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1. Εισαγωγή
Το παρόν έγγραφο αξιοποιεί την έρευνα και τα αποτελέσµατα του έργου
“Informal Learning Opportunities in the Workplace (INFLOW)” που
υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος Leonardo Da Vinci. Το έργο
ανέπτυξε ένα µοντέλο για τον προσδιορισµό και την αναγνώριση της άτυπης
µάθησης στο χώρο εργασίας. Αυτό το µοντέλο εφαρµόστηκε µε επιτυχία
πιλοτικά στη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ισπανία, τη Λετονία, τη Σουηδία και το
Ηνωµένο Βασίλειο.
Το µοντέλο αποτελείται από δύο βασικές ενότητες:
•

Στρατηγική/ές Μάρκετινγκ

•

Ένα πλαίσιο για την αναγνώριση και την αξιολόγηση της άτυπης
µάθησης στο χώρο εργασίας, µαζί µε υποστηρικτικά εργαλεία.

2. Στρατηγικές Μάρκετινγκ
Γιατί χρειάζονται;
Η οµάδα στόχος για την εφαρµογή του µοντέλου είναι κυρίως οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. Αυτές παραδοσιακά είναι δύσκολο να τις προσεγγίσει κανείς,
κυρίως από αυτούς που επιδιώκουν την προώθηση της µάθησης κυρίως στις
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Βασικά Ζητήµατα
•
•
•

•
•

Η µάθηση για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι “κρίσιµος
παράγοντας” ώστε να αξιολογείται.
Η δέσµευση για τη µικροµεσαία επιχείρηση πρέπει να είναι το πρώτο
βήµα στη διαδικασία.
Ο χρόνος είναι το πιο πολύτιµο αγαθό για µια µικροµεσαία επιχείρηση.
Η πιλοτική εφαρµογή και η δέσµευση θα πρέπει να εκτιµηθούν πρώτα
απ’ όλα.
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να δεσµευτούν µέσω έµπιστων
διαµεσολαβητών.
Η δέσµευση των διαµεσολαβητών θα µεγιστοποιήσει το αποτέλεσµα
και θα προετοιµάσει µια σταθερή σχέση µετά το πέρας του έργου.
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Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας για την ανάπτυξη του µοντέλου.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει µερικούς Κρίσιµους Παράγοντες Επιτυχίας, σε
σχέση µε την ανάπτυξη του µοντέλου
Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας
Η υποστήριξη από τους επιχειρησιακούς
διαµεσολαβητές µπορεί να είναι
σηµαντική, αλλά η φύση της ποικίλλει
ανάµεσα στα κράτη-µέλη.
Τα οφέλη πρέπει να είναι ορατά σε
βραχυ/µεσοπρόθεσµη περίοδο στις
επιχειρήσεις και στους υπαλλήλους τους.
Οι ιστορίες επιτυχίας ή η απόδειξη της
ιδέας είναι ζωτικές για την ενσωµάτωση.
Ένα επίπεδο ευελιξίας απαιτείται κατά
την εφαρµογή του µοντέλου
Πρέπει να µπορεί να ενσωµατώνεται
εύκολα στις υπάρχουσες διαδικασίες σε
οποιαδήποτε επιχείρηση
Η Αρχική ∆έσµευση µε τις µικροµεσαίες
εταιρίες πρέπει να είναι µια θετική
εµπειρία για τους ανώτερους
διευθυντές/ιδιοκτήτες
Το ξεκάθαρο επιχειρησιακό πλεονέκτηµα
χρειάζεται να γίνει αντιληπτό και
κατανοητό από τους ανώτερους
διευθυντές/ιδιοκτήτες
Είναι σηµαντικό να υπάρχει δέσµευση
από όλα τα επίπεδα διοίκησης των
µεγαλύτερων µικροµεσαίων
επιχειρήσεων
Είναι ουσιώδης η ύπαρξη εσωτερικής
αγοράς από τους υπαλλήλους

