
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού 
Erasmus+ της Ισπανίας. Η παρούσα έκδοση αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και οι οργανισμοί 
χρηματοδότησης δε φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στο 
παρόν. 



 
 

ΕMPOWERING LTUs 
 

Ενδυνάμωση 45+ μακροχρόνια ανέργων μέσω της 
καθοδήγησης & της προώθησης της προσωπικής τους 

εικόνας 
 

Εγχειρίδιο στρατηγικών ενδυνάμωσης και εργαλείων κατάρτισης για την 
ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά 

εργασίας 
 

(IO1) 

 
Μέρος 1ο:  Καταγραφή δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται στη 
σημερινή αγορά εργασίας και χρειάζονται οι μακροχρόνια άνεργοι και οι 

επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Περιεχόμενα 
 

1_ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ........................................................................................................... 8 

2_ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

3_ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΑ 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΚΛΠ.)Error! Bookmark not defined. 

 



 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η “Ενδυνάμωση 45+ μακροχρόνια ανέργων μέσω της καθοδήγησης & της προώθησης της 
προσωπικής τους εικόνας” (ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΑ) είναι μια στρατηγική σύμπραξη εταίρων του 
ERASMUS+ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Εθνική Μονάδα Συντονισμού 
του προγράμματος Erasmus+ της Ισπανίας, με σκοπό τη βελτίωση των ποσοστών επιτυχίας στην 
απασχόληση μακροχρόνια άνεργων μεγαλύτερης ηλικίας  υιοθετώντας πιο εστιασμένες, 
εξατομικευμένες προσεγγίσεις. 
 
Οι ΕΤΑΙΡΟΙ του προγράμματος ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΑ εργάζονται από κοινού με σκοπό τη βελτίωση  
των συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται από τους 
οργανισμούς και τις χώρες που αντιπροσωπεύουν, καθώς επίσης και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
προκειμένου να ενδυναμώσουν ενήλικες ΜΑ ώστε οι τελευταίοι να βελτιώσουν τις δεξιότητες και 
τις ικανότητές τους και να προσαρμοστούν στα δεδομένα της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας και 
στην εξαιρετικά ανταγωνιστική οικονομία. 
 
Το πρόγραμμα συντονίζει η FUNDACIÓN COREMSA, μια Ισπανική ιδιωτική υπηρεσία απασχόλησης, 
ένας φορέας με εμπειρία στον τομέα της  εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης  
ευάλωτων ατόμων που δραστηριοποιείται στη Νότια Ισπανία, σε διαφορετικά προγράμματα που 
αφορούν στην ενσωμάτωση συγκεκριμένων ομάδων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΑ αποτελείται από τέσσερις ακόμα εταίρους από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: 

 Ηνωμένο Βασίλειο: INOVA CONSULTANCY – παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και  εργασίες σχεδιασμού στον τομέα της ατομικής ανάπτυξης και της  
επιχειρηματικότητας 

 Ιταλία: STEPS – εταίρος με εμπειρία στην έρευνα και την ανάλυση εργασιακών 
αναγκών, στην αναγνώριση και την πιστοποίηση ικανοτήτων και στην επεξεργασία 
καινοτόμων εκπαιδευτικών σχεδίων  

 Ελλάδα: Social Enterprise Knowl- έχει αναπτύξει μεγάλο αριθμό καινοτόμων 
εκπαιδευτικών προτύπων που αφορούν στην προσωπική και επαγγελματική 
εξέλιξη, με πιο εμβληματικό το STARS Success Yourself©, ένα εργαστήριο με 
πιστοποίηση από το International Coach  

 Ισπανία: Acción contra el Hambre (ACH)- φημισμένη ΜΚΟ που διαθέτει μονάδα η 
οποία επικεντρώνεται στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη και αναπτύσσει 
προγράμματα επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα μέσω του “Vives project”, με σκοπό 
τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ανέργων μέσω της κατάρτισης, της 
συμβουλευτικής,  της καθοδήγησης και της χρηματοδότησης.  

 
Η παρούσα “Καταγραφή δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται στη σημερινή αγορά 
εργασίας και χρειάζονται οι μακροχρόνια άνεργοι και οι επαγγελματίες που εργάζονται μαζί 
τους“ αποτελεί το πρώτο μέρος του έργου του κεντρικού προγράμματος, το “Εγχειρίδιο 
Στρατηγικών Ενδυνάμωσης και Εργαλείων Κατάρτισης για την κινητοποίηση και την 
ενεργοποίηση των Μακροχρόνια Ανέργων στην αγορά εργασίας” (IO1).  
 



Ο σκοπός της Καταγραφής είναι να παρέχει μια σαφή εικόνα σχετικά με τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τον 
σχεδιασμό μιας καινοτόμου μεθοδολογίας και των εκπαιδευτικών εργαλείων που θα συμβάλλουν 
στην ενθάρρυνση των μακροχρόνια ανέργων (ΜΑ) να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, και 
ταυτόχρονα, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη νέων εργαλείων για τους επαγγελματίες που εργάζονται 
με ΜΑ, να καταστήσει πιο αποτελεσματική και εποικοδομητική την καθοδήγηση και την 
υποστήριξη σε θέματα σταδιοδρομίας. 



 

1 ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ  
 
Το πρόγραμμα ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΑ σχεδιάστηκε με σκοπό να πετύχει τους παρακάτω στόχους:  

 Να παρέχει στους συμβούλους σταδιοδρομίας κάθε συμμετέχουσας χώρας νέες, 
πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες μεθόδους και εργαλεία για να 
υποστηρίξει άνεργους ενήλικες  

 Να υποστηρίξει και να ενισχύσει μακροχρόνια άνεργους βοηθώντας τους να 
αλλάξουν  τον τρόπο σκέψης τους ανακαλύπτοντας τις δυνάμεις, τις ικανότητες και 
τα ενδιαφέροντά τους, παρέχοντάς τους την κατάλληλη κατάρτιση  

 Να προωθήσει την ευρωπαϊκή δικτύωση ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους 
φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των άνεργων ενηλίκων σε συνθήκες 
ολιστικής συνεργασίας 

 Να βελτιώσει το επίπεδο συμμετοχής ενηλίκων  εκπαιδευόμενων με την προοπτική 
της δια βίου μάθησης. 
 

