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1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΙ-

ΚΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Q-SER  

Το Κυκλικό Μοντέλο αντίκτυπου έχει σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο ορ-
γανισμού. Αυτό του επιτρέπει να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους στρατηγικής και να επιτύ-
χει προκαθορισμένους στόχους. Ένας φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, μπορεί να χρησιμοποιή-
σει το Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου για να βελτιώσει έναν ή περισσότερους τομείς εφαρμόζο-
ντας τη θεωρία του μοντέλου. Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει το μοντέλο, τη θεωρητική ε-
φαρμογή του και τον οδηγό χρήσης. 

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου ΙΟ3 και το Μοντέλο Κυκλικού 
Προγράμματος Μέντορινγκ IO4; 

Καθώς το έργο Q-SER παρέχει στο προσωπικό των δήμων εργαλεία και μεθοδολογίες για να 
εξελίξουν τις δεξιότητες τους, τα δύο μοντέλα έχουν σχεδιαστεί με αυτό τον σκοπό και προ-
τείνουν χαρακτηριστικά της εφαρμογής σε δύο ξεχωριστά επίπεδα. 

- Το IO3 είναι η θεωρητική εφαρμογή του μοντέλου που στοχεύει σε μία ανώτερη προ-
σέγγιση από οποιοδήποτε οργανισμό. Αυτή η ανώτερη προσέγγιση επιτρέπει στρατηγικό 
σχεδιασμό, μακροπρόθεσμους στόχους και καθορισμό στόχων. Το μοντέλο IO3 παρέχει 
την προσέγγιση και τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί, ενώ προτείνει πιθανά ερ-
γαλεία και προσεγγίσεις εφαρμογής και χρήσης. 

- Το IO4 από την άλλη μεριά, στοχεύει στο ίδιο το προσωπικό του φορέα και προσφέρει 
πρακτική προσέγγιση με εργαλεία, πρότυπα και πληροφορίες για να τους βοηθήσει να 
εξελιχθούν σε ηλεκτρονικοί μέντορες και να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για να 
επιτύχουν τους στόχους τους. 

- Οργανισμοί: μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου IO3 για να 
αντιμετωπίσουν προβλήματα που έχουν εντοπιστεί μέσα στον οργανισμό και να δη-
μιουργήσουν μία στρατηγική υλοποίησης 

- Προσωπικό και ηλεκτρονικοί μέντορες -IO4: Εφαρμογή του πλαισίου και των εργαλείων 
για ηλεκτρονική εκπαίδευση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 
μεντόρων που θα ηγηθούν της αλλαγής. 

Περιγραφή IO3 

Το Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου περιλαμβάνει την συνολική ιδέα του έργου Q-SER και τη δυ-
νατότητα διάχυσης και προσαρμογής του σε άλλους φορείς, προβάλλοντας τον αντίκτυπο των 
αποτελεσμάτων του έργου. Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε φορέα 
πρόθυμο να υιοθετήσει στις δομές του τα αποτελέσματα του Q-SER. Το μοντέλο χρησιμεύει 
ως κατευθυντήρια γραμμή, με πληροφορίες εφαρμογής, παραδείγματα, ενημερωτικό υλικό 
κτλ., και αποτελείται από διάφορα μέρη που διευκολύνουν την αναβάθμιση και επαναχρησι-
μοποίηση του [Κυκλικό]. Επιπλέον, επιτρέπει να εξαχθούν τα νέα εφαρμοσμένα μοντέλα και 
τα εργαλεία μέτρησης αντίκτυπου σε άλλες ομάδες στόχους (ΟΣ). Υπάρχει επομένως κυκλικός 
αντίκτυπος. 

Τα συστατικά στοιχεία του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου IO3 είναι: 

- Οδηγίες προς τον φορέα για την προετοιμασία της επανάχρησης και χρήσης. 
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- Πληροφορίες σχετικά με τη μη τυπική μάθηση που χρησιμοποιήθηκε, τα εργαλεία, τις 
μεθόδους και τις καλές πρακτικές. 

- Ορισμός του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου και πώς βελτιστοποιείται για να προσφέρει 
αποτελέσματα και οφέλη. 

- Κριτήρια και κατάλογοι ελέγχου μαζί με εγχειρίδια χρήσης θα είναι διαθέσιμα  για τους 
φορείς, διευκολύνοντας τη μεταφορά στα συστήματα, το περιβάλλον και τις ομάδες στό-
χους τους. Οι κατάλογοι ελέγχου και τα εγχειρίδια προσφέρουν ομοιόμορφη εφαρμογή 
για μεγαλύτερη επιτυχία. 

