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1.Το έργο Formbridge
Το έργο Formbridge απευθύνεται σε νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο και είναι
άπειροι ή λίγο ειδικευμένο. Η ομάδα αυτή δυσκολεύεται να βρει μια θέση
κατάρτισης και να ακολουθήσει κανονική εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, απειλείται
από νεανική ανεργία και κοινωνικό αποκλεισμό.
Αν και τα τελευταία χρόνια έγινε σημαντική πρόοδος, πολλοί νέοι εξακολουθούν να
εγκαταλείπουν το σχολείο (άπειροι ή με ελάχιστα προσόντα), και βρίσκονται
αντιμέτωποι με υψηλό κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Η ανάγκη συντονισμού δράσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μη φορείς, και
εξεύρεσης τρόπων ενσωμάτωσης είναι επείγουσα. Επιπλέον, πολλές μελέτες
αποδεικνύουν ότι οι οριζόντιες δεξιότητες, που έχουν καταστεί απαραίτητες, έχουν
αντίκτυπο στη ζωή, την ακαδημαϊκή και κοινωνική επιτυχία, καθώς και στη μείωση
της σχολικής διαρροής.
Η σύμπραξη, απαρτιζόμενη από 6 οργανισμούς που προέρχονται από 5 χώρες-μέλη
(Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία) προτίθεται να υποστηρίξει σχήματα
κατάρτισης που θα περιλαμβάνουν τις μεθόδους και τα εργαλεία της Εκπαίδευσης
στο Εργοτάξιο (ΕστΕ), μέσα από τη λογική της αξιολόγησης και της πιστοποίησης
των δεξιοτήτων.
Η σύμπραξη, μέσω της αναθεωρημένης αυτής εκπαιδευτικής προσέγγισης, όρισε
τους εξής στόχους
-

Τη δημιουργία ενός πλαισίου αξιολόγησης των δεξιοτήτων που
αποκτώνται
με τα πειραματικά εργαστήρια της ΕστΕ, και συγκεκριμένα των οριζόντιων
δεξιοτήτων που αναγνωρίζονται και ως δεξιότητες θεμελιώδεις για την
επαγγελματική ένταξη, την ιδιότητα του πολίτη και την ευμάρεια του ατόμου
(EACEA 2010-2012).
Τον (ανα)καθορισμό των μαθημάτων κατάρτισης σε σχέση με την εξέλιξη
της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των περιοχών, μέσα από
μια μεθοδολογική προσέγγιση ΕστΕ που αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία που θα
επιτρέψει τη σύνδεση του χώρου εκπαίδευσης, της ιδιότητας του πολίτη και
ανάπτυξης των περιοχών.
Τη σύνδεση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των μαθημάτων
κατάρτισης διαφόρων τομέων με την πολιτιστική κληρονομιά των περιοχών, μέσα
από την κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα ECVET.
Την στήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων για τους νέους με τη
συνεισφορά των αντιπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, έτσι ώστε να σπάσει
ο κύκλος των ανισοτήτων, της φτώχειας και της εξαίρεσης.
Την ενθάρρυνση και προώθηση των συνεργατικών προσεγγίσεων και των
εκπαιδευτικών συμπράξεων που αποσκοπούν στη μείωση της σχολικής διαρροής
στις περιοχές τους.
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Αυτό το κείμενο συνοψίζει τις ενότητες των μαθησιακών κεκτημένων και αυτών
(ECVET) που αποκτήθηκαν στα διάφορα εργοτάξια.
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2. Μέθοδοι και στόχοι
Η αρχή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξελίχτηκε διαχρονικά ώστε
να περιλάβει σταδιακά ανεβασμένα επίπεδα συνθετότητας, πέρα από το επίπεδο
της απόδοσης, που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο, αλλά όχι και το μόνο.
Κατά τον Pellerey (2004), οι δεξιότητες αποτελούνται από ένα ενοποιημένο σύνολο
γνώσεων, ικανοτήτων και αυτονομιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιάς
δεδομένης εργασίας. Μια τέτοια ικανότητα προκαλεί, ουσιαστικά, την κινητοποίηση
και ενορχήστρωση των εσωτερικών γνωσιακών πόρων, συναισθηματικών και
βουλητικών, καθώς και τη δομημένη και παραγωγική χρήση των διαθέσιμων
εξωτερικών πόρων.
Ως δεξιότητα θεωρείται η ικανότητα να υλοποιήσει κάποιος τις γνώσεις του σε
επιχειρησιακές καταστάσεις.
Οι ικανότητες μπορούν να αποκτηθούν σε διάφορα επίπεδα και μέσα σε
συγκεκριμένα πλαίσια, και περιλαμβάνουν τρεις βασικούς τομείς: τις θεωρητικές
γνώσεις, τις εφαρμοσμένες γνώσεις και αυτές που συνδέονται με τις προσωπικές
τάσεις και τα χαρακτηριστικά.
Ο Quaglino (1993) εκφράζει αυτή την τριπλή αρχή της αντίληψης του όρου
«δεξιότητα» με ένα τρίγωνο οι κορυφές του οποίου αντιπροσωπεύουν τις γνώσεις
(οριζόμενες ως οι συγκεκριμένες γνώσεις που απαιτούνται από το επάγγελμα και
τον γνωσιακό τομέα), τις στάσεις (τις επαγγελματικές ικανότητες που απαιτούνται
για την εκτέλεση της εργασίας με την εφαρμογή των γνώσεων), και τις ποιότητες
(που ορίζονται ως τα προσωπικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για να
ενεργοποιηθούν οι δεξιότητες και να προσανατολιστεί η οργανωτική συμπεριφορά,
για παράδειγμα η δημιουργικότητα, η ευελιξία της αλλαγής).
Για πολλά χρόνια, η διαβούλευση για το θέμα των δεξιοτήτων θεωρούσε τις
κοινωνικές και προσωπικές διαστάσεις ως κεντρικές. Το πλαίσιο των ουσιωδών
δεξιοτήτων (UE L394 / 2006) ορίζει τον όρο «δεξιότητα» ως ένα σύνολο ή ένα
συνδυασμό, ικανοτήτων, γνώσεων και τάσεων.
Στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεξιότητες
που είναι βασικές για την εκπαίδευση και την δια βίου κατάρτιση (UE L394 / 2006),
οι δεξιότητες ορίζονται ως αυτές που χρειάζονται τα άτομα για την προσωπική
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργή τους ύπαρξη ως πολίτες, την κοινωνική τους
ενσωμάτωση και την απασχόληση.
Το πλαίσιο αναφοράς ορίζει οκτώ βασικές δεξιότητες, από τις οποίες κάποιες είναι
ουσιώδεις (επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, σε ξένες γλώσσες, μαθηματική,
επιστημονική, τεχνολογική και ψηφιακή δεξιότητα ), και άλλες οριζόντιες (κριτικό
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πνεύμα,
δημιουργικότητα, πρωτοβουλία, επίλυση προβλημάτων, εκτίμηση
κινδύνων, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, δημιουργική διαχείρηση αισθημάτων).
Οι οριζόντιες δεξιότητες περιγράφονται (OCDE, 2012) ως αυτές που μπορούν να
μεταβιβαστούν ανάμεσα σε επαγγέλματα και μπορούν να εφαρμοστούν και να
αναπτυχτούν σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής ενός ατόμου.
Οι οριζόντιες δεξιότητες αναφέρονται σε άλλα πλαίσια που αναπτύχτηκαν και
αναγνωρίζονται ευρέως σε επιστημονικό και θεσμικό επίπεδο. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για δεξιότητες ζωής, οι οποίες ορίστηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας το 1993 ως κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες που επιτρέπουν στα
άτομα να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τι απαιτήσεις της καθημερινής ζωης, να έχουν
σχέσεις εμπιστοσύνης με τον εαυτό τους, τους άλλους και την κοινότητα, και να
έχουν θετικό αντίκτυπο σε καταστάσεις και άτομα.
Ένα άλλο σημαντικό πλαίσιο για τον ορισμό των οριζόντιων δεξιοτήτων
αναπτύχτηκε από το ISFOL το 1994: στο μοντέλο αυτό, οι οριζόντιες δεξιότητες
αντιπροσωπεύουν τον σύνδεσμο ανάμεσα στους προσωπικούς πόρους (ικανότητες,
τεχνικές γνώσεις και προσόντα, αξίες) και τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του
έργου και του εργασιακού πλαισίου.
Πρόκειται για γενικές και ευρείες δεξιότητες που συνδέονται με τη διαδικασία
αναστοχασμού και γνωστικής λειτουργίας, με τους τρόπους συμπεριφοράς σε
κοινωνικές και επαγγελματικές συνθήκες, με τα μέσα και τις ικανότητες σκέψης και
χρήσης στρατηγικών μάθησης και αυτοβελτιωτικής συμπεριφοράς.
Ανάλογα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ενότητες μαθησιακών
αποτελεσμάτων του έργου Formbridge περιγράφονται ως ένα συνεκτικό σύνολο
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (υπευθυνότητα και αυτονομία), οι οποίες
μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν.1
Συνήθως, τα πλαίσια πιστοποίησης δηλώνουν το συνολικό επίπεδο των κτηθέντων
γνώσεων σε μια πιστοποίηση. Σχετικά με την ECVET, ως πλαίσιο αναφοράς των
επιπέδων κατάταξης χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πιστοποίησης (CEC)2.
Όταν το επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης είναι αδύναμο, το υψηλότερο επίπεδο που
επιτυγχάνεται συνήθως δεν ξεπερνά το επίπεδο 2 του CEC. Για το λόγο αυτό, το
έργο θα διατηρήσει ενότητες κτηθέντων γνώσεων για το επίπεδο αυτό. Το επίπεδο
αυτό περιγράφεται από την Ε.Ε. ως εξής3:

1

https://www.cedefop.europa.eu/de/publications-and-resources/publications/4117
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t1n966
3
https://europa.eu/europass/de/description-eight-eqf-levels
2
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ΓΝΩΣΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Βασικές πρακτικές και
γνωσιακές δεξιότητες,
απαραίτητες για τη
διαχείριση των σχετικών
Πραγματικές γνώσεις ενός
πληροφοριών
εργασιακού ή γνωστικού
προκειμένου να
τομέα.
διεκπεραιωθούν εργασίες
και να επιλυθούν τα
τρέχοντα προβλήματα με
τη χρήση απλών κανόνων
και εργαλείων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ &
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Εργασία ή μελέτη υπό
επίβλεψη, με κάποια
αυτονομία.

ΓΝΩΣΕΙς4

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ &
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Πραγματικές βασικές
γνώσεις ενός εργασιακού
ή γνωστικού τομέα.

Βασικές πρακτικές και
γνωσιακές ικανότητες
απαιτούμενες για τη
διαχείριση χρήσιμων
πληροφοριών
προκειμένου να
διεκπεραιωθούν εργασίες
και να επιλυθούν τα
τρέχοντα προβλήματα με
τη χρήση απλών κανόνων
και εργαλείων.

Εργασία ή μελέτη υπό
επίβλεψη, με κάποια
αυτονομία.

Σύμφωνα με το ECVET, τα ακόλουθα τεκμήρια δείχνουν για κάθε εργοτάξιο του
έργου Formbridge ποια μαθησιακά αποτελέσματα επιχειρήθηκαν και ποιά
επιτεύχτηκαν.
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση (ECVET) είναι ίνα ισχυρό εργαλείο για την αύξηση της δια-συνοριακής
συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το ECVET αποσκοπεί στο:
1.

4

Να διευκολυνθεί η πιστοποίηση και η αναγνώριση των επαγγελματικών
γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε διαφορετικά συστήματα

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=ES
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και χώρες, έτσι ώστε να μπορούν να υπολογίζονται στα επαγγελματικά
προσόντα.
2.

Να καταστεί περισσότερο ελκυστική η κινητικότητα ανάμεσα σε
διαφορετικές χώρες και περιβάλλοντα μαθητείας.

3.

Να αυξηθεί η ανταγωνιστηκότητα ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα
επαγγελματικής εκμάθησης και κατάρτισης (EFP) που λεiτουργούν στην
Ευρώπη, και στην εξειδίκευση που προσφέρουν.

4.

Να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των διπλωματούχων του EFP και η
εμπιστοσύνη των εργοδοτών στο γεγονός ότι κάθε πιστοποίηση από το EFP
απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες5.

Ο τελευταίος στόχος του ECVET αναφέρεται ιδιαίτερα σε μια καλύτερη
απασχολησιμότητα στην αγορά εργασίας – ένα στόχο που βρίσκεται και στο
επίκεντρο των δράσεων του έργου Formbridge.
Τα μαθησιακά κεκτημένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς
σκοπούς, για παράδειγμα για τον καθορισμό προσόντων, την εκπόνηση
προγραμμάτων σπουδών, την αξιολόγηση, κ.λπ. Τα μαθησιακά κεκτημένα ορίζονται
σε διάφορα επίπεδα λεπτομερειών ανάλογα με το αντικείμενο και το πλαίσιο τους.
Μπορούν να αποκτηθούν μέσα από μια ποικιλία προγραμμάτων μαθητείας, τρόπων
επιδότησης (στο σχολείο, στην επιχείρηση, στο χώρο εργασίας, κ.λπ), επιπέδων
μαθητείας (τυπικό, μη-τυπικό και άτυπο) ή διαφορετικών πλαισίων6.
Τα μαθησιακά κεκτημένα των ενοτήτων είναι κρίσιμα για την επιτυχία της
διαδικασίας ECVET, διότι αποτελούν τη βάση της διαφάνειας των πιστοποιήσεων. Η
ενότητα επιτρέπει στους αρμόδιους οργανισμούς και τους παρόχους συστημάτων
πιστοποίησης EFP, όπως και στους εργοδοτες να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά
των ενοτήτων και της αξιολόγησης που έγιναν σε ένα άλλο πλαίσιο. Δύο είναι οι
σημαντικές παράμετροι: η σαφήνεια της ορολογίας και ο τρόπος οργάνωσης του
κειμένου ώστε να είναι φιλικό. 7
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρατίθενται παραδείγματα εργοταξίων που
υλοποίησαν οι εταίροι ως πιλοτικές φάσεις του έργου Formbridge . Περιγράφονται
λεπτομερώς ώστε να βοηθήσουν στο σχεδιασμό, ανάλογα με την περιοχή και το
κοινο-στόχο, και με βάση ήδη εφαρμοσμένα πειράματα, ένα εργαστήριο σύμφωνα
με τη μέθοδο ΕστΕ.

5

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/the-european-credit-system-for-vocationaleducation-and-training-ecvet_fr
6
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t1n966
7
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t2n972
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3. Formbridge: Τα ευρωπαϊκά εργοτάξια
Συνολική θεώρηση :
Εργοτάξιο στην Ιταλία (IT)
Εργοτάξιο στο Βέλγιο (B)

Δημιουργία της «Τραπεζιού της Κοινότητας»
Διάσωση και Ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της
Famenne-Ardenne
Αξιοποίηση της αγροτικής κληρονομιάς της
Κορσικής
Ενίσχυση των Περιφερειακών Παραδόσεων και της
Υποδοχής στη Βαυαρία
Επεξεργασία μαλλιού και βαφή με φυσικά
χρώματα. Κατασκευή βοτανικού κήπου με ξερολιθιά
Χρήση των προϊόντων μαλλιού στην ύφανση και την
ταπητουργία
Πρώτα βήματα στα επαγγέλματα αποκατάστασης
και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της
Προβηγκίας : ανάπλαση λιθόστρωτου στο
Forcalquier

Εργοτάξιο στην Κορσική (FR)
Εργοτάξιο στη Γερμανία (A)
Εργοτάξιο στην Ελλάδα -1 (GR)
Εργοτάξιο στην Ελλάδα -2 (GR)
Εργοτάξιο στην Προβηγκία (FR)

CHAM- Haut
Palatinat/Βαυαρία

Penta di CasincaΚορσική

ΜπολώνιαEmilia Romagna

ForcalquierΠροβηγκία

Ζαγόρι-‘Ηπειρος
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Formbridge – Εργοτάξιο κατάρτισης στην Ιταλία
Περιγραφή του εργοταξίου

Εργοτάξιο: Το τραπέζι της Κοινότητας
Παρεμβάσεις σε ένα χώρο που ονομάζεται Salus Space http://www.saluspace.eu/.
Το 2016, ο Δήμος της Μπολώνια, επικεφαλής σύμπραξης 16 οργανισμών, έλαβε
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρόσκλησης του προγράμματος U.I.A.
(«Καινοτόμες Αστικές Δράσεις») για το έργο S.A.L.U.S W SPACE.
Το έργο επικεντρώθηκε σε παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο και τα κτίρια της
παλαιάς ιδιωτικής κλινικής «Villa Salus», που ήταν για χρόνια σε εγκατάλειψη και
φθορά. Το κύριο αντικείμενο του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο
2021, ήταν η ανακαίνιση και η εξυγείανση των κτιρίων και η επαναλειτουργία του
συγκροτήματος Salus Space, ενός κέντρου υποδοχής, εργασίας, διαπολιτισμικής
ευζωίας, και ενός κέντρου ευεξίας με την ευρεία έννοια.
Η παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως χώρος κοινωνικής ανανέωσης, μέσα από μια
διαδικασία συν-σχεδιασμού (co-design) και ενός ισχυρού αποτυπώματος ευεξίας,
δημιουργικού και διαπολιτισμικού.
Στο τέλος του προγράμματος, πολλοί
οργανισμοί (ανάμεσα στους οποίους και ο CEFAL Emilia Romagna), σχημάτισαν ΑμΚΕ
(ATS) για να εγκαινιάσουν το σύνολο, αρχίζοντας με τη σύσταση «Kοινότητας των
Kατοίκων», η οποία θα μπορούσε, μέσα από συνεργατικές διαδικασίες, και
βασισμένη στη ζωή και την αλληλεπίδραση των κατοίκων του χώρου Salus με τη
συνοικία της πόλης όπου ανήκει, να συνεισφέρει στην κατασκευή και τη
αναζωογόνηση ενός χώρου που για χρόνια είχε υπάρξει έμβλημα φθοράς.
Το εργαστήριο που στήθηκε για να δοκιμαστεί το έργο Formbridge, κατασκεύασε το
«Κοινοτικό Τραπέζι» / «Τραπέζι της Κοινότητας», το οποίο θα τοποθετηθεί στο
εσωτερικό των χώρων του Salus Space και θα λειτουργήσει ως μέσο φιλίας,
κοινωνικοποίησης, και ως κινητό εργαστήριο για την κοινότητα του Salus, της
συνοικίας Savena και, γενικότερα, της πόλης της Μπολώνια.
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Χάρτης του Salus Space σήμερα

Χάρτης του Salus Space στο μέλλον (2023)
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Κοινό-στόχος

Διάρκεια

Μεθοδολογία

Αξιολόγηση των
μαθησιακών
αποτελεσμάτων
Επίπεδο CEC

19 νέοι ηλικίας 16-18 ετών σε κίνδυνο σχολικής διαρροής και σε
κατάρτιση

60 ώρες (30 ώρες για το εργαστήριο ξυλουργίας και 30 ώρες για
το εργαστήριο διακόσμησης)
Πρόκειται για 2 συνδεόμενα εργοτάξια, που θα διεξάγονται
παράλληλα.
Παρουσιάσεις, συζητήσεις, ομαδική πρακτική εργασία,
δραστηριότητες δόμησης ομαδικού πνεύματος.
Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης για τους καταρτιζόμενους
πριν και μετά το εργοτάξιο (Παράρτημα 1)
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μέσω παρατήρησης για τους
εκπαιδευτές/δασκάλους (Παράρτημα 2)
2

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Το «Τραπέζι της Κοινότητας» είναι ένα καλλιτεχνικό εργαλείο σχέσεων που
σχεδιάστηκε για την εμπλοκή της κοινότητας
και για την ανάπτυξη σχέσεων μέσα στο
δημόσιο χώρο. Η κατασκευή σχεδιάστηκε για
να δημιουργήσει στιγμές εκπαίδευσης για την
κατασκευή
ξύλινου
αντικειμένου,
διακοσμητικών
τραπεζομάντηλων
και
εργαλείων, που βοηθούν όσους συμμετέχουν
να αποκτήσουν δεξιότητες όχι μόνο τεχνικές
και επαγγελματικές (συγκεκριμένα, ξυλουργία
και τεχνικές διακόσμησης) αλλά και τεχνικές σχέσεων και έκφρασης.
Οι δεξιότητες που αποκτώνται αξιολογούνται με τη δημιουργία εκδηλώσεων
εμψύχωσης και εγκαρδιότητας γύρω από το τραπέζι το οποίο, τοποθετημένο σε
δημόσιους χώρους γίνεται εργαλείο στήριξης της ευζωίας της κοινότητας.
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Τα ξύλινα μέλη, από τα οποία αποτελείται το Τραπέζι, κατασκευάζονται ή
προσαρμόζονται ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν το ένα στο άλλο με σύνθετο
τρόπο ακολουθώντας τους χώρους στους οποίους θα συναρμολογείται το τραπέζι.
(βλέπε εικόνες). Θα έχουν όλα οπές ή εσοχές στις οποίες μπορούν να
τοποθετηθούν τα καλώδια που θα ασφαλίσουν και θα ενισχύσουν την κατασκευή.
Παράλληλα, θα προχωρά η κατασκευή του
τραπεζομάντηλου και των διακοσμήσεων:
το τραπεζομάντηλο είναι σύνθετο, και
έκαστος
μπορεί
να
συνεισφέρει
διακοσμώντας (με βαφή, γραφή, κέντημα
κ.λπ) το δικό του κομμάτι υφάσματος το
οποίο μετά θα συναρμολογηθεί με τα άλλα
σε ένα ενιαίο σύνολο. Οι μετέχοντες θα
απεικονίσουν συμβολικά την ιδέα της
πόλης και της ιδιότητας του πολίτη, με υλικά που προέρχονται από απορρίμματα.
Σε αυτό το στάδιο του προγράμματος υπάρχει πολλή δουλειά διακόσμησης και
ενσωμάτωσης: με αυτόν τον τρόπο συναρμολόγησης τα διαφορετικά
τραπεζομάντηλα μπορούν να διαμορφώνονται επ’ άπειρον με την προσθήκη
τμημάτων, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων.
Το κοινοτικό τραπέζι ενώνει τα άτομα με τον πιο ευρύ τρόπο, καθώς μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο φαγητό από απόσταση ή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή
απλά και στη συμμετοχή σε ένα θέαμα. Γύρω από το τραπέζι θα γίνουν πολλές
δημόσιες εκδηλώσεις.
Όλη η διαδικασία θα τεκμηριωθεί με βίντεο και φωτογραφίες.

