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1. ΟΔΗΓΙΕΣ
Υπάρχει μια αναδυόμενη ανάγκη να εκπαιδεύονται ενήλικες με χαμηλά-μεσαία προσόντα σε μια
σειρά εγκάρσιων δεξιοτήτων που βελτιώνουν την απασχολησιμότητά τους και την (επαν)

ένταξή τους στην αγορά εργασίας, και να μειώσουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ως
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.
Καθώς μεταβάλλεται ο χώρος εργασίας και αναδύονται νέα και ευέλικτα επαγγέλματα, οι
εταιρίες απαιτούν όλο και περισσότερο χαρακτηριστικά και γνωρίσματα που προάγουν την
ευελιξία κα την πολλαπλότητα των ευθυνών, ανάλογα με την ποικιλία των συνθηκών. Οι
συνεντεύξεις γίνονται, αλλά είναι οι οριζόντιες δεξιότητες που σας κάνουν να πάρετε την
δουλειά
Οι σκληρές δεξιότητες είναι αυτές που βασίζονται σε γνώσεις που αποκτήθηκαν, αναπτύχθηκαν και
μαθεύτηκαν μέσα από χρόνια εκπαίδευση και σε ακαδημαϊκό όσο και σε εργασιακό επίπεδο.

Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι ένα άτομο που έχει πολλές τεχνικές γνώσεις, δεν γνωρίζει πάντα
πώς να τις αναπτύξει σε μια ομάδα, ή απλά δεν το επιδιώκει να παίρνει αποφάσεις σε ένα
έργο.
Αυτές οι δεξιότητες ή ιδιότητες ονομάζονται μαλακές δεξιότητες και είναι αρθρωμένες
γύρω από τέσσερις τομείς αρμοδιότητας
1. Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες.
2. Ψηφιακές ικανότητες.
3. Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα.
4. Πολιτιστική ευαισθητοποίηση.
Μπορούμε να τοποθετήσουμε τη Μόνιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στο πλαίσιο της
εφαρμογής εκπαιδευτικών μεθοδολογιών που στοχεύουν στην ενεργοποίηση, βελτίωση
και αποτελεσματική διαχείριση αυτών των ικανοτήτων. Η διαρκής εκπαίδευση ενηλίκων
επικεντρώνεται στη δια βίου μάθηση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων σε κοινωνικούς,
πολιτικούς και εργασιακούς τομείς. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι, καθώς και οι
εταιρείες, βρίσκονται σε συνεχείς διαδικασίες αλλαγής, μερικοί από τους οποίους
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επικεντρώνονται περισσότερο σε σχέση με άλλους και κάποιοι όντας περισσότερο
συνειδητοποιημένοι από άλλους. Σε αυτές τις διαδικασίες, σε περίπτωση που το άτομο
αποτύχει να διέλθει με θετικό τρόπο, όπου υπάρχουν μπλοκαρίσματα, καθιστά δύσκολη
την ολοκλήρωση των αλλαγών και εμποδίζει την προσαρμοστικότητα σε νέα πλαίσια,
προκαλώντας ανισορροπίες και κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού λόγω έλλειψης πόρων.
Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα ICARO έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία για τη βελτίωση
αυτών των οριζόντιων δεξιοτήτων, μέσω ενός προγράμματος σπουδών και ενός κύκλου
κατάρτισης με τίτλο «Από το σπίτι στην δουλειά», με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της
επανένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά προσόντα.

Ο λόγος για τον παρόντα Οδηγό είναι να προσφέρει στους μελλοντικούς χρήστες βασικές
δεξιότητες στην εκπαίδευση που σχεδιάστηκε σε αυτό το έργο, για να επιτύχει τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να διαδώσει και
να δώσει πραγματική αξία στις κοινωνικές δεξιότητες. Συνεπώς, ο Οδηγός δεν είναι ένα
θεωρητικό έγγραφο στο οποίο αναπτύσσονται εκπαιδευτικές θεωρίες ή διαδικασίες
κατάρτισης, αλλά ένα εργαλείο για τη χρήση και εφαρμογή του συστήματος ICARO για την
ανάπτυξη και την αναγνώριση των οριζόντιων δεξιοτήτων.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICARO
Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ (EU LFS) δείχνει ότι περίπου το 25% των ενηλίκων
(25-64 ετών) στην Ευρώπη δεν έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η έρευνα του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες των ενηλίκων για το
2013, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Ικανοτήτων για
Ενήλικες (PIAAC), παρουσιάζει επτά βασικά ευρήματα, εκ των οποίων δύο σχετίζονται με το
συγκεκριμένο έργο:
- Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες αυξάνουν την απασχολησιμότητα, και
- Η διατήρηση των δεξιοτήτων συνεπάγεται σημαντικά θετικά οικονομικά και κοινωνικά
αποτελέσματα.
Το ΙCARO θα σχεδιάσει μια εξατομικευμένη διαδρομή κατάρτισης προσαρμοσμένη στις
ανάγκες κάθε συμμετέχοντα για να αποκτήσει την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας και
θα συνεργαστεί με τους μακροχρόνια άνεργους ενήλικες, άτομα με χαμηλά προσόντα και
άτομα με δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας
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Από την άλλη πλευρά, το ICARO θα βελτιώσει την κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων /
τεχνικού προσωπικού απασχόλησης που εργάζονται με ενήλικες και μακροχρόνια
ανέργους και θα επιτρέψει την εδραίωση νέων κοινωνικών και πολιτιστικών δεσμών και
ενός κοινωνικού δικτύου που διευκολύνει και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή στην
κοινότητα .
Σε αυτό το πρόγραμμα ο βασικός ρόλος του τεχνικού προσωπικού του εκπαιδευτικού
ενηλίκων είναι να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις για πνευματική, συμπεριφορική και ηθική
εκπαίδευση για να αντιμετωπίσει και να προσαρμοστεί στις νέες κοινωνικές
πραγματικότητες, αναζητώντας κρίσιμες θέσεις και υποστηρίζοντας δίκτυα που επιτρέπουν
την ένωση και διαμόρφωση νέων προσωπικών επιτευγμάτων στην αναζήτηση απασχόλησης.

2.1 Στόχοι του έργου
Σε μια σύντομη ανάλυση, το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:
α) Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ανέργων
ενηλίκων μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης μιας ολιστικής μεθοδολογίας που
περιλαμβάνει ένα καινοτόμο ενεργό πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στις Οριζόντιες
Δεξιότητες (Soft Skills).
• Το ΙCARO σχεδιάζει μια "εξατομικευμένη διαδρομή" προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε
συμμετέχοντος για να επιτύχει την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
• Το ΙCARO θα συνεργαστεί με μακροχρόνια άνεργους, με ανθρώπους με χαμηλά προσόντα
και δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
• Το ÍCARO θα προωθήσει την απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων στην ομάδα στόχο μέσω
ενός διαδικτυακού ιστότοπου.
• Η ΙCARO θα διερευνήσει τρόπους αναγνώρισης των αποκτηθέντων ικανοτήτων από
ενήλικες φοιτητές.
β) Βελτίωση της εκμάθησης των εκπαιδευτών ενηλίκων (ΑΕ) και των συμβούλων
απασχόλησης (ΕΚ) που εργάζονται με μακροχρόνια ανέργους.
•Το ΙCARO σχεδιάζει μια μεθοδολογία συμβουλευτικής και διδασκαλίας για την
υποστήριξη της απόκτησης οριζόντιων δεξιοτήτων σε άνεργους ενήλικες.
• Η ΙCARO διοργανώνει μια διακρατική πρακτική εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας.
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• Το ΙCARO διοργανώνει διαφορετικά γεγονότα για να δώσει αξία και να διαδώσει το έργο
σε εκείνους των διαφορετικών χωρών εταίρων.

2.2. Εργαλεία Ανάπτυξης (Πνευματικά Αποτελέσματα)
IO1.- Διακρατική έκθεση σχετικά με εργαλεία/διαπιστευμένα προγράμματα πάνω στις
κοινωνικές δεξιότητες για τους ενήλικες σπουδαστές.

