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Δήλωση αποποίησης ευθυνών 

Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστή-
ριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά απο-
δοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών και η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που ε-
μπεριέχονται σε αυτό.  

Αριθμός αναφοράς προγράμματος: 2017-1-EL01-KA204-036335. 
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Κοινοπραξία εταίρων Q-SER 

Η κοινοπραξία εταίρων του προγράμματος Q-SER αποτελείται από: 

MUNICIPALITY OF EGALEO Ελλάδα 

IOM Mezinarodni organizace pro migraci v Praze Τσεχία 

INTRACOM GMBH Γερμανία 

MEDIA CREATIVA 2020, S.L. Ισπανία 

SOCIAL COOPERATIVE ENTERPRISE DROSOSTALIDA Ελλάδα 

ECUMENICAL PATRIARCHAT – GREEK – ORTHODOX METROPOLIS OF  
GERMANY – COMMUNITY THE ASCENSION IN STUTTGART 

Γερμανία 

FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Ισπανία 
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Δικαιώματα Χρήσης 

 
Αυτή η εργασία είναι αδειοδοτημένη υπό την CC BY Creative Commons Attribution 4.0 Inter-
national License. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Ιστορικό Αναθεωρήσεων 

Αριθμός  
Αναθεώρησης 

Περιγραφή Συγγραφείς Ημερομηνία 

1.0 D.IO3 – Εσωτερική αξιολόγηση Όλοι οι εταίροι της κοινοπραξίας 1/09/2018 

2.0 D.IO3 – Επίσημη έκδοση Drosostalida 31/10/2018 

3.0 D.IO3 – Μικρές τροποποιήσεις Drosostalida 28/02/2020 
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1. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Q-SER 

Όρος Ορισμός Επιπλέον σχόλια 

Διοικητική δουλειά 
Εργασία σχετική με 

διοικητικά καθήκοντα 
σε μία επιχείρηση 

Κάποιες φορές οι υπάλληλοι είναι τόσο 
απασχολημένοι με τη διοικητική δουλειά που 

ξεχνούν τους πελάτες τους 

Κατάλογος ελέγχου 

Κατάλογος όπου 
συγκεντρώνονται 
σημαντικά σημεία 
σχετικά με μία ή 

περισσότερες 
δεξιότητες 
κατάρτισης 

Ο κατάλογος ελέγχου θα δημιουργηθεί στο 
εναρκτήριο εργαστήριο και θα 

χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτή κατά το 
μέντορινγκ 

Τελικό εργαστήριο 
Τελευταίο εργαστήριο  

στη λήξη του έργου 
Q-SER 

Συμμετέχουν όλοι οι συμμετέχοντες.  
Διαρκεί περίπου 2 ώρες. 

Δεξιότητες 
επικοινωνίας 

Ικανότητες που 
διευκολύνουν τα 

άτομα να 
επικοινωνούν 

αποτελεσματικά 
μεταξύ τους. 

Οι εκπαιδευτές που υλοποιούν ένα έργο  
Q-SER χρειάζονται καλές δεξιότητες 

επικοινωνίας 

Άτομο επικοινωνίας 
για το έργο Q-SER 
στην επιχείρηση 

Ένα άτομο μέσα στην 
επιχείρηση με το 

οποίο ο εκπαιδευτής 
μπορεί να 

προγραμματίσει ώρες 
δραστηριοτήτων κτλ. 

 

Εξυπηρέτηση 
πελατών 

Εξυπηρέτηση και 
βοήθεια που 

παρέχεται από την 
επιχείρηση στους 

πελάτες που 
αγοράζουν ή 

χρησιμοποιούν τα 
προϊόντα της 

Ένας από τους πολλούς τομείς κατάρτισης 
που καλύπτει το έργο Q-SER 

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ο φορέας που είναι 
υπεύθυνος για 
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εκπαίδευση ατόμων 

Ενσυναίσθηση 

Ευαισθησία απέναντι 
στους άλλους και 

ικανότητα 
κατανόησης 

Οι εκπαιδευτές που υλοποιούν ένα έργο Q-
SER πρέπει να έχουν ενσυναίσθηση 

Υπάλληλοι 

 

Τα άτομα που 
εργάζονται σε μία 

επιχείρηση 
 

Εργοδότες 

Ο ιδιοκτήτης, ο 
διευθυντής ή ο 
υπεύθυνος της 

επιχείρησης 

 

Επιχείρηση, φορέας 
 

Επιχειρηματικός 
φορέας, αλλιώς 

εταιρεία 

Οι όροι «επιχείρηση» και «εταιρεία» 
χρησιμοποιούνται εναλλάξιμα. 