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Κάθε συμμετέχων θα καθοδηγηθεί προς:
Την κοινωνικοποίηση και την αυτονομία μέ :
• Την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο εργοτάξιο
• Το ενδιαφέρον για ένα συλλογικό έργο
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•

Την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της εργασίας, της προόδου κάθε
ατόμου

Τον προσανατολισμό προς, και την ανακάλυψη επαγγελμάτων με :
• Την επαναξιολόγηση του ατόμου στο εργοτάξιο
• Την αναμέτρηση με ένα μοντέλο εργασίας
• Την (αυτο)αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων
• Τη συσχέτιση με το περιβάλλον μέσα στο πλαίσιο του έργου
• Τη σταδιακή κατασκευή δεσμών ανάμεσα στο εργοτάξιο και τον
επαγγελματικό χώρο.
Κάθε μετέχων θα πρέπει να:
•
•

Αποκτήσει κάποιες τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, μέσα από μια
δυναμική δραστηριότητα και σε «ελκυστικούς» τομείς
Αποκτήσει οριζόντιες δεξιότητες

Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμμετάσχει σε ένα πολύ-κλαδικό εργοτάξιο και
μέσα από αυτό να κατανοήσει κάποια στοιχεία παραδοσιακών επαγγελμάτων, να
ανακαλύψει τεχνικές ενός πολιτισμού, να κερδίσει εμπειρία σε ένα πεδίο μελέτης
και να σχεδιάσει το δικό του επαγγελματικό πρόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το «Κοινοτικό Τραπέζι» - μια κατάρτιση στην ξυλουργία και τη
διακόσμηση, για την ενεργοποίηση κοινοτήτων
Ενότητα 0 : Εισαγωγή στο εργοτάξιο
Βασικό
περιεχόμενο

Επαγγελματική θεωρία:
Γνωριμία με τους συμμετέχοντες
Λεπτομερής παρουσίαση του εργοταξίου και των στόχων του
Συζήτηση για την πλήρη συναντίληψη του εργοταξίου
Επαγγελματική πρακτική:
Δοκιμαστική ημέρα : κάθε συμμετέχων κάνει την πρακτική
εμπειρία των 2 εργαστηρίων, και ανακαλύπτει τις ικανότητες
και τις δεξιότητες του/της.
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Ανάλυση των αποτελεσμάτων και σύσταση των ομάδων
*****************************************************

Ενότητα 1 : Το εργαστήριο ξυλουργίας
Επαγγελματική θεωρία : Ξεκινώντας το εργαστήριο
ξυλουργίας
Το ξύλο – υλικά και τεχνικές επεξεργασίας
Η Ανάγνωση ενός τεχνικού σχεδίου
Η προετοιμασία του
Η χρήση των ξυλουργικών εργαλείων
Τεχνικές τοποθέτησης, συναρμολόγησης και στησίματος
των ξύλινων έργων

Βασικό
περιεχόμενο
(συν)

Επαγγελματική πρακτική :
Η υιοθέτηση, μέσα στο πλαίσιο των προβλεπόμενων
κανόνων ασφαλείας, συμπεριφοράς που μειώνει τους
κινδύνους
Η εφαρμογή τεχνικών τοποθέτησης, συναρμολόγησης και
στησίματος των ξύλινων έργων που αποτελούνται από
πολλά κομμάτια και τμήματα σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές που έχουν δοθεί.

*****************************************************

Ενότητα 2 : Το εργαστήριο διακόσμησης
Επαγγελματική θεωρία : Ξεκινώντας ένα εργαστήριο
διακόσμησης
Η αναζήτηση του μηνύματος που θα μεταδίδει η
διακόσμηση
Η επιλογή των κειμένων ή των εικόνων που αξίζει να
αναπαραχθούν
Τα στοιχεία του σχεδίου
Τα στοιχεία χρήσης των χρωμάτων και των βερνικιών
Εισαγωγή στα βασικά εργαλεία
Στοιχεία ασφάλειας της εργασίας
Επαγγελματική πρακτική :
Διακοσμήσεις με υλικά από απορρίμματα/ déchets
Διακόσμηση τραπεζομάντηλων με προσωποποιημένες
τεχνικές (βαφή, γραφή, κέντημα κ.α.)
Να δοθεί άλλο σχήμα στα πεταμένα υλικά για να αποδοθεί
μια αναπαράσταση της ιδανικής πόλης
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*****************************************************

Ενότητα 3 : Τεκμηρίωση και αξιολόγηση του
εργοταξίου

Βασικό
περιεχόμενο
(τέλος)

Επαγγελματική θεωρία : Αξιολόγηση
Συνεισφορά στην υλοποίηση ενός καλλιτεχνικού προϊόντος
Συνεισφορά στην υλοποίηση εκδηλώσεων για την
ενεργοποίηση των κοινοτήτων
Εμπλοκή των τοπικών οργανώσεων και των φορέων της
περιοχής στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
εργοταξίου
Επαγγελματική πρακτική:
Συμμετοχή στην αναζήτηση εργαλείων παρουσίασης του
εργοταξίου
Φωτογράφηση
Βιντεοσκόπηση και προβολή του βίντεο
Συμμετοχή στην
διεξαγωγή της ημερίδας «Πόρτες
Ανοιχτές»

Μαθησιακά κεκτημένα ανά ενότητα: Ενότητα 0

Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να….
• Γνωρίζουν τις
• Ενεργοποιούν πρακτικές • Συμμετέχουν σε ομάδα που
λεπτομέρειες και
ομαδικής εργασίας
συμβάλλει στην υλοποίηση ενός
τους στόχους
Κοινοτικού Τραπεζιού
του εργοταξίου
• Βρουν τη θέση τους μέσα σε ένα
περιβάλλον ομαδικής εργασίας
• Εκτιμούν και να υπερασπίζονται
την αξία της ομαδικής εργασίας
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Μαθησιακά κεκτημένα ανά ενότητα: Ενότητα 1

Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να….
• Τις φυσικές και
• Αναγνώριση και
• Υιοθέτηση, μέσα στο πλαίσιο
μηχανικές
εφαρμογή των
των καθορισμένων κανόνων
ιδιότητες του
λειτουργικών
ασφαλείας, συμπεριφοράς που
ξύλου και των
ακολουθιών των
μειώνει τον κίνδυνο
ξύλινων
διαφορετικών
αντικειμένων
διαδικασιών, ανάλογα
• Εφαρμογή τεχνικών
με το επιδιωκόμενο
εγκατάστασης,
ξύλινο προϊόν
• Τις κύριες
συναρμολόγησης και
μεθόδους
τοποθέτησης ξύλινων
επεξεργασίας
• Εφαρμογή των τεχνικών
αντικειμένων που αποτελούνται
(κοπή, πλάνισμα,
συναρμολόγησηςκαι
από πολλά κομμάτια και
τρύπημα, τρίψιμο,
τοποθέτησης ξύλινων
τμήματα, σύμφωνα με τις
ξύσιμο, κ.λπ)
προϊόντων που
τεχνικές προδιαγραφές που
αποτελούνται από
έχουν δοθεί, με αυτονομία και
• Τις βασικές
πολλά κομμάτια και
σε συνθήκες ομαδικής
τεχνικές
λεπτομέρειες
συνεργασίας
συναρμολόγησης
(κολάζ,
εγκιβωτισμός κ.λπ)
• Τα βασικά
εργαλεία για την
κατασκευή
ξύλινων
αντικειμένων
(πένσες, πριόνια,
τρυπάνια, λίμες,
σφυριά, κ.λπ)
• Την ασφάλεια
στην εργασία:
κανόνες και
συμπεριφορά
(γενικά και ειδικά)
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Μαθησιακά κεκτημένα ανά ενότητα: Ενότητα 2
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να….
• Τις βασικές
• Αναγνώριση και
• Υιοθέτηση, μέσα στο πλαίσιο
τεχνικές
εφαρμογή των
των καθορισμένων κανόνων
διακόσμησης
λειτουργικών
ασφαλείας, συμπεριφοράς που
(ζωγραφική,
ακολουθιών των
μειώνει τον κίνδυνο
γλυπτική,
διαφορετικών
σχέδιο,
διαδικασιών, ανάλογα • Δυνατότητα να εργάζονται με
κέντημα, κ.λπ)
με το επιδιωκόμενο
αυτονομία, αλλά και να
προϊόν προς
συνεργάζεται στο πλαίσιο μιας
διακόσμηση
• Τις βασικές
ομαδικής εργασίας
τεχνικές βαφής
υφασμάτων
• Εφαρμογή τεχνικών
συναρμολόγησης και
τοποθέτησης ξύλινων
προϊόντων που
αποτελούνται από
πολλά κομμάτια και
λεπτομέρειες

Μαθησιακά κεκτημένα ανά ενότητα: Ενότητα 3
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να….
• Γνώσεις των
• Ενεργοποίηση
• Επικοινωνία με εκπροσώπους του
τεχνικών
πρακτικών δόμησης
δήμου και άλλων τοπικών
γυρίσματος και
ομάδων
φορέων για να παραστούν στο
μονταρίσματος
εργοτάξιο (βοήθεια εκπαιδευτών)
βίντεο
• Αξιολόγηση του εργοταξίου στα
κοινωνικά δίκτυα
• Παρουσίαση του εργοταξίου στα
κοινωνικά δίκτυα
• Συνεργασία στην διοργάνωση
μιας ημερίδας «Πόρτες Ανοιχτές»
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Ικανότητες στη διαπροσωπική επικοινωνία
▪

Επικοινωνία προφορική / μη προφορική

▪

Ενεργητική ακρόαση

Συνεργασία και ομαδική εργασία
▪

Σεβασμός για τη συνεισφορά και το διαφορετικό στυλ των άλλων

▪

Εκτίμηση των ικανοτήτων τους και συνεισφορά στην ομάδα

Ενίσχυση του ελέγχου του ατόμου
▪

Αυτοεκτίμηση / ενίσχυση της αυτοπεποίθησης

▪

Αυτογνωσία, γνώση των δικαιωμάτων, των επιρροών, των αξιών, της στάσης,
των δυνατών και αδύναμων σημείων

▪

Ικανότητα καθορισμού στόχων

▪

Αυτοαξιολόγηση / αυτοεπιβεβαίωση / αυτοεπιτήρηση

Ανάπτυξη ικανοτήτων ενδυνάμωσης
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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Formbridge – Εργοτάξιο κατάρτισης στο Βέλγιο
Περιγραφή του εργοταξίου

Εργοτάξιο «Διάσωση και ανάδειξη της φυσικής
κληρονομιάς του Famenne-Ardenne »
Η αγροτική περιοχή του Famenne Ardenne περιλαμβάνει φυσκούς χώρους μεγάλης
βιολογικής αξίας. Αρχαίοι ασβεστολιθικοί λειμώνες, υγρότοποι, λιβάδια δασωμένα,
δημιουργούν έναν εμβληματικό σύμπλεγμα και σηματοδοτούν τη μετάβαση
ανάμεσα στο υψίπεδο της Αrdenne και του Condroz. Το κοίλωμα της Famenne
χωρίζει αυτές τις δύο φυσικές περιοχές και περιλαμβάνει, στο νότιο όριο, έναν
ασβεστολιθικό κήπο που ονομάζεται «Calestienne». Οι διάφοροι ασβεστολιθικοί
σχηματισμοί που βρίσκονται εδώ, όπως και στο γειτονικό Condroz, δημιουργούν
μιαν αξιοσημείωτη φυσική και ιστορική κληρονομιά.

Για αυτήν ακριβώς την κληρονομιά ενδιαφέρεται το έργο που αποσκοπεί στη
διάσωση και την ανάδειξη της, με τη βοήθεια των εταίρων του. Το κοινωνικό
αντικείμενο είναι η διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας στο Βέλγιο και τη
Βαλλονία: οι φορείς είναι «Natagora» και «Ardenne et Gaume»/Parc de Furfooz.
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Επιπλέον, το Κέντρο Κοινωνικο-Επαγγελματικής Ενσωμάτωσης μας, το οποίο
ονομάζεται «La Calestienne», οργανώνει από το 1996 μια κατάρτιση για εργάτες της
φύσης (eco-cantonnier), που απευθύνεται σε κοινό με μκρή εμπειρία που αναζητεί
εργασία. «La Calestienne», λοιπόν έχει αναπτύξει ιδιαίτερες δεξιότητες και
τεχνογνωσία, που ενεργοποίησε με αφορμή το εργοτάξιο.

12 μετέχοντες με μικρή σχολική εμπειρία ή σε σχολική διαρροή.
Οι μετέχοντες είναι στην πλειοψηφία τους κάτω των 30 ετών ή /
και σε κοινωνική διαρροή.
Το μόνο προαπαιτούμενο είναι η βασική κατανόηση της γαλικής
γλώσσας.

Κοινό-στόχος

Διάρκεια

60 ώρες

Μεθοδολογία

Παρουσίαση των διαφορετικών φυσικών περιοχών, διερεύνηση
των τεχνικών διατήρησης αυτών των φυσικών περιοχών,
παρουσίαση των εργοταξίων και του προς υλοποίηση έργου,
πρακτική εργασία των ομάδων στα εργοτάξια, χρόνος travail
pratique de groupes sur les différents chantiers, χρόνος για
φιλικές ανταλλαγές εμπειριών.

Αξιολόγηση
μαθησιακών
κεκτημένων

Επίπεδο CEC

των
Ερωτηματολόγιο Τεχνικής Αξιολόγησης (Παράρτημα 3)
2

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
Εκτός από τους τεχνικούς και οριζόντιους στόχους της παιδαγωγικής του
εργοταξίου, το συγκεκριμένο εργοτάξιο είχε ως στόχο την ανακάλυψη των
διαφορετικών φυσικών ή ημι-φυσικών χώρων της αγροτικής περιοχής μας, και να
βοηθήσει τους νέους καταρτιζόμενους να διερευνήσουν τις συγκεκριμένες τεχνικές
που απαιτούνται για να τους συντηρήσουμε και να τους αναδείξουμε, καθώς και για
να στηρίξουμε τη βιοποικιλότητα.
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Ο όρος «κληρονομιά» εδώ αναφέρεται τόσο στη φυσική κληρονομιά (τοπία,
οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα) όσο και στην ανθρώπινη κληρονομιά (ιστορική
κληρονομιά). Οι διαφορετικές μέρες του εργοταξίου αναπτύχτηκαν από κοινού με
τους εταίρους μας έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το μεγάλο εύρος των διαθέσιμων
μεθόδων και των τεχνικών, αντιπροσωπευτικών του πλούτου της κληρονομιάς μας.
Το κομμάτι αυτό αντιστοιχεί, επίσης, στις δυνατότητες παρέμβασης που
προσφέρονται από τους εταίρους μας, οι οποίοι προκρίνουν μια σειρά μικρών,
χρήσιμων, εργοταξίων αντί για μια και μόνη παρέμβαση μεγαλύτερης κλίμακας.
Πρώτη μέρα: Υποδοχή
✓ Ενεργοποίηση της ομάδας ώστε να δημιουργηθούν δεσμοί και να τεθούν οι
όροι
✓ Επίσκεψη στο εργοτάξιο
✓ Παρουσίαση των μηχανημάτων (θαμνοκοπτικά) και συζήτηση για την ασφαλή
χρήση τους.
Δεύτερη μέρα: Αποκατάσταση λίμνης στο LOMPREZ
Υποστήριξη της βιοποικιλότητας και ανάδειξη της κληρονομιάς
✓ Τεχνική εκπαίδευση με τα θαμνοκοπτικά ώστε να αποκατασταθεί η λίμνη
✓ Καθαρισμός του ξύλινου διαδρόμου
✓ Εμψύχωση : το βιολογικό ενδιαφέρον μιάς λίμνης. Μεσολάβηση εκπροσώπου
της Natagora.
Τρίτη μέρα: Αποκατάσταση ενός οπωρώνα με ψηλά κλαδιά στο CHANLY
Υποστήριξη της βιοποικιλότητας
✓ Αφαίρεση των θάμνων και σάρωμα
✓ Παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος στο εσωτερικό του χωριού (
έννοια και συνοχή)
Τέταρτη μέρα: Παρέμβαση με βόσκηση στο CHANLY
Διαχείριση και Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
✓ Αποσυναρμολόγηση μιάς μάντρας κατεστραμμένης από πλημμύρες
✓ Πληροφόρηση για τη διαχείριση με βόσκηση
✓ Έννοιες εργονομίας
Πέμπτη μέρα: Παρέμβαση με βόσκηση στο CHANLY
Διαχείριση και Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
✓ Ολοκήρωση της αποσυναρμολόγησης του φράχτη / μαντριού
✓ Θέρισμα ενός ανθισμένου λειβαδιού (τεχνική χρήσης του δρεπανιού)
✓ Εισαγωγή στη βιολογική σημασία ενός φράχτη.
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Έκτη μέρα:
Συντήρηση ενός ασβεστολιθικού λειμώνα στο Pondrôme
Διαχείριση και Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
✓ Συγκέντρωση και θημώνιασμα των ξυλωδών
✓ Βιολογικό ενδιαφέρον των ασβεστολιθικών λειμώνων και αναγνώριση της ζώνης
ορχεοειδών
✓ Η προοπτική της διαχείρισης με βόσκηση (βοοειδή και πρόβατα)
Έβδομη μέρα : Διαχείριση ενός οπωρώνα με ψηλά κλαδιά στο FESCHAUX- Ενίσχυση
της βιοποικιλότητας
✓ Ανασυγκρότηση του οπωρώνα
✓ Φύτευση μηλιών
✓ Βιολογικό εδνιαφέρον ενός οπωρώνα με ψηλά κλαδιά (διάρκεια ζωής του έργου)

Όγδοη μέρα / Ένατη μέρα: Αποκατάσταση ποτιστικού κήπου σε αναβαθμίδα,
Μεσαιωνικών χρόνων. & Κατασκευή πλέγματος προστασίας από νυχτερίδες στο
FURFOOZ
8η Μέρα: Διαχείριση και Προστασία των φυσικών περιοχών και Ενίσχυση της
Βιοποικιλότητας
✓ Ιστορικό της γαλλο-ρωμαϊκής αρχαιολογικής θέσης
✓ Παρουσίαση των διαφόρων έργων συντήρησης φυσικών περιοχών από την
οργάνωση «Ardenne et Gaume»
✓ Παρουσιάση των προς εκτέλεση έργων για την προστασία των νυχτερίδων σε
περιβάαλλον σπηλαίου.
✓ Εργαστήριο Μέτρησης και αραίωσης δένδρων
9η μέρα: Διαχείριση και Προστασία των φυσικών περιοχών και Ανάδειξη της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
✓ Αποκατάσταση του κήπου με την αφαίρεση των θάμνων
✓ Θημώνιασμα
✓ Τοποθέτηση της προστασίας από τις νυχτερίδες
Δέκατη μέρα; Τελικός κύκλος μαθημάτων
Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και αξιοποίηση της κληρονομιάς
✓ Κοπή των επικίνδυνων δένδρων (εργασία ξύλευσης – γίνεται από τον
καταρτιστή)
✓ Άνοιγμα του ξενοδοχείου εντόμων
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✓ Χαλαρές στιγμές γύρω από ψησταριά στο τέλος του έργου με εκπρόσωπο της
Natagora.
✓ Μοίρασμα των εγγράφων για τη συντήρηση της φύσης.
✓ Αξιολόγηση των συμμετεχόντων.

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Εργοταξίου επιτρέπει στους μετέχοντες τα εξής:
ΓΝΩΣΗ
 Να κατανοήσουν την αξία της διατήρησης – βελτίωσης – προώθησης της
βιοποικιλότητας
 Να γνωρίζουν τη χλωρίδα και την πανίδα των περιοχών αυτών
 Να τοποθετήσουν τα διαφορετικά εργοτάξια στο χάρτη
 Να μάθουν τους κανόνες ασφαλείας για τους ίδιους και για τους άλλους
 Να υλοποιήσουν με βοήθεια έναν κανόνα τριών
 Να μπορούν να εκτελούν βασικές μαθηματικές πράξεις.
ΑΓΩΓΗ
 Να μπορούν να επικοινωνούν με τους συνομηλίκους τους και με αγνώστους
 Να ακούν τους συνομηλίκους του καιι τους συνοδούς
 Να δημιουργούν δεσμούς συνεργασίας με το σύνολο της ομάδας
 Να δείχνουν το κίνητρό τους
 Να αναζητούν λύσεις σε προβλήματα που παρουσίαζονται
 Να ενισχύσουν, μέσω του εργοταξίου, την αυτοπεποίθηση τους
 Να δύνανται να αυτοαξιολογηθούν
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
 Να μπορούν να χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία
 Να γνωρίζουν πώς να ανεβαίνουν επίπεδα
 Να έχουν βασικές γνώσεις για το επάγγελμα που επιδιώκουν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Διάσωση και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς στην περιοχή Famenne
Ardenne
Ενότητα 0 – Η τοπική φυσική κληρονομιά, η ιστορία,
η προστασία και η ανάδειξη της
Οι τεχνικές διαχείρισης και προστασίας των φυσικών
περιοχών
Οι εγκαταστάσεις που ευνοούν τη βιοποικιλότητα
Οι εγκαταστάσεις που ευνοούν την τουριστική Κι
παιδαγωγική ανάδειξη: το παράδειγμα του πάρκου του Furfooz

Module 1 - Gestion et protection des milieux naturels
Βασικό
περιεχόμενο

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η γνώση των διαφορετικών
φυσικών περιοχών και της δυναμικής τους. Επίσης, η γνώση της
δυνατότητας αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν κάθε
τόπο. Αιτιολόγηση των αρχών διαχείρισης κάθε περιοχής και η
εφαρμογή τους με κάθε ασφάλεια.
✓
Διαχείριση υγροτόπων: λιμνούλες, υδατοδεξαμενές, έλη,
χορτολιβαδικές εκτάσεις
✓
Διαχείριση άνυδρων τόπων: αβσεστολιθικοί λειμώνες,
λειβάδια μεικτής βλάστησης
✓
Η μηχανική υποστήριξη: αραίωμα θάμων, σάρωμα,
αφαίρεση υλικού
✓
Εκ νέου λειτουργία του τόπου: αποψίλωση δασών
*****************************************************

Module 2 – Οι κατασκευές που ευνονούν τη
Βιοποικιλότητα
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση του όρου
«Βιοποικιλότητα» και η ικανότητα ερμηνείας του, η
συνειδητοποίηση των κινδύνων που υφίστανται τα διαφορετικά
οικοσυστήματα, η υλοποίηση εγκαταστάσεων που επιτρέπουν
τη βελτίωση ή τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των
διαφορετικών τόπων.
✓
Προστασία των ευάλωτων φυσικών περιοχών:
τοποθέτηση φράχτη ή μέσου αποκλεισμού
✓
Προστασία καρστικών σχηματισμών: εγκατάσταση
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✓
✓

✓

Βασικό
περιεχόμενο

✓

καταφυγίου για νυχτερίδες
Εγκατάσταση ενίσχυσης των άγριων μελισσών:
τοποθέτηση «ξενοδοχείου εντόμων»
Εγκατάσταση ενίσχυσης της πανίδας και της χλωρίδας
των αγροτικών περιοχών: η συντήρηση ενό οπωρώνα με
ψηλά κλαδιά
Εγκατάσταση ενίσχυσης της διαχείρισης ανοιχτού χώρου:
τοποθέτηση και συντήρηση περίφραξης βοσκότοπου
Εγκατάσταση ενίσχυσης της υδάτινης πανίδας και
χλωρίδας: κατασκευή και συντήρηση μιάς λιμνούλας

*****************************************************

Module 3 – Τουριστική & Εκπαιδευτική Αξιοποίηση
Επαγγελματική θεωρία :
✓
Τα παραδείγματα εγκαταστάσεων και ορθών πρακτικών
✓
Τα χρήσιμα υλικά
✓
Μηχανήματα για την επεξεργασία του ξύλου/η ασφάλεια
sécurité
Επαγγελματικές πρακτικές :
✓
Εγκατάσταση ασφαλούς διαδρομής σε ευάλωτο χώρο:
συντήρηση διαδρόμων με πλέγματα
✓
Εγκατάσταση εκπαιδευτικής διαδρομής: σήμανση και
τοποθέτηση διδακτικών πινακίδων
✓
Ανάπλαση αρχαίου γαλλο-ρωμαϊκού κήπου

Μαθησιακά κεκτημένα ανά Ενότητα: Ενότητα 0 – Εισαγωγή
Γνώση

Ικανότητες

Υπευθυνότητα
Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί/ές να …
• Τοποθετήούν επί χάρτου τους • Εξηγούν τα ληφθέντα μέτρα,
χώρους των εργοταξίων
ανάλογα με την τοποθεσία
• Εξηγούν τις διαφορές ανάμεσα
σε τεχνικές διαχείρισης και
προστασίας
των
φυσικών
εκτάσεων
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Μαθησιακά κεκτημένα ανά Ενότητα: Ενότητα 1 – Διαχείριση και
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας: A1
Γνώση

Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί/ές να …
•
Κατονομάζουν
τα •
Επιλέγουν τις τεχνικές • Εφαρμόζουν
τις
διαφορετικά
φυσικά
διαχείρισης
που
απαιτούμενες δράσεις
περιβάλλοντα
αρμόζουν καλύτερα σε
υπό την επίβλεψη των
κάθε περιοχή
καταρτιστών
•
Γνωρίζουν
τις •
Εκπονούν
σενάρια •
Επαληθεύουν τα σχέδια
διαφορετικές απειλές
προστασίας
τους
που παραμονεύουν στα
φυσικά περιβάλλοντα
•
Γνωρίζουν τους κανόνες •
Εφαρμόζουν
τους •
Να είναι υπεύθυνοι/ες
ασφάλειας ανάλογα με
κανόνες
ασφάλειας
για τη ζωή τους και τη
τα
υλικά
που
όταν
χειρίζονται
ζωή των άλλων, όταν
χρησιμοποιούνται
μηχανήματα
χειρίζονται μηχανήματα

Μαθησιακά κεκτημένα ανά Ενότητα: Ενότητα 2: Οι εγκαταστάσεις που
ευνοούν την Βιοποικιλότητα
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας: A2
Γνώση

Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί/ές να …
• Εξηγήσουν τι είναι η
Βιοιποικιλότητα
• Αναφέρουν τις αρχές και
τους ρόλους
• Κατανοήσουν
τα
ληφθέντα μέτρα για τη
διαφύλαξη
της
βιοποικιλότητας
• Ξενοδοχείο εντόμων
• Απαριθμούν τα οφέλη
• Απαριθμούν
τους
πιθανούς «ενοίκους»
• Γνωρίζουν τη σωστή

• Απαριθμήσουν
διαφορετικές
δράσεις
που
αρμόζουν
στη
συντήρηση ή βελτίωση
της βιοποικιλότητας
• Να παραλληλίσουν τη
δράση με το χώρο
• Κατασκευή
ενός
ξενοδοχείου εντόμων
• Ξενοδοχείο εντόμων
• Γνώση της επιλογής της
τοποθεσίας
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• Ερευνήσουν πληροφορίες
και ερμηνείες με τη
βοήθεια των καταρτιστών
/ εμψυχωτών
• Πλήρωση
του
ξενοδοχείου ανάλογα με
το είδος εντόμου

•

•
•
•
•

τοποθεσία
Οι εγκαταστάσεις να
είναι ανάλογες προς
τους «ενοίκους»
Να
τοποθετούν
περίφραξη
Να γνωρίζουν τους
λόγους τοποθέτησης
της περίφραξης
Να γνωρίζουν τους
διάφορους
τύπων
περιφράξεων.
Να ερευνήσουν τα
σταδια τοποθέτησης
μιας περίφραξης.

