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Εισαγωγή
Το έργο INFLOW αναγνώρισε ένα σύνολο από περιοχές στις οποίες οι διευθυντές
απαιτούσαν συγκεκριµένες ικανότητες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και
να υποστηρίξουν την άτυπη µάθηση στην επιχείρησή τους. Αυτές συνδέονταν µε τα 4
µακροοικονοµικά περιβάλλοντα της Εταιρικής Επιβράβευσης (Παράρτηµα 1). Επίσης υπήρχε
ένα ατοµικό βραβείο για τους επιτηρητές στο επίπεδο 4 αλλά, αναµφισβήτητα, αυτό δεν
διέφερε σηµαντικό από το βραβείο των συνηθισµένων υπαλλήλων, και στην πραγµατικότητα
έγινε το Βραβείο Προχωρηµένων Ασκούµενων (Παράρτηµα 2). Υπήρχε µια προσδιορισµένη
ανάγκη για τους µάνατζερ ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν την υποστήριξή τους
για την άτυπη µάθηση στον εργασιακό χώρο.

Πλαίσιο ικανοτήτων για τους µάνατζερ που υποστηρίζουν την
άτυπη µάθηση στο χώρο εργασίας
Στο πλαίσιο αυτού του έργου Μεταφοράς Καινοτοµίας, έχει αναπτυχθεί ένα πιο εξελιγµένο
πλαίσιο ικανοτήτων για τους µάνατζερ, το οποίο µπορούν να αποδείξουν µε τη χρήση
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου. Είναι σηµαντικό ότι η υποστήριξη της άτυπης µάθησης θα
πρέπει να αποτελεί µέρος των γενικών διοικητικών λειτουργιών. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση
που ακολουθήθηκε ήταν ότι οι κοινές διοικητικές ικανότητες θα πρέπει να αξιοποιηθούν και
να συνδέονται µε την υποστήριξη της άτυπης µάθησης.
Αυτές οι ικανότητες µπορούν να βρεθούν στα ∆ιεθνή Επαγγελµατικά Πρότυπα (∆ΕΠ). Οι
κυριότερες περιοχές των ∆ΕΠ του Ηνωµένου Βασιλείου φαίνονται στο παρακάτω σχήµα και
η ανάλυση αυτών στο Παράρτηµα 3.

Σχήµα 1: Το διάγραµµα απεικονίζει τις λειτουργικές περιοχές που καλύπτονται από το µάνατζµεντ και
τα πρότυπα ηγεσίας. Αυτές εντοπίστηκαν µετά από ευρεία διαβούλευση µε τους εργοδότες,
µεµονωµένα στελέχη και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς κατά τη διάρκεια του σχεδίου αναθεώρησης
των προτύπων (www.management-standards.org.uk). Υπάρχουν επίσης σαφείς σύνδεσµοι µε το
EFQM® (The Fundamental Concepts of Excellence) και µε το Investors in People Framework.
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Η πρόταση για το σχέδιο ήταν να επιδιωχθεί η σύνδεση των ικανοτήτων που εµπλέκονται
στη διοίκηση της άτυπης µάθησης στο χώρο εργασίας µε τις περιοχές του παραπάνω
διαγράµµατος. Αυτό θα προωθήσει την διαπίστωση ότι η στήριξη της άτυπης µάθησης είναι
σηµαντική για τη διοίκηση, όπως επίσης και καθιστά τα άτοµα ικανά να χρησιµοποιήσουν το
χαρτοφυλάκιο που αναπτύχθηκε µέσα σε αυτήν την εργασία ως αποδεικτικά στοιχεία έναντι
των ∆ΕΠ, και ως υποστήριξη των επιτευγµάτων των άλλων διοικητικών προσόντων.
Πίνακας 1
Βασικές διοικητικές δεξιότητες/ λειτουργίες για την υποστήριξη της άτυπης µάθησης
στο χώρο εργασίας και οι σύνδεσµοί τους µε το Σχήµα 1 παραπάνω.
∆ιοικητικές δεξιότητες/ λειτουργίες
Μπορούν να διαχειρίζονται τους ιδιόκτητους πόρους και την επαγγελµατική
ανάπτυξη αξιοποιώντας τις δυνατότητες της άτυπης µάθησης
Μπορούν να αναγνωρίσουν τη στρατηγική σηµασία της άτυπης µάθησης για
την εταιρία
Μπορούν να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές µέσα στην εταιρία για την
υποστήριξη της άτυπης µάθησης
Μπορούν να επικοινωνούν στους υπαλλήλους τις διαδικασίες/ ευκαιρίες
άτυπης µάθησης µέσα στην εταιρία
Αναπτύσσουν/ διατηρούν µια κουλτούρα µέσα στην εταιρία, η οποία
ενθαρρύνει και αξιολογεί την άτυπη µάθηση
∆ιασφαλίζουν ότι οι δεξιότητες και η γνώση που αποκτώνται ανεπίσηµα
αποτιµούνται ως µέρος της πρόσληψης της εταιρίας, και των διαδικασιών
επαγωγής και εκτίµησης/ επίδοσης του προσωπικού
Αναπτύσσουν / διατηρούν την παροχή µαθησιακών ευκαιριών για τους
συναδέλφους
Υποστηρίζουν τα άτοµα να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την επίδοσή
τους
Μπορούν να θεσπίσουν έγκυρα και κατάλληλα µέτρα για την αξιολόγηση της
επίδοσης του οργανισµού
Μπορούν να αναπτύξουν ή να χρησιµοποιήσουν συστήµατα ποιότητας που
είναι ήδη σε θέση να αξιολογήσουν τη συνεισφορά της άτυπης µάθησης στις
επιχειρησιακές διαδικασίες και στην επίδοση του προσωπικού