Πίνακας 1: Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας για την ανάπτυξη των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων
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Αρχική Κινητοποίηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
Ο ρόλος των διαµεσολαβητών µπορεί να είναι καθοριστικός για τη δέσµευση
και την πρόσληψη στις µικροµεσαίες εταιρίες, καθώς έχουν προσωπική
επαφή µε αυτό το κοινό. Είναι χρήσιµο να δηµιουργήσουν εσωτερική αγορά
όσο το δυνατόν συντοµότερα µέσω της προσωπικής επαφής.
Η µεγιστοποίηση των υπαρχόντων δικτύων/επαφών είναι προτιµότερη από τις
ταχυδροµικές λίστες, καθώς είναι πιο προσωπικό, πιο σχετικό, και διευκολύνει
την προσέγγιση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
Αρχικές επαφές
∆ιαµεσολαβητές
Για την προσέγγιση, η χρήση των διαµεσολαβητών είναι µάλλον κρίσιµη:
• Αναζητήστε αρχικά εσωτερική αγορά µέσω προσωπικής τηλεφωνικής
επαφής µε κάποιο σηµαντικό άτοµο σε έναν οργανισµό διαµεσολαβητή,
και κερδίστε την υποστήριξή του στη χρήση
υπαρχόντων δικτύων και διαύλων επικοινωνίας π.χ. ενηµερωτικές
επιστολές µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εκδηλώσεις δικτύων µε
σκοπό την πληροφόρηση και την πρόσληψη.
• Παρακολούθηση µέσω επιστολών ή ηλεκτρονικών µηνυµάτων, για
ένταξη στο υπάρχον δίκτυό τους. Η δηµιουργία ενός κοινού µηνύµατος
µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση ενός οδηγού για το έργο και
αντίστοιχης ορολογίας.
• Προσφερθείτε να παρέχεται οµιλητή για τυχόν εκδήλωση (βλ.
παρακάτω)
• Οδηγός/οι σχεδιασµού εκδηλώσεων µαζί µε προσωπική πρόσκληση
στους εταίρους
Άµεση επαφή µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
•

Αναζητήστε εσωτερική αγορά από τους εργοδότες µε τους οποίους ήδη
εργάζεστε και έχετε µια καθιερωµένη σχέση.

Πιθανά µηνύµατα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
•

Βελτιώστε την κατώτερη ιεραρχική γραµµή σας δίνοντας τη δυνατότητα
στους υπαλλήλους σας να αναπτυχθούν

•

Γεµίστε τις ελλείψεις δεξιοτήτων σας εσωτερικά, µειώνοντας έτσι το
κόστος και το χρόνο πρόσληψης.
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•

Μελλοντικά να αποδεικνύετε τις νέες απαιτήσεις σας σε δεξιότητες,
διαθέτοντας ένα εργατικό δυναµικό, το οποίο µπορεί να ανταποκριθεί
µε ευκολία στις αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος/ της αγοράς

•

Βελτίωσε τις προοπτικές σας όσον αφορά το κλείσιµο συµφωνιών,
διαθέτοντας ένα εργατικό δυναµικό µε πολλαπλές δεξιότητες

•

Μειώστε τον κύκλο εργασιών του προσωπικού αυξάνοντας την εταιρική
συνοχή και την παρακίνηση των υπαλλήλων

•

Βελτιώστε την ατοµική επίδοση του προσωπικού
παραγωγικότητα (συνεπώς την επίδοση της επιχείρησης)

•

Εξασφαλίστε µεγαλύτερη κατανοµή δεξιοτήτων σε όλη την επιχείρηση,
µειώνοντας έτσι την ανάγκη για προσωρινό προσωπικό σε
περιπτώσεις δυσχερειών, εστιάζοντας σε ένα λειτουργικό τοµέα

και

την

Προκειµένου να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία επικεντρωµένα στον τοµέα,
τα οποία να ενδυναµώνουν αυτά τα µηνύµατα, η χρήση Μελετών
Περιπτώσεων είναι ένας σηµαντικός παράγοντας. Μελέτες Περιπτώσεων
µπορείτε να βρείτε σε µια ποικιλία ιστοσελίδων, συµπεριλαµβανοµένων των:
www.eipil.net, www.inflow.eu.com
Πιθανά µηνύµατα στους υπαλλήλους
•

Κερδίστε αναγνώριση για τα προσόντα και τις ικανότητες που
αναπτύσσονται άτυπα στον εργασιακό χώρο

•

Χρησιµοποιήστε αυτή την αναγνώριση στην ετήσια αξιολόγησή σας/ για
εσωτερική προώθηση/ για την εναλλαγή εργασιακών ρόλων µέσα στην
τωρινή σας εταιρία

•

Χρησιµοποιήστε τη διαδικασία διαπίστευσης, προκειµένου να
πιστοποιήσετε τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες , ώστε µε τις επιτεύξεις
σας να παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία να µπορείτε για τα επίσηµα
προσόντα ή για την εισαγωγή σε νέα προγράµµατα µελετών ή νέους
υπαλλήλους
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3.

Πλαίσιο εργασίας

Εισαγωγή
Η άτυπη µάθηση στο χώρο εργασίας έχει οριστεί ως η µάθηση νέων
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων που αποκτώνται µέσω εργασιακών
δραστηριοτήτων ρουτίνας. Καταδεικνύεται από τις µελέτες περιπτώσεων που
συλλέγονται κατά τη διάρκεια της έρευνας που έχει διενεργηθεί.
Η αρχική έρευνα, που διενεργήθηκε ως µέρος της εργασίας Inflow, έχει δείξει
ότι η ενδεχόµενη επίδραση και η αξία που έχει η άτυπη µάθηση για την
επιχείρηση είναι αξιοσηµείωτες. Έχουν προσδιοριστεί τέσσερις κρίσιµοι
παράγοντες στην ανάπτυξη της άτυπης µάθησης. Αυτοί απεικονίζονται στο
παρακάτω διάγραµµα:

Σχήµα 1: Κρίσιµοι Παράγοντες στην ανάπτυξη της άτυπης
µάθησης σε µια µικροµεσαία επιχείρηση

Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στα πολύπλοκα συστήµατα κάθε επιχείρησης.
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Είναι σηµαντικό να προσδιορίσουµε λεπτοµερέστερα τα συστήµατα που
χρειάζεται να εφαρµοστούν και να λειτουργήσουν, προκειµένου η εταιρία να
αυξήσει τα επιχειρησιακά οφέλη της από την άτυπη µάθηση, και οι υπάλληλοί
της να αποκοµίσουν προσωπικά οφέλη.
Ο παρακάτω κύκλος των τεσσάρων σταδίων προτείνεται για την διαβεβαίωση
ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες αναγνωρίζουν τα επιχειρησιακά οφέλη της
προώθησης της άτυπης µόρφωσης µέσα στην εταιρία.

Στρατηγική λήψη
αποφάσεων

Κριτική και αξιολόγηση
των επιχειρηµατικών
ωφελειών

Operational Structures
In place

Εφαρµογή

Σχήµα 2: Τα τέσσερα στάδια που συµπεριλαµβάνονται σε µια εταιρική προσέγγιση
άτυπης µάθησης στο χώρο εργασίας

Μακροοικονοµική Ανάλυση θεµάτων/ κριτηρίων για την υποστήριξη της
άτυπης µάθησης στον εργασιακό χώρο
Για καθένα από τα παραπάνω στάδια έχουν προσδιοριστεί µερικά κριτήρια, τα
οποία επίσης συνδέονται µε τους κρίσιµους παράγοντες που έχουν
επιπτώσεις στην άτυπη µάθηση στον εργασιακό χώρο – που απεικονίζονται
στο σχήµα 1 και στον πίνακα 3 στο πίσω µέρος.
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Κριτήρια των θεµάτων µε υποδείγµατα από µελέτες περιπτώσεων
O παρακάτω πίνακας αποτελεί βάση για ολόκληρο το επιχειρησιακό πλαίσιο
εργασίας, το οποίο έχει αναπτυχθεί µε αντίστοιχες διαδικασίες αποτίµησης και
εργαλεία.

Λειτουργική δοµή

Στρατηγική λήψη αποφάσεων

Θέµα

Βασικά χαρακτηριστικά/κριτήρια
Υποδείγµατα
Υπάρχει δέσµευση της ανώτατης διοίκησης Οι
CEO/ιδιοκτήτες
µπορούν
να
για την υποστήριξη µιας κουλτούρας παραθέσουν παραδείγµατα του πως η
άτυπης µάθησης
άτυπη µάθηση λειτουργεί µέσα στο δικό
τους οργανισµό.
Οι
CEO/ιδιοκτήτες
µεταφέρουν
στο
προσωπικό τις δικές τους εµπειρίες άτυπης
µάθησης
Η εταιρική κουλτούρα δηµιουργεί ένα Η ανώτατη διοίκηση έρχεται τακτικά σε
περιβάλλον που ευνοεί την ανεπισηµότητα επαφή µε το εργατικό δυναµικό.
και τη συνεργασία
Ανοιχτή πολιτική από τη διοίκηση.
Η επαγωγική διαδικασία περιλαµβάνει
µύηση του προσωπικού στην εταιρία και
στους ρόλους τους έτσι ώστε η επικοινωνία
να γίνει πιο εύκολη.
Φιλική ατµόσφαιρα.
Ενθαρρύνονται οι κοινωνικές εκδηλώσεις.
Η
οργανωτική
δοµή
της
εταιρίας Εσωτερικές συνεδριάσεις πραγµατουποστηρίζει ανοιχτά την επικοινωνία ποιούνται σε τακτική βάση προκειµένου να
πολλαπλών τρόπων
εξηγήσουν τους στόχους και τις
προοπτικές της εταιρίας.
Επίπεδη δοµή µάνατζµεντ.
Οι
επιτροπές
προσωπικού
έχουν
αντιπροσώπους από όλα τα τµήµατα του
εργασιακού χώρου και όλα τα επίπεδα
απασχόλησης
Οι εργασιακές διαδικασίες υποστηρίζουν
Τακτικές
οµαδικές
συναντήσεις
δυνατότητες για άτυπη µάθηση
σχεδιασµένες έτσι ώστε να είναι δυνατή η
συµµετοχή όλου του προσωπικού
Η ανατροφοδότηση (εσωτερικοί και
εξωτερικοί πελάτες/µάθηση) ενθαρρύνεται
Οι εργασιακές διαδικασίες υποστηρίζουν Κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις
σε
δυνατότητες για άτυπη µάθηση
καθηµερινή βάση
Η επικοινωνία ενθαρρύνεται
Η φυσική δοµή επιτρέπει την επικοινωνία
µεταξύ των υπαλλήλων.
H άτυπη µάθηση είναι µέρος της Η απόδειξη του υποψήφιου για άτυπη
διαδικασίας πρόσληψης της εταιρίας
µάθηση
σε
προηγούµενες
θέσεις
θεωρείται/αξιολογείται τόσο σηµαντική όσο
και τα κριτήρια της τυποποιηµένης
µάθησης.
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Εφαρµογή