Έννοια του οικοσυστήματος
• Κύριοι τύποι οικοπολιτισμού
• Τεχνικές κλαδέματος
και ψαλιδίσματος
• Εργαλεία κλαδέματος
• Τεχνικές φροντίδας και
συντήρησης
της
πρώτης
βαθμίδας
μηχανημάτων
και
εργαλείων (ΜΑΠ)
Κανόνες ασφάλειας

• Αναζήτηση σχεδίων και
υλοποίηση
του
ξενοδοχείου
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Τοποθέτηση
περίφραξης
Κατάκτηση του τρόπου
ανάγνωσης ενός σχεδίου
Βοήθεια
στην
εγκατάσταση
του
εργοταξίου
Χώροι
για
τους
πασσάλους
Διαστάσεις
Διάτρηση των πασσάλων
Τοποθέτηση
των
πασσάλων
και
του
συρματοπλέγματος
Κλάδεμα
Ψαλίδισμα
Χρήση θαμνοκοπτικού
Χρήση
χριεοκίνητου
εξοπλισμού:
ψαλίδι
κλαδέματος, μηχάνημα
κοπής, πριόνι κ.α.
Συντήρηση
πρώτης
βαθμίδας μηχανημάτων

• Άλεσμα
• Απομάκρυνση
προϊόντων
• Εφαρμογή των
ανάλογα
με
μηχανήματα

« Οικοσυστήματα»
:
η
δυνατότητα παροχής μιας
απλής περιγραφής του όρου
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ΜΑΠ
τα

• Τοποθέτηση περίφραξης
• Βοήθεια
για
την
τοποθέτηση υπό την
επίβλεψη του καταρτιστή

•

Μαθησιακά κεκτημένα ανά Ενότητα: Ενότητα 3: Τουριστική και
Εκπαιδευτική ανάδειξη
Μαθησιακά κεκτημένα Ενότητας: Α3
Γνώση

Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί/ές να …
• Να εξηγούν και να
διακαιολογούν
το
ενδιαφέρον για την
τουριστική
και
εκπαιδευτικής
ανάδειξης
• Να
γνωρίζουν
τη • Χρήση μηχανημάτων και •
Να σέβονται και να
σπουδαιότητα
της
εργαλείων σύμφωνα με
εφαρμόζουν
τους
ασφάλειας σε ατομικό
τους
κανονισμούς
κανονισμούς ασφαλείας
και ομαδικό επίπεδο
ασφαλείας
• Να
γνωρίζουν
τις • Μεταγραφή του σχεδίου •
Να
σέβονται
τους
μονάδες μέτρησης
κανονισμούς ασφαλείας
• Εύρεση των επιπέδων
που δίνονται από τους
• Να
γνωρίζουν
τα • Πασσάλωση
καταρτιστές
εργαλεία μέτρησης και • Τοποθέτηση
των
πασσάλωσης
Να εργάζονται με ζέση
πασσάλων σε ευθεία •
• Να μάθουν τις έννοιες
•
Να
κατανοούν
ένα
γραμμή
της κλίσης
σχέδιο
• Στερέωση
των
• Να
γνωρίζουν
τα
Να μετρούν με ακρίβεια
πασσάλων μετά την •
ονόματα των εργαλείων
•
Να δρουν με μέθοδο και
τοποθέτηση
πασσάλωσης, διάτρησης • Ενίσχυση των πασσάλων
οργάνωση
και στερέωσης
•
Να σέβονται τις έννοιες
• Στερέωση των δοκαριών
• Να
γνωρίζουν
τα
της κλίσης
στους πασσάλους
εργαλεία κοπής
• Διατήρηση των κλίσεων
• Να
γνωρίζουν
τα • Κόψιμο των δοκαριών
εργαλεία
• Στερέωση των σανίδων
αλφαδιάσματος
στα δοκάρια
• Διατήρηση των κλίσεων
• Κόψιμο των σανίδων
• Στερέωση του
κιγκλιδώματος στις σανίδες
• Στερέωση της ράμπας στο
κιγκλίδωμα
• Κόψιμο της ράμπας και των
κιγκλιδωμάτων
• Να
γνωρίζουν
τις
διαφορετικές
ιδιότητες

•

Χρήση
χειρονακτικών •
εργαλείων με απόλυτη
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Να μετρούν με ακρίβεια
και επιμέλεια

•

•
•
•
•

των
ξύλων
που
χρησιμοποιούν
Να κατονομάζουν τα
διάφορα
μηχανήματα
ξυλουργίας
και
να
αιτιολογούν τη χρήση
τους
Να γνωρίζουν το ειδικό
λεξιλόγιο
των
επαγγελμάτων.
Να
γνωρίζουν
τα
διαφορετικά
προϊόντα
ανάλογα με τη χρήση τους
Να γνωρίζουν την τεχνική
κοπήςς και τη χρήση των
αντίστοιχων εργαλείων
Να εφαρμόζουν το νόμο
των 3

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

ασφάλεια
•
Χρήση των εργαλείων
χειρός
•
Κοπή με τα αντίστοιχα
εργαλεία
Τήρηση των μετρήσεων
Αναγνώριση
των
εργαλείων
Χρήση των ηλεκτρικών
μηχανημάτων και αυτών
πεπιεσμένου αέρα
Χρήση των σταθερών
μηχανημάτων σύμφωνα
με τις οδηγίες και τους
κανόνες ασφαλείας
Συντήρηση
πρώτου
επιπέδου
(αλλαγή
εργαλείου κοπής, χρήση
αέρα...) Αναπαραγωγή
μετρήσεων
από
τα
σχέδια
Προσανατολισμός στο
χώρο και δυνατότητα
εφαρμογής μετρήσεων
και κοπών στο προς
τοποθετηση υλικό
Εργασία με προσοχή,
ακρίβεια και αφοσίωση
Ανάγνωση φυλλαδίου
οδηγών και εφαρμογή
τους
Εφαρμογή των κανόνων
εργονομίας
του
εργαλειακού εξοπλισμού
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Να δείχνουν
προσοχή,
ακρίβεια και επιμέλεια
Να κατανοούν τα βιβλία
οδηγιών
και
να
εφαρμόζουν
τους
κανονισμούς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Ανάλυση και Δημιουργική Σκέψη
Η επίλυση προβλημάτων
Η δημιουργικότητα
Το πνεύμα επιχειρηματικότητας
Συνεργασία
Η επικοινωνία
Η έννοια της συλλογικότητας
Η αυτοεπιβεβαίωση
Ενδυνάμωση
Με επίκεντρο :
Την περιέργεια
Τη συναισθηματική νοημοσύνη
Την εμπιστοσύνη
Η διαχείρηση του άγχους
Η τόλμη
Τα κίνητρα
Το όραμα
Η παρουσία
Η ενσυναίσθηση
Η διαχείριση του χρόνου
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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Formbridge – Εργοτάξιο κατάρτισης στην Κορσική (Γαλλία)

Περιγραφή του εργοταξίου

Εργοτάξιο «Η αξιοποίηση της αγροτικής κληρονομιάς
της Κορσικής»
Το έργο βασίζεται στην πιλοτική ενέργεια που έγινε πριν μερικά χρόνια από το
Γραφείο Περιβάλλοντος της Κορσικής (OEC - sentiers-patrimoine-corse.fr).
Πρόκειται για διαδρομές που στοχεύουν στην αξιοποίηση της εμβληματικής
κληρονομιάς μιας περιοχής και στην ενίσχυση έτσι της τοπικής ταυτότητας, που σε
αυτήν την περίπτωση αφορά στη χρήση της κορσικανικής γλώσσας.
Αυτές οι δράσεις ανάδειξης καλύπτουν μιαν οριζόντια διάσταση, γιατί βασίζονται
στην ιστορία, τους μύθους, στον τρόπο ζωής, τις τεχνικές και τα υλικά ή ακόμα και
στην ποιότητα των τοπίων, προκειμένου να ενισχύσουν ή να δημιουργήσουν την
ελκυστικότητα των περιοχών στις οποίες αναπτύχτηκαν.
Το τοπικό μονοπάτι πολιτιστικής κληρονομιάς της Penta di Casinca το
διαχειρίζονται τοπικοί φορείς (η κοινότητα, οι τοπικοί πολιτιστικοί και τουριστικοί
σύλλογοι), και το συντονίζει σε περιφερειακο επίπεδο το OEC.
Οι προτεινόμενες διαδρομές αναπτύσσονται κατά χώρα με ποιοτική επέμβαση
στους χώρους. Στα μονοπάτια γίνεται μεθοδική δουλειά, και η αξιοποίηση των
αξιοθέατων θέσεων και στοιχείων συλλαμβάνεται ως ιδέα και υλοποιείται μέσα
από ακριβείς εγκαταστάσεις και μια πρωτότυπη συσκευή μετάφρασης.

Πρόκειται για έργο συμβατό με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, το
οποίο λαμβάνει υπόψη:
•

Κοινωνικές ανησυχίες
Σχετικά με τις κοινωνικές ανησυχίες, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν, να
αναζωογωνηθούν ή να ενεργοποιηθούν δίκτυα αλληλεγγύης και να ευνοηθεί η
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εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσοτέρων σε ένα μελλοντικό έργο προσέγγισης των
γενεών: εργοτάξια εθελοντών, εργοτάξια ενσωμάτωσης, κ.α.
•

Οικονομικές ανησυχίες

Σχετικά με την οικονομική ζωή, η στρατηγική ανάπτυξης πρέπει να εγγυηθεί
στήριξη στις υφιστάμενες δράσεις, να επιτρέψει την ανάπτυξη δράσεων που
συνδέονται με την ταυτότητα της περιοχής. Η οικονομική ανάπτυξη έχει δύο
πόλους: απαιτεί αφενός να αναδειχτούν σε τοπικό επίπεδο οι υφιστάμενοι και
δυνητικοί πόροι με σκοπό να ικανοποιηθεί κατ’ αρχήν η τοπική αγορά και μετά
οι πιο απομακρυσμένες, ανάλογα με τις ικανότητες των παραγωγών και τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων. Αφετέρου, απαιτεί να υποστηριχθεί η
διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός των δράσεων μέσω του πολλαπλασιασμού
των ανταλλαγών ανάμεσα στις τοπικές παραγωγικές ενότητες, όποια και αν
είναι η φύση τους, δηλαδή, παραδοσιακές, σύγχρονες, ανεπίσημες. Το
ενδιαφέρον βρίσκεται στο να δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές για την
ανάπτυξη ενός δικτύου διαπλεκόμενων δραστηριοτήτων, δηλαδή οργανωτές
συνεδρίων, τοπικοί παραγωγοί, αγρότες, καλλιτέχνες, κ.α.

Κοινό-στόχος

Διάρκεια
Μεθοδολογία
Αξιολόγηση των
μαθησιακών
κεκτημένων
Επίπεδο CEC

Νέοι γυμνασιόπαιδες σε σχολική διαρροή, χωρίς ή με ελάχιστα
προσόντα, και αντιμέτωποι με μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας,
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
30 ώρες
Οι μαθητές, επιλεγμένοι από το κολλέγιο της Biguglia, θα
εγκατασταθούν στο εργοτάξιο SDP
Η κατάσταση της ανάπτυξης – αξιολογημένη από τους
ομότιμους ή τον καταρτιστή (Παράρτημα 4)
Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού εργοταξίου από τους
μαθητές (Παράρτημα 5)
2

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
•
•

Ανταπόκριση στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε χώρο πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Κατανόηση της σημασίας και ευαισθητοποίηση για την τοπική κληρονομιά.
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•

•
•

•

Κατανόηση των αρχών της τεχνικής αποκατάστασης «Ξερολιθιά» με τη
χρήση των τεχνικών φυλλαδίων δεδομένων OEC στην κατασκευυή τοίχων
και λιθόστρωτων – καλντεριμιών.
Εφαρμογή στο χώρο.
Κατανόηση και πλήρης έλεγχος των επικοινωνιακών εργαλείων: της
νοηματικής, της διερμηνείας, των ιστοτότοπων και των πολυμέσων,
προκειμένου να διευκολυνθεί η φυσική, πολιτιστική και εικονική πρόσβαση.
Επικοινωνία με μαγνητοσκοπημένα βίντεο, οργάνωση της αποκατάστασης
με την εκπαιδευτική σύμπραξη.

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Κάθε συμμετέχων θα κατευθυνθεί προς :
Την κοινωνικοποίηση και την αυτονομία, με αφετηρία:
• Την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο εργοτάξιο.
• Το ενδιαφέρον για το συλλογικό έργο.
• Την αξιολόγηση και συναξιολόγηση της εργασίας που έγινε και της προόδου
κάθε μαθητή/τριας.
Τον προσανατολισμό προς, και την ανακάλυψη επαγγελμάτων, με αφετηρία:
• Την αναβάθμιση του ατόμου στο εργοτάξιο.
• Την αντιπαράθεση με ένα μοντέλο εργασίας.
• Την (αυτό)αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων κάθε ατόμου.
• Τη συσχέτιση με το περιβάλλον μέσα στο πλαίσιο του έργου.
• Την προοδευτική δημιουργία δεσμών ανάμεσα στο εργοτάξιο και το
επαγγελματικό πλαίσιο.
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να :
• Αποκτήσει κάποιες βασικές δεξιότητες που συνδέονται με το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα (μαθηματικές, επιστημονικές, τεκμηρίωσης και ψηφιακές –
βασικές δεξιότητες), μέσα από μια δυναμική δραστηριότητα και σε τομείς
«ελκυστικούς».
• Αποκτήσει οριζόντιες δεξιότητες
Στην ουσία, κάθε καταρτιζόμενος πρέπει να συμμετάσχει σε ένα πολυκλαδικό
εργοτάξιο, μέσω του οποίου θα αντιληφθεί στοιχεία των παραδοσιακών
επαγγελμάτων, θα εκτιμήσει την εμπειρία του μαθήματος, και θα σχεδιάσει το
επαγγελματικό του πρόγραμμα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

«Η αποτίμηση της αγροτικής κληρονομιάς της Κορσικής»
Ενότητα 0 : Εισαγωγή – «Σύνδεσμος πολιτιστικής
κληρονομιάς, Τόπος ανακαλύψεων»
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητς : A0
•
•
•

•
•
•
•

Ορισμός : η αγροτική κληρονομιά, η υλική και άυλη
κληρονομιά – γενικά χαρακτηριστικά
Τι χαρακτηρίζει αυτήν την κληρονομιά στην Κορσική
Μια πρωτοβουλία αποτίμησης της στην Κορσική, το
δίκτυο των SDP, μονοπάτια δημιουργημένα στην
Κορσική
Στόχοι των SDP
Μέθοδος υλοποίησης
Κύριες αρχές «ξερολιθιάς –εργοταξίου»
Έργα – υλικά - εργαλεία

*****************************************************

Βασικό
περιοεχόμενο

Ενότητα 1 : Οι τεχνικές συντήρησης / αποκατάστασης
της κληρονομιάς – Μονοπάτι της Penta di Casinca
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας: A1
Επαγγελματική θεωρία :
• Το μονοπάτι πολιτιστικής κληρονομιάς, εργοτάξιο
υποστήριξης Formbridge στην Κορσική
Επαγγελματική θεωρία :
• Γνώση των διαφόρων τεχνικών συντήρησης της
πολιτιστικής κληρονομιάς της ξερολιθιάς
•
Παρουσίαση των τεχνικών φύλλων
Επαγγελματική πρακτική :
• Εφαρμογή στο SDP της Penta τεχνικών με την
αποκάλυψη κατά χώρα έργων αποκαταστημένων από τις
εταιρίες
Επαγγελματική πρακτική :
• Συμμετοχή στην αποκατάσταση έργων ξερολιθιάς
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*****************************************************

Ενότητα 2 : Σήμανση και ερμηνεία της πολιτιστικής
κληρονομιάς
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : A2
Επαγγελματική θεωρία :
• Το υλικό της σήμανσης και της ερμηνείας, υλικά
σχεδιασμού, ιστότοποι, διαδραστικοί χώροι
Επαγγελματική πρακτική :
• Αναγνώριση του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για το SDP
και περιγραφή
*****************************************************

Ενότητα 3 : Επικοινωνία,
Γυμνάσιο της Biguglia

αποκατάσταση

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : A3
Επαγγελματική θεωρία :
• Οργάνωση εκδήλωσης διανομής γνώσεων , εργαλεία και
μέθοδος
• Σχεδιασμός της εκδήλωσης
• 3 ομάδες: πολιτιστική κληρονομιά – τεχνική - ερμηνεία
Επαγγελματική πρακτική :
• Αποκατάσταση γνώσεων / Restitution des acquis του
εργοταξίου από τους καταρτιστές και του μαθητές του
γυμνασίου της Biguglia και από μέλη της εκπαιδευτικής
σύμπραξης Formbridge

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 0
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα και Αυτονομία
Μετά την ολοκήρωση αυτής της ενότητας, οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να...
• Αναγνωρίζουν τι • Καθορισμός και/ ή
• Προσαρμογή της ανακάλυψης
αποτελεί
ανάπτυξη
μιάς
της περιοχής , ανάλογα με το κοινό
πολιτιστική
διαδρομής
κληρονομιά
• Αξιολόγηση της σημασίας
(φυσική,
• Ερμηνεία μιάς περιοχής κάποιων χαρακτηριστικών της
υλική,άυλη …)
ή ενός πολιτιστικού
περιοχής
αγαθού
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• Αναγνωρίζουν τα
βασικά
• Αύξηση των σχολίων
χαρακτηριστικά
των
• Τεκμηρίωση των
οικοσυστημάτων
παραγόντων που
επηρρεάζουν την
• Επιλέγουν τις
πολιτιστική κληρονομιά
βασικές αρχές της
προστασίας και
• Ορισμός του θέματος
διατήρησης
/των θεμάτων ενός
του φυσικού
μονοπατιού ανακάλυψης
χώρου
(προληπτικά
μέτρα κατά των
πυρκαγιών, τη
μόλυνση, …)

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας: Ενότητα 1
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα και Αυτονομία
Μετά την ολοκήρωση αυτής της ενότητας, οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να...
• Ανάπτυξη και
• Ταξινόμηση των
• Αναγνώριση και εφαρμογή των
εξασφάλιση
διαφορετικών λίθων σε
κανονισμών ασφαλείας
σχέση με τον ρόλο και την
• Περιγραφή των
τοποθέτηση τους στη
• Υπολογίζουμε τακτικά το χνάρι
εργαλείων και των συγκεκριμένη κατασκευή (το επίπεδο των χορδών και την
υλικών
κλιση των σφηνών)
• Σωστή αναπαραγωγή
• Εφαρμογή της
του σχήματος των λίθων
• Αποδεδειγμένη ικανότητα
ορολογίας των
εφοδιασμού με τον σωστό
έργων ξερολιθιάς
• Σωστή κατασκευή της
εξοπλισμό και σωστή φροντίδα
θεμελίωσης
του εξοπλισμού ατομικής
• Απομνημόνευση
ασφάλειας
των κανόνων
• Εφαρμογή της τεχνικής
ασφαλείας
κλιμακωτής
συναρμολόγησηςτων
λίθων

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας: Ενότητα 2
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκήρωση αυτής της ενότητας, οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να...
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• Αναγνωρίζουν τα
βασικά στοιχεία
της πολιτιστικής
κληρονομιάς

• Συγκέντρωση
πληροφοριών για τη
διάρκεια, τον αριθμό των
συμμετεχοντων, τις
ιδιαιτερότητες των
υπηρεσιών τουρισμού

