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ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ
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Το κείμενο αυτό αποτελεί τθ βάςθ μετα-δεδομζνων των πθγϊν που
ςυγκεντρϊκθκαν με ςκοπό να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ του
προγράμματοσ ARiS για τθν επανζνταξθ μακροχρόνιων ανζργων 35+
ςτθν αγορά εργαςίασ. Οι πθγζσ παρουςιάηονται με ζναν διαδραςτικό
τρόπο και επιδιϊκεται θ παροχι πολφμορφθσ κατάρτιςθσ ςτθν ομάδα
ςτόχου.

Βαςιλικι Τςεκοφρα – Αγγελικι Γιαννακοποφλου

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".

Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πίνακας περιεχομένων
Σελίδα

Ρερίλθψθ

2

Γενικι Ραρουςίαςθ

3

Ειςαγωγι

4

Ρθγζσ για τον ςχεδιαςμό του αναλυτικοφ προγράμματοσ

5

Δομι των Ρθγϊν για Ανάπτυξθ Βαςικϊν Δεξιοτιτων

6

Επιςκόπθςθ Μακθμάτων ωσ Ρθγζσ Εκμάκθςθσ

10

Ενότθτα 1: Μακαίνοντασ πϊσ να μακαίνετε

11

Ενότθτα 2: Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ

16

Ενότθτα 3: Κοινωνικζσ Δεξιότθτεσ και Δεξιότθτεσ Ρολιτιότθτασ

21

Ενότθτα 4: Ρρωτοβουλία και Επιχειρθματικότθτα

26

Ενότθτα 5: Ρολιτιςμικι Επίγνωςθ και Ζκφραςθ

31

Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για εκπαιδευτικοφσ

36

Ικανότθτα για μάκθςθ (οδθγίεσ προσ εκπαιδευτζσ)

39

Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ (οδθγίεσ προσ εκπαιδευτζσ)

40

Κοινωνικι Ευκφνθ και Ευκφνθ του Ρολίτθ (οδθγίεσ προσ εκπαιδευτζσ)

41

Ικανότθτα για Ρρωτοβουλία & Επιχειρθματικότθτα (οδθγίεσ προσ εκπαιδευτζσ)

42

Ρολιτιςμικι Συνείδθςθ και Ζκφραςθ (οδθγίεσ προσ εκπαιδευτζσ)

43

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
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Περίλθψθ
Οι Ρθγζσ για ανάπτυξθ Βαςικϊν Δεξιοτιτων προορίηεται για τθ ςτιριξθ μακροχρόνιων ανζργων
θλικίασ 35+ και εκπαιδευτϊν που επιδιϊκουν τθν επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ κάτω από
το πλαίςιο τθσ αρχισ “Επανεκκίνθςθ με επικαιροποιθμζνεσ, προθγμζνεσ δεξιότθτεσ”. Θ
κοινοπραξία του ζργου ARiS τονίηει τον ςθμαντικό ρόλο τθσ εντατικισ μάκθςθσ θ οποία είναι
ςυμβατι με τισ προτιμιςεισ και τουσ τρόπουσ εκμάκθςθσ τθσ ομάδασ ςτόχου. Θ διαδικαςία
μάκθςθσ λειτουργεί με τρόπο ϊςτε να ενιςχυκεί και να βελτιωκεί θ απαςχολθςιμότθτα και
αποςκοπεί ςτθν εκ νζου ενςωμάτωςθ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Με βάςθ υφιςτάμενεσ, ανοικτζσ και καλά κακοριςμζνεσ πθγζσ μάκθςθσ, θ παροφςα ςειρά
πθγϊν ζχει εννοιολογικά επεξεργαςτεί και εμπλουτιςτεί με ζνα ευρφ φάςμα εκπαιδευτικϊν
επιςκοπιςεων. Ζχει περιςςότερεσ από xxxx πθγζσ από όλεσ τισ χϊρεσ και γλϊςςεσ των εταίρων.
Ρροςφζρει μια ευρεία, περιγραφικι και μερικζσ φορζσ ςυγκριτικι ευρωπαϊκι και διεκνι
άποψθ με ςκοπό να διευρφνει το κίνθτρο μάκθςθσ και να γίνει κατανοθτό του τι απεικονίηουν
οι πζντε βαςικζσ δεξιότθτεσ όςον αφορά τισ ικανότθτεσ, γνϊςεισ και νοοτροπίεσ. Οι πζντε
ενότθτεσ τθσ ςειράσ πθγϊν καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα από πλθροφορίεσ και διαςτάςεισ που
πρζπει να εξεταςτοφν προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ανάγκθ απαςχόλθςθσ των εκπαιδευομζνων
τθσ ομάδασ ςτόχου.
Το προςχζδιο τθσ ςειράσ πθγϊν κα εφαρμοςτεί πιλοτικά ςτθ Κφπρο. Ριο ςυγκεκριμζνα κα
δϊςει τθν ευκαιρία να ςυγκεντρωκοφν πρόςκετεσ παρατθριςεισ και ειςθγιςεισ από τουσ
φορείσ πολιτικισ χάραξθσ, εξειδικευμζνουσ ςε κζματα ανεργίασ, ερευνθτζσ, εκπαιδευτζσ,
επόπτεσ και μακθτζσ. Θ πιλοτικι εφαρμογι κα ενιςχφςει τισ ικανότθτεσ εκπαιδευτικϊν κζντρων
με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ παροχισ ευζλικτθσ, αυτόνομθσ και μθ αυτοκατευκυνόμενθσ
μάκθςθσ μζςω τθσ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ, γνϊςθσ και εμπειρίασ.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Γενικι επιςκόπθςθ
Το ζργο ARiS με τθ δθμιουργία του κειμζνου «Σειρά Ρθγϊν για Ανάπτυξθ Βαςικϊν Δεξιοτιτων»
ζχει ςτόχο να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων για μακθτευόμενουσ 35+ - μακροχρόνια
άνεργουσ -, επαγγελματίεσ και ιδρφματα κατάρτιςθσ για προςαρμογι, διευκόλυνςθ και
υλοποίθςθ ποιοτικισ εντατικισ εκπαίδευςθσ – με αυτοδιαχειριηόμενεσ διαδικαςίεσ και χωρίσ
αποκλειςμοφσ προγράμματα ςπουδϊν, προωκϊντασ ζτςι ευκαιρίεσ για τθν εκ νζου ζνταξθ
ςτθν απαςχόλθςθ και επιτυχθμζνεσ ςτρατθγικζσ ηωισ.
Θ κοινοπραξία ARiS διευκολφνει τθν πρόςβαςθ ςε διάφορεσ εμπειρίεσ και οι εκπαιδευτικοί
φορείσ ι και οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μποροφν ζτςι να αποκτιςουν νζεσ οπτικζσ ςχετικά με
τισ περίπλοκεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ ςτο χϊρο εργαςίασ για τθ λιψθ τεκμθριωμζνων
αποφάςεων, διερευνϊντασ τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των διαφόρων επιλογϊν
ςφμφωνα με τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Ειςαγωγι
Αυτι θ Σειρά Ρθγϊν Βαςικϊν Δεξιοτιτων δθμιουργικθκε με βάςθ το πλαίςιο, τισ τάςεισ και
ζννοιεσ που χαρακτθρίηουν τθν απαςχολθςιμότθτα και τθ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ ενθλίκων.
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ Σειράσ Ρθγϊν Βαςικϊν δεξιοτιτων, το πρόγραμμα ορίηεται ωσ
θ οργάνωςθ μακθςιακϊν αλλθλουχιϊν για τθν παραγωγι ςυγκεκριμζνων προοριςμζνων
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Οι Ενότθτεσ δομισ είναι ζνα ςφνολο πρακτικϊν που αποςκοποφν
ςτθν ειςαγωγι ςτθ ςτρατθγικι μάκθςθ για αναηιτθςθ καλφτερων επιτευγμάτων.
Το υλικό που περιζχεται ςε αυτι τθν Σειρά, επιδιϊκει να αναπτφξει πρακτικζσ και
εννοιολογικζσ αντιλιψεισ ςχετικά με τισ ακόλουκεσ βαςικζσ δεξιότθτεσ: ικανότθτα για μάκθςθ,
ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, δεξιότθτεσ επιχειρθματικότθτασ, κοινωνικζσ και πολιτικζσ δεξιότθτεσ και
πολιτιςμικι επίγνωςθ ωσ μια δυναμικι και ςυνεχισ διαδικαςία μάκθςθσ. Είναι χριςιμο για τθν
παραγωγι ενόσ πλαιςίου μάκθςθσ, να προςεγγιςτοφν οι διάφορεσ βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτισ
ενότθτεσ με τρόπο που να ανταποκρίνεται και να αναδεικνφεται θ αλλθλοςχζτιςι τουσ.
Το υλικό παρζχεται μζςω μιασ ςειράσ μακθςιακισ ςφνοψθσ. Χωρίηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ
δραςτθριότθτεσ / εργαςίεσ που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο εγχειρίδιο κατάρτιςθσ, ζτςι
ϊςτε ιδρφματα κατάρτιςθσ, ςυντονιςτζσ ι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τθ δομι
και τισ διαδικαςίεσ του προγράμματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ:





Μακθςιακζσ Ρροτιμιςεισ όπωσ υποδεικνφεται από τουσ ερευνθτζσ του ARiS ςτισ
ενότθτεσ (πρόγραμμα) ανάπτυξθσ.
Μιτρεσ Μάκθςθσ ωσ μια ςφνκετθ και δυναμικι διαδικαςία που περιλαμβάνει μια
ςειρά από δεξιότθτεσ και αποτελζςματα, προερχόμενθ από τθν προςδοκία
εργοδότθςθσ.
Επιπτϊςεισ ςτθν εργοδότθςθ για:
o Ιδρφματα κατάρτιςθσ,
o Σχεδιαςμό του προγράμματοσ με τον εκπαιδευτι ςτο ρόλο του μεςολαβθτι ι
του ςυμβοφλου για αυτοκακοδθγοφμενθ μάκθςθ,
o Κατανομι χρόνου και χϊρου,
o Ανάπτυξθ Εγχειρίδιου,
o Εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ;
o Εκπαίδευςθ για τθ χριςθ του Εγχειρίδιου Εκπαιδευτϊν ϊςτε οι εκπαιδευτζσ να
ανταποκρίνονται ςτον εναλλακτικό ρόλο τουσ ωσ μεςολαβθτζσ

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”

4

Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2



Διαδικαςίεσ (πρόγραμμα) για εφαρμογι και αξιολόγθςθ των Ενοτιτων.
Κακϊσ θ Σειρά Ρθγϊν για Ανάπτυξθ Βαςικϊν Δεξιοτιτων ζχει ςχεδιαςτεί για να
χρθςιμοποιείται με ευελιξία ςε ευρφ φάςμα διαφορετικϊν πλαιςίων, τα προϊόντα και
οι διαδικαςίεσ που αναφζρονται παραπάνω κα μποροφςαν να είναι χριςιμα ςε
διαφορετικζσ περιπτϊςεισ. Ωςτόςο είναι κοινά για τουσ περιςςότερουσ, αν όχι όλουσ, θ
κατάρτιςθ για τθν επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ κακϊσ και οι περαιτζρω
καταςτάςεισ που ςχετίηονται με αυτιν (αναηιτθςθ εργαςίασ, κακοδιγθςθ ηωι,
διαδικτυακι αναηιτθςθ εργαςίασ, προςαρμογι).