Το έργο Q-SER υλοποιείται εντός του 
οργανισμού ή της επιχείρησης 

Οπτική επαφή 
Το να  κοιτάς τον άλλο 
στα μάτια όταν μιλάς 

 

FAQ (Ερωτήσεις - 
Απαντήσεις) 

Συχνές Ερωτήσεις  

Ανατροφοδότηση 

Η διαδικασία στο 
τέλος μίας συνεδρίας 

καθοδήγησης. Ο 
εκπαιδευτής λέει 
στον υπάλληλο τι 
είδε, άκουσε και 
ένιωσε κατά την 

καθοδήγηση. 

Στην προσωπική συζήτηση 
ανατροφοδότησης, ο εκπαιδευτής λέει στον 

υπάλληλο τις εντυπώσεις του, πάντα με 
αναφορά στις καταστάσεις που βιώθηκαν. 
Από την πλευρά του, ο υπάλληλος αναλύει 

γιατί μία εργασία γίνεται με τον 
συγκεκριμένο τρόπο, τι θέλει ο ίδιος να 

βελτιώσει στον εαυτό του κτλ. 

Τελική αναφορά 

Η αναφορά που 
συντάσσεται από τον 
εκπαιδευτή μετά την 

ολοκλήρωση του 
έργου Q-SER . 

 

Πίνακας 
παρουσιάσεων (flip 

chart) 

Ένα εργαλείο 
παρουσιάσεων για 
την οπτικοποίηση 

ιδεών 

 



Q-SER                                                                                                    IO3 • Παράστημα I: Γλωσσάριο 

 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 10 από 14 

Όρος Ορισμός Επιπλέον σχόλια 

Μετανάστης 

Ένα άτομο που 
έρχεται για να ζήσει 
μόνιμα σε μία ξένη 

χώρα. 

Στο έργο Q-SER αυτά τα άτομα είναι η ομάδα 
στόχος μας 

Εσωτερική 
εκπαίδευση 

Εκπαίδευση που 
πραγματοποιείται 

εντός της επιχείρησης 

Το έργο Q-SER αφορά εκπαίδευση που 
πραγματοποιείται μέσα στην επιχείρηση 

Διαδραστική 
εκπαίδευση 

Εκπαίδευση που 
εμπλέκει ενεργά τους 

συμμετέχοντες 

Τα εργαστήρια του έργου Q-SER πρέπει 
πάντα να οργανώνονται διαδραστικά 

Εναρκτήριο σεμινάριο 
Το πρώτο εργαστήριο 
στην αρχή ενός έργου 

Q-SER 

Κανονικά λαμβάνουν μέρος όλοι οι 
υπάλληλοι, όχι μόνο οι συμμετέχοντες στην 

εκπαίδευση. Διαρκεί περίπου 2 ώρες. 
Κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας 

κατάλογος ελέγχου και να αρθούν οι 
δισταγμοί κατά της διαδικασίας καθοδήγησης 

Διάχυση μάθησης 

Συμβαίνει όταν οι 
υπάλληλοι 

εφαρμόζουν με 
επιτυχία αυτά που 

έμαθαν 

 

Κατάλογος 
συμμετεχόντων στην 

εκπαίδευση 

Οι συμμετέχοντες στο 
σεμινάριο δηλώνουν 

συμμετοχή 
γράφοντας το όνομα 
τους στον κατάλογο 

 

Εκπαίδευση μακράς 
διάρκειας 

Εκπαίδευση που 
διαρκεί αρκετές 

εβδομάδες ή μήνες 

Το έργο Q-SER παρέχει εκπαίδευση μακράς 
διάρκειας 

Κινητοποίηση 

Όταν μία δράση 
προκαλεί θετικά 

συναισθήματα και 
κίνητρα 

Το έργο Q-SER κινητοποιεί τους υπαλλήλους. 
Νιώθουν ότι κάποιος τους καταλαβαίνει και 

