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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Καλώς ορίσατε στον οδηγό για εκπαιδευτικούς του προγράμματος 

Understanding My Journey (UMJ). Αυτή η ενότητα κάνει μια εισαγωγή στην 

Εργαλειοθήκη του UMJ και των στοιχείων που την αποτελούν και στην συνέχεια 

παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να την εντάξετε στην εργασία 

σας με τους νέους .  

 

Τι είναι η Εργαλειοθήκη του UMJ και σε ποιον απευθύνεται;  
 

Η Εργαλειοθήκη του UMJ έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους νέους να αναπτύξουν 

και να αναγνωρίζουν τις οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) τους - τις δεξιότητες 

εκείνες που είναι συμπληρωματικές στις τεχνικές και στις ακαδημαϊκές δεξιότητες 

τους. Η δυσκολία του ορισμού των soft skills ή των οριζοντίων δεξιοτήτων για 

τους επαγγελματίες και τους νέους υπογραμμίζει την σημασία του προγράμματος 

UMJ. Οι οριζόντιες δεξιότητες  μπορεί να έχουν διαφορετικές σημασίες και 

ερμηνείες ανάλογα με τον ποιον θα ρωτήσεις και σε ποιο πλαίσιο εφαρμόζονται. 

Για τους σκοπούς της Εργαλειοθήκης UMJ, οι οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) 

ορίζονται ως οι δεξιότητες εκείνες που σε κρατάνε σε μια δουλειά, ενώ οι τεχνικές 

δεξιότητες ορίζονται ως οι δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να επιλεγείς σε μια 

δουλειά.  

 

Παρότι ο κάθε νέος μπορεί να χρησιμοποιήσει την Εργαλειοθήκη, αυτή 

απευθύνεται κυρίως σε νέους που ασχολούνται ήδη με κάποια δραστηριότητα ή 

project, όπως σπουδές, εθελοντική εργασία, εργασιακή εμπειρία ή επαγγελματική 

κατάρτιση. Η Εργαλειοθήκη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με νέους που 

μπαίνουν ή μπήκαν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και δεν έχουν καθόλου 

ή ελάχιστη εργασιακή εμπειρία. Δοκιμάζοντας τις τεχνικές και δραστηριότητες της 

Εργαλειοθήκης στην καθημερινή τους ζωή, οι νέοι θα καταφέρουν να βελτιώσουν 

τις δεξιότητες τους και να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση τους.  

 

Η Εργαλειοθήκη χρησιμοποιεί την μεταφορά ενός ταξιδιού για να προσελκύσει 

τους νέους και να δώσει την αίσθηση παιχνιδιού στην όλη διαδικασία και τους 

ενθαρρύνει να σκεφτούν ότι κάθε οριζόντια δεξιότητα αποτελεί μια περιπέτεια στο 

βουνό- μια δύσκολη ανάβαση η όποια όμως προσφέρει στον αναρριχητή την 

επιβράβευση της κορυφής, από όπου μπορεί να ατενίσει την απόσταση που 

διένυσε. Η Εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη στην παραδοσιακή έντυπη μορφή καθώς 

και σε μορφή εφαρμογής στο κινητό και επικεντρώνεται στις 8 ακόλουθες 

οριζόντιες δεξιότητες : 
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Θετική Στάση – Μια θετική στάση αποφέρει μεγαλύτερη πρόοδο και συνεπώς 

περισσότερες απολαβές ή προνόμια εργασίας.  

Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια θετική στάση ακόμα και αν η μέρα σας έχει 

ξεκινήσει με κακοτυχία , αλλά εσείς εξακολουθείτε να λέτε "Καλημέρα!" αντί για 

"Δεν υπάρχει τίποτα το θετικό σε αυτό το πρωινό". Μια θετική στάση σημαίνει να 

χαμογελάς και να είσαι φιλικός, να μην παραπονιέσαι και να μην βάζεις εμπόδια, 

να είσαι ευγενικός και να δείχνεις σεβασμό στους άλλους, να εκπληρώνεις τον 

ρόλο σου, να είσαι στην ώρα σου, να σέβεσαι τις προθεσμίες, να υλοποιείς τις 

υποσχέσεις σου, να αποφεύγεις τις μικροπολιτικές διαμάχες και να προσπαθείς να 

βοηθήσεις τους συναδέλφους σου όποτε μπορείς. 

 

Επικοινωνία - Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε 

για να συζητήσουμε με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα με άλλους, να θέσουμε 

προσδοκίες και να συνεργαστούμε με άλλους σε έργα. 

Για παράδειγμα, εάν επικοινωνούμε με έναν πιθανό εργοδότη, ίσως χρειαστεί να 

στείλουμε ένα επίσημο email ή να τους καλέσουμε στο τηλέφωνο. Ανάλογα με την 

κατάσταση, ίσως χρειαστεί να στείλουμε μια επίσημη, δακτυλογραφημένη 

επιστολή μέσω άλλων μορφών επικοινωνίας. Στον εργασιακό χώρο, μπορεί να 

θεωρούμε ευκολότερο να μεταδώσουμε πολύπλοκες πληροφορίες αυτοπροσώπως 

ή μέσω τηλεδιάσκεψης παρά σε ένα μακρύ, πυκνό email. 
 

Προσαρμοστικότητα - Η προσαρμοστικότητα ως δεξιότητα αναφέρεται στην 

ικανότητα ενός ατόμου να αλλάζει τις ενέργειές του, την πορεία ή την προσέγγιση 

του να κάνει πράγματα, έτσι ώστε να προσαρμοστεί σε μια νέα κατάσταση  

Για παράδειγμα, προσφέρετε τη βοήθειά σας σε ένα άλλο μέλος της ομάδας εάν 

παρατηρήσετε ότι αντιμετωπίζει υπερβολικό φόρτο εργασίας ή προσφέρετε να 

στείλετε υλικό ή περιεχόμενο ενώ ένας συνάδελφος είναι άρρωστος στο σπίτι. 
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Διαχείριση χρόνου και ενέργειας - Η διαχείριση του χρόνου και της ενέργειας 

είναι η διαδικασία οργάνωσης και προγραμματισμού του τρόπου κατανομής του 

χρόνου σας μεταξύ συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητάς σας. 

Για παράδειγμα, μάθετε πώς ξοδεύετε το χρόνο σας διατηρώντας ένα ημερολόγιο 

χρόνου ή ένα εργαλείο προγραμματισμού. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων 

προσωπικού σχεδιασμού. Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου απαιτεί 

διάκριση μεταξύ του τι είναι σημαντικό και του τι είναι επείγον. 

 

Εργασιακό ήθος - Το εργασιακό ήθος είναι μία οριζόντια δεξιότητα που 

αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου. 

Για παράδειγμα, η ύπαρξη ισχυρού εργασιακού ήθους μπορεί να σημαίνει η 

προσπάθεια να βρούμε μια δουλειά που αγαπάμε, να μην αποφεύγουμε τη σκληρή 

δουλειά, πάντα να ψάχνουμε τρόπους για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και να 

μαθαίνουμε από τα λάθη μας. 

 

Επίλυση Προβλημάτων & Αναλυτική Εκπαίδευση - Η επίλυση προβλημάτων, 

μαζί με τη λήψη αποφάσεων, είναι μία από τις πιο βασικές ηγετικές ικανότητες. 

Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος θα χρειαστεί δεξιότητες ενεργής ακρόασης και 

επικοινωνίας όταν αλληλεπιδρά με μαθητές, αλλά θα απαιτήσει επίσης 

αποτελεσματικές γνώσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο που διδάσκει. Σε 

πολλές περιπτώσεις, ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει πότε να βρει νέους 

τρόπους διδασκαλίας ή / και αξιολόγησης μιας κατάστασης ως μέρος της λύσης. 

 

Ομαδική εργασία - Οι δεξιότητες ομαδικής εργασίας είναι τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά (ιδιότητες) και οι ικανότητες που μας επιτρέπουν να 

συνεργαζόμαστε καλά με άλλους κατά τη διάρκεια συνομιλιών, έργων, 

συναντήσεων ή άλλων συνεργασιών. 

Για παράδειγμα, σε ένα ομαδικό έργο, ένα άτομο μπορεί να είναι καλύτερο στη 

δημιουργία εννοιών, ενώ ένα άλλο έχει καλό μάτι για τη διόρθωση των τελικών 

εγγράφων. Όταν όλοι στην ομάδα χρησιμοποιούν τις καλύτερες δεξιότητές τους, η 

συλλογική δύναμη της ομάδας στο σύνολό της είναι ισχυρότερη. 

 

Ηγεσία - Οι δεξιότητες ηγεσίας είναι ιδιαίτερα περιζήτητες καθώς έχουν να 

κάνουν με την αντιμετώπιση ανθρώπων με τέτοιο τρόπο ώστε να (τους) 

παρακινούν, να (τους) ενθουσιάζουν και να χτίζουν σεβασμό.  

Για παράδειγμα, ένας προπονητής προγραμματίζει μια συνάντηση με την ομάδα 

του για να συζητήσει τις στρατηγικές. Αρχικά, ο προπονητής εξέφρασε την 

εκτίμησή του για τη σκληρή δουλειά της ομάδας κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου 

παιχνιδιού / διαγωνισμού. Στη συνέχεια, ο προπονητής ζήτησε τη βοήθεια της 

ομάδας του για τον εντοπισμό τρόπων με τους οποίους θα γίνουν όλοι πιο 

αποτελεσματικοί - συμπεριλαμβανομένου του προπονητή! Ο προπονητής 



4 

 

κατέστησε σαφές ότι αυτή ήταν μια συνάντηση καταιγισμού ιδεών για να βρει 

επιλογές - ήταν ένα ασφαλές περιβάλλον για οποιαδήποτε συμβολή και προτάσεις. 

 

Πέρασαν μια ώρα καταγράφοντας ιδέες σε έναν πίνακα και μετά ψήφισαν τις 

πέντε με τις περισσότερες δυνατότητες. Στη συνέχεια, ο προπονητής ανέθεσε σε 

κάθε μέλος της ομάδας να κάνει περισσότερη έρευνα για το πώς θα μπορούσαν να 

εφαρμόσουν μία από τις ιδέες. Τα μέλη της ομάδας πιθανότατα θα ανταποκριθούν 

πολύ θετικά σε αυτήν την προσέγγιση επειδή έχουν την εξουσία να βοηθήσουν 

στην εξεύρεση μίας λύσης. 

 

Γιατί θα πρέπει οι νέοι άνθρωποι να αναπτύξουν αυτές τις 

συγκεκριμένες δεξιότητες;  

 
Παρότι υπάρχει μεγάλος αριθμός οριζοντίων δεξιοτήτων, αυτές οι συγκεκριμένες 8 

δεξιότητες αναπτύχθηκαν από την ομάδα του UMJ έπειτα από μια μεγάλης 

κλίμακας πανευρωπαϊκή έρευνα στην οποία συμμετείχαν νέοι άνθρωποι, 

εργοδότες, επαγγελματική σύμβουλοι και άλλοι εκπαιδευτές. Αυτές οι δεξιότητες 

επιλέχτηκαν από την ομάδα μας ως οι πιο ουσιαστικές για την εύρεση εργασίας 

και την παραμονή σε αυτή καθώς και για την συμμετοχή σε περεταίρω εκπαίδευση 

και κατάρτιση. Σε μερικές περιπτώσεις, οι εργοδότες θεωρούν αυτές τις δεξιότητες 

εξίσου σημαντικές με άλλα τεχνικά προσόντα, και σε κάποιες εργασίες, μπορεί να 

είναι και ακόμα πιο σημαντικές. Προφανώς, τα τυπικά προσόντα και οι τεχνικές 

δεξιότητες είναι επίσης πολύ σημαντικά, αλλά είναι μόνο ένα μέρος του παζλ.  

 

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι οι οριζόντιες δεξιότητες σπάνια διδάσκονται στο 

σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Πρέπει να αναπτυχθούν μέσω της εμπειρίας στον 

πραγματικό κόσμο. Για τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν κάποια σημαντική 

εργασιακή ιστορία, είναι δύσκολο να αποδείξουν πως απέκτησαν αυτές τις 

δεξιότητες εκτός της τάξης η του χώρου εργασίας. Η Εργαλειοθήκη του UMJ, θα 

βοηθήσει τους νέους ανθρώπους να σκεφτούν σχετικά με αυτές τις δεξιότητες, να 

τις αναπτύξουν και εντοπίσουν, και τελικά να είναι σε θέση να τις αναδείξουν 

μέσω αυτού του ταξιδιού. 

