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Εισαγωγή 

 

 

 

 

 

 

Το έργο ProfiTRAIN ασχολείται με την επαγγελματικοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων που 

εισέρχονται σε μία εταιρία. Ο στόχος είναι η προετοιμασία ενός καινοτόμου προγράμματος 

κατάρτισης που περιέχει νέες προσεγγίσεις βάσει μιας έρευνας για διάφορες πρακτικές σε 

μεμονωμένες χώρες εταίρους. Ο κύριος σκοπός ήταν να δοθεί στους/στις εκπαιδευτές/τριες 

ευκολότερη και πιο δομημένη εξοικείωση με συγκεκριμένα θέματα στον τομέα της εκπαίδευσης 

στο εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσοντας νέες διαδικασίες και διδακτικά βήματα. Οι εμπειρίες 

στη συνεργασία έδειξαν ότι πολλές αρχές μάθησης των ενηλίκων στο εργασιακό περιβάλλον 

χρειάζονται σημαντικές προσαρμογές, καθώς οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων πρέπει να 

αντιμετωπίσουν πολύ διαφορετικούς παράγοντες, ανάγκες και εμπόδια σε εργασιακές περιστάσεις. 

___________________________________________________________ 

Κάθε εταιρία είναι διαφορετική, έτσι χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές και 

εξατομικευμένες προσεγγίσεις εάν θέλουμε να έχουμε επιτυχία.  

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

Σλοβενικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE), Λουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

Αυτός είναι ένας Οδηγός Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών “Επάρκειας στην Κατάρτιση στις Βασικές 

Δεξιότητες  για την Εργασία – ΒΔΓΕ", του οποίου βασικός σκοπός είναι να παρουσιάσει μια 

λεπτομερέστερη μεθοδολογική, αντικειμενική και διδακτική άποψη της δομής του προγράμματος 

κατάρτισης.   

Στο πρώτο βήμα, αποφασίστηκε η δομή ενός μερικώς ανοιχτού προγράμματος σπουδών. Η δομή 

του προγράμματος σπουδών έχει σχεδιαστεί με τρόπο που επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη 

διεξαγωγή διαφορετικών σεμιναρίων για διαφορετικούς ειδικούς, που ενδιαφέρονται για τη 

μάθηση με βάση την εργασία ή που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επαγγελματική κατάρτιση 

στο εργασιακό περιβάλλον. Ο οδηγός προσφέρει όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τους 

μαθησιακούς στόχους, τις ικανότητες, τις διδακτικές μεθόδους, τις μεθόδους 

διδασκαλίας/μάθησης, καθώς και τις διαφορετικές δυνατότητες για την προετοιμασία «ειδικά 

προσαρμοσμένων» σεμιναρίων, επίσης και για άλλους πιθανούς εκπαιδευτικούς παρόχους. Τα 

βασικά μαθησιακά περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών καλύπτονται στο εγχειρίδιο 

αυτοδιδασκαλίας το οποίο αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα έχει σχεδιαστεί 

ως μια ολοκληρωμένη ενότητα θεμάτων, η οποία μπορεί να προσφερθεί ως ανεξάρτητο μέρος ή 

σε συνδυασμό με διάφορες ενότητες ή εξ’ ολοκλήρου.  

Η ιδέα επαγγελματικοποίησης ProfiTRAIN αναπτύχθηκε για 

να επιτρέψει στους/στις επαγγελματίες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων να εφαρμόσουν προγράμματα συνεχούς 

κατάρτισης εντός της εταιρείας που είναι χρήσιμα για 

εταιρείες και υπαλλήλους, προσφέρει προστιθέμενη αξία και 

επιτρέπει στους/στις υπαλλήλους να συμμετέχουν στη διά 

βίου μάθηση.  
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Στο δεύτερο βήμα εντοπίστηκαν και ενσωματώθηκαν διάφορα δείγματα εργαλείων και 

παραδείγματα ορθών πρακτικών, τα οποία χρησιμεύουν ως καλά παραδείγματα για διάφορους 

σκοπούς. Αυτά τα εργαλεία ή παραδείγματα ορθών πρακτικών έχουν επιλεγεί για να δείξουν πώς 

ένα σεμινάριο μπορεί με καινοτόμο τρόπο να γίνει μια ζωντανή μαθησιακή περίσταση.  

___________________________________________________________ 

Η προσέγγιση των ΒΔΓΕ έγινε κατανοητή από το σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών, σύμφωνα 

με τη γνώμη των οποίων η προσέγγιση δουλεύει καλά, όταν γίνεται κατανοητή επίσης από όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη. ΒΔΓΕ approach was well understood by all participants, they 

expressed their opinion that the approach can work well, when it is understood also by all 

stakeholders. Διαπιστώθηκε ότι η προσέγγιση ΒΔΓΕ είναι απαραίτητη και οι χαμηλής ειδίκευσης 

εργαζόμενοι/ες πρέπει να υποστηριχθούν και να παρακινηθούν στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας 

τους, στη βιωσιμότητα τους στην αγορά εργασίας και στην ευελιξία τους, η οποία απαιτείται 

στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

ERUDICIO, Τσεχία, Νοέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

 

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε πιλοτικές δοκιμές σε όλες τις χώρες εταίρους, ελήφθησαν υπόψη 

πολύτιμα σχόλια και προτάσεις των επαγγελματιών.  

___________________________________________________________ 

Η προσέγγιση Βασικών Δεξιοτήτων Για την Εργασία (με ιδιαίτερη έμφαση στη διοργάνωση 

εκπαιδεύσεων και πρακτικών ασκήσεων για εκπαιδευόμενους/ες σε αντίστοιχες εταιρείες, ως 

μέρος των συνολικών προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων και προγραμμάτων κατάρτισης) ήταν 

κατανοητή και αντιληπτή από όλους τους συμμετέχοντες στην πιλοτική διαδικασία, δηλαδή και 

από τους περισσότερο και από τους λιγότερο έμπειρους συμμετέχοντες. 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, BEST, Βιέννη, Αυστρία,                  

Νοέμβριος 2019 - Ιανουάριος 2020 

___________________________________________________________ 

 

Ο Οδηγός μεταφράστηκε στη γλώσσα κάθε μιας χώρας-εταίρου, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόστηκε 

επίσης στο συγκείμενο και στις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες στα εργασιακά περιβάλλοντα κάθε 

χώρας. Έτσι, στην πραγματικότητα δημιουργήθηκαν έξι παραλλαγές του Οδηγού, που 

προορίζονται να εξυπηρετήσουν τον βασικό τους σκοπό - αυξημένη επαγγελματικοποίηση των 

εκπαιδευτικών ενηλίκων που εισέρχονται στο εργασιακό περιβάλλον και διαξάγουν καταρτίσεις 

στις Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει το σύνολο των στοιχείων, τα οποία αποτελούν μια 

καλή βάση ή μια επαγγελματική ιδέα για το πώς να ενεργήσει κανείς συγκεκριμένα σε αυτόν τον 

τομέα. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών, τις προϋποθέσεις, τον ορισμό της έκτασης του 

προγράμματος κατάρτισης και τους ειδικούς όρους, καθώς και τον ορισμό των στόχων, του 

σκοπού, των συμμετεχόντων και των ρόλων τους σε αυτήν τη διαδικασία.  

 

 
Οι Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία είναι μία 

προϋπόθεση.  

Οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων και οι 

διαχειριστές/τριες προγραμμάτων εισέρχονται σε 

έναν νέο τομέα με τέτοια εκπαίδευση και χρειάζονται 

επαγγελματική υποστήριξη.   
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Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί βασικό συστατικό του προγράμματος κατάρτισης. Αυτός ο 

οδηγός περιγράφει τις συγκεκριμένες πτυχές του.  

 

Επιπλέον, ο σκοπός, οι στόχοι και τα δομικά στοιχεία αυτού του Οδηγού καθορίζονται με 

λεπτομέρεια. Ας ολοκληρώσουμε αυτήν την εισαγωγή με έμφαση σε βασικές πληροφορίες που 

μπορείτε να μελετήσετε λεπτομερώς σε αυτόν τον Οδηγό. Ας δούμε ξανά τους βασικούς 

παράγοντες που επιτρέπουν ή - σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη - θέτουν σε κίνδυνο την 

επιτυχία και τη χρησιμότητα της προσέγγισης ProfiTRAIN.   

Η εξειδίκευση του βασικού προσωπικού για την εκτέλεση της βασικής κατάρτισης στις ΒΔΓΕ θα 

είναι επιτυχής, όταν ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:   

 μπορούμε να προσεγγίσουμε ομάδες-στόχους μεταξύ των εργαζομένων που συνήθως είναι 

δυσπρόσιτοι και μέχρι στιγμής δεν έχουν συμμετάσχει ενεργά σε έργα κατάρτισης ΒΔΓΕ, 

 

 οι εκπαιδευτές/τριες ξέρουν να εργάζονται με ανοιχτές, προσανατολισμένες στη διαδικασία 

και συχνά εξειδικευμένες για κάθε εταιρία έννοιες, 

 

 οι εκπαιδευτές/τριες δεν εμμένουν σε αμετάβλητα προγράμματα σπουδών, τυπικά 

εγχειρίδια ή συμβατικά, υπάρχοντα υλικά, 

 

 οι εκπαιδευτές/τριες ξέρουν πώς να σχεδιάζουν καταστάσεις διδασκαλίας/μάθησης που 

σχετίζονται συγκεκριμένα με συγκεκριμένες περιστάσεις της καθημερινής εργασίας, 

 

 οι εκπαιδευτές/τριες έχουν αναπτύξει μια ισχυρή αίσθηση επαγγελματικής ταυτότητας, 

επειδή οι ιδέες για την επαγγελματική δυναμική κάποιου/ας ευαισθητοποιούν τους/τις 

εκπαιδευτές/τριες στα θέματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι/ες στο εργασιακό τους 

περιβάλλον, 

 

 σε αυτό το πλαίσιο και ως συνέπεια, οι αποκαλούμενοι ως χαμηλής εξειδίκευσης υπάλληλοι 

βιώνουν τη μάθηση ως κάτι χρήσιμο, κάτι προσωπικά επιτευγμένο και μπορούν μέσω 

αυτού να ξεπεράσουν τα μέχρι πρότινος ατομικά αντιληπτά εμπόδια συμμετοχής στη 

μάθηση, 

 

 οι εταιρείες αντιλαμβάνονται τη μετρήσιμη αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η οποία 

συμβαδίζει με τη μετρήσιμη αύξηση των προσόντων και τη βιώσιμη απασχολησιμότητα του 

προσωπικού τους, 

 

 οι εταιρείες αντιλαμβάνονται τις ΒΔΓΕ ως ένα σημαντικό στρατηγικό στοιχείο για την 

εξασφάλιση της επιχείρησής τους και την επικαιροποίηση του εργατικού δυναμικού τους, 

 

 οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορούν να διατηρήσουν ή / και να διευρύνουν τις 

προσφορές τους και να προσεγγίσουν καλύτερα τις εταιρείες μέσω αυξημένου ποιοτικού 
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σχεδιασμού και υλοποίησης των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

 

Ωστόσο, οι εταίροι του ProfiTRAIN έχουν ένα όραμα κοινής δράσης σε επίπεδο ΕΕ που θα κάνει 

τις ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτό το έργο πραγματικότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 

καιρό μετά την πανδημία όταν κάθε δύναμη επικεντρώνεται στην ταχεία οικονομική και κοινωνική 

ανάκαμψη της Ευρώπης και του κόσμου.   

Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να είναι εγγυημένα εάν θέλουμε να πετύχει η διαδικασία: 

 οι προσφορές επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων στις ΒΔΓΕ για τους 

υπαλλήλους και για συνεργασία με εταιρείες πρέπει να γίνουν μέρος σχετικών μαθημάτων 

σε πανεπιστήμια, ιδιωτικά κολέγια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

 

 η επαγγελματικοποίηση των εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων για την κατάρτιση ΒΔΓΕ σε 

εταιρείες πρέπει να ενσωματωθεί στα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης των ιδρυμάτων 

εκπαιδευτών ενηλίκων, δηλαδή για πλήρους απασχόλησης προσωπικό καθώς και για 

εκπαιδευτές επ’ αμοιβή μαθημάτων, 

 

 σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, οι επαγγελματίες εκπαιδευτές/τριες θεωρούνται στρατηγικά 

απαραίτητοι για την εφαρμογή μέσων πολιτικής για την αγορά εργασίας που στοχεύουν 

στην προσέγγιση χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένων, 

 

 προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία επαγγελματικοποίησης των ΒΔΓΕ, θα πρέπει να 

προσδιοριστούν και να αναπτυχθούν ποιοτικά κριτήρια για τις ΒΔΓΕ σε ένα επόμενο βήμα. 

Αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει από περαιτέρω έργα ή από μια ομάδα ειδικών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

___________________________________________________________ 

Όταν ρωτήθηκαν αν η προσέγγιση ΒΔΓΕ μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, η ομάδα των 

συμμετεχόντων απαντά με ενθουσιασμό «ναι». Οι περισσότεροι συμμετέχοντες αποφοίτησαν 

από κοινωνικές επιστήμες, παιδαγωγικές ή οικονομικές σπουδές. Μερικοί προέρχονταν από 

εμπορικές και οικονομικές επιχειρήσεις. Ο ένας είναι καθηγητής επαγγελματικής ανάπτυξης 

στο πανεπιστήμιο. 

 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

Κέντρο Εργάνη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 
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Ορισμοί 

Η ακόλουθη εξήγηση των όρων και η σχέση μεταξύ διαφορετικών όρων θα επιτρέψει την 

καλύτερη κατανόηση των βασικών σημείων εκκίνησης για τον αναγνώστη. Ο οδηγός λειτουργεί 

με τους ακόλουθους βασικούς όρους 1:  

Κατάρτιση στις Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία: κατάρτιση που σχετίζεται με τις ανάγκες 

και τις απαιτήσεις της εργασίας. 

 

Ικανός/ή για εκπαίδευση: επαγγελματίας που έχει αποκτήσει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες 

και ικανότητες ώστε να υλοποιεί καταρτίσεις στις ΒΔΓΕ.  

 

Οδηγός: θεωρητικές και πρακτικές οδηγίες για εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων με εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα (curriculum).  

 

Δια ζώσης σεμινάρια: περιεχόμενο και διδακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική 

υλοποίηση κατάρτισης στις ΒΔΓΕ με εργαζομένους και εταιρείες. 

 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές/τριες: πρόγραμμα κατάρτισης βασισμένο σε 

αρθρωτά προγράμματα για λιγότερο και περισσότερο έμπειρους/ες εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων.  

 

Πρόγραμμα μαθημάτων: αιτιολόγηση της δομής της εκπαίδευσης από θεωρητική, διδακτική 

άποψη και από άποψη περιεχομένου, με πρακτικά παραδείγματα και εργαλεία.  

 

Συντονιστές: Αυτός είναι ο ευρύτερος όρος που έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει όλους 

τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων που 

σκοπεύουν να εφαρμόσουν τις καταρτίσεις ΒΔΓΕ. Σε ολόκληρο τον Οδηγό, έχουν χρησιμοποιηθεί 

άλλοι όροι αντί για «διεξάγοντες», όπως εκπαιδευτές εκπαιδευτών, συντονιστές κ.λπ. σύμφωνα 

με τις παραδόσεις και τα διαφορετικά συγκείμενα των εταίρων του ProfiTRAIN που ετοίμασαν 

μεμονωμένες ενότητες. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο όρος «διεξάγοντες» είναι ένας γενικός όρος 

που περιλαμβάνει θεωρητικούς και επαγγελματίες που συμμετέχουν στην εφαρμογή της 

κατάρτισης στις ΒΔΓΕ.  

 

Γνώση: Η γνώση είναι το αποτέλεσμα της μάθησης και της κατάκτησης εννοιών, αρχών, θεωριών 

και πρακτικών. Η απόκτηση γνώσεων πραγματοποιείται σε διαφορετικά περιβάλλοντα: στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, στην εργασία και στο πλαίσιο της προσωπικής και κοινωνικής ζωής. 

Δυνατότητες (capabilities): οι δυνατότητες δεν εξαρτώνται από το περιβάλλον. Ανεξάρτητα 

από συγκεκριμένες περιστάσεις, επιτρέπουν λειτουργικές αποκρίσεις και δράσεις σε ένα ευρύ 

φάσμα διαφορετικών δραστηριοτήτων βάσει κριτικής σκέψης. Είναι μεταβιβάσιμες μεταξύ 

διαφόρων επαγγελμάτων και, πάνω απ' όλα, επιτρέπουν την ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή 

του ατόμου στην εργασία και την κοινωνία.  

                                                           
1  Κάθε χώρα-εταίρος έχει μεταφράσει αυτούς τους βασικούς όρους στη γλώσσα της σύμφωνα με την κυρίαρχη ή 

συνηθισμένη χρήση σε επαγγελματικούς κύκλους.  
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Ικανότητα (competence): Η ικανότητα (competence) είναι η δυνατότητα ενός ατόμου να 

χρησιμοποιεί τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες σύμφωνα με τις αξίες του/της σε 

πολύπλοκες, διαφορετικές και απρόβλεπτες καταστάσεις. Η ικανότητα αποτελείται από γνώση, 

στάση απέναντι στη γνώση, κριτική σκέψη και διαφορετικές δεξιότητες. 

Πηγή: Javrh and Mozina, 2018. 

 

Δεξιότητες: Οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για την ένταξη και τη συμμετοχή στην αγορά 

εργασίας, στον τομέα της εκπαίδευσης και για την ποιότητα ζωής. Οι δεξιότητες είναι ένα χρήσιμο 

και μετρήσιμο μέρος μιας ικανότητας. Είναι μεταβιβάσιμες, το οποίο είναι ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό δεδομένου ότι σχετίζονται με πολλά κοινωνικά περιβάλλοντα και εργασιακές 

καταστάσεις. Έχοντας έτσι την ικανότητα μάθησης, οι δεξιότητες τίθενται υπό την επίδραση του 

εκπαιδευτικού συστήματος ή της πολιτικής. Οι δεξιότητες είναι η βάση για ολοκληρωμένες δράσεις 

οικονομιών και κοινωνιών που βασίζονται στη γνώση τον 21ο αιώνα. Είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι οι δεξιότητες εξαρτώνται από το πλαίσιο, ενώ οι δυνατότητες (capabilities) δεν 

εξαρτώνται (Javrh και Mozina, 2018, σ.5). 

 

Δίλημμα ή ερεθισμός: Στην κατανόηση της γερμανικής γλώσσας, ο όρος «δίλημμα» αναφέρεται 

σε μια κατάσταση στην οποία υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικές για δράση. Για καθεμία από 

αυτές τις εναλλακτικές, δεν είναι σαφές ποια εναλλακτική είναι σωστή ή ελπιδοφόρα. Ο/Η 

δρων/δρούσα δεν είναι σίγουρος/η ποιος τρόπος από το δίλημμα είναι ο σωστός ή ο κατάλληλος. 

«Ερεθισμοί» κατά την κατανόησή μας προκύπτουν όταν ο/η δρων/δρούσα πρέπει να ξεπεράσει 

μια πρόκληση για την οποία δεν έχει τις απαραίτητες, αν όχι αρκετές ικανότητες. Η πρόκληση 

μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με την εξάσκηση νέων ικανοτήτων, δηλαδή τη μάθηση. «Οι ερεθισμοί 

είναι αιτίες/ευκαιρίες μάθησης (Hans Tietgens)». Αυτή η κεντρική θέση εκκίνησης στη μαθησιακή 

ψυχολογία διατυπώθηκε από τον Klaus Holzkamp. Η προσέγγισή του είναι εξέχουσα στη 

γερμανική εκπαίδευση ενηλίκων. Η προσέγγισή του βασίζεται στον λεγόμενο «επεξηγηματικό ή 

συλλογιστικό λόγο»: Πότε και γιατί μαθαίνουμε; Μαθαίνουμε όταν δεν μπορούμε να 

προχωρήσουμε σε μια κατάσταση με τις υπάρχουσες ικανότητές μας, όταν δεν μπορούμε να 
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βρούμε λύση. Τότε η μάθηση έχει νόημα, γιατί μπορούμε να ελπίζουμε για ποιοτικό κέρδος. Στη 

μαθησιακή του προσέγγιση διακρίνει μεταξύ του «επεκτατικού μαθητή» και του «αμυντικού 

μαθητή». Ο αμυντικός μαθητής μαθαίνει να αποτρέπει ή να αποφεύγει κυρώσεις. Ο επεκτατικός 

μαθητής ελπίζει ότι η μάθηση θα οδηγήσει σε αύξηση των ικανοτήτων που θα του επιτρέψει να 

κυριαρχήσει σε νέες προκλήσεις που είναι σημαντικές και ενδιαφέρουσες γι 'αυτόν. Από αυτήν 

την άποψη, η δήλωση «Ερεθισμοί είναι μαθησιακές αιτίες» ισχύει μόνο για τον επεκτατικό μαθητή. 

Η ομάδα-στόχος μας από εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Στη 

γερμανική έκδοση χρησιμοποιούμε τον όρο «ερεθισμός» και αναφερόμαστε στον συγγραφέα K. 

Holzkamp, καθώς είναι πολύ γνωστός. 

 

 

 

 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στις ΒΔΓΕ 

Προκειμένου να συμβάλουμε στη μεγαλύτερη επαγγελματικοποίηση των εκπαιδευτών/τριών που 

πραγματοποιούν καταρτίσεις ΒΔΓΕ, χρειαζόμαστε, σύμφωνα με τις εμπειρίες μας από το έργο, ένα 

ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης. Αυτή η πληρότητα περιλαμβάνει τόσο την θεματική πλευρά 

όσο και τη δομή και τα διδακτικά στοιχεία του μοντέλου εκπαίδευσης.  

___________________________________________________________ 

Πλεονεκτήματα για μελλοντική επιτυχημένη υλοποίηση κατάρτισης: αρθρωτή μορφή ΒΔΓΕ 

(κατά μόνας ή με όλες τις ενότητες). 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

MEDE, Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης, Μάλτα, Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 

 

Τα περιεχόμενα ενός συγκεκριμένου προγράμματος, προσαρμοσμένο, για παράδειγμα, σε 

μεγαλύτερους/ες και έμπειρους/ες εκπαιδευτές/τριες, μπορεί στην τελική εφαρμογή να διαφέρει 

σημαντικά από το περιεχόμενο του προγράμματος που προορίζεται κυρίως για αρχάριους/ες. 

Ωστόσο, σημαντικές διαφορές θα εμφανιστούν όχι μόνο μεταξύ των περιεχομένων, αλλά και στις 

δομές των παραλλαγών.  

 

 

 

 

 

Σε ολόκληρο τον οδηγό, σε πολλά σημεία, καθορίζονται οι λόγοι για τέτοιες διαφορές. Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, αναπτύχθηκε ένα νέο μοντέλο με ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών, του οποίου η 

αρθρωτή βάση το καθιστά κατάλληλο για προσαρμογές για πολύ έμπειρους/ες εκπαιδευτές/τριες 

που εργάζονται στο αντικείμενο για αρκετά χρόνια, καθώς και για ένα ευρύτερο επαγγελματικό 

Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να σχεδιάσει ένα 

ολοκληρωμένο μοντέλο με ανοιχτό πρόγραμμα 

σπουδών με αρθρωτή βάση. 
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κοινό ή βοηθητικό προσωπικό που επιθυμεί να εξοικειωθεί με τις ιδιαιτερότητες του τομέα ή τις 

βάσεις του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Οδηγός φιλοδοξεί επίσης να απευθυνθεί σε άλλους/ες πιθανούς/ες συμμετέχοντες/ουσες στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και επιδιώκει επίσης τους ακόλουθους στόχους:  

 Ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του πεδίου. 

 Εκπαίδευση επαγγελματιών - βοηθητικού προσωπικού, ως υποστήριξη στους/στις 

εκπαιδευτές/τριες. 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση ενός ευρύτερου επαγγελματικού κοινού, ώστε να συμβάλει 

στην κατανόηση αυτού του τομέα.  

 

___________________________________________________________ 

Σχεδόν όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/ουσες αξιολόγησαν θετικά τον πρακτικό 

χαρακτήρα του προγράμματος και επεσήμαναν ότι οι προσεγγίσεις του έργου 

ProfiTrain δείχνουν υψηλό επίπεδο πρακτικότητας (ειδικά με το καλό μείγμα 

χρήσιμων θεωριών και συγκεκριμένων εργαλείων για εφαρμογή στην 

καθημερινή εργασία με εκπαιδευόμενους/ες σε περιβάλλον εργασίας, αλλά 

και σε φάσεις προετοιμασίας και εκ των προτέρων). Ειδικά οι λιγότερο 

έμπειροι/ες εκπαιδευτές/τριες και οι συμμετέχοντες/ουσες επεσήμαναν τη 

μεγάλη καινοτομία του περιεχομένου και των μεθόδων, γεγονός που 

καθιστά τα αποτελέσματα ενδιαφέροντα και ελκυστικά για τη χρήση τους. 

Για όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, το πρόγραμμα προσέφερε 

έναν καλό συνδυασμό στοιχείων που είναι ταυτόχρονα ήδη γνωστά και αλλά 

νέα σε αυτούς. 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

BEST, Βιέννη, Αυστρία, Νοέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 

 

  

Ο κύριος στόχος είναι να εκπαιδευτούν ικανοί/ές 

εκπαιδευτές/τριες για την εφαρμογή του 

προγράμματος που ενισχύει τις ΒΔΓΕ στο εργασιακό 

περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε 

στην επαγγελματικοποίηση των εκπαιδευτών/τριών 

σε αυτόν τον τομέα. 
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Δομή του προγράμματος και οι λειτουργίες των στοιχείων 

του προγράμματος  

 

Διασυνδεσιμότητα και δυνατότητα επεξεργασίας 

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών χωρίζεται δομικά σε έξι λογικές ενότητες ή σε τρία 

θεματικά μέρη.  

 

__________________________________________________________________ 

Προσβασιμότητα: από τη μία πλευρά υπήρχε χώρος για επαγγελματική ανάπτυξη 

και από την άλλη αρκετά μεγάλη επιλογή διαφορετικού περιεχομένου και 

θεμάτων που σχετίζονται με τις ΒΔΓΕ, από ιδέες και σχεδιασμό έως πρακτική 

εφαρμογή και αξιολόγηση. Γι 'αυτό είναι πιθανό να συμμετέχουν διάφοροι/ες 

εκπαιδευτικοί ενηλίκων, επιτελώντας διαφορετικούς ρόλους. 

 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

Σλοβενικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE), Λουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 2019) 

___________________________________________________________________ 

 

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει συνδεσιμότητα και δυνατότητα 

επεξεργασίας των στοιχείων σε διαφορετικές φάσεις της υλοποίησης του προγράμματος σπουδών. 

Αποτελείται από τρεις μεγαλύτερες ενότητες δομικών μονάδων:  

 Επαγγελματική ανάπτυξη. 

 Έξι πεδία θεμάτων σε αρθρωτή μορφή (θεματικές ενότητες - έξι ενότητες). 

Ο σχεδιασμός της διαδικασίας του προγράμματος σπουδών (η έκταση και η δυναμική της 

υλοποίησης, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα χρόνου). 
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Επαγγελματική ανάπτυξη  

 

___________________________________________________________ 

Οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν ότι η ακόλουθη πτυχή των επαγγελματικών τους ρόλων στις 

εταιρείες είναι η πιο σημαντική: να προσφέρουν καλά προετοιμασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

για την επιχείρηση και επίσης να το υλοποιήσουν επαρκώς. Παράλληλα με τις ανάγκες του 

εργοδότη τους, επίσης, να λάβουν υπόψη το δικό τους όραμα, καθώς και να εργαστούν 

σύμφωνα με τις αξίες τους, να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, να γνωρίζουν γιατί βρίσκονται 

εδώ. Αυτή είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσει κανείς διαφορετικούς ρόλους και να αποκτήσει νέα 

γνώση, εκτελώντας ακριβή και σε βάθος αξιολόγηση των αναγκών της επιχείρησης. 

 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

Σλοβενικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE), Λουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

 

Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι ένα δομικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών, το οποίο 

πρέπει να ενσωματωθεί ομοιόμορφα σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το κύριο 

ζητούμενο αυτής της διαδικασίας είναι να αναγνωριστούν τα βασικά αυτού του τομέα και, από 

την άλλη πλευρά, κάθε ποικιλία διαφορετικών τρόπων σταδιοδρομίας των συγκεκριμένων 

συμμετεχόντων/ουσών σε μια ομάδα. Αυτό το δομικό στοιχείο του μαθήματος πρέπει να συμβάλει 

στην ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας, τόσο στην περίπτωση του/της εκπαιδευτή/τριας 

– είτε αρχάριου/ας είτε έμπειρου/ης – όσο και στην περίπτωση του βοηθητικού προσωπικού ή 

των υπευθύνων λήψης αποφάσεων που απλώς επιθυμούν να ενημερωθούν για τον τομέα.  

___________________________________________________________ 

Κατά τη διάρκεια της τελικής συζήτησης, οι συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν ότι 

το σεμινάριο ήταν εξαντλητικό αλλά πολύ χρήσιμο για την καλύτερη γνώση τους 

για το πώς να εργαστούν στην κατάρτιση στις ΒΔΓΕ. Παρόλο που έμπειροι/ες 

εκπαιδευτές/ες ήταν παρόντες στο σεμινάριο, ανέδειξαν τις νέες γνώσεις που 

αποκτήθηκαν και έδειξαν ενδιαφέρον να εργαστούν στον νέο τομέα.    

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

ERUDICIO, Τσεχία, Νοέμβριος 2019)  
___________________________________________________________ 

Οι γνώσεις για την επαγγελματική δυναμική κάποιου θα ευαισθητοποιήσουν τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες στα ζητήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι/ες στο εργασιακό 

τους περιβάλλον. Αυτά τα θέματα είναι ένα από τα βασικά σημεία και 

αντιπροσωπεύουν μια πρόκληση όταν αναλογιστούμε την ανάπτυξη και τη σημασία 

των ΒΔΓΕ.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Βασική γνώση σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη, 
στάδια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών 
ενηλίκων

• Επαφή με τα προσωπικά επαγγελματικά διλήμματα
• Πληροφορίες για την προσωπική επαγγελματική 

ταυτότητα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ:
 Υλοποίηση του προγράμματος 

ΒΔΓΕ
 Καταγραφή, αξιολόγηση

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ:
 Ενεργοποίηση των εργαζομένων 

για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ΒΔΓΕ

 Λειτουργικότητα του 
προγράμματος σπουδών

• Επισκόπηση των δυνατοτήτων των εκπαιδευτών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά μάθησης στο 
χώρο εργασίας

• Περιγραφή της προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης
• Νέες ανάγκες για επαγγελματική ανάπτυξη

• Πληροφορίες για νέες ανάγκες για επαγγελματική 
ανάπτυξη - με τη βοήθεια προσωπικών ιστοριών / 
΄καλών πρακτικών έμπειρων εκπαιδευτικών

• Κάθε εκπαιδευόμενος /-η δημιουργεί ένα 
προσωπικό μήνυμα για την εργασία του/της στις 
ΒΔΓΕ.

1/ΠΡΩΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 
ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΛΕΠΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Προσωπική εμπειρία & θεωρητική γνώση

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ:
 Βασικές γνώσεις για τις ΒΔΓΕ
 Η προέγγιση των 

εταιριών/εργαζομένων

2/ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΓΝΩΣΕΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
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ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 1 ΜΗΝΑ

 

Τρία ανεξάρτητα μέρη του προγράμματος σπουδών 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών αποτελείται από τρία μέρη: στο πρώτο μέρος οι 

ενήλικες εκπαιδευτικοί 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 εμφανίζεται 

η αυθόρμητη ανάγκη σχεδιασμού ενός προσωπικού προγράμματος, το οποίο θα επιτρέψει 

στον/στην εκπαιδευτή ενηλίκων να σημειώσει πρόοδο στην επαγγελματική ανάπτυξη. 

Στο πρώτο μέρος, αυτό συνήθως συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του 

προγράμματος, οπότε οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξοικειωθούν με ή να αποκτήσουν βασικές 

γνώσεις σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, τις φάσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης και 

τα διλήμματα που σχετίζονται με αυτά τα θέματα. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Όταν τέθηκε το ερώτημα εάν οι ίδιοι/ίδιες οι συμμετέχοντες/ουσες ένιωσαν καλά 

προετοιμασμένοι/ες μετά το εργαστήριο να βρουν πρόσβαση σε εταιρείες και να τους πείσουν να 

πραγματοποιήσουν προσφορές ΒΔΓΕ, δέκα (10) απάντησαν «ναι» και επτά (7) «εν μέρει». Μια 

παρόμοια εικόνα εμφανίζεται όσον αφορά το να απευθύνονται και να εξευρίσκουν υπαλλήλους 

ως συμμετέχοντες.  
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(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

bbb, Ντόρτμουντ, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2019)  
___________________________________________________________ 

 

Είναι επίσης σημαντικό να μην αντιλαμβάνονται απλώς προβλήματα ή διλήμματα - το πρόγραμμα 

την πρώτη ημέρα θα πρέπει επίσης να τους δίνει τη δυνατότητα να βιώσουν τις προσωπικές τους 

επαγγελματικές ταλαιπωρίες, τις ερωτήσεις και ενδεχομένως άλυτα διλήμματα. Εάν θέλουμε η 

υλοποίηση αυτού του μαθήματος να συμβάλει πραγματικά στην επαγγελματική ανάπτυξη, είναι 

απαραίτητο η νέα γνώση να συγχωνευθεί με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις σε σχέση με τις 

προσωπικές εμπειρίες. Όλα αυτά απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εκπαιδευτές/τριες ιδέες για 

τον τομέα της προσωπικής επαγγελματικής ταυτότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για 

προγραμματισμένη αλλαγή ή συνειδητή απόφαση για το βήμα προς τα εμπρός που προορίζεται 

για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτή η πρώτη ενότητα ή η πρώτη ημέρα 

της κατάρτισης, σε σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη, προορίζεται έτσι να προετοιμάσει ένα 

περιβάλλον ευνοϊκό για αλλαγή μέσω της βίωσης διλημμάτων.  

 
Το δεύτερο μέρος ή η δεύτερη ημέρα του προγράμματος κατάρτισης θα είναι, όσον αφορά την 

επαγγελματική ανάπτυξη, προσανατολισμένο προς τις γνώσεις. Ενώ οι εκπαιδευτές/τριες θα 

μάθουν μέσω του πλούσιου περιεχόμενο σχετικά με τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στο 

εργασιακό περιβάλλον, στη δεύτερη ενότητα θα έχουν επίσης μια επισκόπηση των ικανοτήτων 

που υποτίθεται ότι έχουν οι εκπαιδευτές/τριες, εάν επιθυμούν να παρέχουν μεταφορά μάθησης 

στους/στις εκπαιδευόμενους/ες στο χώρο εργασίας τους. 

___________________________________________________________ 

Ένα από τα θέματα εστίασης ήταν το πώς να κατανοήσουμε τις πραγματικές 

ανάγκες των εργοδοτών, τη γλώσσα τους, τον τρόπο σκέψης τους, τις 

συγκεκριμένες προσδοκίες, τα εμπόδια που ανέκυψαν, τοι φραγμοί που 

παρουσιάστηκαν και τα διαφορετικά επίπεδα κατανόησης των εννοιών 
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«κατάρτισης» και της εμπειρίας «επιτυχημένης κατάρτισης». Αντίστοιχα και 

επιβεβαιώνοντας τον περίπλοκο και εν μέρει κριτικό χαρακτήρα αυτών των 

θεμάτων, στο ερώτημα αν η προσέγγιση βασικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας 

γίνεται αποδεκτή από τους εργοδότες, μόνο 5 από τους 12 συμμετέχοντες 

δήλωσαν «ναι», ενώ η υπόλοιπη ομάδα του πιλοτικού προγράμματος δήλωσε 

«εν μέρει».  

 (Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

BEST, Βιέννη, Αυστρία, Νοέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020) 

) 

___________________________________________________________ 

Σε αυτό το σημείο εισάγεται μια πολύ συγκεκριμένη σύνδεση της πρόσφατα αποκτηθείσας γνώσης 

σχετικά με την κατάρτιση στο εργασιακό περιβάλλον με την επαγγελματική αριστεία και τις 

προσωπικές συμπεριφορές. Σε σχέση με αυτό, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 

προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη μέσω ενδοσκόπησης στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, συνιστάται η εξάσκηση τεχνικών στοχασμού, για 

παράδειγμα με τη μορφή συγγραφής ημερολογίου, σχεδίασης, σκιαγράφησης επαγγελματικής 

πορείας, παιχνιδιού ρόλων κ.λπ. Ένα άλλο απολύτως απαραίτητο σημείο εδώ είναι να 

συλλογιστούμε τα ιδανικά και το όραμα της μελλοντικής επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι διαφορές 

μεταξύ της πραγματικής κατάστασης ή της αυτοαξιολόγησης της επαγγελματικής εξέλιξης κάποιου 

και του οράματος ή των επιθυμιών για το μέλλον είναι οι κύριοι καταλύτες για την κατανόηση της 

αναγκαιότητας της ανάπτυξης. Αυτό είναι το βασικό σημείο στο οποίο ο πάροχος της εκπαίδευσης 

του σχεδιασμένου αυτού μαθήματος θα πρέπει να οδηγήσει τους συμμετέχοντες.  

_____________________________________________________________________________ 

Στη Σλοβενία, λειτούργησε πολύ καλά ότι συμμετείχαν επαγγελματίες από 

διάφορους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων που παρουσίαζαν επιλεγμένες 

πτυχές καλών πρακτικών. Με αυτόν τον τρόπο δώσαμε χώρο για ερωτήσεις και 

συζητήσεις για πολύ συγκεκριμένα θέματα (3 διευθυντές ιδρυμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων, αρκετοί επικεφαλής της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων 

για το έργο των εργαζομένων σε ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, αρκετοί 

εκπαιδευτικοί σε εταιρείες διαφόρων τομέων).  

 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

Σλοβενικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE), Λουμπλιάνα, Σλοβενία, 

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019) 

__________________________________________________________________________ 

Στη δυναμική του προγράμματος σπουδών αναδύεται ένα πολύ σημαντικό δομικό στοιχείο - ο 

παράγοντας του χρόνου. Προβλέπεται ότι μετά την πρώτη και τη δεύτερη ενότητα, ο/η πάροχος 

του προγράμματος θα επιτρέψει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες ένα διάλειμμα τουλάχιστον ενός 

μήνα, το οποίο έχει μια πολύ σημαντική διδακτική και μαθησιακή λειτουργία. Κατά τη διάρκεια 

αυτού του διαλείμματος ενός μήνα, οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να πραγματοποιήσουν 

έναν «καλό πειραματισμό στην πράξη». Ο καλός πειραματισμός στην πράξη σημαίνει ότι οι 

συμμετέχοντες/ουσες κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και σύμφωνα με το πόσο πειστικά ήταν, 

κατά τη γνώμη τους, ορισμένα περιεχόμενα, πληροφορίες, συνδέσεις και ιδέες, επιλέγουν 

ανεξάρτητα πώς και σε ποιο βαθμό θα προσπαθήσουν να τα συμπεριλάβουν στην καθημερινή 

τους πρακτική. Αυτός ο καλός πειραματισμός τους παράσχει νέες γνώσεις για το περιεχόμενο με 

το οποίο ήρθαν σε επαφή θεωρητικά, ακούγοντας και στις δύο πρώτες ενότητες του 

προγράμματος σπουδών. Είναι ακόμη πιο σημαντικό ότι η αυθόρμητη διαδικασία σύνδεσης ή 
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συγχώνευσης της θεωρίας με την πρακτική εμπειρία παράγει δημιουργική μάθηση κατά την οποία 

οι συμμετέχοντες εξατομικεύουν νέες γνώσεις. Εδώ δεν πρέπει να παραμελήσουμε ένα άλλο πολύ 

σημαντικό διδακτικό στοιχείο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για τη διαδικασία που ξεκίνησε 

με έναν καλό πειραματισμό για να φτάσει πραγματικά στο συμπέρασμά της - η άρθρωση σε μια 

ομάδα συμμετεχόντων που λαμβάνει χώρα στην τρίτη ενότητα.  

