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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Εγχείρημα/Μοντέλο (Μ.Α.Δ.Μ., αγγ.: Massive Open Online
Course, MOOC):
Το ακόλουθο διαδραστικό μοντέλο θα εισαγάγει 6 συμβουλευτικές ζώνες που συλλογικά θα
συνεισφέρουν στην ένταξη των Μεταναστών, των Νεοεισερχόμενων, των Αιτούντων Άσυλο και
των Προσφύγων (Μ.Ν.Α.Π) στην αγορά εργασίας.
Σε όλες τις ζώνες παρατηρήστε το τμήμα «Τώρα είναι η σειρά σας», όπου θα σας ζητηθεί να
συμμετέχετε ενεργά και να αναλογιστείτε τη γνώση που παρουσιάστηκε.
Για να ολοκληρωθεί κάθε κεφάλαιο, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τις ερωτήσεις «Σημείωσε
την απάντηση», ώστε να διαβεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει πλήρως το υλικό.
Ομάδα–στόχος
Το Διαδραστικό Μοντέλο του «Απασχόληση Για Ένταξη» (Employment for Inclusion, Ε4Ι)
αφορά σε όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται στην υποστήριξη κοινωνικής και εργασιακής
ένταξη των Μ.Ν.Α.Π., συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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..

Παρότι όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται με Μ.Ν.Α.Π. ενδέχεται να βρουν συναφείς όλες
τις ακόλουθες ενότητες, κάποιες ενότητες ενδέχεται να είναι πιο συναφείς για κάποιες ομάδες
επαγγελματιών. Εξ αυτού προσδιορίζεται σε κάθε ενότητα για ποιά ομάδα είναι ιδιαιτέρως
σχετική η συγκεκριμένη ενότητα.

Γλώσσα
Το Διαδραστικό Μοντέλο Ε4Ι είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά,
Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Δανέζικα. Ορισμένο από το περιεχόμενο που αναφέρεται στο
επιμέρους Μ.Α.Δ.Μ. (Πρωτότυπες Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Υποδείγματα, Πρότυπα κ.λπ.)
ενδέχεται να είναι στην πρωτότυπη γλώσσα και δεν είναι μεταφρασμένο λόγω του περιορισμού
ως προς τους πόρους στο έργο Ε4Ι.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΖΏΝΗ 1:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ
Μαθησιακοί Στόχοι σε αυτήν τη Συμβουλευτική ζώνη
Η παροχή της απαραίτητης γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον σχεδιασμό
παρεμβάσεων στους κοινωνικούς φορείς και τους επαγγελματίες που εργάζονται με Μ.Ν.Α.Π..
Η καθοδήγηση των φορέων στο σχεδιασμό παρεμβάσεων για Μ.Ν.Α.Π..
Εκτεταμένη γνώση επί του σχεδιασμού και θεμελίου εξατομικευμένων κοινωνικοεκπαιδευτικών διαδρομών.
Προσδιορισμός των απαραίτητων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και μεθοδολογιών ώστε
να βγουν εις πέρας οι κοινωνικο-οικονομικές πορείες των Μ.Ν.Α.Π..
Απόκτηση γνώσης επί των πολιτισμικών διαφορών και εμποδίων, και πρόσκτηση στρατηγικών
για την υπέρβασή τους.

Συνάφεια και ομάδα–στόχος της συγκεκριμένης Συμβουλευτικής ζώνης
Όπως είδαμε στην εισαγωγική ενότητα, αυτό το έργο 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
Διαπολιτισμικούς μεσολαβητές
Εργαζόμενους σε έργα
Κοινωνικούς λειτουργούς
Εκπαιδευτές
Εθελοντές εργαζόμενους σε κοινότητες υποδοχής και προγράμματα ένταξης
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Διάρκεια και προσπάθεια
Χρόνος (ώρες και λεπτά)
2 ώρες
1 ώρα
7 λεπτά
10 λεπτά
3 ώρες 17 λεπτά

Το υλικό προς ανάγνωση
Οι ασκήσεις
Το οπτικοακουστικό υλικό
Η αυτό–αξιολόγηση
Συνολικά το Μ.Α.Δ.Μ.

Ευρετήριο κεφαλαίων σε αυτήν τη συμβουλευτική ζώνη
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 1: Πώς να σχεδιάσετε/προγραμματίσετε αποτελεσματικές παρεμβάσεις
1. Ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για αρχή
2. Οι τομείς παρέμβασης ενός επαγγελματία που εργάζεται με Μ.Ν.Α.Π.
3. Τα χαρακτηριστικά ενός επαγγελματία που εργάζεται με Μ.Ν.Α.Π.
4. Τώρα είναι η σειρά σας!
Κεφάλαιο 2: Διαπολιτισμικές ικανότητες: Γνώση επί του πολιτισμού και της διαπολιτισμικής
επικοινωνίας
1. Περίγραμμα της πρώτης συνέντευξης: ορισμένες υποθέσεις
2. Διαχείριση και περιβάλλον/πλαίσιο της συνέντευξης
3. Ανάλυση του πλαισίου καταγωγής
4. Τώρα είναι η σειρά σας!
Κεφάλαιο 3: Εξατομικευμένο Σχέδιο Κοινωνικο–Οικονομικής Ένταξης
1. Πώς να υποστηρίξετε το κοινωνικο–εκπαιδευτικό εγχείρημα
2. Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Εγχείρημα (Ε.Ε.Ε.): διαφορετικές φάσεις του μοντέλου
3. Έκθεση δεξιοτήτων
4. Αναπτύξτε δεξιότητες ώστε να εισέλθετε στην αγορά εργασίας
5. Τώρα είναι η σειρά σας!
Τεστ Αυτο-Αξιολόγησης
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός με και για Μ.Ν.Α.Π. παρουσιάζει εντελώς
διαφορετικά χαρακτηριστικά και περιβάλλοντα/πλαίσια λόγω του ότι οι ανάγκες και τα
κίνητρα του κάθε ατόμου είναι διαφορετικά. Η αντίληψη καθαυτή των εκπαιδευτικών
αναγκών επηρεάζεται από αλληλεξαρτώμενα προβλήματα «πρωταρχικής» φύσης, συνήθως
έκτακτης ανάγκης, σε σχέση με τη στέγαση, την εύρεση εργασίας που εγγυάται τόσο την
οικονομική υποστήριξη, όσο και τα απαιτούμενα για την ανανέωση της άδειας παραμονής.
Αλλά κάθε τύπος παρέμβασης, ανεξαρτήτως από τα απρόοπτα και τις μορφές της εγγενούς
ποικιλομορφίας των ιστοριών και ατομικοτήτων που εμπλέκονται θα πρέπει, για να είναι
αποτελεσματικός, να διατηρεί προσήλωση σε ένα στόχο: την ανάκτηση ή/και διατήρηση της
αυτονομίας.
Εξ αυτού, ανεξαρτήτως του τύπου της παρέμβασης, αυτός θα πρέπει να προσανατολίζεται
προς την έννοια της ενδυνάμωσης1— ως ξεχωριστή και οργανωμένη διαδικασία — μέσω της
οποίας τα άτομα μπορούν να αναδομήσουν την ικανότητά τους να επιλέγουν και να
σχεδιάζουν και να ανακτούν την αντίληψη της αξίας τους, των δυνατοτήτων και των
ευκαιριών τους.
Κατά το σχεδιασμό κάθε παρέμβασης, είναι επίσης απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη το
άτομο με όλην την περιπλοκότητά του (ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις
προσδοκίες, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, το προσωπικό ιστορικό, το πολιτισμικό και
πολιτικό πλαίσιο καταγωγής κ.τ.λ.) και τις ανάγκες του. Ο επιθυμητός τύπος προσέγγισης
είναι ο ολιστικός, με στόχο την ανάληψη του μεμονωμένου ατόμου στην ολότητά του,
ξεκινώντας από τον προσδιορισμό και την ενίσχυση των ατομικών του δυνατοτήτων.
Για να επιτευχθεί αυτή η προσέγγιση, είναι απαραίτητο να αποκτήσουν οι επαγγελματίες που
εργάζονται με Μ.Ν.Α.Π. σημαντικές δεξιότητες, όπως θα μάθουμε στην παράγραφο 3, στην
οποία θα σκιαγραφήσουμε διεξοδικά αυτόν τον επαγγελματία.
Πράγματι, η σύσταση αποτελεσματικών παρεμβάσεων απαιτεί την εμπλοκή ετερογενών,
ικανών και καταρτισμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα
ολιστική προσέγγιση, θα ήταν πρέπον να διατεθεί μια πολυεπιστημονική και διεπιστημονική
ομάδα, με δεξιότητες, ρόλους και οργανωτικές μεθόδους που μπορούν να ανταποκριθούν
θετικά στις ανάγκες του χρήστη με την περιπλοκότητά του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι
απαντήσεις που δίνονται στις ατομικές ανάγκες γίνονται συνδετικά στοιχεία μίας και μόνης
πορείας προς την κοινωνική ένταξη, καθώς και υποστήριξης και επανένταξης για
περιπτώσεις ανθρώπων με συγκεκριμένες ευαλωτότητες.

1

Υπό την έννοια της ενδυνάμωσης νοείται η διαδικασία της απόκτησης ελευθερίας και δύναμης να
κάνεις αυτό που θες ή να ελέγχεις το τι συμβαίνει σε εσένα και τη ζωή σου, και να διεκδικείς τα
δικαιώματά σου. Είναι ζήτημα του να δίνεις σε κάποιον άνθρωπο περισσότερη αυτοπεποίθηση ή/και
δύναμη να κάνει κάτι, συχνά μέσω του να τον καθιστάς ικανό να αυξήσει τον έλεγχο επί της ζωής του ή
της κατάστασής του.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1: ΠΏΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΆΣΕΤΕ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΣΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΈΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ
1. Ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για αρχή
Στην παράγραφο αυτή, θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε ορισμένες βασικές
προϋποθέσεις για όσους προσεγγίζουν μια θέση εργασίας με Μ.Ν.Α.Π., ανεξαρτήτως του
ρόλου τους. Οι προϋποθέσεις αυτές αποτελούν τη βάση αυτού που αποκαλείται
«διαπολιτισμική προσέγγιση». Ας δούμε περί τίνος πρόκειται.
Έχει λεχθεί ότι για να σχεδιαστούν αποτελεσματικές παρεμβάσεις, είναι απαραίτητο αυτές
να «καλωσορίζουν» τον ωφελούμενο με την περιπλοκότητά του, με σεβασμό στην
κοσμοθεωρία του, το αξιακό του σύστημα και τις ανάγκες του, χειραφετώντας τον από κάθε
κοινωνικό μοντέλο, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για τους ωφελούμενους να
προσδιορίσουν οι ίδιοι το πρότυπο που ταιριάζει καλύτερα στην εκπλήρωση των αναγκών
τους. Ας δούμε ποιά είναι τα πρώτα βήματα:
1. Αποκέντρωση2: η αποστασιοποίηση από τον εαυτό σου, ο αναλογισμός του εαυτού σου
ως υποκείμενο που φέρει έναν πολιτισμό και υποκουλτούρες στις οποίες είναι
ενσωματωμένα επαγγελματικά μοντέλα και θεσμικοί κανόνες. Το «γνώθι σαυτόν» στο
βέλτιστο βαθμό, της κοινωνικής και πολιτισμικής σου ταυτότητας, είναι το πρώτο βήμα στην
αποκάλυψη της απαραίτητης σχετικότητας της άποψης του καθενός.
2. Εξέταση των σιωπηρών παραδοχών: με τον όρο «σιωπηρές παραδοχές» εννοούμε το
πολύ πυκνό πλέγμα κανόνων συμπεριφοράς που αποκτάται μέσω εμπειρίας, και γίνεται
πλέον αποδεκτό ως δεδομένο και δεν αποτελεί πια αντικείμενο προβληματισμού. «Πάντοτε
έτσι ήταν» — λέμε στους εαυτούς μας — αποδεχόμενοι τις υποθέσεις μας εν είδει
επιστημονικών αποδείξεων. Αυτές τις αποδείξεις οφείλουμε να εξετάσουμε με το κόσκινο
της αμφιβολίας, όταν κανείς έρχεται σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτό απαιτεί
απαραιτήτως την εγκατάλειψη των δικών μας σιωπηρών παραδοχών, ώστε να μπούμε στις
παραδοχές του άλλου. Είναι ζήτημα εξάσκησης, εκπαίδευσης της ικανότητας να
διαχειρίζεται κανείς διαφορές, με αφετηρία την απόκτηση επίγνωσης της φύσης των
πλαισίων με τα οποία έχουμε έρθει σε επαφή ή/και αντίθεση.
Όταν έλθει εις πέρας η αποκέντρωση και έχουν εξεταστεί διεξοδικώς οι πεποιθήσεις μας,
είμαστε πλέον έτοιμοι να μπούμε στο σύστημα του άλλου.
3. Διείσδυση στο σύστημα του άλλου: το να μπει κανείς στο σύστημα του άλλου υπονοεί
ενσυναισθητική προσέγγιση και αξιοσημείωτη ικανότητα για ανοιχτό πνεύμα. Πώς
φτάνουμε έως εκεί;

- Πληροφορούμαι διαρκώς: Συλλέγω πληροφορίες επί άλλων πολιτισμών και επί
διαφορετικών συστημάτων, όχι τόσο ώστε να βρω απαντήσεις, αλλά για να μάθω να θέτω
τις σωστές ερωτήσεις.
- Ακούω: προσηλωμένη ακρόαση που μαζί με διερευνητική διάθεση απορρίπτει τις άμεσες
ερμηνείες, και αντ’ αυτού διερωτάται για τη χρήση όλων των κωδίκων — προφορικού, μη–
προφορικού (–λεκτικού), κώδικες συμβόλων.

2

Cohen-Émérique, M. (1993). L’approche interculturelle dans le processus d’aide. Santé mentale au
Québec (ελλ.: Η διαπολιτισμική προσέγγιση εντός της διαδικασίας βοήθειας. Ψυχική υγεία στο Κεμπέκ),
1993, XVIII, 1, 71-92
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Εξ’ αυτού, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:
-

-

Σημειολογία της (χωροταξικής) εγγύτητας (προσωπικός, «οικείος» χώρος)
Η χρήση του χώρου (το πώς οι άνθρωποι σχετίζονται με τους άλλους ανθρώπους)
Φυσική εγγύτητα
Στάση, κινήσεις σώματος — ένταση/χαλάρωση, χειρονομίες, νεύματα (ενισχύοντας
ή μη το προφορικό περιεχόμενο)
- Εκφράσεις του προσώπου (που αποκαλύπτουν συνειδητή ή μη βίωση
συναισθημάτων, γέλιου, χαμόγελου, κινήσεων ματιών)
Βλέμμα (αναπόσπαστο μέρος της συνολικής έκφρασης του προσώπου)
Παραλεκτικές πτυχές της γλώσσας (ποιότητα της φωνής: τόνος, ρυθμός,
χαρακτηριστικά χρονισμού, ταχύτητα)

Στήσιμο περιβάλλοντος/πλαισίου: δομήστε τον ΧΩΡΟ όπου θα γίνει η ακρόαση ώστε να
αποπνέει εμπιστευτικότητα, οικειότητα και εμπιστοσύνη.

2. Οι τομείς παρέμβασης ενός επαγγελματία που εργάζεται με Μ.Ν.Α.Π.
1. Τομέας έκτακτης ανάγκης, πρώτη και δεύτερη υποδοχή: Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.), κέντρα πρώτης και δεύτερης υποδοχής για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες
άσυλο·
2. Διοικητικός τομέας: υπηρεσίες μετανάστευσης, υπηρεσίες μιας στάσης, δημόσια γκισέ
τοπικών Αρχών, μητρώα, κρατικές υπηρεσίες, Υπουργείο Εσωτερικών, Ιδρύματα Εθνικής
Ασφάλισης, διάφορα γραφεία πληροφοριών…
3. Τομέας δημόσιας ασφάλειας: Κεντρικά Γραφεία Αστυνομίας, Περιφέρεια, ξένα γραφεία
δημόσιας ασφάλειας…
4. Δικαστικός τομέας: δικαστήρια (ανηλίκων), φυλακές (ανηλίκων), «υπηρεσίες
επανεκπαίδευσης ανηλίκων»…
5. Τομέας εκπαίδευσης, προσανατολισμού και απασχόλησης: κέντρα ευρέσεως εργασίας,
επιχειρήσεις και εμπορικές υπηρεσίες, δημοτικές υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης,
συνδικάτα, πιστωτικά ιδρύματα, ταχυδρομεία.
6. Τομέας υγειονομικής περίθαλψης και αρωγής: νοσοκομεία (τμήματα γυναικολογίας και
μαιευτικής, παιδιατρικής, ογκολογίας, μολυσματικών/μεταδοτικών ασθενειών…), πρώτες
βοήθειες, νεκροτομείο, (παιδιατρικές ή για την οικογένεια) κλινικές, κοινωνικές και
υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κέντρα για την υγεία γυναικών–
μεταναστριών και των τέκνων τους, «εθνο–ψυχιατρικά» κέντρα…
7. Κοινωνικός τομέας: γραφεία μετανάστευσης και τα παραρτήματά τους για το κοινό,
κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα και κοινότητες υποδοχής, κέντρα για ανηλίκους, πολιτική
προστασία, μεσολαβητές επιτόπιοι και εγγύτητας, άρθρο 18, ιδιωτικοί–κοινωνικοί,
συνεταιρισμοί και σύλλογοι που προάγουν εγχειρήματα κοινωνικό–πολιτισμικής
ενσωμάτωσης, πολιτική άμυνα…
8. Τομέας εκπαίδευσης και σχολείων: σχολεία όλων των τύπων και βαθμίδων, εκπαιδευτικές
και πολιτισμικές υπηρεσίες, κέντρα και συνεταιρισμοί για εργασία εκπαίδευσης και πρόνοιας
στο επίπεδο του δρόμου, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
9. Πολιτισμικός τομέας: δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία, διαπολιτισμικά κέντρα, πολιτιστικοί
σύλλογοι για ενίσχυση του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής κληρονομιάς…
3. Τα χαρακτηριστικά ενός επαγγελματία που εργάζεται με Μ.Ν.Α.Π.
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Ανεξαρτήτως του τομέα παρέμβασης στον οποίο δραστηριοποιείται ο επαγγελματίας, είναι
ουσιαστικής σημασίας να είναι σε θέση να:
- ανταποκρίνεται με κατάλληλο τρόπο στις ανάγκες των δικαιούχων/
ωφελούμενων
- ετοιμάζει χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων
- αλληλεπιδρά με το τοπικό περιβάλλον — το δίκτυο υπηρεσιών και ως κοινότητα
της πόλης
Μα πάνω από όλα, ένας καλός επαγγελματίας που εργάζεται με Μ.Ν.Α.Π. θα πρέπει να
πορεύεται σε κάθε παρέμβαση με πυξίδα του ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία μέχρις ότου
καταστούν πραγματική στάση.
Με αυτό εννοούμε: την ενσυναίσθηση, την πρόθεση, την υπευθυνότητα σε μια μόνιμη
ερευνητική στάση που προϋποθέτει την άρνηση προκαθορισμένων απαντήσεων που θα ήταν
ακατάλληλες για τη μοναδικότητα τόσο της μεταναστευτικής εμπειρίας, όσο και των
μελλοντικών εμπειριών.
-

-

-

Ενσυναίσθηση: η ικανότητα όχι μόνο να είσαι ανοικτός σε ό,τι ο άλλος επικοινωνεί
(ακόμη και μέσω του μη–λεκτικού/προφορικού), αλλά και εν μέρει να ταυτίζεσαι με
τον υποσυνείδητο κόσμο του άνευ προκαταλήψεων και τελικών αποφάσεων·
επιτρέπει αυθεντική και μη–επικριτική αποδοχή που συνιστά το προαπαιτούμενο σε
κάθε εκπαιδευτική πράξη και αντιστοιχεί στην ανάγκη του κάθε ανθρώπου να τύχει
καλωσορίσματος, γνωριμίας και αναγνώρισης.
Πρόθεση: αρχή που οφείλει να τεθεί στην υπηρεσία του χρήστη εν είδει
ενσυναισθητικής πρωτοβουλίας μέσω της οποίας ο επαγγελματίας οδηγείται στις
διάφορες παρεμβάσεις από τις ανάγκες, προσδοκίες και επιθυμίες του χρήστη.
Ειλικρίνεια και Ταπεινότητα: Ταπεινότητα κατά το καλωσόρισμα του «πλούτου»
που προκύπτει από τη γνωριμία του άλλου· Ειλικρίνεια όχι μόνον κατά τη
συμμόρφωση με τους οργανωτικούς κανόνες της κάθε δράσης: τα πάντα, από την
πρώτη συνέντευξη έως τις συνακόλουθες υποστηρικτικές και καθοδηγητικές
παρεμβάσεις, είναι πάντοτε εγγεγραμμένα εντός μιας σχέσης της οποίας, ως
φορέας/επαγγελματίας, εγώ έχω την ευθύνη να φροντίζω και να προσέχω. (Salonia,
2013)
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4. ΤΏΡΑ ΕΊΝΑΙ Η ΣΕΙΡΆ ΣΑΣ: ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ «ΣΆΜΠΑ»
1. Σκηνής από την ταινία «Σάμπα»
Παρακολουθήστε το βίντεο
Link video
2. Βάσει της παρακολούθησης της σκηνής, θα αναλύσουμε τον διάλογο μεταξύ του Σάμπα
(αιτούντα) και της Αλίκης (Άλις· κοινωνική λειτουργός).
ΆΛΙΣ: Καλημέρα, όλα καλά;
ΣΑΜΠΑ: Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα τί;
ΆΛΙΣ: Μάλιστα. «Τώρα τι». Ρώτησα και έμαθα ότι λάβατε εντολή απέλασης, οπότε δεν θα
μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής για ένα χρόνο από τώρα εν τω μεταξύ σας
συμβουλεύουμε να είστε όσο πιο διακριτικός γίνεται: πρέπει να αποφεύγετε τους ελέγχους, να
αποφεύγετε τους σταθμούς των τρένων, μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς όπως τον
Σατελέ…
ΣΑΜΠΑ: … αεροδρόμια, να περπατώ στις διαβάσεις, να πληρώνω το εισιτήριο του μετρό, ξέρω.
Το κατάλαβα. Αλλά που είναι η λύση;
ΆΛΙΣ: Καλώς, λοιπόν… η λύση είναι να υποβάλλετε άλλη μία αίτηση. Μάλιστα…
ΣΑΜΠΑ: Πόσο καιρό μέχρι να μπορώ ξανά;
ΆΛΙΣ: Σας είπα: όχι λιγότερο από ένα χρόνο.
ΣΑΜΠΑ: Καλώς. Και τί μπορώ να κάνω στη διάρκεια αυτού του χρόνου, επακριβώς;
ΆΛΙΣ: Να αποφεύγετε τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.
ΣΑΜΠΑ: Με κοροϊδεύετε;
ΆΛΙΣ: Όχι, δεν σας κοροϊδεύω. Είναι σύνηθες να πρέπει να περάσετε μια περίοδο προσαρμογής.
ΣΑΜΠΑ: Προσαρμογή; Τί νομίζετε; Ότι μπορώ να μείνω στο σπίτι και να χαζεύω τις μύγες;
Πρέπει να φοβάμαι μια στολή; Τις προάλλες έτρεμα μπροστά στον ταχυδρόμο! Πώς να εργαστώ;
Πώς, στον διάολο, θα πληρώσω το νοίκι; Υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτώνται από εμένα. Είστε
εδώ για να με βοηθήσετε ή όχι; Γ**ωτ*!
ΆΛΙΣ: Ώπα, σταματήστε! Σας απαγορεύω να φωνάζετε έτσι! Και εγώ μπορώ να υψώσω τη φωνή
μου! Δηλαδή, τί νομίζετε; Ότι μού είναι εύκολο να ακούω όλες τις ιστορίες σας, να διαβάζω όλα
τα έγγραφά σας; «Μού λείπει αυτό, χρειάζομαι το άλλο… Μένω εδώ, ωχ, όχι, κάτσε: μένω
εκεί…». Πρέπει να ηρεμήσετε, το καταλάβατε; Διότι είμαι κουρασμένη, πολύ κουρασμένη. Το
καταλάβατε; Και από την άλλη, ποιός σας ρώτησε για οτιδήποτε; Βαρέθηκα! Εντάξει; Βαρέθηκα!
Γ**ω τ* κερ***! Με τσαντίσατε! Γ*** το!
3. Καθοδηγούμενος αναλογισμός
1. Τί νομίζετε πως λείπει από αυτήν τη σκηνή;
2. Πώς κρίνετε τις απαντήσεις και τον τρόπο της Άλις;
3. Τί θα αλλάζετε;
4. Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Σάμπα;
5. Πώς κρίνετε τη συμπεριφορά του Σάμπα;
6. Τί θα αλλάζατε;
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ: ΓΝΏΣΗ ΕΠΊ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
1. Περίγραμμα της πρώτης συνέντευξης: ορισμένες υποθέσεις
Στη σχέση υποστήριξης, οι προσωπικές συνεντεύξεις με τους χρήστες είναι από τα πλέον ευρέως
χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Η προσωπική συνέντευξη καθίσταται χρήσιμο εργαλείο μόνο εάν
είναι καλώς δομημένη και εάν είναι προσαρμοσμένη στο σκοπό της, διασφαλίζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία:
-

περιβάλλον/πλαίσιο,

-

προσέγγιση και πλαίσιο,

-

τεχνικές επικοινωνίας και σχέσης.

Ως συνέντευξη ορίζεται συνήθως μια τεχνική παρατήρησης και μελέτης της συμπεριφοράς που
στόχο έχει να κατανοήσει και να βοηθήσει το υποκείμενο της. Βρίσκουμε δύο άτομα που
σκηνοθετούν έναν πολιτισμό. Στην ουσία, ακόμη και ο/η επαγγελματίας, ο/η ίδιος/ία ως φορέας
πολιτισμού, στήνει το δικό του/της σύστημα αξιών και κανόνων κατά την αλληλεπίδραση με
τον/την ωφελούμενο/η. Η διαπολιτισμική προσέγγιση, λοιπόν, υπονοεί την αναγνώριση του
γεγονότος ότι υπάρχουν δύο δρώντες και όχι μόνον ένας, οι οποίοι μοιράζονται μια κοινή
συμφωνία, έναν τελικό στόχο προς επίτευξη και ένα κλίμα που δομείται λεπτό με το λεπτό. Η
πρώτη συνθήκη που μας επιτρέπει να προσέξουμε αυτήν την εμπειρία είναι η προσαρμογή και ο
συντονισμός. Είναι απαραίτητο να θυσιάσουμε μέρος των εμπειριών μας ώστε να συντονιστούμε
με τον άλλο (προσαρμογή), εφόσον και τα δύο άτομα συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, τότε
ενεργοποιείται ο συντονισμός, αισθανόμαστε ότι συνδεόμαστε μεταξύ μας
Η συνέντευξη έχει στόχο:
-

την αναγνώριση αναγκών και προσδοκιών, αναδομώντας τη βιογραφία και την εμπειρία
του προσώπου·

-

τον προσδιορισμό των υποθέσεων για τη δόμηση του προσαρμοσμένου έργου

-

την προετοιμασία ενός προσωπικού φακέλου, που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά
στοιχεία του δικαιούχου/ωφελούμενου ή/και έγγραφα που — αμέσως ή αργότερα —
ενδέχεται να είναι χρήσιμα στην προετοιμασία ενός εξατομικευμένου σχεδίου
παρέμβασης.

2. Διαχείριση και περιβάλλον/πλαίσιο της συνέντευξης
Για να αποδώσει το εργαλείο της συνέντευξης τα αναμενόμενα αποτελέσματα, είναι
σημαντικό να θυμόμαστε ότι υπάρχουν συμπεριφορές και μέθοδοι που διακινδυνεύουν να
υπονομεύσουν τη σχέση εμπιστοσύνης. Ο/η επαγγελματίας που εργάζεται με Μ.Ν.Α.Π.
οφείλει να θέτει ερωτήσεις κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι ερωτήσεις που τίθενται να μη δώσουν
ποτέ την εντύπωση της ανάκρισης, με παύσεις και διακοπές που επιτρέπουν την περισυλλογή
των σκέψεων, τον αναλογισμό και το ξεκαθάρισμα ιδεών· να σκεφθεί την πιθανότητα να
σταματήσει η συνέντευξη, να αναβληθεί για ύστερο χρόνο. Κατά τη συνέντευξη, η στάση
ακρόασης και προσοχής από τον επαγγελματία είναι πολύ κρίσιμη, και κατά τον ίδιο τρόπο
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οφείλει να προσέχει τα σχόλια επί του τι ακούγεται, τις συμπεριφορές, καθώς και τις
παρορμήσεις συμπόνοιας ή ενθάρρυνσης που πρέπει να είναι κατ’ ανάγκη μετρημένες και
προσαρμοσμένες στα άτομα και τη συγκεκριμένη στιγμή.
Κατά τη διάρθρωση μια ιδεατής δομής συνέντευξης, τρεις μακρο–τομείς μπορούν να
ταυτοποιηθούν σε σχέση με τους οποίους να γίνει η διαχείριση της συνάντησης με το άτομο:
1. παρουσίαση του πλαισίου φορέα/λειτουργού/επαγγελματία
2. σαφήνεια ως προς τους αντικειμενικούς στόχους της συνέντευξης·
3. η απόδοση της συνέντευξης (υπό την έννοια της ενίσχυσης των λεχθέντων του
ατόμου, επίσης μέσω της επιλογής λέξεων υποστηρικτικών προς το τι ειπώθηκε) και
το άνοιγμα στο μέλλον.
Ο/η επαγγελματίας που εργάζεται με Μ.Ν.Α.Π. οφείλει να συλλογιστεί τα ακόλουθα
στοιχεία:
4. τη βιογραφία της μετανάστευσης (τους λόγους, το παρελθόν, τις εμπειρίες, την
επιλογή)·
5. το ταξίδι από τη χώρα καταγωγής και τις όποιες τραυματικές εμπειρίες βιώθηκαν,
ζώντας στη χώρα άφιξης/υποδοχής·
6. την οικογένεια, τις συναισθηματικές και φιλικές σχέσεις στη χώρα καταγωγής τους·
7. τις ψυχο-κοινωνικές και υγειονομικές πτυχές στην Ιταλία (πώς και που μένει ή έχει
μείνει στην Ιταλία· την κοινότητα και τη γνώση αναφοράς· τη συναισθηματική
κατάσταση· τις προσδοκίες· τις ανάγκες)·
8. τις προοπτικές για το μέλλον.
Για να αποδώσει η συνέντευξη κατά το δυνατόν περισσότερα στοιχεία στον
φορέα/λειτουργό/επαγγελματία, οφείλουν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, όπως:
9. να διασφαλιστεί ένα προστατευμένο περιβάλλον ώστε να προστατευθεί η
ιδιωτικότητα του προσώπου·
10. να υπάρχει μεσολαβητής (όπου αυτό είναι απαραίτητο και η επιλογή του να γίνεται
σε σχέση με το φύλο του προσώπου που λαμβάνει μέρος στη συνέντευξη), ουδέτερου
αλλά με ενσυναίσθηση·
να εξηγείται ο σκοπός της συνέντευξης και πως αυτή θα διεξαχθεί·
12. να επιτρέπεται στον/στην ωφελούμενο/η να κάνει διαλείμματα ή να διακόπτει (ανά
πάσα στιγμή), και να αποφεύγει να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις·
13. να επιλέγεται, κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, ρυθμός τέτοιος που να μην
παραπέμπει, νοητικά, σε κλίμα ανάκρισης·
14. να αποφεύγεται, όταν αυτό είναι δυνατό, η επιμονή σε θέματα ή μέρη της ιστορίας
που θα μπορούσαν να φέρουν το άτομο σε θέση τέτοια ώστε να βιώσει ξανά οδυνηρή
ή καταστρεπτική αίσθηση ντροπής σε σχέση με το τι συνέβη ή που θα μπορούσε να
αναπαραγάγει κατάσταση ψυχολογικής κακοποίησης.
Υπάρχουν πολλά πολιτισμικά και ψυχολογικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικώς
υπόψη, ούτως ώστε να παραχθεί κλίμα αμοιβαιότητας ως θεμελιώδης παραδοχή για την
πρόοδο των επόμενων συνεντεύξεων και για τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του
επαγγελματία και του δικαιούχου/ωφελούμενου.
Μεταξύ των στοιχείων αμιγώς πολιτισμικής φύσης:
15. η γλώσσα·
16. το επίπεδο εκπαίδευσης. Ο φορέας/λειτουργός/επαγγελματίας θα πρέπει να
χρησιμοποιεί
γλώσσα
κατάλληλη
για
τον
δικαιούχο/ωφελούμενο/η,
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συμπεριλαμβανομένης της πρωτύτερης εκπαίδευσής του/της και τη γνώση της
γλώσσας της χώρας υποδοχής.
Ο/η επαγγελματίας που εργάζεται με Μ.Ν.Α.Π. ενδέχεται, εν προκειμένω, να έρθει
αντιμέτωπος/η με δικαιούχους/ωφελούμενους που έχουν πολύ διαφορετικές εμπειρίες: από
το αναλφάβητο άτομο έως αυτούς που έχουν αποκτήσει πτυχίο ή έχουν λάβει μεταπτυχιακή
εκπαίδευση στη χώρα καταγωγής ή/και διέλευσης.
17. θρησκευτική και πολιτική ταυτότητα·
18. εθνοτική ταυτότητα.
Το τελευταίο στοιχείο είναι αντιπροσωπευτικό του πολιτισμού μιας συγκεκριμένης ομάδας,
εντός της οποίας συγκεκριμένα νοήματα και αξίες της οικείας εθνοτικής ταυτότητας είναι
κοινά και σε σχέση με τα οποία η αντίληψη και μόνον ενός τραυματικού γεγονότος μπορεί
να λάβει διαφορετικό νόημα από ότι σε άλλους πολιτισμούς.
Το περιβάλλον/πλαίσιο της συνέντευξης:
Το περιβάλλον/πλαίσιο στο πλαίσιο μιας σχέσης βοήθειας/υποστήριξης είναι ένα μέρος που
καλωσορίζει τη σχέση στη χωρο–χρονική της ανάπτυξη, δεσμευμένη από κανόνες που
καθορίζουν τους ρόλους και τις λειτουργίες των εμπλεκομένων, ρυθμίζοντας θετικά τη δράση
τους.
Εξ αυτού, το περιβάλλον/πλαίσιο είναι το φυσικό και συναισθηματικό μέρος όπου χτίζεται η
σχέση με τον δικαιούχο/ωφελούμενο. Ένα φιλόξενο περιβάλλον, το οποίο εκπέμπει γαλήνη,
σεβασμό και εμπιστοσύνη, αντιπροσωπεύει αναντικατάστατο στοιχείο για μια θετική σχέση
βοήθειας/υποστήριξη
με
τους
Μ.Ν.Α.Π..
Οι
συναντήσεις
μεταξύ
του
φορέα/λειτουργού/επαγγελματία και του δικαιούχου/ωφελούμενου/ης θα πρέπει να
προγραμματίζονται και να δομούνται σύμφωνα με τις διαφορετικές φάσεις της υποδοχής που
ακολουθούν, αλλά είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθούν «ανεπίσημοι και αυτοσχέδιοι
χώροι»,
πέραν
του
καθορισμένου
περιβάλλοντος/πλαίσιού.
Ο
φορέας/λειτουργός/επαγγελματίας οφείλει να είναι ελαστικός/ή και ανοικτός/ή στο να βρει
χώρους έξω από το δωμάτιο/γραφείο του/της. Συχνά, από μια ανεπίσημη και μη–
προγραμματισμένη συνάντηση ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία που ενισχύουν τη σχέση
εμπιστοσύνης ή/και περιεχόμενο που εμπλουτίζει το εξατομικευμένο εγχείρημα της
ολοκληρωμένης υποδοχής.
Δείτε επίσης βέλτιστες πρακτικές 34 — Η διαχείριση αρχικών συναντήσεων με πρόσφυγες:
ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες
https://rm.coe.int/tool-34-handling-initial-meetings-with-refugees-some-guidelineslangua/16807171b8