Κοινότητες για πρακτική δηµιουργούνται Οι κύκλοι της άτυπης µάθησης µπορούν να
και ενθαρρύνονται
αναγνωριστούν σαν λειτουργία µέσα στην
επιχείρηση.
Η επιχείρηση ενθαρρύνει/πληροφορεί τους
εργάτες να συµµετέχουν στα παραπάνω
Η
ανατροφοδότηση
στη
µάθηση/
εκπαίδευση φαίνεται να συνεισφέρει στη
συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών
πρακτικών και της κατώτερης ιεραρχικής
γραµµής.
Όλοι οι εργαζόµενοι/µάνατζερ µπορούν να Οι εργασιακοί κύκλοι ενθαρρύνονται
συµµετέχουν σε περιπτώσεις άτυπης ενεργά και δεν υπάρχουν περιορισµοί σε
µάθησης και να δέχονται κατάλληλη συγκεκριµένα επίπεδα προσωπικού.
υποστήριξη
Οι µάνατζερ µαθαίνουν από τους εργάτες
(π.χ. οι πραγµατικές συνθήκες εργασιών
σε αντίθεση µε θεωρητικές εργασίες)
Άτυπες ∆οµές Μάθησης
Λιγότερο έµπειροι τοποθετούνται µαζί µε
πραγµατοποιούνται και αξιοποιούνται
πιο έµπειρους
Επισηµοποιηµένη κυκλική εναλλαγή των
εργασιών
Οι ανοδικές εκτιµήσεις διευκολύνουν την
άτυπη µάθηση από τους µάνατζερ
Επισκίαση της δουλειάς
Όλοι οι εργαζόµενοι/µάνατζερ δέχονται
Συµβουλευτική
κατάλληλη υποστήριξη κατά τη διάρκεια
Συναδελφική υποστήριξη µέσω τακτικών
της άτυπης µάθησης
οµαδικών συναντήσεων
Αντιπρόσωποι Εµπορικών Ενώσεων
Μύηση στη ‘’γλώσσα της εταιρείας”
Οι δοµές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν Οι υπάλληλοι που αναλαµβάνουν ρόλους
τις συνεισφορές των υπαλλήλων στην µέντορα αµείβονται π.χ. µε αυξήσεις
υποστήριξη άλλων υπαλλήλων κατά τη πληρωµών, ορισµένο status.
διάρκεια της άτυπης µάθησης
Εξωτερική Πιστοποίηση

Κριτική και
Αξιολόγηση

Οι δοµές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα
προσόντα/γνώσεις που αποκτούνται από
τους υπαλλήλους στη διάρκεια της άτυπης
µάθησης

Οι υπάλληλοι αναλαµβάνουν πιο πολύπλοκες και πιο ενδιαφέρουσες εργασίες.
Τα πιστοποιητικά προτείνονται ως µέρος
του µοντέλου Inflow
Επιβράβευση της εταιρίας για την άτυπη
µάθηση (για το µέντορα αλλά και για το
µαθητευόµενο)
∆υνατότητα να συµβαδίζουµε µε τα εθνικά
πλαίσια εργασίας όπως VAE ή bilan de
competences (Fr)
Η ανατροφοδότηση στην άτυπη µάθηση Η άτυπη µάθηση επίσηµα αναδείχτηκε
δεδοµένου ότι συµβάλλει στην όλη µέρος της αξιολόγησης του προσωπικού
επιχειρησιακή επίδοση είναι σηµαντικό
µέρος των ετήσιων εκθέσεων επίδοσης
προσωπικού
Οι ανώτεροι µάνατζερ έχουν συναίσθηση Οι ανώτεροι µάνατζερ εκθέτουν περιλήψεις
της συµβολής της άτυπης µάθησης στην ετησίων αξιολογήσεων
επίδοση της εταιρίας
Πίνακας 2: Κριτήρια για επιτυχηµένη άτυπη µάθηση σε εταιρίες/επιχειρήσεις
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Είναι οπότε ξεκάθαρο ότι ο ρόλος των µάνατζερ είναι κρίσιµος για την
επιτυχία της άτυπης µάθησης στον εργασιακό χώρο, και επιπρόσθετη
ανάπτυξη του πλαισίου εργασίας προτείνεται για να συµπεριλάβει τις
διοικητικές ικανότητες , που απαιτούνται προκειµένου να υποστηριχτεί η
άτυπη µάθηση στο χώρο εργασίας.
Ανάλυση σε µικρο-οικονοµικό επίπεδο
Η παραπάνω ενότητα ουσιαστικά επικεντρώνεται στην ίδια την επιχείρηση και
ενώ αυτό είναι απαραίτητο υπάρχουν επίσης και άλλες πτυχές που
αναπτύσσονται µέσα στο πλαίσιο εργασίας.
Μία από αυτές είναι το µικροοικονοµικό επίπεδο – το επίπεδο του υπαλλήλου,
ως ατοµική οντότητα. Το πλαίσιο εργασίας επίσης χρειάζεται να λάβει υπόψη
αυτή την περιοχή και να χαρτογραφήσει τυχόν αναγκαίους δείκτες, σχετικούς
µε αυτό το επίπεδο, οι οποίοι δεν έχουν συµπεριληφθεί πιο πάνω.
Παράγοντες που επηρεάζουν τα άτοµα µέσα στο εργασιακό περιβάλλον.
Το σχήµα 3 δείχνει µερικούς από τους ενδεχόµενους παράγοντες που
επηρεάζουν την άτυπη µάθηση των υπαλλήλων.
Πρόσβαση σε ΤΠΕ

