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1) Εισαγωγή
Τι σημαίνει Soufflearning; Πότε είναι η μέθοδος Soufflearning χρήσιμη; Τι πρέπει να
εξεταστεί πριν την εισαγωγή μίας μεθοδολογίας κατάρτισης;
Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρηθεί ως σύνοψη για την προσέγγιση και τον τρόπο
υλοποίησης της μεθόδου Soufflearning.
Έχει σχεδιαστεί για τους εργοδότες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους εκπαιδευτές.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τυποποιημένες καταστάσεις, ούτε συγκεκριμένα πεδία
κατάρτισης, η Soufflearning εξαρτάται πάντα από την ειδική κατάσταση των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), έτσι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει ειδικές δεξιότητες και
κοινωνικές ικανότητες.
Το 2011 και το 2012 το εγχειρίδιο ενημερώθηκε. Σήμερα υπάρχει σε πέντε διαφορετικές
γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Τσέχικα και Ιταλικά. Έγιναν ορισμένες ειδικές
προσαρμογές για τις χώρες εταίρους, και έτσι η Αγγλική έκδοση δεν έχει την ίδια έκταση σε
κάποιες ενότητες με άλλες γλώσσες.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, ρίξτε μια ματιά στις Συνήθεις Ερωτήσεις στην ιστοσελίδα
www.soufflearning.com ή επικοινωνήστε με την Kristin.auer@wilabonn.de

2) Τι ακριβώς σημαίνει η μεθοδολογία Soufflearning;
2.1 Ορισμός Soufflearning
Η Soufflearning είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να είναι
κοντά στις εργασιακές διαδικασίες. Με βάση τη διαπίστωση ότι οι πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις χρειάζονται μια ευέλικτη και στοχευμένη μέθοδο εκμάθησης για τη βελτίωση
των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, η Soufflearning είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένη στις
ΜΜΕ και εφαρμόζεται εντός των επιχειρήσεων αυτών.

Η Soufflearning είναι μια έννοια εκπαίδευσης
- η οποία παρέχει μικρές ενότητες μάθησης, επικεντρώνεται άμεσα στις συγκεκριμένες
ανάγκες και τις ιδιαίτερες εγκαταστάσεις της επιχείρησης και των εργαζομένων που
συμμετέχουν
- η οποία εμπεριέχει περιόδους αυτοτελούς μάθησης στο χώρο εργασίας
- όπου πρόσφατα αποκτημένες ικανότητες είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην καθημερινή
εργασία και διαρκώς ελέγχονται αυστηρά για την καταλληλότητα και την δυνατότητα
εφαρμογής τους
- η οποία επιτρέπει την εσωτερίκευση της νεοαποκτηθείσας τεχνογνωσίας χωρίς να
επηρεάζεται η ροή εργασίας.
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- η οποία οδηγεί σε μάθηση του ενός από τον άλλον μέσα στην εταιρία με τέτοιο τρόπο
ώστε όλοι οι υπάλληλοι να είναι άριστα εξοπλισμένοι για να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της κάθε εργάσιμης μέρας. Η βελτίωση
των δεξιοτήτων, της γνώσης και της ευελιξίας βελτιώνει την δυνατότητα απασχόλησης
του ατόμου.

2.2 Η έννοια της Soufflearning εμπλέκει 5 αρχές:

1. Αρχή: Εσωτερική εκπαίδευση
Η Soufflearning πραγματοποιείται στην επιχείρηση αντί για την αποστολή του
προσωπικού σε εξωτερικά σεμινάρια. Στις μικρές επιχειρήσεις οι υπάλληλοι δύσκολα
μπορούν να λείψουν λόγω των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Επιπλέον η εσωτερική
εκπαίδευση μπορεί να είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες και ως
εκ τούτου έχει συχνά μεγαλύτερη σχέση και σπουδαιότητα από την εξωτερική
εκπαίδευση.

2. Αρχή: Συνθήκες πραγματικής εργασίας
Οι υπάλληλοι εκπαιδεύονται στη δουλειά τους ενώ κάνουν την “καθημερινή τους
εργασία”. Συνοδεύονται στους χώρους εργασίας τους και παίρνουν προσωπική
ανατροφοδότηση μετά. Ο εκπαιδευτής αναφέρεται σε εμπειρίες τους, για παράδειγμα
πως αντιμετώπισαν διαφορετικούς πελάτες, πως χειρίστηκαν μια δύσκολη κατάσταση,
πως συνεργάστηκαν μεταξύ τους στην ομάδα.

3. Αρχή: Ατομική εκπαίδευση
Η Soufflearning προσαρμόζεται πάντα στην ειδική προσωπική κατάσταση και ατομική
πρόοδο του μεμονωμένου υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι παίρνουν προσωπική
ανατροφοδότηση αφού έχουν συνοδευτεί. Κάθε συμμετέχων ανακαλύπτει τις ατομικές
του δεξιότητες και τα σημεία βελτιστοποίησης του. Ο εκπαιδευτής παρέχει προτάσεις
δράσης εργασίας και ο υπάλληλος αποφασίζει σε ποιο σημείο θέλει να συγκεντρωθεί τις
επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες των υπαλλήλων περαιτέρω
προσωπικές συνομιλίες και συνοδείες ακολουθούν.

4. Αρχή: Η παροχή κινήτρων για δράση
Η Soufflearning παρέχει κίνητρα για τους εργαζόμενους, διότι ο εκπαιδευτής πιστεύει
στις ικανότητες των συμμετεχόντων και ότι θέλουν να βελτιώσουν τις προσωπικές τους
δεξιότητες. Λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο τρόπο που μαθαίνουν και την προσωπική
τους κατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι υπάλληλοι αισθάνονται ότι τους
κατανοούν και τους υποστηρίζουν. Η μάθηση τότε γίνεται πιο εύκολη, πράγμα που έχει
επίσης θετική επίδραση στη ροή εργασίας.

5. Αρχή: Μακροχρόνια επίπτωση
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Ένα ισορροπημένο μίγμα των συνοδειών και ακολουθιών αυτό-μάθησης βοηθούν τους
υπαλλήλους να αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες βήμα-βήμα. Εφαρμόζοντας
τις γνώσεις τους σε καταστάσεις στην καθημερινή τους εργασία ευκολότερα διατηρούν
και στερεοποιούν ότι έχουν μάθει. Έτσι επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός μάθησης και
μακροχρόνιες επιπτώσεις μπορεί να επιτευχθούν.

3) Τι είδους ΜΜΕ θα πρέπει να λάβουν μέρος σε αυτή την εκπαίδευση;
Η Soufflearning είναι ιδανική για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 50
υπαλλήλους), ειδικά για εκείνους που δεν έχουν τους πόρους για να απελευθερώσουν το
προσωπικό τους για πρόσθετη εκπαίδευση.
Η Soufflearning είναι μια χρήσιμη προσέγγιση κατάρτισης για τις επιχειρήσεις που έχουν να
κάνουν με την εξυπηρέτηση πελατών είτε παρέχουν υπηρεσίες ή πωλούν προϊόντα. Αυτό
περιλαμβάνει επίσης τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, όπως για παράδειγμα τα
ιατρεία, κλινικές, και φαρμακεία. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και οι μικρές βιοτεχνικές
επιχειρήσεις μπορεί επίσης να είναι κατάλληλες όμως με αυτό το επιχειρηματικό πεδίο δεν
υπάρχει ακόμα πρακτική εμπειρία με Soufflearning.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει πρώτα να επικεντρωθούν μόνο σε ένα ή δύο θέματα κατάρτισης
ώστε να δώσουν στη Soufflearning μια σαφή και εύκολη εκκίνηση. Εάν απαιτούνται
περισσότερα θέματα, πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας
παρακολούθησης αφού οι υπάλληλοι έχουν συνηθίσει στην ιδέα της εκπαίδευσης και έχουν
σημειώσει πρόοδο.
Πιθανά θέματα κατάρτισης θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, η εξυπηρέτηση
πελατών, οι πωλήσεις, η επικοινωνία της ομάδας, η διαχείριση και η ηγεσία,
μηχανογραφικές εφαρμογές γραφείου, οργάνωση γραφείου, διαχείριση του χρόνου κ.ά.
Η επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι με την έναρξη της διαδικασίας, θα παρατηρήσει
αλλαγές στη επιχείρηση διότι η Soufflearning δίνει ώθηση στη συνεχή διαδικασία
βελτίωσης.