• Αναγνωρίζουν
τις βασικές
τεχνικές ερμηνείας • Περιγραφή των
της
γεωγραφικών, ιστορικών
και πολιτιστικών των
• Αναγνωρίζουν τα περιοχών
βασικά εργαλεια
σηματοδότησης /
• Ορισμός μιας βασικής
επικοινωνίας της
διαδρομής ανάλογα με το
πολιτιστικής
θέμα
κληρονομιάς/ SDP
• Ανάπτυξη των βασικών
• Απομνημόνευση στόχων ερμηνείς
των βασικών
κανόνων
• Δημιουργία ενός
ασφάλειας
βασικού σεναρίου
ερμηνείας
• Εμψύχωση μιας
επίσκεψης με οδηγό σε
ένα χώρο φυσικού,
πολιτιστικού και
τουριστικού
ενδιαφέροντος
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• Διάκριση των σημαντικών
σημείων της κληρονομιάς/SDP
• Αναγνώριση του τύπου του
κοινού-στόχου
• Σχεδιασμός της βασικής
ασφάλειας των συμμετεχόντων
• Διαχείριση της ανακάλυψη της
πολιτιστικής κληρονομιάς
ανάλογα με τους κινδύνους και τα
οφέλη
• Επιλογή και σεβασμός του
θέματος της δραστηριότητας

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας: Ενότητα 3
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκήρωση αυτής της ενότητας, οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να...
• Αναγνώριση των • Επίδειξη των δεξιοτήτων • Πρόταση τύπου επισκέψεων
βασικών
υποδοχής του κοινού
ανάλλογα με το κοινό
σύγχρονων
εργαλείων
• Ανάπτυξη των
• Συζήτηση με το κοινό με σκοπό
επικοινωνίας
απαραίτητων υποδομών
την ευαισθητοποίηση για την
για τις επισκέψεις
προστασία του περιβάλλοντος
• Αναγνώριση των
βασικών τεχνικών • Χρήση των βασικών
επικοινωνίας
ψηφιακών τεχνολογιών
•Αναγνώριση των
γεωγραφικών, ιστορικών
και πολιτιστικών
ιδιαιτεροτήτων των
περιοχών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επικοινωνία
Αλληλεπίδραση
Ομαδική εργασία και διαχείριση ομάδας
Προσαρμοστικότητα
Δημιουργικότητα και οριζόντια σκέψη
Αναπτυξιακό πνεύμα
Αυτοαξιολόγηση / αυτοεπιβεβαίωση
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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Formbridge – Εργοτάξιο κατάρτισης στη Γερμανία

Περιγραφή του εργοταξίου
Εργοτάξιο
«Ενίσχυση
των
περιφερειακών
παραδόσεων και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στη
Βαυαρία»
Οι αγροτικές περιοχές υφίστανται σημαντικότερη μετανάστευση, είτε λόγω της
άφιξης μεταναστώνν από άλλες χώρες είτε επειδή η στέγαση στις μεγάλες πόλεις
είναι πολύ ακριβή, με αποτέλεσμα πολλοί να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν.
Κατά συνέπεια, είναι εξίσου σημαντικό να ενισχύσουμε την περιφερειακή
ταυτότητα και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των αγροτικών περιοχών.
Το θέμα που επιλέχτηκε προς υλοποίηση από το έργο Formbridge στην Γερμανία
είναι το ακόλουθο : «Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας στη Βαυαρία», και περιλαμβάνει πολλές σημαντικές
πτυχές της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή, όπως :
•
Να γνωρίσουν καλύτερα οι νέοι την ιστορία της περιοχής τους.
•
Να γνωρίσουν καλύτερα οι νέοι τις παραδοσιακές αγροτικές τεχνικές της
Βαυαρίας (π.χ. μαγειρική, ραπτική ή ξυλοτεχνία).
•
Να γνωρίσουν οι νέοι τα προϊόντα και τα τρόφιμα τη περιοχής τους.
•
Να αποκτήσουν οι νέοι σε μειονεκτική θέση νέες γνώσεις και δεξιότητες που
αφορούν την καθημερινότητα (π.χ την επιστήμη της διατροφής, τη γαστρονομία).
•
Να γνωρίσουν καλύτερα οι μετανάστες την πολιτιστική κληρονομιά της
Βαυαρίας, ώστε να ευνοηθεί η ενσωμάτωση τους.
•
Να έχουν οι νέοι μια πρώτη αντίληψη των διαφόρων επαγγελματικών
τομέων στον κλάδο της βιοτεχνίας.
•
Να μπορέσουν οι νέοι να δοκιμάσουν τα ταλέντα τους σε διάφορερς
βιοτενχικές δραστηριότητες και να γνωρίσουν καλύτερα τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα τους, ώστε στο μέλον να επιλέξουν σωστή σταδιοδρομία.
•
Να μάθουν οι νέοι ότι στον κλάδο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας οι
επιθυμίες των πελατών έχουν μεγάλη σημασία για την επιχειρηματική
δραστηριότητα.
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•
Η Βαυαρία αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό της Ευρώπης. Οι
τουρίστες από όλη τη Γερμανία και το εξωτερικό ενδιαφέρονται για τα τοπία της
περιοχής και για την πολιτιστική της κληρονομιά. Παρόλα αυτά, παρατηρείται
έλλειψη έμπειρων υπαλλήλων στον τουριστικό τομέα, και ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία
και ταα εστιατόρια.

Κοινό-στόχος

Διάρκεια
Μεθοδολογία

8 νέοι/νέες, κατά προτίμηση μετανάστες/στριες και / ή σε
μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας και οικονομικό και
κοινωνικό αποκλεισμό.
60 ώρες
Παρουσιάσεις, ομαδική εργασία, συζητήσεις, πρακτική εργασία,
επισκοπηση

Αξιολόγηση
τωνμαθησιακών
κεκτημένων

Αυτοαξιολόγηγη (Παράρτημα 6)

Επίπεδο CEC

2

Ομαδική αξιολόγηση (Παράρτημα 7)

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Στόχος του μέτρου είναι η ανάπτυξη και δοκιμή ενός προγράμματος κατάρτισης με
θεωρητικές και πρακτικές ενότητες, και συγκεκριμένα μιαν εισαγωγική και τρεις
θεματικές ενότητες :
- Ενότητα 0: Παρουσίαση της Βαυαρίας
- Ενότητα 1: Η Κουζίνα και η Εξυπηρέτηση
- Ενότητα 2: Η Ραπτική και η Διακόσμηση
- Ενότητα 3: Το Ξύλο
Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για να παρουσιαστούν στους νέους η
περιφεριακή ταυτότητα και ο πλούτος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Βαυαρίας.
Στοχεύει στο να διευκολύνει την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της
εξοικείωσης με επαγγελματικές τεχνικές. Η πλειοψηφία των νέων δεν έχουν καμμία
εμπειρία και δεν ξέρουν ποιο επάγγελμα να διαλέξουν. Πιο αναλυτικά, οι νέοι
μετανάστες που δεν χειρίζονται καλά τη γλώσσα δυσκολεύονται να βρουν μιαν
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απασχόληση προσαρμοσμένη σε αυτούς, καθώς η κουλτούρα και η γλώσσα της
Βαυαρίας διαφέρουν από αυτές σε άλλες περιοχές της Γερμανίας. Εξ’ άλλου, η
εκπαίδευση στην ομαδική εργασία στο πλαίσιο ενός κοινού προγράμματος,
προσφέρει επιπλέον εμπειρία.
Τα επιλεγμένα θέματα περιλαμβάνουν παραδοσιακές τεχνικές της βιοτεχνίας της
περιοχής, αλλά αντιστοιχούν εξίσου καλά και με τις προδιαγραφές των εργασιών
που πιθανόν να είναι διαθέσιμες για τους νέους της περιοχής. Ο τουρισμός είναι
ένας οικονομικός τομέας σε πλήρη ανάπτυξη στη Βαυαρία, αλλά υπάρχει παντού
έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Κατά συνέπεια, αν κάποιοι νέοι επιθυμούν να
εργαστούν, αυτό που προτείνει η Ενότητα 1 με τις δράσεις της – δηλαδή μια
επαγγελματική κατάρτιση στον ξενοδοχειακό κλάδο και σε αυτόν της εστίασης – θα
μπορούσαν να είναι μια καλή προοπτική για το μέλλον, μιάς και οι εργοδότες
αναζητούν νέους εκπαιδευόμενους.
Υπό αυτήν την έννοια, το μέτρο εξυπηρετεί ταυτόχρονα τόσο τη βελτίωση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων της περιοχής, όσο και την ενσωμάτωση τους
στην τοπική αγορά εργασίας.

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι κύριοι στόχοι είναι πολλοί:
1. Επαγγελματικοί στόχοι
Η εργασία του προγράμματος επιτρέπει στους νέους/νέες να γνωρίσουν κάποιες
τεχνικές και να τις δοκιμάσουν σε πρακτικό επίπεδο. Έτσι γίνεται δυνατός ένας
επαγγελματικός προσανατολισμός. Κάθε εκπαιδευόμενος/νη μπορεί να
ανακαλύψει τα ταλέντα, τα ενδιαφέροντα, τις αδυναμίες και τις δυνατότητες
του/της, και να προσανατολιστεί έτσι προς ένα μελλοντικό επάγγελμα, καθώς και
να εξερευνήσει επαγγέλματα που δεν είχε αναλογιστεί στο παρελθόν.
2. Προσωπική ανάπτυξη
Η εργασία από κοινού με άλλους νέους πάνω σε ένα κοινό πρόγραμμα αποτελεί νέα
πρόκληση για αυτούς : πρέπει να παραμερίσουν τα ατομικά τους ενδιαφέροντα και
να δράσουν ως ομάδα. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη ατομικών
καθηκόντων, τα οποία πρέπει να εκτελεστούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Χάρη στην ανατροφοδότηση των πληροφοριών από την αυτοαξιολόγηση και την
αξιολόγηση από τους καταρτιστές ή την ομάδα, κάθε εκπαιδευόμενος/νη δέχεται
χρήσιμες πληροφορίες για την προσωπική και επαγγελματική του/της ανάπτυξη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
«Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και του ξενοδοχειακού
τομέα στη Βαυαρία»
Ενότητα 0 : Παρουσίαση της Βαυαρίας
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : A0
2 ημέρες (6 & 10 Αυγούστου 2021)
•
•
•

Ιστορία της Βαυαρίας
Ποια είναι τα τυπικά γνωρίσματα της Βαυαρίας σήμερα;
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των βαυαρικών
παραδόσεων;

*****************************************************

Ενότητα 1 : Η Κουζίνα και η Εξυπηρέτηση
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : A1
3 ημέρες (2 & 9 & 11 Αυγούστου 2021)
•
•
•
•
•
•
•

Βασικό
περιεχόμενο

•
•

Υγιεινή στην κουζίνα
Διαιτητική
Μέθοδοι εργασίας
Τοπικά συστατικά και συνταγές
Τεχνικές εργασίας
Οργάνωση εκδηλώσεων
Περιφερειακή αγορά (βιωσιμότητα, σύγκριση τιμών,
αγορά εποχικών προϊόντων
Προετοιμασία τυπικών σνακς
Στρώσιμο του τραπεζιού και σερβίρισμα των πιάτων

****************************************************

Ενότητα 2 – Η Ραπτική
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας: Α2
2 ημέρες (3& 4. Αυγούστου 2021)
•

Τυπικά υφάσματα της Βαυαρίας
• Μέθοδοι εργασίας με αυτά τα υλικά
• Τυπικά σύνεργα διακόσμησης για τα εστιατόρια και τον
κλάδο της εστίασης στη Βαυαρία
• Διακόσμηση για τις τυπικές εκδηλώσεις στη Βαυαρία
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*****************************************************

Ενότητα 3 – Το ξύλο
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Α3
1 ημέρα (5 Αυγούστου 2021)
•
•
•
•

Ασφάλεια στην εργασία
Μηχανές για την επεξεργασία του ξύλου
Χαρακτηριστικοί τύποι ξυλείας στην περιοχή
Παραγωγή τυπικών βαυαρικών προϊόντων για χρήση στα
εστιατόρια και τον τομέα της εστίασης

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 0
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Κατονομάζουν
• Εντοπισμός στο χάρτη • Απόδοση πόλεων και
τις διαφορετικές
των σηματικότερων
γεωγραφικών θέσεων στις
περιοχές της
πόλεων της Βαυαρίας
περοχές όπου εντάσσονται
Βαυαρίας
• Αναγνώριση των
• Απόδοση μνημείων και
• Κατονομάζουν
σημαντικότερων
παραδόσεων στη σωστή
τις τυπικές
βαυαρικών μνημείων
ιστροική περίοδο
θέσεις της
• Επιλογή των ειδικών
• Διάκριση του τρόπου ζωής στη
Βαυαρίας
όρων της βαυαρικής
Βαυαρία από αυτόν σε άλλες
• Καθορίζουν τα
γλώσσας
που
περιοχές
αντιπροσωπευτικά
χαρακτηριστικά
συνδεόνται με τις
• Εκτίμηση της σημασίας των
της Βαυαρίας
παραδόσεις ή τις
βαυαρικών παραδόσεων στις
(χρώματα, ζώα,
ιδιομορφίες
αστικές και αγροτικές
ύμνος, άτομα)
• Κατάταξη των
περιοχές, και του τρόπου που
• Κατονομάζουν
βαυαρικών
συντηρούνται
χαρακτηριστικές
παραδόσεων ανάλογα • Ταξινόμηση των φαγητών και
Βαυαρικές
με τον τομέα
των ποτών της Βαυαρίας
παραδόσεις
(διατροφή, ρουχισμός,
σύμφωνα με την προετοιμασία
• Αναγνωρίζουν τα
υλικά)
και την παρουσίαση τους στο
γεύματα, τις
•
Επιλογή
των
κλασικών
πλαίσιο ενός «Εκπαιδευτικού
τροφές, τα ποτά
βαυαρικών συνταγών
Εργοταξίου – Formbridge :
και τα
παραδοσιακά
ενίσχυση των περιφερειακών
• Επιλογή ρουχισμού
βαυαρικά
παραδόσεων και της υποδοχής
και χειροτεχνημάτων
συστατικά
στη Βαυαρία»
που είναι τυπικά για
• Αναγνωρίζουν τα
• Κατηγοριοποίηση βαυαρικών
τη Βαυαρία
παραδοσιακά
εξαρτημάτων και στοιχείων
• Επιλογή των τυπικών
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•

βαυαρικά
κοστούμια και
εξαρτήματα
Αναγνωρίζουν τα
παραδοσιακά
υλικά για τις
κατασκευές και
τη χειροτεχνία

βαυαρικών υλικών
που χρησιμοποιούνται
στον τομέα της
γαστρονομίας και της
εστίασης

•

διακόσμησης ανάλογα με την
παραγωγή και την χρήση τους
στο πλαίσιο ενός
«Εκπαιδευτικού Εργοταξίου –
Formbridge : ενίσχυση των
περιφερειακών παραδόσεων
και της υποδοχής στη
Βαυαρία»
Κατηγοριοποίηση βαυαρικών
υλικών ανάλογα με την
παραγωγή και την χρήση τους
στο πλαίσιο ενός
«Εκπαιδευτικού Εργοταξίου –
Formbridge : ενίσχυση των
περιφερειακών παραδόσεων
και της υποδοχής στη
Βαυαρία»

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 1
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυννότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί
να…
• Αναγνώριση
• Επιλογή των
• Τήρηση των απαιτήσεων σε
μεθόδων και
κατάλληλων στοιχείων
θέματα προσωπικής υγιεινής,
τεχνικών
για την αυτόνομη και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας
μαγειρικής:
επαγγελματική
και των οδηγιών HACCP σε ό,τι
βράσιμο,
καθαριότητα
αφορά στις θερμοκρασίες
τηγάνισμα,
/τακτοποίηση της
ψύξης και σερβιρίσματος,
λυώσιμο
κουζίνας
τους χρόνους για το ζέσταμα
των των φαγητών, τη σωστή
• Αναγνώριση με • Τήρηση των
χρήση του ωμού κρέατος, και
τους σωστούς
απαιτήσεων σε
των ωμών θαλασσινών, καθώς
τεχνικούς
θέματα προσωπικής
και των ωμών πουλερικών και
όρους των
υγιεινής, της
αυγών
εργαλείων και
ασφάλειας στο χώρο
των
εργασίας και των
• Εξοικείωση με διαφορετικούς
εξαρτημάτων
οδηγιών HACCP σε ό,τι
τρόπους διατροφής (π.χ.
μιάς
αφορά στις
χορτοφαγική, βίγκαν, χωρίς
επαγγελματική
θερμοκρασίες ψύξης
λακτόζη, χωρίς γλυτένη) και
ς κουζίνας
και σερβιρίσματος,
προσαρμογή των
τους χρόνους για το
παραδοσιακών βαυαρικών
• Παρουσίαση
ζέσταμα των
πιάτων
των τυπικών
φαγητών, τη σωστή
βαυαρικών
• Ετοιμασία σχεδίου για τη
χρήση του ωμού
συνταγών και
χρήση διαφορετικών τεχνικών
κρέατος, και των
υλικών
μαγειρέματος υλοποιήσιμων
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•

•

Παρουσίαση
των σωστών
τεχικών για το
κόψιμο, το
ξεφλούδισμα,
τη
μεριδοποίηση
και την
τοποθέτηση
τροφίμων και
ποτών
Αναγνώριση
των τεχνικών
σερβιρίσματος:
στο μπουφέ,
από πιατέλα,
με ατομικό
πιάτο)

•

•

•

•

•

ωμών θαλασσινών,
καθώς και των ωμών
πουλερικών και
αυγών
Ποιες τεχνικές
μαγειρέματος
εφαρμόζονται στα
τυπικά βαυαρικά
πιάτα
Διαχωρισμός της
χρήσης του
εξοπλισμού για ειδικά
καθήκοντα (π.χ.
μαχαίρια του κιμά,
μαχαίρια του τυριού..)
Επιλογή των
ποσοτήρων και των
μεθόδων
προετοιμασίας
Διαχωρισμός της
χρήσης του
εξοπλισμού για ειδικά
καθήκοντα (π.χ.
ποτήρια για
διαφορετικά ποτά,
μαχαιροπήρουνα...)
Ετοιμασία κρύων
ορεκτικών και ποτών
σύμφωνα με απλές
συνταγές

•

•

στο πλαίσιο ενός
«Εκπαιδευτικού Εργοταξίου –
Formbridge : ενίσχυση των
περιφερειακών παραδόσεων
και της υποδοχής στη
Βαυαρία»
Ετοιμασία σχεδίου για τη
χρήση διαφορετικού
εξοπλισμού και εργαλείων πο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στο πλαίσιο ενός
«Εκπαιδευτικού Εργοταξίου –
Formbridge : ενίσχυση των
περιφερειακών παραδόσεων
και της υποδοχής στη
Βαυαρία»
Επιλογή των τυπικών
περιφερειακών γευμάτων που
μπορούν να υλοποιηθούν στο
πλαίσιο ενός «Εκπαιδευτικού
Εργοταξίου – Formbridge :
ενίσχυση των περιφερειακών
παραδόσεων και της
υποδοχής στη Βαυαρία»

Θεωρητικό πλαίσιο : Σερβίρισμα
•

•

Εκπόνηση σχεδίου χρήσης
εξαρτημάτων και εργαλείων
travail που μπορεί να
υλοποιηθεί στο πλαίσιο ενός
«Εκπαιδευτικού Εργοταξίου –
Formbridge : ενίσχυση των
περιφερειακών παραδόσεων
και της υποδοχής στη
Βαυαρία»
Εκπόνηση ιδέας για
γαστρονομική εκδήλωση και
ενός ελκυστικού μενού στο
πλαίσιο ενός «Εκπαιδευτικού
Εργοταξίου – Formbridge :
ενίσχυση των περιφερειακών
παραδόσεων και της
υποδοχής στη Βαυαρία»

Πρακτικές γνώσεις : Κουζίνα
•
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Επίδειξη βιώσιμης δράσης με

•

την επιλογή προϊόντων εποχής
και τοπικών προμηθευτών
Εφαρμογή των σωστών
ποσοτήτων και χρόνων
μαγειρέματος κατά την
προετοιμασία του φαγητού

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 2
Connaissance
Aptitudes
Responsabilité et Autonomie
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί
να…
• Παράθεση των
• Διαχωρισμός της
• Σχεδιασμός διακοσμητικών
παραδοσιακών
χρήσης του
κατάλληλων για τις ανάγκες της
υφασμάτων
εξοπλισμού που
γαστρονομίας βαυαρικού τύπου
της Βαυαρίας
απαιτείται για ειδικά
• Εκπόνηση σχεδίου χρήσης
καθήκοντα (π.χ.
• Αναγνώριση με
διαφορετικών εξαρτημάτων και
ραπτομηχανή)
τους σωστούς
διακοσμητικών στοιχείων στο
τεχνικούς
• Πώς να
πλαίσιο ενός «Εκπαιδευτικού
όρους των
κατασκευαστούν
Εργοταξίου – Formbridge :
εργαλείων και
πλεκτά πετσετάκια ή
ενίσχυση των περιφερειακών
εξαρτημάτων
βασεις ποτηριών με το
παραδόσεων και της υποδοχής
στους τομείς
βαυαρικό στυλ
στη Βαυαρία»
της ραπτικής
• Διακόσμηση αίθουσας
Πρακτικές γνώσεις :
και της
υποδοχής με τον
διακόσμησης
παραδοσιακό
• Εκπόνηση στρατηγικής για τη
(π.χ. οδηγίες
βαυαρικό τρόπο
χρήση διαφόρων στοιχείων
πλύσης και
βαυαρικού στυλ στο πλαίσιο
σιδερώματος)
ενός «Εκπαιδευτικού
• Διαχωρισμός
Εργοταξίου – Formbridge :
των
ενίσχυση των περιφερειακών
διαφορετικών
παραδόσεων και της υποδοχής
τεχνικών
στη Βαυαρία»
ραφής και
• Ανάπτυξη ενός συνόλου
χειροτεχνίας με
πρακτικών ιδεών για τη
βελόνες
διακόσμηση διαφόρων
εκδηλώσεων κατά τον βαυαρικό
τρόπο (π.χ., ένας γάμος)
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Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 3
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότηα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Απαριθμούν τις • Επιλογή των τεχνικών
• Εκτίμηση των κατάλληλων
τεχνικές
και εργαλείων
σταδίων κάθε εργασίας, σε
επεξεργασίας
ξυλουργίας που
σχέση με τους κανονιαμούς
του ξύλου,
αρμόζουν σε κάθε
υγείας και ασφάλειας στον
καθώς και τα
ειδική εργασία
χώρο εργασίας
εργαλεία και τα • Κατάταξη των
• Εκπόνηση σχεδίου χρήσης
μηχανήματα
χαρακτηριστικών των
διαφορετικών τεχνικών και
που
ειδών της ξυλείας της
εργαλείων ξυλουργίας στο
απαιτούνται
περιοχής
πλαίσιο ενός «Εκπαιδευτικού
(πριόνισμα,τρύ • Ορισμός των
Εργοταξίου – Formbridge :
πημα,
ενίσχυση των περιφερειακών
διαστάσεων που
πλάνισμα)
παραδόσεων και της υποδοχής
απαιτούνται για κάθε
• Απαριθμούν τα
στη Βαυαρία»
προϊόν, υπολογισμός
τυπικά είδη
• Σχεδιασμός ξύλινων
των ποσοτήτων και
ξυλων της
των εργαλείων και
διακοσμητικών κατάλληλων
περιοχής (ex :
μηχανημάτων που
για τις ανάγκες της
ερυθρελάτη,
απαιτούνται
γαστρονομίας βαυαρικού
οξυά)
τύπου ανάλογα με την υφή και
• Θυμούνται τη
τους τρ΄πους επεξεργασίας των
σωστή σειρά
ξύλων διαφορετικού τύπου της
των σταδίων
περιοχής.
εργασίας για
Πρακτικές γνώσεις :
την παραγωγή
ξύλινων
• Παροχή επαγγελματικών
διακοσμητικών
συμβουλών για τη σωστή
κατάλληλων ια
χρήση και συντήρηση του
τον τομέα της
ξύλου και των επιλογών
γαστρονομίας
σχεδιασμού
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Σε σχέση με το άτομο
Δυνατότηα σκέψης
Ανάπτυξη δημιουργικότητας
Δια βίου μάθηση
Απασχολησιμότητα
Προσαρμοστικότητα
Τεχνικές εργασίας
Δεξιότητες παρουσίασης
Δραστηριοποίηση με βιώσιμο τρόπο
Οικονομικός προβληματισμός / Réflexion économique
Φυσική αντοχή
Αυτόνομη εργασία
Αναγνώριση των δυνατοτήτων, αδυναμιών και ταλέντων
Αυτόνομη επεξεργασία πιθανών λύσεων
Σε σχέση με τους άλλους
Δεξιότητες για ομαδική εργασία
Αναγνώριση και εκτίμηση των άλλων χωρίς να υπολογίζζεται η κοινωνική ή εθνοτική
τους προέλευση, η ηλικία, οι φυσικές ή νοητικές τους δυνατότητες, ή άλλα
χαρακτηριστικά
Ευγένεια
Συνέπεια
Δεξιότητες επικοινωνίας με συναδέλφους και πελάτες
Αναγνώριση της έννοιας της προσφοράς υπηρεσίας στον τομέα του τουρισμού
Ανάληψη ευθύνης για ένα καθήκον
Στοχευμένη σκέψη και δράση
Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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Formbridge – Εργοτάξιο Κατάρτισης στην Ελλάδα (1)
Περιγραφή του εργοταξίου