Το Μοντέλο IO3 παρέχει λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και περιλαμβάνει εργαλεία και μεθοδο-
λογία για την εφαρμογή και υιοθέτηση του από κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό. Το παρακάτω 
έγγραφο παρουσιάζει αναλυτικά το μοντέλο IO3, εξηγώντας κάθε βήμα και δίνοντας τις απα-
ραίτητες οδηγίες για τους φορείς που δουλεύουν και αντιμετωπίζουν τις ομάδες στόχους του 
έργου Q- SER. 

Οι στόχοι του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου (IO3) μπορούν να τροποποιηθούν διεθνώς, επι-
τρέποντας σε τοπικούς/ δημόσιους φορείς να: 

1. βελτιώσουν την οργανωτική τους κουλτούρα σε έναν τομέα (π.χ. στο έργο Q-SER, την 
αντιμετώπιση μεταναστών), 

2. βελτιώσουν τα εργαλεία επικοινωνίας και πληροφόρησης τους, 

3. υιοθετήσουν μία κοινή στρατηγική επικοινωνίας για την δουλειά με μετανάστες, 

4. δεσμεύσουν το προσωπικό τους στην εξυπηρέτηση όλων των πελατών σύμφωνα με ορι-
σμένα πρότυπα, 

5. συγκεντρώσουν εσωτερική γνώση και τεχνογνωσία που θα επαναχρησιμοποιήσουν και 
θα μεταφέρουν σε άλλα τμήματα, 

6. να διαχειριστούν τη γνώση και να δημιουργήσουν μία βάση δεδομένων/ ένα αποθετήριο 
καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας (σιωπηλή γνώση), 

7. δώσουν υποδομές μέντορινγκ και στήριξης για να βοηθήσουν τα μέλη του προσωπικού 
να γίνουν ηλεκτρονικοί μέντορες. 

1.1. Μεθοδολογικές διαδρομές 

Το Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου είναι ένα πολύπλευρο μοντέλο που επιτρέπει την επαναχρη-
σιμοποίηση των υπηρεσιών και πληροφοριών από άλλους χρήστες. Είναι ένα μοντέλο που πε-
ριλαμβάνει εργαλεία ανάλυσης αναγκών, χρήση εργαλείων, παροχή υπηρεσιών, αξιολόγηση, 
ανάλυση και επανάχρηση με βάση τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκτή-
θηκαν. Για τους σκοπούς αυτής της αναφοράς, θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα το θέμα 
«Επικοινωνία». 

Το Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου: 

1. εστιάζει στη στρατηγική Επικοινωνίας γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα, 

2. επιτρέπει να υιοθετηθεί μία κοινή στρατηγική επικοινωνίας για την εργασία με μετανά-
στες: 
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o εξυπηρέτηση πελατών (μετανάστες) σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρότυπο επι-
κοινωνίας και παροχής υπηρεσιών 

o δυνατότητα επανάχρησης των πληροφοριών και μεταφορά τους σε άλλα τμήματα. 
Η διαδικασία αναλύει πλευρές του μέντορινγκ που επιτρέπουν στους ενδιαφερο-
μένους να ακολουθήσουν την εκπαίδευση (IO4) και να γίνουν ηλεκτρονικοί μέντο-
ρες, καθοδηγώντας νέους υπαλλήλους στην υιοθέτηση της στρατηγικής. 

Τα οφέλη του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου Μέντορινγκ είναι ότι η εμπειρία και οι γνώσεις 
διαμοιράζονται σε άλλους πιο γρήγορα – μπορούν να ωφεληθούν περισσότεροι άνθρωποι. 
Είναι εξαιρετικά απίθανο ένα πρόβλημα ή μία πρόκληση να βιώνεται μόνο από ένα άτομο. 
Κατά πάσα πιθανότητα, ένα πρόβλημα ή μία δυσκολία που αντιμετωπίζει κάποιος υπάλληλος 
σε αιτήματα από χρήστες υπηρεσιών μεταναστών είναι συχνό σε αντίστοιχες περιπτώσεις που 
αντιμετωπίζουν άλλοι συνάδερφοι. Η ικανότητα ανταλλαγής εμπειριών μέσα από την ύπαρξη 
ενός μοντέλου διάχυσης πληροφοριών, ανάλυσης περιπτώσεων και παρουσίασης μοντέλων 
επίλυσης προβλημάτων και την ανάδειξη καλών πρακτικών είναι μία πολύ χρήσιμη διαδικασία 
και αποτελεί τον πυρήνα του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου. 

