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Συντονίστρια: 
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R. Klein & Partner GbR 
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Τηλέφωνο: +49 231 58 96 91 - 10 
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Υπεύθυνος εταίρος της ελληνικής έκδοσης, Κέντρο Εργάνη  
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Έργο: 

PROFI-TRAIN: Professionalisierung von Trainern für Arbeitsorientierte Grundbildung 

European Strategic Partnership Project for Vocational Education and Training 

PROFI-TRAIN: Professionalisation of Trainers for Work Based Basic Skills  

https://www.profi-train.de 

 

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ERASMUS+ 

Αρ. Έργου 2017-1-DE02-KA204-004126" 

 

Αυτό το κείμενο αντανακλά μόνο την άποψη των συγγραφέων. 

Η Εθνική Αρχή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν καμιά ευθύνη για όποια χρήση του 

περιεχομένου. 

 

 
Αυτός ο οδηγός έχει πάρει άδεια από το CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribution - 

Distribution under Equal Conditions 4.0 International; 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Πρέπει να κάνετε αναφορά στην 

εργασία του εκδότη ή του συγγραφέα. Η απόδοση παρέχεται ως εξής:  

Kronika, Helmut (2020): ProfiTRAIN European Roadmap. Guidelines for stakeholders. 

Erasmus+ learningmaterials. Dortmund. 

http://www.best.at/
mailto:klein@bbbklein.de
http://www.bbb-dortmund.de/
http://www.ergani.gr/
https://www.profi-train.de/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
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Προκαταρκτική σημείωση 
 
Αυτός ο Ευρωπαϊκός Χάρτης ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο της συνεχιζόμενης κρίσης 
του κορονοϊού, η οποία μας φέρνει όλους αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις – όχι μόνο 

στην παρούσα κατάσταση αλλά και για το μέλλον. 
 
Το  προϊόν δημιουργήθηκε έτσι σε μια εποχή που δεν μπορούμε ακόμη να πούμε σε ποια 

νέα πραγματικότητα θα μας οδηγήσει. 
 
Ωστόσο, υποθέτουμε ότι τα αποτελέσματα και οι προτάσεις μας μπορούν να μεταφερθούν 

στις νέες αλλαγμένες συνθήκες. 
 
Με τις καλύτερες ευχές από τους εταίρους του έργου ProfiTRAIN 
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Με λίγα λόγια 

Λόγω της δημογραφικής εξέλιξης και των αυξανόμενων απαιτήσεων που προκύπτουν 

από την ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται όλο και 

περισσότερο να χρησιμοποιούν το ενδογενές δυναμικό τους και να βελτιώνουν περαιτέρω 

το προσωπικό τους, ιδίως το λιγότερο καταρτισμένο και με χαμηλά προσόντα. 

Μέχρι τώρα, οι εργαζόμενοι/ες με χαμηλά προσόντα ή χωρίς ειδίκευση σπάνια ήταν το 

επίκεντρο του επιχειρησιακού προσωπικού και της οργανωτικής ανάπτυξης. Αυτό αλλάζει 

σταδιακά στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ακόμη υπάρχει έλλειψη σχεδίων και κατάλληλα 

καταρτισμένων εκπαιδευτών/τριων για τη διεξαγωγή καταρτίσεων στις Βασικές 

Δεξιότητες για την Εργασία, με έναν πολλά υποσχόμενο τρόπο που επιτρέπει στους/στις 

εργαζόμενους/ες να διασφαλίσουν και να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους. 

Η κατάρτιση στις βασικές δεξιότητες είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Εκπαιδευτές/τριες 

ενηλίκων και σχεδιαστές/στριες προγραμμάτων εισέρχονται σε νέο πεδίο με μια τέτοια 

εκπαίδευση και χρειάζονται επαγγελματική υποστήριξη. 

Οι εταίροι του ProfiTRAIN έχουν αναπτύξει μια σύγχρονη ιδέα κατάρτισης σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να εξειδικεύσει τους/τις εκπαιδευτές/τριες και τους 

σχεδιαστές/στριες προγραμμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν 

και να πραγματοποιούν μαθήματα βασικών δεξιοτήτων για την εργασία προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες της επιχείρησης. 

Η ιδέα της επαγγελματικής επάρκειας του έργου ProfiTRAIN αναπτύχθηκε για να 

καταστήσει ικανούς/ες τους/τις επαγγελματίες της εκπαίδευσης να υλοποιήσουν  

προγράμματα κατάρτισης εντός των επιχειρήσεων που θα είναι χρήσιμα και για τις 

επιχειρήσεις και για τους/τις εργαζόμενους/ες, που προσφέρουν προστιθέμενη αξία και 

θα επιτρέψουν τους/τις εργαζόμενους/ες να ενταχθούν στη δια βίου εκπαίδευση. 

 

 

 

ΤΩΡΑ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΟ PROFITRAIN ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! 
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1) Εισαγωγή: 

Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης; 

Η υψηλής ποιότητας κατάρτιση στις Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία 

χρειάζεται εκπαιδευτές/τριες με επαγγελματική επάρκεια! 

Με το ProfiTRAIN θα βρείτε όσα χρειάζεστε για την επαγγελματική 

επάρκεια των εκπαιδευτών/τριών σας! 

Αυτός ο Ευρωπαϊκός Χάρτης – Οδηγίες για τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ένα από 

τα προϊόντα που παραδόθηκαν στο πλαίσιο του τριετούς (2017-2020) Erasmus+ έργου 

ProfiTRAIN -  Επαγγελματική επάρκεια για Εκπαιδευτές στην κατάρτιση στις 

Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία (ΒΔΓΕ) (www.profi-train.de), με το συντονισμό 

του bbb – Büro für berufliche Bildungsplanung (Ερευνητικό Ινστιτούτο, Γερμανία), σε 

συνεργασία με λειτουργικούς συνεργάτες από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: το BEST 

(εκπαιδευτικός πάροχος, Αυστρία), την ERUDICIO (ΜΚΟ, Τσεχία), το Κέντρο Εργάνη 

(υποστήριξη των γυναικών/ευάλωτων ομάδων, Ελλάδα), το Υπουργείο Παιδείας και 

Απασχόλησης της Μάλτας, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σλοβενίας και την 

Ομοσπονδία Μάθησης Ενηλίκων της Ελβετίας ως συνδεδεμένο εταίρο. 

