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Εισαγωγή 

Καλωσορίσατε στο εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού 

Ινστιτούτου με θέμα τη Διαμόρφωση Έργου για Εκπροσώπους των Συνδικάτων.  

Η εμπλοκή σε έργα, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει πολλά να προσφέρει 

στα συνδικάτα της Ευρώπης – όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, παρόλο που σε εποχές 

οικονομικής πειθαρχίας η χρηματοδότηση ενός έργου μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 

προσπάθεια των συνδικάτων να επιτύχουν σημαντικούς στρατηγικούς στόχους.  Η 

απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης έργου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πιο 

αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη του συνδικαλιστικού έργου γενικότερα – στον 

προγραμματισμό, την επικοινωνία, την ομαδική εργασία και την επίτευξη των στόχων.  

Μια νέα πρωτοβουλία για κατάρτιση στη διαμόρφωση και διαχείριση έργου  

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο (ETUI), μαζί με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών 

Συνδικάτων (ETUC) και μια βασική ομάδα μελών, εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων έχει 

εργαστεί για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε τρία επίπεδα ειδικά 

σχεδιασμένου για τις ανάγκες διαμόρφωσης συνδικαλιστικών έργων σε περιφερειακό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Οι εκπαιδευτικές ενότητες επί διαφόρων πτυχών της διαμόρφωσης και διαχείρισης έργου 

προσφέρονται τώρα σε Εισαγωγικό, Μεσαίο και Προχωρημένο επίπεδο, με προοδευτικές 

διόδους από το ένα επίπεδο στο άλλο.  Η επίσημη αναγνώριση και πιστοποίηση αυτής της 

κατάρτισης, η οποία χαρτογραφείται μέσα από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, έχει ήδη 

επιτευχθεί με τη στήριξη του Κογκρέσου Βρετανικών Συνδικάτων - TUC.  

Τρία επίπεδα κατάρτισης 

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων στη διαμόρφωση και διαχείριση έργου μπορεί 

να συμβάλει στην ανάπτυξη συνδικαλιστικών δεξιοτήτων σε διάφορα επίπεδα:  

• Το παρόν Εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Διαμόρφωση Έργου για 

Εκπροσώπους των Συνδικάτων, έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει τη βασική 

κατάρτιση για τη διαμόρφωση έργου.  Το εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

διδάσκεται από εθνικές ή κλαδικές οργανώσεις.  Έχει σχεδιαστεί για στελέχη των 

συνδικάτων τα οποία πιθανόν να ασχολούνται με τη διοργάνωση εκστρατειών ή 

εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων οργανωτικών εκστρατειών /στρατολόγησης μελών, 

δημοσιεύσεις κλπ.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι επίσης χρήσιμο για το 

γραφειακό και διοικητικό προσωπικό όπως επίσης και για όσους ασχολούνται με τα 

οικονομικά και τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την υποστήριξη συναδέλφων ή 

τη σύνταξη εκθέσεων επί των συνδικαλιστικών έργων. 

Εάν θεωρήσετε ότι το παρόν Εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βοηθητικό και 

επιθυμείτε να αναπτύξετε περεταίρω τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στον τομέα της 

διαμόρφωσης έργων υπάρχουν και άλλα Εκπαιδευτικά προγράμματα του ETUI που 

πιθανόν να σας ενδιαφέρουν: 
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• Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μεσαίου Επιπέδου με θέμα τη Διαχείριση Έργου για 

Εκπροσώπους των Συνδικάτων προσφέρει πιο ενδελεχή κατάρτιση σε όλες τις 

πτυχές της διαμόρφωσης έργου.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει πολύτιμη 

εμπειρία για ανθρώπους οι οποίοι είναι μέλη των ευρωπαϊκών ομάδων έργων 

καθώς επίσης και για όσους είναι υπεύθυνοι για συνδικαλιστικά έργα σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο.  Η επιτυχής ολοκλήρωση του Εισαγωγικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος αποτελεί συνήθως προϋπόθεση για εισδοχή σε αυτό το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεσαίου επιπέδου 

διδάσκεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Τμήμα Εκπαίδευσης του  ETUI με 

συμμετέχοντες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και συνδικάτα. 

• Πέραν από τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Εισαγωγικό και Μεσαίο επίπεδο, το 

Τμήμα Εκπαίδευσης του ETUI ετοιμάζει μια σειρά από Ενότητες Προχωρημένου 

Επιπέδου για αξιωματούχους των συνδικάτων οι οποίοι έχουν την ευθύνη του 

σχεδιασμού, καθοδήγησης και διαχείρισης έργων κλίμακας σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  Η πρώτη εξ’ αυτών βρίσκεται υπό εξέλιξη. Επιπρόσθετα, οι 

Ενότητες Προχωρημένου Επιπέδου θα φέρνουν σε επαφή συμμετέχοντες από 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.    

 

Η Μάθηση στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ETUI  

 

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του ETUI χρησιμοποιεί μια προσέγγιση προς τη μάθηση η οποία 

εμπλέκει ενεργά τα άτομα στην ομαδική εργασία.  Υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί λόγοι για 

την χρήση της προσέγγισης αυτής.   

 

Πολλοί συνδικαλιστές πιθανόν να μην έχουν συμμετάσχει σε κάποια τυπική εκπαιδευτική 

δραστηριότητα ή δραστηριότητα κατάρτισης για πολλά χρόνια.  Πιθανόν οι εμπειρίες τους 

να περιλαμβάνουν πρακτικές τύπου «διαλέξεων» και ως αποτέλεσμα να μην έχουν 

απολαύσει κάποια στοιχεία της προηγούμενης εκπαίδευσης ή κατάρτισής τους.  

 

Δεύτερο, η ανάπτυξη και χρήση δεξιοτήτων αποτελούν σημαντικό κομμάτι του Τμήματος 

Εκπαίδευσης του ETUI. Και αυτό γιατί οι συμμετέχοντες που έρχονται στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του ETUI πρέπει να μπορούν να κάνουν ορισμένα πράγματα καλά, και στο 

χώρο εργασίας τους και στο συνδικάτο.  Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους 

απόκτησης δεξιοτήτων είναι ο βιωματικός – «μαθαίνω κάνοντας».  Οι εκπαιδευτές 

δημιουργούν ευκαιρίες για τους μαθητευόμενους όπου μπορούν να εξασκήσουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται μέσα από δραστηριότητες στην τάξη.  

 

Τρίτο, η συνδικαλιστική μάθηση ή εκπαίδευση σημαίνει συνήθως συνεργασία με άλλους 

διότι η συλλογική δραστηριότητα αποτελεί ζωτικό κομμάτι της δουλειάς του συνδικαλιστή. 

Δουλεύοντας σε ζεύγη, ομάδες καθώς και στην ολομέλεια οι  συμμετέχοντες ασχολούνται 

με ζητήματα και προβλήματα και μαθαίνουν να ακούν, να συζητούν, να συνεργάζονται, να 

προγραμματίζουν και να οργανώνουν μαζί με τους συναδέλφους τους. 

