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Σύνοψη
Στο IO2 συνεχίζεται η διαδικασία ανάστροφου σχεδιασμού που ξεκίνησε στο IO1, η οποία
κορυφώνεται με την ανάπτυξη του περιεχομένου των μαθημάτων. Η προσέγγιση επικεντρωμένη στη
μάθηση, η οποία ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη του σχεδιασμού του προγράμματος στο IO1,
υιοθετήθηκε επίσης για το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος μετατοπίζοντας το επίκεντρο
της προσοχής στις ανάγκες των μαθητών και τη μαθησιακή διαδικασία με σκοπό τη διευκόλυνση της
εκπαιδευτικής τους επιτυχίας.
Σε αυτό το πνεύμα, διατυπώθηκε ρητά στην αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων ο σκοπός
του προγράμματος και οι μαθησιακοί στόχοι, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν σαφώς τι να
περιμένουν από το πρόγραμμα και γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθήσουν το περιεχόμενό του
σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Παράλληλα δρομολογείται η διαδικασία υλοποίησης
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
(ECVET), κατά την οποία αναπτύσσονται τα προσόντα του ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο χώρο
εργασίας (WBL) σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις ενότητες μαθησιακών
αποτελεσμάτων (Εργασία 1), αξιοποιώντας την καινοτόμο ενσωμάτωση της ταξινομίας Dee Fink
(2003). Τα προερχόμενα από τον πίνακα ικανοτήτων μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος
οργανώνονται, στη συνέχεια, σε τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες, ακολουθώντας την προσέγγιση
μικρο-τμηματοποίησης (micro-modularity), αρθρώνοντας το περιεχόμενο του προγράμματος σε
μικρά ανεξάρτητα τμήματα γνώσης με κλιμακούμενο βαθμό εμβάθυνσης γνώσεων και δεξιοτήτων
για τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω εφαρμογής θεματικών πακέτων.
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Πλαίσιο Ικανοτήτων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Καθοδήγησης και Εποπτείας (EMCC) χρησιμοποιήθηκαν ως δευτερεύοντες πόροι για την
ευθυγράμμιση του επιπέδου των μαθημάτων εισόδου-εξόδου (Εργασία 2). Το αναλυτικό πρόγραμμα
ενσωμάτωσε τις απαιτήσεις βαθμολόγησης και αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια
των IO3 και IO4 μαζί με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του προγράμματος για σύγχρονη και
ασύγχρονη συμμετοχή ή/ και ομαδική εργασία (Εργασία 3), καθώς και τη γραφειοκρατία και τις
πολιτικές του προγράμματος (Εργασία 4).
Η μέθοδος των ικριωμάτων του IO1 υιοθετήθηκε και για την κατασκευή του αναλυτικού
προγράμματος στο IO2. Οι πολλαπλές διαστάσεις των διαφόρων επιστημονικών και θεσμικών
εμπειρογνωμόνων της κοινοπραξίας μας από διάφορες χώρες της ΕΕ παρείχαν ένα ευρύ
συγκειμενικό

και

καταστασιακό

φάσμα

απόψεων

που

Erasmus + KA2 Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών
2018-1-EL01-KA202-047778

[4]

ενσωμάτωσε

συζητήσεις

και

διαπραγματεύσεις με διαλεκτικό, συνεργατικό τρόπο συγκλίνοντας στη σύνθεση που συμφωνήθηκε
αμοιβαία. Οι συνέργειες των εταίρων οδήγησαν στην ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος το
οποίο αποτελείται από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος που αναπτύχθηκαν στα IO1, IO2, IO3,
IO4 και IO5 σε δύο μορφές: σε wireframe mockups, ήτοι αισθητικές προσθήκες στην αποτύπωση του
σχεδίου για τον ιστότοπο που φιλοξενεί το πρόγραμμα, και μια έκδοση φυλλαδίου με δυνατότητα
λήψης (downloadable).
Λέξεις κλειδιά: σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος, προσέγγιση επικεντρωμένη στη
μάθηση, μικρο-τμηματοποίηση, ταξινομία Dee Fink, ECVET
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&

Coaching
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Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο
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Εισαγωγή
Το Πνευματικό Προϊόν 2 αναφέρεται στην ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος
εκπαίδευσης βάσει της προσέγγισης με επίκεντρο τη μάθηση, συμπεριλαμβανομένων γενικών
πληροφοριών διαχείρισης μαθημάτων και μαθησιακών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν μέσω
των εμπειριών μάθησης με αρχικές μονάδες ECVET που αποδίδονται σε καθεμία ενότητα. Γίνεται,
επίσης, αναφορά στην περιγραφή και τον σκοπό του μαθήματος, τη δομή και την ακολουθία του
μαθησιακού περιεχομένου, τη γραφειοκρατία του προγράμματος και γενικά όλες τις σαφείς και
διαφανείς πληροφορίες που μπορούν να δοθούν σχετικά με τους στόχους του μαθήματος, τις
ευθύνες των εκπαιδευομένων και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της
επίδοσής τους. Το προϊόν αυτό θα αποτελέσει τη «σύμβαση» με τους εκπαιδευόμενους, ένα κοινό
σημείο αναφοράς που θα ορίζει το στάδιο μάθησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος με
βάση τον πίνακα ικανοτήτων που αναπτύχθηκε στο IO1. Ο αντίκτυπος του συγκεκριμένου IO θα
ικανοποιήσει την ανάγκη μιας τυποποιημένης εκπαίδευσης για τους διάφορους επαγγελματίες που
έχουν «ανεπίσημα» αναλάβει το ρόλο του μέντορα, με σκοπό την εξασφάλιση παροχής μιας
υπηρεσίας με τα ίδια ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους
φορείς.
Ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος περιλαμβάνει ένα έντυπο αντίγραφο που θα
διανεμηθεί στους εκπαιδευόμενους και ένα ψηφιακό αντίγραφο που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο
του προγράμματος, το οποίο θα περιέχει:
➢ Την περιγραφή του προγράμματος με το σκοπό και τους μαθησιακούς στόχους.
➢ Το περιεχόμενο του προγράμματος με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα που
οδηγούν σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
➢ Τις ενότητες και υποενότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων με κατανομή μονάδων
ECEVT.
➢ Τις εκπαιδευτικές ενότητες με τα σενάρια μάθησης και τις σχετικές δραστηριότητες.
➢ Τη μέθοδο διδασκαλίας και το υλικό που περιγράφει τις δραστηριότητες, καθώς και
τρόπους προώθησης της αλληλεπίδρασης, για παράδειγμα ομαδικές εργασίες, συζητήσεις,
διαδραστικά μαθήματα και διαδικτυακές συζητήσεις.
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➢ Τους τύπους των εργασιών για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη
συμβολή τους στην αξιολόγηση.
➢ Την πολιτική βαθμολόγησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της βαρύτητας που
φέρουν όλες τις εργασίες/ εξετάσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων
η ομαδική εργασία και η συμμετοχή στην τάξη, εάν απαιτείται.
➢ Τη γραφειοκρατία του προγράμματος: πληροφορίες του εκάστοτε μαθήματος, στοιχεία
επικοινωνίας, στοιχεία του καθοδηγητή (instructor).
➢ Τις πολιτικές και αξίες του προγράμματος: ακεραιότητα, ευγένεια, δηλώσεις συμμετοχής για
τον καθορισμό του κλίματος των μαθημάτων για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Στο Πνευματικό Προϊόν 2 οριστικοποιείται ο σχεδιασμός του προγράμματος κατάρτισης με
βάση το μοντέλο ανάστροφου σχεδιασμού του Dee Fink (2003) σχετικά με τη διαδικασία σημαντικών
μαθησιακών εμπειριών, η αρχική φάση του οποίου έχει ήδη παραδοθεί στο IO1. Το παρόν
παραδοτέο περιλαμβάνει τα διαδοχικά βήματα του έργου για την ανάπτυξη ενός ποιοτικού
ηλεκτρονικού μαθήματος (e-course) με το σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης για τους μαθητές της
μαθητείας και πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας της εταιρείας, προκειμένου να επιτρέψουν τον
εξεπαγγελματισμό (professionalization) τους, δηλαδή τη μετατροπή της ασχολίας αυτής σε
επάγγελμα. Για το σκοπό διαμόρφωσης αυτού του νέου επαγγέλματος που αναδύεται μέσα από το
δυναμισμό του πλαισίου WBL και τα αμοιβαία οφέλη του τόσο για την κοινωνία όσο και για την
αγορά, το IO2 συνεχίζει στις ενδιάμεσες και τελικές φάσεις, οι οποίες έρχονται μετά την αρχική φάση
της διαδικασίας του μοντέλου ανάστροφου σχεδιασμού, με σκοπό την ανάπτυξη του αναλυτικού
προγράμματος για το e-course ενδοεταιρικού μέντορα WBL, την περιγραφή του προγράμματος με το
σκοπό και τους μαθησιακούς του στόχους, τις ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την
αντίστοιχη κατανομή ECVET, τις εκπαιδευτικές ενότητες, τις στρατηγικές διδασκαλίας και
αξιολόγησης και όλη τη γραφειοκρατία του προγράμματος. Τα παραδοτέα του IO2 βασίζονται στα
αποτελέσματα του IO1, δηλαδή στο σχεδιασμό του προγράμματος, συνεχίζοντας τις φάσεις
σχεδιασμού του, και αναπτύσσουν το αναλυτικό πρόγραμμα με στοιχεία από το IO3, τη διαδικασία
πιστοποίησης που συμμορφώνεται με πρότυπα ISO, με το σύστημα βαθμολόγησης, και το IO4, τη
στρατηγική αξιολόγησης, με τη μέθοδο αξιολόγησης και την κατανομή ECVET. Το IO5, η ανάπτυξη
των μαθημάτων, βασίζεται στα αποτελέσματα του IO2, καθώς το e-course θα φιλοξενεί το αναλυτικό
πρόγραμμα μαθημάτων που θα έχει αναπτυχθεί και θα αναπτύσσει το περιεχόμενο των μαθημάτων
ακολουθώντας τα αποτελέσματα του IO2.
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Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη μεθοδολογία του IO2 με κατανομή καθηκόντων μεταξύ
των εταίρων και ομότιμες αναθεωρήσεις με συναίνεση μέσα από τα ποικίλα πρίσματα μιας
πολυεπιστημονικής και πολυθεσμικής κοινοπραξίας.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιγραφή του e-course για τους ενδοεταιρικούς
μέντορες WBL, όπως ορίζεται από τους σκοπούς και τους μαθησιακούς του στόχους, καθώς και από
την ομάδα στόχο και τις προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει τις ενότητες μαθησιακών
αποτελεσμάτων που είναι συμβατές με το σύστημα ECVET για την πιστοποίηση του ενδοεταιρικού
μέντορα μαθητείας και πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας, ξεκινώντας τη διαδικασία
υλοποίησης του ECVET που θα ολοκληρωθεί στο IO4.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το περιεχόμενο του προγράμματος και η ακολουθία του,
δηλαδή οι εκπαιδευτικές ενότητες που παρουσιάζονται με τα αντίστοιχα μαθήματα/ συναντήσεις
και τις θεματικές, καθώς επίσης οι σχετικές στρατηγικές διδασκαλίας και απαιτήσεις του
προγράμματος.
Το τέταρτο κεφάλαιο αντλεί στοιχεία από τα IO3 και IO4 σχετικά με την βαθμολόγηση και την
αξιολόγηση του προγράμματος.
Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με τη
γραφειοκρατία και τις πολιτικές των μαθημάτων προκειμένου να αναπτυχθεί το επίσημο αναλυτικό
πρόγραμμα που θα φιλοξενηθεί στο e-course. Το ΙΟ2 κλείνει με τα συμπεράσματα, όπου γίνεται μια
σύντομη αναφορά των βασικών του σημείων.
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Κεφάλαιο 1 Μεθοδολογία
Η μέθοδος ικριωμάτων του IO1 υιοθετήθηκε και για την ανάπτυξη του αναλυτικού
προγράμματος στο IO2. Οι πολλαπλές προσεγγίσεις των διαφόρων επιστημονικών και θεσμικών
εμπειρογνωμόνων της κοινοπραξίας μας από διάφορες χώρες της ΕΕ παρείχαν ένα ευρύ
συγκειμενικό

και

καταστασιακό

φάσμα

απόψεων

που

ενσωμάτωσε

συζητήσεις

και

διαπραγματεύσεις με έναν διαλεκτικό, συνεργατικό τρόπο που συνέκλιναν στη σύνθεση που
συμφωνήθηκε αμοιβαία. Το περιεχόμενο του προγράμματος προήλθε από τη συναίνεση της
κοινοπραξίας να συνεχιστούν οι προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν για το σχεδιασμό του
προγράμματος στο IO1, όπως η προσέγγιση με επίκεντρο τη μάθηση για το σχεδιασμό του
αναλυτικού προγράμματος στο IO2, εστιάζοντας στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου και τις
διαδικασίες εκμάθησης που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της επιτυχίας στην εκπαίδευση του. Με
αυτήν την άποψη, το πρόγραμμα κατάρτισης νοείται ως ο πρώτος σύνδεσμος με τον μαθητή που
δημιουργεί μια σύνδεση από την αρχή του e-course, και για το σκοπό αυτό, το αναλυτικό πρόγραμμα
θα πρέπει να παρέχει μια σαφή πορεία μάθησης που θα χρησιμεύσει τόσο ως σύμβαση μάθησης
όσο και ως ερέθισμα για τον μαθητή με βάση την ανδραγωγική προσέγγιση (Knowles, Holton III, &
Swanson, 2005, σ. 135; Knowles M. , 1973, σ. 58).
Η προσέγγιση με επίκεντρο τη μάθηση που ενσωματώνει το μοντέλο της διαδικασίας
ανάστροφου σχεδιασμού των μαθημάτων συνέπεσε με τη μεθοδολογική προσέγγιση της
κοινοπραξίας για το σχεδιασμό του περιεχομένου. Συνεπώς, οι επόμενες φάσεις μετά την αρχική που
έχει ήδη αναπτυχθεί στο IO1, δηλαδή οι ενδιάμεσες και τελικές φάσεις όπως απεικονίζονται στο
Σχήμα 1 για το σχεδιασμό του προγράμματος, αναπτύχθηκαν στο παρόν IO2 με σκοπό την
κατασκευή του αναλυτικού προγράμματος, ακολουθώντας μια προσέγγιση επικεντρωμένη στη
μάθηση, ουσιαστικά στον μαθητή (μαθητοκεντρική προσέγγιση), μέχρι και την ολοκλήρωση του. Υπό
αυτήν την έννοια, αναπτύχθηκε μια δομημένη ακολουθία για το περιεχόμενο των μαθημάτων, όπως
προήλθε από τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του IO1,
υιοθετώντας την αρχή της μικρο-τμηματοποίησης με την εκπαιδευτική τους στρατηγική,
σχηματίζοντας ένα συνολικό σχήμα μαθησιακών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο IO5.
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση ενσωμάτωσαν τη συμβατή με ECVET διαδικασία ανάπτυξης
των προσόντων της υπηρεσίας ενδοεταιρικής καθοδήγησης στο χώρο εργασίας, με τις διαδοχικές
ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά τους πρότυπα, τα
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κριτήρια αξιολόγησης και τις κατανεμημένες ώρες με στοιχεία από τα IO3 και IO4. Το τελικό
αναλυτικό πρόγραμμα δομήθηκε με στοιχεία από τα IO1, IO2, IO3 και IO4, συμπεριλαμβανομένων
σημαντικών πληροφοριών, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να πραγματοποιήσουν με σαφήνεια την
πορεία μάθησής τους.

Σχήμα 1 Οι τρεις φάσεις του μοντέλου διαδικασίας Ανάστροφου Σχεδιασμού (Dee Fink, 2003)

Την κατανομή των καθηκόντων του IO2 μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας ακολούθησαν
αναθεωρήσεις από ομότιμους με βάση τις πολλαπλές προσεγγίσεις της κοινοπραξίας, οι οποίες και
κατέληξαν σε συναίνεση και ομόφωνη έγκριση. Η συγκεκριμένη διαδικασία περιελάμβανε συνεχή
συνεργασία και συνέργειες μεταξύ των εταίρων, καθώς το IO2 αναπτύχθηκε με παράλληλη εργασία
και στοιχεία από τα υπόλοιπα IO, ενώ συνέβαλε και σε αυτά. Το διάγραμμα ροής στο Σχήμα 2 εξηγεί
τις συσχετίσεις του IO2 με τα IO1, IO3, IO4 και IO5.

Erasmus + KA2 Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών
2018-1-EL01-KA202-047778

[15]

Σχήμα 2 Διάγραμμα ροής του IO2
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Κεφάλαιο 2 Περιγραφή του προγράμματος
Για την περιγραφή του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε το στοιχείο της ανάλυσης
καταστασιακών παραγόντων που αναπτύχθηκε στο IO1. Διατυπώνει το σκοπό του προγράμματος και
τους μαθησιακούς στόχους με βάση τα ευρήματα της Καταστασιακής Ανάλυσης, καθώς και τις
απαιτήσεις του προγράμματος. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία συμμόρφωσης
του μαθήματος με το σύστημα ECVET μέσω της ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων της
υπηρεσίας ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL, όπως προκύπτουν από τα μαθησιακά αποτελέσματα
που έχουν ήδη αναπτυχθεί στο IO1, και τα οποία περιλαμβάνουν ενότητες μαθησιακών
αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά πρότυπα με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησής τους. Τέλος, γίνεται αναφορά στην κατανομή ωρών και πιστωτικών μονάδων ECVET,
όπως θα αναπτυχθεί αναλυτικότερα στο IO4.

2.1. Περιγραφή προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο
χώρο εργασίας
Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σαφή περιγραφή των μαθημάτων, όπου ο
σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος διατυπώνονται με συνέπεια και τα αποτελέσματα της
εκπαίδευσης προσδιορίζονται με σαφή τρόπο, ώστε να απαντηθεί το ερώτημα του εκπαιδευόμενου
για ποιον λόγο πρέπει να αναλάβει να γνωρίσει κάτι – μια κρίσιμη μεταβλητή που εντοπίζεται στην
εκπαίδευση ενήλικων μαθητών, την ομάδα στόχο στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα (Gravani,
2012, σ. 420; Knowles, Holton III, & Swanson, 2005, σ. 64; Woolcock, 2006, σ. 12). Ο σκοπός και οι
στόχοι δεν είναι πανομοιότυπες έννοιες, καθώς ο σκοπός ορίζει τις γενικές προθέσεις του
αποτελέσματος κατάρτισης με ευρείες δηλώσεις, ενώ οι στόχοι αναφέρονται στους συγκεκριμένους
μαθησιακούς στόχους που εκφράζονται με συγκεκριμένη μετρήσιμη μέθοδο και οδηγούν στην
επίτευξη του σκοπού (Woolcock, 2006, σ. 12; Γιαννακοπούλου, 2006, σ. 58).
Υπό αυτή την άποψη, ο σκοπός αποτελείται από γενικούς και όχι συγκεκριμένους στόχους
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που, όταν αναλύονται λεπτομερώς και αναφέρονται σε
συγκεκριμένες συμπεριφορές που είναι παρατηρήσιμες και μετρήσιμες, τότε, μετατρέπονται σε
στόχους. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και να συνδέονται με τις ανάγκες και
τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων (Κόκκος, 2003, σ. 6). Ο σκοπός ενός προγράμματος, ουσιαστικά,
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αναφέρει το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, την ομάδα στόχο στην οποία απευθύνεται και
η οποία είναι πάντα γενική, συνοψίζοντας την υπάρχουσα και επιθυμητή κατάσταση (Καραλής, 2005,
σ. 32).