Εργοτάξιο «Επεξεργασία μαλλιού και βαφή με
φυσικά χρώματα. – Κατασκευή βοτανικού κήπου με
ξερολιθιά»
Με την πάροδο του χρόνου φαίνεται ότι η παράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά
δεν ανήκουν πιά στην παρούσα γενιά, αλλά οφείλουν, με κάποιο τρόπο να
μεταδοθούν στις μελλοντικές γενιές ώστα να διατηρηθούν. Με αυτήν την έννοια, ο
πολιτισμός και η παράδοση αποτελούν τομείς δραστηριότητας που μπορούν να
αποδειχτούν πολύ σημαντικοί και κρίσιμοι για τους νέους, τους μετανάστες, τα
άτομα σε κίνδυνο σχολικής διαρροής και αυξημένο κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την παράδοση και τον πολιτισμό
μπορούν να χρησιμεύσουν ως ανεπίσημη εναλλακτική προσέγγιση που θα
αναδείξει τομείς ενδιαφέροντος, και να προτείνουν ευκαιρίες επαγγελματικής
αποκατάστασης.
Το εργαστήριο που παρουσιάζεται επικεντρώνεται σε δύο στοιχεία της λαϊκής
παράδοσης της περιοχής των Ιωαννίνων : την εριουργία και τη τεχνική της
ξερολιθιάς. Σε αυτό το εργαστήριο, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να
μάθουν βασικές τεχνικές ξερολιθιάς, να φτιάξουν έναν βοτανικό κήπο με ξερολιθιά
και να μάθουν να καλλιεργούν φυτά και να παίρνουν τις χρωστικές τους ουσίες. Θα
διδαχθούν, επίσης, τα πρώτα στάδια της επεξεργασίας του μαλλιού και της βαφής
του με χρωστικές που θα εξαχθούν από τα φυτά.
Μέσα από την τεχνική της ξερολιθιάς, της χρήσης της για την κατασκευή ενός
βοτανικού κήπου για το βάψιμο του μαλλιού, οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα
μάθουν τις βασικές τεχνικές διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα
ανακαλύψουν πολλές πτυχές της αγροτικής ζωής και της περιοχής.
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Κοινό-στόχος

Νέοι, μετανάστες, σε κίνδυνο σχολικής διαρροής και ανεργίας,
φτώχεις και κοινωνικού αποκλεισμού

Διάρκεια

30 ώρες

Αξιολόγηση των
μαθησιακών
κεκτημένων

Παρουσιάσεις, συζητήσεις, ομαδική πρακτική εργασία στο
εργαστήριο, ομαδικές δραστηριότητες επεξεργασίας και βαφής του
μαλλιού και κατασκευής ξερολιθιάς.
Ερωτηματολόγιο/συζήτηση
για
τους
εκπαιδευόμενους
(Παράρτημα 8)
Ερωτηματολόγιο/συζήτηση για τους κατοίκους / φορείς
(Παράρτημα 9)

Επίπεδο CEC

2

Μεθοδολογία

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Ο κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι να ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους να
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά
του τόπου μέσα από την εκμάθηση παραδοσιακών τεχνικών και δραστηριοτήτων.
Με αυτό το εργαστήριο οραματιζόμαστε να αναστρέψουμε το αίσθημα απαξίωσης,
δίνοντας στους νέους την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά με
δραστηριότητες που θα διατηρήσουν και θα αναδείξουν τις παραδόσεις και θα
προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης συνδεδεμένες με τον βιώσιμο τουρισμό.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι ιδιαίτεροι πρακτικοί στόχοι αυτού του εργοταξίου είναι οι
ακολουθοι :
• Γνωριμία με το ιστορικό πλαίσιο των εργαλείων και τεχνικών της υφαντικής
• Γνωριμία με το επάγγελμα του υφαντή / της υφάντρας
• Κατασκευή του δικού τους πανιού ή ταπετσαρίας / κουρελούς.
Τέλος, μέσω της κατάρτισης, σκοπεύουμε να καλλιεργήσουμε ένα πνεύμα
συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικής δουλειάς.
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ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Κάθε συμμετέχων θα οδηγηθεί σε :
Την κοινωνικοποίηση και την αυτονομία, μέσα από :
• την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη διάρκεια του εργαστηρίου
• τις ομαδικές δραστηριότητες
• τις διαδικασίες λήψης απόφασης και επίλυσης προβλημάτων
Τον προσανατολισμό προς και την ανακάλυψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων
μέσα από :
• την ανάδειξη του ατόμου στη διάρκεια του εργαστηρίόυ
• την (αυτο)αξιολόγηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων
• την ανάπτυξη σχέσεων με το περιβάλλον
Κάθε συμμετέχων πρέπει να :
• αποκτήσει τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες μέσα από χειρωνακτική
εργασία σε τομείς ενδιαφέροντες και με προοπτικές
• αποκτήσει οριζόντιες δεξιότητες
Κάθε καταρτιζόμενος/νη πρέπει να συμμετάσχει στο εργαστήριο, στη διάρκεια του
οποίου θα κατανοήσει κάποια στοιχεία παραδοσιακών δραστηριοτήτων, θα
αποκτήσει εμπειρία και θα έχει την ευκαιρία να σκεφτεί και να σχεδιάσει την
προσωπική του πορεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
«Επεξεργασία μαλλιού και βαφή με φυσικά χρώματα – Κατασκευή
λαχανόκηπου με ξερολιθιά»
Βασικό
περιεχόμενο

Ενότητα 0 : Εισαγωγή στο εργαστήριο
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας: A0
Επαγγελματική θεωρία: Ιστορία
• Στοιχεία για την ιστορία τη λαϊκής παράδοσης γύρω
από τη συλλογή κσι την κατεργασία του μαλλιού
• Ιστορία της εξέλιξης των τεχνικών μετατροπής του
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•
•
•

μαλλιού
Ιστορία και προέλευση των τεχνικών της ξερολιθιάς
Φυτά της Ελλάδας: ιδιότητες και οικιακή χρήση
Τα φυτά στην οικιακή κλωστοϋφαντουργία

Επαγγελματική θεωρία : Αποτίμηση
• Ενθάρρυνση
της
εκμάθησης
παραδοσιακών
δραστηριοτήτων
• Τουριστική και οικονομική αξιολόγηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς
Επαγγελματική πρακτική: Αποτίμηση
• Εμπλοκή των τοπικών φορέων για την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων του εργοταξίου
• Παρουσίαση του έργου στους κατοίκους των
Ιωαννίνων και των γύρω χωριών
*****************************************************

Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην ξερολιθιά
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : A1

Βασικό
περιεχόμενο

Επαγγελματική θεωρία : Κατασκευή
• Μελέτη των τεχνικών της ξερολιθικής κατασκευής
• Μελέτη των υλικών και των ιδιοτήτων τους
• Ανάλυση μιάς ξερολιθικής κατασκευής
• Εκμάθηση των τεχνικών
Επαγγελματική πρακτική : Κατασκευή
• Επίσκεψη μιάς ξερολιθικής κατασκευής με σκοπό τη
μελέτη των τεχνικών
• Παρατήρηση και εκμάθηση των τεχνικών: μετάδοση των
πρακτικών τεχνικών κατασκευής
*****************************************************

Ενότητα 2 : Βοτανικός κήπος
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : A2
Επαγγελματική θεωρία: Καλλιέργεια/Επεξεργασία φυτών
• Τεχνικές καλλιέργειας των φυτών
• Τεχνικές κατασκευής ενός βοτανικού κήπου με ξερολιθιά
• Επεξεργασία των φυτών για την παραγωγή χρωστικών
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για τη βαφή μάλλινων νημάτων
Επαγγελματική πρακτική: Καλλιέργεια/Επεξεργασία φυτών
• Επιλογή του τόπου κατασκευής του βοτανικού κήπου
• Προετοιμασία του εδάφους/ κατασκευή της ξερολιθιάς
• Φύτευση
• Επιλογή φυτών για την παραγωγή χρωμάτων
• Δημιουργία των συστατικών βαφής
*****************************************************

Βασικό
περιεχόμενο

Ενότητα 3 : Επεξεργασία του μαλλιού για την
ύφανση
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : A3
Επαγγελματική θεωρία : Επεξεργασία
• Δοκιμή της ποιότητας του μαλλιού σε σχέση με το μήκος
του νήματος
• Πλύσιμο και απομάκρυνση λίπους και ξένων σωμάτων
Επαγγελματική πρακτική : Επεξεργασία
• Πλύσιμο του μαλλιού
*****************************************************

Ενότητα 4 : Εργαλεία επεξεργασίας του μαλλιού
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας: A4

Επαγγελματική θεωρία : Εξοικείωση με τα εργαλεία
• Επίδειξη χρήσης του ξέστρου, της σαΐτας, του στημονιού,
κ.α.
Επαγγελματική πρακτική : Εφαρμογή
• Καδράρισμα μαλλιού, δηλαδή ξεμπέρδεμα και αέρισμα
με τη βοήθεια του ξέστρου
• Δημιουργία τραπεζομάντηλου

*****************************************************
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Ενότητα 5 : Δημιουργία ενός νήματος μαλλιού
Βασικό
περιεχόμενο

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενόητας : A5
Επαγγελματική θεωρία : Δημιουργία ενός νήματος μαλλιού
• Επίδειξη της δημιουργίας ενός νήματος με το αδράχτι,
το σφοντύλι, τη ρόκα
Επαγγελματική πρακτική : Δημιουργία ενός νήματος μαλλιού
• Κλώσιμο
*****************************************************

Ενότητα 6 : Βαφή με φυτικές χρωστικές
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : A6
Επαγγελματική θεωρία: Βαφή του μαλλιού

•

Τεχνικές βαφής μαλλιού με φυτικές χρωστικές

Επαγγελματική πρακτική: Βαφή του μαλλιού

•

Βαφή του μαλλιού με φυτικές χρωστικές από το βοτανικό
κήπο

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 0
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Γνωρίζουν το
• Γνώση του ιστορικού πλαισίου
ιστορικό
γύρω από τη λαϊκή παράδοση
πλαίσιο γύρω
της εριουργίας και της
από τη λαϊκή
ξερολιθιάς
παράδοση της
εριουργίας και
της ξερολιθιάς
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Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 1
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί
να…
• Κατονομάσουν
• Εφαρμογή των
• Χρήση των τεχνικών των
τις βασικές
βασικών τεχνικών των
ξερολιθικών κατασκευών
τεχνικές των
ξερολιθικών
ξερολιθικών
κατασκευών
κατασκευών
• Καθορίσουν τα
απαραίτητα
υλικά και τις
ιδιότητες τους

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 2
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα και Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί
να…
• Κατονομάσουν
• Επεξεργασία των
• Συνδυασμός γνώσεων για τις
τα κύρια
φυτών για την
ξερολιθικές κατασκευές στη
ελληνικά φυτά
εξαγωγή των
δημιουργία ενός βοτανικού
και τις
χρωστικών ουσιών
κήπου
ιδιότητες τους
• Γνωρίζουν τη
διαδικασία με
την οποία τα
φυτά
παράγουν τις
χρωστικές

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 3
Γνώση
Ικανότητες
Υπυθυνότητα και Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Επιλέγουν το
• Πλύσιμο και
• Οργάνωση των καθηκόντων
μαλλί
καθάρισμα του
και προσαρμογή με σκοπό το
μαλλιού
επιθυμητό αποτέλεσμα
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Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 4
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Γνωρίζουν τα
•
Χρήση των Utiliser
• Σωστός συνδυασμός των
βασικά εργαλεία
les outils de
εργαλείων επεξεργασίας
εριουργίας
traitement de la laine
μαλλιού

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 5
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα και Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Αναγνωρίζουν
• Δημιουργία μάλλινων
• Σωστός συνδυασμός των
τα εργαλεία
νημάτων
εργαλείων δημιουργίας
που φτιάχνουν
μάλλινων νημάτων
μάλλινα
νήματα

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 6
Γνώση
Ικανότητες
Υπυθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Αναγνωρίζουν
• Χρήση φυτικών
• Συνδυασμός των τεχνικών
τις κύριες
χρωμάτων για βαφή
κατασκευής με ξερολιθιά, των
τεχνικές βαφής
μαλλιού
τεχνικών επεξεργασίας του
του μαλλιού με
μαλλιού και του βοτανικού
φυτικά
κήπου προκειμένου να
χρώματα
φτιάξουν νήματα
χρωματισμένα με φυτικές
χρωστικές
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ικανότητες στη δια-προσωπική επικοινωνία
Επικοινωνία προφορική / μη προφορική
Γλώσσα του σώματος
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
Συνεργασία και εργασία σε ομάδα
Σεβασμός στις διαφορές
Σεβασμός στις αρχές και τους κανόνες
Ικανότητα συγκέντρωσης στους στόχους
Ενίσχυση της παραγωγικότητας
Ενίσχυση ελέγχου
Αυτοεκτίμηση / ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
Αυτογνωσία, γνώση των δυνατών και των αδύνατων σημείων του εαυτού
Ικανότητα ορισμού στόχων
Αυτοαξιολόγηση / αυτοεπιβεβαίωση / αυτοεπίβλεψη
Ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενδυνάμωσης
Απόκτηση γνώσεων
Αποφυγή του αρνητικού πνεύματος και της κριτικής στάσης
Καλλιέργεια της αποφασιστικότητας
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Formbridge – Εργοτάξιο κατάρτισης στην Ελλάδα (2)
Περιγραφή του εργοταξίου

Εργοτάξιο «Χρήση των προϊόντων μαλλιού
στην ύφανση και την ταπητουργία»
Με την πάροδο του χρόνου φαίνεται ότι η παράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά
δεν ανήκουν πιά στην παρούσα γενιά, αλλά οφείλουν, με κάποιο τρόπο να
μεταδοθούν στις μελλοντικές γενιές ώστα να διατηρηθούν. Με αυτήν την έννοια, ο
πολιτισμός και η παράδοση αποτλούν τομείς δραστηριότητας μπορούν να
αποδειχτούν πολύ σημαντικοί και κρίσιμοι για τους νέους, τους μετανάστες, τα
άτομα σε κίνδυνο σχολικής διαρροής και αυξημένο κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την παράδοση και τον πολιτισμό
μπορούν να χρησιμεύσουν ως ανεπίσημη εναλλακτική προσέγγιση που θα
αναδείξει τομείς ενδιαφέροντος και να προτείνουν ευκαιρίες επαγγελματικής
αποκατάστασης.
Η ερμηνεία των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και της τέχνης της υφαντικής αν
και είναι «πολιτιστικά φαινόμενα», γίνεται μέσα από την κοινωνική τους
ενσωμάτωση και τη λειτουργικότητα τους, και όχι μόνο ανάλογα με την προέλευση
τους. Το μεγάλο κάδρο της υφαντικής τέχνης αποδεικνύει την αποδοχή της από τα
μέλη της κοινότητας, ενισχύοντας παράλληλα την άμεση και συνεχή επικοινωνία
των μελών, τη αλληλεπίδραση, την αλληλεξάρτηση, τη συνεργασία και την
αλληλεγγύη, αρχές που ευννοούν την κοινωνική συνύπαρξη.
΄Ετσι, το εργαστήριο που παρουσιάζεται εδώ επιχειρεί, μέσα από την κατάρτιση
στην ύφανση και τη χρήση του αντίστοιχου επαγγέλματος, να αναδείξει αυτές τις
αρχές και να δόσει στους συμμετέχοντες σε αυτό την ευκαιρία να εξοικειωθούν με
την τέχνη της υφαντικής και αυτά που τη συνοδεύουν.
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Κοινό-στόχος

Νέοι/νέες, μετανάστες σε κίνδυνο σχολικής διαρροής και γενικά σε
αυξημένο κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού

Διάρκεια

30 ώρες

Μεθοδολογία

Παρουσιάσεις, συζητήσεις, πρακτική ομαδική εργασία στο
εργαστήριο, ομαδικές δραστηριότητες ύφανσης

Αξιολόγηση των
μαθησιακών
κεκτημένων

Ερωτηματολόγιο/Συζήτηση για τους μαθητευόμενος (Παράρτημα
8)
Ερωτηματολόγιο/Συζήτηση
για
τους
κατοίκους/φορείς
(Παράρτημα 9)

Επίπεδο CEC

2

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Ο κύριος στόχος τους εργοταξίου «Χρήση των προϊόντων μαλλιού για την ύφανση
και την ταπητουργία» είναι να ενθαρρύνει τους νέους να συμμετάσχουν αε
δραστηριότητες που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μέσα
από την εκμάθηση παραδοσιακών τεχνικών και δραστηριοτήτων. Μέσα από αυτό
το εργαστήριο στοχεύουμε να ενισχύσουμε αυτό το συναίσθημα, δίνοντας στους
νέους την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από δράσεις
που θα συντηρήσουν και θα αξιοποιήσυν τις παραδόσεις και θα προσφέρουν
ευκαιρίες απασχόλησης σχετικές με τον βιώσιμο τουρισμό.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πρακτικοί ατομικοί στόχοι του εργοταξίου είναι οι
ακόλουθοι:
• Να γνωρίσουν το ιστορικό πλαίσιο των εργαλείων και των τεχνικών της
υφαντικής
• Να γνωρίσουν το επάγγελμα της υφαντικής
• Η κατασκευή του δικού σου υφάσματος ή ταπετσαρίας
Τελικά, μέσα από την κατάρτιση, σκοπεύουμε να καλλιεργήσουμε το πνεύμα της
συνεργασίας, της επικοινωνίας και της ομαδικής εργασίας.
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ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Κάθε συμμετέχων θα οδηγηθεί στην :
Κοινωνικοποίηση και την αυτονομία, μέσα από :
• Την κτήση δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη διάρκεια του εργαστηρίου
• Τις δραστηριότητες της ομάδας
• Τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και της επίλυσης προβλημάτων
Προσανατολισμός και ανακάλυψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων μέσα από :
• την ανάδειξη του ατόμου στη διάρκεια του εργαστηρίου
• την (αυτο)ξιολόγηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων
• την ανάπτυξη των σχέσεωνμε το περιβάλλον
Κάθε συμμετέχων πρέπει να:
• αποκτήσει τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες μέσα από μια
χειρωνακτική δραστηριότητα σε τομείς με ενδιαφέρον και μελλοντικές
προοπτικές
• αποκτήσει οριζόντιες δεξιότητες
Κάθε καταρτιζόμενος πρέπει να συμμετάσχει στο εργαστήριο, στη διάρκεια του
οποίου θα κατανοήσει κάποια στοιχεία των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, θα
αποκτήσει εμπειρία και θα μπορέσει να σκεφτεί και να σχεδιάσει το προσωπικό του
πρόγραμμα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
«Χρήση των προϊόντων μαλλιού στην ύφανση και την
ταπητουργία»
Ενότητα 0 : Εισαγωγή στο εργαστήριο
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : A0
Επαγγελματική θεωρία : Ιστορία
•
Ιστορικά στοιχεία για τη λαϊκή τέχνη της υφαντικής και την
εξέλιξη της σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
•
Ιστορία της τεχνικής της υφαντικής

Επαγγελματική θεωρία : Αποτίμηση
•
Ενθάρρυνση της κατάρτισης σε παραδοσιακές
δραστηριότητες
•
Τουριστική και οικονομική αποτίμηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς
Επαγγελματική πρακτική : Αποτίμηση
•
Ανάμειξη των τοπικών φορέων για την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων του εργοταξίου
•
Παρουσίαση του έργου στους κατοίκους των
Ιωαννίνων και των γύρω χωριών
*****************************************************

Βασικό
περιεχόμενο

Ενότητα 1 : Γνωριμία με τον αργαλειό
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας: A1
Επαγγελματική θεωρία: Τα σύνεργα του αργαλειού
• Τα κύρια σύνεργα του αργαλειού (στημόνι, πλαίσιο,
καρφίτσα)
• Πέρασμα του νήματος του στημονιού στον αργαλειό
Επαγγελματική πρακτική : Επίδειξη
• Παρουσίαση του αργαλειού και επίδειξη
*****************************************************

Ενότητα 2: Ύφανση
Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας: A2
Επαγγγελματική θεωρία : Ύφανση
• Γνωριμία με τις βασικές τεχικές της ύφανσης
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Επαγγελματική πρακτική : Ύφανση
• Πρακτική εφαρμογή της ύφανσης

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 0
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Παρουσιάσουν
• Αναγνώριση της
• Ενθάρρυνση παρόμοιων
το ιστορικό
σημασίας της
δραστηριοτήτων ανακάλυψης
πλαίσιο γύρω
πολιτιστικής
της λαϊκής παράδοσης στο
από τη λαϊκή
κληρονομιάς
μέλλον
τέχνη της
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υφαντικής και
την τοπική και
εθνική εξέλιξη
της
• Γνωρίζουν
την ιστορία
των τεχνικών
ύφανσης

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 1
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Αναγνωρίζουν
• Ετοιμάζουν του
• Χρησιμοποιούν τον αργαλειό
τα κύρια
αργαλειού
τμήματα του
αργαλειού

