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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 µάθηση νέων δεξιοτεχνιών και γνώσης που
απορρέουν ως αποτελέσµατα δραστηριοτήτων ρουτίνας ή µη ρουτίνας µέσα
στην επιχείρηση.
Τi ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις;
Η άτυπη µάθηση έχει σηµαντική επίδραση στην ικανότητα των ατόµων να
εργάζονται αποτελεσµατικά. Γι’ αυτό και είναι µεγάλης αξίας για µια εταιρία ή
µια επιχείρηση.
Κάθε εταιρία / επιχείρηση η οποία µπορεί να αποδείξει τη θετική άτυπη
µαθησιακή κουλτούρα της, αποδεικνύει στον εαυτό της τη µεγιστοποίηση της
δυνατότητας του εργατικού δυναµικού της, δίνοντας την ευκαιρία στους
υπαλλήλους της να αναπτυχθούν. Μερικά οφέλη δίνονται περιληπτικά
παρακάτω:


Η κάλυψη των κενών σε δεξιότητες ενδοεπιχειρησιακά µπορεί να
µειώσει τα κόστη πρόσληψης και τον απαιτούµενο χρόνο



Τεκµηρίωση των νέων δεξιοτήτων που διαθέτει το εργατικό δυναµικό
ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί εύκολα στις αλλαγές που συµβαίνουν
στο επιχειρησιακό περιβάλλον / αγορά
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Βελτίωση των επιχειρηµατικών προοπτικών, µε τη διεύρυνση της
πελατείας λόγω της διάθεσης ενός ικανότατου εργατικού δυναµικού



Μείωση του κύκλου εργασιών του προσωπικού µε την αύξηση της
εταιρικής συνοχής και της υποκίνησης των υπαλλήλων µέσω της
επιβράβευσης των επιτεύξεων της άτυπης µάθησης



Βελτίωση της ατοµικής επίδοσης του προσωπικού και
παραγωγικότητας (συνεπώς και της απόδοσης της επιχείρησης)



Εξασφάλιση καλύτερης κατανοµής δεξιοτήτων σε ολόκληρη την
επιχείρηση µειώνοντας έτσι την ανάγκη για εποχιακό προσωπικό σε
περιόδους δυσχερειών ή έντασης εργασίας σε έναν επιχειρησιακό
τοµέα

της

Όλα τα παραπάνω έχουν µια θετική επίδραση στην κατώτερη βαθµίδα µιας
επιχείρησης. Η επίτευξη της Εταιρικής Επιβράβευσης EIPIL µπορεί να
αξιοποιηθεί για την απόδειξη της ποιότητας στους προµηθευτές και στους
πελάτες.
Τι θα χρειαστεί να κάνει η επιχείρηση για την επιβράβευση;
Για να επιτύχει την Επιβράβευση, η επιχείρηση θα πρέπει:
1.

Να δεσµευτεί για την υποστήριξη της άτυπης µάθησης στο χώρο
εργασίας

2.

Να εδραιώσει ένα περιβάλλον το οποίο θα ευνοεί την άτυπη
µάθηση και τη συνεργασία

3.

Να αποδεικνύει ότι οι εργασιακές διαδικασίες υποστηρίζουν την
άτυπη µάθηση

4.

Να αξιολογεί τη συµβολή της άτυπης µάθησης στην επίδοση της
επιχείρησης

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους δείκτες αξιολόγησης της άτυπης
µάθησης στο χώρο εργασίας.
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Αποτελέσµατα
1. ∆εσµευτείτε για την υποστήριξη
της άτυπης µάθησης

∆είκτες
Προκειµένου να επιτύχει µια εταιρία/επιχείρηση το κάθε
αποτέλεσµα, πρέπει να αποδείξει την ικανότητά της να:

•
•
•

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

•
•
•
•

3. Επιδείξτε εργασιακές διαδικασίες
που να υποστηρίζουν την άτυπη
µάθηση

•
•
•
•

4. Αξιολογήστε τη συµβολή της
άτυπης µάθησης στην επίδοση της
επιχείρησης

•
•

Προσδιορίζει πώς η άτυπη µάθηση εφαρµόζεται
στρατηγικά στην επιχείρηση
Αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές για την
εφαρµογή της άτυπης µάθησης
Να ενηµερώνει τους υπαλλήλους για τις διαδικασίες /
δυνατότητες για την άτυπη µάθηση
Εκτιµά την άτυπη µάθηση ως µέρος της διαδικασίας
πρόσληψης
Εφαρµόζει / διατηρεί σχετική/ές διαδικασίες
επαγωγής
Εκτιµά την άτυπη µάθηση ως µέρος της διαδικασίας
ανάπτυξης του προσωπικού
Αναγνωρίζει την άτυπη µάθηση κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης
Επιδεικνύει διαύλους επικοινωνίας που υποστηρίζουν
την άτυπη µάθηση
Επιλέγει περιπτώσεις για να εφαρµόσει την άτυπη
µάθηση
Παρέχει κατάλληλους κοινωνικούς και προσωπικούς
χώρους
Ενθαρρύνει κοινωνικές δοµές και εκδηλώσεις
Αξιολογεί τη σηµασία της άτυπης µάθησης στα
αποτελέσµατα της εταιρίας
Αξιολογεί τη σηµασία της άτυπης µάθησης στην
επίδοση του προσωπικού
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Τι είδους στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την απόδειξη της ικανοποίησης των παραπάνω δεικτών;
Είναι σαφές ότι κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική αλλά στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν µερικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες
που θα µπορούσαν να παρέχουν τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία.
∆είκτης