2.1.1. Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο χώρο
εργασίας
Οι μέντορες μάθησης στο χώρο εργασίας (WBL) εντός της εταιρείας για μαθητεία και
πρακτική άσκηση λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ του χώρου εργασίας τους, του
καθοδηγούμενου (μαθητή ή υποψηφίου) και του παρόχου επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ). Όσον αφορά την ποιότητα της μάθησης με βάση την εργασία, οι δραστηριότητες
και οι δεξιότητες του ενδοεταιρικού μέντορα WBL διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Από κοινού με
τον ακαδημαϊκό μέντορα, οι ενδοεταιρικοί μέντορες WBL διασφαλίζουν ότι η μάθηση στο χώρο
εργασίας είναι προσανατολισμένη στον στόχο και ότι ο μαθητής λαμβάνει καθοδήγηση και
υποστήριξη. Ειδικά στην περίπτωση των νέων μαθητών, ο μέντορας στο χώρο εργασίας είναι συχνά η
πρώτη τους επαφή με έναν επαγγελματία στον τομέα εργασίας τους. Οι ενδοεταιρικοί μέντορες
WBL, ως εκ τούτου, χρησιμεύουν ως παράδειγμα και πρότυπο για τους νέους που εισέρχονται στην
αγορά εργασίας.
Επιπλέον, οι ενδοεταιρικοί μέντορες WBL έχουν διάφορους ρόλους, δραστηριότητες και
καθήκοντα, καθώς:
α) λειτουργούν ως το άτομο επικοινωνίας μεταξύ του χώρου εργασίας, των μαθητών ή
υποψηφίων και των παρόχων εκπαίδευσης,
β) διασφαλίζουν ότι ο χώρος εργασίας παρέχει ένα ασφαλές μαθησιακό
περιβάλλον υψηλής ποιότητας,
γ) προγραμματίζουν τη μάθηση στο χώρο εργασίας, οργανώνουν επιδείξεις επαγγελματικών
δεξιοτήτων και δοκιμασίες ικανοτήτων από κοινού με τους δασκάλους και τους
καθοδηγούμενους,
δ) προβαίνουν σε καθοδήγηση και αξιολόγηση σύμφωνα με τις καταρτισμένες συμφωνίες και
σχέδια δράσης,
ε) οδηγούν και στηρίζουν τους καθοδηγούμενους και αξιολογούν τη μάθησή τους,
στ) αξιολογούν τις ικανότητες από κοινού με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς.
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Αυτές οι εργασίες και δραστηριότητες
ποικίλλουν μεταξύ των χώρων εργασίας,
ανάλογα, για παράδειγμα, με το μέγεθος
της εταιρείας, τον οργανωτικό τομέα
δραστηριότητας

της

εταιρείας,

τον

• Ανάλυση συγκειμένου/ πλαισίου
ΣΧΕΔΙΑΖ • Σύνδεση με τους ενδιαφερόμενους
Ω

• Κοινωνικοποίηση του καθοδηγούμενου
• Εξεπαγγελματισμός του καθοδηγούμενου
ΕΚΤΕΛΩ • Παροχή ποιοτικής καθοδήγησης

αριθμό του προσωπικού και άλλους
ΕΛΕΓΧΩ • Αξιολόγηση της διαδικασίας καθοδήγησης

παράγοντες.
Το
παρέχει

συγκεκριμένο
ουσιαστικά,

συναισθηματικά

και

πρόγραμμα
γνωστικά,

συμπεριφορικά

αποτελέσματα που θα βοηθήσουν τους
συμμετέχοντες

να

ΒΕΛΤΙΩΝΩ

• Αυτοκατεύθυνση προσωπικής βελτίωσης
• Ανεξάρτητη συμμετοχή σε διά βίου μάθηση

ξεκινήσουν

ΕΙΜΑΙ

• Αναστοχασμός ανάπτυξης προσωπικών
δεξιοτήτων

την

καριέρα τους σε αυτό το νέο αναδυόμενο
επάγγελμα και να πετύχουν ως μέντορες
WBL εντός εταιρείας. Έμφαση δίνεται στις βασικές ικανότητες ενός ενδοεταιρικού μέντορα WBL,
όπως προκύπτουν από το προφίλ του επαγγέλματος που αναπτύχθηκε στο IO1, καθώς και στη σχέση
του με τον καθοδηγούμενο.
Οι ικανότητες αναπτύσσονται στο IO1 βάσει του κύκλου Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Βελτιώνω
(PDCA) του Deming (Tsutsui, 1996) σχετικά με τα τέσσερα στάδια της καθοδήγησης: τη φάση
προετοιμασίας και εισαγωγής, τη φάση καθοδήγησης, τη φάση αξιολόγησης και τη φάση
αυτοβελτίωσης (ως μέντορα) που μεταφέρει τη μεταβλητή βελτίωσης της παραγωγικότητας του
κύκλου Deming στα επιμέρους άτομα, με την υπόθεση ότι η ατομική σπειροειδής συνεχής βελτίωση
επηρεάζει τη βιωσιμότητα και τη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας του οργανισμού (βλ. IO1, Κεφ.
3).
Ο κύκλος PDCA τροποποιήθηκε με τον αυτοσχεδιασμό μιας επιπρόσθετης φάσης, της φάσης
«ΕΙΜΑΙ» («ΒΕ»), προκειμένου να καλύψει τις προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για το
επάγγελμα του ενδοεταιρικού μέντορα WBL, πέρα από τις τεχνικές δεξιότητες που έχουν ήδη
συμπεριληφθεί στους προηγούμενους κύκλους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός του προγράμματος ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο χώρο
εργασίας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:
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Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να εξειδικεύσει τους ενδοεταιρικούς μέντορες WBL στις
απαιτούμενες ικανότητες προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες καθοδήγησης στους
μαθητευόμενους και ασκούμενους σε μικρές και πολύ μικρές εταιρείες στο πλαίσιο της μάθησης
στο χώρο εργασίας.

2.1.2. Στόχοι του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο χώρο
εργασίας
Για τη διατύπωση των συγκεκριμένων στόχων που θα πραγματοποιήσουν τον σκοπό του
προγράμματος αναπτύχθηκε μια εξισορρόπηση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων για ένα ολιστικό
σύνολο προσδοκιών (Woolcock, 2006, σ. 13), ακολουθώντας την ταξινομία σημαντικών μαθησιακών
εμπειριών του Dee Fink (2003) η οποία περισσότερο συνιστά ένα αλληλεξαρτώμενο παρά ένα
ιεραρχικό μοντέλο μάθησης (βλ. IO1, Κεφ. 4). Η μεθοδολογία αυτή υπαγορεύτηκε από τη
μαθητοκεντρική προσέγγιση που εστιάζει στη συμπεριφορά του μαθητή, η οποία πρέπει να αλλάξει,
προσδιορίζοντας συγκεκριμένα τι πρόκειται να μάθει και να επιτύχει ο εκπαιδευόμενος με έναν
παρατηρήσιμο, μετρήσιμο και αποδείξιμο τρόπο, ποσοτικά ή και ποιοτικά, όταν οι στόχοι δεν είναι
ποσοτικοποιήσιμοι (Howard, 2012), όπως προσωπικές δεξιότητες, υποστηρίζοντας την ανάγκη
συμβιβασμών γύρω από αυτό που είναι γνωστό ως «πόλεμος παραδειγμάτων» (paradigm war) για
μια ολιστική προσέγγιση που «αγκαλιάζει» τη διαφορετικότητα παραδειγμάτων και μεθοδολογιών
(Denzin, 2010). Η προσέγγιση αυτή συνάδει, επίσης, με την ανδραγωγική μας προσέγγιση που δίνει
έμφαση στη ρητή ικανοποίηση των ενήλικων εκπαιδευομένων που πρέπει να γνωρίζουν τον λόγο
που πρέπει να μάθουν κάτι νέο προκειμένου να αναλάβουν την ευθύνη να το μάθουν (Knowles,
Holton III, & Swanson, 2005, σ. 64; Gravani, 2012, σ. 420). Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται οι μαθησιακοί
στόχοι του προγράμματος εκπαίδευσης ενδοεταιρικού μέντορα WBL για την επίτευξη του σκοπού
του.
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Βασικές γνώσεις
Κατανόηση της

Δημιουργία και

διαδικασίας

διαχείριση

ενδοεταιρικής

ποιοτικών σχέσεων

καθοδήγησης στο

καθοδήγησης στο

χώρο εργασίας

χώρο εργασίας

Εκμάθησητουτρόπουμάθησης
Αναστοχασμός
προσωπικής
βελτίωσης και
αυτόνομης
ανάπτυξης

Εφαρμογή

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να
εξειδικεύσει τους ενδοεταιρικούς μέντορες
WBL στις απαιτούμενες ικανότητες
προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες
καθοδήγησης στους μαθητευόμενους και
ασκούμενους σε μικρές και πολύ μικρές
εταιρείες στο πλαίσιο της μάθησης στο
χώρο εργασίας.

Ενσωμάτωση
Ενσωμάτωση της
κουλτούρας
καθοδήγησης στο
οργανωτικό τους
πλαίσιο

Αντίληψη του

Εκτίμηση

εαυτού τους ως ένα

ατομικής

ανθρώπινο δίκτυο

ενεργοποίησης

ανοιχτό στους

και ευθύνη για το

καθοδηγούμενους

κοινό καλό

κα την κοινωνία

Φροντίδα

Ανθρώπινηδιάσταση

Σχήμα 3 Ο σκοπός και οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα
μάθησης στο χώρο εργασίας
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2.1.3. Ομάδα στόχος του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο χώρο
εργασίας
Η ομάδα στόχος του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα WBL οριοθετήθηκε
συνεργατικά κατά τη διάρκεια του IO3, όταν οι κανονιστικοί ορισμοί της ΕΕ για τον μέντορα, τον
καθοδηγούμενο και την καθοδήγηση WBL προήλθαν μέσω μιας μεθοδολογίας συμβατής με ISO για
το Σύστημα Πιστοποίησης Ικανοτήτων (CCS) του EU WBL Mentor 3000 συμβατό με το πρότυπο ISO
17024 (βλ. IO3, Θεμελιώδης Έννοιες και Λεξιλόγιο του Συστήματος Πιστοποίησης Ικανοτήτων
Μεντόρων 3000 της ΕΕ), ενώ τα χαρακτηριστικά τους ως εκπαιδευόμενοι περιγράφηκαν κατά τη
διάρκεια της Ανάλυσης Καταστασιακών Παραγόντων στο IO1 (βλ. IO1, Κεφ. 4). Σε αυτό το πλαίσιο, το
IO2 προχωρά στην περιγραφή της ομάδας στόχου του προγράμματος ως επαγγελματιών που
επιθυμούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά μαθαίνοντας πώς να μεταφέρουν επαγγελματικές
γνώσεις και εμπειρίες σε μαθητευόμενους και ασκούμενους σε περιβάλλον WBL σε πολύ μικρές ή
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Με αυτό το σημείο εκκίνησης, το πρόγραμμα
απευθύνεται σε:
✓ Ιδιοκτήτες ή μέλη του προσωπικού μιας πολύ μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης που
επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά ως ενδοεταιρικοί μέντορες WBL για μαθητεία και
πρακτική άσκηση,
✓ Ελεύθερους επαγγελματίες/ ανεξάρτητους εργαζόμενους που επιθυμούν να γίνουν
ειδικευμένοι ενδοεταιρικοί μέντορες WBL για μαθητεία και πρακτική άσκηση,
✓ Υπαλλήλους δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης WBL
σε μαθητευόμενους και ασκούμενους,
✓ Διευθυντές (managers), επόπτες (coaches), επιβλέποντες (supervisors), εκπαιδευτές
(trainers) που επιθυμούν να επεκτείνουν τους ρόλους τους στην εξειδικευμένη ενδοεταιρική
καθοδήγηση WBL για μαθητεία και πρακτική άσκηση,
✓ Φορείς ΕΕΚ που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική ειδίκευση και ικανότητες στον
τομέα της ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL για μαθητευόμενους και ασκούμενους.

2.1.4. Προϋποθέσεις του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο χώρο
εργασίας
Οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα του ενδοεταιρικού μέντορα WBL αναπτύχθηκαν κατά την
επεξεργασία των απαιτήσεων για το EU WBL Mentor 3001 Competence Certification Scheme από
τους εξειδικευμένους εταίρους μας Foundation EFCoCert για το IO3, ακολουθώντας τη μεθοδολογία
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συνεργασίας και συμμόρφωσης με ISO που υπαγορεύεται από τη συμβατή με το ISO 17024
διαδικασία του Συστήματος Πιστοποίησης Ικανοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το IO2 μετέφερε τις
ανεπτυγμένες προϋποθέσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς είναι απαραίτητες πληροφορίες για
τους μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα ενδοεταιρικού μέντορα WBL και επιθυμούν να
συνεχίσουν στην πιστοποίησή τους. Επομένως, οι προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στο Σχήμα
Πιστοποίησης Ικανοτήτων Μέντορα WBL ΕΕ 3001– Απαιτήσεις του IO3 είναι οι ακόλουθες:
Ο μέντορας WBL πληροί στις απαιτήσεις που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1:
Προδιαγραφές
1. Επίπεδο
εκπαίδευσης

2.

Εργασιακή
εμπειρία

3.

Εμπειρία
καθοδήγησης

Απαιτήσεις
≥ απόφοιτος επαγγελματικής σχολής
≥ επίπεδο 4 EQF
≥ του καθοδηγούμενου στο τέλος της καθοδήγησης στο
χώρο εργασίας
- συνολική εργασιακή εμπειρία, από την οποία
- σε πλαίσιο WBL ως μέντορας WBL
- στον τεχνικό τομέα καθοδήγησης
-

εμπειρία καθοδήγησης σε χώρο εργασίας τα τελευταία
2 έτη

Υποχρεωτικά
Ναι
Ναι
Ναι
≥ 3 έτη
≥ 1 έτος
≥ 1 έτος
≥4

Πίνακας 1 Προϋποθέσεις για την πιστοποίηση του ενδοεταιρικού μέντορα WBL όπως θα αναπτυχθεί
στο IO3, EU WBL Mentor 3001 Competence Certification Scheme – Requirements

Στο αναλυτικό πρόγραμμα θα δηλώνεται σαφώς ότι οι προϋποθέσεις αναφέρονται στους
μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους,
καθώς οι προαπαιτούμενες παράμετροι θα είναι προαιρετικές για τους συμμετέχοντες που δεν
ενδιαφέρονται για την πιστοποίηση αλλά επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα για
προσωπική ή/ και επαγγελματική ανάπτυξη στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και της διά βίου
μάθησης.

2.2. Έναρξη του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο
χώρο εργασίας – Διαδικασία υλοποίησης ECVET
Η μαθησιακή κινητικότητα για τους συμμετέχοντες σε προγράμματα ΕΕΚ περιλαμβάνεται ως
πρώτη προτεραιότητα του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση (ET 2020) μαζί με τη διά βίου μάθηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009), και τα κράτη
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μέλη έχουν δεσμευτεί πλήρως να εκμεταλλευτούν το ισχυρό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) με σκοπό την
αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το ECVET ενισχύει τη
διαφάνεια καθώς οδηγεί σε μεταφερόμενα προσόντα και μεταβιβάσιμα μαθησιακά αποτελέσματα,
διευκολύνοντας έτσι τη μαθησιακή κινητικότητα και τη διά βίου μάθηση (CEDEFOP, 2012).
Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμά μας ενσωμάτωσε τη διαδικασία υλοποίησης του ECVET στην
1η Εργασία του IO2, με σκοπό να εφαρμόσει το ECVET στην πράξη μέσω του προγράμματος
κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα WBL που θα αναπτυχθεί. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα
παρουσιάζει με σαφήνεια τα προσόντα μέσα από την επιτυχή επίτευξη του σκοπού και των
μαθησιακών στόχων του προγράμματος και, συνεπώς, δεδομένου ότι η κοινοπραξία είχε εγκρίνει την
ευρωπαϊκή σύσταση του 2009 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, 2009) με την οποία τα κράτη
μέλη καλούνταν να εφαρμόσουν σταδιακά το εργαλείο ECVET, η κατανομή μονάδων ECVET στο
πρόγραμμα κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα WBL θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο αναλυτικό
πρόγραμμα.
Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογών του ECVET, η εργασία αυτή αναπτύχθηκε
παράλληλα με τον υπεύθυνο του IO4, ειδικό σε έργα υλοποίησης ECVET. Σε αυτό το πνεύμα, τα
προσόντα του μέντορα μάθησης στο χώρο εργασίας της εταιρείας περιγράφηκαν ως προς τις
ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την αντίστοιχη κατανομή μονάδων ECVET και τη θέσπιση
προτύπων για συμφωνίες συνεργασίας, όπως το Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of
Understanding), για τη διευκόλυνση της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων, διανέμοντας τη διαδικασία
συμμόρφωσης ECVET μεταξύ των παραδοτέων των IO2 και IO4. Δεδομένου ότι η κοινοπραξία
στοχεύει στην ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ του ενδοεταιρικού μέντορα WBL στο επίπεδο 5
του EQF (βλ. IO1, Κεφ. 3), το πεδίο εφαρμογής του παραδοτέου IO2 για την 1η Εργασία, δηλαδή τη
διαδικασία συμβατή με ECVET, περιορίστηκε στη χρήση του πίνακα ικανοτήτων για την ομαδοποίηση
ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων που μεταφράζονται σε συγκεκριμένα τμήματα της
διαδικασίας καθοδήγησης εντός της εταιρείας, και στην εναρμόνισή τους με το επίπεδο EQF 5 και το
πλαίσιο ικανοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καθοδήγησης και Εποπτείας (EMCC) για τα
επίπεδα

καθοδήγησης

(mentoring)/

εποπτείας

(coaching),

όπως

Επαγγελματικό Χάρτη για Coaching και Mentoring (EMCC & ICF, 2011).
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παρουσιάζονται

στον

2.2.1. Ο Επαγγελματικός Χάρτης για Coaching και Mentoring
Ο Επαγγελματικός Χάρτης για Coaching και Mentoring (EMCC & ICF, 2011) αναπτύχθηκε από
το EMCC σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching (ICF) σε μια πρωτοβουλία για τη
ρύθμιση και τον εξεπαγγελματισμό του mentoring και coaching. Ο Επαγγελματικός Χάρτης παρέχει
ισχυρές κατευθυντήριες γραμμές για την επαγγελματική και δεοντολογική πρακτική από επόπτες,
μέντορες και οργανώσεις μελών τους, καθώς και το Πλαίσιο Ικανοτήτων (2009) με τέσσερα επίπεδα:
Foundation, Practitioner, Senior Practitioner και Master Practitioner. Ο Επαγγελματικός Χάρτης που
έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη βάση δεδομένων για τις πρωτοβουλίες
αυτορρύθμισης και συνεργασιακής ρύθμισης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(EMCC, 2019a; EMCC & ICF, 2011).
Οι EMCC και ICF θέτουν ως κοινό τους στόχο:
«[…] να διασφαλίσουν ότι οι εξασκούμενοι επόπτες και μέντορες θα πραγματοποιούν την
πρακτική τους στο πλαίσιο επαγγελματισμού και δεοντολογίας. Στόχος είναι επίσης η ενημέρωση
των πελατών εποπτείας και καθοδήγησης και η προώθηση της εμπιστοσύνης του κοινού στην
καθοδήγηση και εποπτεία ως διαδικασία επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης». (EMCC &
ICF, 2011)
Αναγνωρίζοντας την εκθετική ανάπτυξη του mentoring, ο Επαγγελματικός Χάρτης συμβάλλει
στην εξεπαγγελματισμό του mentoring με τη συμπερίληψη ενός ευρέως αναγνωρισμένου από
επαγγελματικούς Συλλόγους ειδικού Πλαισίου Ικανοτήτων που προτείνει την ανάπτυξη και
διατήρηση ικανοτήτων καθοδήγησης μέσω εκπαιδευτικών μαθημάτων. Δεδομένου ότι το έργο μας
#Mentor4WBL@EU εναρμονίζεται πλήρως με το σκεπτικό του Επαγγελματικού Χάρτη που προβλέπει
τον εξεπαγγελματισμό ενός συγκεκριμένου πεδίου καθοδήγησης, συγκεκριμένα την υπηρεσία
ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL για μαθητευόμενους και ασκούμενους πολύ μικρών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η κοινοπραξία μας θεώρησε σημαντικό εδώ να ευθυγραμμίσει το
πρόγραμμα μαθημάτων του ενδοεταιρικού μέντορα WBL που θα αναπτυχθεί με τα σχετικά επίπεδα
του Πλαισίου Ικανοτήτων του EMCC.

2.2.2. Το Πλαίσιο Ικανοτήτων του Επαγγελματικού Χάρτη
Το Πλαίσιο Ικανοτήτων του EMCC παρέχει μια περιγραφή του προφίλ του μέντορα σε
τέσσερα διακριτά επίπεδα ανάπτυξης, διευκολύνοντας τους μέντορες να κατανοήσουν το επίπεδο
τους και τους σχεδιαστές μαθημάτων να αξιολογήσουν το επίπεδο του προγράμματος μέσα από ένα
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σύνολο χαρακτηριστικών περιγραφής των επιπέδων Ευρωπαϊκής Ατομικής Διαπίστευσης (ΕΠΕ),
προκειμένου να κατηγοριοποιήσουν το επίπεδο στο οποίο λειτουργεί ένας μέντορας, καθώς και ένα
σύνολο χαρακτηριστικών περιγραφής των επιπέδων Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EQA) με
σκοπό να κατηγοριοποιήσουν το επίπεδο της κατάρτισης ενός μέντορα (EMCC, 2019b), όπως
περιγράφεται στο Σχήμα 4.
Οι οκτώ τομείς ικανοτήτων που προσδιορίζονται από το EMCC για καλές πρακτικές στο
Mentoring και Coaching υποστηρίζονται από δείκτες ικανότητας (capability indicators, CI) με μια
ανοδική τάση προς ένα υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά το εύρος και το βάθος της γνώσης, τη
σύνθεση των ιδεών, την ικανότητα να εγείρουν κριτική σκέψη, το βαθμό αποτελεσματικότητας όταν
εργάζονται με όλο και πιο περίπλοκα ζητήματα και τη δημιουργία μιας συνεκτικής προσωπικής
προσέγγισης στην καθοδήγηση και εποπτεία (EMCC, 2019b).
Οι CI ως κριτήρια επίδοσης παρείχαν ένα ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης για την
εναρμόνιση των κριτηρίων επίδοσης του πίνακα ικανοτήτων ενδοεταιρικών μεντόρων WBL με τους
CI όπως παρουσιάζονται στο Πλαίσιο Ικανοτήτων του Επαγγελματικού Χάρτη, προκειμένου να
προσδιοριστεί το επίπεδο του Πίνακα Ικανοτήτων που αναπτύξαμε στο IO1.
Με αφετηρία τους CI στο Πλαίσιο Ικανοτήτων του Επαγγελματικού Χάρτη (2009), ένα
παράδειγμα του οποίου φαίνεται στο Σχήμα 5, η κοινοπραξία υιοθέτησε τη μεθοδολογία συγκριτικής
ανάλυσης για να εναρμονίσει την αξιολόγηση των κριτηρίων επίδοσης του πίνακα ικανοτήτων
ενδοεταιρικών μεντόρων WBL κατά τη διάρκεια του IO4 με τους CI σε έναν πίνακα, όπου τα κριτήρια
επίδοσης του πίνακα ικανοτήτων θα εμφανίζονται στην πρώτη στήλη, τα παραγόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα όπως αναπτύχθηκαν στο IO1 στη δεύτερη στήλη, τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε
τομέα ικανοτήτων σύμφωνα με το επίπεδο EQF 5 όπως αναπτύχθηκαν στο IO4 στην τρίτη στήλη, οι
εναρμονισμένοι CI για το Πλαίσιο Ικανοτήτων του Επαγγελματικού Χάρτη όπως απαριθμούνται στον
Επαγγελματικό Χάρτη (EMCC & ICF, 2011) στην τέταρτη στήλη, και τέλος, στις δύο τελευταίες στήλες
θα εμφανίζεται το ενδεικτικό περιεχόμενο και αποδεικτικά στοιχεία που συνδέονται με την
απαιτούμενη θεωρία και πρακτική για την επιτυχή επίτευξη της δηλωμένης ικανότητας.
Ο πίνακας αυτός, ο οποίος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α, εξετάστηκε από την
κοινοπραξία μέσω διαπραγματεύσεων, με βάση την πολυεπιστημονική και πολυθεσμική της
σύνθεση, και ολοκληρώθηκε με τα συμπεράσματα της εναρμόνισης του προγράμματος κατάρτισης
του ενδοεταιρικού μέντορα με τα δύο πρώτα επίπεδα του Πλαισίου Ικανοτήτων του EMCC, δηλαδή,
τα επίπεδα Foundation και Practitioner, καθώς όλοι οι εναρμονισμένοι CI στον πίνακα μας
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κυμαίνονταν από 1 έως 72, δηλαδή, αριθμοί των CI που αναφέρονται μόνο στα επίπεδα Foundation
και Practitioner (EMCC & ICF, 2011) όπως φαίνεται στο Σχήμα 6. Η κοινοπραξία αποφάσισε να
ζητήσει ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εναρμόνιση του Πίνακα Ικανοτήτων
με τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των χαρακτηριστικών περιγραφής των επιπέδων του
Πλαισίου Ικανοτήτων του EMCC στη διάρκεια του επόμενου θεματικού εργαστηρίου μας, του 2ου
Multiplier Event, που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη.
Με βάση το επίπεδο EQF 5 (βλ. IO1, Κεφ. 3) και τα επίπεδα Foundation and Practitioner του
Πλαισίου Ικανοτήτων EMCC (2009) ως έγγραφα αναφοράς, η κοινοπραξία προχώρησε στη
διαδικασία εφαρμογής που συμμορφώνεται με το ECVET για να καθορίσει τα προσόντα του
ενδοεταιρικού μέντορα WBL στα συγκεκριμένα επίπεδα. Παράλληλε περιέγραψε τα επαγγελματικά
πρότυπα για κάθε τομέα της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης WBL εντός της εταιρείας
σε συνάρτηση με τις ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν σε καθένα από αυτά,
χρησιμοποιώντας ως βάση τα κύρια καθήκοντα του επαγγελματικού τομέα και το λεπτομερές
σύνολο ανάπτυξης ικανοτήτων για κάθε τομέα ικανοτήτων όπως αναπτύχθηκε στο IO1 καθώς και τα
καινοτόμα μαθησιακά αποτελέσματα για σημαντική μαθησιακή εμπειρία σύμφωνα με την ταξινομία
του Dee Fink (2003). Η υπόλοιπη σύμφωνη με το ECVET διαδικασία υλοποίησης που περιλαμβάνει τα
κριτήρια αξιολόγησης, την κατανομή μονάδων ECVET και τις ώρες για κάθε ενότητα μαθησιακών
αποτελεσμάτων θα αναπτυχθεί στο IO4.
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Σχήμα 4 Τα χαρακτηριστικά περιγραφής των επιπέδων EIA και EQA για τα τέσσερα επίπεδα του Πίνακα Ικανοτήτων του EMCC (EMCC &
ICF, 2011)
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Σχήμα 5 Δείκτες Ικανότητας (CI) για καθεμία από τις Οχτώ Κατηγορίες Ικανοτήτων στα Τέσσερα Επίπεδα Coaching/Mentoring (EMCC & ICF, 2011)
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Σχήμα 6 Τα EQA επίπεδα Foundation και Practitioner του Πλαισίου Ικανοτήτων του EMCC (EMCC &
ICF, 2011)
2.2.3. Τα σύμφωνα με το ECVET επαγγελματικά προσόντα του ενδοεταιρικού μέντορα WBL
Το πεδίο εφαρμογής του παραδοτέου IO2 για τα σύμφωνα με το ECVET προσόντα του
ενδοεταιρικού μέντορα WBL σε σχέση με την 1η Εργασία του IO2 περιορίζεται στην ανάπτυξη των
επαγγελματικών

