μην αντιμετωπίζω το «ακροατήριό»
μου ως χαμηλής ειδίκευσης. Με το μοίρασμα των εμπειριών των
συμμμετοχόντων και με την αλληλεπίδραση μεταξύ τους βελτίωνε ο
ένας τον άλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.* 
* Συνέντευξη του κ. Ναούμ Λιώτα, ψυχοθεραπευτή, coach και εκπαιδευτή
(πλήρες κείμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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Ο εκπαιδευτής έχει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων κατάρτισης για να επιλέξει. Μερικές από
τις σημαντικότερες μεθόδους κατάρτισης αναφέρονται παρακάτω:










Διάλεξη
Συζήτηση
Μελέτη περίπτωσης
Παιχνίδια ρόλων
Καταιγισμός ιδεών
Εκμάθηση με τη βοήθεια υπολογιστών
Ασκήσεις
Επιχειρησιακά παιχνίδια
Πρακτική εξάσκηση στον χώρο της εργασίας

Οι στόχοι της κατάρτισης και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθορίζουν την
επιλογή της μεθόδου κατάρτισης. Για παράδειγμα, εάν ο στόχος είναι να αναπτυχθούν
κοινωνικές δεξιότητες, τότε υπάρχει ανάγκη για μεθόδους όπως το παιχνίδι ρόλων,
εάν στόχος είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, τότε
προτείνεται η
πρακτική άσκηση στον χώρο της εργασίας (Πίνακας 1).

 Το παιχνίδι ρόλων, μια σημαντική τεχνική που διευκολύνει την
εμφάνιση των αντιλήψεων τις οποίες οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν
αναστολές να εκφράσουν άμεσα, ακόμα και αν δεν τις γνωρίζουν εκ
των προτέρων. Επίσης, ένας άλλος βασικός στόχος αυτής της τεχνικής
είναι να διευρυνθούν οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν την κοινωνική ζωή και τους κοινωνικούς ρόλους τους.* *
Συνέντευξη του κ. Γιάννη Γκαβανίδη, Κοινωνιολόγου, Εκπαιδευτή Ενηλίκων και Συμβούλου (πλήρες κείμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Εκμάθηση βάσει
περιεχομένου

Μεθοδολογική
μάθηση

Επικοινωνιακή μάθηση

Αντανακλαστική
μάθηση

Ανάγνωση,
κατανόηση,
σύνθεση,
αξιολόγηση

Διεξαγωγή
έρευνας,λήψη
αποφάσεων,
σχεδιασμό και
παρουσιάση
πλάνων

Ενεργή ακρόαση,
για ανταλλαγή
πληροφοριών, εποικοδομητική
συνεργασία, γόνιμο
διάλογο,
ανατροφοδότηση
πληροφοριών

Να θέτουν
προσωπικούς
στόχους, να
αναπτύσσουν
ατομικές
μαθησιακές δράσεις
προσαρμοσμένες
στις γνώσεις τους
και στις εμπειρίες
τους, να
συνειδητοποιούν
παράγοντες
ατομικής
υποκίνησης και να
ερμηνεύουν πρότυπα, στάσεις και
αξίες

Υποδείγμα Εκθέσεις, διαλέξεις.
τα
ατομικές εργασίες,
μεθόδων συνέδρια

Σύνταξη έργου,
συνεντεύξεις,
μέθοδοι ανάπτυξης
δημιουργικότητας,
ατομικές εργασίες,
εργασίες σε ομάδες

Ομαδική εργασία,
εργασία μικρών
ομάδων, ολομέλεια,
ανατροφοδότηση
εμπειριών

Παιχνίδι ρόλων,
παρατήρηση,
συνεντεύξεις
μεταξύ
συνεργατών,
ερωτηματολόγια,
ημερολόγια
μάθησης,
συμβουλευτική

Ανάπτυξη Επαγγελματικές
δεξιοτήτων δεξιότητες

Τεχνογνωσία

Κοινωνικές
δεξιότητες

Προσωπικές
δεξιότητες

Οι
εκπαιδευό
μενοι θα
είναι
ικανοί για

Πηγή: Schwarz, 2014, σ.307
Οι διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές που είναι περισσότερο διαθέσιμες για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης ΒΔΓΕ περιγράφονται λεπτομερώς στην Ενότητα 5.
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Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Φανταστείτε ότι είστε υπεύθυνος για τον σχεδιασμό ενός μαθήματος για
την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων στην επικοινωνία. Ποιες μεθόδους διδασκαλίας θα επιλέγατε και πώς συνδέονται με τους
μαθησιακούς στόχους;

4.1.5. Αξιολόγηση του σχεδιασμού του σχεδίου κατάρτισης
Το τελευταίο βήμα ενός σχεδίου κατάρτισης είναι ο σχεδιασμός της αξιολόγησης των
εργαλείων, των μεθόδων και των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προγράμματος, στην αποτελεσματικότητα του
προγράμματος και στον βαθμό που επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σχεδίου.
Το σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις
διαφορετικές προοπτικές των ενδιαφερομένων και στη συνέχεια να επικεντρώνεται σε
αυτό που είναι σημαντικό για αυτούς. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο για έλεγχο του
σχεδιασμού, αλλά και για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για το τι λειτουργεί
και τι δεν λειτουργεί και για τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση ενηλίκων στο χώρο
εργασίας μπορεί να αποφέρει τα μέγιστα οφέλη για τους εργοδότες, τους εργαζόμενους
και την ευρύτερη κοινωνία (ΕΕ, 2018, στον χώρο εργασίας, σελ. 35).
Το σχέδιο αξιολόγησης περιλαμβάνει:
Ανατροφοδότηση των εργαζομένων σχετικά με το πρόγραμμα:
Περιλαμβάνει τις επιδόσεις του εκπαιδευτή καθώς και άλλους παράγοντες, όπως οι εκπαιδευτικές ενότητες, η επάρκεια των εκπαιδευτικών υλικών, η αποτελεσματικότητα των
διδακτικών τεχνικών κλπ. Η συλλογή αυτού του είδους των σχολίων από τους
συμμετέχοντες/ουσες σε εκπαιδευτικές συναντήσεις θα βοηθήσει στην δημιουργία νέων
βελτιωμένων προγραμμάτων.
Αξιολόγηση των εργαζομένων:
Η αξιολόγηση των εργαζομένων πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών
συναντήσεων. Αξιολογήστε πόσο οι εργαζόμενοι/ες έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο
του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας κουίζ,
πρακτικές ασκήσεις κλπ.
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Αξιολόγηση προγράμματος:
Στόχος της είναι η έγκυρη εκτίμηση του βαθμού γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
που αποκτώνται μέσω της συμμετοχής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αυτός ο τύπος
αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί για να γίνει αφού οι εκπαιδευόμενοι επανέλθουν στην
εργασία. Τα κοινά εργαλεία αξιολόγησης περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια, δοκιμές,
συζητήσεις και παρατήρηση.Τα βήματα αξιολόγησης, τα επίπεδα και τα εργαλεία
περιγράφονται λεπτομερώς στην Ενότητα 6.

4.1.6 Σύνοψη: στοιχεία σχεδιασμού
ενηλίκων

ενός

προγράμματος

εκπαίδευσης

Τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων συνοψίζονται ως εξής:
- Τίτλος του προγράμματος
Ο τίτλος του προγράμματος με λίγα λόγια και με τρόπο που να δίνει κίνητρα στους
ενήλικες εργαζόμενους. Θα πρέπει να προκαλεί θετικές συσχετίσεις όσον αφορά τη
μάθηση, αλλά και τους στόχους του προγράμματος, όταν είναι δυνατόν.
- Στόχοι του προγράμματος
Οι στόχοι καθορίζουν τις γενικές αναμενόμενες αλλαγές που το πρόγραμμα σκοπεύει να
επιφέρει στους ενήλικες συμμετέχοντες/ουσες. Επίσης δικαιολογούν το σκοπό του
προγράμματος. Βασίζονται στην ανάλυση αναγκών των ομάδων στόχων που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
- Ομάδα-στόχος
Ομάδα-στόχος των ενηλίκων που στοχεύει το πρόγραμμα. Τα χαρακτηριστικά της ομάδας
στόχου πρέπει να αναλυθούν με μεγάλη προσοχή. Για παράδειγμα,οι ακόλουθες
πληροφορίες θεωρούνται απαραίτητες: φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, καθεστώς
απασχόλησης, δεξιότητες και ικανότητες, ενδιαφέροντα και άλλα συναφή δεδομένα
(μετανάστευση, κοινωνικοοικονομική κατάσταση κλπ.). Από την περιγραφή της ομάδας
στόχου, (να) γίνεται εμφανές ποιος χρειάζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
- Αντικείμενο του προγράμματος
Είναι σημαντικό το πρόγραμμα να στοχεύει στην ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων με μετρήσιμα αποτελέσματα. Για τους ενήλικες, είναι πολύ σημαντικό
κομμάτι και ο μετασχηματισμός των στάσεων. Στο περιεχόμενο του προγράμματος
ορίζονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που θα βελτιωθούν ή θα
αναπτυχθούν, έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι του προγράμματος.
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- Περιεχόμενο του προγράμματος (πρότυπα)
Τομείς βασικών γνώσεων
και δεξιοτήτων που
στοχεύει το πρόγραμμα:
Περιεχόμενο

Γνώσεις

Δεξιότητες

Για παράδειγμα:
Ανάγνωση
Αριθμητική

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες μπορούν να καθοριστούν σε διαφορετικά επίπεδα
δυσκολίας (χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την ταξινόμηση Bloom ή Mezirow).
- Διάρκεια του προγράμματος
Να οριστούν πόσες ώρες οργανωμένης μάθησης είναι απαραίτητες για το
πρόγραμμα.
- Κατάλογος των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αξιολογηθούν και ορισμός
μεθόδων αξιολόγησης.
Καταγραφή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αξιολογηθούν. Η περιγραφή
των διαδικασιών και μεθόδων αξιολόγησης (προφορική, γραπτή, δοκιμασία,
χαρτοφυλάκιο, εργασία έργου κλπ.). Με λίγα λόγια, τι εκτιμάται, πώς, πότε, ποια είναι
τα κριτήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.
- Προϋποθέσεις εισόδου
Εάν υπάρχουν απαιτήσεις εισόδου, πρέπει να περιγραφούν εδώ. Για παράδειγμα, το
επίπεδο εκπαίδευσης, η αξιολόγηση, η επικύρωση προηγούμενης μάθησης κλπ. Ειδικά
όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες, πρέπει να είναι σαφείς οι πιθανοί φραγμοί που
εμποδίζουν τους ενήλικες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να είναι γνωστοί και
στον σχεδιαστή του προγράμματος.
- Απαιτήσεις για την πρόοδο και την ολοκλήρωση του προγράμματος
Εάν υπάρχουν απαιτήσεις για την πρόοδο και την ολοκλήρωση του προγράμματος,
πρέπει να περιγραφούν εδώ. Τις ευάλωτες ομάδες ενηλίκων ο σχεδιαστής του
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προγράμματος πρέπει να τις προσεγγίσει με ευαισθησία και ενσυναίσθηση, όσον
αφορά τις απαιτήσεις για την πρόοδο και την ολοκλήρωση του προγράμματος.
- Οργάνωση του προγράμματος
Η οργάνωση του προγράμματος πρέπει να διευκολύνει όλους τους εμπλεκόμενους
στην ομαλή υλοποίηση του. Τα στοιχεία του προγράμματος που πρέπει να βρίσκονται
σε στενή σχέση είναι το περιεχόμενο του και η επίτευξη των καθορισμένων στόχων
του. Τα μέσα για την υλοποίηση αυτών των συνιστωσών είναι οι μεθοδολογικές και
διδακτικές προσεγγίσεις: ατομική ή ομαδική (μάθημα, διαβούλευση, εξ αποστάσεως,
on-line κλπ.), οι κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας (διάλεξη, συζήτηση, μελέτη βιβλιογραφίας), καθώς και κατάλληλες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων, των
δεξιοτήτων (ημερολόγιο μάθησης, ατομικό σχέδιο μάθησης, χαρτοφυλάκιο, σχέδια
σταδιοδρομίας).
- Τυπικά προσόντα και άλλες γνώσεις και δεξιότητες εκπαιδευτών
Καθορισμός του επιπέδου και του τομέα εξειδίκευσης, των ειδικών γνώσεων και
δεξιοτήτων που απαιτούνται ή αναμένεται να έχουν, επιπρόσθετα, όλοι οι
εκπαιδευτές.
- Πιστοποιητικό εκπαίδευσης / παρακολούθησης
Ενα πιστοποιητικό παρακολούθησης είναι ένα επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Πηγή: Käpplinger, 2017

4.2. Δημιουργία ευκαιριών μάθησης για άτομα με χαμηλή
εξειδίκευση
Τα βασικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε
επαγγελματική κατάρτιση περιγράφονται (Kokkos, 2005) ως εξής:
•
•
•
•

Συμμετέχουν στην κατάρτιση με συγκεκριμένους στόχους
Έχουν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών
Έχουν την τάση να συμμετέχουν ενεργά
Αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση
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Ο Kokkos (2005) ταξινομεί τους μαθησιακούς φραγμούς στις ακόλουθες τέσσερις
κατηγορίες:
Εμπόδια λόγω κακής οργάνωσης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
Εμπόδια που προκύπτουν από τους πολλαπλούς κοινωνικούς τους ρόλους και
καθήκοντα.
 Εσωτερικά εμπόδια, τα οποία περιλαμβάνουν φραγμούς που σχετίζονται με
προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, καθώς και εμπόδια που προκύπτουν από
ψυχολογικούς παράγοντες.
 Αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης.



Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν τα εσωτερικά εμπόδια εμποδίζουν έναν ενήλικα, κατά τη
διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, να μοιράζεται νέες απόψεις και να
επαναπροσδιορίζει τις προηγούμενες γνώσεις, τις αξίες και τις συνήθειες του.
Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων μαθητών - μελών ευάλωτων ομάδων περιγράφονται
ως εξής:
• Χαμηλή αυτοπεποίθηση
• Χαμηλό κίνητρο για μάθηση
• Εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία (συσσωρευμένα προβλήματα,
πολλαπλοί ρόλοι, έλλειψη χρόνου)
• Βιολογικά / φυσικά εμπόδια (όραση, μνήμη, διαγνωστικά προβλήματα
μάθησης)
• Απουσία της κουλτούρας μάθησης
• Αδυναμία έκφρασης σε γραπτή και προφορική γλώσσα
(Παπαϊωάννου, 2014)

  Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι διαδικασίες ομαδικής εργασίας (συμφωνία μάθησης,
ασκήσεις ομάδας) που συμβάλλουν στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης. 
* Αναφορά Αναστασίας Κουκίδου, Ψυχολόγου, Εκπαιδεύτριας Ενηλίκων (πλήρες κείμενο
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)

Στοιχεία μιας επιτυχημένης εμπειρίας εκμάθησης των εργαζομένων.
Με βάση τα χαρακτηριστικά και τις αρχές της εκμάθησης ενηλίκων, τα στοιχεία μιας
επιτυχημένης εμπειρίας μάθησης των εργαζομένων αναφέρονται στον ακόλουθο
κατάλογο ελέγχου:
• Οι στόχοι της κατάρτισης των εργαζομένων είναι σαφείς
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• Οι εργαζόμενοι/ες συμμετέχουν στον προσδιορισμό των γνώσεων, των δεξιοτήτων
και των ικανοτήτων που πρέπει να μάθουν
• Οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που φέρνουν οι
εργαζόμενοι/ες σε κάθε μαθησιακή κατάσταση
• Το νέο υλικό συνδέεται με την προηγούμενη εμπειρία μάθησης και εργασίας του
εργαζόμενου
• Οι εργαζόμενοι/ες έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν αυτό που μαθαίνουν με την
άσκηση
• Το μαθησιακό περιβάλλον είναι υποστηρικτικό
• Η ευκαιρία μάθησης προάγει τη θετική αυτοεκτίμηση
• Η διδακτική μέθοδος αυξάνει την ενεργό συμμετοχή
Οι συμμετέχοντες/ουσες που δεν συνηθίζουν να συμμετέχουν σε προγράμματα
κατάρτισης, οι οποίοι έχουν αρνητικές μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίοι δυσκολεύονται να
μάθουν ή που έχουν ανεπαρκείς (γραπτές) γλωσσικές γνώσεις, χρειάζονται ειδικές
μεθοδολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις για επιτυχείς μαθησιακές διαδικασίες.

 Υπάρχουν πολλά εμπόδια για τη συμμετοχή ατόμων με χαμηλή ειδίκευση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης. Π.χ. απογοήτευση,
έκφραση αισθήματος ντροπής, ειδικά από εκείνους άνω των 50 ετών...
δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν... Αντίδραση του εκπαιδευτή: Η εμπειρία ζωής είναι πιο σημαντική από τα διπλώματα, αφού
συνειδητοποιήσουν το είδος της ανικανότητας αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτούσε αυτές τις βασικές δεξιότητες και στο
πλαίσιο της αρχής της πλήρους συμμετοχής, είχαν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν προφορικά και χρησιμοποίησαν αφηγηματικούς τρόπους
είτε στην ολομέλεια, είτε στην ομάδα τους
Συνέντευξη του Αθανασίου Δεβετζίδη, συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού, εκ-παιδευτή ενηλίκων (πλήρες κείμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)

Οι συμμετέχοντες/ουσες που δεν συνηθίζουν να μαθαίνουν συνήθως, χρειάζονται:
Διαχειρίσιμο και λογικό σε έκταση υλικό μάθησης


Συνολική προσέγγιση μάθησης με μικρά βήματα
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Διαφανής διαδικασία μάθησης χωρίς ασάφειες
Επαναλήψεις στην αρχή της επόμενης εκπαιδευτικής ενότητας και περιλήψεις
στο τέλος των όσων έχουν επεξεργαστεί σε κάθε ενότητα.
Εργαλεία για την κατανόηση της γλώσσας γραπτής ή προφορικής όταν η γνώση
της είναι ανεπαρκής.
Κίνητρα και ενθάρρυνση για μάθηση και απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων.
 Οι ενήλικες αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εκμάθηση, λόγω πολλών
παραγόντων. Ένας εκπαιδευτής θα πρέπει να τους έχει υπόψη τους... Αν
ένας σημαντικός παράγοντας φαίνεται να είναι η προσωπική κατάσταση
που επηρεάζει αρνητικά τη μαθησιακή διαδικασία: Αυξημένο άγχος, εργασία και κόπωση από τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Η διαδικασία κατάρτισης πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να παρέχει χρόνο και
χώρο στους συμμετέχοντες/ουσες. 

* Συνέντευξη της Βασιλικής Ζαγκουμίδου, οικονομολόγου, εκπαιδεύτριας
ενηλίκων (πλήρες κείμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε ένα σύντομο στοχασμό:
Στη δουλειά σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων, σύμβουλος, υπεύθυνος προγραμματισμού κατάρτισης, ποια ήταν τα πιο κοινά χαρακτηριστικά - εμπόδια για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με χαμηλή ειδίκευση; Ποια μέτρα είχατε πάρει για να διευκολύνετε τη συμμετοχή τους;

4.3 Παρουσιάσεις: συνέντευξη των βασικών προσώπων κατά τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή των προσφορών κατάρτισης στον
χώρο εργασίας
Προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο σαφής και πρακτική εικόνα για την κατάρτιση των
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης στις βασικές δεξιότητες που βασίζονται στην εργασία,
επισκέφθηκαν αρκετούς χώρους εργασίας. Επιλέξαμε 3 από αυτές ως περιπτωσιολογικές
μελέτες και διεξήγαμε συνέντευξη από τους εκπαιδευτές /συμβούλους. Ακολουθούν οι
απόψεις τους για το τι θεωρούν σημαντικό.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αυτή η πρώτη περίπτωση είναι ένα παράδειγμα από την κατάρτιση που πραγματοποιήθηκε σε 14 αγροτικούς συνεταιρισμούς γυναικών κατά τη διάρκεια των ετών 2008-2012.
Ήταν μέρος του ευρύτερου έργου του Ergani με στόχο
1) να ενισχύσει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών συμμετεχόντων
και εργαζομένων ταυτόχρονα, στους αγροτικούς (κυρίως) συνεταιρισμούς γυναικών στη
βόρεια Ελλάδα (14 συνεταιρισμοί, σε 3 περιφέρειες), βελτιώνοντας τις βασικές δεξιότητες
τους που βασίζονται στην εργασία
2) και την επιχειρηματική ανάπτυξη των συνεταιρισμών, σε στενή σχέση με την προηγούμενη
Η υπεύθυνη για την κατάρτιση των γυναικών κ. Αθανασία Λαζαρίδου ανέφερε:
Η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης στους αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς των γυναικών πραγματοποιείται στο
επίπεδο της γνώσης, των δεξιοτήτων και των στάσεων,
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη
τις ανάγκες του κοινωνικοοικονομικού-πολιτισμικού πλαισίου
στο οποίο ζουν και εργάζονται.
Για το σκοπό αυτό επιλέγονται
και χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλείαερευνητικές τεχνικές (ποσοτικές ή / και ποιοτικές). Μια καλή και πολύ σημαντική τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η
αρχική ή η εκ των προτέρων αξιολόγηση, διότι με την συστηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, οποιαδήποτε προσφορά κατάρτισης προσαρμόζεται στις ικανότητες και
τις εμπειρίες των γυναικών. Εναλλακτικά, οι εκπαιδευτές στην πρώτη συνάντηση συζητούν με τους εκπαιδευόμενους και τους δίνουν ένα τεστ αξιολόγησης των γνώσεων και
δεξιοτήτων που σχετίζονται με το θέμα της κατάρτισης. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και
ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων, αλλά και στους στόχους του συνεταιρισμού.
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Η ανάλυση της ανάγκης του ατόμου μπορεί να επιτευχθεί μέσω συγκεκριμένων ποιοτικών
μεθόδων και τεχνικών, όπως ιστορίες ζωής και συνεντεύξεις και ποσοτικών μεθόδων,
όπως ερωτηματολόγια και δοκιμές, που έχουν προσαρμοστεί στις δεξιότητες, τις ανάγκες
και το επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας της ομάδας στόχου.
Εκπαιδεύτρια : Αθανάσια Λαζαρίδου, κοινωνιολόγος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Διά Βίου Μάθηση στο Κοινοτικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης
Εργασιακός χώρος: Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών «ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΕΣ» στο χωριό Γόννοι, Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «ΑΛΚΥΟΝΗ»
Η «ΑΛΚΥΟΝΗ» είναι ένα κέντρο που παρέχει βασικές υπηρεσίες σε νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες. Λειτουργεί από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, που
είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο και υποστηρίζεται οικονομικά από τη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία. Ξεκίνησε τη λειτουργία ενός μαγαζιού υφασμάτων, το οποίο διοικούνταν από μια ομάδα εθελοντών, Ελλήνων και αλλοδαπών. Αυτή η ομάδα συνεργάστηκε
για να καθαρίσει, να οργανώσει και μερικές φορές να επισκευάσει τα υφάσματα, ακόμα
και να τα ξαναχρησιμοποιήσει, δημιουργώντας εντελώς νέα προϊόντα. Για αυτό το έργο
έπρεπε να εκπαιδεύονται, έτσι οργανώθηκε μια εκπαίδευση μεταξύ τους. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, δημιουργήθηκε μια νέα επιχειρηματική ιδέα, η δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης για την πώληση όλων των επαναχρησιμοποιούμενων και «μετασχηματισμένων» προϊόντων. Ωστόσο, για να προχωρήσουν στην έναρξη
της επιχείρησης, έπρεπε να εκπαιδευτούν ξανά, για την οργάνωση και τη λειτουργία μιας
επιχείρησης αυτή τη φορά. Έτσι,.o/η εκπαιδευτής/τρια και ο συντονιστής τους, ανέλαβε
την ευθύνη να οργανώσουν ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συμφώνησαν να συναντιούνται μία φορά την εβδομάδα και να ακολουθήσουν ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έθεσε και προετοίμασε ο ίδιος, αλλά ήταν ελεύθεροι να προσθέσουν
νέες «ερωτήσεις», όταν το είχαν ανάγκη. Ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν ήταν το γεγονός ότι η ομάδα δεν ήταν δεμένη λόγω της ανομοιογενούς ιθαγένειας των μεταναστών
και των προσφύγων.
Ο κ. Θανάσης Μακρής, εκπαιδευτής, σύμβουλος και συντονιστής, αναφέρει:
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Πριν από την εκπαίδευση, διοργανώσαμε ένα εργαστήριο για να γνωριστούμε καλύτερα
μεταξύ μας και να καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Σε αυτό το στάδιο,
συζητούσαμε για τις αξίες τους, τα οράματά τους, την επαγγελματική τους εμπειρία, καθώς και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και στόχους. Το σεμινάριο συντονίστηκε
από έναν coach και εμψυχωτή, άτομα με οικονομικές αλλά και παιδαγωγικές σπουδές και
εμπειρία σε έργα κοινωνικής αλληλεγγύης και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών εργαστηρίων.
Στη δεύτερη φάση, εκπαίδευσαν την ομάδα στις πτυχές της επιχειρηματικότητας και της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Η κατάρτιση σε «επιχειρηματικές» και «επαγγελματικές» δεξιότητες οργανώνεται σε διάφορα εργαστήρια, συνδυάζοντας τη θεωρία και την πρακτική. Οι πιο χρησιμοποιούμενες
μέθοδοι κατάρτισης είναι η επίλυση προβλημάτων στην ομάδα και η εξατομικευμένη εκπαίδευση από τους πιο έμπειρους εργαζόμενους στους υπόλοιπους με λιγότερη ή καθόλου εμπειρία στο θέμα της κατάρτισης. Η πορεία της ομάδας είναι πολύ θετική, καθώς
ενθαρρύνουμε την ενεργό τους συμμετοχή και σέβομαστε πλήρως τις ανησυχίες και
τους φόβους τους, δίνοντας χρόνο σε συζητήσεις. Τους δώσαμε όλο το χρόνο που απαιτείται για να αισθάνονται ασφαλείς, ώστε να ξεκινήσουν τη νέα κοινωνική επιχείρηση.
Θανάσης Μακρής. Εκπαιδευτής, coach και συντονιστής ομάδας
Εργασιακός χώρος, Κέντρο Ημέρας Αλκυόνη, που λειτουργεί από την Οικολογική Κίνηση
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 3: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ NAOMI
Το Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων ΝΑΟΜΙ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος της είναι διττός: η παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας προς πρόσφυγες και η υλοποίηση δράσεων για την ένταξή τους στην κοινωνία.
Στο πλαίσιο των μαθημάτων του Textile Academy και σ’ ένα επαγγελματικά
διαμορφωμένο εργαστήριο που διαθέτει, διδάσκονται και εκπαιδεύονται πρόσφυγες από
επαγγελματίες στην κοπτική, ραπτική και μετατροπή ρούχων. Με σύνθημα «Fair Jobs
and
Life
in
Peace!»
στο
εργαστήριο
παράγουν
μια
μεγάλη
ποικιλία
κλωστοϋφαντουργικών ειδών από έμπειρους επαγγελματίες, πρόσφυγες ή μετανάστες,
οι οποίοι εργάζονται κατόπιν πρόσληψης και κάτω από δίκαιες συνθήκες εργασίας. Οι
περισσότεροι από αυτούς είναι γυναίκες, αλλά όχι όλοι τους. Μερικοί από αυτούς είναι
νεοαφιχθέντες ενώ άλλοι ζουν στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Πολλά από τα έργα τους
συνδέονται με διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που προωθούν τα προϊόντα της
Naomi στους αγοραστές στις χώρες τους (κυρίως, αλλά όχι μόνο, στη Γερμανία) στο
πλαίσιο εκδηλώσεων, φεστιβάλ, bazaar. Λαμβάνουν παραγγελίες από ευρωπαϊκούς
οργανισμούς για να κατασκευάσουν π.χ. ειδικά t-shirts ή υλικά συνεδρίου, π.χ.
υφασμάτινες τσάντες.
Ζακέτες και παλτό παράγονται από καθαρισμένες και
απολυμασμένες κουβέρτες του Camp Ειδομένη. Είναι ζεστές και με μοντέρνο design.
Επαγγελματίες με μακρόχρονη πείρα στον τομέα της μόδας, σχεδιαστές και ράφτες,
πρόσφυγες από τη Συρία, δουλεύουν αυτά τα μοντέλα και επιμελούνται του σχεδιασμού
τους. Η ετικέτα τους αναγράφει: «remember Idomeni by NAOMI» (θυμηθείτε την
Ειδομένη). Η επαναχρησιμοποίηση των άχρηστων κουβερτών σκοπό έχει να δώσει και
ένα οικολογικό μήνυμα κατά της κοινωνίας «μίας χρήσης».
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Η εκπαιδεύτρια στο εργαστήρι και συντονίστρια της παραγωγής, αναφέρει τα εξής: Στη
φάση του σχεδιασμού, διεξάγουμε μια δοκιμασία, για να προσδιορίσουμε το επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευομένων, εκτός από μια συνέντευξη, περάσαμε όλους τους υποψηφίους από μια πρακτική δοκιμασία. Είναι πολύ απλή, αλλά μας επιτρέπει να καταλάβουμε
αν είναι σε θέση να αρχίσουν να εργάζονται αμέσως ή να συμμετάσχουν σε ένα από τα
προγράμματα κατάρτισης και σε ποιο επίπεδο. Έχουμε μαθήματα σε τρία επίπεδα, ένα
για αρχάριους, ένα για προχωρημένους κι ένα για έμπειρους, τα οποία λειτουργούν παράλληλα με τα παραγωγικά εργαστήρια. Αυτή η διπλή παρέμβαση (εκπαίδευση και παραγωγή) διαρκεί 4-6 μήνες και είναι αρκετά ευέλικτη σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Αυτό που είναι αρκετά δύσκολο είναι να διαχειριστούμε τα διαφορετικά
επίπεδα αναγκών και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. Στοχεύουμε να τους παρακινήσουμε και να καλλιεργήσουμε το δημιουργικό πνεύμα σε καθέναν από αυτούς. Ένα άλλο
σημαντικό ζήτημα, το οποίο διαδραμάτισε θετικό ρόλο, ήταν να τους στηρίξουμε να παράγουν μερικά μικρά αντικείμενα ώστε να αισθάνονται ικανοποιημένοι από τον εαυτό
τους πολύ σύντομα, και αυτό τους ενθάρρυνε να δεσμευτούν στη διαδικασία. Επιπλέον
υποκινήθηκαν από το πνεύμα δημιουργικότητας, που τους ενθάρρυνε να εκφραστούν με
την παραγωγή τόσο διαφορετικών και όμορφων αντικειμένων. Άλλωστε, απώτερος στόχος είναι και η υποστήριξή τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
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Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών με μικρά παιδιά, τους
παρέχουμε ένα φιλικό προς τα παιδιά χώρο.
Εργασιακός Χώρος: Ραπτομηχανές Naomi, Πτολεμαίων 29α, Θεσσαλονίκη
https://www.facebook.com/NAOMIPROJEKT1/
https://naomi-thessaloniki.net/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Λίστα ελέγχου της ανάπτυξης ενός σχεδίου εκπαίδευσης
Γιατί να εφαρμόσετε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
 Γενικά, ποιες περιοχές γνώσης και δεξιότητες θα αποτελέσουν το επίκεντρο
αυτής της κατάρτισης ή του εργαστηρίου;
 Η ομάδα-στόχος γνωρίζει ότι αυτή η γνώση / ικανότητα είναι σημαντική για την
επιτυχία στην εργασία τους;
 Ο εργοδότης κατανοεί και αποδέχεται τη σημασία αυτής της γνώσης /
δεξιότητας;
 Το σύστημα του χώρου εργασίας υποστηρίζει και ανταμείβει τις επιθυμητές
γνώσεις, δεξιότητες, και τη συμπεριφορά;
 Η ομάδα-στόχος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτή τη γνώση / δεξιότητα;
 Η ομάδα-στόχος έχει την επιθυμία να αποκτήσει αυτή τη γνώση / δεξιότητα;
Ποιοι πόροι διατίθενται για την ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης;
 Ειδικές διαδικασίες, μορφές, συστήματα τεκμηρίωσης στην εταιρεία;
 Προϋπολογισμός;
 Εξοπλισμός;
 Χρόνος εργασίας;
 Εθελοντική συμμετοχή;
 Πού θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση;
 Πότε θα προσφερθεί η εκπαίδευση;
 Υπεύθυνοι επικοινωνίας από την εταιρεία;
Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες/ουσες;
 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία,
προσόντα, επαγγελματικές εμπειρίες, υφιστάμενες βασικές δεξιότητες)
 Ποιες προϋποθέσεις και ικανότητες μάθησης έχουν οι συμμετέχοντες/ουσες;
 Εμπειρία
 Γνωστικές δεξιότητες?
 Εκμάθηση συμπεριφοράς;
 Γλωσσικές ικανότητες (προφορική και γραπτή γλώσσα);
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 Κοινωνικές ικανότητες;
 Συναισθηματικές ικανότητες;
 Ποια είναι η στάση των συμμετεχόντων απέναντι στην κατάρτιση ΒΔΓΕ;
 Οι συμμετέχοντες/ουσες γνωρίζουν ο ένας τον άλλον;
 Είναι δυνατόν να γνωρίσετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες;
Ποιοι είναι οι στόχοι της κατάρτισης;
 Ποιοι είναι οι μαθησιακοί στόχοι για τους (Γνώσεις, Δεξιότητες, και Στάσεις);
 Τι περιμένετε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μάθουν, κατά τη διάρκεια
της εκπαίδευσης;
 Ποια μαθησιακά επιτεύγματα θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες ως
αποτέλεσμα της κατάρτισης;
Σε τι θα καταρτιστούν;
 Εκπαιδευτικές ενότητες;
 Θέματα ανά ενότητα;
 Χρόνος ανά ενότητα / θέμα;
Ποιες μεθοδολογίες θα χρησιμοποιηθούν;
 Ποια υλικά / βοηθήματα κατάρτισης θα χρειαστούν;
 Πότε / πού θα γίνει η εκπαίδευση;
 Ποιοι θα είναι οι εκπαιδευτές;
Πώς θα αξιολογηθεί η κατάρτιση;
Ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν;
 Ενημέρωση εργαζομένων σχετικά με το πρόγραμμα
 Αξιολόγηση εργαζομένων
 Αξιολόγηση προγράμματος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Συνεντεύξεις 7 εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάστηκαν με εργαζόμενους με χαμηλά
προσόντα στις βασικές δεξιότητες. Τι μοιράστηκαν μαζί μας εν συντομία.