Στυλ µάθησης
Θέση

Συνάδελφοι στο
εργασιακό
περιβάλλον

Υποκίνηση

Αρχική
εκπαίδευση

Ηλικία

1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
∆ραστηριότη
τες της
κοινότητας

Παρεχόµενη
υποστήριξη

Εταιρική
κουλτούρα

∆υνατότητα να
συµβουλεύετε
άλλους
υπαλλήλους

Πρόσβαση σε
υπαινισσόµενη
γνώση χωρίς
βοήθεια
∆ιαδικασία
αξιολόγησης
(αξιολογήσεις
κτλ.)

Σχήµα 3: Παράγοντες που επηρεάζουν την άτυπη µάθηση του υπαλλήλου
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Πολλά από αυτά τα ζητήµατα έχουν αντιµετωπιστεί παραπάνω, αλλά η
ανάπτυξη της πιστοποίησης για τους υπαλλήλους ενισχύει σαφώς την
υποκίνηση, δίνοντας απτές αµοιβές για προσωπικά κατορθώµατα συχνά µη
αναγνωρισµένα. Η ποιότητα της υποστήριξης που παρέχεται στους
υπαλλήλους είναι επίσης ένας παράγοντας-κλειδί. Η αναγνώριση από τους
εργοδότες αυτού του αναγκαίου ρόλου στην βελτίωση της κατώτερης
ιεραρχικής γραµµής ταυτόχρονα µε στην αύξηση της ικανοποίησης των
υπαλλήλων από την εργασία τους είναι καθοριστικής σηµασίας.
Η επόµενη φάση στην ανάπτυξη αυτού του πλαισίου είναι ο προβληµατισµός
σχετικά µε κάθε εξειδικευµένο επιπρόσθετο δείκτη που απαιτείται για τους
βασικούς ρόλους, όπως
•

Υπάλληλοι, περιλαµβανοµένων µάνατζερ και εποπτών, που να
υποστηρίζουν άλλους υπαλλήλους

Υποστηρικτές εργαζοµένων / Μέντορες άτυπης µάθησης
Οι υπάλληλοι επηρεάζουν θετικά την άτυπη µάθηση άλλων, πρέπει να
αναγνωριστούν ως µέρος αυτού του µοντέλου. Η χρήση του όρου “µέντορας”
έχει πολλές ερµηνείες, αλλά σε αυτό το µοντέλο θα αναφέρεται σε κάθε
υπάλληλο, ο οποίος υποστηρίζει τους άλλους να βελτιώνουν την επίδοσή
τους στη δουλειά και να συνεισφέρουν στις καλυτέρευση των επιδόσεων της
επιχείρησης.
Γενικά κριτήρια/δραστηριότητες των υποστηρικτών
των υπαλλήλων ή των µεντόρων
Πηγές πληροφοριών/συµβουλών (προσωπικές) που
δίδονται ανεπισήµως προκειµένου να βοηθηθούν οι
άλλοι υπάλληλοι να εκτελέσουν τους εργασιακούς τους
ρόλους πιο αποτελεσµατικά
Ανεπίσηµη µύηση στην κατανόηση του πολιτιστικού/
εργασιακού περιβάλλοντος της εταιρίας
Αύξηση της αυτοπεποίθησης των άλλων υπαλλήλων
στην εκτέλεση του εργασιακού τους ρόλου
Άτυπη εποικοδοµητική ανατροφοδότηση
Ρόλος ως πάροχος εργασίας
επισκίασης της
προοπτικής των άλλων
∆ιάθεση και ικανότητα να ακούς
Μεταφορά εµπειριών σε µορφή µαθηµάτων
Όχι επικριτική προσέγγιση