1.2. Μέθοδος εφαρμογής 

Παρακάτω ακολουθεί μία σχηματική  αναπαράσταση της μεθοδολογίας του Κυκλικού Μοντέ-
λου ώστε να εντοπίζονται άμεσα οι ανάγκες στα πεδία έρευνας και παρέμβασης : 

 

  

 

Step 1: Select 
the  department 
that will test the 

IO3 results

Step 2: 
Recording of  

working 
scenarios from 

selected 
department

Step 3:Training 
needs analysis 

Skills gap 
identification

Step 4: 
Mentoring 

training and OER 
development

Step 5: 
Organisation 
level impact

Step 6: Re-use 
of IO3 model 

–
Transferability 

guidelines
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2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα παρακάτω βήματα απεικονίζουν πώς προτείνεται η εφαρμογή  του μοντέλου IO3 σε οποιο-
δήποτε φορέα. Αυτά τα βήματα παρουσιάζονται εδώ σε μία προοπτική υψηλού επιπέδου με 
δράσεις κλειδιά που υλοποιούνται. 

Πίνακας 1: Βήματα IO3 για υλοποίηση 

 

2.1. Βήμα 1: Επιλογή τμήματος για έλεγχο των αποτελεσμάτων 
IO3 

Η επιλογή του Τμήματος είναι βήμα κλειδί για ένα οργανισμό, αφού ορίζει τη φάση και τον 
τομέα εφαρμογής. Για την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, ο φορέας πρέπει να ακολουθήσει 
ορισμένα υποβήματα. Πρώτον, να έχει εντοπίσει τους στρατηγικούς στόχους που θα τηρεί και 
στη συνέχεια να προχωρήσει στην επιλογή και υλοποίηση τους. Η επιλογή ενός τμήματος ή 
μίας ομάδας ατόμων που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυ-
που απαιτεί τα παρακάτω: 

1. Κριτήρια επιλογής (σχεδιασμός κατάλογου ελέγχου). Πρέπει να σχεδιαστεί ένας γενικευ-
μένος κατάλογος ελέγχου. Η γενική επιλογή κριτηρίων πρέπει να σχεδιαστεί από ένα ά-
τομο ή μία ομάδα που γνωρίζει τα χαρακτηριστικά, τις εκπαιδευτικές  ανάγκες, τις καθη-
μερινές δραστηριότητες, τα πρότυπα αναφορών και τα προβλήματα ανθρώπινου δυνα-
μικού του τμήματος. Επιπλέον, ο κατάλογος ελέγχου για την επιλογή του τομέα υλοποί-
ησης πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως: ανάγκη αλλαγής, δυνατότητα μεταφοράς, 
ποσοστό και επίπεδα αντίκτυπου, αριθμός ατόμων στους οποίους απευθύνεται, ομάδες 
στόχοι για υλοποίηση και εφαρμογή και γενικοί και ειδικοί στόχοι. Πρέπει επίσης να προ-
βλέπεται συνεργασία και με ένα αντίστοιχο μέλος της ομάδας από το τμήμα-στόχο.  

Step1

Selection of the  Department to test 
the IO3 results

•Criteria for selection (check list 
design)

• Internal procedures to consider 
(report form)

•Design and development of selection 
process templates (report, checklist, 
profile sheet, application form, etc.).

Step2

Recording of working scenarios from 
selected Department

•Design of scenario template,

•Organisation of workshop with 
respective department (template, 
reporting form, signature lists etc.),

•Develop info-kit for FAQ and IO3 
Model information (aims and 
objectives, mentoring information, 
etc.

Step 3

Training needs analysis  and skills gap 
identification

•Analysis of step 2 results with in-house 
trainers

•Design of OER template

•Design a skills and competence matrix 
and possible training implementation 
framework

•Design of curriculum for future 
reference.

Step 4

Mentoring training and OER 
development

•Development of mentoring 
training programme

•Development of specific training 
units following step 3

•Development of evaluation 
process and procedure of training 
(templates, reports, framework).

Step 5

Organisation level impact

• Set up monitoring aspects for 
impact 

• Impact review table design

• Design reporting templates for 
organisation and department 
level impact.

Step 6

Re-use of IO3 model –
transferability guidelines

• Recycling of model to other 
departments

• Instructions for transferability

• Good practice template and 
identification guidelines for 
selecting case studies.



Q-SER                                                                                             IO3 • Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου 

 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 12 από 18 

2. Εσωτερικές διαδικασίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη (πρότυπο αναφοράς). Στη συνέ-
χεια, ο υπεύθυνος για την επιλογή πρέπει να μελετήσει τις ισχύουσες εσωτερικές διαδι-
κασίες: νομικές, διαδικαστικές, τομεακές ή άλλες. Κατά τη σύνταξη της αναφοράς επιλο-
γής και των οδηγιών/ καταλόγου ελέγχου, πρέπει να γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στις 
διαδικασίες. Όλοι οι φορείς συγκεντρώνουν τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία, επομέ-
νως η ανάκτηση και καταγραφή τους είναι απαραίτητη. 