Αποδεικτικά στοιχεία

Πώς φαίνεται αυτό στην επιχείρησή σας;

Προσδιορίστε πώς η άτυπη µάθηση εφαρµόζεται
στρατηγικά στην επιχείρηση

Οι µάνατζερ µπορούν να εξηγούν / παραθέτουν
παραδείγµατα σε προσωπικές συνεντεύξεις

Αναπτύξτε κατάλληλες στρατηγικές για την
εφαρµογή της άτυπης µάθησης

Στρατηγικές

Επικοινωνήστε στους υπαλλήλους τις
διαδικασίες/ευκαιρίες για άτυπη µάθηση

Προκηρύξεις,
Καταχώρηση σε περιγραφή εργασίας που να σχετίζεται µε
τον Μέντορα και/ή την Κυκλική Εναλλαγή Εργασιών,
Εγκύκλιος προσωπικού,
Αναφορές µάθησης ενώσεων

Εκτιµήστε την άτυπη µάθηση ως µέρος της
διαδικασίας πρόσληψης

Αναγγελία Θέσεων Εργασίας
∆εδοµένα εργασίας(γραπτά + επιβεβαίωση υπαλλήλων)

Εφαρµόστε/διατηρείστε σχετική/ές διαδικασίες
επαγωγής

Σχέδια σε εφαρµογή, κριτικές σε κατάλληλη στιγµή µε νέους
αρχάριους, λειτουργίες συµβουλευτικής

Εκτιµήστε την άτυπη µάθηση ως µέρος της
διαδικασίας ανάπτυξης του προσωπικού

∆ίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να κάνει άλλες εργασίες
∆ίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να κάνει πιο
πολύπλοκη δουλειά
Αναγνώριση της ανάπτυξης άλλων δεξιοτήτων

Αναγνωρίστε την άτυπη µάθηση στη διαδικασία
διαπίστευσης

Ερώτηση στη διαδικασία διαπίστευσης
Καταγραφή κυκλικής εναλλαγής εργασίας
Καταγραφή άλλων συµβολών κατά τη διάρκεια των
αξιολογήσεων
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∆είκτης

Αποδεικτικά στοιχεία

Πώς φαίνεται αυτό στην επιχείρησή σας;

Επιδείξτε διαύλους επικοινωνίας που υποστηρίζουν
την άτυπη µάθηση

Συγκεκριµένο χώρο στους πίνακες ανακοινώσεων
Καθεστωτική πρόταση
Ανατροφοδότηση π.χ. κύκλων ποιότητας
Επικοινωνία µεταξύ συναδέλφων η οποία
παρατηρείται/επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων
Ανατροφοδότηση από εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες
που συνεισφέρουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων/γνώσης

Επιλέξτε περιπτώσεις για να εφαρµόσετε την άτυπη
µάθηση

Λιγότερο έµπειροι τοποθετούνται µε πιο έµπειρους
Συµβουλευτική
Συστήµατα κυκλικής εναλλαγής εργασίας
Κάλυψη κενών θέσεων
Οµαδικές συνεδριάσεις
Επιτροπές Προσωπικού
Ανατροφοδότηση σχετικά µε τη µάθηση σε άλλους
συναδέλφους

Παρέχετε κατάλληλους κοινωνικούς και
προσωπικούς χώρους

Φυσική διάταξη που επιτρέπει την επικοινωνία
Χώρος προσωπικού + απόδειξη άτυπης µάθησης
Κοινωνικές περιοχές + αποδεικτικά στοιχεία αλληλεπίδρασης
κατά την άτυπη µάθηση

Ενθαρρύνετε κοινωνικές δοµές και εκδηλώσεις

Η επικοινωνία µεταξύ του προσωπικού ενθαρρύνει
καθηµερινές κοινωνικές και µαθησιακές αλληλεπιδράσεις
Σύλλογοι και ενώσεις στο χώρο εργασίας, ποδοσφαιρική
οµάδα κτλ.

Αξιολογείστε τη σηµασία της άτυπης µάθησης στα
αποτελέσµατα της εταιρίας

Οι µάνατζερ µπορούν να παραθέτουν παραδείγµατα

Αξιολογείστε τη σηµασία της άτυπης µάθησης στην
επίδοση του προσωπικού

Σύνδεση µεταξύ άτυπης µάθησης και διατήρησης
προσωπικού, υποκίνησης κτλ.
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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 τις επιχειρηµατικές µου
δραστηριότητες;
Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα εµποδίσει τις επιχειρηµατικές σας
δραστηριότητες. 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 την επιχείρησή σας να εργαστεί για την επιβράβευση σε
περίπτωση που το θεωρήσετε αναγκαίο µετά την αρχική τους επίσκεψη.
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