ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 3:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μαθησιακοί Στόχοι σε αυτήν τη Συμβουλευτική ζώνη
Ο αντικειμενικός στόχος της συμβουλευτικής ζώνης «Απασχόληση» είναι η προώθηση της
γνώσης, των δεξιοτήτων και των πόρων των επαγγελματιών ώστε να υποβοηθήσουν τους
Μ.Ν.Α.Π. (Μετανάστες, Νεοεισερχόμενους, Αιτούντες Άσυλο και Πρόσφυγες) κατά την
πρόσβασή τους στην απασχόληση.
Συνάφεια και ομάδα–στόχος της συγκεκριμένης Συμβουλευτικής ζώνης
Όπως είδαμε στην εισαγωγική ενότητα, αυτό το εγχείρημα είναι συναφές για τους ακόλουθους
επαγγελματίες:
● Εκπαιδευτικούς
● Επαγγελματίες ανθρώπινων πόρων
● Εργασιακούς συμβούλους
● Δασκάλους ξένων γλωσσών
● Νομικούς συμβούλους
● Παιδαγωγούς
● Εργαζόμενους σε έργα
● Ψυχολόγους
● Κοινωνικούς λειτουργούς
● Εκπαιδευτές
● Εθελοντές εργαζόμενους σε φορείς εργασιακής ένταξης
● Εθελοντές εργαζόμενους σε φορείς κοινωνικής ένταξης
● Άλλους επαγγελματίες που εργάζονται επί της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης
των Μ.Ν.Α.Π..
Όμως, είναι ιδιαιτέρως συναφές για τους ακόλουθους επαγγελματίες, οι οποίοι θα είναι σε
θέση να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία απ’ ευθείας στην καθημερινή τους εργασία:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Εκπαιδευτικούς
Επαγγελματίες ανθρώπινων πόρων
Εργασιακούς συμβούλους
Παιδαγωγούς
Εργαζόμενους σε έργα
Ψυχολόγους
Κοινωνικούς λειτουργούς
Εκπαιδευτές
Εθελοντές εργαζόμενους σε φορείς εργασιακής ένταξης
Εθελοντές εργαζόμενους σε φορείς κοινωνικής ένταξης
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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
1 ώρα 30 λεπτά
30 λεπτά
3 ώρες

Ευρετήριο κεφαλαίων σε αυτήν τη συμβουλευτική ζώνη
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 1: Διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού: Φάσεις και Κλειδιά για Παρέμβαση
1. Ορισμός και κύριες φάσεις του επαγγελματικού προσανατολισμού
Α) Φάση υποδοχής του/της Μ.Ν.Α.Π.
Β) Διάγνωση και Αξιολόγηση
Γ) Φάσεις προγραμματισμού καθηκόντων και εργασιακών δράσεων. Δέσμευση για
δράση
Δ) Φάση εκτέλεσης/δράσης
Ε) Φάση Αξιολόγησης
Κεφάλαιο 2: Σύστημα ενεργής αναζήτησης εργασίας
1. Προσωπική υποβολή αίτησης για τη θέση
Α) Παρουσίαση δια ζώσης
Β) Παρουσίαση μεσώ τηλεφώνου
Γ) Παρουσίαση μέσω επιστολής
2. Διαδίκτυο
Κεφάλαιο 3: Εργαλεία για την ενεργή αναζήτηση εργασίας
1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Η Επιστολή Εκδήλωσης Πρόθεσης
3. Τεχνικές διαλογής
Τεστ αυτό-αξιολόγησης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι θεμελιώδης για την κοινωνική ένταξη
των Μεταναστών, Νεοεισερχομένων, Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων στην Ευρώπη και σε
όλον τον κόσμο. Μέσω της Συμβουλευτικής Ζώνης «Απασχόληση», θα μάθετε για τη
διαφορετική θεωρητική και πρακτική ύλη για να βελτιώσετε της επαγγελματική σας παρέμβαση
με αυτήν την ομάδα και να προάγετε την «απασχολησιμότητα» του ωφελούμενου. Για τον σκοπό
αυτό, παρουσιάζουμε στη συνέχεια 3 κεφάλαια με θεωρία, πρακτικές ασκήσεις, συμβουλές και
συστάσεις: (Κεφάλαιο 1) «Διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού: Φάσεις και Κλειδιά
για Παρέμβαση», (Κεφάλαιο 2) «Σύστημα ενεργής αναζήτησης εργασίας», και (Κεφάλαιο 3)
«Εργαλεία για την ενεργή αναζήτηση εργασίας».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ορισμός της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού και κύριες φάσεις
Α)
Β)
Γ)
Δ)
Ε)

Φάση υποδοχής του/της Μ.Ν.Α.Π.4
Φάση διάγνωσης και αξιολόγησης
Φάση προγραμματισμού καθηκόντων και εργασιακών δράσεων. Δέσμευση για δράση.
Φάση εκτέλεσης/δράσης
Φάση αξιολόγησης

1. Ορισμός και κύριες φάσεις του επαγγελματικού προσανατολισμού
Ως «διαδικασία» νοείται «η δράση της κίνησης προς τα εμπρός», ένα σύνολο διαδοχικών φάσεων
ενός φυσικού φαινομένου ή μια τεχνητής λειτουργίας. Επίσης, ορίζουμε τον «προσανατολισμό»
ως «δράση ή επίδραση του προσανατολίζειν». Κατανοούμε τη δράση του προσανατολίζειν ως
«πληροφόρηση κάποιου, ούτως ώστε να μπορέσει να παραμείνει ως κάτι, συν την πράξη της
καθοδήγησης κάποιου ατόμου ή πράγματος προς ένα συγκεκριμένο σκοπό».
Με αυτές πληροφορίες, η «διαδικασία προσανατολισμού για απασχόληση» γίνεται κατανοητό
πως η διαδικασία προσανατολισμού για απασχόληση αποτελεί ένα σύνολο φάσεων, βημάτων και
δράσεων σε αλληλουχία, κατά τρόπο τακτικό και διαδοχικό, που επιτρέπει την καθοδήγηση ενός
ατόμου προς αντικειμενικούς στόχους που σημειώνονται εντός της αγοράς εργασίας, είτε για να
αποκτήσει πρόσβαση σε θέση εργασίας, είτε για να την κρατήσει, είτε για να εξελιχθεί μεσώ
αυτής.
Οι ακόλουθες είναι οι κύριες φάσεις της διαδικασίας προσανατολισμού1. Όπως μπορείτε να δείτε,
η διαδικασία αυτή είναι κυκλική: έτσι μπορούμε να μεταδώσουμε στον/στην Μ.Ν.Α.Π. ότι η
επαγγελματική σταδιοδρομία δεν είναι στατική, αλλά δυναμική. Οι ανάγκες για ελαστικότητα,
για προσαρμογή στις αλλαγές ή για εκπαίδευση συνιστούν μόνιμες απαιτήσεις στην αγορά
εργασίας.

1

Διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού. Πέντε κύριες φάσεις: (1) Φάση υποδοχής του
Μ.Ν.Α.Π., (2) Διάγνωση και Αξιολόγηση, (3) Φάσεις προγραμματισμού καθηκόντων και
εργασιακών δράσεων. Δέσμευση για δράση

4

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να δείτε το «Συμβουλευτική Ζώνη 1. Σχεδιάζοντας την
παρέμβαση».
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ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:
A. Υποδοχή του/της Μ.Ν.Α.Π.
Η πρώτη φάση οφείλει να εστιάσει σε τέσσερις κύριες πτυχές:
● Στην παρουσίαση στον/στην Μ.Ν.Α.Π. των παραγόντων και κανόνων που θα διέπουν τη
διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού για απασχόληση.
● Στη λήψη αποφάσεων από τον/την Μ.Ν.Α.Π. για την αποδοχή της διαδικασίας
επαγγελματικού προσανατολισμού για απασχόληση.
● Στη σύναψη της σύμβασης παρέμβασης
● Στη δημιουργία και εγκαθίδρυση επαγγελματικής σχέσης με τον/την Μ.Ν.Α.Π.
Κατά την έναρξη της παρέμβασης, θα πρέπει να διεξαγάγετε την «υποδοχή» του/της Μ.Ν.Α.Π.
που αιτείται των υπηρεσιών καθοδήγησης στην απασχόληση. Τώρα θα πρέπει να παρουσιάσετε
την υπηρεσία, την οντότητα και το πρόγραμμα. Επίσης, θα πρέπει να συστηθείτε και να πείτε
λίγα λόγια για τον εαυτό σας και τους επαγγελματίες που θα συνοδεύουν αυτό το άτομο με την
υπηρεσία/διαδικασίας καθοδήγησης (εκπαίδευση, χρόνος εμπειρίας…).
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ! «Συμπληρώστε το κείμενο στο κάτωθι πλαίσιο. Φανταστείτε
ότι κάνετε την παρουσίαση σε έναν νεοεισερχόμενο με το όνομα Μοχάμεντ. Προσπαθεί να
βρει θέση εργασίας σε μια νέα χώρα και εσείς είστε η πρώτη του επαφή από την υπηρεσία
εύρεσης απασχόλησης.»
Γειά σου Μοχάμεντ, ονομάζομαι _______________________, είμαι υπεύθυνος της υπηρεσίας
εύρεσης απασχόλησης του οργανισμού μας. Σε αυτήν την υπηρεσία βοηθάμε ανθρώπους να
βρουν μια θέση εργασίας διενεργώντας τις ακόλουθες δράσεις:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Και, εάν μου επιτρέπεις, να σου συστήσω τους συνεργάτες μου: ________________________
Ας μιλήσουμε για εσένα!

Τώρα είναι η ώρα να χτίσουμε τη δομή και να μοιραστούμε τους κανόνες που θα διέπουν τη
διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού για την απασχόληση. Αυτό το στοιχείο θα
συμβάλλει στη δημιουργία καλής σχέσης με τον Μ.Ν.Α.Π.. Αυτό είναι που αποκαλούμε:
Σύμβαση Σχέσης για την Αλλαγή.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
Κατανοούμε τη «σύμβαση» ως μια γραπτή ή προφορική συμφωνία, ειδικότερα μία που αφορά
στην απασχόληση, πωλήσεις ή ενοικίαση στέγης, η οποία έχει σκοπό να είναι εφαρμόσιμη δια
νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση, αναφερόμαστε σε σύμβαση μεταξύ δύο προσώπων που θα
συστήσουν επίσημη σχέση ώστε να βρουν μια εργασιακή θέση: ο/η ωφελούμενος/η και ο/η
σύμβουλος εργασίας.
Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της σύμβασης, τέσσερις προϋποθέσεις οφείλουν να ληφθούν
υπόψη:
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
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1.
2.
3.
4.

Οφείλει να υπάρχει αμοιβαία συναίνεση.
Συμβατική ικανότητα: ο/η Μ.Ν.Α.Π. πρέπει να έχει την ικανότητα να δράσει.
Το περιεχόμενο της σύμβασης πρέπει να είναι συγκεκριμένο και σαφώς καθορισμένο.
Η σύμβαση πρέπει να θεσπίζεται εντός νομικού πλαισίου.

