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Χάρτης Δεξιοτήτων – Πλαίσιο
Το ROQET στοχεύει στη δοκιμή και την επικύρωση, στην περίπτωσή μας, μια διαδικασία
αυτο-αξιολόγησης των ικανοτήτων της κατάρτισης του προσωπικού-εκπαιδευτών-στο πλαίσιο
των ΚΕΚ. Με βάση τα κριτήρια του εθελοντισμού και της ανωνυμίας, η αυτο-αξιολόγηση θα
επιτρέψει τον εντοπισμό περιοχών βελτίωσης των ικανοτήτων των εκπαιδευτών, καθιστώντας
δυνατό να γίνει συγκριτική ανάλυση μεταξύ των απαντήσεων των εκπαιδευτών και εκείνων
που προέρχονται από εκπαιδευόμενους καθώς επίσης και μια συγκεντρωτική ανάλυση στο
επίπεδο του κέντρου εκπαίδευσης.
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί του "εκπαιδευτή" στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης αν και το
CEFEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, 2008)
προσφέρει μια λεπτομερή περιγραφή της έννοιας:
"Το πρόσωπο το οποίο πληροί μία ή περισσότερες δραστηριότητες που συνδέονται με την
(θεωρητική και πρακτική) λειτουργίας κατάρτισης, είτε σε ένα ίδρυμα για την εκπαίδευση και
την κατάρτιση, ή στο χώρο εργασίας. Ο εκπαιδευτής εστιάζει τα καθήκοντά του / της στο
σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης, στη μεταφορά
γνώσεων, τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων, καθώς και στην υποστήριξη σε διαδικασίες
μαθητείας, παρέχοντας συμβουλές, οδηγίες και σχόλια για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των
μαθητευόμενων ".
Επίσης, αρκετοί όροι, με τους αντίστοιχους ορισμούς τους, συντάσσονται με την έννοια του
«ασκουμένου». Σύμφωνα με το Γλωσσάρι του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης 2007-2013,
είναι το "πρόσωπο σε επαγγελματική κατάρτιση, είτε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εκπαιδευτικό
οργανισμό, είτε στο χώρο εργασίας".

Έννοια της δεξιότητας
Η δεξιότητα είναι η ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ώστε να θέσουν σε εφαρμογή τις
στάσεις, τις γνώσεις και τις δεξιότητες (επίσημα αποκτημένες ή μέσα από την εμπειρία). Παρ
'όλα αυτά, περιγράφεται σύμφωνα το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων ως ένα από τα στοιχεία
που αφορούν τα μαθησιακά αποτελέσματα, μαζί με τις γνώσεις και τις δεξιότητες. Η
αρμοδιότητα εδώ ορίζεται με βάση την «ευθύνη» και την «αυτονομία» που ασκείται για την
ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων.
Παρ 'όλα αυτά, στο πλαίσιο του Έργου ROQET και από τη σκοπιά της Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού, ο όρος "αρμοδιότητα" είναι μια έννοια για να συμπεριλάβει 3 τομείς: ΓΝΩΣΕΙΣ,
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ.
Γνώση: αναφέρεται στη ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ενός προσώπου: Τη θεωρητική γνώση του/της.
Επιδεξιότητα: αναφέρεται στην τεχνογνωσία ενός ατόμου: Στο πώς αυτός / ή βάζει αυτές τις
γνώσεις πρακτικά.
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Συμπεριφορά: αναφέρεται στην προθυμία ενός προσώπου: Στο κίνητρο του/της και τη
διάθεση του/της για να τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι γνώσεις και δεξιότητες.
Μπορούν να ταξινομηθούν σε κοινωνικές («μαλακές») και τεχνικές («σκληρές») δεξιότητες:
Οι «Μαλακές» δεξιιότητες συγκεντρώνονται στις κοινωνικο-γνωστικές δεξιότητες και τις
στρατηγικές για το πρόσωπο που τις κατέχει.
Οι «σκληρές» δεξιότητες ομαδοποιούν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την άσκηση των
τεχνικών και των ειδικών γνώσεων που έχουν σχέση με την απόδοση μιας συγκεκριμένης
εργασίας.

