ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 6:
ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Μ.Ν.Α.Π.
Μαθησιακοί Στόχοι σε αυτήν τη Συμβουλευτική ζώνη
Η συμβουλευτική ζώνη 6 νοείται ως οριζόντια φάση που διατρέχει την παρέμβαση, αλλά
επίσης και ως τρόπος να διατηρηθεί η επαφή με τους Μ.Ν.Α.Π. αφότου βρει δουλειά.
Η σημασία της Μετα- Παρακολούθηση είναι κοινή για όλες τις συμβουλευτικές φάσεις. Σε
μια από τις συμβουλευτικές ζώνες ενδέχεται να είναι καλύτερος ο διαρκής επανέλεγχος, ενώ
σε άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να επαρκεί μία μετα-παρακολούθηση αφότου λάβει τέλος η
διαδικασία.
Σε αυτήν την ενότητα θα εισαχθείτε στον τρόπο με τον οποίο οφείλετε να μεταπαρακολουθείται όλα τα σημεία που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες συμβουλευτικές
ζώνες.

Συνάφεια και ομάδα–στόχος της συγκεκριμένης Συμβουλευτικής ζώνης
Όπως είδαμε στην εισαγωγική ενότητα, αυτό το εγχείρημα είναι συναφές για τους ακόλουθους
επαγγελματίες:
1. Εκπαιδευτικούς
2. Επαγγελματίες ανθρώπινων πόρων
3. Εργασιακούς συμβούλους
4. Δασκάλους ξένων γλωσσών
5. Νομικούς συμβούλους
6. Παιδαγωγούς
7. Εργαζόμενους σε έργα
8. Ψυχολόγους
9. Κοινωνικούς λειτουργούς
10. Εκπαιδευτές
11. Εθελοντές εργαζόμενους σε φορείς εργασιακής ένταξης
12. Εθελοντές εργαζόμενους σε φορείς κοινωνικής ένταξης
13. Άλλους επαγγελματίες που εργάζονται επί της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των
Μ.Ν.Α.Π..
14. Κοινωνικοί επιστήμονες που εργάζονται με Μ.Ν.Α.Π..
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Διάρκεια και προσπάθεια
Το υλικό προς ανάγνωση
Οι ασκήσεις
Το οπτικοακουστικό υλικό
Η αυτό–αξιολόγηση
Συνολικά το Μ.Α.Δ.Μ.

Χρόνος (ώρες και λεπτά)
1 ώρα 30 λεπτά
1 ώρα 00 λεπτά
0 ώρες 05 λεπτά
0 ώρες 10 λεπτά
2 ώρες 45 λεπτά

Ευρετήριο των κεφαλαίων αυτής της συμβουλευτικής ζώνης
Κεφάλαιο 1: Μετα- Παρακολούθηση του σχεδιασμού παρέμβασης
Κεφάλαιο 2: Μετα- Παρακολούθηση της εκπαίδευσης
Κεφάλαιο 3: Μετα- Παρακολούθηση της απασχόλησης
Κεφάλαιο 4: Μετα- Παρακολούθηση των συνεργειών για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη
Κεφάλαιο 5: Μετα- Παρακολούθηση της κοινωνικής συμμετοχής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η ενότητα αυτή θα παρουσιάσει τα κύρια εργαλεία Μετά-παρακολούθησης για τις διαδικασίες
που περιγράφηκαν στην ενότητα 1 «Σχεδιασμός Παρέμβασης». Στο κεφάλαιο 1, πέραν του να
μιλήσουμε περί διαδικασιών, επικεντρωθήκαμε στο προφίλ του φορέα/λειτουργού/επαγγελματία
και σε ορισμένες θεμελιώδεις φάσεις της δουλειάς του ως προς την ανάληψη ευθύνης του
Μ.Ν.Α.Π., όπως η συνέντευξη και η σύνταξη του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Εγχειρήματος
(Ε.Ε.Ε., αγγ.: I.E.P.).
Ως εκ τούτου θα αναλύσουμε ορισμένες από τις στρατηγικές που μας επιτρέπουν να
παρακολουθούμε, να επαληθεύουμε το κατά πόσον η διαδικασία παρέμβασης και, εξ αυτού, η
ατομική πορεία που καθορίζεται είναι σύμφωνη με τους αρχικούς αντικειμενικούς στόχους που
προτάθηκαν ή εάν έχουν υπάρξει αλλαγές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αναμόρφωση
του εξατομικευμένου κοινωνικο–εκπαιδευτικού σχεδίου/πλάνου δράσης. Θα καθορίσουμε,
επίσης, τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες της προσέγγισης και τη μεθοδολογία επιλογής σε αυτήν
τη φάση του σχεδιασμού της παρέμβασης.
Σε
δεύτερο
χρόνο
θα
επικεντρωθούμε
αντ’
αυτών
στη
μορφή
του
φορέα/λειτουργού/επαγγελματία, την κεντρικότητά του και τη σημασία παροχής εκπαίδευσης και
εργαλείων υποστήριξης.
1. Το Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό σχέδιο — αναδρομικές τροποποιήσεις
Ενδέχεται να γίνουν ορισμένες αλλαγές στο Εξατομικευμένο Σχέδιο Δράσης, όπως
παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1.3 του Μ.Α.Δ.Μ., σε σχέση με μια κάποια πρόοδο της
κατάστασης των Μ.Ν.Α.Π, ως προς τις ανάγκες, τις ελπίδες, τους στόχους και τον ρόλο τους
στην κοινωνία. Έχουμε υπογραμμίσει την ευέλικτη φύση αυτού του εργαλείου, ένα απαραίτητο
χαρακτηριστικό που το καθιστά επικαιροποιήσιμο κατά τη στιγμή που σημαντικές αλλαγές
συμβαίνουν στη ζωή των Μ.Ν.Α.Π. Αυτή η ευελιξία και επικαιροποιησιμότητα είναι δομική,
πράγμα που σημαίνει το εξής: η δομή καθαυτή των εργαλείων μας υπόκειται σε ουσιώδεις
αλλαγές.
Ορισμένες θεμελιώδεις παράμετροι που εμείς, ως επαγγελματίες που εργαζόμαστε με τους
Μ.Ν.Α.Π, θα πρέπει να έχουμε μονίμως κατά νου όταν χτίζουμε παρεμβάσεις με τους
προαναφερθέντες, είναι οι εξής:
●

Η ολιστική προσέγγιση, κατά την οποία είναι επιθυμητό, για παράδειγμα, να υπάρχει
ένας και μοναδικός επαγγελματίας, με τον απαραίτητο παιδαγωγικό εξοπλισμό, ο οποίος
να φροντίζει και να θεωρείται υπεύθυνος για την πρόοδο των Μ.Ν.Α.Π και τη
συμμόρφωσή τους με το κανονισμένο σχέδιο. Υπονοείται σε αυτόν τον τύπο
προσέγγισης ότι ο/η ενήλικας αναφοράς — συνήθως πτυχιούχος/α εκπαιδευτικός — θα
καλύπτει όλες τις διαφορετικές πτυχές της ζωής των Μ.Ν.Α.Π, μετατρέποντας τον/την
εαυτό του σε φορέα νοημάτων και προνομιούχο οδηγό. Η πολυτομεακή ομάδα, με τις
συγκεκριμένες και απαραίτητες αρμοδιότητές (ορισμένες από τις οποίες κείνται πέραν
της επαγγελματικής μας αναφοράς, δηλ.: αρμοδιότητες ιατρικές, νομικές κ.τ.λ.), θα
καλούνται από τον προαναφερθέντα επαγγελματία όποτε αυτό είναι απαραίτητο: ο/η
ενήλικας αναφοράς για τους Μ.Ν.Α.Π θα δρα ως μεσάζων μεταξύ των Μ.Ν.Α.Π και του
επαγγελματικού προσώπου. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει μια ακόμη προσέγγιση:
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●

Η ανεπίσημη προσέγγιση: ο/η ενήλικας που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, θα
καταστεί αγαπητός/ή στον/στην νεαρό/ή δικαιούχο, παρουσιάζοντας τον/την εαυτό του
ως εμπιστευτικός τους συμπαίκτης και μια σταθερή μορφή η οποία τους νοιάζεται,
πράγμα που μας οδηγεί απ’ ευθείας σε ακόμη μια σημαντική λέξη–κλειδί:

●

Αφοσίωση με την αρχική της έννοια της «πίστης, πιστότητα, συμμαχίας», «βαθιά
προσήλωση». Η σχέση εγγύτητας πρέπει να διατηρηθεί, ούτως ώστε να αναγνωρίζει και
λύνει τα όποια προβλήματα. Όταν η σύνδεση είναι αποτελεσματική, η πίστη συνεχής, η
προσήλωση βαθιά, θα είμαστε σε θέση να προλάβουμε τον κίνδυνο της μη–αναγνώρισης
κινδύνων, επιτρέποντάς τους να εξελιχθούν σε κανονικά προβλήματα. Η έννοια της
«προσήλωσης» είναι λοιπόν βαθιά συνδεδεμένη με αυτή του «χρόνου», μια λέξη–κλειδί
που έχει ήδη εξερευνηθεί στο 1.3 του Μ.Α.Δ.Μ.. Η έννοια αυτή αποτελεί επίσης το κλειδί
σε ακόμη μία προσέγγιση αναφοράς για τον/την επαγγελματία που εργάζεται με τους
Μ.Ν.Α.Π:
Η ουμανιστική συναισθηματική προσέγγιση και η σχετική έννοια του
συναισθηματικού φίλτρου [Σ. Κράσεν (Krashen), 1985], η οποία έλεγε:

●

Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας θεωρητικής βάσης, η οποία αποκτήθηκε μέσω εκπαίδευσης
και αμοιβαίας συναλλαγής, πρέπει να είναι πάντοτε μια πραγματιστική προσέγγιση.
Όσον αφορά αυτό το τελευταίο σημείο: συχνά αμελείται το πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσει
κανείς τα εργαλεία που είναι πρακτικά και όχι μόνο θεωρητικά. Για παράδειγμα, οι περιοδικές
συναντήσεις που στόχο έχουν να εκτιμήσουν την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που
αποτυπώνονται στο σχέδιο, ποτέ δεν θα πρέπει να συλλαμβάνονται και να εκτελούνται ως
θεωρητικό εργαλείο και μόνον, αλλά ως ένας αποτελεσματικός τρόπος να αποκτηθεί θετικά σειρά
συμπαγών αποτελεσμάτων.
Οι εγγραφές του σχεδίου που αφορούν συγκεκριμένα σημεία δεν πρέπει να προορίζονται ως
αφηρημένοι αντικειμενικοί σκοποί, αλλά πρέπει να είναι πρακτικοί και εύκολοι,
ελαχιστοποιημένοι μέσω μιας διαδικασίας μείωσης και εύκολα διαιρέσιμοι σε σύντομες και
συμπαγείς δράσεις. Τέτοιες δράσεις οφείλουν να περιγράφονται λεπτομερώς ως προς τον χρόνο,
τον χώρο, τον τρόπο ανάπτυξης. Για παράδειγμα: δεν θα πρέπει να διατυπώνουμε έναν
αντικειμενικό σκοπό ως «βελτίωση της αυτοπεποίθησης», αλλά ως «συμμετοχή σε δημόσιες
εκδηλώσεις» — προσδιορίζοντας επίσης ποιες εκδηλώσεις, με όλα τα δέοντα περί του «πότε»
και του «πως» — και παρόμοιες δράσεις, σχεδιασμένες ειδικά για τους Μ.Ν.Α.Π. μας, βάσει της
προσωπικότητάς τους.
Το τριμηνιαίο σχέδιο θα υπογραφεί από τον/την δικαιούχο/ωφελούμενο/η μας, ούτως ώστε να
επισημοποιήσει τη συμμετοχή τους στη σύνταξή του.
Μέσω της διαρκούς αναθεώρησής, μπορεί να συντελεστεί κάποια δομική τροποποίηση με τη
σύμφωνη γνώμη του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης μας.

2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ας δώσουμε ένα παράδειγμα θετικής τροποποίησης της δομής και του περιεχομένου του
εξατομικευμένου σχεδίου. Αφού ένας συγκεκριμένος Μ.Ν.Α.Π. έχει παρακολουθηθεί για
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κάποιους μήνες ως προς την πορεία του/της, έχουν προκύψει οι εξής ερωτήσεις: υπάρχει κάτι να
αλλάξει; Με την απάντηση να είναι «ναι»· τί να αλλάξει; Να μειωθεί κάτι; Να προστεθεί κάτι;
Να τροποποιηθεί κάτι; Ας δώσουμε ένα παράδειγμα προσθήκης στο σχέδιο:
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ
(ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ)

Η εξεταζόμενη ομάδα, μέσω παρατηρήσεων των Μ.Ν.Α.Π. και των αντίστοιχων επαγγελματιών
αναφοράς, έχει συμπεράνει ότι η πνευματική ζωή και η ρουτίνα με την οποία είναι συνδεδεμένη
έπρεπε να συμπεριληφθούν ως καθαυτό σημείο στο Σχέδιο για τη συγκεκριμένη ομάδα
Μ.Ν.Α.Π., αποτελώντας ένα θέμα που κάθε άλλο παρά θα έπρεπε να συζητείται ακροθιγώς (που
συχνά έτσι γίνεται, λόγω μιας ψευδούς «οικουμενικής–λαϊκής προσέγγισης», η οποία συνηθώς
αποτελεί μια εύκολη διέξοδο από ένα περίπλοκο πρόβλημα).
Σύμφωνα με την πραγματιστική μας προσέγγιση, συγκεκριμένα σημεία της πνευματικής ζωής
και της θρησκείας πρέπει να αναλυθούν μαζί με τους Μ.Ν.Α.Π και να γίνει αναδιαπραγμάτευση
επ’ αυτών, δηλαδή: ποιά φάρμακα να αποφεύγονται λόγω θρησκευτικών κανόνων· ποιων ουσιών
να αποφεύγεται ο χειρισμός στον χώρο εργασίας (δηλ. οινόπνευμα)· ποιες τελετές πρέπει να
γίνονται σεβαστές και πότε/που/πως· κ.τ.λ. (όλες αυτές είναι κρίσιμες πτυχές που όλοι οι
επαγγελματίες οφείλουν απαραιτήτως να γνωρίζουν και να κατέχουν). Όλο αυτό θα πρέπει να
λάβει τη μορφή διαγραμματικού προγράμματος (δείτε ανωτέρω για παράδειγμα), και ως εκ
τούτου να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλες πτυχές, ως προς τους στόχους, τον
χρόνο, τα εργαλεία, τα αποτελέσματα.
Για να ικανοποιηθούν όλες οι προαναφερθείσες απαιτήσεις, το σχέδιο θα πρέπει να γίνει φιλικό
προς τους ωφελούμενους, να εφοδιαστεί με γραφιστικό στοιχείο (για παράδειγμα: το σχέδιο ενός
λουλουδιού που θα χρωματιστεί προοδευτικά, καθώς θα επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί
σκοποί).
Ο/η Μ.Ν.Α.Π. θα υπογράψει το σχέδιο, ούτως ώστε να επισημοποιήσει όλες τις επιφερθείσες σε
αυτό τροποποιήσεις.
Η σύγκλιση του/της Μ.Ν.Α.Π. στους αντικειμενικούς σκοπούς πρέπει να είναι απόλυτη. Συχνές
έρευνες για σημεία–κλειδιά (π.χ.: τον χώρο εργασίας) ενδέχεται να είναι θεμελιώδεις, ούτως ώστε
να διευκρινίζονται οι στόχοι.

3. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΕΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Είναι σημαντικό να δίνουμε στους Μ.Ν.Α.Π. τα μέσα ώστε να έχουν σαφή συνείδηση του
πολιτισμού–στόχου, ούτως ώστε να δίνονται συνεκτικές ερμηνείες στις πράξεις και αντιδράσεις
των νέων τους γειτόνων. Η υπέρ του δέοντος διαπολιτισμική προσέγγιση έχει αποδειχθεί
αναποτελεσματική ως προς αυτό: λαμβάνοντας ως δεδομένο τον πλήρη και απόλυτο σεβασμό
όλων των τελετών που είναι εγγενείς στον πολιτισμό καταγωγής, είναι θεμελιώδες να
μεταδώσουμε στους Μ.Ν.Α.Π. τον πολιτισμό–στόχο, ούτως ώστε να χτιστούν αναπαραστάσεις
όλων των εκφράσεων του εν λόγω πολιτισμού που θα είναι ενάρετες και θα αποφέρουν καρπούς.
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Κατά τον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων με τους Μ.Ν.Α.Π., δεν θα πρέπει να
«πολιτισμικοποιήσουμε» (sic) τους Μ.Ν.Α.Π., υπό την έννοια ότι δεν θα πρέπει να αποδώσουμε
υπέρμετρο βάρος στον πολιτισμό καθ’ αυτόν, αποδίδοντάς τους πτυχές του πολιτισμού
καταγωγής που ενδεχομένως να είναι παρωχημένες και μάλλον περιθωριακές στην
προσωπικότητά τους· αντ’ αυτού, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην εξελικτική πτυχή του
πολιτισμού. Στην πραγματικότητα, ενδέχεται να αντιπροσωπεύονται (όπως συνήθως συμβαίνει)
πολλές πτυχές που δεν είναι πραγματικά εγγενείς στον πολιτισμό καταγωγής. Ένα καλό
παράδειγμα αυτού αποτελούν οι γενεακές πτυχές του πολιτισμού: σε ορισμένες εκφράσεις και
αναπαραστάσεις ενδέχεται να μπορούν να σχετιστούν συνομήλικοι αλλά όχι άλλοι πολίτες. Ας
μην ξεχνούμε, επιπλέον, ότι το γεγονός και μόνο της εγκατάλειψης της χώρας καταγωγής και της
ενσωμάτωσης στον κοινωνικό και πολιτισμικό ιστό μιας νέας χώρας/χώρας υποδοχής, υπονοεί
πολύ ανοιχτή προσέγγιση του πολιτισμού–στόχου.
Ένας υπέρ του δέοντος πολιτισμικός σχετικισμός δεν συνιστά την καλύτερη προσέγγιση που
μπορεί να υιοθετήσει ο/η επαγγελματίας που εργάζεται με Μ.Ν.Α.Π., καθότι υπονοεί
παρεμπόδιση της πολιτισμικής χειραφέτησης που είναι διαδικασία–κλειδί για τους Μ.Ν.Α.Π,
αφού αποτελεί τρόπο να ριζοσπαστικοποιήσει τον πολιτισμό, πράγμα που ενδέχεται να
ενεργοποιήσει στους Μ.Ν.Α.Π. την ανάγκη να αγκιστρωθούν σε οικείες πτυχές του πολιτισμού
καταγωγής — και αυτό αποτελεί συχνή διαδικασία σε ανθρώπους των οποίων η ταυτότητα
παραμένει εύθραυστη, επαναδιαπραγματεύσιμη και παραβιασμένη λόγω τόσο του νεαρού της
ηλικίας, όσο και των φερόμενων τραυμάτων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουμε αυτήν
τη διαδικασία μέσω της επιμονής μας σε αυτού του τύπου τον πολιτισμικό σχετικισμό, και άρα
την ενίσχυση μια στατικής αντίληψης του πολιτισμού, η οποία είναι και λανθασμένη, καθότι η
εξέλιξη είναι εγγενής στον πολιτισμό.
4. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ως εργαλείο για την υποστήριξη επαγγελματιών που εργάζονται με
Μ.Ν.Α.Π..
Αφού διερωτηθήκαμε σχετικά με τα εργαλεία παρακολούθησης, επαλήθευσης και υποστήριξη
που βρίσκονται στη διάθεσή μας, απαντήσαμε ότι η κεντρικότητα του
φορέα/λειτουργού/επαγγελματία, της ισορροπίας του, περνά μέσα από ένα εργαλείο
περιορισμού, συνεχούς εκπαίδευσης, υποστήριξης και πιθανώς φροντίδας. Το εργαλείο αυτό
είναι η επιτήρηση, νοούμενη ως όχι μόνο μια μορφή συντήρησης για
φορείς/λειτουργούς/επαγγελματίες, αλλά και ως εργαλείο πρόληψης της εξάντλησης («κάψιμο»)
και βελτίωσης των υπηρεσιών.
Ας δούμε σε τί συνίσταται. Είναι πραγματική παρακολούθηση μέσω μιας σειράς συναντήσεων
με παρουσία επιτηρητή, τόσο ομαδικής εργασίας, όσο και απόδοσης του ατόμου αναφορικά με
την ικανότητα υποδοχής, συνεργασίας και διαχείρισης παραγόντων άγχους/πίεσης.
Τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν είναι, κατ’ ουσίαν, η εστίαση της παρέμβασης στο άτομο και
την ομάδα τοποθετημένα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η προσοχή στα συγκεκριμένα γεγονότα που
προσκομίζουν οι επιτηρητές, η επικέντρωση στον καθορισμό των ρόλων και των καθηκόντων,
και στην κατανομή των αντικειμενικών σκοπών και των αποτελεσμάτων που στοχεύουν στην
ενίσχυση των δεξιοτήτων σχέσεων, προάγοντας τον καθορισμό της επαγγελματικής μείωσης
άγχους με ίδια μέσα και πρόληψης της εξάντλησης, την απόκτηση μικρο–δεξιοτήτων και
εναλλακτικών στρατηγικών.
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Παρόλα αυτά, αποτελεί ένα εργαλείο επί της χρήσης του οποίου αξίζει τον κόπο να σκεφθεί
κανείς κριτικά, τόσο ως προς τις λειτουργίες του, όσο και ως προς τις δυσλειτουργίες του. Στην
πραγματικότητα, συμβαίνει συχνά οι πορείες να μη διστάζουν μπροστά στις εξελικτικές αλλαγές,
να μην υπάρχουν αποδείξεις για τη χρησιμότητα του εργαλείου, που σημαίνει ότι ο χρόνος και η
ενέργεια που δαπανήθηκαν δεν βρίσκουν πάντοτε θετική ανταπόκριση.
Ο κύριος περιορισμός αυτού του εργαλείου γίνεται αντιληπτός όταν η επιτήρηση μετατρέπεται
σε επέκταση κάθε ομαδικής συνάντησης της οποίας το επίκεντρο ξαναγίνονται οι
δικαιούχοι/ωφελούμενοι και όχι οι φορείς/λειτουργοί/επαγγελματίες σε σχέση με αυτούς.
Η
επιτήρηση
δεν
αποτελεί
την
επιτήρηση
της
«δυναμικής
των
φορέων/λειτουργών/επαγγελματιών». Η δυναμική προφανώς υπάρχει, αλλά δεν λαμβάνεται
υπόψη ως έχει, παρά αποκλειστικά στο βαθμό που διαπερνούν τις σχέσεις των
φορέων/λειτουργών/επαγγελματιών με τους ωφελούμενους τους. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο
νοούμενη επιτήρηση διαφέρει από τις πολλές πιθανές μορφές «ομαδικών εμπειριών» που
μπορούν να ενεργοποιηθούν για εκπαιδευτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Αποτελεί μια
επιτήρηση που αφορά τα «απόβλητα» της σχέσης: με τη λέξη «απόβλητα» εννοούμε οτιδήποτε
παρουσιάζει πρόβλημα «νοήματος» στον φορέα/λειτουργό/επαγγελματία, κατά το τέλος μιας
συναλλαγής/συνάντησης. Τα υπολείμματα τίθενται υπό επιτήρηση όχι για να «ρευστοποιηθούν»
(με τον κίνδυνο της μετατροπής της επιτήρησης σε υποκατάστατο εξομολόγησης, τόσο
θρησκευτικής, όσο και κοσμικής), αλλά ώστε να γίνει «επεξεργασία» τους προς την κατεύθυνση
αναζήτησης νοήματος που δεν θα έχει μόνο συνείδηση της ψυχικής οικονομίας του
φορέα/λειτουργού/επαγγελματία, αλλά επίσης και του/της ωφελούμενου/ης που εμπλέκεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αυτό το κεφάλαιο εστιάζει στη μετα- παρακολούθηση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Θα
αναφερθούμε σε κατανοήσεις και εργαλεία που εισήχθησαν στη συμβουλευτική ζώνη 2:
«Εκπαίδευση», και ως εκ τούτου συνιστάται ο αναγνώστης να έχει ολοκληρώσει το Μ.Α.Δ.Μ.
αυτό, προτού να διαβάσει αυτό το κεφάλαιο.

1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: ΕΛΙΖΑ
Δομήσαμε το κεφάλαιο γύρω από τη φανταστική Μ.Ν.Α.Π. Ελίζα. Η Ελίζα γεννήθηκε στη Συρία
αλλά έφθασε στη Δανία ως πρόσφυγας πριν από 2 χρόνια, μαζί με τον σύζυγο και δύο παιδιά, 3
και 5 ετών.
Αφότου έφθασε, η Ελίζα φροντίζει τα παιδιά της, εξασφαλίζοντας ότι έχουν εγγραφεί στον τοπικό
βρεφονηπιακό σταθμό και ότι έχουν προσαρμοστεί καλά. Η Ελίζα παρακολούθησε επίσης το
εισαγωγικό μάθημα «Νέοι στη Δανία», του οποίου η διεξαγωγή διευκολύνεται από το τοπικό
γραφείο ευρέσεως εργασίας και παρακολουθεί τα υποχρεωτικά μαθήματα Δανέζικων στο τοπικό
σχολείο γλωσσών, και είναι στη μέση τις επίσημης εκπαίδευσής της στη Δανέζικη γλώσσα. Ο
σύζυγος της Ελίζα έχει βρει δουλειά σε μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης,
εξασφαλίζοντας στην οικογένεια έναν σταθερό μισθό, και τώρα έχει έρθει η ώρα να βρει και η
Ελίζα μια δική της δουλειά. Η Ελίζα δεν έχει επίσημη επαγγελματική εμπειρία από τη χώρα
καταγωγής της. Κατέχει απολυτήριο Λυκείου και είχε εργαστεί επί 1½ έτος στην καφετέρια του
αδελφού της εωσότου παντρεύτηκε, έμεινε έγκυος και έγινε μητέρα που ασχολείται με τα
οικοκυρικά.

2. ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Μαζί με τον σύμβουλό της στο τοπικό γραφείο ευρέσεως εργασίας, η Ελίζα εργάζεται επί του
σχεδίου της «Δουλειά ΑΒΓ», εστιάζοντας στο να βρει μια θέση εργασίας στον κλάδο της
φιλοξενίας (δείτε τη συμβουλευτική ζώνη 2 για μια εκ βάθρων εξήγηση του σχεδίου δουλειάς):
Α: Εργαζόμενη στην υποδοχή (ρεσεψιόν)
Β: Σερβιτόρα (ανειδίκευτη)
Γ: Βοηθός καμαριέρας
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Η Ελίζα και ο/η σύμβουλός της χρησιμοποιούν επίσης τον οδικό χάρτη (Vejviseren) για να
θέσουν τον πρώτο της στόχο. Ξεκινούν εστιάζοντας στη δουλειά των ονείρων της: να εργαστεί
ως υπάλληλος υποδοχής. Αλλά λόγω του γεγονότος ότι η Ελίζα έχει επίσημη εκπαίδευση και
περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία στη χώρα καταγωγής της, και το γεγονός ότι το να γίνει
κανείς υπάλληλος στην υποδοχή («ρεσεψιονίστ») συνιστά τριετή επαγγελματική φοίτηση στη
Δανία, αποφασίζουν ότι αυτός ο στόχος βρίσκεται μακρύτερα στο μέλλον. Συζητούν τότε, τη
θέση της σερβιτόρας, αλλά λόγω του ότι η Ελίζα βρίσκεται ακόμη στη μέση της εκπαίδευσής της
στα Δανέζικα και το γεγονός ότι είναι λίγο ντροπαλή και δεν έχει εξασκήσει τις δεξιότητές της
στη Δανέζικη γλώσσα πέραν της σχολής εκμάθησης της γλώσσας, η γλωσσική απαίτηση ώστε
να εργαστεί ως σερβιτόρα, φαίνεται να είναι υπερβολική για την Ελίζα επί του παρόντος.
Ως εκ τούτου, αποφασίζουν ότι η Ελίζα θα εστιάσει στο να πιάσει την πρώτη της δουλειά στον
κλάδο φιλοξενίας ως καμαριέρα, όπου η απαίτηση για δεξιότητες στη Δανέζικη γλώσσα είναι
χαμηλότερη και όπου η Ελίζα μπορεί να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της στο καθάρισμα, το
συγύρισμα και το στρώσιμο των κρεβατιών από την καθημερινή της δουλειά στα οικοκυρικά.
Αφότου παρακολούθησε ένα βίντεο σχετικά με τα καθήκοντα της καμαριέρας, η Ελίζα νοιώθει
αρκετά βέβαιη ότι θα μπορέσει να τα φέρει πέρα στη θέση εργασίας ως βοηθός καμαριέρας. Η
Ελίζα και ο εργασιακός της σύμβουλος συζητούν επίσης σχετικά με το ότι η θέση της βοηθού
καμαριέρας θα είναι η πρώτη αλλά όχι η τελευταία δουλειά της Ελίζα.
Αφού εργαστεί για ένα ή δύο χρόνια ως βοηθός καμαριέρας, τελειώσει τα μαθήματα Δανέζικών
της και νοιώθει πιο άνετα να μιλά Δανέζικα (και λίγα Αγγλικά), θα μπορεί τότε να υποβάλλει
αίτηση για μια θέση εργασίας ως ανειδίκευτη σερβιτόρα ή ακόμη και να κοιτάξει το ποιά είναι
τα προαπαιτούμενα για να ξεκινήσει επαγγελματική εκπαίδευση ώστε να γίνει υπάλληλος
υποδοχής, καθώς και τις επιλογές του να γίνει ασκούμενη υπάλληλος υποδοχής στο ξενοδοχείο
όπου θα εργάζεται ως βοηθός καμαριέρας.

3. ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ
Η Ελίζα ξεκινά υποβάλλοντας υποψηφιότητες για θέσεις εργασίας ως βοηθός καμαριέρας, αλλά
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λόγω της έλλειψής της σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και του περιορισμένου
επαγγελματικού της δικτύου εντός του κλάδου, δεν λαμβάνει κανένα τηλεφώνημα ως απάντηση.
Ως εκ τούτου, η Ελίζα και ο/η σύμβουλός της αποφασίζουν ότι η Ελίζα θα πρέπει να ξεκινήσει
εκπαίδευση ως ασκούμενη για τις σχετικές τεχνικές (σκληρές) και ήπιες δεξιότητες, τις οποίες
δεν έχει ακόμη κατορθώσει να πείσει έναν εργοδότη ότι έχει. Έρχονται σε επικοινωνία με ένα
από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της πόλης, του οποίου η υπεύθυνη είναι διατεθειμένη να
συναντήσει την Ελίζα ώστε να συζητήσουν τον σκοπό της εκπαίδευσης και το χρονικό πλαίσιο
της άσκησης (πρακτικής).
Στη συνάντηση, αφότου η Ελίζα παρουσίασε τον εαυτό της και εξήγησε γιατί θα ήθελε να
εκπαιδευτεί για μια θέση ως βοηθός καμαριέρας, ο εργασιακός σύμβουλός της ζητά από την
υπεύθυνη καθαριότητας να καθορίσει τις τεχνικές και ήπιες δεξιότητες ώστε κανείς να προκριθεί
για τη θέση του βοηθού καμαριέρας, καθώς και τη φυσική σειρά κατά την οποία θα εκπαιδευόταν
κανείς σε αυτές τις δεξιότητες. Ο/η εργασιακός/ή σύμβουλος επίσης ρωτά την υπεύθυνη εάν θα
υπήρχε μια θέση ανοικτή για την Ελίζα εφόσον αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες κατά την
πρακτική άσκηση και η υπεύθυνη καθαριότητας επιβεβαιώνει ότι θα χρειαστούν βοήθεια και ότι
θα ήταν σε θέση να προσφέρει στην Ελίζα μια θέση μερικής απασχόλησης, εάν επιτύχει τους
εκπαιδευτικούς της στόχους. Η Ελίζα θα ήταν ευτυχής με τη θέση μερικής απασχόλησης, επειδή
θα της αφήνει χρόνο ώστε να συνεχίσει τα μαθήματα Δανέζικών της ενώ ταυτοχρόνως θα
συνεισφέρει στο συλλογικό εισόδημα της οικογένειας.

4. ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ65
Το δελτίο (καρτέλα) τυπικών προσόντων είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης και παρακολούθησης
για την αξιολόγηση και τα τυπικά προσόντα πριν από, κατά και κατόπιν μιας πρακτικής άσκησης
ή άλλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας εντός του εργασιακού χώρου.
Για να επανελέγχεται η ακριβής εκπαιδευτική δραστηριότητα εντός του εργασιακού χώρου, είναι
σημαντικό το δελτίο τυπικών προσόντων να είναι συγκεκριμένα για την εν λόγω θέση εργασίας.
Εφόσον δεν υπάρχει συγκεκριμένο δελτίο (καρτέλα) τυπικών προσόντων ήδη διαθέσιμο, είναι
εύκολο για τον εργασιακό σύμβουλο να αναπτύξει ένα σε συνεργασία με τον άμεσο επιτηρητή
(«ανώτερο»). Στην περίπτωση της Ελίζα, αυτή θα ήταν η υπεύθυνη καθαριότητας. Κατά την
ανάπτυξη ενός δελτίου τυπικών προσόντων, χωρίστε το δελτίο σε δύο τμήματα: 1)
προκαταρκτικό κατάλογο ελέγχου για βασικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις, και προσωπικές
δεξιότητες, και 2) τεχνικές δεξιότητες. Το πρώτο τμήμα αναφέρεται στην αξιολόγηση των
προσδοκιών στον εργασιακό χώρο και ηπιότερες, μη–ειδικές για τη δουλειά δεξιότητες, όπως η
γλώσσα, ο εξωστρεφής χαρακτήρας κ.τ.λ.. Το δεύτερο τμήμα αναφέρεται σε ειδικές για τη
δουλειά δεξιότητες· στην περίπτωση της καθαριότητας αυτές θα ήταν δεξιότητες όπως το
στρώσιμο των κρεβατιών, ο καθαρισμός του μπάνιου, κ.τ.λ..
Η κλίμακα βάσει της οποίας μετρούνται οι δεξιότητες δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να είναι
αριθμητική, αλλά το υψηλότερο σημείο θα πρέπει να καταδεικνύει ότι η δεξιότητα καλύπτει καθ’
ολοκληρίαν αυτό το προσδοκώμενο από μια καμαριέρα.
Είναι πάντοτε καλή ιδέα να αξιολογείται η θέση εργασίας όταν αναπτύσσεται το δελτίο τυπικών
65

Υπόδειγμα διαθέσιμο για κατέβασμα από τον ιστότοπο του Συλλόγου «Νέος Δανός»:
https://www.foreningen-nydansker.dk/home/dokumenter/branchepakker/193-qualificationcard/file
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προσόντων, καθώς συνήθως υπάρχουν κατάλογοι ελέγχου σχετικά με το ποιά σημεία είναι
επιθυμητά και προσδοκώμενα για τη θέση.

Μετα- Παρακολούθηση της εκπαίδευσης εντός του εργασιακού χώρου με το Δελτίο
Τυπικών Προσόντων
Είναι εξαιρετικά ωφέλιμο να χρησιμοποιείτε το δελτίο τυπικών προσόντων πριν από την
εκπαιδευτική δραστηριότητα, και κατά τη διάρκεια και κατόπιν αυτής για λόγους μεταπαρακολούθησης.
Προτού η Ελίζα ξεκινήσει την πρακτική της άσκηση στο ξενοδοχείο, έχει μια εισαγωγική
συνάντηση με τον άμεσο επιτηρητή της στο ξενοδοχείο. Η επιτηρήτρια έχει εκτυπώσει ένα
αντίτυπο του δελτίο τυπικών προσόντων με το όνομα της Ελίζα. Μαζί κοιτούν τις ερωτήσεις και
σημειώνουν τα τυπικά προσόντα στα οποία ήδη γνωρίζουν ποιές είναι οι δεξιότητες της Ελίζα.
Κανονίζουν μια επαναληπτική συνάντηση (επανέλεγχο) κατά την τρίτη εβδομάδα της πρακτικής
άσκησης, ώστε να διασφαλίσουν ότι η Ελίζα προοδεύει και ότι ξέρει επίσης που να στοχεύσει
την εκπαίδευσή της.
Μετά από τρεις εβδομάδες, η επιτηρήτρια και η Ελίζα αξιολογούν το δελτίο τυπικών προσόντων,
πρώτα ο καθένας μόνος του και ύστερα μαζί. Συμφωνούν ότι είναι σαφές πως η Ελίζα έχει ήδη
βελτιώσει πολλές από τις τεχνικές δεξιότητες από όταν άρχισε, και ότι στρώνει τα κρεββάτια και
καθαρίζει τα δωμάτια σχεδόν τόσο γρήγορα όσο το κανονικό προσωπικό. Η Ελίζα θεωρεί ότι
βελτιώνει και τις γλωσσικές της δεξιότητες, αλλά τόσο αυτή όσο και η επιτηρήτρια συμφωνούν
ότι έχει ακόμη λίγο δρόμο προτού να μπορεί άνετα να διαχειριστεί τη συνομιλία και την
κατανόηση των φιλοξενούμενων και των συναδέλφων. Η επιτηρήτρια και η Ελίζα συμφωνούν
ότι η Ελίζα θα πρέπει να εστιάσει στις γλωσσικές της δεξιότητες και την ψιλή κουβέντα με τους
καλεσμένους και τους συναδέλφους, έως την επόμενη επαναληπτική συνεδρία (επανέλεγχο) σε
τρεις εβδομάδες.
Μετά την πρακτική εξάσκηση, η Ελίζα και η επιτηρήτριά της έχουν διεξαγάγει 3 συνεδρίες μεταπαρακολούθησης, όλους με εφαλτήριο των δελτίων τυπικών προσόντων. Κατά την τελευταία
συνεδρία μετα- παρακολούθησης, μετά το τέλος όλης της πρακτικής άσκησης, συγκρίνουν ότι
έχουν σημειώσει με «Χ», και με χαρά βλέπουν και οι δύο ότι η Ελίζα έχει βελτιώσει πολλές από
τις προσωπικές και τεχνικές της δεξιότητες. Η Ελίζα πρέπει να δουλέψει ακόμη ως προς τις
γλωσσικές της δεξιότητες, αλλά της προσφέρεται η θέση της καμαριέρας στο ξενοδοχείο.

5. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ
Άσκηση αναλογισμού: Παρακολουθώντας και θέτοντας νέους εκπαιδευτικούς στόχους
Δεύτερος στόχος: Σχέδιο για την πρόσληψη στη θέση της υπαλλήλου υποδοχής
Τώρα που η Ελίζα έχει επιτύχει τις απαραίτητες δεξιότητες για τον καθαρισμό και έχει
προσληφθεί, θα πρέπει να τεθούν νέοι στόχοι, ώστε να συνεχίσει να προοδεύει προς τη θέση της
υπαλλήλου υποδοχής.
Φανταστείτε ότι είστε ο επαγγελματίας και έρχεστε σε επαφή με την Ελίζα για επαναληπτική
συνάντηση μετά την εκπαίδευση για τη θέση της καμαριέρας.
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-

Ποιές δεξιότητες έμαθε η Ελίζα μέσω αυτής της πρακτικής άσκησης και τί χρειάζεται να
εξασκήσει περαιτέρω;

-

Ποιά είναι τα επόμενα εκπαιδευτικά βήματα για την Ελίζα;

Άσκηση: Σχεδιάστε ένα γρήγορο οδικό χάρτη, με «Αφετηρία» και «Τέρμα», με το «Τέρμα» να
είναι η θέση της υπαλλήλου υποδοχής· ποιές εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα ήταν στην
διαδρομή ώσπου να γίνει υπάλληλος υποδοχής; Χαράξτε τες στο σχέδιό σας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αυτό το κεφάλαιο εστιάζει σε πρωτοβουλίες μετα- παρακολούθησης για την απασχόληση. Για
να κατανοήσετε το κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά σε έννοιες και εργαλεία που αναφέρθηκαν στη
Συμβουλευτική Ζώνη 3 (Απασχόληση), καθώς και σε εργαλεία που εισήχθησαν στη
Συμβουλευτική Ζώνη 2 (Εκπαίδευση).

1. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Για να κάνετε καλό επανέλεγχο με τον χρήστη σας, θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσετε επί των
αντικειμενικών σκοπών που επιδιώκετε στον τομέα της απασχόλησης. Για να σκεφθείτε αυτούς
τους αντικειμενικούς σκοπούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα (μοντέλο) ΑΒΓ (δείτε
Συμβουλευτική Ζώνη 2, Κεφάλαιο 2 «Τί να εκπαιδεύσετε») ή τις ερωτήσεις που προτείνονται
στη Συμβουλευτική Ζώνη 3 (δείτε Συμβουλευτική Ζώνη 3, 1.2 «Φάση Διάγνωσης και
Αξιολόγησης»). Είναι σημαντικό οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί, επιτεύξιμοι και να μπορούν να
υποστηριχθούν από τον/την επαγγελματία που χειρίζεται τον/την Μ.Ν.Α.Π.. Εάν οποιαδήποτε
από αυτές τις προϋποθέσεις δεν καλύπτεται, τότε είναι σημαντικό να επαναπροσδιορίσουμε τους
αντικειμενικούς σκοπούς μαζί με τον πελάτη, προτού συνεχίσουμε με την παρέμβαση.

2. ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Η Μετα- Παρακολούθηση των ωφελούμενων ξεκινά από τη στιγμή που αποφασίζουν να
επιτύχουν συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς. Αυτή η αξιολόγηση και παρακολούθηση
των αντικειμενικών σκοπών θα καταστεί λειτουργική μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων που
θα καθορίσουμε μαζί με τους ωφελούμενους (δείτε το παράδειγμα της Σύμβασης στην
παράγραφο 1.1 της Συμβουλευτικής Ζώνης «Απασχόληση»: «Φάσεις Επαγγελματικού
Προσανατολισμού: Φάση υποδοχής του Μ.Ν.Α.Π.»). Μπορείτε να εγκαθιδρύσετε έναν
μηχανισμό «καταλόγου ελέγχου» με τον/την ωφελούμενο/η ώστε να βλέπετε εάν οι
προτεινόμενες δράσεις εκτελούνται, καθώς και να αξιολογείτε τη συχνότητα και τον βαθμό
συμμόρφωσης με τις δράσεις για την επίτευξη των διαφόρων αντικειμενικών στόχων που έχουν
τεθεί. Κοιτάξτε το ακόλουθο παράδειγμα:
Η Ρεβέκκα ψάχνει επί του παρόντος για δουλειά. Ο αντικειμενικός της σκοπός είναι «Να βρει μια
δουλειά που σχετίζεται με την πώληση τεχνολογικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση πελατών».
Για να πετύχει αυτόν τον αντικειμενικό σκοπό, δεδομένης της πρωτύτερης εμπειρίας της Ρεβέκκας,
ο σύμβουλος απασχόλησης συμφώνησε με τη Ρεβέκκα να πράξει τα ακόλουθα:
●
●
●

Να εγγραφεί σε εκπαιδευτικά μαθήματα ώστε να βελτιώσει τις τεχνικές πώλησης.
Να συντάξει βιογραφικό σημείωμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των εταιρειών που
πωλούν τεχνολογικά προϊόντα.
Να συντάξει μια τυπική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα μπορεί να αποσταλεί
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●
●
●

σε διαφορετικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται, με την εμπορική έννοια, τεχνολογικά
προϊόντα.
Να δημιουργήσει προφίλ ώστε να ψάχνει για θέσεις εργασίας μέσω μηχανών μετα–
αναζητήσεων όπως η «InfoJobs» ή η «LinkedIn».
Να διεξαγάγει προσομοιώσεις «συνεντεύξεων για πρόσληψη» με τον σύμβουλο εργασίας.
Να εγγραφεί σε αγγελίες θέσεων εργασίας για «Πωλήσεις τεχνολογικών προϊόντων».

Για να αξιολογήσετε τον βαθμό συμμόρφωσης με τις πράξεις που προτάθηκαν, ο/η σύμβουλος
μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν «κατάλογο ελέγχου» όπως τον κάτωθι:

✓/ x

Πράξεις

Σχόλια:

Εγγραφή σε εκπαιδευτικά μαθήματα ώστε να βελτιώσει
τις τεχνικές πώλησης.

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος προσαρμοσμένου
στις απαιτήσεις των εταιρειών που πωλούν
τεχνολογικά προϊόντα.

Σύνταξη τυπικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
που θα μπορεί να αποσταλεί σε διαφορετικές εταιρείες
που εκμεταλλεύονται, με την εμπορική έννοια,
τεχνολογικά προϊόντα.

Δημιουργία προφίλ ώστε να ψάχνει για θέσεις εργασίας
μέσω μηχανών μετα–αναζητήσεων όπως η «InfoJobs»
ή η «LiknedIn».

Διεξαγωγή προσομοιώσεων «συνεντεύξεων
πρόσληψη» με τον σύμβουλο εργασίας.

για

Εγγραφή σε αγγελίες θέσεων εργασίας για «Πωλήσεις
τεχνολογικών προϊόντων».

…

Είναι σημαντικό να μπορεί να γίνεται αυτή η παρακολούθηση σε εβδομαδιαία βάση, ούτως ώστε
ο/η ωφελούμενος/η να μπορεί να παρατηρεί απ’ ευθείας την πρόοδό του/της και να έχει επίγνωση
αυτής. Η εβδομαδιαία παρακολούθηση μαζί με τον/την ωφελούμενο/η μπορεί να βοηθήσει στην
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παροχή κινήτρων ώστε ο/η ωφελούμενος/η να συνεχίσει να διενεργεί πράξεις που θα επιτρέψουν
την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Είναι σημαντικό οι στόχοι που καθορίστηκαν
αρχικά να μην είναι πολύ περίπλοκο ή δύσκολο να επιτευχθούν, ούτως ώστε ο/η ωφελούμενος/η
να έχει την αίσθηση ότι ανταποκρίνεται στους αντικειμενικούς σκοπούς και να μην
αποκαρδιώνεται μακροπρόθεσμα. Να θυμάστε ότι η κατάσταση της ανεργίας μπορεί ορισμένες
φορές να είναι απογοητευτική και αγχωτική· για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να παρέχουμε
κίνητρα στον/στην ωφελούμενο/η μέσω της χρήσης πόρων όπως αυτός που αναφέρθηκε
ανωτέρω. Από την άλλη μεριά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού, ενδέχεται να συμβούν γεγονότα που
τροποποιούν τους αντικειμενικούς στόχους ή πιθανές δράσεις/πράξεις που προτάθηκαν από
τον/την ωφελούμενο/η (π.χ. στη Ρεβέκκα ενδέχεται να έχει προσφερθεί μια νέα εργασιακή
ευκαιρία που να μην έχει σχέση με τη εμπορική εκμετάλλευση τεχνολογικών προϊόντων, να έχει
ανακαλύψει ένα καινούργιο επαγγελματικό ενδιαφέρον ή να επιθυμεί να αλλάξει δράσεις/πράξεις
λόγω της προσωπικής της κατάστασης). Όλα αυτά οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη, και αυτός
είναι ο λόγος που είναι σημαντικό να διεξάγονται κοινές μετα-παρακολουθήσεις (προόδου) των
δράσεων/πράξεων και των αντικειμενικών σκοπών/στόχων που έχουν προταθεί εντός του
προγράμματος επαγγελματικής παρέμβασης.

3. ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΦΟΤΟΥ

ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ

Ο

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ

Η διαδικασία της καθοδήγησης προς την απασχόληση δεν τελειώνει μόλις το άτομο επιτύχει τον
αντικειμενικό του σκοπό. Οφείλουμε να παρακολουθούμε διαρκώς ώστε να εκτιμούμε τον βαθμό
ικανοποίησης του/της ωφελούμενου/ης στην κατάσταση απασχόλησής του/της. Σε πολλές
περιπτώσεις, οι Μ.Ν.Α.Π. ενδέχεται να εκτεθούν σε καταστάσεις εργασιακής εκμετάλλευσης,
χαμηλά αμειβόμενων δουλειών, έλλειψη εργατικών δικαιωμάτων κ.τ.λ.. Η παρακολούθηση του
ατόμου στον εργασιακό του χώρο αποτελεί θεμελιώδες καθήκον, ούτως ώστε να γνωρίζουμε τις
εργασιακές συνθήκες, τη σχέση με τους συναδέλφους τους στον εργασιακό χώρο και την
ικανοποίηση του χρήστη. Για να διενεργήσουμε αυτήν την παρακολούθηση, συνιστάται να
μετέλθουμε τεχνικών αξιολόγησης όπως οι «ημι–δομημένες συνεντεύξεις» μέσω τηλεματικής
μετα-παρακολούθησης. Ορισμένες από τις ερωτήσεις που μπορείτε να θέσετε είναι οι εξής:
●
●
●
●
●
●

Είστε ικανοποιημένος/–η με την τρέχουσα δουλειά σας;
Θεωρείτε ότι έχετε επιτύχει τον αντικειμενικό σκοπό που τέθηκε αρχικώς στη σύμβαση;
Ποιές είναι οι εργασιακές σας συνθήκες στην επιχείρηση;
Τί τύπου σύμβαση έχετε υπογράψει;
Θα θέλατε να παραμείνετε μέρος του προγράμματος απασχόλησης παρότι έχετε βρει
δουλειά;
Τί θα επιθυμούσατε να αλλάξετε στην τρέχουσα δουλειά σας;

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να παράσχετε στον/στην ωφελούμενο/η ένα ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης του προγράμματος απασχόλησης. Αυτή η αξιολόγηση θα μας επιτρέψει να
γνωρίσουμε τον βαθμό ικανοποίησης του/της ωφελούμενο/ης όσον αφορά την υπηρεσία μας ως
σύμβουλοι, καθώς και να βελτιώσουμε μελλοντικές παρεμβάσεις στις οποίες θα παραστούν
ακόλουθοι ωφελούμενοι. Δείτε παρακάτω ένα παράδειγμα ερωτηματολογίου αξιολόγησης:
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4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Κοινωνικο–δημογραφικά στοιχεία

Φύλο: ð Θήλυ ð Άρρεν ð Άλλο
Ηλικία: ___
Εθνικότητα: ___________
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Αξιολόγηση:
Παρακαλείσθε να σημειώσετε με ένα «Χ» το κυτίο που πιστεύετε, με το «1» = «Τίποτε» και
το «5» = «Πολύ».

Σας βοήθησε η υπηρεσία καθοδήγησης επαγγελματικής
σταδιοδρομίας να επιτύχετε τους επαγγελματικούς σας
στόχους;

Σας βοήθησε ο/η σύμβουλος κατά τη διαδικασία
επαγγελματικής καθοδήγησης;

Θεωρείτε ότι έχετε τα απαραίτητα εργαλεία και πόρους
ώστε να επιτύχετε τους επαγγελματικούς σας
αντικειμενικούς σκοπούς;

Έχει η ομάδα επαγγελματικής καθοδήγησης τον σωστό
εξοπλισμό ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους
επαγγελματικούς σας αντικειμενικούς σκοπούς;

Σας βοήθησε να επιτύχετε τους επαγγελματικούς σας
αντικειμενικούς σκοπούς το υλικό επί του οποίου
εργαστήκατε κατά τη διαδικασία επαγγελματικής
καθοδήγησης;

…

Άλλα σχόλια:
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1

2

3

(Τίπο
τε)

(Λίγ (Καν
ο)
ονικά
)

4

5

(Αρκ (Πο
ετά) λύ)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η κοινωνική συμμετοχή, όπως έχουμε ήδη δει στη συμβουλευτική ζώνη 4, αποτελεί μια
διαδικασία που καλύπτει διαφορετικά θέματα, στενά σχετιζόμενα με τις προηγούμενες ενότητες:
Σχεδιασμός παρέμβασης, Εκπαίδευση, Απασχόληση και Συνέργειες της κοινωνικής και
εργασιακής ένταξης. Κατ’ αυτήν την έννοια, μέσω αυτού του τελευταίου κεφαλαίου, πρόθεσή
μας είναι να προσφέρουμε γενικές συστάσεις επί της μετα-παρακολούθησης που μπορούν να
ωφελήσουν οποιουσδήποτε από αυτούς τους τομείς, και που συνεπώς θα προάγουν τις
διαδικασίες συμμετοχής των Μ.Ν.Α.Π.. Χάρη στο κάτωθι υλικό, θα παρασχεθεί στον αναγνώστη
μια σφαιρική εποπτεία των συστάσεων, οδηγών και εργαλείων, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι
διαδικασίες παρακολούθησης της κοινωνικής συμμετοχής από μια πιο γενική οπτική γωνία.

1.

ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ή
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ/ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
Υπόδειγμα (μοντέλο) διαχείρισης υπόθεσης
Η διαχείριση υποθέσεων αποτελεί υπόδειγμα για πεδία που σχετίζονται με την υγεία,
εργασιακούς συμβούλους και πολλούς άλλους επαγγελματίες. Η διαχείριση υποθέσεων είναι μια
διαδικασία σχεδιασμού, αναζήτησης, συνηγορίας και παρακολούθησης των υπηρεσιών
διαφόρων κοινωνικών τομέων ή οργανισμών υγειονομικής φροντίδας, ούτως ώστε να
υποστηριχθεί ο/η δικαιούχος/ωφελούμενος/η. Άρτια εκπαιδευμένοι επαγγελματίες αναπτύσσουν
και βελτιώνουν συστήματα υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων παροχής
υπηρεσιών, πόρων, ευκαιριών και κοινωνικών υποστηριγμάτων που προκύπτουν φυσικά), τα
οποία προάγουν την ευμάρεια των ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.
Η Μετα- Παρακολούθηση
Η μετα-παρακολούθηση ή επαναξιολόγηση του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης αποτελεί
ουσιώδες τμήμα του πρωτοκόλλου διαχείρισης υποθέσεων. Όπως υπονοεί ο όρος, η μεταπαρακολούθηση σημαίνει συλλογή πληροφοριών ή δεδομένων σχετικά με τους
δικαιούχους/ωφελούμενους, η επικοινωνία μαζί τους αφότου η παροχή για την κάλυψη των
αναγκών τους έχει ολοκληρωθεί.66 Διενεργείται καθ’ όλην τη διάρκεια του σταδίου παρέμβασης
και είναι κρίσιμη ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Οι αξιολογήσεις
και οι επανέλεγχοι ενδέχεται να προσλάβουν τη μορφή ερωτηματολογίου, μιας συνάντησης ενός–
προς–έναν κατά την οποία ο/η επαγγελματίας θα μπορέσει να γίνει αποδέκτης των
παρατηρήσεων του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης σχετικά με τη διαδικασία, μιας κλίμακας
επίτευξης στόχων την οποία συμπληρώνει ο/η δικαιούχος/ωφελούμενος/η, και πολλές άλλες
μορφές. Το επιθυμητό είναι να επιτευχθούν οι στόχοι και ο/η δικαιούχος/ωφελούμενος/η να
αρχίσει να νοιώθει καλύτερα και να κάνει βήματα προς το να εργάζεται αυτόνομα επί των
θεμάτων που συζητήθηκαν μεταξύ των δύο μερών. Ωστόσο, μερικές φορές είναι απαραίτητο να
ξεκινήσουμε τα στάδια αξιολόγησης και εφαρμογής από την αρχή, εφόσον ο/η
δικαιούχος/ωφελούμενος/η νοιώθει ότι δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς συγκεκριμένα ζητήματα.
Ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία είναι η διασφάλιση ότι οι μακροπρόθεσμες υπηρεσίες που
παρέχονται στους δικαιούχους/ωφελούμενους είναι κατάλληλες, αποτελεσματικές και τυγχάνουν
έγκαιρης διαχείρισης ώστε να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους.

66

Seth Isaiah Rubin (Σεθ Ιζάια Ρούμπιν, 2013), The Importance of Follow-Up (ελλ.: Η Σημασία του
Επανελέγχου), Σαν Φρανσίσκο, https://sirseth.net/the-importance-of-follow-up/

