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Τι σηµαίνει ΕIPIL;
ΕIPIL είναι µια κοινοπραξία από Ευρωπαϊκούς οργανισµούς που συµµετέχουν
στο έργο “Προώθηση της Άτυπης Μάθησης στο Χώρο Εργασίας (ΕIPIL-PAN)”
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης - Leonardo
da Vinci.
Τα µέλη της κοινοπραξίας προέρχονται από το Ηνωµένο Βασίλειο, την
Ελλάδα, την Πολωνία και τη Ρουµανία. Όλοι οι εταίροι δεσµεύονται στην
προώθηση της άτυπης µάθησης στο Χώρο Εργασίας.
Τι είναι Άτυπη Μάθηση;
Θεωρείστε απλά ότι είναι η απόκτηση νέων δεξιοτεχνιών και γνώσης που
απορρέουν ως αποτελέσµατα δραστηριοτήτων ρουτίνας ή µη ρουτίνας µέσα
στην επιχείρηση.
Τι ενδιαφέρει τον εργαζόµενο;
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι εργαζόµενοι αποκτούν το 80% των
ικανοτήτων και γνώσεων τους µέσω της εργασίας, αλλά συνήθως αυτές οι
νέες γνώσεις και δεξιότητες δεν καταγράφονται πουθενά, παρόλο που είναι
εκείνες οι οποίες ενδιαφέρουν περισσότερο τους εργοδότες.
Η επιβράβευση αυτή διευκολύνει στην πιστοποίηση / απόκτηση
πιστοποιητικού για τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο χώρο
εργασίας µέσω αυτής της µορφής µάθησης. Μπορείτε να παρουσιάσετε αυτή
την επιβράβευση στους τωρινούς ή µελλοντικούς εργοδότες σας για να
αποδείξετε τα προσόντα σας.
Τι θα χρειαστεί να κάνει ο εργαζόµενος για την επιβράβευση;
Για την επιβράβευση, ο εργαζόµενος πρέπει να πληροί τα παρακάτω
κριτήρια:
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1.

Να είναι ικανός να αναγνωρίσει ότι η µάθηση πραγµατοποιείται
µέσω δραστηριοτήτων στον εργασιακό χώρο

2.

Να παρακινείται να µαθαίνει και να βελτιώνει τη δική του επίδοση
στο χώρο εργασίας

3.

Να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τι έχει µάθει

4.

Να είναι ευέλικτος ώστε να προσαρµόζεται σε νέες καταστάσεις, οι
οποίες απαιτούν η µάθηση να γίνεται άτυπα

5.

Να έχει πρόσβαση σε σχετικές γνώσεις και εµπειρίες

6.

Να υποστηρίζει άλλους στην εφαρµογή της άτυπης µάθησης στο
χώρο εργασίας

∆ύο επιβραβεύσεις είναι διαθέσιµες. Αυτές είναι:
 Άτυπη Μάθηση στο χώρο Εργασίας Ασκούµενου (Επίπεδο 3)
 Άτυπη Μάθηση στο χώρο Εργασίας Προχωρηµένου Ασκούµενου
(Επίπεδο 4)
Τα κριτήρια µπορούν να επιδειχτούν και να αποδειχτούν από τις διαδικασίες
άτυπης µάθησης που υποδεικνύονται στους παρακάτω πίνακες (δεν
πρόκειται για διεξοδικές λίστες).
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Ασκούµενος
Κριτήρια
Μπορεί να αποδείξει τι
έχει µάθει

Παρακινείτε να
µαθαίνει και να
βελτιώνει τη δική του
επίδοση

∆ιαβουλεύονται και
συνεργάζονται µε
άλλους

Πώς παρουσιάζονται -

Ενδεχοµένως αποδεικνύονται από;



Σε εκθέσεις επιδόσεων





Από την ανατροφοδότηση
συµβουλευτικής






Λύνοντας προβλήµατα από µόνοι σας






Κατά τις συζητήσεις στα διαλείµµατα από
τη δουλειά





Από θετική συµµετοχή σε τακτική κυκλική
εναλλαγή καθηκόντων που µπορεί να
εκσυγχρονίζει τις δεξιότητες