Ασκητοπούλου Βασιλική
Είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής από το 1993, με μεταπτυχιακό
πτυχίο Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Είναι
επιστημονική συνεργάτες στα Προγράμματα Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το 2002
Η συμβουλευτική (είτε πρόκειται για άτομο είτε για ομάδα) για την
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επιδιώκει να αναπτυχθεί και/ή να
βελτιώσει άτομα, π.χ. στις δεξιότητες επικοινωνίας, την ομαδική
εργασία και τη συνεργασία, προσαρμοστικότητα, επίλυση προβλημάτων, οργάνωση και
διαχείριση του χρόνου κλπ.
Κατά το σχεδιασμό ενός προγράμματος κατάρτισης, πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου
ότι για να προσπαθήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητες
στον χώρο εργασίας, σημαίνει επίσης να τείνουν:
 να ανακαλύψουν τρόπους να συνδεθούν με άλλους - δημιουργώντας δεσμούς
 εντοπισμός δυσκολιών / εμποδίων στη δημιουργία δεσμών στον χώρο εργασίας ή
στην κοινωνική ζωή
 να γνωρίζουν καλύτερα τους εαυτούς τους και να επικοινωνούν με τον δικό τους
«δύσκολο εαυτό»
 να ονειρεύονται το μέλλον τους και να πραγματοποιούν το όνειρό τους
 να μάθουν να διαχειρίζονται το άγχος τους
 να βελτιώσουν τον εαυτό τους
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Αθανάσιος Δεβετζίδης
Σύμβουλος επαγγελματικής καθοδήγησης, εκπαιδευτικός και
εκπαιδευτής ενηλίκων. Master στην Κοινωνιολογία και Διά Βίου
Μάθηση. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την
κοινωνική ένταξη και την κοινωνική πολιτική και πρόσφατα
προωθεί κοινωνικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες οικονομικής
αλληλεγγύης στην Ελλάδα.
Συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια για τη συμμετοχή ατόμων με χαμηλή ειδίκευση στα προγράμματα κατάρτισης, αλλά σε ορισμένες
περιπτώσεις είναι επίσης χαρακτηριστικές οι δηλώσεις των ίδιων των εκπαιδευομένων:
α) Ο συντελεστής ηλικίας και η μη παρελθούσα μαθησιακή εμπειρία των εκπαιδευομένων,
ηλικίας άνω των 50 ετών χρονών «Τώρα, σε αυτή την εποχή, τι μπορούμε να μάθουμε;»
Αντίδραση: Η αποτυχία είναι μόνο όταν υπάρχει απουσία της προσπάθειας και για να
επιτευχθεί η «μάθηση σε κάθε ηλικία», έπρεπε να ενεργοποιήσω την πλήρη συμμετοχή
σε όλους και μην αφήσω κανέναν πίσω.
β) Αποθάρρυνση, αμηχανία και αδυναμία συμμετοχής (παρά τη σωματική παρουσία),
εξαιτίας των αισθήσεων ντροπής, ειδικά από εκείνους άνω των 50 που δεν έχουν
ολοκληρώσει πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν
ακόμη και απλές φράσεις.
Αντίδραση: Η εμπειρία της ζωής είναι πιο σημαντική από τα διπλώματα, αφού
συνειδητοποιήσει κανείς το είδος της ανικανότητας. Αποφεύγω οποιαδήποτε
δραστηριότητα που απαιτεί αυτές τις βασικές δεξιότητες και στο πλαίσιο της αρχής της
πλήρους συμμετοχής είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν προφορικά και
χρησιμοποίησαν αφήγηση τρόπους είτε στην ολομέλεια είτε στην ομάδα τους.
γ) το κίνητρο των πληρωμών και την υποχρεωτική φυσική παρουσία «ήρθαμε εδώ...
απλά για τα χρήματα, οπότε ας τελειώσουμε».
Αντίδραση: Υπήρχε η παρατήρηση ότι για κάποιο λόγο - εκτός από τα χρήματα - ήθελαν
να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση, και το δίλημμα ήταν να επιλέξουν αν θα «υποφέρουν» από το χάσιμο του χρόνου, ή θα μπορούσαν να γίνουν δημιουργικοί
συμμετέχοντας στη δική τους εμπειρία. Τέλος, η εμπειρία μου ως εκπαιδευτή χαμηλής
ειδίκευσης, με κάνει να πιστεύω ότι είναι σημαντικό και χρήσιμο να συνδυάσετε την
προσωπική διαβούλευση με την εκπαίδευση και πάντα να υποχωρήσετε λαμβάνοντας
υπόψη τη γνώμη των εκπαιδευομένων κατά τη φάση σχεδιασμού του προγράμματα
κατάρτισης.
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Γιάννης Γκαβανίδης
Εκπαιδευτής
Ενηλίκων,Κοινωνιολόγος,
McS
Εγκληματολογίας,
Χειριστής υποθέσεων διεθνούς προστασίας, Περιφερειακό Γραφείο
Ασύλου (ΠΓΑ) Θράκης, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης που
απευθυνόταν σε άτομα με χαμηλά προσόντα, βασική μου προτεραιότητα
ήταν η ικανοποίηση των πραγματικών εκπαιδευτικών τους αναγκών με
την επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών που προωθούν την ενεργητική
συμμετοχή των καταρτιζόμενων και την αξιοποίηση των γνωρισμάτων/
χαρακτηριστικών που διαθέτουν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες εκπαιδευτικές
τεχνικές που εκτιμώ ότι συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των καταλληλότερων τρόπων για
την εκπαιδευτική ενεργοποίηση της εν λόγω ομάδας.
Ομαδική εργασία: Η ομαδική λειτουργία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την επίτευξη
της δέσμευσης και της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων. Τόσο το χαμηλό επίπεδο
προσόντων, όσο και η περιορισμένη εξοικείωση με τη διαδικασία μάθησης, κάνουν τα
μέλη συγκεκριμένης ομάδας στόχου, πιο λειτουργικά όταν το στοιχείο της ομαδικής
δουλειάς και επικοινωνίας είναι πιο ισχυρό.
Καταιγισμός ιδεών: Αποτελεί μία ιδιαίτερα ευχάριστη και αγαπητή εκπαιδευτική τεχνική
όταν η ομάδα έχει ανάγκη να γνωριστεί καλύτερα ή να έρθουν κοντύτερα τα μέλη μεταξύ
τους, όταν οι ζητούμενες συνεισφορές είναι απλές και αντλούνται από την
καθημερινότητα. Έτσι, μπορεί να προκύψουν ερεθίσματα για συζήτηση ή για σύνθεση
των απόψεων της ομάδας από τον εκπαιδευτή.
Παιχνίδι ρόλων: Είναι μία σημαντική τεχνική στο βαθμό που επιτρέπει να αναδυθούν
στάσεις και συμπεριφορές, τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα είχαν αναστολές να
εκφράσουν ή και δεν θα ήταν σε θέση να συνειδητοποιήσουν. Επίσης, ένας ακόμα
βασικός στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής τεχνικής είναι η εναλλαγή και
διεύρυνση των πρισμάτων, με τα οποία οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν την κοινωνική ζωή
και τους ρόλους μέσα από τους οποίους συμμετέχουν σε αυτή.
Εργασία σε υποομάδες: Πρόκειται για την εκπαιδευτική τεχνική που αποκτά σημαντικό
ρόλο σε ομάδες εκπαιδευομένων που είναι ανομοιογενείς. Ως εκπαιδευτής, βασικό μου
μέλημα ήταν η οργάνωση της ύλης και του υλικού, έτσι ώστε να προβλέπονται
διαφορετικά επίπεδα επιτευγμάτων, τα οποία θα παράγουν μορφωτικό αποτέλεσμα για
κάθε υποομάδα ξεχωριστά αλλά θα μπορούν τελικά να συνδυαστούν, προάγοντας την
εκπαιδευτική διαδικασία για το σύνολο της ομάδας των εκπαιδευόμενων.
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Αναστασία Κουκίδου
Ψυχολόγος ΑΠΘ, MSc Κλινικής και Κοινωνικής
Ψυχολογίας ΑΠΘ.
Ειδίκευση
στην
Συμβουλευτική
και
τον
Προσανατολισμό
ΑΣΠΑΙΤΕ.
Πιστοποιημένη
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ, με εργασιακή
εμπειρία
ως
εκπαιδεύτρια
ενηλίκων
σε
προγράμματα
κατάρτισης.
Εργάζεται
ως
σύμβουλος απασχόλησης και ψυχολόγος σε ψυχοκοινωνικές δομές δημόσιου τομέα και
μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Διαθέτει εξειδίκευση ως σύμβουλος σταδιοδρομίας σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Η χρήση ενεργητικών τεχνικών μάθησης συμβάλει στην καλύτερη ενεργοποίηση και την
μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, στην αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας
εμπειρίας, στον αναστοχασμό και την νέα μάθηση και γνώση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι
οι διεργασίες σε ομαδικό επίπεδο (εκπαιδευτικό συμβόλαιο, ασκήσεις σε ομάδες), που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης στην ομάδα και την μεγαλύτερη
συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων. Πέρα από την ενίσχυση των εκπαιδευόμενων σε
γνωστικό επίπεδο, μέσω των ομαδικών διεργασιών και της ενεργητικής βιωματικής
μάθησης μπορούν να ενισχυθούν και να αναπτύξουν στην πράξη τις βασικές δεξιότητες.
Από την εμπειρία μου ως σύμβουλος σταδιοδρομίας σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και
ως μέντορας και εκπαιδεύτρια σε προγράμματα κατάρτισης σε εργαζόμενους με χαμηλά
προσόντα, οι εκπαιδευόμενοι μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας που βασίζεται στις
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, αναπτύσουν δεξιότητες όπως επικοινωνίας και
συνεργασίας σε ομάδα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ενισχύεται η
δημιουργικότητά τους.
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Ναούμ Λιώτας
Πιστοποιημένος ψυχοθεραπευτής στο Λονδίνο, Coach σε
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Εκπαιδεύτηκει στην
ψυχοθεραπεία Gestalt, στο Gestalt coaching και κατέχει το
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας, MBA και Δίπλωμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Είναι
εγγεγραμμένο μέλος της Βρετανικής Ένωσης Συμβουλευτικής
και Ψυχοθεραπείας και εκτελεστικό μέλος της Διεθνούς Ένωσης
για την Gestalt σε Οργανισμούς. Ήταν εκπαιδευτής ενηλίκων
στη Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια.
Είμαι o εκπαιδευτής για τους λεγόμενους εργαζομένους με χαμηλά προσόντα σε τρία
προγράμματα. Αυτοί/ες οι εκπαιδευόμενοι/ες εργάζονταν είτε ως πωλητές/τριες πλήρους
απασχόλησης είτε έκαναν πρακτική πάνω σε προγράμματα πωλήσεων. Ως επαγγελματίας
Gestalt και με εμπειρία στο coaching, ήθελα συγκεκριμένα να μην αντιμετωπίζω το κοινό
μου ως χαμηλής ειδίκευσης. Αυτός ο τρόπος αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευόμενους
ενδυναμώνει τον εαυτό τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι/ες με χαμηλές δεξιότητες τείνουν
να βάλουν τον εαυτό τους σε μια θέση αουτσάιντερ που είναι απογοητευτική για αυτούς.
Μοιράζοντας τις δικές τους εμπειρίες πώλησης, μπόρεσαν να ενδυναμωθούν μεταξύ τους
βλέποντας το τι είναι δυνατόν. Επίσης, ήμουν αρκετά έμπειρος για να ενδυναμώσω τους
ανθρώπους που μοιράστηκαν θετικές και σημαντικές εμπειρίες εργασίας από αυτό που
είχαν κάνει καλά και επίσης να τονίσω τις δυνάμεις τους στις ιστορίες. Αυτό επέτρεψε
στους εκπαιδευόμενους να συνδεθούν σε ανθρώπινο επίπεδο και να είναι σε θέση να
δουν τις δυσκολίες και τους μηχανισμούς αντιμετώπισης που όλοι μοιραζόμαστε (χωρίς
να χρειάζεται να είμαι ο ειδικός, αλλά ένας διαμεσολαβητής σε αυτή τη διαδικασία
διαλόγου).
Μπορώ να αναφέρω πολύ θετικά αποτελέσματα στην επικοινωνία και στις κοινωνικές
δεξιότητες για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες. Εξακολουθώ να λαμβάνω περιστασιακά
μηνύματα από την ομάδα των εκπαιδευομένων, αμέσως μετά το τέλος της εκπαίδευσής
μας πριν από 13 μήνες. Αυτή η ομάδα Viber δημιουργήθηκε από έναν από αυτούς και
ήταν αρκετά ευγενής για να με συμπεριλάβει και εμένα. Φαντάζομαι ότι μπορούν ακόμα
να κρατήσουν ενδυνάμωση μεταξύ τους με τις αλληλεπιδράσεις τους.
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Μιλτιάδης Βογιατζής
Σύμβουλος επιχειρήσεων και εκπαιδευτής, με Master of Business
Διοίκηση Μάρκετινγκ και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Οι εργαζόμενοι/ες με χαμηλές δεξιότητες που συμμετέχουν σε
προγράμματα κατάρτισης συχνά έχουν περισσότερες ανάγκες που
θέλουν να ικανοποιήσουν.
• Ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, ειδικά για τις γυναίκες που θέλουν
να δραστηριοποιηθούν έξω από τα οικιακά τους καθήκοντα.
• Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
• Εμπλουτισμός γνώσης και εμπειρίας.
Κατά τη φάση της ανάλυσης αναγκών, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τις κυρίαρχες
ανάγκες τους, έτσι ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν και να επιτύχουν την περαιτέρω
ανάπτυξή τους:
• Επαγγελματική καριέρα και επαναπροσανατολισμός
• Προσωπική ανάπτυξη
• Ποιες είναι οι προοπτικές μακροπρόθεσμης απασχόλησης;
• Τι δεξιότητες πρέπει να προσπαθήσουν να βελτιώσουν;
ΠΡΟΤΑΣΗ: Δώστε όλο και περισσότερη προσοχή στα ζητήματα συμβουλευτικής και
καθοδήγησης για να βοηθήσετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να προσδιορίσουν τον
τύπο των κύριων αναγκών τους και τον τρόπο ικανοποίησής τους.
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Βασιλική Ζαγκουμίδου
Αποφοίτησε από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τεχνικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Έχει ένα master πτυχίο στα
τραπεζικά. Εργάζεται ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων στην δημόσια και
ιδιωτική επαγγελματική κατάρτιση, κέντρα επαγγελματικής
κατάρτισης και επαγγελματικές σχολές. Η εξειδίκευσή της είναι
στην επικοινωνία, στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων,
διαχείριση και εμπορία.
Οι ενήλικες αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εκμάθηση, λόγω πολλών παραγόντων. Ένας
εκπαιδευτής πρέπει να το έχει αυτό κατά νου. Ένα από αυτά είναι το χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες με τους ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει το
σχολείο σε μικρή ηλικία λόγω των συνθηκών διαβίωσης ή της έλλειψης υποστήριξης από
το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Ένας σημαντικός παράγοντας φαίνεται επίσης να είναι η προσωπική κατάσταση όλων
που επηρεάζει αρνητικά τη μαθησιακή διαδικασία. Η αυξημένη ανησυχία, η εργασία και
η κόπωση από τις οικογενειακές υποχρεώσεις προκαλούν προβλήματα στους ενήλικες
εκπαιδευόμενους.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
συχνά βιώνουν ένα αίσθημα χαμηλής αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. Η απόφαση
του ενήλικα να επανενταχθεί σε μια εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια σημαντική
απόφαση, καθώς θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του σε επαγγελματικό και
προσωπικό επίπεδο.
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Εισαγωγή
Η Κατάρτιση στις Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία (Κατάρτιση ΒΔΓΕ) λαμβάνει χώρα
μέσα στην επιχείρηση και βασίζεται στο πλαίσιο της μάθησης βασισμένης στη θέση εργασίας. Ο ρόλος και οι λειτουργίες των καταρτίσεων ΒΔΓΕ επικεντρώνονται στην αναγνώριση των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων στις επιχειρήσεις και των ειδικών αναγκών των
εργαζομένων για την ανάπτυξη της επίδοσής τους στον χώρο εργασίας. Τα παραπάνω,
αναπόφευκτα επηρεάζουν τους ρόλους των εκπαιδευτών/τριών, το περιεχόμενο και τους
τύπους εκπαίδευσης.
Αυτή η ενότητα έχει ως σκοπό την υλοποίηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ και διερευνά τις
διαφορετικές πτυχές και φάσεις αυτής της διαδικασίας, την οποία οι εκπαιδευτές/τριες
χρειάζεται να γνωρίζουν για μια επιτυχημένη και επαγγελματική υλοποίηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ.
Μια από τις κύριες προκλήσεις στην υλοποίηση μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ είναι η αδυναμία
προσδιορισμού τελικών και οριστικοποιημένων περιεχομένων και διάρκειας της κατάρτισης ΒΔΓΕ, επειδή λαμβάνουν χώρα σε συνεχώς μεταβαλλόμενα εργασιακά περιβάλλοντα.
Αυτό δημιουργεί την ανάγκη αναγνώρισης νέων ρόλων και συγκεκριμένων ικανοτήτων
των εκπαιδευτών/τριών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα απαιτητικά καθήκοντα
μέσα στο πλαίσιο των ΒΔΓΕ εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τέτοια καθήκοντα είναι η
διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών που προκύπτουν από συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτήσεων στους εργασιακούς χώρους, μορφοποιώντας ανάλογα με τις ανάγκες τα
θέματα που θα διδάξουν, καθιστώντας δυνατή έτσι τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των
εργαζομένων στις εργασιακές τους δραστηριότητες. Για αυτό το λόγο, το ΒΔΓΕ εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται πρωτίστως στην ώθηση των εργαζομένων να γίνουν
ικανοί και εύστροφοι εκπαιδευόμενοι/ες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την μάθηση ως κέρδος, και σταδιακά να είναι σε θέση να συνεχίσουν να μαθαίνουν αυτόνομα. Αυτό είναι
προϋπόθεση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις εναλλασσόμενες απαιτήσεις της
ζωής ανεξάρτητοι και να έχουν δουλειά για την υπόλοιπη ζωή τους.
Το κύριο πλεονέκτημα της εκμάθησης στον χώρο εργασίας είναι η εικασία ότι το περιβάλλον είναι μοναδικό για την εφαρμογή του διδαχθέντος περιεχομένου. Συγχρόνως
όμως, αυτό το μοναδικό περιβάλλον, που ευνοεί την άμεση εφαρμογή του διδαχθέντος
υλικού, αλλάζει θεμελιωδώς τον τρόπο εκπαίδευσης. Οι καταρτίσεις ΒΔΓΕ είναι δομημένες επάνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις του εργασιακού χώρου και διασφαλίζουν την
μετάδοση του διδαχθέντος υλικού ξανά στον εργασιακό χώρο. Ύψιστη σημασία αποδίδεται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διασφάλιση της μεταφοράς της μάθησης με τη
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μορφή της καλύτερης απόδοσης στη δουλειά και στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται
η μετάδοση της μάθησης στην διδακτική εννοιολογία.
Η υλοποίηση των ΒΔΓΕ εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει να κάνει με ετερογενείς ομάδες εκπαιδευόμενων, με εξατομικευμένες μεθόδους για συγκεκριμένους οργανισμούς ή
επαγγελματικές ομάδες και κατάλληλες δομές εκπαίδευσης, με αξιολόγηση και τεκμηρίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του αποτελέσματος. Μια επιτομή των βασικών
αρχών των συντελεστών επιτυχίας για την υλοποίηση των ΒΔΓΕ εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναγνωρίστηκε από διαφορετικούς/ές έμπειρους/ες εκπαιδευτές/τριες και επαγγελματίες των χωρών εταίρων και διερευνώνται σε αυτή την Ενότητα.
Οι κύριες ερωτήσεις με τις οποίες ασχολείται την ενότητα και τις παραθέτει για περαιτέρω
σκέψη είναι:


Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι εκπαιδευτές για τα εργασιακά περιβάλλοντα, για να
υλοποιήσουν επιτυχώς τις καταρτίσεις ΒΔΓΕ;



Ποια εκπαιδευτικά εργαλεία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν την
εκμάθηση στον εργασιακό χώρο;



Πώς μπορεί η μεταφορά της μάθησης να δομηθεί διδακτικά;



Πώς θα έπρεπε να τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης;

Την ενότητα της υλοποίησης των ΒΔΓΕ εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασχολείται με τους
ακόλουθους τομείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το κύριο σώμα του κειμένου. Την ενότητα ξεκινά με τις προκλήσεις των εκπαιδευτών/τριών και δίνει έμφαση στους ειδικούς
ρόλους και λειτουργίες τους μέσα στα εναλλασσόμενα εργασιακά περιβάλλοντα. Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτών/τριών, καθορίζονται
οι συντελεστές επιτυχίας, δηλαδή οι ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Το κύριο θέμα του μέρους που ακολουθεί είναι το ζήτημα της
διασφάλισης της μεταφοράς της γνώσης, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών που
αντιπροσωπεύουν τον κορμό του προγράμματος μαθημάτων των ΒΔΓΕ εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Συμπεριλαμβάνονται επίσης μερικά παραδείγματα ορθών πρακτικών, τα
οποία περιγράφουν διδακτικές πτυχές της εκμάθησης που λύνονται στις περιπτώσεις
πραγματικών εργασιακών χώρων.
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5.1. Προκλήσεις για τους/τις εκπαιδευτές/τριες
«Ό,τι κάνει o/η μαθητής/τρια - εργαζόμενος/η, επηρεάζει τον εκπαιδευτή του». (William J. Rothwell, 2002)

Για να γίνει πιο κατανοητή η σημασία του επαγγελματισμού των εκπαιδευτών/τριών, είναι
αναγκαίο να τονιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όταν παρέχουν μάθηση και
μεταφορά της μάθησης στο εργασιακό περιβάλλον. Οι κύριοι τομείς που οι εκπαιδευτές
δέχονται προκλήσεις που παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα:

Εικόνα 13: Προκλήσεις για τους/τις εκπαιδευτές/τριες

164

Funded by the European Union

5.1.1 Προετοιμασία για μια εξατομικευμένη κατάρτιση
Οι ανάγκες συμβιβασμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους/στις εργαζόμενους/ες στα εργασιακά περιβάλλοντα που διαρκώς αλλάζουν
Μία από τις πρώτες προκλήσεις των εκπαιδευτών/τριών στον τομέα των ΒΔΓΕ είναι ότι
εκπαίδευση και μάθηση οργανώνονται στο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο αλλάζει συνεχώς. Η πιο σημαντική διδακτική ερώτηση που έχει σχέση με αυτό είναι πώς να προσαρμόσει κανείς τις ανάγκες της επιχείρησης – και του μαθητή/τριας-εκπαιδευόμενου/ηςμε τις κατάλληλες διδακτικές και εκπαιδευτικές αρχές. Από τους εκπαιδευτές/τριες αναμένεται να ασχοληθούν με δύο απαιτητικά διλήμματα, π.χ. πώς να εξασφαλίσουν την
μεταφοράς της μάθησης στις εργασιακές συνθήκες και πώς να δημιουργήσουν νέα γνώση
με καινοτόμους τρόπους λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη της απλοποίησης.
Η εκμάθηση στον χώρο εργασίας βασίζεται στην προσέγγιση της εγκαθιδρυμένης μάθησης (Ενότητα 1), όπου η εκμάθηση ενσωματώνεται στην πράξη σε περιπτώσεις που συμβαίνουν στον εργασιακό χώρο. Η θεωρημένη μάθηση σε αυτή την περίπτωση είναι διαδικασία μάθησης, κατά την οποία.o/η εκπαιδευτής/τρια χρειάζεται να ταυτίσει τις δυνητικές περιπτώσεις μάθησης σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους. Η κατάρτιση ΒΔΓΕ
\βασίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις του εργασιακού κόσμου, οπότε εικάζουμε ότι
τα θετικά οφέλη μάθησης έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλότερη παραγωγικότητα στην
εργασία.
Απαντώντας στις βασικές ανάγκες των εργαζομένων
Εντούτοις, η βασική κεντρική ιδέα στην επιτυχή υλοποίηση των καταρτίσεων ΒΔΓΕ \είναι
το να αναγνωρίζουμε και να απευθυνόμαστε στις ανάγκες των εργαζομένων. Παράλληλα
με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και προσδοκίες από την επιχείρηση, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στις φάσεις προετοιμασίας, είναι απαραίτητο να εκτιμώνται με ευαισθησία
οι βασικές και επείγουσες ανάγκες των εργαζομένων στη φάση της υλοποίησης. Είναι
ακριβώς εκείνες οι ανάγκες που οδηγούν την ετοιμότητα και την κλίση του εργαζόμενου/ης προς την εντατική μάθηση και την συμμετοχή στην οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία. Οι βασικές ανάγκες του ατόμου είναι κρίσιμες για τον συνδυασμό των βασικών
δεξιοτήτων και των ειδικών ικανοτήτων που χρειάζεται να αποκτήσει το άτομο κατά τη
διάρκεια των καταρτίσεων ΒΔΓΕ.
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5.1.2 Εξειδικευμένη διδακτική γνώση
Εξισορρόπηση των τριών επιπέδων σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών
μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ
Μια ειδική πρόκληση είναι επίσης να εξισορροπήσουμε τα τρία επίπεδα σχεδιασμού του
προγράμματος σπουδών μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ (επίπεδο προγράμματος ή εκπαιδευτική
προσφορά, επίπεδο ομάδας και ατομικό επίπεδο). Οι εκπαιδευτές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν τρία επίπεδα σχεδιασμού και ότι και τα τρία πρέπει να εφαρμοστούν
σχολαστικά. Πρέπει να προετοιμάσουν την εφαρμογή προγράμματος σπουδών της κατάρτισης ΒΔΓΕ στο επίπεδο προγράμματος (εκπαιδευτική προσφορά), το οποίο χρειάζεται
να ανασχεδιαστεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευόμενων εργαζομένων στο εργασιακό τους περιβάλλον (μπορεί να υπάρχουν διάφορες
ομάδες εργαζομένων με διαφορετικές ανάγκες, βασισμένες στις εργασιακές καταστάσεις
και απαιτήσεις). Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εξατομικευμένος
σχεδιασμός μάθησης πρέπει να προετοιμάζεται έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των εργαζομένων ως ατόμων, καθώς και οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου εργασιακού χώρου και οι προσδοκίες της επιχείρησης (ατομικό επίπεδο).
Κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας του μαθησιακού περιεχομένου
Ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να έχει αρκετή γνώση, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να
συγκεκριμενοποιήσει το μαθησιακό περιεχόμενο στο κατάλληλο επίπεδο και να το συνδέσει με συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους. Η πιο σημαντική πτυχή αυτής της διαδικασίας είναι ότι όλα τα αναγνωρισμένα περιεχόμενα είναι εξισωμένα ή συντονισμένα σε
διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, σύμφωνα με τις ανάγκες και την υπάρχουσα γνώση των
εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η ισορροπία των κατάλληλων επιπέδων δυσκολίας θα μπορούσε να είναι κινητήρια δύναμη ή αποθάρρυνση, στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι/ες
εκτεθούν σε αρνητική μαθησιακή εμπειρία (υπερβολικά εύκολα θέματα ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αισθανθούν προσβεβλημένοι ή αντίθετα πολύ δύσκολα με κίνδυνο επιβεβαίωσης αρνητικής εικόνας για τον εαυτό τους και ότι δεν είναι ικανοί/ές να μάθουν). Σε
αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτές/τριες να γνωρίσουν πολύ καλά τους
εκπαιδευόμενους/ες. Αυτό δεν σημαίνει μόνο πληροφορίες για το πώς σκέφτονται οι εκπαιδευόμενοι/ες γενικά, τι μαθησιακές δυνατότητες έχουν, ποιες είναι οι συνήθειες και η
ρουτίνα τους. Οι εκπαιδευτές/τριες πρέπει να έχουν γνώση και κάποιων περιστάσεων που
δεν εκφράζονται με λόγια, αλλά επηρεάζουν τις μαθησιακές συνθήκες στον εργασιακό
χώρο. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία για τους εκπαιδευτές να έχουν την ευκαιρία να
παρατηρήσουν στον χώρο εργασίας τους/τις μελλοντικούς/ες συμμετέχοντες/ουσες στα
εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως και τη δυνατότητα να διεξάγουν σε βάθος συνεντεύξεις
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μαζί τους. Οι στόχοι και ο αντικειμενικός σκοπός της μάθησης είναι ανάγκη να είναι συνδεδεμένος με συγκεκριμένες εργασιακές περιπτώσεις.

5.1.3. Εξασφαλίζοντας τη μεταφορά της μάθησης
Η μεταφορά της μάθησης
Η εκμάθηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν είναι αρκετή στις καταρτίσεις ΒΔΓΕ. Η
διασφάλιση της μεταφοράς της μάθησης στον εργασιακό χώρο είναι κλειδί για την επιτυχία της εκμάθησης και είναι έτσι αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της εκπαίδευσης. Ο
ρόλος του εκπαιδευτή/τριας στο να καταστήσει αυτή τη μεταφορά εφικτή είναι συνεπώς
πολύ σημαντικός. Αυτός/ή επεξεργάζεται με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες τις εργασίες
που πρέπει να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν στον εργασιακό χώρο. Ο/Η ανώτερος/η, επιβλέπων/ουσα πληροφορείται για την μεταφορά εργασίας και στηρίζει την εφαρμογή της με την παροχή χρόνου και υποστήριξης. Οι εμπειρίες που απορρέουν από
τη μεταφορά επανεξετάζονται και ελέγχονται κατά τη διάρκεια του επόμενου μαθήματος.
Μοντέλο Παροχής Κινήτρων
Η επίτευξη των βασικών αναγκών μέσα από την εκπαίδευση καθιστά δυνατή τη δέσμευση
του εργαζόμενου/ης και διεγείρει την εμφάνιση νέων εκπαιδευτικών αναγκών. Η θετική
μαθησιακή εμπειρία που αποκτούν τα άτομα κατά την κατάρτιση ΒΔΓΕ εγείρει τη δέσμευση. Αυτό με τη σειρά του είναι ένα μακροπρόθεσμο όφελος, το οποίο εκφράζεται με
υψηλότερη αυτονομία, δέσμευση και κατανόηση των προκλήσεων και τελικά των εκπαιδευτικών αναγκών του ατόμου (βλ. εικόνα 14). Εντούτοις, πέρα από την ανάπτυξη των
βασικών δεξιοτήτων, η μεταφορά νεο-αποκτημένων δεξιοτήτων με ένα τέτοιο εννοιολογικό πλαίσιο πρέπει να ταιριάζει με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων
εργασιακών χώρων.
Η ουσιαστική διαδικασία μάθησης και η νεοαποκτηθείσα γνώση σε σχέση με τις
απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο
Οι γενικές περιγραφές των στόχων και των περιεχομένων είναι ανάγκη να προετοιμάζονται με τέτοιον τρόπο, ώστε οι εργαζόμενοι/ες θα μπορούν εύκολα να τα συγκρίνουν με
τις απαιτήσεις στη δουλειά ή να τα αναγνωρίσουν ως νέες μαθησιακές περιπτώσεις στη
δουλειά τους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η μεταφορά της γνώσης.
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Εικόνα 14: Μοντέλο Παροχής Κινήτρων

5.1.4 Ατομική επαγγελματική εξέλιξη
Επαγγελματική ανάπτυξη και εκμάθηση μέσα από υγιή πειραματισμό
Οι εκπαιδευτές/τριες έχουν επίσης ως καθήκον να αναπτύξουν περαιτέρω τους ρόλους
συμβούλου και καθοδηγητή/τριας στις καταρτίσεις ΒΔΓΕ. Μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος είναι ο υγιής πειραματισμός. Οι εκπαιδευτές/τριες ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν
συνεχώς νέες προσεγγίσεις στην πρακτική, π.χ. υγιής πειραματισμός στην πράξη. Η
χρήση καθορισμένων προσεγγίσεων και τελικών λύσεων μπορεί να μην είναι επαρκής
στα εργασιακά περιβάλλοντα. Συνεπώς, η συνεχής δοκιμή νέων προσεγγίσεων και λύσεων είναι επιθυμητή και όσον αφορά τις εναλλασσόμενες συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, θεωρούνται απαραίτητες.
Ισχυρή επαγγελματική ταυτότητα

Όταν υπολογίζονται όλες οι προκλήσεις για τους/τις εκπαιδευτές/τριες καταρτίσεων
ΒΔΓΕ, η ανάγκη για την κατάλληλη επαγγελματική τους πιστοποίηση και τις ικανότητές
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τους είναι εμφανής. Αυτή η ανάγκη συνδέεται στενά με την αναπτυγμένη και ισχυρή
επαγγελματική ταυτότητα. Σε περιπτώσεις όπου ο/η εκπαιδευτής/τρια αντιμετωπίζει
εντελώς νέες συνθήκες και η ασφάλεια στην τάξη μετατρέπεται σε άγνωστο μαθησιακό
περιβάλλον στην επιχείρηση ή τον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο των εκπαιδευόμενων,
η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτών/τριών είναι υψίστης σημασίας. Η ισχυρή
επαγγελματική ταυτότητα θα καταστήσει τον/την εκπαιδευτή/τρια ικανό/ή να
ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες περιστάσεις και απαιτήσεις. Σε άμεσες τέτοιες μαθησιακές
καταστάσεις, οι εκπαιδευτές/τριες θα επιλέξουν τα κατάλληλα διδακτικά στοιχεία και θα
τα χρησιμοποιήσουν δημιουργικά σε νέες μορφές. Μερικά παραδείγματα τέτοιων
παραδειγμάτων περιλαμβάνονται σε αυτήν την Ενότητα. Η επαγγελματική ταυτότητα των
εκπαιδευτών/τριών δεν σημαίνει μόνο άριστη γνώση του αντικειμένου και τέλεια
εφαρμογή των διδακτικών στοιχείων. Βασικά μέρη αποτελούν επίσης η εικόνα του/της
εκπαιδευτή/τριας για τον εαυτό του/της, η αίσθηση του επαγγέλματος ως λειτούργημα
και η φάση της τρέχουσας επαγγελματικής εξέλιξης του/της εκπαιδευτή/τριας. Εξαιτίας
της αναγνωρισμένης επιρροής της επαγγελματικής ταυτότητας στη διαδικασία της
εξέλιξης των καταρτίσεων ΒΔΓΕ, το αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης των ΒΔΓΕ είναι
η εξειδικευμένη εκπαίδευση. Αυτή η εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε
μαζί με τις ικανότητες υλοποίησης της κατάρτισης ΒΔΓΕ, οι εκπαιδευτές/τριες έχουν την
ευκαιρία να αντανακλούν την επαγγελματική τους ταυτότητα στην τάξη και με αυτό τον
τρόπο να την ενδυναμώνουν (βλέπε τον Οδηγός για της επαγγελματική εκπαίδευση των
εκπαιδευτών/τριών στις ΒΔΓΕ).