Υποδείγµατα από µελέτες περιπτώσεων
Μεταβίβαση γνώσης, προσόντων: Αν υπάρχει κάποιο
πρόβληµα, ένας υπάλληλος το λύνει εξηγώντας στους
άλλους πώς να το λύσουν (Fr)
Παρουσίαση της εταιρίας σε έναν νέο υπάλληλο: η
ιστορία της, οι δραστηριότητές της, το προσωπικό, οι
πελάτες και οι προµηθευτές της…(Fr)
Μη λεκτική συµπεριφορά, όπως π.χ. χαµόγελο…(Fr)
Τέλος των οµαδικών συναντήσεων µε βάρδιες
Νέοι υπάλληλοι/ ή αν είναι σε νέο εργασιακό ρόλο
συνεργάζονται µε πιο έµπειρους συναδέλφους (Ripon
Ξενοδοχείο Σπα UK)
∆ιακόψτε τη δουλειά σας, προκειµένου να βοηθήσετε
κάποιον ή να απαντήσετε σε µια ερώτηση, ένα αίτηµα(Fr)
Ο µέντορας έχει την ίδια συµπεριφορά µε όλους τους
υπαλλήλους(Fr)
Γνώση µεθόδων µάθησης
Επίπεδο κατανόησης του βοηθούµενου υπαλλήλου στο
τέλος της εξήγησης (Fr).

Ικανότητα να εξηγείτε διαδικασίες και µεθόδους
Ταξινόµηση αποτελεσµάτων της άτυπης µάθησης
Παροχή ευκαιριών προκειµένου να καταβάλλουν
προσπάθειες οι υπάλληλοι
Υποστήριξη άλλων υπαλλήλων όταν αναλαµβάνουν
απαιτητικά καθήκοντα

Πίνακας 3: ∆ραστηριότητες που αναλαµβάνονται από µέντορες, για να υποστηριχτεί
η άτυπη µάθηση στο περιβάλλον εργασίας
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Ως µέρος της ατοµικής πιστοποίησης, επισηµαίνονται τα προσόντα και οι
ικανότητες που σχετίζονται µε αυτές της δραστηριότητες (σε διάφορα
επίπεδα) µαζί µε τα υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται,
προκειµένου να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση και η διασφάλιση ποιότητας.

4.
Αναγνώριση επιτευγµάτων άτυπης µάθησης σε ατοµικό
επίπεδο στο χώρο εργασίας
Εισαγωγή
Στο αρχικό σχέδιο, λάβαµε υπόψη το τι ακριβώς θα πρέπει θα αξιολογηθεί και
να διαπιστευτεί. Οι τρεις επιλογές που λαµβάνονται υπόψη φαίνονται στο
παρακάτω Σχήµα 4
Τα άτοµα/υπάλληλοι µαθαίνουν άτυπα στο χώρο εργασίας

Απόκτηση νέων προσόντων/γνώσεων άτυπα και κτήση νέων ικανοτήτων

3 ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ή ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

∆ιαδικασίες άτυπης µάθησης

Γενικής φύσεως δεξιότητες που Εξειδικευµένη εργασία
χαρτογραφούνται έναντι των
µε τη χρήση NQF
EQF / NQFs

Σχήµα 4: Ενδεχόµενα µονοπάτια διαπίστευσης για την αναγνώριση των δεξιοτήτων
και των ικανοτήτων που αποκτώνται από τα άτοµα µέσω ευκαιριών άτυπης µάθησης
στο χώρο εργασίας
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Ύστερα από πολλή συζήτηση, συµφωνήθηκε ότι το πλαίσιο εργασίας θα
επικεντρωνόταν σε διαδικασίες άτυπης µάθησης και στις δεξιότητες οι
οποίες απαιτούνται. Γενικής φύσεως και εξειδικευµένες εργασιακά δεξιότητες
που αποκτήθηκαν θα αποτελέσουν απόδειξη των διαδικασιών, και µπορεί να
χρησιµοποιηθούν σε άλλες διαδικασίες διαπίστευσης.

5. Το πλαίσιο εργασίας και η εφαρµογή του
Εταιρικό Επίπεδο
Η αναγνώριση της σηµασίας της άτυπης µάθησης στην επιχείρηση από τον
εργοδότη και τη διοίκηση είναι σηµαντική.
Γι’ αυτό, αναπτύχθηκε ένα σύστηµα Εταιρικής Επιβράβευσης EIPIL
(Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης), το
οποίο έχει ένα σύνολο από λειτουργίες:






Αύξηση της συναίσθησης µέσα σε µια εταιρία/οργανισµό της άτυπης
µάθησης και της σηµασίας της για την επιχείρηση
Αύξηση της αυτοεκτίµησης και της υποκίνησης, καθώς οι υπάλληλοι
βλέπουν την συνεισφορά τους στην εταιρία
Υποστήριξη µιας εταιρίας στην ανάπτυξη της στρατηγικής της,
λειτουργικές διαδικασίες µεγιστοποίησης της επίδρασης της άτυπης
µάθησης στην επίδοση της επιχείρησης
Αναγνώριση µιας επιχείρησης η οποία υποστηρίζει την άτυπη µάθηση
αµφότερων των οφελών της και των οφελών των υπαλλήλων και των
πελατών της