4) Τι είδους εκπαιδευτή χρειάζεστε για μια επιτυχημένη εκπαίδευση ;
Πρώτα απ’ όλα, ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι καλά εξοικειωμένος με την έννοια της
εκπαίδευσης Soufflearning σχετικά με την προσέγγιση και τις αρχές της.
Απαιτούμενες ικανότητες
Πραγματογνωμοσύνη
Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι σε θέση να διδάξει τις δεξιότητες εκπαίδευσης που
απαιτούνται.
Βασικές γνώσεις στον τομέα του έργου της εταιρείας θα ήταν χρήσιμες αν και ο εκπαιδευτής
δεν χρειάζεται να έχει κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις.
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Βασικά εφόδια
Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες. Θα πρέπει να
επικοινωνούν με σαφήνεια και απευθείας στο θέμα χωρίς να τρομάζουν τους υπαλλήλους
που συμμετέχουν. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι σε θέση να κερδίσουν την
εμπιστοσύνη τόσο των υπαλλήλων όσο και των εργοδοτών και να βρουν την σωστή
ισορροπία μεταξύ τους.
Οι εκπαιδευτές πρέπει να ενεργούν εστιάζοντας σε λύσεις, ακόμα και αν δύσκολες
καταστάσεις εμφανίζονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας.
Οι εκπαιδευτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η Soufflearning είναι μια πολύ ευέλικτη
μέθοδος, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα όπως σε άλλες
μεθόδους κατάρτισης.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αλληλεπιδρούν και να μιλούν στους συμμετέχοντες σαν ίσος
προς ίσον.
Τί δεν πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτές:





να ενοχλούν τους υπαλλήλους όταν τους συνοδεύουν στους χώρους εργασίας τους,
να επικεντρώνονται μόνο σε αρνητικά σημεία όταν δίνουν συμβουλές ή σχολιάζουν,
να κρίνουν τους υπαλλήλους κατά την παροχή ανατροφοδότησης.
να είναι ανυπόμονοι όταν οι εργαζόμενοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να
σταθεροποιήσουν ότι έχουν μάθει
 να έχουν μόνο μικρή επαφή με τους εργοδότες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
Soufflearning
Σε γενικές γραμμές, είναι χρήσιμο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έχουν τη δυνατότητα
επιλογής των εκπαιδευτών για διαφορετικά θέματα για να είναι ευέλικτα σε ειδικές
απαιτήσεις.
Σύμφωνα με την εμπειρία που αποκτήθηκε από τους εκπαιδευτές κατά την εφαρμογή της
μεθόδου Soufflearning σε Ιταλικές επιχειρήσεις, μπορούν να καθοριστούν λεπτομερώς οι τα
προσόντα που πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτές όσον αφορά τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις
συμπεριφορές.
Δεξιότητες
Ο εκπαιδευτής της Soufflearning πρέπει να είναι σε θέση να:







ακούει ενεργά
κατανοεί τις αντιδράσεις των άλλων και γιατί αντιδρούν με συγκεκριμένους τρόπους
παρακολουθεί και να αξιολογεί την απόδοση στην εργασία των ατόμων ή ομάδων,
προκειμένου να την διορθώσει ή να την βελτιώσει
διαχειρίζεται το δικό του χρονοδιάγραμμα καθώς και το χρονοδιάγραμμα των άλλων
κατανοεί την επίπτωση των νέων πληροφοριών για το παρόν και το μέλλον σε ότι αφορά
την επίλυση προβλημάτων και την διαδικασία λήψης αποφάσεων
συζητά με ανοικτό και αμερόληπτο τρόπο, ώστε να καταλήξει σε συμφωνίες και να
προσπαθεί να συνδυάζει διαφορετικές απόψεις
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Γνώση
Ο εκπαιδευτής της Soufflearning θα πρέπει να γνωρίζει:





τις αρχές και τις μεθόδους για τον προγραμματισμό ενός σχεδίου κατάρτισης
τα εργαλεία για την αξιολόγηση των αναγκών του πελάτη, την επίτευξη των προτύπων
ποιότητας και την αξιολόγηση της ικανοποίησης του πελάτη
για τη συμπεριφορά και την ανθρώπινη απόδοση και των μηχανισμών που διέπουν την
μάθηση και τα κίνητρα
σχετικά με τη συμπεριφορά και τη δυναμική της ομάδας.

Συμπεριφορές
Ο εκπαιδευτής της Soufflearning θα πρέπει




Να επικοινωνεί και να αλληλοεπιδρά με απλό τρόπο
Να αναγνωρίζει προβλήματα
Να καταλαβαίνει γρήγορα τη σημασία και τις επιπτώσεις του προβλήματος και να
καταλήγει σε ένα συμπέρασμα.

5) Τι είναι σημαντικό κατά την ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης;
Ένας λόγος που μας ωθεί στην υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ότι οι
ελλείψεις στα προσόντα είναι εμφανείς και κάποιο μέτρο απαιτείται άμεσα.
Τυπικές ενδείξεις για τις ανάγκες εκπαίδευσης θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, η
αύξηση των καταγγελιών, των ελαττωματικών προϊόντων, η έλλειψη ευελιξίας, η
αναποτελεσματικότητα, οι προτάσεις για βελτίωση, οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας. Η
ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης βασίζεται κυρίως σε αποδεδειγμένα γεγονότα και σε
υποθέσεις σχετικά με μελλοντικές απαιτήσεις. Μερικές φορές λανθάνουσες ανάγκες
εκπαίδευσης είναι επίσης κρυμμένες κάτω από την επιφάνεια και μπορεί να βγουν κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας της Soufflearning.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην πρώτη φάση της ανάλυσης, διότι η εμπειρία
τους και η ειδική τεχνογνωσία βοηθά στο να εντοπιστεί το πλήρες φάσμα των αναγκών. Η
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρώιμο στάδιο ενεργοποιεί το προσωπικό και τους παρακινεί
για τη σχεδιαζόμενη Soufflearning.
Η συνέντευξη με τον εργοδότη δίνει απαντήσεις σε 3 βασικά ερωτήματα:
1) Ποιους στόχους έχει η εταιρία;
2) Ποιες ικανότητες/δεξιότητες απαιτούνται;
3) Σε ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα;

Soufflearning Project

Training Manual

8

Πηγές πληροφόρησης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση θα μπορούσαν να είναι για
παράδειγμα έρευνες εργαζομένων, περιγραφές εργασίας, περιγραφές δραστηριοτήτων,
εκθέσεις, SWOT, συνεντεύξεις αξιολόγησης.

6) Ποια είναι τα απαραίτητα βήματα;
 “Πρόγραμμα εργασιών της διαδικασίας Soufflearning”

Πρόγραμμα εργασιών της διαδικασίας Soufflearning

1. Συνάντηση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με τους
ενδιαφερόμενους εργοδότες.
-

Εισαγωγή του εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΚΕΚ) και του έργου

-

Αναφορά σε παραδείγματα που παραπέμπουν σε επιτυχημένα έργα Soufflearning και τα
οφέλη για τους εργοδότες

-

Προσδιορισμός των απαιτήσεων κατάρτισης

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ερωτηματολόγιο “Προσδιορισμός των απαιτήσεων εκπαίδευσης”
-

Διαπραγματεύσεις ανταμοιβής

2. Το ΚΕΚ επιλέγει το σωστό εκπαιδευτή.
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει καλές δεξιότητες επικοινωνίας και επίσης να είναι σε θέση
να διαμεσολαβεί μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο έργο.
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ταιριάζει στην μέθοδο Soufflearning και τις απαιτούμενες
εκπαιδευτικές δεξιότητες.
Βασικές γνώσεις του τομέα της επιχείρησης είναι χρήσιμες, αλλά όχι απαραίτητες.
Η Soufflearning είναι μια μακροπρόθεσμη κατάρτιση που διαρκεί αρκετές εβδομάδες έως
μήνες. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να λαμβάνει αυτό το γεγονός υπόψη κατά τον ετήσιο
σχεδιασμό του προγράμματος εργασίας του.
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ευέλικτος σε ότι αφορά τις ώρες λειτουργίας.
Οι ώρες λειτουργίας εξαρτώνται από τις ώρες εργασίας της επιχείρησης, για παράδειγμα
όταν σχετίζεται με την εξυπηρέτηση πελατών. Εκτός αυτού, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να
προσαρμοστεί με τις ώρες εργασίας των εργαζομένων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση.
Μερικές φορές οι ώρες λειτουργίας πρέπει να αλλάξουν, να μειωθούν ή να επεκταθούν
ανάλογα με τις συνθήκες στον χώρο.

3. Το ΚΕΚ ενημερώνει των εκπαιδευτή για το έργο και ακριβώς τι είδους
εκπαιδευτικές δεξιότητες απαιτούνται.

4. Ο εκπαιδευτής διαμορφώνει το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
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Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δίνει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των
εταίρων του έργου, τα θέματα κατάρτισης, μέτρα κατάρτισης, τον αριθμό των ωρών
κατάρτισης, τον αριθμό και τα ονόματα των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση, την έναρξη
και τη διάρκεια του έργου.

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ “Σχέδιο εκπαίδευσης”

5. Συνάντηση του ΚΕΚ, του εργοδότη και του εκπαιδευτή.
-

Προσωπική εισαγωγή του εκπαιδευτή

-

Συζήτηση για το περιεχόμενο του αρχικού εργαστηρίου

-

Ορισμός του περιεχομένου του αρχικού εργαστηρίου

-

Ξενάγηση μέσα στην εταιρία για να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι για τις
συνοδευτικές συνεδρίες και τις συνομιλίες ανατροφοδότησης.