 

 

Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού/συμβούλου;  
 

Η Εργαλειοθήκη του UMJ έχει σχεδιαστεί για να μπορεί κάποιος να την δουλέψει 

με αυτονομία. Παρόλα αυτά, κάποιοι νέοι άνθρωποι ίσως χρειαστούν την 

υποστήριξη κάποιου εκπαιδευτικού ή συμβούλου για να την χρησιμοποιήσουν. Ο 

σύμβουλος αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την Εργαλειοθήκη ως 

συμπληρωματικό υλικό. Μέσα από την Εργαλειοθήκη, οι νέοι άνθρωποι καλούνται 

να μετρήσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσω ενός ελέγχου δεξιοτήτων 

ενώ εάν το επιθυμούν μπορούν να συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με αυτές των 
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εκπαιδευτών τους για να μπορούν να έχουν μια δεύτερη γνώμη σχετικά με την 

πρόοδο τους. Αυτός ο οδηγός φτιάχτηκε για να βοηθήσει τον σύμβουλο να 

εξοικειωθεί με την Εργαλειοθήκη του UMJ και να μάθει τους τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να υποστηρίξει την χρήση του από τους νέους ανθρώπους είτε 

μεμονωμένα είτε στα πλαίσια μιας ομάδας. Αυτή η Εργαλειοθήκη θα καλύψει 

λεπτομερώς τα ακόλουθα θέματα: 

  

✓ Συμβουλές για το πως να καταρτίσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την χρήση της 

εργαλειοθήκης  

✓ Καθοδήγηση στην χρήση της εργαλειοθήκης ατομικά ή ομαδικά 

✓ Αποφασίζοντας αν θα χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο στην παραδοσιακή του 

χάρτινη μορφή ή στην πιο διαδικαστική του μορφή μέσω της εφαρμογής του 

UMJ 

✓ Η δομή της εργαλειοθήκης και τα προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων  

✓ Συνηθισμένα εμπόδια στην παροχή κινήτρου και πως να τα ξεπεράσετε 

✓ Επόμενα βήματα και πως να αναπτύξετε περεταίρω τις δραστηριότητες 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους 

 

Η Εργαλειοθήκη είναι βασισμένη στις μεθόδους της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Στη 

Μη Τυπική Εκπαίδευση, ο εκπαιδευτής εργάζεται μαζί με τους συμμετέχοντες σε 

ένα θέμα, και δεν μεταφέρει κάποια συγκεκριμένη γνώση από την πλευρά του. Η 

ομάδα των συμμετεχόντων μπορεί να είναι διαφορετική κάθε φορά, ανάλογα με 

το υπόβαθρο, ηλικία, αυτοπεποίθηση, συνοχή της ομάδας και πολλούς άλλους 

παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι στην Μη Τυπική Εκπαίδευση οι συνεδρίες μπορεί να 

διαφέρουν πολύ η μία από την άλλη, ακόμα και αν έχετε στην διάθεση σας 

ακριβώς τον ίδιο χρόνο και χώρο. Επομένως, πολλές από τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται σε αυτές τις συνεδρίες μπορεί να παρουσιαστεί με ένα πιο 

ευέλικτο τρόπο. Η Μη Τυπική Εκπαίδευση ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να 

συμμετέχουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία και να βιώνουν οι ίδιοι την 

γνώση την οποία αποκτούν, και δεν ακολουθεί το μοντέλο της μεταφοράς της 

γνώσης από το ένα μέρος στο άλλο.   
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Ποιος ανέπτυξε την Εργαλειοθήκη του προγράμματος UMJ; 
Το πρόγραμμα Understanding My Journey είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που 

δημιουργήθηκε από οργανισμούς που υποστηρίζουν την νεολαία σε 7 

διαφορετικές χώρες. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  Erasmus+  και έχει ως 

στόχο να προωθήσει την συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στους τομείς της εκπαίδευσης, του εθελοντισμού των νέων, του πολιτισμού και 

του αθλητισμού. 

 

 Ιρλανδία Ballymun Job Centre www.bmunjob.ie 

 Ηνωμένο Βασίλειο Rise International www.riseinternational.org.uk 

 
Πορτογαλία  ANESPO www.anespo.pt 

 
Ιταλία IFOA www.ifoa.it 

 
Ελλάδα Action Synergy www.action.gr 

 
Κροατία OAZA www.oazainfo.hr 

 Πολωνία  STRIM www.strim.orq.pl 

    
 

Η Εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, 

Κροατικά και Πολωνικά.  
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Ποια είναι η δομή της εργαλειοθήκης;  
 

Κάθε μία από τις 8 οριζόντιες δεξιότητες(soft skills) σε αυτή την εργαλειοθήκη 

ακολουθεί μια παρόμοια δομή καθιστώντας την χρήση της πολύ φιλική για τους 

νέους ούτως ώστε να αναπτύξουν τις πολλαπλές δεξιότητες τους.    

 

Μαζί με τα παραπάνω στοιχεία, υπάρχουν ακόμα η ενότητα «Εισαγωγή και 

Καθοδήγηση» και η ενότητα «Ολοκληρώνοντας το Ταξίδι» οι οποίες θα αναλυθούν 

περεταίρω στην ενότητα «Πως να χρησιμοποιήσετε την Εργαλειοθήκη του 

UMJ» του οδηγού.  
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Τι άλλα εργαλεία είναι διαθέσιμα από το πρόγραμμα του UMJ; 
 

Η έρευνα του προγράμματος UMJ είναι διαθέσιμη για να την κατεβάσετε από την 

ιστοσελίδα μας και περιλαμβάνει την μεθοδολογία και τις απόψεις των νέων 

σχετικά με το θέμα των soft skills.  Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος 

Understanding My Journey εδώ: www.understandingmyjourney.eu.  

 

Παράλληλα με την  Εργαλειοθήκη του UMJ που είναι διαθέσιμο για να την 

κατεβάσετε και να την εκτυπώσετε, υπάρχει επίσης μια εφαρμογή για κινητά και 

υπολογιστές που μπορούν να χρησιμοποιήσεις παράλληλα.  

 

Πως να χρησιμοποιήσετε την Εργαλειοθήκη: Τα 

Βασικά  
 

Σε αυτή την ενότητα θα λάβετε λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με το πως να 

αποφασίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε την Εργαλειοθήκη, την 

μορφή (εκτυπωμένη η App), και συμβουλές για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

Θα λάβετε επίσης καθοδήγηση για το πως να επιλέξετε την δεξιότητα προς 

ανάπτυξη και πως να αξιολογήσετε το επίπεδο των δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας 

την μέθοδο ελέγχου δεξιοτήτων του UMJ.  

 

Πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώσω σε κάθε ενότητα; 

  
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Παρόλα αυτά, θα 

συστήναμε να αφιερώσετε τουλάχιστον 3-6 εβδομάδες για την ανάπτυξη κάθε 

δεξιότητας των νέων ανθρώπων. Αν η Εργαλειοθήκη χρησιμοποιείται στα πλαίσια 

μια ομάδας, τότε το χρονοδιάγραμμα ίσως χρειαστεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο, με 

μίνιμουμ τις έξι εβδομάδες. Δεν χρειάζεται να δουλεύετε μόνο μια δεξιότητα κάθε 

φορά, αλλά μπορείτε να βοηθήσετε τους νέους να εργαστούν στην ανάπτυξη 

πολλών δραστηριοτήτων παράλληλα. Ωστόσο, να έχετε στο νου σας ότι είναι 

αρκετά περίπλοκη η παράλληλη ανάπτυξη δεξιοτήτων.  

 

Σχεδιάσαμε αυτή την Εργαλειοθήκη με στόχο να  βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των νέων που μπορεί να χρειάζονται σε καταστάσεις της 

καθημερινότητας. Όταν ο νέος μαζί με τον εκπαιδευτή του αξιολογήσει και 

καταγράψει το αρχικό στάδιο κάποιας δεξιότητας, η Εργαλειοθήκη του προτείνει 

τρόπους για το πως να αναπτύξει αυτή την δραστηριότητα. Μετά θα πρέπει να 

αποφασίσει, με την υποστήριξή σας, τι είδους δράσεις θα αναλάβει, για να δοκιμάσει 

αυτές τις δεξιότητες στην πραγματική ζωή, και να αξιολογήσεις πως εξελίχθηκαν τα 

πράγματα. Αυτές οι δράσεις θα πρέπει να λάβουν χώρα στην διάρκεια αρκετών 
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εβδομάδων, καθότι χρειάζεται χρόνος και επαναλαμβανόμενη εξάσκηση, για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Μετά από εβδομάδες εξάσκησης, θα πρέπει να 

αξιολογήσει το πως πήγε η όλη διαδικασία, να ξανακάνει τον έλεγχο δεξιοτήτων και 

να αναλογιστεί για το τι έχει αλλάξει.  

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων ίσως να μην είναι μια γρήγορη 

διαδικασία, καθότι θα πρέπει να τους στηρίξετε να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση 

τους και να δοκιμάσουν καινούργιες μεθόδους, και ύστερα να αξιολογήσουν και να 

ξαναδοκιμάσουν μέχρι να αισθανθούν ότι σημειώνουν πρόοδο.   

 

Είναι βασικό να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι γνωρίσουν την χρονική δέσμευση για 

αυτή τη διαδικασία και ότι η αλλαγή δεν θα είναι άμεση. Θα είναι πολύ σημαντικό 

να οριστούν ρεαλιστικές προσδοκίες από την έναρξη της διαδικασίας για να 

διασφαλιστεί η συνεχή ενασχόληση και παρότρυνση από το νεαρό άτομο που 

χρησιμοποιεί την Εργαλειοθήκη. Είτε η Εργαλειοθήκη χρησιμοποιείται μεμονωμένα 

ή ομαδικά,  προτείνουμε ο εκπαιδευτής να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3 

εκπαιδευτικές συνεδρίες με τους νέους σε διάστημα 3-6 εβδομάδες για να: 

 

 

 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει  ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιήσει 

περισσότερες εκπαιδευτικές συνεδρίες, ιδιαίτερα εάν κάποιος χρειάζεται υψηλό 

επίπεδο υποστήριξης ή εάν η Εργαλειοθήκη του UMJ είναι βασικό στοιχείο του 

περιεχομένου/προγράμματος μαθημάτων μιας ομάδας.   

 

 

(1) Παρουσιάσει τη μέθοδο της Εργαλειοθήκης και να 
ολοκληρώσει τον έλεγχο των αρχικών δεξιοτήτων.

(2) Ελέγξει την πρόοδο των συμμετεχόντων και να 
παρέχει υποστήριξη, 

(3) Ολοκληρώσει ξανά τον έλεγχο των δεξιοτήτων, 
να βοηθήσει στην αντανάκλαση της δραστηριότητας 
και να συμφωνήσει για τα επόμενα βήματα. 
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Να χρησιμοποιήσω την Εργαλειοθήκη με μια ομάδα ή 

μεμονωμένα;  
 

Η Εργαλειοθήκη του προγράμματος UMJ απευθύνεται σε νέους που θα 

ωφεληθούν από την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) τους ενώ 

ταυτόχρονα θα παρακολουθείται η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων.  Η 

Εργαλειοθήκη έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες και στρατηγικές 

εστιασμένες στην κατάρτιση των νέων για να τους δώσει τη δυνατότητα να 

μάθουν αυτή τη διαδικασία ούτως ώστε στην συνέχεια να μπορούν να την 

πραγματοποιούν χωρίς καθοδήγηση από άλλον. Ωστόσο, πρέπει επίσης να γίνει 

αντιληπτό ότι μερικοί νέοι  χρειάζονται στήριξη και ενθάρρυνση από ένα 

εκπαιδευτικό για αυτές τις δραστηριότητες.  Οι νέοι άνθρωποι μπορούν να 

δουλέψουν μαζί με τους εκπαιδευτές είτε ατομικά είτε σε ομάδα, άρα η 

Εργαλειοθήκη του UMJ διατηρεί μια ευέλικτη φύση που δίνει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν και τα δύο περιβάλλοντα.  Αυτό  δίνει τη δυνατότητα στους 

νέους να επωφεληθούν από την Εργαλειοθήκη όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 

Εάν σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε την Εργαλειοθήκη με νέους ανθρώπους πρέπει 

να προσδιορίσετε το περιβάλλον που τους βολεύει καλύτερα.  Για να σας 

βοηθήσουμε να βρείτε το καλύτερο περιβάλλον για τους νέους με τους οποίους 

συνεργάζεστε, έχουμε περιγράψει συνοπτικά κάποιες προτάσεις για να φτιάξετε το 

προφίλ των αναγκών και των δυνατοτήτων τους, καθώς και να λάβετε υπόψη σας 

τα διαθέσιμα μέσα του εκπαιδευτή. 