Από τα παράπονα των πελατών






Ζητώντας βοήθεια ή συµβουλή από έναν
άµεσο προϊστάµενο




Γραπτή/ηχητική καταγραφή σηµειώσεων ή
εκθέσεων οι οποίες περιλαµβάνουν
περιγραφές υπαλλήλων σχετικά µε τη µάθηση
που πραγµατοποιήθηκε-και συσχετισµός τους
µε την ατοµική επίδοση στο χώρο εργασίας
Λεκτική περιγραφή ανατροφοδότησης που
υπενθυµίζεται από το µέντορα και το
συµβουλευόµενο
περιγραφή (λεκτική ή γραπτή) του
προβλήµατος εργασίας και πώς επιλύθηκε
(δοκιµή και λάθος κτλ.) και συσχετισµός του µε
το περιεχόµενο της εργασίας
Επαναφορά συζητήσεων και δυνατότητα
περιγραφής του συσχετισµού τους µε
συγκεκριµένα προβλήµατα των εργασιακών
καθηκόντων
Μπορούν να εξηγήσουν τη σηµασία των
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν και την
εφαρµογή τους σε δευτερεύοντα καθήκοντα
µέσα στο εργασιακό πλαίσιο
Μπορούν να εξηγήσουν πως το παράπονο
εµπλέκει απόκτηση νέων γνώσεων ή
δεξιοτήτων ή µια αλλαγή µιας διαδικασίας
δουλειάς κτλ. σε ιδιαίτερα εργασιακά πλαίσια
Οι συνάδελφοι διαβεβαιώνουν ότι η συµβουλή
που είδαν και έδωσαν και η άτυπη µάθηση που
πιστοποιείται από το µαθητευόµενο που
διευκρινίζει τη βοήθεια εδόθη, γιατί
συνηγορείτε, και πως η µάθηση συνεισέφερε
στην επίδοση στην εργασία/ καθήκοντα
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Καταγράψτε τα αποδεικτικά σας στοιχεία















Κριτήρια

Πώς παρουσιάζονται 

Ζητώντας βοήθεια ή συµβουλές από έναν
έµπειρο συνάδελφο





Με την άµεση συµµετοχή άλλων
εργαζοµένων





Με συζητήσεις στη διάρκεια των
διαλειµµάτων από τη δουλειά ή
προκαθορισµένων συζητήσεων κατά τη
διάρκεια της δουλειάς
Επιλύοντας προβλήµατα µε άλλους
συνεργάτες δουλεύοντας σαν οµάδα





Προσαρµόστηκαν στις
νέες καταστάσεις και
έµαθαν άτυπα

Ενδεχοµένως αποδεικνύονται από;




Αναλαµβάνοντας νέα καθήκοντα υπό την
εποπτεία του αφεντικού ή ενός έµπειρου
εργαζόµενου







Αναλαµβάνοντας νέα καθήκοντα µε τη
βοήθεια ενός έµπειρου συναδέλφου





Κάνοντας δουλειές ή δραστηριότητες
εκτός ρουτίνας





Κάνοντας πρακτική µε νέα
µηχανήµατα/υλικό/λογισµικό





Οι συνάδελφοι µπορούν να επιβεβαιώσουν ότι
πραγµατοποιήθηκε συζήτηση και ο
µαθητευόµενος µπορεί να συσχετίσει τη
µάθηση ή τη γνώση µε συγκεκριµένο εργασιακό
πλαίσιο
Μπορούν να δώσουν συγκεκριµένα
παραδείγµατα τα οποία µπορούν να
επιβεβαιωθούν από άλλους
Επαναφορά της συζήτησης από όλες τις
οµάδες που συµµετείχαν σε αυτήν;- ο
µαθητευόµενος µπορεί να τις συσχετίσει µε τις
ατοµικές ανάγκες εργασίας
Μπορούν να δώσουν συγκεκριµένα
παραδείγµατα τα οποία µπορούν να
επιβεβαιωθούν από άλλους
Μπορούν να προσδιορίσουν παραδείγµατα και
τι νέες πληροφορίες έχουν αποκτηθεί και πως
εφαρµόστηκαν στα πλαίσια εργασίας
ρουτίνας(ή σε νέα)
Συζητούν συγκεκριµένες άτυπες συναντήσεις
µε συναδέλφους και προσδιορίζουν τι νέες
πληροφορίες αποκτήθηκαν και πώς
εφαρµόστηκαν σε καταστάσεις ρουτίνας ή σε
νέο πλαίσιο εργασίας
Μπορούν να περιγράψουν τι δουλειές εκτός
ρουτίνας έχουν αναλάβει και να τις
συσχετίσουν µε συγκεκριµένες µαθησιακές
ανάγκες στο (πρακτικό) πλαίσιο εργασίας
Μπορούν να επιδείξουν δεξιότητες στον
συνεργάτη-εκτιµητή, πιστοποιώντας έτσι ότι
πραγµατοποιήθηκε η άτυπη µάθηση στο χώρο
εργασίας



Καταγράψτε τα αποδεικτικά σας στοιχεία
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Κριτήρια
Έχουν πρόσβαση σε
σχετικές γνώσεις και
εµπειρίες

Υποστηρίζουν τους
άλλους στην άτυπη
µάθηση στο χώρο
εργασίας

Πώς παρουσιάζονται -

Ενδεχοµένως αποδεικνύονται από;



Με βιβλία χειρός ή εγχειρίδια, κτλ.





