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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) 

δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτή.  

 

 

 

 

Υπάρχουν 4 εργασίες που συμπληρώνουν την Ενότητα V “Δημιουργία Επίγνωσης για την 

Επικύρωση των Αποκτηθεισών Ικανοτήτων” 

 

 

Εργασία Αρ. 1 
Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός ατόμου  

 

Ο στόχος της εργασίας: να εμβαθύνει τη γνώση και την κατανόηση των μεθόδων και εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται στη διαδικασία επικύρωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων ενός ατόμου.  

 

Περιγραφή: 

Η επικύρωση είναι μια διαδικασία επιβεβαίωσης από ένα αρμόδιο/εξουσιοδοτημένο φορέα ότι τα 

μαθησιακά αποτελέσματα (γνώση, ικανότητες και/ή δεξιότητες) που αποκτήθηκαν από ένα άτομο σε 

ένα τυπικό, μη τυπικό η άτυπο περιβάλλον έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια 
και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός προτύπου επικύρωσης. Η επικύρωση συνήθως οδηγεί σε 

πιστοποίηση. Η διαδικασία πιστοποίησης περιέχει τέσσερα ξεχωριστά στάδια: 

 

 Ταυτοποίηση μέσω διαλόγου σχετικά με τις ιδιαίτερες εμπειρίες ενός ατόμου  

 τεκμηρίωση ώστε να φανερωθούν οι εμπειρίες του ατόμου  

 επίσημη αξιολόγηση αυτών των εμπειριών, και  

 πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που μπορούν να οδηγήσουν σε μερική ή 

πλήρη πιστοποίηση. 

 

Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τη δυνατότητα επικύρωσης των ικανοτήτων που απέκτησαν μέσω της 

μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Πιθανές αιτίες των χαμηλών επιπέδων επίγνωσης είναι: η ανάπτυξη της 

επικύρωσης είναι ακόμα ασυνήθης, η έλλειψη σε εθνικό επίπεδο της προώθησης για την ενίσχυση της 

κατανόησης των πρακτικών επικύρωσης μέσα στο ευρύ κοινό, οι διαδικασίες επικύρωσης είναι 

ανοιχτές μόνο για μια συγκεκριμένη ομάδα στόχο, υπάρχει έλλειψη κουλτούρας της δια βίου μάθησης 

και η έννοια της επικύρωσης δεν γίνεται κατανοητή από το ευρύ κοινό.  

 

Αυτή η εργασία θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε μεγαλύτερη επίγνωση ως προς το πως οργανώνεται η 

διαδικασία επικύρωσης και ποιοι μέθοδοι και εργαλεία χρησιμοποιούνται συνήθως.   

 

Αναμενόμενη διάρκεια: 15 λεπτά. 

 

Οδηγίες: Παρακαλώ διαβάστε τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται γενικά για τη δια 

βίου μάθηση και αποφασίστε αν αυτή η μέθοδος ή εργαλείο χρησιμοποιείται απευθείας κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης. 
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o Ναι, αυτή η μέθοδος \ εργαλείο χρησιμοποιείται απευθείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

επικύρωσης  

 

o Όχι, αυτή η μέθοδος \ εργαλείο δεν χρησιμοποιείται απευθείας κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας επικύρωσης . 

 

Αρ. Περιγραφή των μεθόδων και εργαλείων  Σημειώστε ΝΑΙ η ΌΧΙ (αν 

αυτή η μέθοδος ή εργαλείο 

χρησιμοποιείται απευθείας 

κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας επικύρωσης) 

1 Δημόσια συζήτηση- Μια καλά ισορροπημένη 

συζήτηση για ένα συγκεκριμένο θέμα (για 

παράδειγμα, τη σημασία των διαφορετικών ιδιοτήτων, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων της Lifestyle 

επιχειρηματικότητας).  