 

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης του ProfiTRAIN απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερομένων μερών, αφού το θέμα – επαγγελματική επάρκεια για εκπαιδευτές στις 

ΒΔΓΕ – είναι ένας αρκετά νέος κι επί του παρόντος όχι ευρέως καθιερωμένος τομέας, επί 

παραδείγματι: 

 

o υπεύθυνους/νες προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων στην εργασία, 

σχεδιαστές/τριες προγραμμάτων  

 

o εργοδότες/τριες (ενώσεις εργοδοτών), συνδικάτα 

 

o ιδρύματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, επαγγελματίες κατάρτισης 

βασικών δεξιοτήτων, καθώς και οργανώσεις, δίκτυα και φορείς  

 

o φορείς χρηματοδότησης κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων στην εργασία 

 

o πολιτικοί φορείς (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). 

 

Ο Χάρτης χρησιμεύει για την παρουσίαση των κύριων στοιχείων της ιδέας της 

επαγγελματικής επάρκειας του ProfiTRAIN, των βασικών αποτελεσμάτων των κύριων 

προϊόντων του ProfiTRAIN (Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας, εκπαιδευτικές ενότητες) και θα 

http://www.profi-train.de/
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αναδείξει την εμπειρία και τα ευρήματα των συνεργατών του έργου (και των δικτύων 

τους) κατά τη διάρκεια εκτεταμένων δοκιμαστικών φάσεων του έργου. 

 

Υποθέτουμε γενικά πως τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι υπεύθυνοι λήψης 

αποφάσεων, που έχουν αφιερώσει εαυτόν και είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή 

κατάρτισης στις ΒΔΓΕ σε επιχειρήσεις, ενδιαφέρονται – ταυτόχρονα και ως ένα περεταίρω 

βήμα– για συγκεκριμένη, αποτελεσματική και επιτυχώς βιώσιμη επαγγελματική επάρκεια 

εκπαιδευτών για τον προγραμματισμό, διεξαγωγή και αξιολόγηση της κατάρτισης στις 

ΒΔΓΕ.  

 

Ιδρύματα και οργανισμοί, των οποίων τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν την 

επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων και του 

προσωπικού στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην επιχείρηση, δείχνουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχετική επαγγελματική επάρκεια. Αυτές οι οργανώσεις 

περιλαμβάνουν ιδίως σχετικούς «οργανισμούς-ομπρέλα» στην εκπαίδευση ενηλίκων και 

στην επαγγελματική εκπαίδευση, π.χ. (στη Γερμανία) τους «οργανισμούς-ομπρέλα» του 

Επιμελητηρίου Βιομηχανίας και Εμπορίου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επαγγελματική επάρκεια των 

εκπαιδευτών/τριων και των δικτύων στα οποία έχουν οργανωθεί εκπαιδευτές/τριες και 

σύμβουλοι. 

 

Επιπλέον, για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη δημιουργία φιλοσοφίας επαγγελματικής 

επάρκειας για τους/τις εκπαιδευτές/τριες ΒΔΓΕ, πρέπει να πεισθούν σχετικές έδρες 

στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια 

αντιπροσωπεύουν τον τομέα στον οποίο η έννοια της επαγγελματικής επάρκειας μπορεί 

να εδραιωθεί μόνιμα και βιώσιμα, καθώς η χρηματοδότηση δεν εξαρτάται από 

υπεύθυνους οργανισμούς που παρέχουν οικονομικούς πόρους μέσω έργων ή 

προγραμμάτων για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο. 

 

Στην πραγματικότητα, αντίστοιχες περίοδοι χρηματοδότησης είναι συχνά πολύ σύντομες 

για να επιτρέψουν τη χρηματοδότηση έργων που εξελίσσονται σε μακροπρόθεσμα 

επιτυχημένους επιχειρηματικούς τομείς. Αντιθέτως, η ιδέα της επαγγελματικής 

επάρκειας στις ΒΔΓΕ πρέπει να αποτελεί μέρος βιώσιμων μακροπρόθεσμων 

δομών, προκειμένου να επιτευχθεί ωφέλιμη βιωσιμότητα. 

 

Επομένως, μέσω αυτού του Ευρωπαϊκού Χάρτη, θα θέλαμε καταρχάς να απευθυνθούμε 

στα ενδιαφερόμενα μέρη που, πέρα από βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση έργων, 

μπορούν να διευκολύνουν τη βιώσιμη διεξαγωγή κατάρτισης ΒΔΓΕ και επαγγελματικής 

επάρκειας των εκπαιδευτών. 

 

Συγκεκριμένες προτάσεις από το έργο ProfiTRAIN σκοπεύουν να παράσχουν θεμελιώδη 

υποστήριξη από αυτή την άποψη. 
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2) Γιατί χρειαζόμαστε εκπαιδεύσεις στις Βασικές Δεξιότητες 

για την Εργασία και γιατί χρειαζόμαστε επαγγελματίες 

εκπαιδευτές/τριες; 

Σε όλη την Ευρώπη, τα ποσοστά συμμετοχής των εργαζομένων με χαμηλά επαγγελματικά 

προσόντα ή/και με χαμηλή ειδίκευση στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση είναι πολύ 

χαμηλότερα του μέσου όρου. Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος ανεργίας για αυτούς είναι υψηλός. 

Οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην παροχή 

διά βίου μάθησης στις φερόμενες ως ομάδες-στόχους «χαμηλής ειδίκευσης» και σε 

ομάδες που παρουσιάζουν συνήθως χαμηλά επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, τα 

οποία –αντισταθμιστικά- είναι ένας βασικός παράγοντας για τη συνολική 

ανταγωνιστικότητα. 

 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις των χωρών εταίρων του ProfiTRAIN, καθώς και στον 

συνδικαλιστικό πολιτικό τομέα, η ομάδα των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, οι οποίοι 

μπορούν να βιώσουν αύξηση της ικανότητας μέσω της παροχής στο χώρο εργασίας 

κατάρτισης ΒΔΓΕ από επαγγελματίες εκπαιδευτές/τριες, και συνεπώς μια αύξηση στην 

απασχολησιμότητα και την ασφάλεια, δεν βρίσκεται ακόμη στο επίκεντρο της σχετικής 

συζήτησης. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό γεγονός, δεδομένου ότι η αμέλεια, καθώς και η 

έλλειψη ανάλογης επένδυσης στις πραγματικές ανάγκες αυτής της ομάδας-στόχου, 

οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες σε διάφορα επίπεδα, τα οποία δεν είναι αποδεκτά τόσο 

από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη. 

 

 

 

Θέσεις:  

Οι ΒΔΓΕ και η υψηλής ποιότητας κατάρτιση 

στις ΒΔΓΕ συνεισφέρουν σε ποικίλες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

επιχειρήσεις και εργαζόμενοι/ες. 