___________________________________________________________ 

Ο διαδραστικός χαρακτήρας των ημερών της κατάρτισης, με το συνδυασμό 

προσεγγίσεων και μεθοδολογιών (όπως περιγράφεται παραπάνω), ήταν το κλειδί 

για την επιτυχία.  

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

BEST, Βιέννη, Αυστρία, Νοέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 

Το τρίτο μέρος έρχεται μετά από διάλειμμα τουλάχιστον ενός μήνα. Ο κύριος σκοπός του, όσον 

αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη, είναι να ενθαρρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 

σχεδιάσουν μια προσωπική πορεία επαγγελματικής ανάπτυξης, είτε πρόκειται για βραχυπρόθεσμη 

ή μακροπρόθεσμη περίοδο. Η τρίτη ενότητα θα βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 

αποκτήσουν μια βαθύτερη εικόνα για τις νέες ανάγκες για επαγγελματική ανάπτυξη. Το καλύτερο 

από τις ήδη υπάρχουσες πρακτικές ήταν μια εις βάθος ανάλυση προσωπικών ιστοριών/καλών 

πρακτικών των περισσότερο έμπειρων εκπαιδευτών/τριών. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αρχικής 

δυναμικής της επαγγελματικής ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτεί, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, τη διαμόρφωση νέων ευρημάτων σε μια ομάδα συμμετεχόντων. Πολύ 

αποτελεσματικό στην πράξη ήταν η αμοιβαία παρουσίαση των αποτελεσμάτων του καλού 

πειραματισμού στην ενδιάμεση περίοδο μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης ενότητας. Όταν οι 

εκπαιδευτές/τριες συζητούν μεταξύ τους, αξιολογούν εκ νέου την πρακτική και τις εμπειρίες τους, 

καθώς το περιεχόμενο, από θεωρητική άποψη, ευθυγραμμίζεται με τα κύρια θέματα που 

παρουσιάστηκαν κατά τις δύο πρώτες ενότητες. Στην τρίτη ενότητα, όταν η ομάδα έχει ήδη 

σχηματιστεί και οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν γνωριστεί μεταξύ τους, κάποιος μπορεί εύλογα να 

αναμένει επίσης μεγαλύτερη αμοιβαία διαφάνεια των συμμετεχόντων σε μια ομάδα. Το τελικό 

αποτέλεσμα της προσωπικής δυναμικής και της ομαδικής δυναμικής θα πρέπει να κάνει κάθε 

συμμετέχοντα/ουσα να διαμορφώνει μια προσωπική αποστολή (δέσμευση) για την επαγγελματική 

του εργασία στον τομέα των ΒΔΓΕ.  

___________________________________________________________ 

Οι συμμετέχοντες/ουσες εξέφρασαν ότι η δομή των ενοτήτων του 

προγράμματος σπουδών είναι πιο ξεκάθαρη και λογική για αυτούς/αυτές, με την 

απόκτηση γενικών γνώσεων ως εισαγωγή και στη συνέχεια μετάβαση σε 

λειτουργικά και οριζόντια στοιχεία της διαδικασίας των ΒΔΓΕ. 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

BEST, Βιέννη, Αυστρία, Νοέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020) 

 

Οι ενότητες παρείχαν μια πολύ περιεκτική ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης 

των ΒΔΓΕ εξ ολοκλήρου.  

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

MEDE, Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης, Μάλτα, Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 
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Έξι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος  

Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος κατάρτισης έχει τρία μέρη και συνεπώς τρεις 

ενοποιημένες θεματικές ενότητες:  

 Προετοιμασία του προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 Ειδικές διδακτικές γνώσεις και διασφάλιση της μεταφοράς μάθησης στο εργασιακό 

περιβάλλον. 

 Προσωπικό πρόγραμμα μαθημάτων για εργασία με υπαλλήλους στο εργασιακό 

περιβάλλον και εκπαίδευση βασικών δεξιοτήτων. 

 

Η πρώτη θεματική ενότητα υποτίθεται ότι θα υλοποιηθεί την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης. 

Καλύπτει ουσιαστική εξοικείωση με τις βασικές δεξιότητες και βασικές πληροφορίες, τη σημασία 

ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας ή στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτή η πρώτη 

ενότητα περιέχει επίσης επαρκή ποσότητα βασικών πληροφοριών και δεξιοτήτων, εξηγεί πώς 

προσεγγίζονται οργανώσεις εργασίας ή εργοδότες προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεργασία 

με τους/τις εργαζομένους/ες σε μια επιχείρηση.  

 

Η δεύτερη θεματική ενότητα είναι κατάλληλη για συνέχιση κατά τη δεύτερη ημέρα της 

εκπαίδευσης, προορίζεται για θέματα κινητοποίησης και ενεργοποίησης των εργαζομένων που 

υποτίθεται ότι θα συμμετάσχουν στην εκπαίδευση ΒΔΓΕ. Ο πάροχος εκπαίδευσης θα πρέπει να 

εφοδιάσει τους/τις υποψήφιους/ες εκπαιδευτές/τριες με συγκεκριμένες γνώσεις σχετικά με τον 

τρόπο λειτουργίας του προγράμματος σπουδών για μια συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων ή 

εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον. Και οι δύο θεματικές ενότητες σχηματίζουν βασικές 

γνώσεις σχετικά με τον τρόπο δράσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η μαθησιακή διαδικασία στο 

εργασιακό περιβάλλον.  
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___________________________________________________________ 

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη θεματοποίηση των περιεχομένων των ενοτήτων 

από το πρόγραμμα σπουδών του ProfiTrain, μπορεί να ειπωθεί ότι ακόμη και σε 

σχετικά σύντομο διαθέσιμο χρόνο, οι ΒΔΓΕ μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως 

μια νέα εκπαιδευτική υπηρεσία και στους/στις συμμετέχοντες/ουσες μπορεί να 

δοθεί κάτι για να ενισχύσουν τον επαγγελματισμό τους.  

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

bbb, Ντόρτμουντ, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2019)  
___________________________________________________________ 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε τη σημασία του παράγοντα χρόνου, καθώς ο λεπτός 

πειραματισμός στην πράξη σε αυτό το σημείο της δυναμικής του αντικειμένου στο πρόγραμμα 

επιτρέπει στους/στις μελλοντικούς/ες εκπαιδευτές/τριες να ελέγχουν και να αξιολογούν τις νέες 

πληροφορίες που αποκτήθηκαν στη δική τους πρακτική. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι μηχανισμοί 

τους οποίους έμαθαν κατά τη διάρκεια των θεωρητικών διαλέξεων μπορεί να μην είναι σχετικοί 

με το περιβάλλον τους ή να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Είναι σημαντικό οι μελλοντικοί/ες 

εκπαιδευτές/τριες που ήδη βρίσκονται σε αυτήν τη φάση να αρχίσουν να συσχετίζουν τις νέες 

γνώσεις, και ταυτόχρονα να έχουν αρκετά ευρεία θεωρητική γνώση και τη συνολική εικόνα, ώστε 

να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το νέο περιεχόμενο αργότερα, όταν οι συγκεκριμένες συνθήκες 

τους αλλάζουν ή όταν αλλάζουν το πεδίο εργασίας τους. Ο λεπτός πειραματισμός στην πράξη θα 

τους προσφέρει επίσης πολύ μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, καθώς στην πράξη θα δοκιμάσουν τους 

νέους μηχανισμούς, για τους οποίους θα αναφέρουν αργότερα και θα λάβουν σχόλια σχετικά με 

τα ευρήματά τους από άλλους επαγγελματίες.  

 

___________________________________________________________ 

Η επαγγελματικοποίηση των εκπαιδευτών στις ΒΔΓΕ πρωταρχικά σημαίνει ότι 

ενημερώνονται για την πραγματικότητα και τη νοοτροπία των εταιρειών 

(επιχειρηματικές προκλήσεις, προσδοκίες και «γλώσσα» διευθυντών, ανωτέρων, 

ηγετών ομάδων και συναδέλφων ομάδας). 

Επομένως, χρειάζονται μέσα για τη συλλογή αυτού του είδους πληροφοριών, 

μέσα πιο αποτελεσματικά για την προετοιμασία όλων των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών. Οι συμμετέχοντες/ουσες επεσήμαναν ότι υπάρχει ακόμη έλλειψη 

από αυτήν την άποψη στην Αυστρία. 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

BEST, Βιέννη, Αυστρία, Νοέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 

Η τρίτη θεματική ενότητα έρχεται μετά από διάλειμμα τουλάχιστον ενός μήνα και επικεντρώνεται 

στην πρακτική προετοιμασία του μαθήματος σύμφωνα με συγκεκριμένες ανάγκες ή σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Από την άποψη του περιεχομένου, είναι επομένως πολύ σημαντικό ο/η 

πάροχος εκπαίδευσης να παρουσιάζει στους/στις υποψήφιους/ες εκπαιδευτές/τριες επαρκείς 

πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος που αναπτύσσουν βασικές 

δεξιότητες στο εργασιακό περιβάλλον, και ιδίως τις ειδικές απαιτήσεις λόγω του γεγονότος ότι οι 

ίδιοι/ίδιες θα πρέπει να παράσχουν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τη μεταφορά μάθησης στο 

εργασιακό περιβάλλον.  
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___________________________________________________________ 

Όσον αφορά τον συγκεκριμένο σχεδιασμό για την προσαρμογή 

(εξατομικευμένων) περιεχομένων και προγραμμάτων κατάρτισης σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις και περιβάλλοντα ΒΔΓΕ, επισημάνθηκε ότι η χρήση 

αυθεντικού, δηλαδή «όχι σχολικού» υλικού που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες των 

εμπλεκόμενων εταιρειών είναι εντυπωσιακής σημασίας. Η ομάδα είχε μια 

εντατική συζήτηση για το πώς να οργανώσει μια τόσο επιτυχημένη χρήση και 

εφαρμογή και πώς να χρησιμοποιήσει πραγματικά αντίστοιχο υλικό στην παροχή 

κατάρτισης. 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

BEST, Βιέννη, Αυστρία, Νοέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 

Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τι αναμένει ένας εργοδότης ή μια επιχείρηση από έναν/μία υποψήφιο/α 

εκπαιδευτή/τρια: κανείς δεν θα χρηματοδοτήσει κατάρτιση που δεν παράγει κάποια προστιθέμενη 

αξία ή δεν ικανοποιεί κάποιες ανάγκες. Με αυτό συνδέεται επίσης η ανάγκη να κοιτάξουμε εκ νέου 

τις διαδικασίες αξιολόγησης και την παρακολούθηση. Αυτά τα περιεχόμενα θα πρέπει επίσης να 

αντιμετωπίζονται κατάλληλα στην εν λόγω θεματική ενότητα. Η τρίτη θεματική ενότητα διαρκεί 

μια ημέρα, μπορεί όμως, εάν το ζητήσει μια ομάδα συμμετεχόντων, να διαρκέσει και δύο ημέρες. 

Η απόφαση σχετικά με αυτό επαφίεται φυσικά στους παρόχους και τους σχεδιαστές της 

κατάρτισης.  

___________________________________________________________ 

Οι συμμετέχοντες/ουσες επεσήμαναν τις ισορροπημένες μεθοδολογίες, τη 

λεπτομερή επεξήγηση των βημάτων και τη μεθοδολογία εργασίας με εταιρείες 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα, χρήσιμα θέματα και οδηγίες για 

το πώς προετοιμάζεται μια συνάντηση με εργοδότες, συγκεκριμένες 

πληροφορίες για το πώς προσεγγίζονται οι εταιρίες και πώς πείθονται τελικά να 

συμπεριλάβουν υπαλλήλους στην εκπαίδευση. 

 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

Σλοβενικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE), Λουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 2019) 

 

___________________________________________________________ 

Παρακολούθηση της διαδικασίας  

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος: στην πράξη, αποδείχθηκε ότι παρέχεται ειδική 

προστιθέμενη αξία και από τις διαδικασίες παρακολούθησης των συμμετεχόντων/ουσών μετά την 

ολοκλήρωση ή την ολοκλήρωση του προγράμματος. Αν και αυτό δεν αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του ίδιου του προγράμματος σπουδών, οι πρακτικές εμπειρίες στη συνεργασία δείχνουν ότι 

οι διοργανωτές ή οι πάροχοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορούν με αυτόν τον τρόπο να 

μάθουν πολλά. Οι εκπαιδευτές/τριες σε μια ανοιχτή επαγγελματική συζήτηση είναι ικανοί/ες να 

μοιραστούν τα δημιουργικά τους πειράματα, τα εμπόδια που συνάντησαν και τις νέες λύσεις που 

έπρεπε να εφαρμόσουν λόγω απροσδόκητων αποτελεσμάτων στην πρακτική τους, όταν 

πραγματικά εισήλθαν στο εργασιακό περιβάλλον.  
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Ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών 

___________________________________________________________ 

Η πιο σημαντική πτυχή κατά την ανάπτυξη της προσφοράς επιχειρησιακής 

κατάρτισης είναι μια επιλογή θεμάτων ιδιαίτερα σημαντικών για την επιχείρηση. 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να επιδεικνύουν ευελιξία για να 

προσαρμόζονται στα λειτουργικά καθήκοντα και στα πλαίσια με τα οποία 

ασχολούνται οι εργαζόμενοι/ες ως μέρος της εργασίας τους. Για να γίνει αυτό, 

ένας/μία ικανός/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να γνωρίζει την επιχείρηση και 

ειδικότερα τις ανάγκες και το όραμά της. Όταν κανείς προσαρμόζει το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης, μπορεί επίσης να βελτιστοποιήσει τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης.  

 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

Σλοβενικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE), Λουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

Ένα σημαντικό δομικό στοιχείο είναι επίσης το ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών. Ο αρμόδιος για το 

σχεδιασμό ή ο πάροχος κατάρτισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια διπλή προσαρμογή: 

προσαρμογή στην ομάδα-στόχο και προσαρμογή στο ίδρυμα που παρέχει την κατάρτιση και που 

παραπέμπει τον/την εκπαιδευτή/τρια για κατάρτιση.  

 

Η προσαρμογή στην ομάδα-στόχο απαιτεί καλή γνώση της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευτών 

που θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση, καθώς ορισμένες ενότητες περιεχομένου ενδέχεται να μην 

είναι σχετικές για αυτούς, ενώ άλλες μπορεί να είναι πολύ σύντομες. Η προσαρμογή στο ίδρυμα 

του παρόχου είναι μια ειδική απαίτηση που απαιτεί προσοχή από τον/την αρμόδιο/α για το 

σχεδιασμό και τον/την πάροχο της κατάρτισης, καθώς η επίτευξη των στόχων και ο σκοπός του 

μαθήματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεκτίμηση των αναγκών της επιχείρησης και 
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τη σχετική επιλογή περιεχομένων. Το ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών, από την άλλη πλευρά, 

αντιπροσωπεύει επίσης πολύ σημαντικό θεωρητικό περιεχόμενο με το οποίο οι υποψήφιοι/ες 

εκπαιδευτές/τριες πρέπει να εξοικειωθούν καλά.  

Η προσαρμογή σε πελάτες ή εταιρείες είναι επίσης μια συγκεκριμένη απαίτηση, η οποία απαιτεί 

προσοχή από τον/την εκπαιδευτή/τρια, θα πρέπει δε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ανάγκες 

του πελάτη και η συνακόλουθη επιλογή περιεχομένων, καθώς αυτό σε μεγάλο βαθμό καθορίζει 

την τοποθέτηση και τη χρηματοδότηση του μαθήματος. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 

μιας επιχείρησης δεν σημαίνει πως ακολουθείται τυφλά η λογική του κέρδους ή του κεφαλαίου: 

ο/η εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει ταυτόχρονα να παρέχει επίσης μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση 

στους συμμετέχοντες. Οι τελευταίοι προέρχονται συχνά από ευάλωτες ομάδες-στόχους, πράγμα 

που σημαίνει ότι μπορούν να προκύψουν εύκολα διαφορετικές φιλοδοξίες και συμφέροντα που 

δεν έχουν κοινά σημεία εκκίνησης. Κάποιος μπορεί να περιμένει ότι οι εκπαιδευτές/τριες για αυτόν 

ακριβώς τον λόγο θα βρεθούν συχνά μεταξύ διασταυρούμενων προσδοκιών, είναι επομένως 

ακόμη πιο σημαντικό να ενισχυθεί η επαγγελματική τους ταυτότητα κατά την εφαρμογή της 

κατάρτισης. Έτσι, η πρόθεση του προγράμματος είναι να ενισχύσει την ικανότητά τους να 

αποφασίζουν πώς να προσαρμοστούν κατάλληλα στους εργοδότες και να ενδυναμώσουν τους/τις 

εργαζομένους/ες. 

 

Σχεδιασμός διαδικασίας του προγράμματος σπουδών  

Όσον αφορά την έκταση, το πρόγραμμα σπουδών του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης 

προορίζεται, σε ιδανικές συνθήκες, να πραγματοποιηθεί σε τρεις ημέρες. Οι ειδικές προϋποθέσεις 

είναι ότι οι δύο πρώτες ημέρες μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδοχικά, έπειτα έρχεται ένα 

διάλειμμα ενός μήνα, και στη συνέχεια η τρίτη, η τελευταία ημέρα της κατάρτισης. 

 

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει σε όλη τη διαδικασία να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που 

θα του/της επιτρέψουν να προετοιμάσει το σχέδιο υλοποίησης σε επίπεδο προγράμματος, να 

προετοιμάσει το σχέδιο υλοποίησης σε επίπεδο συγκεκριμένης ομάδας και ταυτόχρονα να 

σχεδιάσει το μεμονωμένο πλάνο υλοποίησης. Αυτό το εξατομικευμένο πλάνο υλοποίησης είναι 
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ένα είδος προγράμματος ή η δέσμευσή του σχετικά με το πώς θα ενεργήσει στον τομέα της 

κατάρτισης στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτή η διάκριση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων σχεδίου 

υλοποίησης ή προγραμματισμού είναι επίσης σημαντική για την ορθή κατανόηση των τεσσάρων 

διαφορετικών λειτουργιών που μπορούν να εκτελεστούν από διαφορετικούς εμπειρογνώμονες, 

όταν μιλούν για κατάρτιση στις ΒΔΓΕ.  

 

Το πρόγραμμα σπουδών που παρουσιάζεται έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη διαδικασία, είναι 

επομένως πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης τουλάχιστον ο 

ελάχιστος όγκος δομικών στοιχείων. Ο σχεδιασμός της διαδικασίας ουσιαστικά προσαυξάνεται από 

τρεις ή τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες μονάδες ή ενότητες αντικειμένου:  

 Τον παράγοντα χρόνου. 

 Το διάλειμμα ενός μήνα, που προϋποτίθεται για το λεπτό πειραματισμό στην πράξη. 

 Τη σταδιακή συγχώνευση προσωπικών εμπειριών και θεωρητικών γνώσεων, που 

πραγματοποιείται σε ολόκληρο το πρόγραμμα.  

 

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης αποτελούνται από τρεις ανεξάρτητες 

ενότητες: η πρώτη, η οποία προορίζεται για βασικές γνώσεις σχετικά με τον τομέα και την 

προσέγγιση των εταιρειών ή των εργοδοτών, η δεύτερη, η οποία επικεντρώνεται στην 

ενεργοποίηση των πιθανών συμμετεχόντων και στα κίνητρά τους και στην προετοιμασία 

κατάλληλου προγράμματος σπουδών για αυτούς, ενώ η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στην 

εφαρμογή του προγράμματος, στην αξιολόγηση και την παρακολούθησή του.  

 

Ο τομέας της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι από θεματική άποψη χωρισμένος: στην πρώτη 

ενότητα γνώσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη, όπου οι συμμετέχοντες/ουσες παρατηρούν 

διλήμματα, τη δεύτερη ενότητα, η οποία εστιάζει στις λύσεις και τις δυνατότητες, και την τρίτη 
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ενότητα, η οποία επικεντρώνεται στις τεχνικές και τις δεξιότητες για το σχεδιασμό ενός 

προσωπικού προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Σε περίπτωση που ένας/μία σχεδιαστής/τρια προγράμματος ή ένας πάροχος εκπαίδευσης για 

εκπαιδευτές επιθυμεί, για παράδειγμα, να εστιάσει το πρόγραμμα σε πολύ έμπειρους/ες 

εκπαιδευτές/τριες, είναι δυνατό να συμπεριληφθεί η δεύτερη ενότητα την πρώτη ημέρα, καθώς 

πολύ έμπειροι εκπαιδευτές διαθέτουν ήδη πλούσιες βασικές γνώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το 

πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο ημέρες, με το αναπόφευκτο διάλειμμα ενός μήνα. Είναι επίσης 

δυνατό να μειώσετε σημαντικά την πρώτη ενότητα, και να την συνδέσετε εν μέρει στη δεύτερη 

ενότητα, μειώνοντας έτσι το πρόγραμμα κατά μία ημέρα. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, 

είναι απολύτως απαραίτητο να συμπεριληφθεί το διάλειμμα ενός μήνα, παρά τη συντόμευση του 

προγράμματος. Όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη, είναι επίσης σημαντικό για έναν/μία 

αρμόδιο/α για το σχεδιασμό ή έναν πάροχο εκπαίδευσης να σκεφτεί διεξοδικά πώς να παρέχει τη 

δυναμική ή τη θέση διλημμάτων σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και τις ιδέες και πώς να 

προχωρήσει από αυτά στην ανάγκη των μελλοντικών εκπαιδευτών να κάνουν τη δέσμευσή τους 

ή το προσωπικό πρόγραμμα εργασίας τους στην κατάρτισης ΒΔΓΕ, που είναι το τελικό αποτέλεσμα 

ολόκληρου του μαθήματος. 

Σύνδεση του προγράμματος σπουδών με το εγχειρίδιο 

αυτοδιδασκαλίας 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών συνδέεται στενά με το 

περιεχόμενο του εγχειριδίου αυτοδιδασκαλίας «Απόκτηση Επάρκειας στην Κατάρτιση στις Βασικές 

Δεξιότητες για την Εργασία» (εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας). Αυτό το εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας 

αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους/τις υποψήφιους/ες συμμετέχοντες/ουσες στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΒΔΓΕ που επιθυμούν να εφαρμόσουν την προσέγγιση ΒΔΓΕ στο 

εργασιακό περιβάλλον. Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 

έδειξε ότι σε ορισμένες χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία) αυτός ο τομέας είναι αρκετά 

ανεπτυγμένος, αλλά υστερεί λόγω έλλειψης επαγγελματικοποίησης του προσωπικού που ήδη 

απασχολείται στον τομέα αυτό. Από την άλλη πλευρά, αποδείχθηκε ότι σε άλλα μέρη της Ευρώπης 

αυτή η προσέγγιση δεν είχε αναπτυχθεί επαρκώς (Μάλτα, Σλοβενία, Τσεχία).  

Ο βασικός σκοπός του Εγχειριδίου Αυτοδιδασκαλίας ήταν να δώσει τη δυνατότητα σε εκείνους/ες 

τους/τις εκπαιδευτές/τριες που επιθυμούν ανακατεύθυνση σε αυτόν τον τομέα, ανεξάρτητα από 

το αν είναι έμπειροι επαγγελματίες ή όχι, ώστε να αρχίσουν να εξοικειώνονται με τα βασικά ή τα 

σχετικά περιεχόμενα που θα συμβάλουν στην επαγγελματικοποίησή τους. Για το λόγο αυτό, το 

εγχειρίδιο χωρίζεται σε έξι ενότητες, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται εύλογα. Κάθε ενότητα 

είναι μια ανεξάρτητη ολοκληρωμένη ενότητα που ασχολείται με μία από τις έξι πτυχές της 

διαδικασίας που απαιτείται για την εργασία σε αυτόν τον τομέα. 

Η πρώτη ενότητα εστιάζει στις βασικές γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση στις ΒΔΓΕ. Η δεύτερη 

ενότητα περιγράφει μια ποικιλία διαφορετικών προσεγγίσεων τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν για να προσεγγίσουν και να φτάσουν στην ομάδα-στόχο τους. Η τρίτη 

ενότητα φέρει τον τίτλο «Ενθαρρύνοντας και συμπεριλαμβάνοντας τους εργαζόμενους» 

(επίκληση στους εργαζόμενους), και προσφέρει πολλές συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς ένας 

εκπαιδευτής μπορεί να παρακινήσει τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, πώς να 

διατηρήσουν τα κίνητρα για εργασία στο πρόγραμμα και πώς να πείσει τους εργοδότες εκ των 

προτέρων να τον/την βοηθήσουν να το κάνει. 



 
 

25 
 

 

Η τέταρτη ενότητα είναι μια αυτοτελής ενότητα στην οποία οι εκπαιδευτές/τριες ανακαλύπτουν 

πόσο περίπλοκη είναι η προετοιμασία του σχεδίου εφαρμογής σε επίπεδο προγράμματος και σε 

ποιες παγίδες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η πέμπτη ενότητα εξηγεί τις βασικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές/τριες όταν προσπαθούν να προετοιμάσουν μια 

προσαρμοσμένη εκπαίδευση για συγκεκριμένη ομάδα συμμετεχόντων. Περιγράφει επίσης τις 

συγκεκριμένες διδακτικές γνώσεις που πρέπει να κατέχουν, για να εκτελέσουν αυτό το έργο, 

ειδικά εάν θέλουν να επιτύχουν τον κύριο στόχο: να παρέχουν μάθηση στο εργασιακό 

περιβάλλον. Επιπλέον, αυτό το κεφάλαιο επισημαίνει τη σημασία μιας άλλης ταυτόχρονης 

διαδικασίας, η οποία λαμβάνει χώρα σε ολόκληρο το πρόγραμμα: την ατομική επαγγελματική 

ανάπτυξη ή ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας. Ειδική μνεία σε αυτήν την ενότητα γίνεται 

στους παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, για παράδειγμα την 

εξατομίκευση της μάθησης, τη μαθησιακή ατμόσφαιρα, προσέγγιση δράσης και διαλεκτική 

μάθηση, μικρές ομάδες… 

Η έκτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην ολοκλήρωση και την αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης 

εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στη χορήγηση πιστοποιητικών, η οποία έχει, 

σύμφωνα με τις εμπειρίες και τις πρακτικές μας, μια ειδική λειτουργία και θέση στις εταιρείες. 

Πρόκειται για ένα ευαίσθητο πεδίο και γι’ αυτό το εγχειρίδιο ασχολείται μ’ αυτό στην ειδική φάση 

με τίτλο «Εκ των υστέρων αξιολόγηση». 

Συνολικά λοιπόν το εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας προσφέρει την περιγραφή και των δύο 

διαδικασιών από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Αυτό σημαίνει αρκετές πληροφορίες τόσο 

όσον αφορά το περιεχόμενο, που συνδέεται με την κατάρτιση ΒΔΓΕ, όσο και σχετικά με την 

επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος.  

 

 

Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Το εργασιακό περιβάλλον απαιτεί σημαντικές προσαρμογές λόγω διαφόρων παραγόντων, 

αναγκών και εμποδίων που εμφανίζονται σε αυτό το περιβάλλον. Οι απαιτήσεις αυτές συνδέονται 

με την επαγγελματικοποίηση με έναν ειδικό τρόπο. Η συγκεκριμένη κατάσταση εισόδου στο 

πραγματικό εργασιακό περιβάλλον απαιτεί επίσης από έμπειρους/ες εκπαιδευτές/τριες να 

διαθέτουν δεξιότητες, γνώσεις και προσεγγίσεις με τις οποίες συνήθως δεν είναι εξοικειωμένοι. Η 

κατάρτιση ΒΔΓΕ είναι μια περίσταση που θα εκθέσει τους/τις εκπαιδευτές/τριες, ακόμη και ως 

άτομα, σε πολλές νέες προκλήσεις. Θα πρέπει να στραφούν μεταξύ διαφορετικών αντιφατικών 

συμφερόντων εργοδοτών, εργαζομένων, διευθυντών εργασιακών διαδικασιών, προϊσταμένων, 

συμφερόντων του ίδιου του εκπαιδευτικού ιδρύματος, των αναγκών ενός ατόμου κ.λπ. Αυτό θα 

θέσει σε δοκιμασία τις βασικές οδηγίες για την επαγγελματική τους στάση και αποστολή. 

Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο/η εκπαιδευτής/ρια δεν είναι απλώς επαγγελματίας ή 

εξειδικευμένος εργαζόμενος ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος, καθώς ο 

επαγγελματικός του/της ρόλος έχει ιδιαίτερη θέση στην προσωπική του/της ζωή. Είναι σημαντικό 

σε ποια φάση της σταδιοδρομίας βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή. Μπορεί να είναι αρχάριος/α και, 

λόγω έλλειψης εργασιακής εμπειρίας, να μην έχει ακόμη διαμορφώσει την επαγγελματική του 

ταυτότητα, ή πολύ έμπειρος/η επαγγελματίας που αναζητά νέους τομείς στην αποστολής του/της 

- και αυτό αποτελεί μεγάλη διαφορά. 
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Η επαγγελματικοποίηση είναι μια δια βίου διαδικασία που ξεκινά όταν κάποιος μπαίνει σε ένα 

επαγγελματικό περιβάλλον και προχωρά σε κύκλους μέσω βιωματικής μάθησης καθ' όλη τη 

διάρκεια της επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής. Αυτή η διαδικασία δεν είναι απομονωμένη, 

χαρακτηρίζεται από συνεργασία και συνεργατική μάθηση, νέες προκλήσεις, ορισμένες φορές και 

απογοητεύσεις και αποθαρρύνσεις, αλλά και από το σεβασμό για τη δουλειά μας και την 

κατάλληλη παρουσίασή της. Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι επομένως μια ολοκληρωμένη 

διαδικασία ανάπτυξης που συνδέει ατομικά, επαγγελματικά και κοινωνικά επίπεδα. Για το λόγο 

αυτό, η μελέτη των νόμων για την επαγγελματική ανάπτυξη είναι το βασικό δομικό στοιχείο 

ολόκληρου του προγράμματος σπουδών, το οποίο πρέπει να διαχέεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτές. 

Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες/ουσες στο πρώτο μέρος του προγράμματος αποκτούν μια 

εικόνα για τα διλήμματα που προκαλούνται από το γεγονός ότι εισέρχονται στο εργασιακό 

περιβάλλον ως εκπαιδευτικοί, στο δεύτερο μέρος αναστοχάζονται και έτσι αποκτούν ατομική εκ 

των έσω εμπειρεία, είτε πρόκειται για προσωπικές διαδικασίες καριέρας είτε για νέες ανάγκες για 

επαγγελματική ανάπτυξη, μέχρι το τελευταίο τρίτο μέρος να εμφανιστεί η αυθόρμητη ανάγκη 

σχεδιασμού ενός προσωπικού προγράμματος, το οποίο θα επιτρέψει στον εκπαιδευτή να 

σημειώσει πρόοδο στην επαγγελματική ανάπτυξη. 

Μέσα από εκτενείς συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειριών οι συμμετέχοντες/ουσες επιδιώκουν τον 

πρώτο στόχο. Είναι ο προσδιορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων 

που τους/τις περιμένουν σε αυτόν τον τομέα. Αυτό φυσικά δεν είναι δυνατόν να γίνει, αν δεν 

τοποθετηθεί η εξέλιξη της καριέρας ενός ατόμου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Εκτός αυτού, το 

ζητούμενο αυτής της διαδικασίας είναι επίσης, με τη βοήθεια παρουσιάσεων προσωπικών 

εμπειριών, να κάνει ένα άτομο και μια ομάδα να αντιληφθεί την ανάγκη σχεδιασμού κάποιου 

είδους προσωπικού προγράμματος για επαγγελματική ανάπτυξη. 
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___________________________________________________________ 

Λόγω των ρόλων και των εμπειριών των συμμετεχόντων/ουσών, δόθηκε 

λιγότερη έμφαση στην συγκεκριμένη εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης 

στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό επιβεβαίωσε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

είναι αρκετά ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της ομάδας 

στόχου και σε διαφορετικά περιβάλλοντα.  

 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

Σλοβενικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE), Λουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

 

Η εξέλιξη της σταδιοδρομίας ενός/μιας εκπαιδευτή/τριας είναι σε κάποιο βαθμό μια κυκλική 

διαδικασία, στην οποία η μόνιμη προχωρημένη επαγγελματική κατάρτιση ως μορφή εκπαίδευσης 

μπορεί ιδιαίτερα να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο, ειδικά εάν ένας εκπαιδευτής δεν έχει ένα 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και διαμορφωμένο όραμα για την ανάπτυξη της καριέρα του/της. Κατά 

συνέπεια, η διαδικασία με την οποία θέλουμε να αναπτύξουμε την επαγγελματική ταυτότητα 

του/της εκπαιδευτή/τριας περιέχει ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο, κατά το οποίο οι εκπαιδευτές 

επικεντρώνονται στο ζήτημα του οράματος ή της αναμενόμενης εξέλιξης της σταδιοδρομίας. Εδώ 

είναι φυσικά επιθυμητό να δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ του οράματος της επαγγελματικής 

ανάπτυξης και του οράματος της εργασίας στον τομέα των ΒΔΓΕ. Σε αυτό το σημείο, ένας 

εκπαιδευτής μπορεί να αρχίσει να βλέπει μια εντελώς νέα πορεία σταδιοδρομίας, η οποία θα 

τον/την ενθαρρύνει επίσης να αποδεχθεί πλήρως, ως επαγγελματίας, αυτές τις προκλήσεις. Εάν 

συμβεί αυτό, είναι πιθανό να περιμένουμε ότι ένας/μία εκπαιδευτής/τρια θα επενδύσει στην 

ανάπτυξη των ειδικών του δεξιοτήτων για εργασία στον τομέα των ΒΔΓΕ τις καλύτερες 

δυνατότητές του/της, τη δημιουργικότητα και τον επαγγελματισμό του/της. 

Ένα από τα σημαντικά πεδία είναι «τα περιεχόμενα» της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών. Ο βασικός παράγοντας σε αυτό το πλαίσιο είναι η συνειδητοποίηση της υπαγωγής 

στην ευρύτερη επαγγελματική κοινότητα των εκπαιδευτών, η οποία αποτελεί σημαντικό και 

αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ταυτότητας. Ωστόσο ο ρόλος του εκπαιδευτή θεωρείται 

συχνά ως δευτερεύων, ενώ πρώτα έρχεται η διδασκαλία. Αυτός ο «δεύτερος» ρόλος περιλαμβάνει 

την ικανότητα έρευνας, αποδοχής σχολίων από συναδέλφους, καινοτομίας, καθώς και 

συνεργασίας με τη διοίκηση. 

Για αυτόν το λόγο είναι πολύ σημαντικό ο σχεδιασμός του περιεχομένου της επαγγελματικής 

ανάπτυξης, που θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών, να προσφέρει αρκετό χρόνο και για 

το ζήτημα της επαγγελματικής κοινότητας των εκπαιδευτών, που εργάζονται στον τομέα των 

ΒΔΓΕ. Ανεξάρτητα από το αν μια τέτοια κοινότητα έχει ήδη διαμορφωθεί ή όχι, είναι σημαντικό οι 

εκπαιδευτές να γνωρίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελματιών που εργάζονται σε αυτόν 

τον τομέα. Αυτό θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν την αίσθηση ότι ανήκουν και να 

συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη επαγγελματική κοινότητα των επαγγελματιών που είναι 

ειδικοί για την κατάρτιση ΒΔΓΕ. 

Ο δεύτερος πολύ σημαντικός τομέας είναι η εξειδίκευση ή η επαρκής επαγγελματική ικανότητα 

για συγκεκριμένες απαιτήσεις, η οποία βοηθά τους/τις εκπαιδευτές/τριες να διατηρήσουν την 

αυτοεκτίμηση και τη θετική αυτο-εικόνα ως επαγγελματίες. Η έλλειψη δεξιοτήτων ή διδακτικών 

τεχνικών ή προσεγγίσεων μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ανασφάλεια ή ακόμη και επαγγελματική 
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δυσφορία σε εκείνους/ες τους/τις εκπαιδευτές/τριες που δεν διαθέτουν επαγγελματική 

υποστήριξη. Οι εκπαιδευτές/τριες πρέπει να δοκιμάζουν συνεχώς νέες προσεγγίσεις, π.χ. λεπτό 

πειραματισμό. Αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τους εργαζομένους 

και το εργασιακό τους περιβάλλον. 

Ο λεπτός πειραματισμός στην πραγματικότητα θα τους επιτρέψει να μεταφέρουν τις γνώσεις στην 

πράξη. Κάνοντας αυτό, πρέπει φυσικά να λάβουν υπόψη τους και να γνωρίζουν διαφορετικά στυλ 

μάθησης, εμπειρίες, ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά, τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και επίσης τη 

στάση των συμμετεχόντων. Έτσι θα προσεγγίσουν γρηγορότερα την ανάγκη ικανοποίησης των 

προσδοκιών της επιχείρησης, των συμμετεχόντων και επίσης του δικού τους εκπαιδευτικού 

ιδρύματος από το οποίο προέρχονται. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες 

και γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν ή να ενοποιήσουν μέσω του προγράμματος σπουδών. Για 

αυτόν ακριβώς τον λόγο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως διαδικασία δύο 

διαδρομών: είναι μια αδιάκοπη ανάμειξη με έμφαση στην απόκτηση νέων θεωρητικών γνώσεων 

και τη διαδικασία της σταδιακής επαγγελματικής ανάπτυξης.  
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Επαγγελματίες που θα επωφεληθούν περισσότερο από το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί κατάλληλα για εκπαιδευτές 

με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας, η φιλοδοξία ήταν επίσης ότι, λόγω της διάρθρωσής του σε 

ενότητες, μπορεί να εξυπηρετεί υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, επικουρικό προσωπικό ή 

ευρύτερο επαγγελματικό κοινό.  

 

 

 

 

 

 

 

Ωστόσο, εάν κάποιος επιθυμεί να ακολουθήσει τον κύριο σκοπό αυτού του προγράμματος, είναι 

απαραίτητο να καθοριστεί με σαφήνεια τι θα γνωρίζει ένας ικανός εκπαιδευτής, τι θα βιώσει στο 

πρόγραμμα και τι θα αναπτύξει επίσης σε αυτό το πρόγραμμα. Όλα αυτά περιγράφονται 

παρακάτω. Άλλοι πιθανοί συμμετέχοντες στο προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 

βρουν σχετικά μόνο μεμονωμένα στοιχεία που παρατίθενται, ανάλογα με τις συγκεκριμένες 

ανάγκες και τους στόχους τους.  

 

 

 

Ένας ικανός εκπαιδευτής ξέρει πώς να εφαρμόσει το πρόγραμμα. Ένας ικανός εκπαιδευτής έχει 

αρκετές πληροφορίες και γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζει διαφορετικές ανάγκες 

ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον και να προσαρμόζει / διαμορφώνει το πρόγραμμα σε κάθε 

πραγματική ομάδα ξεχωριστά.  

 

Κύριος στόχος είναι να εκπαιδευτεί ένας/μία ικανός/ή 

εκπαιδευτής/τρια για την εφαρμογή της κατάρτισης ΒΔΓΕ στο 

εργασιακό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην 

επαγγελματικοποίηση των εκπαιδευτών/τριών. 

Ο Οδηγός απευθύνεται επίσης στους πιθανούς συμμετέχοντες του 

προγράμματος και στοχεύει στα ακόλουθα: 

 Ενημέρωση υπεύθυνων χάραξης πολιτικής 

 Εκπαίδευση επαγγελματιών (υποστηρικτικό προσωπικό) 

 Ενημέρωση εκπαιδευτικών (ευρύτερο επαγγελματικό κοινό)   
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______________________________________________________ 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων που συμμετείχαν στην εκπαίδευση έχουν ήδη εμπλακεί 

στην υλοποίηση του εθνικού έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το 

Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την αύξηση των βασικών και επαγγελματικών 

ικανοτήτων των εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης κατά την περίοδο 2018-

2022. Οι περισσότεροι/ες ήταν έμπειροι/ες σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, όπως η διδασκαλία, κάποιοι/ες είναι εκπαιδευμένοι/ες 

καθηγητές/τριες εκπαίδευσης ενηλίκων, εργαζόμενοι εκπαιδευτικού 

προσανατολισμού, εργαζόμενοι ποιοτικής ανάπτυξης κ.λπ. Μεταξύ αυτών 3 

έχουν μόνο μικρή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και την εργασία για 

εταιρείες. 