 

2 Δηλωτικές μέθοδοι- αυτοαξιολόγηση των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων σας  

 

3 Συνέντευξη με έναν εργοδότη  

5 Διαγνωστικά και εξετάσεις- μια μέθοδος για την 

αξιολόγηση και μέτρηση της γνώσης, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων  

 

6 Μάθηση στο χώρο εργασίας  

7 Πορτφόλιο γνώσης – Μια συλλογή αποδεικτικών 

στοιχείων που παρουσιάζουν τις μαθησιακές σας 

επιτυχίες  

 

8 Αναγνώριση/εντοπισμός (Identification) της 

γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

 

9  Δημόσιος διάλογος  

10  Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων  

 

Αφού συμπληρωθεί το πιο πάνω φύλλο, ο καθοδηγητής/σύμβουλος μπορεί να δώσει στους 

εκπαιδευομένους τις ορθές απαντήσεις και να οργανώσει συζήτηση χρησιμοποιώντας τις επεξηγήσεις των 

μεθόδων και εργαλείων που παρέχονται στο παρακάτω φύλλο.  

 

1 Δημόσια συζήτηση- Μια καλά 

ισορροπημένη συζήτηση για 

ένα συγκεκριμένο θέμα 

 Αυτή είναι η αναμενόμενη απάντηση.  

Λαμβάνοντας μέρος στη δημόσια συζήτηση, μπορείς 

να επιβεβαιώσεις ότι έχεις τη γνώση και τις 

ικανότητες τις οποίες θέλεις να επικυρώσεις (να 
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διαβεβαιώσεις και να πείσεις τον επικυρωτή) για την 

ικανότητά σου να διατηρείς ένα εμπεριστατωμένο 

επιχείρημα και να επιδείξεις επαρκή γνώση για το 

θέμα. Μια δημόσια συζήτηση προσφέρει επίσης ένα 

πλαίσιο όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

παρουσιάσουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους 

δεξιότητες με τους συμμαθητές τους.  

   

2 Δηλωτικές μέθοδοι- 

αυτοαξιολόγηση των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

σας .  

 

 

Αυτή είναι η αναμενόμενη απάντηση 

Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν μια τεκμηριωμένη δήλωση 

για τη μάθησή τους απαντώντας γραπτώς σε 

προκαθορισμένα κριτήρια που σχεδιάστηκαν για να 

βοηθήσουν την αυτοαξιολόγηση. Η ικανότητα να 

χρησιμοποιούν κριτική σκέψη είναι σημαντική και 

επομένως αυτή η μέθοδος συχνά χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με άλλες μεθόδους επικύρωσης, 

παρέχοντας πιο αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.  

3 Συνέντευξη με έναν 

εργοδότη 

Αυτή είναι η αναμενόμενη απάντηση 

Οι συνεντεύξεις συχνά χρησιμοποιούνται σε 

καταστάσεις εργασίας και απασχόλησης όπου οι 

αποφάσεις και οι αξίες είναι σημαντικές. 

5 Διαγνωστικά και 

εξετάσεις- μια μέθοδος για 

την αξιολόγηση και 

μέτρηση της προόδου  

Αυτή είναι η αναμενόμενη απάντηση 

Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται στο τελευταίο 

στάδιο της διαδικασίας επικύρωσης - πιστοποίησης 

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που μπορεί να 

οδηγήσουν σε μερική ή πλήρη απόκτηση προσόντων. 

Τα διαγνωστικά και οι εξετάσεις έχουν ως 

πλεονέκτημα το ότι είναι οικεία και κοινωνικά 

αναγνωρισμένα ως έγκυρα και αξιόπιστα. Τα 

διαγνωστικά είναι επίσης σχετικά φτηνά και γρήγορα 

στη διεξαγωγή σε σύγκριση με κάποιες από τις άλλες  

μεθόδους. Τα διαγνωστικά και οι εξετάσεις μπορούν 

να συνδεθούν πιο άμεσα με τα εκπαιδευτικά πρότυπα 

σε σχέση με κάποιες άλλες μεθόδους. Ωστόσο, τα 

διαγνωστικά μπορούν να προκαλέσουν φόβο σε 

εκείνα τα άτομα που είχαν αρνητικές εμπειρίες στην 

τυπική εκπαίδευση ή έχουν λιγοστές 

προφορικές/γραπτές ικανότητες. Επίσης όσον αφορά 

τους τομείς όπου οι πρακτικές δεξιότητες και 

ικανότητες είναι απαραίτητες, η δυνατότητα των 

διαγνωστικών να αξιολογήσουν τις δεξιότητες είναι 

πιο περιορισμένη. Οι παρατηρήσεις έχουν 

πλεονέκτημα καθώς κατά τη διάρκεια της 
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παρατήρησης  μπορεί να δοθεί η ευκαιρία στο άτομο  