Το του κεντρικού προγράμματος είναι το “Εγχειρίδιο στρατηγικών Ενδυνάμωσης και Εργαλείων 
Κατάρτισης για την κινητοποίηση και την ενεργοποίηση των Μακροχρόνια Ανέργων στην αγορά 
εργασίας” (IO1) το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

α)Καταγραφή δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται στη σημερινή αγορά 
εργασίας + δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες που εργάζονται 
με άνεργους μεγαλύτερης ηλικίας  
β)Εξατομικευμένη και πιστοποιημένη μεθοδολογία με βάση τα στοιχεία της καταγραφή  
γ)Σχεδιασμός 3 διαφορετικών εκπαιδευτικών πακέτων: νευρο-γλωσσικός 
προγραμματισμός (NLP) & κατάρτιση, δεξιότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
προώθηση της προσωπικής εικόνας – τεχνική κύκλων καθοδήγησης  
δ)Εφαρμογή των εκπαιδευτικών πακέτων σε 3 επίπεδαs: σύμβουλοι 
σταδιοδρομίας/εκπαιδευτές  - Μακροχρόνια Άνεργοι – Καθοδήγηση από ομότιμους 
(Peer coaching)  
ε)Συστάσεις για συμβούλους σταδιοδρομίας και ενήλικους εκπαιδευτές σχετικά με 
στρατηγικές, μεθοδολογίες και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να ενισχύσουν και να ενεργοποιήσουν άνεργους μεγαλύτερης ηλικίας. 

 
Η καταγραφή αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς με βάση το οποίο δημιουργήθηκε η καινοτόμος 
μεθοδολογία του προγράμματος ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ΜΑ. 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης διακρατικής συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν τους τρόπους 
σχεδιασμού αυτού του πλαισίου, εξετάζοντας κυρίως τις μαλακές δεξιότητες. Επιδιώκοντας να 
βασίσει αυτό το έργο σε στερεή, ήδη υπάρχουσα γνώση και τεχνογνωσία, η Inova Consultancy 
παρουσίασε την “Μελέτη για την Ικανότητα του Επιχειρείν1” (EntreComp), η οποία 

                                                           
1 Αναφορά στο πλαίσιο ικανοτήτων της Entrecomp για εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πράσινης 
επιχειρηματικότητας: Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneur-ship 
Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884 



πραγματοποιήθηκε από την JRC εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ένταξης (ΔΓ EMPL) τον Ιανουάριο του 2015 και εκδόθηκε το 2016, και πρότεινε την 
προσαρμογή του στο πεδίο της ενδοεπιχειρηματικότητας. 
 
Η μελέτη της EntreComp, αποτελεί στην πραγματικότητα το σημείο αναφοράς για οποιουδήποτε 
είδους επιχειρηματική μάθηση, δεδομένου ότι παρέχει ένα περιεκτικό πλαίσιο για τον ορισμό της 
επιχειρηματικής ικανότητας και περιγράφει τα στοιχεία που την αποτελούν όσον αφορά στη γνώση, 
στις δεξιότητες και στη συμπεριφορά. Το πλαίσιο στο σύνολό του αποτελείται από 15 ικανότητες 
και μπορεί να θεωρηθεί ως σημείο αφετηρίας που είναι δυνατό να εφαρμοστεί και να 
προσαρμοστεί σε κάθε πιθανό τομέα και αξιακή αλυσίδα, καθώς επίσης και σε διαφορετικά 
πλαίσια και πεδία: σε μεμονωμένα άτομα ή σε ομάδες, σε πρωτοβουλίες του ιδιωτικού, του 
δημόσιου ή του τριτογενούς τομέα, αλλά και σε διαφορετικές μορφές επιχειρηματικότητας, μεταξύ 
αυτών στην κοινωνική, στην πράσινη ή στην ψηφιακή. 
 
Η EntreComp ορίζει την επιχειρηματικότητα ως μία «εγκάρσια ικανότητα, η οποία εφαρμόζεται σε 
όλους τους τομείς της ζωής: από την καλλιέργεια της προσωπικής ανάπτυξης ως την ενεργό 
συμμετοχή στην κοινωνία, την (επαν)ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ως υπάλληλος ή ως  
αυτοαπασχολούμενος, αλλά και τη σύσταση νέων επιχειρήσεων (πολιτιστικών, κοινωνικών ή 
εμπορικών)». 
 
Το εννοιολογικό μοντέλο οικοδομείται με βάση την περιγραφή σύμφωνα με την οποία η 
επιχειρηματικότητα είναι «η ικανότητα να μετατρέπει κανείς ιδέες σε πράξεις οι οποίες 
δημιουργούν αξία για κάποιον άλλον εκτός από τον ίδιο», και αποτελείται από 3 πεδία ικανοτήτων, 
καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 5 συγκεκριμένες υπο-ικανότητες: 
 

• Ιδέες και ευκαιρίες 

• Πηγές 

• Εφαρμογή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χρησιμοποιώντας τη μελέτη της ENTRECOMP ως σημείο αφετηρίας, η STePS srl, ο εταίρος που έχει 
αναλάβει την διαμόρφωση της Καταγραφής, εργάστηκε με σκοπό να εντοπίσει περαιτέρω πηγές 
ώστε να την τοποθετήσει σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφορών σχετικά με τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες που χρειάζεται και απαιτεί η αγορά εργασίας, την ανεργία, τους επαγγελματίες 
σύμβουλους σταδιοδρομίας και τους εκπαιδευτές, κλπ.2 

Σε δεύτερο στάδιο, η Καταγραφή που διαμορφώθηκε σύμφωνα με το Πλαίσιο EntreComp 
πιστοποιήθηκε από τους εταίρους τους προγράμματος ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, με την ιδιαίτερη συμμετοχή 
μιας ομάδας συμβούλων σταδιοδρομίας που συνδέονται με την Acción contra el Hambre (ACH) στα 
πλαίσια μιας αφιερωμένης στο συγκεκριμένο θέμα συζήτησης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 
Φεβρουαρίου, με στόχο την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με τον κατάλογο ικανοτήτων που 
χρειάζονται οι επαγγελματίες που εργάζονται με ΜΑ και την προσαρμογή τους στα χαρακτηριστικά 
των μεγαλύτερων ηλικιακά εργαζομένων. 

Στη συνέχεια, μετά και από την εκδήλωση κοινής εκπαίδευσης προσωπικού που πραγματοποιήθηκε 
στο Sheffiled από τις 24 ως τι 27 Απριλίου, η Καταγραφή ολοκληρώθηκε. 

 

 

 

                                                           
2 Δείτε τον πλήρη κατάλογο στη σελίδα αναφοράς. 