3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη προτύπων για τη διαδικασία επιλογής (αναφορά, κατάλογος 
ελέγχου, προφίλ, αίτηση συμμετοχής κτλ.). Αφού συγκεντρωθούν τα δεδομένα για τα 
σημεία 1 και 2, το υπεύθυνο άτομο/ τμήμα θα συντάξει τις φόρμες διαδικασίας επιλο-
γής. Με βάση τις πληροφορίες για τις ομάδες-στόχο, τους γενικούς και ειδικούς στόχους 
και τις εσωτερικές διαδικασίες,  μπορούν να συνταχθούν τα εξής έντυπα: 

• Εισαγωγή στη διαδικασία επιλογής (κείμενο) όπου παρατίθενται οι γενικοί και οι 
ειδικοί στόχοι 

• Βήμα-βήμα διαδικασία επιλογής (κείμενο) 

• Κατάλογος ελέγχου για επιλογή τμήματος (Κατάλογος ελέγχου ) 

• Φόρμα αναφοράς για εσωτερικές διαδικασίες – Κατάλογος ελέγχου και κείμενο 
αναφοράς 

• Φόρμα για τη διαδικασία επιλογής 

1. Φόρμα προφίλ τμήματος 

2. Φόρμα προσωπικού προφίλ 

3. Φόρμα για Προσωπική αίτηση συμμετοχής 

4. Φόρμα αξιολόγησης 

5. Φόρμα αντίκτυπου 

6. Πρότυπο αναφοράς 

2.2. Βήμα 2:  Καταγραφή σεναρίων εργασίας από το επιλεγ-
μένο τμήμα 

Το επόμενο Βήμα είναι να μελετηθούν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συγκέντρωση σεναρίων 
εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν στην πιλοτική συνεδρία. Έτσι τα τμήματα θα μπορέσουν 
να δουλέψουν πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα και να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους. Αφού αναλύσει με σαφήνεια τον στόχο, το επιλεγμένο τμήμα πρέπει να περιγράψει 
το θέμα που το αφορά. Ως παράδειγμα θα αναλυθεί το θέμα «Επικοινωνία με τους μετανά-
στες/ ξένους σε ένα τμήμα Δημοτικού νηπιαγωγείου». Η επικοινωνία αφορά τα πιο συνηθι-
σμένα αιτήματα από αλλοδαπούς γονείς και τη διαχείριση τους από τους νηπιαγωγούς. Θα 
συνταχθούν τα σενάρια χρήσης μαζί με τις φόρμες που θα χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι, οι 
διευθυντές των τμημάτων και οι επόπτες. Στόχος του τμήματος είναι να οργανωθεί ένα εργα-
στήριο όπου οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν επάνω στα σενάρια χρήσης, θα συγκεντρωθούν 
τα αποτελέσματα και η δραστηριότητα, θα συνταχθεί η αναφορά και θα δημιουργηθεί ένα 
τμήμα Ερωτήσεων-Απαντήσεων (FAQ) για μελλοντική χρήση. 
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Προετοιμασία από τον οργανισμό: 

1. Σχεδιασμός προτύπου σεναρίου: Πριν από κάθε άλλη δραστηριότητα, οι υπεύθυνοι πρέ-
πει να επεξεργαστούν ένα πρότυπο σεναρίου. Αυτό προϋποθέτει πλήρη κατανόηση του 
πώς δουλεύει ένα τμήμα για να δημιουργηθούν πλήρως λειτουργικά σενάρια. Υπάρχουν 
πολλές πιθανές μέθοδοι σχεδιασμού και δημιουργίας σεναρίων, όμως για το παρά-
δειγμα μας θα χρησιμοποιηθούν οι εξής: α) καταγραφή νέων σεναρίων μέσα από μία 
συνεδρία καταιγισμού ιδεών (brainstorming) β) οργάνωση εργαστηρίου και συγκέ-
ντρωση πραγματικών μελετών περιπτώσεων από την ομάδα στόχο, που θα χρησιμεύ-
σουν ως σενάρια. Το πρώτο Βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι ο σχεδιασμός του προτύ-
που σεναρίου, που πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες (ενδεικτικός κα-
τάλογος) 

1. Τίτλος 

2. Ημερομηνία και διάρκεια 

3. Πληροφορίες για ομάδα στόχο και προφίλ 

4. Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν και πληροφορίες για τον συντονιστή 

5. Στόχος δραστηριότητας 

6. Περιγραφή σεναρίου και ερωτήσεις για συμμετέχοντες 

7. Σημείωση για συντονιστή 

8. Απαραίτητες υποδομές για την οργάνωση του εργαστηρίου 

9. Πληροφορίες αξιολόγησης (αριθμός συμμετεχόντων, αξιολόγηση κτλ.) 