έχουν προσωπική στήριξη 

Χωρίς ενόχληση για 
τους υπαλλήλους 

Σημαίνει ότι δεν 
παρεμποδίζεται η 

εργασία, για 
παράδειγμα 

συζητήσεις ανάμεσα 

Κατά τη διάρκεια μίας δραστηριότητας job 
shadowing (παρατήρηση εργασίας), ο 

εκπαιδευτής μένει στο περιθώριο και απλώς 
παρακολουθεί τη ροή εργασίας. Στην 

καλύτερη περίπτωση μάλιστα, οι πελάτες δεν 
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σε πελάτη και 
υπάλληλο κτλ. 

τον αντιλαμβάνονται καθόλου 

 

Χωρίς κριτική προς 
τους υπαλλήλους 

Δε λέγεται απλώς κάτι 
καλό ή κακό αλλά ότι 

δίνεται 
επαγγελματική 

ανατροφοδότηση και 
συμβουλές 

 

Χωρίς εκφοβισμό 
προς τους 

υπαλλήλους 

Σημαίνει ότι μία 
σχεδιασμένη δράση 

δεν εγείρει ανησυχίες 

Για πολλούς υπαλλήλους, το να 
καθοδηγούνται στον χώρο εργασίας είναι μία 
νέα εμπειρία. Συχνά δεν είναι συνηθισμένοι 

σε αυτό και είναι λογικό να νιώθουν 
ανησυχία. Ο εκπαιδευτής πρέπει να τους 
ενημερώσει με τρόπο που τους κάνει να 

ξεπεράσουν τις ανησυχίες τους αντί να τους 
φοβίσει. 

Χρόνοι λειτουργίας 

Ο χρόνος που περνάει 
ο εκπαιδευτής στην 

επιχείρηση, για 
παράδειγμα όταν 

παρέχει καθοδήγηση 
ή δίνει ομιλίες 

ανατροφοδότησης 

 

Περίοδος 
εκπαίδευσης 

Χρονική περίοδος 
εκπαίδευσης 

Το έργο Q-SER αφορά εκπαίδευση σύντομης 
διάρκειας. To έργο Q-SER επομένως μπορεί 

να  διαρκέσει κάποιες εβδομάδες. 

Προσωπικά 
πιστοποιητικά 

Σε όλους τους 
συμμετέχοντες της 

εκπαίδευσης 
απονέμεται ένα 

πιστοποιητικό για την 
επιτυχή συμμετοχή 

τους στο έργο Q-SER. 

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο λαμβάνουν 
το πιστοποιητικό τους στο εργαστήριο λήξης. 

Σημεία 
βελτιστοποίησης 

Για παράδειγμα, 
θέματα εργασιακής 

συμπεριφοράς που οι 
υπάλληλοι επιθυμούν 

ή πρέπει να 
βελτιώσουν 

Κατά την ομιλία ανατροφοδότησης, οι 
υπάλληλοι δεν ανακαλύπτουν μόνο τις 

δεξιότητες τους αλλά και ατομικά σημεία 
βελτιστοποίησης. 
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Αλληλουχίες 
αυτόνομης μάθησης 

Χρόνοι κατά τους 
οποίους οι υπάλληλοι 
εξασκούνται σε αυτά 

που έμαθαν χωρίς τον 
εκπαιδευτή 

 

 

Μικρή επιχείρηση 
Επιχείρηση με 

λιγότερο από 50 
υπαλλήλους 

 

Διαδικασία έργου Q-
SER 

Δράσεις, αντιδράσεις 
και αποτελέσματα 

κατά την εκπαίδευση 
του έργου Q-SER 

 

Βήμα-βήμα 
Κάθε ενέργεια 

πραγματοποιείται η 
μία μετά την άλλη 

Οι υπάλληλοι επικεντρώνονται κάθε φορά σε 
ένα σημείο που πρέπει να βελτιώσουν. Μέσα 

από ένα ισορροπημένο συνδυασμό 
παρακολούθησης και αλληλουχιών 
αυτόνομης μάθησης, οι υπάλληλοι 

βελτιώνουν τις δεξιότητες τους βήμα-βήμα. 

