
 

 

 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές Ενηλίκων – Εξασκούντες 
“Προώθηση της Lifestyle Επιχειρηματικότητας για Μειονεκτούντες 

Εκπαιδευόμενους ” 

  

Αυτό το Έργο έχει χρηματοδοτηθεί με στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση η οποία μπορεί να γίνει από τις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
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Εισαγωγή στο Έργο «Ανάπτυξη των Ικανοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

για την Προώθηση της Lifestyle Επιχειρηματικότητας των Εκπαιδευομένων»  
 

Οι Σκοποί: 

● Ανάπτυξη των βασικών και ειδικών ικανοτήτων εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάζονται με 

μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους με εστίαση σε καινοτόμους τρόπους προσέγγισης και παράδοσης 

των δραστηριοτήτων μάθησης 

● Παροχή απαραίτητων γνώσεων και πληροφοριών σε ενήλικες εκπαιδευόμενους οι οποίοι έχουν 

λιγότερες ευκαιρίες και προέρχονται από μειονεκτούντα υπόβαθρα χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες 

μάθησης ενηλίκων και ευκαιρίες εργοδότησης βάση του τρόπου ζωής τους, των ικανοτήτων και 

ταλέντων τους.  

 

Οι Στόχοι: 

1. Ενδυνάμωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων παρέχοντας τους καινοτόμο και 

ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία ΤΠΕ βασισμένα στην προσέγγιση της Lifestyle 

Επιχειρηματικότητας. 

2. Βελτίωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ενηλίκων με την εισαγωγή καινοτόμων 

εκπαιδευτικών μεθόδων: μεικτή μάθηση, αντίστροφη κατάρτιση, Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές 

(ΑΕΠ). 

3. Ανάπτυξη ΑΕΠ προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων προκειμένου να 

υποστηρίξουν την ψηφιακή ενσωμάτωση στη μάθηση για να προσεγγίσουν τους εκπαιδευόμενους 

από μειονεκτούντα υπόβαθρα. 

4. Αύξηση των κινήτρων και μείωση της διαφοράς στα μαθησιακά αποτελέσματα των ενήλικων 

εκπαιδευομένων με λιγότερες ευκαιρίες και από μειονεκτούντα υπόβαθρα χρησιμοποιώντας 

προσέγγιση του LΕ και των εργαλείων ΤΠΕ με μακροπρόθεσμο στόχο να καταστούν 

αυτοεργαζόμενοι. 

 

 

Τα Πνευματικά Αποτελέσματα:  

1. Αναλυτικό Πρόγραμμα για εξασκούντες - εκπαιδευτές ενηλίκων “Προώθηση της Lifestyle 

Επιχειρηματικότητας για Μειονεκτούντες Εκπαιδευόμενους”  

2. Υλικό κατάρτισης και εργαλεία ΤΠΕ για εξασκούντες - εκπαιδευτές ενηλίκων 

 ●   Ενότητα I «Εισαγωγή στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα» 

 ●   Ενότητα II «Χρήση των ΤΠΕ και ΑΠΕ για Κατάρτιση στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα»  
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 ● Ενότητα III «Προώθηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα 

για Μειονεκτούντα Άτομα»  

 ●  Ενότητα IV «Εργαλείo Αξιολόγησης των Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων των Εκπαιδευομένων 

στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα» 

 ●   Ενότητα V «Δημιουργία Επίγνωσης για την Επικύρωση των Αποκτηθεισών Ικανοτήτων» 

 

3. Κατευθυντήριες γραμμές για εξασκούντες εκπαιδευτές ενηλίκων «Πώς να προσφερθεί η 

Lifestyle επιχειρηματικότητα σε μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους χρησιμοποιώντας Ανοικτές 

Εκπαιδευτικές Πηγές» 

 

Ομάδες-στόχοι: εξασκούντες εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευόμενοι από μειονεκτούντα υπόβαθρα 

(άτομα τρίτης ηλικίας, άνθρωποι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, μακροπρόθεσμα άνεργοι, 

κοινωνικά αποκλεισμένες γυναίκες, άτομα με περιορισμένες δεξιότητες, κλπ.). 

 

Οι εξασκούντες εκπαιδευτές ενηλίκων θα λάβουν ελκυστικό, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και θα 

βελτιώσουν τις ακόλουθες ικανότητες: αίσθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, 

ψηφιακή ικανότητα, κοινωνική και αστική ικανότητα, ικανότητα στο εμπόριο και στις δημόσιες 

σχέσεις, ικανότητα στην αξιολόγηση και επικύρωση άτυπης και μη τυπικής μάθησης, ικανότητα να 

είναι σύμβουλος/ διευκολυντής. 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι με λιγότερες ευκαιρίες και από μειονεκτούντα υπόβαθρα θα 

παρακινούνται να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης και να μαθαίνουν τη 

Lifestyle Επιχειρηματικότητα χρησιμοποιώντας ΤΠΕ και διαδικτυακά εργαλεία. Επίσης θα 

ενθαρρύνονται για να αυτό-εργοδοτούνται και να κτίζουν επιχείρηση γύρω από τον τρόπο ζωής τους. 

 

Το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων του 2020 για την αύξηση του ποσοστού 

εργοδότησης στο 75% και του στόχου συμμετοχής στη δια βίου μάθηση στο 15%  μέσω της 

βελτίωσης της ποιότητας εργασίας και των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων που ασχολούνται 

με ειδικές ομάδες – στόχους εκπαιδευομένων, χρησιμοποιούν ΤΠΕ και ΑΕΠ για καλύτερη 

προσέγγιση και διδακτικά αποτελέσματα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους, τα αποτελέσματα του έργου και τα 

συμπεράσματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα: www.ace-erasmusplus.eu. 

 

http://www.ace-erasmusplus.eu/
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Δομή του Αναλυτικού Προγράμματος «Προώθηση της Lifestyle 

Επιχειρηματικότητας για Μειονεκτούντες Εκπαιδευόμενους»  
 

Ο γενικός στόχος του αναλυτικού προγράμματος είναι να ορίσει το πλαίσιο για προετοιμασία των 

ενοτήτων εκπαίδευσης (I-V) για την προώθηση της προσέγγισης της Lifestyle Επιχειρηματικότητας 

(LΕ) και να αναπτύξει το πρόγραμμα κατάρτισης για βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών 

εκπαιδευτών ενηλίκων και ενηλίκων εξασκούντων. 

 

Οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος είναι: 

 Να παρουσιάσει το περιεχόμενο, το πλάνο κατάρτισης και τα μαθησιακά αποτελέσματα του 

προγράμματος κατάρτισης. 

 Να εισάγει στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, καθώς επίσης και να προτείνει τρόπους εφαρμογής 

τους. 

 Να καθορίσει στρατηγικές αξιολόγησης. 

 Να περιγράψει το περιεχόμενο των ενοτήτων κατάρτισης I-V. 

 

LIFESTYLE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (LΕ)  

Η Lifestyle Επιχειρηματικότητα (LΕ) είναι μια διαδικασία ανακάλυψης νέων ευκαιριών για αυτο-

εργοδότηση γύρω από τα ενδιαφέροντα, τις ασχολίες και τις δεξιότητες του ατόμου, την ικανότητα 

να μπορεί να εκφράζεται και να δημιουργεί οικονομικό και κοινωνικό κέρδος και να μπορεί να 

βελτιώνει την ποιότητα του τρόπου ζωής του. Η LΕ είναι διαφορετική από την παραδοσιακή 

επιχειρηματικότητα, η οποία αποσκοπεί στο οικονομικό κέρδος και τον τεράστιο κίνδυνο. Η LΕ έχει 

μία πολύ δυνατή κοινωνική πτυχή η οποία βοηθά στην επίλυση ποικίλων προβλημάτων των 

μειονεκτούντων ανθρώπων, π.χ. κοινωνικά, οικονομικά, υγείας, απομόνωσης, ανεργίας. Συνήθως 

είναι μία επιχείρηση βασισμένη στο σπίτι, η οποία μπορεί να τύχει διαχείρισης με ευέλικτο τρόπο 

ώστε να προσαρμοστεί στον τρόπο ζωής του επιχειρηματία. Ορισμένες επιχειρήσεις δουλεύουν για 

να παρέχουν ένα επιπρόσθετο εισόδημα σε μια μόνιμη δουλειά, ορισμένες για να αποτρέψουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. 
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ΕΞΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΕΕ) 

Ο εξασκούμενος εκπαιδευτής ενηλίκων (ΕΕΕ) είναι ένα άτομο που διδάσκει ενήλικες ανθρώπους ή 

οργανώνει την μάθηση τους, αλλά δεν έχει επίσημο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τα ανδραγωγικά 

(παιδαγωγική που αφορά εκπαίδευση ενηλίκων) του/της προσόντα. Ο ΕΕΕ συνήθως εργάζεται σε μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς, μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, βιβλιοθήκες, κοινωνικά 