 

 

 

 Οι απαιτήσεις στο χώρο εργασίας και οι απαιτήσεις από τους/τις 

εργαζομένους/ες αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς λόγω της 

αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης, της παγκοσμιοποίησης, με αποτέλεσμα 

προβλήματα διασφάλισης ποιότητας, ανταγωνιστικότητα λόγω της μείωσης της 

παραγωγικότητας κλπ.. 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 χαμηλά αμειβόμενης εργασίας. 
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 Η δημογραφική αλλαγή και η ανάγκη σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε 

συνδυασμό με το πρόβλημα ότι οι εξωγενείς αγορές έχουν μειωθεί σε μεγάλο 

βαθμό αναγκάζει όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στο 

ενδογενές δυναμικό τους. Σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η δημογραφική 

εξέλιξη είναι συγκρίσιμη, υπό το πρίσμα του ότι όλο και λιγότεροι/ες 

εργαζόμενοι/ες αντικαθιστώνται από όλο και περισσότερους/ες συνταξιούχους. 

Στις αγορές εργασίας γίνεται όλο και πιο προφανές – και είναι ήδη ειδικά πρόδηλο 

σε μερικούς τομείς, όπως η φροντίδα ατόμων – ότι η ζήτηση εξειδικευμένων 

επαγγελματιών δεν μπορεί να καλύπτεται πια μέσω προσλήψεων τοπικών ειδικών 

και ότι υπάρχουν αυστηρά όρια στην πρόσληψη σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ.  

Για αυτό το λόγο, φαίνεται επειγόντως απαραίτητο να εξετάσουμε τις ενδογενείς 

δυνατότητες εντός των επιχειρήσεων και να επενδύσουμε (πολύ) πιο ουσιαστικά 

στα επαγγελματικά προσόντα των μη ειδικευμένων ή των χαμηλής ειδίκευσης 

εργαζομένων. Δεδομένου ότι από την εμπειρική έρευνα είναι γνωστό ότι οι 

εργαζόμενοι/ες με χαμηλή ειδίκευση προτιμούν τη μάθηση κατά τη διαδικασία της 

εργασίας και δεν θεωρούν ότι η μάθηση σε ιδρύματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

είναι κατάλληλη για αυτούς/ες, η βασική κατάρτιση ΒΔΓΕ είναι το κατάλληλο 

εργαλείο προς επιλογή. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει την εντυπωσιακή 

αποτελεσματικότητα της κατάρτισης ΒΔΓΕ όσον αφορά στην ασφάλεια στην 

εργασία και την ικανοποίηση από την εργασία, καθώς και από την άποψη της 

απόκτησης ικανοτήτων και της ανάλογης προσωπικής αντίληψης. 

 

 Η κατάρτιση στις ΒΔΓΕ μπορεί να κάνει μια βασική συνεισφορά στην 

ικανοποίηση της ανάγκης για επαγγελματική συνεχιζόμενη μάθηση (π.χ. 

μάθηση στον/για τον και με τον χώρο εργασίας). Τα αντίστοιχα ευρήματα 

δείχνουν ότι η εμπειρία της επιτυχημένης μάθησης εντός ενός εύκολα 

διαχειρίσιμου χρονικού πλαισίου μπορεί να είναι ένα κεντρικό βήμα στο να κάνει 

κανείς τη μάθηση αντιληπτή ως εμπλουτισμό και (προσωπική) απόκτηση 

ικανότητας για τους/τις λεγόμενους/ες «χαμηλής ειδίκευσης», καθώς και να 

αυξήσει την προθυμία τους και τα εγγενή κίνητρα για συνέχιση της μάθησης. Ο 

κύριος λόγος για αυτό είναι ότι αυτό το είδος μάθησης δεν γίνεται αντιληπτό ως 

εκπλήρωση μιας δια βίου ανάγκης προσαρμογής, αλλά πολύ περισσότερο ως 

προσωπικός εμπλουτισμός. - Πιστεύουμε ότι οι επαγγελματίες εκπαιδευτές/τριες 

στα προγράμματα ΒΔΓΕ θα πρέπει να μπορούν να «χτίζουν» πάνω σε αυτό και 

πρέπει να είναι εξειδικευμένοι/ες ώστε να κάνουν χρήση αυτής ακριβώς της 

δυναμικής μέσω της παροχής αντίστοιχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  

 

 Το σκεπτικό για την επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτών/τριων για 

κατάλληλο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση της κατάρτισης στις ΒΔΓΕ που 

παρέχεται σε χαμηλών επαγγελματικών προσόντων εργαζόμενους/ες είναι, όπως 

και το θεμελιώδες στοιχείο του, βασισμένο στην μεγάλη ανάγκη παροχής 
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βιώσιμης πρόσβασης στη μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων για αυτές 

τις ομάδες εργαζομένων. 

 

 Το εισόδημα των χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένων που εργάζονται στον 

χαμηλόμισθο τομέα είναι σε ένα επίπεδο που δεν τους επιτρέπει να αναμένουν 

επαρκείς παροχές γήρατος, ακόμη και όταν είναι πλήρως απασχολούμενοι/ες. Η 

εργασία στον χαμιλόμισθο τομέα οδηγεί ολοένα και περισσότερο στη φτώχεια στα 

γηρατειά, και συνεπώς στην εξάρτηση από σημαντικές κοινωνικές και 

αντισταθμιστικές παροχές στα γηρατειά, κάτι που αποτελεί σημαντικό ζήτημα για 

την κοινωνία. 

 

 Η απασχόληση στον χαμηλόμισθο τομέα συνδέεται στενά με το ρίσκο συχνής 

ανεργίας. Οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας έχουν αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο, 

που η μετάβαση των χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένων σε κατάσταση ανεργίας 

συνήθως σημαίνει μετάβαση σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας (εξέλιξη 

τεκμηριωμένη από την EUROSTAT και στατιστικές εθνικών υπηρεσιών 

απασχόλησης). Σχετικά κόστη επανένταξης στην αγορά εργασίας αυξάνονται 

συνεχώς και αναλόγως, καθώς η ανεργία δεν οδηγεί μονάχα σε βαθμιαία απώλεια 

επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αλλά αυξάνει σημαντικά το ρίσκο 

σωματικής και, πάνω από όλα, ψυχικής ασθένειας. 

 

 Διακοπές εργασίας στο εργασιακό βιογραφικό των χαμηλής ειδίκευσης 

εργαζομένων πολύ συχνά έχουν ως συνέπεια τα κατ’ ελάχιστον έτη επίσημης 

εργασίας (και οι ανάλογες πληρωμές στο σύστημα) να μην συγκεντρώνονται. 