5.1.5. Επαρκής υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό οργανισμό
Σαφώς καθορισμένοι ρόλοι και θέσεις των εκπαιδευτών/τριών
Αν όχι νωρίτερα, σε αυτό το στάδιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει
να διασαφηνιστεί στον/την εκπαιδευτή/τρια ποιος είναι ο ρόλος του/της γενικά και ποιοι
είναι οι ρόλοι και οι λειτουργίες σε αυτό το στάδιο υλοποίησης της εκπαίδευσης, όπως
εξηγήθηκαν αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια, 1 και 4. Σε περίπτωση που δεν είχε
λάβει μέρος σε προηγούμενες φάσεις, πρέπει να γίνει μια συνάντηση, κατά την οποία θα
ενημερωθεί λεπτομερώς για όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης (όπως ανάγκες ανάλυσης,
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εργασιακών χώρων, τις προσδοκίες της επιχείρησης, χαρακτηριστικά των εργαζομένων, στόχους και περιεχόμενα και μορφές της μαθησιακής προσφοράς). Είναι σημαντικό, αν άλλοι άνθρωποι συμπεριλήφθηκαν σε προηγούμενες φάσεις, να συζητηθούν και να αναλυθούν όλες οι περιστάσεις και οι πληροφορίες που δεν
κρατήθηκαν γραπτώς στις προηγούμενες συναντήσεις.
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Από τη στιγμή που οι εκπαιδευτές/τριες εισέρχονται σε επιχειρήσεις που είναι ιδιαίτερα
εσωστρεφείς και σε δύσκολους κλάδους, είναι πιθανόν να έρθουν αντιμέτωποι/ες με ακραίες εργασιακές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιήσουν τις
προσδοκίες της διοίκησης, των εργαζομένων καθώς και των εκπαιδευτικών οργανισμών
από όπου προέρχονται. Η πρόληψη της εργασιακής υπερκόπωσης και η λήψη προστατευτικών μέτων για τις ακραίες εργασιακές συνθήκες, είναι κάποιες από τις αναπόφευκτες
προκλήσεις. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στη αποφυγή των δικών τους υπερβολικών προσδοκιών καθώς και στην αξιολόγηση της δυνατότητας επίτευξης στόχων εξ’
αιτίας των δεδομένων συνθηκών. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να γίνει ξεκάθαρο το πώς
θα επιτευχθούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα οφέλη για τους/τις εργαζόμενους/ες, της
ργοδοσίας και των ιδίων και αν αυτά είναι μετρήσιμα στην πράξη.
Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Κατά τη γνώμη σας, τι είναι πιο σημαντικό και πρωτεύον: το να αντιστοιχίσετε τους στόχους της κατάρτισης με τους στόχους της επιχείρησης ή να προσαρμόζετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους στόχους των
εργαζομένων;
Αναγνωρίσατε σε κάποιο σημείο ότι εξελίξατε τη επαγγελματική σας
ταυτότητας; Καταφέρατε να το αναλύστε;
Εξηγήστε πως προσεγγίσατε τις προσκλήσες από την εφαρμογή των διδακτικών αρχών στην καθημερικότητα της κατάρτσις. Πως αξιολογείτε
την αποδοχή της βοήθειας που σας προσφέρθηκε από τον εκπαδιευτικό σας οργανισμό,
σε ότι αφορά την επαγγελματική, οργανωσιακή και ηθική πλευρά.

5.2. Συντελεστές επιτυχίας στην υλοποίηση του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος στις Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία και εξασφάλιση της μεταφοράς της μάθησης
Αυτή η υποενότητα έχει σαν στόχο να προσφέρει στους/στις εκπαιδευτές/τριες έναν κατάλογο των συντελεστών επιτυχίας της υλοποίησης μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ. Συμπληρωματικά οι εκπαιδυετές/τριες θα μπορέσουν να υπολογίσουν εύκολα τους σημαντικούς
παράγοντες επιτυχίας, όταν ξεκινάνε να σχεδιάζουν την υλοποίηση μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ
αλλά και να λάβουν συγκεκριμένες ιδέες για τον τρόπο υλοποίοιησής της στην πράξη.
Αυτοί οι συντελεστές είναι:
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Εξατομίκευση της μάθησης
-

Η δυνατότητα σχεδιασμού ενός προγράμματος σπουδών στις ΒΔΓΕ προσαρμόσιμο στις εξατομικευμένες ανάγκες των εκπαιδευομένων

-

Η δυνατότητα αναγνώρισης των αναγκών των εκπαιδευόμενων, αντιμετώπισης μεμονωμένων προκλήσεων που θα εμφανιστούν σε οποιδήποτε στάδιο της
υλοποίησης της κατάρτισης ΒΔΓΕ και συνεχούς προσαρμογής

Ειδική διδακτική γνώση
-



Η χρήση τεχνικών για τη δραστηριοποίηση των εκπαιδευόμενων
o

Προσέγγιση δράσης και διαλόγου

o

Εξατομίκευση της μάθησης

o

Μάθηση στο πλαίσιο της κοινωνικής ομάδας

o

Μικρές ομάδες

-

Διεγείροντας την γνωστική ανατροπή στη μάθηση

-

Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διαδικασία της μάθησης

-

Μαθαίνω να μαθαίνω

Διασφάλιση της μεταφοράς μάθησης
-

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε αίθουσες με ησυχία και καταλληλόλητα.
Εφαρμόζεται ότι έχει διδαχθεί θεωρητικά, στον εργασιακό χώρο

-

Η μαθησιακή ατμόσφαιρα είναι επιτυχής και ενδιαφέρουσα

-

Χρήση καινοτόμων τρόπων για τη σύνδεση της νέας και της υπάρχουσας γνώσης

-

Χρήση αυθεντικών πηγών, εργαλείων και μεθόδων που ενδείκνυνται στην εργασιακή κατάσταση και το εκπαιδευτικό επίπεδο των συγκεκριμένων εργαζομένων

-

Ενσωμάτωση των βασικών δεξιοτήτων στην διαφορετικές πραγαμτικές περιπτώαεις της εργασίας. Οι γνώσεις έχουν ενδιαφέρον

-

Κάθε συνεδρίας έχει συγκεκριμένο τίτλο.

-

Εντοπισμός ενός αριθμού συγκεκριμένων περιπτώσεων της καθημερινής εργασίας, όπου είναι δυνατή η μεταφορά της μάθησης
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-

Χρήση ενός μοντέλου παροχής κινήτρων, το οποίο αποδίδει μακροπρόθεσμα
μαθησιακά οφέλη

-

Σύντομες εκπαιδευτικές συνεδρίες με διάρκεια στο χρόνο

-

Παρακολούθηση των εκπαιδευομένων μετά το τέλος της κατάρτισης (για μακροπρόθεσμα οφέλη)

Ατομική επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτών/τριών
-

Αναγνώριση του σταδίου προσωπικής εξέλιξης στην σταδιοδρομία τους και πως
αυτό τους/τις επιβαρύνει

-

Επανεξέταση της ατομικής επαγγελματικής εξέλιξης τους και της επαγγελματικής τους ταυτότητας

-

Ενδυνάμωση της επαγγελματικής επάρκειας τους ώστε να είναι προετοιμασμένοι/ες για κάθε πιθανή δύσκολη ή και ακραία κατάσταση ενός των επιχειρήσεων στις οποίες θα εισέλθουν

-

Ο υγιής πειραματισμός ως τρόπος συνεχούς βελτίωσης της ατομικής εξάσκησης

-

Διασαφηνισμένοι ρόλοι και προσδοκίες εντός του οργανισμού εκπαίδευσης

5.2.1. Πώς ξεκινάμε;
Μερικά στοιχεία είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ
από την αρχή ακόμα. Αυτά είναι η αντιμετώπιση των μεμονωμένων υφιστάμενων αναγκών και προκλήσεων στην εξατομικευμένη μάθηση, καθώς και ένας ελκυστικός τίτλος
εκπαιδευτικού προγράμματος, ο οποίος μπορεί να έχει μια θετική επιρροή στην ατομική
εικόνα των μελλοντικών συμμετεχόντων.
Αντιμετώπιση των μεμονωμένων υφιστάμενων αναγκών και προκλήσεων
Εάν οι καταρτίσεις ΒΔΓΕ διεξάγονται για να επηρεάσουν και να βελτιώσουν την εργασιακή
διαδικασία, πρέπει πάντα να απευθύνονται στις ατομικές ανάγκες, καθώς αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στο μαθησιακό κίνητρο των εργαζομένων και στη χρησιμότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην πράξη. Ο CHAN (2010, σελ. 22) δηλώνει:
«μία λεπτομερής, προσεκτικά διεξαχθείσα αξιολόγηση αναγκών είναι βασική για την
αποφυγή σπατάλης πόρων».
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Όταν σχεδιάζεται μια κατάρτιση ΒΔΓΕ, είναι σημαντικό να αποδίδεται προσοχή στις μορφές και τύπους μάθησης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι υπάρχουσες
μαθησιακές ανάγκες. Ο Illeris (2009) αναγνωρίζει τέσσερις τύπους μάθησης ως διαδικασία κατασκευής νοητικών δομών (νοητική οργάνωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων),
οι οποίοι συνεπάγονται διαφορετικά είδη μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως διαφαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Συσωρευτική
μάθηση

Αφομοιωτική
μάθηση

Προσαρμοστική
μάθηση

Μετασχηματίζουσα μάθηση

Μαθησιακά
αποτελέσματα σε
έναν απομονωμένο
θέμα που δεν
αποτελεί μέρος
οτιδήποτε άλλου

Μαθησιακά
αποτελέσματα που
προστίθενται σε
ένα ήδη υπάρχον
διανοητικό υπόβαθρο

Η μάθηση έχει ως
αποτέλεσμα την
αποσύνθεση και τη
μετατροπή ενός
υπάρχοντος
διανοητικού υποβάθρου με τρόπο
που ταιριάζει με
αυτό που μόλις
έχει διδαχθεί

Tαυτόχρονη
αναδιάρθρωση
πολλών από τα
διανοητικά σχήματα
που
δημιουργήθηκαν σε
όλους τους άλλους
τρεις τύπους
μάθησης

Παράδειγμα: Η
εκμάθηση του
αριθμού ΡΙΝ

Παράδειγμα: Η
εκμάθηση μιας
νέας λειτουργίας
του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, όταν
κάποιος είναι ήδη
εξοικειωμένος με
κάποιες άλλες
λειτουργίες

Παράδειγμα: Η
εκμάθηση ενός πιο
αποτελεσματικού
τρόπου
διεκπεραίωσης
μιας
συγκεκριμένης
δουλειάς από την
συνηθισμένη
προσέγγιση

Παράδειγμα:
Συνήθως
ενεργοποιείται σε
μια κρίσιμη
κατάσταση

ΠΙΝΑΚΑΣ: Διανοητικές δομές και μορφές μάθησης

Μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, θεωρούμε ότι η πιο συχνή μορφή μάθησης είναι η αφομοιωτική. Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως είναι πιο πρέπον να επικεντρώνεται κανείς σε
άλλες μορφές μάθησης και να σχεδιάζει τη μαθησιακή διαδικασία σύμφωνα με την προϋπάρχουσα γνώση του/της εκπαιδευόμενου/ης (π.χ. ευέλικτη μάθηση όταν οι γνώσεις
του εκπαιδευόμενου είναι λανθασμένες ή δεν είναι ενημερωμένες, σωρευτική μάθηση
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όταν ο/η εκπαιδευόμενος/η έρχεται αντιμέτωπος με ένα εντελώς νέο περιεχόμενο μάθησης).

Εξατομίκευση της μάθησης
Αν και συχνά σκεφτόμαστε τη μάθηση σαν κάτι που συμβαίνει σε ένα ομαδικό πλαίσιο, η
μάθηση είναι πρωτίστως «κάτι που συμβαίνει εσωτερικά στο άτομο» (Illeris, 2003,σελ.
168). Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, τα αποτελέσματα της μάθησης ανάμεσα στους/στις
εκπαιδευόμενους/ες μπορεί να είναι διαφορετικά, ακόμα κι αν συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία σε ομαδικό πλαίσιο, καθώς τα αποτελέσματα της μάθησης είναι μεμονωμένα δομημένα (εσωτερικευμένα) με βάση το περιβάλλον και την ενέργεια που το
τροφοδοτεί (Illeris, 2003; 2009). Διαφορετικές είναι επίσης και οι προϋπάρχουσες εμπειρίες και μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων.
Όσον αφορά την υλοποίηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη
μας ότι η μάθηση πραγματοποιείται όταν συνδέονται οι νεοδιδαχθείσες πληροφορίες με
το υπάρχον διανοητικό μηχανισμό (Illeris, 2009). Εντούτοις, τα υπάρχοντα διανοητικά
σχέδια ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους/ες του ιδίου περιβάλλοντος μπορεί να είναι πολύ
διαφορετικά και κατά συνέπεια και η αφομοιωτική τους μάθηση. Εξαιτίας αυτού, ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία πρέπει
να σχεδιάζεται βάσει των απόψεων του/της εκπαιδευόμενου/ης με τρόπο που αυτός/αυτή
θα είναι δυνατό να συνδέσει αποτελεσματικά τις νέες πληροφορίες με την προϋπάρχουσα
γνώση του/της εκπαιδευόμενου/ης. Κατά την εκπαίδευση, προσπαθούμε να βρούμε
κοινά σημεία (μια συμφωνία ανάμεσα στους υπάρχοντες διανοητικούς μηχανισμούς του
εκπαιδευόμενου/ης, ενδιαφέροντα και ανάγκες) και να δουλέψουμε με αυτά, ενώ σε μια
εξατομικευμένη μαθησιακή διαδικασία μπορούμε να φροντίσουμε αποκλειστικά τις ανάγκες του ατόμου. Ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας να
μάθει για τον κάθε/καθεμία εκπαιδευόμενο/η εμπειρίες, ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά,
δεξιότητες, συμπεριφορές κτλ. Παρ’ όλα αυτά, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός από μόνος
του δεν εγγυάται μια επιτυχή μαθησιακή διαδικασία, καθώς ο/η εκπαιδευόμενος/η πρέπει
να αναλάβει την ευθύνη και να προσπαθήσει να επιτύχει τους στόχους μάθησης. Ο/Η
εκπαιδευτής/τρια ποτέ δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος για τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένος τίτλος προγράμματος
Το να αναπτύσσει κανείς έναν γνήσιο τίτλο προγράμματος απαιτεί χρόνο, καθώς πρέπει
να συλλογιστεί τον σκοπό, τους στόχους και άλλες σημαντικές πτυχές του συγκεκριμένου
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εκπαιδευτικού προγράμματος. Ένας τίτλος προγράμματος πρέπει να λειτουργεί ως
κίνητρο για τους εκπαιδευόμενους, δίνοντας έμφαση στα δυνατά σημεία και μη
εκθέτοντας τα αδύνατα. Συνεπώς, ο τίτλος προγράμματος δεν πρέπει να περιλαμβάνει
λέξεις που θα έκαναν τον/την εκπαιδευόμενο/η να νιώθει κατώτερος ή ασήμαντος. Είναι
επίσης σημαντικό ότι ο υπό ανάπτυξη τίτλος προγράμματος δεν είναι ίδιος ή παρόμοιος
με έναν τίτλο άλλου εκπαιδευτικού προγράμματος (Zalec, 2018).
Παραδείγματα τίτλων για διαφορετικές προσφορές ΒΔΓΕ εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
Προσφορές στον τομέα φροντίδας:
 Το ΑΒΓ της τεκμηρίωσης εγγράφων φροντίδας
 Τεκμηρίωση εγγράφων καλή – όλα καλά
Προσφορές στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας:
 Αγγλικά για σωστή τηλεφωνική επικοινωνία
 Επαγγελματικά αγγλικά σε βασικό επίπεδο
Προσφορές για ομαδική συνεργασία:
 Ευχάριστη επικοινωνία σε μια ομάδα
 Αέρας ανανέωσης για το εργασιακό κλίμα
Προσφορές σε μια επιχείρηση παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών
 Έχεις τα πινέλα, έχεις και τα χρώματα
 Πιο ζωηρά χρώματα χάρη στην τεχνολογία!
Ένας
προσεγμένος
τίτλος
προγράμματος
μπορεί
να
βοηθήσει
τους/τις
εκπαιδευόμενους/ες να καταλάβουν τι μπορούν να περιμένουν από το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα – ποια είναι τα οφέλη που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και ποια είναι τα κύρια
αναμενόμενα αποτελέσματα. Η επιλογή ενός ελκυστικού και θετικού τίτλου είναι ιδιαίτερα
σημαντική όταν αφορά εκπαιδευόμενους/ες που έχουν λίγη εμπειρία με εκπαιδευτικά
προγράμματα ή έχουν αρνητική εμπειρία συμμετοχής στην εκπαίδευση από τα παιδικά
και νεανικά τους χρόνια, όταν παρακολουθούσαν το σχολείο. Συγχρόνως ένας τίτλος
προγράμματος πρέπει επίσης να αντανακλά την παρούσα κατάσταση και τα ενδιαφέροντα
των δυνητικών εκπαιδευόμενων (Zalec, 2018).

5.2.2. Ουσιαστική χρήση των διδακτικών προσεγγίσεων στο κύριο μέρος της
υλοποίησης της κατάρτισης στις Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία
Στο κύριο μέρος της κατάρτισης ΒΔΓΕ, όπου η μαθησιακή διαδικασία διεξάγεται ομαλά
και επιτυγχάνεται η μετάδοση της γνώσης, είναι ζωτικής σημασίας να συντηρείται η μαθησιακή ατμόσφαιρα, η δραστική προσέγγιση και ο ομαδικός διάλογος, οι μικρές ομάδες,
η ταχύρρυθμη εκμάθηση αλλά με διαρκή οφέλη και μάθηση για την μάθηση.
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Η μαθησιακή ατμόσφαιρα
Αν και οι εκπαιδευόμενοι/ες ελέγχουν κυρίως τη δική τους εκμάθηση, το περιβάλλον στο
οποίο λαμβάνει χώρα η μάθηση μπορεί σε μεγάλο βαθμό να επηρεάσει τα μαθησιακά
αποτελέσματα. Η μαθησιακή ατμόσφαιρα μπορεί να στηρίξει τους εκπαιδευόμενους στην
πρόοδό τους ή μπορεί να κάνει τη μάθηση πιο απαιτητική. Ο Rothwell (2002) υποστηρίζει
ότι το μαθησιακό κλίμα καθορίζεται από την ατομική αντίληψη των μαθησιακών συνθηκών στο χώρο εργασίας και μπορεί να μετρηθεί με έρευνες, ομάδες έρευνας αγοράς,
συνεντεύξεις και παρατηρήσεις.
Ως μια από τις στρατηγικές βελτίωσης του μαθησιακού κλίματος, ο Rothwell (2002) προτείνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πανταχού παρούσα μάθηση. Πολλοί άνθρωποι
με τη λέξη μάθηση καταλαβαίνουν το σχολείο και τις εκπαιδευτικές εμπειρίες, συνήθως
αρνητικές. Η διδακτική μελών συγκεκριμένου οργανισμού στον οποίο το μεγαλύτερο μέρος της μάθηση ς συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο ως άτυπη μάθηση (π.χ. προσπαθώντας
να λύσουν ένα πρόβλημα ή ακολουθώντας έναν συγκεκριμένο στόχο), τους κάνει να
συνειδητοποιήσουν ότι σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν τη δική τους μαθησιακή ικανότητα
(Rothwell, 2002). Μόνο όταν αντιληφθούν αυτές τις άτυπες μαθησιακές καταστάσεις
μπορούν να τις αναλύσουν και να τις βελτιώσουν. Με αυτόν τον τρόπο, η μαθησιακή
ατμόσφαιρα μπορεί σταδιακά να αλλάξει.
Προσέγγιση έρευνας δράσης και ομαδικός διάλογος
Η προσέγγιση έρευνας δράσης ακολουθεί τη δραστική ερευνητική μεθοδολογία, η οποία
επικεντρώνεται στην τροποποίηση των σύγχρονων πρακτικών. Ο French (2009, σελ.
187) υποστηρίζει ότι η διαδικασία της δραστικής έρευνας «ξεκινά με μια ιδέα στο μυαλό
του επαγγελματία ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη μια αλλαγή στην πρακτική» και επικεντρώνεται στην «ενδυνάμωση των συμμετεχόντων» (French, 2009, σελ. 189). Σε αντίθεση με τις καθημερινές πρακτικές, η δραστική πρακτική είναι μια «συστηματική και
συνειδητή διαδικασία όπου είναι πολύ σημαντικό να σχεδιάζει κανείς, να δρα, να παρατηρεί και να συλλογίζεται με περισσότερη φροντίδα, με μια πιο συστηματική προσέγγιση
και περισσότερη επιμέλεια από όση είναι εμφανής σε μια καθημερινή επαγγελματική πρακτική» (French, 2009, σελ. 189). Οι Zuber-Skerritt και Perry(2002) διαφωνούν υποστηρίζοντας ότι όταν υπεισέρχεται η βελτίωση της πρακτικής, η επαγγελματική και η οργανωτική μάθηση, η έρευνα δράσης είναι πιο κατάλληλη από την παραδοσιακή.
Η προσέγγιση έρευνας δράσης αναπτύσσεται σε περιελισσόμενους κύκλους (spiral), εκ
των οποίων ο καθένας αποτελείται από τέσσερις φάσεις (Altrichter, Kemmis, Mctaggart
and Zuber-Skerritt, 2002): σχεδιασμός, δράση, παρατήρηση, αναστοχασμός. Ο αναστο176
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χασμός ακολουθείται από ανασχεδιασμό και έτσι ξεκινά ένας καινούριος κύκλος. Οι φάσεις μπορούν να προσαρμοστούν στις περισσότερες περιπτώσεις εργασιακών χώρων και
να επαναληφθούν μέχρι να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Μικρές ομάδες
Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι/ες δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι/ες όταν κάποιος άλλος
τους λέει τι πρέπει να μάθουν. Θέλουν να παίρνουν οι ίδιοι αποφάσεις για τους εαυτούς
τους και πρέπει να είναι κάτι που νιώθουν ότι είναι μεγάλη ανάγκη να το μάθουν (Illeris,
2003). Συνεπώς, όποτε εργάζεστε με μια ομάδα ενηλίκων εκπαιδευόμενων, είναι καλό
να γίνει μια συμφωνία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους/ες. Οι μικρές ομάδες ειδικά
είναι κατάλληλες για αυτού του είδους τη συναίνεση, καθώς ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/η
μπορεί πραγματικά να έχει άποψη και προσωπικά να διαμορφώνει τη μαθησιακή διαδικασία της ομάδας.
Ο Illeris (2003) γράφει ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε συγκεκριμένους τομείς ή σε
συγκεκριμένη εργασιακή θέση για μακρύ χρονικό διάστημα, ταυτίζονται σθεναρά με τη
δουλειά τους. Εξαιτίας αυτού, είναι επιρρεπείς στην ανάπτυξη ικανοτήτων που είναι γενικότερες και το παίρνουν προσωπικά όταν πρόκειται για μάθηση σε σχέση με τη δουλειά
τους (σε αντίθεση με ανθρώπους που δεν ταυτίζονται με τη δουλειά τους και είναι προετοιμασμένοι/ες να μάθουν σε γενικές γραμμές να αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες εμπειρικές ανάγκες τους ή τα πολύ άμεσα τους συμφέροντα). Για αυτόν τον λόγο, τα μέλη
μιας συγκεκριμένης μαθησιακής ομάδας πρέπει να έχουν κοινά συμφέροντα και εμπειρίες
σε έναν παραπλήσιο επαγγελματικό τομέα. Ωστόσο, μερικές διαφορές ανάμεσα στην ομάδα μπορεί να είναι ευεργετικές, καθώς μπορούν να απασχολούν τους εκπαιδευόμενους
με την πρόκληση ενδιαφερουσών συζητήσεων, προκαλώντας διαφορετικές απόψεις και
εισάγοντας νέες πληροφορίες στην ομάδα.
Οι μικρές ομάδες είναι επίσης πολύ χρήσιμες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά
την ενασχόληση των εκπαιδευομένων με ομαδικές δραστηριότητες και ποικίλες μαθησιακές μεθόδους (όπως κύκλους, κυκλικές συνεντεύξεις, buzz groups κτλ.).
Ταχύρρυθμη μάθηση με διαρκή οφέλη
Ένας τρόπος παροχής διαρκών αποτελεσμάτων μέσα από τμήματα ταχύρρυθμης μάθησης
είναι να ακολουθήσετε τις ειδικές φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ήδη σε μερικά από τα προηγούμενα τμήματα των κεφαλαίων (μαθαίνω να
μαθαίνω και η διασφάλιση της μεταφοράς της μάθησης). Με αυτόν τον τρόπο, η γνώση
μπορεί αποτελεσματικά να εσωτερικευθεί μέσα από το πλήρες μαθησιακό γεγονός, παρά
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τη χρονική της συντομία. Αυτό σημαίνει ότι σιγουρευόμαστε πρώτα ότι οι εκπαιδευόμενοι
είναι πραγματικά περίεργοι για το περιεχόμενο του μαθήματος, ότι αντιλαμβάνονται τη
μαθησιακή εμπειρία ως σημαντική και λογική, ότι βρίσκουν σχετικές πληροφορίες, τις
οποίες καταλαβαίνουν και εφαρμόζουν στην πράξη, ότι αναλογίζονται τα μαθησιακά συμπεράσματα και αξιολογούν τη μαθησιακή διαδικασία ως σύνολο. Αυτή η προσέγγιση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικές συνεδρίες ή για βελτίωση της άτυπης μάθησης στις καθημερινές εργασιακές δραστηριότητες.
Για να είναι αποτελεσματική η κάθε μαθησιακή συνεδρία, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να
αναγνωρίζουν τη σημασία της και να αντιλαμβάνονται ότι είναι μια θετική εμπειρία. Ο
Illeris (2003) δίνει έμφαση στο γεγονός ότι, για να είναι αποτελεσματικές οι μαθησιακές
συνεδρίες, πρέπει να θεωρούνται λογικές. Μόνο όταν οι εκπαιδευόμενοι αντιληφθούν
μια συνεδρία ως ουσιαστική και παράλληλα συναρπαστική και ενδιαφέρουσα, τότε και
μόνο τότε θα κινητοποιήσουν την διανοητική τους ενέργεια. Συνεπώς,.o/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να σχεδιάσει τη συνεδρία από την οπτική γωνία του εκπαιδευόμενου και
να βεβαιωθεί ότι απευθύνεται στις απόψεις τους, τον τρόπο σκέψης, τις ανάγκες, τα
ενδιαφέροντα, την προϋπάρχουσα γνώση και τις παρελθοντικές εμπειρίες.
Μαθαίνοντας να μαθαίνουν
Η κλίση προς τη μάθηση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από εμπειρίες της οικογενειακής
ζωής και τη βασική εκπαίδευση. Οι άνθρωποι με περισσότερες θετικές μαθησιακές εμπειρίες είναι πιο πιθανό να μάθουν με διάφορους τρόπους στο μέλλον. Τα αποτελέσματα
μιας έρευνας για την εκπαίδευση των ενηλίκων στη Σλοβενία, η οποία διεξήχθη από τη
Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (SURS, 2010), έδειξε ότι, οι άνθρωποι που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι εκείνοι που
μαθαίνουν άτυπα στην πλειοψηφία τους, ακολουθούμενοι από εκείνους που ολοκλήρωσαν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η άτυπη μάθηση είναι ελάχιστα εμφανής
στις ζωές των ανθρώπων που ολοκλήρωσαν βασική ή κατώτερη εκπαίδευση (SURS,
2010). Εξαιτίας αυτής της απόρριψης σε διάφορες μαθησιακές ευκαιρίες, οι άνθρωποι με
αρνητικές μαθησιακές εμπειρίες από την παιδική ηλικία πρέπει να έχουν ενδιαφέρουσες
μαθησιακές εμπειρίες αργότερα στη ζωή τους (π.χ. στον εργασιακό χώρο). Αυτό, αν γίνει
σωστά, θα μπορούσε να απαλύνει την αρνητική τους στάση προς τη μάθηση.
Ο Rothwell (2002) υποστηρίζει ότι πολλοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν την άτυπη μάθηση σαν κανονική μάθηση, καθώς είναι αρκετά διαφορετική από την οργανωμένη μαθησιακή εμπειρία στο ομαδικό πλαίσιο. Εάν περισσότεροι εκπαιδευόμενοι αποκτούσαν
συνείδηση της άτυπης μαθησιακής τους ικανότητας, θα μπορούσαν να την αναλύσουν
και να τη βελτιώσουν. Με έναν τέτοιο τρόπο θα μπορούσαν συχνά να έχουν την εμπειρία
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των θετικών μαθησιακών γεγονότων και σταδιακά να αναπτύξουν μια συμπεριφορά που
έχει μεγαλύτερη κλίση προς τη μάθηση (είτε με οργανωμένο τρόπο είτε άτυπα).

5.2.3. Συγχώνευση της νέας γνώσης με τις ανάγκες του χώρου εργασίας
Η σημασία της συνεχούς προσοχής σε ότι αφορά τη μεταφορά της γνώσης σε όλες τις
φάσεις της υλοποίησης της κατάρτισης ΒΔΓΕ έχει επισημανθεί ήδη. Σε συνάρτηση με την
προσέγγιση υποκίνησης, η κατάρτιση ΒΔΓΕ χρειάζεται να χρησιμοποιεί μια μαθησιακή
διαδικασία, η οποία, να είναι ουσιαστική για τους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορούν
εύκολα να κατανοήσουν τη σύνδεση και την χρησιμότητά της στην εργασία τους. Αυτό
το μέρος εξηγεί μερικές πτυχές του θέματος συμπεριλαμβανομένης της σημασίας του
σχεδιασμού και της διασφάλισης της μεταφοράς της γνώσης, της εγκαθιδρυμένης μάθησης στο πλαίσιο των κοινωνικών ομάδων, της ενσωμάτωσης των βασικών δεξιοτήτων
σε πραγματικές εργασιακές περιπτώσεις.
Η σημασία του σχεδιασμού και της μεταφοράς της γνώσης στην κατάρτιση ΒΔΓΕ
Μια από τις βασικές παραδοχές της κατάρτισης ΒΔΓΕ είναι ότι αυτά που έχουν διδαχθεί
κατά τη διάρκεια του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια και
μετά το τέλος αυτού. Η μετάδοση της γνώσης είναι η πιο αποτελεσματική εφαρμογή των
όσων έμαθαν οι εκπαιδευόμενοι/ες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι στην εκπαιδευτική πρακτική που εξηγούν γιατί οι εκπαιδευόμενοι/ες εφαρμόζουν ή όχι όσα μαθαίνουν από το πρόγραμμα. Μερικά παραδείγματα είναι η αντίληψη
των εκπαιδευόμενων για την αξία και την πρακτική εφαρμογή του περιεχομένου του
προγράμματος, η παρουσία και απουσία των επακόλουθων στρατηγικών ως μέρος του
σχεδιασμού του προγράμματος και συμπεριφορές επίβλεψης όπως και οργάνωσης προς
αντιμετώπιση των αλλαγών οι οποίες είναι απαιτούμενες για την εφαρμογή του προγράμματος (Caffarella και Ratcliff Daffron, 2013). Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτές/τριες της
κατάρτισης ΒΔΓΕ να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την επίτευξη της μεταφοράς της γνώσης του προγράμματος και να την προγραμματίζουν ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού και διεξαγωγής της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Για τον σχεδιασμό της μεταφοράς της μάθησης χρειάζεται να αναφερθούν τρία στοιχεία: πότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι στρατηγικές μεταφοράς, οι βασικοί παίκτες που πρέπει να εμπλακούν και τι στρατηγικές θα
χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της μεταφοράς της γνώσης σε διαφορετικούς παίκτες.