Δομή του Χάρτη Δεξιοτήτων
Ο Χάρτης Δεξιοτήτων είναι ένα εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών,
που αποτελείται από ένα σύνολο έξι «μαλακών» δεξιιοτήτων και δύο «σκληρών» δεξιοτήτων
ως ένα βασικό μέρος του επαγγελματικού τους προφίλ.
Κάθε αρμοδιότητα είναι δομημένη ως εξής:
Όνομα της δεξιότητας
Ορισμός: Η ακριβής επεξήγηση της σημασίας της
Κλειδιά των δεξιοτήτων: Οι βασικές πτυχές της δεξιότητας βασίζονται στην εν λόγω πράξη ως
πλαίσιο
Αποδεικτικά στοιχεία: Οι αισθητές συμπεριφορές που βοηθούν ως οδηγός για τη διεξαγωγή
τέτοιων κλειδιά και ότι παρουσιάζουν ώστε η δεξιότητα να τεθεί σε εφαρμογή.
Η δομή του χάρτη Δεξιοτήτων ακολουθεί τη διάκριση μεταξύ «μαλακών και σκληρών»
δεξιοτήτων:
«Μαλακή» δεξιότητα: Με προσανατολισμό στην αριστεία, την Καινοτομία, την Οργάνωση,
την Επικοινωνία, την Ανθεκτικότητα και την Κριτική σκέψη.
«Σκληρές» δεξιότητες: Η διδακτική τεχνική και η Διδακτική στρατηγική.
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Εργασιακή Μεθοδολογία
Η εταιρική σχέση ακολούθησε ένα εργασιακό πρότυπο για την επίτευξη του Χάρτη
Ικανοτήτων, που διαμορφώνεται από 3 βασικά στάδια:
ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Σύνταξη
ερωτηματολογίων

Συγλέντρωση
δεδομένων&ανάλυση

Εθνική συναίνεση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ανάλυση
δεδομένων

Σφαιρική
συναίνεση

Δεξιότητες

ΧΑΡΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

Για την ενίσχυση της συνεχούς βελτίωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από τη συνολική
διαχείριση του κέντρου κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να προσαρμοστεί σε διαφορετικά πλαίσια και
πολιτισμικά περιβάλλοντα, για την καθημερινή διαχείριση της τάξης μόνο του με προτεραιότητα στις παραμέτρους της
ποιότητας των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των φοιτητών.
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πρότυπα αποδοχής
Η Διάθεση να κατανοήσουν, να
συμμορφώνονται και να ενεργούν
σύμφωνα με τις καθιερωμένες οδηγίες και
τους κανόνες

•

θα λαμβάνω οδηγίες για την εκπλήρωση τους στο περιβάλλον κατάρτισης,
που ενεργούν σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πλαίσιο (κανονισμοί, διαδικασία
εργασίας, ...)

•

Μπορώ να μεταφέρω τα ισχύοντα πρότυπα στους εκπαιδευόμενους,
εξηγώντας το περιεχόμενό τους και την παρακολούθηση των επιδόσεών
τους

Υπηρεσιακή συμπεριφορά
Η Διάθεση για να ενεργούν, να
αισθάνονται ή και να σκέφτονται σχετικά
με τις ανάγκες των μαθητών με έναν
τρόπο για τις δικές του/ της ενέργειες για
την εξασφάλιση της ικανοποίησής τους

•

Φροντίζω να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι τις δυσκολίες που μπορεί να
αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας

•

Να μπορώ να απαντήσω σε αμφιβολίες, προτάσεις, παράπονα και
ισχυρισμούς που οι ασκούμενοι μπορεί να έχουν παρουσιάσει

Προσοχή στις ομάδες ενδιαφέροντος
Η Προδιάθεση για την επίτευξη των
προσδοκιών των ομάδων ενδιαφέροντος
που δείχνει τη δέσμευση για τον
εντοπισμό των προβλημάτων κάθε είδους
και την παροχή λύσεων για την επίλυσή
τους