Περιοχή
Σχήµατος 1
A
B
B
E
B
D
D
D
F
F

Αυτά τα κριτήρια συνδέθηκαν µε συγκεκριµένες δραστηριότητες στο χώρο εργασίας που
µπορούν να εντοπίζονται εύκολα από τους µάνατζερ και χρησιµοποιήθηκαν ως αποδεικτικά
στοιχεία της διοικητικής υποστήριξής τους της άτυπης επικοινωνίας στο χώρο εργασίας και
συµβολή στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων καθώς και στην προσωπική ανάπτυξη.
Αυτές οι ενδεχόµενες δραστηριότητες αναφέρονται στον Πίνακα 2 παρακάτω.
Το έργο θα εφαρµόσει πιλοτικά αυτή την προσέγγιση µε τους µάνατζερ στον τοµέα της
φιλοξενίας, το λιανικό εµπόριο και την ΤΠΕ του Τοµέα των Υπηρεσιών και θα αναπτύξει µια
προσέγγιση ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου (eportfolio) για την καταγραφή των
δραστηριοτήτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην αναγνώριση και επικύρωση των
διοικητικών δραστηριοτήτων στην υποστήριξη της άτυπης επικοινωνίας στο χώρο εργασίας.
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Πίνακας 2: Κριτήρια για την αναγνώριση και την επικύρωση των διοικητικών ικανοτήτων που υποστηρίζουν την άτυπη επικοινωνία στο χώρο
εργασίας µε προτάσεις των ενδεχόµενων υποστηρικτικών αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να παρέχονται από τους µάνατζερ

Αριθµός
Κριτηρίου
1

∆ιοικητικές δεξιότητες/λειτουργίες

Πώς µπορούν να το αποδείξουν;

Μπορούν να διαχειρίζονται τους ιδιόκτητους πόρους
και την επαγγελµατική ανάπτυξη αξιοποιώντας τις
δυνατότητες της άτυπης µάθησης

Συµµετοχή σε σεµινάρια επαγγελµατικής ανάπτυξης / εργαστήρια / δικτύωση µε αντανάκλαση / έκθεση όσων
έµαθαν.
Αντανάκλαση / Έκθεση συγκεκριµένων παραδειγµάτων που δείχνουν µάθηση από τους πελάτες/προµηθευτές
ή συναδέλφους + υποστηρίζουν καταθέσεις µαρτυρίας ή ισοδύναµες αυτών όπου είναι π.χ. σε ιστολόγιο, σε
ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο
Παράδειγµα Σχεδίου Προσωπικής Ανάπτυξης που περιλαµβάνει άτυπη µάθηση από ποικίλες πηγές
Παραθέτουν τρία παραδείγµατα του πώς η άτυπη µάθηση είναι στρατηγικής σηµασίας για την εταιρεία π.χ.