Τα συμπεράσματα είναι παρόμοια σε όλες τις χώρες-εταίρους: απαιτείται κατάρτιση στις
οριζόντιες δεξιότητες και διαπίστευση. Υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της
σημασίας αυτών των ικανοτήτων.
IO2. - Εργαλείο Αξιολόγησης Οριζόντιων Δεξιοτήτων - Εξατομικευμένη προσαρμοσμένη
στρατηγική υπηρεσιών.
Το IO2 είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που βοηθά τους συμβούλους ενηλίκων και τους
εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης ή διάθεσης των Soft Skills.
Αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ανέργους που συμμετέχουν στο σχέδιο
και θα χρησιμεύσει για τον σχεδιασμό εξατομικευμένων στρατηγικών.
IO3. – Πρόγραμμα οριζόντιων δεξιοτήτων για τους ανέργους ενήλικες φοιτητές.
Αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα είναι η κύρια φάση της μεθοδολογίας ICARO για τη
βελτίωση της απασχολησιμότητας των ομάδων στόχων.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει: εννοιολογικούς ορισμούς, γενικούς στόχους
μάθησης, διάρκεια εκπαίδευσης, περιγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων (από πλευράς
γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων), διδακτικές προσεγγίσεις, κατάλογο υλικών και πόρων
υποστήριξης, αξιολόγηση και κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες.

IO4. Οδηγός για εκπαιδευτές ενηλίκων. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

Αυτό το IO4 είναι το εγχειρίδιο που θα χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές ενηλίκων που θα
πρέπει να κατευθύνουν, να συνοδεύουν, να επιβλέπουν κλπ., στους ανθρώπους που
ακολουθούν το μάθημα «Από το σπίτι στην δουλειά» και θα διευκολύνουν τη βιωσιμότητα
των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων του έργου.
IO5. – Πρόγραμμα συνδυαζόμενης μάθησης- "FROM HOME TO WORK" (Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα)
Αυτό είναι σωστά το πρόγραμμα κατάρτισης που απευθύνεται σε ανέργους ενήλικες με
χαμηλά προσόντα.
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Δομημένο σε ενότητες με βάση το πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάστηκε στο IO3, το
πρόγραμμα εκμάθησης θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας εξατομικευμένης διαδρομής.
IO6. - Διαπίστευση
Ένας συνδυασμός από διαφορετικές επιλογές για την αναγνώριση της ανεπίσημης
εμπειρίασς σε αυτόν τον τομέα των Οριζόντιων Δεξιοτήτων θα χρειαστεί: ένα πιστοποιημένο
όργανο, σχεδιασμένο από διαπιστευμένο οργανισμό
IO7. – Περιπτωσιολογικές Μελέτες

Θα απευθύνονται σε μια μεγάλη ποικιλία ομάδων-στόχων, συμπεριλαμβανομένων των
ενηλίκων φοιτητών, των εκπαιδευτών και των συμβούλων εργασίας.
Θα δώσουν έμφαση στην επίδραση και τα αποτελέσματα του προγράμματος εκμάθησης
«Από το σπίτι στην δουλειά» και θα αποδείξουν την ανάγκη να ενισχυθούν οι
πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση ενηλίκων και να εδραιωθεί η μάθηση για τις οριζόντιες
δεξιότητες σε ενήλικες φοιτητές σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

2.3 Το έργο ÍCARO χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο μέσω του προγράμματος Erasmus +.
Το ICARO βασίζεται στην εμπειρία των προηγούμενων και των σημερινών πρωτοβουλιών
στις οποίες συμμετείχαν οι εταίροι και τονίζει τη δέσμευση των ιδρυμάτων-εταίρων και την
προσέγγιση της ανεργίας στην κοινότητα γενικότερα, ιδίως με τις μειονεκτούσες ομάδες.
Θέση

Organization

Υπηρεσίες
προσαρμοσμένες
σε
Αρχηγός εταίρος. Servicio Regional de Empleo y διαφορετικές ομάδες-στόχους με ειδικές
PP1
Formación
δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά
εργασίας
Ένας έμπειρος φορέας κατάρτισης στην
επαγγελματική
ανάπτυξη
και
επαγγελματική
κατάρτιση
που
μαθήματα
για
την
ΚΕΚ
Τεχνικές
Σχολές προσφέρει
Εταίρος PP2
Επιμελητηρίου Ηρακλείου
επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη
κοινωνικών
δεξιοτήτων,
την
ομαδοποίηση και τη χρηματοδότηση
των δικτύων κ.λπ.
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Εταίρος PP3

Εταίρος PP4

Εταίρος PP5

Εταίρος PP6

Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου

DCU προσφέρει προπτυχιακό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,
παρέχει διαπιστευμένη εκπαίδευση των
δασκάλων στο τομέα της περαιτέρω
εκπαίδευσης και κατάρτισης (FET) στην Ιρλανδία.
Το DCU φιλοξενεί επίσης το Κέντρο Έρευνας
Εκπαίδευσης Περαιτέρω Εκπαίδευσης (FETRC),
το
οποίο
συνεργάζεται
με
τους
ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της
εκπαίδευσης ενηλίκων, της κοινότητας και της
επαγγελματικής κατάρτισης

Η SIF έχει συντονίσει ευρωπαϊκά και
εθνικά προγράμματα με στόχο την
ενσωμάτωση
των
ατόμων
που
διατρέχουν
κίνδυνο
κοινωνικού
Socialiniu Inovaciju Fondas
αποκλεισμού στην αγορά εργασίας, τις
επιχειρήσεις και την κοινωνία μέσω της
ηλεκτρονικής μάθησης, των εικονικών
παιχνιδιών κλπ.
Το HVNS διαθέτει εκτενή εμπειρία στο
σχεδιασμό
και
την
εφαρμογή
διαδικασιών ισορροπίας ικανοτήτων,
Hamburger Volkshochschule
όπως η «ανάλυση προφίλ» και επίσης
ανέπτυξε ένα «χαρτοφυλάκιο» που
χρησιμοποιείται ειδικά σε άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες
Το EfVET είναι ένας μοναδικός
επαγγελματικός σύλλογος σε ευρωπαϊκό
EfVET
(Ευρωπαϊκό
φόρουμ
επίπεδο που δημιουργήθηκε από και για
τεχνικής και επαγγελματικής
εκπαιδευτικούς και παρόχους τεχνικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης)
και επαγγελματικής κατάρτισης σε όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες
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3. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει και να βοηθά στις σημαντικότερες
πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω του μαθήματος "Από το σπίτι στην δουλειά",
αλλά είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πριν από την ολοκλήρωση του μαθήματος η
εφαρμογή των εργαλείων (SSA ) που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα ICARO πρέπει να
έχουν γίνει από ειδικευμένους επαγγελματίες:
- Εργαλείο Αξιολόγησης Οριζόντιων Δεξιοτήτων και
- Ατομική Χαρτογράφηση Στόχων
Η πραγματοποίηση αυτών των δύο δράσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης
ICARO σε οριζόντιες δεξιότητες θα τοποθετήσει το επίπεδο συνειδητοποίησης του ατόμου
που απαιτεί την ολοκλήρωση του μαθήματος σε σχέση με τις οριζόντιες δεξιότητες σε ένα
συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης.

3.1 Εγχειρίδιο Δυνητικών Χρηστών
a) Επαγγελματίες εκπαίδευσης ενηλίκων/ Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων στους τομείς της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής κατάρτισης είναι η ιδανική ομάδα για τη διευκόλυνση των χώρων και των
διαδικασιών για την απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων, καθώς εργάζονται με ανθρώπους
που ανταποκρίνονται στο προφίλ της ομάδας στόχου: ενήλικες σε διαδικασίες κατάρτισης
με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, την απασχολησιμότητά τους και την κοινωνική
και εργασιακή ενσωμάτωση.
Αυτά μπορούν να παρέχουν μια διατομεακή προοπτική που μπορεί να βελτιωθεί μέσω των
θεμάτων και των επίσημων περιεχομένων με τα οποία, γενικά, δουλεύουν.
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων εκτελούν τη λειτουργία τους υπό την προϋπόθεση της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και, για αυτό το λόγο οι οριζόντιες δεξιότητες είναι εξαιρετικοί
σύμμαχοι για να δουλέψουν αυτές τις δεξιότητες σε αυτά τα πλαίσια εκπαίδευσης ενηλίκων.
β) Οργανισμοί που συνεργάζονται με την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων

Άλλοι αντικειμενικοί τομείς στους οποίους πρέπει να εφαρμοστεί και να αυξηθεί η
συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της ανάπτυξης των οριζόντιων δεξιοτήτων για την
απασχολησιμότητα και την κοινωνική και εργατική ολοκλήρωση είναι:
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● Δημόσια/ Ιδιωτικά ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων
● Ιδρύματα και δημόσιοι/ ιδιωτικοί οργανισμοί επαγγελματικής κατάρτισης για
την απασχόληση
● Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
Όλοι εργάζονται για να επιτύχουν τον ίδιο στόχο και είναι απαραίτητο να λαμβάνουν
υπόψη αυτή τη μεθοδολογία στα προγράμματα τους, τα προγράμματα σπουδών και τα
δρομολόγια, για να επιτύχουν μεγαλύτερη επιτυχία στους χρήστες και τους σπουδαστές
τους για την επίτευξη των στόχων τους.

