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Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση
της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)
Εταιρική Επιβράβευση
Τι είναι το ΕIPIL;
Το ΕIPIL είναι µια κοινοπραξία από Ευρωπαϊκούς οργανισµούς που
συµµετέχουν στο έργο Προώθηση της Άτυπης Μάθησης στο Χώρο Εργασίας
(ΕIPIL-PAN) στα πλαίσια του προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης - Leonardo
da Vinci.
Τα ιδρυτικά µέλη της κοινοπραξίας προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερµανία,
τη Λεττονία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Τα νέα µέλη
είναι από την Ελλάδα, την Πολωνία και τη Ρουµανία. Όλοι οι εταίροι
δεσµεύονται για την 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.
Γιατί οι εταιρίες θα πρέπει να ενδιαφερθούν;
Η άτυπη µάθηση έχει µια καίρια επίδραση στην ικανότητα των ατόµων να
εργάζονται αποτελεσµατικά. Γι’ αυτό και είναι τροµερής 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. Ορισµένα θετικά οφέλη δίνονται
περιληπτικά παρακάτω:


Η κάλυψη των κενών σε δεξιότητες εσωτερικά µπορεί να µειώσει τα
κόστη πρόσληψης και χρόνου



Μελλοντική απόδειξη των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες διαθέτοντας
εργατικό δυναµικό το οποίο µπορεί να ανταποκριθεί εύκολα στις
αλλαγές που συµβαίνουν στο επιχειρησιακό περιβάλλον/ στην αγορά.



Βελτίωση των προοπτικών µε την απόκτηση συµβάσεων λόγω της
διάθεσης ενός πολυτάλαντου εργατικού δυναµικού
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Μείωση του κύκλου εργασιών του προσωπικού µε την αύξηση της
εταιρικής συνοχής και της υποκίνησης των υπαλλήλων µέσω της
επιβράβευσης των επιτεύξεων άτυπης µάθησης



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



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

και

της

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

Να δεσµευτεί για την υποστήριξη της άτυπης µάθησης

2.

Να εδραιώσει ένα περιβάλλον το οποίο θα ευνοεί την
ανεπισηµότητα 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 που οι αξιολογητές θα
αναζητούν στο χώρο εργασίας.
1. 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:

•
•
•

Προσδιορίζει πώς η άτυπη µάθηση εφαρµόζεται
στρατηγικά στην επιχείρηση
Αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές για την
εφαρµογή της άτυπης µάθησης
Επικοινωνεί στους υπαλλήλους τις
διαδικασίες/δυνατότητες για άτυπη µάθηση
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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

•
•
•

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 στη 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;
Κάθε επιχείρηση σαφώς είναι διαφορετική αλλά στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν µερικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες που θα
µπορούσαν να παρέχουν τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία.
∆είκτης
Προσδιορίστε πώς η άτυπη µάθηση εφαρµόζεται
στρατηγικά στην επιχείρηση

Αποδεικτικά στοιχεία
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 εργασίας,
Εγκύκλιος προσωπικού,
Αναφορές µάθησης ενώσεων
∆ιαφηµίσεις Εργασίας
∆εδοµένα εργασίας(γραπτά + επιβεβαίωση
υπαλλήλων)
Σχέδια σε εφαρµογή, κριτικές σε κατάλληλη στιγµή
µε νέους αρχάριους, λειτουργίες συµβουλευτικής

Εκτιµήστε την άτυπη µάθηση ως µέρος της
διαδικασίας πρόσληψης
Εφαρµόστε/διατηρείστε σχετική/ές διαδικασίες
επαγωγής
Εκτιµήστε την άτυπη µάθηση ως µέρος της
διαδικασίας ανάπτυξης του προσωπικού

Αναγνωρίστε την άτυπη µάθηση στη διαδικασία
διαπίστευσης
Επιδείξτε
διαύλους
επικοινωνίας
υποστηρίζουν την άτυπη µάθηση

που

∆ίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να κάνει
άλλες εργασίες
∆ίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να κάνει πιο
πολύπλοκη δουλειά
Αναγνώριση της ανάπτυξης άλλων δεξιοτήτων
Ερώτηση στη διαδικασία διαπίστευσης
Καταγραφή κυκλικής εναλλαγής εργασίας
Καταγραφή άλλων συνεισφορών στη διάρκεια των
κριτικών
Συγκεκριµένο χώρο στους πίνακες ανακοινώσεων
Καθεστωτική πρόταση
Ανατροφοδότηση π.χ. κύκλων ποιότητας
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Πώς φαίνεται αυτό στην επιχείρησή σας;

∆είκτης

Επιλέξτε περιπτώσεις 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 της εταιρίας
Αξιολογείστε τη σηµασία της άτυπης µάθησης
στην επίδοση του προσωπικού

Αποδεικτικά στοιχεία
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
Λιγότερο έµπειροι τοποθετούνται µε πιο έµπειρους
Συµβουλευτική
Συστήµατα κυκλικής εναλλαγής εργασίας
Κάλυψη καταλόγων ονοµάτων
Οµαδικές συνεδριάσεις
Επιτροπές Προσωπικού
Ανατροφοδότηση σχετικά µε τη µάθηση σε άλλους
συναδέλφους
Φυσική διάταξη που επιτρέπει την επικοινωνία
Χώρος προσωπικού + απόδειξη άτυπης µάθησης
Κοινωνικές περιοχές + αποδεικτικά στοιχεία
αλληλεπίδρασης κατά την άτυπη µάθηση
Η επικοινωνία µεταξύ του προσωπικού
ενθαρρύνει καθηµερινές κοινωνικές και
µαθησιακές αλληλεπιδράσεις
Σύλλογοι και ενώσεις στο χώρο εργασίας,
ποδοσφαιρική οµάδα κτλ.
Οι µάνατζερ µπορούν να παραθέτουν
παραδείγµατα
Σύνδεσµος µεταξύ άτυπης µάθησης και
διατήρησης προσωπικού, υποκίνησης κτλ.
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Πώς φαίνεται αυτό στην επιχείρησή σας;