 

2. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η καταγραφή δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζονται οι ΜΑ προκειμένου να επανενταχθούν 

στη σημερινή αγορά εργασίας συντάχθηκε προσαρμόζοντας και συνδυάζοντας τις παρακάτω πηγές, 

προκειμένου να περιγράψει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται οι ΜΑ προκειμένου 

να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

• Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The 

Entrepreneur-ship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European 

Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884 

• IOM’s Migration for Development in the Western Balkans (MIDWEB) project (2009) Training 

Modules to Enhance CV/Interviewing Skills for Labour Migrants: Trainer’s Manual 

• European Commission (2006) - Recommendation of the European Parliament and of the 

Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning 

• UK national career service: Skills Health Check 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments 

 

Το συγκεκριμένο έργο βασίζεται στην ιδέα ότι η πιο σημαντική ικανότητα που χρειάζονται οι ΜΑ 

προκειμένου να επανενταχθούν ενεργά στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν έναν ενεργό ρόλο  

στην κοινωνία είναι μια μορφή «ενδοεπιχειρηματικότητας».   

Συνήθως η Ενδοεπιχειρηματικότητα ορίζεται ως « η πράξη του να συμπεριφέρεται κανείς σαν 

επιχειρηματίας όταν εργάζεται σε έναν μεγάλο οργανισμό. Η Ενδοεπιχειρηματικότητα είναι γνωστή 

ως η εφαρμογή ενός είδους εταιρικής διοίκησης που περιλαμβάνει ριψοκίνδυνες και καινοτόμες 

προσεγγίσεις  καθώς επίσης και τεχνικές παροχής ανταμοιβής και κινήτρου, που παραδοσιακά 

θεωρούνται προοίμιο της επιχειρηματικότητας». https://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneurship. 

Όταν εφαρμόζεται στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και στην αυτοδιαχείριση, και 

ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με την εγκάρσια ικανότητα-κλειδί της Δια Βίου Μάθησης και τις 

μαλακές δεξιότητες που γενικότερα απαιτούνται από τους εργοδότες, η ενδοεπιχειρηματικότητα 

μπορεί να θεωρηθεί καθοριστική ικανότητα για τους ΜΑ, καθώς ενισχύει τη νοοτροπία υπέρ της 

αλλαγής και της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της διαχείρισης. Επομένως η 

ενδοεπιχειρηματικότητα γίνεται αντιληπτή ως ένα σύνολο ικανοτήτων το οποίο οι εργοδότες 

απαιτούν ιδιαίτερα από τους ενήλικες.  

Ο παρακάτω πίνακας με τίτλο ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ σχεδιάστηκε προσαρμόζοντας το 

Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας της EntreComp στην ικανότητα Ενδοεπιχειρηματικότητας 

και πιο συγκεκριμένα στις ανάγκες αυτοεξέλιξης και ενδυνάμωσης των ΜΑ ως θεμελιωδών 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments
https://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneurship


δεξιοτήτων για την ενεργό αναζήτηση εργασίας και ρόλου στην κοινωνία. Ακολουθείται από έναν 

δεύτερο πίνακα ο οποίος επισημαίνει τις συνδέσεις ανάμεσα στις μαλακές δεξιότητες και στις 

καθοριστικές ικανότητες της Δια Βίου Μάθησης. 

 

 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – Βασικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από του ΜΑ προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια ενεργό 

αναζήτηση εργασίας και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας 

ΠΕΔΙΟ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Επίπεδο Ικανοτήτων 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ 

 
 
 

A.- ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 
 

 
 
 
 
 

 

A1 – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
βρει ευκαιρίες για νέες θέσεις 
εργασίας (στο πεδίο στο οποίο 
έχει προηγούμενη επαγγελματική 
εμπειρία ή εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο)  

Μπορεί να αναγνωρίσει ευκαιρίες 
απασχόλησης και να εργαστεί σε 
νέους τομείς στους οποίους δεν έχει   
προηγούμενη επαγγελματική 
εμπειρία ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

Μπορεί να αξιοποιήσει και να 
δημιουργήσει ευκαιρίες για  νέες και 
διαφορετικές θέσεις εργασίας (π.χ. 
πρόβλεψη αναγκών, πρόταση μιας νέας 
δραστηριότητας, σχεδιασμός της δικής 
της/του δραστηριότητας/ εξερεύνηση 
άλλων τομέων) 

A2- ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
φανταστεί μια επιθυμητή και 
ικανοποιητική θέση εργασίας σε 
ένα επαγγελματικό 
περιβάλλον/πεδίο (που της/του 
είναι οικείο) 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
φανταστεί διαφορετικές επιθυμητές 
και ικανοποιητικές θέσεις εργασίας 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα και 
πεδία (ακόμα κι αν δεν της/του είναι 
οικείο) 

Μπορεί να χρησιμοποιήσει το όραμά του 
για να εξερευνήσει τους τομείς της 
αγοράς της νέας εργασίας και να  
καθοδηγήσει μια νέα στρατηγική 
αναζήτησης απασχόλησης 

A3- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος  μπορεί να 
σκεφτεί ιδέες για νέες θέσεις 
εργασίας και διαφορετικούς 
τρόπους να υποβάλλει αίτηση σε 
αυτές/ να τις προσεγγίσει 

Μπορεί να δοκιμάσει και να  
βελτιώσει ιδέες για νέες θέσεις 
εργασίας και τρόπους προσέγγισής 
τους  

Μπορεί να μετατρέψει τις ιδέες σε πράξη  

A4- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Μπορεί να κατανοήσει και να 
εκτιμήσει την αξία ενός πιθανού 
εργασιακού περιβάλλοντος ή μιας 
θέσης εργασίας που την/τον 
κινητοποιεί/ ικανοποιεί ή ενδέχεται 
να το κάνει 

Μπορεί να κατανοήσει ότι 
διαφορετικά εργασιακά 
περιβάλλοντα ενδέχεται να έχουν 
διαφορετικό είδος αξίας, που 
ενδέχεται να την/τον 
κινητοποιήσει/ικανοποιήσει με 
διαφορετικό τρόπο  

Μπορεί να αναπτύξει στρατηγικές  
προκειμένου να επωφεληθεί όσο γίνεται 
από την αξία  που προκύπτει από 
διαφορετικά εργασιακά 
περιβάλλοντα/είδη εργασίας  
 



 

B.- ΠΗΓΕΣ 

B1- ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει τις 
ικανότητες, τα γνωρίσματα της 
προσωπικότητας, τις προηγούμενες 
εμπειρίες της/του και το πως αυτά 
μπορούν να καλύψουν πιθανές  
ανάγκες των εργοδοτών. 

Μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο 
τις ικανότητες, τα γνωρίσματα της 
προσωπικότητας και τις 
προηγούμενες εμπειρίες του/της και 
να τα συνδέσει με νέες πιθανές 
θέσεις εργασίας 

Μπορεί να αντισταθμίσει τις αδυναμίες 
της/του αναπτύσσοντας περισσότερο τα 
δυνατά του σημεία.  

B2 – ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ 

Θέλει να επιστρέψει στην αγορά 
εργασίας και να βρει απασχόληση / 
να ξεκινήσει τη δική της/του 
δραστηριότητα 

Είναι πρόθυμη/ος καταβάλλει 
προσπάθεια και πόρους προκειμένου 
να επιστρέψει στην αγορά εργασίας/ 
να ξεκινήσει της δική της/του 
δραστηριότητα 

Παραμένει συγκεντρωμένη/ος στην 
αναζήτηση θέσης εργασίας / πιθανότητα 
έναρξης της δικής της/του 
δραστηριότητας παρά τις δυσκολίες.  

B3 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

(ΣΥΜΠΕΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ) 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει επίσημα κανάλια 
και δίκτυα με σκοπό την αναζήτηση 
εργασίας  (π.χ. συμμετοχή σε 
διάφορες επιχειρηματικές ή 
κοινωνικές εκδηλώσεις) 

Μπορεί να χρησιμοποιήσει και να 
συνδυάσει διαφορετικά δίκτυα 
επαφών, τόσο επίσημα όσο και 
ανεπίσημα (σε 
προσωπικό/οικογενειακό επίπεδο) 
καθώς επίσης και τα κοινωνικά 
δίκτυα 

Μπορεί να ορίσει πολύπλοκες 
στρατηγικές/σχέδια αναζήτησης εργασίας 
προκειμένου να δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης, μεταξύ αυτών: 
άμεση προσέγγιση πιθανών εργοδοτών 
και πρωτοβουλίες αυτοαπασχόλησης 

B4 - ΠΕΙΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ) 

Μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει 
τις ικανότητες και τα γνωρίσματα 
του χαρακτήρα της/του σε 
πιθανούς εργοδότες  

Μπορεί να επικοινωνήσει τις 
δεξιότητες και τα θετικότερα 
γνωρίσματα του χαρακτήρα της/του 
σε πιθανούς εργοδότες και να 
μιλήσει για διαφορετικές 
περιπτώσεις στις οποίες τα 
χρησιμοποίησε με επιτυχία (στα 
πλαίσια της εργασίας ή όχι)  

Μπορεί να αναγνωρίσει ποιες είναι οι 
σημαντικότερες δεξιότητες για μια 
συγκεκριμένη θέση εργασίας και να τις 
συνδέσει με τις ικανότητες και τα 
γνωρίσματα του χαρακτήρα του/της και, 
όπου αυτό δεν είναι δυνατό – να δείξει 
στον πιθανό εργοδότη ότι διαθέτει την 
ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων 
δεξιοτήτων όταν αυτό είναι απαραίτητο. 
 



 

C.- ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

C1- ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ) 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει τα 
κύρια κανάλια προσφοράς θέσεων 
εργασίας που χρησιμοποιούν οι 
εταιρίες (εφημερίδες/ιστοσελίδες) 
και πως να απαντά σε μια αγγελία 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει πώς 
να υποβάλλει αίτηση για μια θέση 
εργασίας/ πώς να δημιουργήσει ένα 
επιτυχημένο βιογραφικό σημείωμα  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει πώς να 
παρουσιαστεί σε μια συνέντευξη για θέση 
εργασίας 

C2- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι 
ικανή/ος να προσδιορίσει τους 
στόχους των δραστηριοτήτων 
αναζήτησης εργασίας  

 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
οργανώσει την διαδικασία 
αναζήτησης εργασίας και να 
επικεντρωθεί στις λεπτομέρειες: να 
δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης, το 
οποίο να προσδιορίζει τις 
προτεραιότητες και τα κυριότερα 
σημεία που είναι καθοριστικά για την 
επίτευξη των στόχων της/του 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
βελτιώσει τις προτεραιότητες και τα 
σχέδια προκειμένου να προσαρμοστεί 
στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις  

 

C3- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ 

ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος δεν φοβάται 
να κάνει λάθη ενώ δοκιμάζει νέες 
δυνατότητες/ εξερευνά νέες 
ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι 
ικανή/ος να αξιολογήσει τα οφέλη 
και τους κινδύνους των 
εναλλακτικών δυνατοτήτων και να 
προχωρήσει σε επιλογές που 
αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις 
της/του 

 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
εκτιμήσει τους κινδύνους και να λάβει 
αποφάσεις παρά την αβεβαιότητα και την 
αμφιβολία  

 

C4 –ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
αναγνωρίσει όσα έμαθε μέσα από 
τις εμπειρίες της/του 

 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος can reflect 
and judge her / his achievements and 
failures and learn from these  

 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
βελτιώσει τις ικανότητές της/του να βρει 
εργασία βασιζόμενη/ος στην 
προηγούμενη εμπειρία της/του και στην 
αλληλεπίδρασή της/του με τους άλλους 

 



 

 

ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Συνοπτικός πίνακας: εγκάρσιες δεξιότητες και καθοριστικές ικανότητες για την Δια Βίου Μάθηση που είναι απαραίτητες για του ΜΑ προκειμένου να 
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ομαδοποιημένες ανά πεδίο 
Κύριες πηγές:  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) – Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις καθοριστικές ικανότητες 
για την δια βίου μάθηση  
Εθνική υπηρεσία σταδιοδρομίας Η.Β.: Skills Health Check https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments 

 ΠΕΔΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (KC) 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1 

Ομαδική εργασία  
Εργασία με άλλους 
Ικανοποιητική εργασία με τους ανθρώπους 
ακούγοντας, κατανοώντας και βοηθώντας τους 
άλλους.  

KC6: Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες του 
πολίτη 

B3- - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ)  

2 

Σχεδιασμός και συγκέντρωση στη λεπτομέρεια 
Σχεδιασμός δραστηριοτήτων και χρησιμοποίηση 
του χρόνου αποτελεσματικά προς επίτευξη των 
στόχων πρόσληψης 
Αποτελέσματα προσανατολισμού 

KC5: Μεθοδολογία της μάθησης C2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

3 

Ανάληψη ευθύνης  

Ανάληψη ευθύνης για τις πράξεις του για 
αυτοβελτίωση 

KC7 Αίσθηση πρωτοβουλίας 
&επιχειρηματικότητας 

 KC 8: Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες του 
πολίτη 

B1- ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ  
B2 - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ 

 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments


 

4 

Επίλυση προβλημάτων 
Εντοπισμός προβλημάτων και συλλογή 
πληροφοριών,  αξιολόγηση βασισμένη σε 
γεγονότα. 