3.2 Στόχος του Εγχειριδίου
Ο κύριος στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να προσφέρει στους ενήλικες εκπαιδευτές και
στους συμβούλους εργασίας, έναν οδηγό για τη διεξαγωγή διαδικασιών κατάρτισης και
υποστήριξης για τους ανέργους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για τη
ζωή για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα και την κοινωνική τους ένταξη.
Παρ’όλ’αυτά , το μάθημα είναι ανοιχτό σε διαφορετικές επιλογές απόδοσης, σύμφωνα με
τα χαρακτηριστικά των μαθητών, ώστε ο εκπαιδευτής να μπορεί να προσαρμόσει τις
προτεινόμενες δραστηριότητες και την περιοδικότητα των συνεδριών πρόσωπο με
πρόσωπο, σε διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης
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ΜΕΡΟΣ II: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ολιστική σκέψη είναι μια μορφή αντίληψης και ανάλυσης της πραγματικότητας που
διεξάγεται παγκοσμίως ή συνολικά. Είναι ένας φυσικός τρόπος σκέψης και κατάλληλος για
τον άνθρωπο, ικανός να αντλεί ιδέες, να συνδέει και να αποκτά μια γενική εικόνα ενός
πολύπλοκου συστήματος. Από ορισμένες θεωρητικές αντιλήψεις Από ορισμένες
θεωρητικές αντιλήψεις αντιτίθεται στη γραμμική σκέψη στην οποία αναλύεται ένα
σύστημα με την αποσυναρμολόγηση των τμημάτων του και τη λειτουργία του.
"Το σύνολο είναι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των τμημάτων"
Ως εκ τούτου, οι μαθητές πρέπει να επιβλέπονται σε όλους τους τομείς του (Μαθησιακές
Περιοχές),τις διαστάσεις (σχεσιακές διαστάσεις) και τα περιβάλλοντα (Πλαίσια Μέλους), τα
οποία επιτρέπουν μια σύνδεση από πηγές και προσανατολίζονται μπροστά σε ένα
συγκεκριμένο θέμα: προσαρμοστικότητα και ένταξη του ατόμου με το περιβάλλον για την
δική τους προσωπική και επαγγελματική ολοκλήρωση.
Όταν οι ενήλικες βυθίζονται σε διαδικασίες αλλαγής, συνήθως αντιμετωπίζουν
περιορισμένα περιγράμματα, όπου ορισμένα εμπόδια θα μπορούσαν να εμποδίσουν αυτή
τη διαδικασία, καθώς και τον τελικό στόχο των προσόντων τους και της εργασιακής
ένταξης.
Όταν ένα άτομο βιώνει την αλλαγή, αυτό έχει επίδραση και στα άλλα πλαίσια που ανήκει.
(οικογενειακά, κοινωνικά, πολιτιστικά, κλπ.).
Στην εκπαίδευση των ενηλίκων , η συνοδεία είναι σημαντική, όχι μόνο στις ιδιότητες ή τις
επαγελματικές τους ικανότητες, αλλά και στην αποτελεσματική διαχείριση αυτών των
συγκρούσεων ή προσωπικών τομέων βελτίωσης που μπορεί να παρεμποδίζουν τη
διαδικασία αλλαγής.
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2. ΑΡΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
Επί του παρόντος, προγράμματα κατάρτισης πάνω στις βασικές δεξιότητες υπάρχουν ήδη
στην Ευρώπη, αλλά στην περίπτωση του σχεδίου ICARO, η καινοτομία βασίζεται στο
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας ολιστικής μεθοδολογίας που βασίζεται
στους ακόλουθους πυλώνες:
● Ολιστική προσέγγιση των μακροχρόνια ανέργων ενηλίκων φοιτητών: το σχέδιο
ICARO περιλαμβάνει τις αρχές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη
μεθοδολογία «διαχείρισης περιπτώσεων». Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η
απασχολησιμότητα των ομάδων-στόχων και να επιτευχθεί η επιτυχία. Είναι
απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η προσωπική κατάσταση των ενήλικων φοιτητών
που εμποδίζουν την (επαν) ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.
● Ειδικές ανάγκες των ομάδων στόχων: Το ΙCARO συνεργάζεται με μακροχρόνια
άνεργους ενήλικες φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων ομάδων που κινδυνεύουν
από κοινωνικό αποκλεισμό, γι’αυτό η μεθοδολογία προσαρμόζεται στα
χαρακτηριστικά τους.
● Ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης για να αξιολογήσει το αρχικό επίπεδο
δεξιοτήτων της ομάδας στόχου, που θα επιτρέψει τον σχεδιασμό ενός
εξατομικευμένου δρομολογίου με βάση τις ατομικές ανάγκες.
Σχεδιασμός ενός διαπιστευμένου προγράμματος σπουδών πάνω στις κοινωνικές δεξιότητες
για μακροχρόνια ενήλικες ανέργους, καθώς κρίνονται απαραίτητες για να βρούνε ή να
κρατήσουν μια δουλειά Η ομάδα στόχος του ΙCARO στερείται αυτού του είδους τις
δεξιότητες και προτείνει μια ειδική μεθοδολογία για τη διδασκαλία των οριζόντιων
δεξιοτήτων στη συγκεκριμένη ομάδα μακροχρόνια ανέργων ενηλίκων φοιτητών,
συμπεριλαμβανομένων ομάδων που κινδυνεύουν με αποκλεισμό.
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● Η χρήση ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος για την πρακτική εφαρμογή του
προγράμματος σπουδών με τις ομάδες-στόχους θα αυξήσει τις ICT δεξιότητες στις
ομάδες-στόχοι του ICARO και θα λάβει υπόψη το συγκεκριμένο προφίλ των
ομάδων-στόχων.
● Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενίσχυση της κατάρτισης του προσωπικού
ενηλίκων / συμβούλων απασχόλησης.
● Τέλος, υπάρχει μια πιθανή διαδικασία διαπίστευσης των δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης.

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υπάρχουν διάφορες πτυχές που πρέπει να εξεταστούν πριν ξεκινήσει μια έκδοση του
μαθήματος "Από το σπίτι, στη δουλειά", όπως: να είναι σαφής όσον αφορά το προφίλ των
συμμετεχόντων σε ποιους απευθύνεται και τους επαγγελματίες που θα καθοδηγούν την
εκπαιδευτική δράση · καθώς και τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης πάνω στις οριζόντιες
δεξιότητες και τα αποτελέσματά τους.

3.1. Επιλογή των συμμετεχόντων (εκπαιδευόμενους και
εκπαιδευτές)
Το μάθημα απευθύνεται σε άνεργους ενήλικες ηλικίας μεταξύ 18 και 50 ετών που βρίσκονται
σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, και αποτελεί το αντικείμενο αυτής της εκπαιδευτικής
δράσης (και όλης της διαδικασίας που σχεδιάζει το πρόγραμμα ICARO) ότι οι συμμετέχοντες
αποκτούν καλή γνώση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων τους σε σχέση με τις οριζόντιες
δεξιότητες, μέσω μιας διαδικασίας αυτοανάλυσης ή εξωτερικής ανάλυσης. Οι
συμμετέχοντες πρέπει να αποκτήσουν καλή γνώση των υφιστάμενων ικανοτήτων και
δεξιοτήτων τους.
Είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία της διαδικασίας, ότι η επιλογή των συμμετεχόντων
στο μάθημα είναι κατάλληλη για το επίπεδο του περιεχομένου. Για το σκοπό αυτό, οι
επαγγελματίες που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να έχουν πλήρη γνώση
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των χαρακτηριστικών των μελλοντικών υποψηφίων για συμμετοχή: επίπεδο εκπαίδευσης,
σταδιοδρομία και εργασία, οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο κλπ. Αυτή η όλη διαδικασία
βασίζεται σε ένα εξατομικευμένο δρομολόγιο για καθέναν από αυτούς. Προβλέπεται ότι
κάθε μαθητής θα ολοκληρώσει μια αρχική αξιολόγηση των οριζόντιων δεξιοτήτων στην αρχή
του μαθήματος με τη βοήθεια ενός συμβούλου εργασίας, για να προσδιορίσει τα δυνατά
σημεία και τους τομείς βελτίωσης.
Από την άλλη πλευρά, η επιλογή των επαγγελματιών που θα συνοδεύουν ολόκληρη τη
διαδικασία πρέπει να είναι επαρκής για τον τελικό στόχο: να αναπτύξει την συνειδητοποίηση
της ανάγκης να προωθηθεί αυτό το είδος δεξιοτήτων, ευνοώντας την απασχολησιμότητα.
Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα ICARO, το κατάλληλο προφίλ για την καθοδήγηση και την
παρακολούθηση, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είναι αυτή των επαγγελματιών με
εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συμβουλευτική Εργασίας που έχουν εμπειρία στον
τομέα της απασχόλησης και βοήθεια σε ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό
αποκλεισμό. Επιπλέον, πρέπει να έχουν κατάρτιση και γνώση των εργαλείων που
αναπτύχθηκαν από το έργο Icaro, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση αυτή και
για την παρακολούθηση ολόκληρης της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι
εκπαιδευτές ενηλίκων και οι σύμβουλοι εργασίας πρέπει να έχουν τις δεξιότητες και τις
ικανότητες για να υποστηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και να βρουν και να
χρησιμοποιήσουν εργαλεία για να καταστήσουν τις ορατές και ενδεχομένως πιστοποιήσιμες
ικανότητες. Το έργο ορίζει μια σειρά απαιτήσεων που πρέπει να διαθέτουν οι "μελλοντικοί
διδάσκοντες" του μαθήματος.
Γνώση