 

Ατομική Χρήση της Εργαλειοθήκης  

 

✓ Αυτή η μέθοδος διάδοσης χρησιμοποιείται καλύτερα όταν ο εκπαιδευτής ή το 

άτομο που εργάζεται με νέους έχει εδραιωμένη σχέση μαζί τους.  Η 

προϋπάρχουσα εμπειρία του εκπαιδευτή με τον νέο και τις δεξιότητες του, η 

γνώση των χαρακτηριστικών και των καθημερινών δραστηριοτήτων του θα 

βοηθήσουν πάρα πολύ στην αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί από 

το νέο κατά τη χρήση του Εργαλειοθήκης. Χωρίς προηγούμενη γνώση του 

επίπεδου δεξιοτήτων των νέων ή του εάν υπάρχει άμεση συμμετοχή σε 

δραστηριότητα  της ‘πραγματικής ζωής’ ,  μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για 

ένα εκπαιδευτή να αξιολογήσει με ακρίβεια και να βοηθήσει πράγματι το νέο να 

αξιολογήσει την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη χρήση της Εργαλειοθήκης 

 

✓ Αυτή η μέθοδος διάδοσης ωφελεί επίσης τους νέους που νιώθουν άβολα να 

συζητήσουν για τις δεξιότητες τους σε περιβάλλον ομάδας και ίσως 

χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Για νέους που έχουν μειωμένη 

αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, ή και θέματα αλφαβητισμού η χρήση της 

Εργαλειοθήκες σε περιβάλλον ένας προς έναν θα τους ενισχύσει να νιώσουν 
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άνετα με τα εργαλεία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν μηχανισμός για να 

ανεβάσει την αυτοπεποίθηση τους και έπειτα να τους περάσει σταδιακά σε 

ομαδικό περιβάλλον όπου θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις νέες ή 

βελτιωμένες δεξιότητες.  

 

✓ Η μέθοδος διάδοσης ένας προς ένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά με νέους που έχουν αυτοπεποίθηση και κίνητρα για να 

χρησιμοποιήσουν την Εργαλειοθήκη μόνοι τους και δεν χρειάζονται πολύ 

υποστήριξη από κάποιον εκπαιδευτή για να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες 

τους. Παρόλα αυτά, προτείνεται ο εκπαιδευτής να πραγματοποιήσει μερικές 

εκπαιδευτικές συνεδρίες με το νέο για να του παρέχει υποστήριξη στην 

παρακολούθηση της πρόοδο του.  Θα δοθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ειδική 

καθοδήγηση για τη συχνότητα και το περιεχόμενο αυτών των εκπαιδευτικών 

συνεδριών στην ενότητα “Χρονοδιαγράμματα” αυτού του οδηγού.   

 

Ομαδική χρήση της εργαλειοθήκης  

 

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε την δυναμική της ομάδας προτού 

χρησιμοποιήσετε την Εργαλειοθήκη ή την Εφαρμογή. 

**Σημαντική υποσημείωση: Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ο εκπαιδευτικός 

που επιλέγει να χρησιμοποιήσει την Εργαλειοθήκη του UMJ σε περιβάλλον ομάδας 

θα πρέπει να έχει σημαντικές δεξιότητες διαμεσολάβησης/καθοδήγησης 

(facilitation skills) πέραν των δεξιοτήτων που διαθέτει ως εκπαιδευτικοί ή άτομο 

που εργάζεται με νέους.  Αυτό είναι σημαντικό καθώς η καθοδήγηση (facilitating ) 

μιας ομάδας με τον κατάλληλο και συναρπαστικό τρόπο είναι απαραίτητη για την 

επιτυχημένη χρήση της Εργαλειοθήκης του UMJ σε περιβάλλον ομάδας , όπου οι 

νέοι θα μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να εκφράσουν τις απόψεις 

τους. Οι εκπαιδευτικοί που είναι συνηθισμένοι σε πιο τυπικές μορφές εκπαίδευσης 

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μεθοδολογία του UMJ είναι μη τυπική και  θα πρέπει 

να κατευθύνεται και να προσαρμόζονται στους συμμετέχοντες.  

 

Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια δυνατή σχέση ανάμεσα στα μέλη της 

ομάδας, οι facilitators παροτρύνονται να εντάξουν τη χρήση παιχνιδιού 

(icebreakers) και ομαδικές δραστηριότητες ενώ χρησιμοποιούν την Εργαλειοθήκη 

(Toolkit). Τα παιχνίδια αυτά (Icebreakers) και οι ομαδικές δραστηριότητες 

εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένου του ότι βοηθά τα μέλη της 

ομάδας να είναι μεταξύ τους χαλαροί. Ένα καλό παιχνίδι για να σπάσει ο πάγος 

(icebreaker) μπορεί να μειώσει την ένταση και να δημιουργήσει εμπιστοσύνη 

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Τα παιχνίδια αυτά είναι χρήσιμα εργαλεία που σας 

βοηθούν στην παρουσίαση ενός θέματος και μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της 

ομάδας να γνωριστούν μεταξύ τους (ή να μάθουν κάτι καινούργιο για τους 

ανθρώπους που ήδη ξέρουν) και να μιλήσουν για τα ενδιαφέροντα τους. 
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Η χρήση παιχνιδιών (icebreakers) μπορεί επίσης να προετοιμάσει τα μέλη της 

ομάδας για τους εκπαιδευτικούς στόχους της συνεδρίας και να δώσει χώρο στα 

μέλη της ομάδας και στον συντονιστή να μοιραστούν τις προσδοκίες τους όσον 

αφορά την εκπαίδευση.  

 

Τέλος, η χρήση παιχνιδιών αυτών (icebreakers) και οι ομαδικές δραστηριότητες 

συχνά δίνουν τον τόνο για την υπόλοιπη εκπαίδευση ώστε να  βεβαιωθούν  οι 

facilitators ότι ταιριάζει αυτή η προσέγγιση για να κρατήσουν τα μέλη της ομάδας 

την κατάλληλη στάση. Μπορείτε να βρείτε διάφορες πηγές για icebreakers στην 

ιστοσελίδα του SALTO Youth Network στο  https://www.salto-

youth.net/tools/toolbox/search. 

 

✓ Αυτή η μέθοδος διάδοσης/μεταφοράς μπορεί να ωφελήσει μια ομάδα νέων που 

υπάρχουν ήδη καλή επικοινωνία και υποστηρικτικές σχέσεις. 

 

✓ Αυτή η μέθοδος διάδοσης/μεταφοράς θα ήταν χρήσιμη σε μια ομάδα της 

οποίας τα μέλη μπορούν να πραγματοποιήσουν κοινές δραστηριοτήτες για να 

βελτιώσουν το επίπεδο δεξιοτήτων της επιλογής τους. Σε ένα ομαδικό 

περιβάλλον ο facilitator θα δυσκολευτεί να παρακολουθήσει την πρόοδο των 

μελών εάν κάθε νέος χρησιμοποιεί διαφορετικές δεξιότητες και δραστηριότητες 

στα πλαίσια της Εργαλειοθήκης (Toolkit). Εάν οι νέοι δουλέψουν πάνω στην ίδια 

οριζόντια δεξιότητα (soft skill), θα μπορέσει να βοηθήσει ο ένας στον άλλο. Για 

καλύτερα αποτελέσματα, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να αφιερώσει τουλάχιστον 3 

συνεδρίες μόνο για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν την 

Εργαλειοθήκη του UMJ σε ομαδικό περιβάλλον. 

 

✓ Αυτή η μέθοδος διάδοσης/μεταφοράς απαιτεί να ελεγχθούν ένας προς έναν οι 

νέοι στα βασικά σημεία προόδου της Εργαλειοθήκης. Αυτό απαιτεί επιπλέον 

χρόνο για τον facilitator και πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν επιλέγεται αυτή η 

μέθοδος διάδοσης/μεταφοράς. 

 

✓ Η μέθοδος διάδοσης/μεταφοράς ταιριάζει ιδιαίτερα στους νέους που 

δυσκολεύονται να δουλεύουν μόνοι τους. Αφήνει περιθώριο για περισσότερη 

έρευνα του θέματος, ιδιαίτερη μελέτη των δεξιοτήτων στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων της ομάδας, και ενίσχυση από τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες. 

 

Πρέπει να χρησιμοποιήσω την εργαλειοθήκη σε έντυπη μορφή ή 

την εφαρμογή; 
 

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ της χρήσης της 

εφαρμογής και της χρήσης της εργαλειοθήκης με τους νέους. Υπάρχουν οφέλη από 
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τη χρήση του καθενός και ο σωστός συνδυασμός των δύο θα αποφέρει τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  

 

Η εφαρμογή παρέχει την πτυχή του gamification. Ο χρήστης συνδέεται και 

προσπαθεί να ολοκληρώσει τα επίπεδα καθώς προσπαθεί να "καταλάβει" κάθε 

βουνό οριζόντιας δεξιότητας βήμα προς βήμα. Ωστόσο, για να εξεταστούν 

λεπτομερώς στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων, θα χρειαστούν επίσης την 

έντυπη μορφή του Toolkit καθώς το Toolkit πηγαίνει περισσότερο σε βάθος και 

είναι επίσης ένα σημείο αναφοράς της θεωρίας κατά τη διαδικασία ανάπτυξης. 

Επιπλέον, με το Toolkit, οι νέοι μπορούν να γράφουν σημειώσεις και ερωτήσεις πιο 

εύκολα και για μεγαλύτερη διάρκεια. 

 

Η εφαρμογή παρέχει επίσης στους χρήστες μια αίσθηση χαρτογράφησης π.χ. «Έχω 

αναπτύξει τρεις οριζόντιες δεξιότητες σε αυτό το ποσοστό». Επιπλέον, η εφαρμογή 

κάνει τους ελέγχους δεξιοτήτων εύκολο να ολοκληρωθούν και πιο διασκεδαστικά, 

ειδικά καθώς οι νέοι τείνουν να χρησιμοποιούν κινητές συσκευές περισσότερο από 

το έντυπο υλικό στις μέρες μας. Η εφαρμογή UMJ θα εμφανίζεται στις κινητές 

συσκευές των χρηστών και θα χρησιμεύσει ως υπενθύμιση του εκπαιδευτικού 

στόχου τους, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Οι νέοι που ξεκινούν το ταξίδι ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων θα πρέπει να 

δεσμευτούν επειδή είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και θα χρειαστεί χρόνος. 

 

Επομένως, ο συνδυασμός του παράγοντα gamification και χαρτογράφησης της 

εφαρμογής με την εκπαιδευτική αξία και τη θεωρία υποστήριξης του Toolkit είναι 

ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουν οι νέοι αυτό το ταξίδι. 

 

 

 

Επιλογή των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) που θα 

αναπτυχθούν 
 

 Η Εργαλειοθήκη του UMJ είναι ένα εμπεριστατωμένο Εργαλείο για την 

αξιολόγηση, ανάπτυξη και τον σχεδιασμό 8 διαφορετικών οριζόντιων δεξιοτήτων. 

Καθεμία από αυτές τις 8 οριζόντιες δεξιότητες έχει τη δική της ενότητα. Οι 

ενότητες είναι αυτοτελείς, αλλά υπάρχουν σημεία που οι δεξιότητες 

επικαλύπτονται μεταξύ των ενοτήτων.  Άρα, οι ενότητες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομη δραστηριότητα ή μπορούν να συνδυαστούν με 

πολλές οριζόντιες δεξιότητες. 

 

Εάν ένας εκπαιδευτής χρησιμοποιεί μαζί με έναν νέο την Εργαλειοθήκη του UMJ 

για πρώτη φορά συνιστούμε να ξεκινήσετε με μόνο μια δεξιότητα σαν αρχικό 

βήμα, ιδιαίτερα στην έντυπη έκδοση. Αυτό δίνει χρόνο σε σας και τον νέο για να 

εξοικειωθείτε με τη δομή της Εργαλειοθήκης.  Όταν αποκτήσετε την απαραίτητη 
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εξοικείωση με την Εργαλειοθήκη του UMJ ή εάν δουλεύετε με κάποιον νέο ο 

οποίος έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τέτοια εργαλεία, τότε θα μπορέσετε 

να επεξεργαστείτε πολλές οριζόντιες δεξιότητες ταυτόχρονα.  

