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1. Εισαγωγή
Παρουσίαση του τομέα της μεταλλουργίας
Η μεταλλουργία είναι μια από τις βασικές βιομηχανίες, σε επίπεδο εργατικού
δυναμικού της Ευρωπαϊκής οικονομίας και ο πιο βασικός τομέας των
κατασκευαστικών επιχειρήσεων.
Ωστόσο, πολλοί παράγοντες απειλούν τον τομέα της μεταλλουργίας, κυρίως λόγω
των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, τα οποία
προκαλούνται από την οικονομική κρίση και την έλλειψη υψηλά εξειδικευμένου
προσωπικού, το οποίο δεν είναι εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες και
αδυνατεί να προωθήσει την καινοτομία.

Σε μια κοινωνία η οποία αλλάζει ραγδαία, είναι αναμφισβήτητη η σημασία της
καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας στην αγορά
εργασίας, και επομένως η ανάγκη για καταρτισμένους εργαζόμενους γίνεται
πλέον απαίτηση.

1. Εισαγωγή
Το έργο TIM
Tο έργο TIM στοχεύει στην παροχή στους εργαζόμενους του τομέα
της μεταλλουργίας των απαραίτητων ικανοτήτων για την
ενίσχυση της δημιουργικότητάς τους, έτσι ώστε να είναι ικανοί
να εντάξουν την καινοτομία στην καθημερινή τους εργασία και να
συμβάλλουν στην ενίσχυση του τομέα.

Η κατάρτιση θα βασίζεται στη χρήση ενός συνεργατικού online
περιβάλλοντος.

1. Εισαγωγή
Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, το έργο TIM έχει:
•Καθορίσει τις καλές πρακτικές και αναπτύξει συμπεριφορές και δεξιότητες που
συνδέονται με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε εικονικά περιβάλλοντα.
•Καθορίσει τις δεξιότητες που συνδέονται με τη δημιουργικότητα και την
καινοτομία στον εν λόγω τομέα, οι οποίες θα αναπτυχθούν μέσω on-line
μαθησιακών περιβαλλόντων.

•Βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα του προηγούμενο έργου CESSIT
(ανάπτυξη τεχνικών εκπαίδευσης για την προώθηση νέων ικανοτήτων- κυρίως της
δημιουργικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος- σε εκπαιδευτές ενηλίκων
που έρχονται αντιμέτωποι με μαθητές που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο) και
προσαρμόσει τα εν λόγω αποτελέσματα στη βασική ομάδα- στόχο του έργου TIM,
τους εργαζόμενους στον τομέα της μεταλλουργίας.
•Αναπτύξει και υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο και συνεργατικό μαθησιακό
περιβάλλον μέσω μιας εικονικής πλατφόρμας.

Η εν λόγω πλατφόρμα συγκεντρώνει τα ολοκληρωμένα και βελτιωμένα
εκπαιδευτικά περιεχόμενα.

2. Περιβάλλον Εικονικής Μάθησης
H πλατφόρμα, του περιβάλλοντος εικονικής μάθησης ΤIM αναπτύχθηκε με σκοπό να
βοηθήσει τους εργαζόμενους στον τομέα της μεταλλουργίας, τους εκπαιδευτές τους και

τους διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού να αποκτήσουν δεξιότητες δημιουργικότητας, με
σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στην επιχείρησή τους.
Ο διευθυντής της επιχείρησης πρέπει να εμπλακεί ενεργά στη διάδοση και στην επεξεργασία
ενός προγράμματος εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις, στην αντίθετη περίπτωση θα είναι πολλή

δύσκολη η επίτευξη ενός δημιουργικού και καινοτόμου περιβάλλοντος.
Αν η χρήση της πλατφόρμας γίνεται από όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης ατομικά,
χωρίς να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους, τότε πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να εντάξουν τις
καινούριες γνώσεις στην εργασία τους;
Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι

να παράξουν νέες ιδέες (Δημιουργικότητα) και πώς

μπορούν να τις θέσουν σε εφαρμογή (καινοτομία); Ο ρόλος του διευθυντή της
επιχείρησης είναι να παρακινήσει τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στο περιβάλλον
Εικονικής Μάθησης.