Ο ωφελούμενος/η Μ.Ν.Α.Π. της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού δεν πρέπει να
είναι «επισκέπτης» των υπηρεσιών, αλλά ενεργός/η «δικαιούχος/ωφελούμενος/η» του
προγράμματος. Η Σύμβαση θα σας βοηθήσει σε αυτήν την αλλαγή προοπτικής.
Οφείλετε επίσης να αξιολογήσετε την ικανότητα του προσώπου να δράσει. Πρέπει να έχει ένα
ελάχιστο επίπεδο δεξιοτήτων, γνώσης και συνθηκών διαπιστευμένο εντός του προγράμματος, το
οποίο θα οδηγήσει της διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
Οι αντικειμενικοί στόχοι της σύμβασης πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, καθορισμένοι και εφικτοί.
Υποτίθεται ότι οι αντικειμενικοί στόχοι πρέπει να είναι περιορισμένοι, ακριβείς και να έχουν απ’
ευθείας σχέση με τις δυσκολίες ή τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι Μ.Ν.Α.Π..
Οι αντικειμενικοί στόχοι της σύμβασης οφείλουν να τεθούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής δύο
σημεία–κλειδιά:
● Οφείλουν να είναι βασισμένοι σε συμπεριφορές που μπορούν να παρατηρηθούν.
● Οφείλουν να είναι εφικτοί και επιτεύξιμοι (ρεαλιστικοί).
Πώς κατοχυρώνουμε τη σύμβαση;
Καλό θα ήταν να ξεκινήσετε με μια διαδοχική παρουσίαση των πληροφοριών για να καταλήξετε
στη λήψη αποφάσεων του/της Μ.Ν.Α.Π.. Αυτή η ελευθερία απόφασης — κατά το δυνατόν —
του/της Μ.Ν.Α.Π. αποδέχεται τους όρους των συνθηκών για την ανάπτυξη δράσεων, συνεδριών
και καθηκόντων που πρέπει να εκτελεσθούν κατά τη διαδικασία του επαγγελματικού
προσανατολισμού.
Η δημιουργία της σύμβασης πρέπει να είναι μια πράξη που θα γίνει και από τους δύο δρώντες:
τον/την σύμβουλο εργασίας και τον/την Μ.Ν.Α.Π.. Εφόσον το ένα από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη δεν αποδέχεται τους όρους της σύμβασης, αυτή δεν θα λειτουργήσει.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οφείλετε να αναλογιστείτε τις ακόλουθες αξίες:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΕΜΣΜΕΥΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Δεν αξιώνεται ότι παρέχεται ορισμός της έννοιας της αξίας, αλλά ένα σύνολο αξιών που θα πρέπει
να λάβουμε υπ’ όψιν μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσανατολισμού, το οποίο θα
ευνοήσει την παροχή κινήτρων και ανάπτυξη της διαδικασίας καθοδήγησης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: νοείται η ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την
πραγματικότητά του. Η ελευθερία είναι η ικανότητα της επιλογής αντικειμενικών στόχων και
δράσεων που θα αναπτυχθούν για την επίτευξη αυτών των αντικειμενικών στόχων.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ: η υπευθυνότητα του ατόμου για τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις των
αποφάσεων που ελήφθησαν και των αντικειμενικών σκοπών που επιτεύχθηκαν.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ: ατομική και προσωπική δέσμευση για τους στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς
για τους οποίους υπάρχει η αξίωση της επιτυχίας. Οι Μ.Ν.Α.Π. θα επιδείξουν τη δέσμευσή τους
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επί της εφαρμογής των δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του
τέθηκαν, με την πρωτοβουλία και ένταση δράσεων που αυτοί θα αναπτύξουν.
ΑΛΛΑΓΗ: ο αντικειμενικός σκοπός είναι η αλλαγή της κατάστασης του προσώπου.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: νοούμε το πρόσωπο ως δυναμικό δρώντα, ικανό να εξελιχθεί
μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων του από την έναρξη της διαδικασίας. Το πρόσωπο αποτελεί
ενεργό δρώντα, ικανό να αποκτήσει και να αναπτύξει νέες γνώσεις, ικανότητες δεξιότητες και
τρόπους να επιτύχει τους στόχους και τους αντικειμενικούς σκοπούς που προτείνονται.
Άπαξ και παρουσιαστεί το σύνολο των παραγόντων και συνθηκών της διαδικασίας, το πρόσωπο
αρχίζει να ασκεί υπευθυνότητα εντός του προγράμματος προσανατολισμού. Εφόσον η απάντηση
είναι «ΝΑΙ», θα ξεκινούσαμε αμέσως τη φάση διάγνωσης και αξιολόγησης. Εάν δεν μπορείτε να
βρείτε μια λύση, οφείλετε να προχωρήσετε στην αναζήτηση νέων πόρων και υπηρεσιών, καθώς
και να προσφέρετε τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τον χρήστη/πελάτη για πιθανές
μελλοντικές διαδικασίες.
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ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ! Συμπληρώστε την ακόλουθη σύμβαση. Αυτό είναι
παράδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη «Φάση υποδοχής» της Διαδικασίας
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (δείτε την ακόλουθη σελίδα):

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
_____________________, ως τεχνικός της υπηρεσίας καθοδήγησης για την απασχόληση, και
_____________________, ως δικαιούχος/ωφελούμενος/η του προγράμματος απασχόλησης, με
δελτίο ταυτότητας _____________.
Το εξατομικευμένο χρονοδιάγραμμα ένταξης έχει ως στόχο να προάγει την επαγγελματική και
κοινωνική ένταξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην αγορά
εργασίας.
Ο/η δικαιούχος/α/ωφελούμενος/η δηλώνει ελεύθερα την προθυμία του/της να συμμετάσχει στο
εξατομικευμένο χρονοδιάγραμμα ένταξης.
Ο/η εργασιακός σύμβουλος θα αξιολογεί, ανά πάσα στιγμή, τον αποκλεισμό του/της
δικαιούχου/ωφελούμενου/ης, αναλόγως της μη–εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων.
Τα πρόσωπα που υπογράφουν αυτό το έγγραφο, δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τα
συμφωνηθέντα στις ακόλουθες δράσεις (αυτές οι δράσεις θα συμφωνηθούν κατά τη «2. Φάση
Διάγνωση και Αξιολόγησης». Ελέγξτε το κεφάλαιο αυτό και επιστρέψτε μετά εδώ):
ΔΡΑΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δράση 1.
Δράση 2.
Δράση 3.
Δράση N.
1.
Συμφωνώ να φέρω εις πέρας όλες τις δραστηριότητες στο σχέδιο δράσης.
2.
Συμφωνώ να καθοδηγώ και να συνοδεύω (πλαισιώνω) τον δικαιούχο καθ’ όλες τις
δραστηριότητες του χρονοδιαγράμματος.

Υπογραφή του εργασιακού συμβούλου

Υπογραφή του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης
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B. Φάση διάγνωσης και αξιολόγησης
Άπαξ και η απόφαση για συμμετοχή έχει ληφθεί και ο/η δικαιούχος/ωφελούμενος/η έχει
αποδεχθεί το πρότυπο, θα ξεκινήσουμε μια αξιολόγηση που θα καθορίσει τη διαδικασία που θα
αναπτυχθεί για να επιτευχθεί ο προτεινόμενος αντικειμενικός σκοπός κατόπιν της σχετικής
διάγνωσης.
Η φάση διάγνωσης–αξιολόγησης είναι δομημένη γύρω από τη διατύπωση και ανάπτυξη τριών
ερωτήσεων:
Κρίσιμες ερωτήσεις για τη διάγνωση και αξιολόγηση:
Τί θέλετε να πετύχετε;
Γιατί δεν πετυχαίνετε αυτόν/αυτούς τον/τους στόχο/–ους;
Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;
α. Τί θέλετε να πετύχετε;5
Αυτή η ερώτηση σχετίζεται με τις ανάγκες του/της Μ.Ν.Α.Π. όσον αφορά την αγορά εργασίας.
Με αυτήν την ερώτηση, θα λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή και επαγγελματική
τους κατάσταση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ασχοληθείτε με παρεμβάσεις συνδεδεμένες με την προαγωγή
απασχόλησης για ανέργους. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός εστιάζει στην αναλογία και την
κινητοποίηση πόρων μέσω της επιδίωξης πρόσβασης σε μια θέση εργασίας από τον/την
ωφελούμενο/η.
Χάριν αυτής της ερώτησης, μπορούμε επίσης να καταπιαστούμε με θέματα όπως η βελτίωση των
επαγγελματικών τυπικών προσόντων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ούτως ώστε να
αυξηθούν οι πιθανότητες της προαγωγής εντός μιας επιχείρησης και πάνω από όλα η διατήρηση
της απασχόλησης.
Μιλάμε, λοιπόν, για το να έχουμε γνώση και να λαμβάνουμε υπόψη τους τύπους αναγκών που
θα παρουσιάσει ένα πρόσωπο όσον αφορά τη σχέση του με την αγορά εργασίας, ούτως ώστε να
οριστεί μια σχέση με το επάγγελμα.
β. Γιατί δεν πετυχαίνετε αυτόν/αυτούς τον/τους στόχο/–ους;
Σε αυτό το μέρος της ανάλυσης, θα δομήσουμε τις μεταβλητές που θα προσδιορίσουν την
επαγγελματική κατάσταση του Μ.Ν.Α.Π., καθώς και τους τομείς παρεμβάσεις ώστε να
καθοριστεί το σχέδιο εργασίας για τη διαδικασία καθοδήγησης τους προς την απασχόληση.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθεμία από τις μεταβλητές θα αναλυθεί, ούτως ώστε να ταυτοποιηθούν
τα ελλείματα, οι ελλείψεις και οι απουσίες που εμπλέκουν τομείς παρέμβασης για καθέναν από
τους ωφελούμενους.
Οι κρίσιμες μεταβλητές στη διαδικασία καθοδήγησης προς την απασχόληση είναι οι εξής:
Κρίσιμες μεταβλητές
Ορισμός του αντικειμενικού σκοπού ή
στόχου επαγγελματικής σταδιοδρομίας

5

Δράσεις
Επαναπροσδιορισμός των επαγγελματικών
αντικειμενικών σκοπών

Μπορείτε επίσης να δείτε το σχέδιο «Δουλειά ΑΒΓ» («Συμβουλευτική Ζώνη 2. Εκπαίδευση»).
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Πληροφορίες
εργασίας

σχετικά

με

την

αγορά Ανάλυση του συγκεκριμένου επαγγελματικού
κλάδου, στον οποίο οριοθετείτε ο
επαγγελματικός
αντικειμενικός
σκοπός
του/της Μ.Ν.Α.Π.
Εκπαίδευση
Οι απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες
σε ένα επαγγελματικό πεδίο
Επαγγελματική εμπειρία
Οι απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες
για την επίδοση–στόχο
Δικτύωση
Ανάλυση κοινωνικού δικτύου
Ύπαρξη κινήτρων για την απασχόληση
Αξιολόγηση των προσωπικών κινήτρων για
την
επίτευξη
των
επαγγελματικών
αντικειμενικών σκοπών.
Κοινωνικές δεξιότητες για τη εργασία
Ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας, των
διαπροσωπικών σχέσεων, της υπευθυνότητας,
του
συναισθηματικού
ελέγχου,
των
δεξιοτήτων επίλυσης διαφορών κ.τ.λ.
Συστήματα και εργαλεία για την Ανάλυση των τεχνικών αναζήτησης θέσης
αναζήτηση θέσης εργασίας
εργασίας και των αντίστοιχων εργαλείων

Οι μεταβλητές περιγράφονται ως θεμελιώδεις κατά τη διαδικασία επαγγελματικού
προσανατολισμού, αλλά δεν είναι οι μόνες για την ορθή εκτίμηση και ανάλυση. Οι ακόλουθες
θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικές, ειδικά με συγκεκριμένες ομάδες ή/και ανθρώπους:
● Οικονομικά, προσωπικά και οικογενειακά βάρη.
● Νομική κατάσταση, σε περίπτωση των Μ.Ν.Α.Π.
● Εκτίμηση υγείας και εξάρτησης. Για ανθρώπους με κάποιο βαθμό αναπηρίας,
εξάρτησης από ουσίες ή κάθε άλλη περίσταση που συνδέεται με την κατάσταση της
υγείας των Μ.Ν.Α.Π.
Γ. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;
Μέσω αυτής της ερώτησης, μπορείτε να αξιολογήσετε ορισμένα από τα κρίσιμα θέματα της
διαδικασίας καθοδήγησης:
1. Ορισμός του/της Μ.Ν.Α.Π. όσον αφορά τους αντικειμενικούς σκοπούς/αποτελέσματα
προς επίτευξη μέσω της διαδικασίας.
2. Καθορισμός των θεμάτων και των τομέων εργασίας κατά της διάρκεια της διαδικασίας
επαγγελματικού προσανατολισμού.
3. Συνέχιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με τους Μ.Ν.Α.Π. κατά της διάρκεια της
υπηρεσίας επαγγελματικού προσανατολισμού.
Οφείλετε να αποφασίσετε επάνω σε ποιά θέματα είναι σημαντικό να εργαστείτε στα πλαίσια της
διαδικασίας. Η απόφαση πρέπει να συνδέεται με τη δέσμευση/σύμβαση που έγινε κατά την
έναρξη της διαδικασίας.
Ως εκ τούτου, η φάση της διάγνωσης περιλαμβάνει τα εξής κρίσιμα στοιχεία:
1. Τη διερεύνηση και αξιολόγηση του συνόλου των μεταβλητών και στοιχείων που εμπλέκονται
στη διαδικασία πρόσβασης (ή διατήρησης και εξέλιξης) στην αγορά εργασίας.
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2. Την ανάπτυξη των υποθέσεων εργασίας επί των οποίων θα προτείνουμε και θα δομήσουμε ένα
σχέδιο παρέμβασης που επιτρέπει την εξέλιξη της διαδικασίας καθοδήγησης.
3. Την αντιπαραβολή, μαζί με το πρόσωπο, της εργασίας και των προτάσεων ανάπτυξης της
διαδικασίας.
4. Τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων ή της προσέγγισης και προγραμματισμού του σχεδίου
παρέμβασης
5. Την παγίωση της δέσμευσης/σύμβασης για την εργασία.