ARiS αναλςηικό ππόγπαμμα: Βαζικέρ Έννοιερ
Οι εταίροι του ζργου ARiS κα αναπτφξουν μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ που ςτοχεφει
ςυγκεκριμζνα μακθςιακά αποτελζςματα (ΜΑ), με τρόπο που τα ΜΑ να αντανακλϊνται ςτθ
διαδικαςία απόκτθςθσ ςυγκεκριμζνων βαςικϊν δεξιοτιτων (όπωσ αναφζρονται παραπάνω). Το
πρόγραμμα ARiS είναι ζνα ςφςτθμα εκπαίδευςθσ, το οποίο αποτελείται από 5 ενότθτεσ και θ
κάκε μία ςυνδζεται με τισ 5 αναγνωριςμζνεσ βαςικζσ δεξιότθτεσ. Το πρόγραμμα ARiS, ςε
ςχζςθ με τα προθγοφμενα βιματα που ζγιναν από όλουσ τουσ εταίρουσ,είναι 3ων διαςτάςεων,
διότι λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ των ςπουδαςτϊν, το περιεχόμενο (από τθν άποψθ των
ειδικϊν μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που πρζπει να επιτευχκοφν) και τθν μεκοδολογία
διδαςκαλίασ (ςτρατθγικζσ, πθγζσ, δραςτθριότθτεσ)
Επιπλζον, με βάςθ τθν ερϊτθςθ «Τι κα πρζπει το αναλυτικό πρόγραμμα ARiS να λαμβάνει
υπόψθ, υιοκετιςαμε τισ ακόλουκεσ υπο-ερωτιςεισ / μζρθ:
1. Στόχουσ "Τι πρζπει να γίνει;"
2. Ρεριεχόμενο "Τι υλικό αντικείμενο κα πρζπει να περιλαμβάνεται»
3. Εμπειρίεσ Μάκθςθσ "Τι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, πθγζσ και δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν"
4. Αξιολόγθςθ "Ροιοι μζκοδοι και μζςα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για να κρικοφν τα
αποτελζςματα του προγράμματοσ» (1)

___________________________
1theoriesofcurriculumdesign.blogspot.com

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Τλικό που κα χρθςιμοποιθκεί για το χεδιαςμό του Προγράμματοσ

Το υλικό του Σχεδιαςμοφ του Ρρογράμματοσ προζρχεται από τθν επιςτιμθ με ζμφαςθ ςτο
πϊσ να μακαίνουν "μακαίνω πϊσ να μακαίνω”, ςφμφωνα με το προφίλ και τισ προτιμιςεισ
των μακθτϊν, με προτεραιότθτα τθν ενδυνάμωςθ των μακθτϊν και να μποροφν να
προάγουν τθν ατομικι (μοναδικι) ςτρατθγικι εργοδότθςισ τουσ. Τθν ίδια ςτιγμι, επίςθσ, θ
Γνϊςθ λειτουργεί ωσ πθγι, ονομαηόμενθ ωσ “θ γνϊςθ είναι που αξίηει". Θ
κοινωνικοπολιτικι πραγματικότθτα επθρεάηει επίςθσ το ςχεδιαςμό - το ARiS λειτουργεί
μζςα ςε ςυγκεκριμζνο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίςιο.
Το πρόγραμμα ARiS ζχει ςε προτεραιότθτα, ζμπειρο και επίκεντρο ςχεδιαςμό (Dewey), με
προτεραιότθτα τισ εξερευνθτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν. Σχεδιάηει τισ γνϊςεισ τουσ μζςω
άμεςθσ ςυμμετοχισ και ενεργοφσ παρατιρθςθσ. Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν περιορίηεται
ςτθν παροχι δυναμικοφ και ζμπειρου ςχεδιαςμοφ (Ρερίλθψθ Μακιματοσ) ϊςτε οι
μακθτζσ να μποροφν να εξετάςουν ζνα ριηικό (Freire, Habermas) τρόπο μάκθςθσ.
Ονομάηεται “τρόποι μάκθςθσ για κρίςιμθ μάκθςθ, αποδοχι τθσ ευκφνθσ ι αυτοεκπαίδευςθ ςε ζνα ουμανιςτικό περιβάλλον που επιτρζπει ευελιξία και δυνατότθτα
ενδυνάμωςθσ.

Το πρόγραμμα ARiS είναι τθν ίδια ςτιγμι μια διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων. Το
περιεχόμενο είναι οργανωμζνο με τρόπουσ που επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να δουν
ξεκάκαρα προβλθματικοφσ τομείσ που ςχετίηονται με πραγματικζσ καταςτάςεισ (Spencer).
Θ δομι τθσ ςειράσ Ρθγϊν Βαςικϊν Δεξιοτιτων είναι χτιςμζνθ γφρω από πζντε αυτόνομεσ
ενότθτεσ που μποροφν να διαβαςτοφν / χρθςιμοποιθκοφν ξεχωριςτά ι μεταξφ τουσ.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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ΔΟΜΗ ΣΗ ΕΙΡΑ ΠΗΓΩΝ ΒΑΙΚΏΝ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ

Ενότητες

Πηγές

Οι Εκπαιδευτικζσ Ενότθτεσ του ζργου ARiS αντικατοπτρίηουν το περιεχόμενο των Μακθςιακϊν
Ρθγϊν ςτισ γλϊςςεσ των εταίρων και παρζχουν επαρκείσ πλθροφορίεσ ςτο κζμα. Επιλζχκθκαν
με βάςθ τα κριτιρια που απαντοφνςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ:
α) είναι αναγνϊςιμεσ και κατανοθτζσ από τθν ομάδα εκπαιδευομζνων (θλικίασ 35+)
β) είναι προςβάςιμεσ, ανοικτζσ πθγζσ
γ) ανταποκρίνονται ςε ποικιλόμορφουσ τρόπουσ μάκθςθσ, ςφμφωνα με προςδιοριςμζνεσ
προτιμιςεισ από τθν ομάδα ελζγχου, είναι ςχετικζσ με τισ εμπειρίεσ τουσ και παραδίδονται
επιτόπου με δυνατότθτα μικτισ μάκθςθσ, κ.λπ.
δ) ςυνδζονται με τα επικυμθτά μακθςιακά αποτελζςματα, πράγμα που ςθμαίνει ότι
επικεντρϊνονται ςτο να επιτευχκοφν πρακτικζσ επιδόςεισ, και αντανακλϊνται ςε δεξιότθτεσ για
τθν απαςχολθςιμότθτα

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Μετά από αυτά τα ΜΑ είναι θ ενότθτα "Ρθγζσ", θ οποία περιζχει μια λίςτα με ζγγραφα
κατάρτιςθσ και άλλεσ πθγζσ που αναφζρονται ςτα μακθςιακά αποτελζςματα.
Ενότθτα 1: Ικανότθτα για μάκθςθ
Μακαίνω πϊσ να μακαίνω είναι θ βαςικι δεξιότθτα όπου θ μάκθςθ «απαιτεί το άτομο να
γνωρίηει και να κατανοεί τθν προτιμϊμενθ ςτρατθγικι μάκθςθσ, τα δυνατά και αδφνατα
ςθμεία των δεξιοτιτων του / τθσ και τα προςόντα. Nα είναι ςε κζςθ να ψάξει για ευκαιρίεσ
εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, κακοδιγθςθσ και / ι τθσ διακζςιμθσ υποςτιριξθσ. "Θ επικυμία
εφαρμογισ προθγοφμενων γνϊςεων και θ περιζργεια για αναηιτθςθ νζων ευκαιριϊν μάκθςθσ
και εφαρμογισ των γνϊςεων ςε ποικίλεσ καταςτάςεισ ηωισ αποτελοφν κεμελιϊδθ ςτοιχεία
μιασ κετικισ ςτάςθσ".
Θ Ενότθτα προτείνει μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για να μάκουν τισ δεξιότθτεσ του πϊσ να
μακαίνουν.
Ριγαινε ςτθν Ενότθτα 1

Ενότθτα 2: Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ
Θ ψθφιακι δεξιότθτα απαιτεί καλι κατανόθςθ και γνϊςθ τθσ φφςθσ, του ρόλου και των
ευκαιριϊν των ΤΡΕ ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ: προςωπικι, κοινωνικι ηωι κακϊσ και ςτθν
εργαςία.
Αυτό περιλαμβάνει κεντρικζσ εφαρμογζσ ςτον υπολογιςτι όπωσ θ επεξεργαςία κειμζνου,
λογιςτικά φφλλα, βάςεισ δεδομζνων, αποκικευςθ και διαχείριςθ πλθροφοριϊν, τθν
κατανόθςθ ευκαιριϊν και κινδφνων του Διαδικτφου κακϊσ και τθσ επικοινωνίασ με
θλεκτρονικά μζςα (θλεκτρονικό ταχυδρομείο, εργαλεία δικτφου) για εργαςία, ψυχαγωγία,
ανταλλαγι πλθροφοριϊν, ςυνεργατικι δικτφωςθ, μάκθςθ και ζρευνα. Τα άτομα πρζπει να
κατανοοφν πϊσ τα ΤΡΕ μποροφν να ςτθρίξουν τθ δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία και να
γνωρίςουν τα κζματα εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ των διακζςιμων πλθροφοριϊν και τισ
νομικζσ και θκικζσ αρχζσ που διζπουν τθ διαδραςτικι χριςθ των ΤΡΕ.
Ριγαινε ςτθ Ενότθτα 2
Ενότθτα 3: Ικανότθτα για Ρρωτοβουλία και Επιχειρθματικότθτα
Οι επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ ςχετίηονται με τθν ενεργό διαχείριςθ ενόσ ζργου
(περιλαμβάνεται για παράδειγμα, θ ικανότθτα ςχεδιαςμοφ, οργάνωςισ, διαχείριςθσ,
κακοδιγθςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ανάλυςθσ, επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ, αξιολόγθςθσ και