κέντρα, πανεπιστήμια τρίτης ηλικίας, εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων, κτλ. 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα βασίζεται στην Κριτική Πρότυπου Έργου (State of Art Review) που 

ολοκληρώθηκε από τους εταίρους του έργου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες 

τους και που σχετίζονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων εξασκούντων εκπαιδευτών ενηλίκων, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την εργασία με μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους και εκτελούν την ιδέα 

της LΕ: ό,τι είδος επιχειρήσεων που σχετίζονται με την ιδέα της LΕ αναπτύχθηκαν σε χώρες εταίρων 

ανάμεσα σε μειονεκτούντες ανθρώπους, ό,τι εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαθέσιμα για 

εκπαιδευόμενους που σχετίζονται με την βελτίωση της κατάστασης εργοδότησης τους,  ό,τι είδος 

εμπειρίας από εργασία ως σύμβουλοι/ διευκολυντές ΕΕΕ έχοντας να διασφαλίσουν την προώθηση 

συμμετοχής των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων μέσα σε ολόκληρη τη διαδικασία μάθησης ενώ 

εκπαιδεύονται στη LΕ, διάφορες εμπορικές στρατηγικές υπηρεσιών στην εκπαίδευση ενηλίκων που 

χρησιμοποιούνται για προσέλκυση και ενδιαφέρον των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων ώστε να 

είναι περισσότερο δραστήριοι στην μάθηση και την εργοδότηση, παραδείγματα καλών πρακτικών 

που έχουν να κάνουν με τους εκπαιδευόμενους με λιγότερες ευκαιρίες και από μειονεκτούντα 

υπόβαθρα εστιάζοντας σε καινοτόμους τρόπους προσέγγισης και παράδοσης μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, οι στρατηγικές αξιολόγησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων, 

τα διάφορα μοντέλα αναγνώρισης και επικύρωσης των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν από τυπική και 

μη τυπική μάθηση σε εταίρες χώρες.  

Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Κριτικής Πρότυπου Έργου παρουσιάζονται στην 

ιστοσελίδα του έργου: www.ace-erasmusplus.eu.  

 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 54 ακαδημαϊκές ώρες* (α.ω.), που 

αποτελούνται από 18 α.ω. διεπαφής (πρόσωπο-με-πρόσωπο συναντήσεις) και 36 α.ω. για θεωρητική 

και πρακτική ηλεκτρονική μάθηση μέσω πλατφόρμας, περιλαμβανομένων 4 α.ω. για αξιολόγηση των 

γνώσεων και πιστοποίηση. Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτει 2 μονάδες σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) για μη τυπική εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

http://www.ace-erasmusplus.eu/
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Περιεχόμενο του Προγράμματος Κατάρτισης 
 

Ονομασία της Ενότητας κατάρτισης  Συναντήσεις 

πρόσωπο-με-

πρόσωπο  (α.ω.) 

Ηλεκτρονική 

μάθηση μέσω της 

πλατφόρμας (α.ω.) 

Σύνολο 

(α.ω.) 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

Αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων 

στο διαδίκτυο 

1  1 

Ενότητα I. Εισαγωγή στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα 

1.1. Κύριες αρχές της επιχειρηματικότητας και της 

lifestyle επιχειρηματικότητας  

1 1 2 

1.2. Αξιολόγηση της δυνατότητας να γίνει κάποιο άτομο 

lifestyle επιχειρηματίας    

1 1,5 2,5 

1.3. Επιχειρηματικές αρχές στη LΕ 1 1 2 

1.4. Οι μορφές της LΕ ως μία χρήσιμη εναλλακτική της 

αυτό-εργοδότησης για μειονεκτούντες ανθρώπους 

1 1 2 

1.5. Προσωπική ανάπτυξη – κλειδί για επιτυχία στη LΕ 1 1 2 

1.6. Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων ως 

διαμεσολαβητή στην προώθηση της LΕ για 

μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους 

1.5 2 3,5 

Ενότητα II. Χρήση των ΤΠΕ και ΑΕΠ για Κατάρτιση στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα 

2.1. Μια αντίστροφη μεθοδολογία εκπαίδευσης 

χρησιμοποιώντας τις ΑΕΠ  

1 1 2 

2.2. ΑΕΠ (ψηφιακές ιστορίες από επιτυχημένες εμπειρίες 

LΕ) 

1 15 16 

2.3. Ηλεκτρονικά-καταστήματα για την προώθηση 

εκπαίδευσης στο LΕ 

 1 1 

Ενότητα III. Προώθηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα για Μειονεκτούντα Άτομα 

3.1. Βασικές αρχές και ιδιαιτερότητες της προώθησης 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Κοινωνική και μη εμπορική 

προώθηση. Σχέδιο προώθησης. 

3 2 6 

3.2. Εργαλεία προώθησης και κανάλια επικοινωνίας καθώς 

και η διαθεσιμότητά τους σε μειονεκτούντες 

εκπαιδευόμενους 

1 2 3 

3.3. Κοινωνικές και ψυχολογικές πτυχές της εργασίας με 

μειονεκτούντες ομάδες στην εκπαίδευση του LΕ  

1 1,5 2,5 

Ενότητα IV. Εργαλεία Αξιολόγησης των Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων των Εκπαιδευομένων στη Lifestyle 

Επιχειρηματικότητα 

4.1. Στρατηγικές και μέθοδοι αξιολόγησης σε μη τυπική 

εκπαίδευση ενηλίκων στις χώρες-εταίρους 

0,5 1 1,5 

4.2. Κατανόηση του χαρτοφυλακίου γνώσης και της δομής 

του 

 1 1 

4.3. Διαδικτυακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για ενήλικες 

εκπαιδευτές στο LΕ 

 1 1 

Ενότητα V. Δημιουργία Επίγνωσης για την Επικύρωση των Αποκτηθεισών Ικανοτήτων  

5.1. Ανάπτυξη των διαδικασιών επικύρωσης στις χώρες 

της ΕΕ 

0,5 1 1,5 

5.2. Επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Μεθόδοι, 

τρόποι μέτρησης, διαδικασίες 

0.5 1 1,5 

5.3. Δυνατότητα να επικυρωθεί το κεκτημένο μέσω των 

ικανοτήτων του προγράμματος LΕ 

0.5 1 1 
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Σύνοψη του προγράμματος κατάρτισης. 

 Αξιολόγηση των ικανοτήτων του εκπαιδευτή ενηλίκων 

διαδικτυακά, αναστοχασμός για το πρόγραμμα κατάρτισης. 

Πιστοποίηση. 

1,5  1,5 

Σύνολο 18 36 54 

*Μια ακαδημαϊκή ώρα – 45 λεπτά.  

Στρατηγικές Διδασκαλίας και Μάθησης 
 

Η παιδαγωγική στρατηγική αυτού του προγράμματος κατάρτισης βασίζεται στην μεικτή προσέγγιση 

μάθησης: συνδυασμός της παραδοσιακής και εικονικής/διαδικτυακής μάθησης μέσω μίας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως Ανοικτή Εκπαιδευτική Πηγή με τη δυνατότητα να υποστηρίζει την 

ατομική μελέτη σε βολικό χρόνο και χώρο.  

 

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΕΠ)  

Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (ΑΕΠ) είναι ψηφιακά υλικά τα οποία μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν για διδασκαλία, μάθηση, έρευνα και πολλά άλλα, που φτιάχτηκαν για να είναι 

διαθέσιμα δωρεάν μέσω ανοικτών αδειών, οι οποίες επιτρέπουν την χρήση των υλικών που δεν θα 

επιτρέπονταν εύκολα βάσει του πνευματικού δικαιώματος και μόνο. Οι ΑΕΠ περιλαμβάνουν 

ολοκληρωμένα προγράμματα, υλικό προγραμμάτων, ενότητες, εγχειρίδια, βίντεο συνεχούς ροής 

(streaming), εξετάσεις, λογισμικό, και οποιαδήποτε άλλα εργαλεία, υλικά, ή τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίζουν την πρόσβαση στη γνώση. 

 

Η εμβάθυνση της γνώσης για κάθε ενότητα διασφαλίζεται από τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται η 

αναπτυγμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ως ΑΕΠ. Η ηλεκτρονική μάθηση είναι πολύ 

σημαντικό κομμάτι μάθησης του προγράμματος κατάρτισης και περιλαμβάνει 36 α.ω. Το υλικό που 

αφορά στην ατομική μελέτη αποτελείται από θεωρία, πρακτικές εργασίες και ιστορίες επιτυχίας 

(βίντεο και συγγεγραμμένες). Κάθε ενότητα παρέχει πρακτικές εργασίες, π.χ. ασκήσεις, 

περιπτωσιολογικές μελέτες, εξετάσεις, κλπ.   