Ποιος θα εξασφαλίσει την ποιότητα της επιβράβευσης;
Μια κορυφαία Ευρωπαϊκή αρχή διασφάλισης της ποιότητας της επιβράβευσης
θα επιβλέπει αυτό τον τοµέα της επιβράβευσης σε όλα τα κράτη µέλη.
Σε κάθε κράτος µέλος, τα γνήσια µέλη του EIPIL αρχικά θα επιβεβαιώσουν
την ποιότητα των διαδικασιών αξιολόγησης της επιβράβευσης
Η διαδικασία αξιολόγησης θα εµποδίσει τις επιχειρηµατικές µου
δραστηριότητες;
Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα εµπόδιζε 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 προ-εκτιµητική επίσκεψη. Τα µέλη του EIPIL θα
βοηθήσουν την επιχείρησή σας να εργαστεί για την επιβράβευση σε
περίπτωση που το θεωρήσετε αναγκαίο µετά την αρχική τους επίσκεψη.

EIPIL-PAN
European Initiative for the Promotion of Informal Learning
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Εταιρική Επιβράβευση - Οδηγός Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Μεθοδολογία Πιστοποίησης της Άτυπης Μάθησης
για Εργοδότες
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

Εισαγωγή

2.

Εταιρική Επιβράβευση

3.

Στοιχεία Αξιολόγησης

4.

Αξιολόγηση Εργοδότη

5.

Έκθεση Αξιολογητή

6.

Συστάσεις/Προτάσεις

7.

Που αποδίδεις καλά

8.

Σύνοψη
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό είναι ένα σήµα ποιότητας που πιστοποιεί ότι µια επιχείρηση/οργανισµός
έχει θέσει σε εφαρµογή διαδικασίες για την επιτυχή καθιέρωση µιας
κουλτούρας άτυπης µάθησης.
Τα οφέλη µιας προσέγγισης πιστοποίησης είναι:


Εθνική Αναγνώριση



Παροχή αυστηρής, αντικειµενικής διασφάλισης της υποστήριξης της
άτυπης µάθησης



Μέτρηση των προτύπων ποιότητας της Αρχής Επιβράβευσης



Σχέδιο δράσης για συνεχή βελτίωση



Ανάπτυξη µιας κοινοτικής οπτικής των βέλτιστων πρακτικών



Καθοδήγηση των εργοδοτών στις βέλτιστες πρακτικές
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
Κριτήρια
1.

Οι εργοδότες να δεσµευτούν για την υποστήριξη της άτυπης µάθησης

2.

Να εδραιωθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα ευνοεί την ανεπισηµότητα και
τη συνεργασία

3.

Οι εργασιακές διαδικασίες να υποστηρίζουν την άτυπη µάθηση

4.

Χρησιµοποιούνται εκτιµήσεις για την αξιολόγηση της συµβολής της
άτυπης µάθησης στην επίδοση της επιχείρησης

2. 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

•
•
•

Προσδιορίσει πώς η άτυπη µάθηση εφαρµόζεται
στρατηγικά στην επιχείρηση
Αναπτύξει κατάλληλες στρατηγικές για την εφαρµογή
της άτυπης µάθησης
Επικοινωνεί στους υπαλλήλους τις
διαδικασίες/δυνατότητες για 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 στη 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;
Κάθε επιχείρηση σαφώς είναι διαφορετική αλλά στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν µερικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες που θα
µπορούσαν να παρέχουν τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία.
∆είκτης
Προσδιορίστε πώς η άτυπη µάθηση εφαρµόζεται
στρατηγικά στην επιχείρηση

Αποδεικτικά στοιχεία
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/δυνατότητες για άτυπη µάθηση

Προκηρύξεις,
Καταχώρηση σε περιγραφή εργασίας που να
σχετίζεται µε τον Μέντορα και/ή την Κυκλική
εναλλαγή εργασίας,
Εγκύκλιος προσωπικού,
Αναφορές µάθησης ενώσεων
∆ιαφηµίσεις Εργασίας
∆εδοµένα εργασίας(γραπτά + επιβεβαίωση
υπαλλήλων)
Σχέδια σε εφαρµογή, κριτικές σε κατάλληλη στιγµή
µε νέους αρχάριους, λειτουργίες συµβουλευτικής

Εκτιµήστε την άτυπη µάθηση ως µέρος της
διαδικασίας πρόσληψης
Εφαρµόστε/διατηρείστε σχετική/ές διαδικασίες
επαγωγής
Εκτιµήστε την άτυπη µάθηση ως µέρος της
διαδικασίας ανάπτυξης του προσωπικού

Αναγνωρίστε την άτυπη µάθηση στη διαδικασία
διαπίστευσης
Επιδείξτε
διαύλους
επικοινωνίας
υποστηρίζουν την άτυπη µάθηση