•
•

Να φροντίζωγια τη γνώση των προσδοκιών από τις ομάδες ενδιαφέροντος

Συνεχής βελτίωση
Η Δέσμευση για να κάνουμε τα σωστά
πράγματα και η προθυμία για να
βελτιωνόμαστε συνεχώς

•

Προωθώ το διάλογο με τους εκπαιδευόμενους για να γνωρίζουν τι μπορούν
να βελτιώσουν κατά τη διαδικασία της κατάρτισης-μάθησης

•

Η ενσωμάτωση των βελτιώσεων στη διαδικασία, σύμφωνα με τις
συνεισφορές των εκπαιδευομένων (προτάσεις, δεδομένα ικανοποίησης,
καταγγελίες, κ.λπ.)

Προσπαθώ να είμαι αποφασιστικός όταν εμφανιστεί κάτι στενάχωρο, το
οποίο αποφασίζει να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Για να διατηρήσει τον εαυτό του ενημερωμένο σε νέες τάσεις, προϊόντα, μεθοδολογίες, κ.λπ. που συμβάλλουν στην
επαγγελματική Ανάπτυξη του/της και για μια θετική εφαρμογή στην τάξη.
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δημιοργικότητα και καινοτομία
Η δυνατότητα να παρουσιάσει νέους
πόρους, ιδέες και μεθόδους και να τις
ενσωματώσει στις δράσεις

•

Προτείνω δραστηριότητες να θέτουν σε εφαρμογή τις τελευταίες τάσεις στο
αντικείμενο της σύμβασης για την αντιμετώπισή του

•

θέτω σε εφαρμογή διδακτικές στρατηγικές με στόχο την σημαντική μάθηση
από τους εκπαιδευόμενους (Προσέγγιση στην πραγματικότητα, προέκταση,
ανακάλυψη, κλπ)

Προσαρμογή στην αλλαγή
Η δυνατότητα εύκολης αποδοχής ή και μη
να αντιμετωπίσει με ευελιξία και
προσαρμοστικότητα νέες καταστάσεις και
πρόσωπα, την αποδοχή αλλαγών με ένα
θετικό και εποικοδομητικό τρόπο

•

Προσαρμόζω και πλαίσιωνω το περιεχόμενο του μαθήματος με την
κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα του περιβάλλοντος στην οποία οι
εκπαιδευόμενοι θα προσχωρήσουν

•

Διατηρώ στενή επαφή με την ομάδα-στόχο, προκειμένου να γνωρίζουν τις
ιδιαιτερότητες τους προκειμένου να καλύψει τις συλλογικές ανάγκες της και
να δοκιμάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του κάθε ατόμου

Προσωπική ανάπτυξη
Η δυνατότητα να επωφεληθούν από τις
ευκαιρίες μάθησης από την εμπειρία τους
καθώς και από τους άλλους, ψάχνοντας
ταυτόχρονα για εργαλεία και μέσα για να
είναι ενημερωμένοι και για την εξεύρεση
του πλέον ενδεδειγμένου τρόπου για να
θέσουν τη γνώση στην πράξη στο χώρο
εργασίας

•

Αντικατοπτρίζω τις προτάσεις, τις συμβουλές παίρνοντας εποικοδομητική
κριτική από τους εκπαιδευόμενους και προσπαθώ να μάθω από αυτούς

•

Επωφελούμαι από την εμπειρία μου ώστε να είμαι μπροστά από τα κρίσιμα
ζητήματα για την ανάπτυξη της δράσης κατάρτισης (δυσκολίες στη
μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση, στην οργάνωση, τους πόρους, κλπ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Για τη ρύθμιση των στρατηγικών για την επίτευξη ενός σκοπού, συντονίζοντας τα πρόσωπα και τα κατάλληλα μέσα και τον
προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την εκπλήρωσή τους.
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ικανότητα διοίκησης
Δυνατότητα διαχείρισης των καθηκόντων
και των διαδικασιών αποτελεσματικά και
αποδοτικά, χρησιμοποιώντας τους
διαθέσιμους πόρους

•

Γνωρίζω τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη σωστή ανάπτυξη της
δράσης της κατάρτισης, δείχνοντας μια υπεύθυνη στάση και δέσμευση για
την πράξη σύμφωνα με αυτές.