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 2
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Γνωρίζουν τις
• Χρησιμοποιιούν τουν
• Φτιάχνουν ένα ύφασμα ή μία
βασικές
αργαλειό για ύφανση
κουρελού
τεχνικές
ύφανσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ικανότητες στη διαπροσωπική επικοινωνία
Επικοινωνία προφορική / μη προφορική
Γλώσσα του σώματος
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
Συνεργασία και εργασία σε ομάδα
Σεβασμός στις διαφορές
Σεβασμός στις αρχέςκαι τους κανόνες
Ικανότητα συγκέντρωση στους στόχους
Ενίσχυση της παραγωγικότητας
Ενίσχυση ελέγχου
Αυτοεκτίμηση / ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
Αυτογνωσία, γνώση των δυνατών και των αδύνατων σημείων του εαυτού
Ικανότητα ορισμού στόχων
Αυτοαξιολόγηση / αυτοεπιβεβαίωση / αυτοεπίβλεψη
Ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενδυνάμωσης
Απόκτηση γνώσεων
Αποφυγή του αρνητικού πνεύματος και της κριτικής στάσης
Καλλιέργεια της αποφασιστικότητας
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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FormBridge – Εργοτάξιο κατάρτισης στην Προβηγκία (Γαλλία)
Περιγραφή του εργοταξίου
Εργοτάξιο
« Πρώτα βήματα στα επαγγέλματα
αποκατάστασης
και
ανάδειξης
της
αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς της Προβηγκίας: ανάπλαση λιθόστρωτου στο
Forcalquier »
Σε μια προσπάθεια ανάκτισης της αυτοπεποίθησης και επανασύνδεσης με ένα
κοινωνικοποιημένο περιβάλλον εργασίας, για νέους/νέες αποκομμένους/ες από
κάποιο πρόγραμμα σπουδών, κάποια κατάρτιση ή κάποια εργασία, το εργοτάξιο
συντήρησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ως σκοπό να τους επιτρέψει
να ανακαλύψουν το επάγγελμα της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
Η περιοχή του Forcalquier, ανάμεσα στα όρη Lure και Luberon, και τους ποταμούς
Calavon και Durance, παλαιότερα κάλυπτε μεγαλύτερη έκταση. Συγκεκριμένα, αν
σήμερα το όνομα Forcalquier μας φέρνει στο νου μια μικρή πόλη σκαρφαλωμένη
στο βράχο, που χαρακτηρίζεται από το υψίπεδο της Citadelle και τη μητρόπολη
Notre-Dame de Provence.
Η περιφέρεια του Forcalquier υπήρξε ανεξάρτητο Κράτος, ικανό να ανταγωνιστεί τις
κομητείες της Toulouse και της Barcelone. Τα πολυάριθμα ρωμαϊκά κτίρια
μαρτυρούν σήμερα την έκταση αυτής της εξουσίας. Επίσης, τα πολυάριθμα
ιδιαίτερα ξενοδοχεία και τα δημόσια κτίρια (δικαστήριο, νομαρχία, κ.α.) δείχνουν
πως το Forcalquier υπήρξε η καρδιά αυτής της κοιλάδας. Η ακρόπολη του
Forcalquier διατηρεί σήμερα ελάχιστα ίχνη της οχυρής θέσης.
Βομβαρδισμένη και μετά αποσυναρμολογημένη από τους κατοίκους, η θέση
σήμερα είναι ένα πλάτωμα στο οποίο έχει κατασκευαστεί η εκκλησία της NotreDame-de-Provence, το καμπαναριό και πολλά προσκυνητάρια. Όλοι οι δρόμοι του
ιστορικού κέντρο οδηγούν εκεί. Στα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα η
πόλη υποβλήθηκε σε μια σημαντική επιχείρηση αστικής αποκατάστασης του
ιστορικού της κέντρου, και αυτός ο τομέας φαίνεται ότι σώθηκε. Όμως, είναι
αδύνατον να φτάσεις στο πλάτωμα χωρίς να βαδίσεις σε παραδοσιακά λιθόστρωτα
καλντερίμια. Πολλά από αυτά έχουν αποκατασταθεί από τον φορέα «Alpes de
Lumière». Η κοινότητα του Forcalquier επικαλείται πάλι την εμπειρία μας.
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Στο συγκεκριμένο καλντερίμι η πρόσβαση γίνεται από τους κήπους του Ubac. Το
ανώτερο τμήμα, κοντά στο πλάτωμα της ακρόπολης, στα Ανατολικά, έχει ήδη
αποκατασταθεί από την Alpes de Lumière εδώ και λίγα χρόνια. Το εθελοντικό
εργοτάξιο του 2021 θα επιτρέψει τη συνέχιση της αποκατάστασης του κατώτερου
τμήματος, προς την οδό la Citadelle.
Μέσα από αυτή την εργασία, οι νέοι και οι νέες θα μπορέσουν να ανακαλύψουν
μιαν αρχαία πρακτική για την κατασκευή πέτρινων δρόμων χωρίς κονίαμα.
Αποκαθιστώντας την πολιτιστική κληρονομιά μέσα σε ένα παραδοσιακό πλαίσιο
(την ίδια την Ακρόπολη του Forcalquier), το εργοτάξιο αυτό θα αποτελέσει επίσης
ευκαιρία να αναδειχτεί μια τεχνική που είναι και η ίδια παρδοσιακή.

Κοινό-στόχος

Νέοι/νέες, ηλικίας 18-25 ετών, χωρίς εργασία οι μισοί από τους
οποίους παρακολουθούνται από φορέα καταπολέμησης της
ανεργίας των νέων

Διάρκεια

60 ώρες

Μεθοδολογία

Παρουσιάσεις (ιστορικό και τεχνική), πρακτική ομαδική εργασία
στο εργοτάξιο, δράσεις ενίσχυσης της ομάδας

Αξιολόγηση των
μαθησιακών
κεκτημένων

Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης για τους καταρτιζόμενους
μετά από 30 ώρες, και πάλι μετά από 60 ώρες (Παράρτημα 10)

Επίπεδο CEC

2

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Το εργοτάξιο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ανταποκριθεί στα εξής:
• Υποχρεώσεις παράδοσης αποτελέσματος : το καλντερίμι πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί στην εκπνοή των 60 ωρών, να έχει κατασκευαστεί με
επαγγελματικό τρόπο και να έχει παραδοθεί στους δημόσιους χορηγούς,
έτσι ώστε να το χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της κοινότητας και οι τουρίστες
που θα ανεβαίνουν στην ακρόπολη.
• Υποχρεώσεις μέσων : το εργοτάξιο πρέπει να επιτρέψει στους/στις
νέους/νέες να μάθουν μιαν τεχνική (αυτή της αποκατάστασης ξερολιθικού
καλντεριμιού), να κερδίσουν αυτοπεποίθηση, να συμμετάσχουν στη
δυναμική μιάς κοινωνικής ομάδας, να εφαρμόσουν την αυτοαξιολόγηση, να
ανακαλύψουν το επάγγελμα του συντηρητή της πολιτιστικής κληρονομιάς,
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να κάνουν τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση συναντώντας
επαγγελματίες και αναπτύσσοντας έναν αριθμό οριζόντιων δεξιοτήτων, ενώ
παράλληλα διασκεδάζουν και συναρπάζονται.

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι ατομικοί στόχοι των καταρτιστών και των νέων θα αντιστοιχούν στους
συλλογικούς στόχους της κατάρτισης. Συγκεκριμένα, οι νέοι/νέες θα πρέπει να
αναπτύξουν το σύνολο των τεχνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων που περιγράφονται
ακολούθως:
Οι τεχνικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν αντιστοιχούν σε αυτό το μέρος
τους επαγγέλματος του συντηρητή πολιτιστικής κληρονομιάς που αφορά την
αποκατάσταση ενός πέτρινου καλντεριμιού με την τεχνική της ξερολιθιάς:
→ Κατανόηση της σημασίας της προετοιμασίας στο εργοταξίου
→ Ορθή επιλογή των λίθων και των εργαλείων που θα απαιτηθούν
→ Χρήση των λίθων και των εργαλείων με τήρηση των κανόνων ασφαλείας
→ Τοποθέτηση των λίθων χωρίς κονίαμα
Οι τεχνικές δεξιότητες απαιτούν, επίσης, και βασικές θεωρητικές γνώσεις σχετικές
με την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου εργοταξίου :
→ Εξήγηση των τουριστικών επιπτώσεων ενός εργοταξίου
→ Δυνατότητα αναφοράς πολλών βασικών στοιχείων σχετικά με την ιστορία του
εργοταξίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
«Πρώτα βήματα στα επαγγέλματα της συντήρησης/αποκατάστασης και
ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην Προβηγκία: ανάπλαση
λιθόστρωτου στο Forcalquier»
Ενότητα 0 : Εισαγωγή στο εργοτάξιο

Βασικό
περιεχόμενο

Διάρκεια : 5 ώρες, μοιρασμένες στις δυο πρώτες μέρες
Εμπλεκόμενοι : Romain Cluzel, Sabrina Da Conceiçao, Nina
Tissot, Geoffroy Gonzalez, 2 επιθεωρητές εκπαίδευσης
- Ξενάγηση στην ακρόπολη του Forcalquier, σύνδεση κτιρίων
και τοπίου, ιστορικό προηγούμενων αποκαταστάσεων,
προοοπτικές
72

- Παρουσίαση του φορέα «Alpes de Lumière» και των
οφελημάτων του εργοταξίου για τους/τις νέους/νέες
- Παρουσίαση της πρωτοβουλίας FormBridge και ιδιαίτερα
των οριζόντιων και τεχνικών δεξιοτήτων που θα
αναπτυχθούν μέσα από αυτήν
- Παρουσίαση των συμμετεχόντων (εκπαιδευτών και
εκπαιδευόμενων)
- Παρουσίαση του εργοταξίου και της λογιστικής
- Γνωριμία με τα εργαλεία και τους κανόνες ασφαλείας
- Εισαγωγή στη χρήση της ξερολιθιάς και στα οφέλη
αποκατάστασης λιθόστρωτων
*****************************************************

Ενότητα 1 : Αποκαθιστώντας ένα λιθόστρωτο
Διάρκεια: 40 ώρες, μοιρασμένες στις μέρες 1 έως 9
Εμπλεκόμενοι : Romain Cluzel, Nina Tissot, επιθεωρητές
εκπαίδευσης

Βασικό
περιεχόμενο

- Εισαγωγή στις βασικές πράξεις
- Παρουσίαση των φάσεων του Εργοταξιου
- Υλοποίηση του εργοταξίου
*****************************************************

Ενότητα 2 : Το να είσαι μέλος μιάς ομάδας
συντηρητών της πολιτιστικής κληρονομιάς
Διάρκεια: 5 ώρες, μοιρασμένες και στις 2 εβδομάδες
Εμπλεκόμενοι : Romain Cluzel, Nina Tissot, επιθεωρητές
εκπαίδευσης
- Παρουσίαση του επαγγέλματος του συντηρητή της
πολιτιστικής κληρονομιάς
- Δράσεις με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών στην ομάδα
(ετοιμασία κοινού γεύματος, επισκέψεις σε
τόπους
πολιτιστικής κληρονομιάς)
- Φωτογράφιση και κινηματογράφηση από τους/τις νέους
/νέες και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
- Οργάνωση από τους/τις νέους /νέες μιάς επίσκεψης στο
τέλος του εργοταξίου όπου θα έχουν προσκληθεί οι
εκπρόσωποι της κοινότητας και του επαγγέλματος
- Αυτοαξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια του εργοταξίου
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Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 0
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Αναγνωρίζουν
• Κατανόηση της
• Ανάδειξη του εργοταξίου στα
τους τοπικούς
σημασίας του
μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
φορείς του
ιστορικού πλαισίου
παρουσίαση της μοναδικότητας
τομέα
ενός εργοταξίου
του εργοταξίου στους
κατασκευής/
περαστικούς τουρίστες, τους
• Σύγκριση των
αποκατάστασης
εργοδότες και τον τύπο
δεξιοτήτων τους με
ξερολιθιάς και τα
αυτές που απαιτεί ο
• Επαφή με τους τοπικούς
στάδια μιάς
κλάδος
εργοδότες με σκοπό την
σταδιοδρομίας
ανεύρεση εργασίας και
στο επάγγελμα
παρουσίαση της εμπειρίας τους
αυτό.
στο πεδίο της
κατασκευής/συντήρησης

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 1
Γνώση
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Αναγνωρίζουν τις
• Ορθή επιλογή των
• Κατασκευή και
βασικές αρχές της
λίθων και των
αποκατάσταση ενός
εργασίας σε
εργαλείων που
λιθόστρωτου
λιθόστρωτα
απαιτούνται,
• Εργασία χωρίς συνεχή
(εργαλεία, λίθοι,
τοποθέτηση των λίθων
επίβλεψη και αποδοχή
κινήσεις)
με επαγγελματικό
της ευθύνης να
τρόπο
• Απαριθμούν τα
εργάζονται με άλλους
• Εφαρμογή των
βασικά στοιχεία της
χωρίς να αποτελούν
ασφάλεις στο χώρο
κανόνων ασφαλείας
κίνδυνο για αυτούς.
εργασίας .

Μαθησιακά κεκτημένα της Ενότητας : Ενότητα 2
Ικανότητες
Υπευθυνότητα & Αυτονομία
Γνώση
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να…
• Εκτιμούν και να • Ενεργοποίηση
• Συμμετοχή και σε άλλες
υπερασπίζονται
πρακτικών στήριξης
ομάδες συντηρητών
την ομαδική
ομάδας και των
εργασία
εργαλείων επίλυσης
συγκρούσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ
- Αυτοαξιολόγηση, Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Παρουσίαση
- Ομαδική εργασία, Διαχείριση ομάδας και Επίλυση συγκρούσεων
- Αναφορά της εργασίας
Γνώση σύνοψης της ημερήσιας δραστηριότητας
Rendre compte de la tâche une fois finie
Utiliser le vocabulaire adapté au domaine professionnel
- Έκφραση σε περιβάλλον ομάδας
Τόλμη στην ανάληψη του λόγου
Σύνταξη πλήρων και κατανοητών φράσεων
Να γίνεται ακουστός/ή
- Εργασία σε περιβάλλον ομάδας
Συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας
Επικοινωνία με την ομάδα
Εφαρμογή αλληλοβοήθειας
Επαγρύπνηση για την ατομική ασφάλεια
Επαγρύπνηση για την ασφάλελια των άλλων
Παραδοχή των λαθών μας
Αποδοχή των λαθών των άλλων
- Χτίσιμο κατάλληλων σχέσεων με επαγγελματικές επαφές
Αποδοχή της εργασιακής ποικιλομορφίας
Σεβασμός του χρόνου ομιλίας των άλλων
Αποδοχή και επεξεργασία των παρατηρήσεων
Σεβασμός προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας
Συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες οδηγίες
Ενεργητική ακρόαση των άλλων
Χρήση κατάλληλης ορολογίας ανάλογα με τον υπεύθυνο
Εφαρμογή των κανόνων ευγένειας
Επίλυση προβλημάτων και Επιμονή
- Για μια ποιοτική εργασία
Ευσυνειδησία
Προσεγμένη εργασία
Άποψη του συνόλου της εργασίας , του εργοταξίου
«Να πονάς τη δουλειά σου»
- Λήψη αποφάσεων για την εκτέλεση καθηκόντων
Γνώση των οδηγιών εκ των προτέρων
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Αιτιολόγηση αποφάσεων
Επίδειξη αυτονομίας
- Εκτέλεση ενεργειών σύμφωνα με τις χρονικές προθεσμίες
- Σεβασμός των ωραρίων
Καθημερινή παρουσία
Έγκαιρη άφιξη
Έγκαιρη αναχώρηση
Διαχείριση κινδύνων
-Εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας στην εργασία
Προστατευτικός εξοπλισμος προσαρμοσμένος στις συγκεκριμένες εργασιακές
συνθήκες
Κάπνισμα στους χώρους όπου επιτρέπεται
Αυτο-απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευματωδών στο χώρο εργασίας
Αυτο-απαγόρευση κατανάλωσης παράνομων ουσιών στο χώρο εργασίας
- Προσαρμογή της εργασίας στη φυσική κατάσταση
Ανάλυση της εργασίας που πρέπει να γίνει
Χρήση του κατάλληλου εργαλείου
Εάν απαιτείται, εργαστείτε σταδιακά
Εάν απαιτείται, ζητείστε βοήθεια από την ομάδα
Διαπραγμάτευση και πειθώ
-Χρήση ψηφιακών εργαλείων προς διευκόλυνση της εργασίας
Λήψη και ανάγωνση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων
Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων
Ηλεκτρονική αποστολή εγγάφων
Εύερη στοιχείων επικοινωνίας ενός ατόμου ή ενός οργανσιμού
Χρήση smartphone για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση
Δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
- Ικανότητα επικοινωνίας με διάφορα ακροατήρια με αφορμή την εργασία
του/της μαθητευόμενου/νης
Επικοινωνία με τον τοπικό Τύπο για την παρουσίαση του έργου
Επικοινωνία με τοπικούς εργοδότες για την παρουσίαση του έργου
Ικανότητα αναγνώρισης των τοπικών επαγγελματικών φορέων
Αναγνώριση των ορόσημων στη σταδιοδρομία
Σύγριση των δεξιοτήτων με αυτές που απαιτεί ο επαγγελματικός κλάδος
Αξιολόγηση της αλλαγής νοοτροπίας
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Figure 2: Bas de la calade vue d'en haut,
début du déblaiement

Figure 1: Bas de la calade vue d'en bas
avant le chantier

Figures 3 et 4: Bas de la calade vu d'en
bas, travaux de finition sur un segment
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ—τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι
εταίροι στα εργοτάξια
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Παράρτημα 1 – Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης για τους καταρτιζόμεους
πριν και μετά το εργοτάξιο – πρόταση της Ιταλίας
Κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις;
Συμφωνώ απολύτως – Συμφωνώ – Δεν συμφωνώ – Διαφωνώ εντελώς

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Νομίζω ότι αξίζω τουλάχιστον όσο και οι άλλοι.
Νομίζω ότι έχω κάποια προσόντα.
Έχω την τάση να σκέφτομαι πως είμαι ένας αποτυχημένος/νη.
Είμαι σε θέση να κάνω πράγματα τουλάχιστον το ίδιο καλά με τους
περισσότερους ανθρώπους.
Δεν νομίζω ότι έχω πολλούς λόγους να είμαι υπερήφανος/νη.
Έχω θετική στάση απέναντί μου.
Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος/νη από τον εαυτό μου.
Θα ήθελα να έχω περισσότερο αυτοσεβασμό.
Σίγουρα αισθάνομαι άχρηστος/τη κάποιες στιγμές.
Μερικές φορές σκέφτομαι ότι είμαι ανίκανος/νη για όλα.
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Παράρτημα 2 – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μέσωπαρατήρησης για τους εκπαιδευτές/ καταρτιστές – πρόταση της Ιταλίας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ :

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πρακτική άσκηση

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Κτηθείσες
δεξιότητεςικανότητες

Πρακτική προσομοίωσης

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Άλλες : παρατήρηση σε εργαστήριο

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ορθή κατανόηση των εργασιών που ανατίθενται.

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ
ΤΟΜΕΑ

Κατανόηση και χρήση των σωστών ονομάτων εργαλείων και υλικών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΒΕΛΤΙΣΤΑ

Δεν ισχύει

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκτέλεση εργασίας με επιδεξιότητα.
Διαθέτει αιτιολογημένη μεθοδολογία στην εκτέλεση της εργασίας
(λαμβάνει υπόψη τις διαδοχικές φάσεις).
Μπορεί να κάνει ενδιάμεσους ελέγχους στα επιμέρους αποτελέσματα
των εργασιών που αναλαμβάνει.
Σέβεται τα χρονοδιαγράμματα.
Φροντίζει τα υλικά και τα εργαλεία και διατηρεί καθαρό τον πάγκο
εργασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Προλαμβάνει και διαχειρίζεται σωστά τα ενδεχόμενα κινδύνου.
Σέβεται τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, χρησιμοποιεί ορθά
τους μηχανισμούς ασφάλειας και πρόληψης κινδύνου.
Ορθή χρήση της προφορικής / μη προφορικής επικοινωνίας.
Ακούει ενεργητικά.
Σέβεται τη συνεισφορά και το στυλ των άλλων.
Ξέρει να αξιολογεί τις δικές του/της ικανότητες και να τις θέτει στη
διάθεση της ομάδας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Έχει καλή εκτίμηση της αυτοπεποίθησης του/της.
¨Εχει καλή αυτογνωσία, γνωρίζει καλά τα δικαιώματα, τις αρχές, τη
συμπεριφορά, τις αδυναμίες και τα δυνατά του/ της σημεία.
Έχει τάση να ορίζει στόχους.
Έχει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Αναγνωρίζει τα υλικά (ξύλο) στη διάρκεια της επέμβασης που
χρειάζεται / αναγνωρίζει τα διαφορετικά υφάσματα που πρέπει να
χρησιμοποιήσει στη διακόσμηση.
Μπορεί να αναπτύξει και να διαβάσει ένα απλό τεχνικό σχέδιο.
Αναγνωρίζει τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που χρειάζονται για την
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

81

Εφαρμόζει τεχνικές συναρμολόγησης και τοποθέτησης ξύλινων
έργων που αποτελούνται από πολλά κομμάτια.
Αναγνωρίζει και εφαρμόζει τα επιχειρησιακά στάδια διαφόρων
κατασκευών, σύμφωνα με το επιδιωκόμενο προϊόν.
Εφαρμόζει διάφορες τεχνικές διακόσμησης.
Εφαρμόζει τα σωστά προϊόντα και είδη προστασίας για το φινίρισμα
των έργων / Εφαρμόζει διάφορες τεχνικές διακόσμησης.
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ :

(συμπληρώστε κατά βούληση)
Γενική Αξιολόγηση

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
________________________________

Παράρτημα 3 – Ερωτηματολόγιο Τεχνικής Αξιολόγησης – πρόταση του Βελγίου
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ΕΠΙΘΕΤΟ………………………………………………..……ΟΝΟΜΑ……………………………………………………
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ : ……………………………………………………………………………………………….

FormBridge “Pédagogie de chantier - une approche repensée pour favoriser des
passerelles formatives”

2019-1-FR01-KA202-063190

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟΨΙΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

DATE
..…/…../…..

Ξέρω να βάζω μπροστά ένα θαμνοκοπτικό/ αποψιλωτική μηχανή

☺  

Ξέρω να ελέγχω τον κινητήρα

☺  

Ξέρω να χρησιμοποιώ όλες τις λεπίδες

☺  
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Ξέρω πώς να αρχίσω το σάρωμα

☺  

Είμαι ταχύς/ταχεία

☺  

Ξέρω να συντηρώ τα μηχανήματα

☺  

Ξέρω να κάνω μικρές επισκευές

☺  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Χρησιμοποιεί ορθά την προφορική /μη προφορική επικοινωνία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
..…/…../…..

☺  
☺  

Ακούει ενεργά

☺  

Σέβεται τη συνεισφορά και τα στυλ των άλλων
Ξέρει να αξιολογεί τις ικανότητητες, του/της και να τις θέτει στη διάθεση της
ομάδας

☺  
☺  

Έχει καλή αυτοεκτίμηση / αυτοπεποίθηση
Έχει καλή γνώση του εαυτού του/της , των δικαιωμάτων, των αξιών, της
συμπεριφοράς, των αδυναμιών και των δυνατοτήτων του/της.

☺  
☺  

Έχει την ικανότητα να καθορίζει στόχους

☺  

A la capacité de s'auto-évaluer
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

DATE
..…/…../…..

Εφαρμόζω τις οδηγίες ασφαλείας

☺  

Είμαι συνεπής

☺  

Ακούω τις τεχνικές παρατηρήσεις και αντιλαμβάνομαι τις συνέπειες

☺  

Σέβομαι τα υλικά και τους τόπους

☺  

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΟΥ, ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ,
ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ

DATE
..…/…../…..