που

∆ίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να κάνει
άλλες εργασίες
∆ίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να κάνει πιο
πολύπλοκη δουλειά
Αναγνώριση της ανάπτυξης άλλων δεξιοτήτων
Ερώτηση στη διαδικασία διαπίστευσης
Καταγραφή κυκλικής εναλλαγής εργασίας
Καταγραφή άλλων συνεισφορών στη διάρκεια των
κριτικών
Συγκεκριµένο χώρο στους πίνακες ανακοινώσεων
Καθεστωτική πρόταση
Ανατροφοδότηση π.χ. κύκλων ποιότητας
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Πώς φαίνεται αυτό στην επιχείρησή σας;

∆είκτης

Επιλέξτε περιπτώσεις 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 της εταιρίας
Αξιολογείστε τη σηµασία της άτυπης µάθησης
στην επίδοση του προσωπικού

Αποδεικτικά στοιχεία
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
Λιγότερο έµπειροι τοποθετούνται µε πιο έµπειρους
Συµβουλευτική
Συστήµατα κυκλικής εναλλαγής εργασίας
Κάλυψη καταλόγων ονοµάτων
Οµαδικές συνεδριάσεις
Επιτροπές Προσωπικού
Ανατροφοδότηση σχετικά µε τη µάθηση σε άλλους
συναδέλφους
Φυσική διάταξη που επιτρέπει την επικοινωνία
Χώρος προσωπικού + απόδειξη άτυπης µάθησης
Κοινωνικές περιοχές + αποδεικτικά στοιχεία
αλληλεπίδρασης κατά την άτυπη µάθηση
Η επικοινωνία µεταξύ του προσωπικού
ενθαρρύνει καθηµερινές κοινωνικές και
µαθησιακές αλληλεπιδράσεις
Σύλλογοι και ενώσεις στο χώρο εργασίας,
ποδοσφαιρική οµάδα κτλ.
Οι µάνατζερ µπορούν να παραθέτουν
παραδείγµατα
Σύνδεσµος µεταξύ άτυπης µάθησης και
διατήρησης προσωπικού, υποκίνησης κτλ.
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Πώς φαίνεται αυτό στην επιχείρησή σας;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία για την υποστήριξη του Εργοδότη για την
Άτυπη Μάθηση στην Εργασία και την επιβράβευση
ΕIPIL
Επωνυµία Οργανισµού……………………………………………………………………
Όνοµα συµβούλου …………………………………..
Ηµεροµηνία αξιολόγησης………………………..

Στοιχεία του εργοδότη που αξιολογήθηκε
Όνοµα του Εργοδότη

Κύρια Επιχειρησιακή δραστηριότητα του Εργοδότη

∆οµή της άτυπης µάθησης( )

Λεπτοµέρειες της παρατήρησης της κουλτούρας άτυπης
µάθησης
Ηµεροµηνία παρατήρησης

Τόπος διεξαγωγής

Αριθµός εµπλεκοµένων υπαλλήλων
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Περιγραφή της άτυπης µάθησης
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Επωνυµία της Εταιρίας ……………………………………….…
Όνοµα αξιολογητή ……………………………………… Ηµεροµηνία Αξιολόγησης ………………….

Κριτήρια

1
1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.2

Αποδεικτικά Στοιχεία/Σχόλια

Αναφορά
Στοιχείων

Πληρούνται
τα κριτήρια
Ναι
Όχι

Αποδεικτικά Στοιχεία/Σχόλια

Αναφορά
Στοιχείων

Πληρούνται
τα κριτήρια
Ναι
Όχι

Οι εργοδότες δεσµεύονται για την υποστήριξη
της άτυπης µάθησης
Η άτυπη µάθηση εφαρµόζεται στρατηγικά
στην επιχείρηση
Κατάλληλες στρατηγικές για την εφαρµογή
της άτυπης µάθησης
Οι εργοδότες πληροφορούνται για τις
διαδικασίες και τις δυνατότητες άτυπης
µάθησης
Κριτήρια

Εδραιώνεται ένα περιβάλλον το οποίο θα
ευνοεί την ανεπισηµότητα και τη συνεργασία
Η άτυπη µάθηση αξιολογείται ως µέρος της
διαδικασίας πρόσληψης
Σχετικές διαδικασίες επαγωγής έχουν
θεσπιστεί ή διατηρηθεί

2.3

Η άτυπη µάθηση εκτιµάται ως µέρος της
ανάπτυξης του προσωπικού

2.4

Η άτυπη µάθηση αναγνωρίζεται ως µέρος της
διαδικασίας αξιολόγησης
- 17 -
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Κριτήρια

3
3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2

Αναφορά
Στοιχείων

Πληρούνται
τα κριτήρια
Ναι
Όχι

Αποδεικτικά Στοιχεία/Σχόλια

Αναφορά
στοιχείων

Πληρούνται
τα κριτήρια
Ναι
Όχι

Οι εργασιακές διαδικασίες υποστηρίζουν την
άτυπη µάθηση
Οι δίαυλοι επικοινωνίας υποστηρίζουν την
άτυπη µάθηση
Επιλέγονται περιπτώσεις στις οποίες
εφαρµόζεται η άτυπη µάθηση
Παρέχονται κατάλληλοι κοινωνικοί και
προσωπικοί χώροι
Ενθαρρύνονται κατάλληλες κοινωνικές δοµές
και εκδηλώσεις
Κριτήρια

4

Αποδεικτικά Στοιχεία/Σχόλια

Χρησιµοποιούνται εκτιµήσεις για την
αξιολόγηση της συµβολής της άτυπης
µάθησης στην επίδοση της επιχείρησης
Αξιολογείται η σηµασία της άτυπης µάθησης
για τα αποτελέσµατα της επιχείρησης
Αξιολογείται η σηµασία της άτυπης µάθησης
για την επίδοση του προσωπικού

- 18 -

© EIPIL-PAN 2009

Όνοµα εργοδότη …………………………………
Ηµεροµηνία αξιολόγησης ………………………..