 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

Σλοβενικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE), Λουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

Ένας ικανός εκπαιδευτής έχει αρκετές γνώσεις σχετικά με την έρευνα δράσης, ώστε να την 

πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον με κατάλληλο τρόπο. Επιπλέον, 

γνωρίζει επίσης πώς να αναλύσει κατάλληλα την ομάδα-στόχο του και να προσδιορίσει τις 

ιδιαιτερότητές  και τα χαρακτηριστικά της για ένα εντελώς συγκεκριμένο και μοναδικό εργασιακό 

περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρκετές δεξιότητες και ικανότητες για να εισέλθει με 

ευαισθησία και αυτοπεποίθηση στο εργασιακό περιβάλλον και να το διερευνήσει. 

Ένας ικανός εκπαιδευτής έχει αρκετές γνώσεις σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει στη ζωή 

και στην εργασία ενός ατόμου όχι μόνο το εργασιακό περιβάλλον, αλλά και η ψυχοκοινωνική του 

ανάπτυξη και η οικογενειακή του κατάσταση. Ένας ικανός εκπαιδευτής έχει αρκετές γνώσεις για 

τη διασύνδεση όλων αυτών των στοιχείων και παραγόντων και για να τα λάβει υπόψη κατά την 

προετοιμασία της εκπαίδευσης.  

 

Ένας εκπαιδευτής στο πρόγραμμα που έχει προσαρμοστεί ειδικά στην επαγγελματική του 

ανάπτυξη, θα γνωρίζει και θα βιώσει τουλάχιστον κάποια προσωπικά επαγγελματικά διλήμματα. 

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κάνει τους εκπαιδευτές να γνωρίζουν 
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τουλάχιστον ένα μέρος των ζητημάτων και των προκλήσεων που είναι χαρακτηριστικά για την 

εργασία στον τομέα της κατάρτισης ΒΔΓΕ. 

 

Ένας εκπαιδευτής κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να βιώσει επίσης μια γνωστική 

ανατροπή, εάν σκοπεύει να συνδέσει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες με έναν νέο τρόπο 

με τις νέες αλλά και άγνωστες πληροφορίες και γνώσεις.  

___________________________________________________________ 

Οι περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες είχαν ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

(κοινωνικές επιστήμες, παιδαγωγική) ή είχαν κρατικό πτυχίο ως εκπαιδευτικοί. 

Μερικοί προέρχονταν από εμπορικές και οικονομικές επιχειρήσεις. 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

bbb, Ντόρτμουντ, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2019)  
 

Αυτό είναι γενικά αξιοσημείωτο, καθώς οι πιλοτικές εκδηλώσεις (εσκεμμένα) 

αντιμετώπισαν την πρόκληση να συγκεντρώσουν μια μάλλον ετερογενή ομάδα 

συμμετεχόντων, δηλαδή μια μικτή ομάδα έμπειρων και λιγότερο έμπειρων 

εκπαιδευτών, μαζί με εμπειρογνώμονες στην οργάνωση κατάρτισης εταιρειών 

(«Betriebskontakter»), εκπαιδευτές που εργάζονται στην παροχή βασικών 

δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας ή / και στοχεύουν να το πράξουν, άλλοι 

εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται σε αντίστοιχες διαδικασίες (π.χ. διευθυντές 

κατάρτισης), από δύο διαφορετικές πρωτοβουλίες προγράμματος βασικών 

δεξιοτήτων μεγάλης κλίμακας εκ μέρους της αυστριακής υπηρεσίας 

απασχόλησης (και πραγματοποιούνται από την BEST στο συνεργασία με 

διάφορες εταιρείες από διάφορους τομείς). 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

BEST, Βιέννη, Αυστρία, Νοέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 

Η καινοτομία του εκπαιδευτικού προγράμματος έγινε με την πρόθεση να βοηθήσει το πρόγραμμα 

τους εκπαιδευτές να αναπτύξουν ενσυναίσθηση τόσο για τους εργαζομενους ή εργάτες όσο τους 

εργοδότες ή τους οργανισμούς εργασίας ως συστήματα. Αυτό βέβαια δεν είναι δυνατό αν δεν 

εξεταστεί ταυτόχρονα το πεδίο της προσωπικής επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτών και 

της επαγγελματικής τους εξέλιξης.  
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Όλα αυτά συνδέονται στενά με το ζήτημα της αποστολής των εκπαιδευτών που είναι από τα 

βασικά επαγγελματικά διλήμματα. Οι δημιουργοί του προγράμματος κατάρτισης είναι πεπεισμένοι 

ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη επαγγελματικοποίηση χωρίς να αυξηθεί ή να παγιωθεί η 

επαγγελματική ταυτότητα και να επιλυθούν τα διλήμματα σχετικά με την προσωπική αποστολή ή 

την πρόσκληση.  

___________________________________________________________ 

Η συνολική θετική αξιολόγηση του εργαστηρίου κατάρτισης είναι εκπληκτική, 

επειδή οι συμμετέχοντες/ουσες χαρακτηρίζονται από έντονη ετερογένεια. Το 

επαγγελματικό καθεστώς κυμαινόταν από αρχάριους/ες έως έμπειρους/ες 

εκπαιδευτές/τριες, ελεύθερους επαγγελματίες έως μόνιμους υπαλλήλους. Οι 

εμπειρίες με τις ΒΔΓΕ κυμαίνονταν από «καμία εμπειρία» έως «πολλά χρόνια». 

Οι εμπλεκόμενοι/ες εκπαιδευτικοί συχνά θεωρούν την ετερογένεια των 

συμμετεχόντων τους ως μεγάλη παιδαγωγική πρόκληση. Σε αυτό το εργαστήριο 

η ετερογένεια των συμμετεχόντων/ουσών ήταν ένας κεντρικός παράγοντας 

επιτυχίας.  

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

bbb, Ντόρτμουντ, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2019)  
___________________________________________________________ 

 

 

Τα οφέλη και τα επίπεδα των ικανοτήτων που επιτεύχθηκαν  

Τα αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης με προσεκτική εφαρμογή φέρνουν πολλά οφέλη 

τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για εκπαιδευτικά ιδρύματα / προμηθευτές, καθώς και για την 

κοινωνία και τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων: 

 Η επαγγελματική εκπαίδευση εκπαιδευτών για την κατάρτιση ΒΔΓΕ είναι μια νέα ευκαιρία 

για τους εκπαιδευτές να αναπτύξουν νέους ή περαιτέρω επαγγελματικούς τομείς εργασίας, 

κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για τους αυτοαπασχολούμενους ή για εκπαιδευτές με καθεστώς 

ανεξάρτητων επιχειρηματιών. 

 

 Οι εκπαιδευτές συνηθίζουν να εργάζονται με νέες ομάδες-στόχους, τις οποίες συναντούν 

πολύ σπάνια κατά την παραδοσιακή επαγγελματική κατάρτιση. Πρόκειται για 

εργαζόμενους με πολύ χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων. Μέσω του προγράμματος κατάρτισης, 

αποκτούν νέα ικανότητα να εργάζονται μαζί τους. Η ιδιαιτερότητα αυτού του 

προγράμματος είναι ότι εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές να συναντήσουν την ομάδα-στόχο 

στο αυθεντικό περιβάλλον της, στο χώρο εργασίας ή στο εργασιακό περιβάλλον. 

 

 Με την πρόσφατα αποκτηθείσα ικανότητα, το έργο των εκπαιδευτών που παρέχουν 

εκπαίδευση ΒΔΓΕ αναβαθμίζεται επίσης συστημικά. Αυτό δεν αφορά μόνο το ζήτημα της 

ποιότητας της εργασίας και της επαγγελματικοποίησης των εκπαιδευτικών, αλλά και το 

ευρύτερο πρόβλημα όσον αφορά την κοινωνία και επίσης μια επιχείρηση ως σύστημα. Η 

συμμετοχή εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση στην περαιτέρω κατάρτιση έχει καταστεί 

σημαντική σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω των δημογραφικών αλλαγών και της 

συνακόλουθης έλλειψης ειδικευμένων εργαζομένων. Έτσι έρχεται στο προσκήνιο επίσης η 

ανάγκη ανάπτυξης προσωπικού σε συγκεκριμένους κλάδους. 
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 Στους εκπαιδευτικούς στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνεται η ευκαιρία να εξοικειωθούν 

λεπτομερέστερα με νέες μαθησιακές προσεγγίσεις (π.χ. εκπαίδευση στην προγύμναση) και 

νέο διδακτικό περιβάλλον μάθησης (π.χ. εκμάθηση στην εργασία). 

 

 Έτσι, στους εκπαιδευτικούς παρέχεται η ευκαιρία να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο 

ικανοτήτων τους και έτσι να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

 

___________________________________________________________ 

Η ομάδα των συμμετεχόντων/ουσών θα δημιουργήσει μια ομαδική συνομιλία σε 

ένα εργαλείο κοινωνικών μέσων (πιθανώς στο Messenger) με τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτών, οπότε η συζήτηση θα συνεχιστεί και οι αποφάσεις για τη 

μελλοντική συνεργασία θα ενεργοποιηθούν.  

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ,  

Κέντρο Εργάνη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 

 

 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης αποφέρουν τα ακόλουθα οφέλη για εκπαιδευτικά 

ιδρύματα ή παρόχους:  

 Ο πάροχος κατάρτισης έχει μια ολόκληρη γκάμα νέων ευκαιριών για την ανάπτυξη 

νέων επιχειρηματικών τομέων στο εργασιακό περιβάλλον, λόγω των εξειδικευμένων 

εκπαιδευτών που παρέχουν εκπαίδευση στις ΒΔΓΕ. 

 

 Ένας μεμονωμένος πάροχος έχει, λόγω των εκπαιδευμένων επαγγελματιών σε αυτόν 

τον τομέα, περισσότερες πιθανότητες επέκτασης και εμπλουτισμού του ιδρυματικού 

χαρτοφυλακίου. 

 

 Τα ιδρύματα για περαιτέρω κατάρτιση γίνονται όλο και πιο ελκυστικά και διακεκριμένα 

για μια ποικιλία διαφορετικών εταιρειών, κυρίως επειδή προσφέρουν εξατομικευμένη 

κατάρτιση ή σεμινάρια προσανατολισμένα στη διαδικασία της εργασίας (επομένως είναι 

πιο πιθανό, από την άποψη της επιχείρησης, ότι τα ιδρύματα για περαιτέρω εκπαίδευση 

θεωρούνται ένα σχετικό σημείο επαφής για τους ανέργους· σπάνια έχουν αμφιβολίες 

σχετικά με τα οφέλη για τη δική τους επιχείρηση). 

 

 Οι πάροχοι κατάρτισης καθίστανται, λόγω των νέων γνώσεων και ικανοτήτων των 

υπαλλήλων τους, πιο ευέλικτοι στην επιλογή μαθησιακών και εκπαιδευτικών 
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περιβαλλόντων, καθώς έχουν μάθει πώς να παρέχουν εκπαίδευση εκτός επίσημων 

πλαισίων και οικονομικών ενώσεων.  

 

 Τα ιδρύματα για περαιτέρω εκπαίδευση γίνονται πιο ελκυστικοί εργοδότες, καθώς 

εργάζονται σε εταιρείες και με εταιρείες που επιτρέπουν υψηλότερους μισθούς για τους 

εργαζομένους, κάτι που θα γίνει ακόμη πιο σημαντικό στο μέλλον, καθώς ο 

ανταγωνισμός μεταξύ ιδρυμάτων για καλούς εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές 

εντείνεται.  

 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης αποφέρουν οφέλη και σε εθνικό και πολιτικό 

επίπεδο:  

 Κάθε πρόοδος στην επαγγελματικοποίηση του τομέα της κατάρτισης ΒΔΓΕ στο 

εργασιακό περιβάλλον σημαίνει έμμεσα επίσης υποστήριξη για την ανάπτυξη εθνικών, 

περιφερειακών πολιτικών στρατηγικών για την πρόληψη της έλλειψης ειδικευμένων 

εργαζομένων. Αυτό επιτυγχάνεται με την περαιτέρω εκπαίδευση ατόμων στο εργασιακό 

περιβάλλον - αναπτύσσοντας τις εσωτερικές δυνατότητές τους.  

 

 Όσον αφορά το κοινωνικό και εκπαιδευτικό σύστημα της κοινωνίας, αυτό το είδος 

περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να εκληφθεί ως μια ισχυρή στρατηγική 

για μια πιο δίκαιη κοινωνία, δεδομένου ότι ο κύριος στόχος είναι να υπάρχουν ικανοί 

εκπαιδευτές, οι οποίοι παρέχουν κατάρτιση στις ΒΔΓΕ και να επιμορφώνουν σχετικά με 

τη σημασία των βασικών δεξιοτήτων για την εργασία. 

 

Προτάσεις για μελλοντικούς παρόχους κατάρτισης ΒΔΓΕ 

Με βάση τις πιλοτικές εκπαιδεύσεις σε έξι χώρες εταίρους του ProfiTRAIN και επιπλέον με βάση 

τις πλούσιες εμπειρίες στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων σε καθεμία από αυτές, έχουν 

συλλεχθεί μερικές χρήσιμες πρακτικές προτάσεις για εκείνους τους επαγγελματίες που θα 

εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές των ΒΔΓΕ: 

 Οι σχεδιαστές του εκπαιδευτικού προγράμματος υπέθεσαν ότι οι πάροχοι θα μελετούσαν 

διεξοδικά αυτόν τον οδηγό πριν σχεδιάσουν το πρόγραμμα σπουδών εφαρμογής. Κατά 

συνέπεια, ο οδηγός σε πολλά σημεία εξηγεί λεπτομερώς πού, σύμφωνα με τις εμπειρίες μας, 

είναι οι αντιληπτές κύριες παγίδες και τα πλεονεκτήματα της εργασίας στον τομέα των ΒΔΓΕ. 

 

 Οι πάροχοι πρέπει να γνωρίζουν καλά τις ανάγκες και τους σκοπούς των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων που παραπέμπουν τους εκπαιδευτές στην κατάρτιση. Πρέπει επίσης να 

αναγνωρίσουν βαθύτερους λόγους που κάνουν τους εκπαιδευτές να συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση με δική τους πρωτοβουλία. Αυτή η κατανόηση των βαθύτερων λόγων και των 

αναγκών τόσο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όσο και των μελλοντικών συμμετεχόντων 

αποτελεί προϋπόθεση για την ικανότητά τους να σχεδιάζουν και αργότερα να εφαρμόζουν ένα 

πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που θα συμβάλει αποτελεσματικά στην 

επαγγελματικοποίηση των εκπαιδευτών σε αυτόν τον τομέα. Στην αντίθετη περίπτωση, τόσο 

οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτών θα πέσουν στην επικίνδυνη παγίδα 

της επιφανειακής μετάδοσης πληροφοριών.  
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 Η πρωτοτυπία του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών είναι ότι αναλαμβάνει την αλλαγή 

που πρέπει να επιτευχθεί τόσο στον τομέα των νέων γνώσεων όσο και στον τομέα των 

πληροφοριών για την επαγγελματική ανάπτυξη κάποιου.  

 

 Εάν ένας πάροχος δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες για δυναμική ομάδας από 

τον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης, συνιστάται, σύμφωνα με την μέχρι τώρα 

εμπειρία, να συμπεριληφθούν εξίσου εμπειρογνώμονες από τον τομέα στην εφαρμογή του 

προγράμματος. Η τόνωση των διαδικασιών επαγγελματικής ανάπτυξης περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα μια σειρά πολύ συγκεκριμένων γνώσεων και τεχνικών από τον τομέα της 

«διαχείρισης της ανθρώπινης ανάπτυξης».  

 

___________________________________________________________ 

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε εν μέρει ως εκπαίδευση με διαμονή. Αυτό σπάνια 

συμβαίνει στη Σλοβενία. Αυτή η πτυχή αξιολογήθηκε επίσης ως θετική, επειδή 

δόθηκε στους συμμετέχοντες χώρος για να συνδεθούν και να αρχίσουν να 

αισθάνονται ως μέρος μιας επαγγελματικής κοινότητας.  

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, Σλοβενικό Ινστιτούτο για την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE), Λουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019) 

 

Πώς να αποφύγετε τη "μονόδρομη προσέγγιση", δηλαδή πώς να εμπλέξετε πιο 

αποτελεσματικά τους εκπροσώπους της επιχείρησης στη διαδικασία; Οι 

συμμετέχοντες αναγνώρισαν αυτό το στοιχείο ως βασικό παράγοντα επιτυχίας. 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

BEST, Βιέννη, Αυστρία, Νοέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020) 

 

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται συνειδητά την απόφαση να συνεισφέρουν την 

επαγγελματική τους στάση, τις δικές τους πρακτικές και να μαθαίνουν από τις 

δικές τους εμπειρίες. Εάν οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν επιβεβαιώσουν την 

επαγγελματική τους ταυτότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπάρχει κίνδυνος να 

γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, να είναι δυσαρεστημένοι και να «καούν». 

 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, Σλοβενικό Ινστιτούτο  

για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE), Λουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019) 

 

Οι εργοδότες είναι πρόθυμοι να προσλάβουν άτομα που είναι «έτοιμα» να 

έρθουν στη δουλειά πέντε ημέρες την εβδομάδα και εκείνα που σέβονται τις 

κανονικές ώρες εργασίας, ακόμη και χωρίς κανένα προσόν. Υπάρχει επίσης 

υψηλό μερίδιο ξένων εργαζομένων σε εταιρείες, με χαμηλά ή ακατάλληλα 

προσόντα, πολύ συχνά με γλωσσικά εμπόδια. Οι εργοδότες επενδύουν στην 

εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων τους και εάν οι εργοδότες είναι καλά 

ενημερωμένοι για τα οφέλη της εκπαίδευσης ΒΔΓΕ για την επιχείρηση, ενδέχεται 

να είναι πρόθυμοι να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν την επιτόπια 

εκπαίδευση. 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

ERUDICIO, Τσεχία, Νοέμβριος 2019)  
___________________________________________________________ 
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Ενότητα 1| Βασική Γνώση στις Βασικές Δεξιότητες για 

την Εργασία 

1. Εισαγωγή στην ενότητα 

 

H κατάρτιση στις ΒΔΓΕ είναι ένα πολύ νέο πρόγραμμα. Περιέχει πολλές εντελώς νέες πτυχές, οι 

οποίες είναι μάλλον πιο απαιτητικές για τους εκπαιδευτές, επειδή θέτουν νέες, λιγότερο οικείους 

ρόλους. Ένας από αυτούς τους νέους ρόλους για παράδειγμα είναι ο ρόλος που παίζει  ένα 

«ανοιχτήρι πόρτας». 

 

Για εκπαιδευτές ενηλίκων που εισέρχονται για πρώτη φορά στον τομέα της κατάρτισης στις 

βασικές δεξιότηες, αυτή η Ενότητα θα είναι μια πολύτιμη αρχική ώθηση. Φέρνει όλες τις βασικές 

πληροφορίες και τον βασικό προσανατολισμό σχετικά με τις πιθανές προσεγγίσεις. Ο πιο έμπειρος 

εκπαιδευτής μπορεί να ρίξει φως στις υπάρχουσες πρακτικές από μια νέα και ίσως άγνωστη οπτική. 

Ευχόμαστε ο εκπαιδευτής να βρει μια νέα πρόκληση σταδιοδρομίας για τον εαυτό του, ενώ μελετά 

τις επόμενες ενότητες. 

 

Οι εταίροι του ProfiTRAIN έχουν συμφωνήσει ότι στο τέλος του έργου οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

δεν είναι πάντα εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες σημαντικές πτυχές της κατάρτισης ΒΔΓΕ: 

 Πώς να επικοινωνήσετε με τις Ομάδες Στόχο για τις ΒΔΓΕ στον περιβάλλον εργασίας, 

 Κατάσταση μαθησιακής προσέγγισης - πώς να προετοιμάσετε και να διευκολύνετε την 

αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία στο εργασιακό περιβάλλον, 

 Μαθησιακές δραστηριότητες και εργασία εντός των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, 

 Εξασφάλιση μεταφοράς μάθησης για να λάβετε τα αναμενόμενα οφέλη, και επιπλέον, για 

να δικαιολογήσετε την προσδοκία της επιχείρησης με αυτόν τον τρόπο. 

 

Παρακάτω υπάρχει μια σύντομη αλλά εξαντλητική παρουσίαση των κατά τη γνώμη μας βασικών 

γνώσεων σχετικά με την κατάρτιση σε εργασιακά περιβάλλοντα και επιπλέον τι είναι αυτό που 

καθορίζει τον αρμόδιο εκπαιδευτή σε αυτόν τον τομέα. 

___________________________________________________________ 

 Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι οι εργαζόμενοι με χαμηλή 

ειδίκευση μπορούν να δεχτούν την κατάρτιση στις ΒΔΓΕ εάν τους διευκρινιστεί. 

Άλλοι συμμετέχοντες επεσήμαναν το γλωσσικό εμπόδιο των αλλοδαπών ή την 

κακή εμπειρία του παρελθόντος με την κατάρτιση και την εκπαίδευση ως βασικό 

ζήτημα γιατί η αποδοχή, ανάμεσα στους εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα 

είναι  ίσως χαμηλότερη. Τα άτομα με χαμηλά προσόντα μπορούν να δεχτούν την 

εκπαίδευση όταν πείθονται ότι τους φέρνει άμεσα πλεονεκτήματα (δηλαδή 

καλύτερη απόδοση στην εργασία, καλύτερη αξιολόγηση από τον διευθυντή, 

υψηλότερος μισθός). 

 (Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

ERUDICIO, Τσεχία, Νοέμβριος 2019) 

.___________________________________________________________ 
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2. Σκοπός 

Η ενότητα που ακολουθεί  επιδιώκει δύο κεντρικούς σκοπούς.  

Ο πρώτος εκπαιδευτικός σοπός αφορά την παροχή γνώσης στις ΒΓΔΕ: 

- Να παρέχει εξοικείωση  με τη νέα εκπαιδευτική υπηρεσία και  το νέο μοντέλο 

τηςεκπαίδευσης ενηλίκων στις επιχειρήσεις. 

- Να γίνει κατανοητή ως προσφορά για τη διαμόρφωση μάθησης και εκπαίδευσης στο χώρο 

εργασίας. 

- Να γίνει μια ευκαιρία για τους εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα να συμμετέχουν στη διά 

βίου μάθηση. 

Από την άλλη πλευρά, σκοπόςτης υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ΒΓΔΕ είναι να κάνει 

χρήση των γνώσεων και εμπειριών των εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να μπορούν: 

- Να συνδεθούν με τις προκλήσεις της εκπαίδευσης ΒΓΔΕ. 

- Να συνδεθούν με τις δικές τους ικανότητες και μαθησιακά ενδιαφέροντα, καθώς και με 

προοπτικές ανάπτυξης. 

- Να συγκρίνουν υποκειμενικές ιδέες σταδιοδρομίας. 

 

3. Στόχοι 

Βασικοί στόχοι σην προσωπική ανάπτυξη 

Έχει ιδιαίτερη σημασία στο τέλος αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες: 

-Να νιώσουν ενθαρρυμένοι να συνεχίσουν να ασχολούνται  με τις ΒΓΔΕ. 

-Να αναγνωρίσουν τις ικανότητες που έχουν ήδη. 

-Να ευαισθητοποιούνται σε μια διαδικασία εύρεσης ρόλων. 

-Να έχουν αναπτύξει ερωτήσεις με τις οποίες θέλουν να καταρτιστούν συμμετέχοντας ως 

επιμορφούμενοι σε επόμενες ενότητες. 

 

Βασικοί στόχοι στις γνώσεις και τις δεξιότητες 

- Να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να οραματιστούν  την προοπτική των 

επιχειρήσεων (εκπρόσωποι της επιχείρησης και των εργαζομένων) σχετικά με τη 

μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων, π.χ. Καταλαβαίνω ότι 

οι εταιρείες είναι κυρίως τόποι εργασίας και όχι τόποι μάθησης. 

- Να κατανοήσουν  τη βασική εκπαίδευση προσανατολισμένη στην εργασία ως ένα 

πρόγραμμα  εντός της επιχείρησης που περιλαμβάνει περισσότερα από το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή ενός μαθήματος  

- Η διαδικασία που ακολουθείται στην απόκτηση  βασικών δεξιοτήτων  εκπαίδευσης 

προσανατολισμένης στην εργασία. 

- Να γνωρίσουν τις λειτουργίες και τους ρόλους που συμμετέχουν στη διαδικασία ΒΓΔΕ 

και, για παράδειγμα, να μάθουν  τί είναι σημαντικό στην αντίστοιχη φάση ,ποιες είναι 

οι απαιτήσεις εκπαίδευσης για την επιχείρηση. 
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- Να ευαισθητοποιηθούν σε αυτό που συμβαίνει σε μια επιχείρηση, π.χ. πως να 

αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη γλώσσα, μορφές επικοινωνίας, ιεραρχίες και προοπτικές 

εκπαίδευσης, προσφορές ή γνώσεις σχετικά με το χώρο εργασίας ως δομή ευκαιριών 

για μάθηση και επιπλέον κατάρτιση. 

- Να γνωρίζουν τις ικανότητες κάποιου-ας για την ανάληψη λειτουργιών και 

ρόλων στη διαδικασία ΒΓΔΕ, αλλά και υποκειμενικών επιφυλάξεων. 

- Να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες / χαρακτηριστικά των ΒΓΔΕ. 

 

 

4.  Ομάδες Στόχος 
 

Αυτά τα πεδία μάθησης απευθύνονται για την υλοποίησή τους σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων που επιθυμούν να αναλάβουν μια ολοκληρωμένη λειτουργία παροχής εκπαίδευσης  στη 

διαδικασία ΒΓΔΕ. Αυτοί-ές είναι: 

- Εκπαιδευτές, μάχιμοι εκπαιδευτικοί, δηλαδή αυτοί που διδάσκουν άμεσα. 

- Απευθύνεται επίσης σε συμβούλους που έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση και 

καθοδήγηση στην ανάτπυξη προσόντων και σε ειδικούς που εργάζονται στην  δια βίου 

εκπαίδευση. 

- Οι ομάδες εκπαιδευτών  θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ΒΓΔΕ με 

τέσσερις λειτουργίες:  ως ανοιχτήρι θυρών στην επιχείρηση, ανάλυση απαιτήσεων, 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρακολούθησης των 

αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής προσπάθειας. 

5. Ικανότητες που θα αποκτηθούν 

Μετά από αυτό  το  πρόγραμμα εκμάθησης, οι συμμετέχοντες -ουσες στο σεμινάριο είναι σε θέση 

να αναγνωρίσουν βασικά σημεία των ΒΓΔΕ: 

- Κατανόηση των προοπτικών της επιχείρηση ς για τη μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων. 

- Να θεωρηθεί η κατάρτιση ΒΓΔΕ ως εταιρικό έργο με αμφίπλευρα οφέλη.. 

- Να κινηθεί ευέλικτα και χωρίς στιγματισμό η παιδαγωγική γλώσσα, και να καλλιεργηθεί ο 

σεβασμός των εταιρικών μορφών επικοινωνίας και προοπτικώνμάθησης.  

- Να αξιολογηθεί ο χώρος εργασίας ως δομή ευκαιριών για μάθηση. 

- Να κατανοηθούν οι  ευκαιρίες και οι προκλήσεις της εκπαίδευσης ΒΓΔΕ στο χώρο εργασίας. 

 

6. Ειδικές Διδακτικές Απαιτήσεις 

Το πεδίο αυτής της μαθησιακής μονάδας κυμαίνεται μεταξύ δύο και τεσσάρων ωρών και απαιτεί 

μια έξυπνη ισορροπίαμεταξύ της μετάδοσης βασικών γνώσεων και της αντανακλαστικής 

επεξεργασίας (εύρεση συνδέσεων με την προσωπική εμπειρία και  σύγκρισης με τις ικανότητες 

των μελών) και τη θέση κάποιου (σε ποιο βαθμό αυτό το επιχειρηματικό πεδίο είναι χρήσιμο για 

μένα, προσανατολισμένο στο στόχο; Σε ποιες λειτουργίες βλέπω εγώ στη διαδικασία της βασικής 

εκπαίδευσης προσανατολισμένης στην εργασία; Πού νιώθω πιο ασφαλής, τιαντιπροσωπεύει μια 

ιδιαίτερη πρόκληση για μένα;) 
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Η υλοποίηση προγράμματος ΒΓΔΕ  απαιτεί από τους εκπαιδευτές -τριες  να έχουν γνώση και 

εμπειρίατων βασικών γνώσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτές οι βασικές γνώσεις δεν μπορούν 

να αποτελέσουν μέρος της εκπαιδευτικής ενότητας. 

Το πρόγραμμ ΒΓΔΕ επίσης δεν θα είναι σε θέση να χτίσει συμβουλευτικές δεξιότητεςμεταξύ των 

συμμετεχόντων που δεν έχουν καμία προϋπόθεση ως προς αυτό. Και εδώ, μπορεί να γίνει 

αναφοράστις κατάλληλες προσφορές. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνιστάται να 

εργάζονται  με ένα ημερολόγιο σεμιναρίου (Παράρτημα 1)..  

 

7. Δομή Περιεχομένου 
 

Θέμα 1: Κατάρτιση στις ΒΓΔΕ. Τι και για ποιον 

Οι συμμετέχοντες-ουσες  λαμβάνουν βασικές γνώσεις σχετικά με 

- την κατανόηση της βασικής εκπαίδευσης προσανατολισμένης στην εργασία  

- τους εκπαιδευτικούς κανόνες. 

- την Ομάδα στόχο: Εργαζόμενοι με χαμηλά προσόντα. 

 

Μέθοδος: Παρουσίαση και διάλογος (Περιεχόμενο βλ. Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας, Ενότητα 1, 

Κεφάλαια 1.1 & 1.3) 

Διάρκεια: 30 λεπτά. Παρουσίαση: 15 λεπτά.Ερωτήσεις/Σχόλια: 15 λεπτά. 

 

 

Θέμα 2: Κατάρτιση στις ΒΓΔΕ. –Ξεκινώντας με την Πρακτική 

 

Οι συμμετέχοντες ασχολούνται ενεργά με μια μελέτη περίπτωσης βασισμένη σε βασικές 

ερωτήσεις. 

Μέθοδος: Ανάλυση περιπτώσεων σε μικρές ομάδες. (ΕισαγωγήστηνΜέθοδο, βλ Παράρτημα 

2).Κάθε ομάδα επιλέγει τη δική της υπόθεση (Σενάρια μελετών περίπτωσης, δείτε: 

https://ec.europa.eu/epale/de/node/54461). 

Πιθανές ερωτήσεις για ανάλυση περιπτώσεων: 

-Ποια είναι η αρχική κατάσταση; 

-Ποιο είναι το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόβλημα; 

-Ποια είναι η ομάδα-στόχος; 

-Ποια είναι η μαθησιακή οργάνωση / μορφή μάθησης; 

-Ποια είναι τα θέματα μάθησης; 

-Τι δείχνει η ανατροφοδότηση; 

Τελική ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βασικής εκπαίδευσης προσανατολισμένης 

στην εργασία; 

Διάρκεια: 40 λεπτά. Εισαγωγή 5 λεπτά. Ανάλυση περιπτώσεων σε μικρές ομάδες 20 λεπτά 

Παρουσίαση και συζήτηση  15 λεπτά. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/epale/de/node/54461
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Θέμα 3: Χαρακτηριστικά της κατάρτισης ΒΓΔΕ 

Οι συμμετέχοντες αντιπαραβάλλουν τα κλασικά μαθήματα  (βασικών) δεξιοτήτων με προσφορές 

ΒΓΔΕ και με το μοντέλο διεργασίας του ΒΓΔΕ. Πιθανές συστάδες για αντίθεση: 

-Ομάδα στόχος, 

-Πρόσβαση στο μάθημα, 

-Οργανισμός μάθησης (διάρκεια, ώρες, τόποι), 

-Περιεχόμενα, 

-Εξοπλισμός δωματίων / πολυμέσων / υλικών, 

-Προετοιμασία  των μαθημάτων. 

 

Μέθοδος: Placemat (Παράρτημα 4), παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων, σύντομη 

παρουσίαση (Παράρτημα 5) 

Διάρκεια: 40 λεπτά. Placemat: 15 λεπτά Παρουσίαση / Συζήτηση : 15 λεπτά. 

Σύντομη Παρουσίαση: 10 λεπτά. 

 

 

Θέμα 4: ΒΔΓΕ is a project in the company 

Με βάση το μοντέλο "ΒΓΔΕ ακολουθεί μια διαδικασία" (Εργαλείο 2), οι συμμετέχοντες εξερευνούν 

επιλεγμένα κεντρικά χαρακτηριστικά του σε βάθος: 

- Οι συναρτήσεις που απαιτούνται σε αυτήν τη διαδικασία, 

- Η προσέγγιση της εστιασμένης μάθησης, 

- Διαβούλευση ως διαδικασία διαλόγου. 

 

Μέθοδος: Group puzzle (Παράρτημα 3). Βλ. Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας Ενότητα,1 

Κεφάλαια1.1.3, 1.1.6, 1.1.7). 

Διάρκεια: 40 λεπτά (βλ Παράρτημα 3). 

 

8. Συμβουλές για τους Εκπαιδευτές 

 

Κατά τον σχεδιασμό των εστιακών σημείων για την ενότητα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

ακόλουθα απόδιαμεσολαβητές, συντονιστές, εκπαιδευτές: 

1) Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είναι πολύ ετερογενείς, κάτι που είναι χαρακτηριστικό για 

τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για να αναφέρουμε μόνο μερικά:  

δραστηριοποιούνται σε πολύ διαφορετικούς τομείς εργασίας με διαφορετικά επίπεδα 

εκπαίδευσης (γενική, επαγγελματικής κατάρτισης, εταιρικάσυνεχιζόμενη εκπαίδευση, 

κ.λπ.).. 

2) Εάν συνεισφέρουν με διαφορετικές ικανότητες με σχετικό θέμα,  αυτοί 

γενικά αισθάνονται ικανοί στη διδακτική ορισμένων περιεχομένων. 

3) σκηση διαφορετικών ρόλων και λειτουργιών (διδασκαλία, εκπαιδευτική 

συμβουλευτική.επαγγελματικός προγραμματισμός, διαχείριση χρόνου κ.λπ.). 

4) ‘Εχουν πολύ διαφορετική εργασιακή μορφή (εργαζόμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή 

εξωτερικοί συνεργάτες-τριες). 
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Η βασική γνώση της στοχευμένης στην εργασία εκπαίδευσης τροφοδοτείται τόσο από την 

τρέχουσα κατάσταση της επαγγελματική εκπαίδευσης ενηλίκων όσο και από έναν αριθμό 

συγκεκριμένων και λιγότερο κοινών προσανατολισμών στην  εκπαιδευτική εργασία. 

Το τρέχουσα κατάσταση περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις αρχές καθοδήγησης δράσης του 

εκπαιδευτικού έργου μεενήλικες (βλ. Ενότητα 5 στο Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας), η ανεξάρτητη 

ανάπτυξη της μάθησηςπεριεχόμενο και την αξιολόγηση των διδακτικών / μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

Είναι επομένως σημαντικό οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων να συλλέγουν τα μαθησιακά 

ενδιαφέροντα καιανάγκες των συμμετεχόντων τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εγγυηθούν 

ένα συμβατό σχεδιασμό σεμιναρίωνμε τα ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες και τις εμπειρίες τους. 

Αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων (για προγραμματισμό των απαιτούμενων 

εστιακών σημείων) και επίσης στη διαδικασία (για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών). 

 

___________________________________________________________ 

Οι βασικές γνώσεις για τις ΒΔΓΕ ήταν μια πολύ σημαντική πρώτη συνεδρία για 

τους συμμετέχοντες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μαθητεία και η μάθηση με βάση 

την εργασία μερικές φορές χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στη χώρα. Συνεπώς, 

αυτή η συνεδρία ήταν πολύ σημαντική για να επισημανθεί η διαφορά μεταξύ 

των δύο και να παρέχονται σαφείς ορισμοί και να κατανοήσουμε τι σημαίνει 

ΒΔΓΕ σε αυτό το πλαίσιο 

(Υλοποίηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών για το ΒΔΓΕ · MEDE, Υπουργείο Παιδείας και 

Απασχόλησης, Μάλτα, Ιανουάριος 2020 

Οι βασικές γνώσεις για τις ΒΔΓΕ ήταν πολύ σημαντικές για τους συμμετέχοντες. 

Οι ορισμοί και οι αντιλήψεις, τα χαρακτηριστικά, αλλά ιδιαίτερα οι ομοιότητες και 

οι διαφορές μεταξύ του εργασιακού και του ζωντανού κόσμου ήταν πολύ 

διαφωτιστικά για τους συμμετέχοντες, όπως έδειξε η ανατροφοδότηση κατά τη 

διάρκεια και μετά την εκπαίδευση. 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ,  
bbb, Ντόρτμουντ, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2019) 

 
.   

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι 

κατάλαβαν την προσέγγιση ΒΔΓΕ και η συντριπτική πλειοψηφία (87%) πιστεύει 

ότι, σε γενικές γραμμές, αυτό το Μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. 

Ωστόσο, το 60% πιστεύει ότι οι εργοδότες θα δυσκολευτούν να αποδεχτούν 

αυτήν την προσέγγιση, ενώ το 53% πιστεύει ότι και οι εργαζόμενοι με χαμηλά 

προσόντα θα έχουν δυσκολίες να την αποδεχθούν. 

 (Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ· 

Κέντρο Εργάνη, Ελλάδα, Ιανουάριος 2020) 

 

 

___________________________________________________________  
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9. Παραρτήματα 

 

Παράρτημα 1 

 

Μέθοδος: Ημερολόγιο Μάθησης 

 

Υπόβαθρο  

Συνοδεύοντας τη διαδικασία μάθησης: στο τέλος ενός κύκλου κατάρτισης σεμιναρίου ή μιας 

ημέρας μάθησηςοι συμμετέχοντες-ουσες το χρησιμοποιούν για έναν προσωπικό προβληματισμό, 

προκειμένου να αξιολογήσουν και να αντανακλούν διαφορετικές γνώσεις και προκειμένου να 

σχεδιάσουν και να επηρεάσουν τη μαθησιακή διαδικασία. 

 

Σύντομη Περιγραφή 

Το Ημερολόγιο Μάθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όργανο για ατομικό προβληματισμό καθώς 

και για τηντεκμηρίωση της μαθησιακής διαδικασίας ή για τη συλλογή υλικού. Κανονικά περιέχει 

φύλλα εργασίαςγια προβληματισμούς / αξιολογήσεις των μαθησιακών μονάδων, εμπειριών με τα 

θέματα των ενοτήτων,ειδικές σκέψεις ως προετοιμασία για συνεδρίες καθοδήγησης ή 

ανατροφοδοτήσεις με τους εκπαιδευτές κτλ.  

Το Ημερολόγιο Μάθησης είναι στην κατοχή των συμμετεχόντων-ουσών και μένει εκεί. Είναι ένα 

προσωπικό, μεμονωμένο μέσο προβληματισμού. Τα φύλλα εργασίας είναι μόνο μια πρόταση. 

Ανχρησιμοποιούν ή κάνουν τον προβληματισμό τους με διαφορετικό τρόπο είναι δική τους 

απόφαση, υπάρχει ευελιξία. Η ευκαιρία της χρήσης των φύλλων στο ημερολόγιο Μάθησης είναι 

να τεκμηριώσει τις σκέψεις του μαθητή έτσι ώστε ναμπορούν να τα αναζητήσουν αργότερα ή να 

θυμηθούν πράγματα που θέλουν να συζητήσουν / διευκρινίσουν. 