Αυτό, ωστόσο, είναι μια προϋπόθεση για λήψη πλήρους σύνταξης στα γηρατειά.  

 

 Η έλλειψη επενδύσεων στην επαγγελματική επάρκεια και την κατάρτιση 

σε βασικές δεξιότητες των χαμηλής ειδίκευσης ομάδων εργαζομένων 

οδηγεί σε περεταίρω αύξηση της κοινωνικής ανισότητας. Όσο οι χαμηλής 

ειδίκευσης εργαζόμενοι/ες δεν είναι στο επίκεντρο της εταιρικής οργανωτικής 

ανάπτυξης και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κι όσο οικονομικοί πόροι 

είναι πιθανότερο να απευθύνονται σε ειδικευμένο και υψηλά ειδικευμένο 

προσωπικό, η ανισότητα στην αγορά εργασίας – και συνεπώς η κοινωνική 

ανισότητα – θα αυξάνεται. 

 

 Για τα συνδικάτα: Είναι στην εκπροσώπηση (των συμφερόντων) των χαμηλής 

ειδίκευσης εργαζομένων που παρατηρείται μια «διπλή παρανόηση»: οι χαμηλής 

ειδίκευσης εργαζόμενοι/ες πολύ συχνά δεν αντιλαμβάνονται τα εργατικά 

συνδικάτα ως εκπροσώπους των αναγκών και των συμφερόντων τους. 

Αυτό τείνει να συμβαδίζει με την ιστορική εξέλιξη του συνδικαλισμού στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς συχνά το κύριο επίκεντρο ήταν οι 

ειδικευμένοι εργαζόμενοι/ες και οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές 

τους. - Υποστηρίζοντας ουσιαστικά τις δραστηριότητες βασικών δεξιοτήτων στο 
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χώρο εργασίας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη 

ευκαιρία να προσεγγίσουν καλύτερα, να πείσουν και να εμπλέξουν ενεργά αυτήν 

την ομάδα-στόχο. 

 

Σε ένα γενικό και στρατηγικό επίπεδο, η παροχή αποτελεσματικών λύσεων για κατάρτιση 

στις ΒΔΓΕ είναι απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αντίστοιχες προκλήσεις, 

ενώ η θεμελιώδης επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτών/τριων αποτελεί βασικό 

στοιχείο αυτού.  

 

Η αντίστοιχη επαγγελματική επάρκεια συνεπάγεται ότι κανείς είναι προετοιμασμένος και 

ικανός να κάνει προσφορές προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες των 

εκπαιδευομένων στο χώρο εργασίας τους, με σεβασμό στις προοπτικές όλων των 

εμπλεκόμενων μερών, π.χ. ανταπόκριση σε συγκεκριμένες εργασιακές καταστάσεις και 

προκλήσεις και συμπερίληψη του χώρου εργασίας ως συνολικής ευκαιρίας για μάθηση. 

 

Η επαγγελματική δράση σε αυτόν τον τομέα χρειάζεται συστηματικές γνώσεις και 

δεξιότητες συμβουλευτικής / καθοδήγησης σε επαφή με εκπροσώπους και υπαλλήλους 

της επιχείρησης, χαρακτηρίζεται από υψηλή ευελιξία και πρέπει να μετρηθεί με την 

ανάπτυξη ικανών ροών εργασίας των συμμετεχόντων/ουσων.  

 

Από τους/τις εκπαιδευτές/τριες, απαιτούνται ικανότητες που καταφανώς υπερβαίνουν τις 

παιδαγωγικές, διδακτικές-μεθοδολογικές ικανότητες του συμβατικού σχεδιασμού 

προγραμμάτων. 

 

Το ProfiTRAIN έχει αναπτύξει μια ευέλικτη και καινοτόμο ιδέα κατάρτισης, της οποίας η 

αρθρωτή βάση το καθιστά κατάλληλο για προσαρμογές για περισσότερους και επίσης για 

λιγότερο έμπειρους/ες εκπαιδευτές/τριες, coaches, συμβούλους, διαχειριστές/τριες 

έργων και παιδαγωγικό προσωπικό. Η έννοια της επαγγελματικής κατάρτισης έχει 

δοκιμαστεί διεξοδικά και στις έξι χώρες εταίρους, προκειμένου να τεθούν βάσεις για 

βιώσιμη εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που βασίζονται στην ιδέα του 

ProfiTRAIN, επισημαίνοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και την καινοτομία τους από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες.  
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3) ProfiTRAIN: Ποια είναι τα αποτελέσματα; Ποια είναι τα 

προϊόντα; Ποιες οι καινοτομίες; 

 

Συνολικά, οι εταίροι του ProfiTRAIN έχουν αναπτύξει τρία κύρια προϊόντα / πνευματικά 

αποτελέσματα (επιπλέον αυτού του Ευρωπαϊκού Χάρτη). Οι εκδόσεις μας αποτελούνται 

από διαφορετικά μέρη, αντιμετωπίζουν επί του παρόντος σχετικές θεματικές προκλήσεις 

και βασίζονται σε διάφορες δραστηριότητες του έργου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ProfiTRAIN House of Professionalisation 2017 

 

 

PROFI-TRAIN 

Επαγγελματική Κατάρτιση 

 

Εγχειρίδιο 
Αυτομελέτης 

 

Επεξεργασμένες 
θεματικές 
ενότητες 

μαθημάτων 
για υλοποίηση σε 

σεμινάρια 

 

Ευρωπαϊκός 
Χάρτης – 

οδηγίες για τα 
ενδιαφερόμενα 
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ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ PROFITRAIN 

 

Πώς να ξεκινήσετε επιτυχημένη κατάρτιση ΒΔΓΕ; Πώς να αυξήσετε την 

ικανότητα να κάνετε κατάλληλες προσφορές για να προσεγγίσετε 

εργαζομένους/ες σε επιχειρήσεις; 

 

Αυτή η έκδοση απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές/τριες, συμβούλους, 

διαχειριστές/τριες έργων και παιδαγωγικό προσωπικό που ενδιαφέρεται για τη δική τους 

περαιτέρω επάρκεια για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Αυτό το Εγχειρίδιο 

Αυτοδιδασκαλίας όχι μόνο ενημερώνει τονίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν 

ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά - με πρακτικό και συγκεκριμένο τρόπο - 

καθοδηγεί τους αναγνώστες του μέσω της πραγματικής διαδικασίας σχεδιασμού, 

εφαρμογής και αξιολόγησης έργων κατάρτισης ΒΔΓΕ εντός επιχειρήσεων. 
 