να επιβεβαιώσει τις ικανότητες του/της εκτελώντας 

κάποιες πρακτικές εργασίες.  

6 Μάθηση στο χώρο 

εργασίας 

Αυτή είναι η αναμενόμενη απάντηση 

Αυτή είναι μια πολύ καλή μέθοδος για να οργανωθεί η 

δια βίου μάθηση στους χώρους εργασίας, ωστόσο, δεν 

χρησιμοποιείται για την επικύρωση των ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων σας.  

7 Πορτφόλιο γνώσης – Μια 

συλλογή αποδεικτικών 

στοιχείων που 

παρουσιάζουν τις 

μαθησιακές επιτυχίες  

Αυτή είναι η αναμενόμενη απάντηση 

Αυτή η μέθοδος συνδέεται με το στάδιο τεκμηρίωσης 

(documentation stage) της διαδικασίας επικύρωσης. 

Το πορτφόλιο γνώσης είναι ένα πολύ σημαντικό και 

πολύτιμο εργαλείο για τη συλλογή των επιτευγμάτων 

των εκπαιδευομένων ως προς την ανάπτυξη των δικών 

τους ικανοτήτων και τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) 

που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας της δια βίου 

μάθησης συμπεριλαμβανομένης της τυπικής, άτυπης 

και μη τυπικής μάθησης. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία 

κατάρτισης (πιστοποιητικά, διπλώματα, σημειώσεις 

από καθηγητές για τις αποκτηθείσες δεξιότητες και 

ικανότητες κτλ.) φυλάσσονται στο πορτφόλιο γνώσης 

το οποίο μπορεί να αναβαθμίζεται κατά τη διάρκεια ή 

μετά την κάθε μαθησιακή διαδικασία.   

 

8 Αναγνώριση/εντοπισμός 

(Identification) της γνώσης, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

Αυτή είναι η αναμενόμενη απάντηση 

 

Η επικύρωση αρχίζει αναγκαστικά με τον εντοπισμό 

της γνώσης, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν. Ο εντοπισμός είναι η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται στην διαδικασία επικύρωσης και 

συνήθως περνά μέσα από το διάλογο των ιδιαίτερων 

εμπειριών ενός ατόμου. Εδώ το άτομο αποκτά 

μεγαλύτερη επίγνωση των προηγούμενων 

επιτευγμάτων. Αυτό το στάδιο είναι σημαντικό καθώς 

τα μαθησιακά αποτελέσματα διαφέρουν από άτομο σε 

άτομο και θα είχαν αποκτηθεί σε διάφορα πλαίσια: 

στο σπίτι, κατά τη διάρκεια εργασίας ή εθελοντικών 

δραστηριοτήτων, μέσω της συμμετοχής σε 

διαφορετικά είδη μαθημάτων μη τυπικής κατάρτισης 
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καθώς και εξαιτίας των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τη Lifestyle επιχειρηματικότητα. Για 

πολλούς ενήλικες, η ανακάλυψη και η αναπτυγμένη 

επίγνωση των δυνατοτήτων τους είναι πολύτιμα 

αποτελέσματα της διαδικασίας.  

9 Δημόσιος διάλογος 

 

Αυτή είναι η αναμενόμενη απάντηση 

Αυτή είναι μια πολύ καλή μέθοδος για να οργανωθεί η 

διαδικασία της ανταλλαγής μεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων ώστε να προωθηθεί η διαβούλευση και οι 

συλλογικές διαπραγματεύσεις, ωστόσο δεν 

χρησιμοποιείται για την επικύρωση των ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων σας.   