Το Ημερολόγιο μάθησης είναι μια προσφορά για εθελοντική χρήση. Ο/Η συντονιστής-στρια πρέπει 

να ξεκαθαρίσει τις πιθανότητεςτης χρήσης του, αλλά δεν πρέπει να αναγκάζει τους συμμετέχοντες 

να το χρησιμοποιήσουν. Εάν οι συμμετέχοντες αρνούνται να το χρησιμοποιήσουν, οι συντονιστές 

θα πρέπει να τους προσφέρουν διαφορετικές μορφές ατομικού προβληματισμού / αξιολόγησης. 

 

 5 – 15 λεπτά, (Πηγή: TRIAS-Project…..). 
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Παράρτημα 2 

 

Μέθοδος: Μελέτη Περίπτωσης 

 

Υπόβαθρο  

Πολλοι εκπαιδευομένοι είναι πιο επαγωγικοί από αυτούς που ακολουθούν παραγωγική 

συλλογιστική πορεία, πράγμα που σημαίνει ότι μαθαίνουνκαλύτερα από παραδείγματα παρά από 

λογική ανάπτυξη ξεκινώντας από βασικές αρχές. Η χρήση της μελέτης περίπτωσης μπορεί 

επομένως να είναι μια πολύ αποτελεσματική τεχνική σεμιναρίου.  

Μελέτες περίπτωσης έχουν χρησιμοποιηθεί από πολύ καιρό σε σχολές επιχειρήσεων, νομικές 

σχολές, ιατρικές σχολές και κοινωνικές επιστήμες, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία όταν οι εκπαιδευτέςθέλουν οι συμμετέχοντες να 

διερευνήσουν, πώς αυτό που έχουν μάθει ισχύει σε πραγματικές καταστάσεις. Οι περιπτώσεις 

έρχονται σε πολλέςμορφές, από ένα απλό "Τι θα κάνατε σε αυτήν την κατάσταση;" ερώτηση σε 

λεπτομερή περιγραφήμιας περίπτωσης με συνοδευτικά δεδομένα για ανάλυση. Αν θα 

χρησιμοποιήσετε μια απλή υπόθεση τύπου σεναρίου ή ένα πιο σύνθετο λεπτομερές παράδειγμ 

εξαρτάται από τους στόχους του μαθήματος.  

Σύντομη Περιγραφή 

Η μέθοδος μελέτης περίπτωσης Profi-Train χρησιμοποιεί μια αφήγηση ενός έργου ΒΓΔΕ που 

τεκμηριώθηκεη προοπτική του εκπροσώπου της επιχείρηση ς και του εκπαιδευτή ΒΓΔΕ. 

Επιλέχθηκε καλό σενάριο λέγοντας περιπτώσεις. Το καθήκον των συμμετεχόντων είναι να 

αναλύσουν την υπόθεση προβαίνοντας σε ερωτήσεις για νακατανοηθούν τα βήματα της 

διαδικασίας ΒΓΔΕ και το αποτέλεσμα. 

Η ομάδα χωρίζεται σε μικρές υπο-ομάδες και καλείται να αποφασίσει για μία από τις περιπτώσεις. 

Ο συντονιστής-τρια έχει αναπτύξει ερωτήσεις όπως: 

-Ποια είναι η αρχική κατάσταση; 

- Ποια είναι η συγκεκριμένη επιχειρησιακή ανησυχία; πού εντοπίζεται το πρόβλημα; 

- Ποια είναι η ομάδα-στόχος; 

- Ποια είναι τα θέματα μάθησης;- Τι δείχνει η ανατροφοδότηση; 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα τους (Metaplan) στην ολομέλεια: 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ένας συμμετέχων (με τη συμμετοχή των υπόλοιπων μελών 

της ομάδας) συνοψίζει τα πιο σημαντικά ευρήματα.  

 

 10 λεπτάγιαμελέτητηςπεριγραφήςτηςπερίπτωσης, 30 λεπτάσυζήτηση, 10 λεπτάπερίληψη . 

(Πηγή: TRIAS….) 
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Παράρτημα 3 

 

Μέθοδος: Group Puzzle 

 

Description for moderators 

Περιγραφή για συντονιστές-στριες: 

1. Ανά τρεις συμμετέχοντες με εκούσια επιλογή  σχηματίζουν  ομάδες.  

2. Οι διαμορφωθείσες ομάδες συναντιούνται σε προετοιμασμένα τραπέζια και μοιράζονται  τυχαία 

τις «ειδικές εργασίες». 

 Τα μέλη της ομάδας προέλευσης ενημερώνονται μεταξύ τους για τα θέματα των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων.  

3. Οι εμπειρογνώμονες ενώνονται, συμφωνούν για τη μέθοδο εργασίας και συζητούν, 

οργανώνουν τις θέσεις τους. (25)λεπτά) 

4. Οι εμπειρογνώμονες επιστρέφουν στην αρχική ομάδα και γνωστοποιούν ο ένας τον άλλον τις 

θέσεις που έχουν συλλέξει. (20 λεπτά) 

5. Κοινή σκέψη στην Ολομέλεια. Εάν είναι απαραίτητο, δίνεται η δυνατότητα, η οποία αφορά  

ανοιχτέςερωτήσεις μπροστά τους. 

 

Περιγραφή μεθόδου για τους συμμετέχοντες  

Φάση 1: Οικεία ομάδα - 5 λεπτά.  

Είστε τα τρία άτομα που έχουν συναντηθεί ως ομάδα . Τώρα συναντάτε ως ομάδα σπιτιών και τις 

άλλες δύο τριάδες, όπου θα βρουν τρεις φακέλους, ο καθένας μεένα κορυφαίο κείμενο Α, Β, Γ. 

Είναι τα τρία άτομα που έχουν συγκεντρωθεί ως ομάδα .Ο καθένας σας παίρνει τώρα έναν φάκελο, 

κοιτάζει το θέμα και ενημερώνει την ομάδα  που εκπροσωπεί για το θέμα.Τώρα πείτε αντίο ο ένας 

στον άλλο και μεταβείτε στις αντίστοιχες ομάδες εμπειρογνωμόνων σας με τον αντίστοιχοβασικά 

κείμενα.  

Φάση 2: Ομάδα εμπειρογνωμόνων - 20 λεπτά 

Οι εμπειρογνώμονες στο Α, αυτοί στο Β, αυτοί στο C ενώνονται για να συμφωνήσουν σχετικά με 

τη μέθοδο εργασίας και «ταιριάζει» μαζί διαβάζοντας το κύριο κείμενο και συζητώντας το: Ποιες 

είναι οι κεντρικές δηλώσεις του κειμένου? Τι περαιτέρω σκέψεις έχετε; Ποιες ερωτήσεις 

προκύπτουν;Τώρα πείτε αντίο στην ομάδα εμπειρογνωμόνων σας και επιστρέψτε στην αρχική σας 

ομάδα. 

Φάση 3: Οικεία ομάδα - 15 λεπτά 

Συστήστε ο ένας τον άλλον με τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει στην ομάδα που ενταχθήκατε.  
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Παράρτημα 4 

 

Placemat / Πινακίδα   

 

1. Σκεφτείτε πρώτα σε μία αντανάκλαση και σημειώστε στο πεδίο μπροστά σας: 

 

- Ποια χαρακτηριστικά (συνθήκες πλαισίου, περιεχόμενο, οργάνωση μαθημάτων ...) 

χαρακτηρίστε μαθήματα βασικών δεξιοτήτων σε ιδρύματα περαιτέρω εκπαίδευσης από τη 

δική σας εμπειρία? 

- Τι χαρακτηρίζει το πρόγραμμα ΒΓΔΕ; Χρησιμοποιήστε την εμπειρία σας ή τις γνώσεις σας 

μέχρι τώρα. 

- Από την άποψή σας, τι είναι συγκρίσιμο και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των μαθημάτων 

βασικών δεξιοτήτων σε κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή  εκπαίδευσης και ΒΓΔΕ σε 

επιχειρήσεις; 

 

2. Στη συνέχεια, ανταλλάξτε ιδέες και καταγράψτε το κοινό αποτέλεσμα στο μεσαίο πεδίο στο 

Placemat.  

 

ΤέλοςπαρουσιάστεενσυντομίαταευρήματάσαςστηνΟλομέλεια. 

 

 

 

Πηγή: Abbildung 1: DIVA/ http://www.diversiteitactie.be/sites/default/files/Afbeelding%20Placemat_0.jpg/ cc by nc sa 

3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.diversiteitactie.be/sites/default/files/Afbeelding%20Placemat_0.jpg


 
 

46 
 

 

 

Παράρτημα 5 

 

Η κατάρτιση στις ΒΔΓΕ ακολουθεί την διαδικασία: 
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Ενότητα 2 |Προσέγγιση των Επιχειρήσεων 

1. Εισαγωγή στην ενότητα 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης των ΒΔΓΕ 

στις επιχειρήσειςκαιαποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τους εκπαιδευτές ενηλίκων. 

 

Μερικά πολύ συγκεκριμένα και απαραίτητα καθήκοντα δεν είναι τόσο κοινά στον εκπαιδευτικό 

τομέα. Μερικές από αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι για παράδειγμα: υπάρχουν  εργοδότες, που 

πιθανά θα ενδιαφέρονται για την κατάρτισηστις ΒΔΓΕ, πρέπει όμως να τους ανακαλύψουμε, να 

τους προσεγγίσουμε και να τους παρακινήσουμε για τη νέα αυτή προσέγγιση –κατάρτιση στο 

εργασιακό περιβάλλον. Είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωριστούν οι πραγματικές ανάγκες της 

επιχείρησης ως συστήματος καθώς και το όραμα της διοίκησης. Και τα δύο αυτά πράγματα πρέπει 

να διευκρινιστούν και να προσδιοριστούν κατά τη συνάντηση με τα υπεύθυνα άτομα πριν προταθεί 

η συγκεκριμένη προσφορά κατάρτισης. Πρέπει να αναφερθούν σαφώς και συγκεκριμένα τα 

αναμενόμενα οφέλη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα, που είναι η γλώσσα της οικονομίας. 

 

Η ενότητα έχει σχεδιαστεί ως χάρτης, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει στο ποια εργαλεία θα 

χρησιμοποιηθούν, τι πρέπει να επισημανθεί και πώς να αντιμετωπίσετε μια τόσο απαιτητική 

εργασία. 

 

Οι καταρτίσεις ΒΔΓΕ είναι οι πιο αποτελεσματικές και πιο ενδιαφέρουσες για τις επιχειρήσεις, όταν 

η εκπαιδευτική σας προσφορά είναι προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης. 

Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο «να διεισδύσουμε» μέσα στην επιχείρηση, να την 

κατανοήσουμε και να προσδιορίσουμε τις τρέχουσες ανάγκες της. Τίποτα από αυτά δεν είναι 

δυνατό χωρίς σχέσεις συνεργασίας, κάτι που αποτελεί εντελώς νέο ρόλο για τον εκπαιδευτή 

ενηλίκων και το εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει τα προγράμματα κατάρτισης.  

 

_________________________________________________________ 

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα που κατανοεί η επιχείρηση, τα 

οφέλη για την επιχείρηση πρέπει να εξηγηθούν στη γλώσσα της επιχείρηση. 

(Υλοποίηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών για το ΒΔΓΕ · Σλοβενικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (SIAE), Λιουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

 

2. Σκοπός 

Αυτή η ενότητα μαθημάτων επιδιώκει δύο κεντρικούς σκοπούς. Πρώτος είναι να προσφέρει στους 

εκπαιδευτές βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και προσέγγισης πιθανών 

ενδιαφερόμενων μερών στις ΒΔΓΕ.  
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- Για ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων ή τομείς κατάρτισης οι ΒΔΓΕ έχουν ιδιαίτερη σημασία 

- Με ποιους τρόπους μπορούν να τις προσδιοριστούν και να επικοινωνήσουμε μαζί τους, 

- Ποια πιθανά εμπόδια μπορούν να προκύψουν στην προσέγγιση των ενδιαφερόμενων 

επιχειρήσεων και με ποιες στρατηγικές και συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να αρθούν τα εμπόδια 

και να αυξηθεί το ενδιαφέρον για την κατάρτιση ΒΔΓΕ. 

 

Από την άλλη, δεύτερος σκοπός της ενότητας είναι να τονώσει ή να αυξήσει το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτών για τις καταρτίσεις ΒΔΓΕ και να τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να 

υποστηρίξουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και να προγραμματίσουν καταρτίσεις ΒΔΓΕ.Με το πέρας 

της ενότητας αυτής θα είστε: 

- Ικανοί ώστε να μην αποθαρρυνθείτε από τις δύσκολες βασικές προϋποθέσεις 

- Εξοικειωμένοι με τις στρατηγικές προσέγγισης 

- θα μπορείτε να ανταποκριθείτε στοχοθετημένα στην αποσαφήνιση των αναγκών και την 

περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ. 

 

3. Στόχοι 

 

Κύριοι στόχοι στην Προσωπική ανάπτυξη 

Έχει ιδιαίτερη σημασία στο τέλος αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες, να: 

- Νιώσετε ενθαρρυνμένοι να συνεχίσετε να εργάζεστε πάνω στις ΒΔΓΕ και να τις βλέπετε ως ένα 

πιθανό, συναρπαστικό πεδίο εργασίας. 

- μην αποθαρρύνεστε από τις αναμενόμενες δυσκολίες και προκλήσεις. 

- είστε εξοπλισμένοι με ταν απαραίτηταεργαλεία ώστε και να σχεδιάζετε εκπαιδευτικά 

προγράμματα ΒΔΓΕ. 

 

Κύριοι στόχοι στις γνώσεις και τις δεξιότητες 

 

- Απαραίτητες αναλύσεις της αγοράς προκειμένου να εντοπιστούν οι τρέχουσες τάσεις, εξελίξεις 

και η σχετική πιθανή ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση σε βιομηχανίες / επιχειρήσεις, προκειμένου 

να εντοπιστούν επιχειρήσεις, στις οποίες μια κατάρτιση ΒΔΓΕείναι απαραίτητη ή ιδιαίτερα 

κατάλληλη. 

- Δυνατότητες δημιουργίας επαφών και συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους και τους 

διαμεσολαβητές, προκειμένου να εντοπιστούν επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για μια κατάρτιση 

ΒΔΓΕώστε να έρθουν σε επαφή μαζί τους. 

- Ευκαιρίες προσέγγισης δυνητικά ενδιαφερομένων επιχείρησεων και κατανόηση των πιθανών 

προβλημάτων και εμποδίων στη διαδικασία αυτή 

- Τι είναι οι καταρτίσεις ΒΔΓΕ και τι είναι χρήσιμες; Περιεχόμενα, διαδικασία και πάνω απ 'όλα τα 

αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα των καταρτίσεων ΒΔΓΕ - για την επιχείρηση και τους 



 
 

49 
 

 

εργαζόμενους - πρέπει να παρουσιαστούν και να αποσαφηνιστούν στα δυνητικά ενδιαφερόμενα 

μέρη. Εδώ είναι απαραίτητο να τους πείσουμε. 

- Προσαρμογή - εξατομίκευση προσφορών ΒΔΓΕ: Εάν οι επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να 

επενδύσουν σε καταρτίσειςΒΔΓΕ, οι συγκεκριμένες ανάγκες εκπαίδευσης στην επιχείρηση ή με 

τους εργαζόμενους πρέπει να προσδιοριστούν και να συγκεκριμενοποιηθούν προκειμένου να είναι 

σε θέση να πραγματοποιήσουν μια κατάρτιση ΒΔΓΕ όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. 

- Δυνατότητες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια και στο τέλος των καταρτήσεωνΒΔΓΕ προκειμένου 

να διασφαλιστεί μια συνεχής διαδικασία βελτίωσης: ώστε να είναι σε θέση κανείς να 

πραγματοποιήσει οποιαδήποτε απαραίτητη προσαρμογή κατά τη διάρκεια της κατάρτισηςΒΔΓΕ. 

Και από την άλλη, προκειμένου να μπορέσουμε να αντλήσουμε χρήσιμα ευρήματα της διαδικασίας 

ΒΔΓΕ για τον μελλοντικό σχεδιασμό και υλοποίηση περαιτέρω καταρτίσεων ΒΔΓΕ. 

 

4. Ομάδες Στόχος 

 

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων που επιθυμούν να 

αναλάβουν μια λειτουργία στη διαδικασία κατάρτισης στις ΒΔΓΕ. Αυτοί είναι: 

- Εκπαιδευτές, καθηγητές, συντονιστές μαθημάτων, δηλαδή αυτοί που διδάσκουν άμεσα. 

- Η ενότητα επίσης απευθύνεται σε συμβούλους που έχουν εμπειρία στην καθοδήγηση 

εκπαίδευσης και βελτίωσης προσόντων. 

- Το μάθημα απευθύνεται επίσης σε ειδικούς, οι οποίοι εργάζονται σε ιδρύματα συνεχούς 

εκπαίδευσης ή που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ΒΔΓΕ ως 

διαμεσολαβητές στην έναρξη συνεργασιών ή διαχειριστές έργων. 

 

___________________________________________________________ 

Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού και οι ειδικοί στις καταρτίσεις 

θεώρησαν ότι αυτή η συνεδρία ήταν πιο ενδιαφέρουσα διότι σχετίζεται πολύ με 

τις τρέχουσες διαδικασίες της εργασίας τους. Σημειώθηκε ότι οι ΒΔΓΕ 

εφαρμόζεται μερικές φορές σε μεγαλύτερες εταιρείες, ενώ λιγότερο στις ΜΜΕ 

κάτι ανησυχητικό, καθώς το 99% της αγοράς εργασίας είναι στις ΜΜΕ. Πολλοί 

σημείωσαν ότι λόγω της οικονομικής έκρηξης στη Μάλτα δεν υπάρχει πολύς 

χρόνος για τους εργοδότες να υποστηρίξουν τις ΒΔΓΕ στην επιχείρησή τους, 

επειδή θα βρίσκονται σε μια διαρκή αναζήτηση κάλυψης νέων θέσεων εργασίας..  

(Υλοποίηση της κατάρτισης εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ στο MEDE, Υπουργείο Παιδείας και 

Απασχόλησης, Μάλτα, Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 

 

 

5. Ικανότητες που θα αποκτηθούν 

 

Μέσα από αυτήν την ενότηταοι συμμετέχοντες στις κατάριτηση θα είναι σε θέση:  

 

- Να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αναλύσεις αγοράς προκειμένου να είναι σε θέση να 

εντοπίσει πιθανές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ενδιαφερόμενα μέρη. 
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- Να έρθουν σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους φορείς διάδοσης και να 

γνωρίζουμε τη σημασία αυτών των δικτύων / διεπαφών και συνεργασίας. 

- Εφαρμόσουν διαφορετικές στρατηγικές διείσδυσης και να κατανοήσουν τα αντίστοιχα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

- Να κατανόησουν τα διαφορετικά προβλήματα και περιστάσεις των ΜΜΕ ή των μεγάλων 

εταιρειών που μιλάνε κατά της εκπαίδευσης ΒΔΓΕ. 

- Να εντοπίσουν τις ανάγκες κατάρτισης των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για μια 

κατάρτιση ΒΔΓΕ προκειμένου να διευκρινιστεί η αναγκαιότητα της. 

- να εξηγήσουν τους στόχους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της κατάρτισης ΒΔΓΕ 

δυνητικά ενδιαφερόμενους και να τους πείσει για την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα της. 

- Να συγκεκριμενοποιήσουν τις τρέχουσες ανάγκες για επιπλέον κατάρτιση σε επιχειρήσεις 

στο πλαίσιο εποικοδομητικών συζητήσεων με υπεύθυνα άτομα και να παράσχει την 

κατάλληλη, προσαρμοσμένη κατάρτιση ΒΔΓΕ. 

- Να λάβουν υπόψη οι αντίστοιχες συγκεκριμένες προϋποθέσεις και οι ανάγκες μάθησης / 

συνεχούς εκπαίδευσης κατά το σχεδιασμό της κατάρτισης ΒΔΓΕ. 

- Να πραγματοποιούν αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια και στο τέλος των καταρτίσεων  ΒΔΓΕ 

και να γνωρίζουν τη σημασία τους όσον αφορά την ανάγκη για μια διαδικασία συνεχούς 

βελτίωσης. 

___________________________________________________________ 

Η πρακτική είναι απαραίτητη για αυτό το είδος εργασίας. Πρέπει να είσαι καλά 

προετοιμασμένος εκ των προτέρων πριν μπεις στην επιχείρηση. Από αυτή την 

άποψη ορισμένοι επεσήμαναν ότι είναι σημαντικές για να γνωρίζουμε τις αξίες 

που επικρατούν στην επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο η εκπαίδευση μπορεί να 

αντιμετωπίσει σημεία που είναι σημαντικά για την επιχείρηση (αναβάθμιση των 

γνώσεων των εργαζομένων, νέες τεχνολογίες, πρότυπα ποιότητας κ.λπ.).  

(Υλοποίηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, Σλοβενικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (SIAE), Λιουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019). 

___________________________________________________________ 

 

 

6. Ειδικές διδακτικές απαιτήσεις 

 

Η διάρκεια αυτής της ενότητας υπολογίζεται περίπου 6 ώρες. Συνιστάται να επιτευχθεί ισορροπία 

μεταξύ της διδασκαλίας του βασικού περιεχομένου και της ανεξάρτητης εξέτασης / επεξεργασίας 

διαφόρων συγκεκριμένων ερωτήσεων, τα οποία μπορούν να προκήψουν στο πλαίσιο της αυτο-

προβληματισμού ή της ομαδικής εργασίας, των συζητήσεων κ.λπ. 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με τις εμπειρίες 

και την ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία τους και να συνεισφέρουν στις μαθησιακές δραστηριότητες 

της ομάδας. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες θα παρακινηθούν και δεν  

θα αποθαρρύνονται τις δύσκολες συνθήκες που κάποιες φορές θα αντιμετωπίζουν σε μια 

κατάρτιση στις η ΒΔΓΕ και να ασχοληθούν ενεργά με το αντίστοιχο περιεχόμενο αυτής της 

ενότητας - καθώς και με τις ακόλουθες ενότητες - προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία και τις ικανότητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ. 
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Οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν γνώση και εμπειρία για τα βασικά της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Τέτοια βασικά ζητήματα δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της κατάρτισης αυτής . 

Ωστόσο, συνιστάται να ασχοληθείτε με κάποια βασικά θέμτα εάν οι συμμετέχοντες παραπονούνται 

για κενά και δείχνουν ενδιαφέρον. 

___________________________________________________________ 

Οι συμμετέχοντες μετά την κατάρτιση είναι πιο προετοιμασμένοι να 

προσεγγίσουν τις επιχειρήσεις - οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανέφεραν τη 

σημασία της πρόσφατης προσωπικής επαφής και της γρήγορης απάντησης στις 

ανάγκες των εταιρειών, τις δεξιότητες ανοίγματος πόρτας και την πρώτη επαφή 

με τον εργοδότη και τις δεξιότητες επικοινωνίας.. 

(Υλοποίηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, Σλοβενικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (SIAE), Λιουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019). 

___________________________________________________________ 

 

 

7. Δομή περιεχομένου 

 

 

Θέμα 1: Ανάλυση της Αγοράς, Δέκτες μιας κατάρτισης στις ΒΔΓΕ 

Οι συμμετέχοντες θα λάβους γνώση των: 

- Η σημασία και η αναγκαιότητα των αναλύσεων της αγοράς και του τρόπου διεξαγωγής 

τους. 

- Τομείς για τους οποίους οι καταρτίσεις ΒΔΓΕ είναι ιδιαίτερα απαραίτητες ή για τις οποίες 

υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη. 

- Βασικές συνδέσεις, γιατί η κατάρτιση ΒΔΓΕ μπορεί να είναι απαραίτητη σε βιομηχανίες / 

επιχειρήσεις. 

 

Μέθοδος:ΠαρουσίασηκαιΔιάλογος(βλ. Παράρτημα1, βλΕγχειρίδιοΑυτοδιδασκαλίας, Ενότητα 2, 

κεγάλαιο 2.1). 

Διάρκεια: 50 λετπά. Παρουσίαση: 15 λεπτά. Διάλγος: 35 λεπτά. 

 

 

Θέμα 2:Δικτύωση 

ΟΙσυμμετέχοντεςθαεισαχθούνταπαρακάτωθέματα: 

- Σημασία και αναγκαιότητα μιας αποτελεσματικής και εποικοδομητικής δικτύωσης. 

- Ποιοι είναι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι και οι φορείς διάδοσης; 

- Σημασία των τοπικών δικτύων επιχειρήσεων. 

 

Τελικά, οι συμμετέχοντες εκτελούν έναν αυτο-προβληματισμό. Η προτεινόμενη εργασία είναι: 

σκεφθείτε εν συντομία για τις προσωπικές σας επαφές και δίκτυα - ποιος μπορεί να γνωρίζει τους 

αντίστοιχους φορείς και τις σχετικές επιχειρήσεις για να λάβει πληροφορίες σχετικά με 

υπάρχουσες ανάγκες ή εκκρεμείς αναδιαρθρώσεις και ποιος είναι σε θέση να ευαισθητοποιήσει 

τους υπεύθυνους φορείς για μια προσφορά κατάρτισης ΒΔΓΕ, Ποιες δυνατότητες έχετε για να 
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αυξήσετε και να ενισχύσετε περαιτέρω τα δίκτυά σας και να αποκτήσετε πρόσβαση σε δυνητικά 

ενδιαφερόμενα μέρη; 

  

Μέθοδος: Παρουσίαση και Διάλογος (βλ. Παράρτημα1, περιεχόμενο βλ Εγχειρίδιο 

Αυτοδιδασκαλίας, Ενότητα 2, κεγάλαιο 2.2). 

Διάρκεια: 25λετπά. Παρουσίαση: 15 λεπτά. Διάλγος: 10λεπτά. 

 

 

Θέμα3: ΠροέγγισηκαιΠρόσβασηστιςΣχετικέςΕπιχειρήσεις  

Οι συμμετέχοντες αποκτούν πληροφορίες: 

- Σε ποιες βιομηχανίες, κλάδους υπάρχει μεγάλη ανάγκη η ζήτηση για εκπαίδευση ΒΔΓΕ 

- Ποια είναι τα εμπόδια εκ μέρους των επιχειρήσεων στην εφαρμογή μιας κατάρτισηςΒΔΓΕ, 

- Στρατηγικές πρόσβασης. 

 

Μέθοδος:Παρουσίαση, Εργασία σε ομάδεςκαιΔιάλογος(βλ. Παράρτημα2, βλΕ περιεχόμενο 

γχειρίδιοΑυτοδιδασκαλίας, Ενότητα 2, κεγάλαιο 2.3). 

Διάρκεια: 110λετπά. Παρουσίαση: 20 λεπτά. Ομαδική Εργαία ‘τέσσερεις γονίες΄30 λεπτά, 

Παρουσιάσεις των ομάδων και Διάλγος: 60λεπτά. 

 

Θεματική 4: ΕπαφήκαιΣυνεργασίαμεΕνδιαφερόμενες Επιχειρήσεις  

Οισυμμετέχοντεςθαλάβουνβασικήγνώση για  

- Τα ειδικά αποτελέσματα της κατάρτισης ΒΔΓΕ για εταιρείες και υπαλλήλους, ιδίως σε 

σύγκριση με τις κοινές εκπαιδεύσεις/καταρτίσειε (βλ. Επίσης ενότητα 10). 

- Τις ευκαιρίες δημόσιας χρηματοδότησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

- Έρευνα της υπάρχουσας ανάγκης για περαιτέρω εκπαίδευση. 

 

Μέθοδος:Παρουσίαση, Καταιγισμός Ιδεών και Διάλογος (βλ. Παράρτημα3, περιεχόμενο 

βλΕγχειρίδιοΑυτοδιδασκαλίας, Ενότητα 2, κεγάλαιο 2.4). 

Διάρκεια: 60λετπά. Παρουσίαση/Εισαγωγή: 15 Καταιγισμός Ιδεών 20 λεπτά, Διάλγος 25λεπτά. 

 

Θέμα 5: ΣυγκεκριμενοποίησητηςΣχδιαζόμενηςΚατάρτισηςστις ΒΔΓΕκαι Συμβασιοποίηση 

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εμπειρία σε σχέση με: 

- Πώς μπορούν να αναδειχθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες μάθησης / συνεχούς εκπαίδευσης 

στις αντίστοιχες επιχειρήσεις; 

- Με ποια άτομα / υπεύθυνα άτομα της επιχείρησης πρέπει να οργανώνονται 

εποικοδομητικές συζητήσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να συγκεκριμενοποιήσει τις 

ανάγκες όσο το δυνατόν καλύτερα. 

- Ποιες λεπτομέρειες θα συμπεριληφθούν σε μια σχετική σύμβαη πλαίσιο (Παράρτημα 4 και 

Παράρτημα 5). 

 

Μέθοδος: Παρουσίαση, Συζήτηση Διάλογος (βλ Παράρτημα 1, περιεχόμενο βλ Εγχειρίδιο 

Αυτιδιδασκαλίας Ενότητα 2, κεφάλαιο 2.4.4). 

Διάρεκια: 60 λεπτά. 

 

Θέμα 6: Αξιολόγηςημιας κατάρτισης ΒΔΓΕ  

- Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πως και γιατί πρέπει να αξιολογήσουν μια κατάρτιση ΒΔΓΕ 

και κατά τη διάρκεια και στο τέλος. 
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Μέθοδος: Παρουσίαση, Καταιγισμός Ιδεών (βλ. Παράρτημα3, περιεχόμενο βλ Εγχειρίδιο 

Αυτοδιδασκαλίας, Ενότητα2, κεγάλαιο2.4.5). 

Διάρκεια: 30 λεπτά. 

 

 

 

8. Συμβουλές για τους εκπαιδευτές 

 

Όταν σχεδιάζουμε τα επιμέρους στοιχεία της ενότητας ‘η προσέεγιση των επιχειρήσεων’, είναι 

σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ομάδα των συμμετεχόντων θα είναι ετερογενής. Αυτό 

είναι τυπικό στο πεδίο της εκπαίδευσηςενηλίκων. Τα παρακάτω είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών ομάδων: 

- Δραστηριοποιούνται σε πολύ διαφορετικούς τομείς εργασίας (γενική, επαγγελματική, 

επιχειρησιακή περαιτέρω κατάρτιση κ.λπ.). 

- Όταν έχουν ικανότητες που σχετίζονται με το θέμα, αισθάνονται τεχνικά ικανοί για την 

εξειδίκευση κάποιου διδακτικού περιεχομένου. 

- Ασκούν διαφορετικούς ρόλους και λειτουργίες (διδασκαλία, εκπαιδευτική συμβουλευτική, 

προγραμματισμό, συντονισμός και διαχείριση προγραμμάτων, κ.λπ.). 

- Διαφέρουν πολύ σε ότι αφορά την επαγγελματική τους κατάσταση (εργαζόμενοι ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες). 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Τα πιο σημαντικά μέρη αυτής της ενότητας για τους ερωτηθέντες ήταν τα οφέλη 

της επιχείρησης από την προσέγγιση στις ΒΔΓΕ, η καταγραφή των τάσεων της 

αγοράς, ο τρόπος καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών και προτεραιοτήτων 

αλλά και οι οδηγίες για την επιτυχή προσέγγιση της επιχείρησης και των 

εργαζομενων της στον εργασιακό χώρο.. 

(Υλοποίηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, Κέντρο Εργάνη, Ελάδα, Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 
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9. Παραρτήματα 

Παράρτημα 1 

 

Μέθοδος: Διάλογος  

 

Υπόβαθρο 

Στο διάλογο, οι συμμετέχοντες καλούνται να ασχοληθούν μεμονωμένα και ενεργά με ερωτήσεις 

και προβλήματα που προκύπτουν σε μια εκπαίδευση/κατάρτιση και να βρουν απαντήσεις και 

πιθανές λύσεις. Η συζήτηση είναι μια ευκαιρία ενεργούς συμβολής στη μαθησιακή διαδικασία μέσα 

από την ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία και εμπειρία, γεγονός που αυξάνει επίσης τις ρητορικές 

ικανότητες και την αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων. 

 

Σύντομη Περιγραφή 

Η διδακτική συνομιλία είναι μια μορφή παρουσίασης που βασίζεται στη διάλεξη και την ανταλλαγή. 

Ξεκινώντας από δηλώσεις ή ερωτήσεις από τους εκπαιδευτές / εμπειρογνώμονες, οι 

συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν τις δικές τους ιδέες και εμπειρίες. Η 

διαδραστικότητα αποκαλύπτει το ρόλο των συμμετεχόντων ως ενεργών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία διδασκαλίας / μάθησης. Αυτό επιτρέπει να ανοίγονται νέα θέματα και να αρχίζουν οι 

διαδικασίες σκέψης. Οι διδακτικές συνομιλίες δεν έχουν ποτέ χαρακτήρα εξέτασης, αλλά πάντοτε 

προχωρούν στο επίπεδο ενός διαλόγου. 

 

 Διάρκεια: 5 – 35 λεπτά. (Πηγή: Jobwerkstatt Project, ΙνστιτούτοBEST, Βιέννη) 
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Παράρτημα 2 

 

Μέθοδος: ‚τέσσερεις γωνίες‘ 

 

Υπόβαθρο 

Η ανεξάρτητη επιλογή του θέματος προς εργασία συνήθως έχει θετική επίδραση στην ενεργή 

προθυμία των συμμετεχόντων να συνεισφέρουν. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασχοληθούν με 

το αντίστοιχο έργο και να το λύσουν μαζί. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συνεισφέρουν την ήδη 

διαθέσιμη τεχνογνωσία και εμπειρία τους. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώση των 

απόψεων των άλλων συμμετεχόντων. Νέες, περαιτέρω διαδικασίες σκέψης ξεκινούν, η σκέψη σε 

διαφορετικά πλαίσια είναι αναγκασμένη. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν μεταξύ τους και 

συνεργάζονται για την καθορισμένη εργασία. Ένας ομιλητής που ορίζεται από την ομάδα 

παρουσιάζει στη συνέχεια τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας. 

 

ύντομη Περιγραφή 

Σε κάθε γωνία της αίθουσας σεμιναρίων κρέμεται ένα σημάδι, που συμβολίζει έναν κλάδο της 

οικονομίας (τομέας καθαρισμού, κατασκευαστικός τομέας, γαστρονομία, τομέας φροντίδας). Οι 

συμμετέχοντες θα συμμετέχουν σε έναν από τους 4 αυτούς φορείς. Οι ομάδες έχουν την 

αποστολή να διευκρινίσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα παρουσιαστούν 

συνοπτικά: 

 

Εάν έχετε ήδη προγραμματίσει μια πρώτη συνάντηση: Ποιες βασικές πληροφορίες της 

επιχείρησης, των εργαζομένων κ.λπ. είναι σχετικές για να μπορέσετε να προετοιμάσετε μια 

ελκυστική προσφορά και κατάλληλες ασκήσεις βέλτιστης πρακτικής για παρουσίαση; Ποιες 

διερευνητικές ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την αναγνώριση πιθανών 

εκπαιδευτικών αναγκών στην επιχείρηση και για την αποσαφήνιση της σημασίας και της 

ανάγκης μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ, Ποιο συγκεκριμένο (οικονομικό) όφελος θα μπορούσατε να 

παρουσιάσετε στους εκπροσώπους της επιχείρησης; 

 

 Διάρεκεια:Συνολικά, περίπου 1,5 ώρα. 5 λεπτά για το έργο της εξήγησης και αναγνώριση 

της ομάδας, 20-30 λεπτά συζήτησης, 10-15 λεπτά για την παρουσίαση της κάθε ομάδας. 

(Πηγή: Neue Wege Project, Ινστιτούτο BEST, Βιέννη) 
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Παράρτημα 3 

 

Μέθοδος: Καταιγισμός Ιδεών (brainstorming) 

 

Υπόβαθρο 

Ο Καταιγισμός Ιδεών προκαλεί και προωθεί τη γνωστική απόδοση, την ανεξαρτησία και τη 

δημιουργικότητα των συμμετεχόντων και είναι μια καλή εκπαίδευση για σκέψη σε διαφορετικά 

πλαίσια. Αναπτύσσονται διαφορετικές ιδέες, δυνατότητες πρόσβασης και λύσης, οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφορετικών εργασιών, προβλημάτων κ.λπ., οι 

οποίες εξυπηρετούν την επακόλουθη υλοποίηση ή περαιτέρω διαδικασίες σκέψης. 

 

Σύντομη Περιγραφή 

Ο Καταιγισμός Ιδεών (brainstorming) είναι μια άσκηση σύνδεσης με θέματα-κλειδιά. Οι ιδέες 

συλλέγονται, θεωρούνται και ταξινομούνται έτσι ώστε να είναι δυνατόν να προκύψει μια αρχική 

δομή σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα αποτελέσματα χρησιμεύουν ως βασικό σημείο εκκίνησης για 

περαιτέρω δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, θα συζητηθούν και θα συλλεχθούν 

στοιχεία σχετικά με το θέμα «θετικά αποτελέσματα μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ» 

 

 Συνολική Διάρκεια: περίπου 20 λεπτά. (Πηγή: Qualifizierung zum Job Project, Ινστιτούτο 

BEST, Βιέννη) 

 

  



 
 

57 
 

 

Παράρτημα 4 

 

Σύμβαση Πλαίσιο για την Κατάρτιση 

 

Μεταξύ της επιχείρησης ______________________________________________ 

Που εκπροσωπείται από  _________________________________________________ 

 

Καιτονεκπαιδευτικόφορέα__________________________________________ 

Που εκπροσωπείται από  _________________________________________________ 

 

γιαέναναριθμόπερίπου ___ έως ___ εκπαιδευόμενους.  

 

Η προαναφερθείσα επιχείρηση συμβάλλεται με τον προαναφερθένταεκπαιδευτικόφορέαώστε να 

υλοποιήσειμιεκατάρτιση του προαναφερθέντος αριθμού εργαζομένων. 

 

Η κατάρτιση θα λάβε ιχώρα εντός των θέσεων εργασίας.  

Το χρονικό πλαίσιο της κατάρτισης έχει ως εξής: έναρξη __.__.____ λήξη __.__.____.  

Η κατάρτιση θα διαρκέσει κατά μέσο όρο__ ώρες, κατά τις εβδομάδες __ ανά εκπαιδευόμενο. 

Το κόστος ανέρχεταισε ___ Euro ανά εκπαιδευόμενο (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει 

  

  

  

  

 

ΟΙ γενικοί στόχοι της κατάρτισης έχουν ως εξής: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Περαιτέρω συμφωνίες:  

 

 

Πρόσωπο επαφής για τον εκπαιδευτικό φορέα 

Όνομα: ___________________________________________________________ 

Τηλέφωνο.: _____________________ E-Mail: ____________________________ 

 

Πρόσωπο επαφής για την επιχείρηση 

Όνομα: ___________________________________________________________ 

Τηλέφωνο.: _____________________ E-Mail: ____________________________ 

 

Υπογραφή, Σφραγίδα, ημερομηνία, τόπος 

Επιχείρηση:   

 

Εκπαιδευτικός Φορέας: 
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Παράρτημα 5 

 

Προσωπική Σύμβαση Κατάρτισης 

 

Μεταξύ της επιχείρησης ______________________________________________ 

Που εκπροσωπείται από  _________________________________________________ 

 

Καιτονεκπαιδευτικόφορέα__________________________________________ 

Που εκπροσωπείται από  _________________________________________________ 

 

Ο/Η εργαζόμενος/η__________________________________________________ 

Τηλέφωνο____________________________________________________ 

 

 

Βασισμένη στην Σύμβαση Πλαίσιο για την Κατάρτιση που υπογράφηκε στις__.__.____μεταξύ 

των δύο πρώτων μερών που αφορά την υλοποίηση κατάρτισης για τον/την προαναφερόμενο.η 

εργαζόμενο/η στην χρονική περίδο μεταξύ ______________ και  ______________. 

 

Ηκατάρτιση θα διαρκέσει____ ώρες /_____ ημέρες (___ ώρες ανά εβδομάδα και συνολικά ___ 

εβδομάδες).  