 

Για την διασφάλιση της ενεργής συμμετοχής των ΕΕΕ και την εις βάθος κατανόηση του 

περιεχομένου των Ενοτήτων,  τρεις συνεδρίες κατάρτισης (18 α.ω.) ενσωματώνονται πρόσωπο-με-

πρόσωπο στην στρατηγική διδασκαλίας. Η πρώτη συνεδρία διεξάγεται στην αρχή του προγράμματος 

και αποσκοπεί στο να παρουσιάσει σε συντομία τα θέματα-κλειδιά των πέντε Ενοτήτων. Ο σκοπός 
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της δεύτερης συνεδρίας κατάρτισης πρόσωπο-με-πρόσωπο είναι για να εμβαθύνει τις γνώσεις των 

συμμετεχόντων μέσω πρακτικών ασκήσεων, αφού πρώτα έχουν μελετήσει το υλικό των Ενοτήτων 

(I-V) διαδικτυακά. Η τρίτη συνεδρία πρόσωπο-με-πρόσωπο περιλαμβάνει τρία μέρη: 

 Συζήτηση των ιστοριών επιτυχίας (βίντεο και συγγεγραμμένες που παρουσιάζονται ως ΑΕΠ) 

έχοντας τις μελετήσει στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και παρέχοντας εισηγήσεις 

για τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να 

προωθήσουν τη LΕ. 

 Εισαγωγή στις Οδηγίες για το πώς μπορεί να οργανωθεί και να λειτουργήσει η κατάρτιση για 

μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους στον LΕ. 

 Ομαδική εργασία: “Ανάπτυξη του σχεδίου προώθησης του προγράμματος κατάρτισης 

προωθώντας τη LΕ για μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους’’. 
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Παροχές για την Εφαρμογή του Προγράμματος Κατάρτισης 
 

Τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων τα οποία θα οργανώσουν τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα 

με το προετοιμασμένο σχέδιο κατάρτισης, θα πρέπει να διασφαλίζουν άνετο περιβάλλον μάθησης, 

τεχνικό εξοπλισμό και εργαλεία, απαραίτητα για να παρέχεται η διαδικασία διδασκαλίας και 

μάθησης που βασίζεται στην προσέγγιση μεικτής μάθησης μέσα από τις ακόλουθες διευκολύνσεις: 

 Τάξη με προβολέα πολυμέσων και ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη δυνατότητα να γίνεται 

χρήση του Power Point για συναντήσεις πρόσωπο-με-πρόσωπο. 

 Διαδικτυακή πρόσβαση από προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης. 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές για εξασκούντες εκπαιδευτές ενηλίκων για ηλεκτρονική μάθηση 

και διαδικτυακή αυτο-αξιολόγηση. 

 Άλλα οργανωτικά εργαλεία για πρόσωπο-με-πρόσωπο συναντήσεις (πίνακας, φυλλάδια, 

χαρτί κτλ.). 

Οι εκπαιδευτές των ΕΕΕ θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για την διαδικασία διδασκαλίας 

αντίστοιχα. 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να: 

 δημιουργούν ένα ψυχολογικά φιλικό περιβάλλον μάθησης 

 είναι εξοικειωμένοι με το υπόβαθρο του ακροατηρίου και να γνωρίζουν τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες τους 

 έχουν εμπειρία στο πως να δουλεύουν με ενήλικα άτομα 

 έχουν τη γνώση και τις δεξιότητες να οργανώνουν συνεδρίες ηλεκτρονικής μάθησης· 

 καλή γνώση του περιεχομένου διδασκαλίας (Ενότητες I-V) 

 έχουν ουσιώδη προσωπικά χαρακτηριστικά: θετική αυτό-αξιολόγηση, να έχουν την 

ικανότητα να: παρακινούν τους εκπαιδευόμενους, να αναλύουν και ενσωματώνονται στις 

διάφορες καταστάσεις να επικοινωνούν και είναι ανεκτικοί 

Στρατηγική Αξιολόγησης 
 

Η αξιολόγηση  της γνώσης και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων θα εκτελείται σε τρία βήματα: 

κάνοντας ένα διαδικτυακό τεστ αυτοαξιολόγησης, λαμβάνοντας μέρος σε ομαδική εργασία και 

συμπληρώνοντας πρακτικές εργασίες, μέσω αναστοχασμού πάνω στις δικές τους διδακτικές 
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εμπειρίες  μετά από το πρόγραμμα κατάρτισης. Μετά την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, 

θα απονέμονται πιστοποιητικά στους συμμετέχοντες. 

 Στην αρχή του προγράμματος κατάρτισης θα ζητηθεί από τους ΕΕΕ να εκτελέσουν μια 

εξέταση  αυτοαξιολόγησης διαδικτυακά για να καθοριστεί το επίπεδο της γνώσης και των 

ικανοτήτων τους σχετικά με το υλικό της κατάρτισης. Στο τέλος του προγράμματος θα τους 

ζητηθεί να επαναλάβουν την εξέταση αυτοαξιολόγησης διαδικτυακά, ώστε να εκτιμηθεί η 

πρόοδος τους ως προς τη μάθηση.  

 Έχοντας συμπληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, οι ΕΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα 

σχέδιο προώθησης για να προωθήσουν την κατάρτιση στη LΕ για τις στοχευμένες ομάδες 

των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων με τους οποίους δουλεύουν. Θα τους ζητηθεί να 

παρουσιάσουν το σχέδιο προώθησης στην τάξη κατά την διάρκεια της τελικής πρόσωπο-με-

πρόσωπο συνεδρίας κατάρτισης και θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή, ο οποίος θα 

σχολιάσει και θα αξιολογήσει την ολοκληρωμένη εργασία καθώς επίσης και τη γνώση και 

ικανότητές τους. 

 Στο τέλος της τελευταίας συνεδρίας, οι ΕΕΕ θα πρέπει να αναστοχαστούν τις μαθησιακές 

τους εμπειρίες κατά την διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, τόσο τις πρόσωπο-με-

πρόσωπο όσο και τις διαδικτυακές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι ΕΕΕ θα 

μοιραστούν το πόσο καλά πέτυχαν στο να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν κατά την 

διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης. Αυτή η δραστηριότητα θα προωθήσει την 

περαιτέρω μαθησιακή και πρακτική χρήση της γνώσης και των ικανοτήτων σε καθημερινές  

διδακτικές/εκπαιδευτικές/συμβουλευτικές δραστηριότητες. 

Μόνο οι ΕΕΕ που δίνουν τις απαιτούμενες σωστές απαντήσεις στο ελάχιστο ποσοστό του 90% των 

ερωτήσεων στην τελική εξέταση αυτοαξιολόγησης και είναι ενεργοί σε πρακτικές και 

αναστοχαστικές δραστηριότητες θα πιστοποιηθούν.  
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Πλάνο Κατάρτισης για Εξασκούντες Εκπαιδευτές Ενηλίκων 
 

Το πλάνο κατάρτισης είναι αναπτυγμένο για να βοηθά τον εκπαιδευτή να οργανώσει το πρόγραμμα 

κατάρτισης. Αυτό το πλάνο είναι βασισμένο στο περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος και 

δίνει μια βήμα-προς-βήμα επισκόπηση της διαδικασίας κατάρτισης. 

Συνεδρίες 

Κατάρτισης 
Τύπος 

Διάρκεια σε 

ακαδημαϊκές 

ώρες 

Περιεχόμενο 

Πρώτη 

Συνεδρία 

Κατάρτισης 

Πρόσωπο-με-

πρόσωπο 
6 

 Εισαγωγή στο πρόγραμμα κατάρτισης "Προώθηση της LΕ 

για μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους" για εξασκούντες 

εκπαιδευτές ενηλίκων. (~ 0.5 α. ω.) 

 

 Διαδικτυακή αξιολόγηση των ικανοτήτων του εκπαιδευτή 

ενηλίκων (~ 0.5 α. ω.) 

 

 Σύντομη παρουσίαση των Ενοτήτων –  εισαγωγή των 

συμμετεχόντων σε: 

 Ενότητα I «Εισαγωγή στη Lifestyle 

Επιχειρηματικότητα» (~ 2 α. ω.) 

 Ενότητα II «Χρήση των ΤΠΕ και ΑΕΠ για Κατάρτιση 

στη LΕ» (~ 1 α. ω.) 

 Ενότητα III «Προώθηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

στη LΕ» (~ 1. 5 α. ω.) 

 Ενότητα IV 4 «Εργαλεία Αξιολόγησης των Δεξιοτήτων 

και Ικανοτήτων των Εκπαιδευομένων στην LΕ» (~ 0.5 α. ω.)  

 Ενότητα V «Δημιουργία Επίγνωσης για την Επικύρωση 

των Αποκτηθεισών Ικανοτήτων» (~ 0.5 α. ω.) 