 

Το σημαντικότερο είναι ότι οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ETUI 

αποτελούν τεράστια πηγή μάθησης οι ίδιοι αφού προέρχονται από διάφορους χώρους, και 

με διαφορετικές εμπειρίες και συχνά με ιδιαίτερα ανεπτυγμένες δεξιότητες.  Ενώ θα έχουν 
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πράγματα να μάθουν από κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες έχουν 

ταυτόχρονα και πολύτιμα πράγματα να προσφέρουν. 
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Δημιουργία χαρτοφυλακίου και πιστοποίηση  

 

Η πιστοποίηση – η απονομή μιας εκπαιδευτικής «πιστωτικής μονάδας» ή επαγγελματικού 

προσόντος είναι κάτι με το οποίο το ETUI πειραματίζεται ενεργά.  Αυτή τη στιγμή 

τυγχάνουν πιστοποίησης αριθμός πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη στήριξη 

της βρετανικής TUC.  Το ETUI αξιολογεί τις δοκιμές αυτές ώστε να ενημερώσει τη 

στρατηγική του και τη μελλοντική του δραστηριότητα γύρω από το θέμα της πιστοποίησης 

γενικότερα.  

 

Το κάθε ένα από τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα του ETUI βασίζεται σε 

συγκεκριμένα «μαθησιακά αποτελέσματα» - δηλώσεις οι οποίες καθιστούν ξεκάθαρα τι 

ικανότητες θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα - και 

«κριτήρια αξιολόγησης» τα οποία επεξηγούν τι πρέπει πρακτικά να κάνει ο 

εκπαιδευόμενος για να αποδείξει ότι έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα.  Τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και τα κριτήρια αξιολόγησης για το παρόν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα περιλαμβάνονται στο επόμενο σημείο αυτής της εισαγωγής.  Τα περισσότερα 

Φύλλα Ασκήσεων υποδεικνύουν επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα κριτήρια 

αξιολόγησης με τα οποία σχετίζεται η κάθε εργασία.   

 

Ίσως αυτό να ακούγεται αρκετά επίσημο και λίγο τρομακτικό αλλά για την ακρίβεια η 

διαδικασία είναι αρκετά απλή.  Δεν υπάρχουν επίσημες εξετάσεις για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα.  Οι συμμετέχοντες παράγουν όλα τα στοιχεία απόδειξης της επίτευξης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων ως μέρος του ίδιου του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 

Ένα κρίσιμης σημασίας στοιχείο για την πιστοποίηση είναι η δημιουργία χαρτοφυλακίου.    

Με τον όρο χαρτοφυλάκιο εννοούμε απλώς ένα φάκελο ο οποίος περιέχει την εργασία του 

κάθε συμμετέχοντα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  Αυτό παρέχει ένα αρχείο των 

απαντήσεων του κάθε συμμετέχοντα για μια δραστηριότητα ή άσκηση.  Τα αρχεία αυτά 

μπορούν στη συνέχεια να αξιολογηθούν σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και αν αυτά έχουν επιτευχθεί τότε μπορεί να δοθεί 

εκπαιδευτική αναγνώριση (ορισμένες φορές και επαγγελματικό προσόν). 

 

Επί του παρόντος δεν είναι εφικτό για όλους τους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα Επιπέδου 1 με θέμα τη Διαμόρφωση Έργου για Εκπροσώπους των Συνδικάτων 

να λάβουν επίσημη πιστοποίηση κατά αυτόν τον τρόπο και αυτό γιατί δεν έχουν 

εφαρμοστεί ακόμα σε κάθε χώρα οι εθνικές διευθετήσεις (παρόμοιες με αυτές της TUC). 

Όμως το ETUI επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες που 

παρακολουθούν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επιπέδου 1 να καταγραφεί  και 

αξιολογηθεί η μάθησή τους με ένα παρόμοιο τρόπο (από τον εκπαιδευτή του 

προγράμματος αν όχι από ένα επίσημο σώμα).  Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε όλους τους 

συμμετέχοντες να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκιο με τη δουλειά που θα κάνουν κατά τη 

διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα μπορεί να παρουσιαστεί ως αρχείο 

των επιτευγμάτων τους.  Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο ETUI να πάρει πολύτιμες 

πρακτικές πληροφορίες από τους εκπαιδευτές που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για 

την ενημέρωση της στρατηγικής πιστοποίησης.   
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Εισαγωγικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα τη Διαμόρφωση Έργου για Εκπροσώπους 

των Συνδικάτων  

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να κάνει μια εισαγωγή στη 

διαμόρφωση έργου για τους εκπροσώπους και αξιωματούχους των συνδικάτων.  Στοχεύει 

σε 4 μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το τέλος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος.   

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ο εκπαιδευόμενος: Ο εκπαιδευόμενος μπορεί: 

1.  Θα κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά της 

διαμόρφωσης έργου 

1.1. Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της διαμόρφωσης έργου.  

2.  Θα γνωρίζει πως η αποτελεσματική 

διαμόρφωση έργου μπορεί να βοηθήσει το 

έργο των συνδικάτων 

2.1. Να δίνει παραδείγματα για το πώς η 

αποτελεσματική διαμόρφωση έργου 

μπορεί να βοηθήσει τα συνδικάτα σε 

τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.  

2.2.  Να εντοπίζει πιθανά εμπόδια στην 

επιτυχή διαμόρφωση συνδικαλιστικού 

έργου      

3. Θα κατανοεί τα εργαλεία και τις τεχνικές για 

την αποτελεσματική διαμόρφωση έργου  

3.1. Να περιγράφει βασικά εργαλεία και 

τεχνικές για την αποτελεσματική 

διαμόρφωση έργου 

3.2. Να δίνει παραδείγματα βασικών 

στοιχείων για την επιτυχή διαμόρφωση 

συνδικαλιστικού έργου.  

4. Θα μπορεί να εντοπίσει πιθανές ευκαιρίες 

έργων για τα συνδικάτα  

4.1. Να περιγράφει παραδείγματα πιθανών 

ευκαιριών διαμόρφωσης έργου για τα 

συνδικάτα  

4.2. Να εντοπίζει συναφείς πηγές 

χρηματοδότησης για πιθανή 

διαμόρφωση έργου για τα συνδικάτα 

4.3. Να ετοιμάσει ένα σύντομο προσχέδιο 

για ένα πιθανό έργο το οποίο είναι 

συναφές με το εργασιακό ή το 

συνδικαλιστικό περιβάλλον 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες: 

• Το Μέρος 1, καλύπτει τις Ασκήσεις 1-4, και έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να 

κατανοήσετε λίγο περισσότερο τη φύση των έργων και της διαμόρφωσης έργου και 

τη σημασία και προοπτική τους μέσα στο συνδικαλιστικό περιβάλλον 

• Το Μέρος 2, περιλαμβάνει τις Ασκήσεις 5-13, και ασχολείται με την ανάπτυξη 

βασικών δεξιοτήτων σε τομείς-κλειδιά της διαμόρφωσης έργου – όπως ομαδική 

εργασία, προγραμματισμός, επικοινωνία και δημοσιοποίηση, προϋπολογισμός κλπ 

• Το Μέρος 3, Ασκήσεις 14-16, σας δίνει την ευκαιρία να εργαστείτε μαζί για να 

αναπτύξετε ένα σχέδιο για ένα δικό σας έργο και να σκεφτείτε πως μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε όσα μάθατε στο χώρο εργασίας ή το συνδικάτο σας.  