Γ. Φάση προγραμματισμού καθηκόντων και επαγγελματικών δράσεων. Δέσμευση για
δράση
Κατά αυτήν τη φάση εργασίας, θα προγραμματίσετε το σύνολο των τομέων παρέμβασης και
προτάσεων εργασίας που συνδέονται με καθένα από τα στοιχεία που ταυτοποιήθηκαν στην
προηγούμενη φάση (Διάγνωση). Όταν αποκαλυφθεί το πρόγραμμα αλλαγής, ο/η Μ.Ν.Α.Π. θα
πρέπει να αποφασίσει τις δράσεις που θα πραγματοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να
σκεφτείτε τις εξής συνθήκες:
1. Ο/η Μ.Ν.Α.Π. πρέπει να γνωρίζει ξεκάθαρα τι σημαίνουν οι δράσεις/πράξεις.
2. Πρέπει να μπορείτε να φέρετε εις πέρας όλες τις δράσεις/πράξεις. Ο/η Μ.Ν.Α.Π. πρέπει να
έχει τις μεμονωμένες δεξιότητες και ικανότητες να φέρει εις πέρας τις δράσεις.
3. Πρέπει να καταλαβαίνετε και να αποδέχεστε τους στόχους και τους αντικειμενικούς σκοπούς
όταν αυτοί συνιστούν τις σχεδιασμένες δράσεις.
4. Όλοι οι πόροι που θα κινητοποιηθούν κατά την διαδικασία παρέμβασης, στο χρονοδιάγραμμα,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται (και να εκτιμώνται στα πλαίσια της
διαδικασίας).
Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο αυτής της φάσης είναι η χρονικοποίηση. Είναι σημαντικό να θέσουμε
διορίες για τη δράση. Ο παράγοντας αυτός θα γεννήσει προσδοκίες και θα κινητοποιήσει
ενέργειες προς τον προτεινόμενο στόχο.
Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι εφικτά και ρεαλιστικά για τον/την Μ.Ν.Α.Π. Αυτό σημαίνει
ότι ο/η ωφελούμενος/η θα πρέπει να κατανοεί, να εκτιμά και να δίνει νόημα στη δράση που θα
αναληφθεί. Κατά αυτήν την έννοια, οφείλετε να είστε ο/η σύμβουλος κατά τη διαδικασία της
επίτευξης στόχων και να διεγείρετε την ενέργεια και τα κίνητρα αυτού του/της ωφελούμενο/ης.
Αυτός ο αντικειμενικός σκοπός μπορεί να επιτευχθεί μέσω τεχνικών πρόβλεψης (προβολής).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ερωτήσεις που θα επιτρέψουν στο άτομο να προβλέψει τι θα
νιώσει όταν θα επιτύχει τους στόχους του:
Τί θα νοιώσετε όταν επιτύχετε αυτά τα αποτελέσματα;
Τί θα σκεφτούν οι πιο κοντινοί σας άνθρωποι όταν τα πετύχετε;
Τί θα κάνετε όταν θα έχετε πια αυτήν την επιτυχία;
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης του προγραμματισμού, σχεδιάζεται επίσης ένα σύνολο
δεικτών για την αξιολόγησης της εξέλιξης της εφαρμογής του προγράμματος παρέμβασης. Αυτοί
οι δείκτες είναι που θα τροφοδοτήσουν σημαντικές πληροφορίες για την επόμενη φάση της
δουλειάς.
Δ. Φάση εκτέλεσης/δράσης
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Κατά τη φάση εκτέλεσης του προγραμματισμού, μιλάμε για δράσεις. Μιλάμε για μια διαδικασία
κατά την οποία επιδιώκουμε διάφορους στόχους:
● Να παράσχουμε πληροφορίες ή γνώση στους Μ.Ν.Α.Π. ώστε να ευνοηθεί η πρόσβασή
τους στην αγορά εργασίας, ή η αυτόνομη κινητικότητά τους εντός της αγοράς εργασίας.
● Να αναπτύξουμε τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, δυνατότητες και
ικανότητες που διευκολύνουν την πρόσβασής τους σε απασχόληση ή τη μελλοντική
εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
● Να υιοθετήσουμε αποφάσεις που συνδέονται με την ένταξη σε και διατήρηση μιας θέσης
εργασίας.
● Να μεταμορφώσουμε προσωπικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές για την επίτευξη των
προτεινόμενων αντικειμενικών σκοπών και στόχων ως προς την αγορά εργασίας.
Για να επιτύχετε αυτούς τους αντικειμενικούς σκοπούς, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους
εξής πόρους:

ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Κατά την εφαρμογή αυτών των δράσεων (ειδικότερα κατά την έναρξη), συστήνεται να
συνοδεύεται ο/η Μ.Ν.Α.Π. από τον/την σύμβουλο. Αυτό είναι το κλειδί για την ανάπτυξη
πλαισίωσης, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και άρα την εμπιστοσύνη για την
προώθηση της εκτέλεσης των δράσεων.
Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα της εκτέλεσης δράσεων του συμβούλου μπορεί να είναι είτε με
δικούς του πόρους, είτε σε δράσεις έξω από τον οικείο θεσμικό πόρο του προσανατολισμού.
Παραδείγματα:
● Συνοδεία (πλαισίωση) κατά την εγγραφή στη Δημόσια Υπηρεσία Εύρεσης Εργασίας.
● Συνοδεία (πλαισίωση) σε συνέντευξης διαλογής.
● Παρακολούθηση εκπαιδευτικού μαθήματος.
Η ανάπτυξη των δράσεων πρέπει να έχει εσωτερική συνοχή ως προς τη διαδικασίας εκτέλεσης.
Μια ακολουθία που ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εξέλιξη και απόκτηση δεξιοτήτων σύμφωνα
με τους στόχους που έχουν τεθεί στα πλαίσια του προγράμματος.
Ε. Φάση αξιολόγησης
Η φάση αξιολόγησης της διαδικασίας προσανατολισμού έχει διάφορους αντικειμενικούς
στόχους:
1. Να συγκριθούν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με εκείνα που αναμένονταν, που είχαν
καθοριστεί και σχεδιαστεί.
2. Να ταυτοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη οι μεταβλητές εκείνες που επέδρασαν στην επίτευξη
των αποτελεσμάτων. Αυτές ενδέχεται να ήταν μεταβλητές που ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά τη
διαδικασία του προγραμματισμού και της εφαρμογής των δράσεων.
3. Να αποτελέσει εργαλείο μάθησης για τους Μ.Ν.Α.Π..
Η φάσης αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο δεικτών που αναδείξαμε κατά τη φάση
σχεδιασμού της διαδικασίας. Αυτοί οι δείκτες είναι χαρακτηριστικοί διότι επιτρέπουν την
ταυτοποίηση:
● Συμπεριφορών που μπορεί να παρατηρήσει ο/η Μ.Ν.Α.Π..
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●
●

Συμπεριφορές που είναι μετρήσιμες βάσει παρατήρησης.
Συμπεριφορές που είναι μετρήσιμες κατά τρόπο ποσοτικό και ποιοτικό.