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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καταγραφισ), τθν αποτελεςματικι εκπροςϊπθςθ, διαπραγμάτευςθ, και τθν ικανότθτα να
λειτουργεί κανείσ τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ςυλλογικό επίπεδο. Θ ικανότθτα κρίςθσ και
εντόπιςθσ δυνατϊν και τα αδφνατων ςθμείων και αξιολόγθςθσ κινδφνων, όπωσ και όταν αυτό
δικαιολογείται, είναι ουςιϊδθσ.
Ριγαινε ςτθ Ενότθτα 3
Ενότθτα 4: Κοινωνικι Ευκφνθ & Ευκφνθ του Ρολίτθ
"..Οι Κοινωνικζσ Ικανότθτεσ ςυνδζονται με τθν προςωπικι και κοινωνικι ευθμερία θ
οποίααπαιτεί τθν κατανόθςθ του πϊσ μπορεί να εξαςφαλιςτεί βζλτιςτθ ςωματικι και ψυχικι
υγεία για τον εαυτό, τθν οικογζνειά, το άμεςο κοινωνικό περιβάλλον και θ γνϊςθ για το πϊσ
ζνασ υγιεινόσ τρόποσ ηωισ μπορεί να ςυμβάλει ςε αυτό. Για τθν επιτυχι διαπροςωπικι και
κοινωνικι ςυμμετοχι είναι ςθμαντικι θ κατανόθςθ των κωδικϊν ςυμπεριφοράσ και γενικά
αποδεκτϊν τρόπων ςυμπεριφοράσ ςε διάφορεσ κοινωνίεσ και περιβάλλοντα (π.χ. ςτθν
εργαςία). Είναι εξίςου ςθμαντικό θ γνϊςθ για βαςικζσ ζννοιεσ που ςχετίηονται με άτομα,
ομάδεσ, επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ιςότθτα των φφλων, αποφυγι διακρίςεων, κοινωνίασ και
κουλτοφρασ. Είναι απαραίτθτο θ κατανόθςθ τθσ πολυπολιτιςμικισ και κοινωνικοοικονομικισ
διάςταςθσ τθσ ευρωπαϊκισ κοινωνίασ και του τρόπου που θ εκνικι πολιτιςτικι ταυτότθτα κα
αλλθλεπιδρά με τθν ευρωπαϊκι ταυτότθτα.
Ριγαινε ςτθ Ενότθτα 4
Ενότθτα 5: Ρολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ
«Θ πολιτιςτικι γνϊςθ περιλαμβάνει επίγνωςθ τθσ τοπικισ, εκνικισ και ευρωπαϊκισ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθ κζςθ τθσ ςτον κόςμο. Καλφπτει τθ βαςικι γνϊςθ ςθμαντικϊν
πολιτιςτικϊν ζργων, ςυμπεριλαμβανομζνου του λαϊκοφ ςφγχρονου πολιτιςμοφ. Είναι
ςθμαντικό να κατανοείται θ πολιτιςτικι και γλωςςικι πολυμορφία ςτθν Ευρϊπθ και ςτον
υπόλοιπο κόςμο, θ ανάγκθ διατιρθςισ τθσ και θ ςθμαςία των αιςκθτϊν παραγόντων ςτθν
κακθμερινι ηωι ... μια ςτζρεα κατανόθςθ τθσ κουλτοφρασ και μια αίςκθςθ ταυτότθτασ μπορεί
να είναι θ βάςθ για μια ανοικτι ςτάςθμε ςεβαςμό απζναντι ςτθ πολυμορφία τθσ πολιτιςτικισ
ζκφραςθσ. Μια κετικι ςυμπεριφορά καλφπτει επίςθσ τθ δθμιουργικότθτα και τθν προκυμία
καλλιζργειασ αιςκθτικισ ικανότθτασ μζςω τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και ςυμμετοχισ ςτθν
πολιτιςτικι ηωι.
Ριγαινε ςτθ Ενότθτα 5

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Περιγράμμαηα Μάθηζης
ως Πηγές Μάθηζης

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Δπιζκόπηζη Μαθήμαηορ

1

2

3

4

Ενόηηηα 1:
Ικανόηηηα
για Μάθηζη

Ειζαγωγή

Θ Ενότθτα με τίτλο «Ικανότθτα για
Μάκθςθ» είναι μια ςφνκεςθ ςχετικϊν,
αλλθλζνδετων μακθμάτων που
παρζχουν πλθροφορίεσ και
ςτρατθγικζσ. Στοχεφουν ςτισ ακόλουκεσ
δεξιότθτεσ μάκθςθσ:
• να γνωρίηει και να κατανοεί τισ
ςτρατθγικζσ μάκθςθσ που προτιμά, τα
δυνατά και αδφνατα ςθμεία των
δεξιοτιτων του / τθσ και τα
επαγγελματικά προςόντα,
• να είναι ςε κζςθ να ψάξει για τισ
ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ,
κακοδιγθςθσ ι / και ςτιριξθσ
• να εφαρμόηει τισ γνϊςεισ ςε διάφορα
πλαίςια ηωισ (με κετικι ςτάςθ)

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Περιγράμματα Μάθησης :
1. Νοητικός Χάρτης
2. Στρατηγικές Μάθησης
3. Διαχείριση Χρόνου
4. Αυτο-εικόνα

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ

ύνηομη
Ειζαγωγή

Εργαζίες
(ενδεικηικές)

1

: Νοητικός
Χάρτης

Ζνασ νοθτικόσ χάρτθσ μπορεί να βοθκιςει
τουσ μακθτζσ να ςκζφτονται με μεγαλφτερθ
ςαφινεια. Διερευνά τισ ςχζςεισ μεταξφ ιδεϊν
και ςτοιχείων ενόσ επιχειριματοσ και παράγει
λφςεισ ςε προβλιματα ανεξάρτθτα από τισ
γνϊςεισ ι τον τομζα ενδιαφζροντοσ. Θζτει μια
νζα προοπτικι ςτα πράγματα, επιτρζποντασ
να φανερωκοφν όλα τα ςχετικά ηθτιματα και
να αναλυκοφν οι επιλογζσ υπό το φωσ τθσ
μεγάλθσ εικόνασ. Γίνεται επίςθσ ευκολότερο
να ενςωματωκοφν νζεσ γνϊςεισ και να
οργανωκοφν πλθροφορίεσ λογικά κακϊσ δεν
ςυνδζονται με μια άκαμπτθ δομι.
1. Ρατιςτε αυτόν το ςφνδεςμο και
διαβάςτε τθν πθγι που ςασ δίνεται
2. Αφοφ παρακολουκιςετε τθν
προτεινόμενθ παρουςίαςθ ςχετικά με
τουσ νοθτικοφσ χάρτεσ και τθν
κατανοιςετε, κα είςτε ςε κζςθ να
δθμιουργιςετε τον δικό ςασ νοθτικό
χάρτθ.
3. Για εξάςκθςθ, προςπακιςτε να
απαντιςετε ςτο ερϊτθμα «Ροιο είναι το
προςωπικό μου ταξίδι για να επιτφχω
αυτογνωςία;» φτιάχνοντασ ζναν δικό
ςασ νοθτικό χάρτθ

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ :
1. Νοηηικόρ Χάπηηρ
2. Σηπαηηγικέρ Μάθηζηρ
3. Γιασείπιζη Χπόνος
4. Αςηό-εικόνα

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ
ύνηομη
Ειζαγωγή

2

:Στρατηγικές
Μάθησης

Σκοπόσ μασ είναι να μάκουν και να προςδιορίςουν
τισ διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ: οπτικι,
ακουςτικι και κιναιςκθτικι. Οι εκπαιδευόμενοι
που ζχουν επίγνωςθ του ςτιλ μάκθςθσ τουσ
μπορεί να είναι πολφ πιο αποτελεςματικοί και
ςυνεπϊσ να βελτιϊςουν τα προςωπικά τουσ
αποτελζςματα. Εάν ξζρετε πϊσ να μακαίνετε
καλφτερα, μπορείτε να βρείτε τουσ τρόπουσ και τα
μζςα για τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ,
κάνοντασ τθν διαςκεδαςτικι.
Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο μάκθμα
Εξερευνιςτε τισ ςτρατθγικζσ κάτω από τισ οποίεσ
ανταποκρίνεται το προςωπικό ςασ ςτιλ μάκθςθσ
ςε ςχζςθ με το πεδίο ενδιαφζροντοσ.

Εργαζίες
Κακϊσ όλοι μασ ζχουμε διαφορετικό τρόπο να
(ενδεικηικές) μακαίνουμε καινοφργια πράγματα, πρζπει
πρϊτα να καταλάβουμε πϊσ μακαίνουμε.
1. Επιςκεφτείτε τον ςφνδεςμο και διαβάςτε
τουσ προτεινόμενουσ τρόπουσ μάκθςθσ
2. Κακίςτε λίγθ ϊρα και ςκεφτείτε τι
ταιριάηει περιςςότερο ςε εςάσ με βάςθ
τθ μζχρι τϊρα ηωι ςασ. Ρϊσ μακαίνατε
όλα αυτά τα χρόνια; Ροιεσ διαδικαςίεσ
ςασ κουράηουν και ποιεσ ςασ φαίνονται
ευχάριςτεσ;
3. Βρείτε το ςτυλ που ςασ ταιριάηει
*Επιπλζον μπορείτε να επιςκεφτείτε και αυτό
τον ςφνδεςμο και να παρακολουκιςετε τθν
προτεινόμενθ ταινία παρατθρϊντασ τθ ηωι του
πρωταγωνιςτι

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Νοηηικόρ Χάπηηρ
2. Σηπαηηγικέρ Μάθηζηρ
3. Γιασείπιζη Χπόνος
4. Αςηό-εικόνα

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ
ύνηομη
Ειζαγωγή

3

: Διαχείριση
Χρόνου

Θ διαχείριςθ χρόνου αναφζρεται ςε όλεσ τισ
πρακτικζσ που ζνα άτομο ακολουκεί για να κάνει
καλφτερθ χριςθ του χρόνου. Ππωσ, να είναι ςε
κζςθ να προςδιορίςει τον τελικό ςτόχο και να
γνωρίηει πϊσ να κζςει τουσ ςτόχουσ και τα
κακικοντα που κα οδθγιςουν ςτθν επίτευξθ των
ςτόχων. Θ επιςκόπθςθ τθσ μάκθςθσ παρζχει
εργαλεία, ιδζεσ και κακικοντα που επιβάλλουν
αυτοί ςτισ δεξιότθτεσ διαχείριςθσ χρόνου /
διαχείριςθσ ενζργειασ.

Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο μάκθμα
Θζλω να οργανϊςω τθν προςωπικι μου εξζλιξθ
όςο ποιο γριγορα και παραγωγικά γίνεται:
Υπάρχουν εργαλεία που κα μποροφςαν να με
βοθκιςουν ςτον αυτοζλεγχο τθσ διαδρομισ
μάκθςθσ και τουσ ςτόχουσ που πρζπει να
επιτευχκοφν εκεί;

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

1. Επιςκεφτείτε τον ςφνδεςμο και
ανοίξτε το αρχείο.
2. Ρθγαίνετε ςτθν ενότθτα 2 και μάκετε
για το χρόνο
3. Στθ ςυνζχεια αφοφ ζχετε διαβάςει
κάποια πράγματα, προχωριςτε ςτθ
ςελίδα 19 του αρχείου και
προςπακιςτε να αξιολογιςετε τον
εαυτό ςασ

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ;
1. Νοηηικόρ Χάπηηρ
2. Σηπαηηγικέρ Μάθηζηρ
3. Γιασείπιζη Χπόνος
4. Αςηό-εικόνα

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ

ύνηομη
Ειζαγωγή

4

: Αυτόεικόνα

Θ Αυτοπροςωπογραφία περιγράφει τθν
προςωπικι διαδικαςία, κατεφκυνςθ, που
κάποιοσ ζχει αποφαςίςει να ακολουκιςει,
προκειμζνου να εντοπίςει τισ τρζχουςεσ
δεξιότθτεσ μζςω τθσ αυτο-αξιολόγθςθσ, όπωσ:
αυτογνωςία, αυτοεκτίμθςθ, κατάςταςθ,
ανκεκτικότθτα και τθν εκ νζου αξιολόγθςθ
των δεξιοτιτων μετά τθν ανάλθψθ των
δραςτθριοτιτων.

Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο μάκθμα
Ζχω ςτθν επίγνωςθ (μου) τισ μακθςιακζσ
ανάγκεσ ςε ςχζςθ με τα επιδιωκόμενα
μακθςιακά αποτελζςματα (μου);

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

1. Ακολουκείςτε τον ςφνδεςμο και
διαβάςτε τθν περιγραφι τθσ τεχνικισ
2. Ρροςπακιςτε να φτιάξετε τθ δικι
ςασ ανάλυςθ S.W.O.T.
*Αφιερϊςτε όςο χρόνο κζλετε ϊςτε να
ςχθματίςετε μια πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα
του εαυτοφ ςασ. Ρροςπακιςτε να κυμθκείτε
γεγονότα από το παρελκόν και διαφορετικζσ
μεταξφ τουσ καταςτάςεισ

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ

1

2

3

Δνόηηηα 2:
Ψηθιακέρ
Γεξιόηηηερ

Ειζαγωγή

4

Θ ψθφιακι δεξιότθτα απαιτεί καλι
κατανόθςθ και γνϊςθ τθσ φφςθσ, του
ρόλου και των ευκαιριϊν των ΤΡΕ ςε
κακθμερινζσ καταςτάςεισ: ςτθν
προςωπικι και κοινωνικι ηωι κακϊσ
και ςτθν εργαςία. Αυτό περιλαμβάνει
κφριεσ εφαρμογζσ πλθροφορικισ, όπωσ
βαςικζσ δεξιότθτεσ (επεξεργαςία
κειμζνου, λογιςτικά φφλλα, βάςεισ
δεδομζνων, αποκικευςθ και διαχείριςθ
πλθροφοριϊν), βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτθ
χριςθ του Διαδικτφου, των κοινωνικϊν
μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και θ βάςθ
για ανάπτυξθ μιασ ιςτοςελίδασ,
Κατευκφνεται ςε πολφ πιο
προχωρθμζνα κζματα όπωσ θ ανάπτυξθ
ιςτοςελίδων ι ςτθ χριςθ αρκετά
απαιτθτικοφ λογιςμικοφ παρουςίαςθσ.

Στουσ εκπαιδευόμενουσ κα πρζπει να
παρζχοντα
ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ γνϊςθσ, κατανόθςθσ
τθσ θλεκτρονικισ αςφάλειασ και
αποδεκτισ διαδικτυακισ ςυμπεριφοράσ .

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”

16

Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ
1. Δπίπεδο 1
2. Δπίπεδο 2
3. Δπίπεδο 3
4. Δπίπεδο 4

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ

ύνηομη
Ειζαγωγή
Διερεφνθςθ

Ζκφραςθ

Ανταλλαγι
Αξιολόγθςθ
Παρουςίαςθ

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)


Στα βήματα 1 και 2, τα
αρχεία αναφέρονται σε
γραφικό περιβάλλον
windows 98 και xp. Εσείς
μπορεί να έχετε
διαφορετικό περιβάλλον,
παρόλα αυτά θα
διαπιστώσετε ότι τα βήματα
είναι σχεδόν τα ίδια
επομένως δεν θα έχετε
πρόβλημα στην κατανόηση

1

: Δεξιότητες ΤΠΕ
– Επίπεδο 1

Στο 1ο επίπεδο οι εκπαιδευόμενοι του ARiS ςτισ
ψθφιακζσ δεξιότθτεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
Να βρουν και να επιλζξουν πλθροφορίεσ από μια
ψθφιακι πθγι
Να διερευνιςουν και να αλλθλεπιδράςουν με μια
ψθφιακι ςυςκευι ι ςε ζνα περιβάλλον όπωσ
+ Microsoft Word - Δθμιουργία εγγράφων
+ Microsoft Excel - Δθμιουργία υπολογιςτικϊν
φφλλων
+ Χριςθ Διαδικτφου και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείο
Να εκφράςουν ιδζεσ, δθμιουργϊντασ εικόνεσ
και ςφνκεςθ κειμζνου ι να προςκζςουν το δικό
τουσ αφθγθτι.
Θα πρζπει να γνωρίηουν ότι οι ψθφιακζσ μζκοδοι
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για επικοινωνία.
Να μιλιςουν για το ζργο τουσ.
Να εκτυπϊςουν τθν εργαςία τουσ

1. Σε αυτό τον ςφνδεςμο κα βρείτε
πλθροφορίεσ ςχετικά με το γραφικό
περιβάλλον του υπολογιςτι.
2. Στθ ςυνζχεια, ακολουκϊντασ αυτό τον
ςφνδεςμο κα βρεκείτε ςε μία ςελίδα
που περιζχει μακιματα χριςθσ
επεξεργαςτι κειμζνου (word) ςτθν
ενότθτα 2 και υπολλογιςτικϊν φφλλων
(excel) ςτθν ενότθτα 3.
3. Τζλοσ, ακολουκείςτε αυτό το ςφνδεςμο
και δθμιουργείςτε ζναν λογαριαςμό
email.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Δπίπεδο 1
2. Δπίπεδο 2
3. Δπίπεδο 3
4. Δπίπεδο 4

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ 2 : Δεξιότητες
ΤΠΕ – Επίπεδο 2
ύνηομη
Ειζαγωγή

Διερεφνθςθ

Ζκφραςθ

Ανταλλαγι

Οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να είναι ςε
κζςθ:
Να βρουν και να επιλζξουν πλθροφορίεσ
από μια ψθφιακι πθγι
Να χρθςιμοποιιςουν και να εξοικειωκοφν
με μια ψθφιακι ςυςκευι ι ςε ζνα
περιβάλλον όπωσ
+ Microsoft Word - Δθμιουργία εγγράφων
+ Microsoft Excel - Δθμιουργία
υπολογιςτικϊν φφλλων
+ Χριςθ Διαδικτφου και θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου

Αξιολόγθςθ
Αναγνϊριςθ και ςυηιτθςθ τρόπων
θλεκτρονικισ επικοινωνίασ
υηθτιςτε πωσ κα βελτιϊνατε τθν χριςθ
τουσ.

Παρουςίαςθ

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

1.

2.

3.

Κακϊσ εξοικειϊνεςτε με το περιβάλλον του
υπολογιςτι και του διαδικτφου, καλό είναι να
ενθμερωκείτε για πικανοφσ κινδφνουσ.
Ρεριςςότερα εδϊ
Συνεχίηουμε με τα δφο επόμενα λογιςμικά
γραφείου. Ξεκινάμε με το λογιςμικό δθμιουργίασ
βάςεων δεδομζνων (χρθςιμοποιοφμε εδϊ το
access των windows). Στο ςφνδεςμο κα βρείτε
ζνα αρχείο με οδθγίεσ και αςκιςεισ
Τζλοσ, ςτον ςφνδεςμο κα βρείτε οδθγό
εκμάκθςθσ του λογιςμικοφ παρουςιάςεων
powerpoint

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Δπίπεδο 1
2. Δπίπεδο 2
3. Δπίπεδο 3
4. Δπίπεδο 4

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ 3 : Δεξιότητες
ΤΠΕ – Επίπεδο 3
ύνηομη
Ειζαγωγή

- Η επανάλθψθ υπάρχουςασ
γνϊςθσ κα ιταν χριςιμθ όςον
αφορά τισ δεξιότθτεσ ΤΠΕ για
επιχειριςεισ. Δοκιμάςτε:
• δθμιουργία και αποκικευςθ
αρχείων χρθςιμοποιϊντασ
διαφορετικά μζςα
ςυμπεριλαμβανομζνων word
processing, spreadsheet,
database και presentation
software
• αποτελεςματικι επικοινωνία
μζςω email
• αποτελεςματικι αναηιτθςθ
ςτο διαδίκτυο για πλθροφορίεσ

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)
 Ο οδηγός δεν είναι από
μόνος του αρκετός, παρόλα
αυτά περιέχει αρκετή
πληροφορία που θα σας
βοηθήσει να ψάξετε και
μόνοι σας πιο συγκεκριμένα
αν θελήσετε

Για τουσ πιο προχωρθμζνουσ
Μακθτζσ:
- Τα πεδία που πρζπει να
διερευνθκοφν για τθν δθμιουργία
ιςτοςελίδασ
• ανάπτυξθ βαςικϊν γνϊςεων
ςχετικά με το ςχεδιαςμό και τθ
δθμιουργία υλικοφ για ιςτοςελίδεσ
• ανάπτυξθ δεξιοτιτων για
δθμιουργία του πλάνου, ςχεδιαςμό
και υλοποίθςθ μιασ απλισ
ιςτοςελίδασ με τθ χριςθ κατάλλθλου
λογιςμικοφ
• να κατανοοφν κοινζσ ζννοιεσ και
λειτουργίεσ που ςχετίηονται με τθ
δθμιουργία ιςτοςελίδασ,
μορφοποίθςθ ιςτοςελίδασ και δομι
ιςτοςελίδασ
• μορφοποίθςθ ςελίδων και
δθμιουργία υπερςυνδζςεων.
Σε αυτι τθν ενότθτα κα κάνουμε μια
ειςαγωγι ςτθ χριςθ αλλά και
λειτουργία των ιςτοςελίδων. Στο
ςφνδεςμο κα βρείτε ζναν οδθγό που
περιζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ
δθμιουργία ιςτοςελίδων.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Δπίπεδο 1
2. Δπίπεδο 2
3. Δπίπεδο 3
4. Δπίπεδο 4

- Η επανάλθψθ υπάρχουςασ
γνϊςθσ κα ιταν χριςιμθ όςον
αφορά τισ δεξιότθτεσ ΤΠΕ για
επιχειριςεισ. Δοκιμάςτε:
• δθμιουργία και αποκικευςθ
αρχείων χρθςιμοποιϊντασ
διαφορετικά μζςα
ςυμπεριλαμβανομζνων word
processing, spreadsheet,
database και presentation
software
• αποτελεςματικι επικοινωνία
μζςω email
• αποτελεςματικι αναηιτθςθ
ςτο διαδίκτυο για πλθροφορίεσ

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ 4 : Δεξιότητες
ΤΠΕ – Επίπεδο 4
ύνηομη
Ειζαγωγή

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)


Όλες οι πηγές που σας δίνονται
περιέχουν ολοκληρωμένα
διδακτικά πακέτα πάνω σε
βασικές γλώσσες
προγραμματισμού και
παρέχονται από ελληνικά
ακαδημαϊκά κέντρα.

Το 4ο Επίπεδο ανταποκρίνεται ςτισ
ακόλουκεσ ικανότθτεσ των
εκπαιδευόμενων:
ζρευνα, επιλογι, επεξεργαςία και
χριςθ υλικοφ από μια ςειρά
ψθφιακϊν πθγϊν,
διερεφνθςθ και επίλυςθ
προβλθμάτων ςε ζνα ψθφιακό
περιβάλλον μζςα από τα ακόλουκα
• Διαχείριςθ προγραμμάτων ΤΡΕ
• Επικοινωνία και Δικτφωςθ
• Χριςθ λογιςμικοφ πολυμζςων
• Χριςθ λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν
φφλλων
• Ρροςαρμοςμζνεσ Εφαρμογζσ
• Διαχείριςθ δικτφου
• Ρρογραμματιςμόσ
Κακϊσ ζχετε εξοικειωκεί με το
περιβάλλον του υπολογιςτι, μπορείτε
πλζον να δοκιμάςετε τισ δυνάμεισ ςασ ςε
πιο απαιτθτικά πεδία. Επιςκεφτείτε τθν
πθγι «ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΟΝ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟ» και επιλζξτε όποια
και όςα μακιματα κζλετε.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ

Ενόηηηα 3 :
Κοινωνική
Εσθύνη &
Εσθύνη ηοσ
Πολίηη

1

2

3

Ειζαγωγή

4

Οι Κοινωνικζσ Δεξιότθτεσ ςυνδζονται με τθν
προςωπικι και κοινωνικι ευθμερία, θ οποία
απαιτεί τθν κατανόθςθ του πϊσ μπορεί να
εξαςφαλιςτεί βζλτιςτθ ςωματικι και ψυχικι
υγεία για τον εαυτό, τθν οικογζνεια και το
άμεςο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και το
πϊσ ζνασ υγιεινόσ τρόποσ ηωισ μπορεί να
ςυμβάλει ςε αυτό. Για τθν επιτυχι
διαπροςωπικι και κοινωνικι ςυμμετοχι,
είναι ςθμαντικι θ κατανόθςθ κωδικϊν
ςυμπεριφοράσ και γενικά αποδεκτϊν τρόπων
ςε διάφορεσ κοινωνίεσ και το περιβάλλον τα
(π.χ. ςτθν εργαςία). Είναι εξίςου ςθμαντικό
να γνωρίηουμε τισ βαςικζσ ζννοιεσ που
ςχετίηονται με άτομα, ομάδεσ,
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ιςότθτα φφλων,
αποφυγι διακρίςεων, κοινωνίασ και
κουλτοφρασ. Είναι απαραίτθτθ θ κατανόθςθ
τθσ ευρωπαϊκισ πολυπολιτιςμικισ και
κοινωνικοοικονομικισ διάςταςθσ και του
τρόπου που θ εκνικι πολιτιςτικι ταυτότθτα
αλλθλεπιδρά με τθν ευρωπαϊκι ταυτότθτα.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1.
2.
3.
4.