3. Ανάλυση του πλαισίου καταγωγής
Όλοι οι φορείς/λειτουργοί/επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της υποδοχής και
ενσωμάτωσης, αντί να έχουν λεπτομερή γνώση των χωρών καταγωγής των
δικαιούχων/ωφελούμενων, οφείλουν να έχουν ως κινητήριό τους δύναμη μια περιέργεια,
ώστε να χτίσουν, στο πέρασμα του χρόνου, διαπολιτισμική ικανότητα. Είναι, λοιπόν,
απαραίτητο να δώσει κανείς χρόνο στον εαυτό του, διότι η αποκέντρωση από τον εαυτό σου
είναι μια διαδικασία που απαιτεί προοδευτικό χρόνο ωρίμανσης. Και είναι επίσης απαραίτητο
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να γίνει αποδεκτό ότι πάντοτε υπάρχει ένα μέρος παρανοήσεων και κατά προσέγγιση
κατανόησης του νοήματος, και ότι αυτές θα πρέπει να θεωρούνται ως αναπόδραστο μέρος
του άλλου.
Για τους σκοπούς της ανάλυσης του πλαισίου καταγωγής, οφείλουν να οργανωθούν
τουλάχιστον τρεις στοχευμένες συνεντεύξεις.
1. Επί των γεωγραφικών πτυχών του μέρους καταγωγής μέσω της μεθόδου του
γεωεντοπισμού στα «Google Earth/Maps» κ.τ.λ., ταυτοποιώντας, αν είναι δυνατόν, την
ακριβή τοποθεσία της οικίας του δικαιούχου/ωφελούμενου/ης και αρχίζοντας τη συλλογή
πληροφοριών επί επιπέδου τοπικού, κοινωνικού, πολιτικού, κ.τ.λ.·
2. Επί της εθνοτικής/ανθρωπολογικής πτυχής, εστιάζοντας κυρίως στα χαρακτηριστικά της
κοινωνικής ζωής: ιεραρχίες, οικονομικές πτυχές, κοινωνικές, πολιτικές, γλωσσικές, εθνογλωσσολογικές ομάδες, κοινωνικές αντιθέσεις σε διάφορα πεδία.
3. Επί των στενών οικογενειακών σχέσεων, του φιλικού κύκλου, των κοινωνικών, πολιτικών,
θρησκευτικών γνωριμιών κ.τ.λ., σε μια προσπάθεια να βρεθούν όλες οι πληροφορίες
σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις, τις ιεραρχίες, τους οργανισμούς που είναι παρόντες
στην περιοχή σε εκκλησιαστικό/ιερατικό, κοινωνικό (Μ.Κ.Ο.), πολιτικό, στρατιωτικό,
κ.τ.λ. πεδίο, με τους οποίους η οικογένεια έχει σχέσεις ή των οποίων γνωρίζει την ύπαρξη.
Χρήσιμα φύλλα πληροφοριών είναι διαθέσιμα στο:
https://rm.coe.int/tool-1-the-geopolitical-context-of-migration-language-support-foradul/1680716c0d
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3. ΤΏΡΑ ΕΊΝΑΙ Η ΣΕΙΡΆ ΣΑΣ
Εισαγωγή
Το πολιτισμικό σοκ είναι η φάση κατά την οποία το άτομο νοιώθει τις περισσότερο ή λιγότερο
πολυάριθμες διαφορές που θα υπονομεύσουν την εικόνα που έχει για τον εαυτό του, τη «βασική
του προσωπικότητα». Το πολιτισμικό σοκ αναφέρεται σε φαινόμενα που εκτείνονται από απλό
εκνευρισμό έως της ψυχολογικής κατάστασης του πανικού ή της κρίσης. Αυτό το σοκ είναι
πλέον εμφανές στο πλαίσιο ενός ιθαγενούς πολιτισμού (δεύτερη γλώσσα), ενώ είναι μηδαμινό
σε μη–φυσικό πλαίσιο (ξένη γλώσσα). Το πολιτισμικό σοκ συνδέεται με αισθήματα
αποξένωσης, θυμού, επιθετικότητας, αβεβαιότητας, απογοήτευσης/ματαίωσης, λύπης για την
απόσταση από το σπίτι σου. Αυτό οφείλεται στις διαφορές σε σχέση με τον οικείο
πολιτισμό/κουλτούρα, οι οποίες συχνά δεν γίνονται κατανοητές. Τέτοιες διαφορές ενδέχεται να
οδηγήσουν σε καταπίεση, παλινδρόμηση, απομόνωση και απόρριψη. Ορισμένα άτομα θα
φθάσουν παραδόξως στο σημείο να αποζητούν επαφή μόνο με ανθρώπους του ιδίου
πολιτισμικού υποβάθρου.
Οι διαπολιτισμικές σχέσεις ενδέχεται συχνά να προκαλούν φόβο και ένταση μέσα μας, διότι
ενδέχεται να οδηγήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις αξίες μας. Ακριβώς
γι’ αυτόν το λόγο, η διαπολιτισμική σχέση ενδέχεται να γίνεται αντιληπτή ως πρόβλημα, ως
πηγή αντιπαράθεσης και εξ αυτού να αποφεύγεται. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο που
αποφασίζει να μην αλληλεπιδρά με την πολιτισμική ποικιλομορφία (διαφορετικότητα), έχει
μεγαλύτερη ροπή προς την ανάλυση του διαφορετικού μέσα από τις ανελαστικές νοητικές
κατηγορίες της οικείας κουλτούρας/πολιτισμού, και να παράγει, εξ αυτού, μια εικόνα για τον
άλλο, η οποία είναι υποκειμενική, διάσπαρτη με προκαταλήψεις και στερεότυπα.
Οι ασκήσεις που προτείνονται δεν έχουν στόχο τη διδαχή διαπολιτισμικής ικανότητας αλλά το
να ενεργοποιήσουν την ικανότητα παρατήρησης πολιτισμικών διαφορών.
1. Παρακολουθήστε το βίντεο υπ’ αριθμόν 1
2. Παρακολουθήστε το βίντεο υπ’ αριθμόν 2
3. Διαβάστε την κατάθεση «Φυσήξτε τη μύτη σας» Κρίσιμο επεισόδιο: «Φυσήξτε τη μύτη σας»
[καταγραφή από: Élan Interculturel, Γαλλία, 2012]
Πολιτισμός του ατόμου που βίωσε το σοκ (κρίση):
Γαλλίδα, περίπου 20 ετών, με εργασιακή εμπειρία στη Νότιο Κορέα ως δασκάλα Γαλλικών σε
στρατιωτική σχολή. Διαθέτει ήδη διδακτική εμπειρία στο εξωτερικό, ειδικότερα στην Ινδία,
τόσο σε αστικές, όσο και σε επαρχιακές περιοχές. Αγαπά τις πολιτισμικές ανταλλαγές και κατά
τον χρόνο της κατάθεσής της έγραφε άρθρα για μια αγγλική εφημερίδα, όπου δημοσίευε τις
γκάφες και τις εμπειρίες πολιτισμικού σοκ που βίωσε όσο ζούσε στην Κορέα.
Πολιτισμός του ατόμου που «προκάλεσε» το σοκ (κρίση):
Νεαροί φοιτητές στη στρατιωτική σχολή. Η αφηγήτρια δεν είχε συγκεκριμένες πληροφορίες
σχετικά με το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών (κατά το χρόνο της κατάθεσης), αλλά
φαίνονταν να έχουν αίσθηση μεγάλου σεβασμού για διαταγές, ιεραρχίες και κανόνες. Παρότι
στη σχολή φοιτούν κατά κύριο λόγο άνδρες, το τμήμα των γαλλικών παρακολουθούσε ένα —
αρκετά ομοιογενές — πλήθος ανδρών και γυναικών· οι φοιτητές φαινόταν να επιδεικνύουν
μεγάλο ενδιαφέρον για τη γαλλική γλώσσα.
Περιγραφή του γεγονότος:
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Εργαζόμουν ως δασκάλα Γαλλικών σε μια στρατιωτική σχολή, στη Νότιο Κορέα. Ήταν
χειμώνας, έκανα το μάθημά μου ως συνήθως, όταν παρατήρησα ότι πολλοί από τους
μαθητές ήταν κρυωμένοι και οι μύτες τους έτρεχαν. Ωστόσο, κανείς τους δεν επιχειρούσε να
φυσήξει τη μύτη του και όλη την ώρα τις ρουφούσαν. Με ενόχλησε κάπως και δεν μπορούσα
να συγκεντρωθώ. Τελικά, έβγαλα ένα πακέτο χαρτομάντηλα από την τσέπη μου και
προσπάθησα να τα μοιράσω στους φοιτητές. Εξεπλάγην όταν όλοι όσοι τα χρειαζόντουσαν,
αρνήθηκαν να τα πάρουν. Έτσι, συνέχισα το μάθημά μου, έστω και εάν η χειρονομία τους με
μπέρδεψε λίγο. Αργότερα, πήγα στο Διοικητή (το διευθυντή του τμήματός μου) να του πω τι
είχε συμβεί. Μου εξήγησε ότι στη Νότιο Κορέα θεωρείται αγένεια το να φυσάς τη μύτη σου
δημοσίως. Ντράπηκα πολύ όταν κατόρθωσα πια να καταλάβω την αντίδραση των φοιτητών
μου.

1. Αφού παρακολουθήσετε τα βίντεο, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, επισημαίνοντας για
κάθε βίντεο ευαίσθητες περιοχές που αντιμετωπίσθηκαν κατά τη συζήτηση εντός των βίντεο
και προσθέστε θετικές παρατηρήσεις.
Ευαίσθητες Περιοχές
Κοινωνική οργάνωση:

Βίντεο 1

Ιεραρχίες
Ρόλοι φύλων
Αρχή
Ατομικισμός/Συλλογικότητα
Ρόλος της κοινότητας
Οικογένεια
«Σωματικότητα»/Γλώσσα
σώματος:
Ρόλος της σωματικής επαφής
Υγιεινή
Απαγόρευση (ταμπού)
Οσμή
Έννοια του χρόνου και διαχείριση
του χρόνου:
Γραμμική/Μη–γραμμική
Μονόχρονη/Πολύχρονη
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Βίντεο 2

Φυσήξτε τη μύτη

Σημειώσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ
3:
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΈΝΤΑΞΗΣ

ΣΧΈΔΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ–

1. Πώς να υποστηρίξετε το κοινωνικο–εκπαιδευτικό εγχείρημα
Όταν αναπτύσσετε ένα εξατομικευμένο εγχείρημα, ίσως να είναι χρήσιμο να θέσετε μερικά
ερωτήματα. Ποιοι είναι οι πόροι του δικαιούχου/ωφελούμενου (υπό όρους προσωπικότητας,
συμπεριφορών, δεξιοτήτων και γνώσης, ανθεκτικότητας κ.τ.λ.); Ποιες είναι οι προσδοκίες
του/της; Ποιες οι ανάγκες; Ποιες απαντήσεις μπορούν να προκύψουν από το πεδίο; Σε ποιους
τοπικούς πόρους μπορούμε να βασιστούμε; Ποιου τύπου δραστηριότητες/παρεμβάσεις μπορούν
να δρομολογηθούν ώστε να καλύψουν ανάγκες και προσδοκίες; Ποιά είναι τα χρονικά περιθώρια
για την εφαρμογή;
Πρακτικά, ενδέχεται να μην υπάρχει μία και μόνο μορφή ή ένα προκαθορισμένο, γενικό
υπόδειγμα για τη χάραξη ενός εξατομικευμένου εγχειρήματος. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να έχουμε
έναν οδηγό που να μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές, εφόσον η συνάντηση με τον/την
ωφελούμενο/η το απαιτεί. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το εργαλείο του εξατομικευμένου
εγχειρήματος αποκαλύπτει δια της σύνθεσης τη συνολική «πορεία» του/της ωφελούμενου/ης: την
αρχική τους κατάσταση (το παρελθόν τους) και το εγχείρημα το οποίο υπάρχει η πρόθεση να
επιδιωχθεί, ώστε να επιτύχουν την ευεξία τους και να ολοκληρώσουν την πορεία προς την
ανεξαρτησία τους. Ενδείκνυται, λοιπόν, να καταδειχθούν — διαιρεμένοι στους διαφορετικούς
τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών — οι αντικειμενικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν και αυτοί που
έχουν τεθεί, οι παρεμβάσεις και δράσεις/πράξεις που ήρθαν εις πέρας και αυτές που εκκρεμεί να
εφαρμοστούν, τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα και η επαλήθευση της επίτευξης των
αντικειμενικών στόχων. Υπάρχει επίσης ένας τομέας όπου μπορούν να προστεθούν σχόλια ή
εκτιμήσεις από τους ίδιους τους ωφελούμενους ή τους φορείς/λειτουργούς/επαγγελματίες. Είναι
επίσης δυνατό να επισυναφθούν σε αυτό το εργαλείο όλα τα έγγραφα που περιέχουν τις
αποφάσεις που ελήφθησαν επί των παρεμβάσεων που θα γίνουν, τις περιλήψεις των εκτιμήσεων
που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις επαλήθευσης, καθώς και αντίγραφα όλων των εγγράφων
που αποκτήθηκαν από τον ωφελούμενο/η (εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πιστοποιητικά, επίσημες
αιτήσεις κ.τ.λ.). Για να προαχθεί μια προσέγγιση συνυπευθυνότητας, είναι σημαντικό οι
δράσεις/πράξεις και τα καθήκοντα που αποδίδονται στον λειτουργό/επαγγελματία να είναι
ξεκάθαρα καθορισμένες, όπως και αυτές που εμπλέκουν απ’ ευθείας τον/την ωφελούμενο/η (επί
παραδείγματι, η υποστήριξη του λειτουργού/επαγγελματία για την ταυτοποίηση των
συστάσεων/παραπομπών για την αναζήτηση εργασίας, ο/η ωφελούμενος/η προχωρά με την
απευθείας παράδοση/αποστολή του βιογραφικού σημειώματος)3

2. Ε.Ε.Ε. — Διαφορετικές φάσεις του μοντέλου «Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό
Εγχείρημα»
Ας αναλογιστούμε μαζί τις δεξιότητες: η φάση της συλλογής προσωπικών ιστοριών, της
ανάλυσης του πλαισίου καταγωγής, συνοδεύεται από τον αναπόφευκτο αναλογισμό των
υφιστάμενων δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες, ωστόσο, οφείλουν επίσης πλαισιωθούν. Με άλλα λόγια,
υπάρχουν δεξιότητες που είναι έγκυρες για ορισμένα προφίλ, σε συγκεκριμένες χώρες, οι οποίες

3

Λειτουργικό Εγχειρίδιο του «S.P.R.A.R.» (Manuale Operativo Sprar) του 2018 (Σ.τ.Μ.: S.P.R.A.R. =
Σύστημα Προστασίας για Αιτούντες Άσυλο και Πρόσφυγες, Ιταλία)
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σε άλλες ενδέχεται να υπολείπονται ή να είναι ανεπαρκείς. Από αυτές τις αναλύσεις
καθορίζονται, λοιπόν, οι ανάγκες· ειδικότερα οι εκπαιδευτικές ανάγκες.
Αναλογιζόμαστε μαζί τις ανάγκες: καθορίζονται βάσει των ατομικών χαρακτηριστικών και
πόρων, καθώς και από τις δυνατότητες που προσφέρονται από την περιοχή. Εξ αυτού, δεν έχουν
προσέγγιση «μονολιθική», καθώς υπόκεινται σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, βάσει της
πιθανής εξέλιξης των αναγκών του δικαιούχου/ωφελούμενου/ης, των αποτελεσμάτων των
κοινών δράσεων και το (πλαίσιο) της περιοχής. Στην πραγματικότητα, ορισμένες ανάγκες
ενδέχεται να προκύψουν αργότερα, επειδή ακόμη και η αξιολόγηση των αναγκών κάποιου και η
χαρτογράφηση των προτεραιοτήτων του αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας που απαιτεί χρόνο.
Σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και η συμμετοχική παρατήρηση του λειτουργού/επαγγελματία
που μπορεί να κάνει τον/την ωφελούμενο/η να συνειδητοποιήσει κάποιες ανάγκες που ο/η
ίδιος/ία δεν μπόρεσε να εκφράσει με λέξεις, ίσως επειδή δεν ήταν τόσο προφανείς.
Ορίζουμε τους αντικειμενικούς στόχους: άπαξ και εξεταστούν οι ανάγκες, θα είναι εύκολο να
ταυτοποιηθούν αντικειμενικοί στόχοι που έχουν εγγενή ή διαρκή κοινωνική και εκπαιδευτική
αξία.
Ταυτοποιούμε τις δραστηριότητες: με αφετηρία τους πόρους του χρήστη (υπό όρους
προσωπικότητας, συμπεριφορών, δεξιοτήτων και γνώσης), τις προσδοκίες τους και τις
πραγματικές τους ανάγκες βάσει των ανταποκρίσεων που ενδέχεται να προκύπτουν από την
περιοχή, σκιαγραφείται μια σειρά δραστηριοτήτων/παρεμβάσεων που οφείλουμε να
μοιραστούμε με τον/την ωφελούμενο/η.
Δίνουμε στον εαυτό μας χρόνο: Όπως και οι δραστηριότητες, έτσι και ο συγχρονισμός πρέπει
να συμφωνηθεί με τον/την ωφελούμενο/η, πάντοτε έχοντας υπ’ όψιν την αρχή της πρόθεσης του
λειτουργού/επαγγελματία.
Παρακολουθούμε την πρόοδο και αξιολογούμε τα αποτελέσματα μέσω αντικειμενικών
διαδικασιών αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης: Μέσω δομημένων και σχεδιασμένων
συναντήσεων, κάνουμε ανασκόπηση, βάσει δεικτών που έχουν ήδη εξηγηθεί στον/στην
ωφελούμενο/η, της πιθανής προόδου ή σε περίπτωση κρισιμοτήτων, σημαδιών εμπλοκής ή απλώς
κολλημένων καταστάσεων. Οι στιγμές αυτές είναι θεμελιώδεις για την επαναδιαπραγμάτευση
του συγχρονισμού των αντικειμενικών στόχων που έχουν ήδη τεθεί ή για τη σκιαγράφηση νέων.
Οι καταστάσεις αλλάζουν, και οι άνθρωποι μαζί τους, άρα είναι ασύλληπτο ένα εξατομικευμένο
εγχείρημα να παραμένει γραμμικό και στατικό, επειδή είναι οι ωφελούμενοι του που το
καθορίζουν. Η δουλειά του φορέα/λειτουργού/επαγγελματία είναι να συνοδεύει τους
ωφελούμενους από το ένα βήμα του ταξιδιού τους στο επόμενο ή, ακόμη περισσότερο, να
παρατηρεί τους λόγους που βρίσκεται στη βάση του αιτήματος, εφόσον οι αλλαγές δε
συντελεστούν, το κατά πόσον η αιτία της ικανότητας του/της ωφελούμενου/ης να προχωρήσει
προς την ανεξαρτησία είναι εσωτερική και εξωτερική διαδικασία. Είναι απαραίτητο να γίνει το
εξατομικευμένο εγχείρημα περισσότερο ένα εργαλείο του/της ωφελούμενου/ης έτσι ώστε να
αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τον εαυτόν τους ως «πρωταγωνιστή» της αλλαγής. Η συζήτησή
τους με τους φορείς/λειτουργούς/επαγγελματίες είναι λειτουργική ως προς την ανίχνευση τομέων
στους οποίους οι ωφελούμενοι οφείλουν να βελτιωθούν.

3. Έκθεση δεξιοτήτων
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Η διαχείριση της έκθεσης δεξιοτήτων μπορεί να συντελεστεί μέσω του Ευρωπαϊκού ενωσιακού
εργαλείου
κατάρτισης
προφίλ
δεξιοτήτων
για
Υπηκόους
Τρίτων
Χωρών:
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
Μέσω του συνδέσμου/ιστοσελίδας, δημιουργήστε ένα νέο προφίλ και αρχίστε την καταγραφή με
τον/την ωφελούμενο/η. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να δημιουργήσετε αρχεία τύπου «.pdf» και
να συνεχίσετε την καταγραφή αργότερα, μέσω της εισαγωγής του αρχικού προφίλ.
Οι δεξιότητες πρέπει να ανανεώνονται διαρκώς, βάσει νεοαποκτηθεισών πληροφοριών. Ο/η
δικαιούχος/ωφελούμενος/η οφείλει να έχει στην κατοχή του/της τον σύνδεσμο/ιστοσελίδα και τα
διαπιστευτήρια πρόσβασης στην έκθεση δεξιοτήτων του/της, ούτως ώστε να μπορεί να έχει
πρόσβαση σε αυτόν και να τον τροποποιεί καταλλήλως.

4. Αναπτύξτε δεξιότητες ώστε να εισέλθετε στην αγορά εργασίας
Αφότου επαληθεύσετε τις ικανότητες των ωφελούμενων, είναι απαραίτητο να αναλογιστείτε ότι
ένα πλήθος παραγόντων μπορούν να επηρεάσουν την πραγματική τους θέληση ως προς το να
πιάσουν μια δουλειά. Εκείνοι που έχουν υποστεί τραύμα ενδέχεται να χρειάζονται υποστήριξη
από εξειδικευμένες υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες προτού να μπορούν να δεχθούν μια
θέση απασχόλησης. Η ανεπαρκής γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και οι διαφορές
μεταξύ των ικανοτήτων που απαιτούνται στη χώρα καταγωγής και στη χώρα υποδοχής ενδέχεται
να οδηγήσουν στην αναγκαιότητα του να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι ορισμένες δεξιότητες ή
να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν επίσης επίγνωση των
εθίμων του χώρου εργασίας στη χώρα υποδοχής. Σε περιπτώσεις στις οποίες οι ωφελούμενοι
έχουν περάσει μακρές περιόδους χωρίς εργασία, η αυτοπεποίθησή τους και τα κίνητρά τους,
καθώς και η εμπιστοσύνη που έχουν στους εργοδότες τους ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.
Η γλώσσα είναι μία από τις πλέον κρίσιμες δεξιότητες προς ανάπτυξη στη χώρα υποδοχής, για
την οποία οι ωφελούμενοι χρειάζονται υποστήριξη. Είναι σημαντικό, οι ευκαιρίες που
παρέχονται για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες
των ωφελούμενων με ειδικές ανάγκες (ειδικώς γυναίκες ή/και μόνους γονείς με ανήλικα παιδιά),
τα διαφορετικά επίπεδα γνώσης, και να είναι διαθέσιμες για όλους τους βαθμούς γνώσης γραφής
και ανάγνωσης των ωφελούμενων. Όταν έχει επιτευχθεί ένα βασικό επίπεδο γνώσης της γλώσσας
της χώρας υποδοχής, καλό θα ήταν να ενσωματωθεί με μαθήματα γλώσσας προσανατολισμένα
σε επαγγελματίες. Υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτός ο τύπος εκπαίδευσης και υποστήριξης έχει
υπάρξει ιδιαιτέρως αποτελεσματικός στο να βοηθά ωφελούμενους να βρουν εργασία, ειδικότερα
όταν παρέχονται εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.
Ωφελούμενοι με προηγούμενες επαγγελματικές εμπειρίες ενδέχεται να χρειαστούν πληροφορίες
επί συγκεκριμένων πρακτικών της χώρας υποδοχής στον τομέα εμπειρογνωμοσύνης τους (π.χ.
διαδικασίες και πρότυπα, οργάνωση της εργάσιμης ημέρας, συγκεκριμένο ηλεκτρονικό
εξοπλισμό και προγράμματα υπολογιστή κ.τ.λ.). Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δοθεί πρόσβαση
στους ωφελούμενους σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, δυνητικά στον εργασιακό
χώρο (όπως πρακτικές, μαθητείες, εκπαίδευση στο πεδίο).
Επιπροσθέτως, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να υποστηρίζονται κατά τον προσανατολισμό τους
μεταξύ των υφιστάμενων εναλλακτικών που είναι διαθέσιμες στην αγορά εργασίας, κοντά στις
δεξιότητές τους ή χρήσιμες για να ξεκινήσουν εναλλακτικές επαγγελματικές σταδιοδρομίες, όταν
αυτό είναι απαραίτητο. Σε ορισμένους τομείς, η ύπαρξη εμποδίων στην πρόσβαση,
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης κατοχής αδειών ή εξουσιοδοτήσεων, ενδέχεται να οδηγήσει
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σε βραχυπρόθεσμη απασχόληση σε τομέα που δεν είναι τόσο σχετικός, ενόσω εκκρεμεί η
ολοκλήρωση της διαδικασίας εξουσιοδότησης.
Δείτε τα συνημμένα φύλλα που ξεκινούν από τη σελίδα 157 του εγχειριδίου του «S.P.R.A.R.»
https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2018/08/SPRAR-Manuale-Operativo-2018-08.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ελέγξετε ην Ενότητα 2 Εκπαίδευση.
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5. ΤΏΡΑ ΕΊΝΑΙ Η ΣΕΙΡΆ ΣΑΣ
1. Ανάγνωση και ανάλυση της σύντομη παρουσίασης του χρήστη
Ο Μοχάμεντ μπήκε στην Ιταλία τον Απρίλιο του 2018 αλλά δεν θυμάται που ακριβώς αποβιβάστηκε.
Το δεύτερο από τρία αδέλφια, δηλώνει ότι η οικογένειά του ήταν πολύ φτωχή και ότι η σίτιση ήταν
δυνατή χάρη στη βοήθεια κάποιων τοπικών οργανισμών. Δραπέτευσε από το Μάλι λόγω πολέμων
μεταξύ στρατιωτικών ομάδων. Το ταξίδι που τον έφερε στην Ιταλία, ξεκίνησε στο Μάλι, την πατρίδα
του, συνέχισε στην Αλγερία, όπου έμεινε για δύο μήνες εργαζόμενος ως χτίστης, και τότε συνέχισε
στη Λιβύη. Στη Λιβύη παρέμεινε στη φυλακή επί 10 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων υπέστη
διάφορες μορφές κακομεταχείρισης, τον έδειραν με τούβλα και μεταλλικές ζώνες, επιδεικνύει προς
αυτό ένα σημάδι στο χέρι του, και τον άφησαν με σχεδόν καθόλου φαγητό. Κατόπιν της
αποφυλάκισής του, γνώρισε ένα Λίβυο που τον πήρε στο σπίτι του, όπου έμεινε για ένα μήνα. Εκεί
ήταν χτίστης και εργαζόταν στην εξοχή, περίμενε 3 μήνες προτού να ξεκινήσει για την Ευρώπη.
Αναφέρει ότι δεν έχει συγγενείς στην Ευρώπη. Ο Μοχάμεντ, με το που μπήκε, είχε δυσκολία στην
κατανόηση, μιλούσε μόνο Μπαμ–μπάρα και ήταν αναλφάβητος, επειδή δεν μπορούσε να πάει στο
σχολείο λόγω των οικονομικών δυσχερειών, η επιθυμία του θα ήταν να σπουδάσει και να μάθει ένα
επάγγελμα, όπως αυτό του χτίστη.
2. Με τις λίγες πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας, συντάξτε ένα προσχέδιο του
Εξατομικευμένου Εγχειρήματος
ΔΡΑΣΤΗ
ΡΙΌΤΗΤΕ
Σ

ΤΟΜΕΊΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙ
ΟΤΉΤΩΝ
*

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟ
Σ/ΩΦΕΛΟΎ
ΜΕΝΟΣ/Η
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ΚΑΤΆΣΤΑ
ΣΗ
ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΊΑ
ΔΡΑΣΤΗΡ
ΙΌΤΗΤΑΣ

ΧΡΌ
ΝΟ
Σ

ΕΜΠΛΕ
ΚΌΜΕΝ
ΟΙ
ΕΠΑΓΓΕ
ΛΜΑΤΊ
ΕΣ

*Οι δραστηριότητες συνδέονται με τους ακόλουθους τομείς: οικονομικός, εργασιακός,
εκπαιδευτικός, στεγαστικός.

3. Για καθεμία από τις διαστάσεις που αναφέρονται στον κάτωθι κατάλογο, ταυτοποιήστε
δυνητικούς δείκτες αλλαγής όπως στο παράδειγμα.
Διαστάσεις

Δείκτες αλλαγής

Προσωπική Ανεξαρτησία

- προσωπική φροντίδα (προσωπική υγιεινή)
- καταλληλότητα ενδυμασίας
- πραγματοποίηση των ημερησίων λειτουργικών
δραστηριοτήτων

Κοινωνική αυτονομία
Σχεσιακή Ένταξη
Ενοποίηση)

(Ολοκλήρωση

ή

Εκπαιδευτική ένταξη
Εργασιακή ένταξη
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(ΤΈΣΤ) ΑΥΤΌ-ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
Ερωτήσεις
1. Ποιά είναι τα θεμελιώδη στοιχεία μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης;

2. Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς παρέμβασης ενός επαγγελματία που εργάζεται με
Μ.Ν.Α.Π.;

3. Τί είναι σημαντικό να προσέχουμε κατά την πρώτη συνέντευξη;

4. Ποιά είναι τα ελάχιστα στοιχεία/συνθήκες που πρέπει να διασφαλίσουμε ούτως ώστε η
συνέντευξη να διεξαχθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να είναι αποτελεσματική;

5. Ποιά είναι τα βήματα για τη δόμηση ενός εξατομικευμένου κοινωνικο–οικονομικού
πλάνου δράσης;

25

Απαντήσεις
1. Τα κύρια στοιχεία μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης είναι:
Αποκέντρωση· Εξέταση των σιωπηρών παραδοχών και να μπείτε στο σύστημα του άλλου.
Αυτό υπονοεί το να παραμένετε ενημερωμένοι και να ακούτε με την ευρύτερη έννοια,
δίνοντας προσοχή σε όλους τους κώδικες — προφορικό, μη–προφορικό/λεκτικό, συμβόλων.
Δείτε Κεφάλαιο 1.1.
2. Οι κύριοι τομείς παρέμβασης ενός επαγγελματία που εργάζεται με Μ.Ν.Α.Π. είναι: Τομέας
έκτακτης ανάγκης, πρώτη και δεύτερη υποδοχή· Διοικητικός τομέας· Τομέας δημόσιας
ασφάλειας· Δικαστικός τομέας· Τομέας εκπαίδευσης, προσανατολισμού και εργασίας·
Τομέας υγειονομικής περίθαλψης και αρωγής· Κοινωνικός τομέας· Τομέας εκπαίδευσης και
σχολείων· Πολιτισμικός τομέας. Δείτε Κεφάλαιο 1.2.
3. Διότι βοηθά στο χτίσιμο των σχέσεων και μας επιτρέπει να παρατηρούμε τη συμπεριφορά,
ούτως ώστε να καταλάβουμε καλύτερα και να υποστηρίξουμε το άτομο κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης. Είναι μια στιγμή κατά την οποία μοιραζόμαστε μια κοινή συμφωνία, έναν
τελικό στόχο προς επίτευξη και χτίζουμε κλίμα λεπτό–προς–λεπτό. Είναι επίσης σημαντικό
όσον αφορά: την αναγνώριση αναγκών και προσδοκιών, αναδομώντας τη βιογραφία και την
εμπειρία του προσώπου· τον προσδιορισμό των υποθέσεων για τη δόμηση του
προσαρμοσμένου πλάνου δράσης· την προετοιμασία ενός προσωπικού φακέλου, που θα
περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης ή/και έγγραφα
που — αμέσως ή αργότερα — ενδέχεται να είναι χρήσιμα στην προετοιμασία ενός
εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης. Δείτε Κεφάλαιο 2.1.
4. Κατά τη διάρθρωση μια ιδεατής δομής συνέντευξης, τρεις μακρο–τομείς μπορούν να
ταυτοποιηθούν σε σχέση με τους οποίους να γίνει η διαχείριση της συνάντησης με το άτομο:
παρουσίαση του πλαισίου και του φορέα· σαφήνεια ως προς τους αντικειμενικούς στόχους
της συνέντευξης· η απόδοση της συνέντευξης (υπό την έννοια της ενίσχυσης των λεχθέντων
του ατόμου, επίσης μέσω της επιλογής λέξεων υποστηρικτικών προς το τι ειπώθηκε) και το
άνοιγμα στο μέλλον. Ο επαγγελματίας που εργάζεται με Μ.Ν.Α.Π. οφείλει να συλλογιστεί τα
ακόλουθα στοιχεία: τη βιογραφία της μετανάστευσης (τους λόγους, το παρελθόν, τις
εμπειρίες, την επιλογή)· το ταξίδι από τη χώρα καταγωγής και όποιες τραυματικές εμπειρίες
βιώθηκαν, επίσης στη χώρα άφιξης/υποδοχής· την οικογένεια, τις συναισθηματικές και
φιλικές σχέσεις στη χώρα καταγωγής τους· τις ψυχο-κοινωνικές και υγειονομικές πτυχές στην
χώρα υποδοχής (πώς και που μένει στη χώρα υποδοχής· την κοινότητα και τη γνώση
αναφοράς· τη συναισθηματική κατάσταση· τις προσδοκίες· τις ανάγκες)· τις προοπτικές για
το μέλλον. Για να αποδώσει η συνέντευξη κατά το δυνατόν περισσότερα στοιχεία στον
φορέα/λειτουργό/επαγγελματία, οφείλουν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, όπως: να
διασφαλιστεί ένα προστατευμένο περιβάλλον ώστε να προστατευθεί η ιδιωτικότητα του
προσώπου· να υπάρχει μεσολαβητής (όπου αυτό είναι απαραίτητο και η επιλογή του να
γίνεται σε σχέση με το φύλο του προσώπου που λαμβάνει μέρος στη συνέντευξη), ουδέτερου
αλλά με ενσυναίσθηση· να εξηγείται ο σκοπός της συνέντευξης και πως αυτή θα διεξαχθεί·
να επιτρέπεται στον/στην δικαιούχο/ωφελούμενο/η να κάνει διαλείμματα ή να διακόπτει (ανά
πάσα στιγμή), και να αποφεύγει να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις· να επιλέγεται,
κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, ρυθμός τέτοιος που να μην παραπέμπει, νοητικά, σε κλίμα
ανάκρισης· να αποφεύγεται, όταν αυτό είναι δυνατό, η επιμονή σε θέματα ή μέρη της ιστορίας
που θα μπορούσαν να φέρουν το άτομο σε θέση τέτοια ώστε να βιώσει ξανά οδυνηρή ή
καταστρεπτική αίσθηση ντροπής σε σχέση με το τι συνέβη ή που θα μπορούσε να
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αναπαραγάγει κατάσταση ψυχολογικής κακοποίησης. Υπάρχουν πολλά πολιτισμικά και
ψυχολογικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ούτως ώστε να παραχθεί κλίμα
ανταπόδοσης ως θεμελιώδης παραδοχή για την πρόοδο των επόμενων συνεντεύξεων και για
τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του επαγγελματία και του/της δικαιούχου/ωφελούμενου/ης.
Το περιβάλλον/πλαίσιο της συνέντευξης: Εξ αυτού, το περιβάλλον/πλαίσιο είναι το φυσικό
και συναισθηματικό μέρος όπου χτίζεται η σχέση με τον/την δικαιούχο/ωφελούμενο/η. Ένα
φιλόξενο περιβάλλον, το οποίο εκπέμπει γαλήνη, σεβασμό και εμπιστοσύνη, αντιπροσωπεύει
ένα αναντικατάστατο στοιχείο για μια θετική σχέση βοήθειας με τον Μ.Ν.Α.Π.. Δείτε
Κεφάλαιο 2.2.
5. Τα κύρια βήματα για τη δόμηση ενός εξατομικευμένου κοινωνικο–οικονομικού πλάνου
δράσης είναι: Να αναλογιστούμε μαζί τις δεξιότητες· Να αναλογιστούμε μαζί τις ανάγκες·
Να ταυτοποιήσουμε τις δραστηριότητες· Να δώσουμε στον εαυτό μας χρόνο· Να
παρακολουθούμε την πρόοδο και αξιολογούμε τα αποτελέσματα μέσω αντικειμενικών
διαδικασιών αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης. Δείτε Κεφάλαιο 3.2.

27

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΖΏΝΗ 2:
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Μαθησιακοί Στόχοι σε αυτήν τη Συμβουλευτική ζώνη
Η προώθηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσης των επαγγελματιών που έχουν σχέσεις με
Μ.Ν.Α.Π. μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Συνάφεια και ομάδα–στόχος της συγκεκριμένης Συμβουλευτικής ζώνης
Όπως είδαμε στην εισαγωγική ενότητα, αυτό το έργο 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
Εργασιακούς συμβούλους
Εργαζόμενους σε έργα
Κοινωνικούς λειτουργούς
Εκπαιδευτές
Εθελοντές εργαζόμενους σε κοινότητες υποδοχής και εγχειρήματα 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 30 λεπτά
1 ώρα 00 λεπτά
0 ώρες 05 λεπτά
0 ώρες 10 λεπτά
2 ώρες 45 λεπτά

Ευρετήριο κεφαλαίων σε αυτήν τη συμβουλευτική ζώνη
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 1: Ποιόν/ία γιατί και πώς να εκπαιδεύσετε;
1. Ποιόν/ία να εκπαιδεύσετε;
2. Υπόδειγμα (μοντέλο) 1: ικανότητα/θέληση
3. Τώρα είναι η σειρά σας: Ποιοι είναι έτοιμοι για εκπαίδευση;
4. Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση;
Κεφάλαιο 2. Τί να εκπαιδεύσετε
1. Το σχέδιο «Δουλειά ΑΒΓ»
2. Άσκηση 2: Κάνοντας το δικό σας σχέδιο «Δουλειά ΑΒΓ», προτού να κάνετε ένα για τους
άλλους
3. Αναγνώριση των δεξιοτήτων για την εκπαίδευση
4. Άσκηση 3: Εντοπίστε τη δεξιότητα
Κεφάλαιο 3. Πού και πώς να εκπαιδεύσετε
1. Δημιουργία και χρήση περιβαλλόντων πρακτικής εκπαίδευσης εκτός εργασιακού χώρου
2. Δημιουργία και χρήση περιβαλλόντων πρακτικής εκπαίδευσης εντός εργασιακού χώρου
3. Επιλέγοντας δεξιότητες κρίσιμες για την απασχολησιμότητα σε συνεργασία με
επιχειρήσεις
Τεστ αυτο-αξιολόγησης
1. Ερωτήσεις
2. Απαντήσεις
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Προτού να ξεκινήσετε την εκπαίδευση ενός Μ.Ν.Α.Π., είναι σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι η
πρωτοβουλία της έναρξης εκπαίδευσης ταιριάζει με τις απαιτήσεις του/της Μ.Ν.Α.Π.. Ως εκ
τούτου, θα ξεκινήσετε με μια εισαγωγή στο υπόδειγμα (μοντέλο) ικανότητας/θέλησης, με το
οποίο θα εξασκήσετε την ικανότητά σας να εντοπίζετε τη σχετική πρωτοβουλία. Σε αυτό το
μέρος, θα εισαχθείτε στην πρώτη σας άσκηση αναλογισμού.
Αφότου εκτιμήσετε ποιες ομάδες Μ.Ν.Α.Π. θα επωφεληθούν από εκπαίδευση, θα προχωρήσουμε
στο κεφάλαιο 2, όπου θα παρουσιάσουμε και θα συζητήσουμε σε ποιες δεξιότητες και ικανότητες
θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση.
Στο τρίτο κεφάλαιο, θα συζητηθούν τα διάφορα περιβάλλοντα εκπαίδευσης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αυτού του Μ.Α.Δ.Μ., θα σας παρουσιάσουμε ένα εύρος εργαλείων και
μεθόδων επί του πώς να εκπαιδεύσετε τους Μ.Ν.Α.Π..
Τελικώς, αυτό το Μ.Α.Δ.Μ. θα κάνει μια περίληψη των κυρίων σημείων του κάθε κεφαλαίου και
θα υπάρξει τεστ αυτό-αξιολόγησης, μέσω του οποίου θα ελέγξετε εάν έχετε επιτυχώς κατανοήσει
τα κύρια σημεία.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1: ΠΟΙΌΝ/ΙΑ ΓΙΑΤΊ ΚΑΙ ΠΏΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΤΕ;
Στο ακόλουθο κεφάλαιο, θα εισαχθείτε στα κύρια πλεονεκτήματα που θα αποκομίσουν οι
Μ.Ν.Α.Π. από την εκπαίδευση προτού να μπουν στην αγορά εργασίας, και επίσης στο πώς να
αναγνωρίσετε ποιες ομάδες των Μ.Ν.Α.Π. θα επωφεληθούν περισσότερο από εκπαίδευση.