Ο θεμελιώδης αντικειμενικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η μάθηση. Μέσω αυτής της
μάθησης, ο/η σύμβουλος αποκτά ικανότητες και δεξιότητες για μελλοντικές παρεμβάσεις, και
ο/η Μ.Ν.Α.Π. αναπτύσσει δεξιότητες που του επιτρέπουν να αποκτήσει την αυτονομία για να
κινητοποιηθεί και να εξελιχθεί μόνος του εντός της αγοράς εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Προσωπική υποβολή αίτησης για θέση
Η προσωπική υποβολή αίτησης για θέση είναι η πιο δύσκολη διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα και
η πιο αποτελεσματική. Συνίσταται στην απ’ ευθείας επικοινωνία με επιχειρήσεις ή γραφεία
ευρέσεως εργασίας, ώστε να υποβάλλουν κατά τρόπο επαγγελματικό αίτηση για μελλοντική θέση
εργασίας με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς να περιμένουν για κάποια συγκεκριμένη προσφορά
θέσης.
Για την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος ενεργής αναζήτησης, ο σύμβουλος
επαγγελματικού προσανατολισμού μαζί με τον/την Μ.Ν.Α.Π., θα πρέπει να αναλύσουν τη
συμπεριφορά ως προς την αναζήτηση εργασίας, και να εκπαιδεύσουν τις απαιτούμενες
κοινωνικές δεξιότητες ώστε να επιτευχθεί ο εργασιακός στόχος. Αυτές τις δεξιότητες που
υπόκεινται στον έλεγχο του ατόμου και μπορούν να μαθευτούν όπως: παρουσίαση, να γνωρίζουν
πώς να εκθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να προετοιμάζονται για
δύσκολες συζητήσεις, να γνωρίζουν πως να αυτό–αντισταθμίζεται και πώς να επιλύουν
προβλήματα.
Για να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, αυτή η τεχνική απαιτεί επίσης να προηγηθεί σχετική
έρευνα και επιλογή των επιχειρήσεων–στόχων, καθώς και η επιχείρησης στην οποία ενδιαφέρεται
να μιλήσει ο/η Μ.Ν.Α.Π..
Η προσωπική υποβολή αίτησης για θέση μπορεί να λειτουργήσει:
● Σε ανοικτά σημεία όπως μικρά εστιατόρια, εργοτάξια οικοδομής ή εργαστήρια όπου το
αφεντικό είναι εύκολα προσβάσιμο. Εδώ είναι εγγυημένη η ορθή μεταχείριση και η
υποδοχή, αλλά όχι η πρόσληψη.
● Με προσωπικό πολύ συγκεκριμένων επαγγελμάτων όπως οι διάφορες τέχνες
(ξενοδοχειακός κλάδος, οικοδομή…)
● Σε επιχειρήσεις στις οποίες προσλαμβάνουν συχνά.
● Όταν υπάρχει κάποιος που θα συστήσει τον/την Μ.Ν.Α.Π. σε συγκεκριμένη
επιχείρηση.
● Είναι πιο δύσκολο αλλά όχι απίθανο, σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις με δικές
τους διαδικασίες προσλήψεως.
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να γίνει αυτού του είδους η αίτηση. Παρουσιάζονται οι
εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΣΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΣΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο αντικειμενικός σκοπός της παρουσίασης στην επιχείρηση είναι να εξασφαλίσουμε συνέντευξη
με το πρόσωπο (υπεύθυνο, ιδιοκτήτη, επικεφαλής τμήματος) που είναι υπεύθυνο και αποφασίσει
για την ενδεχόμενη πρόσληψη, ούτως ώστε να συστηθούμε και να τους δώσουμε το βιογραφικό
μας σημείωμα (δείτε κεφάλαιο 3).
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Μια πιο εύκολη στρατηγική για να επικοινωνήσουμε με αυτούς τους «ανθρώπους–κλειδιά» είναι
μέσω μια συνέντευξης. Σε αυτήν τη συνέντευξη, θα παρουσιαστούμε ως ενδιαφερόμενοι για
κάποια επαγγελματική συμβουλή από την επιχείρηση. Παραδείγματος χάριν, ο/η ωφελούμενος/η
είναι νεοεισερχόμενος/η, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες ώστε να αποφασίσει ποιά
δραστηριότητα να αναπτύξει στη χώρα υποδοχής, και επιπλέων να μάθει για τα επαγγελματικά
συστήματα εργασίας κ.τ.λ.. Αυτό το είδος συνέντευξης είναι πολύ χρήσιμο για:
Την ανεύρεση νέων αγγελιών για θέσεις εργασίας που δεν δημοσιεύονται σε μέσα (περίπου
70%).
● Την απόκτηση πληροφοριών σχετικών με την εταιρεία: σχετικά με τις δραστηριότητες,
τους επαγγελματίες που αναζητούν, την πρόσβαση στον οργανισμό.
● Την εκπαίδευση για μελλοντικές συνεντεύξεις στις διαδικασίες διαλογής.
● Την επέκταση του Δικτύων Επαφών, αποκτώντας την πιθανότητα να λάβουμε επίσημη
προσφορά θέσης εργασίας.
● Την απόκτηση επαγγελματικών συμβουλών με εμπειρία, σε περίπτωση των Μ.Ν.Α.Π.
που αναζητούν την πρώτη θέση εργασία τους εντός της χώρας υποδοχής.
ΠΩΣ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ»
Εδώ θα βρείτε ορισμένες συμβουλές να μοιραστείτε με τον/την ωφελούμενο/η, ούτως ώστε
να προετοιμαστεί καλά για μια «Συνέντευξη»:
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Επιλέξτε την επιχείρηση στην οποία θέλετε να επιτύχετε το/–ους στόχο/–ους σας. Βρείτε
πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιχείρηση: αυτό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια
ευνοϊκή εικόνα και ο οργανισμός ενδεχομένως να εκτιμήσει την προσπάθεια που έγινε
δείχνοντας ενδιαφέρον για την επιχείρηση.
Βρείτε το όνομα του προσώπου στο οποίο θέλετε να μιλήσετε (από εφημερίδες, εξειδικευμένα
περιοδικά, συζητήσεις με υπαλλήλους, επαφές, μέσω τηλεφωνήματος ή από τον ιστότοπο της
επιχείρησης).
Κανονίστε τη συνέντευξη μέσω τηλεφωνήματος ώστε να διασφαλίσετε ότι θα έχετε αρκετό
χρόνο. Η καλύτερη στιγμή είναι στην αρχή της ημέρας, νωρίς το πρωί.
Προετοιμάστε τη συνέντευξή σας.
Βρείτε ένα άτομο (μια επαφή) που θα μπορούσε να σας συστήσει στον υπεύθυνο του
οργανισμού.
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Ξεκινήστε τη συζήτηση με το να συστηθείτε και να δείξετε ενδιαφέρον για το άλλο πρόσωπο.
Φανερώστε το σκοπό σας και εστιάστε στο θέμα ενδιαφέροντος.
Να προσέχετε τη μη–προφορική (μη–λεκτική) επικοινωνία εκ μέρους του άλλου προσώπου.
Ρωτήστε και δείξτε ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας του. Τότε, ρωτήστε σχετικά με την
απαίτηση της επιχείρησης να είστε μέρος της ομάδας.
Μιλήστε για την εμπειρία σας, τις δεξιότητές σας, τα ενδιαφέροντά σας. Να κάνετε έξυπνες
ερωτήσεις ώστε να δείξετε τον επαγγελματισμό σας.
Εφαρμόστε τις κοινωνικές σας δεξιότητες, την ενεργή ακρόαση και την ενσυναίσθηση.
Χρησιμοποιήστε το όνομα και το επώνυμο του προσώπου.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Καταγράψτε τις πληροφορίες που λάβατε κατά τη συνέντευξη: τι σας άρεσε και τι χρειάζεστε
για αυτήν τη θέση εργασίας, ποιά είναι τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία σας, και οι
περιορισμοί σας.
Αξιολογήστε την παρέμβασή σας κατά τη συνέντευξη, αυτά που κάνατε σωστά και τα λάθη
σας, ώστε να τα λάβετε υπόψη σας για μελλοντικές συνεντεύξεις.
Εφόσον νομίζετε ότι η επιχείρηση μπορεί να σας προσφέρει μια θέση εργασίας, γράψτε την
επόμενη ημέρα μια επιστολή ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όπου θα
αναφέρετε ότι θα θέλατε να εργαστείτε για τη συγκεκριμένη επιχείρηση ή εταιρεία.
Συμπεριλάβετε ένα βιογραφικό σημείωμα και εκφράστε το ενδιαφέρον σας.
Άλλες συμβουλές και προτάσεις:
● Μη δείξετε ανασφάλεια καθ’ οιαδήποτε στιγμή όταν οργανώνετε τη συνάντηση. Όταν
φθάσετε, πείτε ότι θα θέλατε να μιλήσετε στον/–ην…
● Μην πείτε ότι ψάχνετε για θέση εργασίας: ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της
συνέντευξης είναι να εστιάσετε σε επαγγελματικά ζητήματα.
● Να έχετε θετικό τόνο στη φωνή σας.
● Δείξτε τη θετική σας πλευρά, όχι την αρνητική.
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ! Ετοιμάστε μια συνέντευξη με άλλο ένα πρόσωπο. Παίξτε
ρόλους σχετικά με το πριν, τη διάρκεια και το μετά της «συνέντευξης», και ακολουθήστε
τους ρόλους που περιγράφονται κάτωθι:
Εκπαιδευτής: Εργάζεστε στις υπηρεσίες απασχόλησης μιας Μ.Κ.Ο.. Είστε σύμβουλος
επαγγελματικού προσανατολισμού και πρέπει να βοηθήσετε τον χρήστη να εξασκήσει τη
«συνέντευξη».
Χρήστης: Ο Λουίς είναι από τη Βενεζουέλα, εργάζεται για πρώτη φορά στην Ισπανία και
προσπαθεί να βρει πληροφορίες για ένα μεγάλο οργανισμό στον επαγγελματικό του τομέα:
πωλητής κινητών τηλεφώνων. Επιθυμεί να τηλεφωνήσει σε έναν από τους οργανισμούς–κλειδιά
του κλάδου, λόγω μιας καλής γνωριμίας που έχει.
Παρακαλείσθε αμφότεροι να προετοιμάσετε μαζί:
Α) Τα βήματα που προηγούνται της οργάνωσης της συνέντευξης.
Β) Τη «συνέντευξη»
Γ) Τα τελευταία βήματα κατόπιν της συνέντευξης
Τώρα, σημειώστε, στον κάτωθι πίνακα, τα δυνατά και αδύναμα σημεία κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού ρόλων και λίγα σχόλια σχετικά με την άσκηση.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Πριν τη συνέντευξη
Δυνατά σημεία:

Αδύναμα σημεία:

Κατά τη διάρκεια της Δυνατά σημεία:
συνέντευξης
Αδύναμα σημεία:
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Μετά τη συνέντευξη

Δυνατά σημεία:

Αδύναμα σημεία:

Β) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Η παρουσίαση/παρουσία μας μέσω τηλεφώνου είναι ένας ευθύς τρόπος να επικοινωνήσετε με
έναν οργανισμό. Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν σπαταλάτε τόσο χρόνο όσο σε σύγκριση με την
παρουσίαση/παρουσία μας πρόσωπο–με–πρόσωπο. Η παρουσίαση/παρουσία μέσω τηλεφώνου
απαιτεί μεγάλες επικοινωνιακές δεξιότητες για να τραβήξετε την προσοχή του συνομιλητή σας:
πρέπει να είστε πειστικοί και να επιδείξετε όλες σας τις δεξιότητες.
Η παρουσίαση/παρουσία μέσω τηλεφώνου είναι καλή για:
● Να κλείσετε την «συνέντευξη».
● Να ανακοινώσετε ότι θα στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα.
● Να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό/επιχείρηση αφότου στείλετε αυτόκλητα την
υποψηφιότητά σας
● Να αποκτήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες για την έρευνά σας.
● Να έχετε μια επαφή/γνωριμία εντός του οργανισμού/επιχείρησης της επιλογής σας.
Συστάσεις:
● Επιλέξετε ένα κάλο σημείο από όπου θα κάνετε την κλήση σας. Προσπαθήστε να είναι
ένα ήσυχο μέρος, χωρίς θορύβους.
● Επιλέξτε την πιο κατάλληλη ώρα της ημέρας και της εβδομάδας για να τηλεφωνήσετε.
Γενικώς, το πρωί είναι προτιμότερο από το απόγευμα, και είναι καλύτερα να είναι νωρίς
το πρωί. Οι χειρότερες ημέρες της εβδομάδας για τηλεφώνημα είναι οι Δευτέρες και οι
Παρασκευές.
● Να μην τηλεφωνείτε ποτέ στη διεύθυνση κατοικίας του υπευθύνου.
● Προετοιμάστε εκ των προτέρων τι θέλετε να πείτε και έχετε το σενάριο μπροστά σας, σε
λογική σειρά: συστηθείτε, δώστε τον λόγο του τηλεφωνήματος, φθάστε στο
συμπέρασμα, εκφράστε την ευγνωμοσύνη σας και αποχαιρετήστε.
● Να έχετε ετοιμάσει έγγραφα που πιθανώς να χρειαστούν, χαρτί, στυλό κ.τ.λ..
● Να μιλάτε ήρεμα και με αυτοπεποίθηση.
● Να μιλάτε καθαρά και μόνο όποτε αυτό απαιτείται.
● Να συμπεριφέρεστε με ευγένεια στον συνομιλητή σας.
● Να εξηγήσετε τον σκοπό της κλήσης σας εν συντομία.
● Να είστε ευγνώμονες για την προσοχή και να αποχαιρετήσετε με τρόπο απλό.

Ο καλύτερος τρόπος να κάνετε μια τηλεφωνική συνέντευξη είναι μέσω εξάσκησης.
Παρακαλείσθε να ελέγξετε την «ΆΣΚΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ», που
εμφανίζεται στη «Συμβουλευτική Ζώνη Κοινωνικής Ένταξης».
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Γ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Υπάρχουν δύο τρόποι να κάνετε αίτηση μέσω επιστολής:
● Μέσω ταχυδρομείου. Αποτελείται από τη σύνταξη ενός ευρύ καταλόγου επιχειρήσεων
που μπορούν να μας προσφέρουν μια θέση εργασίας και την αποστολή μιας
εξατομικευμένης επιστολής πάντα συνοδευόμενης από ένα βιογραφικό σημείωμα. Είναι
μια τεχνική που βασίζεται στην ποσότητα, οπότε όσο περισσότερες επιστολές στείλουμε,
τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να λάβουμε θετική απάντηση. Ωστόσο, δεν είναι
αποτελεσματική όταν δεν διαθέτουμε ένα πολύ διακεκριμένο επαγγελματικό ιστορικό ή
όταν ψάχνουμε σε τομείς όπου υπάρχουν λίγοι ειδικοί.
● Μέσω επιλεκτικής παράδοσης. Αυτή η διαδικασία βασίζεται στην επιλεκτικότητα,
μέσω της οποίας — επιπροσθέτως της έρευνας αγοράς όπως και με την μέθοδο του
ταχυδρομείου ανωτέρω — θα χρειαστεί να διεξαγάγουμε διεξοδική έρευνα της κάθε
«επιχείρησης–στόχου», υποβάλλοντας μια ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη επιστολή σε
καθεμία από αυτές τις επιχειρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συστήνεται να
τηλεφωνήσουμε στο άτομο το οποίο απευθυνόμαστε, μία εβδομάδα αφότου στείλουμε
το γράμμα, ώστε στη συνέχεια να κανονίσουμε τη συνέντευξη.
2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Είναι θετικό να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο στα πλαίσια της διαδικασίας αναζήτησης
της εργασίας μας:
● Για την πρόσβαση σε αγγελίες θέσεων εργασίας από συγκεκριμένες εθνικές και διεθνείς
εφημερίδες.
● Για τη σύνταξη του καταλόγου επιχειρήσεων που μπορούν να προσφέρουν εργασία.
● Για να ανακαλύψετε το επαγγελματικό προφίλ ορισμένων θέσεων εργασίας.
● Για να ανακαλύψετε αμέσως κατά πόσον μια επιχείρηση κάνει προσλήψεις επί του
παρόντος και για ποιες συγκεκριμένες θέσεις.
● Για να στείλετε αμέσως το βιογραφικό σας σημείωμα στην επιχείρηση, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
● Για να αναρτήσετε μια σελίδα με το βιογραφικό σας σημείωμα, διαθέσιμη σε όποιον
επιθυμεί να τη συμβουλευτεί.
● Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση της δικής σας εταιρείας.
● Για να έρθετε σε επαφή με γραφεία προσωρινής απασχόλησης.
● Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πιθανότητες που έχετε να εργαστείτε σε άλλες
χώρες του εξωτερικού.
● Άλλα (πρόσβαση σε εκπαιδευτικά μαθήματα, να δείτε τα βιογραφικά σημειώματα άλλων
υποψηφίων).
Ορισμένες συμβουλές για τη χρήση του διαδικτύου όταν αναζητάτε εργασία:
● Δημιουργήστε αρκετούς φακέλους στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
ώστε να είστε σε θέση να εντοπίζετε γρήγορα τις προσφορές και τις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επιχειρήσεων που βρίσκεται ενδιαφέρουσες.
● Σβήστε μηνύματα που διαβάσατε ή απαντήσατε ώστε να αποφύγετε τον κορεσμό του
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
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●
●