Δεξιότητες
ή

Ικανότητες
αυτο-

Συμπεριφορά

Κατάλληλες προϋποθέσεις, είτε

Δεξιότητες

Προσανατολισμό

Πεπεισμένοι

με πανεπιστημιακό πτυχίο είτε

ανάκλαση

στόχων

μπορούν να μάθουν

ότι

Γνώσεις σχετικά με την ομάδα

Ικανότητα να δομήσει μια

Εν συναίσθηση

Πεπεισμένοι

στόχου

διαδικασία, να ενθαρρύνει

όλοι

με μακροχρόνια εμπειρία.

,

το

κοινωνικό

και

οικονομικό υπόβαθρο τους και

και

να

συνοψίσει,

τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες

προχωρήσει

και

ότι

όλοι

έχουν δεξιότητες

να
να

τελειώσει
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Γνώση

Δεξιότητες

Ικανότητες

Συμπεριφορά

Γνώση σχετικά με την αγορά

Μεθοδολογικές

Ικανότητα να κατευθύνει

Βλέποντας

εργασίας

δεξιότητες

τη

συμμετέχοντες ίσος προς

και

τις

απαιτήσεις

ορισμένων επαγγελμάτων

διαδικασία

με

παραγωγικό τρόπο

ισος
Ευημερία στο να μάθουν

Γνώση σχετικά με τις αλλαγές

Ενεργός ακροατής

Ικανότητα

στην κοινωνία και ιδιαίτερα τη

Δεξιότητες επικοινωνίας

εκτίμηση

να

δείξεις

και έμπνευσή στο να

ζήτηση εργατικού δυναμικού

μάθουν τους άλλους

Γνώση σχετικά με τα
χρηματοοικονομικά

τους

Ψηφιακές δεξιότητες

Η

ικανότητα

να

Αποδοχή ανοχής

μοιραστείς την ευθύνη

και

σε μία διαδικασία

εκπαίδευση
χρηματοδότησης ή τους
τρόπους εισόδου στην
αγορά εργασίας
Γνώση σχετικά με τα εργαλεία

Συμβουλευτικές

Ικανότητα να συγκρατείς

Προσανατολισμένοι στην

SSA και GM

δεξιότητες

τον εαυτό σου

ποικιλομορφία

Γνώση σχετικά με τις μεθόδους

Η δεξιότητα αναζήτησης

Ικανότητα να γνωρίζετε

για τον προβληματισμό, τον

πληροφοριών

τα σύνορά σας

προσανατολισμό

διαφορετικών κοινωνικών

της

διαδικασίας και της επικοινωνία

δικτύων,

μέσω

μέσω
του

διαδικτύου κ.α.

…Άλλα

…. Άλλα

…. Άλλα

... Άλλα

Τα εργαλεία είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα αυτού του εγχειριδίου και εξηγούνται στην
παρακάτω υποενότητα. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές που διαχειρίζονται τα εργαλεία SSA
να είναι εξοικειωμένοι με αυτές, ώστε να γνωρίζουν τι μπορεί να αναμένεται και τι πρέπει
να εξηγηθεί. Έτσι μπορούν να αποφευχθούν απογοητεύσεις.

3.2. Εργαλεία Αξιολόγησης:
α) Ερωτηματολόγιο επιπέδου ICARO
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Αυτό το εργαλείο θα παρέχει οπτική αναπαράσταση ή διάγραμμα των δυνατοτήτων και των
αναγκών για πρόσθετη εκπαίδευση. Ωστόσο, το εργαλείο είναι ανοικτό για να μπορεί να
προσαρμόζεται σε αλλαγές σε εθνικό επίπεδο (χωρίς να παραβιάζονται τα κριτήρια) και να
συμπληρώνεται με άλλα σημαντικά στοιχεία που είναι απαραίτητα στη διαδικασία
απόκτησης εργασίας σε μια συγκεκριμένη χώρα (π.χ. γλωσσικές δεξιότητες με περιγραφή
του επιπέδου ή εμπειρία σε μια ξένη χώρα κ.λπ.).
Το εργαλείο βασίζεται στα ευρήματα του IO 1 (χρησιμοποιώντας τα πιο σημαντικά
περιγραφικά στοιχεία για τα υποδιαστήματα των οριζόντιων δεξιοτήτων). Θα προσφέρει
μια απευθείας σύνδεση και μια εκτός σύνδεσης εκδοχή με "ο εαυτός μου και οι άλλοι"
αξιολόγηση που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και περιλαμβάνει την ευκαιρία να την
χρησιμοποιήσετε σε μια αφήγηση, είτε ως ρύθμιση πρόσωπο με πρόσωπο είτε ως ομάδα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αξιολόγηση των Οριζόντιων Δεξιοτήτων σε
μια συνεδρίαση ή ως μέτρο για την τόνωση των συζητήσεων και των ανταλλαγών. Στη
συνέχεια, θα χρησιμοποιηθεί με αφηγηματικό τρόπο. Το εργαλείο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί,

συμπεριλαμβανομένων

σύντομων

γραπτών

εκθέσεων

που

προετοιμάζονται εκ των προτέρων, και στη συνέχεια εισάγονται στις συναντήσεις. Το
περίγραμμα αυτού του εργαλείου θα το βρείτε στο παράρτημα.

β) Προσαρμοσμένος σχεδιασμός διαδρομής / Χαρτογράφηση στόχων
Ως συμπλήρωμα στα εργαλεία αξιολόγησης των δεξιοτήτων, η χαρτογράφηση στόχων είναι
μια δομημένη διαδικασία υλοποίησης των δικών τους στόχων, χρησιμοποιώντας ισχυρά και
υποστηρικτικά μέτρα. Επιπλέον, πρόκειται για διαδικασία που διεξάγεται σε ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα, επομένως κάθε εργαλείο που πρέπει να θεωρείται χρήσιμο πρέπει να
λειτουργεί με μια προσέγγιση βήμα προς βήμα. Τα μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν σε
αυτή τη διαδικασία περιγράφονται στο παράρτημα.
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4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “FROM HOME TO WORK”
Το μάθημα "FROM HOME TO WORK" οργανώνεται με βάση τις τέσσερις κατηγορίες
Οριζόντινω Δεξιοτήτων που δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα ICARO στο IO1 του:
● Ψηφιακές Ικανότητες
● Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα
● Κοινωνικές και Πολιτικές Ικανότητες
● Πολιτιστική Ευαισθητοποίση
Η πρόσβαση στο μάθημα θα γίνεται ως αποτέλεσμα της ανίχνευσης της ικανότητας του κάθε
χρήστη που παρακολουθεί, καθώς και της προσωπικής ανάλυσης των αναγκών πρόσβασης
ή επανεισόδου στην αγορά εργασίας.
Ως εκ τούτου, η βάση του έργου έγκειται στην εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης και
αυτοαξιολόγησης που έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα ICARO· καθώς και το σχεδιασμό
ενός εξατομικευμένου δρομολογίου (βλ. εργαλεία κ.λπ.).