 

Η Εργαλειοθήκη του UMJ δημιουργήθηκε για να δώσει την δυνατότητα στον 

εκπαιδευτή και το νέο να διαλέξουν τις δεξιότητες που είναι πιο κατάλληλες για 

την πορεία και τους στόχους του νέου γενικά. Δεν είναι ανάγκη να ολοκληρώσετε 

όλες τις οριζόντιες δεξιότητες, ή να τις ολοκληρώσετε σε συγκεκριμένη σειρά, αλλά 

προτείνουμε να ξεκινήσετε το ταξίδι με την ενότητα Θετική Στάση. Αυτό θα σας 

δώσει μια σταθερή βάση για να προχωρήσετε στις άλλες δεξιότητες και για να 

διατηρήσετε τον ενθουσιασμό σας .Επίσης, στην ενότητα της Εργαλειοθήκης “ 

Εισαγωγή και Καθοδήγηση ” υπάρχει μια πρώτη αξιολόγηση  των δεξιοτήτων η 

οποία δίνει τη δυνατότητα στους νέους πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους να κάνουν 

ένα έλεγχο δεξιοτήτων, και μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να προσδιορίσει 

από πού πρέπει να αρχίσουν οι νέεοι και πάνω σε τι χρειάζεται να δουλέψουν. 

 

Αξιολόγηση μιας οριζόντιας δεξιότητας με τη χρήση του Τεστ 

δεξιοτήτων του UMJ  
 

Εκτός από την συμπλήρωση του πρώτου ελέγχου δεξιοτήτων, υπάρχουν πολλά 

σημεία στην Εργαλειοθήκη για τα οποία θα ζητηθεί από τον εκπαιδευτή και από 

το νέο, να συμπληρώσουν τις αξιολογήσεις του τεστ δεξιοτήτων για να 

υπολογιστεί η πρόοδος του νέου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις 

οριζόντιες δεξιότητες.  Λόγω της φύσης τους, τα soft skills είναι πολύ δύσκολο να 

υπολογιστούν. Χρησιμοποιήσαμε μια πολύ απλή προσέγγιση με τρία επίπεδα μόνο. 

Το σύστημα αυτό είναι όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένο για να βοηθήσει τους 

νέους να κατηγοριοποιήσουν την πρόοδο τους και να μην αποσπαστούν από ένα 

πολύπλοκο σύστημα  μέτρησης/υπολογισμού 

 

 
 

Θα ζητηθεί από τον εκπαιδευτή να αξιολογήσει το επίπεδο του νέου ενώ και ο 

νέος θα συμπληρώσει την ίδια αξιολόγηση. Το ίδιο σύστημα κατάταξης 

χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση που συμπληρώνουν οι νέοι για τον εαυτό 

τους αλλά και για την αξιολόγηση που συμπληρώνουν οι εκπαιδευτές για αυτούς 

ώστε να είναι ευκολότερο να συγκριθούν μεταξύ τους. Για να διαπιστώσει ο 
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εκπαιδευτής σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο νέος σε κάποια δεξιότητα, τους ζητάει να 

σκεφτούν σχετικά με το πόσο καλά λειτουργούν σε δέκα πτυχές μια συγκεκριμένης 

δεξιότητας. Για κάθε μια από τις δέκα ερωτήσεις, θα αναλογιστούν το επίπεδο 

δεξιοτήτων που έχουν με βάση την παρακάτω κλίμακα: 

 

1. Ποτέ  –  Δυσκολεύομαι 

2. Σχεδόν ποτέ 

3. Μερικές φορές 

4. Συνήθως, αλλά όχι πάντα 

5. Πάντα – κανένα πρόβλημα 

 

Είναι μια καλή ιδέα να ζητήσετε από το νέο να διατυπώσει μερικά παραδείγματα 

σχετικά με το πότε/πως επιδεικνύουν αυτές τις δεξιότητες και να αιτιολογήσουν 

τη βαθμολογία που δίνουν στον εαυτό τους.  Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να 

περιγράψουν σωστά τις δεξιότητες που χρησιμοποιούν τακτικά και δεν είχαν 

προηγουμένως σκεφτεί ότι τις διαθέτουν. Θα σας βοηθήσει καλύτερα στην 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους. 

 

Η Εργαλειοθήκη περιέχει ιστογράμματα για να δώσει μια εικόνα των 

αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων των δεξιοτήτων. Το γράφημα μοιάζει με ιστό 

αράχνης με μια σειρά γραμμών ή ακτινών που ξεκινούν από το κέντρο του 

διαγράμματος. Κάθε ακτίνα αντιπροσωπεύει μια από τις δέκα πλευρές, με βαθμούς 

από το 1 μέχρι το 5 που εκτείνονται από το κέντρο. 
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Για να δημιουργήσετε το γράφημα, σημαδέψτε το σκορ που σημειώσατε 

συγκριτικά με την σχετική αριθμημένη ακτίνα. Ο εκπαιδευτής και ο νέος θα 

συμπληρώσουν διαφορετικά ιστογράμματα για τις αξιολογήσεις τους . Αυτό το 

διάγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους νέους που μαθαίνουν καλύτερα με 

οπτικό τρόπο και τους αρέσει να βλέπουν σε εικόνες το που βρίσκονται. Επιπλέον, 

απομακρύνει το φόβο που δημιουργεί η αριθμητική βαθμολόγηση. Ένα 

συμπληρωμένο παράδειγμα φαίνεται εδώ : 
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Από αυτό το παράδειγμα, οι ερωτήσεις 1, 9 και 10 είναι οι πιο αδύναμες πτυχές 

τους και η ερώτηση 5 είναι η πιο δυνατή πτυχή τους. Αφού ολοκληρωθεί  το 

ιστόγραμμα μπορεί να γίνει μια χρήσιμη συζήτηση ανάμεσα στον εκπαιδευτή και 

το νέο σχετικά με το ποια είναι η πτυχή που θα ήθελε να επικεντρωθεί 

περισσότερο. Ο εκπαιδευτής μπορεί τα επισημάνει τους τομείς που ο νέος τα πάει 

περίφημα και να ξεκινήσει η συζήτηση σχετικά με τις ικανότητες που μπορεί να 

αναπτύξει. Από αυτή τη θετική θέση, με βάση τα δυνατά σημεία, ο εκπαιδευτής και 

ο νέος μπορούν έπειτα να προχωρήσουν τη συζήτηση για τους τομείς πάνω στους 

οποίους ενδεχομένως μπορούν να δουλέψουν παραπάνω και να τους φέρουν στο 

ίδιο επίπεδο με τις δυνατές τους πτυχές.  

 

Αφού ολοκληρωθεί κάθε ενότητα της Εργαλειοθήκης, ο νέος και ο εκπαιδευτής θα 

κάνουν ξανά την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και θα σχεδιάσουν τα ιστογράμματα 

για να δουν πόσο μακριά έχουν πάει στο ταξίδι τους στις οριζόντιες δεξιότητες. 

Στο παρακάτω παράδειγμα, είναι εύκολο να δείτε ότι υπήρξε βελτίωση σε όλες τις 

πτυχές των οριζόντων δεξιοτήτων. Το δεύτερο διάγραμμα (διακεκομμένη γραμμή) 

είναι πιο ‘στρογγυλό’. Αυτό υποδεικνύει ότι αξιολογήθηκε ο νέος και έχει 

καλύτερες δεξιότητες από ότι πριν – είναι εύκολο να συγκρίνεις το ‘πριν’ και το 

‘μετά’ βλέποντας το. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας καλός τρόπος να συζητήσετε με έναν νέο άνθρωπο είναι να χρησιμοποιήσετε 

το ιστόγραμμα και να τον ενθαρρύνετε. Όπου υπάρχει καθυστέρηση ή μικρή 

βελτίωση, πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές για να γίνει αναπροσαρμογή και 

να εξασφαλιστεί ότι η αυτοπεποίθηση τους παραμένει υψηλή σε όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας. Θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα κι αν υπάρχει μείωση των 
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δεξιοτήτων τους, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι, 

ακόμα κι αν ο νέος έχει αναπτύξει κάποιες δεξιότητες, δεν το πρόσεξαν οι άλλοι. Ο 

νέος μπορεί επίσης να έχει αποκτήσει μια καλύτερη κατανόηση της οριζόντιας 

δεξιότητας του, και να βαθμολογεί τον εαυτό του πιο χαμηλά τη δεύτερη φορά.   

 

Ο εκπαιδευτής που χρησιμοποιεί την Εργαλειοθήκη μπορεί να συζητήσει για τις 

συνήθειες και τις αξίες των μελών της ομάδας πριν τους ζητήσει να 

ολοκληρώσουν τον έλεγχο δεξιοτήτων. Αυτό θα βοηθήσει ουσιαστικά τα μέλη της 

ομάδας να οπτικοποιήσουν τις οριζόντιες δεξιότητες τους (soft skills) στα πλαίσια 

της πραγματικής ζωής.  

 

Ένα φύλλο καταγραφής των δεξιοτήτων (Skills Check Tracker) περιλαμβάνεται 

στον Πίνακα A για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να καταγράψουν και να 

παρακολουθήσουν τα επίπεδα δεξιοτήτων των νέων στα διάφορα στάδια της 

Εργαλειοθήκης. 

 

Γιατί ο νέος χρειάζεται μια δεύτερη γνώμη; 
 

Η Εργαλειοθήκη UMJ στηρίζεται κυρίως στην αυτοαξιολόγηση, αλλά προτείνουμε, 

όπου αυτό είναι δυνατόν, να συμπεριλάβει ο νέος στην όλη διαδικασία και ένα 

άλλο πιο έμπειρο άτομο που να τον γνωρίζει καλά, ιδανικά αυτος μπορει να είναι 

ο εκπαιδευτής. Εάν ο εκπαιδευτής πιστεύει ότι δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει 

σωστά τις δεξιότητες του νέου, μπορούν να συμμετέχει και κάποιος άλλος στο 

ρόλο παρακολούθησης όπως ένας δάσκαλος, ένας προπονητής ή ένας σύμβουλος 

απασχόλησης. Αν και προτείνουμε την εκπαιδευτική παρακολούθηση να την κάνει 

κάποιος ειδικός ή εκπαιδευτικός, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι 

αποτελεσματικότερο ή καταλληλότερο να κάνει την αξιολόγηση ένας φίλος ή ένα 

μέλος της οικογένειας. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση την κρίση του 

νέου και του εκπαιδευτή. 

 

Εαν η αξιολόγηση των δεξιοτήτων του νέου διαφέρει από την αξιολόγηση του 

άλλου ατόμου, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση σχετικά με τους λόγους που 

διαφέρουν οι απόψεις τους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το άλλο άτομο δεν 

γνωρίζει τις δραστηριότητες ή τις ευθύνες που έχει αναλάβει ο νέος πέρα από το 

χρόνο που περνάει μαζί του. Από την άλλη πλευρά, το άλλο άτομο μπορεί να 

πιστεύει ότι ο νέος είναι πραγματικά καλύτερος σε κάποιες από αυτές τις 

δεξιότητες από ό, τι ο ίδιος ο νέος πιστεύει. Σε αυτή την περίπτωση, το να πάρουν 

τη γνώμη κάποιου άλλου που εμπιστεύονται μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την 

εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμησή τους. 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε την Εργαλειοθήκη : 

Οργάνωση συνεδριών που αφορούν την 

Εργαλειοθήκη (Toolkit Sessions) 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, συνιστάται ο εκπαιδευτής να πραγματοποιεί 

τουλάχιστον τρεις συνεδρίες με τους νέους για να τους βοηθήσει μέσω της 

Εργαλειοθήκης του UMJ στο ταξίδι τους στις οριζόντιες δεξιότητες. 

 

Η ενότητα αυτή του οδηγού δίνει μια σύνοψη των ενοτήτων του έντυπου 

εγχειριδίου που θα βοηθήσει τον εκπαιδευτή να οργανώσει αυτές τις 

εκπαιδευτικές συνεδρίες είτε με ένα άτομο είτε με μια ομάδα. Ο εκπαιδευτής θα 

αποφασίσει πόσες εκπαιδευτικές συνεδρίες είναι απαραίτητες και θα σχεδιάσει ένα 

ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για να χρησιμοποιήσει την Εργαλειοθήκη. Έχει 

συμπεριληφθεί ένα δείγμα της συνεδρίας για Άτομα και Ομάδες . 