6. Ο εκπαιδευτής ενημερώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και το στέλνει στο ΚΕΚ.

7. Το ΚΕΚ αποστέλλει τη σύμβαση συμπεριλαμβάνοντας το πρόγραμμα κατάρτισης
στον εργοδότη.

8. Ο εργοδότης και ο εκπαιδευτής προσκαλούν τους υπαλλήλους στο αρχικό
εργαστήριο.
Οι ημερομηνίες και το περιεχόμενο του αρχικού εργαστηρίου θα πρέπει να καθορίζονται με
συμφωνία με τον εργοδότη.
Όλη η ομάδα πρέπει να συμμετέχει, όχι μόνο οι υπάλληλοι που θα συμμετέχουν στην
κατάρτιση.
Είναι σημαντικό όλη η ομάδα να γνωρίσει τον εκπαιδευτή ο οποίος θα βρίσκεται στην
εταιρία τακτικά.
Ο εκπαιδευτής στέλνει πρόσκληση για το αρχικό εργαστήριο στον εργοδότη ο οποίος
ενημερώνει τους υπαλλήλους έγκαιρα.

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ “Πρόσκληση για το εναρκτήριο εργαστήριο”

9. Αρχικό εργαστήριο με όλους τους εργαζόμενους, τον εργοδότη και το ΚΕΚ.
Περιεχόμενα του αρχικού εργαστηρίου:
- Προσωπική εισαγωγή ΚΕΚ και εκπαιδευτή
- Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του έργου
Soufflearning
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Καθώς οι εργαζόμενοι συστήνονται μπορούν να γίνουν κάποιες ερωτήσεις σχετικές με το
θέμα κατάρτισης, π.χ. «Τι αρέσει στους πελάτες περισσότερο σε αυτή την εταιρεία;». Ο
εκπαιδευτής οπτικοποιεί τις απαντήσεις με τη βοήθεια κάποιου διαγράμματος ή σχετικού
εργαλείου παρουσίασης.

-

Διαδραστική κατάρτιση με την ομάδα στο κύριο θέμα της κατάρτισης.
Εάν οι εργαζόμενοι πρέπει να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο έρχονται σε επαφή με
τους πελάτες, θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να ερωτηθούν: «Ποιος είναι ο ορισμός σας
για μια θετική εξυπηρέτηση πελατών;»
Η ανοικτή ερώτηση θα πρέπει να συνδέεται απευθείας με το θέμα της κατάρτισης. Θα
πρέπει να προσκαλεί τους εργαζόμενους να εκφράσουν τις ιδέες τους, τις γνώσεις τους και
ότι άλλο έχει σημασία γι’ αυτούς σχετικά με το θέμα της κατάρτισης.
Ανάλογα με τα στοιχεία που αναφέρονται, ο εκπαιδευτής ξεκινά τη συζήτηση, δίνει
πληροφορίες και προσθέτει σημαντικές πτυχές. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας
είναι ορατά από τους υπαλλήλους ή τον εκπαιδευτή σε έναν πίνακα ή παρόμοιο εργαλείο
παρουσίασης.
Πρόκειται για μια συλλογή (λίστα) με σημαντικές πτυχές, αναφερόμενες στο θέμα της
κατάρτισης, όπου οι εργαζόμενοι θέλουν να θέσουν σε εφαρμογή στο χώρο εργασίας τους.
Αυτές οι πτυχές αργότερα μετατρέπονται σε μια σελίδα Α4, που χρησιμεύει ως λίστα
ελέγχου όταν ο εκπαιδευτής συνοδεύει τους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους.
Στο τέλος του εργαστηρίου ο εκπαιδευτής εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους οι
εργαζόμενοι θα πρέπει να συνοδεύονται στους χώρους εργασίας τους και απαντά σε
ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση.
Κύριος στόχος του εναρκτήριου εργαστηρίου είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, το να
γνωριστεί ο ένας με τον άλλο, να γίνει μια καλή εισαγωγή στα θέματα κατάρτισης και να
εξηγήσει ο εκπαιδευτής πως ακριβώς λειτουργεί η μέθοδος κατάρτισης.
Το εναρκτήριο εργαστήριο θα πρέπει να έχει θετική κατάληξη.
Για την εγγραφή, μόνο οι συμμετέχοντες της μακροχρόνιας κατάρτισης συμπληρώνουν τα
ονόματά τους στη λίστα των συμμετεχόντων.

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ “Λίστα συμμετεχόντων στην εκπαίδευση”

10. Ο εκπαιδευτής διαμορφώνει μια λίστα ελέγχου και τη στέλνει στον εργοδότη και
το ΚΕΚ
Τα συμπεράσματα που συλλέγονται από το εναρκτήριο εργαστήριο (στον πίνακα)
μετατρέπονται σε μια σελίδα Α4, που χρησιμεύει ως λίστα ελέγχου όταν ο εκπαιδευτής
συνοδεύει τους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους.
Η λίστα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μια σελίδα Α4.
Αν το εναρκτήριο εργαστήριο δείχνει ότι απαιτείται περαιτέρω κατάρτιση δεξιοτήτων
(πέραν αυτών που αναφέρονται από τους εργοδότες) , ο εκπαιδευτής θα πρέπει να μιλήσει
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γι’ αυτό με τον εργοδότη. Ίσως τα θέματα κατάρτισης πρέπει να επαναπροσδιοριστούν ή να
αντιμετωπίζονται σε μια διαδικασία παρακολούθησης.
Οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν τη λίστα ελέγχου μέχρι την πρώτη προσωπική τους
ανατροφοδότηση.

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ¨Πίνακας ελέγχου”

11. Ο εκπαιδευτής διατηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο με τις ημερομηνίες και ώρες, τον
αριθμό των ωρών, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα
Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο είναι μια υπενθύμιση για τον εκπαιδευτή, πληροφορίες για το
ΚΕΚ και η βάση για την τελική έκθεση, στο τέλος του έργου.

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ “Ηλεκτρονικό ημερολόγιο”

12. Οδηγίες για τις συνοδευτικές συνεδρίες και την ανατροφοδότηση για τους
εκπαιδευτές
Η πρώτη συνοδευτική συνεδρία θα πρέπει να είναι λίγες μέρες μετά το εναρκτήριο
εργαστήριο.
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα είναι άγνωστη για τον εργαζόμενο, αλλά είναι γνωστά για
τον εργοδότη.
Αν ασχολείστε με θέματα των πελατών, επιμείνετε σε ώρες αιχμής με μεγάλη συχνότητα
πελατών.
Έχετε μια μικρή προσωπική συζήτηση των πέντε έως δέκα λεπτών με τον κάθε εργαζόμενο
που θέλετε να συνοδεύσετε πριν ξεκινήσετε. Θα πρέπει να υπάρχει χρόνος για τελευταίες
ερωτήσεις και να βρεθεί η σωστή θέση για τη συνοδευτική συνεδρία και ένα ήσυχο μέρος
για τη συζήτηση ανατροφοδότησης μετά.
Μια συνοδευτική συνεδρία διαρκεί μία έως δύο ώρες με ανάδραση 20 λεπτά αργότερα για
την συζήτηση ανατροφοδότησης.
Αν ασχολείστε με θέματα σχετικά με τους πελάτες, πρέπει να βρίσκεστε πάντα στο
παρασκήνιο και εκεί που είναι και οι πελάτες. Να συμπεριφέρεστε και να ντύνεστε σαν να
ήσασταν ένας πελάτης σε αναμονή. Φορέστε, για παράδειγμα, ένα σακάκι αλλιώς θα
μπορούσατε να θεωρηθείτε εργαζόμενος.
Μην ενοχλείτε κανέναν, ενώ συνοδεύετε. Οι πελάτες έχουν πάντα προτεραιότητα.
Χρησιμοποιήστε ένα αντίγραφο του καταλόγου για χειρόγραφες σημειώσεις σας, ενώ
συνοδεύετε.
Μετά τη συνοδευτική συνεδρία ρωτήστε τον υπάλληλο αν έχει χρόνο για την προσωπική
ανατροφοδότηση και να βρείτε ένα ήσυχο μέρος για να μιλήσετε. Ο υπάλληλος θα πρέπει
πάντα να ελέγχει με συναδέλφους του πριν απομακρυνθεί, έτσι ώστε όταν αφήνει το χώρο
εργασίας, να μην διαταράσσεται η εξυπηρέτηση πελατών.
Η συζήτηση ανατροφοδότησης πρέπει να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά. Αναφέρετε ότι
είδατε, ακούσατε και νιώσατε. Επικεντρωθείτε μόνο στις εμπειρικές καταστάσεις.
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Μάθετε γιατί ο υπάλληλος ενήργησε με τον τρόπο που το έκανε. Προσφέρετε
ανατροφοδότηση σχετικά με τις δεξιότητες και τα σημεία βελτίωσης. Εξηγήστε γιατί πρέπει
να βελτιωθούν ορισμένες πτυχές και υποβάλετε προτάσεις για την ανάληψη δράσης.
Τις επόμενες μέρες ο εργαζόμενος θα πρέπει να εργαστεί για τα σημεία βελτίωσής του
μόνος του. Ελέγξτε σε ποια σημεία βελτιστοποίησης θέλει να επικεντρωθεί πρώτα και
σημειώστε τα στη λίστα ελέγχου. Ρωτήστε τον αν κρατάει σημειώσεις για τις εμπειρίες του,
έτσι ώστε να μπορεί να μιλήσει γι’ 'αυτό την επόμενη φορά που θα συναντηθείτε.
Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της λίστας ελέγχου. Κρατήστε το αντίγραφο μόνο για τον
εαυτό σας και περάστε το πρωτότυπο ως υπενθύμιση στον εργαζόμενο.
Απαντήστε τυχόν τελευταίες ερωτήσεις και πείτε στον εργαζόμενο πως θα τον συνοδεύσετε
για δεύτερη φορά μέσα στις επόμενες 7 με 10 ημέρες. Ο ακριβής χρόνος είναι και πάλι
άγνωστος για τον εργαζόμενο, αλλά έχει ανακοινωθεί στον εργοδότη.
Στην αρχή της δεύτερης συνοδευτικής συνεδρίας θα πρέπει να έχετε και πάλι μια πρώτη
συζήτηση 10 λεπτών σχετικά με τις εμπειρίες του εργαζόμενου μέχρι στιγμής και σε ποια
σημεία οι δύο σας θα επικεντρωθείτε σήμερα.
Βήμα-βήμα ο εργαζόμενος θα βελτιώσει τις ικανότητές του μέσα από τις αλληλουχίες της
κατάρτισης στο χώρο εργασίας και τις περιόδους αυτο-μάθησης .