Ελπίζουμε ότι θα το βρείτε ενδιαφέρον, απολαυστικό και πάνω απ’ όλα χρήσιμο.
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Φύλλο Ασκήσεων 1 

Συνεντεύξεις μεταξύ συμμετεχόντων 

 

���� Στόχος 

• Να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους 

 

���� Εργασία 

Θα σας ζητηθεί, σε ζεύγη να πάρετε συνέντευξη από το σύντροφό σας.  Παρακαλώ 

ρωτήστε τις εξής ερωτήσεις: 

• Ονοματεπώνυμο 

• Οργάνωση και χώρα 

• Θέσης και ευθύνες 

• Τι προηγούμενη πείρα έχεις αναφορικά με τη διαμόρφωση έργου; 

• Τι ελπίζεις πως θα κερδίσεις από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 

Χρησιμοποιήστε το Φύλλο  Συνέντευξης  για να σημειώσετε τις απαντήσεις του 

συντρόφου σας.  

���� Χρόνος 

10 λεπτά ο καθένας 

 

���� Θα σας ζητηθεί στη συνέχεια να παρουσιάσετε το σύντροφό σας στην υπόλοιπη 

ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος. 
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Χρησιμοποιήστε αυτό το φύλλο  για να γράψετε τις απαντήσεις του συντρόφου σας 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Οργάνωση & χώρα: 

 

Θέση & ευθύνες: 

 

 

Προηγούμενη εμπειρία στη διαμόρφωση έργου: 

 

 

 

 

 

Προσδοκίες και επιδιώξεις από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:  

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
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Φύλλο Ασκήσεων 2 

Διάφορα Είδη Έργων 

 

���� Στόχος 

• Να αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε την γκάμα των διαφόρων τύπων και κλιμάκων 

δραστηριοτήτων οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν «έργα»  

• Να δώσετε ένα γενικό πλαίσιο για τις ασκήσεις και παρουσιάσεις που ακολουθούν.  

 

���� Εργασία 

Σε μικρές ομάδες, δώστε όσα παραδείγματα μπορείτε διαφόρων ειδών «έργων».  

Χρησιμοποιήστε το φύλλο  απαντήσεων για να ετοιμάσετε ένα κατάλογο τον οποίο θα 

παρουσιάσετε στην ολομέλεια.  

 

���� Μέσα 

• Φύλλο  Κατάλογος Έργων  

 

���� Χρόνος 

15 λεπτά 

 

���� Αναφορά 

Υποδείξτε έναν εισηγητή ο οποίος θα παρουσιάσει τον κατάλογό της μικρής σας ομάδας 

στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (χρησιμοποιώντας το 

χαρτί σας για να υποστηρίξετε την παρουσίασή σας).  Κατά την παρουσίασή σας 

παραλείψετε όσα παραδείγματα έχουν ήδη αναφερθεί από άλλους.   

 

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 1 Κριτήριο Αξιολόγησης: 1.1 
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Καταγράψετε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες μπορείτε να σκεφτείτε οι 

οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν «έργα»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος Έργων 
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Φύλλο Ασκήσεων 3 

Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα των Έργων  

 

���� Στόχος 

• Να γνωρίσετε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των έργων και της διαμόρφωσης 

έργου 

• Να συζητήσετε τη φύση της διαμόρφωσης έργου και να τονίσετε τα χαρακτηριστικά 

της γνωρίσματα.   

���� Εργασίες 

Σκεφτείτε τι κοινό έχουν όλα τα προαναφερθέντα παραδείγματα συζητώντας με την 

ομάδα σας το ερώτημα "Τι ακριβώς είναι ένα έργο;»  

Συμφωνείστε για το ποια θεωρείτε εσείς ως τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των 

έργων και της διαμόρφωσης έργου και γράψτε ένα μικρό κατάλογο με αυτά.  

Αντλείστε πληροφορίες από τον κατάλογο αυτό για να ετοιμάσετε ένα σύντομο ορισμό 

του έργου.  

���� Μέσα 

• Χαρτοπίνακας και στυλό ή  ηλεκτρονικός υπολογιστής 

• Φύλλο  Χαρακτηριστικά Έργων  

 

���� Χρόνος 

30 λεπτά 

���� Αναφορά 

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει τον ορισμό σας στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας είτε χαρτοπινακα ή ένα απλό κείμενο σε 

Word/PowerPoint για να παρουσιάσετε τα πορίσματα σας.   

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 1 Κριτήριο Αξιολόγησης: 1.1 
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Καταγράψτε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία θεωρείτε εσείς ότι χαρακτηρίζουν 

ένα έργο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράψτε ένα σύντομο ορισμό που περιγράφει συνοπτικά τι είναι ένα έργο. 

Ένα έργο είναι… 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Έργων 
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Καθώς θα κάνετε τις ασκήσεις αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι πιθανόν να 

συναντήσετε κάποιους άγνωστους τεχνικούς όρους ή φράσεις.  Στην περίπτωση αυτή 

ζητείστε από τον εκπαιδευτή να σας τους εξηγήσει.  

Το φύλλο  αυτό θα σας βοηθήσει να σημειώσετε τον κάθε όρο ή φράση και να γράψετε 

δίπλα την ορθή ερμηνεία.  

Όρος ή Φράση Τι σημαίνει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερμηνεία Ορολογίας 
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Όρος ή φράση  Τι σημαίνει 
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Φύλλο Ασκήσεων 4 

Η Δραστηριότητα Έργων στα Συνδικάτα 

���� Στόχος 

• Να εντοπίσετε κάποιες από τις πιθανότητες για διαμόρφωση έργου σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις  

• Να κατανοήσετε πως η αποτελεσματική διαμόρφωση έργου μπορεί να βοηθήσει τα 

συνδικάτα 

• Να εντοπίσετε ορισμένους βασικούς παράγοντες επιτυχίας της διαμόρφωσης έργου 

σε συνδικάτα  

���� Εργασίες 

Στην ομάδα σας συζητήστε τι είδους δραστηριότητες των συνδικάτων  μπορούν να 

θεωρηθούν ως έργα.  Σκεφτείτε τέτοιες δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Πόσο μπορεί η αποτελεσματική διαμόρφωση έργου να βοηθήσει τα συνδικάτα; 

Αντλώντας από τη δική σας εμπειρία και από παραδείγματα διαμόρφωσης έργου που 

έχετε συζητήσει, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι βασικοί παράγοντες για μια επιτυχημένη 

διαμόρφωση έργου σε συνδικάτα;  

���� Μέσα 

• Χαρτοπίνακας και στυλό ή  ηλεκτρονικός υπολογιστής 

• Φύλλο  Δραστηριότητες Έργου σε Συνδικάτα  

 

���� Χρόνος 

30 λεπτά 

���� Αναφορά 

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει συνοπτικά τη συζήτησή σας στους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας ένα πίνακα με αφαιρούμενες σελίδες 