Αξιολόγηση Εργοδότη


Ποιο µέρος της διαδικασίας δούλεψε καλά;



Ποια µέρη δε δούλεψαν καλά ή πιστεύετε ότι δεν ήταν αναγκαία;



Ενεπλάκησαν οι κατάλληλοι άνθρωποι τη σωστή στιγµή;



Τυχόν προτάσεις ή συστάσεις για βελτίωση;

Όνοµα αξιολογητή …………………………………
Ηµεροµηνία αξιολόγησης ………………………..

Έκθεση Αξιολογητή


Ποιο µέρος της διαδικασίας δούλεψε καλά;



Ποια µέρη δε δούλεψαν καλά ή πιστεύετε ότι δεν ήταν αναγκαία;



Ενεπλάκησαν οι κατάλληλοι άνθρωποι τη σωστή στιγµή;



Τυχόν προτάσεις ή συστάσεις για βελτίωση;
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Επωνυµία εταιρίας ……………………………………..
Όνοµα Αξιολογητή …………………………………………...
Ηµεροµηνία Αξιολόγησης ………………………………………………….

Αριθµός
Ζητήµατος

Υπογραφή Εκδότη

Συµφωνηµένη ∆ράση

Υπογραφή εταίρου EIPIL
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Συµφωνηµένη
ηµεροµηνία
επίτευξης

Ηµεροµηνία

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΛΑ;
Επωνυµία Οργανισµού……………………………………………………………………….
Όνοµα Συµβούλου …………………………………………………………………………
Ηµεροµηνία Αξιολόγησης …………………………………………………………….

Α/A

Καλή Πρακτική
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ΣΥΝΟΨΗ
Επωνυµία Οργανισµού ………………………………………………………………………
Όνοµα Συµβούλου ………………………………………………..
Ηµεροµηνία Αξιολόγησης ……………………………………..

ΝΑΙ
1 ∆έσµευση για τη στήριξη των αναγκών
άτυπης µάθησης
2 Εδραίωση ενός περιβάλλοντος άτυπης
µάθησης
3 ∆ιαδικασίες εργασίας που υποστηρίζουν
την άτυπη µάθηση
4 Εκτιµήσεις που χρησιµοποιούνται για την
αξιολόγηση της συµβολής της άτυπης
µάθησης στην επίδοση της επιχείρησης
Είναι ο οργανισµός ικανός να υποστηρίξει
τη διαδικασία;
Έχει ο οργανισµός σχέδιο δράσης;
Επισυνάπτεται το σχέδιο δράσης σε αυτή
την αναφορά;
Αναγνωρίστηκαν τυχόν περιοχές Καλής
Πρακτικής;
Επισυνάπτονται σε αυτή την έκθεση;
Ηµεροµηνία
επίσκεψης

Ηµεροµηνία
επόµενης
επίσκεψης

Υπογραφή
εταίρου
Inflow
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ΟΧΙ

EIPIL-PAN
European Initiative for the Promotion of Informal Learning
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
∆ιοικητικές Ικανότητες για την Υποστήριξη της Άτυπης
Μάθησης στο Χώρο Εργασίας
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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
µια ατοµική επιβράβευση για τους επιτηρητές στο επίπεδο 4 αλλά, αναµφισβήτητα, αυτό δεν
διέφερε σηµαντικά από την επιβράβευση των συνηθισµένων υπαλλήλων, και στην
πραγµατικότητα έγινε η Επιβράβευση 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.
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

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; 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.
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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


εισηγµένων/υποστηριγµένων συστηµάτων εργασίας εκ περιτροπής



εισηγµένων/υποστηριγµένων ευκαιριών εργασιακής σκίασης



εισηγµένων/εφαρµοσµένων επίσηµων και/ή ανεπίσηµων προγραµµάτων 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/ οργανωτικών/τµηµατικών/ οµαδικών logistics, που αναπτύχθηκαν/ διαχειρίζονται
από αυτούς, ενθαρρύνουν την επικοινωνία/ κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας



συλλόγων και ενώσεων στο χώρο εργασίας



αναγνώρισης 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 εφάρµοσαν και υποστήριξαν
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,
ευκαιρίες για νέες δεξιότητες/συµπεριφορές ώστε να εφαρµοστούν στο χώρο εργασίας. Παραδείγµατα
τεκµηριωµένα από συναδέλφους/ έγγραφα

- 30 © EIPIL-PAN 2009

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
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Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση
της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)
Εταιρική Επιβράβευση
Τι είναι το ΕIPIL;
Το ΕIPIL είναι µια κοινοπραξία από Ευρωπαϊκούς οργανισµούς που
συµµετέχουν στο έργο Προώθηση της Άτυπης Μάθησης στο Χώρο Εργασίας
(ΕIPIL-PAN) στα πλαίσια του προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης - Leonardo
da Vinci.
Τα ιδρυτικά µέλη της κοινοπραξίας προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερµανία,
τη Λεττονία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Τα νέα µέλη
είναι από 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.
Γιατί να ενδιαφερθείτε;
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι 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 παρόντες ή µελλοντικούς εργοδότες προκειµένου να
αποδείξετε τις επιτεύξεις σας.
Τι θα χρειαστεί ένα άτοµο να επιδείξει προκειµένου να επιτύχει την
επιβράβευση;
Για να πετύχει την επιβράβευση, το άτοµο πρέπει να εκπληρώσει τα
παρακάτω βασιζόµενα στη διαδικασία κριτήρια, σε συνδυασµό µε τα επιπλέον
κριτήρια της συµβουλευτικής:
1.