13. Υπολογισμός –κλειδί για τις ώρες κατάρτισης.
Ένας καλός τρόπος για να υπολογιστεί ο αναγκαίος αριθμός των ωρών για τις συνοδευτικές
συνεδρίες των εργαζομένων είναι τρείς ώρες ανά εργαζόμενο.

Παράδειγμα:
Με 5 υπαλλήλους να εκπαιδεύονται, θα πρέπει να υπολογιστεί μια σειρά από 15 ώρες για
τις συνοδευτικές συνεδρίες τους στους χώρους εργασίας τους. Επιπλέον, 2 ώρες θα πρέπει
να υπολογιστούν για το εναρκτήριο καθώς και το τελικό εργαστήριο.
1. εβδομάδα

2 ώρες – έναρξη εργαστηρίου

2. εβδομάδα

2 ώρες – εργαζόμενοι Α και Β

3. εβδομάδα

3 ώρες – εργαζόμενοι Γ,Δ και Ε

4. εβδομάδα

2 ώρες – εργαζόμενοι Α και Β

5. εβδομάδα

3 ώρες – εργαζόμενοι Γ,Δ και Ε

6. εβδομάδα
1 ώρα – εργαζόμενος Δ (χρειάζεται περισσότερες
συνοδευτικές συνεδρίες)

Soufflearning Project

7. εβδομάδα

Ο εκπαιδευτής δεν είναι στην εταιρεία

8. εβδομάδα

2 ώρες – εργαζόμενοι Α και Β

9. εβδομάδα

Ο εκπαιδευτής δεν είναι στην εταιρεία
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10. εβδομάδα

2 ώρες- εργαζόμενοι Γ, Δ, και Ε

11. εβδομάδα

Ο εκπαιδευτής δεν είναι στην εταιρεία

12. εβδομάδα

2 ώρες – Κλείσιμο εργαστηρίου

Είναι πολύ σημαντικό να είστε ευέλικτοι σε ότι αφορά τις ώρες λειτουργίας. Θα πρέπει να
ελέγχεται εκ των προτέρων, όταν οι εργαζόμενοι εργάζονται, το πότε είναι δυνατόν να
γίνουν οι συνοδευτικές συνεδρίες για δεύτερη και τρίτη φορά. Μερικές φορές οι
εργαζόμενοι είναι άρρωστοι ή λείπουν με άδεια.
Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι μερικοί εργαζόμενοι χρειάζονται περισσότερες
συνοδευτικές συνεδρίες από τους άλλους. Σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες των
εργαζομένων είναι μερικές φορές επίσης αναγκαίο να δοθεί περισσότερος χρόνος μεταξύ
των συνοδευτικών συνεδριών.
Μετά από μια εντατική εκπαίδευση στην αρχή του έργου, οι εργαζόμενοι παίρνουν όλο και
περισσότερο χρόνο για την αυτο-μάθηση έτσι ώστε αργότερα ο εκπαιδευτής να μην
χρειάζεται να είναι στην επιχείρηση κάθε εβδομάδα.

14. Σύντομα εργαστήρια για συγκεκριμένα θέματα, αν είναι απαραίτητο
Εάν οι συνοδευτικές συνεδρίες δείχνουν ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στα οποία πολλοί
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σύντομα
εργαστήρια από μια έως δύο ώρες με μια ομάδα εργαζομένων, για παράδειγμα, για το πώς
να προσφέρουν μια κάρτα πελάτη με επαγγελματικό τρόπο ή πώς να αντιμετωπίζουν τα
παράπονα πελατών.
Μερικές φορές ένα τέτοιο εργαστήριο είναι πιο σημαντικό από ότι οι περαιτέρω
συνοδευτικές συνεδρίες.

15. Ο εκπαιδευτής ενημερώνει τακτικά τον εργοδότη και το ΚΕΚ μέσω ταχυδρομείου,
τηλεφώνου ή με προσωπικές συνομιλίες σχετικά με την πρόοδο της κατάρτισης.
Εργοδότης και ΚΕΚ πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για τις εντυπώσεις και τα επιτεύγματα.
Ο εκπαιδευτής δεν πρέπει να δει απευθείας τον εργοδότη γιατί μπορεί οι εργαζόμενοι
λανθασμένα να νομίζουν πως οι εκπαιδευτές θα πουν λεπτομέρειες στους εργοδότες για τα
συμπεράσματα της συζήτησης ανατροφοδότησης.

16. Ο εκπαιδευτής προσκαλεί την ομάδα για το τελικό εργαστήριο
Η ημερομηνία και το περιεχόμενο του τελικού εργαστηρίου πρέπει να καθορίζονται μετά
από συμφωνία με τον εργοδότη.
Ο εκπαιδευτής στέλνει πρόσκληση για τελικό εργαστήριο στον εργοδότη ο οποίος
ενημερώνει έγκαιρα τους εργαζόμενους.

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Πρόσκληση για το κλείσιμο του εργαστηρίου
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17. Τελικό εργαστήριο με τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση, τον εργοδότη και το
ΚΕΚ
Αυτή τη φορά μόνο οι καταρτισμένοι συμμετέχοντες της ομάδας μπορούν να πάρουν μέρος.
Περιεχόμενα του τελικού εργαστηρίου:
Οι συμμετέχοντες και ο εργοδότης ερωτούνται σχετικά με την διαδικασία κατάρτισης και τα
αποτελέσματά της (προφορική αξιολόγηση) με τα ακόλουθα ερωτήματα:
-

Τι ήταν καλό;

-

Τι πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά την εκπαίδευση;

-

Ποια αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί κατά την γνώμη σας;

-

Πως θέλετε να εξασφαλίσετε τα επιτεύγματα, ατομικά και ως ομάδα;

-

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι;

Αν απαιτούνται συμβουλές σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ο εκπαιδευτής μπορεί να
πραγματοποιήσει μια σύντομη εκπαίδευση , πώς για παράδειγμα να δημιουργήσετε
αποτελεσματικές ομαδικές συναντήσεις.
Γραπτή αξιολόγηση

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Παρουσίαση και μοίρασμα πιστοποιητικών κατάρτισης.
Το τελικό εργαστήριο θα πρέπει να έχει μια θετική κατάληξη, π.χ. με ένα ποτήρι σαμπάνιας.

18. Τελική έκθεση
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενημερώνει το ηλεκτρονικό του ημερολόγιο.
Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο είναι η βάση για την τελική έκθεση, η οποία συντάσσεται τώρα
από τον εκπαιδευτή.
Η τελική έκθεση αποστέλλεται με συμφωνία του ΚΕΚ στον εργοδότη.

19. Συνάντηση ΚΕΚ και εκπαιδευτή
Προετοιμασία της συνάντησης με τον εργοδότη.
Προφορική και γραπτή αξιολόγηση.

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
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20. Συνάντηση ΚΕΚ, εργοδότη και εκπαιδευτή
Συζήτηση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας Soufflearning.
Συζήτηση για περαιτέρω στόχους και μελλοντικές προοπτικές.
Προφορική και γραπτή αξιολόγηση.