KC7 Αίσθηση πρωτοβουλίας 
&επιχειρηματικότητας 

C1- ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

5 

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
Αντιμετώπιση αλλαγών και πίεσης 

Προσαρμογή σε αλλαγές, ψυχραιμία και θετική 
αντίδραση στις προκλήσεις 
Ανοχή στην απογοήτευση 

KC7 Αίσθηση πρωτοβουλίας 
&επιχειρηματικότητας 
KC 5: Μεθοδολογία της μάθησης 

 

C3- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

6 

Κινητοποίηση 
Επίδειξη ενέργειας και ορμής 
Επίδειξη ενέργειας και ενθουσιασμού στην 
αντιμετώπιση δύσκολων στόχων και στην 
ανάληψη νέων καθηκόντων.  

KC7 Αίσθηση πρωτοβουλίας 
&επιχειρηματικότητας  

KC 5: Μεθοδολογία της μάθησης 

A1 ΟΡΑΜΑ  

7 
Ικανότητα μάθησης και χρήση ΤΠΕ 
Εύκολη και γρήγορη μάθηση νέων πληροφοριών 
και χρήσης νέων τεχνολογιών.  

KC4 Ψηφιακές ικανότητες 
KC 5: Μεθοδολογία της μάθησης 

C4 –ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 

8 

Πειθώς και επικοινωνία 
Ικανότητα πειθούς των άλλων και ικανοποιητικής 
αντιμετώπισης των συγκρούσεων. Ξεκάθαρη 
έκφραση στον προφορικό και στον γραπτό λόγο.  

KC2 Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

B4- ΠΕΙΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

(ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ)  

 

9 
Δημιουργική σκέψη 
Παραγωγή νέων ιδεών και διαφορετικών τρόπων 
προσέγγισης ζητημάτων.  

KC8 Πολιτισμική ευαισθητοποίηση και έκφραση A3- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

10 Αυτογνωσία KC5 Μεθοδολογία της μάθησης B1 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

https://www.youthpass.eu/da/youthpass/for/youth-initiatives/learn/information/kccultural/


3_ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ, ΚΛΠ.) 
 
Οι παρακάτω πίνακες σχεδιάστηκαν προσαρμόζοντας το σύνολο των ικανοτήτων που 
περιγράφονται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Πόρων Συνεργασίας της SALTO YOUTH (2014). 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική ΙΙ: Ένα σύνολο ικανοτήτων για εκπαιδευτές που εργάζονται σε διεθνές 
επίπεδο (Τροποποιημένη Έκδοση) με  επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των 
ΜΑ. 
Το σύνολο των ικανοτήτων για εκπαιδευτές που εργάζονται σε διεθνές επίπεδο διαμορφώθηκε από 
τη SALTO YOUTH σαν ένα δίκτυο οκτώ Κέντρων Πόρων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκά 
πεδία προτεραιότητας στον τομέα της νεολαίας. Σαν κομμάτι της Στρατηγικής Εκπαίδευσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η SALTO YOUTH παρέχει πόρους μη τυπικής μάθησης για εργαζόμενους και 
οργανωτές και οργανώνει εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες προκειμένου να 
υποστηρίξει οργανισμούς και Εθνικές Μονάδες στα πλαίσια του προγράμματος για τη Νεολαία 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και εκτός αυτού. 
 
Αυτό το σύνολο ικανοτήτων δημιουργήθηκε για να παρέχει σε μεμονωμένους εκπαιδευτές, σε 
ομάδες εκπαιδευτών και σε φορείς παροχής εκπαίδευσης ένα μοντέλο ανάπτυξης εργαλείων 
αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης) και στρατηγικών κατάρτισης. 
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-
cooperation/trainercompetencedevelopment/trainercompetences/ 
 
Στο τρέχον εργασιακό πλαίσιο, οι δεξιότητες του εκπαιδευτή προσαρμόζονται στα δεδομένα 
εργασίας με ΜΑ στοχεύοντας ιδιαίτερα στην ενδυνάμωσή τους απέναντι στην ενεργό αναζήτηση 
εργασίας και στην αυτοβελτίωση. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναφορές στις ικανότητες 
Ενδοεπιχειρηματικότητας που περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο, και προσπαθεί να 
αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτές μπορούν να ενθαρρύνουν του ΜΑ να τις 
αποκτήσουν. 
  
Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα των ομάδων συζήτησης που πραγματοποιήθηκαν από 3 
σύμβουλους σταδιοδρομίας απασχόλησης της ACH που δραστηριοποιούνται με άνεργους ενήλικες 
μέσα από Προγράμματα Απασχόλησης, καθώς επίσης και από τον συντονιστή προγράμματος 
μεθοδολογίας απασχόλησης, οι παρακάτω ικανότητες θεωρήθηκαν καθοριστικές προκειμένου να 
μπορεί κάποιος να εργαστεί με ΜΑ και να τους ενθαρρύνει στην ενεργό αναζήτηση εργασίας: 
 

• Υπομονή, καθώς οι ενήλικες λειτουργούν με πιο αργούς ρυθμούς απ’ ότι  άλλες ομάδες-
στόχοι. 

• Τεχνολογικές ικανότητες. 
• Διαμεσολάβηση με επιχειρήσεις. 
• Διαχείριση αλλαγών. 
• Εξατομικευμένη υποστήριξη. 
• Ικανότητα κινητοποίησης. 
• Δυνατότητα συνεργασίας σε ομάδα. 
• Επικοινωνία νοήματος σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων νευρο-γλωσσικού 

προγραμματισμού (NLP). 



• Χρήση τεχνικών καθοδήγησης. 
• Χρήση τεχνικών προώθησης της προσωπικής εικόνας. 

 
 
 
Άλλες σημαντικές ικανότητες: 
 

1. Να γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τις ανασφάλειες των ανθρώπων, επιτρέποντάς τους να 
έρθουν αντιμέτωποι με πεποιθήσεις που τους περιορίζουν. 

2. Να γνωρίζει πώς να ενισχύει την ενημέρωση όσον αφορά στην εργασία, στους μισθούς και 
στους αναδυόμενους επιχειρηματικούς τομείς όπου είναι πιθανό να υπάρχουν 
ευκαιρίες απασχόλησης. 