χαρτιού ή  ένα έγγραφο σε Word / PowerPoint. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 1 & 2 Κριτήρια Αξιολόγησης:  1.1, 2.1 
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Καταγράψτε πέντε δραστηριότητες που αναλαμβάνουν τα συνδικάτα και οι οποίες θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν έργα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποια μπορούν να είναι τα οφέλη από την απόκτηση δεξιοτήτων περί έργων και για τη 

διαμόρφωση έργου για ένα συνδικάτο;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες Έργων σε Συνδικάτα  
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Καταγράψτε όσα στοιχεία θεωρείτε εσείς κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση μιας 

πετυχημένης διαμόρφωσης έργου σε ένα συνδικαλιστικό περιβάλλον  

 

Προσωπικά σημεία δράσης 

Μήπως οποιεσδήποτε από τις εργασίες σε αυτή την ενότητα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος σας οδήγησαν σε χρήσιμα πράγματα που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε 

στο δικό σας συνδικάτο ή χώρο εργασίας;  Εάν ναι, καταγράψτε τα εδώ.   
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Φύλλο Ασκήσεων 5 

Εργασίες Έργου 

���� Στόχος 

• Να κατανοήσετε τη σημασία του εντοπισμού διακριτών εργασιών στη διαμόρφωση 

έργου 

• Να εξασκήσετε δεξιότητες εντοπισμού των βασικών εργασιών που είναι αναγκαίες 

για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου 

���� Εργασίες 

Θα δοθεί στην ομάδα σας η συνοπτική περιγραφή μιας ιδέας για ένα έργο.  Διαβάστε 

προσεκτικά τη συνοπτική περιγραφή και συζητείστε τι χρειάζεται να γίνει για να 

ολοκληρωθεί το έργο επιτυχώς.  Μη σπαταλήσετε πολύ χρόνο συζητώντας λεπτομερώς 

την ουσία του έργου αλλά αντιθέτως επικεντρωθείτε στον καθορισμό της δουλειάς που 

πρέπει να γίνει.  

Εντοπίστε πρώτα τους βασικούς τομείς εργασίας.  Μην ανησυχείτε για τη σειρά ή τη 

διαδοχή σε αυτό το στάδιο.  Απλώς επικεντρωθείτε στον εντοπισμό των βασικών 

τομέων εργασίας.  Στη συνέχεια καταγράψτε τις βασικές εργασίες  που πρέπει να 

αναληφθούν στον κάθε τομέα.  

Κάντε ένα κατάλογο με τις κυριότερες εργασίες τον οποίο θα παρουσιάσετε στους 

άλλους συμμετέχοντες.  Ο κατάλογός σας θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ 15 και 20 

Εργασίες.   

���� Μέσα 

• Συνοπτική Περιγραφή Έργου 

• Φύλλο  Κατάλογος Εργασιών Έργου  

• Χαρτοπίνακας και στυλό / σημειώσεις τύπου Post-It  ή ηλεκτρονικός υπολογιστής  

 ���� Χρόνος 

45 λεπτά 

���� Αναφορά 

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει τον κατάλογο στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας ένα χαρτοπίνακα ή  σε μορφή κειμένου στον 

υπολογιστή σε Word / PowerPoint.  

Μαθησιακό αποτέλεσμα: 3 Κριτήριο Αξιολόγησης: 3.1 
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Χρησιμοποιείστε αυτό το φύλλο  για να καταγράψετε τις βασικές εργασίες που είναι 

αναγκαίες για την πραγματοποίηση του έργου σας.  

 

 

 

Κατάλογος Εργασιών Έργου 
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Φύλλο Ασκήσεων 6 

Καθορισμός Προτεραιοτήτων  

���� Στόχος 

• Να κατανοήσετε τη σημασία της ταξινόμησης και του προγραμματισμού των 

εργασιών στη διαμόρφωση ενός έργου 

• Να εξασκήσετε τις ικανότητες σας στη ταξινόμηση και προγραμματισμό των 

βασικών εργασιών που είναι αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου   

���� Εργασίες 

Κατόπιν της ανατροφοδότησης από τη συζήτηση στην ολομέλεια επανεξετάστε γρήγορα 

τον κατάλογο των βασικών εργασιών σας και κάντε οποιεσδήποτε αναγκαίες 

προσαρμογές. 

Στη συνέχεια σκεφτείτε πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε την κάθε 

εργασία. 

Έπειτα σκεφτείτε πως σχετίζονται μεταξύ τους μέσα στα πλαίσια του χρόνου.  Υπάρχουν 

κάποιες εργασίες που πρέπει να περιμένουν να ξεκινήσουν μέχρι να ολοκληρωθούν 

κάποιες άλλες; Υπάρχουν άλλες που μπορούν να γίνονται παράλληλα;    

Τέλος χαρτογραφήστε τον κατάλογο εργασιών σε ένα απλό πίνακα Gantt. Αυτό 

μπορείτε να το κάνετε είτε χρησιμοποιώντας έναν χαρτοπίνακα και στυλό / ή 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο ενός πίνακα Gantt που παρέχεται για χρήση σε 

υπολογιστή. 

 

���� Μέσα 

• Συνοπτική Περιγραφή Έργου 

• Κατάλογος Εργασιών Έργου 

• Χαρτοπίνακας, στυλό, χρωματιστά σημειώματα 

• Υπολογιστής με μοντέλο πίνακα Gantt (Excel) 

 

���� Χρόνος  

60 λεπτά 

���� Αναφορά  

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει τον κατάλογο στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τον χαρτοπίνακα  ή τον πίνακα Gantt στον 

υπολογιστή. 

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 3 Κριτήριο Αξιολόγησης: 3.1 
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Φύλλο Ασκήσεων 7 

Ενδυνάμωση Ομάδας 

 

���� Στόχος 

• Να κατανοήσετε τη σημασία της σωστής ομαδικής δουλειάς 

• Να βελτιώσετε τις δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας σε ομάδα  

• Να εκτιμήσετε ότι ο προγραμματισμός, η δέσμευση, η συνεργασία και η καλή 

επικοινωνία διασφαλίζουν καλά αποτελέσματα.  

���� Εργασίες 

      Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Η ομάδα σας έχει αναλάβει το έργο της μεταφοράς 13 βώλων από ένα σημείο σε άλλο 

σημείο κυλώντας τους μέσα σε σωλήνες.  (Η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθηθεί θα 

σας υποδειχθεί από τον εκπαιδευτή).  

Οι βώλοι σε αυτή την άσκηση αντιπροσωπεύουν εύθραυστα και ακριβά υλικά που 

πρέπει να μεταφερθούν από την αποθήκη στον τελικό τους προορισμός χωρίς να 

πάθουν ζημιά.   

       

       ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τίποτα άλλο έκτος από τους σωλήνες που σας 

έδωσαν για να μεταφέρετε τους βώλους.  

• Δεν μπορείτε να αγγίξετε τους βώλους με τα χέρια σας ενώ αυτοί κυλούν μέσα 

στους σωλήνες.  

• Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να στέκονται στην ίδια πλευρά των σωλήνων.  

• Όταν ένας βώλος πέσει έξω από ένα σωλήνα η ομάδα ξεκινά την άσκηση ξανά από 

την αρχή.   