Να έχετε περισσότερους του ενός λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδικά εάν
είσαστε σε ομάδες συζητήσεων (newsgroups) ή συναφή.
Γράψτε τα μηνύματα σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων:
o Σύντομα και περιεκτικά, αλλά καλογραμμένα.
o Συμπεριλάβετε στο κείμενο μια αναφορά στην προσφορά της θέσης εργασίας
και την πηγή της πληροφόρησης.
o Προσδιορίστε τα αρχεία που θα επισυναφθούν (βιογραφικό σημείωμα και
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Πρέπει να λάβετε υπόψη σας το σύστημα
του υπολογιστή του παραλήπτη, προσπαθήστε να στείλετε μικρότερες εκδόσεις
ή σε μορφές αρχείων που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως το «.pdf».
o Εφόσον γνωρίζετε το όνομα του προσώπου επικοινωνίας, χρησιμοποιήστε το
στην αρχή του μηνύματος.
o Σε περίπτωση που δεν στείλετε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το μήνυμα καθαυτό ως επιστολή σύστασης (Introduction
Letter).
o Τονίστε τις σημαντικές πληροφορίες υπογραμμίζοντας τες.
o Μη χρησιμοποιείτε λέξεις ή φράσεις με κεφαλαία γράμματα, επειδή έχουν
αρνητικό συνειρμό (θα ήταν σα να φωνάζετε στον παραλήπτη).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Curriculum Vitae)
Η λατινική λέξη «Curriculum» (κουρίκουλουμ) σημαίνει κυριολεκτικώς «η σταδιοδρομίας της
ζωής ενός ανθρώπου». Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα έγγραφο που περιγράφει την
εκπαίδευση, την εργασιακή εμπειρία και τα κύρια επιτεύγματα της επαγγελματικής ζωής ενός
ανθρώπου με κριτήριο τη χρονολογία, τη λειτουργικότητα ή μείξη αυτών. Το βιογραφικό
σημείωμα (βιογραφικό, εφεξής) αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχής της διαδικασίας
αναζήτησης εργασίας: είναι η πρώτη πληροφορία που θα έχει μια επιχείρηση.
Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανόνες για το πώς συντάσσεται, αλλά είναι σημαντικό το
βιογραφικό να είναι σαφές, περιεκτικό και προσαρμοσμένο στη θέση εργασίας και την
επιχείρηση στην οποία το στέλνουμε. Ακόμη και εάν έχουμε ένα τυποποιημένο υπόδειγμα για το
βιογραφικό, θα πρέπει να το τροποποιήσουμε αναλόγως του τι επιθυμούμε να επισημάνουμε.
Το Βιογραφικό Σημείωμα οφείλει να είναι:
ΘΕΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ

ΣΑΦΕΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟ

ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
Ο τύπος του βιογραφικού θα εξαρτηθεί από την επαγγελματική μας εμπειρία και το ενδιαφέρον
μας. Αναλόγως του προφίλ μας, συνιστάται να γίνεται χρήση ενός τύπου παρουσίασης ή άλλου.
Α) Αναλόγως του μεγάλου ή μικρού μήκους του εγγράφου:
α. Κλασικό βιογραφικό: είναι ένα εκτεταμένο έγγραφο στο οποίο οφείλεται να
αναλύσετε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που έχετε κάνει. Το κλασικό
βιογραφικό χρησιμοποιείται για τη Δημόσια Διοίκηση και ο αντικειμενικός
σκοπός είναι να πάρουμε πόντους για όλες τις δραστηριότητες που έχουμε κάνει.
β. Αμερικανικό: είναι ένα σύντομο έγγραφο όπου συμπυκνώνετε τις πληροφορίες
που σας αφορούν σε 1 με 2 σελίδες το πολύ. Αυτός είναι και ο πιο
χρησιμοποιούμενος τύπος βιογραφικού.
Β) Αναλόγως της δομής:
α. Χρονολογικό: Τα δεδομένα εμφανίζονται σε σειρά, από το πλέον πρόσφατο ως
το παλαιότερο, ή αντιστρόφως, αναλόγως του τι επιθυμούμε να επισημάνουμε.
Δεν θα έπρεπε να υπάρχει «κενό» στη χρονική ακολουθία.
β. Λειτουργικό: Δεν υπάρχει χρονολογικό πλαίσιο, και οι εμπειρίες
ομαδοποιούνται βάσει κεφαλαίων ή επαγγελματικών κλάδων, εστιάζοντας στις
επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες. Αυτός ο λειτουργικός τύπος
βιογραφικού είναι χρήσιμος ώστε να καλυφθούν οι κενές περίοδοι στην
επαγγελματική σταδιοδρομία.
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε το
βιογραφικό και τις πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται, αλλά είναι σημαντικό να
ακολουθείται μια λογική δομή, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά τομέων. Ο τρόπος κατά τον οποίο
οργανώνουμε αυτούς τους τομείς μπορεί να είναι ελαστικός, επί παραδείγματι δίνοντας
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προτεραιότητα στον τομέα εκπαίδευσης/εμπειρίας ή στον ακαδημαϊκό τομέα, αναλόγως του τι
θέλουμε να φανεί περισσότερο.

ΤΟΜΕΙΣ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα προσωπικά στοιχεία είναι κρίσιμα ώστε να έχουμε επικοινωνία με τον υπεύθυνο της
εταιρίας/οργανισμού:
● Το πλήρες όνομα, όπως αυτό εμφανίζεται στο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
● Η πλήρης διεύθυνση, με τον ταχυδρομικό κώδικα
● Ο τηλεφωνικός αριθμός
● Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
● Άλλα στοιχεία, βάσει της εκτίμησης ευχρηστίας τους αναλόγως με τη θέση εργασίας:
ημερομηνία γεννήσεως, όχημα, επαγγελματικές κάρτες, οικογενειακή κατάσταση (ο
χαρακτηρισμός περιοριζόμενος σε άγαμος/-η, έγγαμος/-η, χήρος/-ά, όλοι οι υπόλοιποι
δεν είναι σχετικοί).
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
● Εδώ περιλαμβάνεται η επίσημη εκπαίδευση.
● Προσδιορίζουμε την ημερομηνία έναρξης και λήξης των σπουδών.
● Το ίδρυμα στο οποίο έγιναν οι σπουδές, αποφεύγοντας ακρωνύμια ή συντμήσεις.
● Προσδιορίζουμε την ειδικότητα. Εφόσον αξίζει, αναφέρουμε τα περιεχόμενα που
σχετίζονται με τη θέση εργασίας.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
● Πρέπει να συμπεριλάβουμε ημερομηνίες, την επωνυμία της επιχείρησης/οργανισμού,
τη θέση εργασίας και τα καθήκοντά μας σε αυτήν. Όλα αυτά συμβάλλουν στον
προσδιορισμό του επαγγελματικού μας προφίλ.
● Εάν αναζητούμε την πρώτη θέση εργασίας μας ή έχουμε λίγη εμπειρία, μπορούμε να
αναφέρουμε τις πρακτικές που κάναμε ενόσω σπουδάζαμε, συνεργασίας με συλλόγους
ή μη–αμειβόμενες δραστηριότητες (οικογενειακή αρωγή κ.τ.λ.). Σε αυτήν την
περίπτωση, είναι σημαντικό να αναφέρουμε το σύνολο των ωρών που έχουμε
επενδύσει σε αυτά.

ΓΛΩΣΣΕΣ
● Συμπεριλαμβάνουμε τη γλώσσα που γνωρίζουμε και το επίπεδο επικοινωνίας και
γραμματικής (στοιχειώδες, μέσο, υψηλό, γνώση δεύτερης γλώσσας).
● Μπορούμε να αναφέρουμε συγκεκριμένα τα επίσημα πτυχία που κατέχουμε,
μαθήματα που κάναμε ή το εάν διαμέναμε σε ξένη χώρα.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
● Προσδιορίζουμε ποιά προγράμματα λογισμικού χειριζόμαστε, σε ποιο επίπεδο και το
εάν ή όχι έχουμε παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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●

●

●

Αυτή είναι η εκπαίδευση πέραν της επίσημης (σεμινάρια, συνέδρια, μεταπτυχιακά ή
μαθήματα επιμόρφωσης), αλλά αναφέρουμε μόνον αυτά που σχετίζονται με τη θέση
εργασίας για την οποία θέλουμε να υποβάλουμε υποψηφιότητα.
Συμπεριλαμβάνουμε: την ημερομηνία ολοκλήρωσης, την επωνυμία/τίτλο του
επιμορφωτικού μαθήματος, το σύνολο των ωρών (εφόσον αυτό είναι μικρότερο των
100 περίπου, καλό είναι να μην το αναφέρουμε καν), και την οντότητα ή οντότητες
μέσω των οποίων έλαβε χώρα.
Μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε εδώ τα στοιχεία σε σχέση με τη γνώση γλώσσας
και τις δεξιότητες πληροφορικής, αν και είναι πάντοτε καλύτερο να αφιερώνουμε
συγκεκριμένο παράγραφο για αυτά τα στοιχεία.

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Δεν είναι κρίσιμοι αλλά ενδέχεται να προσδώσουν αξία.
● Δημοσιεύσεις, υποτροφίες, βραβεία κ.λπ. μπορούν να συμπεριληφθούν.
● Συστατικές επιστολές
● Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
● Προσωπική κατάσταση: διαθεσιμότητα για ταξίδια, ικανότητα να ξεκινήσουμε
αμέσως να εργαζόμαστε κ.τ.λ..

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ! Ετοιμάστε το βιογραφικό σας, βάσει της προαναφερόμενης
κατανομής. Χρησιμοποιήστε τον Αμερικανικό τύπο.
2. Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η συνοδευτική επιστολή πρέπει να συνάπτεται στο βιογραφικό, αφότου έχει πρώτα
προσαρμοστεί αναλόγως της επιχείρησης και της θέσης εργασίας για την οποία θέτουμε
υποψηφιότητα, φροντίζοντας το περιεχόμενο και τη δομή της. Ο στόχος είναι να τραβήξουμε την
προσοχή και να κάνουμε μια καλή πρώτη εντύπωση στο πρόσωπο που θα λάβει τα στοιχεία μας.
Οφείλει να είναι πρωτότυπη και να εξηγεί για ποιο λόγο θα έπρεπε να μας προσλάβουν. Είναι
επίσης καλή ιδέα να στέλνουμε μια ευχαριστήρια επιστολή όταν, κατόπιν μια συνέντευξης
πληροφόρησης, διαβλέπουμε πιθανότητες πρόσληψης σε κάποια θέση ή και όταν δεν
επιλεγήκαμε για τη θέση που θέσαμε υποψηφιότητα.
Συστάσεις:
● Πρέπει να είναι σύντομη, άρτια δομημένη, σαφής και άμεση, ώστε να τους ενθαρρύνει
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο βιογραφικό που επισυνάπτουμε.
● Η έκταση πρέπει να είναι μία και μόνο σελίδα, της ίδιας ποιότητας και ίδιου χρώματος
με του βιογραφικού, και το κείμενο να είναι κατανεμημένο σε 3 ή 4 συγκεκριμένες και
σαφώς καθορισμένες παραγράφους.
● Πρέπει να σκεφθούμε τα διαστήματα και τα κενά μεταξύ των παραγράφων.
● Είναι καλύτερο να μη συρράπτεται με το βιογραφικό.
● Πρέπει να προσέχουμε τον τρόπο γραφής και την ορθογραφία.
Η ακόλουθη διάρθρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της δικής σας
«Συνοδευτικής Επιστολής»:
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Λογότυπο
Τοποθετείται συνήθως στην άνω αριστερή γωνία, στοιχισμένο προς την αρχή, ή στο τέλος με
την υπογραφή.
Ημερομηνία
Είναι σημαντικό για την επιχείρηση να γνωρίζει πότε στείλαμε το βιογραφικό μας και είναι
καλύτερο αυτό το αναφέρουμε στην επιστολή παρά στο βιογραφικό.
Παραλήπτης
Πάντοτε με την αντίστοιχη δέουσα προσφώνηση (Κος., Κα., Δις.). Τοποθετημένο σε
ευδιάκριτο σημείο (άνω δεξιά).
Πρώτη παράγραφος
Σε αυτήν την παράγραφο θα εντοπίσουμε τη διαφορά μεταξύ των δύο πλέον κοινών
υποδειγμάτων της επιστολής: εφόσον ανταποκρινόμαστε σε αγγελία, καταδεικνύουμε την
επωνυμία της πηγής στην οποία δημοσιεύτηκε, την ημέρα και την αναφορά της θέσης για την
οποία θέτουμε υποψηφιότητα. Εάν πρόκειται για αυτόκλητη αίτηση, θα μιλήσουμε για κάτι το
οποίο γνωρίζουμε για την επιχείρηση, π.χ.: «Γνωρίζοντας ότι η επιχείρησή σας είναι
αφοσιωμένη στην πώληση αθλητικών ειδών (…)».
Δεύτερη παράγραφος
Πρέπει να εξηγήσουμε για ποιο λόγο ενδιαφερόμαστε για τη θέση εργασίας ή την επιχείρηση.
Επισημαίνουμε τις πτυχές του βιογραφικού μας (χωρίς να επαναλαμβάνουμε τις πληροφορίες)
που είναι πιο σχετικές με την επιχείρηση ή τη θέση εργασίας. Αυτό που προσπαθούμε να
κάνουμε είναι να επισημάνουμε τα δυνατά μας σημεία, δικαιολογώντας το γιατί θα πρέπει να
μας προσλάβουν. Παρουσιάζουμε το τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς.
Τρίτη παράγραφος
Αναφέρουμε τα έγγραφα που στείλαμε (συνήθως το βιογραφικό).
Τελική παράγραφος
Δηλώνουμε σαφώς τι θέλουμε από αυτούς: να περάσουμε από συνέντευξη για τη θέση
εργασίας, να αναπτύξουμε τις πληροφορίες μας, κ.τ.λ.. είναι καλύτερο να δώσουμε
εναλλακτικές και μεγάλη διαθεσιμότητα ώστε να είναι πιο εύκολο για εμάς.
Αποχαιρετισμός
Χρησιμοποιούμε το «Αναμένοντας την απάντησή σας. Με εκτίμηση / θερμές ευχές».
Υπογραφή
Η επιστολή πρέπει να υπογράφεται πάντοτε δια χειρός, και το πλήρες μας όνομα πρέπει να
εμφανίζεται στην υπογραφή.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ! Γράψτε τη δική σας συνοδευτική επιστολή, σύμφωνα με τα
μέρη που προαναφέρθηκαν, και βάσει του βιογραφικού που έχετε ήδη συντάξει.
Φανταστείτε ότι θέλετε να θέσετε υποψηφιότητα για τη θέση εργασίας των ονείρων σας ή
για την τρέχουσα θέση εργασίας σας.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διαλογή, επιλέγονται βάσει των δεξιοτήτων και
στάσεων που ο/η εργοδότης επιθυμεί να μετρήσει και να παρατηρήσει στους υποψηφίους, και οι
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οποίες είναι κρίσιμες για την εκτέλεση των καθηκόντων με τον βέλτιστο τρόπο. Ο σκοπός μας
είναι να προβλέψουμε, με αυτόν τον τρόπο, τη μελλοντική συμπεριφορά του υποψηφίου εντός
της επιχείρησης.
Αναλόγως του τι θέλουμε να αξιολογήσουμε, μπορούμε να βρούμε διαφορετικές τεχνικές:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Α.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΟΜΑΔΑΣ

ΨΥΧΟ–ΤΕΧΝΙΚΗ
ΔΟΚΙΜΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΔΙΑΛΟΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Οι επαγγελματικές τεχνικές είναι εργαλεία που δημιουργήθηκαν για την αξιολόγηση της
επίδοσης του υποψηφίου όταν αυτός/η εκτελεί εργασίες παρόμοιες με αυτές που θα κληθεί να
εκτελέσει στη θέση εργασίας. Οι επαγγελματικές τεχνικές χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί
συγκεκριμένη γνώση επί του επαγγέλματος, να καθοριστεί η επίδοση ή η επαγγελματική
καταλληλότητα. Ορισμένα παραδείγματα επαγγελματικής δοκιμής (τεστ) θα μπορούσαν να είναι
μια γλωσσική δοκιμή, η επίλυση περιπτωσιολογικών μελετών, δοκιμασίες σε υπολογιστές, η
απάντηση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ..
Συστάσεις:
● Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι σας ζητείται να κάνετε.
● Μη φοβάστε να ρωτήσετε.
● Σκεφθείτε για ένα λεπτό προτού ξεκινήσετε να κάνετε την εργασία στον χρόνο που σας
έχει δοθεί.
● Να θυμάστε ότι και η διαδικασία (ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε) είναι σημαντική,
όχι μόνον το τελικό αποτέλεσμα.
Β. ΨΥΧΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
Η ψυχο-τεχνική δοκιμή (τεστ) χρησιμοποιείται ώστε να αξιολογηθεί το δυναμικό του υποψηφίου
μέσω ειδικά σχεδιασμένων δοκιμασιών για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και
προσωπικών χαρακτηριστικών. Σε ομαδικές εφαρμογές, δίδεται στους υποψηφίους μια
«συστοιχία», η οποία είναι ένα σύνολο δοκιμασιών που μετρούν του παράγοντες που είναι
σχετικοί με τη θέση εργασίας.
Ο στόχος είναι να μετρηθεί η συνολική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων αόριστης φύσης,
καθώς θεωρείται ως δείκτης απόδοσης στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς.
Μπορείτε να βρείτε διαφορετικούς τύπους ψυχο-τεχνικών δοκιμασιών:
● Δοκιμή Νοημοσύνης
● Δοκιμή Προσωπικότητας
● Δοκιμή Συγκεκριμένων Δεξιοτήτων
Συστάσεις:
● Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τις οδηγίες τις δοκιμής προτού ξεκινήσετε.
● Απαντήστε γρήγορα αλλά μη βιάζεστε.
● Σε δοκιμασίες που αξιολογούν την προσωπικότητα, μην επιχειρήσετε να δώσετε
διαφορετική εικόνα, καθώς σε πολλά στοιχεία μετράται ο «βαθμός ειλικρίνειας».
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ
Αυτές οι τεχνικές αξιολογούν τη συμπεριφορά των υποψηφίων εντός μιας ομάδας. Οι τεχνικές
αυτές συγκεντρώνουν μια μικρή ομάδα υποψηφίων, οι οποίοι τελούν υπό τον έλεγχο ενός
επιτηρητή. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμασιών δυναμικής της ομάδας προτείνεται να
ξεκινήσει μια ανοικτή συζήτηση επί ενός προταθέντος θέματος, με χρονικό όριο. Αυτή η τεχνική
είναι πολύ χρήσιμη για την επίδειξη, από πλευράς των υποψηφίων, ικανοτήτων σχετικών με την
ηγεσία, την άμυνα των ιδεών τους, την πειθώ, του διαλόγου κ.τ.λ..
Συστάσεις:
● Μη θεωρείτε τους υπόλοιπους υποψήφιους ως εχθρούς. Συνεργαστείτε μαζί τους.
● Ο κύριος αντικειμενικός σκοπός είναι η επίλυση ενός προβλήματος· όχι η έκπτωση των
υπολοίπων υποψηφίων από τη διαδικασία.
● Πρέπει να υπεραμυνθείτε σθεναρά των κριτηρίων και να πολεμήσετε γι’ αυτά.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
Αυτή είναι η αποφασιστική φάση σε κάθε διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Είναι η στιγμή της
προσωπικής επαφής, κατά την οποία — με τρόπο προσωπικό και ευθύ — μπορείτε να επιδείξετε
στο άτομο που τη διεξάγει ότι είστε το πλέον κατάλληλο άτομο για τη θέση. Πρέπει να
ετοιμαζόμαστε για τη συνέντευξη όσο καλύτερα μπορούμε.
Οι αντικειμενικοί σκοποί του ατόμου που διεξάγει τη συνέντευξη είναι να ανακαλύψει κατά
πόσον το άτομο από το οποίο παίρνει τη συνέντευξη κατέχει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη
θέση εργασίας, αντιστοίχως τη γνώση ή/και την εμπειρία να φέρει εις πέρας τα καθήκοντα της
δουλειάς, και εάν έχει αρκετά ισχυρά κίνητρα για τις επαγγελματικές πρακτικές.
Τύποι Συνεντεύξεων βάσει δομής:
α) Δομημένη: περιλαμβάνει τα κύρια θέματα που πρέπει να μαθευτούν σχετικά με τους
υποψήφιους, το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη την κατευθύνει αναλόγως των
απαντήσεων του υποψηφίου προς το πλέον ενδιαφέρον μέρος της συζήτησης. Είναι
συνήθως σύντομες, ευθείς ερωτήσεις. Είναι καλύτερο να απαντάτε σύμφωνα με τις
πληροφορίες που σας ζητήθηκαν.
β) Μη–δομημένη: το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη επιχειρεί να αποκτήσει
πληροφορίες για τον υποψήφιο μέσω μιας ανεπίσημης συζήτησης, χωρίς διάρθρωση, με
λίγες και ανοικτές ερωτήσεις.
γ) Ημιδομημένη: ένα μείγμα από τους δύο προαναφερθέντες τύπους συνεντεύξεων.
Αποτελεί τον πλέον κοινό τύπο συνεντεύξεων.
Τύποι Συνεντεύξεων βάσει «βαθμού άγχους»:
α) Εγκάρδια: είναι συνήθως χαλαρή, με κλίμα εμπιστοσύνης. Το άτομο που διεξάγει τη
συνέντευξη επιχειρεί να εκμηδενίσει το άγχος που κάθε υποψήφιος νοιώθει κατά τη
διαδικασία διαλογής.
β) Σκληρή/Αγχογόνος: γίνεται για ιδιαιτέρως απαιτητικές θέσεις εργασίας. Μία ή και
περισσότερες συνεντεύξεις επιζητούν να θέσουν τον υποψήφιο σε κατάσταση μεγάλης
πίεσης χρησιμοποιώντας ερωτήσεις που είναι σκοπίμως επιθετικές, με τόνο κυνικό,
αμφισβητώντας τις ικανότητες του υποψηφίου, κ.τ.λ.. Ο στόχος είναι να ελεγχθεί ο
συναισθηματικός έλεγχος του υποψηφίου σε δύσκολες καταστάσεις.
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γ) Ανεπίσημη: Μπορεί να λάβει χώρα σε καφετέρια, αίφνης. Οι ερωτήσεις είναι διάσπαρτες
και απαιτεί από τον υποψήφιο να θυμάται ότι παραμένει μέρος μιας διαδικασίας
διαλογής.
Τύποι συνεντεύξεων βάσει του αριθμού των εμπλεκομένων προσώπων:
Ατομική: υπάρχει μόνον ένα άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη και ο υποψήφιος. Αυτές οι
συνεντεύξεις αποτελούν τον πλέον συνηθισμένο τύπο.
Ομαδική: Αυτές οι ατομικές συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μιας ομάδας
υποψηφίων κατά τον ίδιο χρόνο, και συνήθως η συνέντευξη διεξάγεται ταυτοχρόνως από
διαφορετικά άτομα. Ο στόχος είναι να συγκριθούν οι υποψήφιοι και να αξιολογηθεί η
συμπεριφορά τους σε δύσκολες και αγχώδεις καταστάσεις.
Πολυμελής (πάνελ) συνέντευξη: μια ομάδα ατόμων διεξάγει τη συνέντευξη με έναν υποψήφιο.
Η ομάδα αποτελείται συνήθως από το προσωπικό διαφορετικών τομέων του οργανισμού. Αυτές
οι συνεντεύξεις είναι συνήθως δομημένες και λαμβάνουν χώρα κατά τα ύστατα στάδια της
διαδικασίας.
Φάσεις της συνέντευξης:
Φάση υποδοχής
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η διαδικασία διαλογής ξεκίνησε τη στιγμή που μπήκαμε
στο δωμάτιο όπου θα γίνει η συνέντευξη, ή που ρωτήσαμε τον εργαζόμενο στην υποδοχή
σχετικά με το πρόσωπο επικοινωνίας. Η περίοδος αναμονής ενδέχεται να μας επιτρέψει να
παρατηρήσουμε το ρυθμό της εργασίας στην επιχείρηση, να κοιτάξουμε πληροφορίες
(φυλλάδια, περιοδικά κ.τ.λ.).
Παρουσίαση
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη θα προσπαθήσει να
δημιουργήσει καλό κλίμα που θα διευκολύνει τη συνέντευξη. Κανονικά, θα μας δώσουν μια
σύντομη περιγραφή της επιχείρησης και της κενής θέσης εργασίας, και θα μας πληροφορήσουν
σχετικά με τη διαδικασίας διαλογής που λαμβάνει χώρα. Εφόσον θέλετε, αυτή είναι καλή
στιγμή να κρατήσετε σημειώσεις (με την άδεια του ατόμου που διεξάγει τη συνέντευξη),
αφήνοντας τις ενδεχόμενες ερωτήσεις για το τέλος της συνέντευξης.
Πληροφορίες
Ο εργοδότης θα θέσει ερωτήσεις σχετικά με διάφορους τομείς της επαγγελματικής και
προσωπικής μας ζωής. Επωφεληθείτε από τις ανοικτές ερωτήσεις (παρέχουν την ευκαιρία της
ανάπτυξης της απάντησης) ώστε να παράσχετε επιπλέον πληροφορίες. Αποφύγετε τις πολύ
σύντομες απαντήσεις με μονοσύλλαβες λέξεις. Ορισμένες από τις ερωτήσεις που ενδέχεται να
τεθούν είναι οι εξής:
Εκπαίδευση: Για ποιό λόγο σπουδάσατε το Χ; Ποιά είναι τα αγαπημένα σας θέματα ως προς
τις σπουδές σας; Πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρώσετε τις σπουδές σας;
Εμπειρία: Ποιά είναι τα καθήκοντα που είχατε στην τελευταία θέση εργασίας σας; Σε ποιά
δουλειά νοιώθατε περισσότερο άνετα; Ποιά ήταν η πιο προβληματική κατάσταση που
αντιμετωπίσατε; Πώς την επιλύσατε; Ποιά ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία σας; Και η μεγαλύτερή
σας αποτυχία; Σας παρακαλώ, περιγράψτε τη σχέση με τους συνεργάτες σας.
Προσωπική σφαίρα: Τί είναι αυτό που θα επισημαίνατε περισσότερο για εσάς, ποιά πράγματα
θέλατε να βελτιώστε στον εαυτό σας; Για ποιό λόγο θέσατε υποψηφιότητα για αυτήν τη θέση
εργασίας; Ποιες είναι οι δραστηριότητες που ασκείτε στον ελεύθερο χρόνο σας και ποιά είναι
τα ενδιαφέροντά σας;
Επαγγελματικός τομέας: Ποιός είναι ο επαγγελματικός σας στόχος σε 5 χρόνια; Για ποιού
τύπου θέσεις εργασίας ψάχνετε; Σε τί τύπου επιχειρήσεις θα επιθυμούσατε να εργαστείτε; Τί
θα προσφέρετε σε αυτόν τον οργανισμό;
Εργασιακές συνθήκες: Θα ήσασταν διατεθειμένος/-η να ταξιδέψετε ή να μετακομίσετε; Ποιές
είναι οικονομικές προϋποθέσεις που θα προτείνατε για αυτήν τη θέση εργασίας;
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Ερωτήσεις από τον υποψήφιο
Όταν το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη θεωρήσει ότι έχει συλλέξει αρκετές πληροφορίες,
κατά πάσα πιθανότητα θα σας ρωτήσει εάν έχετε εσείς κάποια ερώτηση. Είναι καλή ιδέα να
ρωτήσετε κάτι σε αυτήν τη φάση, καθότι έτσι θα δείξετε ενδιαφέρον, πρωτοβουλία και
ασφάλεια.
Ανεξαρτήτως των ερωτήσεων που θα μπορούσαν να μας αφορούν όπως ο μισθός και η
διάρκεια των συμβάσεων, αυτό δεν θα έπρεπε να είναι η μόνη μας έννοια, διότι έτσι θα
δώσουμε στο άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη να καταλάβει ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει
είναι τα χρήματα. Είναι εξέχουσας σημασίας να ρωτήσουμε σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης εργασίας, το μέγεθος της ομάδας, εάν η θέση εργασίας είναι νέα ή όχι, σε ποιο τμήμα
εμπίπτει, κ.τ.λ..
Ορισμένες άκαιρες ερωτήσεις: διακοπές και μισθολογικά θέματα, εφόσον το άτομο που
διεξάγει τη συνέντευξη δεν έδωσε πληροφορίες επ’ αυτών.
Κλείσιμο
Σε αυτό το τελικό στάδιο είναι σημαντικό να μάθουμε εάν το άτομο που διεξήγαγε τη
συνέντευξη θα επικοινωνήσει μαζί μας στο μέλλον, να δείξουμε ενδιαφέρον στη θέση εργασίας
και να τους ευχαριστήσουμε για την προσοχή που μας έδειξαν.
Μην ξεχνάτε πως ακόμη και εάν δεν μας προσλάβουν, εάν κάνουμε καλή εντύπωση, το άτομο
που διεξήγαγε τη συνέντευξη ενδέχεται να έχει υπόψη του την υποψηφιότητά μας σε
μελλοντικές διαδικασίες διαλογής. Συνιστάται επίσης να στείλουμε και μια ευχαριστήρια
επιστολή.
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ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ! Κάνετε μια συνέντευξη για μια φανταστική θέση εργασίας.
Σε αυτήν την άσκηση θα πρέπει να πάρουν μέρος τρία άτομα: το άτομο που διεξάγει τη
συνέντευξη, ο/η υποψήφιος/ια και ένας/μια εξωτερικός/η αξιολογητής/ρία. Ο/η
εξωτερικός/η αξιολογητής/ρία θα παράσχει παρατηρήσεις μετά τη συνέντευξη, σχετικά με
τα δυνατά και αδύναμα σημεία του κάθε συμμετέχοντα.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ — ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ
Φάση υποδοχής
Άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη:
Υποψήφιος/ια:
Παρουσίαση
Άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη:
Υποψήφιος/ια:
Πληροφορίες
Άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη:
Υποψήφιος/ια:
Ερωτήσεις από τον υποψήφιο
Άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη:
Υποψήφιος/ια:
Κλείσιμο
Άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη:
Υποψήφιος/ια:
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ΤΕΣΤ ΑΥΤΟ–ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Παρακαλείσθε να αναφέρετε τις πέντε διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας
επαγγελματικού προσανατολισμού.