 

Τα Ενότητες της Εργαλειοθήκης  

Κάθε μία από τις 8 οριζόντιες δεξιότητες (soft skills), τόσο στην έντυπη μορφή 

(Toolkit) του UMJ όσο και στην εφαρμογή  (app) ακολουθεί την ίδια δομή και έχει 

τα ίδια 7 στοιχεία που επεκτείνονται παρακάτω. Επίσης, ακολουθεί μία ξεχωριστή 

ενότητα που αφορά την εφαρμογή (app), η οποία θα διερευνήσει τον τρόπο με τον 

οποίο ορισμένα από τα στοιχεία διαφέρουν ελαφρώς στην ονομασία με βάση την 

αφήγηση της εφαρμογής. 

 

Εισαγωγή & Καθοδήγηση 

 

Αυτή η ενότητα της Εργαλειοθήκης παρέχει στους νέους ανθρώπους μια εισαγωγή 

για ολόκληρη τη διαδικασία του UMJ και τους ζητάει να σκεφτούν γιατί είναι 

σημαντικές οι οριζόντιες δεξιότητες. Αυτή η ενότητα παρέχει επίσης το ιστορικό 

σχετικά με το λόγο που δημιουργήθηκε το πρόγραμμα UMJ και ποιος μπορεί να 

επωφεληθεί από αυτό. Κάνει μια ανάλυση της δομής της Εργαλειοθήκης UMJ όπως 

απεικονίζεται στη σελίδα 5 και εξηγεί πώς να μετρηθεί μια οριζόντια δεξιότητα με 

τη μέθοδο του Τεστ Δεξιοτήτων του προγράμματος UMJ. Η ενότητα της 

εισαγωγής & των Οδηγιών περιλαμβάνει επίσης το Πρώτο τεστ δεξιοτήτων όπως 

αναφέρθηκε στη σελίδα 9. Εάν ο εκπαιδευτής εργάζεται με ένα άτομο, θα πρέπει 

να το βοηθήσει πώς να συμπληρώσει τα Πρώτο Τεστ Δεξιοτήτων 

χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που περιγράφονται συνοπτικά στη σελίδα 10. Εάν 

ο εκπαιδευτής χρησιμοποιήσει την Εργαλειοθήκη με μια ομάδα, θα πρέπει να 

καθοδηγήσει τη ομάδα πώς να συμπληρώσει το Πρώτο Τεστ Δεξιοτήτων είτε 

ομαδικά  (εάν οι συμμετέχοντες νιώθουν άνετα με αυτή την προσέγγιση) είτε με 

ατομικές εκπαιδευτικές συνεδρίες. Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη οριζόντια 

δεξιότητα, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του 
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Πρώτου Ελέγχου Δεξιοτήτων για να αναπτύξουν τις ατομικές οριζόντιες 

δεξιότητες τους. Ο εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει να ξεκινήσει με την Θετική 

Στάση όπως προτάθηκε προηγουμένως ή με μια άλλη δεξιότητα που είναι 

σχετικότερη με την ομάδα και τα επιθυμητά αποτελέσματα της. 

 

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα/Αποτελέσματα μάθησης 

 

Η ενότητα αυτή κάνει μια εισαγωγή σε μια από τις οκτώ  οριζόντιες δεξιότητες 

(soft skills) καθώς και στη σημασία τους. Τα αποτελέσματα μάθησης κάνουν μια 

εισαγωγή σχετικά με το τι θα μάθουν και θα πετύχουν καθώς επεξεργάζονται 

κάθε ενότητα. Ο εκπαιδευτής θα ήταν καλό να ενισχύσει την άποψη ότι η 

ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων δεν θα γίνει μέσα σε μια νύχτα και θα πάρει 

κάποιο χρόνο. Η αλληγορία του ταξιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει 

έμφαση στο ότι μπορεί να υπάρξουν εμπόδια και ότι ο δρόμος  μπορεί να είναι 

δύσκολος αλλά ο εκπαιδευτής βρίσκεται εκεί για να υποστηρίξει την πορεία του 

νέου.  

 

Πριν το ταξίδι – Έλεγχος δεξιοτήτων 

 

Αυτή η ενότητα ζητάει από τους νέους να αυτο-αξιολογήσουν το τρέχων επίπεδο 

δεξιοτήτων τους, μαζί με μια αξιολόγηση από κάποιο άλλο άτομο ( πιθανότερο θα 

είναι ο εκπαιδευτής) που τους βοηθάει με τη χρήση της Εργαλειοθήκης. Είναι 

σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αυτό-αξιολόγηση μπορεί να είναι μια πρόκληση για 

όλους, όχι μόνο για τους νέους ανθρώπους.  Ενθαρρύνετε τους νέους να σκεφτούν 

τους λόγους της αυτό-αξιολόγησης τους – θα μπορούσαν να βοηθηθούν από μια 

αλληλεπίδραση των θετικών χαρακτηριστικών/δυνατών σημείων (strengths-

based) και όχι εστιάζοντας στις ελλείψεις τους. Βασικός άξονας της μεθοδολογίας 

του προγράμματος UMJ είναι να βεβαιωθούμε ότι ο νέος εντοπίζει τα θετικά 

χαρακτηριστικά/δυνατά σημεία του και όχι μόνο τα κενά που πρέπει να καλύψει. 

Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αναφέρουν τι μπορούν να κάνουν, και όχι μόνο τι δεν 

μπορούν να κάνουν. Ο εκπαιδευτής πρέπει να ενθαρρύνει τους νέους να σκεφτούν 

σαφή παραδείγματα για το πότε χρησιμοποίησαν κάποια συγκεκριμένη δεξιότητα 

και να περιγράψουν πως τη χρησιμοποίησαν. Εάν η Εργαλειοθήκη χρησιμοποιείται 

στα πλαίσια ενός ομαδικού περιβάλλοντος μπορεί να γίνει μια κατ’ ιδίαν 

εκπαιδευτική συνεδρία σε περιπτωση που αυτή είναι απαραίτητη.  

 

Συνεχίζοντας το ταξίδι – Δραστηριότητες ανάπτυξης 

 

Αυτή η ενότητα ασχολείται αναλυτικότερα με τη συγκεκριμένη οριζόντια 

δεξιότητα. Χρησιμοποιεί εικόνες για την οπτικοποίηση των οριζόντιων δεξιοτήτων 

και ενθαρρύνει τους νέους να ερευνήσουν τις γνώσεις τους στη δεξιότητα. Δίνει 

επίσης πρακτικές συμβουλές και προτεινόμενες ενέργειες για την ανάπτυξη αυτών 

των δεξιοτήτων και ζητάει από τους νέους να κάνουν ασκήσεις με στόχο το 
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σχεδιασμό των επόμενων βημάτων τους και να γίνουν κυρίαρχοι του ταξιδιού 

τους στις οριζόντιες δεξιότητες. Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρειαστεί να δώσει 

στους νέους κίνητρα για να ολοκληρώσουν με επιτυχία αυτό το μέρος του 

ταξιδιού. 

 

Σχεδιασμός Δράσης 

 

Η ενότητα αυτή βασίζεται στην εκτέλεση κάποιων δραστηριοτήτων από τους 

νέους εκτός των υποχρεώσεων που έχουν με τον εκπαιδευτή και να αναπτύξουν 

την οριζόντια δεξιότητα (soft skill) στα πλαίσια της καθημερινότητας τους. Σε 

περίπτωση που ένας νέος δυσκολεύεται να βρει τις κατάλληλες δραστηριότητες, ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να τον βοηθήσει να βρει ιδέες και να σχεδιάσει τι μπορεί να 

κάνει.  Σε μία ομάδα ο εκπαιδευτής μπορεί να πραγματοποιήσει μία ομαδική 

δραστηριότητα που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει πιο εύκολα την πρόοδο 

της ομάδας.  Αυτό θα βοηθήσει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.  

 

Αναστοχασμός και Αξιολόγηση 

 

Αυτή η ενότητα βασίζεται στην  ολοκλήρωση μιας από τις δραστηριότητες 

ανάπτυξης στην καθημερινότητα του νέου για να μπορέσει να σκεφτεί πόσο έχει 

βελτιώσε την οριζόντια δεξιότητα. Το ιδανικό θα ήταν, να ελέγχει ο εκπαιδευτής  

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας εάν ο νέος  κάνει τις 

δραστηριότητες ανάπτυξης. Θα ζητηθεί από τον νέο να ελέγξει προσεκτικά εάν 

ακολούθησε τις συμβουλές του εκπαιδευτή για τη δραστηριότητα που 

ολοκλήρωσε, εάν  μπορεί να εφαρμόσει καλύτερα αυτή τη δεξιότητα τώρα  και 

ποιες νέες δεξιότητες απέκτησαν και θα αναπτύξουν στο μέλλον. Μπορεί να 

χρειαστεί βοήθεια από τον εκπαιδευτή για να ολοκληρώσει αυτή την ενότητα, 

ιδιαίτερα εάν είναι μέλος της ομάδας που χρησιμοποιεί την Εργαλειοθήκη.  

 

Μετά το ταξίδι  – Έλεγχος δεξιοτήτων   

 

Όπως και στον αρχικό έλεγχο των δεξιοτήτων, θα χρειαστεί και αυτή η πτυχή της 

Εργαλειοθήκης  κάποια παρέμβαση και καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή. Ανάλογα 

με το χρόνο που ξοδεύτηκε για την Εργαλειοθήκη, μαζί με τις ευκαιρίες για τις 

σχετικές δραστηριότητες  που πραγματοποιήθηκαν για περαιτέρω ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους, τα αποτελέσματα των νέων θα διαφέρουν.  Ο εκπαιδευτής 

πρέπει να βασιστεί στις μεθοδολογίες εργασιών για να βοηθήσει το νέο να 

διαπιστώσει τι κατάφερε να μάθει και πόσο βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια των 

συνεδριών στην Εργαλειοθήκη. Η ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, επιτυγχάνεται 

καλύτερα με κατ’ ιδίαν εκπαίδευση αλλά μπορεί να γίνει και ομαδικά, έγκειται στην 

κρίση του εκπαιδευτή.  
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Προχωρώντας παραπέρα 

 

Αυτό το μέρος της Εργαλειοθήκης ρωτάει του νέους ποιες νέες δεξιότητες 

απέκτησαν ή ποιες βελτίωσαν, για να συνεχίσουν το ταξίδι τους και τους ζητάει να 

εξηγήσουν πως μπορούν να συμπεριλάβουν αυτές τις νέες δεξιότητες σε 

μελλοντικές καταστάσεις όπως σε μια συνέντευξη για δουλειά ή κατάρτιση. Τους 

ρωτάει επίσης να σκεφτούν πάνω σε ποιες οριζόντιες δεξιότητες θα δουλέψουν 

μετά. Προτείνεται ο εκπαιδευτής να ολοκληρώσει με τους νέους αυτό το μέρος για 

να ενισχύσει την πρόοδο που έχουν σημειώσει ή για να παρέχει καθοδήγηση εάν 

χρειαστεί να επανεξεταστεί η οριζόντια δεξιότητα.  

 

Ολοκληρώνοντας το ταξίδι  

 

Αυτό το μέρος της  Εργαλειοθήκης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μόλις τελειώσετε και 

τις 8 οριζόντιες δεξιότητες. Ζητάει από τον νέο να αναλογιστεί ολόκληρο το ταξίδι 

του στις οριζόντιες δεξιότητες και να σκεφτεί πράγματα όπως ποια ήταν η πιο 

περήφανη στιγμή γι’ αυτούς, η αγαπημένη τους δραστηριότητα, και η μεγαλύτερη 

καμπή στη μάθηση. Θα τους ζητηθεί επίσης να δώσουν παραδείγματα για το πώς 

βελτίωσαν και πως χρησιμοποίησαν κάθε οριζόντια δεξιότητα της Εργαλειοθήκης. 

Τέλος, θα τους ζητηθεί να ολοκληρώσουν τον Τελικό Έλεγχο δεξιοτήτων σε σχέση 

με τον Πρώτο έλεγχο Δεξιοτήτων και έπειτα να συγκρίνουν τα αποτελέσματα και 

των δύο.  Θα ήταν και πάλι ιδανικό αυτή η πτυχή να ολοκληρωθεί από τον 

εκπαιδευτή για να βοηθήσει τον αναστοχασμό σχετικά με την ατομική ανάπτυξη 

αλλά μπορεί να γίνει και σε ένα γνωστό και ενισχυτικό ομαδικό περιβάλλον. 

