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ENTRE4ALL ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθμός έργου: 2019-1-SI01-KA204-060426

Ο2. Πακέτο (Μαθησιακό): Εκπαιδευτικός - εκπαιδευτικός
οδηγός για τη δημιουργία ψηφιακών κόμβων κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
O2.1. Διδακτικό και μαθησιακό υλικό με βάση την
προσέγγιση της κοινωνικής ενεργοποίησης

ΠΡΟΤΥΠΟ: Τεχνικές κατάρτισης και φυλλάδια για
εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ενηλίκων

Συνεργάτης: Center ponovne uporabe
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2020

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
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Ενότητα
Αριθμός
δραστηριότητας
Θέμα
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Μαθησιακή
προσέγγιση

Τεχνική
εκπαίδευσης
Διάρκεια
Εγκατάσταση/
Εξοπλισμός

1. [Επιχειρηματικές Ικανότητες]
M1-T3-A3
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Επίπεδο 3 - 4:
-

- Να κατανοήσουν την έννοια του ανθρώπινου δυναμικού

-

- Να κατανοήσουν την έννοια της ομαδικής εργασίας

-

- Να είναι σε θέση να εργαστούν σε μια ομάδα

☐ Ευκαιρίες ανάμεικτης-μάθησης
☐ Ατομική ηλεκτρονική μάθηση
☒ Μάθηση με βάση την εργασία
☐ άλλο (διευκρινίστε)

☒ Εκπαίδευση F2F
☐ Μάθηση ανοικτής απόστασης
☒ Κοινοτική εργασία

Διάλεξη με ενσωματωμένες περιπτωσιολογικές μελέτες
165 ΛΕΠΤΆ
Τάξη, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, προβολέας, στυλό, πίνακας, πίνακες, καρέκλες,
σημειωματάρια

Οι
συμμετέχοντες
Ένα στυλό, ένα τηλέφωνο
θα χρειαστούν
Επισυναπτόμενα
I.1-1[ Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, σύντομη δοκιμή; Πόσο
φύλλα εργασίας
αποτελεσματικά μπορώ να οδηγήσω;]
Συνημμένα
φύλλα εργασίας

Εργασία 1:
Προσαρμόστε τη διάλεξη ανάλογα με τις αναπηρίες τους.
Ξεκινήστε το μάθημα με ένα βίντεο.
https://www.youtube.com/watch?v=tO5s3aGegzc
(Eng.) (5 λεπτά)
Βρείτε στο Youtube, Google? Βρείτε την έννοια του ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ
στη γλώσσα σας
Ερωτήσεις συζήτησης για το βίντεο: (30 λεπτά)
- Ποιος είναι ο ορισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού;
- Βλέπεις τον εαυτό σου να δουλεύει σ' αυτόν τον τομέα της δουλειάς;
2. Εργασία 2
Ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές τον ορισμό του ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ .
Τι χρειάζεται για να είναι ένας καλός ηγέτης HR (συζήτηση με τους μαθητές) (30
λεπτά)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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3. Εργασία 3 Φύλλο εργασίας 1-1, [Ηγεσία και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
σύντομη δοκιμή Πόσο αποτελεσματικά μπορώ να οδηγήσω;]: (60 λεπτά).
Φυλλάδιο των μαθητών τα φύλλα εργασίας, τα οποία συμπληρώνουν οι ίδιοι.
Συζητήστε για τα αποτελέσματα των μαθητών.
Κύρια
Καθήκοντα /
Διαδικασία

4. Εργασία 5 – επίλογος (5 λεπτά)
Resource:
DATABANK /P1/ M1/25 Handbook, Vodenje in ravnanje z ljudmi (Leadership and
employee management)
DATABANK/P1/ M1/31 Book, Student Resources - work book
https://www.shrm.org/membership/student-resources/pages/studentworkbooks.aspx
Επίπεδο 5:

Χρήσιμοι πόροι
που
αναφέρονται στο Γνώση
DATABANK (IO2- • Να εκφράζουν την ικανότητα των ασθενών να ακούν τους άλλους
A2)
Δεξιότητες
• Να επιδεικνύουν κατανόηση και κίνητρα σε άλλους
Αρμοδιότητα
• Να ενθαρρύνουν τη βοήθεια της συμπεριφοράς
Επίπεδο 6:

Γνώση
• Να εκφράζουν την κατανόηση για τους συναδέλφους και την προσωπικότητά τους
Δεξιότητες
• Να διαιρούν τις εργασίες στους εργαζόμενους ανάλογα με τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις ικανότητές τους
Αρμοδιότητα
• Να δίνουν κίνητρο για τους εργαζόμενους
• Να ηγούνται μιας ομάδα που αντιπροσωπεύει έναν ηγέτη και όχι ένα αφεντικό
Οι μαθητές θα πρέπει να εμβαθύνουν σε θέματα όπως οι μελλοντικοί ηγέτες
(Google). Θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δοκιμή, ώστε να κατανοήσουν
διαφορετικές προσωπικότητες. Τα μέλη θα πρέπει να εμβαθύνουν σε θέματα όπως
οι μελλοντικοί ηγέτες (Google). Θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δοκιμή, ώστε
να κατανοήσουν διαφορετικές προσωπικότητες
https://www.123test.com/personality-test/. Χρήσιμη βιβλιογραφία για εκτεταμένη
γνώση:
https://www.forbes.com/sites/benjaminlaker/2020/08/05/this-is-what-leadership-willbe-in-2030/?sh=772fa1c57722 , https://hbr.org/2019/03/the-future-of-leadershipdevelopment, https://u2b.com/2020/08/14/leadership-skills-future-leaders/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο εργασίας 1
I.1-1[Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, σύντομη δοκιμή Πόσο
αποτελεσματικά μπορώ να οδηγήσω;]
Με αυτήν τη δοκιμή, μπορείτε να μάθετε πόσο αποτελεσματικός ως ηγέτης είστε από την άποψη
της ανάθεσης εργασιών. Η κλίμακα θα επιβεβαιώσει τις δυνάμεις σας και να καθορίσει πού θα
πρέπει να βελτιώσει αυτή την ικανότητα. Κυκλώστε τον αριθμό που νομίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα
στο επίπεδο ικανότητάς σας. Όσο μεγαλύτερος αριθμός κυκλώνετε, τόσο περισσότερο σας
αντιπροσωπεύει η πρόταση.
(7 = πολύ αλήθεια,... 1 δεν είναι καθόλου αλήθεια), πηγή,(Možina, 1994, pp . 86-87).
Κάθε ένας από τους συναδέλφους σας / φίλους ξέρει
ακριβώς τι να περιμένουμε από αυτόν.
Ο συνάδελφος/φίλος συμμετέχει συνήθως στη ρύθμιση
στόχων, την επίλυση προβλημάτων και τις δραστηριότητές
σας για να βοηθήσει στη βελτίωση της απόδοσης της
εργασίας
Αντί να κάνετε τη δουλειά των άλλων τον εαυτό σας,
προτιμάτε να σχεδιάσετε προσωπικά και να επαληθεύσετε
την εργασία που έγινε.
Μπορείτε πρώτα να επιλέξετε συνάδελφος / φίλος σας
προσεκτικά, και στη συνέχεια να του αναθέσει / της μια
εργασία.
Εάν κάτι περιπλέκεται μετά την ανάθεση μιας εργασίας σε
έναν συνάδελφο / φίλο, μπορείτε να του δώσει / της την
ευκαιρία να το διορθώσετε.
Κατά την ανάθεση εργασίας σε έναν συνάδελφο/φίλο,
εξηγείτε την εργασία με συνοπτικές και ακριβείς
λεπτομέρειες.
Αναλαμβάνοντας εργασίες που βοηθούν τον συνάδελφο/
φίλο να αναπτύξει τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, και να
τους δώσετε επίσης την εργασία ανάλογα.
Υποστηρίζετε τον συνάδελφο/φίλο και τους βοηθάτε που
έχουν ανάγκη, αλλά δεν θέλετε να κάνετε τη δουλειά για
αυτούς.
Μετά την ανάθεση μιας εργασίας, τονίζετε ότι τα
αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν, δεν είναι με τον
τρόπο που υποτίθεται ότι θα ολοκληρώσουν την εργασία.
Όταν μοιράζεστε εργασίες με συνάδελφο/φίλο, βεβαιώνεστε
ότι όλοι γνωρίζουν ποιος παίρνει τις αποφάσεις.
Κατά την ανάθεση εργασιών, ευθυγραμμίζετε τις ευθύνες με
την ανάγκη και την εμπειρία με τον συνάδελφο/φίλο.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Μεταβιβάζετε την ευθύνη για την επιτυχία σε
συνάδελφο/φίλο.
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Σύνολο:

Το άθροισμα των πόντων:
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Τα αποτελέσματα μεταξύ 72 και 84 δείχνουν ότι γνωρίζετε πώς να αναθέσετε εργασίες.
Εάν έχετε σκοράρει μεταξύ 48 και 71, είστε κοντά, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί.
Οποιαδήποτε βαθμολογία κάτω από 48 σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε κάτι για να είναι
σε θέση να αναθέσει εργασίες πιο αποτελεσματικά.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