10 Αξιολόγηση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Αυτή είναι η αναμενόμενη απάντηση 

 

Η αξιολόγηση είναι ένα από τα πιο σημαντικά στάδια 

της διαδικασίας επικύρωσης. Μπορεί να σημαίνει την 

αξιολόγηση των γραπτών και αποδεικτικών στοιχείων 

αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και αξιολόγηση 

άλλων μορφών τεκμηρίων. Η παρατήρηση είναι μια 

από τις μεθόδους αξιολόγησης και σημαίνει την 

άντληση στοιχείων από άτομα ενώ εκτελούν 

ορισμένες εργασίες. Αυτή η προσέγγιση, που κρίνεται 

από έναν ουδέτερο αξιολογητή, εξαπλώνεται στην 

αξιολόγηση της επικύρωσης της μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης. Κατά τη διάρκεια του σταδίου 

αξιολόγησης της επικύρωσης θα μπορούσε να δοθεί 

στο άτομο η ευκαιρία να επιβεβαιώσει τις δεξιότητες 

του/της εκτελώντας κάποιες πρακτικές εργασίες.  

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα.  

 Ενίσχυση της κατανόησής σας για τη διαδικασία επικύρωσης   

 



 

 

6 

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) 

δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτή.  

 

 

 

 

 

 

Εργασία Αρ. 2 
Ενδιαφέρεστε να επικυρώσετε  τις δεξιότητες και τις ικανότητες σας που 

συνδέονται με την Lifestyle επιχειρηματικότητα;  
 

Ο στόχος της εργασίας: να εντοπίσει δεξιότητες και ικανότητες στους τομείς LSE στους οποίους 

μπορεί να ενδιαφέρεστε να επικυρώσετε τα μαθησιακά αποτελέσματα της μη τυπικής/άτυπης μάθησης 

καθώς και αυτών που αποκτήθηκαν μέσω της εργασιακής πείρας.  

 

Περιγραφή: Η εργασία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στα δύο προγράμματα κατάρτισης: για 

την κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων στο LSE και για την κατάρτιση των μειονεκτούντων 

εκπαιδευομένων ώστε να γίνουν Lifestyle επιχειρηματίες. Αυτή η εργασία θα βοηθήσει τον 

εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει αν είναι έτοιμος/η να επικυρώσει τις δεξιότητες και ικανότητες της 

Lifestyle επιχειρηματικότητας που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής (που αναπτύχθηκαν με ένα 

άτυπo και μη τυπικό τρόπο, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια  της εργασιακής εμπειρίας). Επιπλέον 

μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να αντιληφθεί την ανάγκη για περαιτέρω μάθηση σε τυπικούς 

οργανισμούς ώστε να επικυρώσει τα αποτελέσματα LSE. 

 

Η διάρκεια για το μάθημα κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ενηλίκων είναι 20 λεπτά (μόνο για να 

εξοικειωθούν με την ίδια την άσκηση, ώστε να είναι έτοιμοι να εργαστούν με την κατάρτιση των 

μειονεκτούντων εκπαιδευομένων).  

 

Η διάρκεια για το μάθημα κατάρτισης για τους ενήλικες μειονεκτούντες εκπαιδευομένους είναι 60 

λεπτά. 

 

Οδηγίες- εργασίες προς εκτέλεση.  

 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: στα βήματα 1, 2, 3 πρέπει να εργαστείτε μόνοι σας και στο βήμα 

4 – να συζητήσετε με όλη την ομάδα.  

 

Βήμα 1. Ατομική εργασία. Αυτοαξιολογήστε τις δεξιότητές σας για την εκτέλεση διάφορων τύπων 

εργασιών, οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με τη δυνατότητα να αρχίστε την Lifestyle επιχείρηση 

σας.  