Από οδηγίες προµηθευτών





Με την παρακολούθηση εργαστηρίων





Αξιολογώντας τη µάθηση άλλων
συναδέλφων













Αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση των
άλλων υπαλλήλων στην επιτέλεση του
εργασιακού τους ρόλου
∆ίνοντας (προσωπικές) πληροφορίες/
συµβουλές άτυπα, προκειµένου να
βοηθήσουν τους άλλους υπαλλήλους να
είναι πιο αποτελεσµατικοί στην επιτέλεση
των εργασιακών τους ρόλων
∆ίνοντας άτυπη εποικοδοµητική
ανατροφοδότηση
Επιδεικνύοντας προσωπικά
χαρακτηριστικά όπως να είναι προσιτοί
και να έχουν την ικανότητα να ακούν
Υιοθετώντας µια µη επικριτική
προσέγγιση




Μπορούν συσχετίσουν τις πληροφορίες των
βιβλίων χειρός κτλ. µε την ολοκλήρωση
συγκεκριµένου καθήκοντος;
Μπορούν να συσχετίσουν τις πληροφορίες µε
την ολοκλήρωση συγκεκριµένου καθήκοντος;
Μπορούν να συζητήσουν τη σχέση µεταξύ
πληροφοριών της αγοράς εργασίας και
επίλυση προβληµάτων ή ολοκλήρωση
καθηκόντων-ή…;
Οι συνάδελφοι µπορούν να επιβεβαιώσουν
λεκτικά ότι η συζήτηση ή η ανταλλαγή
πληροφοριών πραγµατοποιήθηκαν, και
συσχετίστηκαν µε συγκεκριµένα κενά γνώσης ή
µάθησης
Συναίσθηση η οποία επιδεικνύεται από το
µέντορα και επιβεβαιώνεται από επιλεγµένους
συµβουλευόµενους

Καταγράψτε τα αποδεικτικά σας στοιχεία











Μπορούν να δώσουν παραδείγµατα
χρησιµότητας τα οποία επιβεβαιώνονται από
άλλους





Μπορούν να δώσουν παραδείγµατα τα οποία
επιβεβαιώνονται από άλλους
Συναίσθηση η οποία επιδεικνύεται από το
µέντορα και επιβεβαιώνεται από επιλεγµένους
συµβουλευόµενους
Συναίσθηση η οποία επιδεικνύεται από το
µέντορα και επιβεβαιώνεται από επιλεγµένους
συµβουλευόµενους
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Προχωρηµένος Ασκούµενος
Κριτήρια
Μπορούν να αποδείξουν
τι έχουν µάθει

Παρακινούνται να
µαθαίνουν και να
βελτιώνουν τη δική τους
επίδοση

Πώς παρουσιάζονται 






Συµβουλές και
συνεργασίες µε άλλους











Με τη συµπλήρωση ηλεκτρονικού
χαρτοφυλακίου ή κάτι ανάλογου

Προσπαθώντας να αναπτύξουν τις
δικές τους δεξιότητες στο δικό τους
χρόνο
αλλάζοντας τις εργασίες ρουτίνας ώστε
να βελτιωθεί η επίδοσή τους
ζητώντας βοήθεια ή συµβουλές από
έναν προµηθευτή

Ενδεχοµένως αποδεικνύονται από;









ζητώντας βοήθεια ή συµβουλές από
ειδικούς άλλων ειδικευµένων εταιρειών
από εµπειρίες πελατών/χρηστών
προϊόντων/υπηρεσιών
µε συµµετοχή στη διοίκηση, στο
σχεδιασµό κτλ



επιλύοντας προβλήµατα µε άλλους
συνεργάτες που καθοδηγούν κάποια
οµάδα






Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο µε στοχαστική
συζήτηση(και/ή προϊόντα) µάθησης που
αποκτήθηκε από άτυπα µέσα-εφηµερίδα,
συζητήσεων µε τους συνεργάτες, αναφορές
επισκέψεων σε πελάτες/εργαστήρια κτλ
Υποστηρικτικά παραδείγµατα