2. Οργάνωση εργαστηρίου με το αντίστοιχο τμήμα (πρότυπο, φόρμα αναφοράς, κατάλογοι 
υπογραφών κτλ.). Αφού συνταχθεί το σενάριο, θα οργανωθεί το εργαστήριο που το επε-
ξεργάζεται. Η οργάνωση ενός εργαστηρίου σε έναν οργανισμό του δημόσιου τομέα μπο-
ρεί να προϋποθέτει επιπλέον χρόνο προετοιμασίας, καθώς οι επίσημες εσωτερικές δια-
δικασίες απαιτούν πρόσθετο σχεδιασμό. Για την προετοιμασία του εργαστηρίου χρειά-
ζονται τα παρακάτω έγγραφα: 

1. Κατάλογος υπογραφών συμμετεχόντων 

2. Ατζέντα (θέματα + χρονοδιάγραμμα) με τους ομιλητές, συντονιστές και επικεφα-
λής του εργαστηρίου 

3. Πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής του εργαστηρίου – ενημέρωση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας ή άλλα κανάλια για την προσέλκυση συμμε-
τεχόντων. 

4. Ενημερωτικό έντυπο υλικό για το εργαστήριο και υλικό για τον συντονιστή 

5. Ενημερωτικό έντυπο υλικό για τους συμμετέχοντες, π.χ. ένα βιβλίο εργασιών. 

6. Έντυπο αξιολόγησης με ερωτήσεις για τους συμμετέχοντες. Πρόκειται για ένα ση-
μαντικό βήμα, καθώς θα αναδείξει τυχόν κενά στην επικοινωνία με τις ομάδες στό-
χους ή στον χειρισμό του σεναρίου. Ο συντονιστής ή εκπαιδευτής μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσει μονάδες εκπαίδευσης ή 
ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους (OER) για τους συμμετέχοντες ή τους 
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υπαλλήλους του φορέα. Η δόμηση των εντύπων αξιολόγησης έχει μεγάλη σημασία 
αν ο στόχος είναι τα κενά στις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

7. Έντυπο αξιολόγησης αντίκτυπου για τον διοργανωτή. 

Αφού προετοιμάσει το εργαστήριο, ο συντονιστής / διοργανωτής / επικεφαλής πρέπει 
να συγκεντρώσει όλες τις αξιολογήσεις και τα δεδομένα και να ετοιμάσει μία σύντομη 
αναφορά που θα α) δίνει πολύτιμα στοιχεία για το τμήμα και τι αντίκτυπο είχε το εργα-
στήριο, β) υποδεικνύει πώς τα αποτελέσματα μπορούν να τροφοδοτήσουν τις υπάρχου-
σες πρακτικές και να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους ξένους, γ) παραθέτει επιπλέον 
σενάρια που μπορεί να έχουν εντοπιστεί στο εργαστήριο, δ) καταγράφει ό,τι θέμα ή δυ-
σκολία ανέφεραν οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο. Το εργαστήριο πρέπει να επανα-
ληφθεί για τουλάχιστον 2-3 σενάρια εργασίας που έχουν αναλυθεί. 

3. Δημιουργία δέσμης πληροφοριών για FAQ και πληροφορίες για το Μοντέλο IO3 (γενικοί 
και ειδικοί στόχοι, πληροφορίες μέντορινγκ κτλ.). Για κάθε ένα από τα παραπάνω βή-
ματα, ιδανικά θα καταγραφούν όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, όλες οι ερω-
τήσεις που απαντήθηκαν και όλα τα σενάρια που δουλεύτηκαν. Αυτό θα επιτρέψει στον 
διοργανωτή να δημιουργήσει μία ενότητα Ερωτήσεις – Απαντήσεις (FAQ), διαδικτυακά 
ή σε ένα αρχείο μονίμως διαθέσιμο για κάθε συμμετέχοντα ή διοργανωτή μελλοντικού 
εργαστηρίου. Θα περιλαμβάνονται πληροφορίες σε μία φόρμα αναφοράς αλλά και φόρ-
μες προτύπων για χρήση από άλλους. Μία διαδικτυακή δέσμη πληροφοριών είναι εύ-
κολα προσβάσιμη από τον καθένα και μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν, με ελαφριά τρο-
ποποίηση, άλλα τμήματα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δέσμη πληροφοριών μπορεί να 
μεταφραστεί και να μεταφερθεί σε άλλες ομάδες στόχους κατά την δουλειά με έναν με-
γάλο οργανισμό. 