1. ΠΟΙΟΝ/ΙΑ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΤΕ
Προτού να δημιουργήσετε το πραγματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για έναν Μ.Ν.Α.Π., είναι
σημαντικό να βρείτε ποιός θα επωφεληθεί από την εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του
εντοπισμού του κωλύματος που εμποδίζει τους Μ.Ν.Α.Π. από το να γίνουν μέρος ενός ενεργού
εργατικού δυναμικού. Για αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το γράφημα Ικανότητας και Θέλησης (Can
& Will). Το γράφημα χρησιμοποιείται για να εντοπίσουμε ποιά πρωτοβουλία θα ωφελήσει
περισσότερο τους Μ.Ν.Α.Π. στην πορεία τους προς την απασχόληση. Στον κάθετο άξονα, έχουμε
η «ικανότητα» που είναι η μονάδα που περιγράφει εάν οι Μ.Ν.Α.Π. έχουν τις απαραίτητες
δεξιότητες για την εργασία. Στον οριζόντιο άξονα είναι η «θέληση», που περιγράφει εάν οι
Μ.Ν.Α.Π. έχουν το απαραίτητο κίνητρο για απασχόληση. Έτσι μένουμε με τέσσερις
διαφορετικές καταστάσεις (τεταρτημόρια) που έχουν 4 διαφορετικές λύσεις.

2. ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ (ΜΟΝΤΈΛΟ) 1: ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ/ΘΈΛΗΣΗ

Εάν ο/η Μ.Ν.Α.Π. δεν είναι επαρκώς κινητοποιημένος/η και εξ αυτού στο αριστερό (χαμηλό)
άκρο του άξονα «θέληση» , αλλά κατέχει το απαιτούμενο σύνολο δεξιοτήτων, χρειάζεται
πρωτοβουλία η οποία δουλεύει για την παροχή κινήτρων. Εάν ο/η Μ.Ν.Α.Π., πέραν τούτου,
επίσης δεν κατέχει τις απαραίτητες δεξιότητες, χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση της
κατάστασης. Εάν ο/η Μ.Ν.Α.Π. έχει κίνητρα και είναι ψηλά (δεξιά) στον άξονα «θέληση», καθώς
και στον άξονα «ικανότητα», είναι έτοιμος/η για εύρεση εργασίας. Η τέταρτη περίπτωση είναι
αυτή στην οποία εστιάζουμε σε αυτήν την ενότητα. Η περίπτωση στην οποία ο/η Μ.Ν.Α.Π. έχει
μεγάλη βαθμολογία στον άξονα κινήτρων «θέληση», αλλά χαμηλή στον άξονα δεξιοτήτων
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«ικανότητα», αποτελεί την κύρια ομάδα–στόχο για την εκπαίδευση, και ως εκ τούτου την ομάδα–
στόχο αυτής της συμβουλευτικής ζώνης. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε περαιτέρω για τις
ομάδες Μ.Ν.Α.Π. που είναι έτοιμες για απασχόληση και εύρεση εργασίας, θα μάθετε
περισσότερα σχετικά με πρωτοβουλίες σχετικές με αυτήν την ομάδα στη συμβουλευτική ζώνη 3.
Απασχόληση.

3. Τώρα είναι η σειρά σας: Ποιός είναι έτοιμος για εκπαίδευση
Στην ακόλουθη άσκηση, θα σας παρουσιαστούν τέσσερεις Μ.Ν.Α.Π. σε τέσσερις διαφορετικές
καταστάσεις. Η δουλειά σας είναι να αναλογιστείτε επί του ποιός/ία από τους Μ.Ν.Α.Π. είναι
έτοιμος/η για και θα ωφεληθεί από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σας συστήνουμε να χαράξετε
οι ίδιοι το γράφημα ικανότητας/θέλησης και να τοποθετήσετε και τους τέσσερις Μ.Ν.Α.Π. επ’
αυτού. Τα παραδείγματα έχουν επιλεχθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε ένας/μία Μ.Ν.Α.Π. να
ταιριάζει σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες (Κίνητρο, Εύρεση Εργασίας, Διευκρίνιση και
Εκπαίδευση).

Σεμβίτ
Η Σεμβίτ είναι μια 24–χρονη Μ.Ν.Α.Π. από την Ερυθραία. Είναι μόνη της με την κόρη της και
βοηθούσε τον αδελφό της στο κατάστημά του προτού φύγει προς την Ευρώπη. Η Σεμβίτ έχει
ισχυρό κίνητρο να βρει εργασία και εστιάζει στον καθαρισμό, συγύρισμα οικιών, μαγείρεμα και
εργασία στην κουζίνα ή σε υπεραγορά (σούπερ–μάρκετ). Δυστυχώς, οι γλωσσικές της δεξιότητες
δεν είναι ακόμη οι δέουσες και η επίσημη εμπειρία της είναι περιορισμένη, αλλά έχει θετική
στάση και είναι διατεθειμένη να δουλέψει σκληρά.

Μαχμούντ
Ο Μαχμούντ είναι ένας 58–χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν. Ζει με τη γυναίκα του και τα τρία
έφηβα παιδιά του. Ο Μαχμούντ έχει κάνει πολλές ανειδίκευτες εργασίες στη ζωή του στο
Αφγανιστάν, αλλά υποφέρει από έντονους πόνους στη μέση και από άγχος κατόπιν της φυγής
του ιδίου και της οικογένειάς του. Ο Μαχμούντ θα ήθελε να μπορεί να υποστηρίξει την
οικογένειά του, αλλά η υγεία του τον κάνει να αμφισβητεί το κατά πόσον θα είναι σε θέση να
βρει και να κρατήσει δουλειά αυτή τη στιγμή.
Σάρα
Η Σάρα είναι μια 29–χρονη γυναίκα από τη Συρία. Ζει με τον άνδρα της και τα δύο της παιδιά, 5
και 8 ετών. Η Σάρα έχει απολυτήριο Λυκείου, αλλά ουδέποτε είχε μια επίσημη δουλειά.
Παντρεύτηκε αμέσως μόλις αποφοίτησε και έκτοτε φροντίζει τα παιδιά και το σπίτι της
οικογένειας. Η Σάρα θέλει να εργάζεται μόνο μεταξύ 10 π.μ. και 3 μ.μ., και είναι πολύ
συγκεκριμένη όσον αφορά τις δυνητικές θέσεις εργασίας, εστιάζοντας σε καταστήματα μόδας
για γυναίκες ή ινστιτούτα ομορφιάς, κατά προτίμηση σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της.
Αχμάντ
Ο Αχμάντ είναι ένας 34–χρόνος Σύριος. Ζει με την έγκυο σύζυγό του και τον 6–χρονο γιο του. Ο
Χαϋάν εργαζόταν τόσο στη Συρία όσο και στην Αίγυπτο, όπου η οικογένειά του έζησε επί 3
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χρόνια, και είχε θέση υπευθύνου μέσης βαθμίδας σε μια μεγάλη αποθήκη της «Νεστλέ» επί
τέσσερα χρόνια. Μιλά λίγα Αγγλικά, κατέχει άδεια οδήγησης και πιστοποιητικό για φορτηγό από
το τοπικό σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και είναι ανοικτός στο να
εργάζεται τόσο απογεύματα, όσο και βράδυ.
4. ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ;
Όπως υποδεικνύει η ανωτέρω άσκηση, είναι σημαντικό να συγκεκριμενοποιηθεί η πρωτοβουλία
που θα μετακινήσει τους Μ.Ν.Α.Π. από το τεταρτημόριο «εκπαίδευση» στο τεταρτημόριο
«εύρεση εργασίας». Η εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο όταν ο/η Μ.Ν.Α.Π. οφείλει να
επανακατηγοριοποιηθεί από τον τομέα «θέλω αλλά δεν μπορώ» του ανωτέρω γραφήματος, στον
τομέα «θέλω και μπορώ». Το μοντέλο είναι κατά τον τρόπο αυτό δυναμικό και διαφέρει για τις
διάφορες χώρες και (βιομηχανικούς) κλάδους ως προς το πόση εκπαίδευση απαιτείται προτού
ο/η Μ.Ν.Α.Π. να φθάσει τα επίπεδα δεξιοτήτων που απαιτούνται για απασχόληση. Σε καιρούς
και (βιομηχανικούς) κλάδους με χαμηλή απασχόληση, η εκπαίδευση μπορεί να είναι λιγότερο
σημαντική πριν από την υποβολή αίτησης για θέση εργασίας, καθότι ο εργοδότης θα έχει
μεγαλύτερη ζήτηση για εργατικό δυναμικό και ως εκ τούτου θα πρέπει περισσότερο στο να
αποδεχθεί μια προσέγγιση του τύπου «μαθαίνω κάνοντας», ούτως ώστε να συμπληρώσει μια
κενή θέση εργασίας.
Ωστόσο, σε καιρούς και (βιομηχανικούς) κλάδους όπου τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά, η
εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο ώστε να ξεχωρίσει ο/η Μ.Ν.Α.Π. από τους
άλλους υποψηφίους και να διασφαλίσει ότι θα έχει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που
απαιτούνται στην επιλεγμένη θέση.
Έως τώρα, έχουμε μιλήσει για την εκπαίδευση ως συλλογική πρωτοβουλία. Στα ακόλουθα
κεφάλαια θα συζητηθούν περαιτέρω οι διάφοροι τύποι δεξιοτήτων για τους οποίους είναι δυνατό
να υπάρξει εκπαίδευση, καθώς και τα διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΤΕ
Όποτε ξεκινάτε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους Μ.Ν.Α.Π., υπάρχουν τρεις διαφορετικές
πτυχές που οφείλετε να λάβετε υπ’ όψιν:
●

Τις ανάγκες της τοπικής (και περιφερειακής) αγοράς εργασίας

●

Τις υφιστάμενες δεξιότητες και εμπειρίες του/της μεμονωμένου/ης Μ.Ν.Α.Π.

●

Τις επιθυμίες και τα όνειρα του/της μεμονωμένου/ης Μ.Ν.Α.Π.

Για να διασφαλίσετε επιτυχημένες και, ειδικότερα, αποτελεσματικές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που οδηγούν τον/την μεμονωμένο/η Μ.Ν.Α.Π. στην απασχόληση, είναι
σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι αυτές οι πτυχές βρίσκονται σε ισορροπία.
Για να διασφαλιστεί αυτή η ισορροπία, είναι κρίσιμο να καταλάβει ο/η Μ.Ν.Α.Π. τις ανάγκες και
προσδοκίες των επιχειρήσεων εντός διαφορετικών βιομηχανικών κλάδων, τόσο όσον αφορά τις
ανάγκες για δεξιότητες μεταξύ των διαφορετικών τύπων θέσεων και επαγγελμάτων, όσο και τη
γενική και τοπική ανάγκη για εργατικό δυναμικό μεταξύ διαφορετικών βιομηχανικών κλάδων,
π.χ. εάν οι ευκαιρίες για εργασία μεταξύ των διαφορετικών βιομηχανικών κλάδων είναι πενιχρές,
μέτριες ή καλές. Αυτό μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους, π.χ. δια της αναζήτησης και
επίδειξης δεδομένων από εθνικές ή περιφερειακές τράπεζες δεδομένων που συλλέγουν στοιχεία
σχετικά με την κατάσταση των προσλήψεων εντός συγκεκριμένων βιομηχανιών ή τον ρυθμό
αντικατάστασης του προσωπικού για συγκεκριμένους τύπους εργασίας ή θέσεων. Η
«Arbejdsmarkedsbalance.dk» (που περιγράφεται στο «Καλές Πρακτικές») είναι ένα Δανέζικο
παράδειγμα μιας τέτοιας τράπεζας δεδομένων, αλλά παρόμοιες τράπεζες δεδομένων ενδέχεται να
είναι διαθέσιμες σε άλλα Κράτη–Μέλη της Ε.Ε..

Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο/η Μ.Ν.Α.Π. επιλέγει κλάδο, καθώς και τύπο
επαγγέλματος κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης. Όταν ο/η Μ.Ν.Α.Π. έχει αυτές τις πληροφορίες,
τότε μπορεί πιο εύκολα να σταθμίσει τις ελπίδες και τα όνειρά του με την πραγματικότητα της
τοπικής αγοράς εργασίας.
Ορισμένοι Μ.Ν.Α.Π. έχουν πολύ συγκεκριμένες ελπίδες και όνειρα όσον αφορά την πρώτη τους
δουλειά στη χώρα υποδοχής. Ορισμένοι έχουν λάβει επίσημη εκπαίδευση και είχαν
επαγγελματική σταδιοδρομία και ισχυρή επαγγελματική ταυτότητα στην πατρίδα τους, κάποιοι
είχαν διαφορετική δουλειά από μέρα–σε–μέρα, εστιάζοντας πρωτίστως στο να βγάζουν τα προς
το ζην, ενώ άλλοι έχουν ζήσει τη ζωή τους ως γονέας που μένει στο σπίτι (οικοκυρικά). Ελπίδες,
όνειρα και προσδοκίες διαφέρουν, εξ αυτού, κατά πολύ από Μ.Ν.Α.Π. σε Μ.Ν.Α.Π. και το πρώτο
μέλημα των επαγγελματιών που εργάζονται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι να
διασφαλίσουν ότι ο/η Μ.Ν.Α.Π. θα γίνει ρεαλιστής/ία ως προς τις ευκαιρίες που θα έχει στη χώρα
υποδοχής, ασχέτως της φιλοδοξίας να συνεχίσει παλαιότερη επαγγελματική σταδιοδρομία, να
ολοκληρώσει εκπαίδευση που ξεκίνησε στο παρελθόν, να βρει σταθερή δουλειά ώστε να
υποστηρίξει την οικογένειά του/της ή να προσπαθήσει να πιάσει για πρώτη φορά επίσημη
δουλειά.
Για την ομάδα των Μ.Ν.Α.Π. που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την παλαιότερη εκπαίδευσή τους
ή να λάβουν επίσημη εκπαίδευση στη νέα χώρα υποδοχής τους, μια εισαγωγή στο επίσημο
εκπαιδευτικό σύστημα θα ήταν επίσης σχετική σε αυτό το σημείο.
Αναλόγως της έκτασης της οικονομικής βοήθειας που μπορούν να λάβουν οι Μ.Ν.Α.Π. στη χώρα
υποδοχής, το να λάβουν επίσημη εκπαίδευση ενδέχεται να αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο, και
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κάτι όπως το να επικεντρωθούν στο να βρουν ένα μέρος να μείνουν και να εξασφαλίσουν σταθερό
εισόδημα είναι αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί τον πρώτο τους στόχο. Οι επαγγελματίες μπορούν
να υποστηρίξουν τους αναλογισμούς και τη λήψη αποφάσεων των Μ.Ν.Α.Π. χρησιμοποιώντας
το σχέδιο «Δουλειά ΑΒΓ», όπως περιγράφεται κατωτέρω.

1. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΒΓ»
Κρίσιμο μέρος της υποστήριξης μιας συζήτησης με τους Μ.Ν.Α.Π. εστιασμένης στην εργασία,
είναι η παρουσίαση της ζήτησης των επιχειρήσεων για εργατικό δυναμικό και η επισήμανσή της
ως κύριος παράγοντα όταν καταστρώνετε σχέδιο για να εξασφαλίσετε στον/στην μεμονωμένο/η
Μ.Ν.Α.Π. την πρώτη του δουλειά στη χώρα υποδοχής.
Άνεργοι Μ.Ν.Α.Π. που αναζητούν αποκλειστικά και μόνο τη δουλειά των ονείρων τους,
ανεξαρτήτως από το κατά πόσον είναι ρεαλιστικό το ότι θα πιάσει αυτή τη δουλειά κατά την
παρούσα στιγμή, οδεύουν ίσια για αποτυχία και παρατεταμένη ανεργία.
Ως εκ τούτου, κατά την πρώτη κιόλας συζήτηση, σας συνιστούμε να εισαγάγετε το σχέδιο
«Δουλειά ΑΒΓ», το οποίο βοηθά άνεργους Μ.Ν.Α.Π. να υποβάλλουν αιτήσεις για περισσότερες,
ευρύτερες και πιο ρεαλιστικές θέσεις εργασίας. Το εργαλείο επεκτείνει τη στρατηγική
αναζήτησης εργασίας από ένα σε τρία σχέδια:

Σχέδιο Α: η ονειρική θέση εργασίας
Από την αρχή, όλοι όσοι είναι άνεργοι εστιάζουν στο να υποβάλλουν αίτηση για την θέση
εργασίας των ονείρων τους — δηλαδή τη θέση εργασίας που ταιριάζει στις επιθυμίες, τα όνειρα
και τις δεξιότητες του ανέργου. Εφόσον η θέση εργασίας ταιριάζει με τη ζήτηση της αγοράς
εργασίας και οι πιθανότητες να πάρει αυτή τη θέση εργασίας είναι καλές, αυτό το σχέδιο θα
πρέπει να παραμείνει ως πρώτη προτεραιότητα.
Σχέδιο Β: Η καλή και αποδεκτή εργασίας
Εάν ο/η άνεργος/η Μ.Ν.Α.Π. δεν πετύχει στο να βρει και να πάρει τη θέση εργασίας των ονείρων
του/της, θα πρέπει να εστιάσει στο σχέδιο Β: να βρει μια καλή και αποδεκτή θέση εργασίας.
Αυτός ο τύπος δουλειάς ενδέχεται να μην είναι αυτό που ονειρευόταν ο/η Μ.Ν.Α.Π., αλλά μια
δουλειά στην οποία ο/η Μ.Ν.Α.Π. μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του/της, για την οποία έχει τις
δεξιότητες να διαγωνισθεί και η οποία είναι σε ζήτηση στην τοπική ή περιφερειακή αγορά
εργασίας.
Σχέδιο Γ: Κερδίζουμε τα προς το ζην
Εάν αποτύχουν τα σχέδια Α και Β, για κάποιον καιρό η μόνη προοπτική θα είναι το σχέδιο Γ: ο/η
άνεργος/η θα πρέπει να βρει μια δουλειά που δεν θέλει, η οποία όμως θα βοηθήσει να κερδίσει
τα προς το ζην και για τους ίδιους αλλά και την οικογένειά τους. Η δουλειά αυτή μπορεί να είναι
σκληρή, αλλά θα είναι και ένα σκαλί για τη δουλειά του σχεδίου Α ή Β αργότερα.
Βάσει του σχεδίου «Δουλειά ΑΒΓ», καλό θα ήταν κατά τη διάρκεια της συζήτησης να παρέχετε
κίνητρα στον/στην εκάστοτε Μ.Ν.Α.Π. έτσι ώστε να διευρύνει την αντίληψή του/της σχετικά με
το τι συνιστά μια «καλή δουλειά», ούτως ώστε κατά την αναζήτηση εργασίας να μπορέσει
μακροπρόθεσμα να προσαρμοστεί στρατηγικά.
Για παράδειγμα, προσπαθήστε να βάλετε τον/την Μ.Ν.Α.Π. να σας προσδιορίσει τι είναι αυτό
που μπορεί να παράσχει εργασιακή ικανοποίηση, και επ’ αυτής της βάσεως βοηθήστε τον/την
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Μ.Ν.Α.Π. να εντοπίσει, να υποβάλλει αίτηση ή να εκπαιδευτεί για θέσεις εργασίας που
διαφορετικά δεν θα εντόπιζε ή που του/της είναι άγνωστες.
Το σχέδιο «Δουλειά ΑΒΓ» θα πρέπει να είναι ο σύμμαχός σας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων
με τον/την εκάστοτε Μ.Ν.Α.Π.. Το σχέδιο «Δουλειά ΑΒΓ» μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
ώστε να υποστηριχθεί η παροχή κινήτρων στους Μ.Ν.Α.Π. για να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που εστιάζουν στην ανάπτυξη ή βελτίωση δεξιοτήτων σχετικών με εργασίες
σχεδίου Α ή σχεδίου Β. Το σχέδιο θα είναι επίσης ένα εργαλείο για να διασφαλίσετε πρόοδο στη
διαδικασία επαφής/υποστήριξης.

2. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ: ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ «ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΒΓ»,
ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Προτού χρησιμοποιήσετε το σχέδιο «Δουλειά ΑΒΓ» με Μ.Ν.Α.Π., δοκιμάστε να κάνετε το δικό
σας. Φανταστείτε ότι χάσατε την τρέχουσα δουλειά σας και ότι πρέπει να καταστρώσετε μια
στρατηγική ευρέσεως εργασίας. Γράψτε σε κατάλογο μία ή περισσότερες δουλειές των ονείρων
σας (σχέδιο Α), καλές και αποδεκτές δουλειές (σχέδιο Β) και δουλειές που θα κάνατε για να
κερδίσετε τα προς το ζην, να πληρώσετε το ενοίκιό σας και να είστε σε θέση να καλύψετε τις
διατροφικές ανάγκες για εσάς και την οικογένειά σας.
Αφότου το κάνετε, προσπαθήστε να το κάνετε μαζί με έναν/μια ή περισσότερους Μ.Ν.Α.Π.,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιθυμίες τους, τις δεξιότητές τους και τη ζήτηση της τοπικής αγοράς
εργασίας. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε χρονικά πλαίσια στο σχέδιο. Για πόσο καιρό μπορεί
να ψάξει ή να εκπαιδευτεί ο/η συγκεκριμένος/η Μ.Ν.Α.Π. για τη δουλειά των ονείρων του/της
προτού να πρέπει να εστιάσει σε δουλειές του σχεδίου Β; Και πόσος καιρός απομένει έως ότου η
δουλειά του σχεδίου Γ να γίνει το «εδώ και τώρα» ζητούμενο; Αυτό εξαρτάται από την
οικονομική κατάσταση του/της Μ.Ν.Α.Π., τη δυνατότητα να συμμετέχει σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, και το εάν ο/η Μ.Ν.Α.Π. έχει οικογένεια να φροντίσει ή όχι, κ.τ.λ..

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προτού ξεκινήσετε με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε ποιες
δεξιότητες είναι προς εκπαίδευση. Αφότου κατηγοριοποιήσετε τον/την Μ.Ν.Α.Π. στα
εκπαιδευτικά τεταρτημόρια («ζώνες») στο γράφημα του μοντέλου «ικανότητα/θέληση», μπορείτε
να αναγνωρίσετε ότι το άτομο αυτό υφίσταται ανάγκη για την εκπαίδευσης. Ενδέχεται επίσης να
έχετε εισαγάγει το σχέδιο «Δουλειά ΑΒΓ», βάζοντας τον/την Μ.Ν.Α.Π. να επιλέξει μία ή
περισσότερες θέσεις εργασίας για τις οποίες θα ήταν καλή ή εκπαίδευση. Εδώ είναι σημαντικό
να έχετε στον νου σας ότι ακόμη δεν έχετε αναγνωρίσει/ξεκαθαρίσει τις συγκεκριμένες
δεξιότητες που χρειάζονται εκπαίδευση προτού ο/η Μ.Ν.Α.Π. να είναι επιλέξιμος/η για τη
δουλειά. Το επίκεντρο προσοχής μπορεί να είναι:
●
●
●

είτε οι τεχνικές (ή σκληρές ή κάθετες) δεξιότητες,
είτε οι ήπιες (ή οριζόντιες/εγκάρσιες) δεξιότητες,
είτε συνδυασμός και των δύο.

Όταν αυτό οριστικοποιείται, επανερχόμαστε στις δύο αρχικές πτυχές που παρουσιάστηκαν σε
αυτό το κεφάλαιο, οι οποίες είναι:
●
●

Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας
Οι υφιστάμενες δεξιότητες και εμπειρίες του/της μεμονωμένου/ης Μ.Ν.Α.Π.
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Μια βασική αρχή είναι ότι εάν ο/η Μ.Ν.Α.Π. έχει αρκετή εμπειρία ύπαρξης σε εργασιακό χώρο
αλλά όχι ενός συγκεκριμένου κλάδου ή θέση εργασίας, το επίκεντρο της προσοχής σας θα πρέπει
να είναι οι τεχνικές δεξιότητες. Εφόσον ο/η Μ.Ν.Α.Π. εργαζόταν σε ένα συγκεκριμένο κλάδο και
ίσως σε παρεμφερή θέση εργασίας, το επίκεντρο της προσοχής σας θα πρέπει να είναι η
εκπαίδευση σε ήπιες δεξιότητες. Και εάν ο/η Μ.Ν.Α.Π. έχει πολύ περιορισμένη ή καθόλου
εργασιακή εμπειρία, το επίκεντρο της προσοχής θα πρέπει να είναι και στους δύο τύπους
δεξιοτήτων, με αρχική έμφαση στις ήπιες δεξιότητες (κίνητρα, αυτό–πεποίθηση κ.λπ.).

4. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ: ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
Αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε για τον όμιλο «BC Hospitality» (Φιλοξενία BC) στη Δανία, και
χρησιμοποιείται ως εισαγωγή για τη θέση της καμαριέρας στα ξενοδοχεία τους.
https://vimeo.com/318452620.
Με μολύβι και χαρτί ή σε ένα κενό έγγραφο στον υπολογιστή σας, καταγράψτε τις δεξιότητες
που παρατηρήσατε στο βίντεο. Ποιες είναι οι σκληρές (τεχνικές) δεξιότητες όπως το καθάρισμα,
και ποιες είναι οι ήπιες δεξιότητες που εντοπίσατε;
Αυτός ο τύπος άσκησης μπορεί επίσης να διεξαχθεί με έναν/μια Μ.Ν.Α.Π.. Είναι σημαντικός
τρόπος να παρουσιαστεί το τι αναμένεται από έναν/μια Μ.Ν.Α.Π. όταν υποβάλλει αίτηση για τη
συγκεκριμένη θέση εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ
Όταν έχετε αναγνωρίσει ότι ένα άτομο από την ομάδα–στόχο Μ.Ν.Α.Π. έχει ανάγκη εκπαίδευση,
η επόμενη ερώτηση που προκύπτει είναι που και πώς μπορεί γίνει η εκπαίδευση.
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να καθορίσετε που μπορούν και θα πρέπει να λάβουν χώρα οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και άρα ποιους τύπους εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μπορεί να
χρησιμοποιήσει ο/η Μ.Ν.Α.Π..
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εστιάσουμε σε δύο διαφορετικούς τύπους περιβαλλόντων πρακτικής
εκπαίδευσης:
1. Περιβάλλοντα πρακτικής εκπαίδευσης εκτός του εργασιακού χώρου
2. Περιβάλλοντα πρακτικής εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο
Όποτε ξεκινούμε δραστηριότητες εκπαίδευσης πρακτικής δεξιότητας, πάντοτε συστήνουμε την
εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο. Αυτό θα σας επιτρέψει να εμπλέξετε τον υποψήφιο εργοδότη
στη διαδικασία, κυρίως λόγω της ικανότητας της ίδιας της επιχείρησης να μπορεί να εκτιμήσει
το ποιοι τομείς/δεξιότητες χρειάζονται βελτίωση, καθώς ο/η Μ.Ν.Α.Π. είναι ήδη στον εργασιακό
χώρο. Η εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο αποτελεί επίσης έναν τρόπο να ευθυγραμμιστούν
καλύτερα οι προσδοκίες μεταξύ του/της Μ.Ν.Α.Π. και του εργοδότη.
Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε δυνατό να γίνει εκπαίδευση στον χώρο εργασίας. Συχνά βλέπουμε
ανά καιρούς κλάδους με υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι επιχειρήσεις αυτές ρέπουν λιγότερο στο να
εμπλακούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο όπου δραστηριοποιούνται. Αντίθετος, σε
κλάδους με χαμηλά ποσοστά ανεργίας, οι επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να πάρουν
«εκπαιδευόμενους». Αυτό θα το αναλύσουμε περαιτέρω, αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο.
Υπάρχουν δεξιότητες και ικανότητες για τις οποίες η εκπαίδευση είναι πιο εύκολη να
πραγματοποιηθεί εκτός του εργασιακού χώρου. Στο παραπάνω κεφάλαιο, εξερευνήσαμε τις
διαφορετικές δεξιότητες στις οποίες μπορούν να εκπαιδευτούν οι Μ.Ν.Α.Π., και όταν δεν είναι
δυνατόν να γίνει η εκπαίδευση επί των δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας, ίσως να αξίζει να
εξερευνήσετε το σε ποιες ήπιες δεξιότητες μπορεί να γίνει εκπαίδευση εκτός εργασιακού χώρου.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Μ.Ν.Α.Π. θα επωφεληθούν από ένα σχέδιο εκπαίδευσης που
πηγαίνει βήμα–βήμα, όπου το πρώτο βήμα εστιάζει στο να εξασφαλιστεί ότι για τις ήπιες
δεξιότητες έχει γίνει καλή εκπαίδευση, προτού ξεκινήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντός του
εργασιακού χώρου, όπου η εκπαίδευση επί των σκληρών (τεχνικών) δεξιοτήτων είναι
ευκολότερη. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα εισαγάγουμε το «Κλαδικό πακέτο», το οποίο είναι ένα
παράδειγμα από το Δανέζικο σύστημα, όπου ένας οδηγός βήμα–προς–βήμα απεδείχθη πολύ
επιτυχημένος.
1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εφόσον δεν είναι δυνατόν να γίνει η εκπαίδευση εντός του εργασιακού χώρου, είναι σημαντικό
να εστιάσετε στην εκπαίδευση δεξιοτήτων που μπορούν εύκολα να βελτιωθούν εκτός του χώρου
εργασίας, όπως οι, αλλά μη–περιοριζόμενες στις:
●
●

Γλωσσική εκπαίδευση (Μαθήματα γλώσσας, μέντορες γλώσσας, ψηφιακές εφαρμογές
γλώσσας)
Μαγνητοσκοπημένες εισαγωγές (βίντεο) σε συγκεκριμένους κλάδους, επιχειρήσεις και
θέσεις εργασίας
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●
●

Προσομοιώσεις συνεντεύξεων για θέσεις εργασίας
Εισαγωγές σε τοπικά πολιτισμικά έθιμα και σχετικές οριζόντιες (εγκάρσιες) δεξιότητες

Οι δραστηριότητες γλωσσικής εκπαίδευσης θα είναι συχνά μία από τις πρώτες και μόνες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετάσχουν σχεδόν όλοι οι Μ.Ν.Α.Π. ώστε να
βελτιώσουν και να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, ειδικότερα εάν δεν ομιλούν κάποια
από τις σύνηθες ευρωπαϊκές γλώσσες πχ Αγγλικά. Η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων είναι ένα
από τα πλέον κοινά εμπόδια για την είσοδο στην τοπική αγορά εργασίας σε μια νέα χώρα. Ακόμη
και βασικές γλωσσικές δεξιότητες θα υποβοηθήσουν μια ταχύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας,
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Γλώσσα εξειδικευμένη η οποία χρησιμοποιείτε σε κάποιο
βιομηχανικό κλάδο ή χώρο εργασίας, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά
εργαλεία για την προώθηση κρίσιμων για την «απασχολησιμότητα» των Μ.Ν.Α.Π. δεξιοτήτων.
Όταν δημιουργείτε μια προσομοίωση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εκτός του χώρου εργασίας,
μια σειρά δημιουργικού οπτικοακουστικού υλικού μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στην
υποβοήθηση της κατανόησης του κλάδου του ενδιαφέροντος των Μ.Ν.Α.Π.

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, είναι προτιμώμενο/προτιμότερο εφόσον είναι δυνατόν να
ξεκινήσετε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός του χώρου εργασίας.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι δόμησης επιτόπιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως:
●
●
●
●
●
●

Μαθημάτων και Ενοτήτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.)
(Εργαστηρίων, επιστημονικών και μη)
Επισκέψεων σε επιχειρήσεις
Ημερήσιων δοκιμών
Πρακτικών ασκήσεων
Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
Θέσεων εργασίας για ασκούμενους

3. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Όταν προσδιορίζετε συγκεκριμένες δεξιότητες που χρήζουν εκπαίδευσης, πάντοτε συνιστούμε
να το κάνετε σε συνεργασία με μια επιχείρηση ενός συγκεκριμένου κλάδου. Εάν η επιχείρηση
χρειάζεται εργατικό δυναμικό στο παρόν ή στο μέλλον, αυτό θα είναι ακόμη καλύτερο.
Η επιχείρηση ενδέχεται να έχει ήδη έναν πολύ συγκεκριμένο κατάλογο δεξιοτήτων που
χρειάζεται κανείς ώστε να είναι επιλέξιμος/η για τη θέση εργασίας για την οποία εκπαιδεύεται
ο/η Μ.Ν.Α.Π. Οι δεξιότητες αυτές είναι περιγραφόμενες είτε σε αγγελίες για τη συγκεκριμένη
θέση
εργασίας,
είτε
σε
εσωτερικά
φύλλα
ελέγχου
στο
συγκεκριμένο
τμήμα/επιχείρηση/οργάνωση/οργανισμό. Εάν είναι έτσι, θα ήταν προφανές να χρησιμοποιηθούν
αυτές οι δεξιότητες για να τεθούν οι στόχοι της εκπαίδευσης. Ορισμένες εταιρείες κάνουν ακόμη
και αξιολογήσεις με σκοπό την ένταξη, όπου περιγράφουν λεπτομερώς τι θα πρέπει να μάθει ο
υπάλληλος κατά την πρώτη ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή/και τρίμηνο απασχόλησης. Αν υπάρχουν
τα παραπάνω, χρησιμοποιήστε τα.
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Αν δεν υπάρχουν, μπορείτε να αναπτύξετε νέα δελτία («καρτέλες») πιο συγκεκριμένα ανά
κλάδο/επιχείρηση/θέση εργασίας σε συνεργασία πάντα με την επιχείρηση. Το δελτίο τυπικών
προσόντων (ή δεξιοτήτων) παρουσιάζεται εν συντομία στο κεφάλαιο «Καλές πρακτικές» του Ε4Ι
μαθησιακού Κόμβου, αλλά ένα παράδειγμα του δελτίου τυπικών προσόντων για καμαριέρες
μπορεί να το βρείτε και εδώ:
https://www.foreningen-nydansker.dk/home/dokumenter/branchepakker/193qualificationcard/file
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4. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΑ
ΚΛΑΔΟ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Όταν αναπτύσσετε τα δελτία τυπικών προσόντων, το πλέον σημαντικό είναι να θυμάστε:
●
●

●

Να θέτετε τις σωστές ερωτήσεις.
Να εστιάζετε σε δεξιότητες και καθήκοντα εισαγωγικού επιπέδου — Τί χρειάζεται για
να πιάσει κανείς αρχικά δουλειά στη συγκεκριμένη επιχείρηση/κλάδο; Ακόμη και εάν
πρόκειται για θέση μερικής απασχόλησης;
Ο κλάδος έχει πάντοτε δίκιο — οπότε τί είναι αυτό που δηλώνουν ότι χρειάζονται;

5. ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Σας συνιστούμε να συζητήσετε οπωσδήποτε τόσο με την επιχείρηση που προσφέρει την ευκαιρία
εκπαίδευσης, όσο και με τον/την εκπαιδευόμενο/η Μ.Ν.Α.Π., ώστε να διασφαλίσετε ότι οι
προσδοκίες είναι ισορροπημένες και ότι όλοι γνωρίζουν και κατανοούν τους στόχους και τον
τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η εκπαίδευση.

6. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι σημαντικό να κοιτάτε πάντοτε μπροστά
και ο/η Μ.Ν.Α.Π. να έχει μία ξεκάθαρη εικόνα και πορεία. Στη συμβουλευτική ζώνη 6, μπορείτε
να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την μετα-παρακολούθηση της εκπαίδευσης, καθώς και
άλλες διαδικασίες.
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ΤΕΣΤ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ερώτηση 1: Τί ορίζει τους Μ.Ν.Α.Π. πως είναι κατάλληλοι για εκπαίδευση όσον αφορά
το επίπεδο δεξιότητας και τα κίνητρα; Και γιατί;

Ερώτηση 2: Ποιοι είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που εμπλέκονται όταν
επιλέγουμε κλάδο για τον οποίο είναι καλό να εκπαιδευθεί ο/η Μ.Ν.Α.Π.;

Ερώτηση 3: Τί αποτελεί δείκτη ότι ένας/μια Μ.Ν.Α.Π. είναι έτοιμος/η για τη εκπαίδευση
σε σκληρές (τεχνικές) δεξιότητες αντί για ήπιες δεξιότητες;

Ερώτηση 4: Ποιά είναι μερικά από τα οφέλη της εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας αντί
ή εκτός αυτού;
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Απάντηση 1: Οι Μ.Ν.Α.Π. που είναι κατάλληλοι προς εκπαίδευση τυπικά θα έχουν χαμηλές
δεξιότητες, αλλά ισχυρά κίνητρα. Το υψηλό επίπεδο κινήτρων είναι απαραίτητο ώστε να
εξασφαλιστεί αφοσίωση για όλην τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Δείτε περισσότερα στο: «Υπόδειγμα (μοντέλο) 1: Ικανότητα/Θέληση»

Απάντηση 2: Τόσο οι ανάγκες της τοπικής (και περιφερειακής) αγοράς εργασίας, όσο και οι
δεξιότητες και επιθυμίες του/της Μ.Ν.Α.Π. είναι σημαντικές.
Δείτε περισσότερα στο: «Κεφάλαιο 2: Τι να εκπαιδεύσετε»

Απάντηση 3: Μια βασική αρχή είναι ότι εάν ο/η Μ.Ν.Α.Π. έχει αρκετή εμπειρία με το να
υπάρχει σε εργασιακό χώρο και είναι συνηθισμένος/η στην συστηματική εργασία, μπορεί να
επικεντρωθεί στην εκπαίδευση σκληρών και άλλων δεξιοτήτων συγκεκριμένου κλάδου.
Δείτε περισσότερα στο: «Αναγνώριση των δεξιοτήτων προς εκπαίδευση»

Απάντηση 4: Καθιστά δυνατή μια στενή σύμπραξη με τον υποψήφιο εργοδότη, πράγμα που
θα επιτρέψει στην επιχείρηση να εκτιμά εκ του σύνεγγυς τις δεξιότητες που χρήζουν
εκπαίδευσης.
Δείτε περισσότερα στο: «Κεφάλαιο 3: Που και πώς να εκπαιδεύσετε»
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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

44

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

49

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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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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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 4:
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
Μαθησιακοί Στόχοι σε αυτήν τη Συμβουλευτική ζώνη
Ο στόχος της συμβουλευτικής ζώνης «Συνέργειες για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη»
είναι να προαγάγει τη γνώση, τις δεξιότητες και τους πόρους των επαγγελματιών με σκοπό την
υποστήριξη των Μ.Ν.Α.Π., να κατανοήσουν το περιβάλλον τους, αλλά και να διεξάγουν
σωστά την ένταξή τους στην κοινότητα ή την αγορά εργασίας.
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

79

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

Εισαγωγή στη συμβουλευτική ζώνη
Κεφάλαιο 1: Συνέργειες για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη — Ορισμός και κύριες φάσεις
1. Ορισμός της κοινωνικής ένταξης μέσω εργασίας
2. Διάγνωση του κοινωνικού περικειμένου και των κύριων εμποδίων
3. Ταυτοποίηση των πόρων ώστε να ξεπεραστούν δυσκολίες και εμπόδια
4. Ατομικό πλάνο εργασίας 1.3 και δέσμευση για δράση
5. Φάση εκτέλεσης/δράσης
6. Φάση αξιολόγησης
Κεφάλαιο 2: Πόροι ώστε να ξεπεραστούν δυσκολίες και εμπόδια
1. Γνωρίζοντας τη διαδικασία ένταξης, συνδυάζοντας εργασία και ενσωμάτωση: το
διάγραμμα «Κοινωνικής/Απασχόλησης»
2. Ταυτοποιώντας νέα και καινοτόμα πεδία απασχόλησης που καθιστούν δυνατή την
κοινωνική ενσωμάτωση
3. Επιλέγοντας ποιους κρίσιμους δρώντες να κινητοποιήσετε
Κεφάλαιο 3: Εργαλεία για συνέργειες για την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση
1. Η μελέτη μου «Γύρω μου… πολλές προοπτικές»
2. «Ο οδικός χάρτης απασχόλησης/ενσωμάτωσής μου»
3. Οι κρίσιμοι παράγοντές μου για αειφόρο ενσωμάτωση
Τεστ αυτό–αξιολόγησης
1. Ερώτηση
2. Απάντηση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Συνέργειες για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη μεταναστών, νεοεισερχομένων,
αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ευρώπη, και σε όλον τον κόσμο. Μέσω αυτής της
Συμβουλευτικής Ζώνης, θα γνωρίσετε διαφορετικό θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο ώστε
να βελτιώσετε την επαγγελματική σας παρέμβαση ως προς αυτήν την ομάδα και να προάγετε την
κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση του/της ωφελούμενου/ης εντός της κοινότητας και της
αγοράς εργασίας. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζουμε κάτωθι 3 κεφάλαια με θεωρητικό
περιεχόμενο, πρακτικές ασκήσεις, συμβουλές και συστάσεις: (Κεφάλαιο 1) «Συνέργειες για την
κοινωνική και εργασιακή ένταξη — Ορισμός και κύριες φάσεις», (Κεφάλαιο 2) «Πόροι ώστε να
ξεπεραστούν δυσκολίες και εμπόδια» και (Κεφάλαιο 3) «Εργαλεία για συνέργειες για την
κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
— ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κοινωνική ενσωμάτωση μέσω εργασίας, όπως ήδη παρατηρήθηκε από τα τέλη του 19 ου αιώνα
από τον κοινωνιολόγο Εμίλ Ντιρκέμ (Émile Durkheim), αποτελεί έναν από τους φορείς
κοινωνικής συνοχής στη σύγχρονη κοινωνία (πιο συχνές επαφές, μειωμένες αποστάσεις μεταξύ
των ατόμων…). Στο πλαίσιο αυτό, είναι ο καταμερισμός της εργασίας αυτός που επιτρέπει την
ανάπτυξη αλληλεξαρτήσεων και συνεργασίας. Η «μηχανική» αλληλεγγύη αποτελεί μια πιο
περίπλοκη «οργανική» αλληλεγγύη. Η μηχανική αλληλεγγύη αναφέρεται σε παραδοσιακές
κοινωνίες όπου τα άτομα έρχονται σε επαφή λόγω των ομοιοτήτων τους. Η οργανική αλληλεγγύη
βρίσκει τη θέση της στις σύγχρονες, βιομηχανικές και αστικές κοινωνίες. Ο δεσμός είναι πιο
χρηστικός, όλα τα άτομα, γηγενείς της χώρας( νέοι και όχι και τόσο νέοι) και μετανάστες και
πρόσφυγες (Μ.Ν.Α.Π.), έρχονται σε επαφή διότι είναι διαφορετικοί και χρειάζονται ο ένας τον
άλλον.
Άρα, ο ρόλος του καταμερισμού εργασίας προχωρά πολύ πέρα από τις οικονομικές του
επιδράσεις. Είναι μια πραγματική διαδικασία κοινωνικοποίησης, η οποία υπάρχει έως σήμερα: ο
εργαζόμενος είναι ταυτοχρόνως μια εργατική συλλογικότητα (εργοστάσιο, επιχείρηση), μια θέση
(στάτους) (εργάτης, στέλεχος επιχείρησης, μετανάστης…) συνδεδεμένη με μια κοινωνική,
οικογενειακή, εμπορική ένωση, ή πολιτισμική δραστηριότητα, εν τέλει της κατάστασης του
υπαλλήλου, με την οποία είναι συνδεδεμένα δικαιώματα κοινωνικών ασφαλιστικών δικλείδων.
Συνεπώς, η εργασία επιτρέπει στα άτομα να χτίσουν μια επαγγελματική ταυτότητα και μια
κοινωνική θέση (στάτους).
Αυτή η ταυτότητα μπορεί να εντοπιστεί στην περηφάνεια του να έχει κανείς κατορθώσει ένα
εκπληκτικό επίτευγμα (οι μηχανικοί μια γέφυρα που ενσωματώνει την αιχμή της τεχνολογίας ή
ενός μεγάλου υπερωκεανίου, οι εργάτες στη Διώρυγα της Μάγχης, κ.τ.λ.), του να ανήκει σε μια
ευυπόληπτη επιχείρηση [Άπλ (Apple), Κάνον (Cannon)] ή τους αγώνες για τα δικαιώματα των
εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης [Κοντινένταλ (Continental)], ή στα τοπικά
επιτεύγματα με προεκτάσεις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αλληλεγγύης.
Μέσω της εργασίας, το άτομο (Μ.Ν.Α.Π.) είναι, κατ’ αρχήν, σε θέση να δημιουργήσει επαρκείς
αλληλεπιδράσεις ώστε να ενσωματωθεί κοινωνικά στη χώρα όπου εργάζεται. Ώστε να βρει ένα
σπίτι, να ισορροπήσει και τότε να βρει ή να φέρει την οικογένειά του, και τελικώς να αποκτήσει
πρόσβαση στην πυραμίδα της κοινωνικής προόδου (πρόσβαση σε δικαιώματα, όπως η
υπηκοότητα, πρώτα μάλλον η κοινωνική αρωγή, εργασία…).
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Ως επαγγελματίας, έχετε το ρόλο να βοηθήστε τον/την Μ.Ν.Α.Π. να κατανοήσει κρίσιμα
στοιχεία των συνεργειών μεταξύ εργασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, ανεξαρτήτως του
επιπέδου στο οποίο βρίσκεται ο/η Μ.Ν.Α.Π.. Άρα, πρέπει να του παρουσιάσετε τις 5 φάσεις
ανωτέρω.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ να παρουσιάσετε τον κύκλο ανωτέρω και τα πέντε βήματα. Αυτή
η παρουσίαση είναι κρίσιμη ώστε να διασφαλιστεί η γνώση σχετικά με τις συνέργειες.

2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
Τα κύρια σημεία της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω εργασίας είναι πρώτα, πρώτα από όλα, να
κατανοήσετε το πλαίσιο και το κοινωνικό περικείμενο της υποδοχής που υφίστανται (τα
χαρακτηριστικά του/της, τη γλώσσα έκφρασης, τις αξίες που εκφράζονται και τις ανείπωτες, τους
κώδικες και τις χρήσεις…) και, δεύτερον, να ταυτοποιήσετε μεταξύ όλων αυτών των
στοιχείων, ποιά είναι τα εμπόδια και οι δυσκολίες που πρέπει να κατανοηθούν και να
ξεπεραστούν.
Χωρίς αυτήν τη φάση της κατανόησης, η οποία συμπεριλαμβάνει τη διάγνωση, η διαδικασία
εργασίας καθαυτή δεν θα μπορεί να εγγυηθεί η κοινωνική ενσωμάτωση. Η εργασία θα παραμείνει
μια συμβατική σχέση εργασίας επ’ αμοιβή, χωρίς καμία άλλη μορφή κοινωνικής προόδου προς
την αναγνώριση, τα οφέλη, την κοινωνική θέση, την πρόσβαση στην κοινωνία.
Εξακολουθεί η εργασία να αποτελεί παράγοντα ενσωμάτωσης;
Η οικονομική κρίση και οι καταστροφικές της επιδράσεις στον κοινωνικό δεσμό που χτίστηκε
μέσω της εργασίας, έχουν οδηγήσει μερικούς κοινωνιολόγους να αμφισβητήσουν τη λειτουργία
ενσωμάτωσης της εργασίας. Από τη μία μεριά, η εργασία δεν ήταν πάντοτε και δεν είναι πάντοτε
σε όλες τις κοινωνίες, η ουσιαστική δραστηριότητα των ανθρώπων: οι πολιτικές, πολιτισμικές
και οικογενειακές δραστηριότητες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν κοινωνικούς δεσμούς.
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Από την άλλη μεριά, ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και η ελαστικότητα των
νομοθεσιών, εργασιακών συνθηκών και αμοιβών, επιτρέπει στα άτομα να βρουν στην εργασία
τους τη σταθερότητα που είναι απαραίτητη για την κοινωνική τους ενσωμάτωση και τη δόμηση
της ταυτότητάς τους. Ο πολλαπλασιασμός των φτωχών και ανασφάλιστων εργατών θέτει σε
αμφιβολία την κεντρικότητα της εργασίας στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων. Ο
Ρομπέρ Καστέλ (Robert Castel) αναφέρεται στην κοινωνία «πρεκαριάτο» για την τρέχουσα
κατάσταση. Άνω του 12% του εργαζόμενου πληθυσμού τελεί υπό ανασφαλή απασχόληση και η
τάση είναι αυξητική μεταξύ των νέων ανθρώπων.
Η ανεργία αποκλεισμού, η οποία επηρεάζει άτομα που δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της
αγοράς, είτε λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων ή κοινωνικού στίγματος, τυπική περίπτωση
Μ.Ν.Α.Π., αποτυπώνει το συγκεχυμένο ρόλο της εργασίας στην κοινωνία μας.
Από τη μία μεριά, η εργασία δεν μπορεί πλέον να ενσωματώσει όλον τον πληθυσμό που είναι σε
παραγωγική ηλικία, ειδικότερα κατά την τρέχουσα κρίση. Στην Ισπανία, παραδείγματος, σχεδόν
ένας στους τέσσερις ανθρώπους είναι άνεργος!
Από την άλλη μεριά, παραμένει μια αναντικατάστατη συνθήκη κοινωνικής ενσωμάτωσης, πολύ
πέραν της οικονομικής διάστασης. Οι πλέον πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι αποκλεισμένοι
καθαυτοί επιβιώνουν κοινωνικώς μέσω της συμμετοχής τους σε πολλές παράνομες
δραστηριότητες, δημιουργώντας σχέσεις και δίκτυα: παράνομη εργασία, διαφόρων τύπων
εμπορία… Η εργασία, η οποία παραμένει ο κύριος παράγοντας για την απόκτηση εισοδήματος,
αποτελεί, ως εκ τούτου, ενσωμάτωση στην καταναλωτική κοινωνία. Επιπροσθέτως, οι άνεργοι
θεωρούνται όλο και περισσότερο ως «υποστηριζόμενοι» και στιγματίζονται, γεγονός που
υποδεικνύει το πόσο κεντρική παραμένει η απασχόληση στην ενσωμάτωση των ατόμων.
Στη βιομηχανική κοινωνία, η εργασία έχει καταστεί, λοιπόν, δημιουργός κοινωνικών δεσμών και
ένας από τους πολλούς τόπους ενσωμάτωσης. Στις ημέρες μας, η επισφάλεια και η ελαστικότητα
των συμβάσεων απασχόλησης θέτουν αυτόν τον ρόλο σε κίνδυνο. Η τρέχουσα κρίση εντείνει
αυτό το φαινόμενο και στερεί την απασχόληση από ένα σημαντικό τμήμα του Ευρωπαϊκού
εργατικού δυναμικού.
Δε θα έπρεπε να αναπτύξουμε πόρους απασχόλησης που είναι συμπληρωματικοί της
απασχόλησης ή που θα μπορούσαν να την υποκαταστήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις;
Παραδείγματα 4 αρνητικών συνεπειών του να μην είναι κανείς κοινωνικώς ενσωματωμένος
παρότι
έχει
δουλειά:
(πηγή
για
τη
Γαλλία:
https://www.google.fr/search?q=L%E2%80%99int%C3%A9gration+sociale+par+le+travail&sx
srf=ALeKk03pVFa-mmGgYJ03ZBSAhtQbWb6oQ:1596544619616&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKE
wjt_q2XyIHrAhVD6aQKHTuNCoIQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1129&bih=538#imgrc=cVZ
ZlRYeo7WcaM):
● Απώλεια υποστήριξης αλληλεγγύης
● Απώλεια κοινωνικότητας (γλώσσα, συναλλαγές, συνήθειες και έθιμα…)
● Απώλεια ταυτότητας
● Απώλεια κοινωνικής προαγωγής εντός της κοινωνίας (πρόσβαση στην υπηκοότητα…)

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ να επιδιορθώσετε της διάγνωση του περικειμένου του/της
Μ.Ν.Α.Π..
Άπαξ και έχει ληφθεί η απόφαση για συμμετοχή και είσοδο στη διαδικασία εργασιακής και
κοινωνικής ενσωμάτωσης και ο/η ωφελούμενος/η έχει αποδεχθεί να συμμετάσχει στην ενότητα,
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έχει έρθει η ώρα για εσάς και για εκείνον/η να κάνετε τη διάγνωσης χρησιμοποιώντας το εξής
εργαλείο: «Πρόσεξε το περιβάλλον μου» (δείτε Εργαλείο 3.1).

3. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΔΙΑ
Στην προηγούμενη προσωπική άσκηση του/της Μ.Ν.Α.Π., το μερίδιο «αρνητικών πτυχών» στην
πραγματικότητα αντιστοιχεί στις δυσκολίες και στα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, ούτως
ώστε να γίνει επιτυχής ενσωμάτωση βάσει του συνδυασμού «κοινωνική εργασία –
ενσωμάτωση».
Έτσι, ο/η Μ.Ν.Α.Π. πρέπει να βρει ιδέες εργασίας που συνδυάζουν την απασχόληση και την
κοινωνική ενσωμάτωση (συνέργεια). Αυτός ο τύπος θέσης εργασίας μπορεί να είναι:
1. Μια θέση εργασίας με κοινωνική ή περιβαλλοντική χρησιμότητα (της διάστασης της
κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας), διότι στις ημέρες μας, η διάσταση αυτή
εκτιμάται όλο και περισσότερο από τον Ευρωπαϊκό πληθυσμό, ο οποίος το βλέπει ως μια
πτυχή του μέλλοντος που θα έχει διάρκεια, επιπλέον, αυτές οι θέσεις υποστηρίζονται εν
πολλοίς από δημόσιες και ιδιωτικές επιχορηγήσεις. Αυτό που είναι άβολο είναι ότι πολλά
από αυτά τα μέτρα είναι νέα ή καθόλου (ή λίγο) γνωστά στο ευρύ κοινό, και ακόμη λιγότερο
στους Μ.Ν.Α.Π..
● Απαραίτητη προϋπόθεση: Μάθετε/Ανακαλύψτε τις νέες, τοπικές κοινωνικές και
περιβαλλοντικές θέσεις εργασίας. Χρειάζεται αρκετή δουλειά ώστε να μην κάνετε
λάθος.
● Πώς; Βρείτε αυτήν τη γνώση σχετικά με τις νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές
θέσεις εργασίας.
● Από ποιόν; ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΩΝ (Κέντρο Προσανατολισμού, Τοπικές
Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, Κοινωνικές Υπηρεσίες…)

2. Μια θέση εργασίας στην περιβάλλουσα κοινωνική και επαρχιακή αρχή: στην πόλη, τη
γειτονιά ή την τοπική κοινότητα. Αυτές οι θέσεις συχνά επιτρέπουν την ταχεία ενσωμάτωση
(πρόσβαση σε ανθρώπους και στέγαση), αλλά επίσης συχνά:
● Απαραίτητη προϋπόθεση: ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ Ή ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ/
ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΟ
● Πώς; Επικοινωνήστε με τους γύρω σας / λάβετε βοήθεια από έναν ΜΕΝΤΟΡΑ που
διατίθεται να σας βοηθήσει, να σας συστήσει και να σας συνοδεύσει.
● Από ποιόν; (Πόρος): ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΕΝΤΟΡΑΣ, Κοινωνικές Υπηρεσίες.
***
Για να επιτύχετε αυτούς τους αντικειμενικούς στόχους, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους
εξής πόρους:

Ο/η χρήστης: είναι υπεύθυνος τον προσανατολισμό και προοπτική του/της, εναπόκειται
στον/στην Μ.Ν.Α.Π. το τι θα αποφασίσει για το μέλλον.
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Ο/η σύμβουλος: κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δράσεων (ειδικότερα και την έναρξη),
συστήνεται να συνοδεύεται ο/η Μ.Ν.Α.Π. από τον/την σύμβουλο. Αυτό είναι το κλειδί ώστε να
αναπτυχθεί η «πλαισίωση» του ατόμου, με στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος ασφαλείας και,
άρα, την εμπιστοσύνη για την προώθηση της διενέργειας αυτό-διάγνωσης του επαγγελματικού
και κοινωνικού περικειμένου του/της Μ.Ν.Α.Π.. Παραδείγματα:
● Πλαισίωση σχετικά με τη διαγνωστικής διαδικασίας του/της Μ.Ν.Α.Π.
(προετοιμασία, εκτέλεση και αποδελτίωση).
● Πλαισίωση σχετικά με την επιλογή γνωσιακού περιεχομένου επί εργασιακών
ευκαιριών σε σχέση με την κοινωνική ένταξη…
● Προώθηση ορισμένων συστάσεων και συμβουλών προς υποστήριξη του/της
Μ.Ν.Α.Π..
Γνώση
Για να αναζητήσετε τέτοιες πληροφορίες, μπορείτε να πάτε σε κέντρα πληροφόρησης ή
προσανατολισμού, βιβλιοθήκες, γραφεία ανεύρεσης εργασίας και βιβλιοθήκη. Εάν υπάρχει
εκπαιδευτικό κέντρο στη γειτονιά σας, καλό θα ήταν να έρθετε σε επαφή και μαζί τους. Πρέπει
να γνωρίζετε ότι το 60% των θέσεων εργασίας που θα υπάρχουν σε 5 χρόνια, δεν υπάρχουν
σήμερα, οπότε θα πρέπει να έχετε ανοικτό μυαλό και να κοιτάτε προς κατευθύνσεις προς τις
οποίες οι άνθρωποι δεν έχουν κινηθεί ακόμη.
Η Κοινότητα: Η τοπική κοινότητα είναι το σωστό μέρος για την οικοδόμηση σχέσεων και την
ανάπτυξη δικτύου για την ενσωμάτωση μέσω εργασίας, πράγματι εναπόκειται στον/στην
Μ.Ν.Α.Π. να κοιτάξει γύρω του/της και να φτιάξει έναν κατάλογο επαφών που θα
χρησιμοποιήσει στο εγχείρημα ενσωμάτωσής του/της. Με τον όρο «κοινότητα», εννοούμε
κυρίως την τοπική κοινότητα (το χωριό ή τη συνοικία) πέραν της εθνότητας ή οικογένειας
του/της Μ.Ν.Α.Π., διότι η εμπειρία δείχνει ότι τα εθνοτικά δίκτυα έχουν τα όριά τους: ορισμένες
φορές, οι Μ.Ν.Α.Π. χρησιμοποιούνται για εργασία, χωρίς να επέρχεται κοινωνική ενσωμάτωση
πέραν της εθνοτικής κοινότητας.
Παράδειγμα:
● Σύνταξη καταλόγου των συναδέλφων, φίλων και όλων των γνωστών του/της Μ.Ν.Α.Π.
(ο κατάλογος αυτός είναι προσωπικός).
● Εύρεση τοπικών πόρων υποδοχής (γραφείο υποδοχής μεταναστών, νεοφυείς
επιχειρήσεις, κοινωνική υποστήριξη κ.τ.λ.).
● Υπέρβαση των ορίων της οικείας εθνοτικής κοινότητας.
Πόροι στο διαδίκτυο
● PRAKSIS N.G.O, www.praksis.gr
● Generation 2.0 RED, www.g2red.org
● Greek Council for Refugees, www.gcr.gr
● Solidarity Now, www.solidaritynow.org
● Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr
4. ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
Σε αυτήν τη φάση εργασίας, θα προγραμματίσετε το σύνολο των φάσεων παρέμβασης και των
προτάσεων εργασίας που συνδέονται με καθεμία από τα περιεχόμενα που ταυτοποιήθηκαν κατά
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την προηγούμενη φάση (Διάγνωση). Όταν το πρόγραμμα αλλαγών εμφανιστεί, ο/η Μ.Ν.Α.Π. θα
πρέπει να αποφασίσει ποιες δράσεις θα αναλάβει να φέρεις εις πέρας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει
να έχετε υπόψη σας τις εξής προϋποθέσεις:
1. Ο/η Μ.Ν.Α.Π. είναι αυτός/η που οφείλει να αποφασίσει και εν συνεχεία να δράσει.
2. Πρέπει να μπορείτε να υποστηρίξετε τον/την Μ.Ν.Α.Π..
3. Όλοι οι πόροι που θα κινητοποιηθούν κατά την διαδικασία παρέμβασης, στο χρονοδιάγραμμα,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται (και να τίθενται σε εκτίμηση στα πλαίσια
της διαδικασίας).
Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι εφικτά από 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 προσώπου. Πριν από
αυτό όμως, εσείς/αυτός/η θα πρέπει να αξιολογήσετε/-σει σε ποιο σημείο της πυραμίδας του
Μάσλοου βρίσκεται ο/η ωφελούμενος/η.
Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, θα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιές είναι οι προσδοκίες
και ποιές οι ανάγκες, τις οποίες θα πρέπει να εκπληρώσει ο/η Μ.Ν.Α.Π..
1. Μιλάμε για βασική ανάγκη;
2. Μιλάμε για ψυχολογική ανάγκη;
3. Μιλάμε για ανάγκη αυτό–ολοκλήρωσης;
Η απάντηση θα καθορίσει τον τρόπο κατά τον οποίο θα πρέπει να τον/την συνοδεύσετε
(πλαισιώσετε).

Αυτός ο αντικειμενικός σκοπός μπορεί να επιτευχθεί μέσω τεχνικών πρόβλεψης (προβολής).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ερωτήσεις που θα επιτρέψουν στο άτομο να προβλέψει τι θα
νοιώσει όταν θα επιτύχει τους στόχους του:
Ποιοί είναι οι αντικειμενικοί στόχοι σας ως προς την κοινωνική ενσωμάτωση: για τον
εαυτό σας, για την οικογένειά σας; Καταγράψτε τους στον δικό σας κατάλογο αντικειμενικών
στόχων.
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Ποιοί είναι οι πιο κοντινοί σας άνθρωποι που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα
δίκτυο;
Αφότου συλλέξετε τα δεδομένα σας (κατάλογο επαφών), τί θα επιλέξετε πρώτο; Γιατί;
Ποιές είναι οι δυσκολίες σας;
Πώς θα τις λύσετε;
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης προγραμματισμού, να έχετε πάντοτε κατά νου τον κατάλογο
αντικειμενικών σας στόχων.

5. ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ΔΡΑΣΗΣ
Σε αυτήν τη φάση της διαδικασίας, το ζήτημα είναι η καθοδήγηση του/της Μ.Ν.Α.Π. κατά τη
διαδικασία της κοινωνικής και επαγγελματικής του/της ενσωμάτωσης. Θα πρέπει να είναι
βέβαιος/ια ως προς το ποιες είναι οι προσδοκίες του/της και τί τύπου δίκτυο μπορεί να
χρησιμοποιήσει.
Τα 4 αυτά δίκτυα είναι:
- Δημόσιο δίκτυο: άνθρωποι από τη χώρα, περιφέρεια και πόλη όπου ζείτε, αλλά δεν γνωρίζετε
πραγματικά.
- Κοινωνικό δίκτυο: άνθρωποι με τους οποίους έχετε σχέσεις (γνωστοί, συνάδελφοι…). Τους
γνωρίζετε αλλά δεν γνωρίζετε εάν μπορείτε να τους εμπιστευθείτε.
- Προσωπικό δίκτυο: άνθρωποι με τους οποίους έχετε στενές σχέσεις (φίλοι, συνάδελφοι με τους
οποίους συνεργάζεται στενά…). Πιστεύετε με σχετική βεβαιότητα ότι μπορούν να σας
βοηθήσουν.
- Οικείο δίκτυο: άνθρωποι με τους οποίους έχετε πολύ στενή σχέση (οικογένεια, οι καλύτερή σας
φίλοι, σύντροφος). Τους εμπιστεύεστε απολύτως.
(Που να θέσετε υποψηφιότητα για πρόσληψη και γιατί) — σε μια πλήρως επιτυχημένη
προσέγγιση κοινωνικής ενσωμάτωσης.
● Να παρέχουμε πληροφορίες και γνώση στον/στην Μ.Ν.Α.Π., ώστε να γνωρίζει το δίκτυο
που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά 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 κοινωνικο–εργασιακή προσέγγιση.

●

Να μεταμορφώσουμε προσωπικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές για την επίτευξη των
προτεινόμενων αντικειμενικών σκοπών και στόχων ως προς την αγορά εργασίας.

6. ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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.
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2. Να ταυτοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη οι μεταβλητές εκείνες που επέδρασσαν στην
επίτευξη των αποτελεσμάτων. Αυτές ενδέχεται να ήταν μεταβλητές που ελήφθησαν υπόψη κατά
τη διαδικασία του προγραμματισμού και της εφαρμογής των δράσεων.
3. Να αποτελέσει εργαλείο μάθησης για τον/την Μ.Ν.Α.Π..
Η φάσης αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται σε έναν κατάλογο αντικειμενικών στόχων σύνολο
δεικτών που δημιουργήθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας. Αυτό επιτρέπει τη σύγκριση
μεταξύ του καταλόγου και του τι επιτεύχθηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΟΡΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΔΙΑ
3 ΜΕΡΗ:
1. Γνωρίζοντας τη διαδικασία ένταξης, συνδυάζοντας εργασία και ενσωμάτωση: διάγραμμα
«Κοινωνική/Απασχόληση».
2. Ταυτοποιώντας νέα και καινοτόμα πεδία απασχόλησης που καθιστούν δυνατή την
κοινωνική ενσωμάτωση
3. Επιλέγοντας ποιους κρίσιμους δρώντες να κινητοποιήσετε
1. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ: ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Το ανωτέρω διάγραμμα επιτρέπει στον/στην Μ.Ν.Α.Π. και τον/την εκπαιδευτή/ρία του/της να
κατανοήσουν τις αρχές που αποτελούν τα θεμέλια του συνδυασμού «απασχόληση και κοινωνική
ενσωμάτωση» χάριν της ενσωμάτωσης του/της Μ.Ν.Α.Π. στην κοινωνία.
Η αειφόρος ενσωμάτωση ορίζεται αδρά ως η μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών του/της
Μ.Ν.Α.Π., τόσο για χρήματα (εργασία), όσο και για κοινωνική ένταξη (στέγη, υποστήριξη,
οικογένεια, υπηκοότητα…). Η αειφόρος ενσωμάτωση είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού
θετικών παραγόντων που έχουν να κάνουν με μια θέση εργασία με ισχυρό κίνητρο για τοπικές
κοινωνικές χρήσεις ή/και ισχυρές δεσμεύσεις για την περιβαλλοντική, κοινωνική και
οικονομική υγεία της κοινότητας. Η βιωσιμότητα έχει τόσο ατομική, όσο και θεσμική
εφαρμογή, και αποτελεί συνήθως προϊόν εξισορρόπησης.
Ο όρος «εταιρική κοινωνική ευθύνη» αναφέρεται σε εθελοντικές αξίες που ξεπερνούν αυτό που
απαιτεί η νομοθεσία ώστε να επιτύχουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς
στόχους κατά τη διάρκεια των καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Καλύπτει
ένα εύρος τομέων: Ευρώπη 2020 (ειδικότερα νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, νεολαία,
τοπική ανάπτυξη), Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα και Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής
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Ευθύνης, Κοινωνικώς υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις (προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική
ολοκλήρωση όλων των πολιτών και αειφόρος οικονομική ευμάρεια και «απασχολησιμότητα», με
παράλληλη προώθηση των δημοκρατικών αρχών, της κοινωνικής συνοχής, της ιδιότητας του
ενεργού πολίτη και το διαπολιτισμικό διάλογο).
Αυτός ο πίνακας επιτρέπει την κατηγοριοποίηση των εργασιακών ευκαιριών στην περιοχή όπου
πρέπει να ψάξει ο/η Μ.Ν.Α.Π.:
1. Προτεραιότητα είναι μια αειφόρο θέση εργασίας, η οποία συνδυάζει τις 3 διαστάσεις: την
οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική.
2. Κατόπιν, οι θέσεις εργασίας που συνδυάζουν μόνο 2 από τις 3 διαστάσεις: ισότιμη, βιώσιμη
και ανεκτή.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ να επιδιορθώσετε τη διάγνωση του περικειμένου του/της
Μ.Ν.Α.Π. Ζητήστε τον/την Μ.Ν.Α.Π. να συντάξει τον δικό του/της κατάλογο αντικειμενικών
σκοπών ως προς τις εργασιακές ευκαιρίες. Κατόπιν, χωρίστε όλες αυτές τις εργασιακές ευκαιρίες
σύμφωνα με τις 3 διαστάσεις του ΠΙΝΑΚΑ αειφορίας.

2. ΤΑΥΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΕΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Για να βοηθήσετε τον/την Μ.Ν.Α.Π. να βρει ιδέες και ευκαιρίες, τη σκέψη μπορούν να
συνοδέψουν παραδείγματα καλών πρακτικών κοινωνικώς ενσωματωμένης απασχόλησης. Ιδού
μερικά παραδείγματα απασχόλησης που έχουν οδηγήσει σε συνέργεια προς μεγαλύτερη
κοινωνική ενσωμάτωση. Σε αυτά τα παραδείγματα, όλες οι καλές πρακτικές αναπτύχθηκαν στο
τοπικό περικείμενο και περιοχή του/της Μ.Ν.Α.Π. αποτυπώνουν μια περιβαλλοντική προσέγγιση
(= ταιριάξτε τις 3 διαστάσεις της αειφορίας):
2.1 Παράδειγμα/καλή πρακτική: συντήρηση ποταμού (πηγή: ec.corsica@gmail.com)
Περίληψη της πρακτικής: Η Μ.Κ.Ο. «Études et Chantiers Corsica» (ECC· Σπουδές και
Εργοτάξια Κορσικής) είναι ένας σύλλογος που δημιουργήθηκε το 1995 με σκοπό την ανάπτυξη
φυσικών περιοχών και την κοινωνικο–επαγγελματική ενσωμάτωση. Σήμερα, ο κύριος
αντικειμενικός σκοπός της «E.C.C.» είναι να ενισχύσει επίσης την περιφερειακή πολιτική επί της
δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και του κοινωνικού
συμφέροντος. Επί παραδείγματι, μια δραστηριότητα που είναι αφιερωμένη στη συντήρηση
ευαίσθητων φυσικών περιοχών και την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Αυτή η
δραστηριότητα αναπτύσσει, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, συνοχή οικονομική, κοινωνική
και αλληλεγγύης.
Για να ενδυναμώσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, όπως οι Μ.Ν.Α.Π., αυτή
η μέθοδος προετοιμάζει την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας, και σκοπός της είναι να
ξαναδημιουργήσει ένα προσωπικό αίσθημα χρησιμότητας.
- για να μπορέσει να υποστηρίξει την πρόοδο και την απόκτηση δεξιοτήτων, διάφορες
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα επιτρέψουν την απόκτηση
νέων δεξιοτήτων και αισθήματος χρησιμότητας.
- η εφαρμογή της διαδικασίας επικύρωσης δεξιοτήτων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά κέντρα ή
το εθνικό κέντρο πιστοποίησης θα αποτελούσε πραγματική προστιθέμενη αξία.
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Οι Μ.Ν.Α.Π. εκπαιδεύονται επίσης σε «κρίσιμες δεξιότητες». Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής
της εκπαίδευσης είναι να υποστηριχθούν άνθρωποι που βρίσκονται σε δυσχερή θέση μέσω της
απόκτησης ή παγίωσης «κρίσιμων δεξιοτήτων», ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να
επικοινωνούν καλύτερα, να εκπαιδεύουν, να διαχειρίζονται καταστάσεις στην επαγγελματική
τους ζωή, και να αυξήσουν την «απασχολησιμότητά» τους και την ένταξή τους στην περιοχή
(στην Κορσική, την Κοινότητα Δήμων του Νέμπιο και του ποταμού της, Αλίσο).
2.2 Παράδειγμα/καλή πρακτική: Σύλλογος DEFI/Έλεγχος μόλυνσης και διαχείριση
αποβλήτων
Περίληψη πρακτικής: Ο Δήμος του Πόρτο Βέκιο (Παλαιό Λιμάνι), σε συνεργασία με το
σύλλογο ενσωμάτωση D.E.F.I. («Développement Environnement Formation Insertion», ήτοι
«Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Ενσωμάτωση»), έναν δημόσιο οργανισμό υπεύθυνο για
τα απορρίμματα και την ανακύκλωση απορριμμάτων, έχει εγκαθιδρύσει τη συλλογή γυαλιού
πόρτα–πόρτα από τα καφενεία, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια της πόλης.
Αυτή η επιχείρηση λειτουργεί συμπληρωματικά στην επιλεκτική διαλογή μέσω εθελοντικής
συνεισφοράς και θα καταστήσει δυνατή τη μείωση των οικιακών απορριμμάτων κατά 30% με
40%, μειώνοντας συνεπώς το οικονομικό κόστος για την κοινότητα. Η συνάντηση για την
παρουσίαση της πρωτοβουλίας διοργανώθηκε στο πολιτισμικό κέντρο.
Η υπηρεσία αυτή έγινε πολύ καλά δεκτή από τους επαγγελματίες του κλάδου, κατά τη
δοκιμαστική περίοδο. Σαράντα–εννέα καταστήματα έχουν ήδη γίνει μέλη της πρωτοβουλίας και
τα ειδικά δοχεία συλλέγονται σε ημερήσια βάση.
Η συλλογή περιορίζεται, επί του παρόντος, στο κέντρο της πόλης, το λιμάνι, τις 4 κύριες οδούς
και τα άμεσα προάστια, αλλά θα μπορούσε να επεκταθεί στο μέλλον. Δέκα τόνοι γυαλιού έχουν
ήδη αποσταλεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης εντός λίγων μηνών.
Μια Μ.Κ.Ο. δρα εντός του εγχειρήματος ως μέρος μιας οικονομίας κοινωνικής και αλληλέγγυας.
Ήδη λειτουργεί επιτυχώς. Πράγματι, κατά τα εννέα τελευταία χρόνια, αυτή η Μ.Κ.Ο. (D.E.F.I.)
έχει εμπλακεί σε διάφορα παρόμοια εγχειρήματα. Το συγκεκριμένο εγχείρημα ενσωμάτωσης
δίνει δουλειά, επί του παρόντος, σε 5 ανθρώπους (πέντε Μ.Ν.Α.Π.), οι οποίοι πηγαίνουν πόρτα–
πόρτα σε 180 καταστήματα — ξενοδοχεία, μπαρ και εστιατόρια — για να συλλέξουν το γυαλί
και να το εναποθέσουν στα δοχεία που υπάρχουν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Το γυαλί
που συλλέχθηκε αποστέλλεται στη συνέχεια για την επεξεργασία ανακύκλωσης. Από την αρχή
της ύπαρξής της, η Μ.Κ.Ο. έχει δώσει τη δυνατότητα σε άνω των είκοσι Μ.Ν.Α.Π. που
βρίσκονταν σε δυσχερή θέση να βρουν βραχυπρόθεσμη απασχόληση εντός αυτής της δομής και
να ενσωματωθούν στην κοινότητα. Από τους 5 ανθρώπους που απασχολούνται, οι δύο είναι με
μόνιμη σύμβαση. Οι συμβάσεις αυτές δίνουν σε αυτούς τους υπαλλήλους, οι οποίοι κάποιες
φορές είναι αποξενωμένοι από τον εργασιακό κόσμο, την ευκαιρία να επανακτήσουν την
αυτοπεποίθησή τους και να νοιώσουν χρήσιμοι για την κοινότητα.
2.3 Παράδειγμα/καλή πρακτική: δημιουργία κέντρου πόρων
Περίληψη: Για να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων ενώ παραλλήλως προάγεται η αειφόρος
ανάπτυξη που θα επιφέρει την πρόοδο στην περιοχή, διενεργήθηκε μια τεχνική μελέτη
σκοπιμότητας για να δοκιμασθούν διάφορες δράσεις πρόληψης, διαχωρισμού και ανάκτησης.
Η σκέψη για τη δημιουργία ενός κέντρου για τη διασφάλιση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών
και οικονομικών ανησυχιών ευνοήθηκε. Αυτοί που λαμβάνουν τοπικά της αποφάσεις,
δημιούργησαν ένα τοπικό κέντρο πόρων με κύριο σκοπό του την ανακύκλωση απορριμμάτων. Η
πρωτοβουλία αυτή βραβεύτηκε με το Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας (Social Innovation Prize)
το 2012, για το εγχείρημά της «Ressours' Innov; innovating for social resourcing» (ελλ.:
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«Ressours' Innov»· καινοτομώντας για την παροχή κοινωνικών πόρων), για την δικτύωση που
επέφερε μεταξύ δρώντων που δραστηριοποιούνται στην ενσωμάτωση γύρω από το εγχείρημα του
κέντρου ανακύκλωσης.
Η Μ.Κ.Ο. προσλαμβάνει κατά κύριο λόγο Μ.Ν.Α.Π. και άλλα άτομα που το δυσκολεύονται να
βρουν δουλειά, έχει συνεργαστεί με την «A.R.A.C.T.» (γαλλική Περιφερειακή Ένωση για τη
Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας) και το «C.R.E.S.S.» (γαλλικό Περιφερειακό Επιμελητήριο
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας), ώστε να οικοδομήσει, συντονίσει, εκπαιδεύσει και
υποστηρίξει τις δομές της Ενσωμάτωσης μέσω Οικονομικής Δραστηριότητας για την συν–
οικοδόμηση ενός κέντρου πόρων/ανακύκλωσης στην περιοχή.
Πράγματι, αυτός ο δίαυλος συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης επαναχρησιμοποιούμενων
απορριμμάτων αποτελεί ένα εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης που χτίστηκε σε συνεργασία με τις
τοπικές και δημόσιες αρχές, και το οποίο ενσωματώνει την έννοια των 3R («Reduce, Reuse and
Recycle», ήτοι «Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση» απορριμμάτων). Το
αποτέλεσμα είναι ένας επαγγελματικός δίαυλος λογής, επεξεργασίας και διαχείρισης
επαναχρησιμοποιούμενων απορριμμάτων. Η Μ.Κ.Ο. έχει εργαστεί για να δικτυώσει τους
δημόσιους και ιδιωτικούς δρώντες στον τομέα και να τους κινητοποιήσει ώστε να αναπτύξουν
αυτήν τη δραστηριότητα. Η πρόκληση έγκειται στη σύνθεση των υφιστάμενων δομών και
δρώντων, στην ενίσχυση και υποστήριξή τους, χωρίς να προστεθεί ένας επιπλέον παίκτης στον
τοπικό ιστό. Μέσω αυτού του εγχειρήματος, δημιουργήθηκαν 25 νέες θέσεις εργασίας που
οδηγούν σε κοινωνική και τοπική ενσωμάτωση, ένα πραγματικό εργαλείο τοπικής μηχανικής. Η
σχέση του με τους χρήστες της υπηρεσίας συλλογής απορριμμάτων και τους πελάτες του,
επιτρέπει την ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών, τη δημιουργία αλληλεγγύης και την
πραγματοποίηση αλληλεπιδράσεων επί κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών.