•

Ολοκληρώνω τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της
διδασκαλία μου, με αυστηρότητα και με ευθύνη (την επεξεργασία των
εγγράφων, την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, κλπ.)

Προγραμματισμός και έλεγχος
Η Δυνατότητα να καθορίσω
αποτελεσματικά τις φάσεις, τα στάδια,
τους στόχους και τις προτεραιότητες για
την επίτευξη των στόχων μέσω της
ανάπτυξης των σχεδίων δράσης,
συμπεριλαμβανομένων των
απαιτούμενων πόρων και των
συστημάτων ελέγχου

•

Σχεδιάζω τη δράση κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο, τους
πόρους, τη μεθοδολογία, το σύστημα αξιολόγησης, κλπ. που θα
χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων

•

Χρησιμοποιώ τα εργαλεία που θα μου επιτρέψουν να επαληθεύσω την
ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητάς του (λίστα
ελέγχου, έλεγχος των σταδίων, κλπ.)

Διαχείρηση Χρόνου
Η Δυνατότητα να καθορίζονται
προτεραιότητες για την εκτέλεση των
εργασιών, με βάση το σχεδιασμό των
στρατηγικών για την ελαχιστοποίηση του
χρόνου και να βελτιστοποιηθεί η
ανάπτυξή τους

•

Προγραμματίζω τις καθημερινές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στην
τάξη με στόχο τη βελτιστοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και να
προσαρμοστούν στο περιεχόμενο του μαθήματος

•

Έχω εκπληρώσει τους όρους / προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων της
δράσης κατάρτισης

Διαχείριση των πόρων
Η δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν και να

•

Διαχειρίζομαι και χρησιμοποιώ και πάλι τους διαθέσιμους πόρους, ώστε να
μεγιστοποιηθεί η αξιοποίησή τους προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας
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επιτύχουν την απόδοση των διαθέσιμων
πόρων, με στόχο τη βελτίωση της μεθόδου
εργασίας και να συμβάλει στην
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας μάθησης

•

Επιλέγω τους πιο κατάλληλους πόρους σε κάθε δεδομένη στιγμή, σύμφωνα
με τους στόχους, το περιεχόμενο, τους εκπαιδευόμενους, το διαθέσιμο
χρόνο, κλπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για τη δημιουργία και τη διατήρηση της συνεργασίας και των διαύλων επικοινωνίας στην αίθουσα διδασκαλίας, την ενίσχυση των
συνδέσεων εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου που να ευνοεί τόσο την ατομική όσο και την ομαδική εργασία.
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ομαδική εργασία
Ικανότητα να συνεργασίας με άλλους
ανθρώπους, προκειμένου να επιτευχθούν
κοινοί στόχοι

•

Σχεδιάζω εκπειδευτικές και μαθησιακές στρατηγικές για την προώθηση της
συνεργασίας και της παγκοσμιοποίησης των δραστηριοτήτων, που παίρνουν
οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου

•

Υποκινώ τους εκπαιδευόμενους να είναι ενεργοί (συμβολή των ιδεών,
λύσεις, προτάσεις, υποδείξεις, κλπ.) που προσπαθώ να συνειδητοποιήσω σε
δράσεις μέσα στην τάξη

Λεκτική ικανότητα
Η ικανότητα να εκφράσει κανείς τον εαυτό
του ουσιαστικά αποδίδοντας μια τεχνική
και επαγγελματική γλώσσα για να
καταστεί δυνατός ο ορθός διάλογος με
τους εκπαιδευόμενους

•

Προσπαθώ να είμαι εξειδικευμένος στην εξήγησή μου, προκειμένου να
τραβήξω την προσοχή και το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων

•

Εκφράζομαι μέσω μιας τεχνικής και επαγγελματικής γλώσσας,
προσαρμοσμένη στην ομάδα-στόχο, χρησιμοποιώντας τους ακριβείς όρους /
λέξεις που θα μου επιτρέψουν να μεταφέρω έννοιες που σχετίζονται με το
αντικείμενο της μελέτης

Γραπτή επικοινωνία
Η ικανότητα να γράψουν τις ιδέες σαφώς
και γραμματικά σωστά, προκειμένου να
γίνουν κατανοητές χωρίς αμφιβολίες

•

Δομώ και αναπροσαρμόζω τα κείμενα με τρόπο που να διευκολύνει την
κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους (διδακτικό υλικό, δραστηριότητες,
αξιολογιστικές εξετάσεις, κλπ.)

•

Ελέγχω τα κείμενα που έχουν ολοκληρωθεί και χωρίς λάθη, είτε όσον αφορά
τη γραμματική ή που σχετίζονται με επίσημη παρουσίαση.

Ακρόαση
Διάθεση και η ικανότητα να λαμβάνουν
και να καταλάβουν οποιαδήποτε
σημαντική πληροφορία από την
προφορική επικοινωνία

•

Επενδύω όλη την προσοχή μου για να καταλάβω τις πληροφορίες που
λαμβάνω, προσπαθώντας να ερμηνεύσω σωστά το νόημά τους

•

Παρέχω στο συνομιλητή μου τις πληροφορίες σχετικά με αυτό που νομίζω
ότι έχω καταλάβει (ανατροφοδότηση)

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα συναισθήματα και τις δικές τους άλλους ανθρώπους, διατηρώντας υπό έλεγχο
συναισθηματικές συνθήκες να οδηγήσει σε εποικοδομητική στάση.
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτοέλεγχος
Η δυνατότητα να κρατήσουν τις
συγκινήσεις υπό έλεγχο και να
αποφύγουν τις αρνητικές αντιδράσεις σε
προκλήσεις, αντίθεση ή εχθρότητα από
τους άλλους ή κάτω από συνθήκες πίεσης

•

Σε δύσκολη κατάσταση, Επικοινωνώ τις προθέσεις, τις ιδέες μου και / ή τα
συναισθήματα σε ένα ανοιχτό και άμεσο τρόπο και ενεργώ με ειλικρίνεια
και σεβασμό

•

Δείχνω τον εαυτό μου κατηγορηματικά, την αποδοχή της διάστασης
απόψεων, χωρίς να θίγονται ή την αναπτύσσεται αρνητική στάση έναντι
των άλλων

Διαχείρηση Συγκρούσεων
Ικανότητα να επιλύσουν αποτελεσματικά
καταστάσεις, γεγονότα ή συγκρούσεις
συμφερόντων, όπου τίθενται σε κίνδυνο
που μπορεί να επηρεάσουν τις σχέσεις
μεταξύ των προσώπων και / ή να θέσει σε
κίνδυνο τους στόχους, τα συμφέροντα ή
την εικόνα του κέντρου εκπαίδευσης

•

Προσπαθώ να κατευνάσει και μεσολαβούν αρκετά σε συγκρούσεις, τη
θέση σε δράσεις που συμβάλλουν πράξη να φτάσει σε μια λύση

•

Τάσσομαι υπέρ του διαλόγου ως μέσο για την επίλυση των συγκρούσεων

Ανοχή στρες

•

Υποβαθμίζω τις αρνητικές καταστάσεις ελέγχοντας τα συναισθήματα που

Road to excellence in the Training Quality Process.
Key competences of the trainer tutor in the teaching-learning process

Να διατηρήσετε ένα χαρακτήρα σταθερό
υπό πίεση ή και κατά την αντιγνωμία,
διατηρώντας τον έλεγχο και παράλληλα
απαντώντας σε αγχωτικές καταστάσεις

μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη στάση μου

•

Προσπαθώ να βρω μια απάντηση εν όψει των δυσκολιών, αποφεύγοντας
κάθε είδους εμπόδιο διατηρόντας τον εαυτό μου σταθερό και ήρεμο

ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Να χρησιμοποιήσετε γνωστικές στρατηγικές για την επίτευξη μιας έξυπνης απόδοσης κατά τη λήψη αποφάσεων
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ικανότητα ανάλυσης
Ικανότητα να εντοπίζουν, να κατανοήσουν
και να αξιολογήσουν τις διάφορες
μεταβλητές που επηρεάζουν την επίτευξη
ενός στόχου, καθορίζοντας τις πιθανές
εφικτές εναλλακτικές λύσεις,
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους
στο αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας και
αποτελεσματικότητας

•

Δομώ τις ιδέες και τα επιχειρήματα σε ένα σαφές, συμπερασματικό και
συνθετικό τρόπο

•

Παρουσιάζω τις απόψεις και να θεωρώ αυτές των άλλων με ένα
αντανακλαστικό τρόπο

Critical capacity
Ability to evaluate data and to make
logical decisions with impartiality and from
a rational point of view

•
•

I analyze objectively the factors influencing my decision making

Decision making
Ability and decisiveness to make the right
decisions based on own analysis of the
particular situation, taking the risks with
responsibility and maturity

•

I take decisions concerning possible incidents in the training process (I look
for and propose solutions, I measure their possible impact, etc.)

•

I take decisions assessing the possible alternatives and assuming the possible
consequences

I take decisions in an aseptic way, analysing the context to dismiss emotional
elements that can have an influence on them

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Για να ευνοεί περιβάλλοντα μάθησης που λαμβάνει υπόψη τη χρήση των διαδραστικών μέσων επικοινωνίας, αξιοποιώντας
την πληροφοριακή, επικοινωνιακή και την ενθάρρυντική αξία τους.
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δυναμισμός
Η Ικανότητα να χρησιμοποιήσουν τις
τεχνικές για την ένταξη των κοινωνικών
και γνωστικών διαδικασιών που
ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της
επικοινωνίας

•

Χρησιμοποιώ στοιχεία που ενισχύουν τα ατομικά κίνητρα των
εκπαιδευομένων, διατηρώντας το ενδιαφέρον τους και
διευκολύνοντας έτσι τη συνεχή ανατροφοδότηση (συνδυασμός
θεωρίας και πράξης, ανάπτυξη των δραστηριοτήτων προς
διευκόλυνση της μεταφοράς τους στο χώρο εργασίας, κλπ.)

•

Χρησιμοποιώ βασικές τεχνικές της δυναμικής της ομάδας

ΤΠΕ
Ικανότητα να εργαστεί με τα
προγράμματα υπολογιστών για διδακτική
στήριξη

•

Να χρησιμοποιώ τα προγράμματα πληροφορικής ως μέσο
εκπαίδευσης, με βάση τα πολυμέσα, για να εκφράσει και να
δημιουργήσει, να γράψει, να ζωγραφίζει, να κάνει παρουσιάσεις,
κλπ., και τα χρησιμοποιώ στην τάξη

•

να χρησιμοποιήσω ειδικό λογισμικό ως διδακτική στήριξη (ψηφιακό
πίνακα, άτομο ή ομάδα ελέγχου, κλπ.)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Να καθορίσει και να αναπτύξει την εκπαίδευση-μαθησιακή διαδικασία, την ανάλυση της εξέλιξης των εκπαιδευομένων και
την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στόχων.
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Εστίαση σε ομάδες ενδιαφέροντος
Δυνατότητα σχεδιασμού της εκπαίδευσηςμαθησιακή διαδικασία, προσαρμοσμένη
στις ανάγκες των διαφόρων ομάδων
συμφερόντων

Αξιολόγηση
Ικανότητα σχεδιασμού και αντικειμενικής
εφαρμογής στην πράξη εργαλείων
παρακολούθησης και τεστ αξιολόγησης
εκμάθησης

•

Αναγνωρίζω τα συλλογικά χαρακτηριστικά της ομάδας καθώς και τα
επιμέρους προγράμματα (ικανότητες, γνώσεις, τη στάση ενόψει της
μάθησης, κλπ.) που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της
δράσης κατάρτισης, προκειμένου να επικεντρωθεί η εκπαίδευσημαθησιακή διαδικασία με τα προσόντα των εκπαιδευόμενων