2.3. Βήμα 3: Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και εντοπι-
σμός των δεξιοτήτων 

Σε ένα εργαστήριο όπου συζητούνται και αναλύονται συγκεκριμένα σενάρια και θέματα/ δε-
ξιότητες, ο εκπαιδευτής έχει την ευκαιρία να εντοπίσει και να καταγράψει τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε σχέση με το θέμα που εξετάζεται. Αν είναι αυτός ο στόχος, ο εκπαιδευτής κατα-
γράφει α) το κενό δεξιοτήτων στην εργασία και β) την εκπαιδευτική ανάγκη που συνδέεται με 
αυτό, ώστε να εντοπιστεί το εκπαιδευτικό υλικό ή δραστηριότητα που θα το καλύψει. Η ανά-
λυση των εκπαιδευτικών αναγκών και  ο εντοπισμός του κενού δεξιοτήτων είναι απαραίτητα 
για κάθε οργανισμό, καθώς εστιάζουν στις ευκαιρίες δια βίου μάθησης και την προθυμία των 
υπαλλήλων να εξελιχθούν. Ο εκπαιδευτής είναι διαθέσιμος και υπεύθυνος να εντοπίσει, κα-
ταγράψει και δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό και, αν είναι δυνατό, να διδάξει τις ομάδες-
στόχους. Η προετοιμασία περιλαμβάνει: 

Προετοιμασία από τον οργανισμό: 

1. Ανάλυση των αποτελεσμάτων του Βήματος 2 από εσωτερικούς εκπαιδευτές: ένας εκπαι-
δευτής ενηλίκων μπορεί να αναλύσει όλα τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν κατά 
το εργαστήριο ή τη συζήτηση γύρω από το σενάριο σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα, 
χρησιμοποιώντας τεχνικές παρατήρησης, παιχνίδι ρόλων, αξιολόγηση και άλλες μεθό-
δους. Αφού εντοπιστούν τα κενά εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, ο εκπαιδευτής τα καταγρά-
φει, μαζί με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις πιθανές μεθόδους αξιολόγησης. 
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2. Πρότυπο για Σχεδιασμό OER (Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι): Οι OER χρησιμοποιούνται 
ευρέως και μεταφέρονται εύκολα σε κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα ή άτομο. Για να τηρού-
νται τα διεθνή κριτήρια, το πρότυπο που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής μπορεί να 
περιλαμβάνει τα παρακάτω μεταδεδομένα: 

- Τίτλος OER 

- Θέμα και αντικείμενο (αν αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σεμιναρίου ή αν είναι 
αυτόνομος πόρος) 

- Διάρκεια και γλώσσα OER, λέξεις κλειδιά 

- Μαθησιακοί στόχοι 

- Πλήρες περιεχόμενο εκπαίδευσης – με συνδέσμους βίντεο, φωτογραφίες, κείμενο 
και άλλα μέσα. Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει εικόνες χωρίς δικαιώ-
ματα πνευματικής ιδιοκτησίας από ελεύθερους διαδικτυακούς πόρους όπως το 
Pixabay. 

- Αξιολόγηση /εκτίμηση της ενότητας. Πρέπει να παραπέμπει στους μαθησιακούς 
στόχους και να είναι μετρήσιμο και σαφές 

- Πρόσθετοι πόροι και σύνδεσμοι για περαιτέρω ανάγνωση 

- Βιβλιογραφία / Παραπομπές 

3. Σχεδιασμός μίας μήτρας δεξιοτήτων και ικανοτήτων και πιθανό εκπαιδευτικό πλαίσιο 
υλοποίησης. Η μήτρα δεξιοτήτων και ικανοτήτων μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμο 
εργαλείο για κάθε οργανισμό, εφόσον επιτρέπει να εντοπιστούν οι δεξιότητες των νέων 
υπαλλήλων του φορέα. Βοηθά επίσης τους εκπαιδευτές να δημιουργήσουν μία βιβλιο-
θήκη θεμάτων και εκπαιδευτικών πόρων αντίστοιχη με το πλαίσιο δεξιοτήτων. Αν το σύ-
νολο δεξιοτήτων σχεδιαστεί ως πίνακας, θα χρησιμεύσει στη διοίκηση και ως εργαλείο 
για να θέσει μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους εσωτερικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης. Αν ο εκπαιδευτής το επιθυμεί, μπορεί να σχεδιάσει και ένα πλαίσιο υλοποίη-
σης ως πρότυπο για άλλους διαχειριστές τμημάτων, ώστε να δημιουργήσουν αντίστοιχες 
εκπαιδευτικές συνεδρίες για τους υπαλλήλους τους. 

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα 
και προτεινόμενες διαδρομές μάθησης για τους υπαλλήλους. Εφόσον η θεωρία εργα-
σίας αφορά στρατηγικές επικοινωνίας με χρήση σεναρίων, το πλαίσιο υλοποίησης μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει τα σενάρια ως αφετηρία για τη δημιουργία διαδρομών μάθησης. 