Η βασική ιδέα σέβεται τα κύρια στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας και της 

πραγματικότητας των εκπαιδευτών/τριων και χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο/η 

εκπαιδευτής/τρια είναι οι πλέον ειδικοί να εργάζονται με υπαλλήλους σε συγκεκριμένα 

εργασιακά περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας τη μεταφορά των γνώσεων σε συγκεκριμένες 

εργασιακές καταστάσεις και διαδικασίες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο/η 

εκπαιδευτής/τρια βασίζεται σε ρόλους και λειτουργίες που υπερβαίνουν τις παιδαγωγικές 

τους δραστηριότητες, δηλαδή σε δραστηριότητες «ανοίγματος πόρτας», εντοπισμού 

πραγματικών αναγκών και διαχείρισης διαδικασιών. 

 

Κατά συνέπεια, το Εγχειρίδιο διαρθρώνεται σε έξι ενότητες που ασχολούνται με στοιχεία 

που θεωρούμε απαραίτητα για την επιτυχή παροχή ΒΔΓΕ: 
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Υπάρχει πληθώρα καινοτόμων στοιχείων στο Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας. Το ένα είναι η 

προσέγγισή του για να ακολουθήσει (και να επιτρέψει στον αναγνώστη να ακολουθήσει) 

τις «ιδανικές» φάσεις στη διαδικασία ενός έργου κατάρτισης ΒΔΓΕ (βλ. επόμενη σελίδα). 

Επιπλέον, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική ταυτότητα των 

εκπαιδευτών/τριων ΒΔΓΕ. Η προσέγγισή μας είναι επίσης καινοτόμος υπό την έννοια ότι 

περιγράφει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις ενέργειες των συμμετεχόντων/ουσων 

στα στάδια της διαδικασίας σε λειτουργίες όπως Άνοιγμα Πόρτας, Ανάλυση Απαιτήσεων, 

Εφαρμογή Εκπαίδευσης και Παρακολούθηση Διεργασιών. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 

Πώς να αποκτήσετε ικανότητες για τις ΒΔΓΕ σε δια ζώσης σεμινάρια; 

 

Σε αυτήν την έκδοση, οι εταίροι του ProfiTRAIN παρουσιάζουν συγκεκριμένες ενότητες 

σπουδών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων με φυσική παρουσία, που 

συνδέονται στενά με το περιεχόμενο του Εγχειριδίου Αυτοδιδασκαλίας. 

 

Ο Οδηγός παρουσιάζει εκπαιδευτικά μοντέλα που απευθύνονται σε εκπαιδευτές/τριες που 

παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και ικανότητας και περιλαμβάνει πρακτικές 

προτάσεις για τους παρόχους των σεμιναρίων, που αποτελούνται από τριήμερα 

προγράμματα το καθένα. Για κάθε ενότητα (συμβαδίζοντας με τα έξι κεφάλαια του 

Εγχειριδίου Αυτοδιδασκαλίας), περιγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία των αντίστοιχων 

σεμιναρίων: στόχοι, σκοποί, περιγραφή της ομάδας-στόχου και των ικανοτήτων, 

διδακτικές απαιτήσεις, δομή περιεχομένου, συμβουλές για οργανωτές/τριες, καθώς και 

συγκεκριμένα εργαλεία και μέθοδοι. 

Σύμφωνα με τον ειδικό προσανατολισμό της διαδικασίας ΒΔΓΕ που βασίζεται στο 

Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας (φαίνεται στα παραπάνω γραφικά), ο εκπαιδευτικός οδηγός 

- στη δομή του σε ενότητες - αναπαριστά πρακτικά αυτήν την διαδικασία με πολύ 

συγκεκριμένο τρόπο. 
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Οι εταίροι του ProfiTRAIN γνωρίζουν καλά ότι η επαγγελματική επάρκεια είναι μια 

μακρόχρονη διαδικασία που ξεκινά τη στιγμή που κάποιος εισέρχεται στο 

επαγγελματικό περιβάλλον και προχωρά κυκλικά διαμέσου της εμπειρικής μάθησης 

καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ως εκπαιδευτής ενηλίκων. Αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών αποτελείται από τρία μέρη: 

στο πρώτο μέρος οι ενήλικες εκπαιδευτικοί/τριες αποκτούν μια εικόνα για τα 

επαγγελματικά διλήμματα, στο δεύτερο μέρος συλλογίζονται και έτσι αποκτούν 

ατομικές γνώσεις, είτε πρόκειται για προσωπικές διαδικασίες καριέρας είτε για νέες 

ανάγκες για επαγγελματική ανάπτυξη, και στο τελευταίο μέρος προκύπτει η 

αυθόρμητη ανάγκη σχεδιασμού ενός προσωπικού προγράμματος, το οποίο θα 

επιτρέψει στον/στην εκπαιδευτή/τρια ενηλίκων να σημειώσει πρόοδο στην 

επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ PROFITRAIN (IO3) 

 

Πώς να προσαρμόσετε το περιεχόμενο και να εφαρμόσετε την ιδέα ProfiTRAIN 

σε διαφορετικές χώρες 

 

Προκειμένου να δοκιμαστούν τα αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

Εγχειριδίου Αυτοδιδασκαλίας ProfiTRAIN και των προγραμμάτων σπουδών του Οδηγού 

Εκπαίδευσης, όλοι οι συνεργάτες του έργου συμφώνησαν σε διαφορετικές πιλοτικές 

μορφές σε εθνική βάση και πραγματοποίησαν αντίστοιχα καταρτίσεις. Για αυτά, 

συμμετείχαν ενεργά σχετικοί φορείς (εσωτερικοί και εξωτερικοί εκπαιδευτές, 

παιδαγωγικό προσωπικό, εθνικοί εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη),  

προκειμένου να προετοιμαστούν για τις απαιτούμενες προσαρμογές των τελικών 

δημοσιεύσεων των IO1 και IO2. 
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Τα αντίστοιχα ευρήματα, συγκεκριμένα στοιχεία των πλεονεκτημάτων και της 

προστιθέμενης αξίας που παρουσιάστηκαν, τεκμηριώνονται σε πιλοτικές εκθέσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της συνολικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης 

εμπειρογνωμόνων για κάθε χώρα εταίρο του ProfiTRAIN - που δημοσιεύθηκαν σε μια 

σύντομη έκθεση - και τώρα, φυσικά, θα χρησιμεύσει ως κύρια πηγή συμπερασμάτων 

και «Μηνύματα του Χάρτη» για διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρύτερη ευρωπαϊκή 