178

Τα αποτελέσματα
Επιπλέον, τα αποτελέσματα της μετα-παρακολούθηση και των αξιολογήσεων χρησιμοποιούνται
για τα πρότυπα πρακτικών, τη θέσπιση στόχων, τη διαχείριση κινδύνων και για πολλές άλλες
πτυχές στο πεδίο. Όπως και σε άλλες πτυχές της πρακτικής της διαχείρισης υποθέσεων, η
εμπλοκή του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης στη διαδικασία είναι ουσιώδης. Αναγνωρίζει και
αναδιοργανώνει τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης, παρέχει
υπηρεσίες κατάλληλες στις τρέχουσες περιστάσεις του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης,
προετοιμάζει τον/την δικαιούχο/ωφελούμενο/η, άλλα μέλη της οικογένειας και φορείς παροχής
υπηρεσιών για μεταβάσεις όταν οι υπηρεσίες διακόπτονται ή μεταφέρονται κ.τ.λ.. Το άτομο που
χειρίζεται την υπόθεση έρχεται σε επαφή με τον/την δικαιούχου/ωφελούμενο/η ώστε να
βεβαιωθεί ότι εξακολουθούν να επιδιώκουν τους στόχους τους, ότι χρησιμοποιούν τις δεξιότητές
τους, ότι είναι καλά, ότι καλύπτονται οι ανάγκες τους ή εάν υπάρχουν νεότερα επ’ αυτού του
θέματος. Κατ’ ελάχιστον, τα άτομα (οι υπεύθυνοι/επαγγελματίες) που χειρίζονται τις υποθέσεις
οφείλουν να κάνουν την μετα-παρακολούθηση και να έχουν επαφή με τους
δικαιούχους/ωφελούμενους με τους σε μηνιαία βάση. Η επαφή μπορεί να λάβει χώρα είτε κατ’
ιδίαν, είτε από απόσταση, με κατ’ ελάχιστον μία κατ’ ιδίαν συνάντηση κάθε μήνα για την
πλειονότητα των δικαιούχων/ωφελούμενων. Επιπροσθέτως, οφείλει να λαμβάνει χώρα μια πιο
εκτεταμένη κατ’ ιδίαν μετα-παρακολούθηση κάθε έξι (6) μήνες.
Πληροφορίες
Οι πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται και να καταγράφονται για κάθε
δικαιούχο/α/ωφελούμενο/η. Επίσης, σημειώσεις επί της υπόθεσης, σχέδιο δράσης και καρτέλες
(δελτία) παραπομπών πρέπει να ενημερώνονται. Το Σχέδιο Δράσης δικαιούχου/ωφελούμενου/ης
θα ενημερώνεται σε κάθε επίσκεψη, καθώς επιτυγχάνονται στόχοι και θεσπίζονται νέοι. Η μεταπαρακολούθηση ενδέχεται να μην είναι πάντοτε δυνατή λόγω διαφόρων καταστάσεων όπως ο
θάνατος, η μετακόμιση και η αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας, κ.τ.λ.. Σε αυτήν την περίπτωση,
οι δράσεις/πράξεις/ενέργειες που αναλαμβάνει το άτομο/επαγγελματίας που χειρίζεται την
υπόθεση
πρέπει
και
αυτές
να
συμπεριλαμβάνονται
στο
φάκελο
του/της
δικαιούχου/ωφελούμενου/ης.
Σκοπός
Ο σκοπός της μετα-παρακολούθησης είναι:
▪ Να διασφαλίζει επαρκή υποστήριξη για βέλτιστα αποτελέσματα και εφαρμογή του
σχεδίου.
▪ Να διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι λαμβάνουν υπηρεσίες, παραπομπές και
συνδέσμους ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους.
▪ Να αξιολογεί τακτικά το επίπεδο λειτουργίας των ωφελούμενων ώστε να διασφαλιστεί
το κατάλληλο επίπεδο φροντίδας.
▪ Να συντηρεί επαρκή κίνητρα στους ωφελούμενους καθ’ όλην τη διάρκεια της
φροντίδας τους.
▪ Να διασφαλίζει ότι το σχέδιο δράσης παραμένει σχετικό και κατάλληλο για τις
μεταβαλλόμενες ανάγκες και καταστάσεις των ωφελούμενων, και να επιτηρεί τη βήμα–
προς–βήμα επίτευξη των στόχων που περιγράφθηκαν στο Σχέδιο αυτό.
▪ Να κρατά κρίσιμες πληροφορίες των ωφελούμενων ενήμερες και να διασφαλίζει ότι οι
ωφελούμενοι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις υπηρεσίες.
▪ Να διασφαλίζει τη συντονισμένη φροντίδα με φορείς παροχής υπηρεσιών.
▪ Να μειώνει την αναπαραγωγή των ίδιων υπηρεσιών.
▪ Να διατηρεί ακριβή αρχεία για λόγους αναφοράς.
▪ Να υποστηρίζει και να καταδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη τρόπος επικοινωνίας ακόμη και
μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, ούτως ώστε οι ωφελούμενοι να γνωρίζουν ότι
υπάρχει κάποιος που ακόμη μπορεί να τους υποστηρίξει και να τους βοηθήσει σε
περίπτωση ανάγκης που ενδέχεται να προκύψει και την οποία δεν μπορούν να
αντιμετωπίσουν μόνοι τους.
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Χρονοδιάγραμμα
Η μετα-παρακολούθηση διαφέρει αναλόγως της υπόθεσης και της/των απαίτησης/–εων.
Συνήθως ξεκινά όταν το/τα βασικό/–ά αίτημα/–ήματα έχει/έχουν επιτευχθεί. Αφορά την περίοδο
που ο/η δικαιούχος/ωφελούμενος/η καθίσταται ανεξάρτητος μέσω μιας αξιολόγησης των
δράσεων που ανέλαβε και των αποτελεσμάτων της επαγγελματικής σχέσης. Ο/η επαγγελματίας
θα πρέπει να «εκπαιδεύσει» το άτομο επί του πώς να διαχειρίζεται και να ικανοποιεί τις ανάγκες
του, καθώς και επί του πώς να αντιμετωπίζει κάθε σχέση (διαπροσωπική/επαγγελματική κ.τ.λ.).
Η πρόοδος εξαρτάται πολύ από τον βαθμό αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης που έχει
αναπτυχθεί στη σχέση του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης με τον κοινωνικό
επιστήμονα/λειτουργό/επαγγελματία. Εξαρτάται επίσης από την προετοιμασία που έχει κάνει ο/η
επαγγελματίας για τη φάση «αποχωρισμού»67. Πιο συγκεκριμένα, ένα άτομο που χειρίζεται
υποθέσεις θα πρέπει να διενεργεί τη μετα-παρακολούθηση σε κάθε υπόθεση κατά χρόνο
συγκεκριμένο, ήδη προαποφασισμένο. Αυτό μπορεί να διαφέρει, αλλά σε πολλές περιπτώσεις
ενδέχεται να είναι ως εξής: κατόπιν 1ος μήνα, κατόπιν 3 μηνών, κατόπιν 6 μηνών, κατόπιν 9
μηνών, κατόπιν 12 μηνών.
Κατά περίπτωση, όταν υπάρχει ανάγκη παράτασης, μπορεί κανείς να προσθέσει μία ακόμη φορά
(π.χ. κατόπιν 3 ακόμη μηνών). Συνήθως, κάθε τρίμηνο ενδέχεται να έχει διαφορετικό
αντικειμενικό σκοπό, με αποτέλεσμα διαφορετικές διαχειριστικές ανάγκες. Ασχέτως των νέων
αιτημάτων, κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα, αυτός/αυτή που χειρίζεται την υπόθεση έχει στόχο να
διασφαλίσει την ομαλή αποδοχή της νέας κατάστασης και την επαρκή προσαρμογή. Τα επόμενα
δύο τρίμηνα χαρακτηρίζονται από σποραδική επικοινωνία, με στόχο τη διευκρίνιση της
ευμάρειας του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης, με αυτόν/ην που χειρίζεται την υπόθεση να
παραμένει διακριτικά υποστηρικτικός/η εφόσον είναι αναγκαίο.
Αποτελέσματα και πρόοδος
Η αποτελεσματική μετα- παρακολούθηση χωρίζεται σε δύο (2) κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τη
μετα-παρακολούθηση του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης αναφορικά με την παρακολούθηση
των αναγκών τους, και η άλλη αφορά την μετα-παρακολούθηση ως οργανωμένη επικοινωνία με
τον/την δικαιούχο/ωφελούμενο/η ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί,
επιδιώκονται.
Η πρόοδος του/της δικαιούχου/ωφελούμενο/ης μπορεί να χωριστεί σε τρία (3) στάδια: ανοδική,
σταθερή,
υποτροπή.
Η
υποτροπή
αναφέρεται
στην
περίπτωση
που
ο/η
δικαιούχος/ωφελούμενος/η φαίνεται να επιστρέφει στην πρωτύτερη τους κατάσταση. Επί
παραδείγματι, ένας/μια δικαιούχος/α/ωφελούμενος/η που εκπαιδεύτηκε στην αναζήτηση
εργασίας μέσω εργασιακής συμβουλευτικής, υποτροπιάζει όταν, κατά τη διάρκεια της μεταπαρακολούθησης, έχει την προσδοκία να του/της ξαναδείξει ο/η επαγγελματίας πώς να βρει
δουλειά68.
Οι δράσεις/πράξεις/ενέργειες που αναλαμβάνονται ποικίλουν αναλόγως της απαίτησης ή της
κατάστασής τη συγκεκριμένη στιγμή. Μια δράση/πράξη/ενέργεια ενδέχεται να αναφέρεται σε
μια συνεδρία, ένα τηλεφώνημα, την παροχή πληροφοριών, την πλαισίωση, τη συνεργασία–
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παραπομπή, κ.τ.λ.. Το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι είτε μέσω σχολίων/περιγραφής, είτε και
μέσω ενός συνόλου συνεδριών69.
Ο/η επαγγελματίας θα πρέπει να προσέχει την αξιολόγηση των αντικειμενικών σκοπών της μεταπαρακολούθησης. Ο/η δικαιούχος/α/ωφελούμενος/η ενδέχεται να μη σταματήσει να προβάλει
νέες απαιτήσεις. Δεν είναι σπάνιο το να τον/την αντιμετωπίζουμε ως ιδιαιτέρως ευάλωτο/–η, εν
είδει αμυντικού μηχανισμού λόγω επαγγελματικού διαχωρισμού70.
Συνιστάται να γίνεται εκμετάλλευση κάθε αιτήματος και κάθε αντίδρασης του/της
δικαιούχου/ωφελούμενου/ης ως ευκαιρία να προετοιμαστεί ο/η δικαιούχος/ωφελούμενος/η για
την ανεξαρτησία του/της. Για παράδειγμα, δεν μας ενδιαφέρει εδώ μόνον η εκπαίδευση του
ατόμου ώστε να επιλύει τις αντιπαραθέσεις εντός του εργασιακού του/της χώρου, αλλά ο κύριος
αντικειμενικός μας σκοπός είναι να αποκαλύψουμε τους λόγους για τους οποίους δεν
χρησιμοποίησε τη γνώση που έχει αποκτήσει κατά την κύρια φάση της σχέσης του με τον
επαγγελματία.
Παρακολούθηση
Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών, ο/η επαγγελματίας της υπόθεσης
οφείλει να παρακολουθεί τις βασικές λειτουργίας που έχουν έως τώρα συζητηθεί (αξιολόγηση,
σχεδιασμός και παρέμβαση). Η φάση σχεδιασμού αποτελεί σημαντική χρονική στιγμή για
τον/την επαγγελματία χειρισμού υποθέσεων να αναγνωρίσει τους δείκτες που θα
χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθηθεί η πρόοδος του/της ωφελούμενου/ης ως προς την
επίτευξη των στόχων που περιγράφονται σε σχέδιο δράσης που έχει ήδη συμφωνηθεί. Ως μέρος
της παρακολούθησης, ο/η επαγγελματίας πρέπει να επιθεωρεί και τις προόδους άλλων κατά την
εφαρμογή της παροχής υπηρεσιών, όπως των μελών του κοινωνικού και επαγγελματικού
δικτύου. Ο/η επαγγελματίας οφείλει να προσδιορίζει εάν οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί στους
δικαιούχους/ωφελούμενους κατά τρόπο κατάλληλο και έγκαιρο. Όποτε διενεργείται η λειτουργία
παρακολούθησης της διαχείρισης υποθέσεων, πρέπει να παρακολουθούνται τα εξής:
▪ Εάν το σχέδιο εφαρμόζεται κατά τρόπο κατάλληλο και έγκαιρο.
▪ Πως τα πηγαίνει ο/η δικαιούχος/ωφελούμενος/η ως προς την επίτευξη στόχων και
αντικειμενικών σκοπών του σχεδίου.
▪ Ποιές υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί στον/στην δικαιούχο/α/ωφελούμενο/η και πως έχουν
οι υπηρεσίες παραδοθεί, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους (η
παρακολούθηση αυτών θα επιτρέψει την αναθεώρηση και ανακατεύθυνση ώστε να
βελτιωθεί η διαδικασίας υποστήριξης).
▪ Τα αποτελέσματα των υπηρεσιών (αυτά τα αποτελέσματα, παρακολουθούμενα σε βάθος
χρόνου, ενδέχεται να καταδείξουν ανάγκη αναθεώρησης του σχεδίου).
▪ Τις επιπρόσθετες ανάγκες, οι οποίες — εφόσον αναγνωρισθούν — θα απαιτήσουν
αλλαγές στο σχέδιο71.
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Απεμπλοκή
Η διαδικασία της απεμπλοκής γίνεται βήμα–βήμα και θα πρέπει να επιτευχθεί κατά τρόπο
ισορροπημένο. Κάθε σχέση εξάρτησης θα πρέπει να αποφευχθεί. Σε αυτό το στάδιο, ο/η
επαγγελματίας εκτιμά την αποκτηθείσα ικανότητα του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης να
ανταποκριθεί στις ανάγκες του/της πρακτικά και αποτελεσματικά με λίγη ή καθόλου καθοδήγηση
ή υποστήριξη, ως επαρκή72.

2. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ: ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ερωτήσεις μετα-παρακολούθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη συνεδρία. Αυτές
οι ερωτήσεις αποτελούν παράδειγμα:
Έλεγχος ψυχολογικής διάθεσης

● Πώς είσαι; Έχει περάσει ένας μήνας από την προηγούμενή μας συνάντηση. Πάνε
καλά τα πράγματα;
Ανασκόπηση των στόχων της προηγούμενης συνάντησης και πως έχει ανταποκριθεί ο/η
δικαιούχος/α/ωφελούμενος/η
●

Κατά την προηγούμενη συνάντησή μας συζητήσαμε σχετικά με το να θέσουμε μερικούς
στόχους για την εύρεση δουλειάς. Υπάρχουν νέα σχετικά μ’ αυτό; Χρησιμοποίησες κάποιο
από τα εργαλεία που έμαθες;

Τρέχουσες ή μελλοντικές προσδοκίες/καταστάσεις
●
●
●

●

Άρα, επί του παρόντος, έχεις σημειώσει κάποια πρόοδο ως προς το ζήτημα ή τον στόχο που
έχεις θέσει;
Έχεις σκεφθεί επάνω σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις και τρόπους για να το
λύσεις;
Υπάρχει κάτι που μπορείς να σκεφτείς που θα μπορούσε να σε εμποδίσει να πετύχεις τον
στόχο σου έως την επόμενή μας συνάντηση; Και εάν ναι, σε παρακαλώ να μου το πεις για
να δούμε μαζί πως μπορώ να σε βοηθήσω.
Θα ήθελες να το αναλύσουμε λεπτομερώς;

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τις συνεδρίες μετα-παρακολούθησης να έχουμε ένα σχέδιο της
διαδικασίας μετα-παρακολούθησης που ταυτοποιεί τους εστιακούς τομείς βάσει των αναγκών
του/της δικαιούχου/ας/ωφελούμενου/ης. Αμφότερα τα μέρη θα πρέπει να έλθουν σε συμφωνία
και το άτομο που χειρίζεται την υπόθεση θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του/της
δικαιούχου/ας/ωφελούμενου/ης, καθώς είναι ο/η δικαιούχος/ωφελούμενος αυτός/–ή που
αποφασίζει τι είναι αυτό που χρειάζεται.
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ΤΕΣΤ ΑΥΤΟ–ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ερώτηση για το κεφάλαιο 1:
Τί είναι επιτήρηση;

Ερώτηση για το κεφάλαιο 2:
Όταν αναπτύσσουμε το δελτίο (καρτέλα) τυπικών προσόντων για την μετα-παρακολούθηση των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συνιστάται να χωρίζεται το δελτίο σε δύο τμήματα. Τί θα πρέπει
να περιλαμβάνουν τα δύο τμήματα;

Ερώτηση για το κεφάλαιο 3:
Παρακαλείσθε να αναφέρετε τα κρίσιμα στοιχεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθείτε κατά τη
διενέργεια της διαδικασίας επαγγελματικής καθοδήγησης, ούτως ώστε να διενεργήστε την μεταπαρακολούθηση κατά την παρέμβαση.

Ερώτηση για το κεφάλαιο 5:
Κατά τη γνώμη σας, γιατί είναι σημαντική η διαδικασία της μετα-παρακολούθησης στη
διαδικασία διαχείρισης υποθέσεων;
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Απάντηση 1:
Είναι ένα εργαλείο πρόληψης της εξάντλησης και βελτίωσης των υπηρεσιών. Είναι πραγματική
παρακολούθηση μέσω μιας σειράς συναντήσεων με παρουσία επιτηρητή/ρίας, τόσο ομαδικής
εργασίας, όσο και απόδοσης του ατόμου αναφορικά με την ικανότητα υποδοχής, συνεργασίας
και διαχείρισης παραγόντων άγχους/πίεσης.
Απάντηση 2:
Κατά την ανάπτυξη ενός δελτίου τυπικών προσόντων, χωρίστε το δελτίο σε δύο τμήματα: 1)
προκαταρκτικό κατάλογο ελέγχου για βασικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις, και προσωπικές
δεξιότητες, και 2) τεχνικές δεξιότητες.
Το πρώτο τμήμα αναφέρεται στην αξιολόγηση των προσδοκιών στον εργασιακό χώρο και
ηπιότερες, μη–ειδικές για τη δουλειά δεξιότητες, όπως η γλώσσα, ο εξωστρεφής χαρακτήρας
κ.τ.λ.. Το δεύτερο τμήμα αναφέρεται σε ειδικές για την εργασία δεξιότητες· στην περίπτωση
της καθαριότητας αυτές θα ήταν δεξιότητες όπως το στρώσιμο των κρεβατιών, ο καθαρισμός
του μπάνιου, κ.τ.λ..
Απάντηση 3:
Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στους αντικειμενικούς σκοπούς πρωτίστως. Οι αντικειμενικοί
σκοποί απασχόλησης των Μ.Ν.Α.Π. ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διαδικασία παρέμβασης.
Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η μετα-παρακολούθηση και — συνεπώς — η παρέμβαση θα
προσαρμόζεται βάσει των νέων αντικειμενικών σκοπών ή αλλαγών κατά τη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας. Για να ελέγχετε εάν οι αντικειμενικοί σκοποί έχουν επιτευχθεί, είναι
σημαντικό να τους μετατρέψετε σε λειτουργικές δραστηριότητες. Μπορείτε να ελέγχετε ότι
εκτελέσθηκαν οι δραστηριότητες που είχαν προταθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως τον
«κατάλογο ελέγχου»: έτσι μπορείτε να αξιολογείτε τη συχνότητα ή τον βαθμό συμμόρφωσης με
τις δράσεις που έχουν προταθεί.

Απάντηση 5:
Η μετα-παρακολούθηση ή επαναξιολόγηση του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης αποτελεί
ουσιώδες τμήμα του πρωτοκόλλου διαχείρισης υποθέσεων. Όπως υπονοεί ο όρος, μεταπαρακολούθηση σημαίνει τη συλλογή πληροφοριών ή δεδομένων σχετικά με τους
δικαιούχους/ωφελούμενους ή την επικοινωνία μαζί τους αφότου η παροχή για την κάλυψη των
αναγκών τους έχει ολοκληρωθεί. Οι αξιολογήσεις και οι επανέλεγχοι ενδέχεται να προσλάβουν
τη μορφή ερωτηματολογίου, μιας συνάντησης ενός–προς–έναν κατά την οποία ο/η
επαγγελματίας θα μπορέσει να γίνει αποδέκτης των παρατηρήσεων του/της ωφελούμενου/ης
σχετικά με τη διαδικασία, μιας κλίμακας επίτευξης στόχων την οποία συμπληρώνει ο/η
δικαιούχος/α/ωφελούμενος/η, και πολλές άλλες μορφές. Το επιθυμητό είναι να επιτευχθούν οι
στόχοι και ο/η δικαιούχος/α/ωφελούμενος/η να αρχίσει να νοιώθει καλύτερα και να κάνει βήματα
προς το να εργάζεται αυτόνομα επί των θεμάτων που συζητήθηκαν μεταξύ των δύο μερών.
Ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία είναι η διασφάλιση ότι οι μακροπρόθεσμες υπηρεσίες που
παρέχονται στους δικαιούχους/ωφελούμενους είναι κατάλληλες, αποτελεσματικές και τυγχάνουν
έγκαιρης διαχείρισης ώστε να βοηθήσουν τους δικαιούχους να επιτύχουν τους στόχους τους.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα της μετα-παρακολούθησης και των αξιολογήσεων χρησιμοποιούνται
για τα πρότυπα πρακτικών, τη θέσπιση στόχων, τη διαχείριση κινδύνων και για πολλές άλλες
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πτυχές στο πεδίο. Όπως και σε άλλες πτυχές της πρακτικής της διαχείρισης υποθέσεων, η
εμπλοκή του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης στη διαδικασία είναι ουσιώδης.
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