•

Προγραμματίζω τα μαθήματά μου καθημερινά, κάνω τον
προγραμματισμό του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων για την
ανάπτυξη και την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων

•

Ενσωματώνω επαγγελματικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της
μαθησιακής διαδικασίας

•

•Σχεδιάζω τα εργαλεία αξιολόγησης και παρακολούθησης,
εφαρμογή η οποία μπορεί να γνωρίζει την πρόοδο των
εκπαιδευομένων

•

Έχω αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης της κατάρτισης, που
έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενη στόχους, τις
κατευθυντήριες γραμμές εκπαιδευόμενους στην απόκτηση
επαγγελματικών δεξιοτήτων

•

Έχω ελέγξει και αξιολογήσει αντικειμενικά το επίπεδο προσόντων
που επιτεύχθηκε από τους εκπαιδευόμενους, ώστε να πάρουν τις
ενημερώσεις για τα αποτελέσματα
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Σχέση μεταξύ των διαδικασιών χάρτη και των δεξιοτήτων
Υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών που αποτελούν το
σκηνικό της ποιότητας στην εκπαίδευση. Μετά από αυτό παρουσιάζεται ένα διάγραμμα ροής
που αντιπροσωπεύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο εννοιών. Αυτές ταξινομούνται από
την άποψη των στρατηγικών, των βασικών και των υποστηρικτικών διαδικασιών.
Οι Στρατηγικές διαδικασίες παρέχουν οδηγίες για το υπόλοιπο των διαδικασιών:
• Σχεδιασμός και παρακολούθηση της διαχείρισης
• Αξιολόγηση, παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση
Οι Βασικές διαδικασίες αφορούν βασικές δραστηριότητες της υπηρεσίας κατάρτισης με
επιπτώσεις μεταξύ των εκπαιδευόμενων:Trainees recruitment
•
•

Εκπαίδευση - μάθηση
Σύνδεσμοι στην απασχόληση

Οι υποστηρικτικές διαδικασίες
εκπροσωπούνται στο χάρτη:
•
•

Διοικητική διαχείριση
Διαχείριση Πόρων

παρέχουν υποστήριξη υπόλοιπες διαδικασίες που
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
CAPTACIÓN
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ALUMNADO
Desde
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
el inicio de la
Από τη διάδοση
publicidad,
hasta la στην
των
selecciónεπιλογή
del alumnado
εκπαιδευομένων

Διάδοση της
Difusión de la
εκπαιδευτικής
oferta formativa
προσφοράς
Αποδοχή της
αίτησης

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ

Διδακτικός
σχεδιασμός
ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ

Διδασκαλία
Έλεγχος και
αξιολόγηση των
ασκουμένων

Επιλογή
συμμετεχόντων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Από συνεδρίες για τον
προσανατολισμό, την
έκδοση των συμφωνιών
συνεργασίας, για την

Τα χέρια στο
στο χώρο
Υποστήριξη σε
αναζήτηση
εργασίας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ανάπτυξη και επεξεργασία της
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Από την έναρξη της
δραστηριότητας για την
πιστοποίηση και / ή τα
προσόντα των εκπαιδευομένων

Προσανατολισμός
εργασίας

Εξασφάλιση των πιστοποιητικών διαπίστευσης
των εκπαιδευόμενων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

Από τη διαχείριση των
υλικών πόρων και το κλίμα
εργασίας για την
πρόσληψη των
εκπαιδευτών

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Επιλογή del
Selección
profesorado
εκπαιδευτών
Διδακτικό
Material
υλικό
didáctico
Προετοιμασία
Preparación
de
aulas/dotaciones
αιθουσών/
πόρων

EVALUATION, MONITORING AND CONTINUOS IMPROVEMENT
From documentation control to agreements reached during checking by Management

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Από τη συλλογή στοιχείων για το σχεδιασµό µέχρι την αξιολόγησηαποτελεσµατικότητά

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

CUSTOMER SATISFACTION

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

BENEFICIARY ENTITIES
TRAINEES

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