4.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα σπουδών βασίστηκε στο Ψήφισμα του Συμβουλίου για μια ανανεωμένη
ευρωπαϊκή ατζέντα για τη κατάρτηση ενηλίκων και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το έγγραφο
της ΕΕ "Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση" (2018), με στόχο την παροχή
πληροφοριών, γνώσεων και δεξιοτήτων για την αύξηση την ικανότητά τους και την ευκαιρία
να πάρουν δουλειά. Στο τέλος του μαθήματος, θα έχετε δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο
πόρων και δεξιοτήτων που θα ενημερώνουν την ικανότητά σας να βρείτε και να διατηρήσετε
μια δουλειά.
Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών, οι ατομικές ενότητες και τα θέματα μονάδων έχουν
σχεδιαστεί για να «τονίσουν τη σημασία των προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων,
που μερικές φορές ονομάζονται« κοινωνικό-συναισθηματικό »ή« life », καθώς βοηθούν τους
ανθρώπους να ανταποκρίνονται στην αβεβαιότητα και την αλλαγή .
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Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί, επίσης, να «αναδείξει» την ικανότητα των πολιτών και
τον ρόλο της ιθαγένειας, των κοινών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενίσχυση της
παιδείας στα μέσα και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.
Το πρόγραμμα έχει μια εκτιμώμενη διάρκεια 150 ωρών μέσω μιας διαδικτιακής πλατφόρμας
ανεπτυγμένη Moodle, που συνδυάζει την διαδικτυακή μάθηση με τα μαθήματα ¨πρόσωπο με

πρόσωπο¨.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα θέματα, με ένα σύνολο από 12 κεφάλαια και μια διάρκεια
περίπου 10 ωρών το κάθε θέμα. Το διαδικτυακό πρόγραμμα θα συμπληρωθεί με μια σειρά από

εργαστήρτια/ συνεδρίες ¨πρόσωπο με πρόσωπο¨ διάρκειας 40 ωρών για ολόκληρο το
μάθημα.
Οι μονάδες δεν περιορίζονται σε λειτουργία διαδοχικής και γραμμικής πρόσβασης. Κάθε
ενότητα έχει σχεδιαστεί να διατίθεται ξεχωριστά και περιλαμβάνει παρουσίαση του
περιεχομένου, των δραστηριοτήτων, της αξιολόγησης και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα και σε ομάδες, σύμφωνα με τον τρόπο πρόσβασης.
Οι ενότητες είναι επίσης ενσωματωμένες μεταξύ τους για να διαμορφώσουν ένα συνεκτικό
σύνολο δεξιοτήτων για να παρέχουν στον φοιτητή τα εργαλεία και τις πληροφορίες για να
αξιολογήσει και να παρουσιάσει τη δική του μάθηση ως ένα σύνολο δεξιοτήτων και
ικανοτήτων για τον μελλοντικό εργοδότη.
Το μάθημα παρέχει ένα δυναμικό διαδραστικό περιβάλλον εκμάθησης όπου ο δάσκαλος
καθοδηγεί τους μαθητές καθώς εφαρμόζουν έννοιες και εμπλέκονται δημιουργικά στο θέμα
και θα χρησιμοποιήσει στρατηγικές χωρίς αποκλεισμούς που ενισχύουν την ιδέα ότι η
ομαδική εργασία είναι θεμελιώδης για την επιτυχία ενός μαθήματος οριζόντιων δεξιοτήτων.
Ο δάσκαλος ενθαρρύνεται να είναι δημιουργικός και ευέλικτος όσον αφορά τις ανάγκες του
μαθητή και την προετοιμασία για μάθηση και θα προσαρμόσει τη μεθοδολογία σύμφωνα με
τα χαρακτηριστικά των μαθητών για να ενθαρρύνει, επίσης, τη συμμετοχή των φοιτητών.
Αν και οι ενότητες και οι μονάδες αυτού του προγράμματος σπουδών μπορούν να επιλεγούν
και να ολοκληρωθούν κατά την κρίση και την επιλογή των μαθητών, προβλέπεται ότι μια
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κοινότητα πρακτικής σε απευθείας σύνδεση θα προωθηθεί και θα υποστηριχθεί από τους
συμβούλους, τους δασκάλους και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Η οικοδόμηση
σχέσεων σε μια ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης επιτρέπει την ανάπτυξη ενός
υποστηρικτικού δικτύου ομοτίμων και διευκολύνει τη συνεργατική και διαδραστική μάθηση.

4.2. Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού πολυμέσων
Τα τέσσερα θέματα θα είναι προσβάσιμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης
χρησιμοποιώντας το Moodle.
Κάθε μαθητής και δάσκαλος θα απαιτήσει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης
για πρόσβαση στο Moodle. Το Moodle παρέχει εκπαιδευτές με δυνατότητα φόρτωσης
περιεχομένου και αξιολογήσεων, διαδραστικών φόρουμ, συζητήσεων και εργαλείων
προσόντων. Το Moodle παρέχει στους μαθητές πρόσβαση σε οπτικό, γραπτό, ηχητικό και
ηλεκτρονικό περιεχόμενο σε κατάλληλο χρόνο και ρυθμό για κάθε άτομο και την ευκαιρία
να παρουσιάσουν αξιολογήσεις για να πληρούν τις προϋποθέσεις μέσω της πλατφόρμας. Το
Moodle επιτρέπει, επίσης, στον εκπαιδευτή να δει τη δραστηριότητα του κάθε μαθητή στην
πλατφόρμα εκμάθησης.
a) Δομή της ενότητας:
● Αυτοαξιολόγηση/ Ανακλαστική Δραστηριότητα
Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να επιτρέπουν στον
εκπαιδευόμενο να αξιολογήσει τις γνώσεις του στο θέμα στην αρχή της μονάδας και στη
συνέχεια να ελέγξει το επίπεδο γνώσης τους στο τέλος. Είναι μια αντανακλαστική
δραστηριότητα που θα πρέπει να αξιολογεί την αντίληψη του εκπαιδευόμενου για το τι έχει
μάθει και να του επιτρέπει επίσης να παράγει ένα γραπτό κομμάτι εργασίας, βίντεο ή
ολοκληρωμένου προτύπου για να το μεταφορτώσει σε ένα ePortfolio ή Padlet.
● PowerPoint
Κάθε θεματική περιοχή περιλαμβάνει μια παρουσίαση PowerPoint, η οποία καλύπτει τις
κρίσιμες περιοχές σε κάθε θέμα, παρέχοντας στους συμμετέχοντες μια καλή εικόνα του
βασικού περιεχομένου και παρέχοντας αναφορές σε υλικό για περαιτέρω ανάγνωση. Αυτό
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το Powerpoint μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες για τους εκπαιδευόμενους να
σταματούν και να εξετάζουν έννοιες ή να διεξάγουν έρευνες.
Στο πρώτο θέμα "Ψηφιακές ικανότητες", η παρουσίαση είναι αφηγηματική , το οποίο θα επιτρέψει
την προβολή του στο διαδίκτυο. Ωστόσο, στα άλλα θέματα, συνιστάται η προβολή να
πραγματοποιείται στις δια ζώσης συνεδρίες, διότι σε αυτούς είναι σκόπιμο ο εκπαιδευτής να
αναπτύξει το περιεχόμενο με κατάλληλο τρόπο στο επίπεδο και τα χαρακτηριστικά της ομάδας.

Άρθρο
Σε ορισμένες μονάδες υπάρχουν άρθρα που παρέχουν λεπτομερή υπόβαθρο στο θέμα με
περαιτέρω συνδέσεις και αναφορές που δίνουν ευκαιρίες για περαιτέρω ανάγνωση.
Ο δάσκαλος μπορεί να συστήσει την ανάγνωσή του και να εκτελέσει κάποια δραστηριότητα
ανάλυσης σε αυτό, ή, ανάλογα με το επίεδο του μαθητή, συνιστούμε έναν άλλο τύπο
ανάγνωσης που υποδεικνύεται περισσότερο ανάλογα με την πραγματική κατάσταση του
μαθητή ή της ομάδας.
● Δραστηριότητες και επιπλεόν υλικό
Μια σειρά δραστηριοτήτων / ασκήσεων που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν από
τον εκπαιδευόμενο για τη μετατροπή της γνώσης που αποκτάται μέσω του Powerpoint και
του γραπτού εγγράφου. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να είναι ηλεκτρονικά εργαλεία
όπως υποδεικνύονται ή βίντεο από το YouTube / TedTalks. Τα γραπτά υλικά μπορούν να
παρέχονται μέσω άρθρων ή ιστολογίων.
Μπορεί να είναι κατάλληλο, ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή και το γλωσσολογικό
επίπεδο, να δοθεί προτεραιότητα σε οπτικό υλικό όπως βίντεο, εικονογραφήσεις και εικόνες
ως περιεχόμενο. Οι δραστηριότητες μπορούν να είναι αυτοδύναμες ή να λειτουργούν ως
μορφές αξιολόγησης που απαιτούν από τον εκπαιδευόμενο να εκφράζει και να
ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο μέσω ενός blog, βίντεο, σημείωσης ή άσκησης.