εξηγήσεις για το τι άλλαξε και γιατί και πώς
αυτή η αλλαγή στην εργασιακή διαδικασία
συνέβαλε στην ενίσχυση της επίδοσης
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από προµηθευτές ή
άλλους
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από άλλους
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από άλλους
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από υποστηρικτικά
αποδεικτικά στοιχεία όπως τα πρακτικά, τα
ηχητικά αρχεία, από άλλους υπαλλήλους
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από υποστηρικτικά
αποδεικτικά στοιχεία όπως τα πρακτικά, τα
ηχητικά αρχεία, από άλλους υπαλλήλους



Καταγράψτε τα αποδεικτικά σας στοιχεία
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Κριτήρια
Προσαρµόστηκαν στις
νέες καταστάσεις και
έµαθαν άτυπα

Πρόσβαση σε
σχετικές γνώσεις και
εµπειρίες

Πώς παρουσιάζονται 

Μέσω της εκτέλεσης καθηκόντων µε
αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας





Εφαρµόζοντας νέες διαδικασίες ή
προχωρηµένες τεχνικές








Υποστήριξη άλλων
µε την άτυπη µάθηση
στο χώρο εργασίας

Ενδεχοµένως αποδεικνύονται από;









Από ειδικούς που έχουν έρθει στον
εργασιακό χώρο
Επισκεπτόµενοι τους χώρους άλλων
εταιρειών
Έχοντας πρόσβαση σε άλλες
εξωτερικές πηγές πληροφοριών/
γνώσεων
Βοηθώντας άλλους υπαλλήλους να
προσδιορίσουν τη δική τους άτυπη
µάθηση
∆ρώντας ως πρότυπο σε περιπτώσεις
εργασιακής σκίασης
Όντας ικανοί να προσδιορίσουν τη
συµβολή στη βελτιωµένη επιχειρησιακή
επίδοση που επιτεύχθηκε κατά τη
διαδικασία καθοδήγησης
Έχοντας την ικανότητα να εξηγούν τις
διαδικασίες και τις µεθόδους






Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από άλλους




Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από άλλους
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από άλλους
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από άλλους





Καταγράψτε τα αποδεικτικά σας στοιχεία








Περιγραφόµενες καταστάσεις
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Ποιος θα επιβεβαιώσει την ποιότητα της επιβράβευσης;
Σε κάθε κράτος µέλος της κοινοπραξίας, τα µέλη του έργου EIPIL-PAN θα
επιβεβαιώσουν την ποιότητα των διαδικασιών αξιολόγησης της
επιβράβευσης.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα εµποδίσει την εργασία µου;
Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα εµποδίσει την εργασία σας. Οι αξιολογητές
θα χρειαστεί να µιλήσουν σε επιλεγµένα µέλη του προσωπικού για µερικά
λεπτά, να αναλάβουν την παρατήρηση στο χώρο εργασίας και ίσως να
κοιτάξουν ορισµένα έγγραφα.
Θα
παρασχεθούν
αρχικά
επεξηγηµατικές
πληροφορίες
και
θα
πραγµατοποιηθεί µια προκαταρκτική επίσκεψη. Τα µέλη της οµάδας εργασίας
θα βοηθήσουν τον εργαζόµενο να εργαστεί για την επιβράβευση σε
περίπτωση που το θεωρήσει αναγκαίο µετά την αρχική τους επίσκεψη.
Τι γίνεται µετά την επιβράβευση;
Στη διάρκεια της αξιολόγησης της άτυπης µάθησής σας για αυτή την
επιβράβευση, θα έχετε αποδείξει ένα σύνολο νέων δεξιοτήτων και γνώσεων,
τις οποίες αποκτήσατε άτυπα στο εργασιακό περιβάλλον. Πολλές από αυτές
τις νέες δεξιότητες µπορούν να ενσωµατωθούν, σε ορισµένες χώρες, στο
Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων, για το συγκεκριµένο
επάγγελµα/τοµέα απασχόλησής, ή στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών
Προσόντων. Από τη στιγµή που αυτά καταγράφηκαν για τους σκοπούς αυτής
της επιβράβευσης, οι ικανότητες µπορούν ενδεχοµένως να ενταχθούν σε
συστήµατα Πιστοποίησης Προηγούµενης Εµπειρίας και Μάθησης µέσω
οργανισµών εκπαίδευσης / αξιολόγησης, για να προστεθούν µονάδες έναντι
άλλων Εθνικών Επαγγελµατικών Προσόντων.
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