 

Χρησιμοποιείστε την κλίμακα βαθμολογίας 

ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΣΤΟ                     4  

ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟΣ ΣΤΟ                      3  

ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΛΟΣ  ΣΤΟ        2  

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΟΣ ΣΤΟ        1  
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Υποδείξτε το επίπεδο ικανότητας που έχετε στην εκτέλεση κάθε τύπου εργασίας στη λίστα ανά  

επαγγελματική περιοχή. Η επαγγελματική περιοχή με τις υψηλότερες βαθμολογίες θα πρέπει να 

εξεταστεί για χρήση στη διαμόρφωση των Lifestyle επιχειρηματικών ενδιαφερόντων και των 

πιθανοτήτων επικύρωσης. 
 

 

Επαγγελματική 

περιοχή 

Τύπος εργασίας 1 2 3 4 

Τέχνες      

 Ζωγραφική     

 Φωτογραφία     

 Μουσική     

 Χορός     

 Οργάνωση εκδηλώσεων      

 Κεραμική     

Ομορφιά      

 Κινητή/μετακινούμενη κομμώτρια 

(Mobile hairdresser ) 

    

 Μακιγιάζ     

 Αισθητική (ολιστική)     

 Σχέδιο νυχιών      

DIY (Do it 

yourself.com) 

Κάνε το μόνος 

σου 

     

      

Φαγητό      

 Γλυκά      

 Catering (τροφοδοσία) από το σπίτι      

 Μαγειρική     

 Παρασκευή κέικ     

 Μαρμελάδες     

 Αρτοποιείο     

 Αρτοποιία/ ζαχαροπλαστική     

 Βιοτεχνίες      

 Πλέξιμο     

 Ράψιμο, φτιάχνοντας φορέματα, 

φτιάχνοντας ρούχα, σχεδιάζοντας ρούχα 

    

 Τροποποίηση ρουχισμού     

 Κατασκευή τσαντών      

 Κοσμήματα     

 Κεντήματα     
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 Καλλωπισμός     

 Κατασκευή δώρων     

 Χειροτεχνίες     

Εσωτερικό      

 Ταπετσαρία     

 Αγγειοπλαστική     

 Εσωτερικός σχεδιασμός      

 Φτιάχνοντας σάκους καθίσματος     

Υπηρεσίες 

φροντίδας 

     

 Φροντίδα παιδιών     

 Φύλαξη μωρών     

 Μικρό νηπιαγωγείο     

 Κινητή νταντά/νοσοκόμα     

 Φροντίδα ηλικιωμένων      

Κατοικίδια      

 Περίπατος σκυλιών     

 Φύλαξη κατοικιδίων     

 Υπηρεσίες για κατοικίδια που έχουν ως 

βάση το σπίτι 

    

 Kαλλωπισμός κατοικιδίων      

Γεωργία      

 Σπορά     

 Κηπουρική     

 Φυτώριο μικρών φυτών       

 Βλάστηση λουλουδιών     

Πωλήσεις      

 Σε ηλεκτρονικό κατάστημα     

 Στην αγορά      

 Επιχείρηση ένδυσης (επιχείρηση 

λιανικής πώλησης παραδοσιακών 

ρούχων/ρούχων αντίκες- vintage 

clothes) 

    

Άλλο      

 You tube      

 Vox pop     

 Συγγραφή/επεξεργασία     

 Διερμηνεία/ μετάφραση     

 Ξεναγός     

 Εικαστική θεραπεία     

 Ολιστικό ιατρικό κέντρο     

 Ενοικιάσεις σε παραλιακές περιοχές     
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Βήμα 2. Ατομική εργασία. Ορίστε 1-2 επαγγελματικές περιοχές της Lifestyle επιχειρηματικότητας στις 

οποίες είστε ικανός/ή και στις οποίες μπορείτε να επικυρώσετε τα μαθησιακά σας αποτελέσματα. 

Καταγράψτε τα. Για κάθε μια από τις παραπάνω επιλεγμένες επαγγελματικές περιοχές παρακαλώ 

επιλέξτε και καταγράψτε 1 ή 2 τύπους LSE εργασίας με τις ψηλότερες βαθμολογίες. Τι ειδικές 

δεξιότητες έχετε στην εκτέλεση τέτοιας εργασίας; κάνετε λίστα με 3 -5 δεξιότητες (ικανότητες): 

 

Επαγγελματική 

περιοχή 

Τύπος 

εργασίας  

Ικανότητες/δεξιότητες/δυνατότητες Απόδειξη των 

αποκτηθείσων 

ικανοτήτων 

/δεξιοτήτων  

  1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

  1.  