Συνοπτικός πίνακας: ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΕΔΙΟ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Επίπεδα Ικανότητας 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει και κατανοεί τις 
υπάρχουσες μεθόδους και τις πηγές τους  για 
την εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό ενηλίκων με 
σκοπό την ενθάρρυνση των ικανοτήτων 
ενδοεπιχειρηματικότητας στους ΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
επιλέξει και να συνδυάσεις τις πιο 
κατάλληλες μεθόδους και πηγές για την 
εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό 
ενηλίκων και να τα προσαρμόσει στις 
ανάγκες των ΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος 
να προσαρμόσει μεθόδους και πηγές 
σε μια μεταβαλλόμενη κατάσταση και 
να αυτοσχεδιάσει, να τροποποιήσει 
και να αντιμετωπίσει άγνωστες και 
απρόβλεπτες καταστάσεις και στις 
ανάγκες των ΜΑ με διαφορετικά 
υπόβαθρα και εμπειρίες. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ AND 
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει και κατανοεί τις 
αρχές δημιουργίας ενός ενθαρρυντικού 
μαθησιακού περιβάλλοντος, δίνοντας προσοχή 
στους παράγοντες κινδύνου και στις ομαδικές 
προσεγγίσεις  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
αναγνωρίσει και να εκμεταλλευτεί τις 
δυνατότητες ενός συγκεκριμένου 
(δεδομένου) περιβάλλοντος 
προκειμένου  να ενθαρρύνει στους ΜΑ 
το όραμα για  ένα καλύτερο μέλλον και 
μια νέα θέση εργασίας 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανός/η 
να βρει νέους και δημιουργικούς 
τρόπους να χρησιμοποιήσει ένα 
δεδομένο περιβάλλον αξιοποιώντας 
στο έπακρο τους περιορισμούς και τις 
δυνατότητες που αυτό διαθέτει 
προκειμένου να ενθαρρύνει στους ΜΑ 
το όραμα για  ένα καλύτερο μέλλον και 
μια νέα θέση εργασίας 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
(ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ) 

 
 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει και κατανοεί τη 
δυναμική των εξατομικευμένων διαδικασιών 
μάθησης / της συμβουλευτικής και της  
καθοδήγησης σταδιοδρομίας που 
χρησιμοποιούνται με σκοπό την ενθάρρυνση της 
αυτογνωσίας στους ΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να  
εδραιώσει μια υποστηρικτική σχέση με 
τον ΜΑ και να την/τον συναισθανθεί.  
Η/ο εκπαιδευόμενη/ος εφαρμόζει την 
επιλεγμένη θεωρία και μεθοδολογία 
προκειμένου να ενθαρρύνει την 
αυτογνωσία των ΜΑ  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος 
να υποστηρίξει και να 
ενθαρρύνει/αντιμετωπίσει τους 
εκπαιδευόμενους με χρήσιμο και 
διαφορετικό τρόπο, προσαρμόζοντας 
την προσέγγισή του στις 
εξατομικευμένες ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά τους. Είναι ικανή/ος 
να ενθαρρύνει και να καθοδηγήσει του 
ΜΑ προς την αυτογνωσία 



 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ 
ΝΑ ΕΥΝΟΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος knows, κατανοεί και 
μπορεί να αναγνωρίσει ομαδικές διαδικασίες 
και διαφορετικά στυλ μάθησης στου ΜΑ 
προκειμένου να προωθήσει την 
ενδοεπιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα 
τις ικανότητες μεθοδολογίας της μάθησης C4 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
αναγνωρίσει ομαδικές διαδικασίες με 
συγκεκριμένη αναφορά στους ΜΑ και 
να ενεργήσει κατάλληλα. Μπορεί να 
προσαρμόσει τις ομαδικές διαδικασίες 
σύμφωνα με οποιαδήποτε μεταβολή 
κάποιου παράγοντα αναγνωρίσει, 
μένοντας παράλληλα συγκεντρωμένος 
στην προώθηση της 
ενδοεπιχειρηματικότητας και πιο 
συγκεκριμένα τις ικανότητες 
μεθοδολογίας της μάθησης C4. 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος 
να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει τον 
ξεχωριστό τρόπο μάθησης ενός 
ατόμου προκειμένου να ενθαρρύνει 
αποτελεσματικά τις ικανότητες 
ενδοεπιχειρηματικότητας και πιο 
συγκεκριμένα τις ικανότητες 
μεθοδολογίας της μάθησης C4 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει και κατανοεί τις 
αρχές της παιδαγωγικής  
συμμετοχή/χειραφέτησης / ενδυνάμωσης, 
καθώς επίσης και τις αρχές των μοντέλων που 
σχετίζονται με την προσωπικότητα και/ή  με τις 
θεωρίες που αναφέρονται συγκεκριμένα στους 
ΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
εφαρμόσει και να αντιμετωπίσει τις 
συγκεκριμένες αρχές και τα μοντέλα 
προκειμένου να ενθαρρύνει την 
κινητοποίηση και την επιμονή των ΜΑ  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος 
να συνδυάσει διαφορετικές αρχές και 
μεθόδους με χρήσιμους και 
διαφορετικούς τρόπους και να τις 
προσαρμόσει στις ατομικές και 
ομαδικές ανάγκες προκειμένου να 
ενθαρρύνει την κινητοποίηση και την 
επιμονή των ΜΑ  

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΚΕΨΗ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει και κατανοεί 
του παράγοντες που υποστηρίζουν και 
εμποδίζουν τη δημιουργικότητα. Γνωρίζει 
τρόπου και μεθόδους ενθάρρυνσης της 
δημιουργικότητας, της επίλυσης προβλημάτων 
και της ανοιχτής σκέψης, ιδιαίτερα στους 
ενήλικες εκπαιδευόμενους και στους ΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
εφαρμόσει μεθόδους και τρόπους 
ενθάρρυνσης της δημιουργικότητας, της 
επίλυσης προβλημάτων και της ανοιχτής 
σκέψης προκειμένου να ενθαρρύνει και 
να διεγείρει τη δημιουργικότητα και τη 
δημιουργική σκέψη των ΜΑ  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος 
να συνδυάσει διαφορετικές μεθόδους 
και να πειραματιστεί με νέους τρόπους 
εφαρμογής ώστε να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες τόσο της ομάδας όσο και των 
ατόμων και να διεγείρει τη 
δημιουργικότητα και τη δημιουργική 
σκέψη στους ΜΑ  