• Οι βώλοι πρέπει πάντοτε να κυλούν προς τα μπρος μέσα στους σωλήνες προς την 

κατεύθυνση του τερματισμού (ποτέ προς τα πίσω).  

• Οι βώλοι πρέπει να ξεκινήσουν από την αφετηρία (καλάθι 1) και να φτάσουν στο 

τέρμα στο καλάθι 2.  

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς θα έχει ως αποτέλεσμα 

της επιβολή ποινής στην ομάδα σας από τον εκπαιδευτή.  
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���� Μέσα 

� Σωλήνες 

� Βώλοι 

� Ταινία ή κιμωλία (που να δείχνει την προκαθορισμένη διαδρομή ) 

� 2 καλάθια – 1 στην αφετηρία της διαδρομής με τους βώλους και 1 στο τέρμα όπου 

θα πρέπει να καταλήξουν οι βώλοι αφού έχουν κυλήσει μέσα από τους σωλήνες.  

 

���� Χρόνος:  

1. Έχετε 10 λεπτά να σχεδιάσετε πως θα εκτελέσετε την άσκηση και να 

εξοικειωθείτε με τα υλικά.  

2. Με τη λήξη των 10 λεπτών, θα πρέπει, ως ομάδα, να δηλώσετε στον εκπαιδευτή 

πόσο χρόνο χρειάζεστε για την εκτέλεση αυτής της πρόκλησης, της μεταφοράς 

των βώλων από το καλάθι 1 στο καλάθι 2 ακολουθώντας την καθορισμένη 

διαδρομή.  Μέγιστος επιτρεπτός χρόνος: 30 λεπτά.  

 

���� Αναφορά 

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να σκεφτεί τη δική του εμπειρία μέσα στα πλαίσια της 

ομαδικής άσκησης και να είναι έτοιμος να συμβάλει στη συζήτηση της ολομέλειας που 

θα ακολουθήσει με βάση το ερωτηματολόγιο στην επόμενη σελίδα.  

 

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 3 Κριτήριο Αξιολόγησης: 3.1 
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Σημεία Συζήτησης  Άσκησης 7 

Ενδυνάμωση Ομάδας 

 

Πόσο καλή ήταν η προετοιμασία του 

παιγνιδιού;  

Υπάρχουν κάποια σημεία που χρήζουν 

βελτίωσης;  

Πως θεωρείται ότι τα πήγε η ομάδας σας; 

 

 

Ενθαρρύνατε τη συμμετοχή όλων των μελών 

της ομάδας στο παιγνίδι;  

Ποίες ήταν οι πιο σημαντικές προκλήσεις 

για εσάς; 

 

 

Πως ανταποκριθήκατε στις προκλήσεις 

σχετικά με: 

1. Οργάνωση του χρόνου; Ήσασταν 

υπεραισιόδοξοι όταν θέτατε το 

χρόνο ολοκλήρωσης του παιγνιδιού 

ή υπήρξε υποτίμηση της πρόκλησης; 

2. Διαφορετικά είδη συνεισφοράς και 

διαφορετικοί χαρακτήρες και τρόποι 

συνεργασίας από το κάθε μέλος; 

3. Διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης και 

συμμετοχής; 

4. Επίλυση προβλημάτων, λήψη 

αποφάσεων και θέματα ηγεσίας; 

5. Εάν ξανακάνατε το παιγνίδι τι θα 

κάνατε διαφορετικά; 

6. Ο χρόνος προετοιμασίας ήταν 

ικανοποιητικός; (προσπαθήσατε να 

εξασκηθείτε κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας;) 

 

 

Τι δεξιότητες και ικανότητες χρειαστήκατε 

να χρησιμοποιήσετε ώστε να είστε 

πετυχημένοι; 

 

 

Τι είναι το πιο σημαντικό ώστε η ομαδική 

εργασία να είναι αποτελεσματική; 

 

 

Ποια ήταν για σας τα ποιο σημαντικά 

σημεία που διδαχτήκατε από το παιγνίδι;  

 

 

 

Κάποιο άλλο σχετικό σχόλιο; 
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Φύλλο Ασκήσεων 8 

Δημιουργία Ομάδας 

���� Στόχος 

• Να κατανοήσετε και να εξασκήσετε δεξιότητες εντοπισμού και οργάνωσης ρόλων 

και ευθυνών σε μια ομάδα έργου  

���� Εργασίες 

Ξαναδείτε τον κατάλογο των βασικών εργασιών που έχετε καθορίσει.  Στην ομάδα σας 

συζητήστε και εντοπίστε τους διάφορους ρόλους άλλων ανθρώπων που θα χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε τις εργασίες αυτές.  Σκεφτείτε με βάση του τι έχετε 

μάθει σχετικά με την ομαδική εργασία και τη δημιουργία ομάδας στην προηγούμενη 

δραστηριότητα.  

Ετοιμάστε ένα απλό πλάνο για το ποιος ασχολείται με ποια εργασία και τονίστε ποιος 

είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της κάθε εργασίας χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 

Ανάθεσης Ευθυνών (Responsibility Assignment Matrix (RAM)).  

����Μέσα 

• Συνοπτική Περιγραφή Έργου 

• Κατάλογος Εργασιών Έργου 

• Πίνακας Ανάθεσης Ευθυνών  

• Φύλλο Προβληματισμού  για την Ομαδική Εργασία 

• Χαρτοπίνακας ή ηλεκτρονικός υπολογιστής 

 

���� Χρόνος 

45 λεπτά 

���� Αναφορά 

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει τον κατάλογο στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τον χαρτοπίνακα ή το μοντέλο του Πίνακα Ανάθεσης 

Ευθυνών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Μετά από τη συζήτηση στην ολομέλεια θα σας δοθεί η ευκαιρία να συμπληρώστε το 

Φύλλο Προβληματισμού  για την Ομαδική Εργασία.  

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 3 Κριτήριο Αξιολόγησης: 3.1 
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Μέλος της Ομάδας  → 

Ονομασία Εργασίας   ↓ 

 

 

 

 

 

 

             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 
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Γράψτε εδώ τα βασικά σημεία που έχετε μάθει εσείς προσωπικά από αυτή και από την 

προηγούμενη δραστηριότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσωπικά σημεία δράσης 

Μήπως αυτή η εργασία ή η προηγούμενη σας έδωσαν κάποιες ιδέες για οποιαδήποτε 

μέτρα που θα μπορούσατε να πάρετε για να βελτιώσετε την ομαδική εργασία στο 

συνδικάτο ή το χώρο εργασίας σας;  Αν ναι, καταγράψτε τις εδώ.  

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλο Προβληματισμού για την Ομαδική Εργασία 
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Φύλλο Ασκήσεων 9 

Επικοινωνία και δημοσιοποίηση 

 

���� Στόχος 

• Να κατανοήσετε και να εντοπίσετε κατάλληλες μορφές εσωτερικής και εξωτερικής 

επικοινωνίας στη διαμόρφωση έργου. 

• Να ετοιμάσετε ένα απλό πρόγραμμα επικοινωνίας. 

���� Εργασίες 

Στην ομάδα σας σκεφτείτε πως θα είστε σε επαφή και πως θα επικοινωνείτε με τα μέλη 

της ομάδας του έργου.  