2. 

3. 

4.  

5 

  

Τι τεκμήρια μπορείτε να παρέχετε για να αποδείξετε τις ικανότητες που αναφέρατε; αυτά μπορεί να 

είναι πιστοποιητικά, αποδείξεις εργασιακής πείρας, δείγματα εργασίας, έγγραφα, εικόνες κτλ. 

Καταγράψτε τα.  

 

Βήμα 3. Ατομική εργασία. Ικανότητες που πρέπει να αναπτύξετε περισσότερο ώστε να αρχίσετε την 

Lifestyle επιχειρηματικότητα.  

Τι είδους ικανότητες πρέπει να αναπτύξετε ώστε να εκπληρώσετε ποιοτικά τον επιλεγμένο τύπο της 

LSE επιχείρησης; Κάνετε λίστα με 3 -5 ικανότητες: 

1.   

2.   

3.   

 

Βήμα 4. Ομαδική συζήτηση. Ο τρόπος για την απόκτηση περισσότερων απαραίτητων δεξιοτήτων και 

τεχνικών ικανοτήτων (soft skills).  

 

Παρουσιάστε στα μέλη της ομάδας την Lifestyle επιχείρηση που εντοπίσατε και θέλετε να αρχίσετε, 

τις κύριες ικανότητες και δεξιότητες που ήδη έχετε και τις κύριες ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει 

να αναπτύξετε. Ζητήστε τη βοήθεια της ομάδας ως προς την δυνατότητα να αποκτηθούν οι 

απαραίτητες δεξιότητες. Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει; συζητήστε πιθανούς τρόπους για την  
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απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και το συνδυασμό της δια βίου μάθησης και (αν χρειαστεί) τη 

μάθηση από ένα τυπικό οργανισμό. Πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την επικύρωση των 

υπαρχουσών δεξιοτήτων (ικανοτήτων); Πώς να βρείτε οργανισμό για πιθανή επικύρωση των 

ικανοτήτων της επιλεγόμενης Lifestyle απασχόλησης (εργασίας).  

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ο καθοδηγητής/ σύμβουλος βοηθά τους εκπαιδευομένους να βρουν 

τρόπους να αρχίσουν την επικύρωση των προσωπικών και Lifestyle δεξιοτήτων τους χρησιμοποιώντας 

πορτφόλια γνώσης και σχεδιάζοντας μια καριέρα στο επιλεγόμενο Lifestyle πεδίο, συνδυάζοντας τη 

δια βίου μάθηση και (αν χρειαστεί) τη μάθηση από έναν τυπικό οργανισμό. 

 

 

 

 

Εργασία Αρ. 3 
Αυτοανάλυση των προσωπικών τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) οι οποίες θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση των δεξιοτήτων σας 
 

Ο στόχος της εργασίας: να σας προετοιμάσει για την διαδικασία επικύρωσης των προσωπικών 

τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) και να συμπληρώσει τα δεδομένα για το Ευρωπαϊκό βιογραφικό 

σημείωμα ή το πορτφόλιο γνώσης.  

 

Περιγραφή: 

Οι προσωπικές σας τεχνικές δεξιότητες (όπως ακριβής, εξυπηρετικός, προσεχτικός, αποτελεσματικός, 

ευέλικτος, πρακτικός, αξιόπιστος, συνεργάσιμος, προσαρμοστικός, επιλυτής προβλήματος, κριτικός 

στοχαστής, τυπικός, κτλ.) είναι πολύ σημαντικές στην κατάσταση εργοδότησης. Μπορείτε επίσης να 

τις επικυρώσετε και να τις χρησιμοποιήσετε για τη βελτίωση του βιογραφικού σημειώματός σας.   