 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΕΒΑΣΜΟΣ  ΗΘΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει και κατανοεί 
τρόπους και μεθόδους διαχείρισης των 
συναισθημάτων, με σεβασμό στα ηθικά όρια, 
ιδιαίτερα όταν εργάζεται με ενήλικες 
εκπαιδευόμενους που στερούνται κινήτρων/  

άτομα που αντιμετωπίζουν δύσκολες 
συναισθηματικές/οικονομικές/κοινωνικές 
καταστάσεις 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
αναγνωρίσει συναισθήματα και να τα 
συνδέσει με εκπαιδευτικές  

καταστάσεις, ιδιαίτερα όταν εργάζεται 
με ενήλικες εκπαιδευόμενους που 
στερούνται κινήτρων/  

άτομα που αντιμετωπίζουν δύσκολες 
συναισθηματικές/οικονομικές/κοινωνικ
ές καταστάσεις 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος 
να μοιραστεί τα δικά της/του 
συναισθήματα με την ομάδα με 
εκπαιδευτικό τρόπο και να διατηρήσει 
τα ηθικά όρια,  ιδιαίτερα όταν 
εργάζεται με ενήλικες 
εκπαιδευόμενους που στερούνται 
κινήτρων/ άτομα που αντιμετωπίζουν 
δύσκολες συναισθηματικές/ 

οικονομικές/κοινωνικές καταστάσεις  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει και 
κατανοεί τις αρχές και τις μεθόδους 
αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης και 
πώς να τις εφαρμόσει στους ενήλικες 
εκπαιδευόμενους και ειδικά στους ΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί 
ελεύθερα να επιλέξει και να 
χρησιμοποιήσει διαφορετικά εργαλεία 
αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης με 
ενήλικες εκπαιδευόμενους και ειδικά 
ΜΑ και να αποκομίσει από αυτό 
μαθησιακά επιτεύγματα. Είναι ικανή/ος 
να αξιολογήσει τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες των ΜΑ ώστε να τους 
παρέχει περισσότερη καθοδήγηση και 
υποστήριξ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος να 
προσαρμόσει και να μεταδώσει την έννοια της 
ικανότητας σε διάφορες ομάδες εκπαιδευόμενων. 
Είναι ανοιχτός και έτοιμος να αποδεχθεί διάφορες 
αντιλήψεις όσον αφορά στις ικανότητες και τα 
μαθησιακά επιτεύγματα κάποιου προκειμένου να 
βελτιώσει την καθοδήγηση και την υποστήριξη που 
παρέχει στους ΜΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΗ 
ΤΟΥΣ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει και 
κατανοεί βασικές αρχές των 
μαθησιακών διαδικασιών, αναφέρεται 
σε δυνατά σημεία και αδυναμίες και 
είναι ικανή/ος να ενθαρρύνει και να 
κινητοποιήσει τον ΜΑ να αναλάβει την 
ευθύνη για τη μαθησιακής τους πορείας 
προς μια ενεργό αναζήτηση εργασίας 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
αναλύσει τα δυνατά και τα αδύναμα 
σημεία του εκπαιδευόμενου καθώς και 
τις δυνατότητες μάθησης και να 
σχεδιάσει τη μαθησιακή διαδικασία 
κατάλληλα προκειμένου να ενθαρρύνει 
και να κινητοποιήσει τους ΜΑ ώστε να 
αναλάβουν την ευθύνη της μαθησιακής 
τους πορείας προς μια ενεργό 
αναζήτηση εργασίας 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος να σχεδιάσει τη 
μαθησιακή διαδικασία ανάλογα με τις τα δυνατά και 
αδύναμα σημεία αλλά και τις μαθησιακές 
δυνατότητες που έχει αναγνωρίσει στον 
εκπαιδευόμενο προκειμένου να ενθαρρύνει και να 
κινητοποιήσει τους ΜΑ ώστε να αναλάβουν την 
ευθύνη της μαθησιακής τους πορείας προς μια ενεργό 
αναζήτηση εργασίας 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει και 
κατανοεί τις αρχές, τους μηχανισμούς 
και την αξία των παρατηρήσεων και πώς 
να τις εφαρμόσει στους ενήλικες 
εκπαιδευόμενους και ιδιαίτερα στους 
ΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
υποβάλλει, να δεχτεί και να 
ενσωματώσει παρατηρήσεις με 
εποικοδομητικό τρόπο και εστιάζοντας 
στην ενθάρρυνση της προσωπικής και 
επαγγελματικής εξέλιξης των ΜΑ, 
χρησιμοποιώντας ακόμα και προσωπικά 
ή ζωντανά παραδείγματα 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος να  
ενσωματώσει παρατηρήσεις και στη συνέχεια να 
διατηρήσει ή να αποκαταστήσει την συναισθηματική 
τους ισορροπία (είναι ανοιχτή/ος να αποδεχτεί τις μη 
συνειδητές συμπεριφορές/συνήθειες κάποιου από την 
ομάδα) εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση της 
προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης των ΜΑ, 
χρησιμοποιώντας ακόμα και προσωπικά ή ζωντανά 
παραδείγματα 



 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ (C3) 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει και κατανοεί 
την μάθηση ως μια συνεχή διαδικασία και είναι 
ικανή/ος να ενθαρρύνει την προσωπική και 
επαγγελματική εξέλιξη στους ΜΑ 

Επίσης ενθαρρύνει το περιεχόμενο του C3 
(αντιμετώπιση αβεβαιότητας και κινδύνων) 
παρέχοντας προσωπικά και ζωντανά 
παραδείγματα   