 

Παρουσίαση της εφαρμογής UMJ 

 
Η εφαρμογή MountSkill είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συνοδεύει την έντυπη 

εργαλειοθήκη Understanding my Journey Tool. Η εφαρμογή μεταφέρει το 

εκπαιδευτικό υλικό της εργαλειοθήκης σε μορφή πολυμέσων και δημιουργεί μία 

μικτή προσέγγιση εκμάθησης ενθαρρύνοντας τους χρήστες να ανατρέχουν στην 

εργαλειοθήκη που βασίζεται σε χαρτί ενώ χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Η 

εφαρμογή παίρνει τη μορφή μιας περιπέτειας σε μια χώρα γεμάτη βουνά. Ο 

χρήστης εισάγεται σε έναν χάρτη όπου κάθε μία από τις 8 οριζόντιες δεξιότητες 

αντιπροσωπεύει μια διαφορετική κορυφή. Κάθε φορά που ένας χρήστης επιλέγει 

ένα βουνό (soft skill) αρχίζει να το ανεβαίνει. Φτάνει στην κορυφή του βουνού 

μόνο αφού ολοκληρώσει τις δραστηριότητες που περιέχονται σε κάθε βουνό. 

 

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση www.umj-app.eu. 
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Ξεκινώντας με την εφαρμογή 

 

Ο χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει αρκετά βήματα προτού αρχίσει να 

χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Αρχικά, ο χρήστης πρέπει να εγγραφεί στην 

εφαρμογή και να επιλέξει τη γλώσσα του. Κάθε φορά που συνδέεται ο χρήστης, θα 

πρέπει να παρέχει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με τον οποίο έχει 

εγγραφεί. Τα μόνα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να παρέχουν για να 

εγγραφούν είναι το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. 

Μόλις εγγραφεί, ο χρήστης θα συνεχίσει με την ολοκλήρωση ενός αρχικού ελέγχου 

δεξιοτήτων. Θα ερωτηθεί μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με κάθε οριζόντια 

δεξιότητα μέσω μιας μορφής πολλαπλής επιλογής, προκειμένου να βοηθήσουν τον 

χρήστη να καθορίσει ποια οριζόντια δεξιότητα θα ηταν προτιμότερο να δουλέψει 

πρώτα. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου δεξιοτήτων, ο χρήστης θα μπορεί 

να βλέπει πάντα την αρχική βαθμολογία του σε κάθε μία από τις 8 οριζόντιες 

δεξιότητες (Αξιολόγηση Προσανατολισμού) στον χάρτη της αρχικής του σελίδας, 

προκειμένου να του υπενθυμίσει την αφετηρία τους και να βοηθήσει στην 

καθοδήγηση του ταξιδιού ανάπτυξης των οριζόντιων δεξιοτήτων. Θα μπορούν 

επίσης να δουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει μετά την ολοκλήρωση καθεμιάς 

από τις 8 οριζόντιες δεξιότητες. 

 

Όταν ο χρήστης εισέρχεται σε ένα βουνό, υπάρχει ένα μενού που βρίσκεται στην 

κορυφή από το οποίο μπορεί να πλοηγηθεί στα διάφορα επίπεδα του βουνού 

(πρόποδες, μέντορας, σπηλιά, κάμπινγκ, αναρρίχηση, κορυφή βουνού). Υπάρχει 

επίσης ένα πλευρικό μενού όπου ο χρήστης μπορεί να δει τις ρυθμίσεις του και να 

επισκεφτεί σελίδες και υλικό που σχετίζεται με το έργο του Understanding My 

Journey. 
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Η δομή της εφαρμογής 

 

Τα διαφορετικά επίπεδα εντός της εφαρμογής ακολουθούν τη δομή της 

εργαλειοθήκης που βασίζεται σε έντυπη μορφή. Στους πρόποδες κάθε βουνού 

υπάρχει μια επισκόπηση του βουνού και το επίπεδο ολοκλήρωσης του χρήστη 

(Πρόοδος) της δεξιότητας που αντιπροσωπεύει. 
 

 

 

Στο επίπεδο του μέντορα υπάρχει μια εισαγωγή από τον μέντορα. Ο μέντορας 

δίνει μερικές πρώτες οδηγίες σχετικά με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης 

δεξιότητας που αντιπροσωπεύει. 
 

 
 
 

Στο επίπεδο του σπηλαίου, ο χρήστης μαθαίνει ότι αυτός είναι ο τόπος όπου 

μπορούν να βρεθούν απαντήσεις. Ο χρήστης ολοκληρώνει τον έλεγχο δεξιοτήτων 
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προτού εισέλθει στο σπήλαιο. Ο χρήστης έχει επίσης την επιλογή να δώσει σε έναν 

φίλο / επαγγελματία πρόσβαση για να ολοκληρώσει τον έλεγχο δεξιοτήτων για 

τον χρήστη, ώστε να μπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσματα. Μόλις ο χρήστης και ο 

φίλος / ασκούμενος ολοκληρώσουν τους ελέγχους δεξιοτήτων, ένα σύνολο 

διαγράμματος ιστού αράχνης εμφανίζεται στον τοίχο του σπηλαίου παρέχοντας 

μια οπτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων του χρήστη σε αυτή τη 

συγκεκριμένη οριζόντια δεξιότητα. 

 

Η ίδια διαδικασία (έλεγχος δεξιοτήτων και αποτελέσματα) πραγματοποιείται ξανά 

στο τέλος κάθε βουνού, ώστε ο χρήστης να μπορεί να παρακολουθήσει την 

ανάπτυξή του σε κάθε οριζόντια δεξιότητα. 
 

 

 

Στο επίπεδο  του κάμπινγκ, ζητείται από τον χρήστη να ολοκληρώσει τις 

αναπτυξιακές του δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ιστορίες πυρκαγιάς 

(ανάγνωση θεωρίας σχετικά με τη συγκεκριμένη οριζόντια δεξιότητα). 
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Στο επίπεδο της αναρρίχησης, ζητείται από τον χρήστη να ολοκληρώσει 

δραστηριότητες ανάπτυξης και ασκήσεις σχεδιασμού δράσης. 

 

 

 

Οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις παρουσιάζονται μέσα στην εφαρμογή με δύο 

τρόπους. Το πρώτο είναι μέσω διαδραστικών, ανοιχτών ερωτήσεων. Ο χρήστης 

γράφει τις απαντήσεις του και έχει την επιλογή να τις αποθηκεύσει ώστε να μπορεί 

να τις επισκεφτεί και να τις επεξεργαστεί αργότερα. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

χρήστης κατανοεί ότι η ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων είναι μια διαδικασία που 

μπορεί πάντα να φτάσει σε νέα ύψη. 

 

Η δεύτερη μεθοδολογία είναι με την παρουσίαση αποσπασμάτων PDF από την 

εργαλειοθήκη που βασίζεται σε έντυπη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης 

κάνει τη σύνδεση με την οποία η Εργαλειοθήκη και η εφαρμογή προορίζονται να 

συνεργαστούν. Μια σωστή ανάπτυξη δεξιοτήτων χρειάζεται την εφαρμογή, την 

Εργαλειοθήκη, ηλεκτρονικές και χειρόγραφες σημειώσεις και πολλές 
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δραστηριότητες «πραγματικής ζωής» στο ενδιάμεσο για να προσαρμόσουν τα 

εργαλεία και το περιεχόμενο UMJ. 

 

Στο ανώτερο επίπεδο του βουνού, υπάρχει μία διαδικασία προβληματισμού και 

αξιολόγησης που ενθαρρύνει τον χρήστη να σκεφτεί το ταξίδι του. Ο χρήστης 

μπορεί να περάσει από κάθε βουνό όσες φορές θέλει. 

 

 

 

Οδηγίες εφαρμογής για επαγγελματίες 

 

Η εφαρμογή MountSkill αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά δεν 

είναι τόσο αποτελεσματική όσο θα μπορούσε να είναι εάν χρησιμοποιείται χωρίς 

την παρουσία της εργαλειοθήκης που βασίζεται σε έντυπη μορφή και του 

διαμεσολαβητή. 

 

Είναι ένα εργαλείο που προσελκύει τους νέους λόγω της καθημερινής τους 

εμπλοκής με την τεχνολογία, των κινητών και τον οπτικό τρόπο χαρτογράφησης 

της ανάπτυξης των οριζόντιων δεξιοτήτων τους. Ως αποτέλεσμα του στοιχείου 

gamification της εφαρμογής, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται ένα ταξίδι και ο 

χρήστης έχει ως στόχο να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο του παιχνιδιού. Είναι 

σημαντικό ο επαγγελματίας να τονίσει ότι το ταξίδι είναι πιο σημαντικό από το να 

φτάσει στην κορυφή - εάν ο χρήστης παραλείψει τη δουλειά για να προχωρήσει 

στο επόμενο επίπεδο, τότε δεν υπάρχει κέρδος. 

 

Επίσης, οι ασκούμενοι πρέπει να παρακολουθούν τη διαδικασία αντί να την 

καθοδηγούν. Αφήστε τους χρήστες να επιλέξουν αυτό που πιστεύουν ότι πρέπει 

να εργαστούν με τη βοήθεια των ελέγχων δεξιοτήτων στην εφαρμογή και σε 

έντυπη μορφή που βασίζεται σε Εργαλεία και παρακολουθείστε την πρόοδο του 

χρήστη μέσω των δραστηριοτήτων τους. 
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Πληροφορίες αποθήκευσης δεδομένων εφαρμογής 
 

Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). 

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται; 

 

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται για τη χρήση της εφαρμογής 

περιλαμβάνουν το πλήρες όνομα του χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου τους και έναν κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει ο χρήστης για 

την πρόσβασή του στην εφαρμογή. Η εφαρμογή αποθηκεύει επίσης τις απαντήσεις 

των χρηστών στις διάφορες ασκήσεις, καθώς και τις αξιολογήσεις ελέγχου 

δεξιοτήτων. Αυτό γίνεται για να βοηθήσει τον χρήστη να παρακολουθήσει την 

πρόοδο των οριζόντιων δεξιοτήτων του και επιπλέον επιτρέπει στην εφαρμογή να 

λειτουργεί ως σημειωματάριο όπου μπορούν να επανεξεταστούν οι απαντήσεις 

των ασκήσεων. Αυτή η αποθήκευση δεδομένων επιτρέπει επίσης στο χρήστη να 

μοιραστεί την πρόοδό του και τις απαντήσεις του με έναν διαμεσολαβητή κατά 

την από κοινού πρόσβαση στην εφαρμογή. 

 

Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών; 

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν κοινοποιούνται δημόσια. Η 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη χρησιμοποιείται μόνο για να 

επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή 

(δηλαδή ειδοποιήσεις όταν ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις κ.λπ.). Τα δεδομένα 

είναι επίσης ένα σημείο παρακολούθησης των στοιχείων για τη συνεργασία του 

UMJ για τον υπολογισμό του αριθμού των χρηστών που έχουν πρόσβαση στην 

εφαρμογή (σε καθημερινή / μηνιαία βάση). 

 

Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα και είναι ασφαλή; 

 

Ο διακομιστής που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή που αναπτύχθηκε (Action 

Synergy) ανήκει στον Guru-Host. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς 

για διαδικτυακή φιλοξενία στην Ελλάδα με αυστηρή πολιτική για ασφαλή 

αποθήκευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον 

ιστότοπό τους στο www.guru-host.eu. 

 

Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα; 

 

Η εφαρμογή UMJ είναι μια εφαρμογή που οι εταίροι που υλοποιούν το έργο 

ελπίζουν να διατηρηθεί ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 

2020. Επομένως, τα δεδομένα που συλλέγονται θα συνεχίσουν να αποθηκεύονται 
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όσο η συνεργασία UMJ συμφωνεί να συνεχίσει να υποστηρίζει τη λειτουργία της 

εφαρμογής . 

                                                                                                                                                                                                           

Πρότυπο εκπαιδευτικής συνεδρίας 

Η επόμενη ενότητα του οδηγού προτείνει μια δομή για την οργάνωση  3 

τουλάχιστον  εκπαιδευτικών συνεδριών  για  μεμονωμένα άτομα και για ομάδες. Ο 

εκπαιδευτής μπορεί φυσικά να πραγματοποιήσει περισσότερες από 3 

εκπαιδευτικές συναντήσεις ανάλογα με τις ανάγκες και/ή τον διαθέσιμο χρόνο που 

υπάρχει.  

