Soufflearning – Η στοχευμένη, εξατομικευμένη, εσωτερική προσέγγιση
κατάρτισης για τις ΜΜΕ
Δεδομένο #1: Η συνεχής μάθηση και επαγγελματική επιμόρφωση αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο ώστε αφενός οι
επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά και αφετέρου οι εργαζόμενοι να ανανεώνουν τις σχετικές
με την εργασία δεξιότητές τους.
Δεδομένο #2: 80% των επαγγελματικών γνώσεων αποκτάται στην εργασία καθεαυτή, μόνο το 20% αποκτάται
μέσω της επίσημης και οργανωμένης εκπαίδευσης.
Δεδομένο #3: Οι περισσότερες προσεγγίσεις κατάρτισης δεν αντικατοπτρίζουν αυτή την πραγματικότητα.
Αντιθέτως επικεντρώνονται σε συμβατικές μορφές επαγγελματικής κατάρτισης που λαμβάνουν χώρα μακριά από
το εργασιακό περιβάλλον και διδάσκουν γενικευμένη γνώση που δεν εφαρμόζεται απαραίτητα στις ατομικές
ανάγκες των εργαζομένων ή των επιχειρήσεων.
Δεδομένο #4: Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με το συγκεκριμένο προσωπικό και τους
περιορισμένους πόρους σε χρόνο και προϋπολογισμό, έχουν χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε δράσεις
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεδομένου ότι συχνά δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να
στείλουν απαραίτητο προσωπικό σε εξωτερικές καταρτίσεις.
Το πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης Soufflearning έχει αναπτυχθεί ειδικά με βάση αυτά τα
δεδομένα. Με εξαιρετικά αποτελέσματα: Η αποτελεσματικότητά του έχει αποδειχθεί σε μια πληθώρα
μελετών περίπτωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια γενική λύση για όλους
τους τομείς και βιομηχανίες
Κατά τη διάρκεια δυο έργων, οι εκπαιδευτές του
Soufflearning έχουν συνεργαστεί με περισσότερες
από 30 εταιρίες από ένα ευρύ φάσμα τομέων.
Από υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, εταιρίες
οικιασκού σχεδιασμού, έως την προμήθεια
ιατρικού εξοπλισμού και τη διοργάνωση
εκδηλώσεων – το Soufflearning
ωφελήσει σε όλους τους κλάδους.

Ευέλικτο και ευπροσάρμοστο
Στη διάρκεια των έργων αυτών, περισσότεροι από
100 εργαζόμενοι έχουν λάβει εκπαίδευση σε
πολλούς διαφορετικούς τομείς δεξιοτήτων.
Ενώ το Soufflearning είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και
χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των σχέσεων και
επικοινωνίας με τους πελάτες, το πεδίο του είναι
πολύ ευρύτερο.
Οι ανάγκες εντοπίζονται πριν από την κατάρτιση
και η μέθοδος προσαρμόζεται στην εταιρία και τον
κάθε εργαζόμενο.

μπορεί να
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“Η γνώση / μάθηση λαμβάνει
σε χώρο εργασίας ο οποίος

Κατά την εφαρμογή του Soufflearning στις ειδικότερες περιοχές τους, οι εταίροι μας
ήρθαν αντιμέτωποι με μοναδικές προκλήσεις και σενάρια για την εφαρμογή του. Κάθε επιτρέπει σταδιακή πρόοδο
ένα από αυτά παρουσίασε μια ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιώση του και συγκεκριμένη εκπαίδευση
Soufflearning ως εκπαιδευτική μεθοδολογία και μεθοδολογία κατάρτισης.
πάνω σε συγκεκριμένες
ανάγκες.”

Soufflearning κατάρτιση για διαχείριση – Μαδρίτη

[Pilar Serrano, Εκπαιδευτής]

Ο εταίρος μας CEAJE στη Μαδρίτη είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει την προσέγγιση
Soufflearning σε διοικητικό επίπεδο, όπως του ζητήθηκε από τρείς εταιρίες να συνδυαστεί με τη διαχείριση μέσω
ποσοτικών στόχων. Πρόκειται για μια μέθοδο που αποσκοπεί στη βελτίωση των οργανικών επιδόσεων,
ευθυγραμμίζοντας τους στόχους των εργαζομένων και τους οργανωτικούς στόχους.