ενσωµατώνονται στο στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας, την αποστολή ή τους σκοπούς και τους
στόχους τους ως εταιρεία

επιτρέπουν την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα στον οργανισµό στα πλαίσια του στρατηγικού
κινδύνου

συµβάλλουν στη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ειδικά σε νέες περιοχές–
ευκαιρίες της αγοράς, αλλαγή των οικονοµικών συνθηκών, αλλαγή των διαδικασιών παραγωγής

καθιστούν ικανή την εταιρεία να κατανοεί τον ανταγωνισµό της

χρησιµοποιούν δεξιότητες και εµπειρίες του πολιτιστικά πολύµορφου εργατικού δυναµικού προς
επιχειρηµατικό όφελος

παρακίνηση του προσωπικού και µειωµένος κύκλος εργασιών του προσωπικού
Παράθεση των στρατηγικών ή ισοδύναµη τεκµηρίωση ή καταθέσεις µαρτύρων κτλ. που δείχνουν ποιες
διαδικασίες έχουν θέσει σε εφαρµογή ή εφαρµόζουν σε ολόκληρη την εταιρεία ή στον τοµέα ή στην οµάδα τους
που υποστηρίζουν την άτυπη µάθηση.

2

Μπορούν να αναγνωρίσουν τη στρατηγική σηµασία
της άτυπης µάθησης για την εταιρία

3

Μπορούν να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές
µέσα στην εταιρία για την υποστήριξη της άτυπης
µάθησης

5
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4

Μπορούν να επικοινωνούν στους υπαλλήλους τις
διαδικασίες/ ευκαιρίες άτυπης µάθησης µέσα στην
εταιρία

Χρειάζεται να δείχνουν παραδείγµατα του πώς εξήγησαν όλα αυτά στους υπαλλήλους µέσω διαδικασιών
υποκίνησης όπως

Επικοινωνίες εναλλαγής εργασιών/εργασιακής επισκίασης

Ενηµερώσεις προς τους µάνατζερ/ επιτηρητές όσον αφορά στην υποστήριξη του καινούριου
προσωπικού στην άτυπη µάθηση (επαγωγή)

Ενηµερώσεις στο καινούριο προσωπικό που δηµιουργούνται από τους ίδιους

Κατάλληλοι δίαυλοι επικοινωνίας που λαµβάνουν υπόψη ποια µέσα, γλώσσες, ύφος,
χρονοδιάγραµµα και ρυθµός είναι κατάλληλα π.χ. οµαδικές συνεδριάσεις
Αποδεικτικά στοιχεία - βιντεοσκοπήσεις, ηχογραφήσεις, καταθέσεις µαρτύρων




5

Αναπτύσσουν/ διατηρούν µια κουλτούρα µέσα στην
εταιρία, η οποία ενθαρρύνει και αξιολογεί την άτυπη
µάθηση

Υποστήριξη του εξειδικευµένου προσωπικού στην επικοινωνία των ευκαιριών στους άλλους
εργαζοµένους π.χ. Ένωση Μαθησιακών Reps στο Ηνωµένο Βασίλειο
Επικοινωνίες εκτίµησης / επανεξέτασης της επίδοσης του προσωπικού
Κύκλοι Ποιότητας

Πίνακες ανακοινώσεων εργασιών
Ενηµερωτικά ∆ελτία
Η κουλτούρα του οργανισµού αναφέρεται στον ¨τρόπο που κάνει τα πράγµατα¨. Χρειάζεται να έχουν την
ικανότητα να µελετούν και να τεκµηριώνουν πώς αυτά ενθαρρύνουν την άτυπη µάθηση και πώς έχουν
συµβάλει σε αυτό.
Χρειάζεται να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για το πώς υποστήριξαν τα συστήµατα που εφαρµόζονται.
Πώς η δική τους συµπεριφορά ενίσχυσε αυτές τις αξίες και τις υποθέσεις; How has your own behaviour
reinforced these values and assumptions? Μπορούν να καταγράψουν τις σκέψεις τους σχετικά µε αυτό.
Πως επικοινώνησαν τις συµφωνηµένες αξίες όσον αφορά την άτυπη µάθηση των ανθρώπων ολόκληρου του
οργανισµού; Μπορούν να δώσουν συγκεκριµένα παραδείγµατα.
Ίσως είναι δυνατό να αποδείξουν πως απάντησαν σε µηνύµατα που έρχονται σε σύγκρουση µε την κουλτούρα
του οργανισµού που εκτιµά την άτυπη µάθηση.