Αυτή η εργασία θα σας παρέχει τη δυνατότητα να αυτοαξιολογήσετε τις τεχνικές ικανότητές που έχετε 

αποκτήσει σε διαφορετικά στάδια της ζωής σας, συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής/άτυπης 

μάθησης, μάθησης που σχετίζεται με την απασχόληση, καθώς επίσης να κάνετε ανατροφοδότηση για 

τη δική σας ανάπτυξη με ένα τυπικό ή άτυπο τρόπο. Ο εκπαιδευόμενος εξασκεί τρόπους εξερεύνησης 

και εύρεσης των προσωπικών του/της δεξιοτήτων, που αποκτήθηκαν μέσω της ζωής του/της 

(αναπτύχθηκαν με ένα άτυπο τρόπο). Οι καθοδηγητές/σύμβουλοι βοηθούν τους μαθητές να βρουν 

τρόπους να αρχίσουν την επικύρωση των προσωπικών τους δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας πορτφόλια 

γνώσης.  

 

Διάρκεια - 40 λεπτά 

 

Οδηγίες - εργασίες προς εκτέλεση.  

Η εργασία κατάστασης έχει ως στόχο να δημιουργήσει ανατροφοδότηση στα διάφορα στάδια 

της ζωής κάποιου. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις καταστάσεις που σχετίζονται με την 

εργασία. Διαφορετικοί παράγοντες (πρόσωπα, δραστηριότητες, πλαίσια…) θα μπορούσαν να έχουν  
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επηρεάσει την ανάπτυξη του ατόμου με ένα τυπικό ή άτυπο τρόπο. Αυτή η εργασία προσπαθεί 

να καταστήσει σαφείς κάποιους από αυτούς τους παράγοντες. Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, 

πρέπει να εργαστείτε μόνοι ή σε ζευγάρια.  

 

Βήματα Χρόνος 

(λεπτά) 

Εξήγηση Δράση 

Βήμα 1. 

Δουλέψτε μόνοι. 

Ανάλυση 

κατάστασης  

10 Πάρτε μια οποιαδήποτε 

κατάσταση από τα τελευταία 

3 χρόνια της εργασιακής σας 

ζωής, την οποία θυμάστε με 

περηφάνεια.  

 

Περιγράψτε αυτή την κατάσταση 

και γράψτε: 

• Γιατί είμαι περήφανος; 

• Με ποιόν ήμουν σε αυτή 

την “κατάσταση”; 

• Ποιος άλλος βοήθησε; 

• Τι βοήθησε ώστε να 

θεωρηθεί επιτυχία; 

• Τι μου λέει αυτό για τον 

εαυτό μου; 

 

Βήμα 2. 

Δουλέψτε σε 

ζευγάρια  

10 Μοιραστείτε την κατάσταση - Εξηγήστε την “κατάσταση” 

σας στον διπλανό σας  

- Και αντίστροφα! 

- Δείξτε ενδιαφέρον για το 

διπλανό σας  

- Κάντε ερωτήσεις για να κάνετε 

την κατάσταση του διπλανού 

σας πιο ξεκάθαρη.  

 

Βήμα 3. 

Δουλέψτε μόνοι 

10 Κάντε ανασκόπηση του 

βήματος 2. 

Δουλέψτε για τον εαυτό σας: 

- Καταγράψτε τις ιδιότητες 

(κύριες προσωπικές, τεχνικές 

δεξιότητες) τις οποίες είχατε 

ώστε να επιτύχετε τα καλά 

αποτελέσματα στην κατάσταση 

εργασίας που επεξηγήθηκε πιο 

πάνω  

 

Βήμα 4. 

Δουλέψτε μόνοι 

10 Κάντε ανασκόπηση του 

βήματος 2. 

Δουλέψτε για τον εαυτό σας: 

- Καταγράψτε τις ιδιότητες 

(κύριες προσωπικές, 

τεχνικές δεξιότητες) που 

βρήκατε για το διπλανό σας 

(στην πιο πάνω κατάσταση). 
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Βήμα 5. 

Δουλέψτε σε 

ζευγάρια 

5 Μοιραστείτε αυτά που 

βρήκατε με το διπλανό σας 

Παρουσιάστε την ανασκόπηση για 

τις ικανότητες και δεξιότητες που 

ορίστηκαν από εσάς και τον 

διπλανό σας. Συμφωνήστε με το 

διπλανό σας για τη λίστα των δικών 

σας δεξιοτήτων και προσωπικών 

ικανοτήτων υψηλού επιπέδου. 