Συγκεκριμένες εργασιακές καταστάσεις
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Ο Illeris (2003, σελ. 175) υποστηρίζει ότι οι μαθησιακές δραστηριότητες του προγράμματος «πρέπει να θεωρούνται άμεσα συσχετιζόμενες με την τρέχουσα εργασία ή με τις
αναπτυξιακές δραστηριότητες στον εργασιακό χώρο που κινούνται στον υποκειμενικό
ορίζοντα, π.χ. τυπικές αλλαγές στο εργασιακό περιεχόμενο ή οργανισμό ή προσωπική
αναδιάταξη, τα οποία είναι ήδη γνωστά ή για τα οποία κάποιος επιθυμεί να πληροί τις
προϋποθέσεις». Για να επιτευχθεί αυτή η άμεση σχέση στον εργασιακό χώρο, τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έπρεπε να βασίζονται σε πραγματικές ή πιθανές
εργασιακές καταστάσεις, καθώς μόνο έτσι παράγονται άμεσα τα πιο χρήσιμα μαθησιακά
αποτελέσματα, υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα στους/στις εκπαιδευόμενους/ες και συμβάλλουν σε πιο μακρόχρονες μαθησιακές επιδράσεις. Ωστόσο, σε πιο πολύπλοκα εργασιακά περιβάλλοντα τα οποία απαιτούν πιο αποκλίνουσα μορφή σκέψης και καινοτόμες
ιδέες, η πιο αποτελεσματική επιλογή είναι μια πιο γενική και θεωρητική προσέγγιση. Είναι
στη διακριτική ευχέρεια του/της εκπαιδευτή/τριας (αφού έρθει σε συμφωνία με τους εκπαιδευόμενους) να αποφασίσουν για το πιο κατάλληλο διδακτικό μονοπάτι.
Για να διασφαλιστεί ότι διενεργείται συνειδητή μαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευόμενοι
πρέπει να είναι πραγματικά παρόντες και να έχουν πλήρη επίγνωση του περιβάλλοντος,
ειδάλλως η προσχεδιασμένη μαθησιακή εμπειρία μπορεί να καταλήξει σε μη μάθηση(Jarvis, 2003, 2006). Συνεπώς, τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να οργανώνονται όταν οι εργαζόμενοι/ες δεν είναι «πνιγμένοι» με τις εργασιακές τους υποχρεώσεις και δεν υφίστανται πίεση για οποιονδήποτε άλλον λόγο. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει
να έχουν αρκετό χρόνο ώστε να αφομοιώσουν τις εργασιακές του εμπειρίες ή τις εργασιακές τους δραστηριότητες, όπως αυτές έλαβαν χώρα στη διάρκεια του εκπαιδευτικού
προγράμματος.
Ενσωμάτωση των βασικών δεξιοτήτων στις πραγματικές εργασιακές συνθήκες
Οι βασικές δεξιότητες είναι απαραίτητες και συνεχώς βελτιώνονται σε όλα τα εργασιακά
περιβάλλοντα, τα οποία χρησιμοποιούν και προωθούν οποιοδήποτε είδος πληροφορίας.
Οι επαγγελματίες σε κάθε εργασιακό χώρο καθημερινά «σχεδιάζουν μια έρευνα, εγκαθιστούν και εφαρμόζουν νέες πληροφορίες στο εργασιακό πλαίσιο» (Forster, 2018, σελ.23). Συνεπώς, ο αλφαβητισμός (εγγραμματισμός, γνώση γραφής και ανάγνωσης) των εργαζομένων είναι πολύ σημαντικός σε γενικές γραμμές για τον εργοδότη τους.
Οι Ivancic και Gnidovec (2006) υποστήριξαν ότι ο εργασιακός χώρος είναι ένα από τα
πιο σημαντικά περιβάλλοντα όσον αφορά την εξέλιξη του αλφαβητισμού μέσα από την
πρακτική των βασικών δεξιοτήτων. Ο αλφαβητισμός δεν είναι μόνο οι δεξιότητες της
ανάγνωσης, της γραφής και της αριθμητικής αλλά επίσης και της διαχείρισης της πληρο180
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φορίας, της λήψης αποφάσεων, της επικοινωνίας, της λύσης προβλημάτων και της ικανότητας μάθησης (Ivancic, 2004). Ανάμεσα στους παράγοντες που έχουν τη μεγαλύτερη
επιρροή στον αλφαβητισμό είναι η ηλικία, η επαγγελματική κατάσταση, η θέση εργασίας
και η τυπική εκπαίδευση (Ivancic και Gnidovec 2006). Οι άνθρωποι με υψηλό επίπεδο
σπουδών και απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις φθάνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες στα τεστ γραμματισμού (Ivancic και Gnidovec 2006). Αυτοί οι άνθρωποι έχουν να
αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες εργασιακές προκλήσεις και επιπλέον αναπτύσσουν τις
δεξιότητές τους με το να βρίσκουν λύσεις. Έτσι, το κενό που προκαλείται από τον αναλφαβητισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους σε πιο απαιτητικές θέσεις και σε αυτούς σε λιγότερο απαιτητικές μόνο αυξάνεται (και ενισχύει τη διαστρωμάτωση γραμματισμού της
τυπικής εκπαίδευσης).
Η έρευνα PIAAC (2013, 2016) επιβεβαίωσε ότι όσο πιο υψηλή είναι η ικανότητα γραφής,
ανάγνωσης και αριθμητικής, τόσο πιο θετική είναι η επίδραση στην απόδοση και στους
μισθούς του εργατικού δυναμικού σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι μισθοί επηρεάζονται
πιο πολύ από την εξειδίκευση στις δεξιότητες πληροφορίας-προώθησης παρά από την
εργασία. Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και οικονομίες, οι ενήλικες με υψηλή ικανότητα γραμματισμού, αριθμητικής και επίλυσης προβλημάτων σε τεχνολογικά ανεπτυγμένα περιβάλλοντα είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και να προσληφθούν παρά να μείνουν άνεργοι, σε αντίθεση με τους ενήλικες με χαμηλότερα επίπεδα
ικανότητας, κατά μέσο όρο.
Εγκαθιδρυμένη μάθηση και χρήση αυθεντικού μαθησιακού υλικού
Στα προηγούμενα κεφάλαια η προσέγγιση της εγκαθιδρυμένης μάθησης αναπτύχθηκε
και δόθηκε έμφαση στον τρόπο που οι πραγματικές εργασιακές καταστάσεις παρουσιάζονται σαν ευκαιρίες μαθησιακής προσέγγισης (Ενότητα 1). Οι περιπτώσεις πρακτικής
άσκησης που ταυτίζονται με ένα συγκεκριμένο περιβάλλον είναι το σημείο εκκίνησης και
αναφοράς για τη μάθηση (Ενότητα 4). Έγινε επίσης κατανοητό ότι το πραγματικό μαθησιακό περιβάλλον προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε πραγματικά προβλήματα και
αυθεντικές καταστάσεις. Ωστόσο, παρά τις σκληρές δηλώσεις των εκπαιδευτών/τριών
που αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και τις απαιτήσεις του εκάστοτε εργασιακού χώρου, οι εκπαιδευτές/τριες δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι η μάθηση έχει
τρεις διαστάσεις, οι οποίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο (Appleby και Barton,2008):
α. Είναι γνωστική ή διανοητική διαδικασία και περιλαμβάνει σκέψη
β. Είναι συναισθηματική διαδικασία και περιλαμβάνει συναίσθημα και
γ. Είναι μια κοινωνική διαδικασία και περιλαμβάνει πράξη
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Η μάθηση περιλαμβάνει και τις τρεις διαστάσεις, καθώς οι άνθρωποι είναι μέρος της κοινωνίας, όπου σκέφτονται, νιώθουν και ανταποκρίνονται ως άτομα και ως μέρος ομάδων.
Η παιδαγωγική μέθοδος της εγκαθιδρυτικής μάθησης έχει πέντε αρχές, οι οποίες είναι
εύκολα εφαρμοστέες στις μαθησιακές καταστάσεις του εργασιακού χώρου: να διερευνάτε
τις καθημερινές πρακτικές, να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τις ζωές των εκπαιδευόμενων,
να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή στο μάθημα μέσω χρήσης αυθεντικού εργασιακού υλικού,
να παρέχετε μάθηση σε ασφαλή και υποστηρικτικά περιβάλλοντα, να επεκτείνετε τη μάθηση σε άλλες εννοιολογικές μορφές περιλαμβάνοντας προφορικούς, οπτικούς, μεμονωμένους και ομαδικούς τρόπους επικοινωνίας (Appleby και Barton,2008).
Η προσέγγιση της εγκαθιδρυμμένης μάθησης στην κατάρτιση ΒΔΓΕ επιβάλλει τη χρήση
της πραγματικής εργασίας σε σχέση με τις αυθεντικές πηγές μάθησης. Κατά κανόνα, οι
καθηγητές/τριες πρέπει πάντα να ενθαρρύνουν τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να εισάγουν
υποστηρικτικό υλικό από το δικό τους εργασιακό περιβάλλον όπως κείμενα, τύπους, υπολογιστικά φύλλα και καθήκοντα που θέλουν αντιμετωπίσουν. Το υποστηρικτικό αυτό
υλικό μπορεί να περιλαμβάνει μία γκάμα μαθησιακών προτιμήσεων, όπως οπτικές (φωτογραφίες, σκεπτικό χαρτογράφησης μυαλού, βίντεο), κιναισθητικές (συγκεκριμένο υποστηρικτικό υλικό, role-playing) και οπτικοακουστικές (βίντεο, ηχεία, συζήτηση) προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να φροντίζουν τα ακόλουθα όταν συλλέγουν υποστηρικτικό υλικό: το υλικό να αντανακλά τον εκπαιδευόμενο/η, να είναι σχετικό με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων αλλά και τις εργασιακές απαιτήσεις, να είναι κατάλληλο για την ηλικία και το επίπεδο δεξιοτήτων, να προάγει
σεβασμό για την ποικιλομορφία αλλά και τη διαφορετικότητα, να προάγει την αυτοδιάθεση, να χρησιμοποιεί μια ποικιλία από μαθησιακά μέσα και να είναι σωστά αναπαραγόμενο.

Η μάθηση στο πλαίσιο των κοινωνικών ομάδων
Οι καθημερινές μας δραστηριότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα έχουν μεγαλύτερη επίδραση επάνω μας από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, καθώς συνεχώς μαθαίνουμε μέσα από
αυτές. Οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες και τα περιβάλλοντα είναι γεμάτα
από άλλους ανθρώπους, οι οποίοι εκ των πραγμάτων επίσης επηρεάζουν τη μάθησή μας
και εμάς. Η Lave (2009, σελ. 201) έγραψε ότι οι άνθρωποι σε αυτές τις (μαθησιακές)
δραστηριότητες είναι επιδέξιοι στο να «βοηθιούνται μεταξύ τους για να μετέχουν στους
τρόπους που αλλάζουν σε έναν κόσμο που αλλάζει» και συνήθως χρησιμοποιούν αυτές
τις δεξιότητες. Αυτό σημαίνει ότι αλληλοστηριζόμαστε στη μάθηση και στην προσωπική
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ανέλιξη. Οι Berg και Chyung(2008) ανακάλυψαν μέσα από έρευνα ότι οι σχέσεις με συναδέλφους είναι ο πέμπτος σημαντικότερος συντελεστής που επηρεάζει την άτυπη μάθηση στον χώρο εργασίας (προηγούνται η επαγγελματική ικανότητα, η προσωπικότητα,
η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα τρέχοντα ενδιαφέροντα). Οι άνθρωποι στις κοινωνικές ομάδες διαμορφώνουν τη μάθησή μας και εμείς πρέπει να το
έχουμε αυτό στο μυαλό μας όταν συλλογιζόμαστε για τη δική μας μάθηση ή σχεδιάζουμε
τις μαθησιακές εμπειρίες άλλων.
Ο Wenger υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες σε κοινωνικές ομάδες δεν επηρεάζουν μόνο
τις μαθησιακές μας στρατηγικές και το περιεχόμενο, αλλά και την προσωπική μας ταυτότητα (το ποιοι πραγματικά είμαστε). Οι κοινωνικές ομάδες μας δίνουν την αίσθηση ότι
ανήκουμε κάπου και έτσι επιδρούν στον τρόπο που ερμηνεύουμε τα γεγονότα και τις
εμπειρίες μας. Ο Wenger (2010) συμβουλεύει την ελαχιστοποίηση των κανονισμών στις
κοινωνικές ομάδες, καθώς μπορεί να αποθαρρύνουν την καινοτομική δράση της ομάδας,
η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της πρακτικής. Οι οργανισμοί πρέπει να
βεβαιώνονται ότι το περιβάλλον τους είναι αυτό που ενισχύει την ευημερία της κοινότητας (Wenger 2010). Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Illeris (2003, σελ. 169) δηλώνει ότι «φαίνεται
ότι η συσχετισμένη μάθηση απλά συμβαίνει μόνο όταν ένα άτομο αποτελεί μέρος μιας
κοινότητας πρακτικής εξάσκησης».

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Με βάση τις εμπειρίες σας, νομίζετε ότι η λίστα με τους συντελεστές επιτυχίας θα μπορούσε να συμπληρωθεί, να επεκταθεί;
Με ποιον τρόπο πετυχαίνετε την γνωστική ανταλλαγή με τους εκπαιδευόμενούς σας; Νομίζετε ότι αυτή η τεχνική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στις καταρτίσεις ΒΔΓΕ;
Γιατί είναι σημαντικό για εσάς η συνέχιση της εκπαίδευσης και μετά την
ολοκλήρωση της κατάρτισης ΒΔΓΕ; Τι χρειάζεται να κάνετε για να το επιτύχετε αυτό;
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5.3. Πώς προσεγγίζεται η μάθηση στον εργασιακό χώρο και πώς
εξασφαλίζεται η μεταφορά της γνώσης;
5.3.1. Πώς εξασφαλίζεται η μεταφορά γνώσης
Μεταφορά γνώσης – Περί τίνος πρόκειται;
Εν συντομία, η μεταφορά της γνώσης αφορά στην μεταφορά των ήδη διδαγμένων και
αποκτημένων δεξιοτήτων σε άλλες, παρόμοιες καταστάσεις. Αναπόφευκτα δομημένη σε
μια κατάρτιση ΒΔΓΕ είναι η μεταφορά της μάθησης, μια και είναι αναμενόμενο ότι οι
εργαζόμενοι/ες καθίστανται ικανοί να διεκπεραιώσουν καταστάσεις που νωρίτερα ήταν
απλά προκλήσεις για αυτούς/ές. Έτσι, αλλάζουν την καθημερινή πρακτική με τον επιθυμητό τρόπο στον εργασιακό χώρο και συμπεριλαμβάνουν ό,τι χρειάζεται για να γίνει
πράξη. Ο/η εκπαιδευτής/τρια διευκολύνει τη διαδικασία με το να προσδιορίζει τα καθήκοντα επίτευξης της μετάδοσης με τον/την εκπαιδευόμενο/η και εμπλέκοντας και όσους
άλλους είναι απαραίτητοι για αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υποχρέωση των
συμμετεχόντων να εγκαταστήσουν τις καθημερινές οδηγίες εργασίας τους σε ένα σύστημα πληροφορικής της επιχείρησης. Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδεύονται σε αυτό
το σύστημα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Το καθήκον που πρέπει να μεταφέρει στην
εργασία του ο/η εκπαιδευόμενος/η είναι να πραγματοποιήσει αυτά που έμαθε και στη
δουλειά του/της, με χρόνο και στήριξη στη διάθεσή του/της, και να δει εάν αυτά που
έμαθε είναι πια μέρος των καθημερινών του/της δραστηριοτήτων χωρίς ανασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων και των αντιδράσεων των συναδέλφων ή των ανωτέρων ή την ύπαρξη προγενέστερων εναλλακτικών λύσεων. Όταν η μάθηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η
μετάδοση της μάθησης έρχεται αβίαστα. Έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει, διά μέσου των
καθηκόντων μετάδοσης, ότι η μάθηση εφαρμόζεται επιτυχώς στον εργασιακό χώρο. Ό,τι
αποτελούσε μια πρόκληση για αυτούς/ές γίνεται μέρος των καθημερινών εργασιών τους,
οι οποίες πια εκπληρώνονται επιτυχώς και με ευκολία (επίδραση).
Ωστόσο, ο όρος «μετάδοση» στην πραγματικότητα δεν είναι επαρκής για το μαθησιακό
περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται, επειδή δεν υπάρχει απλή «μετάδοση» της γνώσης
από το μαθησιακό πεδίο στο λειτουργικό. Αντίθετα, είναι ένα πλαίσιο μετατροπής της
γνώσης, εφόσον μοιράζεται στα δύο πεδία, το μαθησιακό και τονλειτουργικό, βασιζόμενο
συγχρόνως και στο πλαίσιο αναφοράς. Μιλάμε λοιπόν για μετάδοση γνώσης, όταν οι
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μετατροπές στον λειτουργικό τομέα διευκολύνονται από τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις
(βλέπε Gessler 2012).
Διασφάλιση της μεταφοράς της γνώσης – η πρόκληση
Υπάρχουν αρκετές στρατηγικές για να διασφαλιστεί η μετάδοση της γνώσης, αλλά υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωσης. Ωστόσο, οι πρακτικές δείχνουν ότι υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν στις επιχειρήσεις. Η μεταφορά της γνώσης μπορεί να
λειτουργήσει καλά μόνο αν το σύστημα «επιχείρηση» γνωρίζει και εξασκεί μια λογική
ανατροφοδότησης των πληροφοριών, αποδέχεται την αλλαγή συμπεριφοράς, ενθαρρύνει ή τουλάχιστον διευκολύνει την μετατροπή των παλαιών προτύπων των ρόλων και
δημιουργεί χώρο ή ευκαιρίες για τη συμπεριφορική αλλαγή των εργαζομένων. Μια τέτοια
λογική ανατροφοδότησης δεν είναι πάντα ανεπτυγμένη σε πολλές επιχειρήσεις και δεν
μπορεί να αναπτυχθεί παντού. Ωστόσο, αξίζει να αποδεχθεί κανείς την πρόκληση και
συστηματικά να οργανώσει τη διασφάλιση της μεταφοράς της γνώσης.
Η προετοιμασία της μεταφοράς της γνώσης, η βοήθεια στους/στις εκπαιδευόμενους /ες
και στους σπόνσορες του προγράμματος να συλλογιστούν συστηματικά πώς οι συμμετέχοντες/ες στο πρόγραμμα μπορούν να εφαρμόσουν ό,τι έχουν μάθει στη δουλειά τους ή
στην προσωπική τους ζωή, είναι ένα παραμελημένο μέρος του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος. Υποτίθεται, και σε μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης ενηλίκων
ισχύει, ότι η εφαρμογή των όσων έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας μπορούν με κάποιο τρόπο να γίνουν και ότι οι προτεινόμενες αλλαγές του
προγράμματος δεν είναι ευθύνη του υπεύθυνου για το διδακτικό κομμάτι (Caffarella και
Radcliff Daffron, 2013).
Χωρίς αποτελεσματική μετάδοση μάθησης, όλη η προσπάθεια που αφιερώνεται στη μάθηση είναι ανούσια. Η εσωτερίκευση της κεκτημένης γνώσης και στη συνέχεια η εφαρμογή της σε διαφορετικές καταστάσεις στην πράξη, για να βελτιωθούν οι υπάρχουσες
πρακτικές ή να αναπτυχθούν νέες, είναι ζωτικής σημασίας στη μαθησιακή διαδικασία στον
εργασιακό χώρο. Συνεπώς, ο εκπαιδευόμενος και/ή ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για επιτυχή χρήση της νεοαποκτηθείσας γνώσης στην πράξη. Ο Rothwell (2002) στο μοντέλο του για τη μαθησιακή διαδικασία στο χώρο εργασίας, προτείνει να γίνεται ως εξής με τα ακόλουθα τρία
βασικά βήματα: μετατροπή πληροφοριών, εφαρμογή της γνώσης και αναστοχασμό της
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μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι/ες της κατάρτισης ΒΔΓΕ πρέπει να ακολουθούν τα επόμενα
βήματα:

ΕΙΚΟΝΑ 15: Βασικά βήματα στη μαθησιακή διαδικασία στον εργασιακό χώρο

Στο βήμα μετατροπής πληροφοριών, ο εκπαιδευόμενος/η αναπτύσσει μια ολιστική κατανόηση του διδαχθέντος υλικού και σκέφτεται τα πιθανά οφέλη και εφαρμογές (π.χ. προσδιορίζοντας τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή, βγάζοντας νέα συμπεράσματα
από παλαιότερες εμπειρίες, δημιουργώντας μια παρουσίαση ή μια εργασία για να εκθέσει
τα νέα του ευρήματα στους συναδέλφους του). Το επόμενο βήμα, εφαρμόζοντας τη
γνώση, είναι για εμπέδωση των ήδη γνωστών πληροφοριών, μέσα από πρακτική εξάσκηση, για να διατηρείται στο μυαλό του εκπαιδευόμενου/ης μακροπρόθεσμα. Η δοκιμή
της νεοαποκτηθείσας γνώσης σε μια συγκεκριμένη περίπτωση επίσης παρέχει στον εκπαιδευόμενο/η ανατροφοδότηση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής
και πιθανές αναπροσαρμογές (π.χ. ανάλυση της πιθανής διαφοράς ανάμεσα στα διδαχθέ186
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ντα και στα πρακτέα, καθοδήγηση συναδέλφων με βάση τη νεοαποκτηθείσα γνώση, αποτροπή της αναποτελεσματικής ροής εργασίας ή βελτίωση της τρέχουσας πρακτικής).
Η εφαρμογή της γνώσης συχνά ακολουθείται (θα μπορούσε και να προηγείται ή και να
μην υπάρχει καθόλου) από επαναπροσδιορισμό της μαθησιακής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της. Ο/Η εκπαιδευόμενος/η σκέφτεται συγκεκριμένους τομείς στους οποίους μπορεί να ανατρέξει για ανατροφοδότηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, να συλλογιστεί πιθανές εφαρμογές της σκέψης του σε άλλες καταστάσεις και /ή να ψάξει για
επιπλέον περιθώριο βελτίωσης της παρούσας κατάστασης. Αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της ίδιας της δουλειάς του ή ανατροφοδότηση
για αυτή μέσω των συναδέλφων του, ανακαλύπτοντας νέες λύσεις για τις τρέχουσες
εργασιακές προκλήσεις, αξιολογώντας τον συνδυασμό των μαθησιακών προσδοκιών και
των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Rothwell, 2002).
Οι εκπαιδευτές/τριες μπορεί να έχουν ή και να μην έχουν τον έλεγχο πολλών συντελεστών που ενισχύουν ή παρεμποδίζουν την μεταφορά της γνώσης (για παράδειγμα, το
περιβάλλον και την εμπειρία των εκπαιδευόμενων, το περιεχόμενο, τα οργανωτικά και
την κοινότητα). Οι εκπαιδευτές μπορεί να έχουν μεγάλη επιρροή στον σχεδιασμό και την
εκτέλεση του προγράμματος, οπότε είναι σημαντικό οι σχεδιαστές του προγράμματος να
θεωρούν τη μεταφορά της γνώσης ως ενσωματωμένο μέρος των ευθυνών τους. Στην
προετοιμασία της μεταφροά της γνώσης κατά τη φάση του σχεδιαμού, οι διδάσκαλοι
πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ακόλουθα καθήκοντα: να αποφασίσουν πότε πρέπει να
χρησιμοποιηθεί η μετάδοση των μαθησιακών στρατηγικών, να ορίσουν τους καθοριστικούς παράγοντες που χρειάζονται ως κομμάτι της μαθησιακής μετάδοσης (εκπαιδευόμενους/ες, εκπαιδευτές, επιβλέποντες), και να αποφασίσουν όσον αφορά τις στρατηγικές
μετάδοσης που θα είναι χρησιμότερες στους/στις συμμετέχοντες/ουσες προς εφαρμογή
των διδαχθέντων. Για παράδειγμα, σχέδια μαθήματος εξατομικευμένης μάθησης, παροχή
καθοδηγητών, μεντόρων και coaches, να συμπεριλάβουν και άλλους ανθρώπους κατά
τη διεξαγωγή των μαθημάτων, να χρησιμοποιήσουν πρακτικές ασκήσεις και προσομοιώσεις, να χρησιμοποιήσουν αυτοαξιολόγηση για όσα έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι, να
αναθέσουν εργασίες οι οποίες να χρειάζεται να ολοκληρωθούν μετά το τέλος του μαθήματος, να προμηθεύσουν και να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικά βοηθήματα και άλλο υποστηρικτικά υλικό, μοντέλα δεξιοτήτων και συμπεριφορών αναγκαία για τη μετάδοση
της μάθησης.
Ίσως είναι χρήσιμο να κάνουν μεταφορά του δικτύου μάθησης για να σχεδιάσουν και να
εκτελέσουν τη μετάδοση της μάθησης (βλέπε επίσης Caffarella, 2013):
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Τα τρία βήματα
της μεταφοράς
της γνώσης

Σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικών για την
ενίσχυση της μεταφοράς της γνώσης
Εργαζόμενοι/ες/
Εκπαιδευόμενοι/ες

Εκπαιδευτές/τριες

Εργαζόμενοι/ες/
Εκπαιδευόμενοι/ες

Μετατροπή
πληροφοριών
(υλικό, νέα
συμπεράσματα, νέα
ευρήματα)

Εξατομικευμένα
σχέδια μάθησης

Μετατροπή
πληροφοριών
(υλικό, νέα
συμπεράσματα, νέα
ευρήματα)

Εξατομικευμένα
σχέδια μάθησης

Εφαρμογή της
γνώσης (εμπέδωση
μέσω της πρακτικής)

Μαθησιακό
ημερολόγιο

Εφαρμογή της
γνώσης (εμπέδωση
μέσω της πρακτικής)

Μαθησιακό
ημερολόγιο

Επαναπροσδιορισμός
της μαθησιακής
διαδικασίας και
αποτελέσματα
(ανασκόπηση, νέες
λύσεις, συνδυασμός
προσδοκιών και
αποτελεσμάτων)

Χρήση της

Επαναπροσδιορισμός
της μαθησιακής
διαδικασίας και
αποτελέσματα
(ανασκόπηση, νέες
λύσεις, συνδυασμός
προσδοκιών και
αποτελεσμάτων)

Χρήση της

αυτοαξιολόγησης
για τα διδαχθέντα
Ανασκόπηση των
αποτελεσμάτων της
προσωπικής
εργασίας

αυτοαξιολόγησης για
τα διδαχθέντα
Ανασκόπηση των
αποτελεσμάτων της
προσωπικής εργασίας

Πίνακας: Μεταφορά του δικτύου μάθησης

Διαμορφώνοντας τη μεταφορά της μάθησης – στρατηγικές και τρόποι
Σε μερικές χώρες, υπάρχει ήδη πλούσιο υλικό σε εκπαιδευτικά προγράμματα εργασιακού
περιεχομένου, τα οποία ακολουθούν διαδικασίες και στρατηγικές με σκοπό τη βοήθεια
των εκπαιδευόμενων να εφαρμόσουν ό,τι έχουν μάθει κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
ΒΔΓΕ. Επιλεγμένα παραδείγματα αυτών των προσεγγίσεων αναφέρονται παρακάτω.
•

Συμπληρωματικά στην κατάρτιση

Όπως ήδη διευκρινίστηκε, σε μια κατάρτιση ΒΔΓΕ, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
εκπαιδευόμενων πρέπει να προβάλλονται από την αρχή και σε όλη τη διάρκεια της κατάρτισης. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ορατό το τι πρέπει να διδαχθεί και να εφαρμοστεί
στη συνέχεια, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στον εργασιακό χώρο. Για να διασαφηνιστεί
στους/στις συμμετέχοντες/ουσες ότι μπορούν να διαμορφώσουν οι ίδιοι/ες την περαιτέρω μόρφωσή τους με τα ατομικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, τους/τις δίνεται
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ένα πλαίσιο προσανατολισμού κατά την παρουσίαση του περιεχομένου του προγράμματος (βλέπε εικόνα 16). Στο σημείο προσφέρεται ένα πλασίο για επιπλέον θέματα. Το
πρόγραμμα παρουσιάζεται ως μια μαθησιακή προσφορά προς ανάπτυξη και όχι σαν ένα
ανελαστικό πρόγραμμα σπουδών.
.

Εικόνα 16: Πιθανοί τομείς και θέματα

Υπάρχει ένα προτεινόμενο δομικό στοιχείο, στην κατάρτιση ΒΔΓΕ, που θα μπορούσε να
ονομάζεται «Νέα» και στο οποίο διαρκώς συλλέγονται ενδιαφέροντα θέματα και πραγματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχονες/ουσες στην καθημερινότητά
τους, είτε στο πλαίσιο της εργασίας τους, είτε της προσωπικής και οικογενειακής τους
ζωής.. Το στοιχείο αυτό ενημερώνεται τελετουργικά στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής συνάντησης. Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να ενημερώονται για ευαίσθητα
θέματα και για καταστάσεις όπου δεν γνωρίζουν πως πρέπει να συμπεριφερθούν ή τι
πρέπει να οργανώσουν και πως και που να αναζητήσουν λύσεις.
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Παράδειγμα: Τα ακόλουθα πραγματικά θέματα έχουν ήδη προταθεί από πραγματικούς/ες
συμμετέχοντες/ουσες και έχουν συμπεριληφθείστα «Νέα»:
-

Πώς επικοινωνώ γραπτώς με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματός μου;

-

Με ποιες εκφράσεις μπορούμε να απευθυνθούμε κατάλληλα και παρηγορούμε
πενθούντες συγγενείς;

-

Πώς μπορώ να κάνω μια αναφορά ενός ατυχήματος;

-

Τι σημαίνουν οι φράσεις «επίδομα παιδιού» και «εφάπαξ πληρωμή» και ποιος
τα παίρνει;

-

Πότε χρησιμοποιώ σωστά γεωγραφικούς όρους ώστε να συνεννοηθώ;

-

Θα ήθελα να βρω μια δεύτερη δουλειά. Πρέπει όμως να πάρω έγκριση από τον
εργοδότη μου. Πώς μπορώ να διαμορφώσω την αίτησή μου;

-

Τι πρέπει να καταλάβω από την έκφραση φοροαπαλλαγές;

-

Είμαι άρρωστος (έχω γρίπη). Πώς μπορώ να εξηγήσω στον γιατρό τι συμπτώματα έχω;

-

Μπορώ να παραγγείλω ένα βιβλίο στο βιβλιοπωλείο, να του ρίξω μια ματιά και
μετά να αποφασίσω αν θέλω να το αγοράσω; Ή πρέπει πάντα να το αγοράζω;
Πώς μπορώ να το ζητήσω;

Η περιπτωσιολογία μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της ζωής.
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
Όταν το διδακτικό στοιχείο της μετάδοσης της γνώσης συμπεριλαμβάνεται ως μέρος της
κατάρτισης ΒΔΓΕ, μπορεί να περιλαμβάνεται αναδρομικά ανά εβδομάδα ή δεκαπενθήμερο. Με αυτόν τον τρόπο λογίζονται και οι εργασιακές περιπτώσεις που αποτελούν συγκεκριμένη ύλη στην μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευόμενοι/ες έτσι μπορούν να σιγουρευτούν για το αποτέλεσμα και την επιτυχία κατανόησης συγκεκριμένων θεμάτων
που τους απασχολούν και να τα τεκμηριώσουν σε ένα συλλογικό βιβλίο του εκπαιδευτικού προγράμματος ή σε μεμονωμένα μαθησιακά ημερολόγια.
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Παράδειγμα: Ερωτήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις στη δουλειά, θα
μπορούσαν να είναι:
-

Τι έχω προσπαθήσει από αυτά που έμαθα;

-

Τι έκανα καλά, πότε/ πού /πώς;

-

Πού χρειάζεται να γίνω πιο προσεκτικός/ή καλύτερος/η;

-

Πόσο ικανοποιημένος/η είμαι με τον εαυτό μου;

-

Μου κόστισε πολύ σε θάρρος/κουράγιο;

-

Ποιος/α παρατήρησε ότι έδρασα με διαφορετικό τρόπο;

-

Πώς αντέδρασαν οι άλλοι/ες – συνάδελφοι/ισσες, προΪστάμενος/η;

Οργανώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Το μάθησιακό συμβόλαιο είναι ένα παράδειγμα δέσμευσης ανάμεσα στους τρεις βασικούς
συντελεστές που είναι υπεύθυνοι για τη μαθησιακή επιτυχία του εγχειρήματος: εργαζόμενους/ες, εκπαιδευτή/τρια, προϊστάμενους/ες. Το γραπτό ή προφορικό συμφωνημένο
μαθησιακό συμβόλαιο δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Ωστόσο, είναι μια κοινή
συμφωνία που αναδεικνύει της τριμερή συνυπευθυνότητα και διασαφηνίζει σημαντικούς
όρους της εκπαίδευσης όπως: αρχική και τελική προσφορά περαιτέρω μόρφωσης, μαθησιακούς χρόνους, μαθησιακές λεπτομέρειες, αντικείμενο, στόχους, χρηματοδότηση. Επιπλέον, διασαφηνίζονται οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της μετάδοσης της γνώσης,
όπως τεκμηρίωση αποτελεσμάτων μαθησιακής μετάδοσης, συμφωνία διεξαγωγής διερυνητικής ή ανατροφοδοτικής συζήτησης ανάμεσα στα τρια συνυπεύθυνα μέρη.
Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος
Ως αποτέλεσμα των ανατροφοδοτικών συζητήσεων ανάμεσα στους επιβλέποντες και
στους/στις εργαζόμενους/ες, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν μορφές εμπλουτισμού της
δουλειάς, ένα γεγονός το οποίο μπορεί να ενέχει καινούριες απαιτήσεις για τους/τις εργαζόμενους/ες ή να δέχεται επισήμως την εναλλαγή καθηκόντων. Στην πράξη, ωστόσο,
φαίνεται ότι πρέπει να γίνεται διαχείριση των ανωτέρω με φροντίδα, ώστε να μην προκαλείται χωρίς λόγο ταραχή ανάμεσα στους/στις εργαζομένους/ες και να απαιτείται συμβουλευτική παρέμβαση.
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Νέες μορφές συμμετοχής των εργαζομένων
Η συμμετοχή των εργαζομένων σε τομεακές συζητήσεις, στην ανάπτυξη των ποιοτικών
συστημάτων διαχείρισης κτλ. μπορεί να συντελέσει στη διασφάλιση της μετάδοσης της
γνώσης, εφόσον οι τομείς της εφαρμογής εισάγονται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
Αποτελέσματα - Σύλληψη της υποκειμενικής προοπτικής
Είναι επίσης πολύ σημαντικό να είμαστε σίγουροι τι αποτελέσματα μαθησιακής μεταφοράς εμφανίζονται αμέσως μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί
ή οι εργοδότες μπορούν επίσης να επιθυμούν να συλλάβουν το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Ο/η εκπαιδευτής/τρια χρειάζεται να ολοκληρώσει αυτό το
έργο με έναν έγκυρο και συνεπή τρόπο.
Παράδειγμα: Υπάρχει μια περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι/ες ερωτήθηκαν μετά
από 10 μήνες της κατάρτισης ΒΔΓΕ στον τομέα της γηριατρικής φροντίδας «Πώς γνωρίζετε ότι έχετε μάθει κάτι;». Οι απαντήσεις ήταν οι εξής:
-

Διαβάζω περισσότερο.

-

Γράφω πιο συχνά, συμπεριλαμβανομένης και της ώρας που βρίσκομαι στη δουλειά.

-

Οι λέξεις είναι συχνά σωστές, όχι όπως πριν.

-

Ρωτώ πιο συχνά τους/τις συναδέλφους μου αν κάτι είναι σωστό. Έχω περισσότερο θάρρος.

-

Ανατροφοδοτούμαι από τους/τις συναδέλφους μου και την οικογένειά μου ότι
έχω βελτιωθεί.

-

Όταν γράφω μια λέξη, αν κάτι είναι λάθος και μετά το κοιτώ στο λεξικό. Έχω
καλύτερη αίσθηση της γλώσσας.

-

Όταν κάνω πρακτικές εργασίες όπως ενημέρωση εγγράφων, παρατηρώ ότι
τώρα γνωρίζω λέξεις και γράφω σωστά, κάτι που δεν το έκανα πριν.

-

Είμαι πιο ανοιχτός/ή προς τους/τις συναδέλφους μου, για παράδειγμα μιλάω
μαζί τους.

-

Μπορώ τώρα να συνεισφέρω σε διορθώσεις ή επεξηγήσεις. Πριν δεν είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Τώρα επικοινωνώ κατανοητά. Μπορώ να προβάλλω και αντίλογο.
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-

Καταλαβαίνω πια τις ανησυχές των συγκατοίκων μου καλύτερα και έχω λιγότερη ανάγκη να ρωτάω.