Γνωρίζω τον κανονισμό της κατάρτισης, κατανοώ το πλαίσιο και το σέβομαι

☺  

Προειδοποιώ σε περίπτωση καθυστέρησηςή απουσίας μου

☺  

Κατανοώ τις οδηγίες, τις σέβομαι, τις εφαρμόζω

☺  

Προσέχω τις παρατηρήσεις και τις υπολογίζω

☺  

Εκφράζομαι δείχνοντας σεβασμό στους άλλους (συναδέλφους, εκπαιδευτές,
κ.α.), - εκφράζομαι άμεσα χωρίς περιστροφές, αλλά εκτιμώντας και το άτομο
απέναντι μου και τον ίδιο μου τον εαυτό

☺  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΗΣ

..…/…../…..

☺  

Είμαι καθαρός/ρή και τακτοποιημένος/νη
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Διατρέφομαι ανάλογα με την εργασία μου

☺  

Τηρώ ωράρια σύμφωνα με την εργασία μου

☺  

Διαμόρφωση του έργου μετά την Κατάρτιση:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
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Παράρτημα 4 – Νοητική κατάσταση ανάπτυξης (αξιολόγηση από ομότιμους ή
τον δάσκαλο) – πρόταση της Γαλλίας

Τώρα, παρακαλούμε να σκεφτείτε τον/την ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ. Στον
ακόλουθο πίνακα η κλίμακα
αντιπροσωπεύει τον/την ΟΝΟΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ. Σε κάθε πρόταση, παρακαλούμε να δηλώσετε στην κλίμακα
το επίπεδο που πιστεύετε ότι ταιριάζει καλύτερα στη συμπεριφορά του/της
ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ.

Αποφεύγει τις
δύσκολες
καταστάσεις
Όταν
αντιμετωπίζει
εμπόδια θέλει
να τα παρατήσει
Θεωρεί την
προσπάθεια
άσκοπη.
Αγνοεί τις
αρνητικές
αντιπροτάσεις ή
την κριτική,
έστω και αν
είναι χρήσιμες
Αισθάνεται ότι η
επιτυχία των
άλλων τον/ την
απειλεί

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… Αποδέχεται τις δύσκολες
καταστάσεις

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… Όταν αντιμετωπίζει εμπόδια
θέλει να επιμείνει

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… Θεωρεί την προσπάθεια ως
δρόμο προς την κυριαρχία

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… Μπορεί να μάθει από τις
αρνητικές αντιπροτάσεις και την
κριτική

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… Αντλεί μαθήματα και έμπνευση
στην επιτυχία των άλλων

Παράρτημα 5 – Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού εργοταξίου από τους σπουδαστές – πρόταση της Γαλλίας

1.

Παρακαλούμε να διηγηθείτε σε λίγες γραμμές πώς, κατά τη γνώμη σας, εξελίχτηκε το εργοτάξιο σημειώνοντας
τις ενότητες που σας φάνηκαν ενδιαφέρουσες στη διάρκεια του και εξηγώντας γιατί.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____

2.

Ποια σημεία πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να βελτιωθούν;

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________

3. Απαντήστε, προκειμένου να εκτιμήσουμε τι σας προσέφερε προσωπικά η κατάρτιση, από το σύνολο των

ακόλουθων δεξιοτήτων: επικοινωνία, αλληλεπίδραση, ομαδική εργασία και διαχείριση ομάδας, προσαρμοστικότητα,
δημιουργικότητα και οριζόντια σκέψη, πνεύμα ανάπτυξης. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα ακόλουθα ερωτηματολόγια.

Επικοινωνία
Διαφωνώ
εντελώς
Δύσκολα βρίσκω τις κατάλληλες λέξεις για να εκφραστώ
Εκππληρώνω τους επικοινωνιακούς μου στόχους
Μπορώ να πείσω τους άλλους να υιοθετήσουν την άποψη μου
Εκφράζομαι καλά προφορικά
Οι άλλοι θα με περιέγραφαν ως θερμό άτομο
Αποκαλύπτω τα συναισθήματα μου στους άλλους
Όταν αισθάνομαι κοντά στους άλλους, το λέω
Οι άλλοι πιστεύουν ότι τους κατανοώ
Δυσκολεύομαι να επιβληθώ
Αγωνίζομαι για τις ιδέες μου
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Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
εντελώς

Επιτρέπω στους άλλους να καταλάβουν ότι αντιλαμβάνομαι όσα
λένε
Όταν συζητώ με φίλους αντιλαμβάνομαι όχι μόνον όσα λένε αλλά
και όσα δεν λένε
Προσπαθώ να κοιτάζω τους άλλους στα μάτια όταν τους μιλώ

Αλληλεπίδραση - Σύνθεση
Η δεξιότητα της αλληλεπίδρασης αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να διαχειρίζεται τις διαπροσωπικές σχέσεις σε πλαίσια
επικοινωνίας (Rubin & Martin, 1994).
Σας ζητείται να απαριθμήσετε τα δυνατά σας σημεία, τις αδυναμίες σας και τους τρόπους βελτίωσης των δεξιοτήτων σας στην επικοινωνία.

Δεξιότητες επικοινωνίας /
παρουσίασης που αποτελούν
δυνατά μου σημεία

Δεξιότητες επικοινωνίας /
παρουσίασης που πρέπει να
βελτιώσω

Τι μπορώ να κάνω για να
βελτιωθώ;

Ομαδική εργασία και διαχείριση ομάδας
Η δεξιότητα της ομαδικής εργασίας και της διαχείρισης ομάδας αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρισης σχέσεων με τους άλλους (Chell,
2013), με σκοπό την εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών και την εφαρμογή ιδεών (Komarkova et al., 2015; Moberg et al., 2014).
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Συμφωνώ

Διαφωνώ

Τι πιστεύω πως μπορώ να συνεισφέρω σε μιαν ομάδα στο πλαίσιο του εργοταξίου
Πιστεύω πως μπορώ να κατανοήσω το ενδιαφέρον του εργοταξίου που μου προτείνεται και να το μετατρέψω σε
δραστηριότητες.
Μπορώ να εργαστώ καλά με διαφορετικούς ανθρώπους.
Διαθέτω φαντασία σε τέτοιες καταστάσεις
Αισθάνομαι ικανός/νή να διακρίνω τις ατομικές δεξιότητες των μελών των ομάδων που θα εργαστούν στο
εργοτάξιο
Μπορώ να προτείνω διάφορες λύσεις για να διευκολύνω την πορεία του εργοταξίου

Εάν είχα μιαν αδυναμία στην ομαδική εργασία, αυτή θα ήταν:
Αισθάνομαι άνετα μόνο όταν οι συναντήσεις είναι σωστά δομημένες, ελεγχόμενες, και γενικά όταν
διεκπεραιώνονται σωστά.
Έχω την τάση να κατευθύνω τη συζήτηση σε νέα θέματα.
Δυσκολεύομαι να συμμετάσχω με ευκολία και ενθουσιασμό στις εισηγήσεις των συναδέλφων μου.
Θεωρούμαι ενεργητικός και αυταρχικός όταν πρόκειται για σημαντικά θέματα.
Έχω την τάση να απορροφούμαι πολύ από τις ιδέες μου, με αποτέλεσμα να μην παρακολουθώ τι συμβαίνει.
Οι συνάδελφοι μου πιστεύουν ότι συχνά ανησυχώ χωρίς λόγο για τις λεπτομέρειες και για την πιθανότητα να
πάει κάτι λάθος

Όταν εμπλέκομαι σε ένα πρόγραμμα μαζί με άλλους:
Διαθέτω την ικανότητα να επηρεάζω τους άλλους χωρίς να τους πιέζω
Είμαι γενικά αποτελεσματικός/ή στην πρόληψη αβλεψιών ή παραλείψεων που θα εμπόδιζαν την επιτυχία μιάς
δράσης.
Μπορώ να πιέζω ώστε να ληφθούν μέτρα προκειμένου το έργο να μην παρεκκλίνει από τον κύριο στόχο του.
Μπορούν να βασίζονται σε μένα για να παράξω κάτι πρωτότυπο.
Είμαι πάντα πρόθυμος/η να υποστηρίξω μιαν καλή εισήγηση για το κοινό όφελος.
Διακρίνω γρήγορα τις δυνατότητες νέων προτάσεων και εξελίξεων.
Πιστεύω πως η κριτική μου ικανότητα θα εκτιμηθεί από άλλα μέλη της ομάδας.
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Η χαρακτηριστική μου προσέγγιση στην ομαδική εργασία είναι η ακόλουθη:
Μένω στο παρασκήνιο προκειμένου να γνωρίσω καλύτερα τους συνεργάτες μου.
Δεν διστάζω να αμφισβητήσω τη γνώμη των άλλων ή να υπερασπιστώ μιαν άποψη περιορισμένης αποδοχής.
Συνήθως είμαι ικανός/ή να βρω ένα επιχείρημα για να αντικρούσω αδύναμες προτάσεις.
Πιστεύω πως διαθέτω ταλέντο στην εξασφάλιση της ομαλής ροής των εργασιών αφότου ξεκινήσει ένα έργο.
Φέρνω μια έννοια τελειομανίας σε κάθε έργο που αναλαμβάνω.
Ενώ με ενδιαφέρει να ακούω όλες τις απόψεις, δεν διστάζω να υποστηρίξω την προσωπική μου άποψη.

Αισθάνομαι ικανοποίηση από μια εργασία επειδή:
Ενδιαφέρομαι για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων σε προβλήματα.
Μου αρέσει να πιστεύω ότι καλλιεργώ καλές εργασιακές σχέσεις.
Μπορώ να ασκήσω έντονη επιρροή στη λήψη αποφάσεων.
Έχω την ευκαιρία να συναντώ νέους ανθρώπους, με διαφορετικές ιδέες.
Μπορώ να εξασφαλίσω ότι οι άλλοι θα συμφωνήσουν σχετικά με τις προτεραιότητες.
Βρίσκομαι στο στοιχείο μου και μπορώ να δώσω σε ένα καθήκον όλη μου την προσοχή.

Αν ξαφνικά μου αναθέσουν να εκτελέσω ένα δύσκολο έργο σε περιορισμένο χρόνο και με άτομα
που δεν γνωρίζω:
Θα αισθανόμουν παγιδευμένος και θα προσπαθούσα να βγω από το αδιέξοδο πριν αρχίσω να δουλεύω.
Θα έβρισκα τρόπο να μειώσω το μέγεθος του έργου ορίζοντας πώς θα συνεισέφεραν διαφορετικά άτομα.
Η φυσική μου αίσθηση του επείγοντος θα εξασφάλιζε ότι δεν θα καθυστερούσαμε στο χρονοδιάγραμμα.
Πιστεύω ότι θα διατηρούσα την ψυχραιμία μου και την ικανότητα μου να σκέφτομαι καθαρά.
Ανεξάρτητα από τις αντίξοες συνθήκες, θα συνέχιζα να κάνω ό,τι θα έπρεπε να γίνει.
Θα αναλάμβανα την καθοδήγηση, αν η ομάδα δεν προχωρούσε.
Σχετικά με τα προβλήματα, που συναντώ όταν εργάζομαι ομαδικά :
Τείνω να αντιδρώ υπερβολικά όταν κάποιοι καθυστερούν την πρόοδο του έργου.
Η επιθυμία μου να ελέγχω την ακρίβεια σημαντικών λεπτομερειών δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτη.
Τείνω να βαριέμαι γρήγορα, εκτόςκαι αν συνεργάζομαι με ενδιαφέροντα άτομα.
Μου είναι δύσκολο να ξεκινήσω αν δεν είναι σαφείς οι στόχοι.
Μερικές φορές δεν μπορώ να διατυπώσω καθαρά τα σύνθετα επιχειρήματα μου.
Διστάζω να εκφράσω τις απόψεις μου μπροστά σε δύσκολους ή ισχυρούς ανθρώπους.
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Παράρτημα 6 – Αυτοαξιολόγηση - πρόταση της Γερμανίας
Αυτοαξιολόγηση

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ______________________________________________________

Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη Βαυαρία
Ενότητα 0 : Εισαγωγή
Μπορώ να :
Κατονομάζω τις διαφορετικές περιοχές της Βαυαρίας
Βρίσκω στο χάρτη τις σηματικότερες πόλεις της Βαυαρίας
Αποδίδω πόλεις και γεωγραφικές θέσεις στις βαυαρικές περιοχές
Απαριθμώ τις τυπικές θέσεις της Βαυαρίας
Αναγνωρίζω τα σημαντικά βαυαρικά μνημεία
Αποδίδω μνημεία και παραδόσεις της Βαυαρίας στη σωστή ιστορική περίοδο
Καθορίζω τα τυπικά χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν τη Βαυαρία (χρώματα,
ζώα, ύμνος, άτομα)
Επιλέγω τους ειδικούς όρους της βαυαρικής γλώσσας που συνδέονται με τις
παραδόσεις ή τις ιδιομορφίες
Διακρίνω τον τρόπο ζωής στη Βαυαρία από αυτόν σε άλλες περιοχές της γερμανίας ή
της Ευρώπης
Αναγνωρίζω τις χαρακτηριστικές παραδόσεις της Βαυαρίας
Κατατάσσω τις βαυαρικές παραδόσεις ανάλογα με τον τομέα τους (διατροφή,
ρουχισμός, υλικά)
Εκτιμώ τη σημασία των βαυαρικών παραδόσεων στις αστικές και αγροτικές
περιοχές, και του τρόπου που συντηρούνται
Αναγνωρίζω τα γεύματα, τις τροφές, τα ποτά και τα παραδοσιακά βαυαρικά
συστατικά
Επιλέγω τις κλασικές βαυαρικές συνταγές
Ταξινομώ τα φαγητά και τα ποτά της Βαυαρίας σύμφωνα με την προετοιμασία και
την παρουσίαση τους στο πλαίσιο ενός «Εκπαιδευτικού Εργοταξίου – Formbridge :
ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη Βαυαρία»
Αναγνωρίζω τα παραδοσιακά βαυαρικά κοστούμια και εξαρτήματα
Επιλέγω ρουχισμό και χειροτεχνήματα που είναι τυπικά για τη Βαυαρία
Κατηγοριοποιώ βαυαρικά εξαρτήματα και στοιχεία διακόσμησης ανάλογα με την
παραγωγή και την χρήση τους στο πλαίσιο ενός «Εκπαιδευτικού Εργοταξίου –
Formbridge : ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη
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Βαυαρία»
Αναγνωρίζω τα παραδοσιακά υλικά για τις κατασκευές και τη χειροτεχνία
Επιλέγω τα τυπικά βαυαρικά υλικά που χρησιμοποιούνται στον τομέα της
γαστρονομίας και της εστίασης
Κατηγοριοποιώ βαυαρικά υλικά ανάλογα με την παραγωγή και την χρήση τους στο
πλαίσιο ενός «Εκπαιδευτικού Εργοταξίου – Formbridge : ενίσχυση των
περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη Βαυαρία»

Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη Βαυαρία
Ενότητα 0 : Εισαγωγή
Η άσκηση υποστηρίζει τον/την:
Την ικανότητα να σκέφτομαι
Την ανάπτυξη της δημιουργικότητας μου
Την δια βίου μάθηση
Την ικανότητα να δουλεύω σε ομάδα

Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη Βαυαρία
Ενότητα 1 : Μαγειρική και σερβίρισμα
Μπορώ να :
Απαριθμώ τα διαφορετικά προϊόντα καθαρισμού και την ενδεδειγμένη χρήση τους.
Επιλέγω τις ενδεδειγμένες προμήθειες για την καθαριότητα με αυτονομία και
επαγγελματισμό στο χώρο εργασίας στην κουζίνα.
Σέβομαι τις απαιτήσεις σε θέματα προσωπικής υγιεινής, ασφάλειας στην εργασία,
και τιςοδηγίες HACCP σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες ψύξης και σερβιρίσματος
,τους χρόνους θέρμανσης των τροφίμων, τη σωστή χρήση του ωμού κρέατος, των
ωμών προϊόντων αλιείας, του ωμού κρέατος πουλερικών και των ωμών αυγών.
Κατονομάζω τα διαφορεικά τρόφιμα και τη διατροφική τους αξία.
Διακρίνω τα παραδοσιακά βαυαρικά γεύματα ανάλογα με τη διατροφική τους αξία.
Ερευνώ τα διαφορετικά είδη διατροφής (χορτοφαγική, βίγκαν, χωρίς λακτόζη, χωρίς
γλουτένη, κ.α.) και προσαρμόζω ανάλογα τα παραδοσιακά βαυαρικά πιάτα.
Αναγνωρίζω διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές μαγειρέματος (βράσιμο,
τηγάνισμα, λυώσιμο,, κ.α.)
Αναγνωρίζω ποιες τεχνικές μαγειρέματος χρησιμοποιούνται στα τυπικά πιάτα της
Βαυαρίας.
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Ετοιμάζω ένα σχέδιο εφαρμογής των διαφορετικών τεχνικών μαγειρέματος που
μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της «Εκπαίδευσης στο Εργοτάξιο - Formbridge :
Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και υποδοχής στη Βαυαρία».
Αναγνωρίζω τους κατάλληλους τεχνικούς όρους για τα μηχανήματα και τα εργαλεία
εργασίας σε μια επαγγελματική κουζίνα.
Ξεχωρίζω τη χρήση του εξοπλισμού για ιδιαίτερες εργασίες (μαχαίρι κοπής, μαχαίρι
τυριού, κ.α.)
Ετοιμάζω ένα σχέδιο για τη χρήση διαφορετικών μηχανημάτων και εργαλείων που
μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της «Εκπαίδευσης στο Εργοτάξιο - Formbridge :
Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και υποδοχής στη Βαυαρία».
Παρουσιάζω τις τυπικές συνταγές και τα υλικά της περιοχής της Βαυαρίας.
Επιλέγω τις ποσότητες και τους τρόπους ετοιμασίας τους.
Αποφασίζω ποιά είναι τα τυπικά περιφερειακά γεύματα που μπορούν να προταθούν
στο πλαίσιο της «Εκπαίδευσης στο Εργοτάξιο - Formbridge : Ενίσχυση των
περιφερειακών παραδόσεων και υποδοχής στη Βαυαρία».
Αναγνωρίζω, με τους κατάλληλους όρους, τον εξοπλισμό και τα εργαλεία εργασίας
σε ένα πλαίσιο επαγγελματικού σερβορίσματος (στρώσιμο, κ.α.)
Ξεχωρίζω τη χρήση του εξοπλισμού εργασίας για συγκεκριμένες δουλειές
(σερβίτσια, ποτήρια για διαφορετικά ποτά, κ.α.)
Ετοιμάζω σχέδιο χρήσης διαφορετικού εξοπλισμού και εργαλείων που μπορεί να
εφαρμοστεί στο πλαίσιο της «Εκπαίδευσης στο Εργοτάξιο - Formbridge : Ενίσχυση
των περιφερειακών παραδόσεων και υποδοχής στη Βαυαρία».
Αναγνωρίζω τη σημασία των παραγγελιών και της σωστής τιμολόγησης.
Επιλέγω ρούχα εργασίας κατάλληλα για το σερβίρισμα.
Συλλαμβάνω μιαν ιδέα για μια βαυαρική γαστρονομική εκδήλωση και ένα ελκυστικό
μενού στο πλαίσιο της «Εκπαίδευσης στο Εργοτάξιο - Formbridge : Ενίσχυση των
περιφερειακών παραδόσεων και υποδοχής στη Βαυαρία».
Καταγράφω τους προμηθευτές υλικών που είναι τυπικά της βαυαρικής κουζίνας.
Συγκρίνω τις τιμές των υλικών και των προμηθευτών και ελέγχω την ποιότητα των
παραδοθέντων προϊόνταν.
Εφαρμόζω τη βιωσιμότητα επιλέγοντας εποχιακά και τοπικούς προμηθευτές.
Επιδεικνύω τις σωστές τεχνικές για το κόψιμο, το ξεφλούδισμα, τη μεριδοποίηση και
την τακτοποίηση τροφίμων και ποτών.
Προετοιμάζω κρύα ορεκτικά, σαλάτες, επιδόρπια και ροφήματα ακολουθώντας
απλές συνταγές.
Εφαρμόζω τις ποιότητες και τις θερμοκρασίες μαγειρέματος.
Αναγνωρίζω τα διαφορετικά δημιουργικά σχήματα για τις πετσέτες φαγητού και τα
προτερήματα και ελαττώματα τους σε θέματα υγιεινής.
Στρώνω τραπέζι για μενού πολλών πιάτων περιλαμβάνοντας διακοσμητικά στοιχεία,
όπως κεριά, πετσέττες, λουλούδια.
Στρώνω όμορφα σερβίτσια βαυαρικού στυλ για διαφορετικές περιστάσεις (γενέθλια,
επαγγελματικά γεύματα, κ.α.))
Αναγνωρίζω τις διαφορετικές τεχνικές σερβιρίσματος (σε μπουφέ, σε ατομικά πιάτα,
από πιατέλες, κ.α.).
Σερβίρω τα γεύματα και τα ποτά με επαγγελματικό τρόπο (π.χ. από τα δεξιά)
Φροντίζω τους πελάτες από τη στιγμή της άφιξης τους στο εστιατόριο μέχρι τη
στιγμή πληρωμής του λογαριασμόυ, με επαγγελματισμό και ευγένεια.
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Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη Βαυαρία
Ενότητα 1 : Μαγειρική και σερβίρισμα
Η δραστηριότητα υποστηρίζει τα:
Ικανότητα σκέψης
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας
Δια βίου μάθηση
Απασχολησιμότητα
Ευελιξία
Τεχνικές εργασίας
Τεχνικές παρουσίασης
Βιώσιμη δράση
Οικονομική εκτίμηση
Φυσική αντοχή
Εργασία με αυτονομία
Αναγνώριση των δυνατοτήτων, των αδυναμιών και των ταλέντων μου.
Ανεξάρτητη ανάπτυξη μιάς πιθανής λύσης
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
Αναγνώριση και εκτίμηση των άλλων ατόμων, ανεξάρτητα κοινωνικής ή εθνικής
προέλευσης, ηλικίας, φυσικών ή νοητικών ικανοτήτων ή οποιου άλλου
χαρακτηριστικού.
Ευγένεια
Συνέπεια
Δεξιότητες στην επικοινωνία με συναδέλφους και καλεσμένους.
Αναγνώριση της έννοιας του σερβιρίσματος στον τουριστικό κλάδο.
Ανάληψη της ευθύνης για μια δουλειά.
Σκέψη και δράση για διαδικασίες δικτύων
Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων
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Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη Βαυαρία
Ενότητα 2 : Ραπτική και διακόσμηση
Μπορώ να :
Παραθέτω τα τυπικά υφάσματα που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στη Βαυαρία.
Συνδέω διαφορετικά υφάσματα με τη χρήση τους στον βαυαρικό γαστρονομικό
τομέα.
Σχεδιάζω διακοσμητικά κατάλληλα για τις ανάγκες της γαστρονομίας βαυαρικού
τύπου.
Αναγνώριση με τους σωστούς τεχνικούς όρους των εξαρτημάτων και εργαλείων
στους τομείς της ραπτικής και της διακόσμησης (π.χ., οδηγίες πλυσίματος και
σιδερώματος).
Διαχωρίζω τη χρήση των διαφορετικών υλικών και εξαρτημάτων για συγκεκριμένες
εργασίες (π.χ. μια ραπτομηχανή).
Εκπονήσω ένα σχέδιο για τη χρήση διαφόρων διακοσμητικών εξαρτημάτων και
στοιχείων στο πλαίσιο της «Εκπαίδευσης στο Εργοτάξιο - Formbridge : Ενίσχυση των
περιφερειακών παραδόσεων και υποδοχής στη Βαυαρία».
Διακρίνω πολλές ετχνικές ραπτικής και πλεξίματος.
Ράβω πετσετάκια και βάσεις ποτηριών με το βαυαρικό στυλ.
Σκεφτώ μια στρατηγική που θα επιτρέπει τη χρήση μιάς σειράς στοιχείων βαυαρικού
τύπου στο πλαίσιο της «Εκπαίδευσης στο Εργοτάξιο - Formbridge : Ενίσχυση των
περιφερειακών παραδόσεων και υποδοχής στη Βαυαρία».
Αναγνωρίζω τους τομείς διακόσμησης που είναι σχετικοί με τη γαστρονομία σε ό,τι
αφορά ταις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.
Διασκοσμώ το χώρο εστίασηςμε παραδοσιακό βαυαρικό τρόπο.
Αναπτύξω ένα αποθετήριο πρακτικών ιδεών για τη διακόσμηση διαφορετικών
εκδηλώσεων με βαυαρικό τρόππο π.χ. ένας γάμος).
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Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη Βαυαρία
Ενότητα 2 : Ραπτική και διακόσμηση
Η δραστηριότητα υποστηρίζει τα:
Ικανότητα σκέψης
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας
Δια βίου μάθηση
Απασχολησιμότητα
Ευελιξία
Τεχνικές εργασίας
Τεχνικές παρουσίασης
Βιώσιμη δράση
Οικονομική εκτίμηση
Φυσική αντοχή
Εργασία με αυτονομία
Αναγνώριση των δυνατοτήτων, των αδυναμιών και των ταλέντων μου.
Ανεξάρτητη ανάπτυξη μιάς πιθανής λύσης
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
Συνέπεια
Δεξιότητες στην επικοινωνία με τους συναδέλφους.
Ανάληψη της ευθύνης για μια δουλειά.
Σκέψη και δράση για διαδικασίες δικτύων
Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων
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Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη Βαυαρία