προτύπων

σε

συνάρτηση

με

τις

αντίστοιχες

ενότητες

μαθησιακών

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τον πίνακα ικανοτήτων και τα μαθησιακά αποτελέσματα
που αναπτύχθηκαν στο IO1 (βλ. IO1, Κεφ. 3-4) σε επίπεδο EQF 5 (βλ. IO1, Κεφ. 3) και στα επίπεδα
Foundation και Practitioner του EMCC, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Οι εξειδικευμένοι εταίροι
μας στη διαδικασία υλοποίησης σύμφωνα με ECVET θα αναλάβουν επικεφαλής και θα
ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατά την ανάπτυξη του IO4.
Για την ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων του ενδοεταιρικού μέντορα WBL στο
επίπεδο EQF 5 (βλ. IO1, Κεφ. 3) και ενός συνεκτικού εκπαιδευτικού προγράμματος ECVET, η
κοινοπραξία επικεντρώθηκε κυρίως στο να μεταφράσει τον πίνακα ικανοτήτων, ο οποίος
περιγράφει τα βασικά καθήκοντα εργασίας του επαγγελματικού πεδίου ανά τομείς ικανοτήτων με
λεπτομερή σύνολα ικανοτήτων, σε επαγγελματικά πρότυπα που θα ορίζονται από συγκεκριμένα
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μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν ήδη αναπτυχθεί στο IO1 (βλ. IO1,
Κεφ. 4) και θα είναι ομαδοποιημένα σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων που θα καλύπτουν
τα στάδια της συγκεκριμένης υπηρεσίας που πρέπει να επιτευχθεί έτσι ώστε να μπορούν να
εισαχθούν στην τεκμηρίωση κινητικότητας, για παράδειγμα σε μια Συμφωνία Μάθησης ή ένα
Μνημόνιο Συνεργασίας. Υπό αυτήν την άποψη, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον ορισμό
των επαγγελματικών προτύπων ήταν το σκεπτικό του κύκλου PDCA που αποτέλεσε το θεμέλιο της
κατασκευής του Πίνακα Ικανοτήτων.
Σε αυτό το πνεύμα, τα πεδία της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης WBL εντός
της εταιρείας περιλαμβάνουν 5 στάδια:
➢ Έναρξη της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης εντός της εταιρείας
➢ Κύριο μέρος της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης εντός της εταιρείας
➢ Ανατροφοδότηση ως προς την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παροχής
υπηρεσιών καθοδήγησης εντός της εταιρείας
➢ Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας
παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης εντός της εταιρείας
➢ Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας
παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης εντός της εταιρείας
Τα παραπάνω 5 στάδια οδηγούν σε 5 αντίστοιχα επαγγελματικά πρότυπα, και συγκεκριμένα:
➢ Σχεδιασμός της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης εντός της εταιρείας
➢ Παροχή αποτελεσματικής διαδικασίας παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης εντός της
εταιρείας
➢ Έλεγχος

της

αποτελεσματικότητας

της

διαδικασίας

παροχής

υπηρεσιών

διαδικασίας

παροχής

υπηρεσιών

καθοδήγησης εντός της εταιρείας
➢ Βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας

της

καθοδήγησης εντός της εταιρείας
➢ Ανάπτυξη επίγνωσης των προσωπικών δεξιοτήτων για μια αποτελεσματική
διαδικασία παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης εντός της εταιρείας
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Με τη σειρά του, κάθε Επαγγελματικό Πρότυπο οδηγεί σε συγκεκριμένες ενότητες μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, για το επαγγελματικό πρότυπο 1:
➢ Ανάλυση του πλαισίου
➢ Σχεδιασμός μαθησιακών στόχων στο χώρο εργασίας και δράσεων για την επίτευξή
τους
για το επαγγελματικό πρότυπο 2:
➢ Κοινωνικοποίηση του καθοδηγούμενου
➢ Εξεπαγγελματισμός του καθοδηγούμενου
➢ Υλοποίηση αποτελεσματικών πρακτικών καθοδήγησης
➢ Ανάπτυξη παραγωγικής σχέσης καθοδήγησης
➢ Διαχείριση προκλήσεων
για το επαγγελματικό πρότυπο 3:
➢ Αξιολόγηση του αποτελέσματος καθοδήγησης
➢ Αυτοαξιολόγηση της διαδικασίας καθοδήγησης που εφαρμόστηκε
για το επαγγελματικό πρότυπο 4:
➢ Διόρθωση του σχεδίου και του αποτελέσματος καθοδήγησης
➢ Βελτίωση των πρακτικών καθοδήγησης που εφαρμόστηκε
για το επαγγελματικό πρότυπο 5:
➢ Επίγνωση και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια
αποτελεσματική διαδικασία καθοδήγησης
Ο Πίνακας 1 παρακάτω συνοψίζει τα πεδία της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης
WBL εντός της εταιρείας όπως αναπτύχθηκαν, σε αντιστοιχία με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις
ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον Πίνακα Ικανοτήτων που αναπτύχθηκε στο
IO1, μέσα από βασικά καθήκοντα του εκάστοτε πεδίου, τα οποία προέκυψαν από το
επαγγελματικό προφίλ που αναπτύχθηκε στο IO1 και οδήγησαν στα προσόντα του ενδοεταιρικού
μέντορα WBL.
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Ανάπτυξη
Ανατροφοδότηση
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για την
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αποτελεσματι-
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αποτελεσματι- δεξιοτήτων

κότητας της

κότητας της

για μια

διαδικασίας

διαδικασίας

αποτελεσμα-

καθοδήγησης

καθοδήγησης

τική
διαδικασία
καθοδήγησης

Ανάλυση
πλαισίου

Ενότητα
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του
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που
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αποτελεσμα-

για την

Υλοποίηση
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τους

τικών πρακτικών
καθοδήγησης

Αυτοαξιολόγηση
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πρακτικών

καθοδήγησης
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τική
διαδικασία
καθοδήγησης

Ανάπτυξη
παραγωγικής
σχέσης
καθοδήγησης
Διαχείριση
προκλήσεων

Πίνακας 2 Η σύμφωνη με ECVET περιγραφή του πεδίου δραστηριότητας, των επαγγελματικών
προτύπων και των ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων του επαγγελματικού προφίλ του
ενδοεταιρικού μέντορα WBL

Δεδομένου ότι η ταξινόμηση και κατάταξη που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη των
μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του IO1 βασίστηκε στην καινοτόμο διαδικασία
σημαντικής μαθησιακής εμπειρίας ανάστροφου σχεδιασμού του Dee Fink (2003), η κοινοπραξία
συγχώνευσε αυτήν την καινοτόμο ταξινομία με τη συμβατή με το ECVET διαδικασία υλοποίησης
που περιγράφει τα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο κάθε
ενότητας μαθησιακών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας την ταξινομία του Dee Fink που καλύπτει
τους τομείς Βασικών Γνώσεων, Εφαρμογής, Ενσωμάτωσης, Ανθρώπινης Διάστασης, Φροντίδας και
Εκμάθησης του Τρόπου Μάθησης, αντί για τις συνήθεις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,
υποστηρίζοντας την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του συστήματος ECVET με αναδυόμενες
και καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις και εργαλεία.
Ο Πίνακας 2 παρακάτω παρουσιάζει λεπτομερώς τον τρόπο ανάπτυξης των προσόντων του
ενδοεταιρικού μέντορα WBL, ακολουθώντας μια διαδικασία συμβατή με το ECVET που
ξεδιπλώνεται μέσα από πεδία δραστηριότητας, επαγγελματικά πρότυπα και ενότητες μαθησιακών
αποτελεσμάτων με αναφορά στο επίπεδο EQF 5 και στα επίπεδα Foundation και Practitioner του
EMCC σε μια συγχώνευση με την καινοτόμο αλληλοσυνδεόμενη ταξινομία σημαντικής εμπειρίας
μάθησης του Dee Fink (2003). Ο πίνακας αυτός παραδόθηκε στους υπεύθυνους του IO4, τους
ειδικούς μας εταίρους στο σύστημα ECVET, για τη
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συνέχιση της διαδικασίας υλοποίησης συμβατής με ECVET, περιλαμβάνοντας στα επόμενα βήματα
την κατανομή των ωρών μάθησης και των αντίστοιχων μονάδων ECVET καθώς και τη σχετική
τεκμηρίωση για τη διαδικασία αξιολόγησης και διαπίστευσης με μια μέθοδο πανευρωπαϊκής
εναρμονισμένης, με σκοπό την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας.
Οι φάσεις που θα αναπτυχθούν στο IO4 θεωρούνται απαραίτητες για την αναθεώρηση του IO2,
αποβλέποντας στην προσθήκη βασικών στοιχείων που θα περιληφθούν στο αναλυτικό
πρόγραμμα, όπως οι τελικές μονάδες ECVET και οι κατά μέσο όρο ώρες μάθησης, στοιχεία που
παραμένουν κενά μέχρι την οριστικοποίηση του IO4. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται η
διασύνδεση των IO και οι συνεχείς συνέργειες των συστατικών στοιχείων του προγράμματος που
οδηγούν στη αντίληψη του αναλυτικού προγράμματος ως αποτελούμενο από στοιχεία ρευστά και
όχι στεγανά και ασύνδετα. Αυτή η ρευστότητα διαπερνά όλα τα IO του έργου, καθιστώντας την
ανταλλαγή ειδίκευσης και τη συνεργασία μεταξύ των πολυεπιστημονικών και πολυθεσμικών
εταίρων της κοινοπραξίας ως το απαραίτητο modus operandi για την ανάπτυξη των IO.
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Επάγγελμα: Μέντορας
Επαγγελματικός τίτλος: Ενδοεταιρικός μέντορας WBL
Έγγραφα
αναφοράς:
Πίνακας
Ικανοτήτων,
Επαγγελματικός
Χάρτης για
Coaching και
Mentoring,
Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο
Προσόντων
Επαγγελματικό
πρότυπο:
Σχεδιασμός της
διαδικασίας
καθοδήγησης
Πεδίο
δραστηριότητας
: Έναρξη της
υπηρεσίας
καθοδήγησης
Ενότητα
μαθησιακού
αποτελέσματος:
Ανάλυση του

Μαθησιακά αποτελέσματα

Κριτήρια
αξιολόγηση
ς1

Βασικές
γνώσεις

• Θυμάται τους
ειδικούς
παράγοντες
που
χαρακτηρίζου

Εφαρμογή

Ενσωμάτωση

Ανθρώπινη
διάσταση

• Συνδυάζει
• Συνεργάζεται με
αποτελεσματικ
τους
ά τις ανάγκες
ενδιαφερόμενου
της σχολής ΕΕΚ
ς φορείς στη
με τις ανάγκες
διαδικασία

1

Φροντίδα

Ώρες /
Μονάδε
ς ECVET2

Εκμάθηση του
τρόπου
μάθησης

• Συναισθάνεται
την
προσωπικότητα
και την
προσωπική ζωή

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στο IO4 και θα παραδοθούν ως προσθήκη σε αυτόν τον πίνακα μετά την ολοκλήρωση ανάπτυξης του IO4.
Οι κατανεμημένες ώρες και μονάδες ECVET για κάθε ενότητα μαθησιακού αποτελέσματος αναφέρονται στο IO4 και θα παραδοθούν ως προσθήκη σε αυτόν τον
πίνακα μετά την ολοκλήρωση ανάπτυξης του IO4.
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πλαισίου

Ενότητα
μαθησιακού
αποτελέσματος:
Σχεδιασμός
στόχων WBL και
δράσεων για
την επίτευξή
τους

ν τους
ενήλικες
μαθητές
• Αντιλαμβάνετ
αι τη σημασία
και τη
συμβολή της
μαθητείας και
πρακτικής
άσκησης στις
εταιρείες

και τις
προσδοκίες
του
καθοδηγούμεν
ου και της
εταιρείας

καθοδήγησης

•

• Δημιουργεί και
• Συνδέει τους
διαχειρίζεται
στόχους WBL
εφικτά σχέδια
με τα σχέδια
δράσης και
δράσης και τις
πόρους για την
μεθόδους
επίτευξη των
αξιολόγησης
στόχων WBL /
της προόδου
αναλύει τις
επίτευξης των
ανάγκες του
μαθητευόμενου
στόχων
• Δημιουργεί
σενάρια μάθησης
και τα συνδέει με
την κατάλληλη
μεθοδολογία
μάθησης
• Εκτιμά τους
απαραίτητους
πόρους για την
εκτέλεση της
διαδικασίας
καθοδήγησης
• Λαμβάνει
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των
καθοδηγούμενω
ν
• Αξιολογεί τις
επιπτώσεις
συγκειμενικών
διαφορών
(διαφορετικό
κοινωνικοοικονο
-μικό και
πολιτιστικό
υπόβαθρο)
• Εκτιμά το κοινό
καλό πάνω από
το ιδιωτικό
κέρδος
• Δεσμεύεται σε
σχέσεις
φροντίδας και
εμπιστοσύνης με
τους
καθοδηγούμενο
υς
• Συναισθάνεται
την
προσωπικότητα
και την
προσωπική ζωή
των
καθοδηγούμενω
ν
• Αξιολογεί τις
επιπτώσεις

αποφάσεις με τον
καθοδηγούμενο
όσον αφορά τους
επιχειρησιακούς
κανόνες κατά τη
διάρκεια της
καθοδήγησης στο
χώρο εργασίας
• Συντονίζεται με
το δάσκαλο
(tutor) της σχολής
ΕΕΚ για την
ανάπτυξη του
βέλτιστου
σχεδίου
μεταφοράς
δεξιοτήτων για
τον
καθοδηγούμενο
Επαγγελματικό
πρότυπο:
Παροχή
αποτελεσματική
ς διαδικασίας
καθοδήγησης
Πεδίο
δραστηριότητας
: Υπηρεσία
καθοδήγησης
Ενότητα
μαθησιακού
αποτελέσματος:
Κοινωνικοποίηση του
καθοδηγούμενου

Βασικές
γνώσεις

Εφαρμογή

Ενσωμάτωση

Ανθρώπινη
διάσταση

• Κατανοεί τι
εστί
καθοδήγηση
(mentorship)
/
αναγνωρίζει
διαφορές
από
παρόμοιους

• Συντονίζεται με
τον δάσκαλο
της σχολής ΕΕΚ
για την
ανάπτυξη του
βέλτιστου
σχεδίου
μεταφοράς
δεξιοτήτων

• Συσχετίζει
τις πολιτικές
και
διαδικασίες
της
εταιρείας με
τη συνολική
διαδικασία
καθοδήγηση

• Είναι
υπεύθυνος για
την
κοινωνικοποίη
-ση του
καθοδηγούμενου στην
εταιρεία
• Βοηθά τον
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Φροντίδα

Εκμάθηση του
τρόπου
μάθησης

Κριτήρια
αξιολόγηση
ς

Ώρες /
Μονάδε
ς ECVET

όρους (π.χ.
διδασκαλία,
εποπτεία)
• Διακρίνει
τρόπους
κοινωνικοπο
ί-ησης του
καθοδηγούμενου

στον
καθοδηγούμεν
ο
• Δημιουργεί ένα
φυλλάδιο/ μια
παρουσίαση/
ένα πακέτο
καλωσορίσματ
ος με μια
σύνοψη του
περιεχομένου
του τι εστί
μάθηση στο
χώρο εργασίας
• Αξιολογεί την
αφοσίωση του
καθοδηγούμεν
ου στους
στόχους, τα
σχέδια δράσης
και τις
μεθόδους
αξιολόγησης
της προόδου
των στόχων
• Εντοπίζει τα
βασικά
στοιχεία του
χώρου
εργασίας και
της
οργανωτικής
κουλτούρας της
εταιρείας

ς
• Ενώνει τους
φορείς που
εμπλέκονται
στη
διαδικασία
καθοδήγηση
ς

καθοδηγούμεν
ο να
εξοικειωθεί με
το εργασιακό
περιβάλλον
και περιγράφει
θέματα
ασφάλειας
εργασίας και
άλλες
υποχρεώσεις
• Επικοινωνεί
την κοινή βάση
που μπορούν
να μοιράζονται
μέντορας και
καθοδηγούμενος καθ’ όλη
τη διάρκεια
του
προγράμματος
• Εφαρμόζει μια
διαδικασία
«μαθαίνω
βλέποντας».
Έτσι,
προβάλλει τα
ηθικά
ζητήματα και
αποτελεί
πρότυπο για
τον
καθοδηγούμεν
ο
• Παρακινεί τον
καθοδηγούμεν
ο να εκτιμήσει
την αξία
απόκτησης
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Ενότητα
μαθησιακού
αποτελέσματος:
Εξεπαγγελματισμός του
καθοδηγούμενο
υ

• Αναγνωρίζει
τα οφέλη
της
δημιουργική
ς σκέψης και
της επίλυσης
προβλημάτω
ν στο
πρόγραμμα
WBL
• Αναγνωρίζει
τις ανάγκες
του
καθοδηγούμ
ε-νου

• Επιδεικνύει
επαγγελματικο
ύς κανόνες και
εργασιακό
ήθος

Ενότητα
μαθησιακού
αποτελέσματος:
Εφαρμογή

• Δίνει
παραδείγμα
τα
αποτελεσμα

• Συντονίζει το
σχέδιο WBL αν
διαφορετικοί
μέντορες

• Οργανώνει
τα
καθημερινά
καθήκοντα
του
καθοδηγούμ
ε-νου
• Συνδέει και
συνδυάζει
τις
επαγγελματι
κές του
γνώσεις, την
εμπειρία,
την
τεχνογνωσία
και τις
ικανότητές
του με το
προσωπικό
προφίλ του
καθοδηγούμ
ε-νου και τη
διαδικασία
καθοδήγηση
ς συνολικά
• Εναρμονίζει
τα
καθήκοντα
WBL με τις
ανάγκες του
τομέα
• Ενσωματώνε
ι τις
εργασίες της
σχολής στα

γνώσης με
επίσημη
κατάρτιση
• Εμπνέει τον
καθοδηγούμεν
ο να εξελιχθεί
σε δια βίου
μαθητευόμενο
ς
• Εξετάζει κατά
πόσο το
επιθυμητό
απτό και άυλο
υλικό WBL που
παραδίδεται
μπορεί να
εφαρμοστεί σε
άλλους
χώρους
εργασίας
• Επικοινωνεί
δημιουργικά
για να «χτίσει»
εμπιστοσύνη

• Λειτουργεί ως
πρότυπο
επαγγελματικο
ύ βίου
• Στηρίζει τα
άτομα να
μαθαίνουν
συνεχώς

• Διατυπώνει
ερωτήσεις
που
ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του
καθοδηγούμενου
• Αναπτύσσει
ένα σχέδιο
μάθησης
που
καλλιεργεί
κριτική
σκέψη,
επίλυση
προβλημάτ
ων και
εργασιακή
κουλτούρα
• Μεταφέρει
γνώσεις και
δεσμεύεται
να
παρακολουθεί την
επίδοσή του
• Εμπνέει ως
πρότυπο

• Εντοπίζει
διαδικτυακέ
ς πηγές
καθοδήγηση

Erasmus + KA2 Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών
2018-1-EL01-KA202-047778

[40]

αποτελεσματικώ
ν πρακτικών
καθοδήγησης

τι-κών
πρακτικών
καθοδήγηση
ς

Ενότητα
μαθησιακού
αποτελέσματος:
Ανάπτυξη
παραγωγικής
σχέσης
καθοδήγησης

• Περιγράφει
τις αρχές
παραγωγική
ς σχέσης
καθοδήγηση
ς/
αναγνωρίζει
τη σημασία
και τις
προκλήσεις
δημιουργίας
μιας σχέσης
μέντορακαθοδηγούμ
ε-νου
•