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Ποια βήματα μάθησης, στον εργασιακό χώρο, είναι νέα για εσένα ή
δεν τα έχεις αναπτύξει συστηματικά;
Ποια από αυτά τα βήματα, έχοντας υπόψη τις εμπειρίες σου με εκπαιδευόμενους/ες, είναι τα πιο ενδιαφέροντα για να εφαρμόσεις με
τους/τις εκπαιδευόμενους/ες; Γιατί;

5.3.2. Εξειδικευμένες διδακτικές και μεθοδολογικές συμβουλές για την κατάρτιση στις ΒΔΓΕ και καλές πρακτικές.
Αυτή η υποενότητα περιέχει πολύτιμες εμπειρίες από την υλοποίηση καταρτίσεων ΒΔΓΕ.
Επιπλέον περιγράφονται περιπτώσεις όπου εμπειρογνώμονες ολοκλήρωσαν φάσεις μιας
κατάρτισης κατά το οποίο η επικέντρωση της μαθησιακής προσέγγισης ήταν οι βασικές
δεξιότητες στον χώρο εργασίας.
H διδακτική απλοποίηση: τι σημαίνει;
Η διδακτική απλοποίηση είναι η τροποποίηση σύνθετων ή δύσκολων θεμάτων σε κατανοητό και διαχειρίσιμο περιεχόμενο για τους εκπαιδευόμενους/ες. Λαμβάνει χώρα όταν
γίνεται επιλογή από έναν όγκο μαθησιακού περιεχομένου ή όταν ένα πολύπλοκο ή δύσκολο θέμα απλοποιείται. Η διδακτική απλοποίηση γίνεται ποιοτικά και ποσοτικά. Με τον
όρο ποσοτική απλοποίηση εννοούμε τη μείωση της ποσότητας της ύλης που πρόκειται
να παραδοθεί. Ό,τι γνωρίζω ως δάσκαλος/α για το θέμα δεν είναι απαραίτητα σημαντικό
για τον/την εκπαιδευόμενο/η, αλλά ό,τι πρέπει ή οφείλει να μάθει ο εκπαιδευόμενος πρέπει να διδαχθεί. Η ποιοτική απλοποίηση είναι η απλοποίηση της διδακτικής ύλης. Στην
ποιοτική απλοποίηση το προσαρμοσμένο υλικό απευθύνεται στις αντίστοιχες μαθησιακές
απαιτήσεις (επάρκεια, γνώση, δεξιότητες και ικανότητες) των συμμετεχόντων.
Διδακτική απλοποίηση: Πώς λειτουργεί;
Μια βασική προϋπόθεση είναι η ικανότητα του/της εκπαιδευτή/τριας να μπει στη θέση
των εκπαιδευομένων. Η συνήθης περίπτωση είναι ότι ο/η ειδικός/ή «εργαζόμενος/η» και
ο/η ειδικός/ή «εκπαιδευτής/τρια» συναντώνται. Αμφότεροι φέρνουν μαζί τους ικανότη193
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τες αναφορικά με τη μάθηση για βελτίωση στον εργασιακό χώρο. Η διδακτική απλοποίηση σε αυτή την περίπτωση σημαίνει να επιλέγεις από την πολυπλοκότητα του εργασιακού χώρου μια μαθησιακή κατάσταση και να ξεκινάς με αυτή.
Ακόμα και όταν αναφέρεται σε νέες βασικές δεξιότητες, π.χ. ένας/μία εργαζόμενος/η
δεν γνωρίζει τίποτα από ψηφιακές δεξιότητες, αλλά πρέπει να μπορεί να ασχοληθεί στο
μέλλον, η διδακτική απλοποίηση παίζει ένα ρόλο. Ασχολείται με τη μέθοδο της απλοποίησης, μειώνοντας την πολύπλοκη πραγματικότητα. Η διδακτική απλοποίηση οδηγεί περίπλοκα γεγονότα στα βασικά στοιχεία τους, προκειμένου να καταστούν κατανοητά και
αντιληπτά για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.






ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Απλή παρουσίαση
Μικρές, σύντομες προτάσεις
Απλές και μικρές λέξεις
Εξήγηση τεχνικών όρων
Συγκεκριμένα και σαφή

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ






ΤΥΠΙΚΟ - ΤΑΞΗ





Δομημένα
Δεμένα το ένα με το άλλο
Σαφή
Τα βασικά ξεχωρίζουν από τα μη
ενδιαφέροντα
ΣΥΝΤΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
 Μικρά και χαριτωμένα
 Περιορισμένα στα εντελώς
απαραίτητα
 Επικεντρωμένα στο στόχο
μάθησης
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ





Συναρπαστικά και ενδιαφέροντα
Διαφοροποιημένα
Προσωπικά
Παραδείγματα, ιστορίες,
ανέκδοτα, αναλογίες, μεταφορές,
παράξενα περιστατικά










Πολύπλοκη παρουσίαση
Μακροσκελείς, μπερδεμένες
προτάσεις
Μη δόκιμες, σύνθετες λέξεις
Όροι που δεν εξηγούνται
Αόριστα και χωρίς φαντασία
ΑΤΥΠΟ - ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΟ
Μη δομημένα
Μπερδεμένα και ασύνδετα
Ασαφή
Τα βασικά δεν ξεχωρίζουν από τα
μη ενδιαφέροντα
ΜΑΚΡΟΣΚΕΛΕΣ
Μακροσκελή
Άνευ ενδιαφέροντος
Ασυνάρτητα

ΜΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ





Βαρετά και άχρωμα
Μονότονα
Απρόσωπα
Γεγονότα, αριθμοί, ορισμοί
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ΠΙΝΑΚΑΣ: Τέσσερις τρόποι να καταστεί η γλώσσα κατανοητή για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες

Σύνδεση με υπάρχουσες ικανότητες
Η υπάρχουσα γνώση διευκρινίζει τι μπορεί να κάνει ένας/μία εκπαιδευόμενος/η, ποιες
επαγγελματικές και προσωπικές ικανότητες φέρνει σε ένα δεδομένο μαθησιακό
περιεχόμενο. Η ταυτοποίηση της μεμονωμένης υπάρχουσας γνώσης γίνεται συνήθως με
παρατήρηση. Είναι επίσης δυνατή και η στοχευμένη εκτίμηση είτε προφορικά, πριν ή
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ή εξειδικευμένα με τη βοήθεια καλύτερων πρακτικών
και εκπαιδευτικών εργαλείων. Ο/Η ΒΔΓΕ εκπαιδευτής/τρια μπορεί να μελετήσει τους
ακόλουθους καθοριστικούς τομείς ειδικότητας, όταν ψάχνει για μαθησιακές
προϋποθέσεις:
α. Τομέας εξειδίκευσης, όπως γνώση, κατανόηση, δεξιότητες συνδεδεμένες με
αντίστοιχο περιεχόμενο και αντικειμενικούς στόχους του ΒΔΓΕ Εκπαιδευτικού
Προγράμματος.
β. Αντικείμενο των γνωστικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ευφυίας,
σχεδιαστική και δραστική ικανότητα, μνήμη, ικανότητα μάθηση ς, δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων, ικανότητα αναγνώρισης των σχέσεων.
γ. Μαθησιακή συμπεριφορά, λεκτική, γραπτή, ακουστική.
δ. Κοινωνικότητα η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ομαδική εργασία, επικοινωνιακές
δεξιότητες, ικανότητα να επιλύνει συγκρούσεις, υπεύθυνη συμπεριφορά, χρησιμότητα.
ε. Συναισθηματική επάρκεια, συμπεριλαμβανομένων της μαθησιακής αναστάτωσης
και του άγχους απόδοσης, αυτοεκτίμηση, ανοχή απογοήτευσης, συναισθηματική
σταθερότητα, προσδοκίες επιτυχίας ή αποτυχίας.
Η σειρά των εκπαιδευτικών ενοτήτων
Είναι συχνό φαινόμενο τα κεφάλαια της διδακτικής ύλης της κατάρτισης ΒΔΓΕ να
ακολουθούν ένα σχεδιάγραμμα τριών φάσεων (βλέπε επίσης Παράρτημα 1: Σχεδιασμός
της υλοποίησης του ΒΔΓΕ Εκπαιδευτικού Προγράμματος):
Εισαγωγή στο θέμα: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ασχοληθεί κανείς με ένα θέμα. Μια
σημαντική ερώτηση είναι, πώς μπορούν να «ξυπνήσουν» το κίνητρο, το ενδιαφέρον ή η
περιέργεια; Αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. με μια συντονισμένη επίσκεψη στον εργασιακό
χώρο προς εντοπισμό των τρεχόντων ζητημάτων ή με το να θέτει ο/η εκπαιδευόμενος/η
τις ακόλουθες ερωτήσεις στον εαυτό του/της κατά τη διάρκεια του προγράμματος: Τι μου
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αρέσει στη δουλειά μου; Τι με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή; Τι ήταν σημαντικό για εμένα
την προηγούμενη φορά; Τι δοκίμασα από αυτά που έμαθα στον εργασιακό μου χώρο;
Ανάπτυξη του περιεχομένου/εφαρμογή: Υπάρχει επίσης μια ποικιλία δυνατοτήτων για
την ανάπτυξη θεμάτων. Μια σημαντική ερώτηση εδώ είναι πώς μπορεί να επιτευχθεί το
γεγονός της ενασχόλησης των εκπαιδευόμενων όσο ανεξάρτητα είναι εφικτό με το θέμα.
Επειδή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στον εργασιακό χώρο, υπάρχουν
πολλοί τρόποι να συνδεθεί η μάθηση απευθείας με την εργασία:
α. Παρατήρηση του/της εκπαιδευτή/τριας ακολουθούμενη από μια συζήτηση
αυθόρμητη ερώτηση από τον εκπαιδευτή.

με μια

β. Παρατήρηση από τον/την εκπαιδευτή/τρια με άμεση ανατροφοδότηση.
γ. Ενασχόληση με πραγματικά έγγραφα στην τάξη.
δ. Προσομοίωση καταστάσεων επικοινωνίας με role-play
Επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, συμπέρασμα: τα επιτυχημένα συμπεράσματα δίνουν
προσανατολισμό: ό,τι έχει διδαχθεί μπορεί να ταξινομηθεί και να εφαρμοστεί από τον
εκπαιδευόμενο σε ένα γενικό πλαίσιο (επάρκεια επί του πρακτέου). Η επιβεβαίωση των
αποτελεσμάτων σημαίνει ότι η ενασχόληση με το θέμα έχει προάγει τη μάθηση. Αυτή η
προαγωγή της μάθησης μπορεί να απεικονιστεί με κατάλληλες μεθόδους (π.χ. εφαρμογή,
μετάδοση). Η μεταφορά όλων των διδαχθέντων είναι θεμελιώδους σημασίας στην
κατάρτιση ΒΔΓΕ.
Δημιουργία μαθησιακών ευκαιριών
συνηθισμένοι στην εκπαίδευση

για

εργαζόμενους/ες που

δεν

είναι

Οι εκπαιδευόμενοι/ες που δεν είναι συνηθισμένοι με την εκπαίδευση διαδικασία, που
έχουν αρνητικές εμπειρίες, που το βρίσκουν δύσκολο να μαθαίνουν ή έχουν ανεπαρκή
(γραπτή) γλωσσική γνώση, χρειάζονται ειδικές μεθοδικές και στρατηγικές προσεγγίσεις
προς τις επιτυχείς μαθησιακές διαδικασίες. Χρειάζονται τα ακόλουθα:
α. Λογικά, διαχειρίσιμα μαθησιακών ενοτήτων και βήματα,
β. Μια γενική προσέγγιση μικρού βήματος
γ. Μια καθαρή και διαφανή διαδικασία, π.χ. να δίνεται επισκόπηση του γενικού θέματος
και της αντίστοιχης μαθησιακής ύλης.
δ. Πάντα ή τουλάχιστον στο τέλος και/ή στην αρχή της επόμενης ενότητας μαθησιακής
ύλης επαναλήψεις ή περιλήψεις από ό,τι έχει παραδοθεί: είτε με επανάληψη του υλικού
από τον/την εκπαιδευτή/τρια είτε έχοντας (ακόμα καλύτερα) γίνει η επανάληψη από
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τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
ε. Εκπαιδευτικά εργαλεία για ανεπαρκείς (γραπτές) γλωσσικές δεξιότητες,
στ. Παρακινητικές και ενθαρρυντικές μαθησιακές εμπειρίες, με τον κατάλληλο έπαινο
(συγκεκριμένο, άμεσο και γνήσιο/αυθεντικό), μια γενικά ευπρόσδεκτη και
καλοπροαίρετη
στάση και διευκόλυνση της επιτυχούς μάθησης.
Ο εργασιακός χώρος σαν ευκαιρία μάθησης
Για του/τιςς εκπαιδευόμενους/ες στην κατάρτιση ΒΔΓΕ, η προσδοκία της μάθησης είναι
υψηλή όταν αυτή συνδυάζεται με τη δουλειά τους και τα μαθησιακά αποτελέσματα
μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Ωστόσο, κάθε δουλειά δεν προσφέρει μαθησιακά
κίνητρα ή δεν έχει μαθησιακές απαιτήσεις. Υπάρχουν ακόμα δουλειές που κρατούν τα
άτομα σε χαμηλό επίπεδο και χωρίς ενημέρωση. Οι Baethge & Baethge-Kinsky έχουν
επεξεργαστεί με λεπτομέρεια στη μελέτη τους, «The Unequal Battle for Life-Span
Learning» (2004), το στοιχείο που προάγει τη μάθηση στους εργασιακούς χώρους. Η
μαθησιακή προώθηση του επαγγέλματος καθίσταται φανερή στα ακόλουθα:
α. Οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Υπάρχουν ευκαιρίες και αναγκαιότητες
απόκτησης νέων προσόντων κατά τον εργασιακό βίο και προσωπικής επαγγελματικής
ανάπτυξης. Η μάθηση θεωρείται αυτονόητη στην επιχείρηση και όχι ως έκφραση
ελλειμμάτων. «Οποιοσδήποτε μαθαίνει προφανώς το χρειάζεται».
β. Η ολιστική φύση του έργου. Η δουλειά μπορεί να διανεμηθεί ανεξάρτητα, ο/η
εργαζόμενος/η δεν εκτελεί μόνο αλλά σχεδιάζει, διορθώνει και δοκιμάζει. Τα καθήκοντα
της δουλειάς δεν
αναλύονται με λεπτομέρεια και στην εκτέλεση αυτών υπάρχει
πιθανότητα να πάρει πρωτοβουλίες.
γ. Η σφοδρότητα της επικοινωνίας και της συνεργασίας αυξάνει την ικανότητα μάθησης,
όταν η δουλειά απαιτεί συνεργασία με άλλους και γνώση των εργασιακών διαδικασιών
στο τμήμα που εργάζεται ο υπάλληλος και στην επιχείρηση.
δ. Οι ευκαιρίες για συμμετοχή στη δουλειά. Πολλοί διακανονισμοί γίνονται χωρίς την
ανάμειξη των ανωτέρων, και όταν γίνονται αλλαγές, οι ιδέες των εργαζομένων
λαμβάνονται υπόψη και συμμετέχουν σε σοβαρές αποφάσεις.

Εύκολη γλώσσα – τι σημαίνει;
«Έχεις ποτέ αναλογιστεί τι συμβαίνει στα περιουσιακά σου στοιχεία όταν δεν υπάρχεις
πια;»
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Αυτός είναι ο τρόπος που ξεκινά ένα ενημερωτικό φυλλάδιο στο κληρονομικό δίκαιο στην
Κάτω Σαξονία. Αυτό το φυλλάδιο είναι επίσης διαθέσιμο σε εύκολη γλώσσα. Η ίδια
πληροφορία είναι και πάλι εμφανής: «Κάθε άνθρωπος θα πεθάνει κάποια στιγμή. Η
ερώτηση τότε είναι: ποιος παίρνει τα λεφτά;» Η εύκολη γλώσσα εκφράζει πληροφορίες
με τον πιο εύκολο τρόπο. Σύντομες προτάσεις, απλές και γνωστές λέξεις και μόνο μια
δήλωση ανά πρόταση, είναι ενδεικτικά στοιχεία της εύκολης γλώσσας.
Η εύκολη γλώσσα με την έννοια της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών στα δικαιώματα
των ανθρώπων με Αναπηρίες έχει το στόχο της. Οι άνθρωποι με μαθησιακές δυσκολίες,
με προβλήματα αναλφαβητισμού και αυτοί που δεν μιλούν τόσο καλά καθίστανται ικανοί
να συμμετέχουν στην κοινωνία και την πολιτική.
Η επικοινωνία χωρίς σύνορα είναι η αρχή. Τα γλωσσικά εμπόδια μειώνονται, εφόσον
ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο.
Η απλούστερη γλώσσα ξεκίνησε στον αμερικανικό οργανισμό «People first» (οι άνθρωποι
πρώτα), ο οποίος υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων με μαθησιακές δυσκολίες
από το 1974 και ανέπτυξε την ιδέα της Εύκολης Ανάγνωσης το 1996. Αυτή η ιδέα
υιοθετήθηκε επίσης, για παράδειγμα, στη Γερμανία. Το 2001 ιδρύθηκε ο σύνδεσμος
«Mensch Zuerst» (Ο άνθρωπος πρώτα), ο οποίος εξέδωσε δύο λεξικά με εύκολη γλώσσα.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Διεθνής Οργανισμός «Inclusion Europe» δημιούργησε ένα
πλήρες σύνολο κανόνων στην εύκολη γλώσσα το 2009. Εκτός από λεξικούς κανόνες,
φράσεις και κείμενα, αυτό το σύνολο κανόνων ασχολείται με τον σχεδιασμό εντύπων,
ακουστικών μέσων, ιστοσελίδων και βίντεο.
O Διεθνής Οργανισμός «Inclusion Europe» κατάφερε να πάρει σφραγίδα έγκρισης για
την εύκολη γλώσσα. Αυτή η σφραγίδα έγκρισης χρησιμοποιείται συχνά στη Γερμανία και
χαρακτηρίζει κείμενα που είναι γραμμένα στην εύκολη γλώσσα.
Οι όροι εύκολη και απλή γλώσσα συχνά χρησιμοποιούνται εναλλάξ. Αλλά δεν είναι το
ίδιο. Η απλή γλώσσα είναι πιο σύνθετη από την εύκολη γλώσσα. Στην απλή γλώσσα ξένες
και εξειδικευμένες λέξεις επιτρέπονται. Η δομή των προτάσεων επίσης ίσως είναι πιο
πολύπλοκη.
Η εύκολη γλώσσα φαίνεται εύκολη, αλλά στον γραπτό και προφορικό λόγο δεν είναι τόσο
εύκολη όσο φαίνεται. Η εύκολη γλώσσα ακολουθεί κάποιους κανόνες. Οι πιο σημαντικοί
κανόνες της εύκολης γλώσσας είναι οι ακόλουθοι:
α. Χρήση απλών και γνωστών λέξεων.
β. Θεωρείται πιο εύκολο να εξηγούνται οι δύσκολες λέξεις αμέσως.
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γ. Χρήση ρημάτων. Αποφυγή ουσιαστικών. Παράδειγμα: Αντί: «Σε περίπτωση που κάτι
τύχει, παρακαλώ ακυρώστε». Καλύτερα
«Δεν μπορείς να έρθεις στο ραντεβού.
Ενημέρωσέ μας».
δ. Οι προτάσεις πρέπει να είναι σύντομες και απλές.
ε. Σχηματισμός μιας πρότασης τη φορά.
στ. Η γραμματοσειρά πρέπει να είναι μεγάλη και ευανάγνωστη.
ζ. Είναι καλό κάθε κείμενο να συνοδεύεται από φωτογραφίες ή εικόνες επειδή εξηγούν
το κείμενο.

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Μέχρι τώρα, πώς έχεις αξιολογήσει τις υπάρχουσες δεξιότητες, γνώσεις
και ικανότητες των εκπαιδευόμενων;
Νομίζεις ότι μπορείς να εφαρμόσεις τις μεθόδους του κεφαλαίου στην κατάρτιση ΒΔΓΕ; Προβλέπεις δυσκολίες;

5.4. Συνεχής αξιολόγηση και τεκμηρίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων
Αυτό το μέρος του κεφαλαίου ασχολείται με τη διαδικασία της συνεχούς αξιολόγησης
και τεκμηρίωσης της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Η έμφαση δίνεται στη συνεχή ανασκόπηση και
στη διαμορφωτική αξιολόγηση, εξαιτίας του γεγονότος ότι μέρος της μάθησης λαμβάνει
χώρα στον ασφαλή χώρο της τάξης και μέρος της διαδικασίας σε ζωντανές εργασιακές
συνθήκες σε συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να δημιουργήσει στρατηγικές για να αποφασίσει τη χρονική στιγμή που θα διεξάγει τη αξιολόγηση.
Με αυτόν τον τρόπο τεκμηριώνονται οι μετάδοση και η επιτυχία της μάθησης. Αυτό συνεπάγεται ένα εξατομικευμένο σχέδιο μάθησης, μέρος του οποίου αποτελεί ένα ημερολόγιο μάθησης και στην τελική φάση ένα πιστοποιητικό των επιτευγμάτων (βλέπε Εικ.
17). Η εκτίμηση και η τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι μια κοινή
δραστηριότητα ανάμεσα σε εκπαιδευόμενο/η και εκπαιδευτή/τρια.
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Εικόνα 17: Η διαδικασία της τεκμηρίωσης των μαθησιακών επιτευγμάτων

Εξατομικευμένο σχέδιο μάθησης
Το εξατομικευμένο σχέδιο μάθησης είναι ένα γραπτό αρχείο της μαθησιακής διαδικασίας
με τις τρέχουσες και τελικές ανασκοπήσεις οι οποίες εγγράφονται από τον/την
εκπαιδευτή/τρια συνήθως ή και τον/την εκπαιδευόμενο/η πιο σπάνια σε μορφή
πρόχειρων σημειώσεων. Είναι ένα αρχείο του μαθησιακού πλαισίου του/της
εκπαιδευόμενου/ης, τους στόχους που επιθυμεί να πετύχει και τον τρόπο που επιθυμεί
να τους πετύχει. Είναι καταγεγραμμένες οι ακριβείς λέξεις του/της εκπαιδευόμενου/ης
όπου είναι δυνατόν, το αρχείο ανήκει στον/στην εκπαιδευόμενο/η και το παίρνει όταν
το πρόγραμμα ολοκληρωθεί. Το σχέδιο μάθησης μπορεί να ετοιμαστεί για τον κάθε
εκπαιδευόμενο/η μεμονωμένα ή για μια ομάδα εκπαιδευόμενων. Το εξατομικευμένο ή
ομαδικό σχέδιο μάθησης της κατάρτισης ΒΔΓΕ βοηθά τον/την εκπαιδευτή/τρια να
κατανοήσει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του/της εκπαιδευόμενου/ης αλλά και τις
απαιτήσεις της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, δίνει κίνητρο στον εκπαιδευόμενο να αναλάβει
τον έλεγχο και την ευθύνη και να βάλει τα δυνατά του να επιτύχει τους συμφωνημένους
στόχους. Το εξατομικευμένο σχέδιο μάθησης μπορεί να πάρει τη θέση γραπτού αρχείου
της διαδικασίας σχεδιασμού, ή μπορεί να έχει τη μορφή γραπτής ή προφορικής σύμβασης
μάθησης, όπως αυτή έχει περιγραφεί στο τμήμα του κεφαλαίου 5.3.1 (συνήθως χωρίς
νομικές επιπτώσεις). Σε κάθε περίπτωση το εξατομικευμένο σχέδιο μάθησης πρέπει να
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περιγράφει συνοπτικά:
α. Τους συμφωνημένους και εφικτούς στόχους
β. Τα βήματα που χρειάζεται για να τους πετύχει κανείς
γ. Πώς θα προσμετρηθεί η πρόοδος προς το επιθυμητό αποτέλεσμα
δ. Η φύση της μάθησης (ομαδική, ατομική, ύφος μάθησης)
ε. Προτεινόμενες δραστηριότητες και υλικό
Όταν γίνεται επανάληψη των όσων έχουν διδαχθεί, ο/η εκπαιδευτής/τρια και ο/η
εκπαιδευόμενος/η μπορούν να διαβάσουν εν τάχει τα σχέδια μάθησης για να θυμηθούν
το περιεχόμενο και τα κίνητρα της μάθησης, να δουν ξανά τους στόχους που έθεσε ο
εκπαιδευόμενος/η και να συζητήσουν την εργασία που έχει ολοκληρωθεί μέχρι αυτή τη
στιγμή. Ο/η εκπαιδευτής/τρια μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να ανακαλέσει στη
μνήμη του όσα έμαθε, κάνοντας ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, ποιο ήταν το μεγαλύτερο
μέρος της μάθησης, πώς το έμαθε, τι του άρεσε περισσότερο, τι ήταν πιο χρήσιμο ή πιο
δύσκολο. Μαζί μπορεί να εκτιμήσουν την πρόοδο, παρατηρώντας αν οι στόχοι
ολοκληρώθηκαν και πώς το ξέρει ο εκπαιδευόμενος, με την επίδειξη των δεξιοτήτων και
της γνώσης του, δείχνοντας τη διαφορά που έχει προκαλέσει η μάθηση στη δουλειά του,
αλλά και στην προσωπική του ζωή κτλ. Στην κατάρτιση ΒΔΓΕ είναι υψίστης σημασίας να
θέσεις και να ακολουθήσεις εφικτούς στόχους. Η εκτίμηση των δεξιοτήτων βασίζεται στο
τι ο/η εκπαιδευόμενος/η είναι έτοιμος/η να χρησιμοποιήσει, να κάνει, να ολοκληρώσει,
να διαβάσει, να γράψει και να υπολογίσει και άλλα παρόμοια. Όταν παρατηρούμε τις
συμπεριφορές του/της εκπαιδευόμενου/ης είναι χρήσιμο να έχει θετική στάση απέναντι
στις νέες μαθησιακές προκλήσεις, να έχει μια ισορροπημένη διατροφή ή ενδυναμωμένα
κίνητρα. Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθούν οι επόμενοι στόχοι και να τεθούν και
καινούριοι μακροπρόθεσμοι στόχοι.
Ημερολόγιο Μάθησης
Ενώ το εξατομικευμένο ή το ομαδικό σχέδιο μάθησης θέτει στόχους για όλη τη διάρκεια
του προγράμματος, το ημερολόγιο μάθησης, είναι μέθοδος και εργαλείο για την
καθημερινή καταγραφή των προσωπικών μαθησιακών αποτελεσμάτων (βλέπε
παράρτημα, ενότητα 3). Επίσης πολύ σημαντικό για τις καταρτίσεις ΒΔΓΕ είναι ότι οι
προσωπικές εντυπώσεις και οι ιδέες των εκπαιδευόμενων καθώς και οι ανατροφοδοτήσεις
από άλλους/ες εργαζόμενους/ες ή από τους/τις εκπαιδευτές/τριες να τεκμηριώνονται
σωστά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτό επιβεβαιώνει τις αναμενόμενες
μαθησιακές επιτεύξεις, κάνει τη μάθηση ουσιαστική για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες,
επειδή η μετάδοση της μάθησης είναι ανιχνεύσιμη στις εργασιακές τους δραστηριότητες
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και τελικά προάγει υψηλά κίνητρα μάθησης και κατά συνέπεια θετικές μαθησιακές
εμπειρίες. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν είναι εφικτό εάν ο εκπαιδευόμενος/η δεν
αναλάβει την ευθύνη να προσπαθήσει την επίτευξη των στόχων και άρα μια επιτυχημένη
εκπαιδευτική διαδικασία.
Πιστοποιητικό Επιτευγμάτων
Στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι/ες και ο/η εκπαιδευτής/τρια κάνουν τακτικά
ανασκόπηση της προόδου, όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους (με τη χρήση του
εξατομικευμένου σχεδίου μάθησης ή το μαθησιακό ημερολόγιο), η τελική αξιολόγηση
κρίνει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα δύο μέρη, συμφωνούν, μεταξύ τους βάσει της
δουλειάς που έχει γίνει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ότι οι μαθησιακοί στόχοι
έχουν επιτευχθεί. Το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της κατάρτισης ΒΔΓΕ είναι στις
περισσότερες περιπτώσεις ένα μη τυπικό έγγραφο το οποίο δίνεται στους/στις
εργαζόμενους/ες οι οποίοι/ες έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο μέρος των μαθησιακών
στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι καταρτίσεις ΒΔΓΕ διαφέρουν στη διάρκεια,
το περιεχόμενο και τους τομείς που αναπτύσσουν όπως επίσης και στις δεξιότητες και
στη γνώση που αποκτούν οι μεμονωμένοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες. Από πολλές
προηγούμενες καταρτίοεις έχει αποδειχεθεί ότι όταν το πιστοποιητικό περιλαμβάνει
λεπτομερή και ξεχωριστή, για τον κάθε εκπαιδευόμενο/η, λίστα αποκτημένων δεξιοτήτων
και ικανοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι/ες ενθαρρύνονται να το χρησιμοποιήσουν για
περαιτέρω μάθηση στη δουλειά και έξω από αυτή. Όταν οι στόχοι που τίθενται κατά τη
διάρκεια της κατάρτισης ΒΔΓΕ είναι εφικτοί, καταγράφονται και αξιολογούνται στο σχέδιο
μάθησης, τότε είναι πιο εύκολο να καταγραφούν αναλυτικά και στο πιστοποιητικό
μάθησης. Οι εκπαιδευτές /τριες πρέπει να μπορούν να καταγράψουν τις δεξιότητες και
την αποκτηθείσα γνώση με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να αξιολογηθούν από τους
ανάλογους φορείς.
Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Ποιες είναι οι εμπειρίες σας, ποιες είναι οι καλύτερες προσεγγίσεις για
τεκμηρίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων και την αξιολόγηση της νεοαποκτηθείσας γνώσης και των δεξιοτήτων προς τους εκπαιδευόμενους/ες σας;
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συνδέσετε τα διδαχθέντα στο πρόγραμμα με τις εργασιακές διαδικασίες;
Πώς εσείς εκτιμάτε την επαγγελματική σας ανέλιξη υπό κανονικές συνθήκες;
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5.5. Δύο καλές πρακτικές: Παρουσίαση των γενικών διδακτικών
και μεθοδολογικών αρχών διά μέσου της επεξεργασίας περιπτώσεων ορθών πρακτικών των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία
Σε αυτό το μέρος παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις ορθών πρακτικών, όπου ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για δύο διαφορετικές προσεγγίσεις εφαρμογής που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα και είναι καθοριστικής σημασίας για αποτελεσματική και
επαγγελματική υλοποίηση των καταρτίσεων ΒΔΓΕ. Η πρώτη περίπτωση περιγράφει την
υλοποίηση του ΒΔΓΕ Επαγγελματικού Προγράμματος σχετικά με τη φροντίδα ηλικιωμένων στη Γερμανία και παρουσιάζει πολύ συγκεκριμένες και πρακτικές προσεγγίσεις για
αυτήν την ομάδα-στόχο. Η δεύτερη περίπτωση απεικονίζει με ακρίβεια τις περισσότερες
από τις διδακτικές και μεθοδολογικές αρχές των καταρτίσεων ΒΔΓΕ που περιλαμβάνονται
σε αυτή την ενότητα, με ειδική προσοχή στην ενδυνάμωση της θετικής μαθησιακής εμπειρίας και του καθορισμού της νεοαποκτηθείσας γνώσης.

5.5.1. Καλή πρακτική 1: Διδακτικές αρχές σε μια κατάρτιση ΒΔΓΕ, στον
χώρο της φροντίδας ηλικιωμένων
Σε αυτό το παράδειγμα παρουσιάζονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες των εργαζομένων
με τους ηλικιωμένους, όσον αφορά τον χώρο εργασίας τους. Τα παραδείγματα επικοινωνίας με γείτονες, με συγγενείς τους, με συναδέλφους τους και με ανώτερους παίζουν
σημαντικό ρόλο. Ειδική έμφαση δίνεται στα ακόλουθα:
α. Κοινή ευθύνη
β. Προσανατολισμό συμμετοχής
γ. Προσανατολισμό συλλογιστικής
δ. Προσανατολισμό βιογραφίας
ε. Προσανατολισμό ικανοτήτων
στ. Προσανατολισμό διαδικασιών
ζ. Προσανατολισμό ενδιαφερόντων και αναγκών
η. Προσανατολισμό πρακτικής και ωφελιμότητας
Οι συμμετέχοντες/ουσες είναι πολύ ετερογενείς. Η ετερογένεια δεν είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας σε οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης. Η ετερογένεια μπορεί να θεωρηθεί
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ποικιλομορφία, αλλά και ευκαιρία συγχρόνως. Αυτό σημαίνει ότι ο/η εκπαιδευτής/τρια
πρέπει να δουλέψει με κάθε εργαζόμενο στο πρόγραμμα, αλλά επίσης να ενθαρρύνει
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να ωφεληθούν από τις ικανότητες των άλλων. Οι αναδρομές στον πρότερο μαθησιακό βίο και η ενθάρρυνση να δοκιμάσουν νέες μαθησιακές μεθόδους είναι μια χρήσιμη προσέγγιση. Έτσι ο/η εκπαιδευτής/τρια προάγει τις μαθησιακές
ικανότητες στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.
Η έμφαση δίνεται στον προσανατολισμό ικανοτήτων. Ξεκινά με τον/την εκπαιδευτή/τρια!
Ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να βεβαιωθεί ότι γνωρίζει πολλά για τη δουλειά των εκπαιδευόμενων μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης και συζητήσεις. Είναι καλό να
υπάρχει το περιθώριο για τους εκπαιδευόμενους να περιγράψουν τι κάνουν, πού νιώθουν
ασφαλείς και που όχι. Οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων είναι η πρόσβαση του εκπαιδευτή/τριας προς τον καθορισμό της διδακτικής ύλης και τις δεξιότητες
των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι/ες γνωρίζουν καλύτερα από όλους ποιες απαιτήσεις
της καθημερινής εργασίας τους χρειάζονται βελτίωση.
Οι εργαζόμενοι/ες έχουν κοινή ευθύνη με τον/την εκπαιδευτή/τρια για την αναγνώριση
και περιγραφή των μαθησιακών ανησυχιών τους. Είναι αυτοί που μεταφέρουν τις πραγματικές καταστάσεις από τη δουλειά τους, στις οποίες επιθυμούν να εκπαιδευθούν για
ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο/η εκπαιδευτής/τρια συμβάλλει σημαντικά στην επιλογή του
περιεχομένου του μαθήματος αλλά και στα ζητήματα μεθοδολογίας. Είναι αυτός/ή που
εισάγει τις μεθοδολογικές προσφορές, μετριάζει τις εντάσεις, παρέχει τα μαθησιακά υλικά, βεβαιώνεται για την καταγραφή όλων των παραδειγμάτων επικοινωνιακών χειρισμών, προσφέρει διαρκώς δυνατότητες εξάσκησης και ιδιαίτερα δεσμεύεται ότι οι εκπαιδευόμενοι/ες χρησιμοποιούν τα διδαχθέντα μετά το πέρας της εκπαίδευσης σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες.
Στοιχεία λειτουργίας της κατάρτισης ΒΔΓΕ στη γηριατρική φροντίδα
Τα ακόλουθα δομικά στοιχεία έχουν αποδειχθεί ως απόλυτα λειτουργικά κατά τη διεξαγωγή της κατάρτισης ΒΔΓΕ στον τομέα της γηριατρικής φροντίδας:
1. Τρέχοντες προβληματισμοί: στην αρχή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ο/η εκπαιδευτής/τρια καλεί τους εκπαιδευόμενους να μιλήσουν για καθημερινές καταστάσεις που τους απασχόλησαν στον εργασιακό τους χώρο και μπόρεσαν να ανταποκριθούν όσον αφορά τη γλωσσική τους επάρκεια ή σε ποια περίπτωση έφτασαν στα όριά τους. Ο/η εκπαιδευτής/τρια καταγράφει αυτές τις περιπτώσεις και
μπορεί να τις μετατρέψει σε ένα role-play κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

204

Funded by the European Union

2. Αλλαγή ανάμεσα στην ομαδική εργασία σε επικοινωνιακά θέματα και στην εσωτερική διαφοροποίηση: υπάρχουν πάντα κοινές μαθησιακές φάσεις κατά τη διάρκεια
του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι οποίες είναι σημαντικές για την ομάδα. Ωστόσο, ακόμα κι αν η ομάδα είναι ολιγομελής, οι μαθησιακές και οι καθημερινές
καταστάσεις επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, δύο συμμετέχοντες/ουσες θέλουν αν δουλέψουν στην τηλεφωνική επικοινωνία κατά τη διάρκεια
μιας κρίσιμης κατάστασης, άλλοι θέλουν να δουλέψουν το λεξιλόγιό τους και άλλοι ανταλλάσσουν εμπειρίες σχετικά με τη μετάδοση της μάθησης. Ο ρόλος του
εκπαιδευτή/τριας: είναι η «γέφυρα» ανάμεσα στην ομάδα. Εξαναγκασμός ελέγχου
συνήθως δεν υφίσταται, καθώς οι εργαζόμενοι/ες χρησιμοποιούν τον μαθησιακό
τους χρόνο παραγωγικά.
3. Επισκέψεις στον χώρο εργασίας/συνάντηση στη δουλειά: αυτές οι επισκέψεις είναι
πραγματικά πολύτιμες για τη δουλειά του/της εκπαιδευτή/τριας. Μπορεί να διεξάγει ένα σύντομο μάθημα μέσα στον εργασιακό χώρο. Για παράδειγμα, στην κουζίνα: ο/η εκπαιδευτής/τρια μπορεί να ρωτήσει τι κάνει αυτός ή αυτή και να ακούσει
προσεκτικά την απάντηση και την επικοινωνιακή προσέγγιση που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος. Μπορεί να τους προσφέρει και ανατροφοδότηση (feedback). Προσοχή: οι επισκέψεις στον εργασιακό χώρο δεν είναι πάντοτε εφικτές (όπως στην
περίπτωση της γηριατρικής φροντίδας!).
4. Η δεξαμενή της μάθησης: υπάρχουν διάφορες πηγές/υλικά μάθησης διαθέσιμα για
τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, όπως λεξικά, βιβλία νοσηλευτικής, εργαλειοθήκες
αλλά και χαρτί και μολύβι.
5. Μαθησιακό ημερολόγιο: σε ένα μαθησιακό ημερολόγιο, οι συμμετέχοντες/ουσες
ορίζουν από μόνοι τους τι ήταν σημαντικό για αυτούς/ες στην κάθε συνεδρία, τι
παίρνουν μαζί τους, τι θέλουν να δοκιμάσουν και επίσης τι τους ενόχλησε. Επίσης
σημειώνουν τι δοκίμασαν (η μετάδοση της γνώσης).
6. Φωτογράφηση: ο/η εκπαιδευτής/τρια μπορεί συλλάβει τα επικοινωνιακά σχέδια
ομιλίας σε έναν πίνακα παρουσιάσεων. Επίσης, μπορεί να τους τα μοιράσει. Οι
εκπαιδευόμενοι τα λαμβάνουν ως βοηθητικά στοιχεία στη μνήμη τους.
7. Συνεδρίες ανατροφοδότησης: ο/η εκπαιδευτής/τρια παρέχει στους εκπαιδευόμενους/ες ανατροφοδοτικό υλικό στο τέλος κάθε συνεδρίας, για να καταλάβει ο καθένας τι ήταν χρήσιμο στη συγκεκριμένη συνεδρία.
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8. Διάλογος για τη μεταφορά της γνώσης: ο/η εκπαιδευτής/τρια χρειάζεται να συζητάει καθημερινά με τους εκπαιδευόμενους, για να γνωρίζει αν κατάφερε να ενεργοποιήσει τη μεταδοτικότητά του. Μπορεί να τους ρωτάει, ποιες ήταν οι εμπειρίες
τους; Τι δούλεψε καλά στο μάθημα; Τι όχι; Ποιος τους στήριξε; Ποιος ή τι εμπόδισε τη μεταφορά της μάθησης; Πού μπορεί ο/η εκπαιδευτής/τρια να λειτουργήσει
και ως σύμβουλος;
Ο/η εκπαιδευτής/τρια της κατάρτισης ΒΔΓΕ πρέπει να έχει πάντα υπόψη του ότι δουλεύει
μέσα και μαζί με μια επιχείρηση, το οποίο σημαίνει μέσα και μαζί με ένα σύστημα. Βασικό
ρόλο στα εκπαιδευτικά προγράμματα παίζει η συζήτηση με τους επιβλέποντες, με τα συμβούλια ή άλλους αντιπροσώπους της επιχείρησης. Συνήθως δείχνουν ενδιαφέρον, θέλουν να γνωρίζουν τα θέματα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι πολύτιμη πηγή
πληροφοριών και ίσως συμβάλλουν σημαντικά στη μεταφορά της γνώσης.