Η επιχείρηση ενθαρύνει την συμμετοχή στην κατάρτιση αυτή ώστε να επιτευχθούν οι παρακάτω 

στόχοι: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Περαιτέρω συμφωνίες:  

 

 

 

Πρόσωπο επαφής για τον εκπαιδευτικόφορέα 

Όνομα: ___________________________________________________________ 

Τηλέφωνο.: _____________________ E-Mail: ____________________________ 

 

Πρόσωπο επαφής για την επιχείρηση 

Όνομα: ___________________________________________________________ 

Τηλέφωνο.: _____________________ E-Mail: ____________________________ 

 

Υπογραφή, Σφραγίδα, ημερομηνία, τόπος 

Επιχείρηση:   

 

Εκπαιδευτικός Φορέας: 
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Ενότητα 3| Προσέγγιση των εργαζομένων 

 

1. Εισαγωγή στην ενότητα 

 

Η απόκτηση συνεργασίας και η ενθάρρυνση των εργαζομένων στις εταιρείες είναι το δεύτερο 

σκαλοπάτι παράλληλα με την απόκτηση του ενδιαφέροντος της επιχείρησης και της διοίκησης της 

επιχείρησης για συνεργασία τόσο για νέους όσο και για έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων. Κάθε 

επιχείρηση και οι εργαζόμενοι/ες της είναι μοναδικές, όπου υπάρχουν αυθεντικοί κανόνες, καθώς 

και κρυμμένοι κανόνες και άγραφες διαπροσωπικές συμφωνίες σχετικά με το μοίρασμά της 

εξουσίας και της γνώσης. Όλα αυτά επηρεάζουν αναπόφευκτα την αποτελεσματικότητα της 

προσέγγισης και της παρακίνησης των εργαζομένων να συμμετέχουν στην εκπαίδευση στο 

εργασιακό περιβάλλον. 

Οι ΒΔΓΕ αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για τους/τις εργαζομένους/ες να αποκτήσουν και να 

ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στο εργασιακό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας και οι 

εμπειρίες δείχνουν αναμφισβήτητα ότι πολλοί εργαζόμενοι/ες, ιδίως σε τομείς με μεγάλο αριθμό 

εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση, δεν ενδιαφέρονται πολύ να παρακολουθήσουν εκπαίδευση 

στο εργασιακό περιβάλλον και ακόμη λιγότερο ενδιαφέρονται να μάθουν. Οι επιφυλάξεις τους 

έχουν τις ρίζες τους σε παρελθούσες αρνητικές εμπειρίες από την επίσημη εκπαίδευση από τότε 

που ήταν νέοι. Αυτά είναι τα εμπόδια που πρέπει να αναγνωρίσουν και να ξεπεράσουν οι 

εκπαιδευτικοί προκειμένου να παρακινήσουν τους/τις εργαζόμενους/ες να συμμετάσχουν στην 

εκπαίδευση. Μερικές φορές αυτές οι πτυχές πρέπει να έχουν μια ορατή θέση στο σχεδιασμό του 

προγράμματος. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο/η εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων να γνωρίζει και να αναγνωρίζει ριβώς 

γιατί είναι απαραίτητα τα ακόλουθα: 

- Να αποσαφηνίσει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα στους/τις εργαζομένους/ες  εκ 

των προτέρων, στην αρχή και επίσης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ΒΔΓΕ, έτσι ώστε 

οι εργαζόμενοι/ες να αντιληφθούν την κατάρτισή ΒΔΓΕ ως πιθανή ευκαιρία επέκτασης της 

προσωπικής ικανότητας και όχι ως «καταναγκασμό». 

- Εξετάστε τις συγκεκριμένες (μαθησιακές) ανάγκες των (υπο) ομάδων στόχων κατά τον 

προγραμματισμό και τη διεξαγωγή της κατάρτισης ΒΔΓΕ. 

- Η ικανοποίηση καθώς και η μαθησιακή πρόοδος και τα μαθησιακά αποτελέσματα των 

συμμετεχόντων/ουσών στην ΒΔΓΕ εξετάζονται συνεχώς και η κατάρτιση ΒΔΓΕ 

προσαρμόζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ανάγκες, προκειμένου να είναι σε θέση να 

εγγυηθεί μια στοχοθετημένη περαιτέρω εκπαίδευση για όλους/ες τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες. 

 

___________________________________________________________ 

Το σωστό κίνητρο των εργαζομένων, η απόκτηση της εμπιστοσύνης των 

συμμετεχόντων/ουσών και η προετοιμασία για την αρνητική αντίδραση των 

εργαζομένων βρέθηκαν ως οι πιο σημαντικές αποστολές της Ενότητας 3. Μέσα 
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από τη συζήτηση παρουσιάστηκε μια περίπτωση, όπου υπήρχε ένας 

εκπαιδευόμενος που είχε αποφασίσει να διαφωνεί με τον εκπαιδευτή σε κάθε 

ζήτημα, ο συμμετέχων τον χαρακτήρισε ως ταραξία. Οι συμμετέχοντες εξήγησαν 

8 επίπεδα για το πώς να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο άτομο που είναι σε θέση να 

καταστρέψει το μαθησιακό περιβάλλον για όλους. Τονίστηκε ο κίνδυνος να 

συμπεριληφθεί στην ομάδα εκπαίδευσης ένα άτομο που δεν αποδέχθηκε την 

αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης.   

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για ΒΔΓΕ, ERUDICIO,  

Τσεχία, Νοέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

2. Σκοπός 

 

Σκοπός αυτής της ενότητας μάθησης είναι να παρέχει στους/τις εκπαιδευτές/τριες βασικές 

πληροφορίες σχετικά με το πώς να παρακινούν εκ των προτέρων τους/τις εργαζόμενους/ες για 

την κατάρτισης ΒΔΓΕ και ποια κριτήρια πρέπει να ληφθούν υπόψη για να διατηρήσουν τα κίνητρα 

και το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Παρουσιάζονται: 

- Ποιες προσεγγίσεις και πληροφορίες πρέπει να κοινοποιηθούν πριν από την έναρξη της 

κατάρτισης ΒΔΓΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί προθυμία συμμετοχής μεταξύ των 

εργαζομένων; 

- Ποιες συνθήκες-πλαίσια πρέπει να καθοριστούν από κοινού προκειμένου να σχεδιαστεί 

και να εφαρμοστεί μια στοχευμένη και βιώσιμη κατάρτιση ΒΔΓΕ, 

- Πόσο σημαντική είναι η συνεχής παρακολούθηση της ικανοποίησης καθώς και της 

προόδου της μάθησης και των αποτελεσμάτων μάθησης των συμμετεχόντων στις ΒΔΓΕ 

προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές εγκαίρως; 

 

Από την άλλη πλευρά, ο στόχος της ενότητας μάθησης είναι να ευαισθητοποιήσει τους/τις 

εκπαιδευτές/τριες στις συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων στις ΒΔΓΕ και να τους 

εξοπλίσει με τα απαραίτητα εργαλεία για να παρακινήσουν τους/τις εργαζόμενους/ες να 

συμμετάσχουν στις ΒΔΓΕ και να εξασφαλίσουν μια στοχοθετημένη και βιώσιμη διαδικασία ΒΔΓΕ. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα βιώσουν, 

 

- Ποιες ειδικές ανάγκες μάθησης χρειάζονται διαφορετικές (υπο) ομάδες-στόχοι και πώς 

πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της κατάρτισης ΒΔΓΕ, 

- Σχετικά με τη σπουδαιότητα της μάθησης που ακολουθείται και των ρυθμίσεων μάθησης, 

προσανατολισμένων στις ικανότητες προκειμένου να προωθηθούν και να προκληθούν οι 

συμμετέχοντες/ουσες στις ΒΔΓΕ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην βελτίωση των 

ικανοτήτων τους; 

- Ποια μέτρα είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλιστεί μια ομαλή και βιώσιμη 

διαδικασία περαιτέρω κατάρτισης για όλους τους συμμετέχοντες/ουσες στο ΒΔΓΕ 
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3. Στόχοι 

 

Κύριοι στόχοι στην προσωπική ανάπτυξη 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, στο τέλος αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες 

- Να αισθάνονται ενθαρρυμένοι/ες να παρακινήσουν τους/τις εργαζόμενους/ες να συμμετάσχουν 

στις ΒΔΓΕ και να εφαρμόσουν ενεργά τα απαραίτητα μέτρα για αυτό 

- Να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες προϋποθέσεις και τις (μαθησιακές) 

ανάγκες κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση της κατάρτισης ΒΔΓΕ 

-  Να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εφαρμογή της κατάρτισης ΒΔΓΕ που είναι 

προσανατολισμένη στο στόχο, ικανοποιητική και βιώσιμη για όλους τους συμμετέχοντες/ουσες – 

τους/τις εργαζόμενους/ες και τους εργοδότες/τριες.  

 

Κύριοι στόχοι σε γνώσεις και δεξιότητες 

- Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους/τις εργαζομένους/ες: βασικές πληροφορίες για 

την προγραμματισμένη κατάρτιση ΒΔΓΕ και αποσαφήνιση των αναμενόμενων θετικών 

επιπτώσεων για τους/τις εργαζομένους/ες, καθώς και τις επιλογές εφαρμογής προσαρμοσμένες 

στις αντίστοιχες ανάγκες 

- Γνωριμία και χαιρετισμοί στον χώρο εργασίας: Στοχοθετημένες ερωτήσεις και μέθοδοι για να 

καθοριστούν και να υλοποιηθούν οι τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων - ως 

σημείο εκκίνησης για τον προγραμματισμό της κατάρτισης ΒΔΓΕ. 

- Διεξαγωγή αναλύσεων ομάδων στόχων, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη κατά 

βέλτιστο τρόπο τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες διαφορετικών (υπο) ομάδων-στόχων και 

διαφορετικών τύπων μάθησης κατά τον προγραμματισμό της εφαρμογής της κατάρτισης ΒΔΓΕ. 

- Η σπουδαιότητα των ρυθμίσεων της συνεχιζόμενης μάθηση και της προσανατολισμένης στις 

ικανότητες μάθησης στην κατάρτιση ΒΔΓΕ προκειμένου να παρέχεται στους συμμετέχοντες/ουσες 

η καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην βελτίωση των ικανοτήτων τους και να μπορούν να 

χρησιμοποιούν ενεργά τις διαθέσιμες ικανότητες και συνέργειες. 

- Η σημασία του υψηλού βαθμού προσανατολισμού στην πρακτική και  η χρήση πολυποίκιλων 

μεθόδων στην κατάρτιση ΒΔΓΕ. 

- Μέθοδοι ελέγχου της μαθησιακής επιτυχίας και έρευνας της ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων/ουσών στην κατάρτιση ΒΔΓΕ. 

- Ο ρόλος του/της εκπαιδευτή/τριας ως διαμεσολαβητή/τριας μεταξύ εργοδότη/τριας και 

εργαζομένου/ης – εκπαιδευόμενου/ης καθώς και των υποκείμενων καθηκόντων. 

 Η σημασία της βιωσιμότητας της κατάρτισης ΒΔΓΕ: αυτό που επακολουθεί να είναι απαραίτητο,  

ουσιαστικό και πώς μπορούν οι συμμετέχοντες/ουσες να παρακινηθούν να επεκτείνουν τις 

γνώσεις τους από μόνοι/ες τους πέρα από την κατάρτιση ΒΔΓΕ 
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4.  Ομάδες Στόχος 

 

- Αυτή η ενότητααπευθύνεται σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων που επιθυμούν 

να αναλάβουν μια αρμοδιότητα στην ΒΔΓΕ ως επιχειρησιακό σχέδιο και στη διαδικασία 

ΒΔΓΕ. Αυτά είναι 

- - Εκπαιδευτές/τριες, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι μαθημάτων, δηλαδή όσοι διδάσκουν άμεσα. 

- - Η ενότητα μαθημάτων απευθύνεται επίσης σε συμβούλους με εμπειρία στην εκπαίδευση 

και στην καθοδήγηση σχετικά με τα προσόντα. 

- - Η ενότητα μαθημάτων απευθύνεται επίσης σε ειδικούς που εργάζονται σε ιδρύματα διά 

βίου μάθησης ή που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του ΒΔΓΕ ως 

μεσολαβητές πρόσβασης ‘ανοιχτήρια πόρτας’ (dooropeners) ή διαχειριστές έργου. 

 

5. Ικανότητες που θα αποκτηθούν 

 

Μετάαπόαυτήντηνενότητατουσεμιναρίουοισυμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: 

- Προετοιμάσουν και διεξαγάγουν ενημερωτικές εκδηλώσεων ΒΔΓΕ - μαζί με τα υπεύθυνα 

άτομα της επιχείρησης - ώστε οι εργαζόμενοι/ες να έχουν μια συγκεκριμένη ιδέα για την 

κατάρτιση του ΒΔΓΕ και να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους και η προθυμία συμμετοχής τους. 

- Χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ερωτήσεις και μεθόδους για να καθορίσουν τις τρέχουσες 

ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων. 

- Εκπονούν ανάλυση της ομάδας-στόχου προκειμένου να είναι δυνατή η καλύτερη 

προσαρμογή της προγραμματισμένης κατάρτισης του ΒΔΓΕ στις συγκεκριμένες (υπο) 

ομάδες-στόχους. 

- Σχεδιάζουν την κατάρτιση ΒΔΓΕ με τέτοιο τρόπο, ώστε η συνεχιζόμενη μάθηση, οι 

ρυθμίσεις μάθησης και η μάθηση με γνώμονα τα προσόντα, να εστιάζεται σε αυτά που 

προωθούν την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη διαθέσιμων γνώσεων και ικανοτήτων καθώς 

και τη χρήση συνεργιών. 

- Σχεδιάζουν και διεξαγάγουν την κατάρτιση ΒΔΓΕ όσο το δυνατόν πιο προσανατολισμένη 

στην πρακτική και τη χρήση ποικιλίας μεθόδων μάθησης και εργασίας, ώστε οι 

συμμετέχοντες/ουσες να μπορούν να επιτύχουν γρήγορα την επιτυχία της μάθησης. 

- Παρακολουθούν συνεχώς την ικανοποίηση των συμμετεχόντων/ουσών καθώς και την 

πρόοδο και τα αποτελέσματα της μάθησης και είναι σε θέση να αντιδρούν γρήγορα σε 

τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν. 

- Μεσολαβούν μεταξύ των ανησυχιών των εργοδοτών/τριών και των εργαζομένων / 

εκπαιδευόμενων - όσον αφορά την κατάρτιση ΒΔΓΕ - προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ικανοποίηση όλων των συμμετεχόντων/ουσών. 
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- Δίνουν προσοχή στα βιώσιμα αποτελέσματα της κατάρτισης ΒΔΓΕ,  συζητούν τις 

κατάλληλες δυνατότητες επακόλουθης παρακολούθησης με όλους τους 

συμμετέχοντες/ουσες και παρακινούν τους συμμετέχοντες/ουσες να συνεχίσουν να 

μαθαίνουν πέρα από την κατάρτιση ΒΔΓΕ. 

 
 

 

6. Ειδικές διδακτικές απαιτήσεις 

 

Το εύρος αυτής της ενότητας μαθημάτων είναι περίπου 8 ώρες. Συνιστάται να υπάρχει ισορροπία 

μεταξύ της διδασκαλίας του βασικού περιεχομένου και της ανεξάρτητης εξέτασης / επεξεργασίας 

διαφόρων συγκεκριμένων ερωτημάτων, τα οποία μπορούν να διασφαλιστούν στο πλαίσιο του 

αυτο-προβληματισμού ή της ομαδικής εργασίας, των συζητήσεων κ.λπ. Πρέπει να δίνεται 

στους/τις συμμετέχοντες/ουσες ευκαιρία να προβληματιστούν  πάνω στις δικές τους εμπειρίες και 

τεχνογνωσία και να τις συμβάλλουν στις μαθησιακές δραστηριότητες της ομάδας. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εξέταση των ειδικών απαιτήσεων και των 

(μαθησιακών) αναγκών των εργαζομένων που ανήκουν σε διαφορετικές (υπο-) ομάδες έχει 

αποφασιστική σημασία για να μπορούν να υλοποιήσουν στοχευμένες προτάσεις μάθησης για τους 

συμμετέχοντες/ουσες στις ΒΔΓΕ. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει επίσης να 

ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη να παρακολουθούν συνεχώς την ικανοποίηση των 

συμμετεχόντων, καθώς και την πρόοδο της μάθησης και τα μαθησιακά αποτελέσματά τους κατά 

τη διάρκεια της κατάρτισης ΒΔΓΕ, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές 

εγκαίρως. Έχει αποφασιστική σημασία οι συμμετέχοντες/ουσες να γνωρίζουν ότι οι ανάγκες των 

εργαζομένων και η ικανοποίηση όλων των συμμετεχόντων με την κατάρτιση ΒΔΓΕ πρέπει πάντα 

να είναι το επίκεντρο. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να έχουν γνώση και εμπειρία σχετικά με τα βασικά στοιχεία 

της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτά τα βασικά στοιχεία δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της 

ενότητας μάθησης. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να επιστήσουμε την προσοχή στις αντίστοιχες 

προτάσεις εάν οι συμμετέχοντες/ουσες παραπονεθούν για κενά και παρουσιάσουν ενδιαφέρον για 

βασικά σεμινάρια σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση ενηλίκων. 

 

___________________________________________________________ 

Η προσέγγιση των εργαζομένων  απαιτεί ακόμη δουλειά για τους περισσότερους 

Σλοβένους συμμετέχοντες και δεν αισθάνονται αυτοπεποίθηση να προσεγγίσουν 

τους/τις εργαζομένους/ες. 

.(ΥλοποίησητηςκατάρτισηςτωνεκπαιδευτώνγιατηΒΔΓΕ · 

ΣλοβενικόΙνστιτούτογιατηνΕκπαίδευσηΕνηλίκων (SIAE), Λιουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 2019) 

 

Στηνενότητααυτήτοπιοοημαντικόστοιχείοείναιηκρίσητωνσυμμετεχόντωντόσο 

γιατοντρόποπροσέγγισηςτωνεργαζομένωνμεχαμηλάπροσόντα, της καταγραφής 

των αναγκών τους και των κινήτρων τους για συμμετοχή στην κατάρτιση, όσο 
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και των τεχνικών για την προσέγγισή τους. 

Συγχρόνωςτοπιοδύσκολοστοιχείοείναιηκινητοποίησητουςγια να συμμετέχουν σε 

μια κατάρτιση. 

(Υλοποίησηεκπαίδευσηςεκπαιδευτώνστις ΒΔΓΕ,  

Κέντρο Εργάνη, Ελλάδα, Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 

 

7. Δομή Περιεχομένου 

 

Θέμα 1: Πρόσβαση στους εργαζομένους, Έναρξη  

Οι συμμετέχοντες θα βιώσουν: 

- Πώς θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις πληροφόρησης για τους/τις 

εργαζόμενους/ες μαζί με τα  αρμόδια πρόσωπα και ποιες πληροφορίες βρίσκονται στο 

επίκεντρο. 

- Η προβολή των αναμενόμενων θετικών επιπτώσεων για τους εργαζομένους και πώς πρέπει 

να κοινοποιηθούν είναι κεντρικής σημασίας. 

- Το περιεχόμενο και οι προϋποθέσεις πλαισίου πρέπει να προσαρμόζονται στις ειδικές 

ανάγκες των εργαζομένων. 

Στο τέλος της ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες απαντούν στις ακόλουθες ερωτήσεις κατά τη 

διάρκεια ενός σύντομου αυτο-προβληματισμού: Τοποθετήστε τον εαυτό σας στην κατάσταση 

ενός/μίας εργαζόμενου/ης: Ποιο σχέδιο, οργανωτικό πλαίσιο και μεθόδους κατάρτισης θα 

προτιμούσατε; Γιατί; 

Ποια οφέλη θα ήταν τα πιο σημαντικά και πιο πειστικά; Γιατί; 

Θα ήσαστε πρόθυμοι να παρακολουθήσετε μια εκπαίδευση στο χώρο εργασίας εκτός των ωρών 

εργασίας; Γιατί (όχι); 

Μέθοδος: Εισγωγή, ‘ΓαϊτανάκιΙδεών’ (βλ. Παράρτημα 1, περιεχόμενα βλέπε εγχειρίδιο 

αυτοδιδασκαλίας, ενότητα 3, Κεφ. 3.1.1). 

Διάρκεια: 60-70 λεπτά. Εισαγωγή: 20 λεπτά. 'Γαϊτανάκι Ιδεών 10 -15 λεπτά 

Επακόλουθη συνάντηση/περαιτέρω παρουσίαση: 20 λεπτά. Αυτοστοχασμός: 10-15 λεπτά. 

 

Θέμα 2: Συνάντηση και χειρετισμός στην εργασία  

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρουσιαστούν στα ακόλουθα θέματα: 

- Στοχοθετημένες ερωτήσεις για τον προσδιορισμό των σημερινών εκπαιδευτικών αναγκών των 

εργαζομένων. 

- Παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν και σημασία της θετικής πρόσβασης. 

- Μέθοδοι προσδιορισμού των αναγκών κατάρτισης. 

Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να απευθύνουν  συγκεκριμένες ερωτήσεις σε ζευγάρια 

(tandem): Τοποθετήστε τον εαυτό σας στην κατάσταση των εργαζομένων με τις ενδεχόμενες 
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επικρατούσες αμφιβολίες και αρνητικές στάσεις τους σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση: Ποια 

προσέγγιση ή περαιτέρω πληροφορίες θα θέλατε για να είστε απόλυτα πεπεισμένοι να 

συμμετάσχετε στην προγραμματισμένη κατάρτιση ΒΔΓΕ, 

Ποιες παρεμβάσεις θα μπορούσατε να θέσετε για να διαλύσετε τυχόν μελλοντικές ανησυχίες και 

να κινητοποιήσετε την προθυμία συμμετοχής και μάθησης μεταξύ των εργαζομένων; 

Μέθοδος: Παρουσίαση, brainstorming (βλ.Παράρτημα 2), ζευγάρια - tandem (βλ.Παράρτημα 3), 

περιεχόμενο βλ. Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας, Ενότητα 3, κεφάλαιο 3.2.1. 

Διάρκεια: 90 λεπτά. Εισαγωγή: 20 λεπτά.Brainstorming: 20 λεπτά. Εισαγωγή: 20 λεπτά 

Tandem: 15 λεπτά. Επακόλουθη συνάντση/περαιτέρω παρουσίαση: 15 λεπτά. 

 

Θέμα 3: Προσέγγιση των εργαζομένων στην Κατάρτιση ΒΔΓΕ- Ανάλυση ομάδων στόχων 

Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα 

- Ανάλυση ομάδων στόχων: συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες. 

- Υπο- ομάδες στόχοι και παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

- Τύποι μάθησης και ειδικές ανάγκες μάθησης. 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο World Café, οι συμμετέχοντες/ουσες ασχολούνται με τα ακόλουθα 

ερωτήματα: Πώς επηρεάζει το γεγονός της πιθανώς ετερογενούς ομάδας στόχου την εκπαίδευση; 

Με ποιο τρόπο θα μπορούσε η κατάρτιση να αλλάξει στην περίπτωση των εκπαιδευομένων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο; Πώς θα μπορούσε ένας/μια εκπαιδευτής/τρια να αντιδράσει, αν 

παρατηρεί ότι ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει αρνητική στάση απέναντι στη μάθηση λόγω κακών 

σχολικών εμπειριών; 

 

Μέθοδος: Input, dialogue (see Παράρτημα 4), ‘World Café’ Μέθοδος (see Παράρτημα 5). 

Contents see Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας, Ενότητα 3, CH 3.2.1). 

Διάρκεια: 110 λεπτά. Παρουσίαση/διάλογος : 20 λεπτά.‘World Café’: 30 λεπτά. Subsequent 

presentations of the groups/discussion: 60 λεπτά. 

 

Θέμα 4: Προσέγγιση των εργαζομένων στην Κατάρτιση ΒΔΓΕ- Παρακολούθηση της 

μάθησης και μάθηση προσανατολισμένη στις ικανότητες 

Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στα παρακάτω θέματα: 

- Η σημασία της ανατροφοδότησης στην μάθηση στις ΒΔΓΕ. 

- Μάθηση στοχευμευμένη στις ικανότητες. 

- Η σημασία χρήσης υπαρχόντων ικανοτήτων, γνώσεων και συνέργιες με την ομάδα 

εκπαιεδυομένων. 

 

Μέθοδος: Παρουσίαση/διάλογος (βλ Παράρτημα 4, περιεχόμενο βλΕγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας, 

Ενότητα 2, κεφάλαιο 3.2.2 and 3.2.3). 

Διάρκεια: 30 λεπτά. εισαγωγή/διάλογος: 30 λεπτά. 

 

Θέμα 5: Προσέγγιση των εργαζομένων στην Κατάρτιση ΒΔΓΕ-  Προσανατολισμός στην 

πρακτική και συλλογή μεθόδων 

Οι συμμετέχοντες/ουσες βιώνουν: 
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- Γιατί ο προσανατολισμός στην πρακτική είναι σημαντικός για την κατάρτιση ΒΔΓΕ και πώς μπορεί 

να εφαρμοστεί. 

- Γιατί πρέπει να προωθηθεί και να προκληθεί η ενεργητική μάθηση στην κατάρτιση ΒΔΓΕ. 

- Ποιες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατάρτιση ΒΔΓΕ για να υποστηρίξουν τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες στην βελτίωση των ικανοτήτων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης  καταιγισμού ιδεών: 

Ποιες διαφορετικές μέθοδοι κατάρτισης / εκμάθησης γνωρίζετε; Ποιες θα συνιστούσατε στην 

παρούσα ομάδα-στόχο και στο πλαίσιο της κατάρτισης ΒΔΓΕ στην εργασία; Γιατί; 

Μέθοδος:Παρουσίαση/διάλογος (βλ.Παράρτημα 4), brainstorming (see Παράρτημα 2), contents 

see Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας, Ενότητα 3, CH 3.2.4 and 3.2.5). 

Διάρκεια: 60 λεπτά. Παρουσίαση/διάλογος : 30 λεπτά. Brainstorming: 30 λεπτά. 

 

Θέμα 6: Προσέγγιση των εργαζομένων στην Κατάρτιση ΒΔΓΕ - αξιολόγηση 

ικανοποίησης και μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα θέματα: 

- Σημασία των συνεχών ερευνών ικανοποίησης συμμετεχόντων και μεθόδων διεξαγωγής ερευνών 

ικανοποίησης. 

- Στοχοθετημένες μέθοδοι παρακολούθησης της επιτυχίας μάθησης. 

- Χρήση και εφαρμογή του ημερολογίου μάθησης για την τεκμηρίωση και τη συνεχή 

αυτοαξιολόγηση (βλ. Επίσης Κεφ. 10 παράδειγμα ημερολογίου μάθησης). 

Σε μια διαδικασία αυτο-ανάκλασης, οι συμμετέχοντες/ουσες ασχολούνται με τα ακόλουθα 

ερωτήματα: Σκέψη για την ομάδα-στόχο και το πλαίσιο μάθησης που βασίζεται στην εργασία: 

Γιατί είναι σημαντικό η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της μάθησης; Ποιες μεθόδους (δεν) θα 

προτείνετε για να ελέγξετε το μάθημα; Γιατί (όχι); 

Μέθοδος: Παρουσίαση/διάλογος  (βλ.Παράρτημα 4), αυτό-στοχασμός, περιεχόμεν βλ.Εγχειρίδιο 

Αυτοδιδασκαλίας, Ενότητα 3, κεφάλαιο 3.2.6 and 3.2.7). 

Διάρκεια: 60 λεπτά. Παρουσίαση/διάλογος : 30 λεπτά. Αυτο-στοχασμός: 10 λεπτά. Επακόλουθη 

παρουσίαση/διάλογος: 20 λεπτά. 

 

 

Θέμα 7: Ο εκπαιδευτής ωςδιασύνδεση μεταξύ εργοδότη/τρια και εκπαιδευόμενου/ης- 

εργαζόμενου 

Οι συμμετέχοντες/ουσες βιώνουν: 

- Τη θέση διαμεσολάβησης που καταλαμβάνουν ως εκπαιδευτές/τριες μεταξύ των ανησυχιών των 

εργοδοτών και των εργαζομένων / εκπαιδευομένων. 

- Πώς μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ικανοποίησης όλων των εμπλεκόμενων 

ανθρώπων. 
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- Ποιος είναι ο ρόλος του «προσώπου επαφής της επιχείρησης» σε προγράμματα κατάρτισης στο 

Ινστιτούτο BEST της Βιέννης (παράδειγμα καλής πρακτικής). 

Μέθοδος: Παρουσίαση/διάλογος  (βλ.Παράρτημα 4), περιεχόμενοβλ.Εγχειρίδιο 

Αυτοδιδασκαλίας, Ενότητα 3, κεφάλαιο 3.2.8). 

Διάρκεια: 30 λεπτά. Παρουσίαση/διάλογος : 30 λεπτά. 

 

Θέμα 8: Βιωσιμότητα, παρακολούθηση και ενδυνάμωση 

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα: 

- Σημασία της βιωσιμότητας στην κατάρτιση ΒΔΓΕ. 

- 'Η φροντίδα μετά ' στα προγράμματα κατάρτισης στο Ινστιτούτο BEST της Βιέννης (παράδειγμα 

καλής πρακτικής). 

- Ενδυνάμωση για την περαιτέρω απόκτηση γνώσεων καθώς και για την αύξηση της ετοιμότητας 

για περαιτέρω κατάρτιση πέρα από την κατάρτιση ΒΔΓΕ. 

Μέθοδος:Παρουσίαση/διάλογος  (βλΠαράρτημα 4), περιεχόμενοβλ. Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας, 

Ενότητα 3, κεφάλαιο 3.2.9 and 3.2.10). 

Διάρκεια: 30 λεπτά. Παρουσίαση/διάλογος : 30 λεπτά.  

 

 

8. Συμβουλές για τους εκπαιδευτές 

 

Κατά τον σχεδιασμό των σημείων  εστίασης της ενότητας "Προσέγγιση των Εργαζομένων στην 

Κατάρτιση ΒΔΓΕ", είναι σημαντικό οι συντονιστές να λάβουν υπόψη ότι οι συμμετέχοντες/ουσες 

στο σεμινάριο είναι πολύ ετερογενείς. Είναι τυπικό αυτό, για τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

ότι χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Δραστηριοποιούνται σε πολύ διαφορετικούς τομείς εργασίας (γενική, επαγγελματική, 

επιχειρησιακή εκπαίδευση κ.λπ.). 

- Αν και φέρνουν δεξιότητες που σχετίζονται με διαφορετικά θέματα, είναι ή γενικά 

αισθάνονται τεχνικά ικανοί/ές για τη διδασκαλία ορισμένου περιεχομένων. 

- Ασκούν διαφορετικούς ρόλους και λειτουργίες (διδασκαλία, εκπαιδευτική συμβουλευτική, 

σχεδιασμός προγραμμάτων, διαχείριση κλπ.). 

- Διαφέρουν πολύ στο επαγγελματικό καθεστώς (εργαζόμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες). 

Η ενότητα "Προσέγγιση των Εργαζομένων στην Κατάρτιση ΒΔΓΕ" αφορά την τεχνογνωσία της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και έναν αριθμό ειδικών και λιγότερο κοινών 

προσανατολισμών του εκπαιδευτικού έργου. Η τεχνογνωσία αυτή περιλαμβάνει, για παράδειγμα, 

τις κατευθυντήριες αρχές της δράσης στην εκπαιδευτική εργασία με τους ενήλικες (βλ. Ενότητα 

5 στο εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας), την ανεξάρτητη ανάπτυξη του περιεχομένου μάθησης (αυτο-

οργάνωση της μάθησης) και την παρακολούθηση της επιτυχίας των αποτελεσμάτων διδασκαλίας 

/ μάθησης (αξιολόγηση μαθημάτων). 
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9. Παραρτήματα 

Παράρτημα 1 

 

ΜέθοδοςΓαϊτανάκι Ιδεών - Carousel of ideas 

 

Υπόβαθρο  

Η μέθοδος “γαϊτανάκι των ιδεών” «Carousel of ideas» αναγκάζει τους μεμονωμένους 

συμμετέχοντες/ουσες να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα ή το ερώτημα / πρόβλημα, καθώς 

και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες ιδέες και προσεγγίσεις για λύσεις. Ταυτόχρονα, αυτά 

συμπληρώνονται και επεκτείνονται με περαιτέρω ιδέες, απόψεις και λύσεις προσέγγισης άλλων 

συμμετεχόντων, με τα οποία δημιουργείται μια πολύτιμη ομάδα συνέργιας και μυεί 

μεμονωμένους/ες συμμετέχοντες/ουσες σε μια «οπτική πέρα από τη  μύτη του/της καθενός/μιας» 

 

Σύντομη Περιγραφή 

Μια ερώτηση ή πρόβλημα σχετικά με το θέμα ή μια ώθηση γράφεται σε ένα φύλλο χαρτιού. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, η ώθηση / ερώτηση είναι: «Οι εργαζόμενοι/ες θα επωφεληθούν από 

την κατάρτιση ΒΔΓΕ στην επιχείρηση τους, επειδή ...» Ο/Η πρώτος/η συμμετέχων γράφει την 

ιδέα του/της στο φύλλο και το δίνει στον/στην επόμενο/η συμμετέχοντα, ο/η οποίος/α προσθέτει 

την ιδέα του/της και ούτω καθεξής . Οι συλλεγόμενες ιδέες εξετάζονται και δομούνται, 

συζητούνται στην ολομέλεια και χρησιμοποιούνται για περαιτέρω συζήτηση ή διάρθρωση των 

περαιτέρω βημάτων / εργασιών. 

 

 Διάρκεια: 5 – 10 λεπτά, (Πηγή: Neue Wege Project, BEST Institut in Vienna). 
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Παράρτημα 2 

 

Μέθοδος: Καταιγισμός Ιδεών(brainstorming) 

 

Υπόβαθρο 

Ο Καταιγισμός Ιδεών προκαλεί και προωθεί τη γνωστική απόδοση, την ανεξαρτησία και τη 

δημιουργικότητα των συμμετεχόντων και είναι μια καλή εκπαίδευση για σκέψη σε διαφορετικά 

πλαίσια. Αναπτύσσονται διαφορετικές ιδέες, δυνατότητες πρόσβασης και λύσης, οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφορετικών εργασιών, προβλημάτων κ.λπ., οι 

οποίες εξυπηρετούν την επακόλουθη υλοποίηση ή περαιτέρω διαδικασίες σκέψης. 

 

Σύντομη Περιγραφή 

Ο Καταιγισμός Ιδεών (brainstorming) είναι μια άσκηση σύνδεσης με θέματα-κλειδιά. Οι ιδέες 

συλλέγονται, θεωρούνται και ταξινομούνται έτσι ώστε να είναι δυνατόν να προκύψει μια αρχική 

δομή σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα αποτελέσματα χρησιμεύουν ως βασικό σημείο εκκίνησης για 

περαιτέρω δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, θα συζητηθούν και θα συλλεχθούν 

στοιχεία σχετικά με το θέμα «θετικά αποτελέσματα μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ» 

 

 ΣυνολικήΔιάρκεια: περίπου 20 λεπτά. (Πηγή: Qualifizierung zum Job Project, 

ΙνστιτούτοBEST, Βιέννη) 

  



 
 

70 
 

 

Παράρτημα 3 

 

Μέθοδος: Σε ζυγάρια - Tandem 

 

Υπόβαθρο  

 

Η μέθοδος “Σε ζευγάρια-Tandem” είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος μάθησης / εργασίας 

που χαρακτηρίζεται κυρίως από εντατική (εργασία) και εποικοδομητική ανταλλαγή κυρίαρχων 

εμπειριών, ικανοτήτων και εκτιμήσεων. Οι προσωπικές προοπτικές και οι πιθανές λύσεις για 

διάφορα καθήκοντα / προβλήματα συμπληρώνονται και επεκτείνονται από εκείνες ενός "άλλου" 

προσώπου. Δημιουργούνται νέες οπτικές γωνίες και προοπτικές από τις οποίες μπορούν να 

επωφεληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της  μεθόδου “σε ζευγάρια ή-tandem”, οι συμμετέχοντες/ουσες 

προκαλούνται επίσης να θέσουν κατά μέρος τις απόψεις τους (προσωρινά) και να προβούν σε 

περισσότερους συμβιβασμούς (π.χ. σε περίπτωση διαφωνίας με πολύ αντίθετες απόψεις) 

προκειμένου να μπορέσουν να επιτελέσουν κοινά καθήκοντα μαζί. Ειδικά σε ετερογενείς ομάδες 

όπου οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν διαφορετικές (προηγούμενες) εμπειρίες, η μέθοδος “σε 

ζευγάρια -tandem” είναι μια πολύτιμη παραλλαγή για τη χρήση και την προώθηση της 

"διαφορετικότητας".. 

 

Σύντομη Περιγραφή 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "Σε ζευγάρια -tandem", δύο ομάδες εργάζονται σε μια καθορισμένη 

εργασία. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες και ικανότητες μαθαίνουν και 

συνεργάζονται μεταξύ τους. Ο/Η καθένας/μια είναι εκπαιδευτής/τρια και εκπαιδευόμενος/η 

ταυτόχρονα. Η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα από την εμφάνιση διαφορών και τη διασύνδεση 

προοπτικών. Τα ζευγάρια μπορούν να σχηματιστούν σε διαφορετικούς αστερισμούς: μια γυναίκα 

- ένας άνδρας, ένας/μία νέος/α – ένας/μία ηλικιωμένος/η, ένας/μία ντόπιος/α – ένας/μία 

μετανάστης/τρια, κτλ. Τα εποικοδομητικά διδάγματα απαιτούν αμοιβαία αναγνώριση και 

εμπιστοσύνη. Μόνο εάν οι δύο πλευρές γίνουν δεκτές ως «ικανές» μπορεί να αναπτυχθεί 

συμμετρική επικοινωνία. 

 

 Διάρκεια: περίπου  10-20 λεπτά, (Πηγή: Neue Wege Project, BEST Institut in Vienna). 
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Παράρτημα 4 

 

Μέθοδος: Διάλογος  

 

Υπόβαθρο 

Στο διάλογο, οι συμμετέχοντες καλούνται να ασχοληθούν μεμονωμένα και ενεργά με ερωτήσεις 

και προβλήματα που προκύπτουν σε μια εκπαίδευση/κατάρτιση και να βρουν απαντήσεις και 

πιθανές λύσεις. Η συζήτηση είναι μια ευκαιρία ενεργούς συμβολής στη μαθησιακή διαδικασία μέσα 

από την ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία και εμπειρία, γεγονός που αυξάνει επίσης τις ρητορικές 

ικανότητες και την αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων. 

 

Σύντομη Περιγραφή 

Η διδακτική συνομιλία είναι μια μορφή παρουσίασης που βασίζεται στη διάλεξη και την ανταλλαγή. 

Ξεκινώντας από δηλώσεις ή ερωτήσεις από τους εκπαιδευτές / εμπειρογνώμονες, οι 

συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν τις δικές τους ιδέες και εμπειρίες. Η 

διαδραστικότητα αποκαλύπτει το ρόλο των συμμετεχόντων ως ενεργών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία διδασκαλίας / μάθησης. Αυτό επιτρέπει να ανοίγονται νέα θέματα και να αρχίζουν οι 

διαδικασίες σκέψης. Οι διδακτικές συνομιλίες δεν έχουν ποτέ χαρακτήρα εξέτασης, αλλά πάντοτε 

προχωρούν στο επίπεδο ενός διαλόγου. 

 

 Διάρκεια: 5 – 35 λεπτά. (Πηγή: Jobwerkstatt Project, ΙνστιτούτοBEST, Βιέννη) 
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Παράρτημα 5 

 

Μέθοδος: World Café 

 

Υπόβαθρο  

Αυτή η μέθοδος είναι επίσης κατάλληλη για πολύ μεγάλες ομάδες. Οι συμμετέχοντες/ουσες 

αναπτύσσουν τις δικές τους απόψεις, ανταλλάσσουν διαφορετικές οπτικές και συνεισφέρουν τις 

δικές τους ιδέες και απόψεις.  Με την γραφή, δεν χάνονται στοιχεία, η συλλογική γνώση γίνεται 

γρήγορα ορατή και απτή. 