21
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

Project number: No. 2017-1-ES01-KA204-038271

Document VO number

4.3. Σύστημα Αξιολόγησης στο πρόγραμμα ICARO
Η αξιολόγηση πρέπει να παρέχεται μέσω μιας σειράς εργαλείων και προσεγγίσεων που όχι
μόνο επιτρέπουν την εκτίμηση της μάθησης, αλλά και μια αξιολόγηση για μάθηση. Το
πρόγραμμα ICARO προτείνεται ως διαδικασία ευαισθητοποίησης προς την κατεύθυνση της
απόκτησης οριζόντιων δεξιοτήτων, γι’ αυτό δεν υπάρχει περιθώριο για ένα παραδοσιακό και
επίσημο σύστημα αξιολόγησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ICARO αφήνει στα χέρια
του εκπαιδευτή τον τύπο αξιολόγησης και τις δραστηριότητες που πρέπει να διεξάγονται
ανάλογα με τον σπουδαστή που αναπτύσσει το μάθημα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα
χαρακτηριστικά και στοιχεία που θα ευνοήσουν τη μελλοντική διαπίστευση των ικανοτήτων.
● Δραστηριότητες Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση θα έχει μια συνεχή συνιστώσα έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να αυτοαξιολογούν όταν είναι απαραίτητο και να επαληθεύουν τη δική τους κατανόηση και
απόκτηση ικανοτήτων.
Η αξιολόγηση της ενότητας θα πρέπει να παρέχει στον φοιτητή ένα σύνολο αποτελεσμάτων
που παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις του μαθητή,
δημιουργώντας ένα φάσμα πόρων, γνώσεων και δεξιοτήτων εφαρμογής. Οι μαθητές πρέπει
να αποκτήσουν καλή κατανόηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους μέσω
μιας διαδικασίας αυτοανάλυσης των δεξιοτήτων.
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση θα πρέπει να παρέχεται στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας της
ενότητας για να εξασφαλιστεί ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί. Ένας
εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει μία ή περισσότερες αξιολογήσεις ή δραστηριότητες για
να διαπιστώσει εάν τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν ικανοποιηθεί. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο αξιολόγησης, όπως την παρουσίαση ή τη δημιουργία ενός
βίντεο για την αξιολόγηση ενός μαθησιακού αποτελέσματος. Οι αξιολογήσεις πρέπει να
είναι κατάλληλες για το μαθησιακό αποτέλεσμα και το μορφωτικό επίπεδο του μαθητή. Όλες
οι οδηγίες για τον σπουδαστή πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια στις εκθέσεις
αξιολόγησης / περιγραφές.

22
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

Project number: No. 2017-1-ES01-KA204-038271

Document VO number

Η διαφοροποίηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τρεις πτυχές της διαδικασίας του μαθητή: την
προθυμία για μάθηση και τα ενδιαφέροντά τους.
● Eportfolio ως μέθοδος αυτοαξιολόγησης και συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.
Οι φοιτητές μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο
ως εργαλείο για την παρουσίαση επιτευγμάτων και δοκιμαστικών ικανοτήτων για πιθανούς
εργοδότες. Η σύνταξη και ο σχεδιασμός ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου μπορεί επίσης
να αποτυπώσει την εμπειρία της μάθησης και να προσφέρει ένα χώρο προβληματισμού για
την ενδοσκόπηση, την ανάλυση και τη μετατροπή της μάθησης.
Κάθε θέμα μπορεί να προσφέρει μια ευκαιρία για αυτο-προβληματισμό στην αρχή της
ενότητας και μια συμπληρωματική δραστηριότητα κλεισίματος στο τέλος. Προτείνεται ότι
αυτή η δραστηριότητα παράγει στοιχεία που μπορούν να συμπεριληφθούν στο
χαρτοφυλάκιο. Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να λάβουν τη μορφή γραφής, προφορικής,
γραφικής, παρουσίασης, ήχου, βίντεο ή ψηφιακού ή και συνδυσμού αυτών.
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν δωρεάν ηλεκτρονικά εργαλεία
όπως το Europass CV για να δημιουργήσουν ένα ατομικό βιογραφικό για να συμπεριληφθεί
σε ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο.
Οι δραστηριότητες και οι αξιολογήσεις του προγράμματος πρέπει να είναι σχετικές με το
πλαίσιο και τις ανάγκες του μαθητή:
● Οι ενήλικες θα πρέπει να συμμετέχουν στον προγραμματισμό του μαθήματος.
●Η εμπειρία (συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων) παρέχει τη βάση για
δραστηριότητες μάθησης.
●Οι ενήλικες ενδιαφέρονται περισσότερο για την εκμάθηση θεμάτων που
σχετίζονται άμεσα με την εργασία ή την προσωπική τους ζωή.
● Η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων αντί
του περιεχομένου
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Συνιστάται στους εκπαιδευτές να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα ευρύ φάσμα
στρατηγικών διδασκαλίας, ομαδικής εργασίας και μεθοδολογιών μάθησης από ομοτίμους,
καθώς και καινοτόμα εργαλεία αξιολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση.
Η ολοκλήρωση ορισμένων ή όλων των ενοτήτων του προγράμματος θα παρέχει στον φοιτητή
ένα σύνολο επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους.
Επιπλέον, θα συγκεντρωθούν στοιχεία αυτογνωσίας και αυτο-προβληματισμού σχετικά με
τις προσωπικές συμπεριφορές και τις φιλοδοξίες όσον αφορά την απασχόληση.

4.4. Παρακολούθηση και υποστήριξη σεμιναρίου
Πρέπει να δοθεί προσοχή στο περιβάλλον του μαθητή και στην ατομική εκπαιδευτική
εμπειρία και επιτεύγματα. Ο εκπαιδευτής μπορεί να ενσωματώσει μια δραστηριότητα
ανάλυσης αναγκών σε κάθε τμήμα του προγράμματος. Ο εκπαιδευτής θα δημιουργήσει την
πιο κατάλληλη μορφή επικοινωνίας και υποστήριξης για τον εκπαιδευόμενο μεμονωμένα
και θα ενθαρρυνθεί επίσης η χρήση λογισμικού εκμάθησης προηγμένης τεχνολογίας και
ηλεκτρονικών εργαλείων.
Η πλατφόρμα σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε μαθήματα μέσω αυτής. Σε αυτή την
περίπτωση, ο δάσκαλος θα συνοδεύει τον εκπαιδευόμενο καθ 'όλη τη διάρκεια της
εκπαίδευσης χάρη στα μηνύματα ή τα φόρουμ που προσφέρει αυτή η εικονική τάξη. Και αν
οι δραστηριότητες αξιολόγησης δεν είναι πρακτικές πρόσωπο με πρόσωπο, η πλατφόρμα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της γνώσης των εκπαιδευομένων μέσω των
μεμονωμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται.
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης του Moodle για ανάμεικτη εκμάθηση είναι ότι
ενσωματώνει την κατάρτιση πρόσωπο με πρόσωπο και ηλεκτρονικά, πετυχαίνοντας την
ολοκλήρωσή τους και την αποτελεσματικότερη διαδικασία διδασκαλίας.
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ΜΕΡΟΣ III: ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Πρόσβαση
στην πλατφόρμα.
Η πλατφόρμα http://course.ÍCARO-softskills.eu/ είναι ένας εικονικός χώρος βασισμένος στην
εφαρμογή Moodle που επιτρέπει την ανάπτυξη διαδικτυακών διαδικασιών κατάρτισης όπως
αυτή που αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε μέσω του έργου ICARO. Αυτή η πλατφόρμα διαθέτει
διάφορους πόρους που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της πορείας, αλλά γι 'αυτό είναι
απαραίτητο να γνωρίζουμε τη λειτουργία της.
Πώς να συνδεθείτε στην πλατφόρμα
Στο πρόγραμμα περιήγησης (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.) επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα:
http://course.icaro-softskills.eu
Στην επάνω δεξιά πλευρα κάντε κλικ στο κουμπι ΣΥΝΔΕΣΗ

Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήριά σας και θα μεταφερθείτε αυτόματα στο μάθημα.
Αν για κάποιον λόγο μεταφερθείτε εκτός της σελίδας μαθήματος, ο ευκολότερος τρόπος για να
επιστρέψετε είναι να κάνετε κλικ στο κουμπί μενού Home και στη συνέχεια να επιλέξετε τον τίτλο
του μαθήματος.
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Στη συνέχεια, πρέπει να έχετε πρόσβαση στο μάθημα στη γλώσσα στην οποία θέλετε να το
κάνετε. Η πλατφόρμα έχει τα εξής: Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Λιθουανικά, Γερμανικά και
Γαλλικά.