6
© EIPIL-PAN 2009

6

∆ιασφαλίζουν ότι οι δεξιότητες και η γνώση που
αποκτώνται ανεπίσηµα αποτιµούνται ως µέρος της
πρόσληψης της εταιρίας, και των διαδικασιών
επαγωγής και εκτίµησης/ επίδοσης του προσωπικού

Μπορούν να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία άτυπης µάθησης/ να επικεντρωθούν στην αποκτηθείσα εµπειρία
παρούσα στις προδιαγραφές του προσώπου ή στις διαφηµίσεις για τους εργασιακούς ρόλους και ότι οι
άνθρωποι προσελήφθησαν µε γνώµονα την άτυπη µάθησή τους Ή έθεσαν σε εφαρµογή διαδικασίες σε
συνεργασία µε το τµήµα Ανθρώπινων Πόρων ώστε να πραγµατοποιηθούν αυτά.
Οι διαδικασίες επαγωγής που έχουν θέσει σε εφαρµογή ή οργανώσει/εφαρµόσει αποτελούν ευκαιρίες για την
πραγµατοποίηση της άτυπης µάθησης τόσο στο καινούριο προσωπικό (όσο και στο ήδη υπάρχον).
Αυτή η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καταγράφεται, αναγνωρίζεται και συνεπώς εκτιµάται µέσα στο
τµήµα / οργανισµό τους (δείτε επίσης το κριτήριο 9) για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια µετά το πέρας της
δοκιµαστικής περιόδου εντός της εταιρείας. Χρειάζονται παραδείγµατα.
Έχουν προωθήσει ειδικά βραβεία εσωτερικού επιπέδου για την ανταµοιβή της απόκτησης δεξιοτήτων. (δείτε
επίσης το κριτήριο 9) Χρειάζονται παραδείγµατα.
Η καταγραφή και η αναγνώριση της µάθησης κατά την εργασία είναι ένα σηµαντικό µέρος της
αξιολόγησης/εξέτασης της επίδοσης του προσωπικού και συνεπώς συµβάλλει στην επικύρωσή της στο χώρο
εργασίας. Άρχισαν διαδικασίες για σχόλια επί της επίδοσης ή την παρακολουθούν ώστε η σηµασία της να είναι
ξεκάθαρη σε όλο το προσωπικό.
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7

8

Αναπτύσσουν / διατηρούν την παροχή
µαθησιακών ευκαιριών για τους
συναδέλφους

Υποστηρίζουν τα άτοµα στο να
αναπτύξουν και διατηρήσουν την επίδοσή
τους

Μπορούν να δώσουν τουλάχιστον τρία παραδείγµατα µέσα από τον οργανισµό τους που δείχνουν ότι
ανέπτυξαν/υποστήριξαν ευκαιρίες για να µάθουν οι συνάδελφοι ο ένας από τον άλλον για παράδειγµα µέσω


εισηγµένα/υποστηριγµένα συστήµατα εργασίας εκ περιτροπής



εισηγµένες/υποστηριγµένες ευκαιρίες εργασιακής σκίασης



εισηγµένα/εφαρµοσµένα επίσηµα και/ή ανεπίσηµα προγράµµατα καθοδήγησης



οι λιγότερο έµπειροι τοποθετούνται µαζί µε τους πιο έµπειρους στον οργανισµό/ τµήµα/ οµάδα τους



οι επιτροπές προσωπικού/ οµαδικές συνεδριάσεις υποστηρίζονται από αυτούς είτε µέσω της
συµµετοχής τους σε αυτές είτε διαθέτοντας χρόνο από την εργασία για τις δραστηριότητες αυτές



χάραξης πολιτικής/ οργανωτικά/τµηµατικά/ οµαδικά logistics, που αναπτύχθηκαν/ διαχειρίζονται από
αυτούς, ενθαρρύνουν την επικοινωνία/ κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας



σύλλογοι και ενώσεις στο χώρο εργασίας



αναγνώριση διαφορετικών πολιτισµών από την άποψη των εταιρικών ηµερολογίων και ειδικών
εκδηλώσεων