Η προσέγγιση Soufflearning αποδείχθηκε ότι ταιριάζει σε αυτό το είδος εκπαίδευσης τέλεια. Η συνδυασμένη
προσέγγιση διεξήχθη σε ένα δικηγορικό γραφείο, ένα ξενοδοχείο και μια εταιρία που ειδικεύεται στα αθλήματα
περιπέτειας. Ενώ βοήθησε στον καθορισμό στρατηγικών στόχων και
την παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα, το
μεγαλύτερο όφελος της μεθόδου παρατηρήθηκε στον τρόπο ενίσχυσης
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και την εμπιστοσύνη μεταξύ της
διοίκησης και των χαμηλότερων επιπέδων.
Με τη θέσπιση κοινών προσδοκιών και την τακτική αναθεώρηση της
απόδοσης κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η μέθοδος επέτρεψε σε
όλους τους συμμετέχοντες να αξιολογούν διαρκώς την πρόοδό τους
προς τους στόχους που έχουν τεθεί και να συμμετέχουν οι μάνατζερ και
οι εργαζόμενοι σε αλληλεπίδραση πρόσωπο-με πρόσωπο. Με αυτό τον
τρόπο το Soufflearning δημιούργησε ένα πλαίσιο διαλόγου μεταξύ
αυτών των διαφορετικών επιπέδων, και πέτυχε ένα ευρύ φάσμα
βελτιώσεων τόσο για τους διευθυντές όσο και για τους υπαλλήλους.

Μαθήματα Ευελιξίας – Soufflearning στο Αλμπαθέτε
Ο εταίρος μας “Aguas Nuevas” στο Αλμπαθέτε της Ισπανίας είχε δύσκολη αρχή: Ακόμα και αν οι ΜΜΕ με τεχνικό
αντικείμενο στο Αλμπαθέτε είδαν το Soufflearning ως ένα ενδιαφέρον εργαλείο εκπαίδευσης, ο κύριος στόχος τους
ήταν η παροχή της απαραίτητης τεχνολογικής γνώσης στους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, δεν πείστηκαν ότι ένας
εκπαιδευτής Soufflearning, ξένος ως προς τον τομέα τους, θα μπορούσε να προσφέρει αυτό το είδος της
εξειδικευμένης κατάρτισης.
Μέσω των συνεχών συναντήσεων μεταξύ του Ισπανού εταίρου μας και εκπροσώπων των εταιριών, διερευνήθηκαν
οι πιθανότητες για την προσαρμογή του Soufflearning στο αντικείμενο της αεροναυπηγηκής.
Στην πάροδο του χρόνου μια κοινή ανησυχία του τομέα αναγνωρίζεται: “Νομίζω η Soufflearning παρέχει μια
Τα αγγλικά ως τεχνική γλώσσα. Τα αγγλικά είναι η γλώσσα της τεχνικής εξαιρετικά ευέλικτη μέθοδο που μπορεί να
συντήρησης αεροσκαφών, αλλά στην πραγματικότητα οι τεχνικοί συχνά
αντιμετωπίσει κάθε συγκεκριμένη ανάγκη
στερούνται αυτή την απαραίτητη επικοινωνιακή ικανότητα.
Κατά συνέπεια, η μέθοδος Soufflearning προσαρμόστηκε για να παρέχει
μαθήματα Αγγλικών σε μηχανικούς και τεχνικούς. Η εκπαίδευση
βασίζεται στις αρχές της μεθοδολογίας Soufflearning και αντιπροσωπεύει
μια πιλοτική μελέτη για την παροχή γλωσσικής κατάρτισης με αυτόν τον
τρόπο.

με καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό

μεγιστοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα
του εν λόγω χρόνου που επενδύεται στην
εκπαίδευση, παρέχοντας παράλληλα διαρκή
επίδραση.”
[Raul Iglesias, Εκπαιδευτής]

Soufflearning για την Ευρώπη – εργαστήρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
Για την περαιτέρω εξάπλωση της μεθόδου Soufflearning στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, το 2014 πραγματοποιήσαμε
πέντε εργαστήρια εκπαίδευσης των εκπαιδευτών στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τρεις Περιφέρειες της Ισπανίας.
Αυτά πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών μηνών.
Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από τον Traute Winzker, επαγγελματία
εκπαιδευτή και εμπειρογνώμονα του Soufflearning και την Kristin Simon,
Διευθύντρια του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Bonn Science Shop. Οι στόχοι
τους ήταν να εισαγάγουν το Soufflearning στους επαγγελματίες ΕΕΚ και
ΜΜΕ και να δημιουργήσουν μια ομάδα εκπαιδευτών που θα προωθούσε τη
μέθοδο.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, οι συμμετέχοντες απόκτησαν μια γενική
εικόνα του Soufflearning, τις γενικές του έννοιες και βασικές πτυχές του.
Πολλές ζωηρές συζητήσεις ακολούθησαν. Η μέθοδος συζητήθηκε ιδιαίτερα
σε σχέση με τις διαφορετικές ισχύουσες εθνικές πραγματικότητες και
περιβάλλοντα.
Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια απόκτησαν επίσης εμπειρία από πρώτο χέρι, με την προσομοίωση μιας
ολόκληρης συνεδρίας Soufflearning. Από το πρώτο εργαστήριο, ο προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης,
συνεδριάσεις κατάρτισης με αποτελεσματική ανατροφοδότηση και η ανάπτυξη μιας ιδέας για το κλείσιμο του
εργαστηρίου κάθε πτυχή εφαρμόστηκε με παιχνίδι ρόλων για την καλύτερη κατανόηση. Πολλοί από τους
εκπαιδευτές που καταρτίστηκαν με αυτό τον τρόπο, αργότερα πραγματοποίησαν τις πιλοτικές συνεδρίες
εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις της περιοχής τους.