Αφού επιλεγεί η γλώσσα, η πλατφόρμα θα σας ζητήσει να καταχωρίσετε το όνομα χρήστη
και τον κωδικό πρόσβασης που θα σας έχει δώσει ο δάσκαλός σας και αυτό σας δίνει
πρόσβαση στο μάθημα "Από το σπίτι στην δουλειά".
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Κάθε συμμετέχων και δάσκαλος θα απαιτήσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για
πρόσβαση στο Moodle. Το Moodle παρέχει στους εκπαιδευτές τη δυνατότητα να ανεβάζουν
περιεχόμενο και δοκιμές, διαδραστικά φόρουμ και εργαλεία αξιολόγησης.
Το Moodle θα παρέχει στον φοιτητή πρόσβαση σε οπτικό, γραπτό, ηχητικό και ηλεκτρονικό
περιεχόμενο σε κατάλληλο χρόνο και ρυθμό για κάθε άτομο και την ευκαιρία να ανεβάσει
τις εξετάσεις για να προκριθεί.
Το Moodle επιτρέπει επίσης στον εκπαιδευτή να δει τη δραστηριότητα του κάθε μαθητή
στην πλατφόρμα εκμάθησης.
Κάθε μάθημα προτείνει μια σειρά για την ανάπτυξη του μαθήματος με μια πρόταση χρόνου
για κάθε εργασία και για κάθε ενότητα.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Η οπτική που θα προσφέρει η οθόνη σας είναι η εξής:
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3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΟΗΓΕΙΘΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα περιεχόμενα της κάθε μονάδας διδασκαλίας, κάντε κλικ
σε κάθε γραμμή ονομάτων της μονάδας (1, 2, 3 and 4)

Με ένα κλικ στον τίτλο του θέματος θα καταρρεύσει και θα μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό
υλικό.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΞΗΣ
Κάνοντας κλικ σε κάθε υποενότητα μπορείτε να εκτελέσετε τις εργασίες.
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Μια νέα εικόνα με στοιχεία της διδακτικής ενότητας θα ανοίξει.

Όλα τα θέματα έχουν μια ιδανική δομή, οργανωμένη από κεφάλαια και ενότητες. Κάθε ενότητα

παρουσιάζει τον ίδιο τύπο υλικού:
Η δομή των θεματικών ενοτήτων είναι:
✔ Θεματική 1
o Κεφάλαιο 1
Περιγραφή Κεφαλαίου 1
▪ Ενότητα 1
● Περιεχόμενα
Δραστηριότητες
● Πρόσθετο υλικό
▪ Ενότητα 2
▪ …
Επανάληψη Κεφαλαίου 1
▪

Κεφάλαιο 2

Τα διαφορετικά περιεχόμενα αναγνωρίζονται μέσω "εικονιδίων" που επαναλαμβάνονται
σε όλα τα θέματα / μονάδες.
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Presentation (power point)

pdf

word

Link
Text
Slides

Σε κάθε Μονάδα υπάρχει μια άσκηση "προ-αντανάκλασης" πριν πραγματοποιηθεί το
περιεχόμενο της εν λόγω μονάδας και, όταν ολοκληρωθεί η μονάδα, ένα "μεταανακλαστικό".
Αυτές οι ασκήσεις προ- και μετα-αντανάκλασης ασκήσεις θα είναι προσιτές όταν το
επιδυκνύει ο εκπαιδευτής σας, μέσα στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης κάθε δράσης
κατάρτισης.

Πώς να αποστείλετε μια δραστηριότητα

Ορισμένοι πόροι, όπως οι δραστηριότητες, απαιτούν μεταφόρτωση αρχείου ή υποβολή
κειμένου. Για να παραδώσετε τη δραστηριότητα, ακολουθήστε το παράδειγμα:
Κάντε κλικ στη σύνδεση δραστηριότητας.
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Διαβάστε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις και αποφασίστε αν θέλετε να δώσετε την απάντησή σας με
κείμενο

ή

αρχείο.

Στη

συνέχεια,

κάντε

κλικ

στο

κουμπί

Προσθήκη

υποβολής.

Στην επόμενη σελίδα πρέπει να γράψετε το κείμενο ή να ανεβάσετε αρχείο.
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Written text
Or
Drag and drop
your file here

Κάντε κλικ στο Αποθήκευση Αλλαγών και η απάντηση θα σταλθεί στους εκπαιδευτές σας.

Πώς να εξερευνήσω τις προθεσμίες μου.
Στη δεξιά πλευρά του μαθήματος μπορείτε να δείτε ένα ημερολόγιο. Υποδεικνύονται όλες
οι προθεσμίες.
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Πώς να επικοινωνήσω με τον εκπαιδευτή μου.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπαιδευτή σας μέσω email.

4. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
● Απαιτήσεις συστήματος:
Οι απαιτήσεις συστήματος για τον χρήστη του Moodle είναι μέτριες. Το μόνο που χρειάζεστε
είναι μια σταθερή, αξιόπιστη σύνδεση στο internet και ένα σύγχρονο πρόγραμμα
περιήγησης στο web.
Ωστόσο δουλεύει τέλεια στα παρακάτω:
Firefox
Chrome
Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα πρέπει να έχει και cookies και τη δυνατότητα JavaScript.
Αυτά είναι συνήθως ενεργοποιημένα από προεπιλογή, αλλά αν νομίζετε ότι αυτές οι
ρυθμίσεις ενδέχεται να χρειαστούν ενεργοποίηση, ελέγξτε την τεκμηρίωση για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης για το πώς να τα κάνετε.
Θα πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε τα αναδυόμενα παράθυρα για τον ιστότοπό σας
Moodle.
● Τι άλλο χρεριάζεστε?
Πολλά μαθήματα έχουν έγγραφα γραφείου που θα πρέπει να έχετε πρόσβαση.
Ορισμένα μαθήματα μπορεί να έχουν έγγραφα σε μορφή Adobe Acrobat (.pdf) έτσι θα
χρειαστείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF. Μπορείτε να κατεβάσετε το Adobe Reader
δωρεάν. Θυμηθείτε να ακυρώσετε τυχόν επιλογές που εγκαθιστούν άλλα προγράμματα πριν
εγκαταστήσετε το Adobe Reader.
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Υπάρχουν πολλοί οδηγοί για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Moodle, την οποία
μπορείτε να συμβουλευτείτε στο Διαδίκτυο από εκπαιδευτικούς / καθηγητές στις γλώσσες
τους. Μερικά παραδείγματα είναι:
Ισπανικά: https://download.moodle.org/docs/es/1.9.4_usuario_profesor.pdf
Αγγλικά: https://docs.moodle.org/37/en/Moodle_manuals
Γαλλικά: https://moodle.org/course/view.php?id=20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
A. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ICARO
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
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A. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ICARO
Αυτό το εωτηματολόγιο προσφέρεται ως εργαλείο για να αξιολογήσετε το επίπεδο της
κατανόησης και ευαισθητοποίσης των οριζόντιων δεξιοτήτων στις παρακάτω κατηγορίες:
● Ψηφιακή ικανότητα
● Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
● Κοινωνική και πολιτική ικανότητα
● Πολιτιστική ευαισθητοποίηση

1. – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σε κάθε ομάδα ερωτήσεων παρουσιάζονται ορισμένες δεξιότητες ή ικανότητες και ο χρήστης
καλείται να σχολιάσει μια κατάσταση ως παράδειγμα όπου χρησιμοποιούν ή έχουν
χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες που περιγράφονται. Τα κεφάλαια που πρέπει να
ολοκληρωθούν είναι:
- Ασκήσης: όπου η κατάσταση ή το παράδειγμα περιγράφεται.
- Στρατηγικές και εμόδια: καθορίζεται τι προβλήματα θα έχετε όταν βιώνετε μια
κατάσταση που συζητιέται παραπάνω και πώς να τα λύσετε.
- Αποτέλεσμα: πως η επίλυση της άσκησης έχει τελειώσει, εάν έχει κατορθωθεί ή όχι
και ποιος ο βαθμός επιτυχίας.
- Αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης από το 1 στο 4: ο ερευνητής δίνει ένα σκορ από το
1 έως το 4, ανάλογα με το βαθμό εντολής που έχει ο χρήστης σχετικά με τις ικανότητες
ή τις δυνατότητες που περιγράφονται.
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Η κλίμακα θα ήταν:
1. Αρχάριος: δεν έχει ή έχει πολύ μικρή γνώση των δεξιοτήτων που περιγράφονται.
2. Ανεξάρτητος: η εργασία μπορεί να εκτελεστεί ακόμα και αν δεν έχουν μεγάλη
κυριαρχία ή δεν έχει ολοκληρωθεί.
3. Προηγμένος: η εργασία αναπτύσσεται με τον κατάλληλο τρόπο χωρίς να
παρουσιάζει δυσκολίες και τελειώνει.
4. Δημιουργικός: είναι σε θέση να εκτελέσει το έργο με διάφορους τρόπους και
χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές.

2. – ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η χρήση του εργαλείου αξιολόγησης μπορεί να ολοκληρωθεί από τους ίδιους τους
εκπαιδευόμενους ή να γίνει από επαγγελματίες συμβουλευτικής απασχόλησης ή
καταρτισμένους ενήλικες, σε άλλα προγράμματα προσανατολισμού ή κατάρτισης.
2.1. – Αυτόνομη χρήση του εργαλείου:
A) Αν χρησιμοποιείτε αυτόνομα το εργαλείο, ελέγξτε ολόκληρο το ερωτηματολόγιο και
απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.
1ον: Στην πρώτη στήλη στα αριστερά, σημειώστε τη σειρά σπουδαιότητας των
δεξιοτήτων που προσφέρονται σε κάθε ομάδα ερωτήσεων.
2ον: διαβάστε με την σειρά κάθε μία από τις δεξιότητες της ομάδας και συμπληρώστε
τις στήλες: "Εργασία", "Εμπόδια και στρατηγικές" και "Αποτέλεσμα" σε σχέση με ένα
παράδειγμα της δικής σας εμπειρίας σχετικά με την αντίστοιχη δεξιότητα. Σκεφτείτε
το και χρησιμοποιήστε απλές και σύντομες προτάσεις.
3ον: αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω, πρέπει να σκεφτείτε μια βαθμολογία μεταξύ
1 και 4 τον βαθμό κατανόησης αυτής της ικανότητας.
4ον: όταν τελειώνει ένα κεφάλαιο, μπορείτε να ελέγξετε τα αποτελέσματα του τεστ
και να τα συγκρίνεται με την αξιολόγηση στην αρχή του ερωτηματολογίου.
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Η σύγκριση αυτή, αν και δεν μεταβάλλει το αποτέλεσμα, μπορεί να ενθαρρύνει τον
χρήστη να εργαστεί πάνω σε ένα "σχέδιο βελτίωσης", σύμφωνα με τα δικά του
ενδιαφέροντα και ανησυχίες.
5ον: τελικά, μπορείτε να πάτε στην κορυφή και να κάνετε κλικ στην επιλογή "Λάβετε
αποτελέσματα", to get a "spidergram", της αξιολόγησης των ικανοτήτων σας, που
είναι, ένα προφίλ αρμοδιοτήτων στις 4 κατηγορίες που καθόρισε το πρόγραμμα
ICARO.
Τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν ξεχωριστά ή να εκτυπωθούν και να τοποθετηθούν στο
χαρτοφυλάκιό σας. Μετά από μια χρονική περίοδο (για παράδειγμα, μετά το μάθημα "FROM

HOME TO WORK" ολοκληρωθεί) μπορείτε να επαναλάβετε το ερωτηματολόγιο και να δείτε
αν υπάρχει διαφορά ή βελτίωση.

B) Αν χρησιμοποιείτε το ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο μιας διαδικασίας παροχής
συμβουλών, αυτές οι οδηγίες απευθύνονται στον επαγγελματία που το κατευθύνει.
Αυτό το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ένα οικείο περιβάλλον, δωρεάν και
οικειοθελώς. Η παραγόμενη τεκμηρίωση πρέπει να είναι διαθέσιμη στο άτομο που
συμμετέχει στη διαδικασία και η αίτησή της πρέπει να έχει τη συγκατάθεσή της.
1η: να εξηγηθεί ο σκοπός της δραστηριότητας στον χρήστη, υπογραμμίζοντας τη
σημασία της εκ των προτέρων αξιολόγησης των δεξιοτήτων που έχει πριν ξεκινήσει
το μάθημα «Από το σπίτι στην εργασία» (αν υπάρχει).
2η: να εξηγήσει στον χρήστη τη λειτουργία του εργαλείου και να τον ενθαρρύνει να
σκεφτεί προηγούμενες εμπειρίες όπου θα μπορούσε να εφαρμόσει στην πράξη κάθε
μία από τις δεξιότητες.
3η: να μεταφέρει με σαφή και συνοπτικό τρόπο τις πληροφορίες που παρέχει ο
χρήστης σε κάθε στήλη με ένα απλό αφηγηματικό ύφος που καθιστά εύκολη μια
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μεταγενέστερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που
περιγράφεται στο τμήμα Α.
Εάν προκύψουν προβλήματα, βοηθήστε τον χρήστη να συμπληρώσει το
ερωτηματολόγιο ή να αφηγηθεί η εμπειρία του.
4ο: Μόλις ολοκληρωθεί το εργαλείο, ο εκπαιδευτής / σύμβουλος πρέπει να αναλύσει
τα αποτελέσματα με τον χρήστη και να τον ενθαρρύνει να εργαστεί σε ένα «σχέδιο
βελτίωσης» σύμφωνα με τα δικά του ενδιαφέροντα και ανησυχίες.
Η σύγκριση αυτή, αν και δεν μεταβάλλει το αποτέλεσμα, μπορεί να ενθαρρύνει τον
χρήστη να επεξεργαστεί ένα "σχέδιο βελτίωσης" σύμφωνα με τα δικά του
συμφέροντα και ανησυχίες.
Τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν ξεχωριστά ή τυπωμένα και να τοποθετηθούν
σε ένα χαρτοφυλάκιο. Μετά από μια χρονική περίοδο (για παράδειγμα, μετά την
ολοκλήρωση του μαθήματος "Από το σπίτι στην δουλειά") μπορείτε να επαναλάβετε το
ερωτηματολόγιο και να δείτε αν υπάρχουν διαφορές ή βελτιώσεις. Η αξιολόγηση των
δεξιοτήτων που πρέπει να ενισχύσει ο χρήστης μπορεί να καθοδηγήσει τον εκπαιδευτή /
σύμβουλο ώστε να συμπεριλάβει ορισμένες δράσεις κατάρτισης που βελτιώνουν το
επαγγελματικό τους προφίλ σε αυτόν τον τομέα και αυξάνουν την απασχολησιμότητά τους.

B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ/ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Η χαρτογράφηση στόχων ή η προσωπική διαδρομή που περιλαμβάνεται μαζί με το εργαλείο
αξιολόγησης των δεξιοτήτων στο πρόγραμμα ICARO είναι μια διαδικασία ανάθεσης θεμάτων
και στόχων που ευνοούν την απασχολησιμότητα των μακροχρόνια ανέργων ενηλίκων.
Το σημείο εκκίνησης είναι μια συνέντευξη με τον χρήστη, όπου αναλύονται και συλλέγονται
σχετικές πληροφορίες στο εξατομικευμένο δρομολόγιο τους, όπως:
● Βασικές προσωπικές πληροφορίες.
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● Περιοχές προσωπικών ικανοτήτων και συμφερόντων: οικογένεια, σχολείο,
εκπαίδευση, εθελοντισμός
● Εργασιακή ζωή, περίοδοι κατάρτισης.
● Αξιολόγηση των οριζόντιων δεξιοτήτων του ICARO (ή άλλων)
● Στόχοι και επόμενα βήματα.
● Έγγραφα αιτήσεων (αναφορές, δοκιμές, συνοδευτικά έγγραφα κ.λπ.)
Η συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία απαιτεί μια «συμφωνία μεταξύ επαγγελματία και
χρήστη» που ενισχύει την εμπιστοσύνη και υποδεικνύει τις δεσμεύσεις που έχουν συναφθεί
μεταξύ των δύο μερών.
Η τεκμηρίωση έχει ως στόχο να καταστήσει εμφανείς τις επίσημες και άτυπες ικανότητες, τις
βελτιώσεις στις ικανότητες, τα επιμέρους αποτελέσματα της διαδικασίας διαχείρισης των
περιπτώσεων, αλλά και τους στόχους και τις οδούς που επιλέχθηκαν για το εγγύς μέλλον.
Επομένως, η τεκμηρίωση δείχνει ποιες αρμοδιότητες υπάρχουν ήδη, ποιες θα μπορούσαν
να αναπτυχθούν και πώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι στόχοι. Αυτή η τεκμηρίωση έχει
σημασία για να συμπεριληφθεί στο χαρτοφυλάκιο του χρήστη για ενδεχόμενη διαπίστευση
ή αναγνώριση της ακολουθούμενης διαδικασίας, καθώς και για να δείξει στους δυνητικούς
εργοδότες.
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www.icaro-softskills.eu
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