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ SME ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτές για την εμπειρία τους με τη μέθοδο Soufflearning μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα μας: Experiences of Trainers in Italy and France:
http://www.soufflearning.com/project/experiences/trainers-review/

Soufflearning Project
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7) Παραρτήματα:

1) Κατευθυντήριες γραμμές για την χρήση των ερωτηματολογίων
2) Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου “Προσδιορισμός των απαιτήσεων
κατάρτισης”
3) Υπόδειγμα “Σχέδιο κατάρτισης”
4 Υπόδειγμα “Πρόσκληση για την έναρξη του εργαστηρίου”
5) Υπόδειγμα “Κατάλογος των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση”
6) Υπόδειγμα “Κατάλογος”
7) Υπόδειγμα “Ηλεκτρονικό ημερολόγιο¨
8) Υπόδειγμα “Πρόσκληση σε ημερίδα κλεισίματος”
9) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
10) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
11) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
12) Περιγραφή και περιεχόμενα: Παρουσίαση προς εκπαιδευτές σχετικά
με τη μεθοδολογία κατάρτισης Soufflearning
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 Παράρτημα No 1

Κατευθυντήριες γραμμές για την χρήση των
ερωτηματολογίων
Το ερωτηματολόγιο προς τους συμμετέχοντες επιτρέπει τον εντοπισμό και την αξιολόγηση μιας
ποικιλίας γνωστικών στοιχείων. Στοχεύει στην αξιολόγηση των δεικτών για τις δραστηριότητες
που υλοποιούνται, καθώς και για τη συνολική αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.
Συγκεκριμένα, επιτρέπει να πάρετε την απάντηση των εργαζομένων με τη μέθοδο κατάρτισης
Soufflearning σε γενικές γραμμές, το ενδιαφέρον τους, την ικανοποίηση, την ποιότητα των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το περιεχόμενο και τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τον
προγραμματισμό των συναντήσεων, για την εκπλήρωση των αναγκών τους κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της διαδικασίας / δραστηριότητες κατάρτισης στο δικό τους περιβάλλον εργασίας, τις
ικανότητες και τις δεξιότητες του εκπαιδευτή.
Το ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτές αξιολογεί ορισμένους δείκτες σχετικά με τις δραστηριότητες
που εφαρμόζονται και τη συνολική αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Επιτρέπει να συλλέγει
πληροφορίες και εντυπώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μεθόδου κατάρτισης
Soufflearning, και μέσω επαίνους τους για τη βελτίωση της μεθοδολογίας, λαμβάνοντας υπόψη
τις ατομικές τους εμπειρίες. Άλλα γνωστικά δεδομένα για τον εντοπισμό και ανάλυση,
αναφέρονται στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί με τον εργοδότη από τη μία
πλευρά και των εργαζομένων από την άλλη πλευρά και έτσι επιτυγχάνονται μέσω της
εκπαίδευσης, οι βελτιώσεις των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων των εργαζομένων.
Το ερωτηματολόγιο για τον εργοδότη συλλέγει πληροφορίες και εντυπώσεις του, σχετικά με το
αν η μέθοδος Soufflearning είναι μια κατάλληλη μέθοδος κατάρτισης εντός της εταιρείας.
Επιτρέπει την παροχή απαντήσεων σχετικά με τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
εργαζομένων. Η έρευνα συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ των
εργαζομένων και του εκπαιδευτή, αναγνωρίζει αν ο εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος με τις
γνώσεις, τις δεξιότητες και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτή. Το ερωτηματολόγιο συλλέγει
προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Επιπλέον, διερευνάται τι είναι πρόθυμος ο
εργοδότης να πληρώσει για μια Soufflearning.
Τα ερωτηματολόγια χωρίζονται στην εξής κλίμακα βαθμολόγησης:
1 = Καθόλου, 2 = Λίγο, 3 = Αρκετά, 4 = Πολύ

Soufflearning Έργο
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 Παράρτημα No 2

Ερωτηματολόγιο “Προσδιορισμός των αναγκών
κατάρτισης”
Για την πρώτη συνάντηση μεταξύ του ΚΕΚ και των ενδιαφερόμενων
εργοδοτών

Όνομα εταιρείας:.................................................................................................................................................

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, κλπ.)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Ποιο τμήμα της
επιχείρησης χρειάζεται
εκπαίδευση;
Ποιες είναι οι τυπικές
καταστάσεις που
δείχνουν /αναδεικνύουν
τις ανάγκες κατάρτισης;
Τι εκπαιδευτικές
δεξιότητες απαιτούνται;

Τι θέλετε να πετύχετε με
το Soufflearning;

Soufflearning Έργο
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Πόσοι υπάλληλοι
χρειάζονται εκπαίδευση;

Τι είδους εκπαίδευση έχει
πραγματοποιηθεί έως
τώρα;
Τι είναι σημαντικό για
σας σχετικά / αναφορικά
με τον εκπαιδευτή;
Τι ερωτήσεις έχετε;

Έναρξη και διάρκεια του
έργου;

Ποιες μέρες/ώρες είναι
κατάλληλες για τις
συνοδευτικές συνεδρίες;
Ποιος θα είναι ο
υπεύθυνος επικοινωνίας
για τον εκπαιδευτή στην
εταιρεία;
Πως θα θέλατε να
ενημερωθείτε για τη
διαδικασία και μέθοδο
Soufflearning;
Ημερομηνία και ώρα για
την έναρξη του
εργαστηρίου;
Τι είναι σημαντικό για
σας σχετικά με την
έναρξη του εργαστηρίου;
Ποιες είναι οι
προτεινόμενες
ημερομηνίες από εσάς
για μια πρώτη συνάντηση
με τον εκπαιδευτή;
Soufflearning Έργο
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 Παράρτημα No 3

Σχέδιο κατάρτισης
«Θετική και στοχευμένη εξυπηρέτηση πελατών»
στην → όνομα και πόλη της εταιρείας

ΚΕΚ και στοιχεία επικοινωνίας:

Όνομα του προσώπου επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, email

Εκπαιδευτής και στοιχεία επικοινωνίας:

Όνομα του εκπαιδευτή, διεύθυνση, τηλέφωνο, email

Τίτλος κατάρτισης:

Θετική και στοχευμένη εξυπηρέτηση πελατών

Απαιτούμενες δεξιότητες κατάρτισης:

π.χ. Αντιμετώπιση πελατών ως επισκέπτες της εταιρείας

π.χ. Αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες

Soufflearning Έργο

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

22

Annexes
π.χ. Ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών με επιτυχημένο τρόπο

Περίοδος κατάρτισης:

Π.χ.

Ιούνιος – Αύγουστος 2014

Αριθμός και ονόματα συμμετεχόντων στην εκπαίδευση:

Π.χ.

5/

ονόματα

Π.χ.

5/

ονόματα

Π.χ.

5/

ονόματα

Π.χ.

5/

ονόματα

Αριθμός ωρών:

Π.χ.

19 ώρες

→

Έναρξη εργαστηρίου

=

2 ώρες

Συνοδευτικές συνεδρίες

=

15 ώρες

Κλείσιμο εργαστηρίου

=

2 ώρες

Μέτρα κατάρτισης:

Εργαστήρια και συνοδευτικές συνεδρίες στους χώρους εργασίας.

Soufflearning Έργο
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 Παράρτημα Αρ 4

Καλώς ήρθατε στο εναρκτήριο/αρχικό εργαστήριο
«Θετική και στοχευμένη εξυπηρέτηση πελατών»
στην → όνομα και την πόλη της εταιρίας
με

όνομα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και το πρόσωπο επαφής
το όνομα και το επάγγελμα του εκπαιδευτή

την Δευτέρα, 9 Ιουνίου, 2014
από 9:00 έως 11:00
Το αρχικό εργαστήριο είναι η αρχή μιας τρίμηνης εκπαίδευσης στην εταιρία σας. Θα
ασχοληθούμε με βασικά θέματα επιτυχημένης εξυπηρέτησης πελατών. Θα υπάρξουν
εργαστήρια για ειδικά θέματα καθώς και συνοδευτικές συνεδρίες στον χώρο εργασίας
σας.

Περιεχόμενα του αρχικού εργαστηρίου:

Εισαγωγή σχετικά με το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τον / την εκπαιδευτή/ρια.

Παρουσίαση του προγράμματος και του περιεχομένου της εκπαίδευσης.
Soufflearning Έργο
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Ποιος είναι ο ορισμός σας για μια αποτελεσματική και θετική εξυπηρέτηση πελατών;

Τι νομίζετε ότι είναι σημαντικό ώστε να «πουλήσετε» με επιτυχία;

Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε και να κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Με εκτίμηση

όνομα του εκπαιδευτή

όνομα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και το
πρόσωπο επαφής

Υπογραφή

Υπογραφή

Πόλη, ημερομηνία
Υπογραφή και χαιρετισμός του εργοδότη

Soufflearning Έργο
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 Παράρτημα Αρ 5
Κατάλογος των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση
«Θετική και στοχευμένη εξυπηρέτηση πελατών»
στην → όνομα και πόλη της εταιρίας
Αρ.