 

Ενώ η δομή και οι δραστηριότητες για το νέο και τον εκπαιδευτή είναι σαφείς για 

κάθε ενότητα της Εργαλειοθήκης, ο εκπαιδευτής μπορεί να προσθέσει μερικά δικά 

του παιχνίδια (icebreakers) ή δραστηριότητες για να διευκολύνει τη διαδικασία του 

προγράμματος  UMJ (π.χ. παιχνίδια ρόλων, ομαδικά κουίζ κλπ). Εκεί, ο εκπαιδευτής 

προσθέτει αξία στην Εργαλειοθήκη και βοηθά τους νέους στο ταξίδι τους στο 

πρόγραμμα UMJ. 

 

Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικές συναντήσεις σας να είναι διαδραστικές και 

συμμετοχικές, για να έχετε περισσότερη ώρα για σκέψη και για να διασφαλίσετε 

ότι οι νέοι θα αναλάβουν πράγματι να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους.    

Εάν είστε άπειροι στο σχεδιασμό και την καθοδήγηση διαδραστικών 

εκπαιδευτικών συναντήσεων, μπορείτε να πάρετε πολλές ιδέες από το SALTO 

Toolbox,  το οποίο  διαθέτει πολλα παραδείγματα  δραστηριοτήτων για νέους και 

είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες (www.salto-youth.net)  
 

Συνεδρία 1  

Στόχος Παρουσίαση της Εργαλειοθήκης του UMJ, καθορισμός 

των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills), προσδιορισμός 

της πρώτης οριζόντιας δεξιότητας που θα αναπτυχθεί, 

και έναρξη της διαδικασίας του προγράμματος UMJ  

Δραστηριότητες Υποστήριξη των συμμετεχόντων ώστε να καλύψουν το 

υλικό της ενότητας Εισαγωγή & Καθοδήγηση 

Συζήτηση με τους συμμετέχοντες για τη σημασία των 

οριζόντιων δεξιοτήτων, δημιουργία ενός κοινού 

ορισμού για τις οριζόντιες δεξιότητες και καταγραφή 

των πιο σημαντικών 

Καθοδήγηση των συμμετεχόντων στον Πρώτο Έλεγχο 

Δεξιοτήτων  

Προσδιορισμός της πρώτης οριζόντιας δεξιότητας που 

θα αναπτυχθεί από τους συμμετέχοντες μέσω ομαδικής 

ψηφοφορίας ή γενικής συναίνεσης   

https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/
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Ενίσχυση των συμμετεχόντων ώστε να καλύψουν τα 

εκπαιδευτικα αποτελέσματα της πρώτης οριζόντιας 

δεξιότητας  

Καθοδήγηση των συμμετεχόντων πριν το ταξίδι του 

Ελέγχου στις Δεξιότητες και επεξήγηση των επιπέδων   

Παρουσίαση στους συμμετέχοντες των 

Δραστηριοτήτων Ανάπτυξης και παροχή υποστήριξης 

για την ολοκλήρωση τους όπου είναι αναγκαίο  

Παρουσίαση στους συμμετέχοντες των 

δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης και διασφάλιση 

ενός περιβάλλοντος “πραγματικής ζωής” για να 

εφαρμόσουν τις δραστηριότητες που τους έχουν 

υποδειχθεί (εάν δεν εφαρμοστούν ομαδικά) 

Επιβεβαίωση των στόχων και των προσδοκιών για την 

επόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα 

Αλλαγές για τις ομάδες ή τα 

άτομα  

Όταν η εργασία γίνεται σε ομάδες, ο εκπαιδευτής μπορεί 

να χρειαστεί  χρόνο μετά την ολοκλήρωση του Πρώτου 

Ελέγχου Δεξιοτήτων  για να διαλέξει την πρώτη 

οριζόντια δεξιότητα ανάλογα με τα αποτελέσματα της 

ομάδας.   

 Όταν η εργασία γίνεται σε ομάδες, ο εκπαιδευτής 

μπορεί να αποφασίσει να ολοκληρώσει με τους 

συμμετέχοντες τον Έλεγχο Δεξιοτήτων Πριν το Ταξίδι σε 

προσωπική βάση για λόγους απορρήτου και να 

συγκρίνει τις απαντήσεις του εκπαιδευτή με αυτές των 

συμμετεχόντων.  

Όταν η εργασία γίνεται ομαδικά, θα γίνει καθορισμός 

του περιβάλλοντος της “πραγματικής ζωής” που θα 

χρησιμοποιήσει ο νέος για να αναπτύξει τις οριζόντιες 

δεξιότητες.  

Στις προτάσεις συμπεριλαμβάνονται : 

• Εργασιακή εμπειρία 

• Εθελοντισμός  

• Εξεύρεση πόρων 

• Συμμετοχή σε παιχνίδια 

• Διοργάνωση εκδηλώσεων, (π.χ. κοινωνικών ή 

μουσικών εκδηλώσεων).  

Στόχοι που πρέπει να 

επιτευχθούν μέχρι την 

επόμενη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις 

Δραστηριότητες Ανάπτυξης και οι δραστηριότητες του 

Σχεδίου Δράσης να είναι σε εξέλιξη  



31 

 

Υλικά που απαιτούνται Η ενότητα Εισαγωγής & Καθοδήγησης, η ενότητα της 

πρώτης οριζόντιας δεξιότητας που επιλέγεται από την 

Εργαλειοθήκη (δηλ. Θετική Στάση, Επικοινωνία, κλπ.), η 

χρήση παιχνιδιών ή δραστηριοτήτων σπασίματους του 

πάγου (icebreakers) και οι επιπρόσθετες 

δραστηριότητες  όπου είναι απαραίτητο 

     

Συνεδρία 2 

Στόχος Να είμαστε σίγουροι ότι οι συμμετέχοντες προχωρούν 

τις δραστηριότητες της Εργαλειοθήκης και υπάρχει η 

κατάλληλη επίβλεψη από τον εκπαιδευτή 

Δραστηριότητες Αξιολόγηση των Δραστηριοτήτων Ανάπτυξης και των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων, παροχή 

διευκρινήσεων εάν χρειαστεί. 

Επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν  με την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων της Εργαλειοθήκης (ανατρέξτε στην 

ενότητα “Εμπόδια στην Ολοκλήρωση ” αυτού του 

οδηγού για βοήθεια) 

Έλεγχος της προόδου των δραστηριοτήτων του 

σχεδίου Δράσης και παροχή βοήθειας ή επιπρόσθετων 

μέσων για την διευκόλυνση της ολοκλήρωσης.  

Επιβεβαίωση στόχων και προσδοκιών για την επόμενη 

συνεδρία  

Αλλαγές για τις ομάδες  σε 

σύγκριση με τα μεμονωμένα  

άτομα 

Σε ατομικό επίπεδο, επαναβεβαίωση ότι η 

δραστηριότητα “πραγματικής ζωής” που θα επιλεγεί 

είναι το κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο θα 

αναπτύξουν την επιλεγμένη οριζόντια δεξιότητα 

Σε ομαδικό επίπεδο, αυτή η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα μπορεί να χωριστεί σε συνεδρίες που 

επικεντρώνονται στον αναστοχασμό των 

Δραστηριοτήτων Ανάπτυξης και σε συνεδρίες που 

επικεντρώνονται σε δραστηριότητες του Σχεδίου 

Δράσης στο γενικότερο πλαίσιο των κύριων 

δραστηριοτήτων της ομάδας ή μαζί με  το επιπρόσθετο 

υλικό που αναλύει τη χρήση της οριζόντιας δεξιότητας 

Στόχοι που θα επιτευχθούν 

μέχρι την επόμενη 

εκπαιδευτική 

δραστηριότητα (session) 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις 

δραστηριότητες του Σχεδίου Δράσης και να είναι 

έτοιμοι να σκεφτούν προσεκτικά την ανάπτυξη των 

οριζόντιων δεξιοτήτων τους 

Υλικά που απαιτούνται Η ενότητα της πρώτης οριζόντιας δεξιότητας 
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Συνεδρία 3 

Στόχος Αναστοχασμός και επανεξέταση της διαδικασίας του 

UMJ και της προόδου του συμμετέχοντα και από κοινού 

συμφωνία για τα επόμενα βήματα  

Δραστηριότητες Επανεξέταση των δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης 

και απάντηση στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων εάν 

χρειάζεται, παροχή διευκρινίσεων  εάν χρειάζεται 

Καθοδήγηση των συμμετεχόντων για την ολοκλήρωση 

των δραστηριοτήτων Αναστοχασμού και αξιολόγησης 

ώστε να αποκτήσουν μια εικόνα για την πρόοδο τους  

Επίβλεψη των συμμετεχόντων για τον Έλεγχο των 

Δεξιοτήτων Μετά το Ταξίδι και αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων κάνοντας σύγκριση με τις Δεξιότητες 

Πριν το Ταξίδι 

Επίβλεψη των συμμετεχόντων για την ολοκλήρωση των 

νέων δραστηριοτήτων  

Αλλαγές για τις ομάδες  σε 

σύγκριση με τα μεμονωμένα  

άτομα 

Όταν η εργασία γίνεται σε ομάδες, ο εκπαιδευτής μπορεί 

να ολοκληρώσει με τους συμμετέχοντες τον Έλεγχο των 

δεξιοτήτων Μετά το Ταξίδι σε προσωπική βάση για 

λόγους ιδιωτικότητας και να γίνει σύγκριση των δικών 

του απαντήσεων με αυτές των συμμετεχόντων. 

Επόμενα βήματα  Ανάλογα με το ταξίδι του ατόμου ή της ομάδας, ο 

εκπαιδευτής μπορεί να οργανώσει  μια τελική 

εκπαιδευτική συνεδρία ή μια νέα συνεδρία για να 

παρουσιάσει την επόμενη οριζόντια δεξιότητα που θα 

αναπτυχθεί  

Ανατρέξτε στο μέρος του οδηγού “Ολοκλήρωση του 

ταξιδιού” για να δείτε ένα δείγμα αυτής της συνεδρίας  

Τα υλικά που χρειάζονται Η πρώτη ενότητα των οριζόντιων δεξιοτήτων 

 

Εμπόδια στην Ολοκλήρωση 

 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα του σχεδίου της συνεδρίας, ο εκπαιδευτής 

μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις ενώ προσπαθεί να ενθαρρύνει τους νέους να 

ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες της Εργαλειοθήκης του UMJ. Παρακάτω 

αναφέρονται μερικά παραδείγματα των πιο συνηθισμένων εμποδίων και 

προτάσεις για την στήριξη των νέων να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια.  

 

Εμπόδιο: Οι συμμετέχοντες δεν ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες της 

Εργαλειοθήκης  
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Εάν η πρόοδος ενός συμμετέχοντα δεν παρακολουθείται διαρκώς, μπορεί να 

εμφανίσει πολύ χαμηλά επίπεδα αυτοπειθαρχίας στην ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων με δική του πρωτοβουλία. Επίσης, εάν δεν δοθεί επαρκής 

καθοδήγηση ή ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιήσουν λανθασμένα την 

Εργαλειοθήκη πράγμα που την καθιστά άχρηστη. 

 

Λύση :  Ο εκπαιδευτής θέτει σε εφαρμογή ένα σύστημα για την 

παρακολούθηση της χρήσης και της προόδου της Εργαλειοθήκης και 

αναπτύσσει σχέδια συνεδριών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες 

των συμμετεχόντων. 

 

Όταν παρουσιάζει την Εργαλειοθήκη στους συμμετέχοντες, ο εκπαιδευτής πρέπει 

να αναφέρει με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα χρήσης της Εργαλειοθήκης και να 

επισημάνει πότε  θα πραγματοποιηθούν οι ελάχιστες 3 συνεδρίες Ελέγχου. Ο 

εκπαιδευτής πρέπει επίσης να επισημάνει τις προσδοκίες για τις εργασίες που 

πρέπει να ολοκληρωθούν στο τέλος της κάθε συνεδρίας. 

Εάν ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί την Εργαλειοθήκη με ένα μεμονωμένο άτομο 

μπορεί να προκαθορίσει και να επαληθεύσει όλες τις ημερομηνίες των συνεδριών 

ελέγχου κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας.  Ο εκπαιδευτής και το 

μεμονωμένο άτομο μπορούν επίσης να συμφωνήσουν να κάνουν εβδομαδιαίους 

ελέγχους μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου εκτός από τις κατ’ ιδίαν συνεδρίες που 

είναι απαραίτητες εάν ο νέος έχει ανάγκη μεγαλύτερης ενίσχυσης.  