Να είναι ικανό να αναγνωρίσει ότι η µάθηση πραγµατοποιείται
33
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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 αφοµοιώσει ότι έµαθε

4.

Να είναι ευέλικτο 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 να εφαρµόσουν την άτυπη µάθηση στο
χώρο εργασίας

∆ύο επιβραβεύσεις είναι διαθέσιµες, καθεµιά
πιστοποιηµένη συµβουλευτική. Αυτές είναι:

ενδεχοµένως

µε

µια

 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. (∆εν
πρόκειται για διεξοδικές λίστες)
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Μάθηση Ασκούµενου
Κριτήρια
Μπορούν να
αποδείξουν τι έχουν
µάθει

Παρακινούνται να
µαθαίνουν και να
βελτιώνουν τη δική
τους επίδοση

∆ιαβουλεύονται και
συνεργάζονται µε
άλλους

Πώς αποδεικνύονται –

Ενδεχοµένως αποδεικνύονται από;



Σε εκθέσεις επιδόσεων





Από την ανατροφοδότηση
συµβουλευτικής






Λύνοντας προβλήµατα από µόνοι τους






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
ανακαλείται από το µέντορα και το
συµβουλευόµενο
περιγραφή (λεκτική ή γραπτή)προσδιορισµού
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
συνηγορείται, και πως η µάθηση συνεισέφερε
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Καταγράψτε τα αποδεικτικά σας στοιχεία
εδώ















Κριτήρια

Προσαρµόστηκαν στις
νέες καταστάσεις και
έµαθαν άτυπα

Πώς αποδεικνύονται –

Ενδεχοµένως αποδεικνύονται από;



Ζητώντας βοήθεια ή συµβουλές από έναν
έµπειρο συνάδελφο





Με την άµεση συµµετοχή άλλων
εργαζοµένων





Με συζητήσεις στη διάρκεια των
διαλειµµάτων από τη δουλειά ή έκτακτων
συνοµιλιών κατά τη διάρκεια της δουλειάς





Επιλύοντας προβλήµατα µε άλλους
συνεργάτες δουλεύοντας σαν οµάδα






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






Αναλαµβάνοντας νέα καθήκοντα µε τη
βοήθεια ενός έµπειρου συναδέλφου





Κάνοντας δουλειές ή δραστηριότητες
εκτός ρουτίνας





Κάνοντας πρακτική µε νέα
µηχανήµατα/υλικό/λογισµικό





στην επίδοση στην εργασία/στα καθήκοντα
Οι συνάδελφοι µπορούν να επιβεβαιώσουν ότι
πραγµατοποιήθηκε συζήτηση και ο
µαθητευόµενος µπορεί να συσχετίσει τη
µάθηση ή τη γνώση µε συγκεκριµένο πλαίσιο
εργασίας
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 στο πλαίσιο εργασίας
ρουτίνας(ή σε νέα)
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 µπροστά
στον συνεργάτη-εκτιµητή, πιστοποιώντας έτσι
ότι πραγµατοποιήθηκε η άτυπη µάθηση



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

Υποστηρίζουν τους
άλλους στην άτυπη
µάθηση στο χώρο
εργασίας



Με βιβλία χειρός ή εγχειρίδια, κτλ.





Από οδηγίες προµηθευτών





Με την παρεύρεση στις αγορές εργασίας





Αξιολογώντας τη µάθηση άλλων
συναδέλφων













Αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση των
άλλων υπαλλήλων στην επιτέλεση του
εργασιακού τους ρόλου




Μπορούν συσχετίσουν 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










∆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



Μπορούν να δώσουν παραδείγµατα
χρησιµότητας τα οποία επιβεβαιώνονται από
άλλους







Επιδεικνύοντας προσωπικά
χαρακτηριστικά όπως να είναι προσιτοί
και να έχουν την ικανότητα να ακούν
Υιοθετώντας µια µη επικριτική
προσέγγιση



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

Παρακινούνται να
µαθαίνουν και να
βελτιώνουν τη δική τους
επίδοση

Πώς επιδεικνύονται
 Με τη συµπλήρωση ηλεκτρονικού ή
κάτι ανάλογου






Προσπαθώντας να αναπτύξουν τις
δικές τους δεξιότητες στο δικό τους
χρόνο
αλλάζοντας τις εργασίες ρουτίνας ώστε
να βελτιωθεί η επίδοσή τους


∆ιαβουλεύσεις και
συνεργασίες µε άλλους

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






Ζητώντας βοήθεια ή συµβουλές από
έναν προµηθευτή





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










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




Τα αποδεικτικά σας στοιχεία








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
αρχεία ήχου, από άλλους υπαλλήλους
Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από υποστηρικτικά
αποδεικτικά στοιχεία όπως τα πρακτικά, τα
αρχεία ήχου, από άλλους υπαλλήλους
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Κριτήρια
Προσαρµόστηκαν στις
νέες καταστάσεις και
έµαθαν άτυπα

Πώς επιδεικνύονται
 Μέσω της εκτέλεσης καθηκόντων µε
αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας


Πρόσβαση σε
σχετικές γνώσεις και
εµπειρίες






Υποστήριξη άλλων
µε την άτυπη µάθηση
στο χώρο εργασίας









Ενδεχόµενες πηγές αποδεικτικών στοιχείων
 Συγκεκριµένα παραδείγµατα που
επιβεβαιώνονται από άλλους

Εφαρµόζοντας νέες διεργασίες ή
προχωρηµένες τεχνικές

Τα αποδεικτικά σας στοιχεία






Από ειδικούς που έχουν έρθει στον
εργασιακό χώρο
Επισκεπτόµενοι τους χώρους άλλων
εταιρειών
Έχοντας πρόσβαση σε άλλες
εξωτερικές πηγές πληροφοριών/
γνώσεων








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







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





Περιγραφόµενες καταστάσεις















39
© EIPIL-PAN 2009

Ποιος θα επιβεβαιώσει την ποιότητα της επιβράβευσης;
Μια κορυφαία αρχή διασφάλισης της ποιότητας της επιβράβευσης στο Ηνωµένο
Βασίλειο (UK ASET) θα επιβλέπει αυτό τον τοµέα της επιβράβευσης σε όλα τα κράτη
µέλη.
Σε κάθε κράτος µέλος, τα γνήσια µέλη του EIPIL αρχικά θα επιβεβαιώσουν την
ποιότητα των διαδικασιών αξιολόγησης της επιβράβευσης
Η διαδικασία αξιολόγησης
δραστηριότητες;

θα

εµποδίσει

τις

επιχειρηµατικές

µου

Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα εµπόδιζε 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
προ-εκτιµητική επίσκεψη. Τα µέλη του EIPIL θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας να
εργαστεί προς την επιβράβευση σε περίπτωση που το θεωρήσετε αναγκαίο µετά την
αρχική τους επίσκεψη.
Τι συµβαίνει 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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EIPIL-PAN
European Initiative for the Promotion of Informal Learning
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Ασκούµενος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Μεθοδολογία Πιστοποίησης της Άτυπης Μάθησης στο
Χώρο Εργασίας
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` ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό είναι ένα σήµα ποιότητας που πιστοποιεί ότι µια επιχείρηση/οργανισµός έχει
θέσει σε εφαρµογή διαδικασίες για την επιτυχή καθιέρωση µιας κουλτούρας άτυπης
µάθησης.
Τα οφέλη µιας προσέγγισης πιστοποίησης είναι:


Εθνική Αναγνώριση



Παροχή αυστηρής, αντικειµενικής διασφάλισης της υποστήριξης της άτυπης
µάθησης



Μέτρηση των προτύπων ποιότητας της Αρχής Επιβράβευσης



Σχέδιο δράσης για συνεχή βελτίωση



Ανάπτυξη µιας κοινοτικής οπτικής των βέλτιστων πρακτικών



Καθοδήγηση των εργοδοτών στις βέλτιστες πρακτικές
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` Επιβράβευση Ασκούµενου
Κριτήρια Ασκούµενου
Κριτήρια για τον ασκούµενο/προχωρηµένο
ασκούµενο της άτυπης µάθησης στο εργασιακό
περιβάλλον
1. Να είναι ικανός να αναγνωρίζει ότι η µάθηση πραγµατοποιείται µέσω
δραστηριοτήτων στον εργασιακό χώρο
2. Να υποκινείται να µαθαίνει και να βελτιώνει τη δική του επίδοση στο χώρο
εργασίας
3. Να έχει την ικανότητα να αφοµοιώσει ότι έµαθε
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 να εφαρµόσουν την άτυπη µάθηση στο χώρο
εργασίας
∆ύο επιβραβεύσεις είναι διαθέσιµες, καθεµιά ενδεχοµένως µε µια πιστοποιηµένη
συµβουλευτική. 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. (∆εν πρόκειται για
διεξοδικές λίστες)
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Μάθηση Ασκούµενου
Κριτήρια
Μπορούν να
αποδείξουν τι έχουν
µάθει

Πώς αποδεικνύονται –
 Σε εκθέσεις επιδόσεων



Παρακινούνται να
µαθαίνουν και να
βελτιώνουν τη δική
τους επίδοση

∆ιαβουλεύονται και
συνεργάζονται µε
άλλους

Προσαρµόστηκαν στις
νέες καταστάσεις και
έµαθαν άτυπα




Από την ανατροφοδότηση
συµβουλευτικής
Λύνοντας προβλήµατα από µόνοι τους



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



Ζητώντας βοήθεια ή συµβουλές από
έναν έµπειρο συνάδελφο



Με την άµεση συµµετοχή άλλων
εργαζοµένων



Με συζητήσεις στη διάρκεια των
διαλειµµάτων από τη δουλειά ή
έκτακτων συνοµιλιών κατά τη διάρκεια
της δουλειάς



Επιλύοντας προβλήµατα µε άλλους
συνεργάτες δουλεύοντας σαν οµάδα






Αναλαµβάνοντας νέα καθήκοντα υπό
την εποπτεία του αφεντικού ή ενός
έµπειρου εργάτη
Αναλαµβάνοντας νέα καθήκοντα µε τη
βοήθεια ενός έµπειρου συναδέλφου

Ενδεχοµένως αποδεικνύονται από;
 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
ανακαλείται από το µέντορα και το
συµβουλευόµενο