2) Παρακαλείσθε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση βάσει των κρίσιμων μεταβλητών της
διαδικασίας καθοδήγησης προς την απασχόληση
Εάν επιθυμείτε να μοιραστείτε με τον/την ωφελούμενο/η πληροφορίες σχετικά με την
αγορά εργασίας, θα πρέπει:
1. Να αξιολογήσετε τα προσωπικά κίνητρα για την επίτευξη των επαγγελματικών
αντικειμενικών σκοπών.
2. Να αναλύσετε το συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, στον οποίον οροθετείται ο
επαγγελματικός αντικειμενικός σκοπός του Μ.Ν.Α.Π..
3. Όλες είναι σωστές.
Εάν θέλετε να παράσχετε συστήματα και εργαλεία για αναζήτηση εργασίας, θα πρέπει:
1. Να αναπροσδιορίσετε τους επαγγελματικούς αντικειμενικούς σκοπούς.
2. Να αναπτύξετε την ομαδική εργασία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την υπευθυνότητα,
τον συναισθηματικό έλεγχο, τις δεξιότητες επίλυσης διαφορών κ.τ.λ..
3. Να αναλύσετε τις τεχνικές αναζήτησης θέσης εργασίας και τα αντίστοιχα εργαλεία.
Εάν θέλετε να βοηθήσετε τον/την ωφελούμενο/η κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτική
διαδικασίας, θα πρέπει:
1. Να ελέγξετε μαζί με τον/την ωφελούμενο/η τις επαγγελματικές δεξιότητες που
απαιτούνται στον επαγγελματικό κλάδο.
2. Να συντάξετε ένα βιογραφικό σημείωμα.
3. Όλες είναι σωστές.
Εάν θέλετε να δώσετε κίνητρα για απασχόληση στον/στην ωφελούμενο/η, θα πρέπει:
1. Να αναλύσετε το συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, στον οποίον οροθετείται ο
επαγγελματικός αντικειμενικός σκοπός του Μ.Ν.Α.Π..
2. Να αναλύσετε το κοινωνικό δίκτυο.
3. Να αξιολογήσετε τα προσωπικά κίνητρα για την επίτευξη των επαγγελματικών
αντικειμενικών σκοπών.

3) Τώρα, θα βρείτε διαφορετικές προτάσεις που οφείλουν να συμπεριληφθούν στα κενά
κελιά κάτωθι. Παρακαλείσθε να γράψετε την κάθε πρόταση στο σωστό μέρος του πίνακα.
● Εφόσον νομίζετε ότι η επιχείρηση μπορεί να σας προσφέρει μια θέση εργασία, γράψτε
την επόμενη ημέρα μια επιστολή ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα
αναφέρετε ότι θα θέλατε να εργαστείτε για τη συγκεκριμένη επιχείρηση ή εταιρεία.
Συμπεριλάβετε ένα βιογραφικό σημείωμα και εκφράστε το ενδιαφέρον σας.
● Χρησιμοποιήστε το όνομα και το επώνυμο του προσώπου.
● Βρείτε ένα άτομο (μια επαφή) που θα μπορούσε να σας συστήσει στον υπεύθυνο του
οργανισμού.
● Αξιολογήστε την παρέμβασή σας κατά τη συνέντευξη, αυτά που κάνατε σωστά και τα
λάθη σας, ώστε να τα λάβετε υπόψη σας για μελλοντικές συνεντεύξεις.
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●
●
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●

●
●
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●

●
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Ξεκινήστε τη συζήτηση με το να συστηθείτε και να δείξετε ενδιαφέρον για το άλλο
πρόσωπο.
Εφαρμόστε τις κοινωνικές σας δεξιότητες, την ενεργή ακρόαση και την ενσυναίσθηση.
Προετοιμάστε τη συνέντευξή σας.
Καταγράψτε τις πληροφορίες που λάβατε κατά τη συνέντευξη: τι σας άρεσε και τι
χρειάζεστε για αυτήν τη θέση εργασίας, ποιά είναι τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία
σας, και οι περιορισμοί σας.
Μιλήστε για την εμπειρία σας, τις δεξιότητές σας, τα ενδιαφέροντά σας. Να κάνετε
έξυπνες ερωτήσεις ώστε να δείξετε τον επαγγελματισμό σας.
Κανονίστε τη συνέντευξη μέσω τηλεφωνήματος ώστε να διασφαλίσετε ότι θα έχετε
αρκετό χρόνο. Η καλύτερη στιγμή είναι στην αρχή της ημέρας, νωρίς το πρωί.
Ρωτήστε και δείξτε ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας του. Τότε, ρωτήστε σχετικά με
την απαίτηση της επιχείρησης να είστε μέρος της ομάδας.
Βρείτε το όνομα του προσώπου στο οποίο θέλετε να μιλήσετε (από εφημερίδες,
εξειδικευμένα περιοδικά, συζητήσεις με υπαλλήλους, επαφές, μέσω τηλεφωνήματος ή
από τον ιστότοπο της επιχείρησης).
Να προσέχετε τη μη–προφορική (μη–λεκτική) επικοινωνία εκ μέρους του άλλου
προσώπου.
Επιλέξτε την επιχείρηση στην οποία θέλετε να επιτύχετε το/–ους στόχο/–ους σας.
Βρείτε πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιχείρηση: αυτό θα σας βοηθήσει να
δημιουργήσετε μια ευνοϊκή εικόνα και ο οργανισμός ενδεχομένως να εκτιμήσει την
προσπάθεια που έγινε δείχνοντας ενδιαφέρον για την επιχείρηση.
Φανερώστε το σκοπό σας και εστιάστε στο θέμα ενδιαφέροντος.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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4) Παρακαλείσθε να ορίσετε και να επισημάνετε τις διαφορές μεταξύ του Κλασικού
βιογραφικού, του Αμερικανικού βιογραφικού, του Χρονολογικού βιογραφικού και του
Λειτουργικού βιογραφικού.