Ενθαρρύνουν και ενδυναµώνουν τα άτοµα ώστε να αναλάβουν την ευθύνη της ανάπτυξης και διατήρησης της
προσωπικής τους ευαισθητοποίησης, επίδοσης και επίδρασης.
Οι συνάδελφοι τους µπορούν να παραθέσουν παραδείγµατα σχετικά µε το που εφαρµόσατε και υποστηρίξατε
αυτά ώστε να διατηρήσουν την επίδοσή τους µέσω της άτυπης µάθησης.
Έχουν υποστηρίξει τα άτοµα στον εντοπισµό των ιδιαίτερων αναγκών τους, των ικανοτήτων τους και των
προτιµήσεών τους σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους της οργάνωσης και έχουν καθορίσει τις
δεξιότητες που χρειάζονται και/ή τις συµπεριφορές που χρειάζεται να αλλάξουν, για παράδειγµα µέσω
ατοµικών µαθησιακών σχεδίων. Παραδείγµατα τεκµηριωµένα από συναδέλφους/ έγγραφα.
Έχουν σχεδιάσει την ανάπτυξη και έπειτα ενθάρρυναν, ή µέσω του επηρεασµού άλλων έχουν ενθαρρύνει, οι
ευκαιρίες για νέες δεξιότητες/συµπεριφορές ώστε να εφαρµοστούν στο χώρο εργασίας. Παραδείγµατα
τεκµηριωµένα από συναδέλφους/ έγγραφα

8
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9

Μπορούν να παρακινήσουν τους
εργαζοµένους µε σκοπό να µαθαίνουν
στον εργασιακό χώρο

Προωθούν τα οφέλη της µάθησης στους συναδέλφους και διαβεβαιώνουν ότι η προθυµία τους και οι
προσπάθειες τους για µάθηση αναγνωρίζονται. Μελετούν το θέµα και δίνουν συγκεκριµένα παραδείγµατα στο
χαρτοφυλάκιο τους.
Μέσω των πράξεών τους, ενεργά ενθαρρύνουν τα άτοµα να µελετούν την πρόοδό τους και να διατυπώνουν τις
σκέψεις και τα συναισθήµατά τους για αυτό. Τεκµηριωµένο από τους συναδέλφους µε παραδείγµατα.

10α

Μπορούν να θεσπίσουν έγκυρα και
κατάλληλα µέτρα για την αξιολόγηση της
επίδοσης του οργανισµού και τη συµβολή
της άτυπης µάθησης στις βελτιωµένες
επιχειρηµατικές διαδικασίες και στις
επιδόσεις του προσωπικού

Μπορούν να περιγράψουν τις αρχές, µεθόδους, εργαλεία και τεχνικές που εµπλέκονται στην παροχή ειδικής
ανατροφοδότησης στους συναδέλφους µε σκοπό να µπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, να
ενισχύσουν τις αποτελεσµατικές συµπεριφορές και την παρακίνησή τους για τη επίτευξη των επιθυµητών
επιπέδων επίδοσης µέσω της άτυπης µάθησης. Περιγραφή και τουλάχιστον ένα παράδειγµα θα µπορούσε να
δοθεί.
Μπορούν να δείξουν τι έγκυρα και κατάλληλα µέτρα έχουν καθοριστεί/εφαρµοστεί στον οργανισµό τους για την
αξιολόγηση της επίδοσης και προπαντός οι επιπτώσεις που είχε η άτυπη µάθηση.
Αποδεικτικά στοιχεία-διεργασίες και διαδικασίες που εφαρµόζονται από τους ίδιους ή µαζί µε άλλους.

Πως επιδιώκουν συνεχώς να βελτιώσουν τις επιδόσεις

Πως ανέπτυξαν συστήµατα για τη συλλογή και τη διαχείριση πληροφοριών και γνώσεων
αποτελεσµατικά, αποδοτικά και ηθικά

Πως διαθέτουν τις πληροφορίες και γνώσεις αµέσως σε όσους τις χρειάζονται ως µέρος της
διαδικασίας άτυπης µάθησης

Συνεχής πολιτισµική βελτίωση/ πολιτισµός ¨µη ευθύνης¨κτλ.
Παρακολούθηση συλλογής δεδοµένων αποδεικτικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται και των συνδέσµων µε
την άτυπη µάθηση

Ανατροφοδότηση Πελατών/Προµηθευτών/ άλλων Βασικών Εµπλεκοµένων

Ποσοστά διατήρησης προσωπικού/ αλλαγή/ έρευνες ικανοποίησης του προσωπικού

Άτυπες συλλογές δεδοµένων συνδεδεµένων µε ευκαιρίες άτυπης µάθησης που έχουν θέσει σε
εφαρµογή