κλίμακα, δηλαδή το κοινό αυτής της έκδοσης. 
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4) Επαγγελματικά επαρκείς εκπαιδευτές/τριες στις Βασικές 

Δεξιότητες για την Εργασία: ποιος ωφελείται από αυτό; 

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία; 

 

Πιλοτικά έργα επαλήθευσης οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες εταίρους 

κατά την περίοδο φθινοπώρου/χειμώνα 2019/2020, δηλαδή από τη στιγμή που υπήρξε 

διαθεσιμότητα των τελικών εκδόσεων σε διάφορες γλώσσες των κύριων παιδαγωγικών 

προϊόντων του ProfiTRAIN. Οι πιλοτικές μορφές ήταν ελαφρώς διαφοροποιημένες, αλλά 

όλα τα έργα περιελάμβαναν προσεκτικό σχεδιασμό, επιλογή συγκεκριμένου 

περιεχομένου (ιδίως των ενοτήτων του Εγχειριδίου), επικοινωνία και πληροφορίες πριν 

από τις πραγματικές δραστηριότητες πιλοτικής εκπαίδευσης, την ενεργό συμμετοχή 

περισσότερο και λιγότερο έμπειρων εκπαιδευτών/τριων (βασικών δεξιοτήτων στο χώρο 

εργασίας), παιδαγωγικό προσωπικό και προσωπικό του έργου καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας, καθώς και τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων μερών και εθνικών 

εμπειρογνωμόνων σε κάθε περίπτωση.    

 

Προφανώς, υπήρχαν διαφορετικά σημεία εκκίνησης των χωρών εταίρων του έργου, με 

τα βασικά προγράμματα δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας να καταρτίζονται και να 

εφαρμόζονται σε ευρύτερη κλίμακα στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Μάλτα και την 

Ελβετία, ενώ οι σχετικές έννοιες, σε κάποιο βαθμό, εξακολουθούν να είναι νέες και σε 

μια πιο «πρωτοποριακή» κατάσταση στην Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Τσεχία. 

 

Ειδικά στον ιδιαίτερο προσανατολισμό των διαδικασιών και την εξέταση των ρεαλιστικών 

μαθησιακών συνθηκών και εργασιακών καταστάσεων, ωστόσο, οι προσεγγίσεις και τα 

αποτελέσματα του ProfiTRAIN παρέχουν ουσιαστική καινοτομία, καθώς και νέες 

δυνατότητες υλοποίησης και οφέλους σε όλες τις χώρες μας, αλλά και πέραν αυτών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, τα κοινά πιλοτικά ευρήματα 

μπορούν να συναχθούν και να επισημανθούν 

από εκτεταμένα σχόλια που συλλέγονται και 

αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησης που 

παρουσιάζονται από κάθε εταίρο: 
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ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ: 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Ήταν μια από τις κοινές συμφωνίες σε όλα τα πιλοτικά προγράμματά μας:  

Με τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν σύγχρονες προκλήσεις σε όλη την Ευρώπη, τους 

διευθυντές/ντριες (managers) να αντιμετωπίζουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην 

αγορά και τους περιορισμούς του χρόνου και των οικονομικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα 

οι εργαζόμενοι/ες αντιμετωπίζουν πίεση απόδοσης που σχετίζεται με την αποτελεσματική 

παροχή δεξιοτήτων, οι πάροχοι κατάρτισης και εκπαίδευσης χρειάζονται να βρουν 

σύγχρονες αποτελεσματικές λύσεις για το πώς να προσεγγίσουν τους/τις 

εκπαιδευόμενους/ες στο χώρο εργασίας (ειδικά άτομα χαμηλής ειδίκευσης) και, συνεπώς, 

να πείσουν επαρκώς τους προϊστάμενους και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για 

βιώσιμο αντίκτυπο. 

 

Άλλωστε, η κατάρτιση στις ΒΔΓΕ συνδέεται πάντα με τη σημαντική επένδυση πόρων 

(χρόνου, χρήματος). Η απόδοση αυτής της επένδυσης πρέπει συνεπώς να καθίσταται 

σαφής σε διαφορετικά επίπεδα. 

 

Οι συμμετέχοντες/ουσες του έργου (και των πιλοτικών έργων/καταρτίσεων) σε όλες τις 

χώρες εταίρους έχουν επανειλημμένα επισημάνει τη σημασία και τη συνάφεια ορισμένων 

από τις κύριες θέσεις που ακολουθούνται στις ενότητες ProfiTRAIN, ιδίως όσον αφορά 

τους αποδεδειγμένους στόχους, τους σκοπούς και τα μετρήσιμα οφέλη για τα 

εμπλεκόμενα μέρη: 

 

 Η κατάρτιση ΒΔΓΕ πρέπει να οδηγεί σε συγκεκριμένη βελτίωση στην εργασιακή 

δράση σε συγκεκριμένο περιβάλλον. Επομένως, πρέπει να επικεντρώνεται σε 

πραγματικές απαιτήσεις και να συνδέεται με συγκεκριμένες ανάγκες που 

προσδιορίζονται από και σε συνεργασία με την ίδια την επιχείρηση και τους ίδιους 

τους υπαλλήλους. 

Επομένως, δεν πρέπει να καθορίζεται από παιδαγωγικές παραδοχές και μοντέλα 

λύσης των εκπαιδευτών/τριων, που είναι στην πραγματικότητα πολύ 

«απομακρυσμένα» από το πραγματικό περιβάλλον εργασίας, αλλά - αντίθετα –να 

σχεδιάζεται, να υλοποιείται και να αξιολογείται παράλληλα με τις διαδικασίες 

εργασίας. 

 

 Τα αντίστοιχα οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους υπαλλήλους, 

πρέπει επομένως να προσδιοριστούν, να καταστούν διαφανή και να γίνουν ορατά 

από την αρχή, καθώς επίσης να επικεντρώνονται σε όλη τη διαδικασία κάθε 

διαδικασίας και έργου ΒΔΓΕ. 