Soufflearning Έργο
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 Παράρτημα Αρ 6
Λίστα ελέγχου
«Θετική και στοχευμένη εξυπηρέτηση πελατών»
στην → όνομα και πόλη της εταιρίας

Παρουσία στο χώρο του πελάτη

Προσοχή στους πελάτες και καταστάσεις

Ενεργή (active) υποδοχή των πελατών

Ένα φυσικό χαμόγελο

Το είδος της επικοινωνίας με τους πελάτες:

Ακούω πραγματικά τους πελάτες
(οπτική επαφή, μετωπική στάση σώματος, επικοινωνία)

Συγκέντρωση στον πελάτη και στην συζήτησή μας

Προσωπική αντιμετώπιση, αναφερόμαστε στον πελάτη με το όνομα του

Κάθε πελάτης είναι διαφορετικός! Τι είναι σημαντικό για αυτόν τον συγκεκριμένο πελάτη;

Τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κάνετε ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις
Soufflearning Έργο
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Δίνοντας μια αίσθηση ασφάλειας με την παροχή σαφών πληροφοριών

Χρησιμοποιώντας γλώσσα / όρους που είναι κατανοητή /οι από τους πελάτες

Φωνή

-

Θετική γλώσσα / „Το χαμόγελο δημιουργεί συμπάθεια!“
„Βάλτε τους πίσω στη θετική τροχιά!“

-

Παρουσίαση κατάλληλων προσφορών

-

Η ενασχόληση με αβέβαιους πελάτες / παραθέτω ιδέες για εναλλακτικές λύσεις

-

Επαγγελματική προσέγγιση σε ενστάσεις και παράπονα

-

Παρουσίαση επιπλέον πληροφοριών / πηγών

-

Φιλικό και ατομικό αποχαιρετισμό πελατών

Soufflearning Έργο
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 Παράρτημα Αρ. 7
Ηλεκτρονικό ημερολόγιο
«Θετική και στοχευμένη εξυπηρέτηση πελατών»
στην → όνομα και την πόλη της εταιρίας

Απαιτούμενες δεξιότητες εκπαίδευσης

π.χ. Αντιμετώπιση πελατών ως επισκέπτες της εταιρίας

π.χ. Αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες

π.χ. Ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών με ένα επιτυχημένο τρόπο

Περίοδος της κατάρτισης:
π.χ.

Ιούνιος-Αύγουστος 2014

Αριθμός και ονόματα των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση :
π.χ.

5/

ονόματα

Αριθμός ωρών:
π.χ.

19 ώρες

Soufflearning Έργο

→

Αρχικό εργαστήριο

=

2 ώρες

Συνοδείες

=

15 ώρες

Κλείσιμο εργαστηρίου

=

2 ώρες
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Τα μέτρα εκπαίδευσης:
Εργαστήρια και συνοδείες στους χώρους εργασίας

Ημερομηνία / Ώρα / Αριθμός
ωρών

Δραστηριότητες και αποτελέσματα

Τρίτη, 6 Μαΐου, 2014

Συνάντηση με το ΚΕΚ για την ενημέρωση σχετικά με το έργο και
τις απαιτούμενες δεξιότητες εκπαίδευσης.

15:00 έως 17:30

Επόμενο βήμα: εκτέλεση ενός κατάλληλου σχεδίου εκπαίδευσης

2 ώρες και 30 λεπτά
Τετάρτη, 21 Μαΐου, 2014
9:00 έως 11:30
2 ώρες και 30 λεπτά

Πέμπτη, 12 Ιουνίου, 2014
7:00 έως 9:00
2 ώρες

Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2014
10:00 έως 12:00
2 ώρες

Soufflearning Έργο

Συνάντηση ΚΕΚ και εργοδότη
Συζήτηση για το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του
προγράμματος εκπαίδευσης
Τον καθορισμό του περιεχομένου του αρχικού εργαστηρίου
Ξενάγηση μέσα στην εταιρία για να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι
για το συνοδευτικό προσωπικό
Επόμενο βήμα: ενημέρωση του τρέχοντος προγράμματος
εκπαίδευσης και πρόσκληση για το αρχικό εργαστήριο
Αρχικό εργαστήριο
Προσωπική παρουσίαση του εκπαιδευτή και του περιεχομένου
της εκπαίδευσης. Οι υπάλληλοι ήταν σε καλή διάθεση,
ανυπομονούν για αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο εκπαίδευσης.
Απασχόληση με τα ακόλουθα τρία ερωτήματα:
1. Τι αρέσει περισσότερο στους πελάτες σας σε αυτή την εταιρία;
2. τι είναι ο ορισμός σας για μια θετική εξυπηρέτηση πελατών;
3. Τι νομίζετε είναι σημαντικό ώστε να πουλήσετε με επιτυχία;
Οι ομάδα κατέγραψε σημαντικές αρχές της θετικής εξυπηρέτησης
πελατών σαν είδος λίστας ελέγχου στον πίνακα παρουσιάσεων.
Γνωρίζουν την σημασία και την έννοια της γλώσσα του σώματος
αλλά μερικοί δεν είναι σίγουροι αν είναι καλοί σε αυτό ή αν
πρέπει να το βελτιώσουν.
Ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το
„μυστικό της
επιτυχημένης πώλησης“ – μερικοί από αυτούς σκέφτονται „τη
σωστή διατύπωση“, άλλοι πιστεύουν ότι είναι πιο σημαντικό να
βάλουν τον εαυτό τους στην θέση των πελατών.
Ο εκπαιδευτής εξήγησε τον τρόπο που οι υπάλληλοι θα
συνοδεύονται στους χώρους εργασίας τους. Θέλουν πραγματικά
να βελτιωθούν στις τεχνικές πωλήσεων και στην αντιμετώπιση
των μη φιλικών πελατών. Οι συνοδείες θα ξεκινήσουν την
επόμενη εβδομάδα. Οι υπάλληλοι επίσης πιστεύουν ότι είναι
καλύτερα να μην γνωρίζουν πότε θα έρχεται ο εκπαιδευτής.
Επόμενο βήμα: διατύπωση πίνακα ελέγχου για τις συνοδευτικές
συνεδρίες.
Ομάδα συνεδρίας, ειδικά ο κος Ιωάννου και η κα Γεωργίου,
συμπεριλαμβανομένων την λεκτική και γραπτή ανατροφοδότηση
(μοιράζουμε λίστα ελέγχου σε αυτούς)
Ο κος. Ιωάννου θα επικεντρωθεί στην καλύτερη οπτική επαφή με
τους πελάτες και ζητά περισσότερες ανοιχτές ερωτήσεις για να
μάθει σχετικά με τις ανάγκες των πελατών.
Η κα. Γεωργίου θα επικεντρωθεί στο τρόπο παρουσίασης των
προϊοντικών προσφορών. Γνωρίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει
σαφέστερη διατύπωση.
Θέλει επίσης να χρησιμοποιήσει ότι έχει αποκομίσει από την
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο
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εκπαίδευση κατά την διάρκεια προσφορών επιπλέον προϊόντων.
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εργοδότη για ενημερώσει
σχετικά με τις εντυπώσεις και τα αποτελέσματα της πρώτης
συνοδευτικής συνεδρίας στην εταιρεία. Μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο ΚΕΚ.

Συνεδρία...

…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

...

…

Δευτέρα, 11 Αυγούστου, 2014

Τελικό εργαστήριο / εργαστήριο κλεισίματος
Οι συμμετέχοντες εκπαίδευσης δεν αισθάνθηκαν ενοχλημένοι
κατά την διάρκεια των συνοδευτικών συνεδριών. Νιώθουν πιο
σίγουροι αναφορικά με την αντιμετώπιση των διαφόρων
πελατών και τους είναι πιο εύκολο να προσφέρουν επιπλέον
προϊόντα.
Ένα θετικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης ήταν ότι βρήκαν ένα νέο
τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους (10-λέπτες-συναντήσεις το πρωί)
να οργανώσουν τις καθημερινές εργασίες τους.
Οι περισσότεροι από αυτούς θα κρατήσουν τον κατάλογο
ελέγχου τους ως υπενθύμιση για το ποιες είναι οι προσωπικές
τους δεξιότητες και τα σημεία βελτίωσης. Στην επόμενη τακτική
εβδομαδιαία συνεδρίαση της ομάδας τους, θα εργαστούν πάνω
σε καινούργιες ιδέες για εκδηλώσεις πελατών, για παράδειγμα
ένα μεγάλο πρωινό τα Σάββατα.
Θα συνιστούσαν αυτό το είδος της εκπαίδευσης και θα
ανυπομονούσαν να δούνε τον εκπαιδευτή ξανά.
Μοιράζουμε προσωπικά πιστοποιητικά
Επόμενο βήμα: η σύνταξη της τελικής έκθεσης

7:00 έως 9:00
2 ώρες
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 Παράρτημα Αρ 8
Καλώς ήρθατε στο τελικό εργαστήριο / εργαστήριο
κλεισίματος
«Θετική και στοχευμένη εξυπηρέτηση πελατών»
στην → όνομα και την πόλη της εταιρίας
με

όνομα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και το πρόσωπο επαφής
το όνομα και επάγγελμα του εκπαιδευτή

στις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
από ΩΡΑ
Μετά από τρείς μήνες εκπαίδευσης θα αξιολογήσουμε και θα ανταλλάξουμε απόψεις
σχετικά με τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο του εργαστηρίου:
Τι ήταν θετικό; Τι πρέπει να βελτιωθεί αναφορικά με την εκπαίδευση;
Ποια αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί;

-

Πως θέλετε να εξασφαλίσετε τα επιτεύγματά σας, τα ατομικά και ομαδικά;

-

Ποιοι είναι επόμενοι στόχοι;
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-

Γραπτή αξιολόγηση

-

Παρουσίαση των βεβαιώσεων παρακολούθησης / πιστοποιητικών

Ανυπομονούμε για την τελευταία μας βραδιά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια!

