
 

 

 

 

New pathways of youth to labour market through lifestyle self – employment  
Αριθμός έργου: 2017-3-LT02-KA205-005536 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί 

έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 

Οδηγός Εκμάθησης για Λειτουργούς Νεολαίας 

Πώς να συμμετάσχετε αποτελεσματικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SELF-E ως 

εκπαιδευόμενοι 

 

Ο στόχος του Οδηγού Εκμάθησης είναι να κάνει μια εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα SELF-E 

μέσω της μεθοδολογίας μη τυπικής μάθησης. Η εκπαίδευση στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων 

των Λειτουργών Νεολαίας που είναι πρόθυμοι να γίνουν μέντορες της διαδικασίας κοινωνικής 

καθοδήγησης ως προς τη lifestyle αυτοαπασχόληση (LSE) και που επιθυμούν να μάθουν πώς να 

οργανώσουν αποτελεσματικά την κατάρτιση των νέων εκπαιδευόμενων με λιγότερες ευκαιρίες. 

Σημαντικό!!! Πριν αρχίσετε, είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτόν τον Οδηγό Εκμάθησης μέχρι το 

τέλος, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον κύκλο μάθησης, πώς να χρησιμοποιήσετε τα 

διαδικτυακά εργαλεία και να καθορίσετε μαθησιακά αποτελέσματα. 

Η παιδαγωγική στρατηγική αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος βασίζεται στην προσέγγιση της 

μεικτής μάθησης: συνδυασμός παραδοσιακής και διαδικτυακής μάθησης μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας εκμάθησης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 27 ακαδημαϊκές ώρες, οι 

οποίες παραδίδονται ως: τέσσερις εκπαιδευτικές συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο (συνολικά 8 

ακαδημαϊκές ώρες) και τρεις διαδικτυακές συνεδρίες (συνολικά 19 ακαδημαϊκές ώρες). 

 

Για την ηλεκτρονική μάθηση χρησιμοποιείται η διαδικτυακή πλατφόρμα/ιστοσελίδα http://self-e.lpf.lt. 

Η πλατφόρμα αποτελείται από δύο μέρη – το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (E-toolkit) για Λειτουργούς 

Νεολαίας και το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης για Νέους (βλ. Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1 

http://self-e.lpf.lt/
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Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (E-Toolkit) για Λειτουργούς Νεολαίας αποτελείται από δύο μέρη (βλ. 

Εικόνα 2): 

 το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στο λειτουργό νεολαίας ως εκπαιδευόμενο. Ο κύριος στόχος 

αυτού του τμήματος είναι να βοηθηθεί ο λειτουργός νεολαίας για να εξοικειωθεί με το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος SELF-E. 

 το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο λειτουργό νεολαίας ως εκπαιδευτή με κύριο στόχο να 

του παρουσιάσει το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

για να μπορεί να εργαστεί με τους νεαρούς εκπαιδευόμενους. 

 

Εικόνα 2 
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Για την εκπαίδευση του λειτουργού νεολαίας, χρησιμοποιείται το μέρος του ηλεκτρονικού εγχειριδίου 

(E-Toolkit) για τους εκπαιδευόμενους, το οποίο αποτελείται από τέσσερα μέρη (βλ. Εικόνα 3): 

- Οδηγός Εκμάθησης 

- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

- Μεθοδολογία 

- Εργαλείο αξιολόγησης ικανοτήτων για τους λειτουργούς νεολαίας 

 

Εικόνα 3 
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Ο Οδηγός Εκμάθησης περιέχει οδηγίες για τους Εκπαιδευόμενους-λειτουργούς νεολαίας σχετικά με 

τον τρόπο εργασίας με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SELF-E. 

Ο οδηγός περιέχει Παραρτήματα με τα ειδικά σχεδιασμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στις 

εκπαιδευτικές συνεδρίες. 
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Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελείται από τα ακόλουθα:  

• λεπτομερή ορισμό του πλαισίου του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους λειτουργούς νεολαίας 

προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να παρέχουν καινοτόμο μη τυπική κατάρτιση ως προς 

τη lifestyle αυτοαπασχόληση για νέους εκπαιδευόμενους με λιγότερες ευκαιρίες, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 

κατάρτισης, 

• εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων βασισμένων στην κοινωνική καθοδήγηση για την 

παροχή κινήτρων στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, για να μάθουν και να γίνουν lifestyle 

επιχειρηματίες. 

 

 

Picture No. 4 

To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μπορεί να ανεβρεθεί στο διαδίκτυο ή να το κατεβάσετε σε μορφή pdf ή 

word (βλ. Εικόνα 4).  