 

Σύντομη Περιγραφή 

Στο δωμάτιο υπάρχουν τραπέζια με τραπεζομάντιλα στα οποία μπορεί να γράψει κανείς, η μεγάλη 

ομάδα χωρίζεται σε μικρές ομάδες. Οι συμμετέχοντες/ουσες συγκεντρώνονται γύρω από τα 

επιμέρους τραπέζια, καθένα από τα οποία έχει μια ερώτηση. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας 

υπάρχουν τρεις πίνακες στους οποίους θα συζητηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις: 

Τραπέζι 1: Πώς επηρεάζει μια πιθανώς ετερογενής ομάδα στόχος την κατάρτιση; 

Τραπέζι 2: Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αλλάξει η εκπαίδευση σε περίπτωση εκπαιδευόμενων 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο; 

Τραπέζι 3: Πώς μπορεί να αντιδράσει ένας/μια εκπαιδευτής/τρια, εάν παρατηρήσει ότι ο/η 

εκπαιδευόμενος/η έχει αρνητική στάση απέναντι στη μάθηση λόγω κακών σχολικών εμπειριών; 

Τα αποτελέσματα σημειώνονται στο τραπέζι. Ενα άτομο ορίζεται ως «οικοδεσπότης/δέσποινα» του 

τραπεζιού από την ομάδα. Μετά από λίγο χρόνο τα μέλη της ομάδας αλλάζουν τραπέζια, ο/η 

«οικοδεσπότης/δέσποινα» παραμένει στο τραπέζι και παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην 

ερχόμενη ομάδα. Ζητείται τώρα από τη νέα ομάδα να συνδέσει το νέο περιεχόμενο στο τραπέζι 

με το περιεχόμενο που συζητήθηκε προηγουμένως, και πάλι τα αποτελέσματα να σημειώνονται 

έως ότου όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν συμμετάσχει σε όλα τα τραπέζια. Τέλος, ο/η, 

«οικοδεσπότης/οικοδέσποινα» παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην Ολομέλεια. 

 

 Συνολικήδιάρκεια: περίπου  45 – 60 λεπτά, (Πηγή: Qualifizierung zum Job Project, 

ΙνστιτοθτοBEST Institut Βιέννη). 
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Παράρτημα 6 

 

Παράδειγμα ημερολογίου μάθησης 

Ημερομηνία: __.__.____ 

Ημερολόγιο μάθησης 

 Τι έμαθα σήμερα; 

 Ποιο περιεχόμενο μπορώ να εφαρμόσω στην (καθημερινή) εργασία μου; 

 Αυτό ήταν εύκολο: 

 Αυτό ήταν δύσκολο: 

 Τι πρέπει να βελτιώσω; 

 Είμαι ικανοποιημένος/η με τον εαυτό μου, γιατί… 

 Σημειώσεις  
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Ενότητα 4 | Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

στις ΒΔΓΕ 

1. Εισαγωγή στην Ενότητα 

 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων αγωνιούν για το ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την 

ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού προγράμματος κατάρτισης, το οποίο θα αντιμετωπίζει ρεαλιστικά 

όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες της επιχείρησης. Αυτή η ενότητα προσπαθεί να 

αποφορτίσει αυτές τις ανησυχίες με τη συστηματική εξήγηση των κατάλληλων βημάτων. 

Ωστόσο, οι προτάσεις είναι μόνο προτάσεις, οι οποίες βοηθούν τον εκπαιδευτή ενηλίκων να 

προετοιμάσει ένα λεπτομερές σχέδιο. Αυτό το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 

προσαρμογές στις συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Από την 

ποιότητα και την ακρίβεια αυτού του σχεδίου εξαρτάται η τελική ικανοποίηση όχι μόνο των 

εργαζομένων αλλά και της επιχείρησης. 

 

___________________________________________________________ 

Οι συμμετέχοντες ήταν πολύ ικανοποιημένοι με την διδακτική μεθοδολογία του 

οδηγού εκμάθησης. Μερικοί συμμετέχοντες αισθάνονταν επιβεβαιωμένοι και 

ενθαρρυνμένοι μέσα από τη συζήτηση, όπου με βάση τις δικές τους ικανότητες 

διδασκαλίας ενός αυθεντικού υλικού. 

  (Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για το ΒΔΓΕ, 

bbb, Ντόρτμουντ, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

 

 

2. Σκοπός 

 

Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει στους εκπαιδευτές  εργαλεία για το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ΒΔΓΕ. Η ενότητα αυτή 

παρουσιάζει πώς μπορούν να εντοπιστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες 

κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων στην εργασία και πώς μπορούν να προγραμματιστεί  ένα  

επιχειρησιακό  πρόγραμμα κατάρτισης με στόχο την  ανάπτυξη ικανοτήτων και δεκιοτήτων 

με γνώμωνα τις  τις προσδιορισμένες ανάγκες. Θα παρουσιαστούν: 

 

- Ποια είναι τα βήματα ενός σχεδίου κατάρτισης. 

- Τι απαιτείται στην προετοιμασία και το σχεδιασμό μιας εκπαίδευσης ΒΔΓΕ. 
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- Ποια είναι τα στοιχεία που προσδορίζουν μιας επιτυχημένης πορείας κατάρτισης. 

- Ποια είναι τα πιθανά εμπόδια σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ΒΔΓΕ. 

- Ποιες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές είναι οι πιο αποτελεσματικές. 

 

3. Στόχοι 

 

Βασικοί στόχοι σην προσωπική ανάπτυξη: 

Στο τέλος της ενότητας αυτής οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί: 

 

- Να δουν την κατάρτιση στις ΒΔΓΕ σας ένα νέο συναρπαστικό πεδίο εργασίας 

- Να  διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάσουν επαγγελματικά 

προγράμματα κατάρτισης του ΒΔΓΕ. 

- Να είναι έτοιμοι να λάβουν πιστοποίηση σχετικά με το  προγραμματισμένο αντικείμανο  

κατάρτισης του ΒΔΓΕ. 

 

Βασικοί στόχοι στις γνώσεις και τις δεξιότητες 

Στο τέλος της ενότητας αυτής οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:  

- Να αναλύουν  τις ανάγκες κατάρτισης των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση στο χώρο εργασίας 

και  να χρησιμοποιούν  τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών για να αναπτύξουν  τις 

ικανότητες που απαιτούνται στους χώρους εργασίας. 

- Να προσιορίζουν τους μαθησιακούς στόχους, το περιεχόμενο της κατάρτισης, την εστίαση 

και τον τρόπο μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων 

και σύμφωνα πάντα  με τις ανάγκες των εργοδοτών. 

- Να ορίζουν αποτελεσματικούς στόχους μάθησης που θα πρέπει να είναι σαφείς, 

παρατηρήσιμοι και μετρήσιμοι. 

- Να διαχωρίζουν τη διαφορά μεταξύ της ικανότητας εκπαιδευομένων  και της επίτευξης 

ενός στόχου μάθησης 

- Θα είναι ικανοί για τον προσδιορισμό και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

- Να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και 

την ομάδα στόχου των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης. 

- Να σχεδιάζουν τις κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης.  

- Να κατανοούν  τα  κύρια εμπόδια  που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες  με χαμηλή 

ειδίκευση και να τα λαμβάνουν υπόψιν τους κατά τη φάση του σχεδιασμού του 

επιχειρισιακού προγράμματος κατάρτισης 

 

4.  Ομάδες Στόχος 

 

Η ομάδα-στόχος είναι εκπαιδευτές ενηλίκων που εμπλέκονται ή επιθυμούν να συμμετάσχουν 

σε ακπαιδεύσεις εργαζομένων  στις βασικές επαγγελματικές δεξιότητες ως : 

- Συντονιστές κατάρτισης. 
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- Εκπαιδευτές εκπαιδευτών που επιθυμούν να εισέλθουν στο πιο εξειδικευμένο πεδίο της 

κατάρτισης ΒΔΓΕ. 

- Σύμβουλοι που παρέχουν επαγγελματική καθοδήγηση. 

- Εμπειρογνώμονες που εργάζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διαδικασία των ΒΔΓΕ. 

 

5. Ικανότητες που θα αποκτηθούν 
 

Μετά από αυτήν την ενότητα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ικανοί για : 

 

- Κατανόηση των αρχών του σχεδιασμού ενός  επιχειρησιακού προγράμματος κατάρτισης 

για βασική εκπαίδευση βασισμένη στην εργασία. 

- Χρήση των  εργαλείων ανάλυσης αναγκών. 

- Προσδιορισμό των στόχων  και των  ικανοτήτων  κατάρτισης. 

- Σχεδιασμό  όλων  των  φάσεων  ενός σχεδίου εκπαίδευσης: 

- Την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου κατάρτισης.e: 

 

1 Ανάλυση των αναγκών της κατάρτισης  

2 Προδιορισμός  των στόχων της εκπαίδευσης 

3 Ανάπτυξή του περιεχομένου της εκπαίδευσης 

4 Επιλογή των μεθόδων εκπαίδευσης 

5 Αξιολόγηση του σχεδίου εκπαίδευσης   

6 Training needs’ analysis  

 

6. Ειδικές διδακτικές απαιτήσεις 

 

Αυτή η ενότητα πρέπει να διαρκέσει περίπου 6 ώρες. 

- Οι επιλεγμένες διδακτικές μέθοδοι βασίζονται στη δήλωση ότι η εκπαίδευση ενηλίκων 

βασίζεται στην βιωματική μάθηση . Πρέπει να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να 

προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις  και να συμμετέχουν 

ενεργά στις μαθησιακές δραστηριότητες της ομάδας. 

- Οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν γνώση και εμπειρία σχετικά με τα βασικά στοιχεία 

του σχεδίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι έμπειροι εκπαιδευτές ίσως έχουν ήδη εξοικειωθεί 

με ορισμένες διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα. Ταυτόχρονα, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να υποκινούνται  και να μην αποθαρρύνονται για την κατάρτιση 

τους  από τις δύσκολες συνθήκες μερικές φορές της  υλοποίησης μιας κατάρτισης  ΒΔΓΕ 

και να ασχολούνται ενεργά με τα αντίστοιχα περιεχόμενα αυτής προκειμένου να 
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αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητες σύμφωνα με τον  

προγραμματισμό της κατάρτισης ΒΔΓΕ. 

- Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι ευέλικτοι όσον 

αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την επιλογή σεναρίων και παραδειγμάτων. 

 

 

7. Δομή Περιεχομένου 

 

Θέμα Διάρκεια Μέθοδος 

Σχεδιασμός προγράμματος 

κατάρτισης για βιωματική μάθηση 

60 λεπτά Παρουσίαση, Καταιγισμός 

Ιδεών (Brainstorming)  

Ανάλυση αναγκών 90  λεπτά Παρουσίαση, 

Μελέτη περίπτωσης, 

εργασία σε ομάδες 

Προσδιορισμός των στόχων της 

κατάρτισης   

90 λεπτά Συζήτηση , ασκήσεις  

γραπτού λόγου στις 

βασικές δεξιοτήτες στην 

εργασία και τους 

στόχους,  

Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

περιοχομένου  της εκαιδευτικής 

μεθόδου 

60 λεπτά Παρουσίαση, 

Μελέτη περίπτωσης, 

εργασία σε ομάδες 

Δημιουργία ευκαιριών βιωματικής 

μάθησης για άτομα με χαμηλή 

εξειδίκευση 

60  λεπτά  Παρουσίαση, Καταιγισμός 

Ιδεών (Brainstorming), 

Συζήτηση 

Total  6 hours  

 

Θέμα 1:  Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης για βιωματική μάθηση  

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βασικές γνώσεις σχετικά με: 

 

- Τα βήματα του σχεδίου κατάρτισης. 

- Τα στοιχεία του σχεδιασμού εκπαίδευσης ενηλίκων. 

- Τι είναι ιδιαίτερο στην προετοιμασία και το σχεδιασμό μιας κατάρτισης ΒΔΓΕ, 

- Τις  αρχές του σχεδιασμού ενός μαθήματος κατάρτισης βασισμένου στην βιωματική  μάθηση. 

 

Διάρκεια: 60 λεπτά Input: 15 λεπτά Brainstorming: 30 λεπτά. 

Μέθοδος: Ο εκπαιδευτής ορίζει το θέμα (στοιχεία  του σχεδίου κατάρτισης ενηλίκων) και ζητάει 

από  κάθε συμμετέχοντα να γράψει μια λίστα με στοιχεία. Καλείτε τον πρώτο συμμετέχοντα να 

διαβάσει τη λίστα του και μετά να μεταβιβάσει τη λίστα στο επόμενο άτομο. Καλείτε  τον επόμενο 

συμμετέχοντα να προσθέσει οποιοδήποτε στοιχείο κ.λπ. μέχρι να ολοκληρωθεί η λίστα 

(ενεργοποίηση του καταιγισμού ιδεών).  Βλ. Παράρτημα 1.  

Διάλογος - Συμπέρασμα: 15 λεπτά. 
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Θέμα 2: Ανάλυση αναγκών  

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βασικές γνώσεις σχετικά με: 

 

- Τα τρία επίπεδα ανάλυσης των αναγκών κατάρτισης: την  οργανωτική αξιολόγηση, την  

επαγγελματική αξιολόγηση και την ατομική αξιολόγηση. 

- Πώς να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών για να αναπτύξετε τις 

ικανότητες που απαιτούνται στους χώρους εργασίας. 

- Τα βασικά προφίλ δεξιοτήτων εργασίας που περιγράφουν πώς η ανάγνωση, η γραφή, η 

αριθμητική, οι προφορικές και ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν μέρος των καθηκόντων εργασίας 

σε διάφορα επαγγέλματα. Τα προφίλ δείχνουν τις συγκεκριμένες βασικές δεξιότητες 

- Τα εργαλεία που αναλύουν τα κύρια χαρακτηριστικά και τις μαθησιακές ικανότητες των 

εργαζομένων / συμμετεχόντων. 

 

Διάρκεια: 60 λεπτά. Είαγωγή: 15 λεπτά. Μελέτες περιπτώσεων - ομαδική εργασία: 60 λεπτά. 

Μέθοδος: Ο εκπαιδευτής πρέπει να διαιρέσει τους συμμετέχοντες σε ομάδες 4-5 ατόμων και να 

ζητήσει από κάθε ομάδα να διαβάσει την μελέτη περίπτωσης  (παράρτημα 2). Μετά την ανάγνωση 

της μελέτης περιπτώσεων, κάθε ομάδα θα γράψει το βασικό προφίλ δεξιοτήτων για ένα επάγγελμα 

της επιλογής τους. Ο συντονιστής κάθε ομάδας θα παρουσιάσει το βασικό προφίλ των δεξιοτήτων 

εργασίας. Ανατροφοδότηση - Συμπέρασμα: 15 λεπτά. 

 

Θέμα 3: Προσδιορισμός των στόχων της κατάρτισης   

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βασικές γνώσεις σχετικά με:: 

- Η διαφορά μεταξύ μιας ικανότητας και ενός στόχου μάθησης. 

- Οι τρεις τομείς των μαθησιακών στόχων. 

- Πώς να χρησιμοποιήσετε την ταξινόμηση του Bloom. 

- Πώς να γράψει μια ικανότητα. 

- Πώς να γράψει μαθησιακούς στόχους. 

Διάρκεια: Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να παρουσιάσει το θέμα ζητώντας από τους συμμετέχοντες 

να γνωρίζουν ποιοι είναι οι στόχοι και οι ικανότητες, γιατί είναι σημαντικοί και ποια είναι η διαφορά 

τους. Ο εκπαιδευτής θα γράφει τις απαντήσεις  των συμμετοχόντων σε ένα flip chart . 

Συμπέρασμα: 5 λεπτά. Ασκήσεις - ομαδική εργασία (30 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα να βρει 3 ρήματα που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για τη γραφή στόχων (γνώση, στάση ή δεξιότητες). Μετά από συζήτηση θα 

εντοπίσουν τις λέξεις που λειτουργούν καλά με τη γνώση, τη στάση ή τις δεξιότητες. Ομαδική 

εργασία (30 λεπτά).  

Ο εκπαιδευτής πρέπει να χωρίσει τους συμμετέχοντες σε ομάδες 3-4 ατόμων και να ζητήσει από 

κάθε ομάδα να γράψει 4 στόχους για ένα εκπαιδευτικό θέμα της επιλογής τους. Ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να διαβάσουν τους στόχους τους και να κάνου τα σχόλια τους. 
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Θέμα 4: Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιοχομένου  της εκαιδευτικής μεθόδου 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βασικές γνώσεις σχετικά με: 

- Τα βήματα ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

- Το σχήμα των τριών φάσεων για τις μαθησιακές ενότητες 

- Πώς να επιλέγουν  τις κατάλληλες μεθόδους κατάρτισης σύμφωνα με τους στόχους 

κατάρτισης και τον τύπο των δεξιοτήτων που εξοικειώνονται. 

 

Διάρκεια: 60 λεπτά. Εισαγωγή: 10 λεπτά. Ομαδική εργασία: 40 λεπτά.. 

Μέθοδος: Ο εκπαιδευτής πρέπει να χωρίσει τους συμμετέχοντες σε ομάδες 4-5 ατόμων και να 

ζητήσει από κάθε ομάδα να αναπτύξει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ενός θέματος ΒΔΓΕ της 

επιλογής τους και να επιλέξει τις κατάλληλες μεθόδους κατάρτισης. Ο συντονιστής κάθε ομάδας 

θα παρουσιάσει το βασικό προφίλ των δεξιοτήτων εργασίας. Ανατροφοδότηση - Συμπέρασμα: 10 

λεπτά. 

 

Θέμα 5: Δημιουργία ευκαιριών βιωματικής μάθησης για άτομα με χαμηλή εξειδίκευση 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βασικές γνώσεις σχετικά με: 

 

- Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και τα εμπόδια μάθησης των ατόμων με 

χαμηλή ειδίκευση. 

- Τα στοιχεία  μιας επιτυχημένης μαθησιακής εμπειρίας. 

 

Διάρκεια: 60 λεπτά. Παρουσίαση: 10 λεπτά. Brainstorming: 20 λεπτά. Συζήτηση 30 λεπτά 

Μέθοδος: Ο εκπαιδευτής ζητά από κάθε συμμετέχοντα να συντάξει μια λίστα με εμπόδια  μάθησης 

για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης. Θα γράψει τις απαντήσεις σε ένα χαρτοπίνακα καθώς θα 

απαντούν . Συζήτηση: 20 λεπτά. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εισαγάγει τους τρόπους 

αντιμετώπισης των μαθησιακών εμποδίων ζητώντας από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τη 

γνώμη και την εμπειρία τους σχετικά με το θέμα. Θα γράψει τις απαντήσεις σε ένα χαρτοπίνακα 

καθώς θα απαντούν. Διάλογος - Συμπέρασμα: 10 λεπτά. 

 

8. Συμβουλές για τους εκπαιδευτές 

 

Ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη διαδικασία σχεδιασμού των 

προγραμμάτων κατάρτισης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ωστόσο, αναμένεται ότι κάποιοι δεν θα 

έχουν επαρκείς γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες σχετικά με το σχεδιασμό των προγραμμάτων 

κατάρτισης ειδικά για την κατάρτιση δεξιοτήτων με βάση την εργασία στα εργασιακά 

περιβάλλοντα. Συνιστάται οι διαμεσολαβητές/συντονιστές/εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν 

οποιεσδήποτε εμπειρίες μπορεί να έχουν οι συμμετέχοντες στο σχεδιασμό των μαθησιακών 

προγραμμάτων για ενήλικες. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν 

σχετικά με τις δικές τους εμπειρίες και την υπάρχουσα τεχνογνωσία και να συνεισφέρουν στις 

μαθησιακές δραστηριότητες της ομάδας. 

Οι συντονιστές μπορούν να βασίσουν τις μαθησιακές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τα βασικά 

προφίλ δεξιοτήτων εργασίας (βλ. Παράδειγμα 2 αυτής της Ενότητας) που περιγράφουν πώς η 

ανάγνωση, η γραφή, η αριθμητική, οι προφορικές και ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν μέρος των 
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εργασιών σε διάφορα επαγγέλματα. Τα προφίλ βασίζονται στις ικανότητες- στόχους και μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της μάθησης. 

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να αποθαρρύνονται από τις δύσκολες συνθήκες που 

μπορεί να επικρατούν σε μια κατάρτιση ΒΔΓΕ. Πρέπει να παρακινηθούν να ασχοληθούν ενεργά 

με τα αντίστοιχα περιεχόμενα αυτής της Ενότητας, προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία και ικανότητες για τον προγραμματισμό της κατάρτισης ΒΔΓΕ. Οι 

εκπαιδευτές/συντονιστές δεν πρέπει να αποφεύγουν κανένα από τα θέματα που σχετίζονται με 

την ανάλυση των αναγκών, το χαρακτηριστικό των εργαζόμενων με χαμηλά προσόντα ως 

εκπαιδευόμενων, συγκεκριμένων εμπειριών στην πραγματοποίηση ρνός προγράμματος 

κατάρτισης σε εργασιακά περιβάλλοντα κ.λπ.. Πιο συγκεκριμένα θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: 

- πώς να αντιμετωπίζετε ενήλικες συμμετέχοντες που δεν έχουν συνηθίσει να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, που έχουν αρνητικές μαθησιακές εμπειρίες, που δυσκολεύονται να 

μάθουν ή που έχουν ανεπαρκή (γραπτή) γλωσσική γνώση, χρειάζονται ειδικές μεθόδους και 

στρατηγικές προσεγγίσεις για επιτυχημένες μαθησιακές διαδικασίες … Κατά το σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

- πώς να λάβετε υπόψη ότι οι ενήλικες αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση σε εργασιακά 

περιβάλλοντα, λόγω πολλών παραγόντων. Ένας εκπαιδευτής πρέπει να τους έχει κατά νου όταν 

σχεδιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ένας σημαντικός παράγοντας φαίνεται να είναι η 

προσωπική κατάσταση που επηρεάζει αρνητικά τη μαθησιακή διαδικασία, όπως π.χ. αυξημένο 

άγχος ή  κόπωση από τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι 

αρκετά ευέλικτο ώστε να δίνει χρόνο και χώρο σε όλους τους συμμετέχοντες. 

- να κατανοήσετε το γεγονός ότι απασχολούμενοι με χαμηλή μόρφωση που δεν είναι 

συνηθισμένοι στη μάθηση, συνήθως χρειάζονται μια σαφή και διαφανή διαδικασία, εργαλεία που 

να ανταποκρίνονται στην ανεπαρκή (γραπτή) γλωσσική γνώση, παρακινητικές και ενθαρρυντικές 

μαθησιακές εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 

ευαισθητοποιήσουν τους συμμετέχοντες για αυτά τα θέματα και να τους ενθαρρύνουν να 

αναζητήσουν λύσεις στη διαδικασία σχεδιασμού. 

- Πώς να χρησιμοποιήσετε πραγματικές καταστάσεις μάθησης για να σχεδιάσετε το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα πιο αποτελεσματικά; Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι διαδικασίες ομαδικής εργασίας 

(συμφωνία μάθησης, ομαδικές ασκήσεις) που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός κλίματος 

εμπιστοσύνης και προωθούν την ενεργό συμμετοχή. 

___________________________________________________________ 

Το θέμα του προσανατολισμού των συμμετεχόντων συζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες με τρόπο προσανατολισμένο στην πρακτική, χρησιμοποιώντας το 

παράδειγμα των συγκρούσεων μεταξύ των συμμετεχόντων (συμμετέχοντες 

μεταξύ τους, συμμετέχοντες με εκπαιδευτές, εκπαιδευτές με συμμετέχοντες). 

Αυτή η προσέγγιση του οδηγού εκμάθησης αξιολογήθηκε πολύ θετικά. Από τη 

σκοπιά των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή, αυτό ήταν ένα τυπικό θέμα που 

απαιτεί τη μορφή σεμιναρίου και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πρακτικά 

διαβάζοντας ένα εγχειρίδιο αυτομάθησης. 

 (Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ; 

bbb, Ντόρτμουντ, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2019)  
 

Το βασικό ερώτημα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης ήταν αν οι 

συμμετέχοντες πίστευαν ότι θα ήταν σε θέση να αναπτύξουν ένα επιχειρησιακό 
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πρόγραμμα κατάρτισης για βασική εκπαίδευση βασισμένη στην εργασία μετά την 

ολοκλήρωση της Ενότητας 4. 

Τα αποτελέσματα ήταν θετικά καθώς λίγο περισσότεροι από τους μισούς 

ερωτηθέντες απάντησαν θετικά και ένα μεγάλο ποσοστό (40%) απάντησε ότι 

μπορούσαν, αλλά μόνο εν μέρει. Ένα σημαντικό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι 

κανείς δεν απάντησε αρνητικά. Η Ενότητα 4 αξιολογήθηκε από τους 

συμμετέχοντες ως πολύ σημαντική (βαθμολογία αξιολόγησης 4,9 / 5). 

Όσον αφορά τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της Ενότητας, αυτά ήταν η 

συλλογή πληροφοριών και ο καθορισμός στόχων, η κατάρτιση ενός 

επαγγελματικού προφίλ και ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών θεμάτων μέσω 

της ανάλυσης προφίλ των εργαζομένων και των αναγκών της εταιρείας. Όσον 

αφορά τα πιο δύσκολα μέρη αυτής της Ενότητας, οι ερωτηθέντες δήλωσαν τη 

διαχείριση των επιλεγμένων μαθημάτων κατάρτισης. 

 (Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ,  

Κέντρο Εργάνη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Ιανουάριος 2020) 

 

11 από 12 συμμετέχοντες τους ένιωσαν έτοιμοι για την ανάπτυξη 

εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ΒΔΓΕ μετά την ολοκλήρωση της 

Ενότητας 4.  

 
(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ; 

ERUDICIO, Τσεχία, Νοέμβριος 2019)  
 

 

 

 Τα πιο σημαντικά ζητήματα της Ενότητας εντοπίστηκαν ως εξής: 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις επιλογές. 

 Διατηρήστε διαρκώς τα κίνητρα των εκπαιδευομένων. 

 Επιλέγοντας τις βέλτιστες ρυθμίσεις για τη μορφή του 

προγράμματος σπουδών. 

 Δημιουργήστε την εμπιστοσύνη των εργαζομένων. 

 Επιλογή τόπου και χρόνου για προπόνηση. 

 Η σωστή επιλογή των Μέθοδος? 

 Διατηρήστε μια γραμμή προπόνησης για μια διαφοροποιημένη 

ομάδα. 

 Ρυθμίστε λειτουργικά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης 

σύμφωνα με τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων.  
 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ; 

ERUDICIO, Τσεχία, Νοέμβριος 2019)  
___________________________________________________________  
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9. Παραρτήματα 

 

Παράρτημα 1 

 

Στοιχεία ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων  

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.  

- 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). 
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 - 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 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 
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Παράρτημα 2 

 

Παράδειγμα Βασικών Δεξιοτήτων σε ένα Περίγραμμα Εργασίας, Νορβηγία 

 

Βοηθοί Βρεφονηπιακών Σταθμών 
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Πηγή: https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/#ob=9957,9920&ToolsandreΠηγήs5. 

 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/#ob=9957,9920&Toolsandresources5
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Παράρτημα 3 

 

Λίστα ελέγχου / Ανάπτυξη 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);  

 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);  
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 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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Παράρτημα 4 

 

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) 

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)  

 (see: www.eoppep.gr) 
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Παράρτημα 5 

 

Κατάρτιση Εργαζομένων σε Γυναικείο Αγροτικό Συνεταιρισμό 

Αυτή η καλή πρακτική 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 

εργαλεία-ερευνητικές 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. 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 
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Παράρτημα 6 

 

On the job training στο εργαστήριο 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».. 

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. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών με μικρά παιδιά, 

τους παρέχουμε ένα φιλικό προς τα παιδιά χώρο. 

Workplace: Naomi’s Sewing Workshop, Ptolemaion 29a, Thessaloniki 

https://www.facebook.com/NAOMIPROJEKT1/ 

https://www.facebook.com/NAOMIPROJEKT1/
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Ενότητα 5 | Υλοποίηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ 

1. Εισαγωγή στην Ενότητα 

 

Στις προηγούμενες Ενότητες, ο/η εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων ετοιμάζεται με διάφορους τρόπους 

για την πραγματική εφαρμογή της κατάρτισης ΒΔΓΕ στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό είναι το 

σημείο όπου όλες οι δεξιότητες και οι γνώσεις συσσωρεύονται για να εκτελέσουν το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ανεξάρτητα στην πράξη. Σύμφωνα με εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων που 

παρακολούθησαν τις καταρτίσεις ΒΔΓΕ, αυτό δεν είναι αδύνατο ακόμη και για λιγότερο 

έμπειρους/-ες εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν ακόμη 

δύο προϋποθέσεις, η ενδελεχής μελέτη του εγχειριδίου αυτοδιδασκαλίας και οι προηγούμενοι 

μικροί πειραματισμοί στην πράξη.  

Η Ενότητα έχει δύο σημαντικούς στόχους. Το πιο σημαντικό είναι να παρακινήσει τους/τις 

εκπαιδευτές/-τριες να εφαρμόσουν την κατάρτιση στο εργασιακό περιβάλλον ανεξάρτητα. Εάν 

ακολουθήσουν τη σύσταση της ενότητας, μπορούν να εκπαιδευτούν συστηματικά για να 

πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένη πρακτική εφαρμογή της κατάρτισης ΒΔΓΕ που θα είναι 

προσαρμοσμένη στο ειδικό εργασιακό περιβάλλον, στις ανάγκες των εργαζομένων και της 

επιχείρησης. Νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες από προηγούμενες ενότητες θα τους 

επιτρέψουν να επιλέξουν το περιεχόμενο, το οποίο θα παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες με τον 

πιο κατάλληλο τρόπο.   

Ο δεύτερος πιο σημαντικός στόχος είναι αυτός που οι εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων μπαίνουν στη 

διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης και της επαγγελματικής ανάπτυξης. Αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε ολόκληρη την ενότητα στη μάθηση μέσω 

πειραματισμού και ενίσχυσης της επαγγελματικής ταυτότητας, καθώς και στην αναγνώριση και 

εμβάθυνση στα ειδικά χαρακτηριστικά της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των ενηλίκων 

εκπαιδευτικών.  

 

___________________________________________________________ 

Όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/-ουσες συμφώνησαν ότι μέσω των σωστών 

πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και της αναγνώρισης των 

αναγκών των εκπαιδευομένων, οι ΒΔΓΕ μπορούν να λειτουργήσουν όπως 

περιγράφεται από το έργο Profi-Train. Οι συμμετέχοντες/-ουσες ανέφεραν ότι ο 

σχεδιασμός ενός Οδηγού και οι ερωτήσεις αξιολόγησης σίγουρα θα είναι χρήσιμα 

εργαλεία για τον/την εκπαιδευτή/-τρια. Οι περισσότεροι/-ες από τους/τις 

συμμετέχοντες/-ουσες σημείωσαν ότι οι ΒΔΓΕ σε μία σύγχρονη μορφή 

οριζόντιας ικανότητας που απαιτείται από εκείνους/-ες που δυσκολεύονται με τις 

βασικές τους δεξιότητες.  

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

MEDE, Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης, Μάλτα, Ιανουάριος 2020) 

 

Όσον αφορά τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της θεματικής ενότητας, αυτές 

ήταν οι τεχνικές και τα εργαλεία που πρέπει να εφαρμοστούν σε ένα τέτοιο 
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πρόγραμμα καθώς και στη συνολική οργάνωση του προγράμματος. Σε αυτήν 

την ενότητα, οι συμμετέχοντες δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία. 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ,  

Κέντρο Εργάνη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 

2. Σκοπός 

 

Ο στόχος είναι να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων με δεξιότητες, διδακτικές διαδικασίες και γνώσεις σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον 

για μια ανεξάρτητη υλοποίηση της κατάρτισης. Σε αυτήν την ενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν 

για τους παράγοντες επιτυχίας στη διαδικασία υλοποίησης της κατάρτισης ΒΔΓΕ και θα 

αποκτήσουν την ικανότητα να παρέχουν μεταφορά μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν 

να σχεδιάσουν ένα μοναδικό, προσωποποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης, προσαρμοσμένο για μια 

συγκεκριμένη ομάδα μαθητών. Έτσι θα καταφέρουν να σχηματίσουν μια εφικτή προσωπική 

πορεία υλοποίησης για μια συγκεκριμένη ομάδα. Ένας επιπλέον στόχος είναι η περαιτέρω 

ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών 

και άλλων εκπαιδευτικών ενηλίκων. 

 

3. Στόχοι 

 

Βασικοί στόχοι στις γνώσεις και τις δεξιότητες 

Στόχοι για την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες 

για την επιτυχή υλοποίηση της κατάρτισης ΒΔΓΕ μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι 

συμμετέχοντες θα: 

- είναι σε θέση να προετοιμάσουν ένα εξατομικευμένο μάθημα και να το εξατομικεύσουν (για 

παράδειγμα, βλ. παράρτημα 2: Ατομικό πρόγραμμα μάθησης).  

- αποκτήσουν δεξιότητες συγχώνευσης νέων γνώσεων με τις ανάγκες ενός δεδομένου χώρου 

εργασίας. 

- αποκτήσουν ειδικές διδακτικές γνώσεις για την εργασία στην εκμάθηση ενηλίκων και το 

περιβάλλον εργασίας τους. 

- μάθουν πώς να εξασφαλίσουν τη μεταφορά μάθησης (για παράδειγμα, βλ. παράρτημα 3: 

Πώς να ασφαλίσετε τη μεταφορά μάθησης και ενότητα 5.3. Στο εγχειρίδιο Αυτο-μελέτης). 

- μάθουν πώς να αποκτήσουν την απαραίτητη υποστήριξη του δικού τους οργανισμού. 

- εξοικειωθούν με τις τεχνικές καταγραφής και αξιολόγησης των επιτευγμάτων των 

συμμετεχόντων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα επιτεύγματά τους και τις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας τους. 

- εφαρμόσουν κατάλληλα διαφορετικές διδακτικές διαδικασίες και εργαλεία, τα οποία θα 

προσαρμόσουν στο εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον. 

 

Βασικοί στόχοι στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη: 

- Οι στόχοι της Ενότητας σχετικά με την προσωπική ανάπτυξη και την εδραίωση της 

επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτών: 

- Μέσω του λεπτού πειραματισμού, οι εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων θα ευαισθητοποιήσουν 

σχετικά με τη σημασία της μάθησης ως έναν από τους κύριους παράγοντες για την 
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επαγγελματική ανάπτυξη (για παράδειγμα, βλ. Παράρτημα 4: Οδηγίες για έναν λεπτό 

πειραματισμό στην πράξη).  

- Η επαγγελματική τους ταυτότητα θα ενισχυθεί λόγω νέων γνώσεων και εμπειριών. 

- Θα κατανοήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τον ρόλο τους, τη θέση τους και τον δικό τους 

εκπαιδευτικό οργανισμό (το εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή της 

κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων). 

- Οι εκπαιδευτές θα εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις και εμπειρίες τους για να διαμορφώσουν το 

αρχικό τους σχέδιο επαγγελματικής δράσης, το οποίο θα είναι επίσης εφικτό στο δεδομένο 

πλαίσιο.   

 

 

4. Ομάδες-Στόχος 

 

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα προορίζεται πρωτίστως για πιο έμπειρους/-ες εκπαιδευτές/-τριες, οι 

οποίοι/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατάρτιση ΒΔΓΕ και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα σε εργασιακά περιβάλλοντα. 

 

Η δεύτερη πιθανή ομάδα-στόχος μπορεί επίσης να είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων που 

επιθυμούν να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητες αυτού του τομέα. Σε αυτήν την περίπτωση, 

είναι απαραίτητη η εξήγηση και η αποσαφήνιση ορισμένων βασικών όρων (π.χ. μεταφορά 

μάθησης, ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών κ.λπ.). 

 

Μια άλλη πιθανή ομάδα-στόχος είναι επίσης οι επαγγελματίες από άλλους τομείς που επιθυμούν 

να εκπαιδευτούν ώστε να καταστούν ικανοί για την πραγματοποίηση κατάρτισης ΒΔΓΕ σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε 

συγκεκριμένα στοιχεία εκπαίδευσης ενηλίκων για την πραγματοποίηση του μαθήματος, το οποίο 

περιγράφεται λεπτομερέστερα στην πέμπτη ενότητα του εγχειριδίου για ανεξάρτητη μάθηση.  

 

5. Ικανότητες που θα αποκτηθούν 

 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες στην κατάρτιση, εάν η ενότητα πραγματοποιηθεί ως αυτόνομο μέρος, 

θα αποκτήσουν τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Συγκεκριμένα θα:  

- αναγνωρίσουν και θα κατανοήσουν τις προκλήσεις και θα τους δημιουργηθούν 

ερωτήσεις κατά την προετοιμασία της κατάρτισης ΒΔΓΕ. 

- είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να εκτελέσουν και να αξιολογήσουν 

αυτόνομα την κατάρτιση (για παράδειγμα, βλέπε παράρτημα 1: Προετοιμασία της 

υλοποίησης της κατάρτισης ΒΔΓΕ). 

- είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων και να 

εξατομικεύσουν τη διαδικασία κατάρτισης σύμφωνα με αυτές τις ανάγκες, παρέχοντας 

έτσι εξατομικευμένη εκπαίδευση. 

- μπορούν να ανιχνεύσουν τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας, κι έτσι να γνωρίζουν 

πώς να επιλέξουν τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις που είναι οι πιο κατάλληλες για 

τους συμμετέχοντες. 
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- είναι εκπαιδευμένοι ώστε να παρέχουν και να επιτρέπουν τη μεταφορά μάθησης νέων 

γνώσεων στο εργασιακό περιβάλλον, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι εξοπλισμένοι/-

ες με την επιλογή δεξιοτήτων και διδακτικών προσεγγίσεων που απαιτούνται για αυτό. 

- γνωρίζουν τις κατάλληλες προσεγγίσεις για την τεκμηρίωση των μαθησιακών 

επιτευγμάτων και την αξιολόγηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

- Μέσω της εκπαίδευσης ΒΔΓΕ και της εμπειρίας στον τομέα, οι εκπαιδευτές θα 

γνωρίζουν την προσωπική τους επαγγελματική πορεία και ανάπτυξη και έτσι θα γίνουν 

πιο ασφαλείς στον τομέα της διδασκαλίας ΒΔΓΕ. 

- αποκτήσουν βαθύτερη εικόνα για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και θα γνωρίσουν 

στρατηγικές για να αποφύγετε την εξάντληση. 

- Με καλύτερη εικόνα επί των οικείων διαδικασιών σταδιοδρομίας, θα αναπτύξουν / 

βελτιώσουν τις δεξιότητες συμβουλευτικής  και καθοδήγησης 

 

___________________________________________________________ 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες συζήτησαν την ανάγκη τροποποίησης της κατάρτισης 

όχι μόνο για διαφορετικούς μαθητές αλλά και ανάλογα με την πραγματική 

κατάσταση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Γι 'αυτό το πρόγραμμα σπουδών 

πρέπει να είναι πολύ ευέλικτο.  

(Υλοποίηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓ,  

ERUDICIO, Τσεχία, Νοέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

 

 

6. Ειδικές Διδακτικές Απαιτήσεις 

 

Η εκπαιδευτική Ενότητα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 ακαδημαϊκές ώρες και κατά 

κανόνα να μην υπερβαίνει το  ένα δεύτερο (½) της εκπαιδευτικής ημέρας ολόκληρης της 

κατάρτισης. Σε περίπτωση αύξησης ολόκληρης της έκτασης της κατάρτισης, η ενότητα 

επεκτείνεται ανάλογα. Ο/Η εκπαιδευτής/-τρια έχει δύο επιλογές, σε σχέση με τις ανάγκες της 

ομάδας-στόχου και το πώς τελικά θα οργανώσει την ενότητα 5 και θα επιλέξει τα θέματα που θα 

διδαχθούν. Αυτός / αυτή μπορεί να επιλέξει: 

- Τρία πιο σημαντικά θέματα, τα οποία θα διαρκέσουν δύο ακαδημαϊκές ώρες. 