εκπαιδεύουν
τον
καθοδηγούμεν
ο
• Καταγράφει
στο προσωπικό
ημερολόγιο
μάθησης/
σύστημα
καταγραφής
του
καθοδηγούμεν
ου σύμφωνα
με το πλαίσιο
(π.χ. σύμβαση,
ημερολόγιο
μάθησης)
• Χρησιμοποιεί
ψηφιακά
εργαλεία, μέσα
και τεχνολογίες
για τις ανάγκες
του mentorship

σενάρια/
σχέδια
μάθησης
WBL

ς και
προσωπικής
μάθησης

• Καλλιεργεί τις
ικανότητες του
καθοδηγούμενου
• Συνεργάζεται
με τον
καθοδηγούμεν
ο για την
επίτευξη
αμοιβαίου
οφέλους
• Ενθαρρύνει
δίνοντας
έμφαση στις
θετικές
αλλαγές
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• Λειτουργεί ως
πρότυπο
επαγγελματικο
ύ βίου
• Στηρίζει τα
άτομα να
μαθαίνουν
συνεχώς
• Δεσμεύεται σε
σχέσεις
φροντίδας και
εμπιστοσύνης
με τους
καθοδηγούμενους
• Συναισθάνεται

•

• Επικοινωνεί
δημιουργικά
για να «χτίσει»
εμπιστοσύνη
• Στηρίζει τον
καθοδηγούμεν
ο
αναγνωρίζοντα
ς τις ανάγκες
του

Ενότητα
μαθησιακού
αποτελέσματος:
Διαχείριση
προκλήσεων

• Ορίζει την
απαραίτητη
διαδικασία
για τη
διατήρηση
ευαίσθητων
προσωπικών
δεδομένων

• Επιδεικνύει
ευελιξία στην
προσαρμογή
της
μαθησιακής
πορείας
σύμφωνα με
τις ανάγκες του
καθοδηγούμενου, τους
χρονικούς
περιορισμούς,
τους πόρους ή
άλλα ζητήματα
• Επιλύει
περίπλοκα
προβλήματα
που πιθανόν

• Επιλύει
διαφορές
αποτελεσματικ
ά
• Αναγνωρίζει
ηθικά
ζητήματα
• Αναγνωρίζει
ευαίσθητα
προσωπικά
δεδομένα
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την
προσωπικότητ
α και την
προσωπική
ζωή των
καθοδηγούμενων
• Αξιολογεί τις
επιπτώσεις
συγκειμενικών
διαφορών
(διαφορετικό
κοινωνικοοικονομικό και
πολιτιστικό
υπόβαθρο)
• Εκτιμά το
κοινό καλό
πάνω από το
ιδιωτικό
κέρδος

προκύπτουν
κατά τη
διάρκεια της
μαθητείας/
πρακτικής
άσκησης
Επαγγελματικό
πρότυπο:
Έλεγχος
αποτελεσματικότητας της
διαδικασίας
καθοδήγησης
Πεδίο
δραστηριότητας
:
Ανατροφοδότησ
η για την
αποτελεσματικό
-τητα της
υπηρεσίας
Ενότητα
μαθησιακού
αποτελέσματος:
Αξιολόγηση του
αποτελέσματος
καθοδήγησης

Βασικές
γνώσεις

• Ορίζει
δομημένες
και
τεκμηριωμέν
ες μεθόδους
αξιολόγησης
διαφορετικώ
ν
διαστάσεων
της
διαδικασίας
καθοδήγηση
ς
• Εξηγεί τα
οφέλη της
αυτοαξιο-

Εφαρμογή

Ενσωμάτωση

• Αξιολογεί τον
αντίκτυπο του
καθοδηγούμενου στην
εταιρεία και
την ομάδα

Ανθρώπινη
διάσταση

• Συνεργάζεται
με τους φορείς
που
εμπλέκονται
στη διαδικασία
καθοδήγησης
• Συζητά με τον
καθοδηγούμεν
ο τα
αποτελέσματα
αξιολόγησης
με παραγωγικό
τρόπο
• Επικοινωνεί
δημιουργικά
για να «χτίσει»
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Φροντίδα

Εκμάθηση του
τρόπου
μάθησης

Κριτήρια
αξιολόγηση
ς

Ώρες /
Μονάδε
ς ECVET

λόγησης

εμπιστοσύνη
• Προβαίνει σε
αυτοαξιολόγησ
η των
πρακτικών
καθοδήγησης
που εφαρμόζει
• Ανταποκρίνεται
και εμπνέει με
τις απαραίτητες
κοινωνικές και
συμπεριφορικές
ικανότητες
(πρότυπο,
επικοινωνία,
ομαδική
εργασία,
διαθεσιμότητα)
• Εντοπίζει τα
δυνατά του
σημεία και
σημεία που
χρήζουν
βελτίωσης ως
μέντορα WBL
• Συζητά με τον
καθοδηγούμενο
την αξιολόγηση
των πρακτικών
και των
ικανοτήτων του
ως μέντορα
WBL

Ενότητα
μάθησης:
Αυτοαξιολόγηση
της πρακτικής
καθοδήγησης

Επαγγελματικό
πρότυπο:
Βελτίωση
αποτελεσματικό
-τητας της

Βασικές
γνώσεις

Εφαρμογή

Ενσωμάτωση

Ανθρώπινη
διάσταση
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• Αναστοχάζετ
αι και
αυτοαξιολογε
ί τις
επιδόσεις του

Φροντίδα

Εκμάθηση του
τρόπου
μάθησης

Κριτήρια
αξιολόγησης

Ώρες /
Μονάδε
ς ECVET

διαδικασίας
καθοδήγησης
Πεδίο
δραστηριότητας
: Ανάπτυξη
αποτελεσματικό
-τητας
υπηρεσιών
Ενότητα
μάθησης:
Διόρθωση του
σχεδίου και του
αποτελέσματος
καθοδήγησης

• Προτείνει
ένα
παράδειγμα
προγράμματ
ος
αξιολόγησης
και αλλαγές
σε αυτό

• Αξιολογεί και
ερμηνεύει την
επίδοση του
καθοδηγούμεν
ου
• Κρίνει και
υπαγορεύει τις
απαραίτητες
αλλαγές στους
στόχους
• Προτείνει την
καλύτερη
πορεία δράσης
με βάση την
αξιολόγηση
• Υπαγορεύει μια
λίστα αλλαγών
για να
βελτιώσει τη
διαδικασία
προς εξέταση
από τη σχολή
• Κρίνει και
υπαγορεύει τις
απαραίτητες
αλλαγές στους
στόχους

• Συνεργάζεται
με τους φορείς
που
εμπλέκονται
στη διαδικασία
καθοδήγησης
• Επικοινωνεί
εποικοδομητικ
ά σε
διαφορετικά
περιβάλλοντα,
συνεργάζεται
σε ομάδες και
διαπραγματεύεται
• Συζητά με τον
ακαδημαϊκό
μέντορα τις
προτεινόμενες
αλλαγές για
την
αντιμετώπιση
περιοχών
προβληματισμ
ού ή περιοχών
βελτίωσης
• Επικοινωνεί
δημιουργικά
για να «χτίσει»
εμπιστοσύνη
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• Συζητά με τον
καθοδηγούμε
νο την
αξιολόγηση
των
πρακτικών και
των
ικανοτήτων
του ως
μέντορα WBL
• Εμπνέει τον
καθοδηγούμε
νο να
εξελιχθεί σε
διά βίου
μαθητευόμενο

Ενότητα
μάθησης:
Βελτίωση των
πρακτικών
μέντορα

Επαγγελματικό
πρότυπο:
Ανάπτυξη
επίγνωσης
προσωπικών
δεξιοτήτων για
μια
αποτελεσματική
διαδικασία
καθοδήγησης
Πεδίο
δραστηριότητας
: Ανάπτυξη

Βασικές
γνώσεις

Εφαρμογή

Ενσωμάτωση

Ανθρώπινη
διάσταση
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Φροντίδα

• Αναπτύσσει
και
εφαρμόζει
ένα
προσωπικό
σχέδιο
ενημέρωσης
σχετικά με
το
mentorship
• Ερευνά και
εντοπίζει
πηγές
σημαντικής
πληροφόρησης για την
εφαρμογή
νέων αρχών
και
εργαλείων
καθοδήγηση
ς σε
επόμενο
καθοδηγούμενο

Εκμάθηση του
τρόπου
μάθησης

Κριτήρια
αξιολόγηση
ς

Ώρες /
Μονάδε
ς ECVET

προσωπικών
δεξιοτήτων για
την
αποτελεσματικό
-τητα των
υπηρεσιών
Ενότητα
μάθησης:
Επίγνωση και
ανάπτυξη των
προσωπικών
δεξιοτήτων που
απαιτούνται για
μια
αποτελεσματική
διαδικασία
καθοδήγησης

• Κατανοεί τι
σημαίνει
ενσυναίσθη
ση
• Αναγνωρίζει
τη σημασία
διαπροσωπι
κών
δεξιοτήτων
• Περιγράφει
πώς η καλή
επικοινωνία
με άλλους
μπορεί να
επηρεάσει
τις
εργασιακές
σχέσεις
• Αναλύει και
κατανοεί σε
βάθος τις
τεχνικές
αποτελεσμα
τι-κής
ακρόασης

• Χρησιμοποιεί
συμβουλευτικέ
ς δεξιότητες
που
περιλαμβάνουν
τεχνικές
αξιολόγησης
για τη
διευκόλυνση
της συζήτησης
και της
αμοιβαίας
λήψης
αποφάσεων
μεταξύ
μέντορα και
καθοδηγούμεν
ου ώστε να
δημιουργηθούν
θετικές
αλλαγές στη
διάρκεια της
καθοδήγησης
• Χρησιμοποιεί
τις νέες του
δεξιότητες
αποτελεσματικ
ής ακρόασης
στο εργασιακό
περιβάλλον

• Εντάσσει
στοιχεία
ενσυναίσθη
σης για να
αλλάξει
συμπεριφορ
ά και να
δημιουργήσ
ει καλύτερες
σχέσεις
• Συνδέεται
και
συνεργάζετα
ι με άλλους
για την
επίτευξη
ενός
συνόλου
καθηκόντων

• Προστατεύει
τον
καθοδηγούμεν
ο από ανήθικη
ή παράνομη
δραστηριότητα
• Αντιλαμβάνετα
ι τον αντίκτυπο
του ρόλου του
στον
καθοδηγούμεν
ο, στην
εταιρεία και
στην κοινωνία
• Επικοινωνεί
εποικοδομητικ
ά σε
διαφορετικά
περιβάλλοντα,
συνεργάζεται
σε ομάδες και
διαπραγματεύεται
• Ενθαρρύνει
τον
καθοδηγούμεν
ο
• Επικοινωνεί
δημιουργικά
για να «χτίσει»
εμπιστοσύνη
• Κατανοεί τους
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• Εκτιμά το
κοινό καλό
πάνω από το
ιδιωτικό
κέρδος

• Αναλαμβάνε
ι την ευθύνη
της
προσωπικής
του
μάθησης για
την εξέλιξη
της
καθοδήγηση
ς
• Δεσμεύεται
να παρέχει
στον εαυτό
του κίνητρα,
να έχει
αυξημένες
προσδοκίες
και πίστη
στις
ικανότητες
του και στην
επίτευξη
των στόχων
του
• Αυτορρυθμίζει τη
συμπεριφορ
ά του για να
έχει θετικό
αντίκτυπο
στο
περιβάλλον

άλλους όσον
αφορά τα
μαθησιακά
εμπόδια
• Συζητά τις
δεξιότητες
επικοινωνίας
και εστιάζει
στην τέχνη της
ακρόασης
• Προστατεύει
τον
καθοδηγούμεν
ο από ανήθικη
ή παράνομη
•

της ομάδας

Πίνακας 3 Η σύμφωνη με ECVET υλοποίηση για την εξαγωγή των προσόντων του ενδοεταιρικού μέντορα WBL
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Κεφάλαιο 3 Περιεχόμενο προγράμματος κατάρτισης
Το περιεχόμενο και η ακολουθία των μαθημάτων είναι το επόμενο βήμα στο σχεδιασμό
του αναλυτικού προγράμματος, αφού διατυπωθούν με σαφήνεια οι σκοποί και οι στόχοι καθώς
και η ομάδα στόχος του προγράμματος. Το στοιχείο αυτό ενοποιεί τις αποφάσεις για τις
μεθόδους και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του σκοπού του
προγράμματος και των μαθησιακών στόχων από τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο. Σε αυτό το
πνεύμα, η διαδικασία λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος
αποβλέπει στο καλύτερο δυνατό περιεχόμενο προκειμένου να διευκολυνθούν όσο το δυνατό
καλύτερα οι μαθητές, η δομή του προγράμματος και ο τρόπος διδασκαλίας. Έχοντας ήδη
αναπτύξει έννοιες για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα όπως προκύπτει από τον πίνακα
ικανοτήτων (βλ. Παράρτημα Α), η κοινοπραξία προχώρησε στη σκιαγράφηση του περιεχομένου
του προγράμματος σε ένα τμηματικά δομημένο σχήμα, ακολουθώντας την παράλληλη
διαδικασία σχεδιασμού ψηφιακού περιεχομένου και συμπληρώνοντας κάθε εκπαιδευτική
ενότητα με σχετικές θεματικές, εξισορροπώντας έτσι την ανεξαρτησία κάθε ενότητας, αλλά,
επίσης, με μια προοδευτική αύξηση της δυσκολίας βαθμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη
συνάφεια και την ακολουθία των διαφόρων θεματικών πεδίων (Woolcock, 2006, σ. 17;
Γιαννακοπούλου, 2006, σσ. 3-26; Patala, Vanceli, & Bruce, 2019). Τέλος, οι στρατηγικές
διδασκαλίας και η επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών μεγιστοποιούν τη σαφήνεια των
προσδοκιών για τους μαθητές και αποτελούν σημαντικό στοιχείο που πρέπει να συμπεριληφθεί
στο αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

3.1. Εκπαιδευτικές ενότητες, μαθήματα και θεματικές του προγράμματος
κατάρτισης του ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο χώρο εργασίας
Η μικρο-τμηματοποίηση (micro-modularity) πλαισιώνει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του
προγράμματος, προκειμένου να κατασκευαστούν αυτόνομα τμήματα μαθησιακού περιεχομένου
για τη παροχή μικρών «δόσεων» μάθησης, με σκοπό την εφαρμογή ενός κονστρουκτιβιστικού
θεωρητικού φακού στο ψηφιακό μας πρόγραμμα. Σε αυτό το πνεύμα, η μικρο-τμηματοποίηση
επιτρέπει τη διάσπαση του προγράμματος σε μικρότερα πακέτα, με επίκεντρο το εκάστοτε θέμα,
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επιτρέποντας την ευέλικτη χρήση τους είτε ανεξάρτητα είτε αλληλένδετα σύμφωνα με το ρυθμό
και τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών. Επιπλέον, η διαδικασία ανάπτυξης περιεχομένου
εκμάθησης μικρο-τμημάτων συνίσταται ιδιαίτερα στη συνεργατική και κοινή ανάπτυξη του
περιεχομένου μάθησης. Επομένως, δεδομένου ότι η ανάπτυξη του μαθησιακού περιεχομένου
του προγράμματος του ενδοεταιρικού μέντορα WBL, το οποίο θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια
του IO5, σχεδιάζεται να είναι συνεργατικό και να συν-δημιουργηθεί από όλους τους
εμπλεκόμενους εταίρους, η μικρο-τμηματική προσέγγιση θεωρήθηκε η βέλτιστη για να
εξυπηρετήσει τόσο τη θεωρία όσο και την πρακτική που διέπει το πρόγραμμά μας (Patala,
Vanceli, & Bruce, 2019).
Με βάση τα παραπάνω, το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες,
από τις οποίες η 1η ενότητα είναι η εισαγωγική και θέτει τις βάσεις για τις επόμενες,
προσπαθώντας παράλληλα να εγείρει το ενδιαφέρον, η 2η απεικονίζει τα βασικά στοιχεία της
ενδοεπιχειρησιακής διαδικασίας καθοδήγησης, ενώ η 3η και η 4η εμβαθύνουν περισσότερο και
προσφέρουν πιο σύνθετες πληροφορίες και δεξιότητες για τη βέλτιστη εφαρμογή και υλοποίηση
της διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα διευκολύνει τόσο τον μαθητή όσο και τους
σχεδιαστές του προγράμματος, καθώς ο πρώτος μπορεί να δομήσει αυτόνομα τη μάθησή του
ανάλογα με τις ανάγκες του, ενώ ο δεύτερος μπορεί να ενημερώνει το περιεχόμενο
αναθεωρώντας διακριτικά οποιαδήποτε ενότητα σε περίπτωση εμφάνισης αλλαγών. Οι δύο
πρώτες ενότητες του προγράμματος προσφέρουν τα βασικά στοιχεία των επιπέδων των
υπηρεσιών καθοδήγησης WBL εντός της εταιρείας με το επίπεδο Foundation του Πλαισίου
Ικανοτήτων του EMCC, ενώ οι δύο επόμενες βοηθούν τον μαθητή να επιτύχει το επίπεδο
Practitioner.

➢ Εκπαιδευτική ενότητα 1
Η Ενότητα 1 θέτει τα θεμέλια για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εξηγώντας
βασικούς ορισμούς της καθοδήγησης που τη διακρίνουν από άλλους παρόμοιους όρους των
υποστηρικτών μάθησης των μαθητευόμενων στο χώρο εργασίας. Η ενότητα αυτή χρησιμεύει ως
εισαγωγικό μάθημα (session), παρέχοντας στους μαθητευόμενους σαφείς πληροφορίες για την
αξία του τι πρόκειται να μάθουν, με βάση την ανδραγωγική υπόθεση ότι οι ενήλικες πρέπει να
γνωρίζουν την «ανάγκη να μάθουν» προτού επενδύσουν οποιαδήποτε σημαντική ενέργεια στην
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ανάληψη της ευθύνης να μάθουν κάτι (Knowles, Holton III, & Swanson, 2005, σ. 64). Ιδανικά,
μέσω των μαθημάτων, εκτός από τα οφέλη που θα αποκομίσουν και τις αρνητικές συνέπειες της
μη μάθησης, οι μαθητευόμενοι θα ενθουσιαστούν για τον ρόλο τους ως μέντορες και θα είναι
πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα.
•

Σκοπός
 Να κατανοήσουν τη σημασία του ρόλου του ενδοεταιρικού μέντορα WBL
 Να κατανοήσουν τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους ως ενδοεταιρικοί
μέντορες WBL

Ενότητα

Μάθημα

Τι εστί ενδοεταιρικός
μέντορας WBL

Εισαγωγή – Η πρώτη
γνωριμία με την ενδοεταιρική
καθοδήγηση WBL
Ρόλοι και αρμοδιότητες
ενδοεταιρικού μέντορα WBL

Γιατί είναι πολύτιμη η
ενδοεταιρική καθοδήγηση
WBL

Θεματική
Ορισμός ενδοεταιρικής
καθοδήγησης WBL
Διαφορές από την εποπτεία,
την εκπαίδευση και τη
συμβουλευτική
Σύνδεσμοι και όροι στον ρόλο
του ενδοεταιρικού μέντορα
WBL
Χαρακτηριστικά και δεξιότητες
ενδοεταιρικού μέντορα WBL
Προσδοκίες ενδοεταιρικού
μέντορα WBL
Πώς να αποφεύγονται λάθη
στην ενδοεταιρική
καθοδήγηση WBL
Ποια είναι τα οφέλη του
προγράμματος ενδοεταιρικής
καθοδήγησης WBL

Πίνακας 4 Εκπαιδευτική ενότητα 1: Εισαγωγή – Η πρώτη γνωριμία με την ενδοεταιρική
καθοδήγηση WBL
Ταξινομία

Βασικές γνώσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα
Κατανοούν τι εστί καθοδήγηση/ αναγνωρίζουν τις διαφορές της από
παρόμοιους όρους (π.χ. διδασκαλία, εποπτεία)
Αντιλαμβάνονται τη σημασία και τη συμβολή της μαθητείας και
πρακτικής άσκησης WBL για τις εταιρείες
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Ενσωμάτωση

Ανθρώπινη διάσταση

Φροντίδα
Εκμάθηση του τρόπου
μάθησης

Συνδυάζουν αποτελεσματικά τις ανάγκες της σχολής ΕΕΚ, τις
ανάγκες και τις προσδοκίες του καθοδηγούμενου και της εταιρείας
Εντάσσουν το στοιχείο της ενσυναίσθησης για να αλλάξουν
συμπεριφορά και να δημιουργήσουν καλύτερες σχέσεις
Συνεργάζονται με φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία
καθοδήγησης
Κατανοούν τους άλλους όσον αφορά τα μαθησιακά εμπόδια
Αξιολογούν τις επιπτώσεις συγκειμενικών διαφορών (διαφορετικό
κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο)
Εκτιμούν το κοινό καλό πάνω από το ιδιωτικό κέρδος
Αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους για να έχουν θετικό
αντίκτυπο στο περιβάλλον της ομάδας

Πίνακας 5 Εκπαιδευτική ενότητα 1: Μαθησιακά αποτελέσματα

➢ Εκπαιδευτική ενότητα 2
Η Ενότητα 2 προχωρά περαιτέρω σε αυτό που συνεπάγεται ο ρόλος ενός ενδοεταιρικού
μέντορα. Παρουσιάζει τα βήματα της πρακτικής που εφαρμόζεται για την ενδοεταιρική
καθοδήγηση, η οποία βασίζεται στο μοντέλο ΣΧΕΔΙΑΖΩ-ΕΚΤΕΛΩ-ΕΛΕΓΧΩ-ΒΕΛΤΙΩΝΩ, με σκοπό να
προσφέρει στους μαθητές πρόσθετες δεξιότητες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητες στις
οποίες θα συμμετάσχουν ως ενδοεταιρικοί μέντορες WBL σε συνεργασία με τους
ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, η συγκεκριμένη ενότητα δίνει έμφαση στην αξία της
αυτοκατευθυνόμενης δια βίου μάθησης για περαιτέρω ανάπτυξη.
•

Σκοπός
 Να αναβαθμίσει τις δεξιότητες των μαθητών για την πρακτική της
ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL
 Να δώσει αξία στη διασύνδεση με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την
επίτευξη της βέλτιστης πρακτικής ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL
 Να μετατρέψει τους ενδοεταιρικούς μέντορες WBL σε ανεξάρτητους διά
βίου μαθητευόμενους μέσα από αναστοχαστικές τεχνικές.