5.5.2. Καλή πρακτική 2: Προσέγγιση σε μια κατάρτιση ΒΔΓΕ σε παραγωγή
τεχνολογιών κίνησης και συστήματος διεύθυνσης
Προετοιμασία της εξατομικευμένης εκπαίδευσης
Στη δεύτερη περίπτωση καλής πρακτικής, ο/η αναγνώστη/στρια θα καθοδηγηθεί, μέσα
από διαφορετικά στοιχεία, τα οποία περιγράφονται πρακτικά. Η κατάρτιση ΒΔΓΕ
υλοποιήθηκε σε μια περίοδο έξι μηνών στην επιχείρηση, η οποία ασχολείται με την
ανάπτυξη
καινοτόμων
τεχνολογικών
και
παραγωγικών
λύσεων
για
την
αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού.
Διαμέσου της συγκεκριμένης εφαρμογής εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει
παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο τα διδακτικά στοιχεία εξατομικεύτηκαν στις
συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης.

Λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον
Το χρονοδιάγραμμα της κατάρτισης ΒΔΓΕ σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τα
ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων και τα συμφέροντα της επιχείρησης. Δηλαδή, η
δουλειά στην επιχείρηση οργανώθηκε με περισσότερες βάρδιες, όπου οι εργαζόμενοι/ες
εργάζονταν εναλλασσόμενα σε διαφορετικές βάρδιες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους
του ωραρίου της πρωινής βάρδιας και το πρώτο μέρος του ωραρίου της βραδινής βάρδιας
ώστε οι εργαζόμενοι/ες να μην χάνουν επιπλέον χρόνο στη μετακίνηση. Για αυτό το
σκοπό η επιχείρηση ξαναοργάνωσε τη δουλειά σε ζώνες για εκείνους/ες τους/τις
206

Funded by the European Union

εργαζόμενους/ες που συμμετείχαν στην κατάρτιση. Μερικά από τα εργαστήρια του
προγράμματος επίσης διεξήχθησαν σε χώρο της επιχείρησης, δηλαδή το αναπτυξιακό
κέντρο στην κοιλάδα Soca και άλλες τοποθεσίες.
Πριν το ξεκίνημα του εκπαιδευτικού προγράμματος, συγκεκριμενοποιούνταν το
περιεχόμενο ανάλογα με το σχέδιο εφαρμογής με παρούσα τη διεύθυνση της επιχείρησης
στους ακόλουθους τομείς: επικοινωνία στη σλοβενική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένη
γλώσσα, μαθηματικά, ανθρώπινο δυναμικό, περιβάλλον, επιστήμη και τεχνολογία,
πληροφορική, διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, ενεργή πολιτική ιδιότητα,
μαθαίνοντας να ακούν. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε ως στόχο να επιτύχει την
ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων αναφορικά με αυτούς τους τομείς. Επίσης,
δημιούργησε τις συνθήκες για τη δημιουργία ενός γραπτού δοκιμίου σχετικά με τη
δουλειά των συμμετεχόντων με θέμα: η δουλειά μου και οι απόψεις μου για την
επιχείρηση πριν και μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (υποστηρικτικό έγγραφο).
Τα
ανωτέρω επαληθεύουν τις δεξιότητες και την αποκτηθείσα γνώση κατά τη διάρκεια του
εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι/ες επέλεξαν τα θέματα του σεμιναρίου
ανάμεσα από θέματα που πρότεινε η ίδια η επιχείρηση ή πρότειναν το θέμα που τους
άρεσε, βασισμένοι σε προηγούμενη έγκριση του θέματος από την επιχείρηση. Η
επιχείρηση επίσης παρείχε ειδικό καθοδηγητή για βοήθεια.
Μάθηση από ομότιμους/ες: Δημιουργοί και υποκινητές/τριες μάθησης
Κατά τη διάρκεια της ημερήσια εκδρομής του τομέα, οι εκπαιδευόμενοι/ες επισκέφτηκαν
διάφορες μονάδες της επιχείρησης για να γνωρίσουν πώς γίνεται η δουλειά σε συναφείς
μονάδες, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας, τι μηχανισμός χρησιμοποιείται, πού γίνεται η
μέτρηση από το μεγάλης ακριβείας σύστημα βαθμονόμησης, που διεξάγεται η
επιδιόρθωση και το τελείωμα. Για παράδειγμα, σε μια από τις μονάδες (Hidria Rotomatica)
ο εργαζόμενος/η έκανε την παρουσίαση τη διαδικασίας παραγωγής προς τους άλλους
εκπαιδευόμενους/ες του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Η μαθησιακή ατμόσφαιρα
Ένας από του εκπαιδευόμενους περιέγραψε: «η εκπαίδευση στην επιχείρηση Hidria
Rotomatica ήταν μια μοναδική εμπειρία για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες. Όλοι οι
εργαζόμενοι/ες που έπαιρναν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήμασταν της ίδιας
ειδικότητας, οπότε μόλις ο εργαζόμενος μας έκανε την επίδειξη δεν δυσκολευτήκαμε να
νιώσουμε το κλίμα ανάμεσά μας. Ήταν εμφανές ότι η δουλειά γινόταν κυρίως
χειρωνακτικά και οι εργαζόμενοι/ες συνεργάζονταν μεταξύ τους και υπήρχε μια πολύ
θετική επικοινωνιακή και χαλαρή διάθεση ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους
ανώτερους. Συγκρίναμε τη δουλειά ανάμεσα στη δική μας και στη δική τους παραγωγή
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και βρήκαμε θετικούς και αρνητικούς συντελεστές: θόρυβος, κατάσταση των χώρων
εργασίας (συμμαζεμένοι και καθαροί), ασφάλεια στη δουλειά. Μπορέσαμε να
επισκεφτούμε τα εργαστήρια όπου γίνεται η βαθμονόμηση. Το εργαστήριό τους είναι
πιστοποιημένο και πολύ εκλεπτυσμένο».
Χρήση της εξειδικευμένης διδακτικής γνώσης στην υλοποίηση της μαθησιακής
διαδικασίας
Η επιχείρηση πρότεινε τα ευρύτρεα θέματα του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Τα θέματα βασίζονταν στα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας των εκπαιδευόμενων
καθώς και σε πιο γενικά θέματα (όπως καθαριότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και
επικοινωνία). Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν θέμα ανάμεσα από τα
προτεινόμενα θέματα, αλλά ενθαρρύνονταν να ορίζουν ποιο θέμα ήθελαν αυτοί να
επιλέξουν μέσα από τη λίστα της επιχείρησης που τους παρέχονταν. Παρ’ όλο που η
επιχείρηση πρότεινε κάποια θέματα, οι εργαζόμενοι/ες δεν είχαν τον περιορισμό να
διαλέξουν από αυτά, αλλά μπορούσαν να προτείνουν και να επιλέξουν δικό τους θέμα.
Αντίθετα, ήταν απόλυτα επιθυμητό από την επιχείρηση οι εργαζόμενοί τους να ψάχνουν
οι ίδιοι θέματα: να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, πιθανά προβλήματα στον εργασιακό
χώρο, προτάσεις βελτίωσης, λύσεις.
Ενσωμάφωση: στις πραγματικές εργασιακές καταστάσεις - εφαρμογή του
κατάλληλου επιπέδου δυσκολίας και σύνδεση με τους γενικούς σκοπούς της
κατάρτισης ΒΔΓΕ.
Ένας από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες αποφάσισε να μελετήσει τη διατροφή των
εργαζομένων στην επιχείρηση. Άλλος ένας περιέγραψε το πρόβλημα της χειμερινής
θέρμανσης και της καλοκαιρινής δροσιάς από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και ήθελε
να ερευνήσει αν μπορούσε να γίνει κάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση. Κάποιος/α ήθελε
να δημιουργήσει ένα λεξιλόγιο Αγγλο-σλοβενικό με επαγγελματικούς όρους. Κάποιος/α
άλλος/η άλλος ενδιαφερόταν για την ιστορία της επιχείρησης.
Βασιζόμενη στα
επιλεγμένα θέματα, η επιχείρηση καθοδήγησε διεθυντικά
στελέχη να παρέχουν
επαγγελματικές συμβουλές στην έρευνα και στη συλλογή απαραίτητων πληροφοριών.
Ο/η εκπαιδευτής/τρια στις ΒΔΓΕ επίσης προσέφερε συμβουλές στον τομέα της υγιεινής
διατροφής (κατά τύχη το επάγγελμα του/της εκπαιδευτή/τριας είναι διατροφολόγος).
Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτής/τρια εξέτασε τις εργασίες του σεμιναρίου σχετικά με το
περιεχόμενο και τον σχεδιασμό και παρείχε τις απαραίτητες διορθώσεις στον καθένα/μια
από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.
Οι εργασίες ήταν αποτέλεσμα συνεχούς συνεργασίας και με την επιχείρηση και με τον/την
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εκπαιδευτή/τρια. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων, η
εκπαίδευση προσαρμόστηκε στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με όλα αυτά,
η υποστήριξη της διοίκησης της επιχείρησης, η ανταπόκριση και η καλή επικοινωνία
ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους προϊσταμένους ήταν σημαντικά για την επιτυχή
εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Εξατομίκευση της μάθησης
Τα περιεχόμενα της εφαρμογής του σχεδίου μάθησης προσαρμόστηκαν στις ανάγκες των
εκπαιδευόμενων, διεξάγοντας μεμονωμένες συνεντεύξεις για να εντοπίσουν τα πιθανά
εμπόδια, έννοιες, προβλήματα και να τους βοηθήσουν να τα εξαλείψουν.
Μοντέλο Παροχής Κινήτρου– ενδυναμώνοντας τη θετική γνωστική εμπειρία και
τον ορισμό των νεοαποκτηθεισών γνώσεων
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ειδική μνεία έγινε (ειδικά) στη συνεργατική μάθηση. Η
συνεργατική μάθηση διεγείρει τις αλληλεπιδράσεις, συμπληρώνει τον διδακτικό ρόλο των
εκπαιδευτών/τριών, δίνει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες την ευκαιρία να δουλέψουν το
μαθησιακό περιεχόμενο.
Μια από τις πιθανές μορφές συνεργατικής μάθησης είναι επίσης η ομαδική εργασία
επίλυσης προβλημάτων. Σε αυτή τη διαδικασία το άτομο καθίσταται ικανό να συμμετέχει
ενεργά στη διαδικασία μαζί με άλλα άτομα της ομάδας για να επιλύσουν ένα πρόβλημα
με κοινή κατανόησή του και με συνδυαστική δύναμη, γνώση και δεξιότητες. Σε έναν
κόσμο όπου η συνεργασία εκλείπει, η ανάγκη για περισσότερη συνεργασία αυξάνεται, για
να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα.
Μια συγκεκριμένη άσκηση που ενισχύει την επίγνωση των πραγμάτων είναι η «πρόκληση
Munchwell». Η άσκηση αυτή βοηθάει να βελτιώσουμε την επικοινωνία και να χτίσουμε
σχέσεις, παρέχει μια ουσιαστική εξήγηση για το λόγο που δημιουργούνται συγκρούσεις,
βελτιώνει την ομαδική εργασία. Οι εκπαιδευόμενοι/ες φτάνουν στο επιθυμητό
αποτέλεσμα απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που δημιουργεί έναν ομαδικό πύργο:
γιατί διαλέξατε αυτόν τον τύπο δόμησης; Ποιος από την ομάδα έδωσε τις περισσότερες
ιδέες; Ποιος από την ομάδα μιλούσε περισσότερο; Ποιος παρήγαγε περισσότερη δουλειά;
Ορίσατε έναν αρχηγό ομάδας;
Εμφάνιση των νέων εκπαιδευτικών/μαθησιακών αναγκών
Οι εκπαιδευόμενοι/ες στην αρχή φοβούνταν τη χρήση αγγλικών, ειδικά ενώπιον των
συναδέλφων τους. Τα αγγλικά οργανώθηκαν για 12 εκπαιδευόμενους, σε δύο ομάδες,
για τρία επίπεδα προϋπάρχουσας γνώσης. Η προχωρημένη ομάδα καθοδηγούνταν από
μια εκπαιδεύτρια η οποία είχε δομήσει πολύ καλή επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους,
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με την ικανότητά της να ελκύει και να δίνει κίνητρα στους ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες.
Η εκμάθηση των αγγλικών σήμαινε για αυτούς μια θετική εμπειρία και ενεργοποιούσε μια
αλλαγή στα πιστεύω τους.
Μερικοί εκπαιδευόμενοι/ες του εκπαιδευτικού αυτού
προγράμματος συμμετείχαν και σε άλλο μάθημα αγγλικών στο πλαίσιο άλλων
δραστηριοτήτων.
Εξασφάλιση της μεταφοράς της μάθησης σε συνεργασία με τη διοίκηση
Πριν την υλοποίηση της κατάρτισης, η επιχείρηση ενημερώθηκε για το πρόγραμμα και
αντιμετώπισε θετικά το γεγονός ότι έπρεπε να καλύψει μέρος της εκπαίδευσης (60 ώρες)
με ειδικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό, δικής της επιλογής. Έτσι, μετά εσωτερική
συζήτηση η επιχείρηση εκτίμησε και πρότεινε τα ακόλουθα θέματα, τα οποία
κατανεμήθηκαν ισομερώς στη διδακτική ύλη σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της
κατάρτισης ΒΔΓΕ:
Ασφάλεια στα Προϊόντα: «Ασφάλεια προϊόντος»
Παραγωγή: «Σχέδιο ελέγχου για τη Χρήση Τοξικών Υλικλων»
Πρόληψη: «Βασική παραγωγή προϊόντος και διαδικασίες επαναφοράς»
Ασφαλής Εργασία: «Ασφάλεια στους χώρους εργασίας»
Προμήθειες και Εφοδιαστική Αλυσίδα: «Υλοποίηση παραγγελιών»
Ποιότητα: «Βασικά στοιχεία της Ομαλής Παραγωγής και Παρουσίαση Εργαλείων Ελέγχου
Ποιότητας»
Συντήρηση: «Σύστημα Συντήρησης. Η Διαδικασία Κατασκευής Συσκευών.»
Επικοινωνία: «Εργαστήριο στον Νευρο-Γλωσσικό Προγραμματισμό ή στα 6 Σκεπτόμενα
Καπέλα
Με αυτήν την ενέργεια, η επιχείρηση βασίστηκε στις ανάγκες της δουλειάς και στο τι
θεωρήθηκε σημαντικό και χρήσιμο ως γνώση, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται σωστά.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από εκπροσώπους τμημάτων της επιχείρησης,
σχετικών με τις προαναφερόμενες θεματικές.
Επιπλέον, η επιχείρηση οργάνωσε και πραγματοποίοηση μια σειρά εργασιακών
εξορμήσεων, ώστε να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες με τις αλυσίδες παραγωγής, τις
μεθόδους και τις συνθήκες εργασίας σε άλλες μονάδες της επιχείρησης.
Ανάδειξη των νέων εκπαιδευτικών/μαθησιακών αναγκών
Με σκοπό την προετοιμασία μιας γραπτής εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι/ες έπρεπε να
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επικοινωνήσουν με τους/τις ανωτέρου/εςς τους.
Για τους περισσότερους/ες
εκπαιδευόμενους/ες, αυτό ήταν μια πρόκληση με ένα σωρό εμπόδια. Επέλεξαν τις λέξεις
με πολλή μεγάλη επιφύλαξη, ήταν διστακτικοί/ες για την προσέγγιση και τη συζήτηση με
το “αφεντικό” τους, ανησυχούσαν για το ποια θα ήταν η κατάλληλη στιγμή και με τι
τρόπο θα απευθύνονταν και τι θα νόμιζαν οι ανώτεροι/ες και οι συνάδελφοι τους για
αυτούς.
Όλα αυτά προέρχονταν από την ανάγκη τους για περισσότερες δεξιότητες και γνώσεις
για τον τρόπο προσέγγισης και επικοινωνίας, ώστε να έχουν μια καλή σχέση
εργαζόμενου-ανώτερου. Μερικοί/ές εργαζόμενοι/ες είχαν ως ανώτερους/ες άτομα που
ήταν ανίκανα και τα ίδια να επικοινωνήσουν κατάλληλα, με συμπεριφορά αλλοπρόσαλλη,
οπότε μη απαραίτητες συγκρούσεις λάμβαναν χώρα, κάτι το οποίο προκαλούσε
απογοήτευση στους/τις εργαζόμενους/ες που ήταν σε υφιστάμενη θέση. Επιθυμούσαν
να αποκτήσουν επιπλέον δεξιότητες για να καταλάβουν τις σωστές μορφές επικοινωνίας,
ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις συγκρούσεις και να μην νιώθουν απογοήτευση εξαιτίας
των «προβληματικών υπεύθυνων».
Για την ενδυνάνωση των εκπαιδευόμενων σε αυτόν τον τομέα έγιναν διάφορα
εργαστήρια με θέμα την εσωτερική επικοινωνία, τις αξίες και τις προκλήσεις της
συνεργασίας. Με την αποκατάσταση της επικοινωνίας οι εκπαιδευόμενοι/ες βελτίωσαν τη
σχέση με τους/τις ανωτέρους/ες τους και αύξησαν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και
αυτοπεποίθηση.
Οι εκπαιδευόμενοι/ες είχαν παρακολουθήσει μια σύντομη παρουσίαση παροχής βασικών
πρώτων βοηθειών. Η αίσθηση υπευθυνότητας για κάτι πρακτικό εντός της επιχείρησης
και η ανάγκη για επιπλέον προσόντα, τους/τις οδήγησε να ζητήσουν να συμπεριληφθεί
στό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μια τέτοια προσανατολισμένη στην πρακτική εξάσκηση,
εκπαίδευση παροχής πρώτων βοηθειών. Σε συμφωνία με την επιχείρηση και απαντώντας
στο αίτημα των εργαζομένων, συμπεριλήφθηκε στην ύλη του εκπαιδευτικού
προγράμματος μια πρόσθετη ενότητα βασικών πρώτων βοηθειών. Με τη γνώση που
απέκτησαν οι εργαζόμενοι/ες στην πορεία της κατάρτισης, έδωσαν εξετάσεις για την
απόκτηση του πιστοποιητικού «Παροχής Πρώτων Βοηθειών για Εργασιακούς
Οργανισμούς».
Μεταφορά της γνώσης μετά την εκπαίδευση – τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων
και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
Οι εκπαιδευόμενοι/ες επίσης εξέφρασαν τους ειλικρινείς τους φόβους. Δεν είχαν πίστη
στις ικανότητές τους ότι θα γράψουν εργασίες και θα κάνουν παρουσιάσεις, αλλά ο
μεγαλύτερος φόβος τους ήταν η εμφάνισή τους μπροστά στους ανωτέρους τους.
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Υπέφεραν εκ των προτέρων λόγω τρακ. Ο κάθε ένας ξεχωριστά απολογούνταν και
εξηγούσε τους φόβους του: μερικοί παρουσίαζαν δικαιολογίες για ακατάλληλους
υπολογιστές στο σπίτι και έλλειψη επαρκούς γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
φοβούνταν να βρουν κάποιες πληροφορίες, άλλοι φοβούνταν τι θα σκεφτούν οι
συνάδελφοι τους για αυτούς και μην τους κοροϊδέψουν, και μερικοί δεν μπορούσαν να
κάνουν επιλογή θέματος και αυτό τους δημιουργούσε πανικό. Σε πιο προσωπικές
συζητήσεις, οι εκπαιδευτές/τριες του εκπαιδευτικού προγράμματος τους μίλησαν για τους
φόβους που αντιμετωπίζουν, υποσχέθηκαν να τους βοηθήσουν, να τους προσφέρουν
υποστήριξη και να τους βοηθήσουν να βρουν λύσεις, καθώς οι εκπαιδευτές/τριες
γνωρίζουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να επιλέξουν
το θέμα της έρευνας.
Όταν τελικά καταστάλαξαν για το θέμα, το οποίο τακτοποιήθηκε γρήγορα, η ομάδα
συνδέθηκε στενά. Πριν το πρόγραμμα είχαν μια απλή γνωριμία τώρα όμως άρχισαν να
βοηθούν ο ένας τον άλλον, να ψάχνουν ιδέες για το θέμα, να ενθαρρύνουν ο ένας τον
άλλον να κάνει το πρώτο βήμα για την έρευνα, έδειχναν πια ξεκάθαρο ενδιαφέρον.
Καθώς «ζούσαν» για αρκετό καιρό με την εργασία και ασχολήθηκαν ατομικά και ομαδικά
με αυτήν επενδύοντας σε χρόνο και κόπο, κατέληξαν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους
στη διοίκηση της επιχείρησης με μεγάλη επιτυχία. Στο τέλος ανακουφίστηκαν και είπαν
ότι ένιωσαν μεγάλη προσωπική ικανοποίηση. Η διοίκηση της επιχείρησης έμεινε
κατάπληκτη επίσης από τις επιδόσεις των εργαζομένων και το γεγονός ότι ανέλαβαν το
ρόλο του ομιλητή ξεπερνώντας τα γενικά εργασιακά τους καθήκοντα. Η ακρόαση των
παρουσιάσεων ήταν πολύ προσεκτική από τους ακροατές και στο τέλος καταγράφηκαν
τα πιο σημαντικά σημεία.
Τα περιεχόμενα των εργασιών και των παρουσιάσεων
αξιολογήθηκαν με υψηλούς βαθμούς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε το απρόσμενο
αποτέλεσμα της σύνδεσης των εργαζομένων με τη διοίκηση της επιχείρησης με έναν
γνήσιο και πρωτόγνωρο τρόπο.
Εξατομικευμένο σχέδιο μάθησης
Στην αρχή του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευτές/τριες παρουσίασαν τον
προσωπικό τους φάκελο για να συλλέξουν και τεκμηριώσουν τις μαθησιακές επιτεύξεις
τους.
Βασισμένοι/ες σε μια συνειδητή και λίγο πολύ δομημένη απόφαση του
εκπαιδευομένου/ης να μάθει νέα πράγματα, ο/η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει ένα
εξατομικευμένο σχέδιο μάθησης επάνω στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν
γνώση, δεξιότητες, συνήθειες, αξίες και εμπειρίες που θα τους/τις βοηθήσουν να
πετύχουν τους στόχους που έθεσαν.
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Στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος και μερικές φορές ακόμα και στην αρχή,
ο εκπαιδευτικός οργανισμός παρέχει καθοδήγηση και συμβουλευτική στους/τις
εργαζομένους/ες ξεχωριστά, για να καταγράψουν τις ανάγκες και τα εμπόδια που
νιώθουν ότι τους βαραίνουν, ώστε να μπορεί να διεξαχθεί επιτυχώς το εξατομικευμένο
σχέδιο μάθησης.
Οι εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες των ατόμων αξιολογούνται τακτικά και ανάμεσα
σε διαφορετικά εκπαιδευτικά κεφάλαια, κυρίως λεκτικά διά μέσου συνεντεύξεων ή μέσω
ενδιάμεσων ερωτηματολογίων, όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν την ευκαιρία να
εκφράσουν τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους.
Μοντέλο Παροχής Κινήτρων – έμφαση στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων
Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης δεν αποκαλύπτονται ούτε συζητιούνται με τους/τις
εκπαιδευόμενους/ες, ειδικά στην αρχή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Ο στόχος είναι να παρέχεται θετική μαθησιακή εμπειρία, να δημιουργείται καλό κλίμα
ανάμεσα στους/στις εκπαιδευόμενους/ες της ομάδας και να νιώθουν ότι είναι αποδεκτοί
και σεβαστοί.
Ευχόμαστε ότι οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αναγνωρίσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα μόνοι
τους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα τα συζητούν με τους/τις
εκπαιδευτές/τριες τους ομαδικά και ατομικά.
Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι/ες υφίστανται αλλαγές των πεποιθήσεων τους, βελτίωση
της εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους, κάνουν σχέδια για το μέλλον, βελτιώνεται η
ικανότητά τους στη χρήση της γλώσσας. Για παράδειγμα, πριν εγγραφούν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρειάζονταν πολλά κίνητρα για να πάρουν μέρος.
Από τη μία πλευρά, έλκονται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και από την άλλη έχουν
τις ανησυχίες τους, κυρίως λόγω παρελθοντικών άσχημων νεανικών εμπειριών και τη
συμπεριφορά του στενού τους περιβάλλοντος προς την εκπαίδευση.
Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος άλλαξαν όλον τον τρόπο σκέψης τους
απέναντι στη μάθηση. Με την πληροφόρηση για τις ευκαιρίες και με την ενθάρρυνση,
ο/η εκπαιδευτής/τρια κατάφερε να τους βοηθήσει να αρχίζουν να σχεδιάζουν και να
ενημερώνονται για τις πιθανότητες εγγραφής τους και σε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και να αρχίζουν να μεταφέρουν όλες τις θετικές εμπειρίες τους σε άλλους/ες
ενθαρρύνοντάς τους και αυτούς/ές προς μια καλύτερη προσέγγιση προς τη μάθηση.
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Πρόσθετες πηγές
Είναι πάντα χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε τις πρωτότυπες
πηγές για να εμβαθύνετε και να επεκτείνετε τις γνώσεις
σας σχετικά με την υλοποίηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ στην
πράξη.
Μία από αυτές τις πηγές είναι το βιβλίο του W. Rothwell
«Ο εκπαιδευόμενος στη θέση εργασίας». Αυτό το βιβλίο εξηγεί πώς οι επιχείρησεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα
τέτοιο κλίμα στο χώρο εργασίας που ενθαρρύνει τη μάθηση σε πραγματικό χρόνο, στη θέση εργασίας και την ανάπτυξη ικανών εργαζομένων, οι οποίοι θέλουν και είναι
ικανοί/ές να αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία για τον εντοπισμό των δικών τους μαθησιακών εμπειριών και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα. Τα ακόλουθα συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμάτων που διαπραγματεύεται το βιβλίο: η ανάγκη να εστιάσουμε σε
κάτι περισσότερο από την κατάρτιση, τις τάσεις που επηρεάζουν τους οργανισμούς, την
κατάρτιση και τη μάθηση, τις μαθησιακές διαδικασίες και θεωρίες, τη διαδικασία μάθησης στο χώρο εργασίας, τους ρόλους, τις ικανότητες και τις εκροές των εκπαιδευομένων στο χώρο κλπ. Ως αναγνωρισμένος γκουρού και συγγραφέας μετατρέπει με τον
πιο αποτελεσματικό τρόπο το φαινομενικά σύνθετο σε ένα εύκολο στην ανάγνωση ζωντανό σχέδιο για την οικοδόμηση της εργασιακής γνώσης το/της εκπαιδευόμενου/ης
στον χώρο εργασίας. Είναι ολοκληρωμένο με όλα τα εργαλεία για να το εφαρμόσετε
μόνοι/ες σας.
Βλέπε: Rothwell, W. J. (2002). The workplace learner: how to align training initiatives
with individual learning competencies. New York: American Management Association.
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Μια Βίβλος για το σχεδιασμό στην εκπαίδευση ενηλίκων, που
εξυπηρετεί πολύ εκείνους που υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης. Το βιβλίο καλύπτει την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων με σαφείς και συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Είναι ένας δημοφιλής οδηγός που περιέχει, βήμα προς βήμα,
πληροφορίες για κάθε τομέα προγραμματισμού κατάρτισης ενηλίκων, από την κατανόηση του σκοπού των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, μέχρι την απόκτηση κατάλληλων εγκαταστάσεων για την κατάλληλη ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Αφορά
τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες για τους οποίους ο
σχεδιασμός είναι μια ευθύνη πλήρους απασχόλησης ή μόνο ένα
μέρος της δουλειάς τους, καθώς και εθελοντές σε διάφορες οργανώσεις, οι οποίοι/ες θα το θεωρήσουν ένα ουσιαστικό εργαλείο. Βασισμένο σε μια ποικιλία μοντέλων σχεδιασμού προγραμμάτων, η νέα έκδοση
περιλαμβάνει: νέες βελτιώσεις στο μοντέλο 11 διαστάσεων, ενημερωμένες ασκήσεις και
παραδείγματα από νέους κανόνες, νέο υλικό σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας, συζήτηση της διδασκαλίας και της αξιολόγησης του προγράμματος, εστίαση
σε κρίσιμα διευθυντικά καθήκοντα, ένα νέο κεφάλαιο για τη διερεύνηση της βασικής
γνώσης του προγραμματισμού των προγραμμάτων, ένα νέο τμήμα σχετικά με τα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των προγραμμάτων.
Βλέπε: Caffarella, R.S., S.R. Daffron (2013). Planning Programs for Adult Learners: A
practical guide. Third edition. San Francisco: Josey Bass.
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Παραρτήματα
Παράρτημα 1:
Σχεδιασμός υλοποίησης της κατάρτισης ΒΔΓΕ
Σχεδιασμός υλοποίησης της κατάρτισης ΒΔΓΕ-Εκπαιδευτικά πρότυπα
Τα παρακάτω πρότυπα προτείνονται ως βοήθημα για το σχεδιασμό υλοποίησης μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, στο ξεκίνημα όσους/ες θα υλοποιήσουν
την κατάρτιση. Τα βήματα που προτείνονται, δεν είναι εξαντλητικά των περιπτώσεων,
αλλά λειτουργούν ως οδηγός πραγματοποίησης της κατάρτισης και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις πραγματικές καταστάσεις εντός της επιχείρησης.
Βήμα 1: Ξεκινήστε με τους/τις καταρτιζόμενους/ες
Ως αυτός/ή που πραγματοποιεί την κατάρτιση ΒΔΓΕ και πριν ακόμη ξεκινήσετε την κατάρτιση, υποχρεούστε να λάβετε υπ’ όψη σας πολλούς παράγοντες και να ανταποκριθείτε
σε πολλές προκλήσεις οι οποίες είναι διαφορετικές από την κλασική διδασκαλία ενηλίκων
σε μια αίθουσα. Μπορείτε να ξεκινήσετε με τους/τις καταρτιζόμενους/ες.
Τι γνωρίζετε για τους/τις συμμετέχοντές/ουσες σας στην κατάρτιση ΒΔΓΕ; Κρατήστε μερικές σημειώσεις. Αν δεν έχετε μάθει αρκετά, κρατήστε σημειώσεις για τις πληροφορίες
που ίσως σας χρειαστούν κατά την κατάρτιση. Έτσι, μπορείτε να συζητήσετε για τα θέματα αυτά με τους/τις συμμετέχοντές/ουσες κατά την έναρξη της διαδικασίας.
Γνωρίζω ότι ….
Θα συζητήσω γι' αυτό στην πρώτη ενότητα …

Βήμα 2: Μάθετε σχετικά με τις καταστάσεις και τις απαιτήσεις στους εργασιακούς χώρους
Τι γνωρίζετε για τους χώρους εργασίας των ωφελούμενών σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο πρ
οοπτικές για τη μελέτη τους, αυτή του/της εργαζόμενου/ης και
τη δική σας ως αυτός/αυτή που υλοποιεί την κατάρτιση.
Προοπτική εργαζόμενου/ης:
Ο χώρος εργασίας ως χώρος εφαρμοσμένης γνώσης προσφέρει καλές ευκαιρίες για μάθηση!