- Και τα έξι θέματα. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι τα θέματα «μεταφορά της μάθησης 

στο εργασιακό περιβάλλον» και «προσωπική πορεία προσωπικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης των επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων» είναι πολύ σημαντικά, 

οπότε θα πρέπει να έχουν περισσότερο χρόνο. 

 

Η μαθησιακή ενότητα προορίζεται για έμπειρους-ες εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων με ιστορικό στον 

τομέα της μάθησης ενηλίκων, εμπειρία και τις κατάλληλες θεωρητικές βάσεις. Η ενότητα δεν 

διδάσκει τα βασικά της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εάν η ενότητα πραγματοποιείται για ειδικούς από 

άλλους τομείς, η ορολογία πρέπει να διευκρινιστεί και να προωθηθεί. 

 

Το εργασιακό περιβάλλον απαιτεί σημαντικές διδακτικές προσαρμογές λόγω πολύ 

διαφοροποιημένων παραγόντων, αναγκών και εμποδίων. Ένας/μία συμμετέχων/-ουσα θα πρέπει 
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πρώτα να κάνει ένα σχέδιο δράσης στο επίπεδο του προγράμματος κατάρτισης και μετά από αυτό 

στο επίπεδο μιας συγκεκριμένης ομάδας. Μόνο τότε μπορεί να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες των μεμονωμένων αποδεκτών. 

 

Η δομή ενός μερικώς ανοιχτού προγράμματος σπουδών απαιτεί από τους συμμετέχοντες να 

ακολουθούν το συνολικό πλαίσιο και να το προσαρμόζουν ελεύθερα σε συγκεκριμένες 

συγκεκριμένες ανάγκες όπως εμφανίζονται. 

 

Η αρθρωτή βάση της κατάρτισης επιτρέπει σε αυτούς/αυτές που την υλοποιούν να εκτελούν 

ολόκληρη την ενότητα ή μόνο επιλεγμένα περιεχόμενα της ενότητας, τα οποία ενσωματώνουν σε 

άλλες ενότητες εκπαίδευσης. Οι πολύ έμπειροι/-ες συμμετέχοντες/-ουσες θα είναι ήδη 

εξοικειωμένοι με τις περισσότερες από τις περιγραφείσες διαδικασίες υλοποίησης και δεν 

χρειάζεται να τις επαναλάβουν. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες και οι διασυνδέσεις τους που πρέπει να επισημανθούν 

(για παράδειγμα: η σύνδεση μεταξύ βασικών δεξιοτήτων και πραγματικής εργασιακής 

κατάστασης, η εφαρμογή αυθεντικού διδακτικού υλικού κ.λπ.). Αυτό το μέρος της υλοποίησης 

τις κατάρτισης επιτρέπει στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες άπλετο χώρο για δημιουργικότητα και 

πρωτοτυπία (για παράδειγμα βλ. Παράρτημα 5: Τα καινοτόμα εργαλεία για να μάθουν οι 

εργαζόμενοι - εκπαιδευτικές ταινίες).   

 

 

___________________________________________________________ 

Οι πτυχές που είναι πραγματικά απαιτητικές για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες όσον 

αφορά την υλοποίηση των ΒΔΓΕ είναι: 

- πρώτη εντύπωση όταν ο εκπαιδευτικός εισέρχεται στην επιχείρηση. 

- η ανάλυση των αναγκών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

εκπαίδευσης, δεδομένου ότι τα εργασιακά καθήκοντα των εργαζομένων 

είναι τόσο διαφορετικά. 

- να αντιδράσει εγκαίρως για την επίλυση προβλημάτων. 

- να εργαστεί ως εκπαιδευτής στην επιχείρηση, αυτό σημαίνει την πλήρη 

κατανόηση των αναγκών των εργαζομένων και ξέρει πώς να τους 

παρακινήσει και ταυτόχρονα ξέρει πώς να παρουσιάσει την παροχή 

κατάρτισης στην επιχείρηση.  
 

(Υλοποίηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ, 

 Σλοβενικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (SIAE), Λουμπλιάνα, Σλοβενία, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019) 

 

. ___________________________________________________________ 

  

7. Δομή του περιεχομένου 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορα περιεχόμενα που επιλέγονται από τους/τις εκπαιδευτές/-τριες 

σύμφωνα με τις ανάγκες των ομάδων-στόχων. Αυτά τα περιεχόμενα υπερβαίνουν τον 

προβλεπόμενο χρόνο. Αν θέλουμε να ασχοληθούμε με ολόκληρο το περιεχόμενο, θα χρειαστούμε 

επιπλέον χρόνο για την πραγματοποίηση αυτής της ενότητας. Αυτό έχει νόημα σε περίπτωση που 

οι συμμετέχοντες εκφράσουν την ανάγκη να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις σχετικά με τον 

τρόπο διεξαγωγής εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες στο εργασιακό τους περιβάλλον.  
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Θέματα Διάρκεια 

1. Παράγοντες που επιτρέπουν μεγαλύτερη επιτυχία στην 

εφαρμογή του μαθήματος. 

2 ακαδημαϊκές ώρες 

2. Προσαρμοσμένο μάθημα για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. 2 ακαδημαϊκές ώρες 

3. Απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή μεταφορά της μάθησης 

στο εργασιακό περιβάλλον. 

4 ακαδημαϊκές ώρες 

4. Αποτελεσματική διδακτική προσέγγιση και εργαλεία για την 

παροχή μεταφοράς μάθησης (υλοποίηση). 

1 ακαδημαϊκή ώρα 

5. Η σημασία της παρακολούθησης των μαθησιακών 

επιτευγμάτων και σύνδεσή τους με τη μεταφορά μάθησης. 

1 ακαδημαϊκή ώρα 

6. Προσωπική πορεία ανάπτυξης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης. 

2 ακαδημαϊκές ώρες 

 

 

Θέμα 1: Παράγοντες που επιτρέπουν μεγαλύτερη επιτυχία στην εφαρμογή του 

μαθήματος 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με: 

- τις ιδιαιτερότητες που καθορίζουν τις διαδικασίες κατάρτισης στο εργασιακό 

περιβάλλον (γενικά). 

- ποιες περιστάσεις και σχέσεις στην οργάνωση της εργασίας έχουν την ισχυρότερη 

επιρροή στις συνθήκες για επιτυχία και κίνητρα των συμμετεχόντων. 

- επιπτώσεις του ευρύτερου κλίματος της οργάνωσης (προοπτικές για αλλαγές και 

καινοτομίες, διαχείριση κρίσεων, το όραμα ανάπτυξης της επιχείρησης …). 

- διαφορετικές πηγές συγκεκριμένης γνώσης (e.g. εμπειρότεροι συνεργάτες, συμμετοχή 

σε επιλεκτική εκπαίδευση…).  

 

Μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής ενότητας, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα μπορούν να:  

- λαμβάνουν υπόψη τα περιβάλλοντα των συμμετεχόντων ως παράγοντα στη μάθησή 

τους. 

- δημιουργήσουν διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης για υπαλλήλους με χαμηλό κίνητρο 

για μάθηση. 

- αντιληφθούν το εργασιακό περιβάλλον ως ευκαιρία για μάθηση και προώθηση της 

μάθησης στο χώρο εργασίας. 

- κατανοήσουν τη σημασία της ανάπτυξης ΒΔΓΕ για τη βελτίωση του γραμματισμού.  

 

Διάρκεια: 2 ακαδημαϊκές ώρες (90 λεπτά). 

 

Θέμα 2: Προσαρμοσμένο μάθημα για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο (βλ. Παράρτημα 1) 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με: 
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- το πώς να δομήσουν ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα (να μάθουν τη διαδικασία 

σχεδιασμού ενός μαθήματος). 

- το πώς να προσαρμόζουν τις γενικές αρχές με βάση τις εκάστοτε συνθήκες.  

- το γιατί και πότε είναι απαραίτητο να ελέγχουν εάν ο σχεδιασμός είναι σε όλα τα σημεία 

κατάλληλος για μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο (συγχώνευση της ανάλυσης των 

ιδιαιτεροτήτων της ομάδας-στόχου, των τρεχουσών αναγκών των συμμετεχόντων και 

των εκφρασμένων αναγκών του εργατικού οργανισμού).  

 

Μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να: 

- παρέχουν κατάλληλες μαθησιακές προσεγγίσεις για την επιχείρηση και τους 

υπαλλήλους της. 

- να εστιάζουν επίσης, κατά τη φάση του μαθήματος, την προσοχή στις ανάγκες των 

εργαζομένων. 

- γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη σε ποιο επίπεδο του προγράμματος σπουδών είναι 

αυτή τη στιγμή - προσφορά κατάρτισης, επίπεδο ομάδας, ατομικό επίπεδο. 

- επιλέξουν το κατάλληλο περιεχόμενο που αντιστοιχεί στις υπάρχουσες γνώσεις και τις 

ανάγκες των εργαζομένων.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα αντιλαμβάνονται:  

- τη σημασία του να λαμβάνει κανείς υπόψη τις υπάρχουσες γνώσεις, τις γνωστικές 

ικανότητες, τις εμπειρίες και τη στάση κάθε εκπαιδευόμενου/-ης στο σχεδιασμό της 

κατάρτισης.  

- τη σημασία ενός θελκτικού ονόματος για το πρόγραμμα ΒΔΓΕ.  

 

Διάρκεια: 2 ακαδημαϊκές ώρες (90 λεπτά). 

 

Θέμα 3: Απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή μεταφορά της μάθησης στο εργασιακό 

περιβάλλον (βλ. Παράρτημα 3) 

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία για την επιτυχή μεταφορά της μάθησης στο 

εργασιακό περιβάλλον μέσω των ακόλουθων υποθεμάτων:  

- Ποιες μονάδες γνώσης και βασικών δεξιοτήτων επιτρέπουν τη μεταφορά μάθησης. 

- Δείκτες επιτυχούς μεταφοράς. 

- Πιθανοί κίνδυνοι, εάν το περιβάλλον εργασίας δεν είναι προετοιμασμένο για αλλαγές. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα αντιλαμβάνονται: 

- τη σημασία της σύνδεσης των νέων ικανοτήτων με τις υπάρχουσες ικανότητες. 

- τη σημασία της μεταφοράς μάθησης στο εργασιακό περιβάλλον. 

- τη διαδικασία της μάθησης στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και λίστες ελέγχου και 

στρατηγικές για το σχεδιασμό της μεταφοράς μάθησης. 

- τη σημασία της ετοιμότητας της επιχείρησης για αλλαγές που θα εμφανιστούν λόγω 

της εξέλιξης των εργαζομένων. 

- την επίδραση της μεταφοράς μάθησης σε ολόκληρη την επιχείρηση και τη σημασία του 

ρόλου του εκπαιδευτή στην εφαρμογή αλλαγών. 

 

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις με βιωματικές τεχνικές σχετικά με: 

- την αύξηση των κινήτρων των εργαζομένων μέσω θετικής μαθησιακής εμπειρίας. 

- τη σύνδεση της νέας γνώσης με τις ανάγκες / απαιτήσεις του χώρου εργασίας. 
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- το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων με συγκεκριμένες εργασίες ως τρόπος 

παροχής μακροπρόθεσμων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 

Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκές ώρες (180 λεπτά). 

 

Θέμα 4: Αποτελεσματική διδακτική προσέγγιση και εργαλεία για την παροχή μεταφοράς 

μάθησης (υλοποίηση) 

 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν:  

- ένα κινητροδοτικό μοντέλο που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στο εργασιακό 

περιβάλλον να ενεργοποιήσουν τις νέες γνώσεις. 

- τον λεπτό πειραματισμό με τη νέα γνώση στο χώρο εργασίας (βλ. βιωματικό σεμινάριο 

4). 

- τους δείκτες καταλληλότητας χρήσης συγκεκριμένων μαθησιακών προσεγγίσεων και 

εργαλείων. 

- τις συνέπειες της καλής και κακής επιλογής διδακτικών προσεγγίσεων και εργαλείων 

(βιωματικό εργαστήριο).  

 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με: 

- τη χρήση προσέγγισης μέσω της δράσης και ομαδικής εργασίας για πιο αποτελεσματική 

μάθηση των συμμετεχόντων. 

- τη διδακτική μείωση για καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου από τους μαθητές. 

- το σχεδιασμό της δομής μιας εκπαιδευτικής μονάδας με τρεις λίστες ελέγχου. 

- την προσαρμογή της χρήσης της γλώσσας σε μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. 

- Χρήση μικρότερων μαθησιακών ενοτήτων για την παροχή μακροπρόθεσμων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων - λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια του περιεχομένου και 

εξοικειώνοντας τους συμμετέχοντες με αυτό για την επακόλουθη μεταφορά όσων 

έχουν μάθει στην πράξη. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να: 

- παρέχουν μακροπρόθεσμα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω μικρότερων μαθησιακών 

ενοτήτων - λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια του περιεχομένου και εξοικειώνοντας 

τους συμμετέχοντες με αυτό για την επακόλουθη μεταφορά όσων έχουν μάθει στην 

πράξη.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα αντιλαμβάνονται: 

- τη σημασία της συνεκτίμησης των διαφορετικών τρόπων μάθησης των εργαζομένων. 

- τη σημασία της παροχής κατάλληλης μαθησιακής ατμόσφαιρας. 

- τη σημασία της συνεκτίμησης των αναγκών των συμμετεχόντων σε μικρές ομάδες και 

της χρήσης μεθόδων δημιουργικής μάθησης. 

- τη σημασία της άτυπης μάθησης. 

- τη σημασία της προσέγγισης της μάθησης μέσω των καταστάσεων και των πρωτότυπων 

εργαλείων μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική 

πτυχή της μάθησης.  

 

Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκή ώρα (45 λεπτά). 
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Θέμα 5: Παρακολούθηση των μαθησιακών επιτευγμάτων και σύνδεσή τους με τη 

μεταφορά μάθησης 

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την παρακολούθηση των μαθησιακών επιτευγμάτων από τρεις 

διαφορετικές πτυχές:  

- την πτυχή του ατόμου: τη λειτουργία ενός εξατομικευμένου σχεδίου και ενός 

ημερολογίου εκμάθησης για την παρακολούθηση των επιτευγμάτων. 

- την πτυχή μιας οργάνωσης εργασίας ή μιας εργασιακής διαδικασίας: παρακολούθηση 

για την επίδειξη οικονομικών επιπτώσεων για την επιχείρηση και για την απόδειξη της 

αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. 

- την πτυχή της επαγγελματικοποίησης: μάθηση μέσω της πρακτικής, βαθύτερη 

κατανόηση των διαδικασιών και της έρευνας δράσης. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με: 

- καταγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα αντιλαμβάνονται: 

- τη σημασία της συνεχούς αξιολόγησης των μαθησιακών επιτευγμάτων και της 

σύνδεσης με τη μεταφορά μάθησης.   

 

Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκή ώρα (45 λεπτά) 

 

Θέμα 6: Προσωπικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης και επαγγελματισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας, οι εκπαιδευτές θα μπορούν να: 

- αναγνωρίζουν και διατυπώνουν τα διλήμματα ενός επαγγελματία που εργάζεται σε 

έναν συγκεκριμένο τομέα. (διλήμματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν σε αυτόν τον 

τομέα).  

- αναγνωρίζουν και διατυπώνουν τα οικεία διλήμματα που αντιμετωπίζει κανείς στον 

τομέα της εκπαίδευσης σε εταιρείες. 

- αντιλαμβάνονται την έννοια της θέσης: βαθύτερη κατανόηση της κατάστασης ενός 

ατόμου σε σχέση με άλλη επαγγελματική κοινότητα και σε σχέση με τη γενική 

κατάσταση στην κοινωνία. 

- αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς νόμους της επαγγελματικής 

ανάπτυξης και τις εφαρμογές της για ατομική επαγγελματική ανάπτυξη. 

- αντιλαμβάνονται την έννοια της επαγγελματικοποίησης - μιας διαδικασίας συνδυασμού 

θεωρίας και εμπειρίας σε μια νέα πληροφορία, η οποία οδηγεί στην ανάγκη αλλαγής 

της προσωπικής πορείας επαγγελματικής εξέλιξης. 

- σχεδιάζουν ένα εξατομικευμένο μάθημα για επαγγελματική ανάπτυξη - το όραμα της 

εργασίας σε αυτόν τον τομέα. 

- χρησιμοποιήσουν στρατηγικές για την πρόληψη της εξάντλησης. 

- ορίζουν με σαφήνεια τον ρόλο του ατόμου και να αναζητούν την κατάλληλη ισορροπία 

μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα αντιλαμβάνονται: 

- τη σημασία του λεπτού πειραματισμού για την επαγγελματική ανάπτυξη. 

- τη σημασία της ενίσχυσης της επαγγελματικής ταυτότητας μέσω της αντιμετώπισης 

νέων προκλήσεων. 

 

Διάρκεια: 2 ακαδημαϊκές ώρες (90 λεπτά). 
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8. Συμβουλές για τους Εκπαιδευτές 

 

Οδηγίες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προσεκτικά από τους διαμεσολαβητές κατά τον 

προγραμματισμό του περιεχομένου και της εφαρμογής αυτής της Ενότητας:  

 Ο/Η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στην 

εκπαίδευση. Ο καλύτερος τρόπος είναι να οργανώσετε μια εντατική συζήτηση όταν οι 

συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν για τις ανάγκες τους. Μετά από αυτό ο 

εκπαιδευτής πρέπει να σκεφτεί και να σχεδιάσει πόση έμφαση θα δοθεί στην επαγγελματική 

ανάπτυξη του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις εκφρασμένες ανάγκες των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών στην κατάρτιση ΒΔΓΕ (για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες στην πλειοψηφία 

είναι πιο ώριμοι, η ομάδα αναμιγνύεται, έχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες ή διαφορετικά….). 

 

 Ακόμα και πριν ο διαμεσολαβητής αρχίσει να προετοιμάζει τα συγκεκριμένα περιεχόμενα σε 

αυτήν την Ενότητα, είναι απαραίτητο να σκεφτεί την προσαρμογή σε συγκεκριμένες εταιρείες 

(ή επιχείρηση) και τις εκπεφρασμένες ανάγκες τους. Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι 

προσεκτικός σχετικά με την επιλογή του περιεχομένου, δίνοντας βάση στις προηγούμενες 

εμπειρίες των συμμετεχόντων ή των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Σε 

αυτό το σημείο, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των αναγκών των 

συγκεκριμένων συμμετεχόντων στην εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στην 

κατάρτιση ΒΔΓΕ και των αναμενόμενων αναγκών των πελατών που είναι εταιρείες.   

 

 Οι εκπαιδευτές πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά τα τρία επίπεδα σχεδιασμού προγραμμάτων, 

το επίπεδο του προγράμματος και το συγκεκριμένο επίπεδο της εκάστοτε ομάδας, ενώ μετά 

από αυτό πρέπει να επικεντρωθεί στον κάθε εκπαιδευόμενο. Η Ενότητα 5 απαιτεί από τους 

εκπαιδευτές να επιδείξουν αυτό το επίπεδο με τέτοιο τρόπο, ώστε όλη η κατάρτιση να 

εκτελείται με συνέπεια σύμφωνα με αυτήν την αρχή. Αυτό, για παράδειγμα, σημαίνει ότι, κατά 

την προετοιμασία της Ενότητας 5, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους λόγους και την εξήγηση 

των επιχειρημάτων σχετικά με τις προσωπικές εμπειρίες του μελλοντικού εκπαιδευτή ΒΔΓΕ, ο 

οποίος πρέπει να προετοιμάσει το προσωπικό του σχέδιο για υλοποίηση κατάρτισης ΒΔΓΕ ως 

μέρος της εξάσκησης.   

 

 Οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα σε αυτό το σημείο να ενσωματώσουν τον παράγοντα 

χρόνου, που είναι ένα διάλειμμα ενός μήνα, στη δυναμική της εκπαίδευσης στο εργασιακό 

περιβάλλον. να εξηγήσουν δηλαδή και να δείξουν τις διαδικασίες, οι οποίες αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν σε προσωπικό επίπεδο ατόμου ως συμμετέχοντος κατά τη διάρκεια αυτού 

του διαλείμματος, και κατά τη διάρκεια του 3ου μέρους του προγράμματος. Με αυτόν τον 

τρόπο οι εκπαιδευτές στην κατάρτιση ΒΔΓΕ θα αποκτήσουν πολύτιμη προσωπική εμπειρία, η 

οποία θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα τρία επίπεδα εφαρμογής του εξατομικευμένου 

προγράμματος σπουδών.   
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9. Παραρτήματα 

 

Παράρτημα1 

 

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 καιμπορεί 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 προοπτικές για τη μελέτη τους, αυτή του/της εργαζόμενου/ης και τη δική σας ως 

αυτός/αυτή που υλοποιεί την κατάρτιση.  

Προοπτική εργαζόμενου/ης:  Προοπτική του εκπαιδευτή/τριας: 

Ο χώρος εργασίας ως χώρος εφαρμοσμένης γνώσης 

προσφέρει καλές ευκαιρίες για μάθηση! 

 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 

Επομένως σημαντικό για το σχεδιασμό 

σας είναι: 

 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. 
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 Βοηθήστε τους/τις ωφελούμενους/ες να 

διεκπεραιώσουν κάποια εργασία τους 

(συντεταγμένα με τους/τις επιβλέποντες/ουσες 

τους!!!)  

 Παρατηρήστε τις συνθήκες ασφάλειας κατά την 

εργασία!) 

 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. 

. 

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/τιςσυμμετέχοντες/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. 
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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;  

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; 
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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; 

Για το συντονισμό θεμάτων/περιεχομένων 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 την επανάληψη περιεχομένων  

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 Εξαρτάται από την ομάδα και το 

αντικείμενο... 

Για να προάγετε τη συγκέντρωση και την 

προσοχή 

Διάλλειμα, φρέσκοςαέρας, 

ασκήσειςκίνησης 

 

Για την ατομική εξάσκηση Εξαρτάται από την ομάδα και το 

αντικείμενο... 

Για την αξιολόγηση Τι έχουμε επιτύχει; 

Για την εφαρμογή Τιθαθέλατεναδοκιμάσετε να 

εφαρμόσετεαπόαυτάπουθα πάρετε μαζί 

σας από την κατάρτιση; 

Τι πιστεύετε ότι χρειάζεστε για να 

δοκιμάσετε την εφαρμογή τους; 
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Για την ανατροφοδότηση 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 τη προοπτική  Ποια κατάσταση θα εξετάσουμε την 

επόμενη φορά; 

Για τη διαφάνεια 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. Ποιεςγνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες θα θέλατε να βελτιώσετε;  

 

3. Γιατί;  

4.Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να το πετύχετε αυτό; 

5. Τι θα θέλατε να έχετε επιτύχει στο τέλος του προγράμματος 

Τι θέλει να μάθει ο/η 

ωφελούμενος/η;  

 

Συνθήκες για τον/την 

καταρτιζόμενο/η και κινητοποίηση 

 

Ποιος είναι ο τρόπος μάθησης των 

ωφελούμενων 

 

Μετρήσιμοι στόχοι για να ελεγχθεί 

η πρόοδος  
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Η υπογράφων/ουσα: _______________   

Ο/Ηεκπαιδευτής/τρια:   _______________   

Προσαρμογή από: An Adult Literacy and Numeracy Curriculum Framework for Scotland, p.128-129, by Learning 

Connections/Communities Scotland (2003). Edinburgh, Scotland: Scottish Executive. 

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  

 

Μεταφορά γνώσης σε 

πραγματικές συνθήκες  εργασίας 

Συνεχιζόμενος σχεδιασμός  

3. Πιστεύετε πως έχουν βελτιωθεί; Περιγράψτε πώς;  

 

4. Τι σημαίνει για σας αυτό;  

5.  Τι θα κάνετε άμεσα; 
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Παράρτημα 3 

Πώς να εξασφαλίσετε μεταφορά μάθησης 

Μεταφορά μάθησης – τί είναι; 

Εν ολίγοις, η μεταφορά μάθησης σημαίνει τη μεταφορά εγκαθιδρυμένων δεξιοτήτων σε άλλες, 

ανάλογες καταστάσεις. Μέσα στην κατάρτιση ΒΔΓΕ, η μεταφορά μάθησης είναι αναπόφευκτο 

μέρος της διαδικασίας, καθώς αναμένεται ότι οι εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να επιτύχουν σε 

καταστάσεις που ήταν προκλητικές για αυτούς πριν. Η καθημερινή πρακτική μπορεί να αλλάξει 

για να εκπληρώσει ό, τι χρειάζεται στο χώρο εργασίας με τη συμμετοχή οποιουδήποτε χρειάζεται 

για να συμβεί. Ο εκπαιδευτής διευκολύνει αυτή τη διαδικασία καθορίζοντας τις εργασίες 

μεταφοράς μαζί με τον συμμετέχοντα και εμπλέκοντας τους συνεργάτες που χρειάζονται. Ένα 

συγκεκριμένο παράδειγμα είναι όταν οι συμμετέχοντες αναμένεται να μάθουν να εντοπίζουν τις 

καθημερινές οδηγίες εργασίας τους χρησιμοποιώντας ένα σύστημα πληροφορικής που βασίζεται 

στην εκάστοτε εταιρεία. 

Εξασφάλιση της μεταφοράς μάθησης - η πρόκληση 

Χωρίς μια αποτελεσματική μεταφορά μάθησης, όλη η προσπάθεια που καταβάλλεται στη μάθηση 

δεν θα έχει νόημα. Στο μοντέλο της διαδικασίας μάθησης στο χώρο εργασίας, ο Rothwell (2002) 

προτείνει ότι αυτές οι δραστηριότητες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία βασικά βήματα: 

μετατροπή πληροφοριών, εφαρμογή γνώσης και προβληματισμός μάθησης. Η κατάρτιση ΒΔΓΕ 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα βήματα που πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι: 

 

Εικόνα: Steps of the learning process identified in the working environment (Javrh, 2019) 

See the detailed description of the learning process in Self Study Manual, 5.3. How to Approach 

Worplace Learning and Secure Learning Transfer.  
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Παράρτημα 4 

 

Οδηγία για λεπτό πειραματισμό στην πράξη 

 

Οι οδηγίες χρησιμοποιήθηκαν ως μέρος της πιλοτικής εκπαίδευσης στη Σλοβενία τον Νοέμβριο 

και τον Δεκέμβριο του 2019 και ήταν μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού 

παρακολούθησης. 

 

Οδηγίες για συμμετέχοντες / εκπαιδευτές ενηλίκων που συμμετέχουν στην κατάρτιση για έναν 

λεπτό πειραματισμό στην πράξη κατά τη διάρκεια ενός μηνός στο πρόγραμμα κατάρτισης Επάρκεια 

στην Κατάρτιση στις Βασικές Δεξιότητες για την Εργασία.  

Σχεδιάζοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα εργασίας στον οικείο οργανισμό εργασίας: 

 

1. Κάθε συμμετέχων/ουσα στην κατάρτιση, με βάση τις νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά 

τις πρώτες μέρες της κατάρτισης, θα σχεδιάσει το αρχικό του πρόγραμμα που ταιριάζει 

καλύτερα στις συνθήκες εργασίας και στις ανάγκες του τοπικού περιβάλλοντος, καθώς και 

στην προηγούμενη εμπειρία του/της. Με αυτόν τον τρόπο, θα χρησιμοποιήσει μια ποικιλία 

εργαλείων και λύσεων από την κατάρτιση και από την πρακτική του, την οποία πιστεύει ότι 

μπορεί να δοκιμάσει. 

 

2. Θα δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για ένα λεπτό πειραματισμό κατά τη διάρκεια 

του διαλείμματος ενός μήνα και θα το συζητήσει με συναδέλφους του/της ή τον 

προϊστάμενό του/της. Θα το διορθώσει εάν είναι απαραίτητο. 

 

3. Θα κρατήσει ένα ημερολόγιο λεπτού πειραγματισμού και άλλων ευρημάτων. 

 

4. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του πειραματισμού, θα 

δημιουργήσει ένα προσωπικό πρόγραμμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπου θα 

γράψει σημαντικές αρχές, όραμα, σκοπό και οδηγίες, τις οποίες θα ακολουθήσει από τώρα 

και στο εξής ως εξειδικευμένος/η επαγγελματίας στην κατάρτιση ΒΔΓΕ. 

 

5. Θα δώσει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα των προσωπικών προκλήσεων και των 

διλημμάτων της σταδιοδρομίας του/της και στην αποσαφήνιση της ερώτησης: "Είναι οι 

ΒΔΓΕ πραγματικά αυτό που θέλω να κάνω;" ή «Είναι η κατάρτιση στις ΒΔΓΕ η αληθινή 

αποστολή / κλήση / σκοπός μου;” 

 

6. Θα προετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση του τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια αυτού του 

μήνα. Την τελευταία ημέρα της εκπαίδευσης, θα έχει 6-7 λεπτά για να παρουσιάσει το 

πρόγραμμά με τίτλο «Το προσωπικό όραμά μου και το πρόγραμμα κατάρτισης ΒΔΓΕ στο 

εργασιακό περιβάλλον».  

 

7. Θα συμμετάσχει επίσης ενεργά στην αξιολόγηση από ομότιμους της παρουσίασης και στο 

έργο άλλων συμμετεχόντων. 
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Παράρτημα 5 

 

Τα καινοτόμα εργαλεία για την κινητροδότηση για μάθηση των εργαζομένων - 

εκπαιδευτικές ταινίες   

Οι ταινίες είναι εργαλεία πολυμέσων, ιδιαίτερα χρήσιμα για εκείνους τους ενήλικες που έχουν 

μεγαλύτερο πρόβλημα με γραπτά κείμενα και επομένως αποδέχονται ευκολότερα πληροφορίες 

μέσω βίντεο. Το κύριο χαρακτηριστικό των ταινιών είναι ότι περιλαμβάνουν προσωπικές ιστορίες 

αφηγητών, οι οποίες παρουσιάζονται με τρόπο που αποκαλύπτει καθολικές/μεταβιβάσιμες 

εμπειρίες με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν εύκολα διάφοροι ενήλικες. Ο ενθουσιασμός που 

δείχνουν οι αφηγητές σχετικά με τις αλλαγές που τους έχουν συμβεί μεταφέρεται σε άλλους 

εκπαιδευόμενους. Κάθε ταινία περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να κάνει κανείς το 

πρώτο βήμα για να αναπτύξει μια επιλεγμένη ικανότητα. Η διδακτική μορφή της ταινίας 

προσαρμόζεται σε ευάλωτες ομάδες ενηλίκων, οπότε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρουσιάζεται 

με πολύ ξεκάθαρο και απλό τρόπο. Οι ταινίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την 

ανεξάρτητη ατομική μάθηση είτε ως εργαλείο για ομαδική εργασία και μάθηση, ως κίνητρο 

προθέρμανσης ή / και ως περίληψη για επανάληψη. 

Οι φιλικές προς το χρήστη παρουσιάσεις "Εκπαιδευτικές 

ταινίες σχετικά με τις ΒΔΓΕ από τη Σλοβενία" παρέχουν 

βασικές πληροφορίες για τις ΒΔΓΕ σε ταινίες μικρού 

μήκους (μία ταινία ανά βασική δεξιότητα) και απαντήσεις 

στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων σε πραγματικές 

συνθήκες, για παράδειγμα, σε περίπτωση ενός 

συνταξιούχου ζευγαριού, ενός άνεργου άνδρα, μιας 

νεαρής γυναίκας μετανάστριας κλπ..  

 

Επίκεντρο του βίντεο είναι η προσωπική εμπειρία ενός 

ατόμου και η ανάπτυξη της συγκεκριμένης βασικής 

δεξιότητας μέσω κάποιου είδους αλλαγής που έκανε ο 

πρωταγωνιστής.  

 

 

Οι εκπαιδευτικές ταινίες είναι πρακτικά εργαλεία για 

κινητοποίηση και κινητροδότηση των εκπαιδευομένων 

διαφόρων ευάλωτων ομάδων. Έχουν παρακινητικό 

χαρακτήρα και απευθύνονται στους εκπαιδευόμενους μέσω 

μοντέλων που έχουν καθημερινά προβλήματα, αλλά τα 

επιλύουν μέσω της μάθησης. Η εισαγωγή μιας προσωπικής 

ιστορίας προκαλεί την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στον 

τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και η εκμάθηση ως η πράξη 

ενός πρωταγωνιστή σε ένα βίντεο τους κάνει να σκέφτονται: 

«Μπορώ επίσης να το κάνω, πρέπει να κάνω κάτι». 

 

Οι συναισθηματικές προσωπικές ιστορίες, επομένως, 

εμπλέκουν τους μαθητές σε αποφάσεις να αναλάβουν 

μεμονωμένες ενέργειες, για παράδειγμα, να επισκεφθούν εκπαιδευτικά ιδρύματα και να λάβουν 

πληροφορίες σχετικά με προγράμματα κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό μέρος του βίντεο είναι 

δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι θεατές να μαθαίνουν για όλα τα κύρια χαρακτηριστικά της 

επιλεγμένης βασικής ικανότητας με χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο.  

 

Σύνδεσμος για εκπαιδευτικές ταινίες (αγγλικοί υπότιτλοι): 

https://pismenost.acs.si/en/resource/educational-audio-and-visual-resource/visual-

resource/on-the-path-to-a-successful-life/ . 

 

Picture: The case of an unemployed man 

from the Educational movie on the 

'Learning to learn' competence 

Εικόνα: Η περίπτωση μιας νέας 

μετανάστριας από την εκπαιδευτική ταινία 

σχετικά με τη δεξιότητα «Επικοινωνία σε 

μητρική γλώσσα» 

https://pismenost.acs.si/en/resource/educational-audio-and-visual-resource/visual-resource/on-the-path-to-a-successful-life/
https://pismenost.acs.si/en/resource/educational-audio-and-visual-resource/visual-resource/on-the-path-to-a-successful-life/
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Ενότητα 6 |Αξιολόγηση και Παρακολούθηση 

1. Εισαγωγή στην ενότητα 

 

Αυτή η ενότητα ολοκληρώνει τον κύκλο επιμόρφωσης, ο οποίος αναπτύχθηκε σταδιακά σε όλες 

τις ενότητες αυτού του οδηγού. Ταυτόχρονα, έχει ζητηθεί από τον εκπαιδευτή – συμμετέχοντα 

να φροντίσει για τις νέες ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εφαρμοσμένων 

διαδικασιών μάθησης μέσα σε εργασιακά περιβάλλοντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

λανθάνουσες ανάγκες που δεν έχουν ακόμη εκφραστεί ανοιχτά, όσοι εμπλέκονται σε διαδικασίες 

μάθησης ΒΔΓΕ συχνά δεν τις γνωρίζουν καν. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ΒΔΓΕ δεν είναι ένα 

περιττό προσάρτημα, αλλά ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της δια βίου μάθησης σε 

περιβάλλοντα εργασίας. 

 

Στην εταιρικότητα του έργου ProfiTRAIN, η κατάρτιση στις ΒΔΓΕ δεν έχει γίνει κατανοητή ως 

δραστηριότητα μιας χρήσης. Αντίθετα, οι αρχικές υλοποιήσεις καταρτίσεων στις ΒΔΓΕ  για τους 

εργαζόμενους είναι ένα σκαλοπάτι που οδηγεί σε ένα όραμα που ξεπερνά τα συγκεκριμένα 

επιτεύγματα μάθησης. Νέα ερευνητικά δεδομένα αποκάλυψαν ότι (Benefits of Lifelong Learning, 

2011) τα ατομικά περιβάλλοντα ζωής και τα καθημερινά προγράμματα μάθησης είναι σημαντικοί 

παράγοντες των μαθησιακών διαδικασιών. Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη μάθηση. σημαντικό μέρος κατέχουν επίσης ατομικό προσανατολισμό και αξίες 

επειδή επηρεάζουν αναμφισβήτητα το μαθησιακό επίτευγμα. Για τους σκοπούς της μάθησης  στα 

εργασιακά περιβάλλοντα, αυτοί οι παράγοντες πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Σύμφωνα με 

τις διαδικασίες της εκπαίδευσης ενηλίκων που περιγράφονται από τον Illeris (2004) γνωρίζουμε: 

ότι οι ενήλικες έχουν κίνητρο να μάθουν το τι έχει νόημα για αυτούς ή έχει νόημα για αυτούς. 

Μαθαίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδέουν τις νέες γνώσεις με την υπάρχουσα ή με τις 

εμπειρίες που απέκτησαν.  

 

Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα επικεντρώνεται σε μια αρκετά δύσκολη εργασία: οι εκπαιδευτές 

ενηλίκων εκπαιδεύονται να εκτελούν αξιολόγηση και αυτο-αξιολόγηση. Σημαντικός στόχος του 

ολιστικού προγράμματος σπουδών είναι, όπως ήδη επισημάνθηκε, να εκπαιδεύσει έναν ικανό 

εκπαιδευτή που κατανοεί γιατί η αξιολόγηση είναι μια τόσο βασική φάση της διαδικασίας ΒΔΓΕ. 

 

Σκοπός μας είναι να εκπαιδεύσουμε τον εκπαιδευτή ενηλίκων ώστε να είναι σε θέση να σταθμίσει 

τη σημασία και τα οφέλη των δεδομένων αξιολόγησης με τους εκπροσώπους της επιχείρησης. 

Επίσης θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει από τα δεδομένα της αξιολόγησης ευκαιρίες για νέα 

προγράμματα κατάρτισης. Επιπλέον, για να μπορέσουμε να καταλάβω με σαφήνεια με ποιο τρόπο 

και σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα κατάρτισης βοήθησε τους εργαζόμενους να αποδίδουν καλύτερα 

στην εργασία. Και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να είναι σε θέση να προετοιμάσει 

ατομικό ρεκόρ μαθησιακών επιτευγμάτων για εργαζόμενους που θα ενισχύσουν τις θετικές 

μαθησιακές τους εμπειρίες και θα έχουν νόημα και αξία για την επιχείρηση και για την ατομική 

εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.  

__________________________________________________________ 

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ως πολύτιμο στοιχείο, το γεγονός ότι αποδίδεται τόσο 

μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση κατά την εκπαίδευση ΒΔΓΕ- και 
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εντυπωσιάστηκαν πολύ από τα μοντέλα που εισήχθησαν στην ενότητα 6 του 

Εγχειριδίου Αυτοδιδασκαλίας.  

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ; 

bbb, Ντόρτμουντ, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2019)  
__________________________________________________________ 

2. Σκοπός 

 

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές με δεξιότητες, διδακτικές διαδικασίες 

και γνώσεις σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον ώστε να υλοποιήσουν και αξιολογήσουν με 

τρόπο αμερόληπτο την κατάρτιση. Θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτέςσχετικά με τον τρόπο 

ολοκλήρωσης της κατάρτισης του ΒΓΔΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στις μεθόδους αξιολόγησης. Έτσι, 

οι εκπαιδευτέςθα καταφέρουν να διαμορφώσουν ένα πρακτικό σχέδιο υλοποίησης για μια 

συγκεκριμένη ομάδα. Ένας πρόσθετος στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της επαγγελματικής 

ταυτότητας και της βελτίωσης της καριέρας του εκπαιδευτή. 

 

3. Στόχοι 

 

Βασικοί στόχοι στις γνώσεις και τις δεξιότητες: 

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα: 

-Είναι σε θέση να προετοιμάσει  μία εξατομικευμένη αξιολόγηση. 

-Μπορεί να εμπλουτίσει μία κατάρτιση συγκεκριμένου χώρου εργασίας με νέες γνώσεις. 

-Αποκτήσει ειδικές διδακτικές γνώσεις για την κατάρτιση ενηλίκων μέσα στο εργασιακό 

τους περιβάλλον.  

-Γνωρίσει πώς να επικοινωνεί  τις διαδικασίες κατάρτισης  στην επιχείρηση 

-Εξοικειωθεί  με τεχνικές αξιολόγησης. 

-Μπορεί να προτείνει διαφορετικές μεθόδους  και εργαλεία κατάρτισης προσαρμοσμένα 

στο εργασιακό περιβάλλον. 

 

Οι στόχοι της ενότητας  όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη και την εδραίωση της 

επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών/τριών:  

-Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να διεξάγουν διαδικασίες αξιολόγησης που θα επιτρέψουν 

συνεπώς την προσωπική τους πρόοδο.  