Ενότητα
Ενδοεταιρική καθοδήγηση
WBL εν δράσει

Μάθημα

Θεματική

Ανάλυση των αναγκών της Τρόποι προσδιορισμού των
ενδοεταιρικής καθοδήγησης αναγκών της ενδοεταιρικής
WBL
καθοδήγησης WBL
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Διαφορετικές μορφές
ενδοεταιρικής WBL
Πώς η καθοδήγηση μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες
ενδοεταιρικής WBL
Σχεδιασμός στόχων
ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL
Κατάρτιση συμφωνίας
Υλοποίηση των στόχων
ενδοεταιρικής καθοδήγησης
ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL
WBL
Αξιολόγηση των στόχων
ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL
Τρόποι αξιολόγησης της
πρακτικής ενδοεταιρικής
Αξιολόγηση και ανάπτυξη
καθοδήγησης WBL
πρακτικής ενδοεταιρικής
Σχεδιασμός προσωπικής
καθοδήγησης WBL
ανάπτυξης ενδοεταιρικού
μέντορα WBL
Πίνακας 6 Εκπαιδευτική ενότητα 2: Ενδοεταιρική καθοδήγηση WBL εν δράσει
Ταξινομία

Βασικές γνώσεις

Εφαρμογή

Μαθησιακά αποτελέσματα
Αναγνωρίζουν τις ανάγκες του καθοδηγούμενου
Ορίζουν δομημένες και τεκμηριωμένες μεθόδους αξιολόγησης
διαφορετικών διαστάσεων της διαδικασίας καθοδήγησης
Εξηγούν τα οφέλη της αυτοαξιολόγησης
Προτείνουν ένα παράδειγμα προγράμματος αξιολόγησης και
αλλαγές σε αυτό
Δημιουργούν και διαχειρίζονται εφικτά σχέδια δράσης και πόρους
για την επίτευξη των στόχων WBL / Αναλύουν τις ανάγκες του
μαθητευόμενου
Δημιουργούν σενάρια μάθησης και τα συνδέουν με την κατάλληλη
μεθοδολογία μάθησης
Εκτιμούν τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση της
διαδικασίας καθοδήγησης
Λαμβάνουν αποφάσεις με τον καθοδηγούμενο όσον αφορά τους
επιχειρησιακούς κανόνες κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης στο
χώρο εργασίας
Συντονίζονται με το δάσκαλο (tutor) της σχολής ΕΕΚ για την ανάπτυξη
του βέλτιστου σχεδίου μεταφοράς δεξιοτήτων για τον
καθοδηγούμενο
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Ενσωμάτωση

Ανθρώπινη διάσταση

Εκμάθηση του τρόπου
μάθησης

Συντονίζουν το σχέδιο WBL αν διαφορετικοί μέντορες εκπαιδεύουν
τον καθοδηγούμενο
Καταγράφουν στο προσωπικό ημερολόγιο μάθησης/ σύστημα
καταγραφής του καθοδηγούμενου σύμφωνα με το πλαίσιο (π.χ.
σύμβαση, ημερολόγιο μάθησης)
Αξιολογούν και ερμηνεύουν την επίδοση του καθοδηγούμενου
Αξιολογούν τον αντίκτυπο του καθοδηγούμενου στην εταιρεία και
στην ομάδα
Συνδέουν τους στόχους WBL με τα σχέδια δράσης και τις μεθόδους
αξιολόγησης της προόδου των στόχων
Ενώνουν τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία καθοδήγησης
Οργανώνουν τα καθημερινά καθήκοντα του καθοδηγούμενου
Συνδέουν και συνδυάζουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις, την
εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις ικανότητές τους με το προσωπικό
προφίλ του καθοδηγούμενου και τη διαδικασία καθοδήγησης
συνολικά
Ενσωματώνουν τις εργασίες της σχολής στα σενάρια/ σχέδια
μάθησης WBL
Συνεργάζονται με τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία
καθοδήγησης
Προβαίνουν σε αυτοαξιολόγηση των πρακτικών καθοδήγησης που
εφαρμόζουν
Εντοπίζουν τα δυνατά τους σημεία και σημεία που χρήζουν
βελτίωσης ως μέντορες WBL
Συζητούν με τον καθοδηγούμενο την αξιολόγηση των πρακτικών και
των ικανοτήτων τους ως μέντορες WBL
Μεταφέρουν γνώσεις και δεσμεύονται να παρακολουθούν τις
επιδόσεις τους
Αναστοχάζονται και αυτοαξιολογούν τις επιδόσεις τους
Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν ένα προσωπικό σχέδιο ενημέρωσης
σχετικά με το mentorship
Ερευνούν και εντοπίζουν πηγές σημαντικής πληροφόρησης για την
εφαρμογή νέων αρχών και εργαλείων καθοδήγησης σε επόμενο
καθοδηγούμενο
Δεσμεύονται να παρέχουν στον εαυτό τους κίνητρα, να έχουν
αυξημένες προσδοκίες και πίστη στις ικανότητες τους και στην
επίτευξη των στόχων τους

Πίνακας 7 Εκπαιδευτική ενότητα 2: Μαθησιακά αποτελέσματα

➢ Εκπαιδευτική ενότητα 3
Στην Ενότητα 3 επισημαίνεται η σημασία της σχέσης καθοδήγησης και δημιουργούνται
δεξιότητες που θα δώσουν στη σχέση το έναυσμα να αναπτυχθεί περαιτέρω στην πάροδο του
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χρόνου. Έμφαση δίνεται εδώ στην προώθηση καλών δεξιοτήτων επικοινωνίας, στην ανάπτυξη
μιας σχέσης εμπιστοσύνης και στην εξερεύνηση των δυνατοτήτων και των ορίων της σχέσης
ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL.
•

Σκοπός
 Να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της δημιουργίας μιας δυνατής και
υγιούς σχέσης καθοδήγησης με τον καθοδηγούμενο εντός της εταιρείας
 Να υπογραμμίσουν την αξία της αποτελεσματικής επικοινωνίας στη
διαδικασία ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL
 Να γνωρίσουν τις προκλήσεις που συνεπάγεται η διαδικασία ενδοεταιρικής
καθοδήγησης WBL

Ενότητα

Σχέση ενδοεταιρικής
καθοδήγησης WBL – ο
πυρήνας μιας
αποτελεσματικής
καθοδήγησης

Μάθημα

Δημιουργία αποτελεσματικών
σχέσεων ενδοεταιρικής
καθοδήγησης WBL

Ανοιχτή επικοινωνία

Πιθανές συγκρούσεις στις
σχέσεις καθοδήγησης

Θεματική
Η σημασία της σχέσης
ενδοεταιρικής καθοδήγησης
WBL
Στάδια ανάπτυξης μιας σχέσης
ενδοεταιρικής καθοδήγησης
WBL
Τα 4 C: Σύνδεση (Connection),
Αξιοπιστία (Credibility),
Εμπιστοσύνη (Confidence),
Εμπιστευτικότητα
(Confidentiality)
Ενεργής ακρόαση
Δημιουργία σχέσης
συμπάθειας
Λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία
Μορφές επαγγελματικών
συγκρούσεων

Πίνακας 8 Εκπαιδευτική ενότητα 3: Σχέση ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL – ο πυρήνας μιας
αποτελεσματικής καθοδήγησης
Ταξινομία
Βασικές γνώσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα
Περιγράφουν τις αρχές μιας παραγωγικής σχέσης καθοδήγησης /
αναγνωρίζουν τη σημασία και τις προκλήσεις της δημιουργίας μιας
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Εφαρμογή

Ενσωμάτωση

Ανθρώπινη διάσταση

σχέσης καθοδήγησης
Ορίζουν την απαραίτητη διαδικασία για τη διατήρηση ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων
Κατανοούν τι σημαίνει ενσυναίσθηση
Αναγνωρίζουν τη σημασία των διαπροσωπικών δεξιοτήτων
Περιγράφουν πώς η καλή επικοινωνία με άλλους μπορεί να
επηρεάσει τις εργασίας σχέσεις
Αναλύουν και κατανοούν σε βάθος τις τεχνικές αποτελεσματικής
ακρόασης
Επιδεικνύουν ευελιξία στην προσαρμογή της μαθησιακής πορείας
σύμφωνα με τις ανάγκες του καθοδηγούμενου, τους χρονικούς
περιορισμούς, τους πόρους ή άλλα ζητήματα
Επιλύουν περίπλοκα προβλήματα που πιθανόν προκύπτουν κατά τη
διάρκεια της μαθητείας/ πρακτικής άσκησης
Χρησιμοποιούν συμβουλευτικές δεξιότητες που περιλαμβάνουν
τεχνικές αξιολόγησης για τη διευκόλυνση της συζήτησης και της
αμοιβαίας λήψης αποφάσεων μεταξύ μέντορα και καθοδηγούμενου
ώστε να δημιουργηθούν θετικές αλλαγές στη διάρκεια της
καθοδήγησης
Χρησιμοποιούν τις νέες τους δεξιότητες αποτελεσματικής ακρόασης
στο εργασιακό περιβάλλον
Εντάσσουν το στοιχείο της ενσυναίσθησης για να αλλάξουν
συμπεριφορά και να δημιουργήσουν καλύτερες σχέσεις
Καλλιεργούν τις ικανότητες του καθοδηγούμενου
Συνεργάζονται με τον καθοδηγούμενο για την επίτευξη αμοιβαίου
οφέλους
Ενθαρρύνουν εστιάζοντας σε θετικές αλλαγές
Επικοινωνούν δημιουργικά για να «χτίσουν» εμπιστοσύνη
Στηρίζουν τον καθοδηγούμενο αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του
Επικοινωνούν την κοινή βάση που μπορούν να μοιράζονται μέντορας
και καθοδηγούμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
Επικοινωνούν εποικοδομητικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα,
συνεργάζονται σε ομάδες και διαπραγματεύονται
Εφαρμόζουν μια διαδικασία «μαθαίνω βλέποντας». Έτσι,
προβάλλουν τα ηθικά ζητήματα και αποτελούν πρότυπο για τον
καθοδηγούμενο.
Ανταποκρίνονται και εμπνέουν με τις απαραίτητες κοινωνικές και
συμπεριφορικές ικανότητες (πρότυπο, επικοινωνία, ομαδική
εργασία, διαθεσιμότητα)
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Φροντίδα

Εκμάθηση του τρόπου
μάθησης

Αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο του ρόλου τους στον
καθοδηγούμενο, στην εταιρεία και στην κοινωνία
Συζητούν με τον καθοδηγούμενο τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
με παραγωγικό τρόπο
Επικοινωνούν δημιουργικά για να «χτίσουν» εμπιστοσύνη
Επιλύνουν διαφορές αποτελεσματικά
Αναγνωρίζουν ηθικά ζητήματα
Προστατεύουν τον καθοδηγούμενο από ανήθικη ή παράνομη
δραστηριότητα
Αναγνωρίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Λειτουργούν ως πρότυπο επαγγελματικού βίου
Δεσμεύονται σε σχέσεις φροντίδας και εμπιστοσύνης με τους
καθοδηγούμενους
Συναισθάνονται την προσωπικότητα και την προσωπική ζωή των
καθοδηγούμενων
Αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους για να έχουν θετικό
αντίκτυπο στο περιβάλλον της ομάδας

Πίνακας 9 Εκπαιδευτική ενότητα 3: Μαθησιακά αποτελέσματα

➢ Εκπαιδευτική ενότητα 4
Η Ενότητα 4, που είναι η τελική εκπαιδευτική ενότητα, ενισχύει τις ικανότητες των
ενδοεταιρικών μεντόρων WBL παρέχοντας μια βαθύτερη εικόνα σχετικά με τις στρατηγικές που
θα εφαρμοστούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ενότητα αυτή βασίζεται στα βασικά
στοιχεία των προηγούμενων ενοτήτων και προσθέτει βασικές μεθοδολογίες που εφαρμόζονται
στην καθοδήγηση WBL εντός της εταιρείας. Οι συγκεκριμένες μεθοδολογίες θα τους εφοδιάσουν
με τις απαραίτητες μεθόδους και εργαλεία για να ξεπεράσουν τα εμπόδια της καθοδήγησης και
να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες του καθοδηγούμενου.
•

Σκοπός
 Να εφαρμόσουν αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων κατά τη διαδικασία WBL
εντός της εταιρείας τους
 Να εντοπίσουν εμπόδια που τυχόν εμφανίζονται σε ενήλικες μαθητές
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 Να στηρίξουν τον καθοδηγούμενο και τη διαδικασία καθοδήγησης WBL
εντός της εταιρείας τους αξιοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους και
ψηφιακά εργαλεία.

Ενότητα

Μάθημα

Διαδικασίες, πρακτικές και
υποστήριξη ενδοεταιρικής
καθοδήγησης WBL

Ενίσχυση του
επαγγελματισμού σε ένα
υποστηρικτικό μαθησιακό
περιβάλλον

Θεωρίες μάθησης ενηλίκων

Τεχνολογικοί πόροι

Θεματική
Επαγγελματική
κοινωνικοποίηση εντός της
εταιρείας
Δημιουργία ενός
υποστηρικτικού μαθησιακού
περιβάλλοντος
Στήριξη ενός ενδοεταιρικού
μαθητή WBL με χαμηλές
επιδόσεις
Ενίσχυση της μάθησης
ενηλίκων και της ανάπτυξης
δεξιοτήτων
Ανοιχτά διαδικτυακά εργαλεία
για τη διευκόλυνση της
ενδοεταιρικής πρακτικής WBL

Πίνακας 10 Εκπαιδευτική ενότητα 4: Διαδικασίες, πρακτικές και υποστήριξη ενδοεταιρικής
καθοδήγησης
Ταξινομία

Βασικές γνώσεις

Εφαρμογή

Μαθησιακά αποτελέσματα
Υποδεικνύουν τρόπους κοινωνικοποίησης του καθοδηγούμενου
Θυμούνται τους ειδικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν τους
ενήλικες μαθητές
Αναγνωρίζουν τα οφέλη της δημιουργικής σκέψης και της επίλυσης
προβλημάτων στο πρόγραμμα WBL
Δίνουν παραδείγματα αποτελεσματικών πρακτικών καθοδήγησης
Δημιουργούν ένα φυλλάδιο/ μια παρουσίαση/ ένα πακέτο
καλωσορίσματος με μια σύνοψη του περιεχομένου του τι εστί
μάθηση στο χώρο εργασίας
Εντοπίζουν τα βασικά στοιχεία του χώρου εργασίας και της
οργανωτικής κουλτούρας της εταιρείας
Αξιολογούν την αφοσίωση του καθοδηγούμενου στους στόχους, τα
σχέδια δράσης και τις μεθόδους αξιολόγησης της προόδου των
στόχων
Επιδεικνύουν επαγγελματικούς κανόνες και εργασιακό ήθος
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Ενσωμάτωση

Ανθρώπινη διάσταση

Φροντίδα

Εκμάθηση του τρόπου
μάθησης

Χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, μέσα και τεχνολογίες για τις
ανάγκες του mentorship
Κρίνουν και υπαγορεύουν τις απαραίτητες αλλαγές στους στόχους
Προτείνουν την καλύτερη πορεία δράσης με βάση την αξιολόγηση
Υπαγορεύουν μια λίστα αλλαγών για να βελτιώσουν τη διαδικασία
προς εξέταση από τη σχολή
Συσχετίζουν τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας με τη
συνολική διαδικασία καθοδήγησης
Εναρμονίζουν τα καθήκοντα WBL με τις ανάγκες του τομέα
Συνδέονται και συνεργάζονται με άλλους για την επίτευξη ενός
συνόλου καθηκόντων
Είναι υπεύθυνοι για την κοινωνικοποίηση του καθοδηγούμενου
στην εταιρεία
Βοηθούν τον καθοδηγούμενο να εξοικειωθεί με το εργασιακό
περιβάλλον και περιγράφουν θέματα ασφάλειας εργασίας και άλλες
υποχρεώσεις
Παρακινούν τον καθοδηγούμενο να εκτιμήσει την αξία απόκτησης
γνώσης με επίσημη κατάρτιση
Εμπνέουν τον καθοδηγούμενο να εξελιχθεί σε διά βίου
μαθητευόμενο
Εξετάζουν κατά πόσο το επιθυμητό απτό και άυλο υλικό WBL που
παραδίδεται μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλους χώρους εργασίας
Κατανοούν τους άλλους όσον αφορά τα μαθησιακά εμπόδια
Συζητούν με τον ακαδημαϊκό μέντορα τις προτεινόμενες αλλαγές
για την αντιμετώπιση περιοχών προβληματισμού ή περιοχών
βελτίωσης
Ενθαρρύνουν τον καθοδηγούμενο
Στηρίζουν τα άτομα να μαθαίνουν συνεχώς
Εντοπίζουν διαδικτυακές πηγές για καθοδήγηση και προσωπική
μάθηση
Αναλαμβάνουν την ευθύνη της προσωπικής τους μάθησης για την
εξέλιξη της καθοδήγησης
Αναπτύσσουν ένα σχέδιο μάθησης που καλλιεργεί κριτική σκέψη,
επίλυση προβλημάτων και εργασιακή κουλτούρα
Διατυπώνουν ερωτήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του
καθοδηγούμενου

Πίνακας 11 Εκπαιδευτική ενότητα 4: Μαθησιακά αποτελέσματα
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3.2. Εκπαιδευτικές στρατηγικές του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού
μέντορα
Η μικτή ή/ και υβριδική προσέγγιση μάθησης ακολουθώντας τις ανδραγωγικές αρχές και τη
σημαντική μαθησιακή εμπειρία που έχουν ήδη αποφασιστεί στο IO1 απαιτεί σύγχρονες και ασύγχρονες
ψηφιακές στρατηγικές διδασκαλίας (instructional strategies) που προάγουν την ενεργό μάθηση και τη
συνεργασία των μαθητών. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης καταστασιακών παραγόντων, η μικτή ή/ και
υβριδική μάθηση κρίθηκε ως η πιο κατάλληλη προκειμένου το πρόγραμμα κατάρτισης του ενδοεταιρικού
μέντορα WBL να διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση και το φορτωμένο με πολλές υποχρεώσεις
πρόγραμμά τους καθιστώντας τους ήδη ενεργούς επαγγελματίες. Επιπλέον, η υβριδική ολοκληρωμένη
επαγγελματική εκπαίδευση ανοίγει νέες ελπιδοφόρες προοπτικές για την εκπαίδευση και κατάρτιση του
21ου αιώνα, καθώς προσφέρει προσαρμοστικότητα σε ένα πλαίσιο ραγδαίων αλλαγών που συμβαίνουν
στην επαγγελματική ζωή (VET4EU2, 2019, σ. 7).
Επομένως, τα μαθήματα σύγχρονης ή ακόμα και φυσικής παρουσίας θα περιοριστούν στο
ελάχιστο, δηλαδή μόνο στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος για σκοπούς προσανατολισμού και
ολοκλήρωσης, ενώ όλες οι ενότητες του προγράμματος θα παραδοθούν σε ασύγχρονη λειτουργία
σύμφωνα με το ρυθμό και τον τρόπο μάθησης του μαθητή. Αυτό ταιριάζει απόλυτα με τις αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων και, ιδίως, την αυτοκατεύθυνση, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της ανδραγωγίας
που διέπει τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες ελέγχουν τους στόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης
(Gravani, 2012, σ. 420), ενώ ο καθοδηγητής (instructor) θεωρείται ότι έχει το ρόλο του εμψυχωτή
(facilitator). Τόσο η ανδραγωγία όσο και η σημαντική μαθησιακή εμπειρία βασίζονται στην ενεργό
συμμετοχή και αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων για την ενίσχυση των κινήτρων.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα δύο σύγχρονα μαθήματα, το εισαγωγικό και το τελικό, θα περιλαμβάνουν
εποπτευόμενες ομαδικές και ατομικές εργασίες, ενώ τα μαθήματα/ οι συναντήσεις των ενοτήτων θα
περιλαμβάνουν ομαδικές και ατομικές εργασίες χωρίς επίβλεψη, με τη χρήση των λειτουργιών της
ψηφιακής πλατφόρμας που θα φιλοξενήσει το πρόγραμμα κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα WBL. Οι
εποπτευόμενες δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης μπορούν να διεξαχθούν μέσω ενός σύγχρονου
διαδικτυακού περιβάλλοντος συναντήσεων που επιτρέπει στον καθοδηγητή και τους εκπαιδευόμενους
να συνεργάζονται ταυτόχρονα ενώ βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη, ενώ οι ασύγχρονες συναντήσεις θα
προσφέρουν περισσότερη ευελιξία στη δέσμευση των εκπαιδευομένων. Με βάση τις ιδιότητες των
δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης διακρίνονται διαφορετικοί τύποι μάθησης, όπως
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➢ Μάθηση με απόκτηση, δηλαδή, ακούγοντας, διαβάζοντας, παρακολουθώντας με τον
μαθητή να συμμετέχει ενεργά σε μια καλά δομημένη παρουσίαση
➢ Μάθηση μέσω της έρευνας, όπου ο μαθητής λαμβάνει διάφορες πηγές όπως βιβλία,
έγγραφα, διαδικτυακές ή ψηφιακές πηγές και μια προτεινόμενη μέθοδο για να
προχωρήσει στη διαδικασία μάθησης
➢ Μάθηση μέσω συζητήσεων, η οποία συνάδει με την κοινωνική κονστρουκτιβιστική
προσέγγιση στη μάθηση και υποστηρίζει την κοινωνική πτυχή της μάθησης. Τέτοιες
συζητήσεις υποκινούνται από ένα πρόβλημα ή ένα θέμα και πραγματοποιούνται είτε
μεταξύ μαθητή και καθοδηγητή είτε μεταξύ των μαθητών
➢ Μάθηση από την εμπειρία, δηλαδή μέσω της πρακτικής με μια δεδομένη εργασία που
μεταφράζει τη θεωρία σε πράξη
➢ Μάθηση με παραγωγή, δηλαδή, ο μαθητής αποδεικνύει το αποτέλεσμα της μάθησής του
με τη μορφή παρουσίασης ή έκθεσης (Laurillard, 2010, σ. 16*18)
Με βάση τα παραπάνω, οι δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
ανάλογα με τη φύση της μάθησης και να χρησιμεύσουν ως πρόχειρος οδηγός για τους σχεδιαστές του
περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος (Laurillard, 2010, σσ. 19--20).