Δεύτερη 

Συνεδρία 

Κατάρτισης 

Ηλεκτρονική 

μάθηση μέσω 

πλατφόρμας 
22 

Εμβαθύνοντας τις γνώσεις των συμμετεχόντων μέσω της 

ατομικής μελέτης των ενοτήτων 1 – 5 που παρουσιάζονται ως 

ΑΕΠ. 

Τρίτη 

Συνεδρία 

Κατάρτισης 

Πρόσωπο-με-

πρόσωπο 
6 

Εμβαθύνοντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της 

ατομικής μελέτης του υλικού των ενοτήτων 1 – 5 μέσω 

πρακτικών ασκήσεων. 

Τέταρτη 

Συνεδρία 

Κατάρτισης 

Ηλεκτρονική 

μάθηση μέσω 

πλατφόρμας 
14 

Εμβαθύνοντας γνώσεις σε πρακτική εφαρμογή της LΕ: 

αναλύοντας τις ιστορίες επιτυχίας (βίντεο και συγγεγραμμένες) 

για τη LΕ που παρουσιάζονται ως ΑΕΠ. 

Τελική 

Συνεδρία 

Κατάρτισης 

Πρόσωπο-με-

πρόσωπο 
6 

 Συζητήσεις των ιστοριών επιτυχίας (βίντεο και 

συγγεγραμμένες που παρουσιάζονται ως ΑΕΠ) για τον 

τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να τις 

χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν τον LΕ (~ 1 α. ω.) 

 Οδηγίες για το πως να οργανωθεί και να διεξαχθεί η 

κατάρτιση για μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους στη LΕ (~ 

1.5 α. ω.) 

 Αξιολόγηση των γνώσεων: 

 Διαδικτυακή αυτοαξιολόγηση (~ 0.5 α. ω.)  

 Πρακτική άσκηση – αναπτύσσοντας σχέδιο προώθησης 

για συγκεκριμένες ομάδες των μειονεκτούντων 

εκπαιδευόμενων (~ 2 α. ω.): Η ομαδική εργασία θα 

αξιολογηθεί ανεπίσημα από εκπαιδευτή. 

 Αναστοχασμός για τα μαθήματα κατάρτισης (~ 0.5 α. 

ω.). 

 Πιστοποίηση (~ 0.5 α. ω.). 

 Σύνολο: 54  
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ΕΝΟΤΗΤΑ I “Εισαγωγή στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα»  
 

Ο σκοπός αυτής της Ενότητας είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων έτσι 

ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση σχετικά με τη LΕ για μειονεκτούντα άτομα, με 

ιδιαίτερη έμφαση σε ικανότητες όπως η αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας και το να 

είναι σύμβουλοι/ διευκολυντές.  

Οι στόχοι της Ενότητας I: 

1. Ανάλυση του ορισμού της επιχειρηματικότητας και της LΕ 

2. Ανάπτυξη βασικής κατανόησης για τον τρόπο αξιολόγησης της δυνατότητας των 

εκπαιδευομένων να γίνουν lifestyle επιχειρηματίες 

3. Εισαγωγή  στις επιχειρηματικές αρχές της LΕ 

4. Απόκτηση πρακτικής γνώσης σχετικά με τη LΕ ως μία χρήσιμη εναλλακτική για 

αυτοεργοδότηση για μειονεκτούντα άτομα και επισκόπηση των διαφορετικών μορφών 

της LΕ 

5. Ανάλυση των στρατηγικών και μεθόδων για εργασία σχετικά με την ανάπτυξη κοινωνικής 

και πολιτικής ικανότητας (προσωπική ανάπτυξη) των εκπαιδευομένων ως κλειδί για 

επιτυχία στη LΕ 

6. Ανάπτυξη της βασικής κατανόησης του ρόλου του σύμβουλου/ διευκολυντή στην 

προώθηση της LΕ για μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους περιλαμβανομένης της περαιτέρω 

υποστήριξης σε αυτούς για αναζήτηση των επιχειρηματικών ιδεών τους 

 

Μέσα σε αυτή την Ενότητα οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα αποκτήσουν πρακτική γνώση σχετικά με τη 

LΕ ως μία χρήσιμη εναλλακτική λύση για αυτοεργοδότηση για μειονεκτούντες ανθρώπους, επίσης, 

το είδος του τρόπου ζωής των επιχειρήσεων ο οποίος θα απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους και τους 

τρόπους ανάπτυξης του LΕ. Καθώς αυτή η Ενότητα είναι η κύρια Ενότητα μέσα στο πρόγραμμα 

κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων «Αναπτύσσοντας τις Ικανότητες των Εκπαιδευτών Ενηλίκων  

για να προωθήσουν τον LΕ των εκπαιδευόμενων» παρουσιάζεται σε 6 υπο-ενότητες, συναφείς με 

τους κύριους στόχους της ίδιας της Ενότητας:  

1. Κύριες αρχές της επιχειρηματικότητας και της LΕ. 

2. Αξιολόγηση της δυνατότητας να μετατραπεί σε lifestyle επιχειρηματία. 

3. Επιχειρηματικές αρχές στη LΕ. 
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4. Διαφορετικοί τύποι του LΕ ως μία χρήσιμη εναλλακτική στην αυτό-εργοδότηση για 

μειονεκτούντες ανθρώπους. 

5. Προσωπική ανάπτυξη – κλειδί για την επιτυχία στον LΕ. 

6. Ο νέος ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων ως διαμεσολαβητές στην προώθηση του LΕ για  

μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους.  

 

Η πρώτη υπο-ενότητα παρουσιάζει τις κύριες αρχές επιχειρηματικότητας και τις συγκρίνει μαζί με 

την έννοια της LΕ. Ο γενικός ορισμός ενός επιχειρηματία είναι ένα άτομο που δημιουργεί μια ή 

πολλές επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας χρηματοοικονομικούς κινδύνους, ούτως ώστε να έχει μεγάλο 

κέρδος. Η Ενότητα αναλύει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ επιχειρηματικότητας και lifestyle 

επιχειρηματικότητας. Επίσης επισημαίνεται ότι η έννοια της LΕ είναι καινούρια και συχνά ορίζεται 

με διαφορετικούς τρόπους. Ωστόσο, η υπο-ενότητα θέτει μεγάλη προσοχή στην ανάλυση του 

ορισμού της LΕ, η οποία είχε συμφωνηθεί από κοινού ανάμεσα στους εταίρους του έργου. 

Η δεύτερη υπο-ενότητα αξιολογεί την δυνατότητα του να γίνει κάποιος lifestyle επιχειρηματίας. 

Ανασκοπεί τις δεξιότητες, τις ασχολίες και ικανότητες οι οποίες είναι ευεργετικές και ουσιώδεις 

στους lifestyle επιχειρηματίες, λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική ζωή και την εργασιακή εμπειρία, 

καθώς επίσης και τα κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά των μειονεκτούντων ανθρώπων που 

θα καταρτιστούν. Δεν μπορούν όλοι να είναι lifestyle επιχειρηματίες· απαιτούνται συγκεκριμένα 

προσωπικά χαρακτηριστικά, μαζί με την επιθυμία να δημιουργήσουν μια επιχείρηση που πηγάζει 

από το πάθος τους είτε αυτό είναι για οικονομικό ή κοινωνικό κέρδος ή την αποτροπή της 

απομόνωσης.     

Η τρίτη υπο-ενότητα παρουσιάζει τις αρχές της επιχειρηματικότητας, οι οποίες είναι ουσιώδεις σε 

όλες τις μορφές επιχειρήσεων περιλαμβανομένης και της LΕ. Είναι σημαντική η κατανόηση των 

αρχών λειτουργίας και διαχείρισης μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού μιας 

επιχειρηματικής αποστολής, ολοκληρώνοντας ενδελεχή έρευνα αγοράς, ανάπτυξη στρατηγικής 

προώθησης, χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και πρόβλεψης, διαχείρισης/διοίκησης ανθρώπων κτλ. 

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο δεν είναι απλά ένα εργαλείο αύξησης χρηματοδότησης. Κατ’ ακρίβεια, 

είναι ένα εργαλείο για την κατανόηση του πως και του γιατί η επιχείρηση συγκροτείται. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της προόδου - απαιτεί τακτικές επιθεωρήσεις της αξίας της 

πρότασης, εμπορικές παραδοχές, σχέδιο λειτουργιών και χρηματοοικονομικό σχέδιο.    
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Η τέταρτη υπο-ενότητα αξιολογεί τις διαφορετικές μορφές της LΕ και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 

να είναι χρήσιμες ως εναλλακτική της αυτοεργοδότησης για μειονεκτούντες ανθρώπους. Η υπο-

ενότητα παρέχει περιπτωσιολογικές μελέτες οι οποίες θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτές ενηλίκων να 

κατανοήσουν τον τεράστιο αριθμό των διαφορετικών φιλοδοξιών/κοινωνικών οδηγών και εμποδίων 

που αντιμετωπίζουν και ξεπερνούν οι LΕ και τους λόγους που επιλέγουν να ξεκινήσουν την δική 

τους επιχείρηση.    