-Η επαγγελματική τους ταυτότητα θα ενισχυθεί λόγω νέων γνώσεων και εμπειριών. 

-Θα κατανοήσουν σαφέστερα τον ρόλο και τη θέση τους στον δικό τους χώρο  εργασίας (το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της κατάρτισης  σχετικά με την παροχή  

βασικών δεξιοτήτων για την εργασία). 
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___________________________________________________________ 

Όλοι οι συμμετέχοντες ένιωθαν αρκετά ικανοί για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της εκπαίδευσης και την ικανοποίηση των μαθητών. 

Πραγματοποιήθηκε περισσότερη συζήτηση σχετικά με την ενημέρωση των 

εργοδοτών ώστε να τους παρακινήσουν για μια μελλοντική κατάρτιση και την αξία 

της αξιολόγησης για το ίδρυμα κατάρτισης. 

 

(Υλοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓΕ,                                              ERUDICIO, 

Τσεχία, Νοέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

 

4.  Ομάδες Στόχος 

 

Αυτή η ενότητα απευθύνεται κυρίως σε πιο έμπειρους εκπαιδευτές που επιθυμούν να ασκήσουν 

το επάγγελμά τους σε μια επιχείρηση. Ως εκ τούτου, οι ομάδες-στόχοι είναι επαγγελματίες της 

εκπαίδευσης ενηλίκων που συμμετέχουν ή επιθυμούν να συμμετάσχουν σε βασικές δεξιότητες 

προσανατολισμένες στην εργασία (ΒΔΓΕ), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: 

-Eκπαιδευτές  εκπαιδευτών/τριών · όσοι παρέχουν κατάρτιση, αλλά επιθυμούν να 

εισέλθουν σε έναν πιο εξειδικευμένο τομέα.  

-ΕκπαιδευτέςΕνηλίκων; Εκείνους/ες  που παρέχουν έμμεσα κατάρτιση  στους ενηλίκους 

που εργάζονται στις βιομηχανίες. 

-Συντονιστές κέντρων ενηλίκων· εκείνους που διαχειρίζονται άμεσα τους ενήλικους 

εκπαιδευτικούς ή τις ομάδες εκπαιδευτών/τριών.  

-Συμβούλους στην κατάρτιση ενηλίκων που είναι σε θέση να επηρεάσουν την πολιτική. 

-Εμπειρογνώμονες που εργάζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ΒΔΓΕ , όπως εμψυχωτές  ή διαχειριστέςέργων. 

 

5. Ικανότητες που θα αποκτηθούν 

 

Μετά από αυτή την ενότητα, οι συμμετέχοντες  θα είναι σε θέση να: 

-Προσδιορίσουν  τα πεδία εφαρμογής, τα ενδιαφέροντα και τις μεθόδους αξιολόγησης.  

-Καθορίσουν  τα κριτήρια και τα πρότυπα   με τα οποία θα κριθεί  μία αξιολόγηση. 

-Κατανοήσουν με βάση ποια πρότυπα θα πρέπει να κρίνεται η αξιολόγηση. 

-Σχεδιάσουν τις  φάσεις μιας αξιολόγησης: 

 Η φάση ανάλυσης 

 Η φάση σχεδιασμού 
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 Η φάση υλοποίησης 

 Η φάση μετά την ολοκλήρωση 

 -Γνωρίζουν  πώς πρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μίας αξιολόγησης. 

 

6. Ειδικές διδακτικές απαιτήσεις 

 

- Η ενότητα αυτή θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 έως 15 ακαδημαϊκές ώρες 

κατ' ανώτατο όριο, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνσή της. 

-Το εργασιακό περιβάλλον  απαιτείται να διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις 

διαφορετικές ανάγκες ,παράγοντες και εμπόδια που θα προκύψουν  κατά τη διάρκεια της 

κατάρτισης. 

-Οι εκπαιδευτέςθα πρέπει πρώτα να καταρτίσουν σχέδια δράσης για το επίπεδο του 

προγράμματος και την προσαρμογή τους στις ανάγκες των καταρτιζομένων. 

-Η αρθρωτή βάση της κατάρτισης επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εκτελούν είτε 

τμήματα αυτής της ενότητας ή της ενότητας στο σύνολό της.  

-Οι έμπειροι εκπαιδευτέςμπορεί ήδη να είναι εξοικειωμένοι με ορισμένες διαδικασίες που 

περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, ωστόσο θα μπορέσουν να εξελιχθούν περαιτέρω, 

καθώς δίνονται παραδείγματα και αποτελέσματα της αξιολόγησης.  

 

7. Δομή Περιεχομένου 

 

Αυτή η ενότητα δεν πρέπει να θεωρείται ως το ιδανικό σχέδιο αξιολόγησης, καθώς οι εκπαιδευτές 

μπορούν να προσαρμόσουν το περιεχόμενο ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στην  

εργασία. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, όπως και κάθε άλλο σχέδιο αξιολόγησης, τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης μιας φάσης μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτήνα βελτιώσει 

την πορεία της, ενώ αυτή  βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η επιλογή της διαδικασίας συλλογής 

δεδομένων είναι επίσης στα χέρια του εκπαιδευτή. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτής που ενεργεί ως 

αξιολογητής, μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μια ποιοτική ερευνητική προσέγγιση, 

χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις με εργαζομένους  και όχι μια έρευνα στο τέλος του μαθήματος.  

Συνιστάται θερμά ο εκπαιδευτής –αξιολογητής να αναφέρεται στις προηγούμενες ενότητες  όταν 

συντάσσει τις ερωτήσεις αξιολόγησης.  

Θέματα Διάρκεια 

1. Εισαγωγή και Περίληψη 1 Ακαδημαϊκή Ώρα 

2. Μοντέλα Αξιολόγησης                        1 Ακαδημαϊκή Ώρα 

3. Μοντέλα Αξιολόγησης Σχόλια και Ανταλλαγή Ιδεών ½ Ακαδημαϊκή Ώρα 

4. Σχέδιο Αξιολόγησης  1 Ακαδημαϊκή Ώρα 
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5. Στάδια Αξιολόγησης  2-4 Ακαδημαϊκές Ώρες 

6. Ενοποίηση ½ Ακαδημαϊκή Ώρα 

 

Θέμα1: Εισαγωγή στην έννοια αξιολόγησης του ΒΔΓΕ και επισκόπηση   

Το μοντέλο 6.1 έχει δημιουργηθεί ως παράδειγμα για το πώς ο εκπαιδευτής/τρια  μπορεί να 

οργανώσει τη δομή του περιεχομένου του ακόλουθου θέματος. Αυτό μπορείτε να βρείτε υπό τον 

τίτλο "Εργαλεία και ορθές πρακτικές".  

Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκή ώρα.  

 Οι εκπαιδευόμενοι  θα λάβουν βασικές γνώσεις για: 

 - Διαφορετικές έννοιες της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ΒΔΓΕ.  

- Τη σημασία της αξιολόγησης της κατάρτισης.  

 Οι εκπαιδευόμενοι  θα είναι σε θέση να: 

 - Παρουσιάσει  τι είναι η αξιολόγηση. 

 - Κατανοήσει  τον ρόλο και τη λειτουργία της αξιολόγησης.  

- Αναγνωρίσει  τις προσδοκίες της αξιολόγησης ΒΔΓΕ. 

 - Καθορίσει  το πλαίσιο της αξιολόγησης.  

 Μέχρι το τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι  θα γνωρίζουν: 

 - Τη σημασία της εξατομικευμένης  αξιολόγησης λόγω της έλλειψης βιβλιογραφίας. 

Θέμα 2: Μοντέλα αξιολόγησης για επαγγελματίες  

*Το μοντέλο 6.1 έχει δημιουργηθεί ως παράδειγμα για το πώς ο εκπαιδευτής μπορεί να οργανώσει 

τη δομή του περιεχομένου του ακόλουθου θέματος. Μπορείτε  να  το βρείτε υπό τον τίτλο 

"Εργαλεία και ορθές πρακτικές".  

Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκή ώρα  

 Οι εκπαιδευόμενοι  θα λάβουν βασικές γνώσεις για:  

-Τα διαφορετικά μοντέλα αξιολόγησης σε  διαφορετικά προγράμματα ΒΔΓΕ.  

-Τα στάδια όλων των διαφορετικών μοντέλων και πώς να τα προσαρμόσουν καλύτερα.  

Οι εκπαιδευόμενοι  θα μπορούν να υλοποιήσουν 

- Την  ρεαλιστική προσέγγιση της αξιολόγησης που πρέπει να υιοθετηθεί στη διαδικασία 

ΒΔΓΕ που παρουσιάζεται στην παρούσα ενότητα.   

Ο κάθε εκπαιδευόμενος  θα είναι σε θέση να: 

-Κατανοήσει  τις διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης  που χρησιμοποιούνται σε κάθε 

μοντέλο και το σκοπό της. 

-Κατανοήσει  τους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να έχει ένας αξιολογητής/τρια  στη 

διαδικασία αξιολόγησης.  
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-Να συγκρίνει  και να αντιπαραβάλλει διαφορετικά μοντέλα αξιολόγησης στη διάθεση των 

επαγγελματιών.  

Μέχρι το τέλος της ενότητας ο εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν: 

-Το Μοντέλο Kirkpatrick. 

-Την  προσέγγιση αξιολόγησης Gruwe. 

-Το μοντέλο ADDIE. 

-Το μοντέλο τεσσάρων οπτικών  του Στίβεν Μπρούκφιλντ.  

-Τους δείκτες  της αποτελεσματικότητας των καταρτίσεων.  

 

Θέμα 3: Εργαστήριο – Γνώμες πάνω στο μοντέλο αξιολόγησης 

*Το μοντέλο 6.1 έχει δημιουργηθεί ως παράδειγμα για το πώς ο εκπαιδευτής μπορεί να οργανώσει 

τη δομή του περιεχομένου του ακόλουθου θέματος. Αυτό μπορείτε να το βρείτε υπό τον τίτλο 

"Εργαλεία και ορθές πρακτικές".  

Διάρκεια: 1/2 έως 1 ακαδημαϊκή ώρα.  

Ο εκπαιδευτής  θα ενθαρρύνει με συζήτηση και καταιγισμό ιδεών την ομάδα για να  προετοιμάσει 

μία αξιολόγηση στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατάρτισης ΒΔΓΕ.   

Μέχρι το τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εδραιώσουν και να 

προετοιμάσουν το πλαίσιο  για το επόμενο θέμα:  

-Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης; 

-Ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι; 

-Για ποιον/ά είναι η αξιολόγηση; 

 

Θέμα 4: Σχέδιο αξιολόγησης της κατάρτισης στις ΒΔΓΕ  

*Το μοντέλο 6.1 έχει δημιουργηθεί ως παράδειγμα για το πώς ο εκπαιδευτής/τρια  μπορεί να 

οργανώσει τη δομή του περιεχομένου του ακόλουθου θέματος. Αυτό μπορείτε να βρείτε υπό τον 

τίτλο "Εργαλεία και ορθές πρακτικές".  

 

Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκή ώρα.   

Ο κάθε συμμετέχον θα λάβει βασικές γνώσεις για:  

-Την  ανάλυση της αγοράς, που απαιτείται στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος, 

σύμφωνα με την οποία θα γίνει η ανάλογη προσαρμογή της κατάρτισης.   

Ο κάθε συμμετέχον θα είναι σε θέση να:  

- Εξερευνήσει  διαφορετικούς ρόλους που πρόκειται να αναλάβει κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αξιολόγησης. 

 - Αναγνωρίσει  τις ικανότητες  του αξιολογητή/τριας  αλλά  και της  αυτοαξιολόγησης  

(εσωτερικής/ εξωτερικής αξιολόγησης).  
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- Αναπτύξει  κριτική  ματιά στην αυτοαξιολόγηση (εάν αξιολογεί το δικό του πρόγραμμα).   

Μέχρι το τέλος της ενότητας ο κάθε συμμετέχον θα γνωρίζει: 

 - Τα μετρήσιμα αποτελέσματα ενός σχεδίου κατάρτισης. 

 

Θέμα 5: Διαφορετικά στάδια αξιολόγησης  

*Το μοντέλο 6.2  έχει δημιουργηθεί ως πρότυπο παράδειγμα ενός σχεδίου αξιολόγησης.. Το 

υπόδειγμα που παρουσιάζεται εδώ δεν πρέπει να θεωρείται ως το ιδανικό σχέδιο αξιολόγησης, 

αλλά μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως..   

Διάρκεια: 2 - 4 ακαδημαϊκές ώρες.  

Ο κάθε συμμετέχον θα λάβει βασικές γνώσεις για: 

 - Τα διάφορα στάδια της αξιολόγησης.  

Ο κάθε συμμετέχον θα είναι σε θέση να αξιολογήσει: 

-Εάν η κατάρτιση βασίζεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των βασικών ενδιαφερόμενων 

μερών.  

-Την καταλληλότητα του διδακτικού και μαθησιακού υλικού σχετικά με τους  

επιδιωκόμενους μαθησιακούς  στόχους  της κατάρτισης. 

-Πιθανές  ελλείψεις  της κατάρτισης. 

-Την  αποτελεσματικότητα της κατάρτισης ΒΔΓΕ  ώστε να γίνει κατανοητό  αν οι επιδόσεις 

στην εργασία άλλαξαν για τους εργαζόμενους.  

Μέχρι το τέλος της ενότητας ο κάθε συμμετέχον θα γνωρίζει: 

 - Την  φάση  της ανάλυσης. 

 - Την φάση του σχεδιασμού   

 - Την  φάση  της ανάπτυξης. 

 - Την  φάση  της υλοποίησης. 

 - Την ολοκλήρωση της κατάρτισης..  

 

Θέμα 6: Ενοποίηση  

*Το μοντέλο 6.1 έχει δημιουργηθεί ως παράδειγμα για το πώς ο εκπαιδευτής/τρια  μπορεί να 

οργανώσει τη δομή του περιεχομένου του ακόλουθου θέματος. Αυτό μπορείτε να βρείτε υπό τον 

τίτλο "Εργαλεία και ορθές πρακτικές".  

Διάρκεια: 1/2 ακαδημαϊκή ώρα.  

Μέχρι το τέλος της ενότητας, ο κάθε συμμετέχον θα είναι σε θέση να παρουσιάσει 

περιπτωσιολογικές μελέτες και προβληματισμούς για την περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικασίας 

αξιολόγησης της ΒΔΓΕ. 
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8. Συμβουλές για τους εκπαιδευτές 

 

Προτάσεις για διαμεσολαβητές, συντονιστές, εκπαιδευτές κατά τον προγραμματισμό του 

περιεχομένου και της εφαρμογής αυτής της ενότητας: 

 1. Η γνωριμία με τους συμμετέχοντες, η επισκόπηση των στόχων και η κατανόηση των 

προσδοκιών τους συνιστάται ιδιαίτερα στην αρχή του μαθήματος. Αυτό μπορεί να γίνει 

μέσω συζητήσεων και / ή έρευνας. 

2. Κατόπιν οι διαμεσολαβητές θα μπορούν να προσαρμόσουν την κατάρτιση έτσι ώστε οι 

καταρτιζόμενοι/ες να συμμετέχουν και το πρόγραμμα να αποδώσει τα καλύτερα 

αποτελέσματα. Επιπλέον οι καταρτιζόμενο/ες θα είναι πιο δεκτικοί/ες και πρόθυμο/ες να 

λάβουν μέρος στις καταρτίσεις.   

3. Ο διαμεσολαβητή θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελλοντικών 

πελατών των συμμετεχόντων, δηλαδή των επιχειρήσεων  και, ως εκ τούτου, να 

συγχωνεύει τόσο τις ανάγκες των συμμετεχόντων όσο και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 

4. Είναι σημαντικό για τον διαμεσολαβητή να προσχεδιάσει  και να χρησιμοποιήσει 

ενδιαφέρουσες και οπτικές δραστηριότητες ως παράδειγμα του Slido.com στο Παράρτημα 

αυτής της Ενότητας για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή. Η ομαδική εργασία προτείνεται 

επίσης σε ολόκληρη την έκταση. Επομένως, κατά τον προγραμματισμό του προγράμματος 

σπουδών, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει μια εισαγωγή, μια δραστηριότητα και η 

ενοποίηση στο τέλος για κάθε θέμα. 

5. Τέλος, η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της 

ενότητας και η αξιολόγηση των επιτευγμάτων της ομάδας να είναι επωφελής τόσο για τον 

συντονιστής  όσο και για τους συμμετέχοντες. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω μιας φόρμας 

σχολίων, μιας συζήτησης στην τάξη ή μιας ομάδας εστίασης για παράδειγμα. Μπορεί να 

γίνει εν συντομία στο τέλος κάθε συνεδρίας και έπειτα αναλυτικά  στο τέλος της ενότητας. 

Εργαλεία και καλές πρακτικές. 

___________________________________________________________ 

Τα σημαντικότερα σημεία  για τους συμμετέχοντες/σες σε αυτόν τον τομέα, ήταν η κατανόηση 

της έννοιας και των στόχων της αξιολόγησης, αλλά επιπλέον η επιλογή των εργαλείων για την 

πραγματοποίησή της ,την στιγμή που το δυσκολότερο κομμάτι της ενότητας  

ήταν ο σχεδιασμός της. 

 
(Υλοποίηση εκπαίδευσης εκπαιδευτών για ΒΔΓΕ  

Κέντρο Εργάνη, Ελλάδα, Ιανουάριος 2020) 

___________________________________________________________ 
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9. Παραρτήματα 

 

Παράρτημα 1 

 

The lesson plan for the Θέμα 1: Introduction to the evaluation concept of ΒΔΓΕ and 

Overview 

 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ  ΥΠΟ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Θέμα: Εισαγωγή στην έννοια της 

αξιολόγησης του ΒΔΓΕ και επισκόπηση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:30 λεπτά 

Στόχος: Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτές με την έννοια της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια 

της  ΒΔΓΕ 

Κατάρτισης. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

- Να παρουσιάσει τι είναι η αξιολόγηση 

- Να κατανοήσει τον ρόλο και την λειτουργία της αξιολόγησης 

- Να αναγνωρίσει τις προσδοκίες μίας ΒΔΓΕ κατάρτισης 

- Να προσδιορισθεί το περιεχόμενο της αξιολόγησης 

Ενότητα: Εισαγωγή 

 

Καταιγισμός ιδεών:’’τι είναι η αξιολόγηση;’’ 

Καθορισμός αξιολόγησης 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Activity - Context: 

o *Εργαλείο - Webresource, Slido.com 

o Θα χρησιμοποιηθεί για να παράσχει ένα προσχέδιο του 

περιεχομένου , έτσι ώστε να υλοποιούνται κατ’αυτό τα 

προγράμματα ΒΔΓΕ και να προσδιορισθεί η 

λειτουργικότητά τους όταν ολοκληρωθούν. 

o Παραδείγματα Ερωτήσεων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο εργαλείο 

o (για επέκταση) 

1. Έλλειψη δεξιοτήτων και προσόντων ,οδηγούν 

στην έλλειψη ευκαιριών για τους εργαζόμενους 

στην αγορά εργασίας.Σωστό ή λάθος ;Συζήτηση. 

- (Να συζητηθεί η σπουδαιότητα των 

δεξιοτήτων και προσόντων). 

2. Υπάρχουν έρευνες για την ΒΔΓΕ? 

Περιγραφή 

Αξιολόγησης 

 

☐  Οι συμμετέχοντες/σες 

συνεισέφεραν κατά την 

διάρκεια του καταιγισμού 

ιδεών και των 

συζητήσεων 

 

 

. 

☐  Οι συμμετέχοντες/σες 

κατανόησαν την 

λειτουργικότητα και 

σημασία της αξιολόγησης 

κατά την διάρκεια της 

κατάρτισης 
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- (Για να μειωθεί το κενό στην βιβλιογραφία 

σχετικά με την αξιολόγηση) 

3. 1 στους 4 ενήλικες / 1 στους 8 ενήλικες / 1 στους  

10ενήλικες 

Υπολείπονται σε ψηφιακές δεξιότητες. Επιλέξτε ένα από 

τα παραπάνω. 

 

(Να παράσχει δεδομένα και να προκαλέσει 

σκέψεις στο γιατί η ΒΔΓΕ κατάρτιση και 

αξιολόγηση είναι σημαντικές) 

 

Ενοποίηση: 

- Συζήτηση για το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων στη διάρκεια της συνεδρίας. 

Έμφαση στην σημασία της εξατομικευμένης 

προσέγγισης της αξιολόγησης λόγω της έλλειψης 

βιβλιογραφίας. 

 

 

☐  Οι συμμετέχοντες/σες 

συμφώνησαν πως οι 

ερωτήσεις και τα εργαλεία 

που τους χορηγήθηκαν 

ήταν χρήσιμα. 

 

 

Ανασκόπηση&Επόμενα 
Βήματα* 

Δραστηριότητες που 

ολοκληρώθηκαν 

Προς αναθεώρηση Πρόσθετα σχόλια 
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Παράρτημα 2 

 

Ένα παράδειγμα μιας ιστορίας που πρέπει να μας προβληματίσει 

Καταστάσεις όπως αυτή που περιγράφεται στην παρακάτω ιστορία, συμβαίνουν στους 

καλύτερους από εμάς, ακόμη και σε εκείνους που εργάζονται εντατικά, μόνοι τους ή με άλλους 

εκπαιδευτικούς και εμπειρογνώμονες ανθρώπινου δυναμικού, για να σχεδιάσουν, να 

σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

(Based on a true story!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣυμβουλέςΣτοχασμού: 

- Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το μάθημα είναι επαρκές για τις απαιτήσεις των 

βασικών ενδιαφερόμενων μερών;  

- Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι, εάν η πορεία δεν είχε επιτύχει τις προσδοκίες 

όλων των εμπλεκομένων, θα μπορέσει να βελτιωθεί; 

  

Ήταν η τελευταία του μέρα στο ναυπηγείο. Ο εκπαιδευτής  τακτοποίησε  τα ημερολόγια 

μάθησης των συμμετεχόντων εργαζομένων (βλέπε παράρτημα 3.5). Στο τμήμα « 

σημειώσεις » του ημερολογίου του ένας μαθητής, ο  Angelo, έγραψε: «Δεν είμαι σίγουρος 

ότι μπορώ να πω ότι αυτό ήταν μια καλή πορεία. Ξέρω ότι ο εκπαιδευτής/τρια  εργάστηκε 

σκληρά, αλλά πάντα ένιωθα ότι δεν ταίριαζα. Δεν μπορούσα να αντεπεξέλθω στις 

απαιτήσεις του μαθήματος και στις υποχρεώσεις στο εσωτερικό. Δεν θα συμμετάσχω ξανά 

σε ένα τέτοιο μάθημα. «Ο εκπαιδευτής/τρια  δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό το σχόλιο. 

Τι έκανε λάθος; Ήταν η παιδαγωγική που χρησιμοποίησε; Ήταν ο σχεδιασμός του 

μαθήματος; Ήταν η διαδικασία αξιολόγησης; Έδωσε σε αυτόν τον μαθητή αρκετό χρόνο 

και χώρο μέσα στο μάθημα για να εκφράσει τα συναισθήματά του; Οι εμπειρίες και το 

περιβάλλον  του εργάτη εκτιμήθηκαν στην πορεία;   

Καταστάσεις όπως αυτή συμβαίνουν στους καλύτερους από εμάς, ακόμη και σε εκείνους 

που εργάζονται εντατικά, μόνοι, ή με άλλους εκπαιδευτικούς εμπειρογνώμονες και ειδικούς 

ανθρώπινου δυναμικού, για να σχεδιάσουν, , να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα  

πρόγραμμα κατάρτισης.  
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Παράρτημα 3 

 

Στάδιο 1 Αξιολόγηση της φάσης ανάλυσης 

Βασικοί στόχοι 

Καθιερώστε:  

1.  τον επιδιωκόμενο σκοπό του σχεδίου αξιολόγησης. 

2.  το ποιος/ά  θα αξιολογήσει την πρωτοβουλία ΒΔΓΕ (βλ. Παρακάτω). 

3.  τη μεθοδολογία αξιολόγησης (ποσοτική, ποιοτική ή και τα δύο) που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί. 

4.  την αποτελεσματικότητα της ανάλυσης της αγοράς.  

5.  την ανάγκη για μάθηση.   

6.  τα έξοδα που θα προκύψουν  

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 Ποιο είναι το βασικό κοινό για την αξιολόγηση; 

 Το πρόγραμμα κατάρτισης  πυροδοτήθηκε από μια αυθεντική μαθησιακή ανάγκη ή 

δημιουργήθηκε προτού δημιουργηθεί η ανάγκη και στη συνέχεια προτάθηκε  στην 

επιχείρηση / και στους καταρτιζόμενους; 

 Ποιος καθόρισε την ανάγκη για την πρωτοβουλία ΒΔΓΕ,  

 Ήταν αποτελεσματική η ανάλυση αγοράς (βλ. Ενότητα 2); - Θα είναι ο εκπαιδευτής ο 

αξιολογητής; 

 Ποια δεδομένα είναι ήδη διαθέσιμα και ποια δεδομένα θα πρέπει να συλλεχθούν; 

 

Ερωτήσεις αξιολόγησης 

1. 

2. 

3. 
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Παράρτημα 4 

 

Στάδιο 2 Αξιολόγηση της φάσης σχεδιασμού 

Βασικοί στόχοι  

Προσδιορίστε εάν  

1. οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες των βασικών ενδιαφερόμενων μερών αντιμετωπίστηκαν 

από το μάθημα.  

2. ο σχεδιασμός του μαθήματος ήταν παιδαγωγικά ισχυρός.   

3. εάν αφιερώθηκαν αρκετοί πόροι στο μάθημα. 

 

Ενδεικτικές Ερωτήσεις 

 Πού αντιμετωπίζονται οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες όλων των εργαζομένων στη 

διαδικασία σχεδιασμού;  

 Ποιος καθόρισε την ανάγκη για την πρωτοβουλία ΒΔΓΕ, 

 Ήταν αποτελεσματική η ανάλυση αγοράς (βλ. Ενότητα 2); 

  Θα είναι ο εκπαιδευτής/τρια ο αξιολογητής/τρια; 

 

Ερωτήσεις Αξιολόγησης 

1.  

2.  

3.  
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Παράρτημα 5 

 

Στάδιο 3 Αξιολόγησης της φάσης ανάπτυξης 

 

Βασικοί στόχοι 

 Προσδιορίστε εάν 

 το διδακτικό και μαθησιακό υλικό είναι κατάλληλο για την επίτευξη των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

  οι τεχνολογικοί πόροι στο χώρο εργασίας είναι αρκετά καλοί για το πρόγραμμα ΒΔΓΕ.  

 η μαθησιακή διαδικασία εμπνέεται από θεωρίες κατάρτισης  ενηλίκων και μεθόδους 

ορθής πρακτικής 

 

Ενδεικτικές Ερωτήσεις 

 Έχει το μάθημα καλό ρυθμό; 

 Είναι σαφώς καθορισμένες οι επικεφαλίδες αξιολόγησης;  

 

Ερωτήσεις αξιολόγησης 

 

1.  

2.  

3.  
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Παράρτημα 6 

 

Stage 4 Αξιολόγηση της Φάσης Υλοποίησης  

Βασικοί στόχοι  

Προσδιορίστε εάν  

 όλοι οι καταρτιζόμενοι είναι ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο και την ακαδημαϊκή της 

κατάρτισης.  

 η στρατηγική για την παρακίνηση των καταρτιζόμενων είναι επιτυχής.  

 οι δραστηριότητες που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης είχαν αντίκτυπο 

στην εγγραφή στο μάθημα; 

 η διαδικασία επιλογής του εκπαιδευτή/τριας ήταν αποτελεσματική.  

 το πρόγραμμα έθεσε τις βάσεις για πιο αποτελεσματική εργασία ή την αναζήτηση 

εργασίας από τους ανέργους ή για την αύξηση της παραγωγικότητας 

Ενδεικτικές Ερωτήσεις 

 Πως  αντιμετωπίζονται οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες όλων των εργαζομένων στη 

διαδικασία σχεδιασμού; 

 Ποιος καθόρισε την ανάγκη για την πρωτοβουλία ΒΔΓΕ,  

 Διευκρίνισε ο εκπαιδευτής/τρια τις προσδοκίες, τους στόχους και τα κριτήρια 

αξιολόγησης όσο το δυνατόν νωρίτερα στην κατάρτιση; 

 

Ερωτήσεις αξιολόγησης 

 

1.  

2.  

3.  
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Παράρτημα 7 

 

Στάδιο 5 Εκ των υστέρων αξιολόγηση 

 

Βασικοί στόχοι  

Προσδιορίστε ότι 

 οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες των βασικών ενδιαφερομένων μελετήθηκαν από την 

κατάρτιση. 

 ο σχεδιασμός της κατάρτισης  ήταν παιδαγωγικά ισχυρός. 

 Αφιερώθηκαν αρκετοί πόροι στην κατάρτιση. 

 η κατάρτιση  ήταν αποτελεσματική για τους εργαζόμενου/ες  και την επιχείρηση.  

 Επιτεύχθηκαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος. 

 

Ενδεικτικές Ερωτήσεις 

 Θεωρούν οι βασικοί ενδιαφερόμενο/ες  την πορεία επιτυχημένη; 

 Πόση μάθηση μεταφέρθηκε στον χώρο εργασίας;  

 Ποια (εάν υπάρχουν) εμπόδια ή / και κίνητρα  υπήρχαν στον χώρο εργασίας για την 

τόνωση της διδασκαλίας και της μάθησης;  

 Πόση κατάρτιση διατηρείται με την πάροδο του χρόνου; 

 Ποιες αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν στην κατάρτιση; 

 Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν η κατάρτιση  δεν είχε εφαρμοστεί; 

 Είναι τα δεδομένα που συλλέγονται ισχυρά και ηθικά αποδεκτά;  

 Είναι η ανάλυση δεδομένων αυστηρή και απαλλαγμένη από προκατάληψη;  

 Υπήρξαν ακούσια αποτελέσματα 

 

Ερωτήσεις Αξιολόγησης 

1.  

2.  

3.  
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Συμπεράσματα 

Έχετε πλέον εξοικειωθεί με ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών και με πολλές αιτιολογήσεις τις 

οποίες οι εταίροι του ProfiTRAIN σταχυολόγησαν και συζήτησαν. Συμπερασματικά συνοψίσαμε 

παρακάτω τα κύρια σημεία και τα χαρακτηριστικά της προσέγγισης του ProfiTRAIN. 

 

Η ιδέα επαγγελματικοποίησης του ProfiTRAIN αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές και 

τους επαγγελματίες εκπαίδευσης ενηλίκων να εφαρμόσουν ενδοεταιρικά προγράμματα 

συνεχιζόμενης κατάρτισης, που είναι χρήσιμα για εταιρείες και εργαζόμενους, προσφέρουν 

προστιθέμενη αξία και δίνουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να συμμετέχουν στη διά βίου 

μάθηση.  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαρτίζεται από το σύνολο των στοιχείων, τα οποία αποτελούν μια 

καλή βάση επαγγελματικών ιδεών για το πώς να ενεργούμε. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα 

σπουδών, τους όρους, τους ορισμούς και τους ειδικούς όρους, καθώς και τους στόχους, το σκοπό, 

ποιοι/ες είναι οι συμμετέχοντες/ουσες και οι ρόλοι τους σε αυτήν τη διαδικασία. 

 

Η σταδιακή συγχώνευση προσωπικών εμπειριών και θεωρητικών γνώσεων πραγματοποιείται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  

 

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών είναι η συνδεσιμότητα και η επεξεργασιμότητα, 

το ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών, τα τρία ανεξάρτητα μέρη του προγράμματος, η επαγγελματική 

ανάπτυξη και ο σχεδιασμός της διαδικασίας του προγράμματος– ο παράγοντας του χρόνου. 

Προβλέπεται ότι μετά την πρώτη και τη δεύτερη ενότητα, ο πάροχος του προγράμματος θα δώσει 

στους συμμετέχοντες διάλειμμα τουλάχιστον ενός μήνα, το οποίο έχει μια πολύ σημαντική 

διδακτική και μαθησιακή λειτουργία. 

 

Τα βασικά μαθησιακά περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών καλύπτονται στο Εγχειρίδιο 

Αυτοδιδασκαλίας με έξι θεματικές ενότητες. Κάθε Ενότητα έχει σχεδιαστεί ως μια ολοκληρωμένη 

ενότητα θεμάτων, η οποία μπορεί να προσφερθεί ως ανεξάρτητο μέρος ή σε συνδυασμό με 

διάφορες άλλες ενότητες ή καθ’ ολοκληρίαν.  

 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών αποτελείται από τρία ισότιμα μέρη: στο πρώτο μέρος 

οι εκπαιδευτές ενηλίκων αποκτούν μια εικόνα για τα επαγγελματικά διλήμματα, στο δεύτερο μέρος 

αναστοχάζονται και έτσι αποκτούν εικόνα ατομικά, είτε πρόκειται για προσωπικές διαδικασίες 

σταδιοδρομίας είτε για νέες ανάγκες για επαγγελματική ανάπτυξη, και στο τελευταίο μέρος 

προκύπτει η αυθόρμητη ανάγκη σχεδιασμού ενός προσωπικού προγράμματος, το οποίο θα 

επιτρέπει στον εκπαιδευτή να σημειώνει πρόοδο στην επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

Το πρόγραμμα σπουδών συνδέεται με Εγχειρίδιο Αυτοδιδασκαλίας. Ο βασικός σκοπός του 

Εγχειριδίου Αυτοδιδασκαλίας ήταν να δώσει τη δυνατότητα σε εκείνους τους εκπαιδευτές που 

επιθυμούν να ανακατευθυνθούν σε αυτόν τον τομέα, ανεξάρτητα από το αν είναι έμπειροι 

επαγγελματίες ή όχι, να αρχίσουν να εξοικειώνονται με τα βασικά στοιχεία ή το σχετικό 

περιεχόμενο που θα συμβάλουν στην επαγγελματικοποίησή τους. 

 

Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι ένα πολύ σημαντικό δομικό στοιχείο του προγράμματος 

σπουδών, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί ομοιόμορφα σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Το κύριο ζητούμενο αυτής της διαδικασίας είναι να αναγνωρίσει τα βασικά στοιχεία αυτού του 
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τομέα και, από την άλλη, κάθε ποικιλία διαφορετικών τρόπων σταδιοδρομίας των συγκεκριμένων 

συμμετεχόντων σε μια ομάδα. 

 

Οι πληροφορίες για την οικεία επαγγελματική δυναμική θα ευαισθητοποιήσουν τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες στα ζητήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι/ες στο εργασιακό τους 

περιβάλλον. Αυτά τα ζητήματα είναι ένα από τα καίρια σημεία και αποτελουν πρόκληση όταν 

αναλογιστούμε την ανάπτυξη και τη σημασία του ΒΔΓΕ. 

Όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη, είναι επίσης σημαντικό για τα πρόσωπα που είναι 

υπεύθυνα για το σχεδιασμό ή την παροχή εκπαίδευσης να σκεφτούν διεξοδικά πώς να παρέχουν 

δυναμική ή άνοιγμα διλημμάτων σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και ιδέες, και πώς να 

προχωρήσουν από αυτά στην ανάγκη των μελλοντικών εκπαιδευτών να κάνουν τη δέσμευσή τους 

ή το προσωπικό τους πρόγραμμα κατάρτισης ΒΔΓΕ, το οποίο είναι το τελικό αποτέλεσμα 

ολόκληρου του μαθήματος. 

 

Ταυτοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν διαφορετικά δείγματα εργαλείων και παραδείγματα καλών 

πρακτικών, τα οποία χρησιμεύουν ως παραδείγματα για διάφορους σκοπούς. Αυτά τα εργαλεία ή 

παραδείγματα έχουν επιλεγεί για να δείξουν πώς ένα εκ του σύνεγγυς σεμινάριο μπορεί με 

καινοτόμο τρόπο να γίνει μια ζωντανή μαθησιακή κατάσταση. 

 

Οι εταίροι του ProfiTRAIN έχουν ένα όραμα κοινής δράσης σε επίπεδο ΕΕ που θα κάνει τις ιδέες 

που παρουσιάζονται σε αυτό το έργο πραγματικότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό την περίοδο 

μετά την πανδημία, όταν όλες οι δυνάμεις αφιερώνονται στην ταχεία οικονομική και κοινωνική 

ανάκαμψη της Ευρώπης και του κόσμου.   

 

Ο Οδηγός μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στις γλώσσες των χωρών-εταίρων, οπότε στην 

πραγματικότητα δημιουργήθηκαν έξι παραλλαγές του οδηγού.  

 

 

___________________________________________________________ 

Συστάσεις για μελλοντικούς εκπαιδευτές: 

 Έμφαση στο κίνητρο των εργαζομένων "να εργαστούν για την 

ανάπτυξή τους", υποστηρίζοντας τη δική τους πρωτοβουλία. 

 Δημιουργία «χημείας» μεταξύ του εκπαιδευτή και του 

πελάτη/υπαλλήλου. 

 Επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων – το όφελος για 

την επιχείρηση πρέπει να είναι σαφές και ορατό. 

 Προσαρμογή των μαθημάτων με αποτελεσματικό τρόπο, 

δίνοντας έμφαση στο πρακτικό μέρος. 

 Σημασία στην αμοιβαία μάθηση μεταξύ συναδέλφων. 

 Σεβασμός την ιστορία της επιχείρησης. 
 

(Υλοποίηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών για τις ΒΔΓ,  

ERUDICIO, Τσεχία, Νοέμβριος 2019) 

___________________________________________________________ 

 

Ένας ικανός εκπαιδευτής ξέρει πώς να εφαρμόσει το πρόγραμμα ΒΔΓΕ. Ένας ικανός εκπαιδευτής 

έχει αρκετές πληροφορίες και γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζει διαφορετικές ανάγκες 

ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον και να προσαρμόζει / διαμορφώνει το πρόγραμμα σε κάθε 

πραγματική ομάδα ξεχωριστά. 
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Πριν από το τέλος της κατάρτισης, ένας ικανός εκπαιδευτής θα βιώσει προσωπικά επαγγελματικά 

διλήμματα και θα έρθει σε επαφή με θέσεις σχετικά με την υλοποίηση κατάρτισης στο εργασιακό 

περιβάλλον, ενώ θα είναι σε θέση να κάνει τη σύνδεση αυτών των διλημμάτων και θέσεων με τις 

αρχές των ΒΔΓΕ και να εξεύρει τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να υλοποήσει τις 

προτεινόμενες λύσεις στην πράξη. Θα αναγνωρίσει την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία της 

υλοποίησης της κατάρτισης στο εργασιακό περιβάλλον.  

 

Ο ικανός εκπαιδευτής θα αναπτύξει σταδιακά εμφατική στάση / κατανόηση έναντι των 

εργαζομένων, αλλά και εμφατική κατανόηση της κατάστασης και των αναγκών του εργοδότη. Θα 

αναπτύξει ισχυρότερη προσωπική επαγγελματική ταυτότητα και σαφή εικόνα των προθέσεων του 

σχετικά με την κατάρτιση στις ΒΔΓΕ. Θα αναπτύξει πρωτότυπες ικανότητες συμβουλευτικής και 

καθοδήγησης σε όλη τη διαδικασία της μάθησης. 

 

___________________________________________________________ 

Όλοι οι συμμετέχοντες που ανέφεραν ότι επανεξετάζουν συστηματικά τη 

δουλειά και τις πρακτικές τους, συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονται θάρρος, για να 

κάνουν τα απαραίτητα βήματα στο άγνωστο. 

(Implementation of training of the trainers for ΒΔΓΕ, Slovenian Institute for Adult Education 

(SIAE), Ljubljana, Slovenia, November – December 2019) 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε ειλικρινείς ευχαριστίες σε όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι 

πραγματοποίησαν τις πιλοτικές εκπαιδεύσεις στις 6 χώρες εταίρους. Οι πλούσιες εμπειρίες 

και οι πολύτιμες εκτιμήσεις τους αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος αυτού του οδηγού.  

Εταίροι ProfiTRAIN, Ιούνιος 2020 
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