93

3. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΥΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
Γνωρίστε στους Μ.Ν.Α.Π. κρίσιμους δρώντες στη γειτονιά, οι οποίοι δρουν υπέρ της προαγωγής
των ίσων ευκαιριών, της αειφορίας και της κοινωνικής ένταξης. Θα πρέπει να διερευνήσετε το
πολυδιάστατο περιβάλλον που στόχο έχει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα
δώσουν τη δυνατότητα της πλήρους και ενεργής συμμετοχής κάθε μέλους της κοινωνίας, στην
περίπτωσή μας τους Μ.Ν.Α.Π..
Αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες τις πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των αστικών,
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών δραστηριοτήτων, καθώς και της συμμετοχής στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Κρίσιμοι δρώντες είναι:
●
●
●
●
●
●

Οι Δημόσιες Αρχές
Οι συντεχνίες και τα συνδικάτα
Οι Μ.Κ.Ο.
Οι επιχειρήσεις
Οι κάτοικοι
…

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ να περιγράψετε τους κρίσιμους δρώντες της πόλης σας, της
περιοχής σας,… Ζητήστε από τον/την Μ.Ν.Α.Π. να συντάξει σε 10 λεπτά το δικό του κατάλογο
σχετικά με τους αντικειμενικούς του σκοπούς ως προς τις εργασιακές ευκαιρίες. Τώρα διαχωρίστε
όλες αυτές τις εργασιακές ευκαιρίες αναλόγως των κρίσιμων δρώντων με τους οποίους θα
μπορούσε/έπρεπε να έρθει σε επαφή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
3 ΜΕΡΗ:
1. Η μελέτη μου «Γύρω μου… πολλές προοπτικές»
2. «Ο οδικός χάρτης απασχόλησης/ενσωμάτωσής μου»
3. Οι κρίσιμοι παράγοντές μου για αειφόρο ενσωμάτωση

1. Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥ «ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΥ… ΓΥΡΩ ΜΟΥ…
ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
* ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥ *
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Συνεπώς η φάση διάγνωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα κρίσιμα στοιχεία:
Βήμα 1: Ζητήστε από τον/την Μ.Ν.Α.Π. να παρακολουθεί ΕΝΤΟΣ της δουλειάς (εφόσον ο/η
Μ.Ν.Α.Π. εργάζεται) ή ΕΝΤΟΣ της τρέχουσας κατάστασής του/της (εάν είναι άνεργος/-η):
ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΩΡΑ! Ζητήστε από τον/την Μ.Ν.Α.Π. να περιγράψει το περιβάλλον
εργασίας του/της αυτήν τη στιγμή (τον σταθμό εργασίας του/της, τις δεξιότητές του/της, την
εμπειρία του/της και τα καθήκοντα που οφείλει να φέρει εις πέρας για την υπηρεσία του/της, και
ύστερα για την επιχείρησή του/της…)
Βήμα 2: Ζητήστε από τον/την Μ.Ν.Α.Π. να παρακολουθεί ΕΚΤΟΣ της δουλειάς: Κοιτάξτε
έξω από το παράθυρο· τί βλέπετε; Περιγράψτε το γρήγορα! Τί βλέπει: την οδό της
επιχείρησής του/της, την πόλη όπου εργάζεται, τη χώρα όπου ζει; Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά
αυτού που βλέπει (σπίτια; τρόπους ζωής, ομιλίας, περπατήματος, πού κανείς τρώει, τρόπους
καθημερινής ζωής…); Ζητήστε του να περιγράψει το πλήρες του περικείμενο στο οποίο είναι
ικανός/η να ενσωματωθεί.
Βήμα 3: Ζητήστε από τον/τη Μ.Ν.Α.Π. να περιγράψει, με λόγια, ποιά είναι τα
χαρακτηριστικά του περικειμένου του/της ΤΩΡΑ, σε σχέση με τη διαδικασία ενσωμάτωσης
του/της Μ.Ν.Α.Π.. Συντάξτε έναν κατάλογο με όλες αυτές τις ιδέες σε δύο μέρη μιας σελίδας ή
ενός χαρτοπίνακα παρουσιάσεων σε τρίποδο (flipchart): τί φαίνεται θετικό και εύκολο; Και ένα
άλλο κομμάτι με ότι φαίνεται δύσκολο και αρνητικό για τον/την Μ.Ν.Α.Π..

Επαγγελματικό περικείμενο συνδεδεμένο
με τη χώρα υποδοχής

Κοινωνικό και προσωπικό περικείμενο
συνδεδεμένο με τη χώρα υποδοχής

Θετικές πτυχές ή Αρνητικές πτυχές ή
χαρακτηριστικά
χαρακτηριστικά
-

-

Βήμα 4: Ως επαγγελματίας, είναι τώρα η σειρά σας, να διαβάσετε ότι γράφθηκε. Κάνετε τη δική
σας διάγνωση ως προς το περικείμενο στο οποίο βρίσκεται ο/η Μ.Ν.Α.Π., επαγγελματικά
και κοινωνικά. Προσπαθήστε να ταυτοποιήσετε τις θετικές και αρνητικές πλευρές σε σχέση
με τη διαδικασία ενσωμάτωσης του/της Μ.Ν.Α.Π..
Βήμα 5: Ώρα αποδελτίωσης: ο/η Μ.Ν.Α.Π. και ο/η επαγγελματίας συζητούν επί του τι έχουν
γράψει. Αλλά πρώτα πρέπει ο ίδιος ο/η Μ.Ν.Α.Π. να εκφραστεί, και τότε ο/η επαγγελματίας να
συμπληρώσει και να τον/την βοηθήσει να αυτό-αναλυθεί, ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη
διάγνωση.
Βήμα 6: Περίληψη: ΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ως Μ.Ν.Α.Π.: κάντε έναν
κατάλογο με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα (θετικές πτυχές, οι οποίες αποτελούν
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κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία, και αρνητικές πτυχές, οι οποίες είναι εμπόδια που
οφείλουν να ξεπεραστούν).
Βήμα 7: Ερωτήσεις για σκέψη:
- Τι βρήκατε πιο ενδιαφέρον όταν μοιραστήκατε και εκφράσατε τις σκέψεις σας επί του
περικειμένου σας;
- Τί μάθατε από το περιβάλλον σας;
- Πιστεύετε ότι έχετε νέες προοπτικές;
2. Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΥ
Ο οδικός χάρτης απασχόλησης είναι παραστατικός· αποτελεί μια επισκόπηση των στόχων και
παραδοτέων του εγχειρήματος του/της Μ.Ν.Α.Π. αποτυπωμένα σε χρονική γραμμή. Σε αντίθεση
με το σχέδιο εγχειρήματος του/της Μ.Ν.Α.Π. όπου οι λεπτομέρειες είναι πιο αναλυτικές, ο οδικός
χάρτης θα πρέπει να είναι απλός και εύκολος στην ανάγνωση. Αυτό καθιστά τον οδικό χάρτη ένα
χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των προσδοκιών του/της Μ.Ν.Α.Π., καθώς και για την
κοινοποίηση σχεδίων και το συντονισμό πόρων με άλλους ανθρώπους από την ομάδα.
Ο οδικός χάρτης του εγχειρήματος οφείλει να περιέχει τα εξής:
● Στόχοι και αντικειμενικοί σκοποί του εγχειρήματος
● Ένα χρονοδιάγραμμα που θα αποτυπώνει το πρόγραμμα.
● Σημαντικά ορόσημα και παραδοτέα
● Ενδεχόμενους κινδύνους
● Εξαρτήσεις
●

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ να δημιουργήσετε τον οδικό χάρτη του/της Μ.Ν.Α.Π.,…
Ζητήστε από τον/την Μ.Ν.Α.Π., εντός των επόμενων 10 λεπτών, να δημιουργήσει τον δικό του
οδικό χάρτη σε σχέση με τους αντικειμενικού σκοπούς ως προς τις εργασιακές ευκαιρίες. Τότε,
διαχωρίστε όλες αυτές τις εργασιακές ευκαιρίες, σύμφωνα με τους κρίσιμους παράγοντες που θα
πρέπει να σκεφθεί.
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3. ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/full-set.png
Βήμα 1: Ζητήστε από τον/την Μ.Ν.Α.Π. να κοιτάξει την εικόνα που έχει σχέση με την πολιτική
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΩΡΑ! Ζητήστε
από τον/την Μ.Ν.Α.Π. να περιγράψει με τις δικές του/της λέξεις τι καταλαβαίνει από αυτό το
τεκμήριο.
Βήμα 2: Ζητήστε από τον/την Μ.Ν.Α.Π. να γράψει έναν κατάλογο με τα διαφορετικά θέματα
από τη δική του/της οπτική γωνία. Κοιτάξτε τους 17 κρίσιμους παράγοντες και βάλτε τους σε
κατάλογο από το 1 έως το 17· ποιός είναι για εσάς στον αριθμό προτεραιότητας 1 και γιατί;
Περιγράψτε τον γρήγορα!
Βήμα 3: Ζητήστε από τον/την Μ.Ν.Α.Π. να περιγράψει, με λόγια, πως θα μπορούσε να
συνδέσει αυτούς τους κρίσιμους παράγοντες με την κοινωνική και επαγγελματική του/της
πορεία ενσωμάτωσης. Γράψτε όλες αυτές τις ιδέες σε δύο μέρη μιας σελίδας ή ενός χαρτοπίνακα
παρουσιάσεων σε τρίποδο (flipchart): τί φαίνεται θετικό και προφανές; Και ένα άλλο κομμάτι με
ότι φαίνεται δύσκολο ή δύσκολο να συνδεθεί.
Βήμα 4: Ως επαγγελματίας, είναι τώρα η σειρά σας, να διαβάσετε ό,τι γράφθηκε. Κάνετε τη
δική σας διάγνωση ως προς το περικείμενο στο οποίο βρίσκεται ο/η Μ.Ν.Α.Π..
Προσπαθήστε να ταυτοποιήσετε τις θετικές και αρνητικές πλευρές σε σχέση με τη
διαδικασία κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης του/της Μ.Ν.Α.Π..
Βήμα 5: Ώρα αποδελτίωσης: ο/η Μ.Ν.Α.Π. και ο/η επαγγελματίας συζητούν επί του τι έχουν
γράψει. Αλλά πρώτα πρέπει ο/η ίδιος/α ο/η Μ.Ν.Α.Π. να εκφραστεί, και τότε ο/η επαγγελματίας
να συμπληρώσει και να τον/την βοηθήσει να αυτο-αναλυθεί, ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη
διάγνωση.
Βήμα 6: Περίληψη: ΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ως Μ.Ν.Α.Π.: κάντε έναν
κατάλογο με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα (θετικές πτυχές, οι οποίες αποτελούν
κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία, και αρνητικές πτυχές, οι οποίες είναι εμπόδια που
οφείλουν να ξεπεραστούν).
Βήμα 7: Ερωτήσεις προς σκέψη:
- Τι βρήκατε πιο ενδιαφέρον όταν μοιραστήκατε και εκφράσατε τις σκέψεις σας επί του
περικειμένου σας;
-

Τί μάθατε από αυτό;
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-

Πιστεύετε ότι έχετε νέες προοπτικές;
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ΤΕΣΤ ΑΥΤΟ–ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Έχει επίδραση στην κοινωνική ενσωμάτωση ο καταμερισμός εργασίας; Εάν ναι,
πώς ακριβώς;
α) Αυξάνει την ανάπτυξη αλληλεξαρτήσεων ναι/όχι;
β) Ενθαρρύνει την κοινωνική και επαγγελματική συνεργασία ναι/όχι;
γ) Δημιουργεί διαδικασία κοινωνικοποίησης ναι/όχι;
2. Νομίζετε πως η ακόλουθη κατάσταση θα σας βοηθούσε να οικοδομήσετε
επαγγελματική ταυτότητα και κοινωνική θέση (στάτους); Εάν όχι, εξηγήστε.
α) Το να έχετε κατορθώσει ένα εκπληκτικό επίτευγμα.
β) Το να ανήκετε σε μια ευυπόληπτη επιχείρηση.
γ) Το να επιτυγχάνετε με κοινωνικό πρόσημο.
δ) Το να ασκείτε δραστηριότητες σε οργανισμό με σχέση με το περιβάλλον ή την
αλληλεγγύη.
3. Από τις 6 βασικές ανάγκες της πυραμίδας του Μάσλοου, μπορείτε να μας αναφέρετε
3;
4. Εάν συνδυάσετε το κοινωνικό με το οικονομικό, τί αποτέλεσμα έχετε στο διάγραμμα
«Κοινωνική/Απασχόληση για αειφόρο ένταξη»; Τί σας δίνει;
α) Ισότιμη
β) Βιώσιμη
γ) Ανεκτή
δ) Αειφόρο
5. Θα μπορούσατε να αναφέρετε κρίσιμους δρώντες που συνεισφέρουν στην προαγωγή
των ίσων ευκαιριών, της αειφορίας και της κοινωνικής ένταξης στη δική σας θέση;
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Και οι 3 απαντήσεις είναι σωστές (ναι) (δείτε τη σελίδα 4)
2. Όλες οι δηλώσεις είναι σωστές, οπότε εάν νομίζετε ότι κάποιες είναι λανθασμένες,
παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο κεφάλαιο 1, σελίδες 84 και 85.
3. Φυσικές: τροφή, νερό, θερμότητα, ανάπαυση, ή Ασφάλεια: ασφάλεια, σιγουριά (Δείτε τη
σελίδα 9)
4. Τα (α) και (β) είναι σωστά — τα (γ) και (δ) είναι λανθασμένα.
5. Οι κρίσιμοι δρώντες που μπορούν να αναφερθούν είναι οι δημόσιες Αρχές, οι συντεχνίες
και τα συνδικάτα, οι Μ.Κ.Ο., οι επιχειρήσεις, οι ίδιοι οι κάτοικοι…
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 5:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Μαθησιακοί Στόχοι σε αυτήν τη Συμβουλευτική ζώνη
Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν επαγγελματίες που συναλλάσσονται με Μ.Ν.Α.Π.. Στους
επαγγελματίες θα παρασχεθούν πτυχές που είναι κρίσιμης σημασίας ενόσω θα εργάζονται με
την πληθυσμιακή ομάδα ενδιαφέροντος, και θα αποκτήσουν γνώση στα εξής κεφάλαια:
● Η σημασία της κοινωνικής ένταξης, συμμετοχής και ενδυνάμωσης, ειδικότερα όσον
αφορά την αγορά εργασίας.
● Βασική ορολογία, αρχές και κατευθυντήριες γραμμές όταν αντιμετωπίζονται
επιζώντες βίας με βάση το φύλο/έμφυλης βίας (GBV).
● Ορολογία και συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία που οφείλει να γνωρίζει ένας
επαγγελματίας όσον αφορά την εργασία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
● Παρουσίαση ενός συγκεκριμένου εργαλείου σε σχέση με την επιχειρηματικότητα.
Για καλύτερη κατανόηση, τα ανωτέρω υποστηρίζονται από συγκεκριμένες ασκήσεις στο τέλος
κάθε υποκεφαλαίου.
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..
● Κοινωνικοί επιστήμονες που εργάζονται με Μ.Ν.Α.Π..
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Διάρκεια και προσπάθεια
Χρόνος (ώρες και λεπτά)
60 λεπτά
50 λεπτά
25 λεπτά
2 ώρες 15 λεπτά

Το υλικό προς ανάγνωση
Οι ασκήσεις
Το οπτικοακουστικό υλικό
Η αυτό–αξιολόγηση
Συνολικά το Μ.Α.Δ.Μ.

Κεφάλαιο 1. Κοινωνική Συμμετοχή
1. Η σημασία της κοινωνικής συμμετοχής
2. 1.2. Κοινωνία πολιτών και κοινωνική συμμετοχή
3. Δημόσιοι τομείς και κοινωνική συμμετοχή
4. 1.4. Ιδιωτικοί τομείς και κοινωνική συμμετοχή
Κεφάλαιο 2. Κοινωνική Ένταξη
1. Τι είναι η κοινωνική ένταξη
2. Παράγοντες
3. Ενσωμάτωση
Κεφάλαιο 3.Βία με βάση το φύλο/ Έμφυλη βία (GBV)
1. Ορολογία Βία με βάση το φύλο/ Έμφυλη βία (GBV).
2. Για ποιό λόγο συμβαίνει έμφυλη βία.
3. Επικοινωνία και Ενεργή ακρόαση
4. Επικοινωνία: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει
5. Άσκηση 1
6. Άσκηση 2
7. Απαντήσεις
Κεφάλαιο 4. ΛΟΑΤΚΙ+
1. Σύντομη Εισαγωγή
2. Ορολογία ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)
3. Άσκηση 1
4. Πρόσφυγες και μετανάστες ΛΟΑΤΚΙ+
5. Άσκηση 2
6. Άσκηση 3
7. Απαντήσεις
Κεφάλαιο 5. Εργαλείο απασχόλησης για την επιχειρηματικότητα
1. Σύντομη Εισαγωγή
2. Άσκηση 1: Ερωτηματολόγιο Χαρίσματος (Ταλέντου)
3. Απαντήσεις
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όταν εργάζονται με Μ.Ν.Α.Π., όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να εξοικειωθούν με
συγκεκριμένες ομάδες και τα ευάλωτά τους σημεία. Λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τις ανάγκες
των Μ.Ν.Α.Π., τα ενδιαφέροντα αποτελούν την αφετηρία για την κατάλληλη παροχή υπηρεσιών
και το ξεκίνημα μιας καλής, ασφαλούς σχέσης. Ο κύριος στόχος είναι να διασφαλιστεί η αρχαία
ιδέα του να μην αποζητούμε να κάνουμε κακό.
Στην αρχή αυτού του Μ.Α.Δ.Μ., παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική
συμμετοχή/ένταξη και ενσωμάτωση, και εξετάζονται οι επιδρώντες παράγοντες και οι
κατευθυντήριες γραμμές για επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία ενσωμάτωσης των
Μ.Ν.Α.Π.. Επίσης, εξηγείται η κοινωνία των πολιτών, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας στις
διαδικασίες συμμετοχής των Μ.Ν.Α.Π..
Στα ακόλουθα κεφάλαια αυτού του Μ.Α.Δ.Μ., παρουσιάζονται ορισμένες από τις πλέον
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, «ομάδες σε κίνδυνο», με τις οποίες εργάζονται οι
επαγγελματίες. Το συγκεκριμένο περιεχόμενο επισημαίνει την ανάγκη για την απόκτηση γνώσης
των διαρκώς εξελισσόμενων επιστημονικών πληροφοριών συγκεκριμένου υποβάθρου σχετικά
με τις ιδιαιτερότητες των ευάλωτων σημείων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες έχουν επιλεγεί
λόγω της παραδοχής ότι υπάρχει περιορισμένη και σε πολλές περιπτώσεις καθόλου γνώση επί
αυτών των θεμάτων, ακόμη και από επαγγελματίες της πρώτης γραμμής.
Για να είναι κανείς σε θέση να κατανοήσει τα ζητήματα της ένταξης, την ανάγκη ενδυνάμωσης
και, εν γένει, τους δεσμούς μεταξύ των διαδικασιών ενσωμάτωσης και των παρεχόμενων
πληροφοριών, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι θα πρέπει κανείς να έχει μια πιο ολοκληρωμένη
αντίληψη των ορισμών, νοημάτων και κατευθυντηρίων γραμμών.
Γενικώς, η έννοια της κοινωνικής/οικονομικής ένταξης αναφέρεται στις ευκαιρίες και το πως
αυτές μπορούν να κατασταθούν πιο συμπεριληπτικές για την αγορά εργασίας. Το ανωτέρω
υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως του φύλου τους, της ηλικίας τους, του μορφωτικού
τους επιπέδου, της κοινωνικο–οικονομικής τους θέσης ή γεωγραφικής τοποθεσίας, θα πρέπει να
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης. Για να προετοιμαστούν οι Μ.Ν.Α.Π. για την αγορά
εργασίας, θα πρέπει κανείς να εστιάσει στην κοινωνική ενσωμάτωση, τις προσβάσιμες ποιοτικές
υπηρεσίες και ίσες ευκαιρίες.
Τελικώς, θα παρουσιαστούν εργαλεία και μεθοδολογία αναφορικά με την επιχειρηματικότητα,
ως επιπλέον εργαλείο που μπορεί να έχει κανείς σε περίπτωση που θέλει να εστιάσει σε κάτι σαν
και αυτό.
Πιο συγκεκριμένα, αυτό το Μ.Α.Δ.Μ. χωρίζεται σε πέντε (5) μέρη:
1 και 2. Πληροφορίες αναφορικά με την κοινωνική/οικονομική ένταξης και ενσωμάτωση, τους
επιδρώντες παράγοντες, τις κατευθυντήριες γραμμές για επαγγελματίες που εμπλέκονται στη
διαδικασία ενσωμάτωσης των Μ.Ν.Α.Π.. Επιπλέον, αναλύεται ο ρόλος της κοινωνίας των
πολιτών, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις διαδικασίες συμμετοχής των Μ.Ν.Α.Π..
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3. Η σημασία της έμφυλης βίας, μαζί με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές όταν κανείς
εργάζεται με τους επιζώντες της έμφυλης βίας. Ασκήσεις που παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση
της έμφυλης βίας.
4. Στοιχεία και επικαιροποιημένες πληροφορίες τις οποίες μπορεί να μην έχουν οι επαγγελματίες.
Ορολογία ΛΟΑΤΚΙ+, μετανάστες ΛΟΑΤΚΙ+, ασκήσεις που αυξάνουν την κατανόηση.
5. Ένα μοναδικό εργαλείο αναφορικά με την επιχειρηματικότητα που η Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS»
χρησιμοποιεί στο Κέντρο Επιχειρησιακής Συμβουλευτικής [Business Coaching Center (BCC)],
το οποίο βοηθά τους νέους και τις νέες επιχειρηματίες να αναδείξουν τις δεξιότητες/χαρίσματά
τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Όταν αναφερόμαστε στην κοινωνική συμμετοχή, μπορεί κανείς να βρει πολυάριθμους ορισμούς.
Η κοινωνική συμμετοχή ορίζεται αδρά ως η εμπλοκή ενός προσώπου σε δραστηριότητες που
παρέχουν αλληλεπίδραση με άλλους. Αποτελεί πραγματική και ενδογενή εμπειρία των και για
τους καθημερινούς ανθρώπους, η οποία μειώνει τις διαφορές μεταξύ των ειδημόνων και της
κοινότητας, και μεταξύ της νοητική και χειρωνακτικής εργασίας, ενώ καταδεικνύει έναν ενεργό
ρόλο της κοινότητας.
Επιπλέον, η κοινωνική συμμετοχή αποτελεί κρίσιμο συστατικό που θα έπρεπε να καθοδηγεί
αυτούς που χαράσσουν πολιτική προς την προώθηση των ανησυχιών της κοινωνίας των πολιτών
περί ισότητας και την ενδυνάμωση των επηρεαζόμενων κοινοτήτων ώστε να γίνουν
πρωταγωνιστές, για παράδειγμα, η διαμόρφωση των πολιτικών ώστε να προάγουν την ισότητα
στην υγεία, να ενισχύουν την πολιτική βούληση ως προς τους κοινωνικούς καθοριστικούς
παράγοντες της υγείας και να ενισχύουν των έλεγχο των ανθρώπων επί παραγόντων που
επηρεάζουν την υγεία τους.
Η κοινωνική συμμετοχή μπορεί να πάρει πλήθος διαφορετικών μορφών:
● της πληροφόρηση των ανθρώπων με ισορροπημένες, αντικειμενικές πληροφορίες·
● τη συμβουλευτική, όπου η επηρεαζόμενη κοινότητα ανατροφοδοτεί παρατηρήσεις·
● της εμπλοκής ή εργασίας απ’ ευθείας με κοινότητες·
● της σύμπραξης μέσω συνεργασιών με επηρεαζόμενες κοινότητες σε κάθε πτυχή της
απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εναλλακτικών, της ταυτοποίησης
λύσεων· και
● της ενδυνάμωσης, μέσω της διασφάλισης ότι οι κοινότητες διατηρούν τον τελικό έλεγχο
επί των κρίσιμων αποφάσεων που επηρεάζουν την ευημερία τους.
Η κοινωνική συμμετοχή παίζει κρίσιμο ρόλο στην ενσωμάτωση προσφύγων και αιτούντων άσυλο
στις χώρες υποδοχής τους, και επίσης συνδέεται στενά με την ψυχική υγεία των πληθυσμών. Η
συμμετοχή των μεταναστών λαμβάνει χώρα εντός ενός περικειμένου διάσπαρτου με παράγοντες
που το περιπλέκουν. Οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν διαφορετικές κρατικές δομές, συστήματα
κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικές σχέσεις κράτους και πολιτών, καθώς και διαφορετική
μεταναστευτική ιστορία6. Οι πληθυσμοί των μεταναστών ποικίλλουν όχι μόνο από χώρα σε χώρα,
αλλά και τοπικά. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες καθαυτές τελούν υπό διαδικασία
μεταμόρφωσης. Η εκπαίδευση, η εθελοντική εργασία, τα πολιτικά κόμματα, η οικογενειακή ζωή,
οι θρησκείες και άλλοι μηχανισμοί και θεσμοί αλλάζουν υπό την επήρεια ταχείας κοινωνικο–
οικονομικής αλλαγής. Αντί να ενσωματώνονται σε στατικές κοινωνίες, οι μετανάστες και
πρόσφυγες στη Ευρώπη εμπλέκονται με τις ρευστές κοινωνικές συνθήκες που τους περιβάλλουν 7.

6

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας (2007), Εγχειρίδιο
σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες,
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/handbook-on-integration-for-policy-makers-andpractitioners-2nd-edition
7
Ahokas, L.(2010), Promoting immigrants’ democratic participation and integration (ελλ.: Προάγοντας
τη δημοκρατική συμμετοχή και ενσωμάτωση των μεταναστών), Tamperene:Juvenes Print.
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Ένα φυλλάδιο περί του προγράμματος των «UNESCO-UN Habitat Creating Better Cities for
Migrants; Urban policies and practices» (ελλ.: ΟΥΝΕΣΚΟ–ΟΗΕ Ενδιαίτημα: Δημιουργώντας
Καλύτερες Πόλεις για Μετανάστες· Αστικές πολιτικές και πρακτικές) παρουσιάζει μια επισκόπηση
των προκλήσεων και απαντήσεων των πόλεων για την υποδοχή και συμμετοχή των μεταναστών.
Παρουσιάζει οκτώ κρίσιμες αρχές για επιτυχημένες προσεγγίσεις για τοπική αυτοδιοίκηση,
ταυτοποιημένες μέσω περιπτωσιολογικών μελετών και έρευνας. Αυτό το θεματολόγιο δίνει
έμφαση σε αρχές επί της προστασίας των δικαιωμάτων, της συμμετοχής, της ποικιλομορφίας
(διαφορετικότητας) και της κοινωνικής συνοχής:
1. Να προστατεύετε και να προάγετε τα δικαιώματα των μεταναστών·
2. Να παρέχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες και να διασφαλίζετε ίσες ευκαιρίες για όλους·
3. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία μέσω της συμμετοχής όλων των κοινοτήτων·
4. Να χαιρετίζεται η πολιτισμική ποικιλομορφία (διαφορετικότητα) ως πηγή ανταλλαγής
και διαλόγου·
5. Να προάγετε την ανοχή και να μάχεστε κατά της διάκρισης και του ρατσισμού·
6. Να εξομαλύνετε εθνοτικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές εντάσεις, και συγκρούσεις
συμφερόντων εντός των αστικών κοινοτήτων·
7. Να προάγετε την κοινωνική συνοχή και την αίσθηση του «ανήκειν»·
8. Ο αστικός σχεδιασμός να γίνεται με άξονα τις πόλεις ως κοινά αγαθά.
Αναφορικά με την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των μεταναστών, η πλέον κεντρική Κοινή
Βασική Αρχή (Common Basic Principle) είναι ότι8 ποικιλία μέτρων υιοθετείται από τα Κράτη–
Μέλη για την προαγωγή της ενσωμάτωσης ως αμφίδρομη διαδικασία. Ωστόσο, το να εφαρμοστεί
αυτή η αρχή στην πράξη κατά τρόπο ουσιώδη, αποτελεί μακροπρόθεσμη πρόκληση που απαιτεί
περαιτέρω προσπάθεια. Δομικές πρωτοβουλίες που να στοχεύουν τον πληθυσμό υποδοχής ώστε να
ενισχύσουν την ικανότητά του να προσαρμόζεται στην ποικιλομορφία (διαφορετικότητα)
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις εθνικές στρατηγικές.
Πέραν αυτού, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά περιγράφονται
κατωτέρω.
Τα περισσότερα Κράτη–Μέλη θεωρούν τη βασική γνώση της γλώσσας της κοινωνίας υποδοχής
ως ουσιώδες συστατικό της ενσωμάτωσης. Πολλές χώρες εστιάζουν τις στρατηγικές
ενσωμάτωσής τους σε προγράμματα εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων γλώσσας
και αγωγής του πολίτη για τους νεοαφιχθέντες. Ένας αυξανόμενος αριθμός Κρατών–Μελών
αυξάνει την ελαστικότητα των μαθημάτων ως προς τη στόχευση συγκεκριμένων αναγκών. Μόνο
λίγα Κράτη–Μέλη διενεργούν διεξοδική αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων.
Τα περισσότερα Κράτη–Μέλη έχουν βελτιώσει τη δυνατότητά τους να ενσωματώνουν την
ένταξη σε όλες τις συναφείς πολιτικές, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν στοχευμένα μέτρα.
Ωστόσο, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν η αποτελεσματικότερη ενημέρωση, ο συντονισμός
με όλες τις βαθμίδες της εξουσίας και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και η

8

Stephen Dobson , Gabriella Agrusti , and Marta Pint (ελλ.: Στήβεν Ντόμπσον, Γκαβριέλλα Αγκρούστι
και Μάρτα Πίντ· 2019), Supporting the inclusion of refugees: policies, theories and actions (ελλ.:
υποστηρίζοντας την ένταξη των προσφύγων: πολιτικές, θεωρίες και πράξεις), INTERNATIONAL JOURNAL
OF INCLUSIVE EDUCATION2021, Τόμος 25, Αρ. 1, 1-6, Νέα Ζηλανδία
https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1678804
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συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων και των ειδικών αναγκών των νέων μεταναστών και των
παιδιών και εφήβων.
Τα Κράτη–Μέλη αντιλαμβάνονται προοδευτικά την ανάγκη να βελτιώσουν και να καταστήσουν
πιο συστηματικό τον τρόπο συγκέντρωσης, ανάλυσης και διάδοσης των πληροφοριών που
συνδέονται με την ένταξη, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων κατανεμημένων ανά
φύλο. Η ύπαρξη λεπτομερέστερων δεδομένων συμβάλλει στην αποτροπή της σύγχυσης και στο
να καταστήσει τη συμβολή των μεταναστών στην ανάπτυξη της κοινωνίας υποδοχής πιο εμφανή.
Απαιτείται περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
πολιτικών και των προγραμμάτων ένταξης και τον προσδιορισμό ειδικών δεικτών.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τα Κράτη–Μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να επιτύχουν πιο δομημένη
συνεργασία μεταξύ Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών και κυβερνητικών αρχών, ούτως
ώστε να δημιουργήσουν συνέργειες και να κάνουν καλύτερη χρήση της γνώσης και των πόρων
που είναι διαθέσιμα και στις δύο πλευρές. Οφείλει να γίνει και ευρύτερη χρήση της
εμπειρογνωμοσύνης των επαγγελματιών κατά το σχεδιασμό των στρατηγικών και μέτρων
ενσωμάτωσης, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους.
Γενικότερα, τα Κράτη–Μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση από
πλευράς ενδιαφερομένων μερών, εμπλέκοντας τοπικές και περιφερειακές Αρχές, εργοδότες,
συνδικάτα και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών όποτε αναπτύσσονται πολιτικές
ενσωμάτωσης ώστε να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και
περιστάσεις, και ότι ωφελούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες κατά βέλτιστο τρόπο. Τα
Κράτη–Μέλη θα πρέπει να αγωνίζονται να μειώσουν τα διοικητικά εμπόδια ως προς την είσοδο
στην αγορά εργασίας και να εγκαθιδρύσουν δομές που θα παρέχουν σαφείς και ολοκληρωμένες
πληροφορίες προσβάσιμες στους μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς και στους εργοδότες.
Χρειάζονται σαφείς διοικητικές διαδικασίες που διασφαλίζουν τη νομική βεβαιότητα και
διαφάνεια. Η Ε.Ε. και τα Κράτη–Μέλη θα πρέπει να επενδύσουν στην ανταλλαγή καλών
πρακτικών και τη μείωση της περιπλοκότητας9.
3. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η κοινωνική συμμετοχή που εμπλέκει ευάλωτες και αποκλεισμένες ομάδες θα πρέπει να
επιδιώκει την ενδυνάμωση, αυξάνοντας τον αποτελεσματικό τους έλεγχο επί των αποφάσεων που
επηρεάζουν την ποιότητα της υγείας και της ζωή τους, και την από μέρους τους πρόσβαση και
χρήση των υπηρεσιών υγείας. Τα Υπουργεία Υγείας δεν μπορούν να δημιουργήσουν συμμετοχή,
αλλά μπορούν να δημιουργήσουν χώρους που την καθιστούν δυνατή και την ενθαρρύνουν.
Όταν εποικίζουν μια νέα κοινωνία μετανάστες, αρχίζουν να συμμετέχουν σε μια ποικιλία θεσμών
στην κοινωνία αυτή, όπως σχολεία, συνδικάτα, υγειονομική πρόνοια ή αθλητικές λέσχες.
Επιπροσθέτως, ενδέχεται να ιδρύσουν νέους θεσμούς που δεν υπήρχαν νωρίτερα, όπως
θρησκευτικούς και πολιτισμικούς συλλόγους ή σχολεία για τη διδαχή της μητρικής τους

9

Ομάδα μελέτης «Μετανάστευση και ένταξη» της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ε.Ο.Κ.Ε.), Ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην εξασφάλιση της ένταξης μεταναστών
και προσφύγων, https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-01-20-525-en-n.pdf (στα
αγγλικά)
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γλώσσας. Ορισμένοι από αυτούς τους θεσμούς ενδέχεται να έχουν δεσμούς με παρόμοιους
θεσμούς στις χώρες καταγωγής των μεταναστών.
Η υπηκοότητα είναι το πλέον κοινό δικαίωμα για ένα άτομο σε μια δημοκρατία, ώστε να ασκεί
τα πλήρη δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά του ως μέλος της και να μετέχει της
πολιτικής διαδικασίας. Πολλοί μετανάστες δεν είναι πολίτες της χώρας που εποικούν
(εγκαθίστανται), και εξ αυτού ενδέχεται να μη δικαιούνται να συμμετέχουν από πολιτικής
άποψης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν απολύτως κανένα δικαίωμα. Τα περισσότερα
βιομηχανικά δικαιώματα συνδέονται μάλλον με την παραμονή παρά με την υπηκοότητα, και ως
εκ τούτου τυγχάνουν εφαρμογής στους μετανάστες καθώς και στον γηγενή πληθυσμό 10.

4. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ11
Οι δρώντες του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων έχουν αρχίσει δικές τους και
αυτορρυθμιζόμενες πρωτοβουλίες για την εφαρμογή ηθικών προτύπων ώστε να βελτιωθούν τα
δικαιώματα και η συμπεριφορά προς τους μετανάστες εντός του κλάδου τους, π.χ. στον τομέα
της απασχόλησης μεταναστών και των προσλήψεων. Ως μέρος της εταιρικής κοινωνικής τους
ευθύνης, δρώντες του ιδιωτικού τομέα ενδέχεται επίσης να συνεισφέρουν σε ανθρωπιστικές
υπηρεσίες, ούτως ώστε να βοηθήσουν τους μετανάστες (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων)
να χτίσουν βιώσιμα μέσα διαβίωσης (π.χ. μέσω της παροχής βασικών υπηρεσιών σε ευάλωτους
μετανάστες και σε περιπτώσεις μετατοπίσεως). Κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν
νομική αρωγή, υγειονομική περίθαλψη, συμβουλευτική επί της επαγγελματικής σταδιοδρομίας
και επιχειρηματική συμβουλευτική. Μέσω επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών που
δημιουργούνται σε συνεργασία με ιδρύματα και φιλανθρωπίες του ιδιωτικού τομέα, παρέχονται
στους μετανάστες (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων) ευκαιρίες να δημιουργήσουν
βιώσιμα μέσα διαβίωσης για τους εαυτούς τους.
Οι δρώντες του ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν τουλάχιστον πέντε (5) ρόλους σε σχέση με τους
μετανάστες:
1. Δρώντες του ιδιωτικού τομέα παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες σε πρόσφυγες και
μετανάστες.
2. Δρώντες του ιδιωτικού τομέα παρέχουν υπηρεσίες σε κυβερνήσεις προς υποστήριξη της
διακυβέρνησης της μετανάστευσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δρουν εκ μέρους της
κυβέρνησης.
3. Ο ιδιωτικός τομέας δρα ως εργοδότης και εμπλέκεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας
για πρόσφυγες και μετανάστες [συμπεριλαμβανομένων δυνητικών μεταναστών και
εταιρειών (ενώσεων) που φιλοξενούν μετανάστες].

10

Γραμματεία Κοινωνικών και οικονομικών υποθέσεων, Εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (1999),
POLITICAL AND SOCIAL PARTICIPATION OF IMMIGRANTS THROUGH CONSULTATIVE BODIES (ελλ.:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ),
https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Documentation/Series_Community_Relations/Participat
ion_public_life_report_en.pdf (στα αγγλικά)
11
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Διαχείριση Αναπτυξιακής Πολιτικής (E.C.D.P.M., 2020), Mapping private
sector engagement along the migration cycle (ελλ.: Χαρτογραφώντας την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα
κατά τον μεταναστευτικό κύκλο), https://ecdpm.org/publications/mapping-private-sector-engagementmigration-cycle/
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4. Ο ιδιωτικός τομέας εμπλέκεται στην άσκηση πίεσης ώστε να επηρεαστούν οι
μεταναστευτικές πολιτικές και νομοθεσία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στο πως
διαμορφώνεται η διακυβέρνηση και κινητικότητα της μετανάστευσης.
5. Ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί επίσης καταναλωτή ή αγοραστή αγαθών και υπηρεσιών που
παράγονται από μετανάστες. Οι δρώντες του ιδιωτικού τομέα παίζουν αυτούς τους
ρόλους σε διαφορετικούς θεματικούς τομείς, παρέχοντας λειτουργίες για μετανάστες σε
διάφορα στάδια του μεταναστευτικού κύκλου, όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 5. Ο ρόλος
του ιδιωτικού τομέα ως καταναλωτή ή αγοραστή υπηρεσιών, αλληλεπικαλύπτεται συχνά
με τον ρόλο του δημιουργού θέσεων εργασίας και ως εκ τούτου συζητείται σε αυτό το
περικείμενο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ;
Κοινωνική ένταξη είναι η διαδικασία της βελτίωσης των όρων συμμετοχής στην κοινωνία για
ανθρώπους που μειονεκτούν βάσει ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνότητας, καταγωγής,
θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης θέσης/κατάστασης, μέσω ενισχυμένων ευκαιριών, πρόσβασης
σε πόρους, φωνής και σεβασμού των δικαιωμάτων12. Όταν χρησιμοποιείται αναφορικά με
Μ.Ν.Α.Π., η κοινωνική ένταξη ορίζεται ως η διαδικασία της «αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας
αποδοχής των μεταναστών, αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας καθώς και της
κοινωνίας υποδοχής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν κοινωνίες με ισχυρή συνοχή και να
επιτευχθεί συνύπαρξη ως προς την ειρήνη και την αμοιβαία κατανόηση. Η ενσωμάτωση των
Μ.Ν.Α.Π. αποτελεί συγκεκριμένο τομέα και αναπόσπαστο τμήμα της μεταναστευτικής πολιτικής και
της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής ενός κράτους για ολόκληρο τον πληθυσμός του»13. Το
ανωτέρω εξαρτάται απ’ ευθείας από την πολιτική μεταναστευτικής διαχείρισης. Απαιτεί
στοχευμένες και θετικές δράσεις για τον πληθυσμό που αφορά, ώστε αυτός να
επανακοινωνικοποιηθεί στη χώρα φιλοξενίας ή/και εγκατάστασής του.
Είναι ζωτικής σημασίας η ενδυνάμωση και προαγωγή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής
ένταξης όλων, ανεξαρτήτως από το τί αναφέρθηκε ανωτέρω, σχετικά με ηλικία, φύλο, αναπηρία,
φυλή, εθνότητα, καταγωγή, θρησκεία ή οικονομική ή άλλη θέση/κατάσταση, καθότι η
αυξανόμενη μέριμνα που αφιερώνεται στην ένταξη αποτελεί συνέπεια φιλελευθερισμού και
δημοκρατικοποίησης.
Η ενσωμάτωση των προσφύγων είναι ένα περίπλοκο και πολυδιάστατο κατασκεύασμα, που
αναφέρεται στην ενσωμάτωση εντός των οικονομικών, υγειονομικών, εκπαιδευτικών και
κοινωνικών περικειμένων. «Είναι πολλαπλοί οι παράγοντες που συμβάλλουν στο κατά πόσον
ομαλά γίνεται η ενσωμάτωση των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των εμπειριών τους, της
σωματικής και ψυχικής τους υγείας ή την κοινωνικής υποστήριξης»14. Γενικώς, η έλλειψη
κατανόησης της ποικιλομορφίας (διαφορετικότητας) και του εύρους των εμπειριών που φέρνουν
μαζί τους οι πρόσφυγες αποτελεί εμπόδιο στην ομαλή τους ενσωμάτωση στην κοινωνία. Οι
προστατευτικοί παράγοντες που μπορούν να υποστηρίξουν την κοινωνική ενσωμάτωση των
Μ.Ν.Α.Π. συμπεριλαμβάνουν χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας όπως η προσωπική ενέργεια, οι
πεποιθήσεις ότι η ζωή έχει νόημα, η καθοδήγηση των στόχων, ένα αίσθημα σκοπού και η ύπαρξη
κινήτρων. Η ενσωμάτωση των προσφύγων αποτελεί αμφίδρομη διαδικασία αναλόγως του πόσο
πολυμήχανο είναι το άτομο και πόσο ανοικτή είναι η κοινωνία15.
Η διαδικασία ενσωμάτωσης αφορά την περίπλοκη διαδικασία «μόρφωσης», η οποία κατά πρώτον
περιλαμβάνει κρίσιμα αγαθά (υποδοχή, στέγαση, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη,
κοινωνικές υπηρεσίες και ασφάλιση, επαγγελματικός προσανατολισμός, εκπαίδευση και

12

Υπουργείο Πολιτικής Ένταξης (2018). Η Ελληνική Εθνική στρατηγική για την Ένταξη. 2018
Coley, J., Godin, M., Morrice, L., Phillimore, J., Tah, C., (2019). Integrating refugees: What works?
What can work? What does not work? A summary of the evidence. (στα αγγλικά, τίτλος: Τι λειτουργεί; Τί
μπορεί να λειτουργήσει;, Τί δεν λειτουργεί;), Λονδίνο, βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών (Home Office)
14
Υπουργείο Πολιτικής Ένταξης (2018). Η Ελληνική Εθνική στρατηγική για την Ένταξη. 2018
15
Robila M., Refugees and Social Integration in Europe (διατριβή στα αγγλικά, τίτλος: Πρόσφυγες και
Κοινωνική Ενσωμάτωση στην Ευρώπη). Νέα Υόρκη: Πανεπιστήμιο Σίτυ της Νέας Υόρκης· 2018
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προσαρμογή σε νέες επαγγελματικές συνθήκες και απαιτήσεις). Δεύτερον, η ενσωμάτωση αφορά
τη σταδιακή εξοικείωση με στάσεις, συμπεριφορές και ανταλλαγές με τους πολίτες της χώρας
φιλοξενίας. Ως εκ τούτου, εκτείνεται ως τα πιο προηγμένα στάδια της κοινωνικής ενσωμάτωσης,
όπως ο επαναπροσδιορισμός της πολιτισμικής ταυτότητας, η αλλαγή τρόπου ζωής, το υπόδειγμα
κατανάλωσης και το χτίσιμο οικογένειας και κοινωνικών σχέσεων, η δημόσια συμμετοχή και η
πολιτική ζωή μιας χώρας άλλης από αυτήν της καταγωγής16.
Στην περίπτωση του νεοεισερχόμενου πληθυσμού, στον οποίο έχει αποδοθεί καθεστώς διεθνούς
προστασίας, η ενσωμάτωση αποσκοπεί στην «ομαλή μετάβαση από το καθεστώς προστασίας του
αιτούντα στην είσοδο στην κοινωνία φιλοξενίας, μέσω προγραμμάτων που συνδυάζουν την
προσωρινή τους στέγαση με παροχή οικονομική υποστήριξης, μαθήματα γλώσσα, τη δυνατότητα να
μπουν στην αγορά εργασίας, κ.τ.λ.»17. Παρομοίως, για τον πληθυσμό των μεταναστών, η
ενσωμάτωση αποσκοπεί στην επιτάχυνση και την αποτελεσματικότερη διασφάλιση της άνευ
διάκρισης πρόσβασης τους στην υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλιση, την εργασία και την
εκπαίδευση, στη βελτίωση των υπηρεσιών που τους παρέχονται και στη διασφάλιση της
δημόσιας συμμετοχής τους.

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Η έρευνα υποδεικνύει ότι πολίτες τρίτων χωρών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στο
εκπαιδευτικό σύστημα, την αγορά εργασίας και την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη.
«Κινδυνεύουν περισσότερο από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό σε σύγκριση με τους γηγενείς της
χώρας φιλοξενίας, ακόμη και όταν έχουν απασχόληση»18. Το επίπεδο ενσωμάτωσης και
προσαρμογής των Μ.Ν.Α.Π. εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των
προ–μεταναστευτικών εμπειριών, τη διαδικασία αναχώρησης, τις εμπειρίες κατόπιν της άφιξης
και το περιβάλλον. «Πολλοί πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο έχουν βιώσει σοβαρές προ—
μεταναστευτικές τραυματικές εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένου ψυχολογικού και σωματικού
βασανιστηρίου, μαζικής βίας και γενοκτονίας, το να παρακολουθήσουν τον φόνο μελών της
οικογενείας και φίλων, σεξουαλική κακοποίηση, απαγωγή παιδιών, καταστροφή και λεηλασία της
προσωπικής περιουσίας, λιμό και έλλειψη νερού και καταφυγίου. Η αναχώρηση αποτελεί επίσης
περίπλοκο εγχείρημα, που πολλές φορές συνυφασμένο με κινδύνους για τη ζωή. Παρότι η άφιξη σε
ένα ασφαλές μέρος παρέχει μια αρχική ανακούφιση, κάποιες φορές αναπτύσσεται απογοήτευση
καθώς προκύπτουν νέα προβλήματα, όπως ο χωρισμός της οικογένειας, γλωσσικά εμπόδια, νομικό
καθεστώς, ανεργία, έλλειψη στέγης ή έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση και την υγειονομική
περίθαλψη»19.
Μελέτες επί των εμποδίων για την ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
καταδεικνύουν ότι ορισμένα από τα σημαντικά κωλύματα που αντιμετωπίζει η ενσωμάτωση είναι
ο ρατσισμός και η άγνοια που συναντώνται τόσο σε προσωπικό, όσο και σε θεσμικό επίπεδο.
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Υπουργείο Πολιτικής Ένταξης (2018). Η Ελληνική Εθνική στρατηγική για την Ένταξη. 2018
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α., 2018), Working Together for Local
Integration of Migrants and Refugees (ελλ.: Συνεργασία για την Τοπική Ενσωμάτωση Μεταναστών και
Προσφύγων), εκδόσεις Ο.Ο.Σ.Α., Παρίσι. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Σχέδιο δράσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, Στρασβούργο.
19
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Σχέδιο δράσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, Στρασβούργο.
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Η εργασία με πρόσφυγες απαιτεί μια πολυ–επαγγελματική προσέγγιση και ακριβή εκτίμηση των
φυσικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και νομικών πτυχών. Επαγγελματίες όπως οι
επαγγελματίες υγείας οφείλουν να εξοικειωθούν με το πολιτισμικό υπόβαθρο των προσφυγικών
κοινοτήτων και να αποκτήσουν κατανόηση επ’ αυτών. Τόσο η δουλειά του επαγγελματία ψυχικής
υγείας, όσο και η υποστήριξη που παρέχεται πρέπει να εστιάζουν στο να βοηθούν τους ασθενείς
να επιτύχουν τους στόχους τους, να ξεπεράσουν δυσκολίες κ.τ.λ., ως μέρος μιας πιο
ολοκληρωμένης πολυ–τομεακής σύμπραξης με κοινωνικούς λειτουργούς, οργανώσεις
προσφύγων, υπηρεσίες στέγασης και απασχόλησης20.

3. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Η επιτυχής ενσωμάτωση αποτελεί διαδικασία που συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου, αλλά
σημαντικότερα, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Η ενσωμάτωση προσφύγων είναι
μια διαδικασία που απαιτεί ειλικρινείς προσπάθειες από υπηκόους τρίτων χωρών να καταστούν
αυτάρκεις και να προσφέρουν στην κοινωνία φιλοξενίας τους. Ακολουθούν ορισμένες από τις
πλέον κρίσιμες πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αναφορικά με την ένταξη των
Μ.Ν.Α.Π.:
▪ Ο πολιτισμικός προσανατολισμός
▪ Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι εγγενείς στην ενσωμάτωση και ευημερία των προσφύγων.
▪ Η υψηλής ποιότητας κοινωνικές επαφές
▪ Οι συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων
▪ Τα αποτελεσματικά/πρακτικά εγχειρήματα (έργα) ενσωμάτωσης είναι προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των προσφύγων και συνεπάγονται μακροπρόθεσμη επένδυση.
▪ Η αναγνώριση των αναγκών των διαφορετικών ομάδων μεταναστών
▪ Προσαρμοζόμενα εγχειρήματα, ανεπτυγμένα από τη βέλτιστη πρακτική, από κοινού
σχεδιασμένα και παραδομένα, και αποτελεσματικώς αξιολογημένα
▪ Η κοινότητα να είναι το εστιακό σημείο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πολιτικές ένταξης λειτουργούν καλύτερα όταν
«σχεδιάζονται ώστε να διασφαλίζουν συνεκτικά συστήματα που διευκολύνουν τη συμμετοχή και την
ενδυνάμωση για όλους στην κοινωνία — για τους υπηκόους τρίτων χωρών και για τις κοινότητες
στις οποίες αυτοί εγκαθίστανται». Αυτό σημαίνει ότι η ενσωμάτωση θα πρέπει να προχωρά πέραν
της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την άριστη κατοχή γνώσης και χρήσης της γλώσσας
της χώρας φιλοξενίας: η ενσωμάτωση είναι πιο αποτελεσματική όταν εδράζεται στο τι σημαίνει
να ζει κανείς σε ποικιλόμορφες Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η ενσωμάτωση δεν περιορίζεται μόνο
στην εκμάθηση της γλώσσας, την εύρεση κατοικίας και εργασίας. Το να διαδραματίζει κανείς
ενεργό ρόλο στην τοπική, περιφερειακή και εθνική του κοινότητα, το να αναπτύσσει και να
διατηρεί πραγματικές διαπροσωπικές σχέσεις μέσω κοινωνικών, πολιτισμικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων, ακόμη και η εμπλοκή στην πολιτική21 καθώς αρκετές εθνικές προϋποθέσεις και
πολιτικές επί της υποδοχής, και τα υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς έχουν βαθιές επιπτώσεις για
την επιτυχή ενσωμάτωση των Μ.Ν.Α.Π..

20

Robila M., Refugees and Social Integration in Europe (διατριβή στα αγγλικά, τίτλος: Πρόσφυγες και
Κοινωνική Ενσωμάτωση στην Ευρώπη). Νέα Υόρκη: Πανεπιστήμιο Σίτυ της Νέας Υόρκης· 2018
21
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Σχέδιο δράσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, Στρασβούργο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ/ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ (GBV)
1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ/ ΈΜΦΥΛΗ ΒΙΑ (GBV).
Η βία με βάση το φύλο/έμφυλη βία., αγγ.: Gender-Based Violence, G.B.V.) αποτελεί φαινόμενο
βαθιά ριζωμένο στην ανισότητα των φύλων και εξακολουθεί να είναι μία από τις πλέον
αξιοσημείωτες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των κοινωνιών. Από τις αρχές της
χιλιετίας, οι ανθρωπιστικοί εταίροι χρησιμοποιούν τον όρο «βία βάσει του φύλου» αντί του
«σεξουαλική βία και βία βάσει του φύλου» (Sexual and gender-based violence, S.G.B.V.), ούτως
ώστε να διευκρινίζουν ότι η σεξουαλική βία αποτελεί συστατικό της έμφυλης βίας, παρά ένα
ξεχωριστό ζήτημα. Η έμφυλη βία είναι βία που ασκείται εναντίον προσώπου λόγω του φύλου, η
οποία επηρεάζει δυσανάλογα πρόσωπα του συγκεκριμένου φύλου. Τόσο οι γυναίκες, τα κορίτσια
και οι άνδρες αντιμετωπίζουν βία βάσει φύλου, όσο και πρόσωπα από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.
Η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και κορίτσια22. Ως βία εναντίον των γυναικών νοείται
η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή διάκρισης εις βάρος των γυναικών,
και θα σημαίνει όλες τις πράξεις βίας βάσει φύλου που θα έχουν ως αποτέλεσμα ή ως πιθανό
αποτέλεσμα τη:
▪ Σωματική κακοποίηση
Η σωματική κακοποίηση είναι η πλέον προεξάρχουσα μορφή έμφυλης βίας. Συνίσταται
στη σκοπούμενη πρόκληση πόνου ή τραυματισμού μέσω χαστουκίσματος, σπρωξίματος,
στραγγαλισμού, κλωτσιάς, καύσης, μαχαιρώματος ή/και πυροβολισμού· η χρήση όπλου
ή άλλων αντικειμένων προς εκφοβισμό, τραυματισμό ή φόνο· η απαγωγή μιας γυναίκας
ή η διατήρησή της σε ομηρία23.
▪ Σεξουαλική κακοποίηση
Η σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει όποια πράξη υπονομεύει τη σεξουαλική ή
έμφυλη ακεραιότητα του ατόμου. Καταναγκαστική εκπόρνευση, καταναγκαστικός
γάμος (ειδικότερα ανηλίκων), καταναγκαστική συμβίωση, καταναγκαστική υιοθέτηση
έμφυλου ρόλου που δεν συνάδει με την ταυτότητα του ατόμου, εμπορία με σκοπό τη
σεξουαλική εκμετάλλευση επίσης εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Ορισμένα
εγκλήματα μίσους και τα πιο αδρώς χαρακτηριζόμενα «συμβάντα μίσους» όπως αυτά
που κατευθύνονται εναντίον των γυναικών, λεσβιών και ομοφυλοφίλων,
αμφιφυλόφιλων, τρανς, κουήρ, ίντερσεξ ατόμων αποτελούν επίσης σεξουαλική βία 24.
▪ Ψυχολογική κακοποίηση
Περιλαμβάνει συμπεριφορές ψυχολογικής κακοποίησης, όπως χειρισμό, εξαναγκασμό,
οικονομική βία, εκβιασμό, εξευτελισμό και εγκλεισμό. Ως αποτέλεσμα της
συναισθηματικής κακοποίησης, μια γυναίκα ζει τη ζωή της με φόβο και μεταβάλλει
διαρκώς τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές της, και αρνείται τις ανάγκες

22

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (E.I.G.E., 2015), https://eige.europa.eu/genderbased-violence/what-is-gender-based-violence (στα αγγλικά)
23
[1] Luke’s Place. (n.d.) What is woman abuse (στα αγγλικά, τίτλος: Τί είναι η κακοποίηση των
γυναικών). Ανάκτηση από: https://lukesplace.ca/resources/what-is-woman-abuse
24
Center for Research and Education on Violence against Women and Children (Κέντρο για την Έρευνα
και Εκπαίδευση επί της Βίας εναντίον Γυναικών και Παιδιών, 2017).
http://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/glossary/LearningNetwork-GBV-Glossary.pdf
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▪

▪

της, ώστε να αποφύγει περαιτέρω κακοποίηση. Η συναισθηματική κακοποίηση αποτελεί
τον πλέον σημαντικό δείκτη πρόβλεψης σωματικής βίας.»25
Κοινωνικο–οικονομική κακοποίηση
Διάκριση ή/και άρνηση ευκαιριών/υπηρεσιών, κοινωνικός αποκλεισμός/εξοστρακισμός
βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού, παρακωλυτική νομοθετική πρακτική 26
ή βασανιστήρια

Η έμφυλη βία. περιλαμβάνει τη βία εναντίον των γυναικών, των ανδρών, των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
και των παιδιών. Παρότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι τα πρωτεύοντα θύματα της έμφυλης
βίας, αυτή προκαλεί και σοβαρή ζημιά σε οικογένειες και κοινότητες 27. Ο όρος «έμφυλη βία»
αντανακλά την ιδέα ότι η βία συχνά εξυπηρετεί τη διατήρηση δομικών ανισοτήτων μεταξύ των
φύλων, και περιλαμβάνει τη θυματοποίηση των γυναικών, κοριτσιών, ανδρών, αγοριών, εφήβων
και λεσβιών, ομοφυλοφίλων, διεμφυλικών και άλλων. Η έμφυλη βία είναι εν πολλοίς ανδρογενής
βία και επηρεάζει ή επηρεάζεται από τις σχέσεις των φύλων28.
Οι γυναίκες–μετανάστες και –πρόσφυγες υπόκεινται στους ίδιους τύπους βίας όπως και οι
γυναίκες που δεν είναι μετανάστριες. Ωστόσο, η ειδικότητα των θέσεων τους ως μετανάστες και
πρόσφυγες ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αυξήσει το κατά πόσον είναι ευάλωτες σε
συγκεκριμένες μορφές βίας, και να περιορίσει τις μορφές προστασίας και
επανόρθωσης/προσφυγής στις οποίες έχουν πρόσβαση.
Επιπλέον, οι γυναίκες–μετανάστες και –πρόσφυγες ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτες από τους
άνδρες–μετανάστες και –πρόσφυγες στη βία, λόγω διακρίσεων βάσει φύλου εντός της
μεταναστευτικής διαδικασίας στις χώρες καταγωγής τους και τις χώρες φιλοξενίας τους. Οι
γυναίκες–μετανάστες και –πρόσφυγες ενδεχομένως να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου είναι
«διπλά» ευάλωτες στη βία — ως μετανάστες/πρόσφυγες και ως γυναίκες29.
2. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Η ΈΜΦΥΛΗ ΒΙΑ;
Ο γενικός σκοπός είναι να αυξηθεί η γνώση και η κατανόηση των επαγγελματιών επί της έννοιας
την έμφυλης βίας, της σεξουαλικότητας και των δικαιωμάτων, καθώς και επί βασικών αρχών για
έναν κώδικα συμπεριφοράς, επί μηχανισμών αναφοράς και της ανάπτυξης μιας προγραμματικής
απόκρισης. Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, θα πρέπει κανείς να κατανοήσει για ποιο λόγο
συμβαίνει η έμφυλη βία.
25

Σχέδιο Δράσης της κυβέρνησης του Οντάριο εναντίον της Ενδοοικογενειακής Βίας (2017), Emotional
Abuse Assessment Guide – Springtide Resources (στα αγγλικά, τίτλος: Οδηγός Εκτίμησης
Συναισθηματικής Κακοποίησης — Πόροι Σπρίνγκταϊντ),
https://www.springtideresources.org/sites/all/files/Educators_Guide_to_Woman_Abuse.pdf (στα
αγγλικά)
26
Solidarity in Women with Distress (ελλ.: Αλληλεγγύη με Γυναίκες σε Κίνδυνο), (2019) GENDER-BASED
VIOLENCE AGAINST REFUGEE & ASYLUM-SEEKING WOMEN- A TRAINING TOOL (ΒΙΑ ΒΑΣΕΙ ΦΥΛΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΎΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ — ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ)
https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/vADANr9rD/training_manual_ccmgbv_en_1.pdf (στα αγγλικά)
27
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017) https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamentalrights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en (στα αγγλικά)
28
Asian Pacific Institute on Gender-Based Violence (API GBV, ελλ.: Ινστιτούτο Ασίας και Ειρηνικού για
τη Βία Βάσει Φύλου) https://www.api-gbv.org/about-gbv/types-of-gbv/ (στα αγγλικά)
29
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017) https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamentalrights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
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Η «Κατάχρηση Εξουσίας» είναι η ρίζα του κακού για την έμφυλη βία. Τα πρότυπα (νόρμες) που
παραχωρούν στους άνδρες έλεγχο επί της γυναικείας συμπεριφοράς, η αποδοχή της βίας ως μέσο
επίλυσης διαφορών, η αντίληψη μιας αρρενωπότητας που συνδέεται με τον εξουσιασμό, την τιμή
και την επιθετικότητα, οι ανελαστικοί ρόλοι των φύλων, βασίζονται όλα στην κοινωνία. Επιπλέον
παράγοντες που συμβάλλουν σε πράξεις έμφυλης βίας. σε επίπεδο κοινότητας, κοινωνίας και
ατόμων είναι:
▪ Οι ρόλοι φύλων όπου οι γυναίκες έχουν άνιση ισχύ.
▪ Η επιθυμία για ισχύ ή έλεγχο
▪ Η πολιτική ή οι εθνικές πολιτικές
▪ Η κατάρρευση της παραδοσιακής κοινωνικής και οικογενειακής υποστήριξης
▪ Επιζήμιες θρησκευτικές ή πολιτισμικές πεποιθήσεις
▪ Πενία (φτώχεια)
▪ Κατάχρηση ουσιών
▪ Πόλεμος και μετατόπιση
▪ Διαφθορά
▪ Επιζήμιες παραδόσεις
▪ Ο σχεδιασμός ή η κοινωνική δομή ενός καταυλισμού
▪ Περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων, όπως η τροφή, το νερό, καύσιμα και ξύλο
▪ Έλλειψη αστυνομικής προστασίας ή άλλης ασφάλειας
▪ Γενική ανομία
▪ Έλλειψη επίγνωσης εκ μέρους της κοινότητας

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
Είναι κρίσιμο για όσους χειρίζονται υποθέσεις ή εμπλεκόμενους επαγγελματίες, ενώ εργάζονται
με επιζώντες έμφυλης βίας. ή άλλες μειονοτικές ομάδες όπως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, να κατέχουν ένα
πλήρες σύνολο επικοινωνιακών δεξιοτήτων όπως η ενεργή ακρόαση, ο σεβασμός, η
εμπιστευτικότητα και η μη–διάκριση. Επιπροσθέτως, οι επαγγελματίες θα πρέπει να καταστούν
δεξιοτέχνες μιας απόκρισης τριών βασικών αρχών που θα καθοδηγεί όσους εργάζονται ώστε να
προλαμβάνουν και να αποκρίνονται σε πράξεις έμφυλης βίας.
Σεβασμός
✔
Όλες οι πράξεις των δρώντων οφείλουν να καθοδηγούνται από θεμελιώδη σεβασμό, τις
επιθυμίες, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του/της επιζώντα/ήσασας.
✔
ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: το να σέβεστε έναν επιζώντα σημαίνει να σέβεστε τις επιλογές του.
✔
ΠΑΝΤΟΤΕ να έχετε ως πυξίδα το καλύτερο συμφέρον του/της επιζώντα/ήσασας.
✔
Πάντοτε να διασφαλίζετε ότι οι πράξεις και η συμπεριφορά σας καθοδηγούνται από το
τι επιθυμεί ο/η επιζών/ήσασα, ΟΧΙ από το τι πιστεύετε ότι είναι κατάλληλο ή η καλύτερη
πορεία δράσης.
✔
Ο/η επιζών/ήσασα έχει δικαιώματα και, ως υπεύθυνος μιας υπόθεσης GBV, οφείλετε να
τα σέβεστε αυτά τα δικαιώματα.
Εμπιστευτικότητα
✔
Ανά πάσα στιγμή, οφείλει να γίνεται σεβαστή η εμπιστευτικότητα του/της
επιζώντα/ήσασας και της οικογένειάς τους. Αυτό σημαίνει ότι πληροφορίες θα μοιράζονται
μόνο σε άλλους οι οποίοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν για την υπόθεση ώστε να παράσχουν
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υποστήριξη και παρέμβαση, όπως αιτήθηκε και συμφώνησε ο/η επιζών/ήσασα. Εάν
παραβιαστεί η εμπιστευτικότητα, θα μπορούσε να επιφέρει βαριές επιπτώσεις για του/της
επιζώντα/ήσασας, κυρίως εάν δεν υπάρχει επαρκής προστασία. Ενδέχεται επίσης να
αποθαρρύνει άλλους επιζώντες από το να μιλήσουν.
✔
Η αυστηρή εμπιστευτικότητα είναι κρίσιμης σημασίας και ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ανά
πάσα στιγμή, με την εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες απειλείται η σωματική
ακεραιότητα, ασφάλεια (και προστασία) του/της επιζώντα/ήσασας ή του/της υπευθύνου της
υπόθεσής.
✔
Η εμπιστευτικότητα μπορεί να είναι ΑΠΟΛΥΤΗ, εάν ο/η επιζών/ήσασα επιμείνει να μην
αναληφθεί καμία δράση.
✔
Η ανωνυμία του/της επιζώντα/ήσασας οφείλει να διατηρηθεί.
✔
Όλες οι γραπτές πληροφορίες σχετικά με τον/την επιζώντα/ήσασα πρέπει να
φυλάσσονται κλειδωμένες και ασφαλείς από άλλους (συμφώνως και με τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων).
Ασφάλεια και προστασία
✔
Ανά πάσα στιγμή, οι επαγγελματίες ΠΡΕΠΕΙ να εξασφαλίζουν την ασφάλεια του/της
επιζώντα/ήσασας. Το σημείο αυτό είναι μεγάλης σημασίας, καθώς ο/η επιζών/ήσασα μπορεί
να φοβάται και να χρειάζεται επιβεβαίωση ότι είναι ασφαλής. Σε όλες τις περιπτώσεις,
διασφαλίστε ότι ο/η επιζών/επιζήσασα δεν τίθεται σε κίνδυνο ή περαιτέρω ζημία/βλάβη από
τον επιτιθέμενο. Εφόσον είναι αναγκαίο, ζητήστε βοήθεια από την ασφάλεια του
καταυλισμού, την αστυνομία, τους αξιωματικούς στο πεδίο, τους αξιωματικούς προστασίας
ή άλλους.
✔
Μπορείτε να μείνετε τόσο εσείς, όσο και ο/η επιζών/ήσασα, σώοι και ασφαλείς, με το
να:
o Παραμένετε σε εγρήγορση και πληροφορημένοι (πάντοτε να παρέχετε πληροφορίες επί
του τι είναι διαθέσιμο). Για παράδειγμα, η παροχή ποιοτικής ιατρικής φροντίδας εντός
εβδομήντα–δύο (72) ωρών μπορεί να προληφθεί η μετάδοση σεξουαλικώς
μεταδιδόμενων νοσημάτων (Σ.Μ.Ν.), και εντός εκατόν–είκοσι (120) ωρών μπορεί να
προληφθεί η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, κ.τ.λ..
o Μην κάνετε υποθέσεις, για παράδειγμα, εάν ένας άνδρας ή ένα αγόρι έχει βιαστεί, αυτό
δεν σημαίνει ότι είναι ομοφυλόφιλο(ς) ή αμφιφυλόφιλο(ς). Η έμφυλη βία, όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω, έχει ως βάση της την ισχύ (εξουσία), όχι τη σεξουαλικότητα
κάποιου.
o Μετακινήσετε του/την επιζώντα/ήσασα σε μια άλλη τοποθεσία, εφόσον η ασφάλειά
του/της απειλείται.
✔
Διατηρήστε όλες τις πληροφορίες εμπιστευτικές.

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
Πράγματα που πρέπει να κάνετε
Προφορική (Λεκτική) επικοινωνία
▪ Επικεντρωθείτε στο τι λέγεται.
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▪ Επιδέξια ακρόαση είναι κάτι παραπάνω από το να προσέχει κανείς το τι λέγεται. Είναι κρίσιμο
να αποκρίνεται κανείς και να επικοινωνεί ότι καταλαβαίνει αυτό που λέει το άλλο πρόσωπο
(γνέψιμο, επιβεβαίωση).
▪ Παραφράστε αυτό που λέχθηκε ώστε να διασφαλίσετε κατανόηση («Αυτό που ακούω να λες
είναι…»).
▪ Αποφύγετε εκφράσεις επικριτικές για πράξεις ή συναισθήματα.
▪ Χρησιμοποιήστε διευκρινιστικές ερωτήσεις ή δηλώσεις.
▪ Ακροαστείτε και παρατηρήστε για πιθανά συναισθήματα, επιδείξτε ενσυναίσθηση («Λυπάμαι
που σας συνέβη αυτό. Δεν φταίτε εσείς.»).
▪ Αναγνωρίστε και αντανακλάστε/ανταποδώστε: «Ακούγεται πολύ πιεστικό αυτό για εσένα…»
▪ Αναγνωρίστε τα δυνατά σημεία και την αυτό–αποτελεσματικότητα του προσώπου. «Είναι
υπέροχο το πώς έφτιαξες το καταφύγιό σου… Είσαι πολύ επινοητικός/-η.»
Μη–προφορική (–λεκτική) επικοινωνία
Η μη–προφορική (–λεκτική) επικοινωνία διαφέρει πολύ από πολιτισμό σε πολιτισμό. Τα
ακόλουθα είναι ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά αυτά θα πρέπει να συζητηθούν
και να προσαρμοστούν στο πλαίσιό σας:
▪ Διασφαλίστε ότι η δική σας μη–προφορική (–λεκτική) επικοινωνία αντανακλά και
υποστηρίζει την προφορική (λεκτική) σας επικοινωνία.
▪ Να κοιτάτε κατά πρόσωπο τον/την επιζώντα/ήσασα, αλλά όχι κατά τρόπο που θα την κάνει
να νοιώσει στενότητα ή άβολα (ενδέχεται να βοηθήσει το να καθίσετε διαγωνίως).
▪ Να επιδεικνύετε ανοικτή στάση, αποφύγετε να σταυρώνετε τα χέρια σας μπροστά από το
σώμα σας.
▪ Μείνετε κοντά στο άτομο, αλλά διατηρήστε δέουσα απόσταση.
▪ Αναλογιστείτε το κατάλληλο επίπεδο του βλέμματος απ’ ευθείας στα μάτια στο περιβάλλον
σας. Σκοπός σας είναι να διασφαλίσετε ότι ο/η επιζών/ήσασα ξέρει ότι είστε προσηλωμένος
και ακούτε, αλλά να μη νοιώσει άβολα.
Πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε
▪ Μη δίνετε ψευδείς υποσχέσεις· («Όλα θα πάνε καλά.»).
▪ Μη λέτε στους επιζώντες/στις επιζήσασες ότι πιστεύετε ότι οι εμπειρίες τους ήταν άσχημες
(«Είσαι τόσο άτυχος!», «τί άλλο μπορεί να σου συμβεί;»).
▪ Μην επιρρίπτετε ευθύνες («Δεν ακολουθούσατε τη θρησκεία, συνεπώς είναι κατάρα από το
Θεό.»).
▪ Μην αγγίζετε το άτομο εφόσον δεν είναι πρέπον.
▪ Μη ντύνεστε/συμπεριφέρεστε κατά τρόπους που είναι πολιτισμικά προσβλητικοί (να
ντύνεστε ταπεινά).
▪ Μην πιέζετε το άτομο (μην κοιτάτε το ρολόι σας ή μιλάτε γρήγορα).
▪ Μη νοιώθετε ότι πρέπει να λύσετε τα προβλήματα του ατόμου.
▪ Μη στερείτε από άτομο τη δύναμή του και την αίσθηση ότι είναι σε θέση να φροντίσει τον
εαυτό του.
▪ Μην εκθέτετε τους ανθρώπους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (π.χ. μη φωτογραφίζετε
ανθρώπους χωρίς την άδειά τους).
▪ Μη χρησιμοποιείτε γλώσσα ή εκφράσεις που είναι δυσνόητες (χρησιμοποιήστε τη γλώσσα
τους όσο το δυνατόν περισσότερο).
▪ Μην κοιτάζετε επίμονα τους άλλους ανθρώπους (να διατηρείτε τη συνηθισμένη οπτική
επαφή)
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Όσοι διαχειρίζονται υποθέσεις, καθώς και όλοι οι άλλοι επαγγελματίες που εμπλέκονται σε
διαχείριση υποθέσεων επιζώντων έμφυλης βίας, θα πρέπει να έχουν, ανά πάσα στιγμή, επίγνωση
των πλέον πρόσφατων εξελίξεων στη νομοθεσία.
Όσοι διαχειρίζονται υποθέσεις θα πρέπει να διαθέτουν πάντοτε επικαιροποιημένες πληροφορίες
αναφορικά με τις υπάρχουσες υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, δηλ.
επικαιροποιημένη χαρτογράφηση. Εδώ, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο/η επιζών/ήσασα
οφείλει να αποφασίσει μόνος/η του/της σχετικά με το εάν θέλει να τις χρησιμοποιήσει ή όχι.
Πάντοτε να εξερευνάτε κατά πόσον το άτομο ενδιαφέροντος υποστηρίζεται από άλλους
οργανισμούς/οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών ή/και του Δημοσίου Τομέα, ούτως ώστε από τη
μία πλευρά να αποφευχθούν οι επαναλήψεις, και από την άλλη να δοθεί έμφαση στη σημασία
της διαδικασίας εκμάθησης της συνεργασίας.
5. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ — ΑΣΚΗΣΗ 130
Στην ακόλουθη δραστηριότητα απαντήστε τις ερωτήσεις με «ναι» ή «όχι».
1. Οι γυναίκες επινοούν ιστορίες μερικές φορές για να τραβήξουν την προσοχή ή να προκαλέσουν
πρόβλημα σε κάποιον.
ΝΑΙ ____
ΟΧΙ ____
2. Υπάρχουν φορές που ένας άνδρας μπορεί να χρησιμοποιήσει βία για να τιμωρήσει τη σύζυγό
του, για παράδειγμα όταν αυτή δεν ήταν καλή μητέρα.
ΝΑΙ ____
ΟΧΙ ____
3. Μια γυναίκα οφείλει να ανέχεται τη βία στο γάμο της ώστε να διατηρήσει την ενότητα της
οικογένειάς της.
ΝΑΙ ____
ΟΧΙ ____
4. Οι άνδρες και οι γυναίκες είναι εξίσου βίαιοι ο ένας προς τον άλλον.
ΝΑΙ ____
ΟΧΙ ____
5. Δεν υπάρχει πρόβλημα να παντρευτεί ένα έφηβο κορίτσι, εφόσον συναινούν οι γονείς της.
ΝΑΙ ____
ΟΧΙ ____
6. Οι άνδρες δε γίνεται να βιασθούν.
ΝΑΙ ____
ΟΧΙ ____
7. Μια γυναίκα έχει το δικαίωμα να πει όχι στο σεξ ακόμη και εντός γάμου της.
ΝΑΙ ____
ΟΧΙ ____
8. Μόνο φτωχοί, απεγνωσμένοι άνθρωποι έχουν βίαιους γάμους. Δε συμβαίνει ότι έχεις μια καλή
εκπαίδευση.
ΝΑΙ ____
ΟΧΙ ____
9. Η κατάχρηση οινοπνεύματος (αλκοόλ) και ναρκωτικών προκαλεί ενδοοικογενειακή βία.
ΝΑΙ ____
ΟΧΙ ____
10.. Μερικές φορές λόγω κακής παιδικής ηλικίας διαλέγει κανείς να είναι ομοφυλόφιλος.
ΝΑΙ ____
ΟΧΙ ____
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6. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ — ΑΣΚΗΣΗ 231
Απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις. Ο τύπος των ερωτήσεων ποικίλει (Αληθές ή Ψευδές,
Πολλαπλή Επιλογή, Ανοικτή και Αντιστοίχιση).