 περιγραφή (λεκτική ή γραπτή)προσδιορισµού 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 συνηγορείται,
και πως η µάθηση συνεισέφερε στην επίδοση
στην εργασία/στα καθήκοντα
 Οι συνάδελφοι µπορούν να επιβεβαιώσουν ότι
πραγµατοποιήθηκε συζήτηση και ο
µαθητευόµενος µπορεί να συσχετίσει τη µάθηση
ή τη γνώση µε συγκεκριµένο πλαίσιο εργασίας
 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
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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 στο πλαίσιο εργασίας ρουτίνας(ή
σε νέα)

Κριτήρια

Πώς αποδεικνύονται –
 Κάνοντας δουλειές ή δραστηριότητες
εκτός ρουτίνας


Έχουν πρόσβαση σε
σχετικές γνώσεις και
εµπειρίες

Υποστηρίζουν τους
άλλους στην άτυπη
µάθηση στο χώρο
εργασίας

Κάνοντας πρακτική µε νέα
µηχανήµατα/υλικό/λογισµικό




Με βιβλία χειρός ή εγχειρίδια, κτλ.



Από οδηγίες προµηθευτών



Με την παρεύρεση στις αγορές
εργασίας



Αξιολογώντας τη µάθηση άλλων
συναδέλφων










Αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση των
άλλων υπαλλήλων στην επιτέλεση του
εργασιακού τους ρόλου

Ενδεχοµένως αποδεικνύονται από;
 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 µπροστά στον
συνεργάτη-εκτιµητή, πιστοποιώντας έτσι ότι
πραγµατοποιήθηκε η άτυπη µάθηση

 Μπορούν συσχετίσουν 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

∆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



Μπορούν να δώσουν παραδείγµατα
χρησιµότητας τα οποία επιβεβαιώνονται από
άλλους



Επιδεικνύοντας προσωπικά
χαρακτηριστικά όπως να είναι προσιτοί
και να έχουν την ικανότητα να ακούν
Υιοθετώντας µια µη επικριτική
προσέγγιση



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

Παρακινούνται να
µαθαίνουν και να
βελτιώνουν τη δική τους
επίδοση

Πώς επιδεικνύονται
 Με τη συµπλήρωση ηλεκτρονικού ή
κάτι ανάλογου






Προσπαθώντας να αναπτύξουν τις
δικές τους δεξιότητες στο δικό τους
χρόνο
αλλάζοντας τις εργασίες ρουτίνας ώστε
να βελτιωθεί η επίδοσή τους


∆ιαβουλεύσεις και
συνεργασίες µε 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














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







Προσαρµόστηκαν στις
νέες καταστάσεις και
έµαθαν άτυπα

Ενδεχόµενες πηγές αποδεικτικών στοιχείων
 Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο µε συζήτηση
(και/ή προϊόντα) µάθησης που αποκτήθηκε
από άτυπα µέσα-εφηµερίδα συζητήσεων µε
τους συνεργάτες, αναφορές επισκέψεων σε
πελάτες, κτλ

 Υποστηρικτικά παραδείγµατα

Μέσω της εκτέλεσης καθηκόντων µε
αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας
Εφαρµόζοντας νέες διεργασίες ή
προχωρηµένες τεχνικές
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 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
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







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








Περιγραφόµενες καταστάσεις

Στοιχεία Αξιολόγησης
Στοιχεία για τον Ασκούµενο/Προχωρηµένο
Ασκούµενο για την άτυπη µάθηση στην εργασία
Επωνυµία Εταιρίας/Επιχείρησης
………………………………………………………………………………….
Όνοµα Αξιολογητή……………………………………..
Ηµεροµηνία Αξιολόγησης………………………..

Ατοµικά Στοιχεία που γράφονται στην έκθεση
Όνοµα Ασκούµενου
Όνοµα Εργοδότη

Κύρια επιχειρησιακή δραστηριότητα εργοδότη

Ρόλος του Ασκούµενου

Λεπτοµέρειες παρατήρησης της κουλτούρας της άτυπης µάθησης
Ηµεροµηνία παρατήρησης

Τόπος διεξαγωγής
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Περιγραφή άτυπης µάθησης
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Μάθηση ασκούµενου/προχωρηµένου ασκούµενου
Όνοµα του ατόµου ………………………………………… Όνοµα του Αξιολογητή ………………………………
Ηµεροµηνία αξιολόγησης ………………………..

Κριτήρια

1

Αποδεικτικά στοιχεία/Σχόλια

Μπορούν να προσδιορίσουν τι έµαθαν

1.1
1.2
1.3
Σχόλια υπαλλήλου

Σχόλια Εκτιµητή
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Αναφορά
Στοιχείων

Πληρούνται
τα κριτήρια
Ναι
Όχι

Όνοµα του Ατόµου………………………………………… Όνοµα του Εκτιµητή………………………………
Ηµεροµηνία αξιολόγησης………………………..

Κριτήρια

2

Αποδεικτικά Στοιχεία/Σχόλια

Παρακινούνται να µάθουν και να
βελτιώσουν τη δική τους επίδοση

2.1
2.2
2.3
Σχόλια υπαλλήλου

Σχόλια Εκτιµητή
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Αναφορά
Στοιχείων

Πληρούνται
τα κριτήρια
Ναι
Όχι

Όνοµα του ατόµου………………………………………… Όνοµα του εκτιµητή………………………………
Ηµεροµηνία Αξιολόγησης………………………..