Δραστηριότητες
Διδασκαλίας και Μάθησης
Παρουσίαση δασκάλου
Συζήτηση υπό την
καθοδήγηση του δασκάλου
Ατομική εργασία υπό
επίβλεψη, βασισμένη σε
πηγές
Ομαδική εργασία υπό
επίβλεψη, βασισμένη σε
πηγές
Ατομική εργασία χωρίς
επίβλεψη, βασισμένη σε
πηγές
Ομαδική εργασία χωρίς
επίβλεψη, βασισμένη σε
πηγές

Μάθηση με:
Απόκτηση

Έρευνα

Συζήτηση

√

√

Εμπειρία

Παραγωγή

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
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Ανάγνωση και προετοιμασία
Διαμορφωτική πρακτική και
αξιολόγηση από ομότιμους
Διαμορφωτική πρακτική και
αξιολόγηση από τον
δάσκαλο
Προσαρμοστική ατομική
εργασία βασισμένη σε πηγές
Προσαρμοστική ομαδική
εργασία βασισμένη σε πηγές
Διαδικτυακή συζήτηση με
τον δάσκαλο
Διαδικτυακή συζήτηση
μεταξύ μαθητών
Διαμορφωτική πρακτική και
αξιολόγηση από υπολογιστή

√
√

√
√

√

√
√
√

√

√

√
√
√

√
√

Τελική αξιολόγηση

Πίνακας 12 Δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης κατηγοριοποιημένες βάσει της φύσης της
μάθησης (Laurillard, 2010, σσ. 19-20)

Ο σχεδιασμός του προγράμματος στο IO1 ακολούθησε τις παρακάτω αρχές:
1. Μαθητοκεντρική προσέγγιση, αντλώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα από τις ανάγκες
των μαθητών
2. Ενεργή μάθηση, ενσωματώνοντας διδακτικές και συμμετοχικές μεθόδους για την
προώθηση της ατομικής ικανότητας μάθησης
3. Μικτή/ υβριδική μάθηση, χρησιμοποιώντας συμβατικές αλλά και ψηφιακές τεχνολογίες
4. Ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενσωματωμένη στη μαθησιακή ακολουθία (Laurillard, 2010,
σσ. 5-7).
Οι αρχές αυτές συγκλίνουν σαφώς σε έναν συνδυασμό συμβατικών και εναλλακτικών εκπαιδευτικών
στρατηγικών που περιλαμβάνουν τα εξής:
1. διδακτική διδασκαλία μέσω απόκτησης, δηλαδή ακρόαση, παρακολούθηση και
ανάγνωση
2. μάθηση μέσω διερεύνησης ενός προβλήματος ή επίλυσης ενός προβλήματος σε σενάριο
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3. κοινωνική μάθηση μέσω συζήτησης για τη διατύπωση επιχειρημάτων και απόψεων
4. βιωματική μάθηση μέσω πρακτικής, συνδέοντας θεωρία και πράξη
5. συνεργατική μάθηση μέσω παραγωγής, δηλαδή ομαδική εργασία (Laurillard, 2010, σσ.
21-23).
Οι παραπάνω στρατηγικές που διέπουν τη διαδικασία του Μοντέλου Ολιστικής Μάθησης, το οποίο
ακολουθήθηκε για το σχεδιασμό της λίστας των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης (βλ. IO1, Κεφ.
4), επιτρέπουν
➢ τόσο την εξατομικευμένη μάθηση μέσω αυτόνομης και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης,
➢ όσο και την κοινωνική μάθηση μέσω συνεργασίας με άλλους μαθητές (Laurillard, 2010,
σ. 24)
δομημένες σε συμβατικές μορφές, όπως
➢ διαλέξεις
➢ παρουσιάσεις
➢ σεμινάρια
αλλά και σε πιο εναλλακτικές μορφές, για παράδειγμα
➢ διαδικτυακές συζητήσεις υπό επίβλεψη
➢ διαδικτυακές συζητήσεις μεταξύ μαθητών
➢ διαδικτυακό συνεργατικό project (Laurillard, 2010, σ. 25).
Με τις παραπάνω μορφές εκμάθησης, το πρόγραμμα μάθησης και διδασκαλίας που σχεδιάστηκε στο IO1
μπορεί να είναι:
➢ κατευθυνόμενο από διαδικασίες για την εξατομικευμένη πορεία μάθησης (εγγραφές
βίντεο/ ήχου, ανταλλαγή ιδεών, ανάλυση εγγράφων, χαρτογράφηση ιδεών, επιτόπια
εργασία, αξιολόγηση από ομότιμους, επίλυση προβλημάτων, ακρόαση-ανάγνωσησυγγραφή-προβληματισμός, δραστηριότητες αυτοελέγχου, προσομοιώσεις, σύγχρονες
συζητήσεις, ειδικά ενισχυτικά μαθήματα)
➢ προσανατολισμένο στο προϊόν τόσο για εξατομικευμένη όσο και για κοινωνική μάθηση
(χαρτοφυλάκιο, εκθέσεις, αναφορές, περιλήψεις περιπτώσεων, podcasting)
➢ προσανατολισμένο στο project για την κοινωνική πορεία μάθησης (δημόσιες
συζητήσεις, ομαδικές αναφορές, μελέτες περιπτώσεων, διαδραστικές διαδικτυακές
δραστηριότητες, διαδικτυακή συνεργασία εκπαιδευομένων) (McGee & Reis, 2012, σ. 14)
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Όσον αφορά την τεχνολογική αρχιτεκτονική, το πρόγραμμα κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα
WBL θα προσφέρεται στο πλαίσιο της τοπικής τεχνολογικής υποδομής. Σε αυτό το πνεύμα, οι
εκπαιδευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν:
➢ Προσωπικό φορητό υπολογιστή ή σταθερό υπολογιστή για πρόσβαση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα
➢ Προσωπική πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως δάσκαλοι
➢ Online πρόσβαση σε άλλους εκπαιδευτές και μαθητές
➢ Online πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα που αφορούν τους μαθητές, σύμφωνα με
τις επιταγές του ΓΚΠΔ
➢ Online πρόσβαση σε περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικές ενότητες,
πηγές και προγραμματισμό ωρών
Αντίστοιχα, οι μαθητές, για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν:
➢ Προσωπικό φορητό υπολογιστή ή σταθερό υπολογιστή, tablet ή smart phone για
πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
➢ Προσωπική πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως μαθητές
➢ Προσωπική πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και πηγές μάθησης
➢ Online πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα
➢ Online πρόσβαση στον εκπαιδευτή και σε άλλους μαθητές
➢ Online πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα που αφορούν τους μαθητές, σύμφωνα με
τις επιταγές του ΓΚΠΔ
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φιλοξενεί το πρόγραμμα ενδοεταιρικού μέντορα WBL θα πρέπει να
παρέχει τεχνολογικές δυνατότητες για
➢ Τις πηγές του εκπαιδευτή (σημειώσεις, παρουσιάσεις, εργασίες, blog)
➢ Συζητήσεις (φόρουμ, chatroom, webinar, διαδραστικός πίνακας)
➢ Ψηφιακές πηγές (e-books, e-articles, e-reports, παρουσιάσεις, podcasts, πολυμέσα,
ψηφιακή βιβλιοθήκη, αποθετήριο, ιστοσελίδες, newsfeeds, εργαλεία γραφής, blogs,
τράπεζα ερωτήσεων αξιολόγησης)
➢ Ψηφιακά εργαλεία (στατιστική ανάλυση, ανάλυση δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα,
μηχανή αναζήτησης, συστήματα ανατροφοδότησης, συστήματα βαθμολόγησης, εργαλεία
έρευνας, εργαλεία παραθεμάτων)
➢ Συνεργασία (online διαδραστικός πίνακας, Wiki, Google Docs, συνεργατικά εργαλεία
γραφής, ψηφιακή αφήγηση)
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➢ Εργαλεία αξιολόγησης βασισμένα σε υπολογιστή (κουίζ, ερωτήσεις πολλαπλών
ερωτήσεων, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, ερωτήσεις σωστό ή λάθος, συστήματα
ανατροφοδότησης, συστήματα βαθμολόγησης)
➢ Εργαλεία σχεδιασμού (εργαλεία παρουσίασης, εργαλεία συγγραφής, παρουσίαση με
πολυμέσα, blog, e-portfolio, εργαλεία δημιουργίας ιστοσελίδας, εργαλεία εννοιολογικής
χαρτογράφησης)
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Κεφάλαιο 4 Βαθμολόγηση, αξιολόγηση και
γραφειοκρατία του προγράμματος κατάρτισης
Η βαθμολόγηση στο πρόγραμμα κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα WBL αναφέρεται
αποκλειστικά στο σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων, και για αυτό το λόγο παραδόθηκε στο
πλαίσιο ανάπτυξης του IO3 από τους ειδικούς στην πιστοποίηση εταίρους μας Foundation
EFCoCert και θα μεταφερθεί έπειτα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Στο ίδιο πνεύμα, η αξιολόγηση
του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα WBL αναφέρεται αποκλειστικά στο IO4
όπου θα αναπτυχθεί από τους ειδικούς στην αξιολόγηση εταίρους μας C4FF και θα μεταφερθεί
έπειτα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Μια περιγραφή των απαιτήσεων του προγράμματος και των
προσδοκιών της σύγχρονης και ασύγχρονης συμμετοχής ή/ και της ομαδικής εργασίας
αναπτύχθηκε από τον υπεύθυνο του IO2, IME ΓΣΕΒΕΕ, και κυκλοφόρησε για ομότιμη αξιολόγηση
από τους εταίρους για να προστεθούν οι πολυεπιστημονικές και πολυθεσμικές τους απόψεις.

4.1. Βαθμολόγηση ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο χώρο εργασίας
Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του IO3, το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία πιστοποίησης
του ενδοεταιρικού μέντορα WBL, οι εταίροι μας με πιστοποίηση ISO, Foundation EFCoCert,
παρέδωσαν το Σύστημα Πιστοποίησης Ικανοτήτων ΕΕ EFCoCert 3001: EU WBL Mentor
Competency, όσον αφορά τις απαιτήσεις πιστοποίησης των ενδοεταιρικών μεντόρων μάθησης
στο χώρο εργασίας. Το σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων του ενδοεταιρικού μέντορα είναι
διαθέσιμο ανεξάρτητα από την παρακολούθηση του προγράμματος ενδοεταιρικού μέντορα,
αλλά συνιστάται ένθερμα, καθώς τόσο το σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων όσο και το e-course
αναπτύχθηκαν στην ίδια βάση, τον πίνακα ικανοτήτων που αναπτύχθηκε για τον ενδοεταιρικό
μέντορα WBL, και υπό αυτήν την έννοια, το e-course προετοιμάζει τους μαθητές για την
πιστοποίησή τους. Ωστόσο, η παρακολούθηση μαθημάτων είναι προαιρετική και δίνει τη
δυνατότητα και σε μαθητές που δεν έχουν εγγραφεί ή παρακολουθήσει το πρόγραμμα να
προχωρήσουν στην πιστοποίησή τους. Σε αυτό το πνεύμα, οι πληροφορίες σχετικά με τη
βαθμολόγηση του συστήματος πιστοποίησης ικανοτήτων μεταφέρονται από το αναπτυγμένο
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σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα, και δηλώνεται σαφώς ότι
συνιστάται ιδιαίτερα η παρακολούθηση των μαθημάτων.

4.2 Αξιολόγηση ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο χώρο εργασίας
Εκτός από την αξιολόγηση για το σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων που αναφέρεται
στην βαθμολόγηση και κατάταξη των ικανοτήτων του πιστοποιημένου μέντορα WBL εντός
εταιρείας, αναπτύχθηκε, επίσης, μια στρατηγική αξιολόγησης, η οποία παραδόθηκε ως
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μάθησης στο πεδίο εφαρμογής του παραδοτέου IO4. Στην
αξιολόγηση συμπεριλαμβάνεται η Διαπίστευση Προηγούμενης Μάθησης (APL), η οποία
χρησιμεύει ως αναγνώριση προηγούμενων μαθησιακών εμπειριών, αξιολόγηση της επίτευξης
των μαθησιακών αποτελεσμάτων που καθορίζονται στο πρόγραμμα του ενδοεταιρικού μέντορα,
το οποίο παρέχει στους εκπαιδευόμενους πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό τους με
αθροιστικό τρόπο, καθώς και προετοιμασία για τη διαδικασία πιστοποίησής τους, εάν το
επιλέξουν, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνει τη διαδικασία εφαρμογής της συμμόρφωσης του
προγράμματος με το ECVET με κατανομή ωρών και μονάδων ECVET και σχετική τεκμηρίωση,
όπως Συμφωνίες Μάθησης και Μνημόνια Συνεργασίας. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται εξαιρετικά
σημαντικά για το αναλυτικό πρόγραμμα, στο οποίο ενσωματώνονται με τη μεταφορά βασικών
τμημάτων της αξιολόγησης του προγράμματος ενδοεταιρικού μέντορα WBL που παραδίδεται
εκτενέστερα στο IO4.

4.3 Απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα WBL
Ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού προγράμματος θα περιλαμβάνει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για τους εκπαιδευόμενους προκειμένου να χαρτογραφήσουν έγκαιρα
το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν και, ταυτόχρονα, να αντιληφθούν τις προσδοκίες και
τις απαιτήσεις με έναν σαφή τρόπο, ώστε να γνωρίζουν πλήρως τις ευθύνες που απορρέουν από
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα (McGee & Reis, 2012, σ. 12). Θα περιγραφούν οι απαιτήσεις
του προγράμματος και οι προσδοκίες της σύγχρονης και ασύγχρονης συμμετοχής ή/ και της
ομαδικής εργασίας, και θα κυκλοφορήσουν μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας για αξιολόγηση
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από ομότιμους, προκειμένου να προστεθεί η διάσταση της εξειδικευμένης εμπειρίας τους πριν
οριστικοποιηθούν.

4.3.1. Ευθύνες των εκπαιδευομένων

➢ Συμμετοχή: Οι μαθητές όπως περιγράφεται στην ομάδα στόχου του
προγράμματος αναμένεται να δεσμεύονται σε μια σειρά προσωπικών,
επαγγελματικών και κοινωνικών υποχρεώσεων, οι οποίες θα επηρεάζουν
απόλυτα τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αυτή η μεταβλητή, η οποία
αποτελεί εξέχον χαρακτηριστικό των ενήλικων μαθητών, είναι μια κρίσιμη
παράμετρος για την κινητοποίησή τους να συμμετάσχουν σε μια εκπαιδευτική
παρέμβαση και να παραμείνουν σε αυτήν χωρίς να εγκαταλείψουν, δεδομένης
της εθελοντικής φύσης του προγράμματος και της απόφασής τους να βασίζεται
στην ελεύθερη βούληση (Sava, 2012, σσ. 14-15; Gravani, 2012, σ. 420). Σε αυτό το
πλαίσιο, συνιστάται μια αυτόματη διαδικτυακή μαθησιακή πορεία για τις
τέσσερις ενότητες του διαδικτυακού προγράμματος ενδοεταιρικού μέντορα WBL
με δύο υβριδικές διαδικτυακές συναντήσεις, μία πριν από την έναρξη της
συμμετοχής τους στις δραστηριότητες των αυτόνομων ενοτήτων, ως εισαγωγικό
μάθημα που θα παρέχει τον απαραίτητο προσανατολισμό για το αυτόνομο μέρος
που θα ακολουθήσει, και μία στο τέλος των ενοτήτων για την τελική
ανατροφοδότηση και ενοποίηση. Αυτές οι δύο διαδικτυακές υβριδικές
συναντήσεις θα πραγματοποιούνται τις ημέρες του σαββατοκύριακου μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας μαθημάτων και θα είναι προαιρετικές, ωστόσο,
συνιστάται ιδιαίτερα να δίνεται η επιλογή φυσικής παρουσίας για όσους θέλουν
να επιλέξουν «πρόσωπο με πρόσωπο» αλληλεπίδραση.
➢ Διαδραστικότητα: Η διαδραστικότητα δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ μαθητώνεκπαιδευτών ή μαθητών με άλλους μαθητές, αλλά και μεταξύ μαθητών με άλλους
γενικά, ακόμη και εκτός του ηλεκτρονικού προγράμματος, και μεταξύ μαθητών με
το υλικό ή τους πόρους του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τη
συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών τους μαθημάτων, οι
εκπαιδευόμενοι θα ενθαρρυνθούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σε
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διαδικτυακές συζητήσεις και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σχετικά με το τι
έχουν μάθει, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες της πλατφόρμας ηλεκτρονικών
μαθημάτων για επικοινωνία και συνεργασία, όπως chatroom, meeting rooms και
φόρουμ (McGee & Reis, 2012, σ. 13). Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται ότι η
αλληλεπίδραση θα γίνεται όχι μόνο με τον άνθρωπο αλλά και με τους πόρους του
προγράμματος, καθώς το υψηλό επίπεδο ανθρώπινης αλληλεπίδρασης δεν είναι
πάντα αποτελεσματικό και, επομένως, ο βαθμός αλληλεπίδρασης πρέπει να
αντιμετωπίζεται με προσοχή (McGee & Reis, 2012, σ. 17). Επίσης, η
διαδραστικότητα μπορεί να είναι τυπική ή άτυπη. Ως τυπική διαδραστικότητα
μπορούν να χαρακτηριστούν οι σχεδιασμένες δραστηριότητες, όπως οι υβριδικές
συναντήσεις και οι ενεργές μαθησιακές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν
ομαδική

εργασία,

ακρόαση-ανάγνωση-συγγραφή-προβληματισμό,

εργασίες

επίλυσης προβλημάτων, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις, παιχνίδι ρόλων.
Τα παραπάνω αποτελούν διαδραστικότητα που έχει δομηθεί από τον σχεδιαστή
του προγράμματος, ακολουθώντας συγκεκριμένη και προκαθορισμένη δομή που
ενημερώνει πώς θα πραγματοποιηθεί η αλληλεπίδραση και εξυπηρετεί
συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και στόχους. Από την άλλη μεριά, η
άτυπη διαδραστικότητα μπορεί να περιλαμβάνει αυτοσχέδια αλληλεπίδραση και
σύνδεση χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη υπαγόρευση, αλλά προκύπτει και
διαρθρώνεται από τον μαθητή ή/ και την κατάσταση (McGee & Reis, 2012, σ. 13).
Ως εκ τούτου, καθώς η ενεργή μάθηση συνιστά αναπόσπαστο συστατικό του
διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα WBL, η μάθηση
θα πραγματοποιείται μέσω ομαδικών και διαδραστικών ασκήσεων και οι μαθητές
αναμένεται να είναι πλήρεις συμμετέχοντες σε αυτήν τη διαδικασία
παρακολουθώντας παράλληλα την προσωπική τους μάθηση.
➢ Εργασίες: Οι εργασίες είτε θα βασίζονται στη διαδικασία, είτε θα είναι
προσανατολισμένες στο project είτε στα προϊόντα, με διάφορες μορφές όπως
ατομική ή ομαδική εργασία, σύγχρονα ή ασύγχρονα. Οι εκπαιδευόμενοι θα
ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με τις εργασίες τους, καθώς οι εργασίες θα τους
βοηθούν να αντιληφθούν και να κατακτήσουν τις έννοιες και τις πρακτικές του
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προγράμματος,

προσφέροντάς

τους

μια

βάση

εμπιστοσύνης

για

να

αντιμετωπίσουν την αυξανόμενης δυσκολίας θεωρία και πρακτική, καθώς το
μάθημα θα ξεδιπλώνεται με σταδιακά αυξανόμενη βαρύτητα (Woolcock, 2006, σ.
18). Επιπλέον, οι εργασίες του προγράμματος θα σχετίζονται με το σχεδιασμό,
την εφαρμογή αξιολόγησης και τη βελτίωση της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών
καθοδήγησης εντός της εταιρείας, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο του
εκπαιδευόμενου, το οποίο εν τέλει θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διαδικασία ηλεκτρονικής πιστοποίησης που αποτελεί προαιρετική ολοκλήρωση
του e-course. Επιπλέον, οι εργασίες μαζί με τις δραστηριότητες αξιολόγησης θα
χρησιμεύουν ως προετοιμασία για τη διαδικασία ηλεκτρονικής πιστοποίησης
παρέχοντας περισσότερα κίνητρα για συμμετοχή και δέσμευση.
➢ Άλλες αρμοδιότητες: Οι μαθητές θα αναμένεται να εμπλουτίσουν το μαθησιακό
τους περιβάλλον προβάλλοντας συζητήσεις από τη δική τους επαγγελματική
εμπειρία.
➢ Αξιολόγηση/

Εξέταση:

Μια

σειρά

από

αξιολογήσεις,

διαγνωστικές,

διαμορφωτικές και αθροιστικές, θα εξετάζουν το βαθμό μάθησης των
εκπαιδευομένων και το βαθμό κατανόησης προηγούμενων και νέων γνώσεων,
ενώ, επίσης, θα απαιτείται η επίτευξη των μαθησιακών στόχων και
αποτελεσμάτων, τα οποία θα ανοίγουν το δρόμο για τη διαδικασία ηλεκτρονικής
πιστοποίησης μετά το πρόγραμμα. Οι μαθητές θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα
χαρτοφυλάκιο με αυθεντικό υλικό σχετικά με την καθοδήγησή τους, να
απαντήσουν
συμμετάσχουν

σε

ερωτηματολόγια
στην

αξιολόγησης

αυτοαξιολόγηση

βάσει

της

κατάρτισης

υφιστάμενων

και

να

μαθησιακών

δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών ενοτήτων. Ένα χαρτοφυλάκιο ή/ και ένα
ημερολόγιο μάθησης και ανάδρασης (reflective journal) πριν από την τελική
διαδικασία αξιολόγησης θα ενισχύσει την πρόοδό τους στο πρόγραμμα,
διευκολύνοντας παράλληλα τη διαδικασία ηλεκτρονικής πιστοποίησης. Τέλος, τα
ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων για ανατροφοδότηση του
προγράμματος θα παραδίδονται με την ολοκλήρωση του προγράμματος ή/ και
των ενοτήτων.
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4.3.2. Οργανωτικές ευθύνες