 

 

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα. Μαζέψατε στοιχεία των προσωπικών σας τεχνικών 

ικανοτήτων/δεξιοτήτων για το Ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα ή ακόμα και για το πορτφόλιο 

γνώσης σας.   



 

 

13 

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) 

δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτή.  

 

 

 

 

 

Εργασία Αρ. 4 
Αυτοαξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων που είναι σημαντικές για την Lifestyle 

επιχειρηματικότητα.  
 

Ο στόχος της εργασίας: να παρέχει μια ρουμπρίκα για την αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα ως τρόπο ζωής. 

 

Περιγραφή: 

Αυτή η εργασία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στα δύο προγράμματα κατάρτισης: για την 

κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων στο LSE και για την κατάρτιση των μειονεκτούντων 

εκπαιδευομένων ώστε να γίνουν Lifestyle επιχειρηματίες. 

 

Αυτή η εργασία θα βοηθήσει τους Lifestyle επιχειρηματίες να αξιολογήσουν το επίπεδο των τεχνικών 

τους δεξιοτήτων που αφορούν την Lifestyle επιχειρηματικότητα και σε σχέση με διαφορετικούς τύπους 

αποδεικτικών στοιχείων που είναι δείκτες επιτυχίας/δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει αυτοαξιολόγηση που 

βασίζεται στην απόδοση των ατόμων γύρω από την Lifestyle επιχειρηματικότητα.  

 

Η διάρκεια του μαθήματος κατάρτισης για τους ενήλικες εκπαιδευτές είναι 20 λεπτά (μόνο για να 

γνωρίσουν την ίδια την άσκηση ώστε να είναι έτοιμοι να εργαστούν με την κατάρτιση των 

μειονεκτούντων εκπαιδευομένων).  

Η διάρκεια για το μάθημα κατάρτισης για τους ενήλικες μειονεκτούντες εκπαιδευομένους είναι 60 

λεπτά.  

 

Οδηγίες: 

 

Λίστα των σχετικών τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills): 

 Καινοτομία/ Δημιουργικότητα  

 Λήψη απόφασης 

 Στρατηγικό όραμα 

 Επίλυση προβλήματος 

 Καθορισμός στόχου 

 Επικοινωνία 

 Διοίκηση/ διαχείριση 
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Αυτοαξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων  

 

Τεχνικές 

δεξιότητες  

Σημασία για 

την Lifestyle 

επιχειρηματι

κότητα  

Επίπεδο της 

τεχνικής 

δεξιότητας 

Δείκτες Συσχετισμός των δεικτών με τις δεξιότητες  

 0 (λιγότερο)  

1 

2 

3 

4 

(περισσότερο) 

 

*Πόσο 

σημαντική 

είναι κάθε 

δεξιότητα για 

την 

επιχείρησή 

σας;  

0 (λιγότερο)  

1 

2 

3 

4 (περισσότερο) 

 

*Βασισμένοι στα 

δεδομένα που 

έχετε, 

βαθμολογήστε το 

επίπεδο των 

τεχνικών σας 

δεξιοτήτων  

1. Συνεντεύξεις 

2. Συστάσεις  

3. Επιπρόσθετα 

πιστοποιητικά  

4. Ποσοτικά δεδομένα 

 

*Σημειώστε τους δείκτες 

που σχετίζονται με την 

κάθε τεχνική δεξιότητα που 

έχετε.  

Κάνετε λίστα με τους δείκτες και περιγράψτε πως τα 

δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σχετίζονται με τις 

τεχνικές δεξιότητες  

Καινοτομία/ 

Δημιουργικότητα  

 

    

Λήψη απόφασης     

Στρατηγικό όραμα     

Επίλυση 

προβλήματος 

    

Καθορισμός 

στόχου 

    

Επικοινωνία     
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Διοίκηση/διαχείρισ

η 

    

 