ή
10β

Μπορούν να αναπτύξουν ή να
χρησιµοποιήσουν συστήµατα ποιότητας
που είναι ήδη σε θέση να αξιολογήσουν τη
συνεισφορά της άτυπης µάθησης στις
επιχειρησιακές διαδικασίες και στην
επίδοση του προσωπικού

Μπορούν να αποδείξουν τη χρησιµοποίηση εταιρικών/ οργανωτικών τους συστηµάτων ποιότητας στην
αξιολόγηση της επίδρασης της άτυπης µάθησης στην επιχείρησή τους
.
Αποδεικτικά στοιχεία-διεργασίες και διαδικασίες που εφαρµόζονται από τους ίδιους ή µαζί µε άλλους όπως και
στο10α

9
© EIPIL-PAN 2009

Παράρτηµα 1. Εταιρική Επιβράβευση
Κριτήρια
1. Οι εργοδότες δεσµεύονται για την υποστήριξη της άτυπης µάθησης
2. Εδραιώνεται ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί την ανεπισηµότητα και τη
συνεργασία
3. Οι εργασιακές διαδικασίες υποστηρίζουν την άτυπη µάθηση
4. Χρησιµοποιούνται εκτιµήσεις για την αξιολόγηση της επίδοσης της
επιχείρησης

Αποτελέσµατα
1 ∆εσµευτείτε για την υποστήριξη
της άτυπης µάθησης

∆είκτες
Προκειµένου µια εταιρεία/επιχείρηση να επιτύχει κάθε
αποτέλεσµα πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητα να:

•
•
•

2 Εδραιώστε ένα περιβάλλον το
οποίο ευνοεί την ανεπισηµότητα και
τη συνεργασία

•
•
•
•

3 Ακολουθείστε εργασιακές
διαδικασίες υποστήριξης της
άτυπης µάθησης

4 Αξιολογείστε τη συµβολή της
άτυπης µάθησης στην επίδοση της
επιχείρησης

•
•
•
•
•
•

Προσδιορίστε πώς η άτυπη µάθηση εφαρµόζεται
στρατηγικά στην εταιρεία
Αναπτύξτε κατάλληλες στρατηγικές για την εφαρµογή της
άτυπης µάθησης
Επικοινωνήστε στους υπαλλήλους τις
διαδικασίες/ευκαιρίες για άτυπη µάθηση
Εκτιµήστε την άτυπη µάθηση ως µέρος της διαδικασίας
πρόσληψης
Εφαρµόστε/διατηρείστε σχετική/ές διαδικασία/ες
επαγωγής
Εκτιµήστε την άτυπη µάθηση ως µέρος της διαδικασίας
ανάπτυξης του προσωπικού
Αναγνωρίστε την άτυπη µάθηση κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης
Επιδείξτε διαύλους επικοινωνίας που υποστηρίζουν την
άτυπη µάθηση
Επιλέξτε ευκαιρίες για να εφαρµόσετε την άτυπη µάθηση
Παρέχετε κατάλληλους κοινωνικούς και προσωπικούς
χώρους
Ενθαρρύνετε κοινωνικές δοµές και εκδηλώσεις
Αξιολογείστε τη σηµασία της άτυπης µάθησης στα
αποτελέσµατα επιχείρηση
Αξιολογείστε τη σηµασία της άτυπης µάθησης στην
επίδοση του προσωπικού.
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Παράρτηµα 2. Επιβράβευση Προχωρηµένων Ασκούµενων
Κριτήρια
Μπορεί να αποδείξει τι
έχει µαθευτεί

Παρακινείται να
µαθαίνει και να
βελτιώνει τη δική του
επίδοση

Πως αποδεικνύεται –
 Με τη συµπλήρωση ηλεκτρονικού
χαρτοφυλακίου ή κάτι ανάλογου






Προσπαθώντας να αναπτύξετε τις δικές
σας δεξιότητες στο δικό σας χρόνο
αλλάζοντας τις εργασίες ρουτίνας ώστε
να βελτιωθεί η επίδοσή σας


∆ιαβουλεύσεις και
συνεργασίες µε άλλους




Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από προµηθευτές ή άλλους



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





Μέσω της εκτέλεσης καθηκόντων µε
αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας



Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από άλλους
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από άλλους
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από υποστηρικτικά
αποδεικτικά στοιχεία όπως τα πρακτικά, τα
αρχεία ήχου, από άλλους υπαλλήλους
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από υποστηρικτικά
αποδεικτικά στοιχεία όπως τα πρακτικά, τα
αρχεία ήχου, από άλλους υπαλλήλους
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από άλλους



Εφαρµόζοντας νέες διεργασίες ή
προχωρηµένες τεχνικές








Υποστήριξη άλλων µε
την άτυπη µάθηση στο
χώρο εργασίας

εξηγήσεις για το τι άλλαξε και γιατί και πώς
αυτή η αλλαγή στην εργασιακή διαδικασία
συνέβαλε στην ενίσχυση της επίδοσης

Ζητώντας βοήθεια ή συµβουλές από
έναν προµηθευτή



Πρόσβαση σε σχετικές
γνώσεις και εµπειρίες







Προσαρµόστηκε στις
νέες καταστάσεις και
έµαθε άτυπα

Ενδεχόµενες πηγές αποδεικτικών στοιχείων
 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








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








Περιγραφόµενες καταστάσεις

Παράρτηµα 3. Τα Εθνικά Επαγγελµατικά Πρότυπα για τη ∆ιοίκηση και
την Ηγεσία στο Ηνωµένο Βασίλειο
Τµήµα Α - ∆ιαχείριση του εαυτού σας και των προσωπικών σας δεξιοτήτων
A1 ∆ιαχειριστείτε τους ιδίους σας πόρους
A2 ∆ιαχειριστείτε τους ιδίους σας πόρους και την επαγγελµατική σας ανάπτυξη
A3 Αναπτύξτε τα προσωπικά σας δίκτυα
Τµήµα B - Παροχή οδηγιών
B1 Αναπτύξτε και εφαρµόστε λειτουργικά σχέδια για το δικό σας τοµέα ευθύνης
B2 Χαρτογραφείστε το περιβάλλον στο οποίο ο οργανισµός σας λειτουργεί
B3 Αναπτύξτε ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο για τον οργανισµό σας
B4 Θέστε σε εφαρµογή το στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης
B5 Ηγηθείτε της οµάδας σας
B6 Ηγηθείτε στο δικό σας τοµέα ευθύνης
B7 Ηγηθείτε στον οργανισµό σας
B8 Εξασφαλίστε τη συµµόρφωση µε τις νοµικές, κανονιστικές, ηθικές και κοινωνικές
απαιτήσεις
B9 Αναπτύξτε την κουλτούρα του οργανισµού σας
B10 ∆ιαχειριστείτε τον κίνδυνο
B11 Προωθήστε την ισότητα των ευκαιριών, της διαφορετικότητας και της ένταξης
στο δικό σας τοµέα ευθύνης
B12 Προωθήστε την ισότητα των ευκαιριών, της διαφορετικότητας και της ένταξης
στο δικό σας οργανισµό
Τµήµα Γ - ∆ιευκολύνοντας την αλλαγή
Γ1 Ενθαρρύνετε την καινοτοµία στην οµάδα σας
Γ2 Ενθαρρύνετε την καινοτοµία στη δική σας περιοχή ευθύνης
Γ3 Ενθαρρύνετε την καινοτοµία στον οργανισµό σας
Γ4 Ηγηθείτε της αλλαγής
Γ5 Σχεδιάστε την αλλαγή
Γ6 Εφαρµόστε την αλλαγή
Τµήµα ∆ - ∆ουλεύοντας µε ανθρώπους
∆1 Αναπτύξτε παραγωγικές σχέσεις συνεργασίας µε τους συναδέλφους
∆2 Αναπτύξτε παραγωγικές σχέσεις συνεργασίας µε τους συναδέλφους και τους
ενδιαφεροµένους
∆3 Προσλάβετε, επιλέξτε και διατηρήστε συναδέλφους
∆4 Σχεδιάστε το εργατικό δυναµικό
∆5 Κατανείµετε και ελέγξτε τη δουλειά στην οµάδα σας
∆6 Κατανείµετε και παρακολουθείστε την πρόοδο και την ποιότητα της δουλειάς στο
δικό σας τοµέα ευθύνης
∆7 Παρέχετε ευκαιρίες µάθησης για τους συναδέλφους