Ποιόηηηα Εωήρ
Δνζςναίζθηζη
Δςπωπαϊκή Ταςηόηηηα
Αναζηοσαζμόρ

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ

ύνηομη
Ειζαγωγή

1

: Ποιότητα Ζωής

Ο υγιεινόσ τρόποσ ηωισ είναι ςτενά
ςυνδεδεμζνοσ με τθν ευεξία. Θ ευεξία
αναφζρεται ςε μια λεπτι ιςορροπία νουςϊματοσ και του πνεφματοσ που οδθγεί ςτθ
ςυνολικι αίςκθςθ ευθμερίασ ενόσ ατόμου.
Είναι θ ενςωμάτωςθ ςτισ ςωματικζσ,
διανοθτικζσ, ςυναιςκθματικζσ, πνευματικζσ,
κοινωνικζσ περιβαλλοντικζσ και
επαγγελματικζσ πτυχζσ τθσ ηωισ. Είναι κοινϊσ
αντιλθπτόσ ωσ οι 7 διαςτάςεισ

Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο Μάκθμα
Ρερίπου ποια είναι θ ζννοια τθσ ευεξίασ;
Σχετίηεται με περιςςότερο από 1 διάςταςθ ι
είναι κάτι που εξαρτάται από περιςςότερουσ
από ζναν παράγοντεσ;

Εργαζίες
(Ενδεικηικές) Επιςκεφτείτε τθν πθγι “ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ”.
 Χρησιμοποιήστε το
παραπάνω κείμενο ως
έναυσμα και ψάξτε
περαιτέρω πάνω στα
ζητήματα που σας
αφορούν περισσότερο

Αφοφ μελετιςετε το κείμενο (αφιερϊςτε όςο
χρόνο κζλετε), αναςτοχαςτείτε πάνω ςε αυτά
που μάκατε.
Εξετάςτε τισ εμπειρίεσ ςασ και εντοπίςτε
παρόμοια χαρακτθριςτικά ςαν αυτά που
περιγράφονται.
Τι κα αλλάηατε ςτθν κακθμερινότθτά ςασ;

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Ποιόηηηα Εωήρ
2. Δνζςναίζθηζη
3. Δςπωπαϊκή Ταςηόηηηα
4. Αναζηοσαζμόρ

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ
ύνηομη
Ειζαγωγή

2

: Ενσυναίσθηση

Θ επιςκόπθςθ μακιματοσ ζχει ωσ ςτόχο να
προωκιςει τθν ενςυναίςκθςθ ωσ ςθμαντικό
ςτοιχείο τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ. Βοθκά ςτθν
επίλυςθ των ςυγκροφςεων και ςτθ βελτίωςθ τθσ
ςφνδεςθσ μεταξφ τουσ. Επιπλζον, οδθγεί ςε μια
ευρφτερθ ευαιςκθτοποίθςθ και ςε μεγαλφτερθ
διαφάνεια ςε νζεσ ιδζεσ. Θ ενςυναίςκθςθ είναι
ζνα δομικό ςτοιχείο για μια καλφτερθ κοινωνία. Ο
κφριοσ ςτόχοσ αυτισ τθσ επιςκόπθςθσ μάκθςθσ
είναι οι μακθτζσ να μποροφν να εφαρμόςουν το
εκπαιδευτικό υλικό και τισ πθγζσ ςε πραγματικζσ
καταςτάςεισ τθσ ηωισ. Να είναι ςε κζςθ να
νιϊςουν ενςυναίςκθςθ με τον εαυτό τουσ και με
τουσ άλλουσ.

Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο Μάκθμα
Μπορϊ να ζχω επίγνωςθ του επιπζδου
ενςυναίςκθςθσ που ζχω ι κα πρζπει να
δείχνω ςτθν κακθμερινι επικοινωνία ι ςτον
χϊρο εργαςίασ;

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

Επιςκεφτείτε τθν πθγι «ΆΘΑ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΕΝΣΥΝΑΚΣΘΘΣΘ» και:
προςεκτικά
προςπακιςτε
να
TO 1.
BE Διαβάςτε
COMPLETED
BY EACHκαι
PARTNER
IN OWN
LANGUAGE
κατανοιςετε τισ ζννοιεσ τθσ
ενςυναίςκθςθσ, τθσ ςυμπάκειασ και τθσ
ςυμπόνιασ (1ο άρκρο)
2. Επιςκεφτείτε το 2ο άρκρο και εντοπίςτε τθν
εμφάνιςθ αλλά και τθ ςθμαςία τθσ
ενςυναίςκθςθσ ςτθ φφςθ.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Ποιόηηηα Εωήρ
2. Δνζςναίζθηζη
3. Δςπωπαϊκή Ταςηόηηηα
4. Αναζηοσαζμόρ

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ
ύνηομη
Ειζαγωγή

3

: Ευρωπαϊκή
Ταυτότητα

Θ επιςκόπθςθ μάκθςθσ παρζχει τθν
χαρτογράφθςθ ευρωπαϊκϊν αξιϊν μζςα από
βίντεο και εναλλακτικά υλικά διδαςκαλίασ /
μάκθςθσ, προκειμζνου να διευκολυνκοφν οι
μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν βαςικά
ςτοιχεία
τθσ
πολυπολιτιςμικισ
και
ποικιλόμορφθσ Ευρϊπθσ, με τζτοιο τρόπο
ϊςτε να γίνει πιο εφκολθ θ επικοινωνία.
Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο Μάκθμα
Τι ςθμαίνει να είςαι Ευρωπαίοσ, ςε μια
πολυπολιτιςμικι Ευρϊπθ;

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

1. Επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα
ενθμζρωςθσ του Ευρωπαϊκου
TO BE COMPLETED BY EACH PARTNER IN OWN
Κοινοβουλίο. Ρεριθγθκείτε ςτισ
LANGUAGE
υπθρεςίεσ που ςασ δίνει.
2. Επιςκεφτείτε τθ ςελίδα "Ο χάρτθσ των
κεμελιωδϊν δικαιωμάτων" τθσ
Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ
3. Μπορείτε επίςθσ να επιςκεφτείτε το
"Βιβλιοπωλείο τθσ ΕΕ". Επιλζξτε από το
μενοφ ςτα αριςτερά ςασ το κζμα που
ςασ ενδιαφζρει και κατεβάςτε τθν
ζκδοςθ που ςασ αντιςτοιχεί. Οι
περιςςότερεσ εκδόςεισ προςφζρονται
και ςτα Ελλθνικά και είναι δωρεάν.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Ποιόηηηα Εωήρ
2. Δνζςναίζθηζη
3. Δςπωπαϊκή Ταςηόηηηα
4. Αναζηοσαζμόρ

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ
ύνηομη
Ειζαγωγή

4

: Αναστοχασμός

Θ επιςκόπθςθ μακιματοσ παρζχει πθγζσ για να
μπορζςουν
οι
ενιλικεσ
εκπαιδευόμενοι
να
κατανοιςουν τθν αξία του προβλθματιςμοφ ωσ μζροσ
τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ. Ο προβλθματιςμόσ ςχετικά
με τισ εμπειρίεσ κάποιου είναι μια πολφτιμθ ικανότθτα.
Ο αναςτοχαςμόσ βοθκά τουσ μακθτζσ:
• Να κατανοιςουν το τι ξζρουν ιδθ (ατομικά)
• Να προςδιορίςουν τι πρζπει να ξζρουν
(ςυμφραηόμενα)
• Να κατανοιςουν τισ νζεσ πλθροφορίεσ (ςχεςιακι)
• Να κατευκφνουν τισ επιλογζσ τουσ για περαιτζρω
μάκθςθ (ανάπτυξθ)

Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο Μάκθμα
Ρϊσ να μακαίνω με τθ χριςθ του αναςτοχαςμοφ.

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

Ωσ αναςτοχαςμόσ προςδιορίηεται γενικότερα
θ κριτικι εξζταςθ των πεποικιςεων του
ατόμου και ο ζλεγχοσ από ποφ αυτζσ
πθγάηουν και προζρχονται με ςτόχο τθν
ανακεϊρθςθ μιασ εμπειρίασ με βάςθ τθν
κριτικι αποτίμθςθ εννοιϊν και αντιλιψεων
Επιςκεφτείτε τθν πθγι και ακολουκιςτε τισ
οδθγίεσ.
Ρθγι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ

1

Ενόηηηα 4:
Ικανόηηηα για
Πρωηοβοσλία &
Επιτειρημαηικόη
ηηα

2

3

4

Ειζαγωγή

Οι επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ
ςχετίηονται με τθν ενεργό διαχείριςθ
ενόσ ζργου (περιλαμβάνουν τισ
δεξιότθτεσ ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ,
διαχείριςθσ, κακοδιγθςθσ και
εκπροςϊπθςθσ, ανάλυςθσ,
επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ,
αξιολόγθςθσ και καταγραφισ). Θ
δεξιότθτα κρίςθσ και εντόπιςθσ
δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων,
αξιολόγθςθσ και ανάλθψθσ ρίςκου,
όπωσ και όταν αυτό δικαιολογείται,
είναι ουςιϊδθσ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων αποτελεςματικισ
εκπροςϊπθςθσ και
διαπραγμάτευςθσ (Δεξιότθτεσ
Διαπραγμάτευςθσ) και
αποτελεςματικισ ομάδασ με
δεξιότθτεσ εργαςίασ και θγεςίασ &
διαχείριςθσ κινδφνου.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ :
1. Τεσνικέρ Γιαππαγμάηεςζηρ
2. Καηάπηιζη ζε θέμαηα επισειπημαηικόηηηαρ
3. Χηίζιμο Ομάδαρ
4. Γιασείπιζη Κινδύνος

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ 1 : Τεσνικέρ
Γιαππαγμάηεςζηρ
ύνηομη
Ειζαγωγή

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

Μζςω αυτισ τθσ επιςκόπθςθσ μακιματοσ, οι
μακθτζσ κα μάκουν:
•Να κατανοοφν βαςικοφσ τρόπουσ
διαπραγμάτευςθσ, φάςεισ ςτθ διαπραγμάτευςθ και
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για επιτυχι
διαπραγμάτευςθ
• Να κατανοοφν και να εφαρμόηουν βαςικζσ ζννοιεσ:
F.EWATNA, BATNA, WAP, και ZOPA
• Να τοποκετοφν βάςεισ για διαπραγματεφςεισ
• Να κατανοοφν πϊσ να καταλιξουν ςε ςυμφωνία
και να κακορίηουν τουσ όρουσ μιασ ςυμφωνίασ
•Να χρθςιμοποιοφν διαπραγματευτικι διαδικαςία
για επίλυςθ κακθμερινϊν προβλθμάτων

1. Επιςκεφτείτε τθν πθγι
“ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΕΣ ΣΤΙΣ
ΡΩΛΘΣΕΙΣ”.
2. Στο αρχείο που κα βρείτε,
επκεντρωκείτε, αρχικά, ςτισ ενότθτεσ
1.1.1 (ςελ 5) ζωσ 1.1.5.1 (ςελ. 10)
3. Ακολουκϊντασ τον πίνακα τθσ ςελίδασ 7
(ενότθτα 1.1.4) προςπακιςτε να
απαντιςτε ςτο υποκετικό ςενάριο
“Αγορά εξοπλιςμοφ για ςφςταςθ
επιχείρθςθσ και διαπραγμάτευςθ τιμισ”

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1.
2.
3.
4.