Προοπτική του εκπαιδευτή/τριας:
Επομένως σημαντικό για το σχεδιασμό
σας είναι:
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 Αφήστε τους/τες να περιγράψουν
συγκεκριμένες καταστάσεις
 Αναζητήστε αληθινά στοιχεία ή φράσεις ή προβληματικές καταστάσεις
 Παρατηρήστε τον χώρο εργασίας, καθώς εργάζονται και αναζητήστε εκπαιδευτικά περιεχόμενα και ξεκινήστε
να επεξεργάζεστε τις εκπαιδευτικές ενότητες
 Βοηθήστε τους/τις ωφελούμενους/ες
να διεκπεραιώσουν κάποια εργασία
τους (συντεταγμένα με τους/τις επιβλέποντες/ουσες τους!!!)
 Παρατηρήστε τις συνθήκες ασφάλειας κατά την εργασία!)

 Να υποθέτετε πάντα ότι οι ωφελούμενοι/ες σας είναι επαρκείς ως εργαζόμενοι/ες οι οποίοι έχουν σημαντική
εργασιακή εμπειρία!
 Επιτρέψτε να περιγράψουν και να απεικονίσουν τη γνώση και την εμπειρία αυτή.
 Μην υποπίπτετε σε υποθέσεις που αφορούν σε ελλείψεις, ούτε την άποψη γνώσης του αντικειμένου, αλλά
ούτε από την άποψη των δεξιοτήτων
μάθησης!
 Αξιοποιήστε τις μαθησιακές δεξιότητες των ωφελούμενων
 Σεβαστείτε την ανάγκη των εργαζομένων για διαφορετικό από τον ενδεδειγμένο τρόπο μάθησης. Δείτε το ως
μια πρόκληση για τη διδακτική μας
πρακτική.
 Οι ομάδες ΒΔΓΕ απαιτούν όλη την
εκπαιδευτική μας τεχνογνωσία. Αυτό
συμπεριλαμβάνει την ευελιξία μας
σύμφωνα με τους όρους των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά σε προηγούμενη εμπειρία, σε επιθυμίες και ανάγκες τους!

Βήμα 3: Εκμεταλλευτείτε τους χώρους της επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση
Σιγουρευτείτε παρακαλώ πως είστε ήδη καλά οργανωμένοι/ες, έτσι ώστε να εκτελέσετε
ικανοποιητικά την κατάρτιση στον εργασιακό χώρο, εστιαζόμενοι/ες σε συγκεκριμένο
επάγγελμα, αλλά και με τη σύμπραξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
.
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Πού μπορεί/θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η κατάρτιση: χώροι που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, μια αίθουσα κατάρτισης η οποία μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα μη γίνονται διακοπές, ένα εργαστήριο, μια πραγματική κατάσταση επικοινωνίας όπως η μεταφορά της βάρδιας,...
Ποια αληθινά στοιχεία έχω για να τα χρησιμοποιήσω στις θεματικές μου ενότητες: στοιχεία, περιγραφές περίπτωσης για... από..., περιγραφές προβλημάτων από..., φωτογραφίες...
Πώς μπορώ να λάβω υπ’ όψη μου την εξειδίκευση των συμμετεχόντων/ουσών και να
τη χρησιμοποιήσω στην κατάρτιση;
Ποιος αποτελεί σημαντικό πρόσωπο για την επικοινωνία μου με την επιχείρηση εκτός
από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες;

Βήμα 4: Βάλτε προτεραιότητες στα εκπαιδευτικά θέματα
Υπάρχουν πολλές σημαντικές πτυχές, που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν σχεδιάζουμε
το πώς θα ξεκινήσουμε την πρώτη συνεδρία. Καλό θα είναι, μια σαφής δομή να επαναπροσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του ρόλου αυτού/αυτής που πραγματοποιεί τη σχετική
κατάρτιση. Χρησιμοποιείστε τις άτυπες ευκαιρίες του εργασιακού χώρου, όπως οι συνομιλίες στο εργαστήριο, οι παρατηρήσεις, η ανατροφοδότηση.
Παραδείγματα ερωτήσεων:
Πώς θα ξεκινήσετε την εκπαίδευση;
Ποιες θα πρέπει να είναι οι πρώτες εμπειρίες των συμμετεχόντων/ουσών με σας, αλλά
και μεταξύ τους;
Τι θα πρέπει να έχετε μαζί σας;
Τι θέλετε να έχετε κατανοήσει για τον εαυτό σας;
Τι θέλουν να μάθουν οι συμμετέχοντες/ουσες για σας, αλλά και για την κατάρτιση;
Ποια είναι η πρώτη εκπαιδευτική ενότητα;
Οι πτυχές που θα πρέπει να λάβετε υπόψη για μια σαφή δομή:
Καλωσόρισμα, ρωτήστε πως ήταν η μέρα τους.
Ονομάστε την ενότητα.
Παρουσιάστε τους στόχους της κατάρτισης και της εκπαιδευτικής συνεδρίας.
Κάντε μια επισκόπηση.
Περιγράψτε συγκεκριμένες καταστάσεις κατά την εργασία και ρωτήστε, για παράδειγμα,
τι συνήθως λειτουργεί καλά και τι θα πρέπει να βελτιωθεί;
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Εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση.
Η κατάρτιση ενθαρρύνει την εφαρμογή γνώσεων στον εργασιακό χώρο. Ρωτήστε τι είχε
επιτυχία και πώς.
Δώστε ανατροφοδότηση για ό,τι έχει γίνει γνώση και ζητήστε την αυτοαξιολόγηση ως
ανατροφοδότηση. Να επαινείτε κάποιες φορές.
Πάντα να ενθαρρύνετε.
Χρησιμοποιήστε τεχνικές οπτικοποίησης όσο περισσότερο γίνεται.
Χρησιμοποιήστε διάφορα κανάλια μάθησης.
Βήμα 5: Δημιουργήστε τη δική σας «τυπική» δομή για συνεδρίες κατάρτισης
ΒΔΓΕ.
Οι πιο έμπειροι/ες που πραγματοποιούν καταρτίσεις ΒΔΓΕ ακολουθούν την τυπική δομή
των θεματικών ενοτήτων, όπως περιγράφεται παρακάτω από την οποία μπορείτε να ωφεληθείτε. Ωστόσο, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας τυπική δομή βασιζόμενοι σε συγκεκριμένες καταστάσεις και στο δικό σας εκπαιδευτικό στυλ.
Στόχος

Τρόπος

Για να ενημερωθείτε από τους συμμετέχοντες/ουσες για την πρόσφατη εργασιακή τους κατάσταση.

Πώς είστε;
Πώς πάει η δουλειά;
Με τι ασχολείστε τώρα;

Για να αναφερθείτε στην τελευταία
συνεδρία

Τι θυμάστε από την τελευταία συνάντηση;
Υπήρξε κάτι που σας άρεσε ή σας ενόχλησε ιδιαίτερα; Σε τι αφορούσε αυτό;
Τι θα θέλατε να επαναλάβετε ή σε τι να εμβαθύνετε;

Για να διασφαλίσετε την εφαρμογή
όσων μαθεύτηκαν

Σε ποιες καταστάσεις θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε ό,τι συζητήθηκε την τελευταία φορά;
Σε τι μπορεί να σας βοηθήσει ό,τι έχετε;
Θα μπορούσατε να το εφαρμόσετε;
Ποιες είναι οι επιθυμίες σας από τη σημερινή συνεδρία;
Έχετε κάποιο νέο θέμα που θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στη λίστα θεμάτων της επόμενης συνάντησης;

Για το συντονισμό θεμάτων/περιεχομένων

Για την επανάληψη περιεχομένων
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Για την εισαγωγή ενός νέου περιεχομένου

Παραδειγματίστε με βάση πραγματικές καταστάσεις κατά την εργασία
 Ενθαρρύνετε και ενεργοποιείστε μέσω εικόνας, μεταφοράς, αληθινού στοιχείου, περιγραφή κατάστασης
 Εντοπίστε προκλήσεις με καταιγισμό ιδεών ή
μέσω της μεθόδου του προβληματισμού

Για την ομαδική πρακτική
Για να προάγετε τη συγκέντρωση
και την προσοχή

Εξαρτάται από την ομάδα και το αντικείμενο...
Διάλλειμα, φρέσκος αέρας, ασκήσεις κίνησης

Για την ατομική εξάσκηση

Εξαρτάται από την ομάδα και το αντικείμενο...

Για την αξιολόγηση
Για την εφαρμογή

Τι έχουμε επιτύχει;
Τι θα θέλατε να δοκιμάσετε να εφαρμόσετε από
αυτά που θα πάρετε μαζί σας από την κατάρτιση;
Τι πιστεύετε ότι χρειάζεστε για να δοκιμάσετε την
εφαρμογή τους;
Τι ήταν σημαντικό για μένα σήμερα, χρήσιμο;
Τι πήγε καλά ή λιγότερο καλά σήμερα;
Τι θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται όπως
πριν;
Τι θα πρέπει να αλλάξουμε;

Για την ανατροφοδότηση

Για τη προοπτική
Για τη διαφάνεια

Ποια κατάσταση θα εξετάσουμε την επόμενη
φορά;
Δημιουργήστε σημειώσεις για τις παράλληλες συζητήσεις με προϊσταμένους, αν δεν έχει γίνει
ήδη. Συμπεριλαμβάνοντας τις επιθυμίες των
συμμετεχόντων: Τι υποστήριξη χρειάζομαι σχετικά με τον εργασιακό μου χώρο / με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους μου;

Προσαρμογή: Rosemarie Klein and Melanie Rudolph, Input, AoG-Weiterbildung für Trainer/innen, Dortmund 2017
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Παράρτημα 2: Ατομικό Πλάνο Μάθησης
ΠΛΑΝΟ ΜΑΘΗΣΗΣ
Όνομα:___________________________________________________
Επιχείρηση: _________________________________________________
Τίτλος προγράμματος:________________________________________
Περίοδος υλοποίησης: _______________________________________
Εκπαιδευτής: _____________________________________________
Αυτή η φόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταγράψετε τι σκοπεύετε να επιτύχετε. Θα σας ζητήσουμε να την κοιτάξετε ξανά στο τέλος του μαθήματος έτσι ώστε να
δείτε αν το μάθημα είχε αποτέλεσμα για σας..
1. Σε τι ελπίζετε να ωφεληθείτε από την παρακολούθηση αυτού του προγράμματος;

2. Ποιες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες θα θέλατε
να βελτιώσετε;

Τι θέλει να μάθει ο/η ωφελούμενος/η;

3. Γιατί;

Συνθήκες για τον/την καταρτιζόμενο/η και κινητοποίηση

4.Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να το πετύχετε αυτό;

Ποιος είναι ο τρόπος μάθησης των ωφελούμενων

5. Τι θα θέλατε να έχετε επιτύχει στο τέλος του
προγράμματος
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
1. Τι έχετε κερδίσει κάνοντας αυτό το πρόγραμμα;

2. Ποιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες θέλατε
να βελτιώσετε με αυτό το πρόγραμμα;

Στόχοι των εκπαιδευομένων

Αξιολόγηση σε σχέση με
τους στόχους

3. Πιστεύετε πως έχουν βελτιωθεί; Περιγράψτε
πώς;

4. Τι σημαίνει για σας αυτό;
Μεταφορά γνώσης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας

5. Τι θα κάνετε άμεσα;
Συνεχιζόμενος σχεδιασμός

Ο/Η υπογράφων/ουσα: _______________
Ο/Η εκπαιδευτής/τρια:

_______________

Προσαρμογή από: An Adult Literacy and Numeracy Curriculum Framework for Scotland, 2003.
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Ενότητα 6 | Ολοκλήρωση και αξιολόγηση της κατάρτισης
ΒΔΓΕ

Συγγραφέας:
Dr Joseph Vancell
Διεύθυνση Έρευνας
Διά Βίου Μάθησης και
Απασχολησιμότητας,
Μάλτα
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« Ο/η αξιολογητής/τρια χρειάζεται ένα μεγάλο φάσμα από ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές για να τις χρησιμοποιήσει σε μια δέσμη προβλημάτων. Έτσι, ο/η αξιολογητής/τρια
μπορεί να κληθεί να χρησιμοποιήσει μία ή και όλες τις ερευνητικές κοινωνικές μεθόδους,…ώστε να είναι σε θέση να οδηγηθεί σε χρήσιμα αποτελέσματα τα οποία θα είναι
έγκυρα, αξιόπιστα και πιστευτά» (Patton,2002:68)

Εισαγωγή
Το εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας εστιάζει στους εκπαιδευτές για άτομα με χαμηλά προσόντα (ΒΔΓΕ). Είναι συχνά και οι σχεδιαστές, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του περιεχομένου
και οι αξιολογητές των εκπαιδευτικών μονάδων. Για τον λόγο αυτόν, ως εκπαιδευτές
έχετε εξοικειωθεί στα προηγούμενα 5 κεφάλαια με τον τρόπο που θα προσεγγίσετε αποτελεσματικά επιχειρήσεις και εργαζομένους, ώστε να βρείτε τρόπους να προγραμματίσετε και να εκτελέσετε, να προτείνετε και να προσφέρετε την εμπειρία σας, ως εκπαιδευτές εργαζομένων με χαμηλά προσόντα (ΒΔΓΕ). Αυτό το τελευταίο ενότητα θα εφοδιάσει με οδηγίες τους εκπαιδευτές στο πώς να ολοκληρώσουν μια εκπαίδευση ΒΔΓΕ. Θα
βοηθήσει τους εκπαιδευτές να κατανοήσουν



την αξιολόγηση
την παρουσίαση και διαβούλευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με τους εκπροσώπους της επιχείρησης αλλά και τους καταρτισθέντες,
 την εκπόνηση μίας πιθανής κατάρτισης εκπαιδευτών
 την παραγωγή και απονομή ενός ουσιώδους πιστοποιητικού στους
εργαζόμενους που έλαβαν μέρος σε κατάρτιση τύπου ΒΔΓΕ..
Οι θεωρητικοί συμφωνούν πως η αξιολόγηση, όταν γίνεται σωστά, καθιστά την εκμάθηση
και την πρόοδο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλύτερη. Έτσι, ο Thakery (2016)
σημειώνει πως ελάχιστοι οργανισμοί στην πραγματικότητα αξιολογούν εκπαιδεύσεις. Από
αυτούς, μόνο το 12% επηρεάζουν καταλυτικά τα αποτελέσματα (Skourtoudis &
Dyke,2007). Ερευνητικά αποτελέσματα μας βεβαιώνουν πως πολλή εκπαίδευση, για διάφορους λόγους, μπορεί να χαθεί (Griffin, 202:221). Μελέτες δείχνουν πως μόλις το 10
με 15% από αυτά που μαθαίνουν οι εργαζόμενοι/ες κατά τη διάρκεια μιας κατάρτισης με
βάση την εργασία (Velda et al., 2007) στην πραγματικότητα μεταφέρονται στη βελτίωση
της απόδοσης στον χώρο εργασίας.
Αυτή η ενότητα επιπλέον θα προσπαθήσει πρωτίστως να αναδείξει τα κενά, διαμέσου
της βιβλιογραφίας, σχετικά με την αξιολόγηση. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορέσει να
εξελίξει μια διαδικασία αξιολόγησης για ΒΔΓΕ.
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: βασισμένο σε αληθινή ιστορία!
Ήταν η τελευταία μέρα στο ναυπηγείο..o/η εκπαιδευτής/τρια συνέλεξε
τις σημειώσεις των εκπαιδευομένων (βλ.Annex 3.5). Στις υποσημειώσεις ενός/μιας εκπαιδευόμενου/νης με το όνομα Άγγελος, έγραψε:
«Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να πω πως αυτή ήταν μία καλή κατάρτιση. Γνωρίζω πως o/η εκπαιδευτής/τρια μας εργάστηκε σκληρά, όμως
ένιωθα συνεχώς πως δεν ταιριάζω σε αυτό. Με δυσκολία ανταποκρίθηκα
στις απαιτήσεις της κατάρτισης και στις υποχρεώσεις του σπιτιού. Δεν
θα συμμετάσχω σε παρόμοια κατάρτιση στο μέλλον»..o/η εκπαιδευτής/τρια δεν χάρηκε
με αυτό το σχόλιο. Τι έκανε λάθος; Έφταιγε η παιδαγωγική μέθοδος που ακολούθησε;
Ήταν ο σχεδιασμός της κατάρτισης; Ήταν η εκτίμηση της διαδικασίας; Έδωσε στους εκπαιδευομένους τον απαιτούμενο χώρο και χρόνο για να εκφράσουν τα συναισθήματά
τους κατά την διάρκεια της κατάρτισης; Αξιολογήθηκαν οι εμπειρίες και ο τρόπος ζωής
των εργαζομένων;
Καταστάσεις τέτοιες συμβαίνουν και στους καλύτερους από εμάς, ακόμα και σε εκείνους
που εργάζονται εντατικά, ατομικά ή με άλλους εκπαιδευτές και ειδικούς στην κατάρτιση,
στο να προγραμματίζουν, σχεδιάζουν, εξελίσσουν και ολοκληρώνουν ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Πώς θα διασφαλίσουμε πως η κατάρτιση ανταποκρίνεται θετικά στις
απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών; Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε, ότι,
εάν κάποια κατάρτιση δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων, μπορεί να βελτιωθεί σε πιθανή μελλοντική εφαρμογή;

6.1 Καθορισμός της αξιολόγησης
Η αξιολόγηση είναι καθοριστική, καθώς μπορεί να άρει τις αμφιβολίες όσον αφορά στον
σχεδιασμό, βοηθά στην πρόοδο του έργου, στην εφαρμογή του σε μελλοντικές παρεμβάσεις, ενώ επιβεβαιώνει την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πηγών. Η αξιολόγηση είναι σημαντική για τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις στην επιχείρηση και πιθανόν στα ανώτατα κλιμάκια, τα οποία χαράζουν εθνική και διεθνή πολιτική.
Η αξιολόγηση είναι μία «συστηματική έρευνα που σκοπό έχει να
καθορίσει την σημασία, το όφελος ή τα πλεονεκτήματα μιας πολιτικής,
να προγραμματίσει ή να υπολογίσει, χρησιμοποιώντας σχετικές
κοινωνιολογικές ερευνητικές μεθόδους, κριτήρια, προδιαγραφές και
δείκτες» (Descy and Tessaring, 2005).
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Αυτή η ενότητα, όπως και το υπόλοιπο εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας, δεν θα ερευνήσει την
διαδικασία αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρά την πεποίθηση ότι μια αξιολόγηση στο μικροεπίπεδο μπορεί και πρέπει να βελτιώσει αποφάσεις στο μακροεπίπεδο, ο συγγραφέας θα σταθεί στην αξιολόγηση μόνο των ΒΔΓΕ προγραμμάτων, η οποία
αποτελεί προϋπόθεση για τον εμπλουτισμό των εμπειριών όλων των εταίρων -κλειδιά:
του εκπαιδευτικού φορέα, των εκπαιδευτών, τους εργοδοτών και των εργαζομένων.
Η παρούσα ενότητα βασίζεται στη γνώση που αποκτήθηκε στις πέντε προηγούμενες ενότητες, όσο και στην συστηματική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης στην κατάρτιση των εργαζομένων με χαμηλά προσόντα.

6.1.1 Το περιεχόμενο
Πριν από την συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να εστιάσουμε στο περιεχόμενο με το οποίο τα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους με
χαμηλά προσόντα υλοποιούνται και στους στόχους που περιμένουμε να επιτευχθούν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανασκόπησή της αναφοράς περί Εξελίξεων Απασχόλησης
και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ευρώπη του 2018, επιβεβαιώνει «ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον», σημαδεμένο από μία αύξηση στον αριθμό των επικερδώς απασχολούμενων πολιτών, και συνεπώς, της ανεργίας και του επιπέδου φτώχειας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018α). Παρ’ όλα αυτά, η αναφορά επισύρει και μια ισχυρή προειδοποίηση: οι τεχνολογικές εξελίξεις, με τη μορφή της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης,
επιταχύνουν τη ζήτηση ικανοτήτων και δημιουργούν ανασφάλειες στο ολοένα και γηραιότερο εργατικό δυναμικό και στους τομείς χαμηλής ειδίκευσης στις ευρωπαϊκές αγορές
εργασίας. Για να αντισταθμίσει αυτές τις εξελίξεις, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να αυξήσει
την ενσωμάτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ακόμα μία φορά ενθάρρυνε τη συνεχιζόμενη περαιτέρω κατάρτιση και επανεκπαίδευση σε όλα τα κράτη μέλη της, ώστε να μην
μείνει πίσω κανένα.
Αυτοί που αδυνατούν να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις πιστοποιήσεις τους
βρίσκονται σε κίνδυνο να παραγκωνιστούν στην αγορά εργασίας, από καλύτερα
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και φυσική ενότητα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2018α)
Το εκπαιδευτικό κεφάλαιο των ενήλικων ευρωπαίων πολιτών δεν είναι ενθαρρυντικό παρ’
όλα αυτά. Η πιο πρόσφατη έρευνα PISA (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών)
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το 2015 ανέδειξε, όπως και οι προηγούμενές της, ότι πάρα πολλοί νέοι Ευρωπαίοι υπολείπονται βασικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάγνωση και η αριθμητική (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2016). Η έρευνα PIAAC (Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση Δεξιοτήτων
Ενηλίκων) του ΟΟΣΑ, η οποία αξιολόγησε ικανότητες ενηλίκων, εξήγαγε παρόμοια αποτελέσματα: σε πολλές χώρες της Ε.Ε περίπου ένας στους πέντε ενήλικες ηλικίας 16-65
είχε μόνο βασικές δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής. Επιπροσθέτως, ένας
στους τέσσερις ενήλικες υπολειπόταν βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, αναγκαίων για
την αποτελεσματική χρήση Δικτύων Τεχνολογίας και Πληροφοριών.
Η Εθνική Στρατηγική Διά-βίου Μάθησης της Μάλτας ισχυρίζεται πως οι εργάτες χαμηλών
προσόντων και μόρφωσης χρήζουν προσφοράς ευκαιριών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και για να μάθουν βασικές ικανότητες «μέσω εναλλακτικών οδών στην μόρφωση και την κατάρτιση» και αναγνωρίζει τον χώρο εργασίας -όπου οι ενήλικες ξοδεύουν ένα μεγάλο μέρος της μέρας τους- ως ένα σημαντικό χώρο κατάρτισης (Υπουργείο Εκπαίδευσης και Απασχόλησης, 2015: 25). Ο χώρος εργασίας επίσης προβλέπεται
ως ο χώρος όπου οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να καλλιεργήσουν όχι μόνο ικανότητες
σχετικές με την εργασία, αλλά και απαραίτητες και οριζόντιες ικανότητες, οι οποίες καθιστούν τους ανθρώπους πιο ανθεκτικούς και προσαρμόσιμους σε αλλαγές στη ζωή και
την εργασία τους. Ομοίως, η πρόσφατη έκθεση της Ομάδας Εργασίας 2020 για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων δίνει μεγάλη αξία στον εργασιακό χώρο για την τόνωση
της εκπαίδευσης ενηλίκων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018β: 16). Το Cedefop (2013) επισημαίνει εξάλλου ότι οι εργαζόμενοι/ες με χαμηλή ειδίκευση πιθανώς να ωφεληθούν
περισσότερο από την εκπαίδευση ενηλίκων στο χώρο εργασίας. Αυτοί οι εργαζόμενοι/ες
δεν αποδίδουν καλά στα παραδοσιακά προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης που βασίζονται στο μοντέλο της σχολικής αίθουσας, επειδή συχνά φέρνουν μαζί τους ένα ιστορικό αποτυχίας και αρνητικές εμπειρίες σχολικής φοίτησης.
Η κατάρτιση στον χώρο εργασίας προσφέρει μία μέθοδο μάθησης πιο
ελκυστική, σχετική και κατάλληλη από τις «παραδοσιακές» σχολικές
μεθόδους για ενήλικες με χαμηλά προσόντα (Cedefop 2013).
Η μάθηση στον χώρο εργασίας είναι επίσης σημαντική, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι πυλώνες των Ευρωπαϊκών οικονομιών, δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν εργαζομένους για προγράμματα εκπαίδευσης στην αίθουσα (Vancell, 2018). Επιπροσθέτως,
πολλοί εργαζόμενοι/ες χαμηλών προσόντων αδυνατούν να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενώ παράλληλα πρέπει να ανταπεξέλθουν σε μία δεύτερη δουλειά,
στην οικογένεια και στις κοινωνικές τους υποχρεώσεις. (Vancell & Patala, 2018)
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6.1.2 Μοντέλα Αξιολόγησης
Παρότι δεν αναφέρθηκε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στις προηγούμενες ενότητες, ο αναγνώστης θα έπρεπε να έχει παρατηρήσει μια κοινή εκπαιδευτική διαδικασία σχεδιασμού,
η οποία αρχίζει με την ανάλυση των αναγκών των βασικών ενδιαφερομένων και στη
συνέχεια προχωρά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός προγράμματος
ΒΔΓΕ. Η διαδικασία, όπως αναφέρθηκε και στις Ενότητες 2, 3 και 4, περιλαμβάνει και την
αξιολόγηση της κατάρτισης κατά τη διάρκεια και στο τέλος της κατάρτισης. Αυτό έχει ως
στόχο τη βελτίωση διαφόρων πτυχών του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του κινήτρου για τους μαθητές. Επίσης, η χρονική στιγμή της αξιολόγησης
είναι εξόχως σημαντική και θα έπρεπε να ενσωματωθεί στον σχεδιασμό ενός προγράμματος εκπαίδευσης ΒΔΓΕ.
Διαμορφωτική και απολογιστική αξιολόγηση.
Η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης
και υλοποίησης ενός προγράμματος (Plewis & Preston, 2001: 10). Προορίζεται κυρίως
για τη βελτίωση των πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της
επίδοσης του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, των παιδαγωγικών αποφάσεων του σχεδιαστή και της ενεργού και αποτελεσματικής συμμετοχής των μαθητών στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι κυρίως ποιοτικές, όπως τα
παράπονα των μαθητών και η εποικοδομητική κριτική, οι τεχνικές αξιολόγησης στην τάξη
(όπως τα πρακτικά) και οι συζητήσεις στο διαδίκτυο. Μπορούν επίσης να είναι ποσοτικές,
συμπεριλαμβανομένων σύντομων ερευνών ή κουίζ. Οι εκπαιδευτές μπορούν επίσης να
χρησιμοποιούν τεχνικές συνεχούς αξιολόγησης για τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Στις
πρακτικές και την βιβλιογραφία για το ανθρώπινο δυναμικό, αυτή η αξιολόγηση καλείται
επίσης εκ των προτέρων αξιολόγηση. Τέτοιες πρακτικές χρησιμοποιούνται συχνά για την
πραγματοποίηση αλλαγών στην εκπαιδευτική προσπάθεια, την αύξηση του κινήτρου και
την υπέρβαση της αντίστασης. Αν διεξάγονται από άλλα άτομα, όχι από τον εκπαιδευτή,
εξυπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας (McNamara, Joyce &
O'Hara, 2010: 550).
Απολογιστική ή εκ των υστέρων αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της
κατάρτισης. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι η έρευνα τελικών αποτελεσμάτων της κατάρτισης, συχνά μέσω ερωτηματολογίων, αλλά και ποιοτικών μεθόδων, όπως συνεδρίες
ομάδων και συνεντεύξεις σε βάθος. Χρησιμοποιείται κυρίως για να κρίνει τα αποτελέ-
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σματα, τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο ενός προγράμματος κατάρτισης και να μεταφέρει αυτή τη γνώση στο σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τους Plewis
και Preston (2001: 10), οι απολογιστικές αξιολογήσεις είναι σημαντικές στη λήψη αποφάσεων, για παράδειγμα, όσον αφορά στο εάν πρέπει να επαναληφθεί η κατάρτιση ΒΔΓΕ
ή όχι, αν πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι διαφορετικό ή καλύτερο και εάν η επιτυχία
της αξίζει να επεκταθεί σε ευρύτερο πληθυσμό. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις πραγματοποιούνται επίσης για να ενημερώνονται οι φορείς χάραξης πολιτικής.
Oι αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο διαμορφωτικές όσο και απολογιστικές
πτυχές, ανάλογα με την επάρκειά τους στα διάφορα στάδια (Rossi et al., 1999). Οι συνεργάτες του PROFI-TRAIN συμφώνησαν επίσης ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας
αξιολόγησης θα πρέπει να υποβάλλονται στον εκπαιδευτή/συντονιστή της κατάρτισης και
στους εκπροσώπους της επιχείρησης.
Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:
Σκεφτείτε ένα σχέδιο αξιολόγησης για πρόγραμμα κατάρτισης ΒΔΓΕ. Θα
χρησιμοποιήσετε προσεγγίσεις διαμορφωτικής ή απολογιστικής αξιολόγησης; Ή και τα δύο; Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις αξιολογήσεις; Τι θα αξιολογήσουν: τον σχεδιασμό της κατάρτισης, την ικανότητα του εκπαιδευτή,
την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων ή κάτι άλλο;

6.1.3 Βασικές ερωτήσεις
Ο Griffin (2010: 43) σημειώνει ότι, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη προσέγγιση αξιολόγησης, πρέπει να τεθούν ορισμένα βασικά ερωτήματα κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου
αξιολόγησης. Αυτά περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ποιο είναι το εύρος της αξιολόγησης;
Ποια είναι τα αντικείμενα της αξιολόγησης;
Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα αξιολόγησης;
Τι είδους πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται για κάθε αντικείμενο;
Ποια κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να κρίνουμε την αξιοπιστία της
αξιολόγησης;
Ποια είναι τα συμφέροντα που πρέπει να εξυπηρετούνται από την αξιολόγηση;
Ποιες μέθοδοι διερεύνησης πρέπει να χρησιμοποιηθούν;
Ποιος πρέπει να κάνει την αξιολόγηση;
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•
•
•

Ποια θα είναι τα έξοδα (αν υπάρχουν);
Με ποια πρότυπα πρέπει να εμφορείται η αξιολόγηση;
Πώς και πότε πρέπει να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα;

Το Cedefop (2013), για παράδειγμα, έχει ενσωματώσει ερωτήματα παρόμοια με τα παραπάνω σε ένα σχέδιο αξιολόγησης, για τους πάροχους της επαγγελματικής κατάρτισης
στην ομάδα των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.
Αυτό το υπόδειγμα είναι διαθέσιμο στο
http://www.cedefop.europa.eu/files/revised-evaluation-plan-for-policy-makers.docx

Αφιερώστε λίγο χρόνο σε έναν σύντομο στοχασμό:

Ποιες ερωτήσεις θα μπορούσατε να προσθέσετε στην παραπάνω λίστα;
Πώς θα μπορούσατε να προσαρμόσετε τo κατά Cedefop
(2013) πλάνο αξιολόγησης στην ΒΔΓΕ πρωτοβουλία σας;

6.1.4 Μοντέλα αξιολόγησης
Ενώ υπάρχουν πολλά εργαλεία αξιολόγησης της κατάρτισης που διατίθενται στους
επαγγελματίες, στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι βασίζονται στο «μοντέλο τεσσάρων επιπέδων» του Kirkpatrick (1979) (που αναπτύχθηκε το 1959) ή σε παραλλαγές του.
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Αντίδραση
Μάθηση
Συμπεριφορά

Αποτελέσματα
Εικόνα 18: Το μοντέλο Kirkpatrick (1959)
Η διαδικασία αξιολόγησης του Gruwe χρησιμοποιεί 4 στάδια, πιθανώς εμπνευσμένα από
το μοντέλο Kirkpatrick.

Ικανοποίηση εργαζόμενου

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μεταφορά επιτυχίας

Όφελος για την Επιχείρηση
Σχήμα 19: Η προσέγγιση αξιολόγησης Gruwe
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Ωστόσο, υπάρχει ένα όλο και πιο πειστικό σύνολο στοιχείων, που δείχνουν ότι αυτή η
προσέγγιση και οι πιο σύγχρονες παραλλαγές της παρέχουν ανεπαρκή στοιχεία για την
αποτελεσματικότητα της κατάρτισης. Έχει αποδειχθεί, για παράδειγμα, ότι τα επίπεδα
αντίδρασης (επίπεδο 1) και μάθησης (επίπεδο 2) στο μοντέλο του Kirkpatrick - τα οποία
αξιολογούν την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων και το επίπεδο απόκτησης της επιθυμητής γνώσης μέσω ενός μαθησιακού έργου (Kirkpatrick, 1979) - δεν συνδέονται με τις
μελλοντικές επιδόσεις (Xerri, 2013).
Επιπλέον, το μοντέλο του Kirkpatrick και οι παραλλαγές του αντιπροσωπεύουν μια διαδικασία αξιολόγησης, που περιλαμβάνει κρίσεις του εξωτερικού αξιολογητή (McNamara,
Joyce & O'Hara, 2010: 552) και έτσι αγνοούν τη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτή στην
αξιολόγηση.

  Ενδυναμώστε τους εκπαιδευτές ώστε να αξιολογήσουν 
Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι η πρωταρχική πρόθεση αυτού του εγχειριδίου αυτοδιδασκαλίας είναι να εμπλουτίσει τον εκπαιδευτή με ένα εργαλείο αξιολόγησης που
ενσωματώνει την αυτοαξιολόγηση, ο συγγραφέας προτείνει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση η οποία, όπως φαίνεται παρακάτω, είναι πιο σχετική και προσαρμόσιμη στη διαδικασία κατάρτισης ΒΔΓΕ που παρουσιάζεται σε αυτόν τον οδηγό μελέτης. Αυτό είναι το
μοντέλο ADDIE, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί διάφορες γνώσεις και πρακτικές άλλων
μοντέλων, όπως το μοντέλο τεσσάρων φακών του Stephen Brookfield. Η προτεινόμενη
προσέγγιση είναι πιο αποδοτική οικονομικά, ισχυρή και ταχεία. Ωστόσο, μπορεί να δημιουργήσει αποτελέσματα με τα ίδια επίπεδα ακρίβειας με τις πιο απαιτητικές απολογιστικές διαδικασίες αξιολόγησης. Πάνω απ' όλα, η προσέγγιση αξιολόγησης συνδυάζει την
εκπαιδευτική θεωρία που θεωρεί ότι η μάθηση είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απλή
απόκτηση γνώσης.