∆8 Βοηθείστε τα µέλη της οµάδας να αντιµετωπίσουν προβλήµατα, τα οποία
επηρεάζουν την επίδοσή τους
∆9 Χτίστε και διοικήστε οµάδες
∆10 Μειώστε και διαχειριστείτε τις συγκρούσεις στην οµάδα σας
∆11 Ηγηθείτε συνεδριάσεων
∆12 Συµµετέχετε σε συνεδριάσεις
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∆13 Υποστηρίξτε τα άτοµα να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την επίδοσή τους
∆14 Εισάγετε και ακολουθείστε πειθαρχικές διαδικασίες
∆15 Εισάγετε και ακολουθείστε διαδικασίες υποβολής παραπόνων
∆16 ∆ιαχειριστείτε τις απολύσεις στο δικό σας τοµέα ευθύνης
∆17 Χτίστε και υποστηρίξτε σχέσεις συνεργασίας µε άλλους οργανισµούς
Τµήµα Ε - Χρήση πόρων
E1 ∆ιαχειριστείτε έναν προϋπολογισµό
E2 ∆ιαχειριστείτε τη χρηµατοδότηση για το δικό σας τοµέα ευθύνης
E3 Αποκτήστε επιπρόσθετη χρηµατοδότηση για τον οργανισµό
E4 Προωθήστε τη χρήση της τεχνολογίας µέσα στον οργανισµό σας
E5 ∆ιαβεβαιώστε ότι οι δικές σας ενέργειες µειώνουν τους κινδύνους για την υγεία
και την ασφάλεια
E6 ∆ιαβεβαιώστε ότι οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας πληρούνται στο δικό σας
τοµέα ευθύνης
E7 Εξασφαλίστε µια αποτελεσµατική οργανωτική προσέγγιση στην υγεία και την
ασφάλεια
E8 ∆ιαχειριστείτε τους φυσικούς πόρους
E9 ∆ιαχειριστείτε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δουλειάς σας
E10 Λάβετε αποτελεσµατικές αποφάσεις
E11 Επικοινωνήστε τις πληροφορίες και τις γνώσεις
E12 ∆ιαχειριστείτε τη γνώση του δικού σας τοµέα ευθύνης
E13 Προωθήστε τη διαχείριση της γνώσης στον οργανισµό σας
E14 Υποστηρίξτε την οµαδική και την εικονική δουλειά
E15 Αποκτείστε προµήθειες
E16 Επιλέξτε προµηθευτές µέσω διαγωνισµού
E17Αναθέστε επιχειρησιακές δραστηριότητες
Τµήµα ΣΤ - Επιτυγχάνοντας αποτελέσµατα
ΣΤ1 ∆ιαχειριστείτε έργον
ΣΤ2 ∆ιαχειριστείτε προγράµµατα συµπληρωµατικών έργων
ΣΤ3 ∆ιαχειριστείτε τις επιχειρησιακές διαδικασίες
ΣΤ4 Αναπτύξτε και εφαρµόστε σχέδια µάρκετινγκ για το δικό σας τοµέα ευθύνης
ΣΤ5 Επιλύστε προβλήµατα σχετικά µε την εξυπηρέτηση των πελατών
ΣΤ6 Παρακολουθείστε και λύστε προβλήµατα εξυπηρέτησης πελατών
ΣΤ7 Υποστηρίξτε βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση πελατών
ΣΤ8 Συνεργαστείτε µε άλλους για να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών
ΣΤ9 Χτίστε την κατανόηση του οργανισµού σχετικά µε την αγορά και τους πελάτες
του
ΣΤ10 Αναπτύξτε έναν οργανισµό µε επίκεντρο τον πελάτη
ΣΤ11 ∆ιαχειριστείτε την επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών
ΣΤ12 Βελτιώστε την επίδοση του οργανισµού
ΣΤ13 ∆ιοικήστε τα συστήµατα ποιότητας
ΣΤ14 Προετοιµαστείτε και συµµετέχετε σε ποιοτικούς ελέγχους
ΣΤ15 Πραγµατοποιείστε ποιοτικούς ελέγχους
ΣΤ16 ∆ιοικήστε την ανάπτυξη και το µάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών στο δικό
σας τοµέα ευθύνης
ΣΤ17 ∆ιοικήστε τη διανοµή εξυπηρέτησης πελατών στο δικό σας τοµέα ευθύνης
ΣΤ18 Προετοιµάστε προτάσεις πωλήσεων και διανείµετε παρουσιάσεις πωλήσεων
ΣΤ19 Πωλήστε προϊόντα/υπηρεσίες στους πελάτες
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