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
αποτυπώσει και να προσαρμόσει τη 
μαθησιακή διαδικασία των ΜΑ ανάλογα 
με πιθανά μη αναμενόμενα ζητήματα 
και απρόβλεπτα ατομικά 
χαρακτηριστικά και αντιδράσεις 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος 
να εστιάσει την εκπαιδευτική 
διαδικασία σε προβλεπόμενους 
μαθησιακούς στόχους ενώ παραμένει 
ανοιχτή/ος στην ενσωμάτωση άλλων 
μη προβλεπόμενων (είναι ανοιχτή/ος 
και έτοιμη/ος να ισορροπήσει 
ανάμεσα σε προβλεπόμενους και μη 
προβλεπόμενους μαθησιακούς 
στόχους) 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ- ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗ 
(Συμπεριλαμβάνονται τα κοινωνικά 
δίκτυα)  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να αναγνωρίσει 
υπάρχοντες κατάλληλους πόρους προς 
υποστήριξη της μάθησης των ΜΑ, που 
συνδέονται ιδιαίτερα με τις δεξιότητες/τα 
εργαλεία αναζήτησης εργασίας, την προώθηση 
της προσωπικής εικόνας και την επικοινωνία 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
οργανώσει υπάρχοντες κατάλληλους 
πόρους – που συνδέονται ιδιαίτερα με  
τις δεξιότητες/τα εργαλεία αναζήτησης 
εργασίας, την προώθηση της προσωπική 
εικόνας και την επικοινωνία – με τρόπο 
αποτελεσματικό όσον αφορά στους 
ατομικούς μαθησιακούς στόχους  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος 
να οργανώσει πόρους – που 
συνδέονται ιδιαίτερα με τις 
δεξιότητες/τα εργαλεία αναζήτησης 
εργασίας, την προώθηση της  
προσωπική εικόνας και την 
επικοινωνία – με τρόπο δομημένο και 
οργανωμένο με βάση τους 
μαθησιακούς στόχους 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ 
ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ/ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει και κατανοεί τις 
αξίες και τις καθοριστικές αρχές της μη τυπικής 
μάθησης, διαφορετικές μεθόδους και αρχές 
εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης 
για την αξιολόγηση των αναγκών/δεξιοτήτων και 
των ικανοτήτω 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των ΜΑ 
μέσω μιας ικανοποιητικής και  
εξατομικευμένης εκπαιδευτικής 
προσέγγισης και να προχωρήσει σε 
προσαρμογές όπου αυτό είναι 
απαραίτητο 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος 
να αντιμετωπίσει μη αναμενόμενα 
δεδομένα όταν προσδιορίζει την 
εκπαιδευτική προσέγγιση και μπορεί 
να έχει ευέλικτο και προσαρμόσιμο 
πρόγραμμα ανάλογα με τα ατομικά και 
ομαδικά χαρακτηριστικά 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Η ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει αρχές και 
μεθόδους μετάδοσης σχεδιασμού και 
διαχείρισης ενεργού αναζήτησης εργασίας 
γνώσης και εργαλείων για ΜΑ  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
εφαρμόσει μεθόδους και προσεγγίσεις 
για τη μετάδοση σχεδιασμού και  
διαχείρισης ενεργού αναζήτησης 
εργασίας γνώσης και εργαλείων για ΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος  είναι ικανή/ος 
να προσαρμόσει την προσέγγιση και 
τα περιεχόμενα της μετάδοσης 
σχεδιασμού και διαχείρισης ενεργού 
αναζήτησης εργασίας γνώσης και 
εργαλείων για με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και ανάγκες 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος αναγνωρίζει και 
κατανοεί το κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο των 
ΜΑ  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
αντιμετωπίσει ΜΑ με διαφορετικά 
κοινωνικοπολιτικά υπόβαθρα, 
ερμηνεύοντας στις σχετικές 
πληροφορίες από/για τους ΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι ικανή/ος 
να προσαρμόσει τις μεθόδους και τις 
προσεγγίσεις που χρησιμοποιεί στο 
υπόβαθρο των εκπαιδευόμενων και να 
επαληθεύει διαρκώς την  εναρμόνιση 
ανάμεσα στις μεθόδους και τα 
υπόβαθρα/τις πραγματικότητες των 
εκπαιδευόμενων 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΠΕ2, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει μια ποικιλία 
εργαλείων  ΤΠΕ και τεχνικών και αρχών 
ηλεκτρονικής μάθησης σε πλαίσια μη τυπικής 
μάθησης που ενδέχεται να ταιριάζει στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΑ για ενεργό 
αναζήτηση εργασίας και χρήση των κοινωνικών 
δικτύων  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
εφαρμόσει τεχνικές και αρχές ΤΠΕ και 
ηλεκτρονικής μάθησης στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα εάν είναι 
απαραίτητο, συνδέοντας μαθησιακά 
περιβάλλοντα εντός και εκτός δικτύου 
μέσω τους εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι 
εξοικειωμένη/ος με την εξερεύνηση 
νέων εργαλείων  και είναι έτοιμος να 
αντιμετωπίσει ενδεχόμενη αντίσταση 
από τους ΜΑ 



 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει διαφορετικές 
προσεγγίσεις αξιολόγησης και εκτίμησης και 
πώς να τις εφαρμόσει στην καθοδήγηση και στη 
διαδικασία μάθησης ΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
εφαρμόσει ιδιαίτερες μεθόδους και 
αρχές εκτίμησης στις διαδικασίες 
αξιολόγησης και να εξάγει 
συμπεράσματα. Επιπλέον διασφαλίζει 
ότι τα αποτελέσματα βασίζονται στο 
περιεχόμενο της εκτίμησης και της 
αξιολόγησης επίδρασης 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος είναι 
εξοικειωμένη/ος με τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις αξιολόγησης και 
εκτίμησης και είναι ικανή/ος να τις 
εφαρμόσει κατά τη διάρκεια και μετά 
το πέρας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας αξιοποιώνταςl τη συνεχή 
εκτίμηση της επίδρασης που έχει 
προκειμένου να προσαρμόσει τη 
δραστηριότητα 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

(ΔΕΔΟΜΕΝΑ, 

ΠΗΓΕΣ, 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΛΠ.) 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει διαφορετικούς 
τρόπους να συλλέξει πληροφορίες και πώς να 
τις επιλέξει, να τις ερμηνεύσει και να τις 
χρησιμοποιήσει προκειμένου να ενθαρρύνει την 
απόκτηση δεξιοτήτων ενδοεπιχειρηματικότητας 
από τους ΜΑ 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
επιλέξει τον πλέον κατάλληλο τρόπο για 
να συλλέξει πληροφορίες ανάλογα με το 
ευρύτερο πλαίσιο και να τις 
χρησιμοποιήσει κατάλληλα  

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα όταν 
διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που συνέλεξε και 
αναγνωρίζει τη σημασία της συλλογής 
και της χρήσης πληροφοριών 

 

ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: ενημέρωση σχετικά με τις 
δυνατότητες των ενηλίκων για τους 
εργοδότες, αλλά με τα πλεονεκτήματα 
πρόσληψης ενηλίκων 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει πώς να έρθει σε 
επαφή με εταιρίες που ταιριάζουν στο προφίλ 
των δυνατοτήτων των ΜΑ. 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος γνωρίζει πώς να 
δημιουργήσει  πώς να παρέχει 
ενημέρωση στις εταιρίες προκειμένου 
να τις ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις 
δυνατότητες των ενηλίκων. 

Η/ο εκπαιδευόμενη/ος μπορεί να 
πείσει τους εργοδότες σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα της πρόσληψης 
ενηλίκων. 
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