Τεσνικέρ Γιαππαγμάηεςζηρ
Καηάπηιζη ζε θέμαηα επισειπημαηικόηηηαρ
Χηίζιμο Ομάδαρ
Πεπίγπαμμα
Γιασείπιζη Κινδύνος

5.

ύνηομη
Ειζαγωγή

Μαθήμαηορ 2 : Κατάρτιση σε
θέματα επιχειρηματικότητας

Θ επιςκόπθςθ μακιματοσ κα παρζχει
πλθροφορίεσ, πρακτικζσ και διάφορεσ πθγζσ που
μποροφν να διευκολφνουν βαςικζσ δεξιότθτεσ
ςτθν εφαρμογι διαδικαςιϊν ςκζψθσ και
διαχείριςθσ επιχειριςεων:
1. Στρατθγικι
2. Μάρκετινγκ
3. Οικονομικι ανάλυςθ
Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο μάκθμα
Ροιεσ είναι οι βαςικζσ επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ
για προςωπικι επιτυχία;

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

Επιςκεφτείτε τθν πθγι “ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ ΣΤΘ ΜΙΚΘ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ”.
TO BE COMPLETED BY EACH PARTNER IN OWN LANGUAGE
Ππωσ κα παρατθριςετε θ προτεινόμενθ πθγι
περιζχει μακιματα/βοθκιματα πάνω ςε
βαςικά ηθτιματα λειτουργίασ επιχειριςεων.
Επιλζξτε όποια ςασ ενδιαφζρουν περιςςότερο
και παρακολουκιςτε τα.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1.
2.
3.
4.
6.

Τεσνικέρ Γιαππαγμάηεςζηρ
Καηάπηιζη ζε θέμαηα επισειπημαηικόηηηαρ
Χηίζιμο Ομάδαρ
Πεπίγπαμμα
Γιασείπιζη Κινδύνος

ύνηομη
Ειζαγωγή

Μαθήμαηορ

3

: Χτίσιμο Ομάδας

Θ επιςκόπθςθ μάκθςθσ παρζχει ςτρατθγικζσ
και πθγζσ για εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
να:
• κατανοιςουν τα μοντζλα θγεςίασ
• τι ςθμαίνει δυναμικι ομάδα και πϊσ
διαχειρίηεται θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων τθσ
ομάδασ ςτθν εργαςία
• προςδιορίςουν ρόλουσ και κακικοντα
ανάμεςα ςτθν ομάδα εργαςίασ
• ανταλλαγι πλθροφοριϊν
• ομάδα μάκθςθσ
•ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ
•αποδοτικι επικοινωνία

Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο μάκθμα
Ροιεσ δεξιότθτεσ πρζπει να ζχω για να
δθμιουργιςω
μια
αποτελεςματικι
ομάδα
εργαςίασ;

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

Επιςκεφτείτε τθν πθγι “ΧΤΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΑΣ”
Επιλζξτε το εγχειρίδιο που ςασ ταιριάηει και
μελετιςτε το (όπωσ προτιμάτε – επιλζξτε
TO
BE που
COMPLETED
BY EACH PARTNER
IN τα
OWN
ςθμεία
ςασ ενδιαφζρουν
ι διαβάςτε
LANGUAGE
ολόκλθρα)
Ρροςπακιςτε να δοκιμάςετε ςτθν πράξθ όςα
μάκατε και δείτε τα αποτελζςματα. Συηθτιςτε
με ςυνεργάτεσ/φίλουσ/οικογζνεια. Τι
δοφλεψε; Τι πιγε ςτραβά; Τι κα αλλάηατε;

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Τεσνικέρ Γιαππαγμάηεςζηρ
2. Καηάπηιζη ζε θέμαηα επισειπημαηικόηηηαρ
3. Χηίζιμο Ομάδαρ
4. Γιασείπιζη Κινδύνος
7.

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ
ύνηομη
Ειζαγωγή

4

: Διαχείριση
Κινδύνου

Θ επιςκόπθςθ μακιματοσ παρζχει βαςικζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με ζννοιεσ, πρακτικζσ και
τεχνικζσ κίνθςθσ ςε κάποιο που επιδιϊκει να μάκει:
• Τι ςθμαίνει επιχείρθςθ διαχείριςθσ κινδφνων
(ERM).
• Να ορίςει, εντοπίςει και αξιολογιςει τουσ
επιχειρθςιακοφσ κινδφνουσ.
• Να περιγράψει και εφαρμόςει ποςοτικζσ και
ποιοτικζσ μεκόδουσ για τθν αξιολόγθςθ του
κινδφνου.
• Να περιγράψει και εφαρμόςει τισ ςυνιςτϊςεσ
ενόσ αποτελεςματικοφ μοντζλου οικονομικισ
πρωτεφουςασ

Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο μάκθμα
Ρϊσ μπορϊ να είμαι προνοθτικόσ, προκειμζνου να
μειωκεί ο κίνδυνοσ ςτθ ζναρξθ τθσ δικισ μου
επιχείρθςθσ;

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

Από τθν πθγι “ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ ΣΤΘ ΜΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ”
επιςκεφτείτε ςυγκεκριμζνα από το υλικό
“Επιχειρθματικότθτα ςτθ μικρι επιχείρθςθ” τθ
ςελίδα 35 (ενότθτα 5.9) και διαβάςτε για τα
κρίςιμα ςθμεία επιτυχίασ μιασ μικρισ επιχείρθςθσ

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ

Ενόηηηα 5:
Πολιηιζμική
σνείδηζη &
Έκθραζη

1

2

3

Ειζαγωγή

4

Θ πολιτιςτικι γνϊςθ περιλαμβάνει επίγνωςθ τθσ
τοπικισ, εκνικισ και ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ και τθ κζςθ τθσ ςτον κόςμο.
Καλφπτει τθ βαςικι γνϊςθ ςθμαντικϊν
πολιτιςτικϊν ζργων, ςυμπεριλαμβανομζνου και
του ςφγχρονου λαϊκοφ πολιτιςμοφ. Είναι
ςθμαντικό να κατανοείται θ πολιτιςτικι και
γλωςςικι πολυμορφία ςτθν Ευρϊπθ και ςτισ
υπόλοιπεσ περιοχζσ του κόςμου, θ ανάγκθ
διατιρθςισ και θ ςθμαςία που ζχει ςτθν
κακθμερινι ηωι ... μια ςτερεά κατανόθςθ τθσ
κουλτοφρα ενόσ ατόμου και μια αίςκθςθ
ταυτότθτασ μπορεί να είναι θ βάςθ για μια
ανοικτι ςτάςθ με ςεβαςμό απζναντι ςτθ
πολυμορφία τθσ πολιτιςτικισ ζκφραςθσ. Μια
κετικι ςυμπεριφορά καλφπτει επίςθσ τθ
δθμιουργικότθτα και τθν προκυμία καλλιζργειασ
αιςκθτικισ δεξιότθτασ μζςω τθσ καλλιτεχνικισ
ζκφραςθσ και ςυμμετοχισ ςτθν πολιτιςτικι ηωι.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Τέσνη και Δπικοινωνία
2. Αξίερ και Γιαθοπεηικόηηηα
3. Ππογπάμμαηα ζηην Κοινόηηηα
4. Τέσνη και Πολιηιζμική Έκθπαζη

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ 1 : Τέσνη
και Δπικοινωνία
ύνηομη
Ειζαγωγή

Αυτι θ επιςκόπθςθ μακιματοσ παρζχει
τεχνικζσ και πλθροφορίεσ για να βοθκιςει τθν
ανάγνωςθ τθσ τζχνθσ (κινθματογράφοσ,
ηωγραφικι, κλπ) με τρόπο που να υποςτθρίηει
τθ διαπολιτιςμικι κατανόθςθ ενόσ ατόμου κα
τθν επικοινωνία με ςυμβολιςμοφσ.

Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο Μάκθμα
Ροια είναι θ ςθμαςία τθσ προβολισ μίασ
ταινίασ ι μιασ επίςκεψθσ ςε ζνα μουςείο με
τζτοιο τρόπο ϊςτε να γίνει πολυπολιτιςμικι και
αποτελεςματικι ςε ζνα ποικιλόμορφο
περιβάλλον?

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

Επιςκεφτείτε τθ πθγι “ΤΕΧΝΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ” και
μελετιςτε τθ.
TO BE COMPLETED BY EACH PARTNER IN OWN
LANGUAGE
1. Επικεντρωκείτε ςτθν ενότθτα Γ –

Αντιπροςωπευτικά Ραραδείγματα (ςελ.
5)
2. Ζχετε δει ποτζ κάτι αντίςτοιχο εκεί που
ηείτε; Αν ναι, κατάφερε να ςασ επθρεάςει
ι να ςασ κάνει να δείτε κάποια πράγματα
από άλλθ οπτικι;

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Τέσνη και Δπικοινωνία
2. Αξίερ και Γιαθοπεηικόηηηα
3. Ππογπάμμαηα ζηην Κοινόηηηα
4. Τέσνη και Πολιηιζμική Σςνείδηζη

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ 2 : Αξίες και
Διαφορετικότητα
ύνηομη
Ειζαγωγή
Σε αυτι τθν ενότθτα
διερευνϊνται οι διαφορζσ
μεταξφ του «φανεροφ
πολιτιςμοφ» (προφορικι και
γραπτι γλϊςςα ,ςυμβολικζσ
πτυχζσ όπωσ θ κρθςκεία, θ
τζχνθ και ο νόμοσ) και «του
κρυφοφ πολιτιςμοφ»
(υποςυνείδθτου).

Αυτι θ επιςκόπθςθ μακιματοσ περιζχει τα
απαραίτθτα υλικά που ςχετίηονται με τθν
πολυπολιτιςμικότθτα ςε ατομικό επίπεδο, ςε
ςυνδυαςμό με μια εξερεφνθςθ τθσ ζννοιασ τθσ
διαπολιτιςμικισ κατανόθςθσ, πρακτικζσ
ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ
ευαιςκθτοποίθςθσ ςτθ διαφορετικότθτα. Το
υλικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν
ανάπτυξθ πολυπολιτιςμικϊν δεξιοτιτων με
ενεργό τρόπο. Θ κατανόθςθ ενόσ πολιτιςμοφ,
ακόμθ και του οικείου, δεν πρζπει να
εκλαμβάνεται ωσ δεδομζνθ

Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο μάκθμα
Λάβετε υπόψθ τθν ανάγνωςθ των επιπζδων
του πολιτιςμοφ: αντικατοπτρίηει τισ αξίεσ και τισ
ςυλλογικό φανταςιακό.