Στη συνέχεια συζητείστε ποιος άλλος θα ήταν σημαντικό να ενημερώνεται για την 

πρόοδο και το αποτέλεσμα του έργου.  Ετοιμάστε ένα μικρό κατάλογο με βασικές 

ομάδες στόχους και τις καταλληλότερες μορφές δημοσιοποίησης που θα 

χρησιμοποιήσετε.  

���� Μέσα 

• Συνοπτική Περιγραφή Έργου 

• Κατάλογος Εργασιών, Πίνακας Gantt και Πίνακας Ανάθεσης Ευθυνών 

• Φύλλο  Επικοινωνίας και Δημοσιοποίησης 

• Φύλλο  Προβληματισμού για την Επικοινωνία και Δημοσιοποίηση  

• Χαρτοπίνακας και στυλό ή υπολογιστής 

 

���� Χρόνος 

45 λεπτά 

���� Αναφορά 

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει τον κατάλογο στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας είτε έναν χαρτοπίνακα πίνακα ή ένα ηλεκτρονικό 

υπολογιστή.  

 

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 3 Κριτήριο Αξιολόγησης: 3.1 
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Ακροατήριο Επικοινωνιακά Εργαλεία  Πότε 

Ομάδα Έργου 

 

 

 

  

Άλλες ομάδες-στόχοι (παρακαλώ καταγράψτε 

έναν κατάλογο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Επικοινωνία και Δημοσιοποίηση 
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Γράψτε εδώ τα κυριότερα σημεία που έχετε μάθει από αυτή την άσκηση:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσωπικά σημεία δράσης 

Γράψτε εδώ οποιεσδήποτε ιδέες για τα πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε για να 

βελτιώσετε την εσωτερική επικοινωνία στο συνδικάτο ή το χώρο εργασίας σας και/ή για 

να προωθήσετε και δημοσιοποιήσετε τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες.  

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία και Δημοσιοποίηση 

Φύλλο Προβληματισμού 
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Φύλλο Ασκήσεων 10 

Αξιολόγηση της επιτυχίας 

 

���� Στόχος 

• Να κατανοήσετε τη σημασία ξεκάθαρα καθορισμένων στόχων και κριτηρίων 

επίδοσης στην αξιολόγηση της επιτυχίας ενός έργου.  

• Να κατανοήσετε τη σημασία του προγραμματισμού δραστηριοτήτων αξιολόγησης.  

• Να κάνετε εξάσκηση στον καθορισμό στόχων και κριτηρίων επίδοσης.  

 

���� Εργασίες 

Στην ομάδα σας συζητείστε πως θα ξέρετε κατά πόσον το έργο σας ήταν επιτυχημένο ή 

όχι.  Γράψτε ένα κατάλογο με στόχους-κλειδιά και κριτήρια επίδοσης βάσει των οποίων 

θα μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία του έργου και εισηγηθείτε ποια στοιχεία δυνατόν 

να χρειαστεί να συλλέξετε για να αποδείξετε την επίτευξή τους.   

 

���� Μέσα 

• Φύλλο  Αξιολόγηση της Επιτυχίας 

• Χαρτοπίνακας και στυλό ή ηλεκτρονικός υπολογιστής.  

 

���� Χρόνος 

40 λεπτά 

 

���� Αναφορά 

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει τον κατάλογο στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας είτε έναν χαρτοπίνακα ή έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή.  

 

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 3 Κριτήριο Αξιολόγησης: 3.1 
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Καταγράψτε όχι περισσότερα από πέντε βασικά πράγματα που θέλετε να πετύχει το έργο σας και για την κάθε περίπτωση το πώς θα κρίνετε 

κατά πόσον το έργο ήταν επιτυχημένο  

Στόχος-κλειδί Κριτήρια Επίδοσης Αποδεικτικά Στοιχεία  

   

   

   

   

   

 

Αξιολόγηση της Επιτυχίας  
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Φύλλο Ασκήσεων 11 

Κόστος Έργου / Προϋπολογισμός 

 

���� Στόχος 

• Να εντοπίσετε εκείνους τους τομείς εργασίας σε ένα έργο οι οποίοι θα έχουν 

κόστος. 

• Να εντοπίσετε το κόστος αυτό και να το κατατάξετε σε κατηγορίες.  

 

���� Εργασίες 

Ξανακοιτάξτε τον κατάλογο εργασιών του έργου σας, συζητήστε και εντοπίστε τις 

βασικές δαπάνες που πιθανόν να χρειαστεί να γίνουν για το έργο σας (Προσοχή: Είδη ή 

τύποι  δαπανών, όχι ποσά). Κάντε αυτή τη διαδικασία για κάθε εργασία με τη σειρά.   

Γράψτε ένα κατάλογο με τις διάφορες δαπάνες και μετά συγκεντρώστε τις σε διάφορες 

βασικές κατηγορίες κόστους.  

 

���� Μέσα 

• Συνοπτική Περιγραφή Έργου 

• Κατάλογος Εργασιών, Πίνακας Gantt και Πίνακας Ανάθεσης Ευθυνών 

• Φύλλο  Κόστος Έργου  

• Χαρτοπίνακας, στυλό και σημειώματα τύπου Post-It ή υπολογιστής με μοντέλο 

πίνακα Κατηγορίες Κόστους  

 

���� Χρόνος 

45 λεπτά 

���� Αναφορά 

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει τον κατάλογο στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας είτε  ένα χαρτοπίνακα ή  έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή με πίνακα Κατηγορίες Κόστους.  

 

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 3 Κριτήριο Αξιολόγησης: 3.1 
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Χρησιμοποιώντας τον Κατάλογο Εργασιών Έργου και τον Πίνακα Ανάθεσης Ευθυνών 

καταγράψτε τις βασικές δαπάνες που πιθανόν να προκύψουν για το έργο σας: 

 

Προσπαθήστε να τις κατηγοριοποιήσετε σε διάφορες κατηγορίες κόστους. 

Κόστος Έργου 
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Φύλλο Ασκήσεων 12 

Πηγές Χρηματοδότησης 

 

���� Στόχος  

• Να σκεφτείτε και να εντοπίσετε πιθανές πηγές χρηματοδότησης για διαμόρφωση 

έργου σε συνδικάτα  

 

���� Εργασίες 

Αντλώντας από τις πληροφορίες που δόθηκαν στη συζήτηση της ολομέλειας που 

προηγήθηκε της παρούσας άσκησης, σκεφτείτε ποιες από τις διάφορες πηγές 

χρηματοδότησης θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να καλύψετε το κόστος του 

έργου σας.  Αν σκεφτείτε και άλλες πιθανές πηγές κατά τη διάρκεια της άσκησης 

σημειώστε τις και αυτές. 