5) Παρακαλείσθε να αναφέρετε και να παράσχετε μια σύντομη περιγραφή των τεσσάρων
διαφορετικών τεχνικών διαλογής που παρουσιάστηκαν στην ενότητα.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1) Παρακαλείσθε να αναφέρετε τις πέντε διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας
επαγγελματικού προσανατολισμού.
Απάντηση:
1. Φάση υποδοχής του/της Μ.Ν.Α.Π.
2. Φάση Διάγνωσης και Αξιολόγησης
3. Φάση προγραμματισμού καθηκόντων και επαγγελματικών δράσεων
4. Φάση Εκτέλεσης/Δράσης
5. Φάση αξιολόγησης
2) Παρακαλείσθε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση βάσει των κρίσιμων μεταβλητών της
διαδικασίας καθοδήγησης προς την απασχόληση
Εάν επιθυμείτε να μοιραστείτε με τον/την ωφελούμενο/η πληροφορίες σχετικά με την
αγορά εργασίας, θα πρέπει:
1. Να αξιολογήσετε τα προσωπικά κίνητρα για την επίτευξη των επαγγελματικών
αντικειμενικών σκοπών.
2. Να αναλύσετε τον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, στον οποίον οροθετείται ο
επαγγελματικός αντικειμενικός σκοπός του/της Μ.Ν.Α.Π..
3. Όλες είναι σωστές.
Εάν θέλετε να παράσχετε συστήματα και εργαλεία για αναζήτηση εργασίας, θα πρέπει:
1. Να αναπροσδιορίσετε τους επαγγελματικούς αντικειμενικούς σκοπούς.
2. Να αναπτύξετε την ομαδική εργασία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την υπευθυνότητα,
τον συναισθηματικό έλεγχο, τις δεξιότητες επίλυσης διαφορών κ.τ.λ..
3. Να αναλύσετε τις τεχνικές αναζήτησης θέσης εργασίας και τα αντίστοιχα εργαλεία.
Εάν θέλετε να βοηθήσετε τον/την ωφελούμενο/η κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτική
διαδικασίας, θα πρέπει:
1. Να ελέγξετε μαζί με τον/την ωφελούμενο/η τις επαγγελματικές δεξιότητες που
απαιτούνται στον επαγγελματικό κλάδο.
2. Να συντάξετε ένα βιογραφικό σημείωμα.
3. Όλες είναι σωστές.
Εάν θέλετε να δώσετε κίνητρα για απασχόληση στον/στην ωφελούμενο/η, θα πρέπει:
1. Να αναλύσετε τον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, στον οποίον οροθετείται ο
επαγγελματικός αντικειμενικός σκοπός του/της Μ.Ν.Α.Π..
2. Να αναλύσετε το κοινωνικό δίκτυο.
3. Να αξιολογήσετε τα προσωπικά κίνητρα για την επίτευξη των επαγγελματικών
αντικειμενικών σκοπών.
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Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε εδώ να βρείτε τον πίνακα με τις «κρίσιμες
μεταβλητές» και την αναγκαία «δράση»:
Κρίσιμες μεταβλητές
Πληροφορίες σχετικά με την
αγορά εργασίας
Ύπαρξη κινήτρων για την
απασχόληση
Κοινωνικές δεξιότητες για
εργασία
Επαγγελματική εμπειρία
Δικτύωση
Συστήματα και εργαλεία για
την αναζήτηση θέσης εργασίας
Εκπαίδευση
Ορισμός του αντικειμενικού
σκοπού ή στόχου
επαγγελματικής
σταδιοδρομίας

Δράσεις
Ανάλυση του συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου, στον
οποίο οροθετείται ο επαγγελματικός αντικειμενικός σκοπός
του/της Μ.Ν.Α.Π.
Αξιολόγηση των προσωπικών κινήτρων για την επίτευξη
των επαγγελματικών αντικειμενικών σκοπών
Ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας, των διαπροσωπικών
σχέσεων, της υπευθυνότητας, του συναισθηματικού
ελέγχου, των δεξιοτήτων επίλυσης διαφορών κ.τ.λ.
Οι απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες για την
επίδοση–στόχο
Ανάλυση κοινωνικού δικτύου
Ανάλυση των τεχνικών αναζήτησης θέσης εργασίας και
των αντίστοιχων εργαλείων
Οι απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες σε ένα
επαγγελματικό πεδίο
Επαναπροσδιορισμός των επαγγελματικών αντικειμενικών
σκοπών

3) Τώρα, θα βρείτε διαφορετικές προτάσεις που οφείλουν να συμπεριληφθούν στα κενά
κελιά κάτωθι. Παρακαλείσθε να γράψετε την κάθε πρόταση στο σωστό μέρος του πίνακα:
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

Εφόσον νομίζετε ότι η επιχείρηση μπορεί να σας προσφέρει μια θέση εργασίας, γράψτε
την επόμενη ημέρα μια επιστολή ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα
αναφέρετε ότι θα θέλατε να εργαστείτε για τη συγκεκριμένη επιχείρηση ή εταιρεία.
Συμπεριλάβετε ένα βιογραφικό σημείωμα και εκφράστε το ενδιαφέρον σας.
Χρησιμοποιήστε το όνομα και το επώνυμο του προσώπου.
Βρείτε ένα άτομο (μια επαφή) που θα μπορούσε να σας συστήσει στον υπεύθυνο του
οργανισμού.
Αξιολογήστε την παρέμβασή σας κατά τη συνέντευξη, αυτά που κάνατε σωστά και τα
λάθη σας, ώστε να τα λάβετε υπόψη σας για μελλοντικές συνεντεύξεις.
Ξεκινήστε τη συζήτηση με το να συστηθείτε και να δείξετε ενδιαφέρον για το άλλο
πρόσωπο.
Εφαρμόστε τις κοινωνικές σας δεξιότητες, την ενεργή ακρόαση και την ενσυναίσθηση.
Προετοιμάστε τη συνέντευξή σας.
Καταγράψτε τις πληροφορίες που λάβατε κατά τη συνέντευξη: τι σας άρεσε και τι
χρειάζεστε για αυτήν τη θέση εργασίας, ποιά είναι τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία
σας, και οι περιορισμοί σας.
Μιλήστε για την εμπειρία σας, τις δεξιότητές σας, τα ενδιαφέροντά σας. Να κάνετε
έξυπνες ερωτήσεις ώστε να δείξετε τον επαγγελματισμό σας.
Κανονίστε τη συνέντευξη μέσω τηλεφωνήματος ώστε να διασφαλίσετε ότι θα έχετε
αρκετό χρόνο. Η καλύτερη στιγμή είναι στην αρχή της ημέρας, νωρίς το πρωί.

Ρωτήστε και δείξτε ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας του. Τότε, ρωτήστε
σχετικά με την απαίτηση της επιχείρησης να είστε μέρος της ομάδας.
● Βρείτε το όνομα του προσώπου στο οποίο θέλετε να μιλήσετε (από εφημερίδες,
εξειδικευμένα περιοδικά, συζητήσεις με υπαλλήλους, επαφές, μέσω
τηλεφωνήματος ή από τον ιστότοπο της επιχείρησης).
●
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Να προσέχετε τη μη–προφορική (μη–λεκτική) επικοινωνία εκ μέρους του άλλου
προσώπου.
Επιλέξτε την επιχείρηση στην οποία θέλετε να επιτύχετε το/–ους στόχο/–ους σας.
Βρείτε πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιχείρηση: αυτό θα σας βοηθήσει να
δημιουργήσετε μια ευνοϊκή εικόνα και ο οργανισμός ενδεχομένως να εκτιμήσει την
προσπάθεια που έγινε δείχνοντας ενδιαφέρον για την επιχείρηση.
Φανερώστε τον σκοπό σας και εστιάστε στο θέμα ενδιαφέροντος.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Επιλέξτε την επιχείρηση στην οποία θέλετε να επιτύχετε το/–ους στόχο/–ους σας. Βρείτε
πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιχείρηση: αυτό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια
ευνοϊκή εικόνα και ο οργανισμός ενδεχομένως να εκτιμήσει την προσπάθεια που έγινε
δείχνοντας ενδιαφέρον για την επιχείρηση.
Βρείτε το όνομα του προσώπου στο οποίο θέλετε να μιλήσετε (από εφημερίδες, εξειδικευμένα
περιοδικά, συζητήσεις με υπαλλήλους, επαφές, μέσω τηλεφωνήματος ή από τον ιστότοπο της
επιχείρησης).
Κανονίστε τη συνέντευξη μέσω τηλεφωνήματος ώστε να διασφαλίσετε ότι θα έχετε αρκετό
χρόνο. Η καλύτερη στιγμή είναι στην αρχή της ημέρας, νωρίς το πρωί.
Προετοιμάστε τη συνέντευξή σας.
Βρείτε ένα άτομο (μια επαφή) που θα μπορούσε να σας συστήσει στον υπεύθυνο του
οργανισμού.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Ξεκινήστε τη συζήτηση με το να συστηθείτε και να δείξετε ενδιαφέρον για το άλλο πρόσωπο.
Φανερώστε τον σκοπό σας και εστιάστε στο θέμα ενδιαφέροντος.
Να προσέχετε τη μη–προφορική (μη–λεκτική) επικοινωνία εκ μέρους του άλλου προσώπου.
Ρωτήστε και δείξτε ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας του. Τότε, ρωτήστε σχετικά με την
απαίτηση της επιχείρησης να είστε μέρος της ομάδας.
Μιλήστε για την εμπειρία σας, τις δεξιότητές σας, τα ενδιαφέροντά σας. Να κάνετε έξυπνες
ερωτήσεις ώστε να δείξετε τον επαγγελματισμό σας.
Εφαρμόστε τις κοινωνικές σας δεξιότητες, την ενεργή ακρόαση και την ενσυναίσθηση.
Χρησιμοποιήστε το όνομα και το επώνυμο του προσώπου.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Καταγράψτε τις πληροφορίες που λάβατε κατά τη συνέντευξη: τι σας άρεσε και τι χρειάζεστε
για αυτήν τη θέση εργασίας, ποιά είναι τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία σας, και οι
περιορισμοί σας.
Αξιολογήστε την παρέμβασή σας κατά τη συνέντευξη, αυτά που κάνατε σωστά και τα λάθη
σας, ώστε να τα λάβετε υπ’ όψιν σας για μελλοντικές συνεντεύξεις.
Εφόσον νομίζετε ότι η επιχείρηση μπορεί να σας προσφέρει μια θέση εργασίας, γράψτε την
επόμενη ημέρα μια επιστολή ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα αναφέρετε
ότι θα θέλατε να εργαστείτε για τη συγκεκριμένη επιχείρηση ή εταιρεία. Συμπεριλάβετε ένα
βιογραφικό σημείωμα και εκφράστε το ενδιαφέρον σας.

4) Παρακαλείσθε να ορίσετε και να επισημάνετε τις διαφορές μεταξύ του Κλασικού
βιογραφικού, του Αμερικανικού βιογραφικού, του Χρονολογικού βιογραφικού και του
Λειτουργικού βιογραφικού:
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1. Αναλόγως του μεγάλου ή μικρού μήκους του εγγράφου:
α) Κλασικό βιογραφικό: είναι ένα εκτεταμένο έγγραφο στο οποίο οφείλετε να αναλύσετε
όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που έχετε κάνει. Το κλασικό βιογραφικό
χρησιμοποιείται για τη Δημόσια Διοίκηση και ο αντικειμενικός σκοπός είναι να πάρουμε
πόντους για όλες τις δραστηριότητες που έχουμε κάνει.
β) Αμερικανικό: είναι ένα σύντομο έγγραφο όπου συμπυκνώνετε τις πληροφορίες που σας
αφορούν σε 1 με 2 σελίδες το πολύ. Αυτός είναι ο πιο χρησιμοποιούμενος τύπος
βιογραφικού.
2. Αναλόγως της δομής:
α) Χρονολογικό: Τα δεδομένα εμφανίζονται σε σειρά, από το πλέον πρόσφατο ως το
παλαιότερο, ή αντιστρόφως, αναλόγως του τι επιθυμούμε να επισημάνουμε. δεν θα
έπρεπε να υπάρχει «κενό» στη χρονική ακολουθία.
β) Λειτουργικό: Δεν υπάρχει χρονολογικό πλαίσιο, και οι εμπειρίες ομαδοποιούνται βάσει
κεφαλαίων ή επαγγελματικών κλάδων, εστιάζοντας στις επαγγελματικές ικανότητες και
δεξιότητες. Αυτός ο λειτουργικός τύπος βιογραφικού είναι χρήσιμος ώστε να καλυφθούν
οι κενές περίοδοι στην επαγγελματική σταδιοδρομία.

5) Παρακαλείσθε να αναφέρετε και να παράσχετε μια σύντομη περιγραφή των τεσσάρων
διαφορετικών τεχνικών διαλογής που παρουσιάστηκαν στην ενότητα:

●

●

●
●

Επαγγελματικές τεχνικές: εργαλεία που δημιουργήθηκαν για την αξιολόγηση της
επίδοσης του υποψηφίου όταν αυτός εκτελεί εργασίες παρόμοιες με αυτές που θα
κληθεί να εκτελέσει στη θέση εργασίας.
Ψυχο-τεχνική δοκιμή: χρησιμοποιείται ώστε να αξιολογηθεί το δυναμικό του
υποψηφίου μέσω ειδικά σχεδιασμένων δοκιμασιών για την αξιολόγηση δεξιοτήτων,
ικανοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών.
Δυναμική ομάδας: τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της
συμπεριφοράς των υποψηφίων εντός μιας ομάδας.
Συνέντευξη διαλογής: διαδικασία πρόσωπο–με–πρόσωπο ή διαδικτυακή όπου ο
υποψήφιος μπορεί να επιδείξει στο άτομο που τη διεξάγει ότι είναι το πλέον κατάλληλο
άτομο για τη θέση.
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