Κριτήρια

3

Αποδεικτικά Στοιχεία/Σχόλια

Συνεργασίες και δουλειές µε άλλους

3.1
3.2
3.3
Σχόλια Υπαλλήλου

Σχόλια Εκτιµητή
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Αναφορά
Στοιχείων

Πληρούνται
τα κριτήρια
Ναι
Όχι

Όνοµα ατόµου…………………………………………

Όνοµα εκτιµητή………………………………

Ηµεροµηνία αξιολόγησης………………………..

Κριτήρια

4

Αποδεικτικά Στοιχεία/Σχόλια

Έχουν προσαρµοστεί στις νέες
καταστάσεις και έχουν µάθει άτυπα

4.1
4.2
4.3
Σχόλια υπαλλήλου

Σχόλια εκτιµητή
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Αναφορά
Στοιχείων

Πληρούνται
τα κριτήρια
Ναι
Όχι

Όνοµα του ατόµου………………………………………… Όνοµα του εκτιµητή………………………………
Ηµεροµηνία αξιολόγησης………………………..

Κριτήρια

5

Αποδεικτικά Στοιχεία/Σχόλια

Έχουν πρόσβαση σε σχετική γνώση και
εµπειρία

5.1
5.2
5.3
Σχόλια υπαλλήλου

Σχόλια Εκτιµητή
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Αναφορά
Στοιχείων

Πληρούνται
τα κριτήρια
Ναι
Όχι

Όνοµα του Ατόµου………………………………………… Όνοµα του εκτιµητή……………………………… Ηµεροµηνία
αξιολόγησης………………………..

Κριτήρια

6

Αποδεικτικά Στοιχεία/Σχόλια

Υποστηρίζουν άλλους στην άτυπη
µάθηση στον εργασιακό χώρο

6.1
6.2
6.3
Σχόλια υπαλλήλου

Σχόλια Εκτιµητή
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Αναφορά
Στοιχείων

Πληρούνται
τα κριτήρια
Ναι
Όχι

Σχόλια και συστάσεις εκτιµητή σχετικά µε το επίπεδο της επιβράβευσης
Επίπεδο επιβράβευσης που προτείνεται

Λόγοι
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Όνοµα του Ατόµου ……………………………………………………………………….
Όνοµα εργοδότη …………………………………
Ηµεροµηνία αξιολόγησης ………………………..

Αξιολόγηση Εργοδότη


Ποιο µέρος της διαδικασίας δούλεψε καλά;



Ποια µέρη δε δούλεψαν καλά ή πιστεύετε ότι δεν ήταν αναγκαία;



Ενεπλάκησαν οι κατάλληλοι άνθρωποι τη σωστή στιγµή;



Τυχόν προτάσεις ή συστάσεις για βελτίωση;
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Όνοµα ατόµου………………………………………
Όνοµα αξιολογητή …………………………………
Ηµεροµηνία αξιολόγησης ………………………..

Έκθεση Αξιολογητή


Ποιο µέρος της διαδικασίας δούλεψε καλά;



Ποια µέρη δε δούλεψαν καλά ή πιστεύετε ότι δεν ήταν αναγκαία;



Ενεπλάκησαν οι κατάλληλοι άνθρωποι τη σωστή στιγµή;



Τυχόν προτάσεις ή συστάσεις για βελτίωση;
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Όνοµα του Ατόµου ……………………………………………………………………….
Όνοµα Αξιολογητή ……………………………………………………………………….
Ηµεροµηνία Αξιολόγησης ……………………..

Προτάσεις για Περαιτέρω Ανάπτυξη
Αριθµός
Ζητήµατος

Υπογραφή του εκτιµητή

Συµφωνηµένη ∆ράση

Υπογραφή εταίρου Inflow
(διαµεσολαβητής)
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Συµφωνηµένη
Ηµεροµηνία
Επίτευξης

Ηµεροµηνία

Όνοµα του Ατόµου ……………………………………………………………………….
Όνοµα Αξιολογητή ……………………………………………………………………….
Ηµεροµηνία Αξιολόγησης ……………………..

Περιοχές καλής πρακτικής
Αριθµός
Ζητήµατος

Τι κάνεις πραγµατικά καλά
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Σύνοψη
Όνοµα του Ατόµου ……………………………………………………………………….
Επωνυµία Εταιρίας
Όνοµα Αξιολογητή ………………………………………………………

Ηµεροµηνία Αξιολόγησης ……………………..

Επιτεύξεις
Κριτήρια

Ασκούµενος/
Επίπεδο 3
Ναι

Όχι

Ασκούµενος
Μέντορας
Ναι

Όχι

1 Είναι ικανοί να αναγνωρίσουν ότι η
µάθηση πραγµατοποιείται µέσω
δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας
2 Παρακινούνται να µαθαίνουν και να
βελτιώνουν την επίδοσή τους στο
χώρο εργασίας
3 Έχουν την ικανότητα να
αναγνωρίσουν τι έχουν µάθει
4 Είναι ευέλικτοι ώστε να
προσαρµόζονται στις νέες συνθήκες
οι οποίες απαιτούν άτυπη µάθηση
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Προχωρηµένος
ασκούµενος/
Επίπεδο 4
Ναι
Όχι

Προχωρηµένος
Ασκούµενος
Μέντορας
Ναι
Όχι

5 Να έχουν ικανότητα πρόσβασης σε
σχετικές γνώσεις και εµπειρίες
6. Υποστηρίζουν άλλους στην άτυπη
µάθηση στον εργασιακό χώρο

Ηµεροµηνία επίσκεψης:

Ηµεροµηνία νέας επίσκεψης (αν χρειάζεται)

Υπογραφή
του εταίρου του Inflow
που δρα ως διαµεσολαβητής
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