6.1.5 Το μοντέλο ADDIE
Το πλαίσιο ή το μοντέλο ADDIE δεν είναι αποκλειστικά ένα λογικό και/ή πρακτικό εργαλείο αξιολόγησης, όπως το μοντέλο του Kirkpatrick ή οι παραλλαγές του. Ωστόσο, η
αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο στο ίδιο πλαίσιο. Ενημερώνει κάθε στάδιο της πρωτοβουλίας κατάρτισης. Το πλαίσιο, ή μάλλον η προσέγγιση, δημιουργήθηκε για τον
στρατό των Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου της Φλόριντα. Το ADDIE είναι ένα ακρωνύμιο για την Ανάλυση, Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση και στις απαρχές
του χρησιμοποιήθηκε ως διαδοχική διαδικασία - δηλαδή, κάθε βήμα έχει ένα αποτέλεσμα
που τροφοδοτεί το επόμενο βήμα της ακολουθίας (σχήμα 20).
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  Η αξιολόγηση ενημερώνει όλα τα στάδια κάθε πρωτοβουλίας κατάρτι-

σης 

ανάλυση

σχέδιο

ανάπτυξη

εφαρμογή

αξιολόγηση

Σχήμα 20: Η αρχική προσέγγιση ADDIE

Εν συντομία, στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτές εντοπίζουν τους εκπαιδευόμενους και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους και τις ανάγκες τους, όπως αναφέρεται
στις Ενότητες 2 και 3. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικών στόχων και τον
προσδιορισμό του τι πρέπει να διδαχθεί για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων
μέσω μιας στοχοθετημένης ανάλυσης της αγοράς.
Στη φάση σχεδιασμού, οι εκπαιδευτές διεξάγουν μια χαρτογράφηση της ιδιαίτερης κατάστασης μέσα στην επιχείρηση, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα παρασχεθεί η
κατάρτιση για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων κατά την φάση ανάλυσης, όπως
έγινε στις Ενότητες 4 και 5. Στην ανάπτυξη, κάθε στοιχείο σχεδιάζεται με όσο το δυνατόν
πιο πρακτικές λεπτομέρειες, ώστε να είναι εύκολο και εφικτό να ικανοποιηθεί το σχέδιο
που δημιουργήθηκε κατά τη φάση σχεδιασμού. Στη φάση της υλοποίησης, οι εκπαιδευτές παραδίδουν τις οδηγίες.
Στο αρχικό μοντέλο ADDIE, η αξιολόγηση ήταν κυρίως απολογιστική. Σε πιο πρόσφατες προσαρμογές, η διαδικασία αξιολόγησης αξιολογεί και ενισχύει καθεμία από τις
άλλες φάσεις.
Η διαδικασία είναι περισσότερο επαναληπτική, παρά διαδοχική (εικόνα 19). Για αυτή τη
διαδικασία αξιολόγησης,.o/η εκπαιδευτής/τρια είναι πολύ σημαντικός.

  Η αξιολόγηση είναι μια επαναληπτική προσέγγιση 
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Ανάλυσε

Εφάρμοσ
ε

Αξιολόγη
σε

Σχεδίασε

Ανάπτυ
σσε

Σχήμα 21: Η έννοια της ADDIE (Branch, 2009:)

«Μια επαναληπτική προσέγγιση είναι μια διαδικασία για την επίτευξη μιας απόφασης ή
ενός επιθυμητού αποτελέσματος με την επανάληψη κύκλων ανάλυσης ή ενός κύκλου
εργασιών. Ο στόχος είναι να φέρουμε την επιθυμητή απόφαση ή το αποτέλεσμα πιο κοντά στην ανακάλυψη με κάθε επανάληψη» από το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό λεξικό που
διατίθεται στη διεύθυνση http://www.businessdictionary.com/definition/iter)

6.1.6 Μια προσέγγιση για την αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης ΒΔΓΕ
Η αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας μπορεί να είναι ένα σύνθετο καθήκον,
διότι διαφορετικές πρωτοβουλίες κατάρτισης, πλαίσια, ανάγκες και φιλοδοξίες των διαφόρων φορέων μπορεί να απαιτούν διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης. Η πρόσφατη
βιβλιογραφία συμφωνεί επίσης ότι μια διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να ενημερωθεί
ή να εμπνευστεί από ένα μόνο μοντέλο, εξαιτίας περιορισμών που υπάρχουν σε κάθε
μοντέλο. Για παράδειγμα, τα περισσότερα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου
του Kirkpatrick, δεν αμφισβητούν τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις υποθέσεις που παρακινούν τον αξιολογητή (συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτή που ενεργεί ως αξιολογητής/τρια). Συνεπώς, οι προθέσεις ενός αξιολογητή πιθανόν να επηρεάσουν δυσμενώς
τη μεθοδολογία αξιολόγησης, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, την ανάλυσή τους και τα
παραγόμενα αποτελέσματα. Αυτό ισχύει επίσης για ένα πλαίσιο αξιολόγησης που βασίζεται σε ADDIE. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτές, όταν ενεργούν ως αξιολογητές, πρέπει να
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περάσουν με προσοχή, ίσως μέσω ενός προσωπικού αναστοχασμού, στη διατήρηση ημερολογίου, στο οποίο καταγράφονται και δικαιολογούνται αποφάσεις και συμπεράσματα
Draanen, 2016).

 Ο/Η εκπαιδευτής/τρια ως αξιολογητής/τρια πρέπει να συμμετέχει σε μια
συνεχή διαδικασία αναστοχασμού 
Σε ένα τέτοιο ημερολόγιο πρέπει επίσης να καταγράφονται οι προθέσεις του εκπαιδευτή.
Αυτά μπορεί πράγματι να διαφέρουν από τους «συμφωνημένους» στόχους της κατάρτισης. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτής μπορεί να συμφωνήσει να υλοποιήσει μια κατάρτιση, ως μέσο αύξησης του κινήτρου των αναλφάβητων εργαζομένων προς την εργασία
και την επιχείρησή τους. Ωστόσο, η αρχική πρόθεση του εκπαιδευτή ήταν να παρέχει
κατάρτιση για την «ανάγνωση του κόσμου» (Freire, 1970). Η μεροληψία των εκπαιδευτών πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια κατά την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.
Ο Brookfield (2017) εντοπίζει ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα στην αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος - τη συμμετοχή των μαθητών στην ερευνητική διαδικασία.
Στις αξιολογήσεις, τόσο στις διαμορφωτικές όσο και στις απολογιστικές, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να παρέχουν τις δικές τους γνώσεις και αντιλήψεις για τη διαδικασία μάθησης
και διδασκαλίας, καθώς και για άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού,
των πόρων και της υποστήριξής τους. Όπως στην περίπτωση των εκπαιδευτών, έτσι και
οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες των καταρτιζομένων, καθώς και ο τρόπος ζωής τους, θα
επηρεάσουν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η αξιολόγηση. Για παράδειγμα, αν οι
εργαζόμενοι/ες είχαν μόνο εμπειρία παραδοσιακής σχολικής παιδαγωγικής, θα μπορούσαν να θεωρήσουν τη μετάβαση στο ΒΔΓΕ ως αποθαρρυντικό έργο, ίσως σε αντίθεση με
τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτών και των εξωτερικών αξιολογητών. Πράγματι, ο
Brookfield (2017) επιμένει ότι οι καταρτιζόμενοι δεν πρέπει να θεωρούνται αντικείμενα
του έργου αξιολόγησης και η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να ενσωματωθεί στις μαθησιακές τους δραστηριότητες και όχι να αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία. Προσφέρει ορισμένα παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση πληροφοριών
από τους καταρτιζόμενους, συμπεριλαμβανομένου του «ερωτηματολογίου κρίσιμων περιστατικών» (CIQ- critical incident questionnaire). Το CIQ είναι μία μορφή σελίδας που
παραδίδεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, συχνά στο τέλος της τελευταίας συνεδρίας
κάθε εβδομάδα. Περιέχει ερωτήσεις που ζητούν από τους μαθητές να γράψουν κάποιες
λεπτομέρειες σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών
του ΒΔΓΕ. Τους αναγκάζει να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα γεγονότα που ήταν σημαντικά γι’ αυτούς..o/η εκπαιδευτής/τρια αναλύει έπειτα τις απαντήσεις που αφορούν
στα κοινά θέματα και στα σχόλια που υποδεικνύουν προβλήματα ή σύγχυση. Οι απαντή239
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σεις που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτής της τεχνικής ή άλλες προσεγγίσεις, όπως οι ανώνυμες ηλεκτρονικές έρευνες και οι τεχνικές αξιολόγησης της τάξης (Angelo & Cross,
1993, Walker, 2011), στη συνέχεια αναλύονται και χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή
αλλαγών στο τρέχον πρόγραμμα και την ενημέρωση των σχεδιαστών σε πιθανή επανάληψη του προγράμματος.
Στη ενότητα 3.2.6 αναφέρεται η ικανοποίηση των εργαζομένων, ως σημαντικό κριτήριο
για τη διατήρηση ή ακόμα και την αύξηση των κινήτρων των εργαζομένων και για την
προθυμία τους να συμμετάσχουν και να μάθουν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ΒΔΓΕ.

6.2 Σχέδιο αξιολόγησης
Το σχέδιο αξιολόγησης δεν είναι ένα σχέδιο που ταιριάζει σε όλους - θα πρέπει να προσαρμόζεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο και τις μεταβλητές κάθε προγράμματος κατάρτισης
ΒΔΓΕ. Τα σημαντικότερα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σε κάθε αξιολόγηση είναι: ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης, ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι και για
ποιον είναι η αξιολόγηση; Πριν συνεχίσουμε, πρέπει να γίνει μια άλλη σημαντική παρατήρηση. Οι Bamberger, Rugh και Mabry (2012) υποστηρίζουν ότι οι αξιολογήσεις είναι
συχνά υπο-χρηματοδοτούμενες. Ως εκ τούτου,.o/η εκπαιδευτής/τρια, που εργάζεται συχνά με δική του πρωτοβουλία, δεν πρέπει να επιβαρύνεται με πρόσθετες εργασίες αξιολόγησης, πρέπει να προσαρμόζει το εκπαιδευτικό υλικό και τις δραστηριότητες για τους
σκοπούς της αξιολόγησης.

6.2.1 Αξιολόγηση κατά τη φάση ανάλυσης
Ο Griffin (2011) υποστηρίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να αρχίσει στη φάση
προ-διδασκαλίας/μάθησης. Αυτό αντιστοιχεί στη φάση ανάλυσης του μοντέλου
ADDIE. Οι Hujer, Caliendo και Radic (2005) επιμένουν ότι η διαδικασία αξιολόγησης
πρέπει να αποτελεί μέρος των πρώτων σταδίων της δημιουργίας της πρωτοβουλίας κατάρτισης. Αυτός ο «εκ των προτέρων καθορισμός κριτηρίων εξασφαλίζει ότι η αξιολόγηση
δεν πραγματοποιείται κατά τρόπο ad hoc, αλλά με διαφάνεια και κατανόηση». Στη φάση
αυτή, ο αξιολογητής/τρια πρέπει να καθορίσει τον σκοπό του σχεδίου αξιολόγησης. Οι
ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν σε αυτό το στάδιο είναι οι ακόλουθες:
• Η αξιολόγηση αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάρτισης;
• Σκοπεύει να δικαιολογήσει το κόστος της κατάρτισης;
• Προορίζεται για την μέτρηση των επιπτώσεων στην επιχείρηση/στον χώρο εργασίας; Πώς να το μετρήσετε; και/ή
• Προβλέπεται να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης ερευνητικής διαδικασίας για
την χάραξη εθνικής / διεθνούς πολιτικής ή χρηματοδότησης;
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Η απάντηση στις ερωτήσεις αυτές θα οδηγήσει στην πραγματική σχεδίαση, υλοποίηση και παρουσίαση μιας διαδικασίας αξιολόγησης.
Στη φάση προ-διδασκαλίας και εκμάθησης, όπως αναφέρεται στις Ενότητες 1 έως 4,
η ανάλυση αγοράς πρέπει πρώτα να προσδιορίσει την αναγκαιότητα υλοποίησης μιας
κατάρτισης ΒΔΓΕ στην αγορά εργασίας, καθώς και τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
εφαρμογή της. Τα αιτήματα μεγάλων επιχειρήσεων ή ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κατάρτιση εργαζομένων με χαμηλά προσόντα μπορούν να εντοπίσουν την
ανάγκη για συγκεκριμένη κατάρτιση. Επιπλέον, η ανάγκη για ένα πρόγραμμα μπορεί να
εντοπιστεί από τους εργαζόμενους, τους εκπροσώπους τους ή ακόμη και από μια ΜΚΟ
(για παράδειγμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Σε αυτή τη φάση, που αντιστοιχεί στη
«φάση ανάλυσης» του πλαισίου ADDIE, η αξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιεί ποιοτικές μεθοδολογίες, όπως συνεντεύξεις με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Τα ερωτηματολόγια
δεν θεωρούνται κατάλληλη τεχνική ανάλυσης σε αυτό το στάδιο (Hauser, Weisweiler &
Frey, 2018). Ενδεικτικές ερωτήσεις: Ήταν αποτελεσματική η στρατηγική για να παρακινήσετε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην κατάρτιση (βλ. Ενότητα 3); Όπου οι
ανάγκες των βασικών ενδιαφερομένων εντοπίστηκαν, συμπεριλήφθηκαν στον σχεδιασμό της κατάρτισης (βλ. Ενότητα 4, τμήμα 4.1.1.)
Σε αυτό το στάδιο, είναι επίσης σημαντικό να καθοριστεί ποιος/ποιοι θα ενεργήσει/σουν ως αξιολογητής/τρια, αξιολογητές/τριες. Ποιος είναι εξουσιοδοτημένος
να διεξάγει την αξιολόγηση; Ο/η αξιολογητής/τρια θα είναι o/η εκπαιδευτής/τρια; Ο/η
εκπαιδευτής/τρια θα συμμετέχει σε κριτική συζήτηση και προβληματισμό με άλλους εκπαιδευτές (Brookfield, 1997; 2017); Θα συμμετάσχουν εξωτερικοί αξιολογητές, για παράδειγμα ανεξάρτητοι σύμβουλοι ή ερευνητές; Οι Hujer, Caliendo & Radic (2005) σημειώνουν ότι, εκτός από το χαμηλότερο κόστος, μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης
έχει και άλλα πλεονεκτήματα. Αυτό περιλαμβάνει την εξοικείωση του αξιολογητή με το
πρόγραμμα και την ελεύθερη πρόσβασή του σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ωστόσο, οι Hujer, Caliendo & Radic (2005) προσδιορίζουν επίσης το πιθανό πρόβλημα
μεροληψίας, δηλαδή το «κίνητρο για την εξεύρεση αποτελεσμάτων που να ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος». Οι εξωτερικοί αξιολογητές μειώνουν αυτή
την προκατάληψη και μπορούν επίσης να «φέρνουν νέες απόψεις και ιδέες». Ως εκ τούτου, οι Hujer, Caliendo & Radic (2005: 141) προτείνουν μια αξιολόγηση που διεξάγεται
από κοινού από εσωτερικούς και εξωτερικούς αξιολογητές.
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Ακόμη και αν η αξιολόγηση γίνεται από εσωτερικό προσωπικό, η διαφάνεια και
η λογοδοσία μπορούν να αυξηθούν εάν υπάρξει κάποια συνεργασία με
εξωτερικούς φορείς σε ορισμένους τομείς ή αν το υλικό που αποτελεί το
αντικείμενο της αξιολόγησης, π.χ. σύνολα δεδομένων κλπ., διατίθεται στην
επιστημονική κοινότητα (Hujer, Caliendo & Radic, 2005: 141).
Στη φάση προ-διδασκαλίας και εκμάθησης πρέπει να ληφθεί μια άλλη απόφαση αξιολόγησης: Ποια/ποιες θα είναι η μεθοδολογία/ίες συλλογής δεδομένων; Θα είναι ποσοτικές
(όπως έρευνες) ή ποιοτικές (όπως ομάδες εστίασης), ή θα υιοθετηθεί η διαδικασία μικτής
μεθόδου; Ο/η αξιολογητής/τρια μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει δεδομένα που συλλέγονται από την επιχείρηση, όπως τα παρουσιολόγια. Επιπλέον, o/η εκπαιδευτής/τρια
μπορεί, κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, να συμμετέχει στην έρευνα δράσης.
Μια άλλη σημαντική απόφαση που πρέπει να ληφθεί σε αυτό το στάδιο είναι σχετικά με
τη διαδικασία ανάλυσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση τους. Η
επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης είναι πολύ σημαντική, όπως συμβαίνει σε οποιαδήποτε έρευνα στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές συμπεριφορές (Patton, 2002: 72).
Πάνω απ’ όλα, οι έρευνες από τη Γερμανία και την Ελβετία συμφωνούν ότι οποιαδήποτε
διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να χρησιμοποιεί πληροφορίες που προέρχονται από τους
εκπαιδευόμενους, τους εκπροσώπους της επιχείρησης και τον εκπαιδευτή.
6.2.2 Αξιολόγηση της φάσης σχεδιασμού
Ο βασικός στόχος αυτής της δεύτερης φάσης του σχεδίου είναι να εκτιμηθεί κατά πόσον
η κατάρτιση βασίστηκε στις ανάγκες και τις προσδοκίες των βασικών ενδιαφερομένων.
Ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού (ίσως ακόμη και
κατά τη διάρκεια της ίδιας της διαδικασίας σχεδιασμού): Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε για
να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζομένων όπως προσδιορίζονται
στην ανάλυση αναγκών; Συλλέχθηκαν τα δεδομένα της κατάρτισης μέσω ερωτηματολογίων και τα αποτελέσματα αυτών συμπεριλήφθηκαν στον σχεδιασμό της; Ο σχεδιαστής
ενσωμάτωσε τις σωστές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές στην κατάρτιση; Ο σχεδιαστής πρόβλεψε ενδεχόμενα εμπόδια;
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6.2.3 Αξιολόγηση της φάσης ανάπτυξης
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο/η αξιολογητής/τρια πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλόλητα του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να ανταποκρίνεται στους επιδιωκόμενους
μαθησιακούς στόχους. Ο/Η αξιολογητής/τρια πρέπει επίσης να αξιολογήσει εάν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις προηγούμενες φάσεις αντιστοιχούν στην ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού υλικού. Οι ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν είναι οι εξής: Είναι η εκπαίδευση καλά ρυθμιζόμενη; Είναι σωστά καθορισμένες οι ενότητες αξιολόγησης; Υπάρχει
αρκετός χρόνος για να καλύψετε όλα τα θέματα;

6.2.4 Αξιολόγηση της φάσης υλοποίησης
Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης θα πρέπει να είναι διαμορφωτική
και να αποσκοπεί στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ελλείψεων στην
κατάρτιση. Χρησιμοποιείται επίσης για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών, για παράδειγμα, των εκπαιδευτικών τεχνικών που λειτουργούν καλά με ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης.

6.2.5 Αξιολόγηση της κατάρτισης μετά την ολοκλήρωσή της
Αυτό συμβαίνει συχνά με μια απολογιστική μέθοδο αξιολόγησης, όπως είναι η έρευνα με
το πέρας της εκπαίδευσης, στην οποία οι εργαζόμενοι/ες ερωτώνται κυρίως για την «ικανοποίησή» τους όσον αφορά στο μαθησιακό περιεχόμενο, τις εκπαιδευτικές τεχνικές
και την απόδοση των εκπαιδευτών. Ζητούν επίσης να μάθουν εάν θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν επιτευχθεί.
Ο κύριος στόχος αυτής της φάσης στη διαδικασία αξιολόγησης είναι να καθοριστεί εάν η
κατάρτιση ΒΔΓΕ έχει βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αλλάξουν τις επιδόσεις
τους στην εργασία ή/και τις κοινωνικές τους ικανότητες. Στην Ενότητα 5 επίσης προτάθηκε ότι η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον η κατάρτιση προήγαγε
ένα «κίνητρο και προθυμία για μάθηση» στους εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση. Η
ίδια ενότητα υποδηλώνει επίσης ότι οι καταρτίσεις ΒΔΓΕ έχουν αποφέρει πολλά οφέλη
στους/στις εργαζομένους/ες και στις επιχειρήσεις που τους απασχολούν. Αυτά τα οφέλη
περιλαμβάνουν αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων, λιγότερα λάθη στην παραγωγή, μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους/τις πελάτες/τισσες, τους/τις επισκέπτες/τριες
και τους/τις ασθενείς, καθώς και καλύτερη δυναμική των ομάδων. Συνεπώς, η διαδικασία
αξιολόγησης θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί τέτοια οφέλη. Αυτό,
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θα πρέπει να πραγματοποιείται κυρίως μέσω ποσοτικών
ερευνών και όχι από τον εμπλεκόμενο εκπαιδευτή. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
ποιοτικές μέθοδοι όπως σε κάθε έρευνα κοινωνικής επιστήμης. Προφανώς, η επιλογή της
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μεθοδολογίας εξαρτάται τόσο από τις επιστημολογικές όσο και από τις οντολογικές πεποιθήσεις του αξιολογητή.
Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν και συμπεράσματα που διεξήχθησαν μπορούν
να βοηθήσουν τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους φορείς παροχής υπηρεσιών να
αποφασίσουν εάν θα επαναπροσδιορίσουν την κατάρτιση ή όχι. Οι ιδέες μπορούν επίσης
να μεταφερθούν σε παρόμοια κοινωνικά προγράμματα. Σε αυτήν την περίπτωση, η αξιολόγηση θα έχει έναν διαμορφωτικό ρόλο.

«Η αξιολόγηση είναι μία αναπτυξιακή διαδικασία που φωτίζει συγκεκριμένες
πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές για τους ενδιαφερόμενους. Συμβάλλει στη
συλλογική μάθηση και στην παραγωγή γνώσης. Μειώνει τις αβεβαιότητες στη
λήψη αποφάσεων, συμβάλλει στη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής
των κοινωνικών παρεμβάσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματική
κατανομή των πόρων. Ένα χαρακτηριστικό της αξιολόγησης σε σχέση με άλλους
τομείς της κοινωνικής έρευνας είναι οι άμεσοι σύνδεσμοί της με τη χάραξη
πολιτικής και λήψης αποφάσεων». (Descy και Tessaring, 2005)

6.3 Συμπέρασμα
Σε αυτήν την ενότητα, εξετάσαμε τις κύριες φάσεις μιας διαδικασίας αξιολόγησης που
εμπνέεται τόσο από το μοντέλο ADDIE όσο και από τις εμπειρίες και τις εσωτερικές
συζητήσεις των εταίρων, όπως αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες αυτού του εγχειριδίου αυτοδιδασκαλίας. Κάθε φάση απαιτεί διαφορετικές μεθοδολογίες αξιολόγησης,
οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από προσεγγίσεις έρευνας δράσης έως μίνι κουίζ ή ερωτηματολόγια.
Η πρώτη φάση κάθε προγράμματος κατάρτισης ΒΔΓΕ- η «φάση ανάλυσης» περιλαμβάνει
τον προσδιορισμό, τη διαμόρφωση, τον προγραμματισμό και την προετοιμασία μιας διαδικασίας αξιολόγησης της κατάρτισης, μέσω έρευνας αγοράς και ανάλυσης αναγκών. Σε
αυτό το στάδιο, η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι διαμορφωτική, χρησιμοποιώντας κυρίως
ποιοτικές έρευνες, για να διαπιστωθεί ότι τεκμηριώνεται η ανάγκη της κατάρτισης για
τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τις οικονομικές και δημοκρατικές μακροοικονομικές ανάγκες της κοινωνίας. Ο/Η αξιολογητής/τρια, σε αυτήν την αρχική φάση, θα πρέπει επίσης να θέσει τις βάσεις για τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στα επόμενα στάδια.
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Κατά τη διάρκεια των φάσεων σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης μιας κατάρτισης,
η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον το εκπαιδευτικό περιεχόμενο,
η εκπαιδευτική μεθοδολογία και οι πόροι είναι κατάλληλοι για την ομάδα μάθησης. Πρέπει επίσης να καθορίσει εάν έχει εντοπιστεί ολόκληρη η ομάδα-στόχος, κατά πόσον οι
μαθησιακοί στόχοι που έχουν τεθεί στη φάση σχεδιασμού είναι κατάλληλοι και εάν διεξάγεται η αναμενόμενη διαδικασία μάθησης και η αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτό συνεπάγεται ποιοτική - αλλά ενδεχομένως και ποσοτική - ανάδραση από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
τους διαχειριστές προγραμμάτων και το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση χρησιμοποιείται εδώ, με σκοπό τη βελτίωση
και ενδεχομένως τον αναπροσανατολισμό ή τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής εφαρμογής του προγράμματος. Μια καλά μελετημένη και εφαρμοσμένη διαδικασία αξιολόγησης χρησιμεύει για τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης, που προσφέρεται σε
εργαζόμενους με χαμηλές δεξιότητες και επίσης βοηθά τους ενδιαφερόμενους να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να συνεχιστεί ή όχι.
Στο τέλος της κατάρτισης ΒΔΓΕ, πρέπει να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και να διεξάγεται η προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεών της στην επιχείρηση και ειδικότερα τα οφέλη της (βλ. Ενότητα 1) σε όλα τα επίπεδα.
Η διοίκηση σε μεγάλες επιχειρήσεις και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχει ένα δικαιολογημένο ενδιαφέρον και δικαίωμα στα αποτελέσματα της αξιολόγησης για να ποσοτικοποιήσει τη δέσμευση και την πρόοδο των εργαζομένων που έχουν καταρτιστεί.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δώσουν στη διοίκηση καλύτερη εικόνα για την
κατάρτιση των εργαζομένων, αν απαιτείται περαιτέρω κατάρτιση ή αν απαιτείται μια
εντελώς διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση για την εφαρμογή της κατάρτισης ΒΔΓΕ,
ώστε να καταστεί πιο ουσιαστική για τους εργαζόμενους.
Η απονομή των πιστοποιητικών ως αναγνώριση της κατάρτισης ΒΔΓΕ στο τέλος της
εκπαίδευσης έχει αποδειχθεί επιτυχής. Η μορφή του πιστοποιητικού θα πρέπει να συμφωνηθεί από τον πάροχο της κατάρτισης και τη διοίκηση της επιχείρησης, ώστε να αντικατοπτρίζει τις θεματικές που καλύπτονται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και να αναγνωρίσει τα επιτεύγματα.
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Πρότυπο για σχέδιο αξιολόγησης
Το πρότυπο που παρουσιάζεται εδώ δεν πρέπει να θεωρείται ως το ιδανικό σχέδιο αξιολόγησης. Δεν προορίζεται ώστε οι εκπαιδευτές να το εφαρμόσουν συνολικά ή όπως
παρουσιάζεται. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, όπως και σε κάθε άλλο σχέδιο αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μιας φάσης μπορεί να βοηθήσουν τον εκπαιδευτή
να βελτιώσει την κατάρτιση, ενώ εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Η επιλογή της διαδικασίας συλλογής δεδομένων εξαρτάται επίσης από τον εκπαιδευτή. Για παράδειγμα,.o/η
εκπαιδευτής/τρια που είναι και αξιολογητής/τρια μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μια ποιοτική προσέγγιση έρευνας χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις με τους/τις εργαζομένους/ες και όχι μια έρευνα της κλίμακας Likert στο τέλος της κατάρτισης. Συνιστάται
ιδιαίτερα.o/η εκπαιδευτής/τρια-αξιολογητής/τρια να αναφέρεται στις προηγούμενες ενότητες κατά τη διαμόρφωση των ερωτήσεων αξιολόγησης.

Στάδιο 1: Αξιολόγηση στη φάση ανάλυσης
Βασικοί στόχοι
Θεμελιώστε:
1. τον επιδιωκόμενο σκοπό του σχεδίου αξιολόγησης.
2. ποιος/α θα αξιολογήσει την κατάρτιση ΒΔΓΕ (βλ. παρακάτω).
3. τη μεθοδολογία αξιολόγησης (ποσοτική, ποιοτική ή και τα δύο) που
θα πρέπει να χρησιμοποιείται.
4. την αποτελεσματικότητα της ανάλυσης της αγοράς.
5. την «ώθηση» για μάθηση.
6. τα έξοδα που θα προκύψουν (εάν υπάρχουν) για την αξιολόγηση του
προγράμματος.
Ενδεικτικές ερωτήσεις
• Ποιο είναι το βασικό κοινό για την αξιολόγηση;
• Η κατάρτιση προκλήθηκε από μια αυθεντική ανάγκη μάθησης ή
δημιουργήθηκε πριν από την εγκαθίδρυση μίας ανάγκης και στη συνέχεια
πωλήθηκε στην επιχείρηση/ιδιοκτήτες/εργαζόμενους;
• Ποιος/α καθορίζει την ανάγκη για κατάρτιση ΒΔΓΕ;
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• Η ανάλυση της αγοράς (βλ. Ενότητα 2) ήταν αποτελεσματική;
• Θα είναι ο/η εκπαιδευτής/τρια ο αξιολογητής/τρια;

Στάδιο 2: Αξιολόγηση της φάσης σχεδιασμού
Βασικοί στόχοι
Προσδιορίστε εάν:
1. οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες των βασικών ενδιαφερομένων αντιμετωπίστηκαν
από την κατάρτιση.
2. Ο σχεδιασμός της κατάρτισης ήταν παιδαγωγικά αποτελεσματικός;
3. εάν αφιερώνονται επαρκείς πόροι στην κατάρτιση.
Ενδεικτικές ερωτήσεις
• Καλύφθηκαν οι ανάγκες και οι προσδοκίες όλων των εργαζομένων στη
διαδικασία σχεδιασμού;
• Ποιος καθορίζει την ανάγκη για πρωτοβουλία του ΒΔΓΕ;
• Η ανάλυση της αγοράς (βλ. Ενότητα 2) ήταν αποτελεσματική;
• Θα είναι ο εκπαιδευτής ο αξιολογητής;
Στάδιο 3: Αξιολόγηση της φάσης ανάπτυξης
Βασικοί στόχοι
Προσδιορίστε εάν:
• το υλικό διδασκαλίας και μάθησης είναι κατάλληλο για την επίτευξη των μαθησιακών
αποτελεσμάτων του προγράμματος.
• οι τεχνολογικές υποδομές στο χώρο εργασίας είναι ικανοποιητικές
ΒΔΓΕ.

για το πρόγραμμα

• η διαδικασία μάθησης εμπνέεται από τις θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων και τις μεθόδους
ορθής πρακτικής.
Ενδεικτικές ερωτήσεις
• Είναι η κατάρτιση καλά ρυθμιζόμενη.
• Καθορίζονται σωστά οι ενότητες αξιολόγησης.
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Στάδιο 3: Αξιολόγηση της φάσης ανάπτυξης
Βασικοί στόχοι
Προσδιορίστε εάν:
• το υλικό διδασκαλίας και μάθησης είναι κατάλληλο για την επίτευξη των
μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος.
• οι τεχνολογικές υποδομές στο χώρο εργασίας είναι ικανοποιητικές
πρόγραμμα ΒΔΓΕ.

για το

• η διαδικασία μάθησης εμπνέεται από τις θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων και τις
μεθόδους ορθής πρακτικής.
Ενδεικτικές ερωτήσεις
• Είναι η κατάρτιση καλά ρυθμιζόμενη.
• Καθορίζονται σωστά οι ενότητες αξιολόγησης.

Στάδιο 4: Αξιολόγηση της φάσης υλοποίησης
Βασικοί στόχοι
Προσδιορίστε εάν
• Όλοι οι καταρτιζόμενοι είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και
την παιδαγωγική μέθοδο.
• η στρατηγική για την δραστηριοποίηση των καταρτιζόμενων είναι επιτυχής.
• οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης είχαν
αντίκτυπο στην εγγραφή στο πρόγραμμα.
• η διαδικασία επιλογής του εκπαιδευτή/ών ήταν αποτελεσματική.
• Το πρόγραμμα έθεσε τις βάσεις για αποτελεσματικότερη εργασία ή αναζήτηση
θέσεων εργασίας από τους ανέργους ή σε αύξηση της παραγωγικότητας.
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Ενδεικτικές ερωτήσεις
• Καλύφθηκαν οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες όλων των εργαζομένων στη διαδικασία
σχεδιασμού;
• Ποιος καθορίζει την ανάγκη για την έναρξη της κατάρτισης ΒΔΓΕ;
• Μπορεί ο εκπαιδευτής να διευκρινίσει τις προσδοκίες, τους στόχους και τα κριτήρια
αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν στην εκπαίδευση;

Στάδιο 5: Αξιολόγηση εκ των υστέρων
Βασικοί στόχοι
Προσδιορίστε πως:
• οι ανάγκες και οι προσδοκίες των βασικών ενδιαφερομένων καλύφθηκαν από
την κατάρτιση.
• ο σχεδιασμός της κατάρτισης ήταν παιδαγωγικά αποτελεσματικός.
• αρκετοί πόροι διατέθηκαν στην κατάρτιση.
• η κατάρτιση ήταν αποτελεσματική για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.
• επιτεύχθηκαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος.
Ενδεικτικές ερωτήσεις
• Οι βασικοί ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι η κατάρτιση είναι επιτυχής;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σε ποιο βαθμό η μάθηση μεταφέρθηκε στον εργασιακό χώρο;
Ποια είναι (αν υπάρχουν) τα εμπόδια ή/και ποιοι οι παράγοντες διευκόλυνσης
στον χώρο εργασίας ώστε να τονωθεί η διδασκαλία και η μόρφωση;
Τι ποσοστό μάθησης διαρκεί στην πάροδο του χρόνου;
Ποιες αλλαγές θα πρέπει να εφαρμοστούν στην κατάρτιση;
Υπήρχαν τυχόν απρόβλεπτα αποτελέσματα;
Τι θα μπορούσε να συμβεί αν η κατάρτιση δεν είχε εφαρμοστεί;
Είναι τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν ισχυρά και ηθικά αποδεκτά;
Είναι τα δεδομένα της ανάλυσης που συγκεντρώθηκαν σχολαστικά και ελεύθερα
από προκαταλήψεις;
Υπήρχαν κάποια απρόβλεπτα αποτελέσματα;
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Πρόσθετες πηγές
Η Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την εκπαίδευση ενηλίκων 20162018 εντόπισε πολιτικές που προωθούν και υποστηρίζουν την εκπαίδευση των ενηλίκων στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων που δυσκολεύονται με
την ανάγνωση, τη γραφή, τους απλούς υπολογισμούς και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Η έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας
«Προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων στον εργασιακό χώρο», διατίθεται στη διεύθυνση, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3064b20b7b47-11e8-ac6a- 01aa75ed71a1.
ο CEDEFOP, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης,
έχει δημοσιεύσει πολλές εκθέσεις σχετικά με την αξιολόγηση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Μια από τις πιο εκτεταμένες είναι αυτή των Descy &
Tessaring (2004) “The foundations of evaluation and impact research - Third report
on vocational training research in Europe: background report, Vol. 58, European Community”. Η έκθεση παρέχει μια συνολική ανασκόπηση της έρευνας σχετικά με την αξιολόγηση και τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης σε άτομα, επιχειρήσεις, κοινωνία και οικονομία εν γένει. Η έκθεση διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: μια έκθεση πλαισίου και ιστορικού που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
http://www.cedefop.europa.eu/files/3040_en.pdf, μια συνοπτική έκθεση διαθέσιμη στη
διεύθυνση http://www.cedefop.europa.eu/fr/ κόμβος / 11214 και μια εκτενής σύνοψη
διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cedefop.europa.eu/files/4042_en.pdf.
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