Z komentarzem [AA1]: Αν το αλλάξατε στην προηγούμενη 
σελίδα, να αλλάξει κ εδώ 
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Συνιστάται σε κάθε Εκπαιδευόμενο-λειτουργό νεολαίας να διαβάσει καλά τις πληροφορίες που 

παρέχονται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα το πλάνο 

εκπαίδευσης και τα περιεχόμενα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του SELF-E και να προετοιμαστεί 

καλύτερα για την αποτελεσματική συμμετοχή στο μάθημα. 
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Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του SELF-E χωρίζεται σε τρεις 

Ενότητες: 

Ενότητα Ι - " Κοινωνική καθοδήγηση ως προς την αυτοεργοδότηση ως τρόπος ζωής των νέων 

με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένου νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 

κατάρτισης (ΕΕΑΚ) μέσω νέου εξατομικευμένου προγράμματος μη τυπικής μάθησης." 

Ενότητα ΙΙ - "Διευκόλυνση της διαδικασίας κοινωνικής καθοδήγησης ως προς την 

επιχειρηματικότητα ως τρόπος ζωής μέσω της χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs) 

για την επιχειρηματικότητα ως τρόπο ζωής". 

Ενότητα ΙΙΙ - " Επικύρωση των ικανοτήτων «Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας". 

 

Κάθε Ενότητα αποτελείται από (βλ. Εικόνα 5): 

 Το θεωρητικό πλαίσιο, 

 Πρακτικές ασκήσεις, 

 παρουσίαση. 

 

 

Εικόνα 5  
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Εργαλείο αξιολόγησης 

Η πρώτη συνεδρία του εκπαιδευτικού προγράμματος του SELF-E (βλ. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, 

Οδηγός Εκμάθησης) είναι η συνεδρία πρόσωπο με πρόσωπο και αρχίζει με την αρχική αξιολόγηση της 

ικανότητας των εκπαιδευομένων-λειτουργών νεολαίας να γίνουν μέντορες ως προς τη lifestyle 

αυτοαπασχόληση (LSE) και να τρέχουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους/εκπαιδευόμενους με 

λιγότερες ευκαιρίες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το Εργαλείο Αξιολόγησης. Αυτή η αξιολόγηση 

χρησιμοποιείται επίσης για την τελική αξιολόγηση για την επικύρωση των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων-λειτουργών νεολαίας που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος του SELF-E. 

Στόχος της αξιολόγησης είναι να υποστηριχθούν οι δεξιότητες των λειτουργών νεολαίας για να γίνουν 

υπεύθυνοι ή μέντορες ως προς την καθοδήγηση, και να επικυρώσουν τις δεξιότητές και τις ικανότητες 

τους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του SELF-E. Η αξιολόγηση 

αποτελείται από 25 ερωτήσεις. 

Η δοκιμή Αυτοαξιολόγησης αξιολογεί τα εξής: 

 Ενότητα Ι - " Κοινωνική καθοδήγηση ως προς την αυτοεργοδότηση ως τρόπος ζωής των 

νέων με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένου νέων εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) μέσω νέου εξατομικευμένου προγράμματος μη 

τυπικής μάθησης." 

 Ενότητα ΙΙ - "Διευκόλυνση της διαδικασίας κοινωνικής καθοδήγησης ως προς την 

επιχειρηματικότητα ως τρόπος ζωής μέσω της χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων 

(OERs) για την επιχειρηματικότητα ως τρόπο ζωής". 

 Ενότητα ΙΙΙ - " Επικύρωση των ικανοτήτων «Αίσθηση πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας". 

 

Θα σας δοθούν δύο επιλογές ως απάντηση: "Ναι" ή "Όχι". Μετά την ολοκλήρωση κάθε ερώτησης 

παρέχεται εξήγηση. Αφού ολοκληρώσετε το τεστ αξιολόγησης, το σύστημα θα σας δίνει το φύλλο στο 

οποίο θα αναγράφεται ο Βαθμός Απόδοσης σας (αριθμός ερωτήσεων που απαντήσατε σωστά) και το 

Ποσοστό Απόδοσης (σε ποσοστό) (βλ. Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6 

Η δοκιμή επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο. 

Συνιστάται σε κάθε εκπαιδευόμενο-λειτουργό νεολαίας να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης προκειμένου να μπορεί να κάνει σύγκριση. Χρειάζεστε Ποσοστό Απόδοσης 80% για να 

περάσετε. 

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι-λειτουργοί νεολαίας που έχουν περάσει 

το τεστ αξιολόγησης, παίρνουν πιστοποιητικό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του SELF-E. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SELF-E θα μπορούσε επίσης να παρακολουθηθεί από 

κάποιον ατομικά ως αυτοδιδασκαλία, καθώς βασίζεται στην ανοικτή πρόσβαση. 

 