όνομα εκπαιδευτή

όνομα εκπαιδευτικού ιδρύματος και το
πρόσωπο επαφής

υπογραφή

υπογραφή

Πόλη, ημερομηνία
Υπογραφή και χαιρετισμός του εργοδότη

Soufflearning Έργο

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

33

 Παράρτημα Αρ 9
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Δείκτες απόδοσης για τους υπαλλήλους
1 = καθόλου, 4 = πάρα πολύ

Πληροφορίες και υλικό
Πόσο ενημερωμένος ήσασταν από τον εργοδότη σας σχετικά με τη μέθοδο
Soufflearning;

1–2–3–4

Σας ενδιέφερε η εκπαίδευση Soufflearning;

1–2–3–4

Το φυλλάδιο με πληροφορίες σχετικά με την μέθοδο της
Soufflearning, ήταν αρκετά σαφές;

1–2–3–4

Οι ιστοσελίδες του έργου σας φάνηκαν χρήσιμες;*

1–2–3–4

Προσωπική εμπειρία
Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τα ακόλουθα θέματα;
το περιεχόμενο της μεθόδου Soufflearning

1–2–3–4

η διάρκεια της μεθόδου Soufflearning

1–2–3–4

η ημερομηνίες διεξαγωγής Soufflearning

1–2–3–4

Αντιστοιχούσε η εκπαίδευση σε πραγματικές ανάγκες / δραστηριότητες στην
εργασία σας;

1–2–3–4

Πετύχατε τους προσωπικούς σας στόχους μάθησης;

1–2–3–4

Εσείς προσωπικά, πιστεύετε ότι η εκπαίδευση Soufflearning αποτέλεσε πλεονέκτημα
για εσάς;

1–2–3–4

Μπορείτε να μεταφέρετε το περιεχόμενο της εκπαίδευσής σας στις καθημέρινές
σας δραστηριότητες;

1–2–3–4

Πετύχατε κάποια νέα επιτυχία στην δουλεία σας έπειτα από την συγκεκριμένη
εκπαίδευση;

1–2–3–4

Αν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε:
………………………………………………………………………………………………………………………..
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Η σχέση σας με τον εκπαιδευτή
Υπήρχαν στοιχεία παρακίνησης εκ μέρους του εκπαιδευτή προς εσάς, ώστε να εργαστείτε πάνω
στα σημεία βελτίωσής σας;

1–2–3–4

Είστε ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις που δόθηκαν από
τον εκπαιδευτή σε ερωτήσεις σας;

1–2–3–4

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τις δεξιότητες και την εμπειρία
του εκπαιδευτή;

1–2–3–4

Θα συστήνατε τον εκπαιδευτή;

1–2–3–4

Αποτελέσματα
Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τις δραστηριότητες Soufflearning και ειδικά τις ακόλουθες πτυχές
της;
Ο αριθμός και η διάρκεια των δραστηριοτήτων:

1–2–3–4

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε:

1–2–3–4

Πιστεύετε ότι η Soufflearning θα σας παρείχε χρήσιμες εμπειρίες;

1–2–3–4

Θα σκεφτόσασταν να επιλέξετε ως μέθοδο εκπαίδευσης, αυτή της Soufflearning
στο μέλλον;

1–2–3–4

Θα συστήνατε τη συγκεκριμένη μέθοδο εκπαίδευσης;

1–2–3–4

Συναντήσατε σοβαρά προβλήματα πριν ή κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης ;

1–2–3–4

Αν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Παρακαλώ συμπληρώστε τυχόν σχόλια που έχετε και πιστεύετε ότι μπορεί να είναι χρήσιμα
για την εφαρμογή της μεθόδου Soufflearning ή σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Παράρτημα Αρ 10
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Δείκτες απόδοσης για τους εκπαιδευτές
1 = καθόλου, 4 = πάρα πολύ

Σχετικά με τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους
Ήταν εύκολο να έρθετε σε επαφή με τις επιχειρήσεις ;

1–2–3–4

Είστε ικανοποιημένοι με την συνεργασία σας με τις επιχειρήσεις;

1–2–3–4

Σημείωσαν οι υπάλληλοι ορατή πρόοδο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας Soufflearning;

1–2–3–4

Το βρήκατε εύκολο να στήσετε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους
υπαλλήλους;

1–2–3–4

Οι υπάλληλοι δέχθηκαν την ανατροφοδότηση που δόθηκε;

1–2–3–4

Πληροφορίες και υλικό
Ήταν το υλικό της εκπαίδευσης και η παρουσίαση της Soufflearning μεθόδου
καλά προετοιμασμένα;

1–2–3–4

Βρήκατε τις ιστοσελίδες του έργου χρήσιμες;*

1–2–3–4

Έχετε να προτείνετε κάποια βελτίωση στη μέθοδο Soufflearning;

1–2–3–4

Αν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Προσωπική εμπειρία
Είναι η μέθοδος Soufflearning μια καλά δομημένη διαδικασία και ταυτόχρονα ευέλικτη για
εξατομικευμένη εκπαίδευση;

1–2–3–4

Πιστεύετε ότι η μέθοδος Soufflearning θα έχει απόδοση στο μέλλον;

1–2–3–4

Θα συστήνατε τη συγκεκριμένη μέθοδο ;

1–2–3–4
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Παρακαλώ συμπληρώστε τυχόν σχόλια που έχετε και πιστεύετε ότι μπορεί να είναι χρήσιμα
για την εφαρμογή της μεθόδου Soufflearning ή σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

*Αν δεν τους επισκεφθήκατε, μην απαντήσετε
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 Παράρτημα Αρ 11
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΜΕ
Οι δείκτες απόδοσης για τους εργοδότες
1 = καθόλου, 4 = πάρα πολύ

Πληροφορίες και υλικά
Ενημερωθήκατε σωστά από τη διεύθυνση του έργου πριν την
έναρξη της εκπαίδευσης;

1–2–3–4

Σας φάνηκε το φυλλάδιο επικοινωνίας σχετικά με την μέθοδο
Soufflearning αρκετά σαφές;

1–2–3–4

Οι ιστοσελίδες του έργου σας φάνηκαν χρήσιμες;*

1–2–3–4

Προσωπική εμπειρία
Θεωρείτε αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο εκπαίδευσης ως πολύτιμη
για την επιχείρησή σας;

1–2–3–4

Είδατε οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά των πελατών σας
ή είχατε κάποια επίδραση στα κέρδη σας;

1–2–3–4

Όχι, διότι: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Σχέση με τον/την εκπαιδευτή/τρια
Ήταν η μεθοδολογική προσέγγιση του εκπαιδευτή αποδοτική;

1–2–3–4

Είστε ικανοποιημένοι με την εμπειρία του εκπαιδευτή;

1–2–3–4

Ο εκπαιδευτής επικοινωνούσε σε επαγγελματικό επίπεδο με εσάς και τους
υπαλλήλους σας;

1–2–3–4

Αποτελέσματα
Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τον αριθμό/ διάρκεια των δραστηριοτήτων; 1 – 2 – 3 – 4
Πιστεύετε ότι η Soufflearning θα έδινε στους υπαλλήλους σας
SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

αξιόλογες εμπειρίες ;

1–2–3–4

Πιστεύετε ότι η Soufflearning θα έδινε στους υπαλλήλους σας
χρήσιμες εμπειρίες;

1–2–3–4

Θα σκεφτόσασταν το ενδεχόμενο να συνεχίσετε αυτή την εκπαίδευση
και στο μέλλον;

1–2–3–4

Θα συνιστούσατε αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο εκπαίδευσης;

1–2–3–4

Έχει το περιεχόμενο κατάρτισης μεταφερθεί στην καθημερινότητα της επιχείρησής σας;
1–2–3–4
Συναντήσατε σοβαρά προβλήματα πριν ή κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης;

1–2–3–4

Αν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Βραβείο εκτίμησης
Παρακαλώ επιλέξτε το ποσό που είστε πρόθυμοι να πληρώσετε για την εκπαίδευση
Soufflearning;
(οι αμοιβές είναι ανά ώρα)
Δωρεάν
+/- 30 €
+/- 50 €
+/- 75 €
+/- 100 €