 

Εάν η Εργαλειοθήκη χρησιμοποιείται με μια ομάδα,  προτείνεται οι 3 συνεδρίες 

ελέγχου να έχουν τη μορφή ομαδικών συνεδριών που να είναι αποκλειστικά  

αφιερωμένες στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Εργαλειοθήκης.  Ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να ορίσει τις μέρες που θα ελέγχει τους συμμετέχοντες της 

ομάδας σε ατομική βάση για να παρακολουθεί την πρόοδο τους ή για να τους 

βοηθάει στις δραστηριότητες που μπορεί να χρειάζονται περισσότερη ατομική 

στήριξη όπως είναι οι δραστηριότητες ελέγχου.  

Εάν ο εκπαιδευτής ξέρει ότι οι συμμετέχοντες χρειάζονται περισσότερη βοήθεια 

για να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν την Εργαλειοθήκη, θα πρέπει να κάνει 

τον κατάλληλο προγραμματισμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν την Εργαλειοθήκη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 6 

εβδομάδες, ότι θα πραγματοποιήσουν περισσότερες από 3 ομαδικές συνεδρίες 

μόνο για τις δραστηριότητες της Εργαλειοθήκης, ότι θα πραγματοποιήσουν 

περισσότερες συνεδρίες με κάποιο μεμονωμένο άτομο ή ότι θα αφιερώσουν 

συνεδρίες για να μάθουν τους συμμετέχοντες να συμπληρώνουν μια ενότητα της 

Εργαλειοθήκης όπως, για παράδειγμα, τον Έλεγχο των Δεξιοτήτων.  Επίσης, το 

χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ενότητας που 

περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό είναι απλά προτάσεις – ο εκπαιδευτής μπορεί 



34 

 

να εντάξει την Εργαλειοθήκη στις δραστηριότητες του με όποιον τρόπο θεωρεί ότι 

ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των συμμετεχόντων.  

 

Εμπόδιο : Οι συμμετέχοντες χάνουν το ενδιαφέρον τους για τις 

δραστηριότητες της Εργαλειοθήκης 

.  

Οι συμμετέχοντες μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους για πολλούς λόγους. 

Μερικοί βρίσκουν τις δραστηριότητες πολύ απλές ή άσχετες και για άλλους το 

χρονοδιάγραμμα για τη χρήση της Εργαλειοθήκης είναι πολύ μεγάλο. Σε ομαδικό 

περιβάλλον, οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι σε διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων 

και αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιες φορές δυσαρέσκεια.  

 

Λύση : Ο εκπαιδευτής βρίσκει μια εξατομικευμένη μέθοδο για να ενθαρρύνει 

τη συμμετοχή του συμμετέχοντα. 

 

Οι εκπαιδευτές πρέπει να ξέρουν ότι οι ανάγκες διαφέρουν. Οι νέοι που είναι 

λιγότερο ικανοί μπορούν για παράδειγμα να μπουν στην ίδια ή σε διαφορετική 

ομάδα, με νέους με περισσότερες ικανότητες ανάλογα με τις ανάγκες της 

συνεδρίας. Η ίδια η Εργαλειοθήκη θα μπορούσε επίσης να διαφοροποιηθεί.  Οι 

εκπαιδευτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι νέοι που θα ξεκινήσουν με 

ενθουσιασμό μπορεί έπειτα να χάσουν το ενδιαφέρον τους εξαιτίας του ρυθμού, 

έλλειψης ικανότητας κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει κίνδυνυος να μην 

ξεκινήσουν καθόλου, οι βασικές εργασίες και συζητήσεις που θα πρέπει να έχουν 

ξεκάθαρη σχέση με τις οριζόντιες δεξιότητές τους, τη ζωή τους και αυτό που τους 

υποκινεί.  Όταν ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί ομαδικά την Εργαλειοθήκη, μπορεί να 

ζητήσει από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν σε μικρότερες ομάδες για να 

ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες της Εργαλειοθήκης από τις οποίες θα 

επωφεληθούν από τη βοήθεια των άλλων συμμετεχόντων. Παράλληλα, θα έχουν 

την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις οριζόντιες δεξιότητες τους στα πλαίσια μιας 

μικρότερης ομάδας καθώς θα επιδείξουν δεξιότητες επικοινωνίας ηγετικής 

ικανότητας κλπ. 

Σε ατομικό επίπεδο, ο εκπαιδευτής μπορεί να χρειαστεί να ελέγξει  εάν η 

Εργαλειοθήκη της οριζόντιας δεξιότητας που χρησιμοποιεί ο συμμετέχων (π,χ, 

Θετική Στάση) είναι η πιο σχετική με την παρούσα κατάσταση και να κάνει 

προσαρμογές όπου είναι αναγκαίο. Ο εκπαιδευτής και ο συμμετέχων μπορεί 

επίσης να αποφασίσουν να συναντιούνται τακτικότερα ανάμεσα στις συνεδρίες 

του UMJ που έχουν συμφωνήσει. 

 

Όπως πάντα, ενδείκνυται η συνεχής παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι οι 

συμμετέχοντες χρησιμοποιούν την Εργαλειοθήκη σωστά καθώς θα 

παρατηρούνται  αποτελέσματα και μια βελτίωση στο επίπεδο των δεξιοτήτων 

τους που μπορεί να αποτελέσουν τεράστια κίνητρα για να συνεχιστούν οι 

δεξιότητες της Εργαλειοθήκης. 
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Εμπόδιο : Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι θα πάρει πολύ χρόνο για να 

ολοκληρωθεί η Εργαλειοθήκη. 

 

Ανάλογα με το επίπεδο του κάθε συμμετέχοντα στις οριζόντιες δεξιότητες, το 

υλικό μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα από ότι αναμένεται. 

Με δυναμικό τρόπο, οι πιο ικανοί νέοι μπορούν εθελοντικά να βοηθήσουν αυτούς 

που είναι λιγότερο ικανοί ή χρειάζονται περισσότερο χρόνο.  Μπορεί επίσης να 

τους δοθούν επιπλέον εργασίες, για παράδειγμα να κάνουν μια έρευνα, να 

φτιάξουν μια αφίσα, να κάνουν μια δημοσίευση σε ένα blog, να 

πραγματοποιήσουν μια ομαδική έρευνα, κλπ. 

 

Λύση : Ο εκπαιδευτής ξεκινάει με την εφαρμογή το ταξίδι στο πρόγραμμα 

UMJ  

 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να ξεκινήσει το ταξίδι με την εφαρμογή, ειδικά εάν ο 

συμμετέχων έχει υψηλό επίπεδο κινήτρων και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 

θα ολοκληρώσει  τις δραστηριότητες χωρίς ιδιαίτερη παρακολούθηση.  

 

Ολοκληρώνοντας το ταξίδι 
 

Αφού ολοκληρωθεί η Εργαλειοθήκη του UMJ, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 

βοηθήσουν τους νέους να ολοκληρώσουν την ενότητα  ‘Ολοκλήρωση του 

ταξιδιού’. Αυτή η ενότητα δίνει οδηγίες στους νέους για τα επόμενα βήματά τους. 

Τους κάνει να σκεφτούν για το πιθανό όφελος που θα έχουν εάν επαναλάβουν 

κάποιες από τις άλλες οριζόντιες δεξιότητες της Εργαλειοθήκης. Η Εργαλειοθήκη 

έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα κύκλο συνεχούς ανάπτυξης και μάθησης για το 

νέο, δίνοντας του τη δυνατότητα να κερδίσει επιπλέον χρόνο για να την 

χρησιμοποιήσει. Ο σχεδιασμός αυτός  είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τους νέους που 

δυσκολεύονται με τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και θέλουν να δουλέψουν με το 

δικό τους ρυθμό.   

 

Παρακάτω υπάρχει ένα σχέδιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την 

ενότητα ’Ολοκληρώνοντας το Ταξίδι’ μαζί με τις προτεινόμενες δραστηριότητες 

για τα επόμενα βήματα. Μπορεί να είναι ευκολότερο να ολοκληρώσετε αυτή την 

ενότητα με τους νέους σε ατομικές συνεδρίες  για να ενισχύσετε τον 

προβληματισμό σχετικά με τη βελτίωση και να ολοκληρωθεί ατομικά ο Τελικός 

Έλεγχος των Δεξιοτήτων . Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε μια ομαδική συνεδρία ιδιαίτερα εάν τα μέλη της ομάδας 

πρέπει να ακολουθήσουν παρόμοια βήματα. 

 

Τελική Συνεδρία 
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Στόχος Ολοκλήρωση του ταξιδιού και συμφωνία για τα 

επόμενα βήματα 

Δραστηριότητες Επίβλεψη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που 

ενισχύουν τον αναστοχασμό των θετικών πτυχών της 

διαδικασίας του προγράμματος UMJ  

Επίβλεψη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που 

επισημαίνουν πώς βελτιώθηκε και πώς 

χρησιμοποιήθηκε κάθε δεξιότητα  

Επίβλεψη των συμμετεχόντων στον Τελικό Έλεγχο των 

Δεξιοτήτων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε 

σύγκριση με τον Πρώτο Έλεγχο των Δεξιοτήτων 

Διευκόλυνση συζήτησης για να συμφωνηθούν τα 

επόμενα βήματα και οι τρόποι που θα συνεχιστεί η 

ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων που έχουν 

αναπτυχθεί  

Αλλαγές για τις ομάδες σε σύγκριση 

με τα μεμονωμένα άτομα 

Εάν γίνει ομαδικά, ο εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει 

να ολοκληρώσει τον Τελικό Έλεγχο των Δεξιοτήτων με 

τους συμμετέχοντες σε ατομική βάση για λόγους 

ιδιωτικότητας και να γίνει σύγκριση των δικών του 

απαντήσεων του εκπαιδευτή με αυτές των 

συμμετεχόντων 

Υλικά που χρειάζονται Ολοκληρώνοντας το Ταξίδι, Έλεγχος των Πρώτων 

Δεξιοτήτων (στα πλαίσια της ενότητας Εισαγωγή & 

Καθοδήγηση) 

 

Επόμενα Βήματα 
 

Είναι σημαντικό είτε χρησιμοποιείτε την Εργαλειοθήκη ομαδικά είτε μεμονωμένα, 

να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα για να διασφαλίσετε ότι οι νέοι συνεχίζουν να 

εξασκούνται και χρησιμοποιούν τις οριζόντιες δεξιότητές τους. Εάν ο εκπαιδευτής 

χρησιμοποιεί την Εργαλειοθήκη με ένα άτομο/μεμονωμένα, μπορεί το άτομο αυτό 

να είναι έτοιμο να παρακολουθήσει  ένα μάθημα και να εφαρμόσει τις οριζόντιες 

δεξιότητές του σε ομαδικό περιβάλλον. Εάν ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί την 

Εργαλειοθήκη ομαδικά, μπορεί να προσθέσει συμπληρωματικές δραστηριότητες 

για να διευρύνει τις οριζόντιες δεξιότητες που απέκτησαν πρόσφατα οι 

συμμετέχοντες. 

 

Μερικές προτεινόμενες δραστηριότητες για συνεχή βελτίωση είναι: 

 

✓ Διεξαγωγή συνέντευξης για εξάσκηση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο STAR  
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o Συζήτηση για τη Situation (Κατάσταση), Task (Εργασία), Action 

(Δραστηριότητα), και Result (Αποτελέσμα) της περίπτωσης που περιγράφει 

ο συμμετέχων  

✓ Διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδριών για τη Δημιουργία CV ώστε να 

προσθέσουν οι συμμετέχοντες τις οριζόντιες δεξιότητες τους χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένα παραδείγματα  

✓ Διοργάνωση ομαδικών κουίζ ή συζητήσεων όπου θα δοθούν στις ομάδες 

διαφορετικές περιπτώσεις και θα πρέπει να αποφασίσουν ποια είναι η 

καλύτερη σειρά ενεργειών που θα πρέπει να γίνει. 

 

Περισσότερες πηγές και εργαλεία για την συνεχή ενίσχυση της ανάπτυξης των 

οριζόντιων δεξιοτήτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δικτύου Νέων SALTO στο : 

https://www.salto-youth.net. 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ο εκπαιδευτής θα πρπει να συγχαρεί τους νέους 

για την πρόοδο που έκαναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στις οριζόντιες 

δεξιότητες. Δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι αλλά έμειναν πιστοί σε αυτό και ελπίζουμε 

να δούμε τα οφέλη και μια θετική αλλαγή στους ίδιους και στις δεξιότητες τους.  

 

Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε με επιτυχία την επίβλεψη των νέων στην 

Εργαλειοθήκη του UMJ. 
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Για περισσότερες πληροφορίες και πηγές παρακαλώ επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα μας  

www.understandingmyjourney.eu 

 

 

http://www.understandingmyjourney.eu/