Ερώτηση
1.

Ποιός από τους ακόλουθους είναι ο πιο Α. Βία εναντίον των παιδιών
ακριβής και πλήρης ορισμός της έμφυλης Β. Επιζήμιες πράξεις εναντίον της βούλησης ενός
ανθρώπου, που βασίζονται στις διαφορές φύλου
βίας; επιλέξτε μόνο μία απάντηση.
μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Γ. Επιζήμιες πράξεις που λαμβάνουν χώρα εντός
της ιδιωτικότητας του σπιτιού.
Δ. Βία μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου.

2.

Ποιό από τα ακόλουθα είναι παράδειγμα Α. Γονείς που χρησιμοποιούν σωματική μορφή
τιμωρίας στα παιδιά τους.
εξουσιασμού; Επιλέξτε όλες τις σωστές
Β. Μια γυναίκα που αποφασίζει μόνη της το πότε
απαντήσεις.
και το πώς θα φύγει από το σπίτι της.
Γ. Αστυνομικοί που χρησιμοποιούν τη θέση
εξουσίας που έχουν για να εκμεταλλευτούν
κάποιον.
Δ. Ένα αγόρι που επιλέγει τι τύπο φρούτου να
φάει.
Ε. Ένας άνδρας που αποφασίζει πως θα ξοδευθεί
το εισόδημα της συζύγου του.

3.

Πώς μπορεί να μας βοηθήσει να Α. Μας δείχνει ότι είναι το άτομο που φταίει για τη
κατανοήσουμε τη έμφυλη βία. το
έμφυλη βία που συμβαίνει.
οικολογικό μοντέλο; Επιλέξτε μόνο μία Β. Μας δείχνει ότι η έμφυλη βία είναι
απάντηση.
απομονωμένη εντός διαφορετικών κοινωνικών
θέσεων.
Γ. Μας δείχνει ότι η έμφυλη βία συμβαίνει ως
μέρος
ενός
ευρύτερου
συστήματος
συμπεριφοράς, προτύπων και πολιτισμού.
Δ. Μας δείχνει ότι η κοινωνία είναι ο μόνος λόγος
για τον οποίο συμβαίνει η βία.

4.

Οι επιπτώσεις της έμφυλης βίας είναι οι Α. Αληθές
ίδιες για όλους.
Β. Ψευδές

5.

Όταν ασκείται έμφυλη βία, ποιός βιώνει τις Α. Ο/η επιζών/ήσασα
πιο αρνητικές επιπτώσεις;
Β. Η κοινότητα
Γ. Η οικογένεια
Δ. Ο δράστης

6.

Οι συνέπειες για έναν/μία επιζώντα/ήσασα Α. Σωματικές
έμφυλης βίας μπορεί να είναι:
Β. Συναισθηματικές/Ψυχολογικές
Γ. Κοινωνικές
Δ. Όλες οι ανωτέρω
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7.

Η κατάχρηση οινοπνεύματος (αλκοόλ) και Α. Αληθές
ναρκωτικών ουσιών είναι οι πρωταρχικές Β. Ψευδές
αιτίες έμφυλης βίας.

8.

Ποιές είναι οι επιπτώσεις των συρράξεων Α. Οι γυναίκες και τα κορίτσια οφείλουν να
και των φυσικών καταστροφών για τη
ταξιδέψουν μακρύτερα ώστε να βρουν τους
έμφυλη βία; Παρακαλείσθε να επιλέξετε
απαραίτητους πόρους και εξ αυτού εκτίθενται
όλες τις σωστές απαντήσεις.
στη βία.
Β. Η στρατιωτικοποίηση οδηγεί σε περισσότερη
βία.
Γ. Υπάρχουν περισσότερες
ευκαιρίες για
σεξουαλική εκμετάλλευση.
Δ. Καταρρέουν οι κοινωνικές και υποστηρικτικές
δομές, γεγονός που καθιστά τους πάντες πιο
ευάλωτους.

9.

Παρακαλείσθε
να
σημειώσετε
τις Α. Δεν είναι σωστό να χτυπά ένας άνδρας τη
ακόλουθες φράσεις με Α (Αληθές) ή Ψ σύζυγό του υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.
Β. Οι γυναίκες που έχουν υποστεί βιασμό ήταν
(Ψευδές).
υπεύθυνες για το περιστατικό εάν δεν ήταν
κατάλληλα ντυμένες.
Γ. Οι σύζυγοι μπορούν να κάνουν σεξ με τις
συζύγους τους όποτε αυτοί το επιθυμήσουν.
Δ. Είναι σωστό να αποφασίζουν οι άνδρες για το
πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα του
νοικοκυριού τους χωρίς να ρωτήσουν τις συζύγους
τους.
Ε. Εάν ένα αγόρι ή κορίτσι συναινεί στο να κάνει
σεξ με έναν ενήλικα με υλικά δώρα/παροχές ως
ανταπόδοση, νοείται ως έμφυλη βία.

10.

Ποιές
από
τις
ακόλουθες
είναι Α. Γυναίκες που παραμένουν σε μια σχέση όπου
συμπεριφορές επικεντρωμένες στον/στην
υπόκεινται σε κακοποίηση, συναινούν στη βία
επιζώντα/ήσασα;
Επιλέξτε
όσες
που τους ασκείται.
απαντήσεις ταιριάζουν.
Β. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζουν μια
ζωή χωρίς βία.
Γ. Δεν είναι σφάλμα ή ευθύνη των επιζώντων η
βία που βίωσαν.
Δ. Ένας φορέας παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να
αναφέρει πάντοτε μια περίπτωση βίας από
οικείο σύντροφο ή σεξουαλική βία στην
αστυνομία, ώστε να προστατεύσει των
επιζώντα.
Ε. Οι επιζώντες έχουν το δικαίωμα να λάβουν τις
δικές τους αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα
τους και τη ζωή τους.

11.

Ποιές από τις ακόλουθες δηλώσεις
αναφέρονται στην επιρροή του κινήματος
γυναικών στη διαχείριση υποθέσεων
έμφυλης βίας; Επιλέξτε όλες τις σωστές
απαντήσεις.
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Α. Επιτρέπει σε μια επιζήσασα να εκφράσει
συναισθήματα, συμπεριλαμβανομένου του θυμού
που νοιώθει σχετικά με τις εμπειρίες της και των
ευρύτερων κοινωνικών περιορισμών.
Β. Αναγνωρίζει ότι η εμπειρία βίας αυτού του
ατόμου είναι χωριστό πράγμα από το να ζει κανείς
σε μια πατριαρχική κοινωνία.

Γ. Αναγνωρίζει την κεντρικότητα της ενδυνάμωσης
στη διαδικασία θεραπείας και ανάκαμψης.
Δ. Αναγνωρίζει ότι πράξεις βίας εναντίον γυναικών
λειτουργούν αποδυναμωτικά στα άτομα.
Ε. Προτάσσει ότι οι επιζήσασες δεν θα πρέπει να
νοιώθουν θυμό επειδή δεν είναι υγιές συναίσθημα.
12.

Ποιός είναι ο σκοπός της επικεντρωμένης Α. Δημιουργία σχέσης με την επιζήσασα
στην επιζήσασα διαχείρισης υποθέσεων; Β. Προαγωγή της συναισθηματική και σωματικής
ασφάλειας της επιζήσασας
Επιλέξτε μία απάντηση.
Γ. Χτίσιμο εμπιστοσύνης
Δ. Η βοήθεια προς την επιζήσασα να
αποκαταστήσει έναν κάποιον έλεγχο στη ζωή
της.
Ε. Όλα τα ανωτέρω

13.

Ποιές είναι οι τέσσερεις κατευθυντήριες
αρχές της διαχείρισης υποθέσεων έμφυλης
βίας; Παρακαλείσθε να επιλέξετε τέσσερεις
απαντήσεις.

14.

Ποιοί από τους ακόλουθους συνιστούν Α. Η διενέργεια της συνέντευξης σε δημόσιο χώρο
τρόπους
για
τη
διατήρηση
της Β. Η ανταλλαγή πληροφοριών όποτε απαιτηθεί.
εμπιστευτικότητας; Επιλέξτε όλες τις Γ. Όταν γίνεται παραπομπή, παρέχονται μόνο
σωστές απαντήσεις.
σχετικές λεπτομέρειες, και μόνο με την άδεια
του επιζώντα.
Δ. Οι πληροφορίες της υποθέσεως φυλάσσονται
ασφαλώς.

15.

Ο πρωτεύοντας ρόλος του ατόμου που Α. Αληθές
χειρίζεται την υπόθεση είναι αυτός του Β. Ψευδές
καθοδηγητή ή αυτού που διευκολύνει μια
διαδικασία
που
περιλαμβάνει
την
αποκάλυψη των γεγονότων από τον/την
επιζώντα/ήσασα, τη μάθηση, τη λήψη
αποφάσεων, τη δράση και την προσωπική
μεταμόρφωση.

16.

Συμπληρώστε το κενό: οι _________
σχέσεις ενδυναμώνουν τους επιζώντες
ώστε να νοιώσουν ότι ο φορέας παροχής
υπηρεσιών τους νοιάζεται και τους σέβεται.

17.

Αντιστοιχίστε το παράδειγμα με τη σωστή 1. Ενεργή Ακρόαση
επικοινωνιακή στρατηγική.
2. Αποτελεσματικές ερωτήσεις
3. Επικύρωση συναισθημάτων

Α. Το δικαίωμα στην ευτυχία
Β. Το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια
Γ. Η υποχρεωτική αναφορά
Δ. Το δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα
Ε. Η μη–διάκριση
Στ. Η νομική πληροφόρηση
Ζ. Το δικαίωμα στην ασφάλεια

Α. Παραφράστε και κάντε περίληψη.
Β. Πείτε στον/στην επιζώντα/ήσασα ότι
συναισθήματά τους είναι φυσιολογικά.
Γ. Χρησιμοποιήστε ανοικτές ερωτήσεις.
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18.

Ποιό από τα ακόλουθα παραδείγματα Α. Σας ευχαριστώ που μου το είπατε.
αποτελεί θεραπευτική δήλωση; Επιλέξτε Β. Οι γυναίκες οφείλουν να καλύπτονται για να
όλες τις σωστές απαντήσεις.
προστατεύονται.
Γ. Σας πιστεύω.
Δ. Αυτό συνέβη για συγκεκριμένο λόγο.

19.

Η σιωπή δεν είναι χρήσιμη κατά τη Α. Αληθές
διαχείριση υποθέσεων.
Β. Ψευδές

20.

Βάλτε τα βήματα της διαχείρισης Α. Εκτίμηση
υποθέσεων στη σωστή σειρά.
Β. Παρακολούθηση υπόθεσης
Γ. Εισαγωγή και εμπλοκή
Δ. Σχεδιασμός δράσεων για την υπόθεση
Ε. Κλείσιμο υπόθεσης
Στ. Εφαρμογή του σχεδίου δράσης

21.

Ποιό από τα ακόλουθα βήματα συμβάλλει
στη δημιουργία ενός άνετου, ασφαλούς και
ιδιωτικού περιβάλλοντος; Επιλέξτε όλες τις
σωστές απαντήσεις.

22.

Ένας καλός τρόπος να εξηγήσει κανείς τη Α. Αληθές
διαχείριση υποθέσεων είναι να εξηγήσει Β. Ψευδές
τον ρόλο του διαχειριστή της υπόθεσης.

23.

Ποιές από τις ακόλουθες παρουσιάζουν
δυνητικές καταστάσεις κατά τις οποίες ο
διαχειριστής της υπόθεσης ενδέχεται να
χρειαστεί
να
παραβεί
την
εμπιστευτικότητα; Επιλέξτε όλες τις
σωστές απαντήσεις.

24.

Δεν είναι απαραίτητο να ζητηθεί η Α. Αληθές
σύμφωνη γνώμη του/της επιζώντα/ήσασας Β. Ψευδές
προτού να αρχίσετε να εργάζεσθε μαζί του.

25.

Μια
επιζήσασα
προσέρχεται
στη Α. Ιατρική
διαχείριση υποθέσεων λόγω του ότι τη Β. Ψυχολογική
χτύπησε ο σύζυγός της. Επιθυμεί να Γ. Νομική
μιλήσει σε κάποιον αλλά δεν επιθυμεί να
πάει στην αστυνομία ή τον γιατρό. Σε ποιά
ανάγκη της επιζήσασας θα δίνατε
προτεραιότητα;

26.

Η διαχείριση της υπόθεσης, ακόμη και εάν Α. Αληθές
διεξαχθεί κατά τρόπο υποστηρικτικό και Β. Ψευδές
φιλικό προς τον/την επιζώντα/ήσασα, δεν
είναι ψυχολογική παρέμβαση.

27.

Ποιές από τις ακόλουθες μορφές βίες Α. Σωματική
μπορούν να χαρακτηριστούν ως βία από Β. Συναισθηματική
οικείο σύντροφο; Επιλέξτε όλες τις Γ. Σεξουαλική
απαντήσεις που ταιριάζουν.
Δ. Οικονομική
Ε. Πνευματική
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Α.
Β.
Γ.
Δ.

Να εγγυάται την ιδιωτικότητα ο φυσικός χώρος.
Να είστε θερμοί, ήρεμοι και ανοικτοί.
Να συστηθείτε και να εξηγήσετε ποιός είστε.
Όλα τα ανωτέρω

Α. Ο/η επιζών/ήσασα απειλεί να κάνει κακό στον
εαυτό του.
Β. Ο σύζυγος της επιζήσασας έρχεται στην κλινική
και ρωτά εάν έχει περάσει η σύζυγός του.
Γ. Ο/η επιζών/ήσασα είναι 11 ετών.
Δ. Ο/η επιζών/ήσασα δεν εμφανίστηκε κατά την
τελευταία προγραμματισμένη συνάντηση για τη
διαχείριση της υπόθεσης.

Στ. Όλες οι ανωτέρω
28.

Ποιοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οι Α. Επειδή έχουν προβλήματα με ναρκωτικά ή
ασκούντες βία ως οικείοι σύντροφοι
αλκοόλ.
προβαίνουν σε αυτήν; Επιλέξτε όλες τις Β. Επειδή επιλέγουν να καταχραστούν την
απαντήσεις που ταιριάζουν.
εξουσία τους.
Γ. Επειδή είναι πιεσμένοι.
Δ. Επειδή θέλουν να εξουσιάσουν τον/την
σύντροφό τους.

29.

Επιζών/ήσασα βίας από οικείο σύντροφο Α. Αληθές
ενδέχεται να μην επιθυμεί ή να μη μπορεί Β. Ψευδές
να αφήσει τον σύντροφό του/της.

30.

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης υποθέσεων Α. Αληθές
βοηθούν τους επιζώντες βίας από οικείους Β. Ψευδές
συντρόφους να αναπτύξουν ένα σχέδιο
ασφαλείας
επειδή
μπορούν
να
σταματήσουν τη βία στη ζωή τους.

31.

Η σεξουαλική βία περιλαμβάνει: (Επιλέξτε
όλες τις απαντήσεις που ταιριάζουν.)

Α. Βιασμό
Β. Ανεπιθύμητο
σεξουαλικής
φύσεως
άγγιγμα
Γ. Απόπειρα βιασμού
Δ. Απαίτηση
σεξουαλική
επαφής
με
αντάλλαγμα το φαγητό
Ε. Όλα τα ανωτέρω

32.

Ορισμένες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης των επιζώντων σεξουαλικής
βίας έχουν χρονικό όριο.

Α. Αληθές
Β. Ψευδές

33.

Τί είναι ένας πρόωρος γάμος; Επιλέξτε μία. Α. Ανεπίσημη ένωση μετά την ηλικία των 19
Β. Επίσημη ένωση πριν την ηλικία των 21
Γ. Γάμος ή ανεπίσημη ένωση πριν την ηλικία των
18
Δ. Γάμος παρά τη θέληση ενός ατόμου

34.

Οι επιζώντες πρόωρου γάμου βρίσκονται Α. Αληθές
σε μεγαλύτερο κίνδυνο βίας από οικείο Β. Ψευδές
σύντροφο.

35.

Ποιά από τα ακόλουθα ενδέχεται να
συνιστούν εμπόδια στη φροντίδα ενός
ΛΟΑΤΚΙ+ επιζώντα βίας; Επιλέξτε όλες
τις απαντήσεις που ταιριάζουν.

36.

Η παροχή καλής φροντίδας σε ΛΟΑΤΚΙ+ Α. Την προσεκτική διατύπωση των λεγομένων
επιζώντα άτομα περιλαμβάνει: (Επιλέξτε Β. Το να κάνετε υποθέσεις σχετικά με το φύλο
τις απαντήσεις που ταιριάζουν.)
(γένος) ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του
πελάτη.
Γ. Το να πείτε σε άλλα μέλη του προσωπικού τον
σεξουαλικό προσανατολισμό του πελάτη.
Δ. Το να καθησυχάσετε τον επιζώντα ότι οι
αντιδράσεις του είναι φυσιολογικές.
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Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.

Ο φόβος του να αποκαλυφθεί.
Η ασφάλεια
Το να πιστεύει ότι φταίει ο ίδιος.
Η έλλειψη δικτύου υποστήριξης
Όλα τα ανωτέρω

37.

38. Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική στην Α. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ενδέχεται να τελούν υπό

υψηλή επικινδυνότητα αυτοκτονίας
διαχείριση υποθέσεων ΛΟΑΤΚΙ+
επιζώντων επειδή: (Επιλέξτε όλες τις Β. Τα αρνητικά κοινωνικά πρότυπα (νόρμες) και
ορισμένοι νόμοι ενδέχεται να τους θέτουν σε
απαντήσεις που ταιριάζουν.)
αυξημένο κίνδυνο.
Γ. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχουν μεγάλα δίκτυα
υποστήριξης.
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7. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Για την άσκηση 1:
1.Όχι
2.Όχι
3.Όχι
(Κάθε γυναίκα ή κορίτσι έχει δικαίωμα στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και σε μια ζωή άνευ βίας.
Κάθε επιζήσασα έμφυλης βίας. έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης — μπορεί να επιλέξει να
παραμείνει με τον σύντροφο που την κακοποιεί ή να τον αφήσει, και σε κάθε περίπτωση έχει
δικαίωμα στην υποστήριξη και προστασία του κράτους. Για το επιχείρημα ότι οι γυναίκες οφείλουν
να παραμένουν σε μια σχέση στην οποία κακοποιούνται συχνά χρησιμοποιείται η δικαιολογία της
ευημερίας των παιδιών. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί σοβαρά ότι η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών
επηρεάζονται αρνητικά όταν τα παιδιά βιώνουν ή είναι μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας. Η
κρατική υποστήριξη σε προγράμματα τα οποία διδάσκουν σε βίαιους άνδρες να υιοθετούν μη–βίαιη
συμπεριφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν το κλειδί της πρόληψης περαιτέρω βίας και
μεταβάλλουν τα πρότυπα βίαιης συμπεριφοράς (Άρθρο 16 της Σύμβασης της
Κωνσταντινουπόλεως). Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας σε περιπτώσεις όπου γυναίκες δεν είναι
διατεθειμένες ή σε θέση να εγκαταλείψουν μια βίαιη σχέση, για παράδειγμα, λόγω οικονομικής
εξάρτησης και του κινδύνου στιγματισμού από την κοινότητα, ειδικότερα σε επαρχιακές περιοχές.
Ταυτοχρόνως, οι παρεμβάσεις για τους δράστες θα πρέπει να συμπληρώνουν, αλλά να μην
αντικαθιστούν ή αποτραβούν πόρους από την εργασία των υπηρεσιών υποστήριξης αφιερωμένων
στις γυναίκες.)
4.Όχι
5.Όχι
6.Όχι
7.Ναι
(Ο βιασμός ορίζεται από την πράξη και όχι από την ταυτότητα του δράστη ή του/της
επιζώντα/ήσασας. Συνεπώς, κάθε καταναγκαστική σεξουαλική επαφή αποτελεί βιασμό,
ανεξαρτήτως του εάν ο/η επιζών/ήσασα είναι σύζυγος του/της δράστη ή όχι. Η δήλωση αυτή
εδράζεται επίσης στους διεθνείς ορισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις
μορφές σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας εναντίον των γυναικών, ασχέτως
του εάν αυτές ασκούνται ενδοοικογενειακώς ή δημοσίως. Παρότι η διεθνής νομοθεσία περί
ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβάλλει στα κράτη να ποινικοποιούν και να διώκουν τον βιασμό, ο
έγγαμος βιασμός δεν αναγνωρίζεται από όλες τα αρμόδια νομικά συστήματα ως ποινικό αδίκημα,
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ατιμωρησία του βιασμού που ασκείται από οικείους
συντρόφους.)
8.Όχι
(Η έμφυλη βία. αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα με διαστάσεις πανδημίας. Παρόλο που ένα πλήθος
παραγόντων ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο να βιώσουν γυναίκες έμφυλη βία., η
ενδοοικογενειακή βία επηρεάζει όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως της κοινωνικο–οικονομικής θέσης,
μορφωτικών επιτευγμάτων, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού
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(Διϋπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για το Κοινωνικό Φύλο (I.G.W.G.), μη–χρονολογημένο). Ενώ
ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι γυναίκες που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας
επηρεάζονται δυσανάλογα από βία από οικείο σύντροφο και σεξουαλική βία, δεν έχει σαφώς
διαπιστωθεί κατά πόσο είναι η φτώχεια καθαυτή που αυξάνει τον κίνδυνο βίας ή άλλοι παράγοντες
που συνοδεύουν τη φτώχεια.)
9.Όχι
[Παρότι η κατάχρηση ουσιών έχει ισχυρή συσχέτιση με πολλές υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας
και ενδέχεται να μειώνει τις αναστολές, αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει και όχι την αιτία της
βίας. Ούτε και θα πρέπει να χρησιμοποιείται η κατάχρηση οινοπνεύματος (αλκοόλ) ή ναρκωτικών
ως δικαιολόγηση της βίας (Διϋπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για το Κοινωνικό Φύλο (I.G.W.G.),
μη–χρονολογημένο). Δεν χρησιμοποιούν ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ όλοι οι ασκούντες βία, και
ούτε όλοι όσοι χρησιμοποιούν ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ είναι βίαιοι (Ρόμπερτς (Roberts) 1984,
παραπομπή στο του Χάγκεμάιστερ και λοιπών (Hagemeister et al), 2003)].
10.Όχι
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Για την άσκηση 2:
Απαντήσεις
1

Γ

2

Α, Γ και Ε

3

Γ

4

Β

5

Α

6

Δ

7

Β

8

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές (Α, Β, Γ και Δ).

9

Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.

10

Β, Γ και Ε

11

Α, Γ και Δ

12

Ε

13

Β, Δ, Ε και Ζ

14

Γ και Δ

15

Α

16

«υποστηρικτικές» ή «θεραπευτικές»

17

1.Α
2.Γ
3.Β

18

Α και Γ

19

Β

20

Α. Εισαγωγή και εμπλοκή
Β. Εκτίμηση
Γ. Σχεδιασμός δράσεων για την υπόθεση
Δ. Εφαρμογή του σχεδίου δράσης
Ε. Παρακολούθηση υπόθεσης
Στ. Κλείσιμο υπόθεσης

21

Δ

Αληθές
Ψευδές
Ψευδές
Ψευδές
Αληθές
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22

Α

23

Α και Γ

24

Β

25

Β

26

Β

27

Στ

28

Β και Δ

29

Α

30

Β

31

Ε

32

Α

33

Γ

34

Α

35

Ε

36

Α και Δ

37

Α και Β
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΑ

1. ΣΥΝΟΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα θεωρούνται επίσης ομάδα υψηλής επικινδυνότητας και καταγράφοντας
υψηλά ποσοστά ως θύματα, έμφυλης βίας. Επιπλέον, ο πληθυσμός ΛΟΑΤΚΙ+ Μ.Ν.Α.Π.
ενδέχεται να αντιμετωπίσει βία εναντίον του, λόγω προκατάληψης, πατριαρχίας, λανθασμένων
στερεοτύπων και στιγματισμού. Σε όλον τον κόσμο, ο σεξισμός, ο μισογυνισμός, η
εσωτερικευμένη «ομοφοβία» (sic) «τρανσφοβία» (sic) οδηγούν σε βία εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων που εκτείνεται από τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και τη βία εντός των οικογενειών
και κοινοτήτων, έως τη σεξουαλική επίθεση και βάναυσους εξωδικαστικούς φόνους ακόμη και
εγκλήματα μίσους. Η έμφυλη βία εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων εντείνεται από την ύπαρξη και
«κληρονομιά» των αποκαλούμενων «νόμων αντί–σοδομίας» της εποχής της αποικιοκρατίας, οι
οποίοι όχι μόνο ποινικοποιούν τις ομόφυλες σχέσεις ,την ταυτότητα , έκφραση ή και τα
χαρακτηριστικά φύλου , αλλά διαιωνίζουν αρνητικές κοινωνικές στάσεις προς τα ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα, και έχουν ως αποτέλεσμα ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας. να μην αναφέρουν ή να μην
αναζητούν βοήθεια από φόβο μήπως αποκαλυφθούν, στιγματιστούν ,βασανιστούν,
λιθοβοληθούν ή ακόμη και να φυλακιστούν. Αποδεικτικά στοιχεία από την Αυστρία, τη Ρωσία,
τη Σερβία, τη Νότιο Αφρική και άλλα περικείμενα, καταδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ
αντιπάθειας προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και της επιθυμίας να τα δουν να τιμωρούνται να είναι
ισχυρή. Το κοινωνικό στίγμα και η αντιπάθεια συνδέονται με τη σεξουαλική επίθεση, τον βιασμό,
ακόμη και τον φόνο32.
2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΛΟΑΤΚΙ+
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς ώστε να είναι σε θέση να διευκολύνει ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα, είναι να εξοικειωθεί με την κατανόηση των βασικών εννοιών και όρων. Το
«Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι.+» είναι το ακρωνύμιο των λέξεων λεσβία, ομοφυλόφιλος, αμφιφυλόφιλοι, τράνς
(ελλ.:( διεμφυλικός δεν θεωρείται δόκιμος όρος από την κοινότητα ούτε από μένα) /–ή), κουήρ
(ή από την αγγλική λέξη «questioning», το αρχικό γράμμα της οποίας μεταγράφεται ως «Κ» στα
ελληνικά) και ίντερσεξ (μεσοφυλικά άτομα). Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται για να
περιγράψουν τον (σεξουαλικό) προσανατολισμό την ταυτότητα ή έκφραση φύλου. Επιπλέον,
προτού παρουσιάσουμε τί σημαίνει «ΛΟΑΤΚΙ+», είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τις
βασικές διαφορές μεταξύ βιολογικού (γενετήσιου) φύλου και κοινωνικού φύλου
(γένους/έμφυλου ρόλου).
Κοινωνικό και Βιολογικό Φύλο
Το βιολογικό και κοινωνικό φύλο είναι όροι που συχνά χρησιμοποιούνται κατ’ εναλλαγή.
Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας· W.H.O.), ο όρος «κοινωνικό φύλο»
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα χαρακτηριστικά των γυναικών και ανδρών που είναι
κοινωνικώς δομημένα, ενώ ο όρος «βιολογικό φύλο» αφορά αυτά που καθορίζονται βιολογικώς.
Οι άνθρωποι γεννιούνται ως θηλυκά ή αρσενικά, αλλά μαθαίνουν να είναι κορίτσια και αγόρια,

32

Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (P.A.H.O.) (2015), Οδηγός Πόρων για τη Βία Εναντίον Γυναικών
και Κοριτσιών | Γυναίκες Γενετήσιων και Έμφυλων Μειονοτήτων [Violence Against Women and Girls,
(V.A.W.G.) Resource Guide | Sexual and Gender Minority Women]
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τα οποία μεγαλώνουν σε γυναίκες και άνδρες. Αυτή η επίκτητη συμπεριφορά συστήνει την
ταυτότητα του φύλου (γένους) και καθορίζει τους ρόλους των φύλων 33.
Ο όρος «βιολογικό φύλο» αναφέρεται σε βιολογική, κοινωνική και νομική ταξινόμηση που
στηρίζεται σε έναν συνδυασμό σωματικών χαρακτηριστικών όπως: τα χρωμοσώματα, οι
ορμόνες, τα εσωτερικά και εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα και τα δευτερεύοντα
χαρακτηριστικά φύλου. Τα άτομα, το βιολογικό φύλο των οποίων δεν μπορεί να ταξινομηθεί ούτε
ως ανδρικό είτε ως γυναικείο, μπορούν να χαρακτηριστούν ως μεσοφυλικά. Ωστόσο, μπορούν
να χαρακτηριστούν ως μεσοφυλικά άτομα, άνδρες, γυναίκες, τρανς άτομα, ακαθόριστου φύλου
ή διαφορετικά34.
Ο όρος «κοινωνικό φύλο» αποτελεί ένα κοινωνικό κατασκεύασμα που έχει σχέση με
συμπεριφορές και γνωρίσματα βάσει «ετικετών» ανδρικότητας ή θηλυκότητας. Η ταυτότητα
φύλου είναι μια προσωπική, εσωτερική αντίληψη του εαυτού του καθενός και ως εκ τούτου η
κατηγορία του κοινωνικού φύλου με την οποία κάποιος ταυτίζεται ενδέχεται να μην ταιριάζει με
το φύλο το οποίο τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση.35.
Έκφραση φύλου: αναφέρεται στις διαφορετικές πτυχές του τρόπου με τον οποίο ένα πρόσωπο
προβάλει την ταυτότητα του φύλου του μέσω της εμφάνισης, της συμπεριφοράς, της γλώσσας,
των ενδιαφερόντων, των ρόλων και άλλων τρόπων με τους οποίους γίνονται εξωτερικά
αντιληπτοί36.
Σεξουαλικός προσανατολισμός: Περιγράφει μόνον τη σεξουαλική ή συναισθηματική έλξη, και
δεν σχετίζεται καθόλου με την ταυτότητα φύλου. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός των τρανς
ατόμων οφείλει να ορίζεται κατ’ άτομο. Για παράδειγμα υπάρχουν τρανς άνδρες και γυναίκες
που έχουν ομόφυλο ,ετερόφυλο ή αμφιφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό 37.
Ορολογία ακρωνυμίου ΛΟΑΤΚΙ+
Η συμπεριληπτική γλώσσα είναι ένας τρόπος αναγνώρισης και σεβασμού της ποικιλομορφίας
(διαφορετικότητας) των σωμάτων, κοινωνικών φύλων και των σχέσεων. Οι άνθρωποι εκφράζουν
το κοινωνικό τους φύλο και τη σεξουαλικότητά τους με διαφορετικούς τρόπους. Οι άνθρωποι
ενδέχεται να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς το βιολογικό φύλο. Η συμπεριληπτική
γλώσσα διασφαλίζει ότι δεν αφήνουμε άτομα έξω από τις συζητήσεις μας ή τη δουλειά μας. Αυτό
συμπεριλαμβάνει τόσο τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επικοινωνούμε απ’ ευθείας με κάποιον,
όσο και αυτές κατά τις οποίες κάποιος δεν είναι παρών. Η συμπεριληπτική γλώσσα αναγνωρίζει

33

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2009). https://www.euro.who.int/en/health-topics/healthdeterminants/gender/gender-definitions (στα αγγλικά)
34
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Office for UK National Statistics, 2019).
https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/articles/whatisthedifferencebetweensexand
gender/2019-02-21 (στα αγγλικά)
35
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Office for UK National Statistics, 2019).
https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/articles/whatisthedifferencebetweensexand
gender/2019-02-21
36
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο Διεμφυλική Φροντίδα (UCSF Transgender Care, 2016).
https://transcare.ucsf.edu/guidelines/terminology (στα αγγλικά)
37
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο Διεμφυλική Φροντίδα (UCSF Transgender Care, 2016).
https://transcare.ucsf.edu/guidelines/terminology (στα αγγλικά)
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την ποικιλομορφία (διαφορετικότητα) των ανθρώπων με τους οποίους εργαζόμαστε και
υπηρετούμε.
(Λ) Λεσβία
Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε ανθρώπους προσδιοριζόμενους ως θηλυκά που
έλκονται ρομαντικά, ερωτικά ή/και συναισθηματικά από άλλους ανθρώπους προσδιοριζόμενους
ως θηλυκά. Ο όρος «λεσβία» έλκει την καταγωγή του από το όνομα της Λέσβου και εξ αυτού
θεωρείται ορισμένες φορές ως Ευρωκεντρική κατηγορία που δεν αντιπροσωπεύει κατ’ ανάγκην
τις ταυτότητες των Αφρο–Αμερικανίδων και άλλων μη–ευρωπαϊκών εθνοτικά ομάδων. Βάσει
αυτών, μεμονωμένοι άνθρωποι που προσδιορίζονται ως θηλυκά ενστερνίζονται τον όρο «λεσβία»
ως τίτλο («ετικέτα») ταυτότητας38.
(Ο) Ομοφυλόφιλος («γκέι»)
1. Όρος που χρησιμοποιείται σε ορισμένα πολιτισμικά περιβάλλοντα για να αντιπροσωπεύσει
αρσενικά που έλκονται από άλλα αρσενικά κατά τη ρομαντική, ερωτική ή/και συναισθηματική
έννοια. Σημειωτέο ότι δεν ταυτίζονται όλοι οι άνδρες που επιδεικνύουν «ομοφυλοφιλική
συμπεριφορά» με τον όρο «γκέι» και ως εκ τούτου αυτός ο τίτλος («ετικέτα») θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή39.
2. Όρος που χρησιμοποιείται για την αναφορά στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ συνολικά, ή ως
ατομικός τίτλος ταυτότητας για οποιονδήποτε δεν αυτοπροσδιορίζεται ως ετεροφυλόφιλα40.
(Α) Αμφιφυλόφυλος/–ή (Bisexual)
Άτομο που βιώνει ρομαντική ή/και σεξουαλική (γενετήσια) έλξη προς ανθρώπους δύο ή και
περισσοτέρων κοινωνικών φύλων. Χρησιμοποιείται συχνά ως όρος–ομπρέλα για να περιγράψει
διάφορες μορφές «πολυσεξουαλικότητας» (sic).
(Τ) Τρανς
Άτομα που έχουν μία ταυτότητα φύλου που είναι διαφορετική με το φύλο κατά τη γέννηση,
καθώς και άτομα τα οποία επιθυμούν να εκφράσουν την ταυτότητα του φύλου τους με
διαφορετικό τρόπο από το φύλο που είχαν κατά τη γέννηση41.