➢ Στελέχωση: Θα πρέπει να ανατεθεί ένας εκπαιδευτής/ καθοδηγητής (instructor)
σε κάθε ομάδα μαθητών για τις διαδικτυακές υβριδικές συναντήσεις και την
επίβλεψη των μαθημάτων της ενότητας.
➢ Τεχνολογία: Απαιτείται παροχή διαδικτυακής σύνδεσης με βέλτιστη ταχύτητα
καθώς και τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
➢ Προγραμματισμός: Το e-course ενδοεταιρικού μέντορα WBL πρέπει να
προσφέρεται τακτικά για να παρέχει την απαραίτητη ευελιξία στους μαθητές
λόγω των χαρακτηριστικών τους όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Θα
καθοριστούν σαφείς προθεσμίες για τις υποβολές των εργασιών οι οποίες και θα
παρακολουθούνται

από

το

λογισμικό

της

πλατφόρμας,

ωστόσο

οι

εκπαιδευόμενοι θα έχουν, επίσης, την επιλογή να συμμετάσχουν στην επόμενη
ακολουθία ή ομάδα μαθητών, αν/ όταν χάσουν μια συνάντηση.
➢ Συγχρονισμός: Ο χρόνος που ορίζεται σε όρους έναρξης και λήξης για το e-course
ενδοεταιρικού μέντορα WBL εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια μίας εβδομάδας,
συμπεριλαμβανομένων των δύο διαδικτυακών υβριδικών συναντήσεων στην
αρχή και στο τέλος του προγράμματος. Ο χρόνος μάθησης, ωστόσο, θα είναι
αυτόνομος, σύμφωνα με το ρυθμό μάθησης των μαθητών, και εκτιμάται ότι θα
καλύπτει συνολικά περίπου 60 ώρες.
➢ Εγγραφές: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ευέλικτης
εγγραφής, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές
τους υποχρεώσεις. Με αυτό το σκεπτικό, οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος
ενδοεταιρικού μέντορα WBL θα μπορούν να εγγραφούν σε τακτικά χρονικά
διαστήματα και να διατηρήσουν την εγγραφή τους μέχρι την ολοκλήρωση του
προγράμματος με τον δικό τους ρυθμό.
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4.4. Πολιτικές του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα μάθησης στο

χώρο εργασίας
Οι πολιτικές του e-course ενδοεταιρικού μέντορα WBL αφορούν διάφορα σημαντικά
στοιχεία που σχετίζονται με την ακεραιότητα, την ηθική, τη συμπεριφορά, τα δικαιώματα, τα
παράπονα, τις προσφυγές, τις κυρώσεις και πολλά άλλα.
➢ Επικοινωνία: Τα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) είναι ο
καλύτερος και γρηγορότερος τρόπος επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές οι οποίοι
και θα απαντούν εντός 48 ωρών τις καθημερινές ημέρες, δεδομένου ότι δεν
συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που εμποδίζουν τη λήψη email.
➢ Εξαπάτηση και λογοκλοπή: Το εν λόγω πρόγραμμα ακολουθεί την ακαδημαϊκή
ειλικρίνεια. Ο όρος «εξαπάτηση» (cheating) αφορά τη μη εξουσιοδοτημένη
κατοχή ή χρήση πληροφοριών, υλικών, σημειώσεων, βοηθημάτων μελέτης ή
άλλων συσκευών ή την μη εξουσιοδοτημένη επικοινωνία με άλλο άτομο κατά τη
διάρκεια του μαθήματος. Ως «λογοκλοπή» (plagiarism) νοείται η σκόπιμη, χωρίς
αναφορά πηγής, εξ ολοκλήρου ενσωμάτωση του έργου ενός άλλου ατόμου στην
εργασία ενός μαθητή ή η χρήση ολόκληρου ή μέρους του έργου ενός άλλου
ατόμου ως βάση για τη δική του εργασία, με σκοπό την εξέταση, λήψη
πιστωτικών μονάδων ή δημόσια παρουσίαση (The University of Utah, 2020). Τα
παραθέματα των χρησιμοποιούμενων αναφορών, οι οποίες δεν αποτελούν ιδέες
και έργο των μαθητών, πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις τυπικές
μεθόδους (APA, Chicago, MLA κ.λπ.). Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και
επικόλληση διαδικτυακών πηγών και η παρουσίασή τους ως προσωπικό έργο.
➢ Μαθητές με αναπηρίες: Το e-course ενδοεταιρικού μέντορα WBL έχει δεσμευτεί
να προσφέρει ίσες ευκαιρίες ΕΕΚ για ικανούς μαθητές με αναπηρία, βοηθώντας
τους να αξιοποιήσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες, ενθαρρύνοντας τη
χρήση βοηθητικής τεχνολογίας και βελτιστοποιώντας την προσβασιμότητα για
άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις οδηγίες της UNESCO για την ένταξη των
μαθητών με αναπηρίες στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως μάθηση (Chambers,
Varoglou, & Kasinskaite-Buddeberg, 2016).

Erasmus + KA2 Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών
2018-1-EL01-KA202-047778

[72]

➢ Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (online etiquette): Η
συμμετοχή στο e-course ενδοεταιρικού μέντορα WBL δίνει την ευκαιρία
συμμετοχής σε μια διαδικτυακή κοινότητα. Αυτό συνεπάγεται την τήρηση των
κοινοτικών κανόνων, οι οποίοι επιβάλλουν κυρώσεις στους εκπαιδευόμενους που
εμπλέκονται σε διαδικτυακό παράπτωμα. Μία από τις κυρώσεις μπορεί να είναι η
διαγραφή τους από το πρόγραμμα. Διαδικτυακό παράπτωμα σημαίνει αυθαίρετη
και ιδιότροπη συμπεριφορά, που δεν έχει καμία δικαιολογημένη βάση, καθώς
επίσης ανεντιμότητα, λεκτική παρενόχληση, προκατάληψη και οποιαδήποτε άλλη
συμπεριφορά που απειλεί ή θέτει σε κίνδυνο άλλα μέλη της κοινότητας.
➢ ΓΚΠΔ: Μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των μαθητών θα συλλέγονται
και θα διατηρούνται για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.
➢ Τεχνική υποστήριξη: Για τεχνικά προβλήματα, συνιστάται να επιχειρείται πρώτα
η διαγραφή της προσωρινής μνήμης του προγράμματος περιήγησης ή η χρήση
διαφορετικού προγράμματος περιήγησης. Πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική
υποστήριξη του προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι επανεκκινήσατε τον υπολογιστή
σας και το πρόβλημα παραμένει.
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Κεφάλαιο 5 Συμπεράσματα
Το Πνευματικό Προϊόν ΙΟ2 «Σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος κατάρτισης για
ενδοεταιρικούς μέντορας μαθητείας και πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας» ακολούθησε τη
οργανική συνεργασία μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας μέσω συνεργειών με τα υπόλοιπα IO.
Αναπτύχθηκε σπειροειδώς παράλληλα με τα IO3 και IO4 και ενσωμάτωσε τα παραδοτέα τους,
όπως βαθμολόγηση και αξιολόγηση, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής
σύμφωνα με το ECVET που ξεκίνησε στο παρόν IO2. Για το σχεδιασμό του αναλυτικού
προγράμματος, η ενδιάμεση και η τελική φάση της διαδικασίας σχεδιασμού του προγράμματος
ακολουθούσε την αρχική φάση που ολοκληρώθηκε στο IO1 και κορυφώθηκε με το αναλυτικό
πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα ως κεντρικό έγγραφο αναφοράς για το σκιαγράφηση του
προγράμματος και, επομένως, απαραίτητο για την αποτελεσματική εκπαίδευση των
εκπαιδευόμενων, αναπτύχθηκε υιοθετώντας την μαθητοκεντρική προσέγγιση, εστιάζοντας στις
προσδοκίες των μαθητών από αυτήν και ενισχύοντας τη μάθησή τους, συμπεριλαμβάνοντας
σημαντικά συστατικά του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του IO2 αναπτύχθηκαν τρεις μορφές
του προγράμματος κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα WBL:
➢ Wireframe mockups, ήτοι αισθητικές προσθήκες στην αποτύπωση του σχεδίου, για
τον ιστότοπο που φιλοξενεί το e-course (βλ. Παράρτημα B)
➢ Ενημερωτικό φυλλάδιο του αναλυτικού προγράμματος με δυνατότητα λήψης
(downloadable) (βλ. Παράρτημα C)
➢ Αφίσα του αναλυτικού προγράμματος (βλ. Παράρτημα D)
Για την κατασκευή ενός αποτελεσματικού αναλυτικού προγράμματος κατά τη διάρκεια
του IO2, ο συγκεκριμένος σκοπός και οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης
ενδοεταιρκού μέντορα WBL διαρθρώθηκαν με βάση την ομάδα στόχο στην οποία απευθύνεται,
εναρμονίζοντας τον σκοπό του προγράμματος, τους στόχους και το μαθησιακό περιεχόμενο με
ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Μία ακόμη μεταβλητή που αντιμετωπίστηκε στο
αναλυτικό πρόγραμμα είναι η υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με το σύστημα ECVET, με
σκοπό την επίτευξη εναρμονισμένης πανευρωπαϊκής αναγνώρισης των προσόντων του
ενδοεταιρικού μέντορα WBL. Υπό αυτήν την άποψη, η διαδικασία υλοποίησης ECVET ξεκίνησε με
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την ανάπτυξη των ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε επαγγελματικό πρότυπο, με
αποτέλεσμα η πιστοποίηση του ενδοεταιρικού μέντορα WBL να συνεχιστεί από τον ειδικό
υπεύθυνο του IO4 και να οριστικοποιηθεί με την κατανομή μονάδων ECVET και την ανάπτυξη
τεκμηρίωσης. Τα πλαίσια ικανοτήτων EQF και EMCC (2009) χρησιμοποιήθηκαν ως έγγραφα
αναφοράς για να αποφασιστεί το επίπεδο εισόδου, επίπεδο EQF 4, και το επίπεδο εξόδου του
προγράμματος, επίπεδο EQF 5 και επίπεδα Foundation και Practitioner του Πλαισίου Ικανοτήτων
του EMCC (2009) μέσω συγκριτικής ανάλυσης των ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν στα IO1 και IO3
και των κριτηρίων αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν στο IO4.
Τα επίπεδα και οι μονάδες ECVET ως σημαντικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού
εκπαιδευτικού προγράμματος ενσωματώθηκαν μαζί με τις ενότητες των μαθημάτων που
βασίζονται στην καινοτόμο ταξινομία του Dee Fink (2003) σε Βασικές Γνώσεις, Εφαρμογή,
Ενσωμάτωση, Ανθρώπινη Διάσταση και Εκμάθηση του Τρόπου Μάθησης, τα οποία είναι
αλληλεξαρτώμενα και όχι ιεραρχικά εξαρτώμενα, συγχωνεύοντας καινοτόμα τη διαδικασία ECVET
με τις τρέχουσες μαθησιακές τάσεις και σημαντικές μαθησιακές εμπειρίες. Οι ενότητες των
μαθημάτων αναπτύχθηκαν, επίσης, ακολουθώντας την ίδια ταξινόμηση και κατάταξη με τη
μέθοδο μικρο-τμηματοποίησης, χωρίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος σε ξεχωριστά
ανεξάρτητα θεματικά πακέτα με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας για τη διευκόλυνση της
εκμάθησης με «δόσεις». Οι δύο πρώτες ενότητες παρέχουν τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας
καθοδήγησης WBL εντός της εταιρείας στο επίπεδο Foundation του Πλαισίου Ικανοτήτων EMCC
(2009), ενώ οι επόμενες δύο ενότητες ενισχύουν περαιτέρω το ικρίωμα μάθησης με δύο ακόμη
τμήματα εμβάθυνσης και διεύρυνσης των γνώσεων περί ενδοεταιρικής καθοδήγησης WBL στο
επίπεδο Practitioner του Πλαισίου Ικανοτήτων EMCC. Οι εκπαιδευτικές ενότητες πλαισιώνονται
από δύο υβριδικές συναντήσεις, μία στην αρχή του προγράμματος που λειτουργεί ως συνάντηση
προσανατολισμού και μία τελική για ανατροφοδότηση και ενοποίηση.
Το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης ενδοεταιρικού μέντορα WBL που χρησιμεύει ως
σύμβαση μάθησης με τους εκπαιδευόμενους παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις και
τις ευθύνες των εκπαιδευομένων όσον αφορά τις εργασίες, την αξιολόγηση και τη βαθμολογία
τους. Δεδομένου ότι η βαθμολόγηση αναφέρεται στην ηλεκτρονική πιστοποίηση που
περιγράφεται στο IO3, οι συνέργειες με τον ειδικό υπεύθυνο του IO3 είχαν ως αποτέλεσμα τη
σκιαγράφηση των επιμέρους εργασιών και αξιολογήσεων, όπως αναπτύχθηκαν στα IO1 και IO4
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αντίστοιχα, για να χρησιμεύσουν ως προετοιμασία για το χαρτοφυλάκιο των μαθητών ή/ και το
ημερολόγιο μάθησης και ανάδρασης που θα στηρίξει την επιλογή τους να ακολουθήσουν την
πορεία ηλεκτρονικής πιστοποίησης. Τέλος, οι πολιτικές του προγράμματος θέτουν τα θεμέλια
περί αμοιβαίου σεβασμού, ακεραιότητας και δέσμευσης, προκειμένου οι μαθητές να
ανταποκριθούν ανάλογα.
Το IO2 αναπτύχθηκε με παράλληλη εργασία και στοιχεία από τη σύνδεση των IO1, IO3 και
IO4 με το IO5 που θα διέπουν το αναλυτικό πρόγραμμα, αναπτύσσοντας παράλληλα τις αρχές
σχεδιασμού του προγράμματος οι οποίες εξηγούνται στο IO1 και του αναλυτικού προγράμματος
όπως διατυπώνεται στο IO2.
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Appendix A – Alignment with Professional Charter’s Foundation &
Practitioner levers

WBL Mentor Key

Learning outcomes

Assessment Criteria

Competences

Charter’s Capability

Knowledge

Evidence

indicators

(Indicative

(linked to

Foundation &

Content)

practice)

Practitioner levels
1. PLAN - Preparation and induction
1.1. Analyse the context – Ability to
1.1.1.

demonstrate
understanding of
the school's VET
needs

•

•

1.1.2.

understand the
WBL mentee’s
profile, learning
style and most
efficient way of
learning

•

•

Cooperate with
stakeholders involved
in the mentoring
process
Combine effectively
the school’s VET needs,
the mentee’s and the
company’s needs &
expectations
Remember the special
factors characterizing
adult learners
Combine effectively
the school’s VET needs,
the mentee’s and the

•

•

•

Prepare
training
programme description,
including induction pack
outlining the skills and
competencies,
VET
systems
and
expectations (22,23)
Identify and discuss
individual learning needs
that can be met through
mentoring (25)
Identify and discuss
individual learning styles
that
need
to
be
considered
when
mentoring (24)
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•

•

•
assists client to
clarify and review
their
desired
outcomes and to set
appropriate goals (22)
• ensures congruence
between client’s goals
and the context they
are in (23)
• ensures the client
chooses solutions (25)

•

•

•

Ways
of
identifying
individual
learning needs
How
to
recognise and
describe
learning needs
How needs may
be met through
mentoring

•

•
•
•
•

Learning
needs
questionnaire
Report
Reflective
journal
Questioning
Professional
discussion

•

1.1.3.

•

identify the
company's
expectations

•

company’s needs &
expectations
value the impact of
contextual differences
(take into account
different socioeconomic and cultural
backgrounds)
Explain the importance
& contribution of WBL
apprenticeship &
Internship to
companies
Combine effectively
the school’s VET needs,
the mentee’s and the
company’s needs &
expectations

•

• explores a range of
options for achieving
the goals (24)

1.2. Plan WBL objectives and actions to achieve them – Ability to
1.2.1. plan realistic and
measurable WBL learning
outcomes

•

Create and manage
feasible action plans &
resources for achieving
the WBL objectives/
analyse the needs of
the apprentice

•

Connect the WBL
objectives with the
action plans and the
methods of assessing
progress of objectives

•

•
1.2.2.

determine

and

•

Create and manage

Develop
learning
outcomes, action plans
and processes for the
achievement of the
outcomes
specifying
resources for it (41, 62)

Deliver
learning
objectives
and
processes for mentee,
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•

•

• establishes and
manages a clear
contract for the
coaching/mentoring
with the client and,
where relevant, with
other stakeholders
(41)
• assists clients to
effectively plan their
actions
including
appropriate: support,
resourcing
and
contingencies (62)
• helps client to
develop and identify
actions that best suit

•

•

Developing a
real-world
business case
for innovative
mentoring
application
within own
organisation.

•
•
•
•

Reflective
journal
WBL scenario
action plan
Questioning
Professional
discussion

arrange feasible action
plans
of
learning
scenarios for achieving
the WBL objectives
•

feasible action plans &
resources for achieving
the WBL objectives/
analyse the needs of
the apprentice
Create learning
scenarios and link the
appropriate teaching
methodology to them

company and school
(63)
•

•

their personal
preferences (63)
•
•

develop business cases
for mentoring application
(69)

• uses several
established tools and
techniques to help the
client work towards
outcomes (69)

•
1.2.3. identify and plan
the necessary resources
to perform the mentoring
process

•
Estimate the necessary
resources to perform the
mentoring process

•

Identify and justify
resources
and/or
materials required for
mentoring (69)

•

1.2.4. define together
with the VET tutor and
the mentee the optimal
skills transfer plan

•
•

•

• uses several established
tools and techniques to
help the client work
towards outcomes (69)

Select appropriate
resources required
for mentoring

•

•

Make decisions
together with the
mentee concerning the
operating rules during
the mentoring process
at workplace
Coordinate with the
VET school tutor for
developing the optimal
skills transfer plan for
the WBL mentee

2. DO – Mentoring
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2.1. Socialize the Mentee – Ability to
2.1.1.
2.1.1. prepare
the
welcoming pack and
ensure
mutual
commitment
to
a
productive relationship

•

•

•

•

•

•

•

•

Understand what
mentorship is/identify
its differences from
similar terms (e.g.,
teaching, coaching)
Indicate ways of
socialization of the
mentee
Lead the socialisation
of the mentee in the
company
Coordinate with the
VET school tutor for
developing the optimal
skills transfer plan for
the WBL mentee
Produce a welcoming
leaflet/presentation/p
ack with a summary of
the WBL content
Help the mentee
become familiar with
the working
environment and
describe work safety
and obligatory issues.
Communicate the
common ground which
the mentor and the
mentee would share
throughout the
program
Assess WBL mentee’s
commitment on the
objectives, action plans
& methods of assessing
progress of objectives

•

•

•

•

•

•

Identify and analyse the
role and responsibilities
of
the
mentor,
discussing
the
boundaries of the role
(1, 2,3, 4, 6, 34. 35. 36)
Identify and discuss the
qualities and skills
required in a mentor
(1,2,3, 4, 34, 35, 36)
Demonstrate
understanding
of
mentorship (7),
Explain the requirements
of
for
successful
Internship/Apprenticeshi
p and the role of
awarding, accrediting or
authorising bodies (40)
Describe
different
Mentorship
methods/approaches
and characteristics of
good practices. (43)

•
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• behaves in a manner
that facilitates the
coaching/mentoring
process (1)
• manages issues of
diversity
in
their
coaching/mentoring
practice (2)
• describes their own
values, beliefs and
attitudes that guide
their
coaching/mentoring
practice (3)
• behaves in alignment
with their values and
beliefs (4)
•
builds
selfunderstanding based
on an established
model
of
human
behaviour
and
rigorous reflection on
practice (34)
• identifies when their
internal process is
interfering with client
work
and
adapts
behaviour
appropriately (35)
• responds to client’s
emotions
without
becoming personally
involved (36)

•
•

•

•
•
•

•

•

What is meant
by mentor?
What
responsibilities
does a mentor
have
How
to
recognise the
boundaries of
the role
Qualities of a
mentor
Skills
of
a
mentor
How to create
the necessary
skills for a
mentor
How to begin a
mentoring
conversation
and ask effective
mentoring
questions with
the
use
of
models such as
*GROW,
**OSCAR
and
***TGROW
Examine how to
develop
individual
professional
goals and career
plan with an
individual or the

•
•
•

•

Report
Presentation
Questioning
Professional
Discussion

•

•

•

2.1.2. provide information
about company’s profile
and culture

Locate the fundamentals of
the workspace and the
organizational culture

•

Provide the necessary
information about the
company's
policies,
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•

• explains the benefits
of coaching/mentoring
both for the client and
in relation to the
client’s context (7)
• follows the EMCC
professional code of
ethics or an equivalent
(40)

•
describes
own
coaching/mentoring
process and style to
client so that client is
empowered to make
an informed decision
to go ahead with
coaching/mentoring
(43)

• ensures congruence
between client’s goals
and the context they

•

team members
to
enhance
motivation
levels.
Psychological
concepts
that
support
mentoring
including
Neurological
Levels, Natural
Language
Programming
(NLP)
and
Transactional
Analysis.

•

•

Identifying how
to integrate
mentoring into

•

procedures
and
company's culture (23,
46)
incorporate mentoring
programme into the
business objectives (23)

are in (23)
• works effectively
with
client
preferences
and,
where
relevant,
policies
and
procedures of the
sponsoring
organisation (46)

•

2.1.3. explain company's
policies and procedures

2.1.4. ensure a sound
social and behavioural
integration
within
workers and Mentee
2.1.5. act as liaison with
stakeholders involved in
the mentoring process
2.1.6.
promote
the
relationship between
the Mentee and his
school

Correlate
companies’
policies & procedures with
the
whole
mentoring
process
Apply a “learning by
seeing” process. Hence,
reflect the moral issues and
be a role model for the
mentee.
Unite stakeholders involved
in the mentoring process

•

Motivate the mentee to
appreciate the value of
attaining knowledge of
formal training

Provide the necessary
information about the
School’s/training
centre’s
policies,
procedures and culture
(46, 70)

•

• ensures congruence
between client’s goals
and the context they
are in (23)

•

• works effectively
with
client
preferences
and,
where
relevant,
policies
and
procedures of the
sponsoring
organisation (46)
• explains and works
with models from
client’s context (70)

the business to
support its
needs and
objectives

1.2. Professionalize the Mentee – Ability to

2.2.1. transmit vocational
knowledge, experience,
know-how,
and

Organize mentee’s day-today tasks
Connect
and
intermix
his/her
vocational
knowledge,
experience,

•

Empower the mentee in
his/her
professional
development,
by
passing
on
the
knowledge
and
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•

• demonstrates belief
in helping others to
develop (15)
• believes that others
learn
best
for

•

•

competences

know-how
and
competences
with
mentee’s personal profile
and
the
mentoring
procedure on the whole

2.2.2. professionalize the
Mentee and promote his
employability

•

•

experience as well as
assigning
day-to-day
tasks (15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 28, 52, 53, 56,
57).