���� Μέσα 

• Συνοπτική Περιγραφή Έργου 

• Φύλλο   Κόστος Έργου 

• Φύλλο   Πηγές Χρηματοδότησης  

• Χαρτοπίνακα, στυλό ή  ηλεκτρονικός υπολογιστής  

 

���� Χρόνος 

15 λεπτά 

���� Αναφορά 

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει τον κατάλογο στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας είτε  χαρτοπίνακα ή  έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή  

 

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 4 Κριτήριο Αξιολόγησης: 4.2 

 



34 

 

 

 

Καταγράψτε εδώ οποιεσδήποτε πηγές χρηματοδότησης από τις οποίες πιθανόν να 

μπορέσετε να αντλήσετε χρήματα για να καλύψετε τις δαπάνες που εντοπίσατε κατά την 

προηγούμενη άσκηση:  

Πηγές Χρηματοδότησης 
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Φύλλο Ασκήσεων 13 

Πρόβλεψη και Πρόληψη Προβλημάτων 

���� Στόχος 

• Να αντιληφθείτε τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν τη 

διαμόρφωση του έργου 

• Να αναπτύξετε δεξιότητες κατάταξης των παραγόντων κινδύνου 

• Να εντοπίσετε τρόπους ελαχιστοποίησης ή αποφυγής των κινδύνων κατά τη 

διαμόρφωση του έργου 

���� Εργασίες 

Στην ομάδα σας σκεφτείτε τι προβλήματα πιθανόν να συναντήσει το έργο σας.  

Χρησιμοποιείστε την πρώτη σελίδα του Πίνακα Κινδύνων για να τα βάλετε σε σειρά 

σύμφωνα με τον αντίκτυπο που θα έχουν και την πιθανότητα να προκύψουν.   

Συζητήστε τι μέτρα θα μπορούσατε να λάβετε ώστε να προσπαθήσετε να 

ελαχιστοποιήσετε ή να αποφύγετε οποιαδήποτε προβλήματα που εμφανίζονται στις 

κατηγορίες Υψηλού Αντίκτυπου και Υψηλής Πιθανότητας, Υψηλής Πιθανότητας και 

Μέσου Αντίκτυπου και  Υψηλού Αντίκτυπου και Μέσης Πιθανότητας.  Χρησιμοποιείστε 

τη δεύτερη σελίδα στον Πίνακα Κινδύνων για να σημειώσετε τις απαντήσεις σας.  

���� Μέσα 

• Συνοπτική Περιγραφή Έργου 

• Κατάλογος Εργασιών, Πίνακας Gantt και Πίνακας Ανάθεσης Ευθυνών 

• Πίνακας Κινδύνων 

• Χαρτοπίνακας ή  ηλεκτρονικός υπολογιστής 

���� Χρόνος 

30 λεπτά 

���� Αναφορά 

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει τον Πίνακα Κινδύνων στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες και να περιγράψει τα μέτρα που θα παίρνατε για να ελαχιστοποιήσετε ή 

να αποφύγετε τους πιο σημαντικούς από αυτούς χρησιμοποιώντας είτε  χαρτοπίνακα ή 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τον Πίνακα Κινδύνων σε ηλεκτρονική μορφή.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 2 & 3 Κριτήρια Αξιολόγησης: 2.2, 3.1, 3.2 
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 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
 Μικρή  Μέση Υψηλή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Α 
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Κατηγορία Κίνδυνος Μέτρα που θα ληφθούν 

Υψηλός Αντίκτυπος / Υψηλή 

Πιθανότητα 

 

 

 

  

Υψηλός Αντίκτυπος / Μέση 

Πιθανότητα 

 

 

 

  

Υψηλή Πιθανότητα / Μέσος 

Αντίκτυπος  

 

 

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Β 
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Φύλλο Ασκήσεων 14 

Ομαδικό Έργο  

 

���� Στόχος 

• Να εξασκηθείτε στην ανάπτυξη ενός σχεδίου-πλαίσιο για ένα έργο που θα λάβει 

χώρα σε ένα συνδικάτο ή κάποιο χώρο εργασίας.  

���� Εργασίες 

Θα ζητηθεί από την ομάδα σας να εισηγηθεί μια δραστηριότητα που το συνδικάτο ή ο 

χώρος εργασίας σας θα μπορούσε να αναλάβει χρησιμοποιώντας την προσέγγιση 

διαμόρφωσης έργου και να ετοιμάσει ένα σχέδιο-πλαίσιο.  

Στην ομάδα σας, πρώτα σκεφτείτε ιδέες για πιθανά έργα και επιλέξτε ένα.  

Χρησιμοποιείστε τον Πίνακα Ομαδικό Έργο  για να γράψετε μια σύντομη περιγραφή της 

κατάστασης με την οποία το έργο θα ασχοληθεί και περιγράψτε τι θα επιχειρήσει να 

πετύχει.  Καταγράψτε τις βασικές εργασίες που θα πρέπει να αναληφθούν καθώς 

επίσης και οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν.  Λάβετε υπόψη 

τους άλλους τομείς διαμόρφωσης έργου στους οποίους αναφερθήκαμε κατά τη 

διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος και πως αυτοί σχετίζονται με το δικό σας 

έργο.  

Υποδείξτε πόσο χρόνο αναμένετε να χρειαστεί το έργο και πως μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί.  

Βεβαιωθείτε ότι θα συμπληρώσετε όλα τα κουτάκια στον πίνακα.  

���� Μέσα 

• Πίνακας Ομαδικού Έργου 

• Χαρτοπίνακας ή  υπολογιστής  

���� Χρόνος 

2 ώρες 

���� Αναφορά 

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει το Ομαδικό σας Έργο στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας είτε  τον χαρτοπίνακα ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 2, 3 & 4 Κριτήρια Αξιολόγησης: 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 
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Τίτλος Έργου: 

 

 

Περιγράψτε την κατάσταση με την οποία θα ασχοληθεί το έργο σας:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι θα στοχεύσει να πετύχει το έργο σας; 

 

 

 

 

 

 

Επεξηγήστε εν συντομία πως θα επιχειρήσει να το πετύχει αυτό:  

 

 

 

 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή Έργου 
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Καταγράψτε τους πέντε στόχους κλειδιά του έργου σας (να θυμάστε SMART): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε το έργο σας;  

 

 

 

Καταγράψτε τις βασικές εργασίες που θα αποτελούν το έργο σας:  
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Καταγράψτε οποιαδήποτε απτά προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. δραστηριότητες, έντυπα, 

αναφορές/εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια) τα 

οποία θα προκύψουν από το έργο σας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιους ανθρώπους θα χρειαστείτε για να διαμορφώσετε την ομάδα του έργου;  

 

 

 

 

 

 

 

Πως θα διαδώσετε τις πληροφορίες για το έργο σας;  
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Πως θα ξέρετε κατά πόσον το έργο σας ήταν επιτυχές;  

 

 

 

 

 

 

 

Καταγράψετε τις βασικές δαπάνες του έργου σας:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Που θα αναζητήσετε οικονομική στήριξη του έργου σας;  
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Καταγράψτε τους βασικούς κινδύνους που πιθανόν να συναντήσει το έργο σας και 

ποια μέτρα θα λάβετε για να τους αποφύγετε ή να τους ελαχιστοποιήσετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες ή σχόλια  
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Φύλλο Ασκήσεων 15  

Απολογισμός και συνέχεια 

 

���� Στόχος 

• Να επανεξετάσετε οποιεσδήποτε πτυχές του εκπαιδευτικού προγράμματος οι οποίες 

χρήζουν περεταίρω διευκρίνησης.   