Ο Οδηγός των Εργοδοτών (Παράρτηµα 1), εξηγεί τις διαδικασίες στους
εργοδότες και τους δίνει την ευκαιρία να ετοιµαστούν για την επίσκεψη(εις) του
εκτιµητή.
Προκειµένου να σιγουρέψουµε την ∆ιασφάλιση Ποιότητας σχετικά µε τις
διαδικασίες αναγνώρισης και αξιολόγησης, ένας Οδηγός Αξιολόγησης
(Παράρτηµα 2) είναι επίσης διαθέσιµος και χρησιµοποιείται από όλα τα
συµµετέχοντα Κράτη-Μέλη της µελέτης. Οι εκτιµητές επισκέπτονται την
επιχείρηση και παίρνουν συνέντευξη όχι µόνο από τη διοίκηση αλλά επίσης
από υπαλλήλους διαφορετικών επιπέδων µέσα στην εταιρία. Επιπλέον,
κάνουν επιτήρηση στο εργασιακό περιβάλλον. Τα φύλλα αποδεικτικών
στοιχείων του εκτιµητή έπειτα συµπληρώνονται και µοιράζονται από τον
εργοδότη, όπως επίσης ένα φύλλο αξιολόγησης του τελευταίου. Βάσει του
αποτελέσµατος, η Εταιρική Επιβράβευση EIPIL γίνεται, ή προσφέρει
υποστήριξη στην εταιρία προκειµένου να αναπτυχθεί η άτυπη µάθησή της και
να καθοριστεί ηµεροµηνία επανεκτίµησης. Υπάρχει µια σειρά φορµών
ανατροφοδότησης στον οδηγό.
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Αφού πραγµατοποιηθεί η επιβράβευση, ύστερα το δίκτυο EIPIL κάνει
δειγµατοληψία των στοιχείων από όλους τους εκτιµητές/οµάδες εκτιµητών για
να επιβεβαιώσει ότι όλα τα κριτήρια πληρούνται και έχουν ακολουθηθεί
πιστώς(Αυτό εφαρµόζεται επίσης στις διαδικασίες ατοµικής επιβράβευσης
που περιγράφονται αργότερα σε αυτό το έγγραφο)
Αναγνώριση Μάνατζµεντ
Υπήρχε ένα ξεκάθαρο κενό, το οποίο αναγνωρίστηκε στο αρχικό πλαίσιο
εργασίας στο έργο INFLOW. Για να επιτύχει µια εταιρία την αναγνώριση και
την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων της Εταιρικής Επιβράβευσης, οι
µάνατζερ θα πρέπει να έχουν συγκεκριµένες δεξιότητες. Γι’ αυτό, αυτές τώρα
αναγνωρίζονται (Παράρτηµα 3) και θα αναπτυχθούν στο EIPIL-PAN το οποίο
επίσης χρηµατοδοτείται µέσω του προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Leonardo - Μεταφορά Καινοτοµίας).
Ατοµική Επιράβευση
Όπως επισηµαίνεται στην ενότητα 4, επικεντρώνεται στις δεξιότητες που
απαιτούνται, για να πραγµατοποιηθεί η άτυπη µάθηση στον εργασιακό χώρο.
Κάθε κριτήριο έχει ένα σύνολο τρόπων προσέγγισης που επισηµαίνονται, µε
τους οποίους θα µπορούσε να επιτευχθεί, όπως φαίνεται από τον Οδηγό του
Εργοδότη (Παράρτηµα 4)
Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία,
προκειµένου να αιτιολογούν τι επιτυγχάνει το κάθε κριτήριο, χρησιµοποιώντας
κινητά τηλέφωνα, κάµερες και συσκευές εγγραφής ήχου. Αυτά τα στοιχεία
φυλάσσονται σε ηλεκτρονικά log ή ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια και
τακτοποιούνται από συναδέλφους, επιτηρητές, διευθυντές.
Ο οδηγός του εκτιµητή έχει υποστεί πολλές αλλαγές και πρόκειται να
αναφερθεί πάλι στο Παράρτηµα 5. Αρχικά υπήρχαν δύο τµήµατα, ένα για την
Επιβράβευση του Ασκούµενου και ένα για την Επιβράβευση του
Προχωρηµένου Ασκούµενου. Παρ’ όλα αυτά, στη διάρκεια των πιλοτικών
µαθηµάτων του INFLOW, η τεκµηρίωση των επιβραβεύσεων συγχωνεύτηκε
σε ένα τµήµα. Η διαδικασία αξιολόγησης επικεντρώθηκε σε στοιχεία που
παρέχονται από τον υπάλληλο και σε συζήτηση µε αυτόν και βασιζόµενη σε
αυτές τις δραστηριότητες, πάρθηκε µια απόφαση σχετικά µε το επίπεδο της
επιβράβευσης που επετεύχθη και καταβλήθηκε προσπάθεια για αυτό.
Οι διαδικασίες ∆ιασφάλισης Ποιότητας ακολούθησαν µια διαδικασία
εσωτερικής πιστοποίησης του εταίρου, την οποία ακολούθησε µια εξωτερική
διαδικασία πιστοποίησης EIPIL, αξιοποιώντας τη χρησιµότητα της
µεθοδολογίας της δειγµατοληψίας, όπως και στην Εταιρική Επιβράβευση.
Ορισµένα άτοµα είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν µια UK ASET (τώρα
EDI) Επιβράβευση.
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6. Παρελθοντική Επιτυχία - Μελλοντικές ευκαιρίες
Αυτό το µοντέλο, µαζί µε τα υποστηρικτικά όργανα, το έχουν πιλοτάρει σε 6
Κράτη Μέλη και σε 75 µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε µεγέθη που ποικίλλουν
από 6 σε 223. Τα υποστηρικτικά όργανα περιλαµβάνουν τους οδηγούς για
τους εργοδότες, τους υπαλλήλους και τους εκτιµητές και µια ποικιλία
ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων (µερικά βασίζονται στο διαδίκτυο, άλλα είναι
ανεξάρτητα), τις εγγραφές ηλεκτρονικού εκτιµητή και τη χρήση των
Ευρωπαϊκών βιογραφικών σηµειωµάτων σε όλες τις γλώσσες των εταίρων,
που είναι η Αγγλική, η Ισπανική, η Γερµανική, η Γαλλική, η Λετονική και η
Σουηδική.
Η µεταβιβασιµότητα του µοντέλου επετεύχθει µε πολιτισµικές τροποποιήσεις
και ορισµένα άλλα ζητήµατα, όσον αφορά την εθνική διαπίστευση.
Η επιτυχία είχε ως αποτέλεσµα τον ενθουσιασµό για τη συνέχιση της
επωνυµίας EIPIL - Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης
Μάθησης - που αναλύεται στο σχέδιο µε τους όρους της εταιρικής
επιβράβευσης.
Η επίδραση της πραγµατικής συµµετοχής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
στη συνεδρίαση περιλαµβάνει πολλές σκοπιές-η προώθηση της αναγνώρισης
της άτυπης µάθησης στην εταιρία τους, πώς µπορούν να τη διευκολύνουν και
να την ανταµείψουν. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι το προσωπικό βελτιώνει
τις δεξιότητές του και είναι πιο αποτελεσµατικό στην εργασία του όταν
υπάρχει συνεργασία και αντιδρώντας θετικά στην ανατροφοδότηση από τους
πελάτες και τους προµηθευτές.
Η χρήση αυτού του µοντέλου και του πλαισίου εργασίας προσφέρει στις
επιχειρήσεις:
•
•
•