 

 Για τους/τις εργαζόμενους/ες, αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 

ακόλουθα στοιχεία: 
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o ανάπτυξη και βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ, των προοπτικών 

σταδιοδρομίας, της επαγγελματικής ασφάλειας και γενικά της 

απασχολησιμότητάς τους 

o ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων (σε τεχνικό επίπεδο) 

o ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων (αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, αυτονομία)   

o ανάπτυξη ομαδικών δεξιοτήτων (κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες 

διάδρασης) 

o ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων (πρωτοβουλία για περισσότερη εκπαίδευση 

και ανάπτυξη δεξιοτήτων, κίνητρα και προθυμία για μάθηση) 

o ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας (ταύτιση με την εργασία και την 

επιχείρηση, αυξημένο αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον εργασίας και την 

επιχείρηση)  

 

 Αντιστοίχως, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα οφέλη για 

επιχειρήσεις/εργοδότες: 

o βελτιωμένοι πόροι σε ότι αφορά τις δεξιότητες του προσωπικού τους 

o βελτιωμένη συνολική επαγγελματική ικανότητα (π.χ. εντός ομάδων, προς 

πελάτες) 

o βελτιωμένο ομαδικό πνεύμα (που οδηγεί σε καλύτερη απόδοση) 

o βελτιωμένη παραγωγικότητα (περισσότερη αφοσίωση, καλύτερες διαδικασίες, 

λιγότερα σφάλματα και προβλήματα) 

o ενίσχυση του δεσμού με την επιχείρηση (συνολικά βελτιωμένα κίνητρα και 

συμμετοχή) 

o βελτιωμένα (μειωμένα) ποσοστά εναλλαγής προσωπικού (οδηγώντας σε 

καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα) 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΒΔΓΕ 

 

Όπως επισημάνθηκε - και υπό το φως των βασικών πτυχών που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω, ο ρόλος των εκπαιδευτών/τριων ΒΔΓΕ απαιτεί πολλά περισσότερα από το να 

είναι απλώς πάροχοι παιδαγωγικών γνώσεων. Στην πραγματικότητα, οι εκπαιδευτές/τριες 

ΒΔΓΕ πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αντιλαμβάνονται συγκεκριμένες 

ανάγκες και καταστάσεις στο χώρο εργασίας των επιχειρήσεων και των χαμηλής 

ειδίκευσης εκπαιδευομένων, πρέπει να κατανοούν τη γλώσσα και τη σκέψη των 

εργοδοτών, καθώς και των εργαζομένων.  

 

Δεν αποτελεί έκπληξη, ότι οι 

εκπαιδευτές/τριες που 

συμπεριλήφθηκαν στην πιλοτική 

δοκιμή του ProfiTRAIN (ειδικά 

εκείνοι/ες με λιγότερη εμπειρία) 

βρήκαν πράγματι αντίστοιχα 

στοιχεία των προϊόντων του 
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έργου, δηλαδή περιεχόμενο που σχετίζεται με αυτές τις ανάγκες (επί παραδείγματι, τις 

ενότητες 2 και 3 του Οδηγού, οι οποίες αφορούν την προσέγγιση και την επαρκή 

αντιμετώπιση εργοδοτών και εργαζομένων) ιδιαζόντως σχετικά, αλλά και καινοτόμα και 

απαιτητικά. 

 

Προερχόμενοι από «συμβατικά» περιβάλλοντα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία οι 

δραστηριότητες στο χώρο εργασίας των εκπαιδευομένων δεν είναι ακόμη κοινότοπες, 

πολλοί/ες εκπαιδευτές/τριες ΒΔΓΕ (ως κοινή κατάσταση σε όλες τις χώρες εταίρους) 

αισθάνονται ανασφαλείς για τη διαφάνεια των αντίστοιχων στόχων, σκοπών και 

πλεονεκτημάτων, τόσο από την άποψη της επικοινωνίας όσο και της πραγματικής 

παιδαγωγικής απόδοσης (υλοποίηση της κατάρτισης και αντίστοιχη αξιολόγηση). - Ένας 

σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων της πιλοτικής δοκιμής έχουν εκφράσει, ως εκ 

τούτου, την ιδιαίτερη ανάγκη τους για πληροφορίες που παρέχονται από τα προϊόντα του 

ProfiTRAIN, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω πρακτικής και διδασκαλίας, προκειμένου να 

αποκτήσουν χρήσιμη εμπειρία όταν ασχολούνται με επιχειρήσεις και εργαζόμενους 

χαμηλής ειδίκευσης που εκτός του συμβατικού ρόλου μαθητών στην τάξη. Οι 

περισσότεροι/ες εκπαιδευτές/τριες συνειδητοποίησαν και εξέφρασαν τη νέα τους 

αντίληψη επαγγελματικής ταυτότητας, όντας απαραίτητο να αλλάξουν από το να είναι 

παραδοσιακοί εκπαιδευτές ενηλίκων, σε έναν πιο σύνθετο, σχεδόν πολύπλευρο ρόλο, να 

είναι εκπαιδευτές/τριες, σύμβουλοι, διαμεσολαβητές/τριες κι αναλυτές/τριες 

ταυτόχρονα. 

 

Κατά συνέπεια, η ανάγκη κοινής προσπάθειας και συνεργασίας μεταξύ ποικίλων 

επαγγελματιών που ασχολούνται κι οργανώνουν έργα κατάρτισης ΒΔΓΕ έχει επισημανθεί 

ως ένα από τα βασικά αποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμής σε όλες τις εμπλεκόμενες 

χώρες εταίρους.  

 

Η ανάγκη για κοινή προσπάθεια 

 

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, η επαγγελματική ποικιλία των συμμετεχόντων στις 

δραστηριότητες του πιλοτικού έργου βρέθηκε να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

ευεργετικό αντίκτυπο. Στην Αυστρία και στη Γερμανία, για παράδειγμα, παράγοντες από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες συμπεριλήφθηκαν σε όλες τις διαδικασίες επικύρωσης του 

έργου: εκπαιδευτές/τριες βασικών δεξιοτήτων, που δείχνουν όλο και λιγότερο πρακτική 

εμπειρία στην κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας, σχεδιαστές/τριες 

έργων, ειδικοί σχεδιασμού, μεσολαβητές/τριες επιχειρήσεων (π.χ. «Betriebskontakter», 

ένας ειδικός ρόλος που εφαρμόζεται σε βασικές εκπαιδεύσεις προσανατολισμένες στην 

αγορά εργασίας στην Αυστρία, οι οποίες έχουν αποδειχθεί πολύ επιτυχημένες), 

εμπειρογνώμονες στην αγορά εργασίας (εκπρόσωποι χρηματοδοτικών αρχών), 

διαχειριστές/τριες έργων.  
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Συγκεντρώνοντας διαφορετική τεχνογνωσία και 

δημιουργώντας έργα ΒΔΓΕ με τη χρήση τέτοιων 

διεπιστημονικών προσεγγίσεων - φυσικά επίσης με τη 

συμμετοχή εκπροσώπων της επιχείρησης και των ίδιων 

των εργαζομένων καθ 'όλη τη διαδικασία - έχει 

αποδειχθεί ότι είναι μια αποτελεσματική λύση σε 

πολλές εκ των προκλήσεων που περιγράφονται 

παραπάνω.   