• Να σκεφτείτε πως μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτά που μάθατε και 

πως μπορείτε να αναπτύξετε περεταίρω τις δεξιότητες διαμόρφωσης έργου.  

 

���� Εργασίες 

Χρησιμοποιήστε το φύλλο ασκήσεων για να σημειώσετε: 

• Οτιδήποτε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το οποίο θα σας ήταν χρήσιμη 

περαιτέρω διασαφήνιση.  

• Οποιεσδήποτε σκέψεις για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα μάθατε στο 

συνδικαλιστικό σας έργο. 

• Οποιαδήποτε βήματα μπορείτε να κάνετε για να αναπτύξετε ακόμα περισσότερο τις 

δεξιότητες και την εμπειρία σας στη διαμόρφωση έργου.  

����Μέσα 

• Φύλλο Απολογισμός και Συνέχεια 

 

���� Χρόνος 

15 λεπτά 

���� Αναφορά 

Να είστε έτοιμοι να συμβάλετε με τις απόψεις σας στη συζήτηση της ολομέλειας.  

 

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: 2 Κριτήριο Αξιολόγησης: 2.1 



45 

 

Απολογισμός και Συνέχεια 

 

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουτί για να σημειώσετε οποιαδήποτε πτυχή του 

προγράμματος για την οποία θα επιθυμούσατε περισσότερες διευκρινήσεις.  

Διατυπώστε τις ερωτήσεις σας με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια:  

 

 

 

 

 

 

Προσωπικά Σημεία Δράσης 

Πως μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε όσα μάθατε;  

 

 

 

 

 

 

Προσωπικά Σημεία Δράσης 

Ποια πράγματα μπορείτε να κάνετε για να αποκτήσετε μεγαλύτερη εμπειρία ή 

περισσότερες δεξιότητες στη διαμόρφωση έργου;  

 

 

 

 

 

 



46 

 

Φύλλο Ασκήσεων 16 

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

���� Στόχος 

• Να αξιολογήσετε βασικές πτυχές του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος βάσει 

της δικής σας προσωπικής εμπειρίας . 

• Να συζητήσετε με άλλους συμμετέχοντες βασικές πτυχές του προγράμματος τις 

οποίες βρήκατε ιδιαιτέρα χρήσιμες ή τις οποίες απολαύσατε ιδιαιτέρως.  

• Να συζητήσετε με άλλους συμμετέχοντες πτυχές του προγράμματος που θα μπορούσαν 

να ενισχυθούν ή να βελτιωθούν περαιτέρω.  

 

���� Εργασία 1 – Ατομική Αξιολόγηση και Προβληματισμός 

 Αφιερώστε πέντε λεπτά για να συμπληρώστε το Φύλλο Αξιολόγησης. Μη δώσετε το 

συμπληρωμένο φύλλο στον εκπαιδευτή παρά μόνο μετά το τέλος της παρούσης 

άσκησης.  Μπορεί να το χρειαστείτε για να τροφοδοτήσετε τη συζήτηση στην Εργασία 2. 

 

���� Εργασία 2– Ομαδική Αξιολόγηση και Προβληματισμός 

Ο εκπαιδευτής θα σας μοιράσει σε ομάδες.  

Παρακαλώ συζητείστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στοιχεία του προγράμματος και 

οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα (όπως η ενημέρωση και οι οδηγίες πριν από τη 

συμμετοχή σας στο πρόγραμμα) με άλλα μέλη της ομάδας σας.   

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, καλό θα ήταν να σχολιάσετε τρεις πτυχές του 

εκπαιδευτικού προγράμματος που θεωρήσατε ιδιαίτερα χρήσιμες ή ευχάριστες.  

Επιπρόσθετα καλό θα ήταν να σχολιάσετε   τρεις  πτυχές του προγράμματος που 

χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης ή βελτίωσης.  

���� Μέσα 

• Φύλλο Αξιολόγησης 

���� Χρόνος 

Εργασία 1 – 5 λεπτά 

Εργασία 2 – 30 λεπτά  

���� Αναφορά  

Υποδείξτε έναν εισηγητή για να παρουσιάσει τις απόψεις της ομάδας σας στη συζήτηση 

της ολομέλειας.  
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Φύλλο Αξιολόγησης 

Παρακαλώ όπως υποδείξετε το βαθµό ικανοποίησής σας για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα.  
Εάν δώσετε χαµηλή βαθµολογία (0-25%) παρακαλώ εξηγείστε τους λόγους. 
  0% 25% 50% 75% 100% 

 Εκπληρώθηκαν οι γενικότερες προσδοκίες σας σχετικά 
µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα;  

     

 Πόσο ξεκάθαροι ήταν οι στόχοι και οι σκοποί του 
προγράµµατος;  

     

 Λάβατε επαρκή πληροφόρηση πριν από το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα;  

ΝΑΙ / ΟΧΙ (διαγράψτε αναλόγως) 

Παρακαλώ βαθµολογείστε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
αναφορικά µε  

     

1) Το περιεχόµενο      

2) Τις οµάδες εργασίας      

3) Τις παρουσιάσεις      

4) Τις ολοµέλειες      

 

5) Τα υλικά      

 Πόσο χρήσιµο βρήκατε αυτό το είδος εκπαιδευτικού 
προγράµµατος για σας και το συνδικάτο σας;  

     

 Χώρος διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προγράµµατος       

 Οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος      

 Έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή εισηγήσεις αναφορικά µε την οργάνωση και το περιεχόµενο 
ενός παρόµοιου µελλοντικού εκπαιδευτικού προγράµµατος;  
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 Περισσότερες λεπτοµέρειες για την ποιότητα της κατάρτισης  που λάβατε.  

Μπορείτε να αναφέρετε τις συγκεκριµένες εντυπώσεις σας σε σχέση µε: 

1) Τη στήριξη που προσέφεραν οι εκπαιδευτές σε σας ατοµικά και στις οµάδες εργασίας 
σας; 

 

 

 

 

2) Ήταν αρκετά ξεκάθαροι οι στόχοι των διαφόρων ολοµελειών;  Παρακαλώ αναφέρετε 
οποιεσδήποτε συνεδριάσεις κατά τα τις οποίες οι στόχοι δεν ήταν ξεκάθαροι.  

 

 

 

3) Πιστεύετε ότι κάποια στοιχεία/ πτυχές του εκπαιδευτικού προγράµµατος έπρεπε να 
είχαν αναλυθεί σε µεγαλύτερο βάθος;  (παρακαλώ να αναφέρετε ποια)  

 

 

 

4) Υπήρχε επαρκές υποστηρικτικό υλικό για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και σας δόθηκε 
κατά τρόπο ξεκάθαρο;   

 

 

 

 

 

(παρακαλώ χρησιµοποιήστε και επιπλέον φύλλο χαρτί αν χρειαστεί) 

Ευχαριστούµε! 

Ονοµατεπώνυµο : 

Παρακαλώ παραδώστε το συµπληρωµένο φύλλο αξιολόγησης στον εκπαιδευτή σας στο 
τέλος του σεµιναρίου.  