Demonstrate the
professional rules and
work ethics
Align WBL tasks to
sector needs
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themselves (16)
• checks thoroughly
for understanding (17)
• uses an active
listening style (18)
•
explains
the
principles
of
questioning and at
least one framework
(19)
• offers feedback in an
appropriate style (20)
• offers advice and
ideas
only
when
appropriate (21)
• ensures the client
leaves the session
enabled to use new
ideas and learning (28)
• ensures client’s non
dependence of the
coach/mentor (52)
• explains potential
blocks to effective
listening (53)
• enables client to
make
connections
between
feelings,
behaviours and their
performance (56)
• uses a range of
questioning
techniques to raise
awareness (57)

•

•

2.2.3.
support
and
empower the Mentee
towards independent selfprofessional
development/professiona
l autonomy
2.2.4. facilitate creative
thinking, problem solving
and working culture to
address the mentee's
needs

2.2.5.
ensure
transferability
of
knowledge
and
competences in other
workplaces
2.2.6. advise the WBL
Mentee
on
matters
related to work

2.2.7. perform as a role
model and subject expert
resource

Inspire
mentee
for
developing to a lifelong
learner

•

Recognize the benefits
of creative thinking
and problem solving in
WBL
• Identify the mentee’s
needs
• Formulate questions
that correspond to the
mentee’s needs
• Develop a learning
plan that nurtures
creative thinking,
problem solving and
working culture
Assess the degree which
the desired tangible and
intangible WBL material
delivered can be applied to
other workplaces
•

•

Transfer knowledge
and Commit to selfmonitor own
performance
• Communicate
creatively to build trust
Inspire as a role model

•

•

2.3. Implement effective mentoring practices – Ability to
2.3.1.

ensure

effective

Give examples of effective

•

Identify

and

discuss
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•

• identifies patterns of

•

Different

types

•

Assessors

coordination
and
implementation of the
agreed WBL plan

mentoring practices
•

•

2.3.2.
2.3.2.
apply
Adult
Education/Andragogical
principles
during
mentoring practices

2.3.3. assist the WBL
Mentee to carry out
classroom
assignments
related to the job and
implement them on real
working conditions

Coordinate the WBL plan if
different mentors train the
mentee

•

•

styles of mentoring to
meet learner needs (55.
65, 68)
Discuss and demonstrate
ways
of
assisting
mentees to clarify their
goals
and
explore
options to facilitate their
achievement (64, 66, 68)
Create an innovation
culture for mentoring
within the organisation
Develop
mentoring
strategy
incorporating
learning objectives and
their transformation into
activities (42, 68)
Distinguish
between
varying
levels
of
potential for achieving
learning objectives (9,
44, 45, 47)

client thinking and
actions (55)
• helps client identify
potential barriers to
applying actions (65)

•

•

•

Integrate
school
assignments in the WBL
learning scenarios/plan
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•

• develops a coherent
model
of
coaching/mentoring
based on one or more
established
models
(68)
• ensures client is
taking responsibility
for
their
own
decisions, actions and
learning approach (64)
•
describes
and
applies at least one
method of building
commitment
to
outcomes, goals and
actions (66)
• develops a coherent
model
of
coaching/mentoring
based on one or more
established
models
(68)
• agrees a framework
for scheduling when,
where and how often
the sessions will take
place (42)
• develops a coherent
model
of
coaching/mentoring

•

•

•
•

•
•

•
•

of
mentoring
styles
How to ensure
learners needs
have been met
How to create
situations that
provide
opportunities
for feedback
Ways
of
conducting debriefing
situations
to
identify barriers
Mentoring
strategies and
incorporating
them into the
intended
learning
objectives
Creating
a
culture
of
innovation and
excellence.
Developing high
performance
initiatives
for
the intern or
apprentice and
own team.
Motivational
strategies
on
how to mentor

•
•
•
•
•

observation
WBL scenario
plan
Report
Presentation
Questioning
Professional
discussion

2.3.4. keep records on
Mentee’s
personal
learning
log/recording
system according to the
framework (e.g., contract,
learning diary)

Record
on
mentee’s
personal
learning
log/recording
system
according
to
the
framework (e.g., contract,
learning diary)

•

2.3.5.
demonstrate
appropriate
digital
literacy and skills

•

•

•

Use digital tools, media
and technologies for
the needs of
mentorship
Identify Internet
resources for
mentoring and own
learning

based on one or more
established
models
(68)
•
manages
the
conclusion of the
conversation (9)
•
recognises
boundaries of own
competence
and
advises the need to
refer on and possibly
conclude contract (44)
• recognises when
client is unable to
engage
in
coaching/mentoring
work
and
takes
appropriate
action
(45)
•
manages
the
conclusion of the
contract (47)

an individual or
the
team
members with
varying
potential.
•

2.4. Develop a productive mentoring relationship – Ability to
2.4.1. recognize and build
upon abilities of the
mentee to nurture a
productive relationship

•

describe the principles
of a productive
mentoring
relationship/ recognise
the importance and

•

Discuss and demonstrate
ways of building rapport
with
individuals
in
mentoring sessions (10,
11, 12, 13, 14, 48, 49, 50,
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•

• explains how own
behaviours can affect
the
coaching/mentoring
process (10)

•
•

What is rapport
How may a
rapport be built
with individuals?

•
•

Assessors
observation
WBL scenario
plan

•

the challenges of
mentorship
relationship building
Nurture the mentee’s
abilities

•

•

•

51, 52)
Discuss and demonstrate
ways of creating an
environment in which
effective mentoring can
take place (10, 11, 12,
13, 14, 48, 49, 50, 51, 52)
Identify the stages of
mentorship relationship
(6, 10, 11, 12, 13, 14, 48,
49, 50, 51, 52)
Measure
mentoring
effectiveness (39)
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• treats all people with
respect and maintains
client’s dignity (11)
•
describes
and
applies at least one
method of building
rapport (12)
•
uses
language
appropriate to the
client (13)
•
develops
trust
through
keeping
commitments
and
being
nonjudgemental
with
client (14)
•
demonstrates
empathy and genuine
support for the client
(48)
• ensures requisite
level of trust has been
established
for
effective
coaching/mentoring
(49)
•
recognises
and
works effectively with
client’s
emotional
state(s) (50)
• adapts language and
behaviour
to
accommodate client’s
style
while
maintaining sense of

•

•

•

•

•

•

•

What issues may
cause a negative
rapport
How to create a
climate
conducive
to
learning
How to establish
a professional
mentoring
relationship
What are the
stages
of
a
mentorship
relationship?
Giving feedback
relevant
to
individual needs
How to measure
mentee’s
strengths
and
weaknesses
How to measure
level
of
relationship

•
•
•
•
•
•

Report
Presentation
Questioning
Professional
discussion
Surveys
Interviews

2.4.2.
manage
this
relationship for achieving
mutual benefit
2.4.3. encourage positive
changes based upon
strengths
2.4.4.
apply
creative
communication tools and
techniques to establish
trust
and
open
communication
2.4.5. support the mentee
through identifying needs
and
advocating
when/where appropriate

•

Cooperate
with
the
mentee
for
achieving
mutual benefit
Motivate by focusing on
positive changes

self (51)
• ensures client’s non
dependence of the
coach/mentor (52)
•
evaluates
the
effectiveness
of
supervision (39)

Communicate creatively to
build trust

Support
the
mentee
through identifying needs

2.5. Manage challenges – Ability to
2.5.1.
demonstrate
flexibility in adjusting the
learning path according to
the mentee's needs, time
constraints, resources or
other issues

Demonstrate flexibility in
adjusting the learning path
according to the mentee’s
needs, time constraints,
resources or other issues

•

•

•

•

Explain
the
key
challenges that you
might
face
during
mentoring
programme(10, 11, 13,
35, 36, 44, 48, 50, 54)
Produce a plan to
address the areas of
concern (12, 59)
Justify the choice of
approaches used to
implement areas for
improvements (59)
Show examples how to
motivate the mentee(s)
and resolve conflicts
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•

• explains how
own behaviours
can affect the
coaching/mentori
ng process (10)
• treats all people
with respect and
maintains client’s
dignity (11)
• uses language
appropriate to the
client (13)
• identifies when
their
internal
process
is

•

•

effectively (61)
•

2.5.2. use appropriate
communication skills and
meet adequate decisions
to resolve conflicts and
minimize their impact on
the mentoring program
and relationship

•

•

Resolve conflicts effectively

•
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interfering with
client work and
adapts behaviour
appropriately (35)
• responds to
client’s emotions
without becoming
personally
involved (36)
•
recognises
boundaries
of
own competence
and advises the
need to refer on
and
possibly
conclude contract
(44)
•
describes
and
applies at least one
method of building
rapport (12)
• uses feedback and
challenge
at
appropriate times to
help
client
gain
different perspectives,
while
maintaining
rapport (59)
• uses reviews to
deepen understanding
and commitment to
action (61)

2.5.4. identify, analyse
and
manage
crisis
situations, use adequate
communication in case of
conflict

Solve complex problems
that might derive during
the
apprenticeship/
internship

2.5.5. manage ethical
issues and protect the
Mentee’s
sensitive
personal data

•
•
•

•

Recognise ethical
issues
Recognise sensitive
personal data.
Define the necessary
process steps for
keeping the sensitive
personal data.
Resolve conflicts
effectively

•

Discuss
and
demonstrate
the
importance of a code of
conduct
and
confidentiality in a
mentoring relationship
(8, 40)

•

• agrees appropriate
levels
of
both
confidentiality
and
communication
to
others (8)
• follows the EMCC
professional code of
ethics or an equivalent
(40)

•

•

What is meant
by
code
of
conduct?
Issues in relation
to
confidentiality

•
•

Questioning
Professional
discussion

3. CHECK – Assessment
3.1. Assess the mentoring outcome – Ability to
3.1.1. apply structured &
documented methods to
assess
at
planned
intervals
a) the integration,
b) the acquired
professional
competences,
c) the achievement of
the objectives and
related action plans,
d) the relationship
3.1.2.
include
the
company’s
satisfaction
and the relationship with
the
team
in
the
assessment

Define
structured
&
documented methods to
assess different aspects of
the mentoring procedure
(29)

•

•

Assess the WBL mentee’s
impact on company and
team (30)

•

•

Explain the need for
structured
and
documented methods
to assess different
aspects
of
the
mentoring procedure
(29)
Explain how to review
the mentee’s progress,
identifying and taking
action as required (30,
67)
Develop
plan for
assessing competence
progress (31)
Discuss and apply good
practice in providing
feedback to mentees on
their progress(32, 33)
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•

• bases approach on
a
model
or
framework of coachmentoring (29)

•

•

•

• evaluates outcomes
with
client
(and
stakeholders
if
relevant) (30)
• reviews progress and
achievement
of
outcomes and goals

•

Practical
procedures for
conducting and
recording
ongoing
assessment
and
documenting
progress
How to obtain
documentary
evidence to be
used
in
practical
application of
feedback given
to mentees
Ability
to
identify areas

•
•
•
•
•

Assessment
plan
Reflective
journal
Assessors
observations
Questioning
Professional
discussion

•
3.1.3. commit the WBL
Mentee to self-assess

3.1.4. manage to involve
collaborators
in
the
assessment

3.1.5. share and agree the
assessment results with
the WBL Mentee

Explain the benefits of selfassessment

•

apply good practices for
the evaluation of mentor
programme (39)
analyse
KPIs
and
measure ROI (39)

•

Cooperate
with
stakeholders involved in
the mentoring process

•

•

•

•

Discuss with the WBL
mentee the
assessment results in a
productive way
Communicate
creatively to build trust

and
revises
as
appropriate (67)
•
monitors
and
reflects
on
the
effectiveness of the
whole process (31)
• requests feedback
from
client
on
coaching/mentoring
(32)
• receives and accepts
feedback
appropriately (33)
•
evaluates
the
effectiveness
of
supervision (39)

•

•

for
development
within
mentees’
practice
Understand the
issues
to
consider when
taking
appropriate
action
Understanding
good practice
in the
evaluation of
mentoring,
including
cutting edge
methodology in
applying KPIs
and measuring
ROI.

•

3.2. Self-assess the mentor – Ability to
3.2.1. self-assess the own
WBL mentoring practices
against recognised good
practices

3.2.2. self-assess the
social and behavioural
competences (role model,
communication,
team
work, availability)
3.2.3.
identify
own
strengths and areas for

•
•

Reflect & self-assess
performance
Initiate self-assessment
of own WBL mentoring
practices

Respond and inspire with
necessary social and
behavioural competencies
(role model,
communication, team
work, availability)
Identify own strengths and
areas for improvement as

•

•

Evaluate
WBL
mentoring
practices
against recognised good
practices
and
list
strengths and weakness
(5)
Use reflective practice
and feedback from
others to review own
mentoring role and
identify
areas
for
development,
suggesting
modifications to own
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•

•

•
practises
and
evaluates
their
coaching/mentoring
skills (5)

•

•
and

•
monitors
reflects
on
the
effectiveness of the
whole process (31)
• requests feedback
from
client
on
coaching/mentoring

•

Concepts
and
benefits
of
keeping
a
reflective
journal
How to plan
own
personal
development
and
identify
areas
for
improvement
Ability
to
recognise and

•
•

•

Reflective
journal
Questioning
Professional
discussion

improvement as a WBL
Mentor
3.2.4. document the WBL
Mentee’s assessment of
his
WBL
Mentor’s
mentoring practices

a WBL Mentor

practice as necessary
(31, 32, 33, , 37, 38)

(32)
• receives and accepts
feedback
appropriately (33)
•
demonstrates
commitment
to
personal development
through
deliberate
action and reflection
(37)
•
participates
in
regular supervision in
order to develop their
practice (38)

Discuss with the mentee
about his assessment of
the mentoring practices
and competencies along
the WBL period

modify
practice
necessary

own
as

4. ACT – Improvement
4.1. Remediate the mentoring plan & outcome – Ability to
4.1.1.
revise
the
objectives as necessary
and justify the changes

4.1.2.
propose
and
mutually agree timely
appropriate actions to
remediate as necessary
based on the assessment
results

•

•

•

•

•

•

Assess and interpret
the WBL mentee’s
performance
Judge and prescribe
necessary changes in
the objectives

Assess and interpret
the WBL mentee’s
performance
Judge and prescribe
necessary changes in
the objectives
Recommend the best
course of action based
on assessment
Give an example of

•

•

Evaluate a mentoring
plan and propose a list of
changes in order to meet
your work place training
objectives (27, 71.72)
Explain how would you
negotiate a collaborative
arrangement for review
of remediation plans
with
academic
partner/school (27, 39,
71,72)
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•

•

• reviews progress and
learning (27)
• uses a formal
feedback process from
the client (71)
• has own processes
for
evaluating
effectiveness as a
coach/mentor (72)
• reviews progress and
learning (27)
•
evaluates
the
effectiveness
of
supervision (39)
• uses a formal
feedback process from
the client (71)
• has own processes

•

•

•

•

assessment schedule
and suggest changes to
it
4.1.3.
involve
collaborators
in
the
remediation plans

•

•

4.1.4. inform the school of
the revised objectives and
action plans

•
•

•

•

4.1.5. communicate with
the Academic mentor the
strengths and the areas in
which improvement is
needed

•

•

•

for
evaluating
effectiveness as a
coach/mentor (72)
•

Cooperate with
stakeholders involved
in the mentoring
process
Communicate
constructively in
different
environments,
collaborate in teams
and negotiate

•

•

•

Cooperate with
stakeholders involved
in the mentoring
process
Communicate
constructively in
different
environments,
collaborate in teams
and negotiate
Prescribe a list of
changes to remediate
process for school’s
consideration
Assess and interpret
the WBL mentee’s
performance
Cooperate with
stakeholders involved
in the mentoring
process
Communicate
constructively in

•
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•

4.1.6. advise the WBL
Mentee
concerning
performance both on the
job and in school as well
as his/her relationship
with other employees

•

•

•

different
environments,
collaborate in teams
and negotiate
Discuss with the
academic mentor the
identified changes to
overcome areas of
concern or areas for
improvements

•

Assess and interpret
the WBL mentee’s
performance
Judge and prescribe
necessary changes in
the objectives
Communicate
creatively to build trust

4.2. Improve the mentor’s practices – Ability to
4.2.1. plan actions for
improving
the
WBL
Mentoring
practices
according
to
the
assessment results

•

•

Develop & implement
a personal plan to be
updated on
mentorship
Discuss with the
mentee about his
assessment of the
mentoring practices
and competencies
along the WBL period
(39)

•

Develop a continuous
personal
professional
development plan (5, 37,
58, 39)

•
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•

•
practises
and
evaluates
their
coaching/mentoring
skills (5)
•
demonstrates
commitment
to
personal development
through
deliberate
action and reflection
(37)
evaluates
the
effectiveness
of
supervision (39)
• enables client to

•

•

create new ideas (58)

•

4.2.2. identify and address
personal
VET
needs
related to WBL Mentoring

4.2.3.
demonstrate
personal,
social
and
learning
to
learn
competence

Seek & identify important
information
resources
needed to apply new
mentorship principles and
tools to a new mentee
Inspire
mentee
for
developing to a lifelong
learner

•

•

•
practises
and
evaluates
their
coaching/mentoring
skills (5)
•
demonstrates
commitment
to
personal development
through
deliberate
action and reflection
(37)
evaluates
the
effectiveness
of
supervision (39)

•

• enables client to
create new ideas (58)
•
practises
and
evaluates
their
coaching/mentoring
skills (5)
•
demonstrates
commitment
to
personal development
through
deliberate
action and reflection
(37)
evaluates
the
effectiveness
of
supervision (39)
• enables client to
create new ideas (58)

Explain the importance
of
continuous
professional
development and how
you would inspire the
men)tee(s) for lifelong
learner(5, 37, 58, 39)

Use reflective practice
and
feedback
from
others to review own
mentoring
role
and
identify
areas
for
development, suggesting
modifications to own
practice as necessary (5,
37, 58, 39)

•

•
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•

•

•

Concepts
and
benefits
of
keeping
a
reflective
journal
How to plan
own
personal
development
and
identify
areas
for
improvement
Ability
to
recognise and
modify
own
practice
as
necessary

•
•
•
•

Reflective
journal
Individual
learning plan
Questioning
Professional
discussion

5. BE – Social, Managerial & Behavioural
5.1. Soft skills
5.1.1. Integrity

5.1.2. Counselling

•

Value public good over
private gain
• Protect the mentee
from immoral or illegal
activity
Employ counselling skills
that include assessment
techniques to facilitate
discussion and mutual
decision-making between
mentor and mentee to
create positive change on
the mentoring path

•

•

Develop a counselling
scenario in relation to
learning or behaviour
anomaly or difficulty (10,
11, 12, 13, 14, 48, 49, 50,
51)
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•

•

•

• explains how own
behaviours can affect the
coaching/mentoring
process (10)
• treats all people with
respect and maintains
client’s dignity (11)
• describes and applies at
least one method of
building rapport (12)
•
uses
language
appropriate to the client
(13)
• develops trust through
keeping commitments and
being
non-judgemental
with client (14)
• demonstrates empathy
and genuine support for
the client (48)
• ensures requisite level of
trust has been established
for
effective
coaching/mentoring (49)
• recognises and works
effectively with client’s
emotional state(s) (50)

•

•

• adapts language and
behaviour
to
accommodate client’s style
while maintaining sense of
self (51)
•

5.1.3. Responsibility

5.1.4.
peers

Acceptance

5.1.5. Enthusiasm

5.1.6. Positive attitude

by

Feel the impact of their
role on the mentee,
the company and the
society (1, 34, 35, 36)
• Take responsibility of
their own learning for
advancing their
mentorship (37)
Communicate
constructively in different
environments, collaborate
in teams and negotiate (2)
• Commit to selfmotivation, raised
aspirations and belief
in one’s own abilities
and achieving one’s
goals
• Motivate the
mentee(s)
Communicate creatively to
build trust

•

•

•

•

•

•

•

•

5.1.7. Empathy
•
•

•

Understand what
empathy is
Integrate empathy to
change behaviour and
build better
relationships (35, 48)
Understand others in
terms of learning
barriers
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5.1.8. Team player

•

•

5.1.9.
Good
communication skills

•
•

•

•
5.1.10. Active listening

•
•

•

•

5.1.11. Professionalism

•

connect and work with
others to achieve a set
task
Communicate
constructively in
different
environments,
collaborate in teams
and negotiate (2)

•

Demonstrate how you
develop and assess
teamwork (15)

•

• demonstrates belief
in helping others to
develop (15)

•

•

recognize the
importance of
interpersonal skills
describe how good
communication with
other can influence
working relationships
Communicate
creatively to build trust

•

Describe a situation to
deal with a difficult
colleague/student/ment
ee and means to
communicate effectively
(13, 51)

•

•
uses
language
appropriate to the
client (13)
• adapts language and
behaviour
to
accommodate client’s
style
while
maintaining sense of
self (51)

•

•

Communicate
creatively to build trust
Analyse and have an
increased
understanding of the
techniques of effective
listening
Discuss the skills of
communication
and
focus on the art of
listening
Employ their new skills
on effective listening
actively in the working
environment
Take responsibility of
their own learning for
advancing their

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Explain how to accredit
the
training
programme/course by an
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•

•
uses
language
appropriate to the
client (13)

Questioning
Professional
discussion

•
•

•

•

•

mentorship (82)
Value public good over
private gain
Protect the mentee
from immoral or illegal
activity
Integrate empathy to
change behaviour and
build better
relationships (48)
Communicate
constructively in
different
environments,
collaborate in teams
and negotiate (2)
Self-regulate their
behaviour to positively
impact the team
environment (35)

•

appropriate professional
body
Explain the interpersonal
communication
skills
required to facilitate
WBL of mentees (13, 51)
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•

• adapts language and
behaviour
to
accommodate client’s
style
while
maintaining sense of
self (51)

Appendix B - The in-company WBL mentor course syllabus mock-ups
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