Η πέμπτη υπο-ενότητα παρουσιάζει την σημασία της προσωπικής ανάπτυξης ως κλειδί για την 

επιτυχία της LΕ. Αυτή η υπο-ενότητα επικεντρώνεται στην προσωπική ανάπτυξη των ενδεχόμενων 

εμποδίων της LΕ που αντιμετωπίζουν τα μειονεκτούντα άτομα μέσω το κοινωνικού τους υπόβαθρου, 

των μαθησιακών αναγκών, της εκπαίδευσης, ηλικίας, τοποθεσίας και επιπέδων αυτοπεποίθησης. 

Αυτή η έμφαση θα επιτρέψει στους εκπαιδευτές ενηλίκων να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και τα 

επίπεδα κινήτρων του τρόπου ζωής των επιχειρηματιών, λαμβάνοντας υπόψιν τα βασικά ζητήματα 

που αντιμετωπίζουν, και το πώς προκαλούνται έτσι ώστε να τους  στηρίζουν σε καθορισμό στόχων.     

Η έκτη υπο-ενότητα προσδιορίζει το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων ως διαμεσολαβητή στην 

προώθηση της LΕ για μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους. Αυτή η υπο-ενότητα προσδιορίζει το εύρος 

των δυσκολιών που πιθανοί lifestyle επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν και την στήριξη που μπορούν 

να παρέχουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Μέθοδοι και εισηγήσεις 

για να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και να κατανοήσουν την επίδραση των ρόλων τους όταν 

εργάζονται με μειονεκτούντα άτομα και ομάδες, τεχνικές για να συμμετάσχουν, να καθοδηγούν και 

να παρέχουν κίνητρα για πιθανούς LΕ, και τρόπους να ξεπεράσουν/επιλύσουν οικονομικά, 

κοινωνικά, γεωγραφικά εμπόδια.  

Η Ενότητα Ι θα χρησιμοποιήσει διαδραστικές μεθόδους μάθησης. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες μέσα από διαδραστικές συνεδρίες που περιλαμβάνουν συζητήσεις 

και  ερωτήσεις, διδακτικές μεθόδους, παρουσιάσεις PowerPoint μαζί με μια σειρά από διαδικτυακά 

εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης όπως YouTube, SurveyMonkey, Downloadable Documents 

(πρότυπα επιχειρηματικού σχεδιασμού, οικονομικά υπολογιστικά φύλλα, κτλ.). Επίσης, ομάδες στο 

LinkedIn και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα για την κοινή χρήση και στήριξη αυτής της μεθόδου θα 

υποστηρίξουν τόσο την πρόσωπο-με-πρόσωπο μάθηση όσο και την ηλεκτρονική μάθηση. Αυτή η 

Ενότητα θα ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτές των ενηλίκων 

και των LΕ να χρησιμοποιούν ένα εύρος διαφορετικών μεθόδων μάθησης.  
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Αποτελέσματα μάθησης 

Με το τέλος της Ενότητας ΙΙ οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

 κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ της επιχειρηματικότητας και της lifestyle επιχειρηματικότητας  

 αναπτύξουν γνώση γύρω από τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες που είναι ωφέλιμες 

ή αναγκαίες για τους lifestyle επιχειρηματίες 

 οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα έχουν ένα πακέτο με εργαλεία κατάρτισης με το οποίο θα μπορούν να 

εργάζονται μέσα από τη διαδικασία του επιχειρηματικού προγραμματισμού με τους lifestyle 

επιχειρηματίες 

 οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες και τεχνικές για να 

εμπλέκουν, να εκπαιδεύουν και να κινητοποιούν πιθανούς lifestyle επιχειρηματίες από μειονεκτούντα 

υπόβαθρα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ II «Χρήση των ΤΠΕ και ΑΠΕ για Κατάρτιση στη Lifestyle 

Επιχειρηματικότητα» 
 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναπτύξει την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτών 

ενηλίκων για να διασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση των μεθόδων και εργαλείων που βασίζονται 

στην Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση ενηλίκων, ειδικά στον 

τομέα της κατάρτισης στη LΕ. 

 

Οι στόχοι της Ενότητας ΙΙ:  

1. να εισάγει την δυνατότητα και αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης των εργαλείων και 

μεθόδων βασισμένα στις ΤΠΕ στην κατάρτιση μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων. 

2. να αναλύσει την καινοτόμο αντίστροφη μεθοδολογία κατάρτισης βασισμένη στις ΑΕΠ. 

3. να ανασκοπήσει τα είδη ΑΕΠ που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση LΕ για 

εξατομικευμένη μάθηση. 

4. να δημιουργήσει επίγνωση σχετικά με τα ηλεκτρονικά καταστήματα και τα ωφελήματά 

τους στην προώθηση των LΕ.  

 

Το γενικό μέρος της Ενότητας δείχνει ότι σήμερα οι ΤΠΕ παρεμβαίνουν πολύ γρήγορα στην 

διαδικασία μάθησης κάνοντάς την πιο ελκυστική για τους εκπαιδευόμενους. Έτσι, η ποιότητα της 

κατάρτισης που παρέχεται από εκπαιδευτές ενηλίκων προς τους εκπαιδευόμενους με μειονεκτούντα 

υπόβαθρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την δυνατότητα να ενσωματώσουν τα εργαλεία και τις 

μεθόδους των ΤΠΕ στο πρόγραμμα κατάρτισης τους. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

πρέπει να ενισχύουν συνεχώς την ψηφιακή τους ικανότητα η οποία απαιτεί βαθιά κατανόηση και 

γνώση της φύσης, του ρόλου και των ευκαιριών των ΤΠΕ στην δια βίου μάθηση. Η ενότητα δείχνει 

ότι ενσωματώνοντας τις ΤΠΕ στην διαδικασία κατάρτισης επιτρέπει στους εκπαιδευτές ενηλίκων να 

χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους όπως η ηλεκτρονική μάθηση, η μικτή μάθηση και ακόμα πιο 

καινοτόμες μεθόδους όπως η αντίστροφη μάθηση και οι ΑΕΠ. Έτσι, οι ορισμοί των διαφορετικών 

μεθόδων κατάρτισης με βάση τις ΤΠΕ που αναφέρθηκαν πιο πάνω παρουσιάζονται και συζητούνται. 

Επίσης περιγράφεται στην ενότητα ότι το πρόγραμμα κατάρτισης της LΕ για μειονεκτούντες 

εκπαιδευόμενους είναι κτισμένο στην αντίστροφη μεθοδολογία κατάρτισης που βασίζεται στις ΤΠΕ 

χρησιμοποιώντας τις ΑΕΠ. Μια αντίστροφη μεθοδολογία κατάρτισης σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτής 

ενηλίκων έχει τον ρόλο του διαμεσολαβητή και καθοδηγεί τους καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους 

ώστε να φτιάξουν μια αρχική ανάλυση των υλικών κατάρτισης που βρίσκεται στο διαδίκτυο και 

παρουσιάζεται από αυτούς ως ΑΕΠ. Μέσα από την Ενότητα δίνεται έμφαση στο ότι οι ΑΕΠ είναι 
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ψηφιοποιημένα υλικά που προσφέρονται δωρεάν και ανοικτά για εκπαιδευτές, φοιτητές και 

αυτοδιδασκόμενους για να τα χρησιμοποιούν και να τα επαναχρησιμοποιούν για διδασκαλία, μάθηση 

και έρευνα. Οι ΑΕΠ περιλαμβάνουν πολλές διαφορετικές μορφές ψηφιακών στοιχείων, 

αποτελούνται από διάφορες ασκήσεις, βίντεο και ψηφιακές ιστορίες εισάγοντας τις καλύτερες 

πρακτικές, σύγχρονα αποτελέσματα έρευνας, γρήγορες συμβουλές (π.χ. για την εξεύρεση εργασίας 

και το ξεκίνημα νέων επιχειρήσεων) κτλ. και  χρησιμοποιούνται για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. 

Μετά από την ολοκλήρωση των ανεξάρτητων εκπαιδευτικών εργασιών, οι καταρτιζόμενοι συζητούν 

τα αποτελέσματα με τον διαμεσολαβητή σε συναντήσεις πρόσωπο-με-πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι 

οι καταρτιζόμενοι χρησιμοποιούν την αντίστροφη μέθοδο μάθησης για να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες τους. Δίνεται έμφαση στη σημασία τέτοιας μεθοδολογίας κατάρτισης 

που βασίζεται σε ΤΠΕ για την προώθηση της προσέγγισης συμμετοχής των μειονεκτούντων 

εκπαιδευόμενων.      