2. Περιβάλλον Εικονικής Μάθησης
Η δημιουργικότητα είναι μια ικανότητα η οποία περιλαμβάνει πολλές άλλες
ικανότητες. Ωστόσο, για να είσαι δημιουργικός, είναι απαραίτητο να αναπτύξεις

αυτές τις ικανότητες οι οποίες σε βοηθούν να γίνεις.
Αυτό το μάθημα δομείται σε 5 εκπαιδευτικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες
επικεντρώνεται στις ανάλογες δεξιότητες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενίσχυση
της δημιουργικότητας στους εργαζόμενους του μεταλλουργικού τομέα.
Εκπαιδετική ενότητα 1 – Επικοινωνία
•Εκπαιδευτική ενότητα 2 – Δημιουργικότητα και Καινοτομία
•Εκπαιδευτική Ενότητα 3 – Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα
• Εκπαιδευτική Ενότητα4 – Oργανωτικές ικανότητες
•Εκπαιδευτική Ενότητα 5 – Ομαδική εργασία

2. Περιβάλλον Εικονικής Μάθησης

Η δομή των περιεχομένων:
•Εισαγωγή
•Θεωρητική προσέγγιση του θέματος με βιβλιογραφία
•Υποχρεωτικές δραστηριότητες. Όλοι οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα
πρέπει να τις έχουν ολοκληρώσει για να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης
•Συμπληρωματικές δραστηριότητες, για τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να
εκβαθύνουν στο θέμα
•Περίληψη

Η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής ενότητας είναι 60´

Ας γνωριστούμε

3.Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1: Σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος (10’)

Δραστηριότητα 1: Σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος

Σε αυτή τη δραστηριότητα, θα δημιουργήσεις μια βάση
δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει τις δεξιότητες σου και
την επαγγελματική σου εμπειρία.
Tα πεδία της βάσης δεδομένων είναι τα
Δώσε έμφαση στα
πιο σημαντικά
παρακάτω:
1.Προσωπικές λεπτομέρειες (το όνομά σου)

σημεία του
βιογραφικού σου.

2.Επαγγελματική εμπειρία (προηγούμενες εργασίες που έκανες
πριν την τρέχουσα θέση σου)
3.Εκπαίδευση (η εκπαίδευσή σου και η επαγγελματική σου
κατάρτιση)
4.Δεξιότητες (τι μπορείς να κάνεις)

5.Ενδιαφέροντα (τι σε ευχαριστεί να κάνεις)

Δραστηριότητα 1: Σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος

Συγχαρητήρια, μόλις ολοκλήρωσες την πρώτη
σου δραστηριότητα
Τώρα, αν θέλεις να απομνημονεύσεις τα
ονόματα των άλλων συμμετεχόντων, μπορείς
να προχωρήσεις στη συμπληρωματική
δραστηριότητα!

Συμπληρωματική δραστηριότητα:
Απομνημόνευση ονομάτων(10’)

Συμπληρωματική δραστηριότητα:
Απομνημόνευση ονομάτων
1ον.- Θα σας δοθούν διαφάνειες.
2ον.- Κάθε διαφάνεια θα δείχνει την εικόνα ενός συμμετέχοντα με την παρακάτω
σημείωση:
Το όνομά μου είναι [Όνομα] και είμαι/ μου αρέσει [αγαπημένη δραστηριότητα/ κάτι που
αρέσει/ σε χαρακτηρίζει και ξεκινά από το ίδιο γράμμα με όνομά σου]. Για
παράδειγμα:
Το όνομά μου είναι John και μου αρέσει το jogging.

3ον.- Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το εισαγωγικό μέρος, θα σας δοθεί ένα ερωτηματολόγιο
πολλαπλών επιλογών.
4ον.- Για κάθε πρόταση, θα σας δοθεί η εικόνα ενός συμμετέχοντα, και 3 διαφορετικές
πιθανές απαντήσεις. “Το όνομά μου είναι… και είμαι/ μου αρέσει”, με μία σωστή
απάντηση. Θα πρέπει να επιλέξεις τη σωστή απάντηση.

*Σημείωση:
Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί κάποια προετοιμασία. Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν την εικόνα τους και την
πρόταση “Το όνομα μου είναι… και είμαι/ μου αρέσει” πριν την έναρξη
του μαθήματος.

Πολύ καλή δουλειά!
Μόλις ολοκλήρωσες την Εισαγωγική
Εκπαιδευτική Ενότητα!