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

Επιςκεφτείτε τθν πθγι “Διαπολιτιςμιζσ
δεξιότθτεσ για όλουσ”
Ρθγαίνετε ςτθν ενότθτα 5 “Σθμαςία ενόσ
πλαιςίου διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ” (ςελ
39 – 43 αρχείου) και μελετιςτε.
Αναςτοχαςτείτε πάνω ςτθν ζννοια τθσ
διαπολιτιςμικότθτασ και ςυηθτιςτε με φίλουσ
ι/και γνωςτοφσ.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Τέσνη και Δπικοινωνία
2. Αξίερ και Γιαθοπεηικόηηηα
3. Ππογπάμμαηα ζηην Κοινόηηηα
4. Τέσνη και Πολιηιζμική Έκθπαζη

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ
ύνηομη
Ειζαγωγή

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

3

: Προγράμματα στην
Κοινότητα

Αυτι θ επιςκόπθςθ μακιματοσ κα παρζχει
εργαλεία και ςτρατθγικζσ για τουσ μακθτζσ που
ενδιαφζρονται να αναπτφξουν διαπολιτιςμικζσ
ικανότθτεσ και να εμπλακοφν ςτισ κοινοτικζσ
δράςεισ

Επιςκεφτείτε τθν πθγι “ΘΕΑΡΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΘΤΕΣ” και διαβάςτε το άρκρο.
Ρροςπακείςτε να καταλάβετε τισ απόψεισ του
ςυγγραφζα και τθ ςθμαςία τθσ κοινότθτασ ςτθν
αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων.
Θα ςυμμετείχατε ςε παρόμοιεσ δράςεισ;

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Πεπιγπάμμαηα Μάθηζηρ:
1. Τέσνη και Δπικοινωνία
2. Αξίερ και Γιαθοπεηικόηηηα
3. Ππογπάμμαηα ζηην Κοινόηηηα
4. Τέσνη και Πολιηιζμική Έκθπαζη

Πεπίγπαμμα Μαθήμαηορ 4 : Τέχνη και
Πολιτισμική Έκφραση
ύνηομη
Ειζαγωγή

Αυτι θ επιςκόπθςθ μακιματοσ περιζχει τα
απαραίτθτα υλικά που ςχετίηονται με τισ
πολλαπλζσ εκφράςεισ τθσ τζχνθσ. Με αυτό
τον τρόπο οι μακθτζσ κα είναι ςε κζςθ να
εκφράςουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ και κα
επικοινωνοφν με άλλουσ μζςα από τθν
"γλϊςςα" τθσ τζχνθσ.
Ερϊτθςθ εςτίαςθσ ςτο μάκθμα
Αναηιτθςθ για τθ δθμιουργικότθτα

Εργαζίες
(Ενδεικηικές)

 Επιςκεφτείτε τθν πθγι “ΦΕΣΤΙΒΑΛ
TO BE COMPLETED BY EACH PARTNER IN OWN
ΡΟΛΙΤΙΣΜΩΝ”. Ρεριθγθκείτε ςτισ δράςεισ
LANGUAGE

και παρακολουκιςτε τα βίντεο (όπου
New resource:
Art and
expression practices
υπάρχουν).
Αναςτοχαςτείτε
ςτθν ιδζα τθσ
διαπολιτιςμικισ ςυνεργαςίασ.


Μπορείτε επίςθσ να επιςκεφτείτε τθν
πθγι "Τζχνθ και Ανκρωπολογία" για
παραπάνω διάβαςμα και πλθροφορία.

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Καηεσθσνηήριες γραμμές για Εκπαιδεσηές ως παρότοσς
και διαμεζολαβηηές ηων Περιγραμμάηων Μάθηζης ηοσ
ARiS.
Οι Ενότθτεσ που ζχουν ιδθ περιγραφεί αποτελοφνται από ζνα ςφςτθμα μάκθςθσ με
κφριο ςτόχο, τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ των εκπαιδευομζνων μζςω τθσ
ανάπτυξθσ 5 βαςικϊν ικανοτιτων που ζχουν ιδθ αναλυκεί (βλζπε παραπάνω).
Οι περιςςότεροι από τουσ άνεργουσ μακθτζσ ςτθν θλικία των 35+, ζχουν εκφράςει τθν
προκυμία τουσ να ειςζλκουν ςτθν αγορά εργαςίασ με μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ και
με προθγμζνεσ δεξιότθτεσ. Θα πρζπει ο ςτόχοσ αυτόσ να επιτευχκεί το ςυντομότερο
δυνατόν, προκειμζνου να επιταχυνκεί θ πικανι βελτίωςθ τουσ και να γίνουν
εργαηόμενοι.
Θ διδακτικι και εκπαιδευτικι προςζγγιςθ όπωσ αναφζρεται ςτθ μιτρα εκπαίδευςθσ
του ARIS, αντανακλά τισ πικανζσ επιλογζσ και τισ προτιμιςεισ που ορίηονται από τθν
ομάδα εκπαιδευομζνων ωσ εξισ:
1.Διαδικησακή εκπαίδεσζη: Με ηην εγγπαθή ζηην διαδικηςακή-πλαηθόπμα ARiS,
παπέσεηε η δςναηόηηηα να αποκηηθούν ηα πλεονεκηήμαηα ηων μαθημάηων ARiS και η
δςναηόηηηα πλοήγηζηρ ζηη ζειπά εκπαίδεςζηρ ζηιρ δεξιόηηηερ.

2. Μικτι Μάκθςθ: ΜΜ είναι θ κφρια προςζγγιςθ που υιοκετικθκε και επιτρζπει και
τισ δφο ςτρατθγικζσ: θλεκτρονικι και πρόςωπο με πρόςωπο, ςυνδυαηόμενεσ με μια
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι προςβάςιμθ και προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ του μακθτι.
Τα ιδρφματα πρζπει να διευκολφνουν τθν εκμάκθςθ των ατόμων, προκειμζνου να
καταφζρουν να οργανϊςουν τα προςωπικά προγράμματα μάκθςθσ τουσ με βάςθ τισ
πθγζσ του ARiS και των Σχεδίων Μάκθςθσ, το χρόνο, τθν κατεφκυνςθ και το
αποτζλεςμα. Επιπλζον, κα πρζπει να παρζχεται οποιαδιποτε ςυμβουλευτικι για τθν
προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ , γραπτό βιογραφικό, διαχείριςθσ ςταδιοδρομίασ, κλπ
3. Πρόςωπο με Πρόςωπο: Οι εταίροι ARiS προχωροφν ςτθ δόμθςθ ςφντομθσ
ειςαγωγικισ Επιςκόπθςθ Μακιματοσ - μία για κάκε μία από τισ 5 ΕΝΟΤΘΤΕΣ - για να

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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βοθκιςει τουσ μακθτζσ να μπουν ςτθ διαδικαςία ομαλά κάτω από τθν
κακοδιγθςθεκπαιδευτϊν ενθλίκων. Πλεσ οι επιςκοπιςεισμακιματοσ λειτουργοφν ωσ
ςχζδια μακθμάτων με ςτόχο να επιταχυνκοφν οι μακθςιακζσ επιδόςεισ
(αποτελζςματα).
Συγκεκριμζνα:
Για Εκπαιδευτικοφσ:
1. Χρθςιμεφει ωσ εργαλείο για τθ διαμόρφωςθ μακθμάτων ςε ομαδικι ι ατομικι βάςθ
ςε μακιματα που ςτοχεφουν ςτισ 5 ΒΔ.
2. Ραρζχει μια ευρφτερθ εικόνα τθσ κάκε ενότθτασ όςον αφορά το τι πρζπει να
μακευτεί, επιτευχκεί (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ) και αποκτθκεί από τουσ
εκπαιδευόμενουσ εάν ανταποκρίνενται ςυςτθματικά ςε δραςτθριότθτεσ που
αναφζρονται ωσ υποχρεωτικζσ
Για Μακθτζσ
3. Ραρζχει Ρρότυπα δραςτθριοτιτων προσ διευκόλυνςθ των εκπαιδευομζνων για
εφαρμογι ςτθν πράξθ νζασ γνϊςθσ και δεξιοτιτων
4. Ραρζχει εργαλεία και τεχνικζσ για τθ διατιρθςθ του κίνθτρου μάκθςθσ ενεργό ςτουσ
μακθτζσ (κεωρίεσ και ςτρατθγικζσ μάκθςθσ ενθλίκων)
5. Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με διάφορα ςυςτιματα εναλλακτικισ αναγνϊριςθσ, μθ
τυπικισ μάκθςθσ, όπωσ: MOZILLAOB, CREDLY, EDGEOB, κ.λπ.
Κάκε ζνα από τα ειςαγωγικά μακθςιακά ςχζδια για τουσ Εκπαιδευτικοφσ αποτελείται
από τα ακόλουκα ςτοιχεία:
1. Στόχοι "Τι πρζπει να γίνει;"
2. Ρεριεχόμενο "Τι πρζπει να περιλαμβάνει θ φλθ;»
3. Μακθςιακι Εμπειρία "Τι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, πόροι και δραςτθριότθτεσ πρζπει
να χρθςιμοποιθκοφν;"

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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4. Αξιολόγθςθ "Ροιεσ μζκοδοι και μζςα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για να κρικοφν τα
αποτελζςματα του προγράμματοσ ςπουδϊν μακθμάτων ARiS;» (2)
_______________________
2 theoriesofcurriculumdesign.blogspot.com

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΗ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΗ

01

Η συγκεκριμένη ενότητα με τίτλο "Ικανότητα για μάθηση”, ανταποκρίνεται στην
εκφρασμένη ανάγκη για προσαρμογή και ευελιξία που πρέπει να διαθέτει ο καθένας ώστε
να είναι σε θέση να ζητήσει αποτελεσματικά εργασία και να έχει τη δυνατότητα να
FOR
ανταποκριθεί στις ειδικές συνθήκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Έμφαση θα δοθει
στην ανάπτυξη της κριτικής αντίληψης και ανάληψης δράσης, στην αυτογνωσία και στον
προσδιορισμό ρόλων, καθώς επίσης και στις εργασίες και τις υποχρεώσεις σχετικά με αυτή.
Καθώς είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τις αλλαγές στην
κοινωνία μας και πως αυτές αντανακλώνται στην αγορά εργασίας.