 

Το ειδικό μέρος της ενότητας αφιερώνεται στο να περιγράψει πώς τα εργαλεία ΤΠΕ και οι ανάλογες 

μέθοδοι χρησιμοποιούνται μέσα στο πρόγραμμα κατάρτισης της LΕ για μειονεκτούντες 

εκπαιδευόμενους. Για να τους ενθαρρύνουν να ξεκινήσουν τις lifestyle επιχειρήσεις, δύο μορφές του 

διαδικτυακού υλικού κατάρτισης για ατομική μάθηση θα τοποθετηθούν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα ως ΑΕΠ:  

 Πηγές σχετικά με τις αρχές της lifestyle επιχειρηματικότητας, οι οποίες  αποτελούνται από 

τα σύντομα αποσπάσματα των υπο-ενοτήτων του προγράμματος κατάρτισης για LΕ. 

 Ένα σύνολο ψηφιακών ιστοριών (12 βίντεο και 24 γραμμένες ιστορίες) σχετικά με 

επιτυχημένες εμπειρίες LΕ. Ο σκοπός αυτών των ιστοριών είναι να ενθαρρύνει 

μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους να αυτοεργοδοτηθούν  γύρω από τον τρόπο ζωής τους, τις 

ασχολίες και τα ταλέντα τους.  

Πέρα από τα προαναφερθέντα ΑΕΠ που αναπτύχθηκαν για την ατομική μελέτη των μειονεκτούντων 

εκπαιδευόμενων στο LΕ, οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι εξοικειωμένοι με την τεχνική των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων, η οποία φέρνει στους lifestyle επιχειρηματίες μεγαλύτερες ευκαιρίες 

να οργανώσουν και να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους. Η ενότητα δίνει στους εκπαιδευτές 

ενηλίκων μια επισκόπηση σχετικά με τα πρακτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

από κάποιο/α lifestyle επιχειρηματία ώστε να δημιουργήσει και να διατηρήσει τα δικά του/της 

καταστήματα στο διαδίκτυο και παρουσιάζει ορισμένες καλές πρακτικές των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων στη LΕ, τα οποία είναι προσβάσιμα δωρεάν μέσω διαδικτύου και τα οποία θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές ενηλίκων κατά την διάρκεια των συνεδρίων 
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κατάρτισης πρόσωπο-με-πρόσωπο. Αυτή η ενότητα δεν αναπτύσσει την εμβάθυνση γνώσεων στα 

διαφορετικών ειδών λογισμικού που επιτυγχάνουν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα, 

δημιουργεί μόνο επίγνωση σχετικά με την πιθανότητα να τα δημιουργήσουν και τα ωφελήματα των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων, ειδικά το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα πιθανό να 

επιτρέπουν να γίνει χαμηλότερο το κόστος της προώθησης και της πώλησης.  

 

Αποτελέσματα μάθησης 

Με το τέλος της Ενότητας ΙΙ οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

 κατανοήσουν την αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης των εργαλείων και μεθόδων ΤΠΕ 

στην κατάρτιση των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων. 

 εφαρμόζουν την καινοτόμο αντίστροφη μεθοδολογία κατάρτισης βασισμένη στις ΑΕΠ κατά 

την διάρκεια της κατάρτισης για τη LΕ. 

 χρησιμοποιούν ψηφιακές ιστορίες (12 βίντεο και 24 γραμμένες ιστορίες) σε επιτυχημένες 

εμπειρίες LΕ για την ενθάρρυνση των μειονεκτούντων εκπαιδευομένων ώστε να 

αυτοεργοδοτηθούν γύρω από τον τρόπο ζωής τους, τις ασχολίες, και τα ταλέντα τους. 

 εισηγούνται την χρήση των ηλεκτρονικών καταστημάτων σε εκπαιδευόμενους του LΕ για 

την οργάνωση και την προώθηση των επιχειρήσεών τους.  

 

 

 



Αναλυτικό Πρόγραμμα “Προώθηση Επιχειρηματικού Τρόπου Ζωής για Μειονεκτούντες Εκπαιδευόμενους“          19 

  19 

ΕΝΟΤΗΤΑ III «Προώθηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Lifestyle 

Επιχειρηματικότητα για Μειονεκτούντα Άτομα» 
 

Ο σκοπός της Ενότητας III είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των εξασκούντων εκπαιδευτών 

ενηλίκων να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές προώθησης έτσι ώστε να παρακινούν 

μειονεκτούντες ενήλικες εκπαιδευόμενους για ενεργή συμμετοχή στην δια βίου μάθηση και στην 

κατάρτιση στη LΕ  

 

Οι στόχοι της Ενότητας III: 

1. να εισάγει τα βασικά και τις ιδιαιτερότητες της προώθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

2. να κάνει επισκόπηση σε διαφορετικά εργαλεία προώθησης και κανάλια επικοινωνίας 

καθώς και στη διαθεσιμότητά τους στην κατάρτιση στο LΕ. 

3. να παρουσιάσει τις κοινωνικές και ψυχολογικές πτυχές της εργασίας με μειονεκτούσες 

ομάδες και να τις ενδυναμώσουν ώστε να δραστηριοποιούνται στην κοινωνική και 

οικονομική ζωή. 

 

Στην Ενότητα ΙΙΙ αναλύεται η έννοια της προώθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων στην κατάρτιση για 

lifestyle επιχειρηματικότητα σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι η προώθηση για 

την κατάρτιση της LΕ είναι κοινωνική προώθηση, ο σκοπός της οποίας είναι να επηρεάσει 

κοινωνικές συμπεριφορές ανθρώπων και να τους ενθαρρύνει να μάθουν και να δραστηριοποιούνται. 

Η Ενότητα παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τα βασικά της προώθησης της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, τις ιδιαιτερότητες της και συγκεκριμένα, σε σύγκριση με την παραδοσιακή εμπορική 

προώθηση. Ουσιαστικά, η εμπορική προώθηση έχει να κάνει με πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών 

καθώς και με οικονομικό κέρδος ενώ η μη εμπορική προώθηση συναντά σκόπιμα τις ανάγκες των 

καταναλωτών και είναι πιο σχετική με την παροχή πληροφοριών και κινήτρων σε ανθρώπους για να 

δραστηριοποιηθούν μετά από έκθεση τους σε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης η Ενότητα 

περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η μη εμπορική και κοινωνική προώθηση, η 

οποία ενσωματώνει τις πρακτικές της παραδοσιακής προώθησης, μπορεί να υλοποιήσει την ιδέα της 

κατάρτισης της LΕ και να προσελκύσει μειονεκτούντες ανθρώπους να μάθουν και να αρχίσουν τις 

δικές τους επιχειρήσεις. 

Η Ενότητα ΙΙΙ παρουσιάζει σημαντικές γνώσεις για αποτελεσματική προώθηση εκπαίδευσης 

ενηλίκων: 

(α) εισαγωγή των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων 

(αμετάβλητο, αδιαχώριστο, ποιοτική αστάθεια, αλλοιωσιμότητα). 



Αναλυτικό Πρόγραμμα “Προώθηση Επιχειρηματικού Τρόπου Ζωής για Μειονεκτούντες Εκπαιδευόμενους“          20 

  20 

(β) οι αρχές της προώθησης: πώς να παρέχεται η κατάρτιση της LΕ· με ποιους τρόπους να 

προσεγγίζονται οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι· ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για να 

προσφερθεί κατάρτιση· ποια κανάλια επικοινωνίας και εργαλεία χρησιμοποιούνται για να 

προωθηθεί η κατάρτιση στο LΕ. 

(γ) μεθοδολογία για τον τρόπο προετοιμασίας ενός σχεδίου προώθησης στην κατάρτιση του 

LΕ. 

Η προώθηση περιλαμβάνει στρατηγικές επικοινωνίας και προβολές που γίνονται σε ένα συνδυασμό 

μορφών, όπως είναι η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, και απευθείας προώθηση, μέσω πολλαπλών 

καναλιών εντός και εκτός διαδικτύου, για την απόκτηση πελατών, την διατήρηση πελατών, την 

ενθάρρυνση τους να είναι ενεργοί στην κοινωνική και μαθησιακή ζωή, στην αυτοεργοδότηση γύρω 

από τον τρόπο ζωής τους, τις ικανότητες και τα ταλέντα τους. Επίσης η Ενότητα παρουσιάζει 

διάφορα εργαλεία προώθησης και κανάλια επικοινωνίας στις χώρες μέλη: δικτύωση με διαφορετικά 

ιδρύματα (βιβλιοθήκες, κέντρα εργασίας, σχολεία, κοινοτικά κέντρα, οργανισμοί επιχειρήσεων, 

αγορά εργασίας, τοπικές αρχές, κλινικές, κοινοτικά κέντρα)· χρησιμοποιώντας τη διάδοση των 

πληροφοριών «από στόμα σε στόμα»· παρουσίαση ιστοριών επιτυχίας· κανάλια κοινωνικών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης: (π.χ. Facebook), φυλλάδια, εκδηλώσεις, ιστοσελίδες, blogs αναρτήσεις, τοπικό 

ραδιόφωνο και τηλεόραση, εφημερίδες και κοινοτικά περιοδικά. Επίσης αναλύει τα πλεονεκτήματα 

του καθενός από αυτά καθώς και της καταλληλότητας τους, ανάλογα με το επίπεδο των 

μειονεκτούντων καταναλωτών.    