•

•

Αναγνώριση της άτυπης µάθησης µέσα στην εταιρία.
Αξιολόγηση της επίδρασής της στην επίδοση της εταιρίας & πως αυτή
µπορεί να βελτιωθεί.
Υποστηρίξτε το εταιρικό προσωπικό στην εσωτερική διοίκηση
διαδικασιών στρατηγικής και λειτουργίας, που σχετίζονται µε την
αναγνώριση, αξιολόγηση και διαπίστευση της άτυπης µάθησης µέσα
στο χώρο εργασίας.
Εταιρική Επιβράβευση – διακριτικό σήµα των επιτεύξεων ολόκληρης
της εταιρίας – ενισχύει το ηθικό – κατάλληλο για δηµοσίευση και
πρόσληψη.
Ατοµική Επιβράβευση που επιτυγχάνεται µέσω της επιτήρησης από το
προσωπικό άλλης εταιρίας. Αυτές οι επιβραβεύσεις µπορούν να
δράσουν ως:
o υποκινητές για το προσωπικό
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ενίσχυση και εισαγωγή για επιπρόσθετη µάθηση και ανάπτυξη
µέσα στην εταιρία
o πιθανοί προ-επιλαχόντες για περαιτέρω προώθηση/ ανάπτυξη
ρόλων µέσα στην εταιρία
Παροχή εξωτερικών βοηθών προκειµένου να υποστηριχθεί η επίτευξη
ατοµικών επιβραβεύσεων από το εταιρικό προσωπικό – είτε µε την
υποστήριξη του εσωτερικού προσωπικού είτε µε την εφαρµογή
συνεταιρικών ρόλων.
Υποστήριξη της χρήσης της τεχνολογίας για άτυπη µάθηση και των
διοικητικών γνώσεων µέσα στην εταιρία, µέσω της ανάπτυξης
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
o

•

•

Η κοινότητα του EIPIL έχει τώρα επεκταθεί και προτίθεται να λειτουργήσει σε
περισσότερα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας, της Πολωνίας
και της Ρουµανίας.
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