 

Ως συνέπεια αυτού και σαν διδαχή, η κοινή 

προσπάθεια τέτοιου είδους πρόκειται να εξυπηρετήσει παρέχοντας απαντήσεις και 

λύσεις σε κάποιες από τις βασικές προκλήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς 

πρόκειται:  

 

o να καταστήσει τους στόχους, τους σκοπούς και τα οφέλη των εμπλεκόμενων 

μερών πιο διαφανή, ευκρινή και μετρήσιμα, 

 

o να καταστήσει τους/τις εκπαιδευτές/τριες καλύτερα ενημερωμένους/ες σχετικά 

με τα πραγματικά χαρακτηριστικά ενός νέου επαγγελματικού προφίλ, που είναι 

απαραίτητο για να προσαρμοστούν ως εκπαιδευτές/τριες ΒΔΓΕ απέναντι σε 

πολλαπλές προκλήσεις, πέραν του ότι είναι ειδικοί παιδαγωγικής,  

 

o να ενημερώσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. εργατικά συνδικάτα) και τις 

χρηματοδοτικές αρχές σχετικά με τις λειτουργικές και ωφέλιμες πλευρές αυτού 

του έργου, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των λόγων για επένδυση και 

τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης της πραγματικής απόδοσης αυτής της 

επένδυσης. 
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5) Από το έργο στην καθημερινότητα: 

Θέσεις-κλειδιά, δείκτες επιτυχίας και συστάσεις 

 

 

 

Ως συμπέρασμα όλων των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου 

ProfiTRAIN, θέλουμε να συνοψίσουμε τους ακόλουθους βασικούς παράγοντες: 

 

Η επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτών/τριων Βασικών 

Δεξιοτήτων για την Εργασία είναι επιτυχημένη και βιώσιμη, αν/όταν 

 

o μπορούμε να προσεγγίσουμε ομάδες-στόχους εργαζομένων που είναι συνήθως 

δυσπρόσιτες και δεν έχουν μέχρι σήμερα συμμετάσχει ενεργά σε δράσεις 

κατάρτισης ΒΔΓΕ, 

 

o οι εκπαιδευτές/τριες γνωρίζουν πώς να δουλέψουν με ανοιχτά, 

προσανατολισμένα στις διαδικασίες και συχνά ακόμη και προσανατολισμένα σε 

επιχειρήσεις αντικείμενα, 
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o οι εκπαιδευτές/τριες μένουν πιστοί σε έτοιμα προγράμματα, τυπικά εγχειρίδια 

ή συμβατικά υπάρχοντα αντικείμενα, 

 

o οι εκπαιδευτές/τριες γνωρίζουν πώς να σχεδιάσουν διδακτικές/μαθησιακές 

περιστάσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες σε συγκεκριμένες περιστάσεις της 

καθημερινής εργασίας, 

 

o οι εκπαιδευτές/τριες έχουν αναπτύξει ένα ισχυρό αίσθημα επαγγελματικής 

ταυτότητας, επειδή οι ιδέες για την επαγγελματική δυναμική κάποιου τους/τις 

ευαισθητοποιούν στα θέματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι/ες στο εργασιακό τους 

περιβάλλον, 

 

o σε αυτό το πλαίσιο και κατά συνέπεια, οι λεγόμενοι/ες χαμηλής ειδίκευσης 

εργαζόμενοι/ες βιώνουν τη μάθηση ως κάτι χρήσιμο, που τους αφορά 

προσωπικά και μπορούν, μέσω αυτού, να ξεπεράσουν τα μέχρι τώρα ατομικά 

εμπόδια συμμετοχής στη μάθηση, 
 

o οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν μετρήσιμη αύξηση της ανταγωνιστικότητας, που 

αναπτύσσεται παράλληλα με μετρήσιμη αύξηση σε εξειδίκευση και βιώσιμη 

απασχολησιμότητα του προσωπικού τους,  

 

o οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τις ΒΔΓΕ ως ένα σημαντικό στρατηγικό 

συστατικό στοιχείο διασφάλισης των εργασιών τους και επικαιροποίησης του 

εργατικού δυναμικού τους, 
 

o οι εκπαιδευτικοί οργανισμοι μπορούν να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τις 

παροχές και τα προγράμματά τους, 

 

o οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορούν ευκολότερα να προσεγγίσουν 

επιχειρήσεις μέσω της αυξημένης ποιότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής των 

αντίστοιχων υπηρεσιών τους. 

 

 

Για να επιτευχθούν αυτοί και περεταίρω δείκτες επιτυχίας, πρέπει να 

εγκαθιδρυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ακόλουθα θεμελιώδη στοιχεία: 
 

o Προσφορές για επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτών/τριων ενηλίκων σε 

ΒΔΓΕ για εργαζόμενους/ες και για εργασία με επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν μέρος 

αντίστοιχων μαθημάτων σπουδών σε πανεπιστήμια, ιδιωτικά κολλέγια  και 

ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, 
 

o Η επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτών/τριων ενηλίκων στην κατάρτιση στις 

ΒΔΓΕ σε επιχειρήσεις πρέπει να ενσωματωθεί σε προγράμματα συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, δηλαδή για πλήρους απασχόλησης προσωπικό καθώς και για τους 

επ’ αμοιβή εκπαιδευτές/τριες,  
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o Σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, οι επαγγελματίες εκπαιδευτές/τριες πρέπει να 

θεωρούνται στρατηγικά απαραίτητοι/ες για την εφαρμογή μέσων πολιτικής για την 

αγορά εργασίας που στοχεύουν στην προσέγγιση εργαζομένων χαμηλής 

ειδίκευσης 
 

o Με σκοπό την εξέλιξη της διαδικασίας για την επαγγελματική επάρκεια στις ΒΔΓΕ, 

ποιοτικά κριτήρια για τις ΒΔΓΕ πρέπει να αναγνωριστούν και να αναπτυχθούν 

ως επόμενο βήμα. Αυτό μπορεί να προωθηθεί μέσω περεταίρω έργων ή μέσω μιας 

ομάδας ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν διατυπωθεί και ξεκινήσει από την Εκτελεστική 

Επιτροπή του EBSN (συνεδρίαση Φεβρουαρίου 2020) και, μέσω αυτού, συμβαδίζουν 

με την κύρια αποστολή και την ιδέα του ProfiTRAIN, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον 

Ευρωπαϊκό Χάρτη. 