Η Soufflearning σε ευρύτερο πλαίσιο– Έκθεση από το συνέδριο Euroguidance στη
Βιέννη
Στις 28/10/14 η Kristin Simon απο το Bonn Science Shop παρουσίασε τη μεθοδολογία Soufflearning στο συνέδριο
Euroguidance στη Βιέννη, Αυστρία.
Στους
συμμετέχοντες
του
συνεδρίου
περιλαμβάνονταν
ενδιαφερόμενοι από το διεθνή χώρο καθώς και άτομα από το χώρο
της ΕΕΚ και της επιστημονικής κοινότητας. Αρκετά έργα από το
τον τομέα μάθησης βασισμένης στην εργασία παρουσιάστηκαν.
Συνολικά συμμετείχαν περίπου 200 άτομα.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σχετικά με το θέμα του πώς η
καθοδήγηση, η εκπαίδευση και η συμβουλευτική εργασία μπορεί
να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.
Μέρος της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να επιτρέψουν στους επαγγελματίες να
αντιμετωπίσουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της
εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας τους. Οι ομιλητές συζήτησαν επίσης τον ρόλο που μπορεί να έχει η
καθοδήγηση στη βέλτιστη ανάπτυξη της εργασιακής εκπαίδευσης και την εισαγωγή αλλαγών στο εσωτερικό των
εταιριών.
Η Kristin Simon παρουσίασε το έργο Soufflearning σε ένα εργαστήριο με τίτλο «Εργασιακή μάθηση – Πώς
δουλεύει πραγματικά η κατάρτιση στον χώρο εργασίας;» εξέτασε πώς η διαδικασία κατάρτισης στις εταιρίες
μπορεί να γίνει πιο άμεση και σχετική. Οι παρευρισκόμενοι υποδέχτηκαν την προσέγγιση Soufflearning με μεγάλο
ενδιαφέρον. Μάλιστα, πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο τελικό συνέδριο του
έργου Soufflearning το Σεπτέμβριο.

Ακολουθούν η τελική συνεδρία και τα εργαστήρια!
Για να μάθετε περισσότερα για το Soufflearning, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου και το έργο, σας προσκαλούμε να
παρευρεθείτε στα τελικά εργαστήρια του έργου. Αυτές οι συνεδρίες αφορούν επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για
τις νέες και καινοτόμες δράσεις κατάρτισης, επαγγελματίες εκπαιδευτές, οργανισμούς ΕΕΚ και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της προηγμένης επαγγελματικής κατάρτισης.
Παρακάτω θα βρείτε τις ημερομηνίες για τις προσεχείς εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες ή για εγγραφή,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο διοργανωτή.

Εθνικό συνέδριο
Ισπανία

Εθνικό συνέδριο
Ελλάδα

Εθνικό συνέδριο
Βουλγαρία

Διεθνής
συνέδριο

28.04.2015
Badajoz
Spain
@ Cámara Badajoz

16.06.2015
Αίγιο
Ελλάδα
@ ΚΕΚ ΙΡΙΣ

30.06.2015
Sofia
Bulgaria
@ Bulgarian
Development Agency

18.09.2015
Bonn
Germany
@ Bonn Science Shop

Επικοινωνία
Cámara Badajoz

Επικοινωνία
ΚΕΚ ΙΡΙΣ

Επικοινωνία
Bonn Science Shop

Mr. Antonio Serrano
Avenida de Europa, 4

Κα Ουρανία
Μπαλεστρίνου
Αντιπλοιάρχου
Βλαχάκου 38-40
18545 Πειραιάς
Ελλάδα

Επικοινωνία
Bulgarian Development
Agency
Mr. Simeon Toptchiyski
130 Pirotska str.,
2nd floor, office 4
Sofia 1309
Bulgaria

06004 Badajoz
Spain
Τηλ: +34 924 234 600 15
euprojects@
camarabadajoz.org

Τηλ: +30 210 462 93 00
sofia@tsiortos.com

www.camarabadajoz.es

www.iris.edu.gr

info@bg-da.eu
www.bg-da.eu

Mr. Norbert Steinhaus
Reuterstr. 157
53113 Bonn
Germany
Τηλ: +49 228 201 61 22
info@wilabonn.de
www.wilabonn.de

www.soufflearning.eu
Σύνταξη
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674. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Το ενημερωτικό δελτίο που παρέχεται από οργανισμούς των δικαιούχων αντανακλά τις απόψεις των
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