4. Σχεδιασμός σύντομου προγράμματος σπουδών για εσωτερική εκπαίδευση ή μελλοντική 
αναφορά. Το τελικό στάδιο σε αυτό το βήμα είναι να δημιουργηθεί ένα σύντομο πρό-
γραμμα σπουδών με όλες τις ενότητες και τις υποενότητες που σχεδιάστηκαν κατά τη 
διαδικασία. Το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να έχει τη μορφή πίνακα με πληροφορίες 
όπως τίτλος μαθήματος, ενότητας και υποενότητας (αν πρόκειται για μάθημα), διάρκεια 
μαθήματος σε ώρες και προτεινόμενες μέθοδοι αξιολόγησης. Το πρόγραμμα σπουδών 
μπορεί να χρησιμοποιείται και να επικαιροποιείται διαρκώς καθώς ο φορέας μεγαλώνει 
ή η ανάγκη παραμένει.  Ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να σχεδιάσει ένα πρότυπο πρό-
γραμμα σπουδών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συναδέρφους του ως γενικό 
αρχείο. 
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2.4. Βήμα 4: Εκπαίδευση στο μέντορινγκ και ανάπτυξη OER 

Αφού ο φορέας σχεδιάσει και αναπτύξει την υποδομή και τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης 
και του εργαστηρίου, τα άτομα που συμμετέχουν πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα 
σενάρια που θα διδαχθούν στη δουλειά και στις καθημερινές τους δραστηριότητες, ενσωμα-
τώνοντας τις νέες γνώσεις και δεξιότητες στην εργασιακή τους ρουτίνα. Σε αυτό το σημείο, ο 
φορέας πρέπει να ξεκινήσει μία δομή και μία διαδικασία μέντορινγκ για να καθοδηγεί και να 
υποστηρίζει τους υπαλλήλους του. Ο μέντορας μπορεί να είναι διαφορετικός από τον μέντορα 
των συνεδριών, επομένως πρέπει να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα μέντορινγκ (εκπαίδευσης). 
Καθώς αυτό σχετίζεται με το IO3, μέσα από μία θεωρητική προσέγγιση θα αναπτυχθεί ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης μέντορινγκ που θα συμπληρώνεται με περιγραφή των υποενοτήτων 
και ενοτήτων. Για να μετρηθεί ο αντίκτυπος και η  μεταδοσιμότητα στον οργανισμό και το 
τμήμα, πρέπει να εφαρμοστεί μία διαδικασία αξιολόγησης. Παρακάτω αναφέρονται τα βή-
ματα. 

Προετοιμασία από τον οργανισμό: 

1. Ανάπτυξη του προγράμματος εκπαίδευσης στο μέντορινγκ. Πριν από κάθε ανάπτυξη 
προγράμματος, ιδιαίτερα για μέντορες και ηλεκτρονικούς μέντορες, ο φορέας πρέπει να 
έχει καταγράψει με σαφήνεια τις διαδικασίες κατάρτισης και στήριξης για τους υπαλλή-
λους του. Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης στο μέντορινγκ πρέπει να έχει ως στόχους: α. 
να δημιουργήσει ηλεκτρονικούς μέντορες και β. να επιτρέψει στους νέους μέντορες να 
καθοδηγούν τους υπαλλήλους  στην υιοθέτηση και διαχείριση των στρατηγικών και στό-
χων του φορέα. 

2. Ανάπτυξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων σύμφωνα με το Βήμα 3: Ο φορέας 
πρέπει να έχει σχεδιάσει πρότυπα περιεχομένων υποενοτήτων και ενοτήτων που συ-
μπληρώνονται με οδηγίες χρήσης και εκπαιδευτικές μορφές. Σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες κάθε φορέα, στον σχεδιασμό της υποενότητας μπορούν να συμπεριληφθούν εξα-
τομικευμένες μέθοδοι εκπαίδευσης, όπως: παιχνίδια ρόλων, σενάρια και δράσεις λήψης 
αποφάσεων, πολυμέσα και συνεντεύξεις με άλλους μέντορες και υπαλλήλους ενεργούς 
στο μέντορινγκ ή την εκπαίδευση, αρχεία εικόνων και ήχου κτλ. Ο σχεδιασμός εκπαιδευ-
τικών προτύπων πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, καθώς και πληροφορίες, 
μεταδεδομένα και στοιχεία που θα επιτρέψουν στη συνέχεια να αναπτυχθούν αρχεία 
SCORM και ενδεχομένως να δημοσιευτούν σε σχετικά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης. 

3. Ανάπτυξη διαδικασίας αξιολόγησης και μεθόδων εκπαίδευσης (αναφορές, πρότυπα, 
πλαίσιο). Η αξιολόγηση είναι κλειδί σε κάθε πρόγραμμα ή εκπαιδευτική δράση ενός φο-
ρέα, καθώς επιτρέπει αναφορές αντίκτυπου και δεικτών για μελλοντική χρήση. Ο αντί-
κτυπος πρέπει να μετριέται μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, τροφοδοτώντας το 
σύστημα σε διάφορα επίπεδα. Πρέπει να σχεδιαστούν τα απαραίτητα πρότυπα που μπο-
ρούν να τροποποιηθούν για να καλύπτουν τις ξεχωριστές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
κάθε τμήματος. Αντίστοιχα, η αξιολόγηση μπορεί να ποικίλλει για να ανταποκρίνεται 
στον κάθε οργανισμό. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να σχεδιαστούν τα απαραίτητα 
πρότυπα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές, τους επικεφαλής και/ ή διευθυντές τμη-
μάτων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλά αποτελέσματα σε διαφορε-
τικά επίπεδα του φορέα. 
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2.5. Βήμα 5: Αντίκτυπος σε επίπεδο οργάνωσης 