Το ειδικό μέρος της Ενότητας περιγράφει τρόπους εφαρμογής μιας ποικιλίας από κανάλια 

επικοινωνίας και εργαλείων προώθησης, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά και ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά των μειονεκτούντων ανθρώπων που θα καταρτιστούν. Τα μειονεκτούντα άτομα 

είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, και συνεπώς το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των 

εργαλείων επικοινωνίας θα πρέπει να είναι στοχευμένα: δυναμικά, συναισθηματικά, ελκυστικά, να 

διατηρούν τις καλές πρακτικές και τις ιστορίες επιτυχίας. Έχοντας λάβει υπόψη  τα χαρακτηριστικά 

της ομάδας, τις μαθησιακές τους ανάγκες και προσδοκίες, ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να 

προετοιμάσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο προώθησης στην κατάρτιση της LΕ και να προβλέψει τα 

απαραίτητα μέσα για να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και 

να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της εργασίας με μειονεκτούσες 

ομάδες και παρουσιάζονται εισηγήσεις για το πώς να ξεπερνιούνται/επιλύονται οικονομικά, 

κοινωνικά και γεωγραφικά εμπόδια και για το πώς να παρέχεται αποτελεσματικά η κατάρτιση στη 

LΕ. 
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Η Ενότητα ΙΙΙ παρέχει ασκήσεις για εκπαιδευτές ενηλίκων για να θέσει σε πράξη τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε αυτή την Ενότητα. 

 

Αποτελέσματα μάθησης 

Με το τέλος της Ενότητας ΙΙΙ ο επαγγελματίας εκπαιδευτής ενηλίκων θα μπορεί να: 

 περιγράφει τις βασικές και ιδιαίτερες αρχές της προώθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων, που  

ασχολείται ειδικά με μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους. 

 Εφαρμόζει διαφορετικές στρατηγικές προώθησης εκπαίδευσης ενηλίκων και κανάλια 

επικοινωνίας με την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης. 

 αναλύει τις κοινωνικές, ψυχολογικές ιδιαιτερότητες των μειονεκτούντων ανθρώπων και να 

τους παρακινεί στην μάθηση και στο να γίνουν αυτοεργοδοτούμενοι. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ IV «Εργαλεία Αξιολόγησης των Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων των 

Εκπαιδευόμενων στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα» 
 

Ο σκοπός της Ενότητας IV είναι να αναπτύξει την ικανότητα των εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να 

αξιολογούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων. 

 

Οι στόχοι της Ενότητας IV: 

1. να κάνει επισκόπηση των πιο κοινών μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. 

2. να παρουσιάσει την ιδέα και δόμηση του χαρτοφυλακίου γνώσεων για την αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. 

3. να εισάγει το εργαλείο αυτοαξιολόγησης διαδικτυακά για την αξιολόγηση των ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων στη LΕ. 

 

Το γενικό μέρος αυτής της Ενότητας περιλαμβάνει θεωρητικό υλικό σχετικά με τις στρατηγικές 

αξιολόγησης, το σκοπό τους, τους στόχους, τις αρχές, τις μεθόδους και τα εργαλεία στη μη τυπική 

εκπαίδευση ενηλίκων. Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας τα δεδομένα 

σχετικά με τα αποτελέσματα εκπαίδευσης και τις ικανότητες που επιτεύχθηκαν συλλέγονται και 

αξιολογούνται. Οι σκοποί της αξιολόγησης ποικίλουν: να εκτιμήσουν και να βελτιώσουν το 

περιεχόμενο, τις μεθόδους της κατάρτισης, να διαγνώσουν την επιτυχία και την πρόοδο των ενήλικων 

εκπαιδευόμενων, να παρακινήσουν τους εκπαιδευόμενους για περαιτέρω εκπαίδευση, να βελτιώσουν 

τις αποδόσεις τους, κτλ. Η Ενότητα παρουσιάζει τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται 

πιο συχνά στην μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων όπως είναι η συζήτηση, η εξέταση, η συνομιλία με 

τον καθηγητή (συνέντευξη), ανάλυση κατά περίπτωση, παρατήρηση, αξιολόγηση από άλλα μέλη της 

ομάδας και τον αναστοχασμό. Κάθε μέθοδος περιγράφεται σε συντομία ως εξής: όνομα της μεθόδου, 

μέγεθος της ομάδας των εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικό περιβάλλον (κατάσταση), σκοπός και 

αντικείμενο της αξιολόγησης (δεξιότητες, γνώση, ικανότητες). 

Η Ενότητα εισάγει την ιδέα του χαρτοφυλακίου αξιολόγησης, τις μορφές χαρτοφυλακίου, τους 

σκοπούς, τα χαρακτηριστικά και τις αρχές. Το θεωρητικό υλικό περιγράφει τα απαραίτητα στοιχεία 

του χαρτοφυλακίου (συνοδευτική επιστολή, πίνακας περιεχομένων, καταχωρήσεις, αναστοχασμός), 

τα στάδια στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου, επίσης τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

χρήσης αυτού του εργαλείου. Η Ενότητα τονίζει ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι επεκτείνουν τη 

γνώση και την κατανόησή τους με το να προετοιμάζουν τα χαρτοφυλάκια τους, με το να μαθαίνουν 

να αξιολογούν τη δική τους μαθησιακή εμπειρία μέσα από καθοδηγούμενες αναστοχαστικές 
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πρακτικές. Η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου παρέχει ένα αυθεντικό τρόπο για να παρουσιάζουν τις 

δεξιότητες και κατορθώματα, με τέτοια χρήση σε ένα στοχαστικό, προσεκτικά σχεδιασμένο τρόπο, 

η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου, μπορεί να προωθήσει μια θετική προοπτική στη μάθηση και 

επιτυχία.  

  Η αξιολόγηση ως μέρος της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας απαιτεί ευαισθησία 

και λεπτότητα, ειδικά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων. Με την 

αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευόμενων είναι πολύ σημαντικό 

να ληφθούν υπόψη οι ποικίλες πτυχές της ιδιαιτερότητας της ομάδας των εκπαιδευομένων (η 

προσωπικότητα τους, το κοινωνικό υπόβαθρο, κτλ.), οι διδακτικοί και οι εκπαιδευτικοί στόχοι, οι 

σκοποί της αξιολόγησης και ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην διαδικασία αξιολόγησης. Το 

ειδικό μέρος της Ενότητας παρουσιάζει ένα αναπτυγμένο εργαλείο αυτοαξιολόγησης για 

μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στη LΕ. Το 

ερωτηματολόγιο είναι βασισμένο στην Ενότητα Ι «Εισαγωγή στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα» και 

ιστορίες επιτυχίας. Αποτελείται από 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μαζί με περιεκτικές 

απαντήσεις. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, βασισμένος σε αυτή την Ενότητα εργάζεται ως σύμβουλος/ 

διευκολυντής. Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης και άλλες μεθόδους, 

αυξάνοντας επίσης την επίγνωση σχετικά με το εργαλείο χαρτοφυλακίου, ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

διευκολύνει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αξιολογούν τον εαυτό τους και τους παρακινεί να 

αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική ιδέα/ένα ατομικό σχέδιο δράσης για τον LΕ. 

Για να είναι ένας ΕΕΕ καλός σύμβουλος/ διευκολυντής πρέπει να είναι ικανός να παρέχει 

ανατροφοδότηση στην μάθηση και πρόοδο των εκπαιδευομένων, έτσι είναι σημαντικό από αυτή την 

άποψη να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων. Η Ενότητα παρουσιάζει πρακτικές 

ασκήσεις βασισμένες στο υλικό της Ενότητας και στην παροχή ανατροφοδότησης. 

 

Αποτελέσματα μάθησης 

Με το τέλος της Ενότητας IV ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα είναι ικανός να: 

 αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων από μειονεκτούντα υπόβαθρα 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης. 

 εφαρμόζει μια μέθοδο χαρτοφυλακίου για την αξιολόγηση της γνώσης και δεξιοτήτων των 

εκπαιδευομένων. 

 παρέχει ανατροφοδότηση σε ενήλικες εκπαιδευόμενους ώστε να προωθηθεί η μάθηση και η 

ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ V «Δημιουργία Επίγνωσης για την Επικύρωση των Αποκτηθεισών 

Ικανοτήτων»  
 

Ο σκοπός της Ενότητας V είναι να παρέχει ιδέες σχετικά με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για εφαρμογή 

της επικύρωσης και αναγνώρισης των κατορθωμάτων μη τυπικής μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην επικύρωση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους της LΕ. 