Παρακαλώ προσθέστε τυχόν σχόλια που αισθάνεστε ότι μπορεί να είναι χρήσιμα για την
εφαρμογή της Soufflearning ή σχετικά με την εμπειρία σας
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Παράρτημα Αρ 12
Περιγραφή και Περιεχόμενα
Εργαστήριο για εκπαιδευτές σχετικά με τη μέθοδο
κατάρτισης Soufflearning
Kristin Auer και Traute Winzker
Bonn Science Shop, Γερμανία

Περιγραφή Εργαστηρίου

Αυτό το εργαστήριο θα παρέχει στους εκπαιδευτές τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις
που απαιτούνται για να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο κατάρτισης Soufflearning στις ΜΜΕ.
Οι εκπαιδευτές θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της μεθόδου κατάρτισης Soufflearning και
θα έρθουν σε επαφή με ένα τυπικό πρόγραμμα εργασιών της διαδικασίας Soufflearning.
Η μέθοδος Soufflearning διδάσκεται με βάση πραγματικά παραδείγματα τα οποία έχουν
δημιουργηθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτές. Με βάση ένα αρχικό σενάριο / κατάσταση
όπου καταγράφεται μια πραγματική και ξεκάθαρη εκπαιδευτική ανάγκη για συγκεκριμένη
δεξιότητα, οι εκπαιδευτές θα σχεδιάσουν ένα κατάλληλο σχέδιο κατάρτισης και ένα
εναρκτήριο εργαστήριο που θα δώσει κίνητρα στους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευτές θα
μάθουν πώς να διαμορφώνουν μια λίστα ελέγχου και θα δοκιμάσουν τυπικές συνοδευτικές
συνεδρίες και συζητήσεις ανατροφοδότησης στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού ρόλων. Τέλος, οι
εκπαιδευτές θα σχεδιάσουν και θα ολοκληρώσουν ένα τελικό εργαστήριο.
Το εργαστήριο είναι διαδραστικό και αναμένεται οι εκπαιδευτές να μοιραστούν τις γνώσεις,
δεξιότητες και τεχνικές τους στη διάρκεια εκμάθησης της διαδικασίας Soufflearning. Θα
χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές εκπαίδευσης όπως σύντομες διαλέξεις, συζητήσεις,
εργασία σε ζεύγη, συντονισμένες ομαδικές εργασίες, κύκλοι ανατροφοδότησης και
παιχνίδια ρόλων.
Είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο του εκπαιδευτή και να
έχουν προετοιμάσει ερωτήσεις και σχόλια.

SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

Πρόγραμμα του εργαστηρίου

Καλωσόρισμα
Παρουσίαση συμμετεχόντων και εκπαιδευτών
Προσδοκίες από το εργαστήριο
Πρόγραμμα ημέρας
Τι σημαίνει η μεθοδολογία Soufflearning;
Διάλεξη με χρήση παρουσίαση PowerPoint.
Οι 5 αρχές της μεθόδου Soufflearning.
Παραδείγματα χρήσης της μεθόδου Soufflearning.
Συζήτηση
Δυνατότητες χρήσης της μεθοδολογίας στην χώρα Οπτικοποίηση / παρουσίαση ιδεών στο διάγραμμα (flip chart).
του εταίρου.
Χρονοδιάγραμμα εργασιών της διαδικασίας.

Παρουσίαση της διαδικασίας Soufflearning (χρήση συσκευής
προβολής) και δυνατότητα σχολιασμού σημείων με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.

Ερωτήσεις / απαντήσεις
Δημιουργία σεναρίου για σήμερα

Εργασία σε ζευγάρια
Παρουσίαση αποτελεσμάτων στον πίνακα (Flip chart)

Σχεδιάζοντας ένα κατάλληλο πρόγραμμα
κατάρτισης

Ομαδική εργασία και παρουσίαση με ανατροφοδότηση

Σχεδιασμός του αρχικού εργαστηρίου

Ομαδική εργασία και παρουσίαση με ανατροφοδότηση

Δημιουργία λίστας ελέγχου

Συζήτηση

Σχόλια και γνώμες

Διάλεξη στο χαρτί (Flip chart)

Πρακτικά παραδείγματα
Διαχείριση τυπικών/συνηθισμένων
καταστάσεων
Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων

Συζήτηση
Εργασία σε ζευγάρια, ομαδική εργασία και παιχνίδι ρόλων

Σχεδιασμός του εργαστηρίου κλεισίματος ώστε να Ομαδική εργασία και παρουσίαση
αποτελεί κίνητρο για τους εμπλεκομένους
Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Συζήτηση

Εθνική αντίληψη
Έναρξη του Soufflearning στην Ελλάδα
Τρόπος κατάρτισης για τους επόμενους μήνες

Συζήτηση

Αξιολόγηση εργαστηρίου
Κλείσιμο εργαστηρίου

SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

Απαραίτητος εξοπλισμός για την αίθουσα διδασκαλίας / εργαστηρίου:
Τραπέζια σε μορφή Π - Συσκευή προβολής - 2 πίνακες όπου καρφιτσώνονται χαρτιά
(από φελό) - πίνακας με χαρτί (flip chart) και αντίστοιχοι μαρκαδόροι, πολύχρωμες
κάρτες.

, αποτελεσματική εκπαίδευση για τις μικρές επιχειρήσεις
στο χώρο εργασίας
Πολλές μικρές επιχειρήσεις και οργανισμοί δεν μπορούν να στείλουν τους υπαλλήλους τους για
προηγμένη κατάρτιση σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, επειδή τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά
προγράμματα συχνά κυριολεκτικά είναι πολύ μακριά από τον καθημερινό χώρο εργασίας. Έτσι, με τη
μέθοδο Soufflearning οι εκπαιδευτές έρχονται στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας.

Σύνοψη
Η συνεχιζόμενη διά βίου εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό κλειδί για την επαγγελματική επιτυχία . Ιδίως οι
ΜΜΕ και οι εργαζόμενοι σε αυτές αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό και, συνεπώς, αναγκάζονται να
αποκτήσουν πιο επαγγελματικές επιδόσεις. Οι απαιτήσεις για τους εργαζόμενους έχουν αυξηθεί
σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο η συμμετοχή των ΜΜΕ στον τομέα της κατάρτισης και των
προσόντων είναι κάτω του μέσου όρου. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι ΜΜΕ συνήθως δεν μπορούν να
αντέξουν οικονομικά το να στείλουν το ελάχιστο προσωπικό τους σε εξωτερικά σεμινάρια. Ακόμη και η
εσωτερική κατάρτιση παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, μιας και πολύ συχνά ο ρυθμός της καθημερινής
εργασίας σε συνάδει με το πρόγραμμα της κατάρτισης. Έτσι, η προσέγγιση της κατάρτισης για τις ΜΜΕ θα
πρέπει να προσαρμοστεί στα αιτήματα του προσωπικού που πρέπει να εκπαιδευτεί. Η μεθοδολογία
Soufflearning, που δίνει έμφαση στη διαδικασία, επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή στο εκπαιδευτικό
περιεχόμενο, ενώ άλλα ελλείμματα σε δεξιότητες του εκπαιδευόμενου εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της
κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Soufflearning οι εκπαιδευτές θα αποκτήσουν επιπλέον
επαγγελματικές και κοινωνικές ικανότητες και ευαισθησίες προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις
απαιτήσεις και πραγματικά να αλληλεπιδρούν με τον εκπαιδευόμενο, αντί να παρουσιάζουν ένα
τυποποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μια προσέγγιση κατάρτισης που είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη
και πιο αποτελεσματική τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους εργαζομένους τους έχει αναπτυχθεί και
δοκιμαστεί σε ένα περιφερειακό έργο στη Γερμανία και θα μεταφερθεί σε οργανισμούς-εταίρους στη
Γαλλία, την Τσεχία, την Ιταλία και μια περιφέρεια της Γερμανίας. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι
επομένως α) Η εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της κατάρτισης και εξειδίκευσης μεταξύ των
εργαζομένων β) Η κατάρτιση των εκπαιδευτών ΚΕΚ, και γ) Η εξασφάλιση της απασχόλησης .
Με τη μεταφορά ενός λειτουργικού συστήματος το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται με ευελιξία στις
καθημερινές δραστηριότητες και τη ροή εργασιών, και ανταποκρίνεται άμεσα στις ατομικές ανάγκες και
τις απαιτήσεις του προσωπικού των ΜΜΕ, η ενημέρωση και το επίπεδο του προσωπικού θα βελτιωθεί. Η
διάθεση του προσωπικού να συμμετέχει σε περαιτέρω κατάρτιση, με την παροχή κινήτρων, θα αυξηθεί.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα δημιουργηθούν δίκτυα συνεργασίας του έργου σε εθνικό επίπεδο
μεταξύ των ΜΜΕ και των ΚΕΚ, και η κατάρτιση θα συνεχιστεί.
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