Όπως σε όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκπαίδευση και κατάρτιση, η μέτρηση 
του αντίκτυπου έχει ζωτική σημασία. Σε επίπεδο οργάνωσης, τα στοιχεία που συγκεντρωθούν 
θα χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες (ενδεικτικός κατάλογος): 

- Επίπεδο φορέα, π.χ. πόσο καλή ήταν η απόδοση της εκπαίδευσης 

- Επίπεδο τμήματος: η απόδοση του τμήματος στον χειρισμό των ομάδων-στόχο πάνω στο 
συγκεκριμένο θέμα. Ένας δείκτης μέτρησης μπορεί να είναι ο αριθμός των παραπόνων 
ή ο αριθμός των μεταναστών που εξυπηρετήθηκαν 

- Επίπεδο προσωπικού: ποσοστό ικανοποίησης των υπαλλήλων κατά την ολοκλήρωση των 
εργασιών τους και κινητοποίηση τους στην εξυπηρέτηση των ομάδων-στόχο. 

Προετοιμασία από τον οργανισμό: 

1. Εντοπισμός θεμάτων για τον έλεγχο αντίκτυπου. Ο έλεγχος είναι μια οριζόντια δραστη-
ριότητα που πρέπει να εξεταστεί σε κάθε πλευρά του σχεδιασμού και σε συγκεκριμένα 
ορόσημα του έργου. Για τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών, απαιτείται στενή 
συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα. Κάθε τμήμα πρέπει να δηλώνει ξεκάθαρα τα χαρα-
κτηριστικά ελέγχου που μπορεί να εφαρμόσει, τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώσει 
και μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους δείκτες.  

Τα εμπλεκόμενα μέρη θα σχεδιάσουν συγκεκριμένα πρότυπα και θα τα οργανώσουν σε 
μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα τμήματα. 

2. Σχεδιασμός πίνακα επισκόπησης αντίκτυπου. Ο φορέας πρέπει να σχεδιάσει έναν πίνακα 
επισκόπησης αντίκτυπου όπου θα αναλύονται διεξοδικά τα παρακάτω θέματα: 

✓ Πώς επιτεύχθηκε ο αντίκτυπος, π.χ. ποιες δράσεις πραγματοποιήθηκαν και από 
ποιο τμήμα 

✓ Πώς μετρήθηκε ο αντίκτυπος και τι εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν 

✓ Πώς έγινε η αναφορά του αντίκτυπου 

✓ Συγκεκριμένοι αριθμοί  μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν στον στρατηγικό σχε-
διασμό 

3. Σχεδιασμός προτύπων αναφοράς για τον αντίκτυπο σε επίπεδο φορέα και τμήματος. Ό-
λες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να αναφερθούν και ο φορέας πρέπει να συντάξει 
ένα προσχέδιο  φόρμας αναφοράς για αυτό τον σκοπό. 

2.6. Βήμα 6: Επανάχρηση του μοντέλου IO3– οδηγίες μεταδο-
σιμότητας 

Ο συνολικός στόχος του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου IO3 είναι να δημιουργήσει αντίκτυπο, 
αλλά και να έχει μία κυκλική προσέγγιση επανάχρησης και ανακύκλωσης εντός του φορέα. 
Αφού εφαρμόσει όλα τα παραπάνω βήματα, ο φορέας θα μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει τα 
αποτελέσματα IO3 μέσα στο τμήμα. Για κάθε βήμα, έχει πλέον σχεδιαστεί μία στρατηγική και 
τα απαραίτητα πρότυπα και εργαλεία, έχουν εδραιωθεί όλες οι απαραίτητες δομές συνεργα-
σίας και δικτύωσης και έχει δημιουργηθεί ένας κατάλογος/ μια βάση δεδομένων συνεργατών 



Q-SER                                                                                             IO3 • Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου 

 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 18 από 18 

και εκπαιδευτών. Μετά από τον επιτυχημένο σχεδιασμό του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου 
θα μπορούν να υλοποιούνται στρατηγικές αλλαγές και αλλαγές νοοτροπίας για κινητοποίηση 
του προσωπικού. 

Προετοιμασία από τον φορέα: 

1. Ανακύκλωση μοντέλου σε άλλα τμήματα 

2. Οδηγίες μεταδοσιμότητας 

3. Πρότυπο καλών πρακτικών και οδηγίες για την επιλογή μελετών περίπτωσης 