Ομάδα, προσωπικό 

Υπάλληλοι που 
εργάζονται μαζί σε 

μία επιχείρηση ή ένα 
τμήμα 

Οι όροι «ομάδα» και «προσωπικό» 
χρησιμοποιούνται εναλλάξιμα. 

Εξατομικευμένο 
Προσαρμοσμένο σε 

κάτι 

Το έργο Q-SER είναι προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων. 

Οι όροι «προσαρμοσμένο» και 
«εξατομικευμένο» χρησιμοποιούνται 

εναλλάξιμα. 

Κερδίζω εμπιστοσύνη 

Κάνει τους 
υπαλλήλους να 

εμπιστευτούν τον 
εκπαιδευτή και την 

ιδέα του έργου Q-SER 

Χρησιμοποιείται εναλλάξιμα με τον όρο 
«οικοδομώ εμπιστοσύνη». 

Εξοικειώνομαι με κάτι 

Οι συμμετέχοντες 
γνωρίζουν τη μέθοδο 

του έργου Q-SER 
αρκετά καλά ώστε 

μπορούν να τη 
χρησιμοποιήσουν 
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μόνοι τους 

Ομιλία και 
διδασκαλία στο ύψος 

των ματιών 

Συζήτηση και μάθηση 
πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Στο έργο Q-SER, ο εκπαιδευτής δεν βρίσκεται 
υψηλότερα από τον υπάλληλο, αλλά έρχεται 
στο ύψος του για να τον στηρίξει και να του 

δώσει συμβουλές 

Εκπαιδευτής 

Άτομο που υλοποιεί 
το έργο Q-SER και 
εκπαιδεύει τους 

υπαλλήλους 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Αποτελέσματα που 
μπορούν να 

επιτευχθούν με την 
εκπαίδευση 

 

Εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Τι δεξιότητες 
χρειάζεται μία 

επιχείρηση ή ένας 
υπάλληλος 

Στο έργο Q-SER, οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
πρέπει να είναι σαφείς από την αρχή. 

Διαδρομή κατάρτισης 

Περιλαμβάνει όλες τις 
σημαντικές 

πληροφορίες για την 
εκπαίδευση, για 

παράδειγμα 
δεξιότητες 

κατάρτισης, έναρξη 
έργου κτλ. 

 

Συμμετέχοντες 
κατάρτισης 

Άτομα που 
λαμβάνουν μέρος 

στην εκπαίδευση του 
έργου Q-SER 

Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση παίρνουν 
μέρος σε όλα τα εργαστήρια και 

παρακολουθούνται στον χώρο εργασίας τους 

Δεξιότητες 
κατάρτισης 

Ικανότητες που 
μπορούν να 

διδαχθούν από τους 
εκπαιδευτές 

Οι όροι «δεξιότητες κατάρτισης» και «θέμα 
κατάρτισης» χρησιμοποιούνται εναλλάξιμα. 

Με τον όρο «δεξιότητες κατάρτισης» 
εννοούνται  οι διαφορετικές ικανότητες των 

εκπαιδευτών και τι μπορούν να διδάξουν 
ατομικά στους υπαλλήλους. 

Πρόγραμμα εργασίας 
Γραπτό σχέδιο με τα 

καθήκοντα και τα 
απαραίτητα βήματα 

Το πρόγραμμα εργασίας για μία διαδικασία 
του έργου Q-SER αποτελείται από 20 βήματα 

και περιέχεται στο εγχειρίδιο. 
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δράσης που πρέπει 
να 

πραγματοποιηθούν 
πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά 
από ένα έργο Q-SER 

Ροή εργασίας 

Πρόοδος ή ρυθμός 
προόδου στην 

ολοκλήρωση των 
εργασιών 

 

Χώρος εργασίας 

Ο χώρος όπου ο 
υπάλληλος 

παρακολουθείται από 
τον εκπαιδευτή 

 

Συμμετέχοντες 
εργαστηρίου 

Άτομα που παίρνουν 
μέρος σε ένα 
εργαστήριο 

Για παράδειγμα, στο εναρκτήριο σεμινάριο ή 
το σεμινάριο λήξη 

 