 

Οι στόχοι της Ενότητας V: 

1. να επανεξετάσει την ανάπτυξη των διαδικασιών επικύρωσης στις χώρες της ΕΕ. 

2. να αναλύσει τις μεθόδους, μέτρα, διαδικασίες και ωφελήματα της επικύρωσης της άτυπης 

και μη τυπικής μάθησης.  

3. να δημιουργήσει επίγνωση για την δυνατότητα επικύρωσης των ικανοτήτων των 

εκπαιδευομένων που αποκτήθηκαν μέσα στο πρόγραμμα κατάρτισης της LΕ.  

 

Η ενότητα περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τις διαδικασίες ανάπτυξης στις χώρες της ΕΕ. Οι 

πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα βασίζονται περισσότερο σε δημοσιεύσεις, 

κατευθυντήριες γραμμές, έγγραφα, ενημερώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP). Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δικαιολογούν την ανάγκη 

εφαρμογής του συστήματος της ΕΕ για επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Ενδεικτικά, 

ορισμένοι λόγοι σχετίζονται με την βελτίωση της πρόσβασης στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, και 

την αποδοτικότητά του· την ανάγκη αναγνώρισης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν στο εργασιακό περιβάλλον· την διεύρυνση ευκαιριών για τους μειονεκτούντες ή 

αποκλεισμένους ανθρώπους για να μπουν στο εκπαιδευτικό σύστημα· αναγνώριση της μαθησιακής 

εμπειρίας του ηλικιωμένου πληθυσμού και μεταναστών· εκτίμηση των τεχνικών και άλλων 

δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω άτυπων και μη τυπικών μέσων. Τονίζονται τα ωφελήματα της 

ανάμιξης των ενδιαφερόμενων φορέων στα εκπαιδευτικά συστήματα. Η ενότητα παρουσιάζει την 

Ευρωπαϊκή πολιτική και αρχές που έχουν αναπτυχθεί. Αξιολογεί τα κοινά Ευρωπαϊκά εργαλεία για 

εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως το Europass, Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πλαίσια Αξιολόγησης, 

συστήματα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων και Διασφάλιση Ποιότητας. Επίσης περιγράφει πώς 

να τα χρησιμοποιήσουν ώστε να γίνει ευκολότερο για τους πολίτες να επιδιώκουν την μάθηση  σε 

όλη τους τη ζωή και να έχουν αναγνωρισμένες τις δεξιότητες τους και τις γνώσεις κατά μήκος της 

Ευρώπης. Αυτά τα εργαλεία και αρχές απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, η επίπτωση του 

οποίου εξαρτάται από την συνοχή τους και τη φύση των αλληλεπιδράσεων τους. Η εφαρμογή αυτών 

των εργαλείων βοηθά να τεκμηριωθούν και να επικυρωθούν οι γνώσεις των εκπαιδευομένων, οι 
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δεξιότητες και ικανότητες, και έτσι αυξάνει το δυναμικό της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, 

δημιουργεί δυνατότητες για ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των ατόμων σε 

διάφορους τομείς δραστηριότητας (δουλειά, χρόνο αναψυχής, κλπ.).   

Επιπλέον, σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης ικανοτήτων μέσα σε ένα 

πιστοποιημένο σώμα (οργανισμό). Περιλαμβάνονται πολλά συνεκτικά απαραίτητα στάδια, όπως η 

πληροφόρηση, η συμβουλευτική, η αξιολόγηση και η λήψη απόφασης ώστε να παρουσιαστούν οι 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με ένα διαφανή τρόπο. 

Περιγράφονται οι μέθοδοι αξιολόγησης ικανοτήτων περιλαμβανομένων γνώσεων χαρτοφυλακίου, 

παρατήρηση αυτο-αξιολόγησης, ερωτηματολόγια, αναστοχασμός εντός και επί της πρακτικής. Η 

διαδικασία επικύρωσης βασίζεται στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι, τα 

εργαλεία και οι μέθοδοι είναι παρόμοια. Εντούτοις, η ίδια η αξιολόγηση είναι συνήθως 

προσανατολισμένη προς τον έλεγχο του επιπέδου κατανόησης του προγράμματος κατάρτισης και 

του περιεχομένου του. Η επικύρωση είναι το επόμενο βήμα και αποσκοπεί να αναγνωρίσει τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες, που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσα σε μερικά μαθήματα 

κατάρτισης, ή μέσω άτυπης μάθησης και εμπειριών ζωής.  

Ένα ειδικό μέρος στην Ενότητα είναι αφοσιωμένο να δείξει την σημασία της επικύρωσης των 

ικανοτήτων που επιτεύχθηκαν από τους μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους κατά την κατάρτιση στην 

LΕ. Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να πείσουν τους δικούς τους εκπαιδευόμενους στη 

LΕ να επικυρώσουν τις ικανότητες καθώς θα δημιουργήσει μια βάση προώθησης ισότητας και 

πρόσβασης στην περαιτέρω συμμετοχή τους στη δια βίου μάθηση, καθώς και στην αγορά εργασίας. 

Παρουσιάζεται η χρήση της μεθοδολογίας της βιωματικής μάθησης για να πείσει τους LΕ 

εκπαιδευόμενους να επικυρώσουν τις ικανότητες τους. Τονίζεται το χαρτοφυλάκιο γνώσεων ως ένα 

εργαλείο για την οργάνωση της διαδικασίας επικύρωσης. 

Εισάγονται οι πρακτικές ασκήσεις που βασίζονται στην μεθοδολογία βιωματικής μάθησης, τις οποίες 

οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα μπορούσαν αν χρησιμοποιήσουν με τους LΕ εκπαιδευόμενους τους κατά 

την διάρκεια των συνεδρίων κατάρτισης πρόσωπο-με-πρόσωπο. Χρησιμοποιώντας τις ασκήσεις, ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων ενεργεί ως διαμεσολαβητής για να ωθήσει τους LΕ εκπαιδευομένους να 

επικυρώσουν τις ικανότητες, που επιτεύχθηκαν μέσα στο πρόγραμμα κατάρτισης του LΕ. Στον 

εκπαιδευόμενο παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξει μία ή περισσότερες συγκεκριμένες LΕ 

επιχειρήσεις στις οποίες αυτός/αυτή έχει ικανότητα και ενδιαφέρον (για παράδειγμα, να είναι 

κομμωτής, μάγειρας, κηπουρός, κτλ.) χρησιμοποιώντας μία απογραφή επιχείρησης ως τρόπου ζωής. 

Ο εκπαιδευόμενος εξασκεί τρόπους εξερεύνησης και ανακάλυψης των προσωπικών του/της 

ικανοτήτων, που επιτεύχθηκαν μέσα από την ζωή του/της (που αναπτύχθηκαν σε ένα μη τυπικό 
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τρόπο). Οι διαμεσολαβητές βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να βρουν τρόπους για να ξεκινήσουν την 

επικύρωση των προσωπικών και LΕ ικανοτήτων χρησιμοποιώντας τα χαρτοφυλάκια γνώσεων και να 

σχεδιάζουν μια καριέρα στον επιλεγμένο τομέα του LΕ, συνδυάζοντας τη δια βίου μάθηση και (στην 

ανάγκη) μάθηση από επίσημα ινστιτούτα.  

 

Αποτελέσματα Μάθησης 

Με το τέλος της Ενότητας V ο εκπαιδευτής επαγγελματίας ενηλίκων θα είναι ικανός να: 

 καταλαβαίνει το περιεχόμενο και τα οφέλη για επικύρωση και αναγνώριση της μη τυπικής 

και άτυπης μάθησης· 

 εφαρμόζει την διαδικασία αξιολόγησης αποτελεσμάτων μη τυπικής και άτυπης μάθησης στο 

εθνικό τους επίπεδο· 

 πείθει ενήλικες εκπαιδευόμενους που προέρχονται από μειονεκτόν υπόβαθρο να επικυρώνουν 

τις ικανότητες τους που αποκτήθηκαν μέσω της εκπαίδευσης του LΕ.  

  

 

 



Αναλυτικό Πρόγραμμα “Προώθηση Επιχειρηματικού Τρόπου Ζωής για Μειονεκτούντες Εκπαιδευόμενους“          27 

  27 

 

Project Coordinator 
 

Kaunas Region Educational Centre, 

Lithuania   

www.centras.krs.lt 

 

Social Innovation Fund,  

Lithuania 

www.lpf.lt 

 
 

The Women's Organization,  

United Kingdom 

www.thewomensorganisation.org.uk 
 

Know and Can Association,  

Bulgaria 

www.znamimoga.org 
  

 

 

Danmar Computers LLC,  

Poland 

www.danmar-computers.com.pl 
 

 

Centre for Advancement of Research 

and Development  

in an Educational Technology,  

Cyprus 

www.cardet.org 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το Έργο έχει χρηματοδοτηθεί με στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση η οποία μπορεί να γίνει από 

τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν. 

http://www.lpf.lt/