FOR
FOR

ΕΡΩΣΗΕΙ ΟΔΗΓΟΤ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να
προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για το
σκεπτικό και τη σημασία του περιεχομένου και
των στόχων της Ενότητας 1 ως ένα σημαντικό
μέρος της αποτελεσματικής επανενεργοποίησής
τους στην αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευτές
οφείλουν να διευκολύνουν την εισαγωγή των
εκπαιδευομένων
στην
«Ε1:
Περίγραμμα
Μαθήματος» και επίσης να εντοπίσουν τους
τρόπους με τους οποίους θα διατηρήσουν τα
κίνητρα μάθησης και την ενεργό συμμετοχή κατά
τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, και να
τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στους
προσωπικούς τους μαθησιακούς στόχους Ριο
ςυγκεκριμζνα, ςτόχοσ είναι οι εκπαιδευόμενοι να
προςδιορίςουν το προςωπικό τουσ μακθςιακό ςτυλ και
προτιμιςεισ, να είναι ςε κζςθ να οργανϊνουν τισ
εργαςίεσ τουσ με βάςθ το χρόνο, να αποκτιςουν αυτό
ςυνείδθςθ και αντίλθψθ ςχετικά με το πϊσ και με ποια
εργαλεία είναι δυνατόν να οργανϊςουν τθν προςωπικι
τουσ μακθςιακι πορεία. Οι εκπαιδευτζσ κα κζτουν
ερωτιματα
ϊςτε
να
κινθτοποιιςουν
τουσ
εκπαιδευομζνουσ να εντοπίςουν τισ προςωπικζσ τουσ
προςδοκίεσ και ςτόχουσ (Επίπεδο απόδοςθσ)

Η περιήγηση στα ακόλουθα θέματα και Π.Μ είναι
σημαντική ώστε να επιτευχθεί η Ανάπτυξη
προσωπικού πλάνου μάθησης υλοποιώντας τις
υποδεικνυόμενες δραστηριότητες βήμα-βήμα
«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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ΨΗΦΙΑΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΗ

02

Η ενότητα με τίτλο «Ψηφιακές Δεξιότητες» ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες
σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό σε διάφορα επίπεδα και ανταποκρινόμενη στα
κριτήρια των ΤΠΕ καθώς αυτά αντανακλούνται στην αγορά εργασίας στη σύγχρονη εποχή
FOR
της τεχνολογίας. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη τόσο των Βασικών Δεξιοτήτων
(Εφαρμογές γραφείου, Διαδίκτυο, Διαχείριση Δεδομένων, κλπ) όσο και σε προχωρημένα
θέματα (Ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων, Επίσημες παρουσιάσεις, κλπ)

FOR
FOR

ΕΡΩΣΗΕΙ ΟΔΗΓΟΤ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να
προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για το
σκεπτικό και τη σημασία του περιεχομένου
και των στόχων της Ενότητας 2 ως ένα
σημαντικό μέρος της αποτελεσματικής
επανενεργοποίησής
τους
στην
αγορά
εργασίας. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να
διευκολύνουν
την
εισαγωγή
των
εκπαιδευομένων στην «Ε2: Περίγραμμα
Μαθήματος» και επίσης να εντοπίσουν τους
τρόπους με τους οποίους θα διατηρήσουν τα
κίνητρα μάθησης και την ενεργό συμμετοχή
κατά
τη
διάρκεια
της
μαθησιακής
διαδικασίας, και να τους βοηθήσουν να
ανταπεξέλθουν στους προσωπικούς τους
μαθησιακούς στόχους. Οι δεξιότητες-στόχοι
περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται, την
μορφοποίηση
κειμένου,
διαδικτυακή
επικοινωνία, συλλογή δεδομένων και
περιήγηση στο διαδίκτυο, συμπλήρωση
ηλεκτρονικών φορμών
και
ανάπτυξη
ιστότοπου. Το κυριότερο ζήτημα είναι η
αντίληψη και κατανόηση των 4 επιπέδων
απόδοσης.

Η περιήγηση στο Εκπαιδευτικό Υλικό του
Aris σχετικά με την Ε2 είναι σημαντική για
την επίτευξη του καθορισμένου στόχου
Portfolio ΤΠΕ, υλοποιώντας τις
υποδεικνυόμενες δραστηριότητες βήμα-βήμα

«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΗ

03

Θ ενότθτα “Κοινωνικι Ευκφνθ & Ευκφνθ του Ρολίτθ” ανταποκρίνεται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ ςτθν
αγορά εργαςίασ όπου θ γνϊςθ και θ αντίλθψθ τθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, τθσ επικοινωνίασ με
ενςυναίςκθςθ, τθσ ςυμμετοχισ ςε κοινζσ δράςεισ και από τθν άλλθ πλευρά να είμαςτε ανοιχτοί ςτο
να παίρνουμε ρόλουσ και να αναλαμβάνουμε δράςθ για το κοινό καλό με ςεβαςμό ςτισ αξίεσ και
FOR
τουσ νόμουσ, αποτελεί τθν βαςικότερθ δεξιότθτα. Είναι επίςθσ ςθμαντικό για τουσ
εκπαιδευόμενουσ να ζχουν ςυνείδθςθ και αποκτοφν γνϊςθ ςχετικά με τισ αξίεσ και τα μοντζλα
λειτουργίασ ςε κάκε χϊρο και να ανταποκρίνονται αντίςτοιχα, να είναι φιλικοί προσ το περιβάλλον,
να ενδιαφζρονται για επίλυςθ των ςυγκροφςεων για τθν κοινωνικι και τθν οικονομικι βιωςιμότθτα
τθσ Ευρωπαϊκισ πραγματικότθτασ

FOR
FOR

ΕΡΩΣΗΕΙ ΟΔΗΓΟΤ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να
προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για το
σκεπτικό και τη σημασία του περιεχομένου και
των στόχων της Ενότητας 3 ως ένα σημαντικό
μέρος της αποτελεσματικής επανενεργοποίησής
τους στην αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευτές
οφείλουν να διευκολύνουν την εισαγωγή των
εκπαιδευομένων
στην
«Ε3:
Περίγραμμα
Μαθήματος» και επίσης να εντοπίσουν τους
τρόπους με τους οποίους θα διατηρήσουν τα
κίνητρα μάθησης και την ενεργό συμμετοχή
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας,
και να τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στους
προσωπικούς
τους
μαθησιακούς
στόχους.
Προσδιορίζοντας το ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες,
με μια προσέγγιση προσφοράς, σεβασμού προς το
περιβάλλον, με ενσυναίσθηση και δρώντας
εθελοντικά με πνεύμα αλληλεγγύης, είναι πολύ
σημαντικό. Οι εκπαιδευτές θα θέτουν ερωτήματα
ώστε να κινητοποιήσουν τους εκπαιδευομένους
να εντοπίσουν τις προσωπικές τους προσδοκίες
και στόχους (Επίπεδο απόδοσης)

Η περιήγηση στα ακόλουθα θέματα και Π.Μ
είναι σημαντική ώστε να επιτευχθεί ένα
Προσωπικό Πλαίσιο Αξιών για μια Υγιή
Προσωπική και Κοινωνική Ζωή υλοποιώντας τις
υποδεικνυόμενες δραστηριότητες βήμα-βήμα
«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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Key Competencies for Re-integration to the Labour Market
Agreement N°:// 2014-1-IE01-KA204-000354-KA2

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΗ

04

Η ενότητα «Ικανότητα για Πρωτοβουλία & Επιχειρηματικότητα» ανταποκρίνεται στις νέες
συνθήκες στους χώρους εργασίας που δίνουν έμφαση στην Καινοτομία, υποστηρίζουν την
ανάληψη ρίσκου με βάση τη λογική, τις καλώς ορισμένες αποφάσεις, επιβραβεύουν την
FOR
ικανότητα κρίσης και κριτικής σκέψης καθώς και τις διαπραγματευτικές δεξιότητες και το
επιτυχημένο μάρκετινγκ. Θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαπραγμάτευσης,
επιχειρηματικών δεξιοτήτων όπως διαχείριση επιχείρησης, αξιολόγηση κινδύνων, κατανόηση
των οικονομικών και βασικών αρχών μάρκετινγκ.

FOR
FOR

ΕΡΩΣΗΕΙ ΟΔΗΓΟΤ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να
προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για το
σκεπτικό και τη σημασία του περιεχομένου και των
στόχων της Ενότητας 4 ως ένα σημαντικό μέρος της
αποτελεσματικής επανενεργοποίησής τους στην
αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να
διευκολύνουν την εισαγωγή των εκπαιδευομένων
στην «Ε4: Περίγραμμα Μαθήματος» και επίσης να
εντοπίσουν τους τρόπους με τους οποίους θα
διατηρήσουν τα κίνητρα μάθησης και την ενεργό
συμμετοχή κατά τη διάρκεια της μαθησιακής
διαδικασίας, και να τους βοηθήσουν να
ανταπεξέλθουν
στους
προσωπικούς
τους
μαθησιακούς στόχους. Πιο συγκεκριμένα, να
διευκολύνουν τη γνωριμία των εκπαιδευομένων με
τις τεχνικές διαπραγμάτευσης, τις επικοινωνιακές
δεξιότητες και τις αναλύσεις SWOT κατά την
ανάληψη ρίσκων καθώς επίσης στο να αντιληφθούν
την οικονομική και φορολογική τεχνολογία Οι
εκπαιδευτές θα θέτουν ερωτήματα ώστε να
κινητοποιήσουν
τους
εκπαιδευομένους
να
εντοπίσουν τις προσωπικές τους προσδοκίες και
στόχους (Επίπεδο απόδοσης)

Η περιήγηση στο Εκπαιδευτικό υλικό του Aris
σχετικά με την Ε4 είναι σημαντική ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος: Επιχειρηματικό Σχέδιο ή
Σχέδιο Μάρκετινγκ και Στρατηγικής γύρω από την
Ιδέα υλοποιώντας τις υποδεικνυόμενες
δραστηριότητες βήμα-βήμα
«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΤΝΕΙΔΗΗ & ΕΚΦΡΑΗ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

05

Η ενότητα με τίτλο «Πολιτισμική Συνείδηση και Έκφραση» ανταποκρίνεται στις νέες
συνθήκες στους χώρους εργασίας που αναγνωρίζουν τη διαπολιτισμική ικανότητα ως μια
σημαντική και δυναμική προσωπική δεξιότητα. Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντικό για
FOR
τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τα επίπεδα
ενσυναίσθησης του να είναι μέλη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, και επίσης να είναι σε
θέση να εκφράσουν την πολιτισμική τους συνείδηση και την αισθητική τους παιδεία η
οποία αντανακλά τη γνώσης για τέχνη, λαϊκή ή αφαιρετική, επιπρόσθετα στην ενεργή
τους συμμετοχή σε συλλογικές (κοινότητα) πολιτιστικές εκδηλώσεις και γιορτές.

FOR
FOR

ΕΡΩΣΗΕΙ ΟΔΗΓΟΤ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να προετοιμάσουν
τους εκπαιδευόμενους για το σκεπτικό και τη σημασία
του περιεχομένου και των στόχων της Ενότητας 5 ως
ένα
σημαντικό
μέρος
της
αποτελεσματικής
επανενεργοποίησής τους στην αγορά εργασίας. Οι
εκπαιδευτές οφείλουν να διευκολύνουν την εισαγωγή
των
εκπαιδευομένων
στην
«Ε5:
Περίγραμμα
Μαθήματος» και επίσης να εντοπίσουν τους τρόπους με
τους οποίους θα διατηρήσουν τα κίνητρα μάθησης και
την ενεργό συμμετοχή κατά τη διάρκεια της
μαθησιακής διαδικασίας, και να τους βοηθήσουν να
ανταπεξέλθουν στους προσωπικούς τους μαθησιακούς
στόχους. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές οφείλουν
να τονίσουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στις
μαθησιακές δραστηριότητες ώστε να επιτευχθούν τα
κριτήρια
διαπολιτισμικής
συνείδησης
και
ενσυναίσθησης, να αποκτήσουν πολιτισμική παιδεία
ώστε να αντιλαμβάνονται το ρόλο της τέχνης και των
αξιών στην έκφραση της προσωπικής, κοινωνικής και
ποικιλόμορφης
Ευρωπαϊκής
ταυτότητας.
Οι
εκπαιδευτές
θα θέτουν ερωτήματα ώστε να
κινητοποιήσουν τους εκπαιδευομένους να εντοπίσουν
τις προσωπικές τους προσδοκίες και στόχους (Επίπεδο
απόδοσης)

Η περιήγηση στα ακόλουθα θέματα και Π.Μ είναι
σημαντική ώστε να επιτευχθεί η Ικανότητα
Διαπολιτισμικής Ενσυναίσθησης και Συνείδησης
υλοποιώντας τις υποδεικνυόμενες δραστηριότητες
βήμα-βήμα
«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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«Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ
τθσ ζκδοςθσ δεν ςυνιςτά ζγκριςθ του περιεχομζνου, που
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων, και θ Επιτροπι
δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ που
μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν".”
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