Ενότητα 3 : το ξύλο
Μπορώ να :
Αναγνωρίζω τους πιθανούς κινδύνους της επεξεργασίας του ξύλου, για παράδειγμα,
τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με βαριά φορτία, μηχανήματα, τοξικές
βαφές ή φωτιά.
Αποφασίζω για τις υποχρεωτικές οδηγίες ασφαλείας για την πρόληψη κινδύνων
ατυχημάτων και υγείας – ατομικής και συλλογικής.
Εκτιμώ τα κατάλληλα στάδια εργασίας, σε σχέση με τους κανονισμούς υγείας και
ασφαλείας στο χώρο εργασίας.
Αναφέρω τις τεχνικές επεξεργασίας του ξύλου και τες αντίστοιχες μηχανές και
εργαλεία (π.χ.πριόνισμα, τρύπημα, πλάνισμα)
Επιλέγω τις τεχνικές και τα εργαλεία ξυλουργίας που αρμόζουν σε συγκεκριμένη
εργασία.
Εκπονήσω σχέδιο χρήσης διαφορετικών τεχνικών techniques και εργαλείων στο
πλαίσιο της «Εκπαίδευσης στο Εργοτάξιο - Formbridge : Ενίσχυση των
περιφερειακών παραδόσεων και υποδοχής στη Βαυαρία»
Απαριθμώ τα τυπικά είδη ξυλείας της περιοχής (π.χ. ερυθρελάτη, οξυά)
Ταξινομώ τα χαρακτηριστικά των τυπων ξυλείας της περιοχής
Σχεδιάσω ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία βαυαρικού τύπου σύμφωνα με την υφή και
τις δυνατότητας επεξεργασίας της ξυλείας τοπικής πορέλευσης.
Θυμάμαι τη σωστή σειρά των σταδίων εργασίας για την παραγωγή ξύλινων
διακοσμητικών , κατάλληλων για τον τομέα της γαστρονομίας.
Ορίζω τις διαστάσεις που απαιτούνται για κάθε προϊόν, υπολογίζω τις ποσότητες, τα
εργαλεία και τα μηχανήματα που απαιτούνται.
Παρέχω επαγγελματικές συμβουλές για τη σωστή χρήση και συντήρηση του ξύλου
και των επιλογών σχεδιασμού.

Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη Βαυαρία

Ενότητα 3 : το ξύλο
Η δραστηριότητα υποστηρίζει τα:
Ικανότητα σκέψης
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας
Δια βίου μάθηση
Απασχολησιμότητα
Ευελιξία
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Τεχνικές εργασίας
Τεχνικές παρουσίασης
Βιώσιμη δράση
Οικονομική εκτίμηση
Φυσική αντοχή
Εργασία με αυτονομία
Αναγνώριση των δυνατοτήτων, των αδυναμιών και των ταλέντων μου.
Ανεξάρτητη ανάπτυξη μιάς πιθανής λύσης
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
Συνέπεια
Δεξιότητες στην επικοινωνία με τους συναδέλφους.
Ανάληψη της ευθύνης για μια δουλειά.
Σκέψη και δράση για διαδικασίες δικτύων
Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων
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Παράρτημα 7 – Αξιολόγηση της ομάδας – πρόταση της Γερμανίας

Αξιολόγηση της ομάδας

Όνομα: ______________________________________________________

Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη
Βαυαρία
Ενότητα 0 : Εισαγωγή
Στην ομάδα βελτιώσαμε …
ΝΑΙ

ΤΙ

ΟΧΙ

Γνώση της γεωγραφίας της Βαυαρίας
Γνώση των τόπων και των μνημείων της Βαυαρίας
Γνώση των τυπικών χαρακτηριστικών της Βαυαρίας
Γνώση του πολιτισμού στη Γερμανία και τη Βαυαρία
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας
Δια βίου κατάρτιση
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη
Βαυαρία
Ενότητα 1: Μαγειρική και σερβίρισμα
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Στην ομάδα βελτιώσαμε …
ΝΑΙ

ΤΙ
Γνώση των παραδοσιακών γευμάτων
Ικανότητα παρασκευής πιάτων βαυαρικού τύπου
Δεξιότητες στην παρουσίαση τροφίμων με ελκυστικό τρόπο
Δεξιότητες στο σερβίρισμα τροφίμων με το σωστό τρόπο
Ανάπτηξη της δημιουργικότητας
Δια βίου κατάρτιση / εκπαίδευση
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
Βιώσιμη δράση
Οικονομική εκτίμηση
Φυσική αντοχή
Γνώση των δυνάμεων, αδυναμιών και ταλέντων του εαυτού
Ανάληψη ευθύνης για μια εργασία
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ΟΧΙ

Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη
Βαυαρία
Ενότητα 2 : Ραπτική και διακόσμηση
Στην ομάδα βελτιώσαμε …
ΝΑΙ

ΤΙ
Γνώση των τυπικών υφασμάτων που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά
στη Βαυαρία
Δεξιότητες στην επεξεργασσία υλικών υφαντικής
Δεξιότητες στην ελκυστική διακόσμηση
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας
Δια βίου κατάρτιση / εκπαίδευση
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
Βιώσιμη δράση
Οικονομική εκτίμηση
Φυσική αντοχή
Γνώση των δυνάμεων, αδυναμιών και ταλέντων του εαυτού
Ανάληψη ευθύνης για μια εργασία
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ΟΧΙ

Ενίσχυση των περιφερειακών παραδόσεων και της υποδοχής στη
Βαυαρία
Ενότητα 3 : Το ξύλο
Στην ομάδα βελτιώσαμε…
ΝΑΙ

ΤΙ
Γνώση των τοπικών τύπων ξυλείας στη Βαυαριά
Δεξιότητες στην ξυλοτεχνία
Δεξιότητες στη χρής του ξύλου ως διακοσμητικού στοιχείου
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας
Δια βίου κατάρτιση / εκπαίδευση
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
Βιώσιμη δράση
Οικονομική εκτίμηση
Φυσική αντοχή
Γνώση των δυνάμεων, αδυναμιών και ταλέντων του εαυτού
Ανάληψη ευθύνης για μια εργασία
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ΟΧΙ

Παράρτημα 8 – Ερωτηματολόγιο/Συζήτηση για τους καταρτιζόμενους – πρόταση της Ελλάδας Grèce
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛ.:

ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:
EMAIL:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (Μ/Μ/ΕΤΟΣ):
Αξιολογείστε
Εξαιρετικά
τον/την
καταρτιζόμενο/νη
με βάση τα εξής
σημεία;
Επαγγελματική
στάση
Αποτελεσματική
εκτέλεση των
καθηκόντων
Δεξιότητες στην
προφορική
επικοινωνία
Δεξιότητες στην
γραπτή
επικοινωνία
Ικανότητα
εργασίας σε
ομάδα
Ικανότητα
προσαρμογής σε
διαφορετικά
καθήκοντα
Λήψη αποφάσεων,
ορισμός
προτεραιοτήτων
Αξιοπιστία και
ανεξαρτησία
Προσοχή στην
σωστή υλοποίηση
και τις
λεπτομέρειες
Διάθεση
αναζήτησης
βοήθειας και
συμβουλών
Ποιότητα
εργασίας

Πολύ καλά

Ιακανοποιητικά Να
βελτιωθεί
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Μη
Δεν
ικανοποιητικά ξέρω/δεν
απαντώ

Επιδεικνύει
κριτικό πνεύμα
και δυνατότητα
επίλυσης
προβλημάτων
Φάνηκε
ικανοποιημένος/νη
νε την εμπειρία
Σε γενικές
γραμμές, πως
αξιολογείτε την
εμπειρία σας με
τον/την
μαθητευόμενο/νη;

Εξαιρετική Καλή
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Σωστή

Μη πλήρης

Παράρτημα 9 – Φύλλο αξιολόγησης του εκπαιδευτή – πρόταση της Ελλάδας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΣΗ:

ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ:

EMAIL:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (Μ/M/ΕΤΟΣ):

ΤΟΠΟΣ:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Αξιολογήστε τον καταρτιστή με βάση
τα ακόλουθα στοιχεία σημειώνοντας
στην ανάλογη στήλη

ΕΞΑΙΡΕΤΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙ
ΜΗ
ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΚΑ

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Διαχείριση διδακτικού υλικού
Γνώση και απόδοση
περιεχομένου
Σαφήνεια στόχων
Ήταν ικανοποιητική η διάρκεια της
μαθησιακής ενότητας;
Ήταν ο ρυθμός του μαθήματος
προσαρμοσμένος στο περιεχόμενο και
τους σπουδαστές;
Αλληλεπίδραση με τους σπουδαστές
Απαντήσεις στους σπουδαστές
Τεχνικές συζήτησης
Ποιότητα ερωτήσεων
Έλγεχος της κατανόησης και των
σχολίων
Προσφέρει ευκαιρία κατάρτισης για μια
ποικιλία τύπων κατάρτισης
Προφορική γλώσσα
Διατήρηση επαγγελματικών εργασιακών
σχέσεων με το προσωπικο και τον
επόπτη

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Η ενότητα κατάρτισης έγινε στο σύνολο της καλώς δεκτή
από τους μετέχοντες

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΠΛΗΡΩΣ
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ΣΥΜΦΩΝΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΠΛΗΡΩΣ

Annexe 10 – Journal de l’apprenant – proposé par la Grèce

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ
Αυτό το ημερολόγιο θα σας βοηθήσει να σημεώσετε τις κύριες δραστηριότητες και τα διαφορετικά
θέματα κατάρτισης ανά μέρα. Επίσης, θα σας βοηθήσει ναπαρακολουθήσετε την πρόοδο σας!

Ημερομηνία :
Τι έμαθα σήμερα;
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Τι νέο έμαθα σήμερα;
Πώς και γιατί έμαθα να τροποποιώ τις απόψεις μου;

Ποιά είναι τα αισθήματα μου;
(Επιλέξτε και περιγράψτε)
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Ποιες είναι οι ερωτήσεις που μου θέτω;
Τι δεν κατάλαβα;

Σχόλια από τους άλλους

Ποια είναι η σημασία όσων έμαθα;

Σε ποιόν τομέα χρειάζεται να εμβαθύνω και ποιες προσπάθειες πρέπει να καταβάλω
για να μάθω περισσότερα;
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Άλλες παρατηρήσεις
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Παράρτημα 11 – Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης για τους εκπαιδευόμενους (στις 30 και τις 60 ώρες) – Πρόταση της Γαλλίας
Αυτοαξιολόγηση 1– FR – Alpes de Lumière

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Αυτό το αρχείο παρουσιάζει τέσσερα εργαλεία αυτοαξιολόγησης των νέων εθελοντών που εμπλέκονται στο εργοτάξιο αποκατάστασης ενός
λιθόστρωτου στο Forcalquier, μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εταίρου FormBridge και υπό την ευθύνη της «Alpes de Lumière».
Αυτή η σειρά ερωτηματολογίων θα επιτρέψει τη βελτίωση των εργαλείων αξιολόγησης δεξιοτήτων που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της
«Εκπαίδευσης στο Εργοτάξιο» και θα εφοδιάσει τους νέους εθελοντές με μια πιστοποίηση δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψει να αναδείξουν
τις εμπειρίες τους σε επαγγεματικό επίπεδο.

1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι δηλώσεις που ακολουθούν αναφέρονται στην αντίληψη κάθε ατόμου για τις δεξιότητες επικοινωνίας.
Για κάθε δήλωση, παρακαλούμε να δηλώσετε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
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ΔΙΑΦΩΝΩ
ΠΛΗΡΩΣ

ΜΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΦΩΝΩ

1. Μου είναι δύσκολο να βρίσκω τις κατάλληλες
λέξεις για να εκφραστώ.
2. Εκπληρώνω τους στόχους επικοινωνίας μου.
3. Μπορώ να πείσω τους άλλους να υιοθετήσουν τις
απόψεις μου.
4. Εκφράζομαι καλά προφορικά.
5. Οι άλλοι θα με περιέγραφαν ως θερμό άτομο.
6. Αποκαλύπτω τα συναισθήματα μου στους άλλους.
7. Όταν αισθάνομαι κοντά στους άλλους, τους το
λέω.
8. Οι άλλοι πιστεύουν ότι τους καταλαβαίνω.
9. Όταν με αδικούν, αντιμετωπίζω το άτομο που με
αδίκησε.
10. Ελέγχω τις συζητήσεις στις οποίες συμμετέχω
διαπραγματευόμενος/η τα θέματα συζήτησης.
11. Δυσκολεύομαι να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.
12. Υποστηρίζω τα δικαιώματα μου.

13. Επιτρέπω στους άλλους να καταλάβουν ότι
κατανοώ όσα λένε.
14. Όταν συζητώ με φίλους αντιλαμβάνομαι όχι μόνον
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ΟΥΤΕ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΟΥΤΕ
ΔΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ

όσα λένε, αλλά και όσα δεν λένε.
15. Επιτρέπω στους φίλους να δουν ποιος είμαι στην
πραγματικότητα.
16. Οι φίλοι μου πιστεύουν αληθινά ότι νοιάζομαι γι΄
αυτούς.
17. Προσπαθώ να κοιτάζω τους άλλους στα μάτια
όταν τους μιλώ.

2.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακαλούμε, να κρίνετε κάθε μια από τις ακόλουθες δηλώσεις σαν να ίσχυε για σας αυτή τη στιγμή.
Για κάθε δήλωση, παρακαλούμε να βάλετε ένα «X» στο κενό που σας περιγράφει καλύτερα.

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΠΛΗΡΩΣ

ΜΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΦΩΝΩ

1. Στην εργασία μου επιδεικνύω πρωτοτυπία.
2. Είμαι δημιουργικός/ή όταν πρέπει να εργαστώ με
περιορισμένους πόρους.
3. Ανακαλύπτω τρόπους όπου οι πόροι μπορούν να
ανα-συνδυαστούν
για
την
παραγωγή
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ΟΥΤΕ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΟΥΤΕ
ΔΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ

4.
5.
6.
7.

3.

καινοτόμων προϊόντων.
Βρίσκω νέες χρήσεις για υφιστάμενες μεθόδους ή
εξοπλισμό.
Σκέφτομαι πρωτοποριακά / αντισυμβατικά.
Αναγνωρίζω ευκαιρίες για νέες
υπηρεσίες/προϊόντα.
Η ελευθερία στη δημιουργικότητα και την
πρωτοτυπία είναι πολύ σημαντικές για μένα.

ΕΠΙΜΟΝΗ

Οι ακόλουθες δηλώσεις σχετίζονται με διαφορετικές δεξιότητες, οι οποίες μπορεί να σας είναι οικείες ή και όχι.

ΠΟΤΕ

ΣΠΑΝΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ

1. Όταν ξεκινώ μιαν αποστολή, την
ολοκληρώνω, ακόμα και αν έχω κουραστεί.
2. Ακόμα και αν υπάρχουν περισπασμοί,
συνεχίζω να εργάζομαι συγκεντρωμένος/η.
3. Όταν εργάζομαι έχω υψηλές απαιτήσεις από
τον εαυτό μου.
4. Συνεχίζω την εργασία που μου έχει ανατεθεί,
ακόμα και μετά από αναποδιά ή αποτυχία.
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ΣΥΧΝΑ

ΤΙΣ
ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ
ΦΟΡΕΣ

ΠΑΝΤΑ

5. Εργάζομαι με σαφείς στόχους.
6. Μόνον σημαντικοί λόγοι μπορούν να με
κάνουν να αλλάξω τα σχέδια μου.
7. Ακόμα και αν η εργασία μου είναι δύσκολη,
αρχίζω να εργάζομαι αμέσως.

Μπορείτε να παραθέσετε μιαν εμπειρία που περιγράφει πώς χρησιμοποιήσατε / δεν χρησιμοποιήσατε αυτές τις δεξιότητες;
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4.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Παρακαλούμε, να κρίνετε κάθε μια από τις ακόλουθες δηλώσεις σαν να ίσχυε για σας αυτή τη στιγμή.
Για κάθε δήλωση, παρακαλούμε να βάλετε ένα «X» στο κενό που σας περιγράφει καλύτερα.

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΠΛΗΡΩΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΜΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΦΩΝΩ

Οι ικανότητες μου να αναγνωρίζω και να
εκτιμώ κινδύνους είναι ισχυρές.
Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για
τον κίνδυνο.
Στην πραγματικότητα οι κίνδυνοι δεν είναι
διαχειρίσιμοι.
Καταλαβαίνω αρκετά σχετικά με τη διαχείριση
κινδύνων.
Η αντιμετώπιση κινδύνων είναι επίκτητη
δεξιότητα.
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ΟΥΤΕ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΟΥΤΕ
ΔΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ

Αυτοαξιολόγηση 2 – FR – Alpes de Lumière
Επίθετο :
Όνομα :
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το ερωτηματολόγιο αυτό, που συμπληρώνεται στο τέλος του εργοταξίου ολοκληρώνει την αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες των
οριζόντιων δεξιοτήτων τους. Αφού αξιολογήθηκαν οι δεξιότητες στην Επικοινωνία, την Επίλυση Προβλημάτων, την Επιμονή και τη
Διαχείριση Κινδύνων, περνάμε στο τελευταίο είδος οριζόντιων δεξιοτήτων που συνδέεται με τη Νοοτροπία Ανάπτυξης. Στο τέλος,
εκτιμούμε τις τεχνικές δεξιότητες που είναι ειδκές για το εργοτάξιο αυτό και αποκτήθηκαν στη διάρκεια της κατάρτισης.
1. ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι δηλώσεις που ακολουθούν περιγράφουν αντιιθετικά τη γενική συμπεριφορά. Δεν υπάρχει καλή ή κακή συμπεριφορά. Η αριθμητική
κλίμακα αντιπροσωπεύει εσάς. Παρακαλούμε να σημειώσετε, για κάθε φράση, ποιο είναι το επίπεδο που αντανακλά καλύτερα αυτόπου
εσείς θεωρείτε αντιπροσωπευτικό της συμπεριφοράς σας, κυκλώνοντας το κατάλληλο ψηφίο.

Αποφεύγω τις καταστάσεις
πρόκλησης

…..1..…2…..3…..4.….5…..6…..7.….8…..9..…10..…

Αποδέχομαι τις
καταστάσεις πρόκλησης

Όταν αντιμετωπίζω εμπόδια
θέλω να τα παρατήσω

…..1..…2…..3…..4.….5…..6…..7.….8…..9..…10..…

Όταν αντιμετωπίζω
εμπόδια θέλω να επιμείνω

Θεωρώ την προσπάθεια

…..1..…2…..3…..4.….5…..6…..7.….8…..9..…10..…

Θεωρώ την προσπάθεια ως
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άσκοπη.

δρόμο προς την κυριαρχία

Αγνοώ τις αρνητικές
αντιπροτάσεις ή την κριτική,
έστω και αν είναι χρήσιμα

…..1..…2…..3…..4.….5…..6…..7.….8…..9..…10..…

Μπορώ να μάθω από τις
αρνητικές αντιπροτάσεις
και την κριτική

…..1..…2…..3…..4.….5…..6…..7.….8…..9..…10..…

Αντλώ μαθήματα και
έμπνευση από την επιτυχία
των άλλων

Αισθάνομαι ότι η επιτυχία των
άλλων απειλεί εμένα ή την
εικόνα μου.

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρακαλούμε να σημειώσετε το σωτό κουτί, ανάλογα με το αν πιστεύτε ότι έχετε αποκτήσει τη δεξιότητα. Η ίδια
ερώτηση θα τεθεί στον τεχνικό επιβλέποντα, ώστε να γίνει η σύγκριση. «Με Επίβλεψη» σημαίνει ότι ο επιβλέπων σας δίνει τις οδηγίες. «Σε
Αυτονομία» σημαίνει ότι εκτελείτε την εργασία μόνοι/νες σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τεχνικές δεξιότητες (τεχνογνωσία και θεωρητική γνώση) που δεν επιτεύχθηκαν στη διάρκεια του εργοταξίου, δεν πρέπει να
συμπληρωθούν, ακόμα και αν πιστεύετε ότι κατέχετε πολύ καλά τη συγκεκριμένη δεξιότητα λόγω προηγούμενης εμπειρίας.
ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΓΝΩΡΙΖΩ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΖΩ
Παρατήρηση / διάγνωση / πρόταση
Καθορισμός των προς αντικατάσταση λίθων

Υπολογισμός διαστάσεων και χάραξη
Εκτίμηση του όγκου και της φύσης των απαιτούμενων λίθων

Πελέκημα των λίθων
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Διαμόρφωση ενός λίθου με την αξίνα
Πελέκημα ενός λίθου







Γενικά
Διαλογή, διάταξη των λίθων ανάλογα με τον προορισμό τους
Πελέκημα / διαμόρφωση / τετραγωνισμός των λίθων
Χρήση των λίθων αποτελεσματικά
Σωστή χρήση των εργαλείων
Προσοχή στις λεπτομέρειες
Προσαρμογή στα δεδομένα
Τήρηση των κανόνων ασφαλείας

















ΓΝΩΣΕΙΣ
ΓΝΩΡΙΖΩ
Η ορολογία του λίθου και της διαχείρισης του

Η ορολογία των εργαλείων πελεκήματος και η λειτουργία τους

Ο λίθος που χρησιμοποιώ, τα χαρακτηριστικά, η προέλευση, η συμπεριφορά του 
Ο τουριστικός αντίκτυπος ενός εργοταξίου

Το όνομα του παρεκκλησιού στην κορυφή του λόφου

Το όνομα και η χρήση του κήπου που βρίσκεται απέναντι στο λιθόστρωτο
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