38

Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International· 2015).
https://www.amnestyusa.org/pdfs/AIUSA_Pride2015Glossary.pdf
39
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο Διεμφυλική Φροντίδα (UCSF Transgender Care, 2016).
https://transcare.ucsf.edu/guidelines/terminology (στα αγγλικά)
40
Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International· 2015).
https://www.amnestyusa.org/pdfs/AIUSA_Pride2015Glossary.pdf
41
Θεοφιλόπουλος Θανάσης, Μουδάτσου Μαρία, Σεραφείμ Ειρήνη, Φαρμακίδης Κώστας,
Κωνσταντέλλου Μαρία (2018). Εθνικό Κεφάλαιο. Εργασία με Θύματα Εγκλημάτων Μίσους κατά ΛΟΑΤ
Ανθρώπων: Ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο. Ανακτήθηκε από το

http://www.lgbthatecrime.eu/handbook/pdf/Working%20with%20Victims%20of%20Anti%E2
%80%93LGBT%20Hate%20Crimes_gr_2.pdf
Το ανωτέρω ήταν υπό εφαρμογή του εγχειρήματος (έργου) της Ε.Ε.: «Come Forward: Empowering and
supporting victims of anti-lgbtqi hate crimes» ((ελλ.: Βγείτε Μπροστά: Ενδυνάμωση και υποστήριξη
θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ ατόμων)), στο οποίο η Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS» ήταν εταίρος,
01/12/2016-30/11/2018, Επικεφαλής του προγράμματος: Πανεπιστήμιο της Μπρέσια, Ιταλία.

133

(Κ) Κουήρ
Χρησιμοποιείται ως όρος–ομπρέλα για να περιγράψει άτομα που δεν αυτοπροσδιορίζονται ως
ετεροφυλόφιλα. Ιστορικά ένας απαρέγκλιτος (αγγλικός) όρος για τους ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους
που χρησιμοποιείται για άτομα των οποίων το φύλο, η έκφραση φύλου και/ή η σεξουαλικότητα
δεν συμβαδίζει με τις κυρίαρχες προσδοκίες ούτε ταιριάζει τους ορισμούς των ταυτοτήτων των
ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων»42.
(Κ) «Questioning [: Κουέστιονινγκ]» (ελλ.: ο/η αμφισβητίας. Σημ.: δεν συνάδει το αρχικό της
ελληνικής λέξης με την αγγλική, και έτσι χρησιμοποιείται ο πρώτο γράμμα της φωνητικής του
απογραφής στη γλώσσα μας.)
Είναι η προσωπική διαδικασία διερεύνησης της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου ή/και
του σεξουαλικού προσανατολισμού του ατόμου43.
(Ι) Ίντερσεξ (μεσοφυλικός/-ή)
Κάποιος του οποίου ο συνδυασμός χρωμοσωμάτων, γονάδων, ορμονών, εσωτερικών και
εξωτερικών γεννητικών οργάνων διαφέρει από τα αναμενόμενα πρότυπα αρσενικού και θηλυκού.
Κατά την ιατρική φροντίδα νεογνών, το ακρωνύμιο Δ.Α.Φ. (Διαταραχές Ανάπτυξης Φύλου· αγγ.:
D.S.D.), παλαιότερα γνωστό ως ερμαφρόδιτο, αλλά αυτοί οι όροι θεωρούνται πλέον
παρωχνυμένοι και μειωτικοί44. Ο όρος «μεσοφυλικοί» είναι όρος–ομπρέλα και περιγράφει όλο
το φάσμα των παραλλαγών των γενετήσιων χαρακτηριστικών που προκύπτουν κατά τρόπο
φυσικό στο ανθρώπινο είδος. Τα μεσοφυλικά (ίντερσεξ) άτομα ενδέχεται να έχουν οποιοδήποτε
γενετήσιο (σεξουαλικό) προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου και έκφραση φύλου 45.
42

Ε.Σ.Δ.Υ., Η.Μ.Α., PRAKSIS, Ο.Λ.Κ.Ε., Ε.Π.Α.Ψ.Υ., Προοπτική C.M.T. Ε.Π.Ε., E.F.P.C., E.P.S.M.B. & Ε.Κ.Π.Α.
(2018). The Participatory Approach for Raising Awareness and fighting Discrimination concerning Sexual
and gender Orientation in the healthcare sector (ελλ.: Συμμετοχική Προσέγγιση για την Επαύξηση
Επίγνωσης και την καταπολέμηση Διακρίσεων που αφορούν τον Γενετήσιο Προσανατολισμό και τον
προσανατολισμό Κοινωνικού φύλου στον υγειονομικό κλάδο.). Μελέτη ποσοτικής και ποιοτικής
ανάλυσης, γραφείου. Το ανωτέρω έγινε με την εφαρμογή του εγχειρήματος (έργου) της Ε.Ε.:
«P.A.R.A.D.I.S.O. — Participatory approach for raising awareness and fighting discrimination against
sexual and gender orientation in the health care sector», στο οποίο η Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS» ήταν εταίρος,
01/01/2018- 30/04/2019. Επικεφαλής του προγράμματος: Πρώην Εθνικής Σχολή Δημόσιας Υγείας —
νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), www.paradiso.gr
43
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3. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ: ΑΣΚΗΣΗ 146
Προτού προχωρήσετε με το υπόλοιπο Μ.Α.Δ.Μ., διαθέστε μερικά λεπτά για να αντιστοιχίσετε
τους ακόλουθους όρους με τους ορισμούς τους.
α. Αμφιφυλόφυλος/–η
β. Ομοφυλόφιλος («γκέι»)
γ. Λεσβία
δ. ΛΟΑΤΚΙ+
ε. Ίντερσεξ (μεσοφυλικός/–ή)
στ. Στερεότυπο
ζ. «Κουήρ»
η. Φυλομετάβαση
θ. Μη–δυαδικός/–ή
ι. Έκφραση φύλου
κ. Τρανσφοβία
1. Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε ανθρώπους προσδιοριζόμενους ως θηλυκά
που έλκονται ρομαντικά, ερωτικά ή/και συναισθηματικά από άλλους ανθρώπους
προσδιοριζόμενους ως θηλυκά.
2. Κάποιος του οποίου ο συνδυασμός χρωμοσωμάτων, γεννητικών αδένων, ορμονών,
εσωτερικών και εξωτερικών γεννητικών οργάνων διαφέρει από τα αναμενόμενα πρότυπα
αρσενικού και θηλυκού.
3. Περιλαμβάνει μερικά ή όλα τα ακόλουθα προσωπικά, ιατρικά και νομικά βήματα: να μιλήσει
το άτομο στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό
όνομα και νέες αντωνυμίες, το διαφορετικό ντύσιμο, η αλλαγή του ονόματος ή/και του φύλου σε
νομικά έγγραφα, ορμονοθεραπεία και ενδεχομένως (αν και όχι πάντα) ένας ή περισσότεροι τύποι
χειρουργικών επεμβάσεων (που αναφέρονται ως επαναπροσδιορισμός φύλου ή χειρουργική
επιβεβαίωση φύλου). Τα ακριβή βήματα που συνεπάγεται η φυλομετάβαση ποικίλλουν από
άτομο σε άτομο47.
4. Μια υπεραπλουστευμένη γενίκευση για μια ομάδα ανθρώπων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
μεταξύ του διαφορές.
5. Άτομο που βιώνει ρομαντική ή/και σεξουαλική (γενετήσια) έλξη προς ανθρώπους δύο ή και
περισσοτέρων κοινωνικών φύλων. Χρησιμοποιείται συχνά ως όρος–ομπρέλα για να περιγράψει
διάφορες μορφές «πολυσεξουαλικότητας» (sic).
6. Μη–δυαδικός/–ή η μη–συμμορφούμενο προς τα φύλα άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ούτε
αρσενικό, ούτε θηλυκό.

46

Ασκήσεις από την εκπαίδευση στο εγχείρημα (έργο) της Ε.Ε.: «Come Forward: Empowering and
supporting victims of anti-lgbtqi hate crimes» (ελλ.: Βγείτε Μπροστά: Ενδυνάμωση και υποστήριξη
θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων).
47
https://www.colouryouth.gr
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7. Ο φόβος ή μίσος για τους τρανς ανθρώπους, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες
που έχει η κοινωνία για τους ρόλους των φύλων.
8. Ο τρόπος που οι άνθρωποι εκδηλώνουν την ταυτότητα φύλου τους, και πως αυτή εκλαμβάνεται
από τους άλλους.
9. Όρος που χρησιμοποιείται σε ορισμένα πολιτισμικά περιβάλλοντα για να αντιπροσωπεύσει
αρσενικά που έλκονται από άλλα αρσενικά κατά τη ρομαντική, ερωτική ή/και συναισθηματική
έννοια.
10. Ακρωνύμιο των λέξεων λεσβία, ομοφυλόφιλος, αμφιφυλόφυλοι, τρανς, κουήρ (ή από την
αγγλική λέξη «questioning», το αρχικό γράμμα της οποίας μεταγράφεται ως «Κ» στα ελληνικά)
και ίντερσεξ (μεσοφυλικά άτομα).
11. Όρος–ομπρέλα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει άτομα που δεν αυτοπροσδιορίζονται
ως ετεροφυλόφιλα. Χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει ανθρώπους που έχουν μια άλλη
ταυτότητα φύλου ή ως πολιτικό φρόνημα.
Υπάρχουν πολλοί όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το βιολογικό φύλο, το
κοινωνικό φύλο, τον σεξουαλικότητα προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Παρακαλείσθε
να σημειώσετε ότι κάθε άτομο που χρησιμοποιεί οποιονδήποτε όρο, το κάνει κατά τρόπο
μοναδικό.
Όταν διαβάζετε αυτό το γλωσσάρι, κρατήστε κατά νου:
1) Οι ορισμοί διαφέρουν μεταξύ κοινοτήτων· δεν θα συμφωνήσουν όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα με
όλους τους όρους αυτούς, οπότε παρακαλείσθε να υιοθετήσετε τους όρους που χρησιμοποιούν οι
ίδιοι για να περιγράψουν τον εαυτό τους.
2) Υπάρχουν πολλοί όροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο. Επιχειρήσαμε να
κρατήσουμε τον κατάλογο κατά το δυνατόν πιο συνεκτικό.
3) Οι όροι και οι ορισμοί αλλάζουν συχνά.
Πανσέξουαλ: Άτομο που αισθάνεται ρομαντική ή/και σεξουαλική έλξη προς ανθρώπους όλων
των φύλων. Συχνά, αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι η ταυτότητα φύλου ενός ανθρώπου δεν
αποτελεί την πτυχή που να καθορίζει εάν θα αισθανθούν έλξη προς το πρόσωπο αυτό 48.
Ασέξουαλ: το άτομο που έχει πλήρη έλλειψη (ή χαμηλό επίπεδο) σεξουαλικής έλξης προς άλλους
ή/και έλλειψη ενδιαφέροντος ή επιθυμίας για σεξουαλική επαφή ή σεξουαλικούς συντρόφους. Η
ασεξουαλικότητα υπάρχει σε ένα φάσμα από ανθρώπους που βιώνουν την έλλειψη της
48
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σεξουαλικής έλξης ή δεν έχει καμία επιθυμία για σεξ, έως αυτούς που έχουν χαμηλά επίπεδα και
μόνο ύστερα από μεγάλα χρονικά διαστήματα.49.
Ετεροφυλόφιλος: Ένα άτομο το οποίο αισθάνεται ρομαντική ή/και σεξουαλική έλξη προς άτομα
του άλλου φύλου. Ο όρος αυτός βασίζεται στην αποδοχή της δυαδικότητας του φύλου, εξού και
η χρήση του συνθετικού «έτερο-»50.
Δυαδικότητα του Φύλου:
Η παραδοχή ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα: άντρας και γυναίκα. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή δεν
μπορούν να υπάρχουν άτομα που αυτοπροσδιορίζονται με ρευστά ή non-binary φύλα. Ως
μοντέλο, αποτελεί προϊόν του Δυτικού – κατά κύριο λόγο- πολιτισμού. Άλλοι πολιτισμοί
χρησιμοποιούν περισσότερο ή λιγότερο διαφορετικά μοντέλα για την κατηγοριοποίηση των
φύλων51.
Σύμμαχος: κάποιος που μάχεται κατά του «ετεροσεξισμόυ», της «ομοφοβίας», της
«αμφιφοβίας», της «τρανσφοβίας» και ενάντια στην προνομιακή θέση της ετεροφυλοφιλίας στον
εαυτό τους και σε άλλους. Ανησυχεί για την ευμάρεια των ατόμων που είναι λεσβίες,
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς και μεσοφυλικά (ίντερσεξ).52
Μη-δυαδικό φύλο: είναι ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου που δεν είναι αποκλειστικά αρρενωπές
ή θηλυκές —ταυτότητες που βρίσκονται έξω από το δυαδικό φύλο.
Σις (Cis) ή Σιστζέντερ (Cisgender): άτομο του οποίου η ταυτότητα φύλου είναι η ίδια με το
κοινωνικό φύλο (γένος) που του ανατέθηκε κατά τη γέννησή του 53. Ο όρος χρησιμοποιείται ως
το αντίθετο του όρου «τρανς».
Στερεότυπο: Μια υπεραπλουστευμένη γενίκευση για μια ομάδα ανθρώπων χωρίς να
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι μεταξύ τους διαφορές. Ορισμένα στερεότυπα μπορεί να είναι θετικά·
ωστόσο, ενδέχεται να έχουν αρνητική επίπτωση, απλώς και μόνον διότι ενέχουν γενικεύσεις που
αγνοούν τις πραγματικότητες54.
49

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο Διεμφυλική Φροντίδα (UCSF Transgender Care, 2016).
https://transcare.ucsf.edu/guidelines/terminology (στα αγγλικά)
50
Ε.Σ.Δ.Υ., Η.Μ.Α., PRAKSIS, Ο.Λ.Κ.Ε., Ε.Π.Α.Ψ.Υ., Προοπτική C.M.T. Ε.Π.Ε., E.F.P.C., E.P.S.M.B. & Ε.Κ.Π.Α.
(2018). The Participatory Approach for Raising Awareness and fighting Discrimination concerning Sexual
and gender Orientation in the healthcare sector (ελλ.: Συμμετοχική Προσέγγιση για την Επαύξηση
Επίγνωσης και την καταπολέμηση Διακρίσεων που αφορούν τον Γενετήσιο Προσανατολισμό και τον
προσανατολισμό Κοινωνικού φύλου στον υγειονομικό κλάδο.). Μελέτη ποσοτικής και ποιοτικής
ανάλυσης, γραφείου. Το ανωτέρω έγινε με την εφαρμογή του εγχειρήματος (έργου) της Ε.Ε.:
«P.A.R.A.D.I.S.O. — Participatory approach for raising awareness and fighting discrimination against
sexual and gender orientation in the health care sector», στο οποίο η Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS» ήταν εταίρος,
01/01/2018- 30/04/2019. Επικεφαλής του προγράμματος: Πρώην Εθνικής Σχολή Δημόσιας Υγείας —
νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), www.paradiso.gr
51
«Youth LGBT Community Athens» (ελλ.: Νεολαία ΛΟΑΤ Κοινότητας Αθηνών, 2018).
https://www.colouryouth.gr/en/terms/
52
Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International· 2015).
https://www.amnestyusa.org/pdfs/AIUSA_Pride2015Glossary.pdf
53
Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International· 2015).
https://www.amnestyusa.org/pdfs/AIUSA_Pride2015Glossary.pdf
54
Κρατικό Πανεπιστήμιο του Μοντκλαίρ (Montclair State University· 2015).
https://www.montclair.edu/lgbtq-center/lgbtq-resources/terminology/
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Τρανσφοβία: Είναι ο παράλογος φόβος και το μίσος για τα τρανς άτομα και όσα άτομα φαίνεται
να παραβαίνουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την ταυτότητα φύλου, το κοινωνικό φύλο ή/και
την έκφραση φύλου.55
Φυλομετάβαση: Είναι η διαδικασία που ακολουθεί ένα άτομο έτσι ώστε να αλλάξει τον τρόπο
που το φύλο του παρουσιάζεται κοινωνικά ή/και ιατρικά ή/και νομικά. Κοινωνικά ακολουθώντας
τις νόρμες και συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν το επιθυμητό κοινωνικό φύλο, ιατρικά μέσω
ορμονοθεραπείας, επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού φύλου* κλπ, και νομικά αλλάζοντας το
φύλο στα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαφέρει σημαντικά από
άτομο σε άτομο.56
Έκφραση φύλου: Ο τρόπος που οι άνθρωποι εκδηλώνουν την ταυτότητα φύλου τους, και πως
αυτή εκλαμβάνεται από τους άλλους.57 Τα φυσικά χαρακτηριστικά, συμπεριφορές και εμφάνιση
ενός ατόμου, τα οποία παραδοσιακά συνδέονται είτε με την ανδρικότητα, είτε με τη θηλυκότητα,
όπως: εμφάνιση, ένδυση, χειρονομίες, πρότυπα ομιλίας και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.58

4. ΛΟΑΤΚΙ+ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Η δίωξη των ανθρώπων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου δεν
είναι νέο φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβληθεί
από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους, τρανς και μεσοφυλικά (ίντερσεξ) άτομα έχει
αυξηθεί και εξακολουθεί να αυξάνεται. Πολλοί πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο αντιμετωπίζουν
διακρίσεις, ακόμη και κατά την άφιξή τους στην Ευρώπη. Αυτό έχει καταστήσει αναγκαία την
αυξημένη επίγνωση μεταξύ όσων λαμβάνουν αποφάσεις επί των ζητημάτων των ΛΟΑΤΚΙ+
αιτούντων άσυλο, και τη βαθύτερη εξέταση των εμπλεκόμενων νομικών ζητημάτων 59. Τα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα συχνά κρατούν πτυχές, και ορισμένες φορές μεγαλύτερα κομμάτια της ζωής
τους, κρυφά. Πολλά εξ αυτών δεν θα έχουν ζήσει ανοικτά ως ΛΟΑΤΚΙ+ στη χώρα καταγωγής
τους, και ορισμένα ενδέχεται να μην είχαν ποτέ στενές σχέσεις. Πολλά από αυτά τα άτομα
καταπιέζουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους, ώστε να
αποφύγουν τις συνέπειες της ανακάλυψης, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου να υποστούν
αυστηρές ποινικές κυρώσεις, αυθαίρετες επιδρομές στις οικίες τους, διακρίσεις, την κοινωνική
αποδοκιμασία ή τον οικογενειακό αποκλεισμό60.

55

www.colouryouth.gr
www.colouryouth.gr
57
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016). Trans and Intersex People – Discrimination on the Grounds Of Sex,
Gender Identity and Gender Expression. European Network of Legal Experts in the Field of Gender
Equality (ελλ.: Διεμφυλικά και Μεσοφυλικά Άτομα — Διάκριση βάσει βιολογικού φύλου, Ταυτότητας
Φύλου και Έκφρασης Φύλου. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Ισότητας
των Φύλων).
58
Κρατικό Πανεπιστήμιο του Μοντκλαίρ (Montclair State University· 2015).
https://www.montclair.edu/lgbtq-center/lgbtq-resources/terminology/
59
Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR· 2016).
https://www.unhcr.org/uk/lgbti-claims.html
60
Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR· 2012).
https://www.unhcr.org/509136ca9.pdf
56
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Ο τρανς πληθυσμός των Μ.Ν.Α.Π χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες ανάγκες που απορρέουν
από την ιδιότητα και μόνον ότι ως αποτέλεσμα διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου είναι
μετανάστες ή πρόσφυγες, που φέρουν διακριτό αίτημα βοήθειας, και δικαιούται την κατάλληλη
υποστήριξη. Υποδηλώνει το ότι είναι διπλά ευάλωτα, ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού της
έκθεσης στις διακρίσεις: σ’ αυτές που συνδέονται με τα στίγματα μετανάστευσης ή αίτησης
ασύλου και σ’ αυτές που συνδέονται με την ταυτότητα φύλου του κάθε ατόμου. Αυτές οι
διακρίσεις ενδέχεται να γίνουν τόσο από την κοινότητα στην οποίας ζει το άτομο, όσο και από
άλλους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες61.

61

Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Protecting Persons with
Diverse Sexual Orientations and Gender Identities: A Global Report on UNHCR's Efforts to Protect
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Asylum-Seekers and Refugees (ελλ.: Προστατεύοντας
Πρόσωπα διαφορετικών Γενετήσιων Προσανατολισμών και Ταυτοτήτων Φύλου: Μια Παγκόσμια
Αναφορά επί των προσπαθειών του «UNHCR» να Προστατεύσει Αιτούντες Άσυλο που είναι Λεσβίες,
Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Διεμφυλικοί και Μεσοφυλικοί), Δεκέμβριος 2015, διαθέσιμη στην:
https://www.refworld.org/docid/566140454.html
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Η ακόλουθη δραστηριότητα θα σας βοηθήσει να οροθετήσετε τη διαφορά μεταξύ κοινωνικού
φύλου (γένους) και βιολογικού φύλου. Για κάθε ερώτηση, διευκρινίστε εάν η διαφορά μεταξύ
ανδρών και γυναικών βασίζεται στο βιολογικό φύλο ή στο κοινωνικό φύλο. Επιλέξτε τη σωστή
απάντηση.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΥΛΟΥ
1.Οι γυναίκες γεννούν παιδιά, οι άνδρες όχι.
Βιολογικό φύλο
Κοινωνικό φύλο
2.Τα μικρά κορίτσια είναι τρυφερά, τα μικρά αγόρια σκληρά.
Βιολογικό φύλο
Κοινωνικό φύλο
3.Τα αγόρια αποδίδουν καλύτερα στην επιστήμη και τα μαθηματικά· τα κορίτσια αποδίδουν
καλύτερα στις τέχνες και τη λογοτεχνία.
Βιολογικό φύλο
Κοινωνικό φύλο
4.Μεταξύ εργατών γης, οι γυναίκες πληρώνονται μόνο το 40–60 τοις εκατό του ανδρικού
ημερομισθίου.
Βιολογικό φύλο
Κοινωνικό φύλο
5.Οι γυναίκες μπορούν να θηλάσουν μωρά, οι άνδρες μπορούν να τα ταΐσουν με το μπιμπερό.
Βιολογικό φύλο
Κοινωνικό φύλο
6.Στην αρχαία Αίγυπτο οι άνδρες έμενα στο σπίτι και έπλεκαν. Οι γυναίκες διαχειρίζονταν την
οικογενειακή επιχείρηση. Οι γυναίκες κληρονομούσαν την περιουσία και οι άνδρες όχι.
Βιολογικό φύλο
Κοινωνικό φύλο
7.Οι φωνή των ανδρών αλλάζει κατά την εφηβεία, των γυναικών όχι.
Βιολογικό φύλο
Κοινωνικό φύλο
8.Σε μια μελέτη σε 224 πολιτισμούς (κουλτούρες), υπήρχαν 5 στους οποίους το μαγείρεμα το
έκαναν αποκλειστικά οι άνδρες και 36 στους οποίους οι γυναίκες ήταν αυτές που έχτιζαν το σπίτι
κατ’ αποκλειστικότητα.
Βιολογικό φύλο
Κοινωνικό φύλο
9.Σύμφωνα με τις στατιστικές των Ηνωμένων Εθνών, οι γυναίκες κάνουν το 67% της δουλειάς
του κόσμου, μα παρά ταύτα οι αμοιβές τους για αυτό το μέγεθος είναι μόλις το 10% του
εισοδήματος του κόσμου.
Βιολογικό φύλο
Κοινωνικό φύλο
10.Σύμφωνα με στατιστικές από την Δια–Κοινοβουλευτική Ένωση (Inter-Parliamentary Union),
μόνο 20% των κοινοβουλευτικών παγκοσμίως είναι γυναίκες, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες
αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του πληθυσμού.
Βιολογικό φύλο
Κοινωνικό φύλο
62

Άσκηση από την εκπαίδευση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (U.N.F.P.A.)
https://www.unfpa.org/
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Το παρόν αποτελεί αμβλύ όργανο, και σε μερικούς από εσάς ενδέχεται να φανεί πολύ απλοϊκό.
Είναι χρήσιμο στο να μας βοηθά να διατηρούμε επίγνωση των υποθέσεων που ενδέχεται να
κάνουν οι άλλοι, και τις οποίες ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ή να αμφισβητήσουμε
από καιρό σε καιρό. Για άλλους, ίσως να είναι η πρώτη φορά που χρειάστηκε να σκεφτείτε επί
κάποιων από αυτές τις ιδέες, ή που σας παρουσιάστηκαν κατά τρόπο συστηματικό. Ο τρόπος με
τον οποίο θα αντιδράστε στις δηλώσεις, θα σας βοηθήσει να καταλάβετε που έχουν παρεισφρήσει
προβληματικές ιδέες, και ίσως το τι ενδεχομένως θα χρειαστεί να αλλάξετε ή να εργαστείτε
εναντίον του. Αυτή η άσκηση δεν έχει τις σωστές ή λάθος απαντήσεις.
Αποκριθείτε στις ακόλουθες δηλώσεις με «Αληθές» ή Ψευδές».
1. Νοιώθω άνετα κοντά σε άτομα «κουήρ», εκτός και αν διατυμπανίζουν τον τρόπο ζωής τους.
2. Θα ένοιωθα άβολα εάν ανακάλυπτα ότι ο ενήλικος γιός μου νοιώθει ότι στην πραγματικότητα
είναι γυναίκα.
3. Οι ΛΟΑΤΚΙ+ δάσκαλοι δεν θα πρέπει να έχουν αποκαλύψει τη σεξουαλική τους ταυτότητα ή
την ταυτότητα φύλου τους στους μαθητές τους στο σχολείο.
4. Θα με ενοχλούσε εάν μάθαινα ότι η/ο γιατρός μου είναι λεσβία/ομοφυλόφιλος.
5. Θα ένοιωθα άβολα εάν ήξερα ότι ο δάσκαλος του γιού μου είναι ομοφυλόφιλος.
6. Θα ένοιωθα άβολα εάν έβλεπα ένα άτομο το οποίο υπέθετα ότι είναι διεμφυλικό (τρανς) στο
ίδιο δημόσιο αποχωρητήριο όπου βρισκόμουν και εγώ.
7. Θα ένοιωθα άβολα εάν ήξερα ότι ο/η γείτονάς μου είναι τρανς.
8. Θα με ενοχλούσε εάν μάθαινα ότι στον σύζυγο της αδελφής μου αρέσει να ντύνεται με
γυναικεία ρούχα.
9. Θα ένοιωθα προσβεβλημένος/-η εάν κάποιος με συνέχεε με ομοφυλόφιλο, αμφιφυλόφιλο ή
λεσβία.
10. Θα μου προκαλούσε έκπληξη εάν γνώριζα μια Μωαμεθανή λεσβία να φορά χιτζάμπ.
11. Δεν έχω πρόβλημα με γάμους ομοφύλων, αλλά με ενοχλεί που επιτρέπεται σε ζευγάρια
«κουήρ» να υιοθετούν.
12. Θα με μπέρδευε εάν έβλεπα έναν/μία «κουήρ» φίλο/–η μου με ετεροφυλόφιλο σύντροφο.
13. Θα εκνευριζόμουν πολύ εάν έβλεπα τον/την νηπιαγωγό του παιδιού μου να φιλά τον/την
ομόφυλο/–η σύντροφο του πριν από τη δουλειά.
63

Εκπαιδευτική άσκηση του «Rainbow Health Network» (Δίκτυο Υγείας «Ουράνιο Τόξο»)
http://www.rainbowhealthnetwork.ca/
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14. Θα ένοιωθα άβολα βλέποντας δύο λεσβίες/ομοφυλόφιλους να κρατιούνται χέρι–χέρι στο
γυμναστήριό μου.
15. Είμαι έξαλλος που η Εγχείρηση Αναπροσδιορισμού Φύλου καλύπτεται από το Σχέδιο
Υγειονομικής Ασφάλισης του Οντάριο (Καναδάς).
16. Θα εκνευριζόμουν εάν το παιδί μου μού έλεγε ότι ήταν λεσβία/ομοφυλόφιλος ή
αμφιφυλόφιλος/–η.
17. Θα ένοιωθα προσβεβλημένος/-η εάν κάποιος με συνέχεε με διεμφυλικό (τράνς) άτομο.
18. Νοιώθω άβολα εάν ο συνεργάτης μου αποκαλύπτει πληροφορίες για τον ομόφυλο γάμο του.
19. Σκανδαλίζομαι όταν ένας συνεργάτης με προσκαλεί να πάμε μαζί και με τους φίλους του/της
στην παρέλαση «Πράιντ» (ελλ.: Παρέλαση Υπερηφάνειας).
20. Θα μου προκαλούσε έκπληξη ένα μαύρο τρανς άτομο ή λεσβία.
21. Θα περίμενε κανείς ότι ένα παιδί που ανατράφηκε από ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς να είναι και αυτό
«κουήρ».
22. Θα εκνευριζόμουν εάν μάθαινα ότι το παιδί μου μαθαίνει σχετικά με τις ΛΟΑΤΚΙ+
ταυτότητες/κοινότητες/οικογένειες ως μέρος των σχολικών μαθημάτων.
23. Θα ένοιωθα άβολα εάν μάθαινα ότι η ενορία μου, ο ναός μου ή άλλη θρησκευτική ομάδα
καλωσόριζε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
24. Θα με τάραζε εάν το παιδί μου έφερνε στο σπίτι φίλο/–η που θα ήταν ανοικτά
ομοφυλόφιλος/λεσβία/αμφιφυλόφιλος/–η.
25. Δε θα περίμενα ένας άνδρας σε αναπηρική καρέκλα να είναι ομοφυλόφιλος.
26. Θα ένοιωθα άβολα εάν κάποιος/–α ομόφυλός/–η μου μού εξέφραζε το ρομαντικό του/της
ενδιαφέρον για εμένα.
27. Εάν έβλεπα δύο γυναίκες να επικοινωνούν στη νοηματική γλώσσα, θα μου προκαλούσε
έκπληξη εάν μάθαινα ότι είναι λεσβίες.
28. Θα ένοιωθα άνετα να εργαζόμουν
αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΤΑΚΙ+ άτομα.

με

πελάτες/ασθενείς/ωφελούμενους

που

29. Νοιώθω ότι κατέχω αρκετή γνώση επί ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων, καθώς αφορούν τον τομέα της
δουλειάς μου.
30. Εκνευρίζομαι και το λέω όταν κάποιος μου πει ομοφοβικό αστείο.
31. Με ενοχλεί όταν λέει ο κόσμος «Αυτό είναι τόσο γκέι!».
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32. Ερευνώ/έχω ερευνήσει ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα ώστε να αυτό–εκπαιδευτώ.
33. Χρησιμοποιώ ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα για να περιγράψω τον/την ερωτικό/ή μου
σύντροφο / την κατάσταση της σχέσης μου, π.χ. ο/η σύντροφος αντί για η σύζυγος / το αγόρι μου
μου, κ.τ.λ..
34. Νοιώθω άνετα να εργάζομαι με συναδέλφους όλων των σεξουαλικών προσανατολισμών και
ταυτοτήτων φύλου.
35. Ενθαρρύνω την εκπαίδευση περί σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στον
εργασιακό μου χώρο.
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7. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Για την Άσκηση 1
1. Βιολογικό φύλο
2. Κοινωνικό φύλο
3. Κοινωνικό φύλο
4. Κοινωνικό φύλο
5. Βιολογικό φύλο
Για την Άσκηση 2
α.5
β.9
γ.1
δ.10
ε.2
στ.4

6. Κοινωνικό φύλο
7. Βιολογικό φύλο
8. Κοινωνικό φύλο
9. Κοινωνικό φύλο
10. Κοινωνικό φύλο

ζ.11
η.3
θ.6
ι. 8
κ.7
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΟΚΟΤΗΤΑ

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εγχείρημα (έργο) Ε4Ι εστιάζει στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη
των Μ.Ν.Α.Π., η ενσωμάτωση ενός εργαλείου επιχειρηματικότητας στο Μ.Α.Δ.Μ. ήταν καλή
πρακτική. Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο επιχειρηματικότητας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ και
δεν επελέγη σε σχέση με τα προηγούμενα κεφάλαια.
Είναι άλλο κεφάλαιο, αφιερωμένο στην επιχειρηματικότητα, και το θεωρούμε ένα πολύ καλό
εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Μ.Ν.Α.Π. όσο και για κάθε άλλο πρόσωπο που
ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Επαγγελματίες που βοηθούν τους
Μ.Ν.Α.Π. να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το
ερωτηματολόγιο μαζί με τους δικαιούχους/ωφελούμενους. Ο στόχος είναι να ανευρεθούν τα
προσωπικά δυνατά και αδύναμα σημεία του καθενός.

2. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΤΑΛΕΝΤΩΝ)
Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο περιέχει 68 δηλώσεις που αφορούν 34 χαρίσματα (ταλέντα).
Οι δηλώσεις αυτές αποσκοπούν στο να σας βοηθήσουν να ταυτοποιήσετε τα χαρίσματά σας, τα
οποία ορίζονται ως «ο φυσικός και επαναλαμβανόμενος τρόπος σκέψης, συναίσθησης ή
συμπεριφοράς» και ανήκουν σε τέσσερεις κατηγορίες: Σχέσεις, Επιρροή, Παροχή Κινήτρων και
Τρόπος Σκέψης.
Τα χαρίσματα αυτά ενδέχεται να μην αποτελούν ακόμη τα δυνατά σας σημεία, αλλά το να τα
γνωρίζετε θα σας φέρει σε θέση να συνειδητοποιήσετε τι κάνετε φυσικά και σε ποιους τομείς
έχετε το δυναμικό να εξελιχθείτε περισσότερο, ούτως ώστε να έχετε τόσο προσωπικά όσο και
επαγγελματικά οφέλη.
Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Παρακαλείσθε να επιλέξετε αυθόρμητα την
απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα64.
Το ερωτηματολόγιο παίρνει περίπου 15 λεπτά για να συμπληρωθεί.
1. «Εμπνέω τους ανθρώπους επειδή μπορώ να περιγράψω τις ιδέες μου πολύ ζωηρά με εικόνες
και παραδείγματα.»
Συμφωνώ τελείως = 5

Συμφωνώ = 4

Ουδέτερο = 3

Διαφωνώ = 2

Διαφωνώ τελείως = 1

2. «Μπορώ να δω τον κόσμο από τα μάτια των άλλων και να μοιραστώ την οπτική τους γωνία,
ακόμη και εάν δεν συμφωνώ.»
Συμφωνώ τελείως = 5

Συμφωνώ = 4

Ουδέτερο = 3

64

Διαφωνώ = 2

Διαφωνώ τελείως = 1

Ανάπτυξη του ερωτηματολογίου στα ελληνικά: Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα, Διευθύντρια του Γραφείου
Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας στο «Hellenic American College» (2017).
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3. «Προσπαθώ να βρω κοινό έδαφος ούτως ώστε να συμφωνήσω με ανθρώπους που έχουν
διαφορετικές απόψεις από τις δικές μου για να αποφύγω την αντιπαράθεση.»
Συμφωνώ τελείως = 5

Συμφωνώ = 4

Ουδέτερο = 3

Διαφωνώ = 2

Διαφωνώ τελείως = 1

4. « Όταν εργάζομαι σε ομάδα, κάνω ότι μπορώ ώστε κανείς να μη νοιώθει απομονωμένος.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

5. «Με γοητεύει η μοναδικότητα των ανθρώπων και εστιάζω σε αυτήν.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

6. «Νοιώθω μεγάλη ευχαρίστηση και δύναμη όταν είμαι με ανθρώπους που γνωρίζω καλά.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

7. «Πάντοτε τηρώ τις υποσχέσεις που έχω κάνει σε άλλους και στον εαυτό μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

8. «Όταν θέτω ένα στόχο, θέλω οι άλλοι να το δέχονται.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2

Διαφωνώ τελείως = 1

9. «Μια επιτυχία είναι σημαντική για εμένα, μόνον όταν λάβω την καλύτερη αξιολόγηση από
όλους τους άλλους που εμπλέκονται ή λαμβάνουν μέρος σε αυτήν την διαδικασία.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

10. «Ένας άνθρωπος εξελίσσεται διαρκώς και έχει πολλές δυνατότητες για προσωπική και
επαγγελματική ανάπτυξη.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

11. «Ενθουσιάζομαι όταν μετατρέπω κάτι δυνατό/ισχυρό σε κάτι υπέροχο (π.χ. ένα χάρισμά μου
σε δυνατό μου σημείο), παρά τη μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλω.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

12. «Επαινώ τους άλλους απλόχερα· χαμογελώ εύκολα και συχνά, και πάντοτε βλέπω την όμορφη
πλευρά της ζωής.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1
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13. «Μου αρέσει να συναντώ νέους ανθρώπους, να ξεκινώ συζήτηση και να καλλιεργώ τη σχέση
μου μαζί τους.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

14. «Έχω ανάγκη να θέτω στόχους και να τους επιτυγχάνω, ούτως ώστε να νοιώσω καλά για τον
εαυτό μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

15. «Θα προτιμούσα να εφαρμόσω τις ιδέες μου, παρά να τις συζητήσω χωρίς να τις κάνω
πράξη.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

16. «Ανταποκρίνομαι πρόθυμα και αποτελεσματικά σε ξαφνικές απαιτήσεις που ενδέχεται να
υπάρξουν σε μια κατάσταση, ακόμη και εάν αυτό με αποσπάσει από το πρόγραμμα ή τα σχέδιά
μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

17. «Έχω βασικές αξίες που δεν αλλάζουν και τις υπηρετώ κάθε στιγμή της ζωής μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

18. «Έχω ανάγκη να είναι η ζωή μου (το περιβάλλον μου) προβλέψιμο, οργανωμένο και σε τάξη,
ώστε να νοιώθω ότι έχω τον έλεγχο.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

19. «Έχω ανάγκη να έχω έναν ξεκάθαρο στόχο που θα δρα ως πυξίδα για τις αποφάσεις και τις
πράξεις μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1
20. «Έχω την ικανότητα να διαχειρίζομαι αποτελεσματικά ένα πρόβλημα ή μια πρόκληση που
αντιμετωπίζω.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

21. «Όταν είναι απαραίτητο, παίρνω το ρίσκο και αντιμετωπίζω τις προκλήσεις για να επιτύχω
τους στόχους μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

22. «Σε μια κατάσταση ή ένα γεγονός, θέλω οι άλλοι να αναγνωρίζουν τα δυνατά μου σημεία και
τη συμβολή μου στα θετικά αποτελέσματα.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1
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23. «Λαμβάνω μια απόφαση μόνον όταν έχω συλλέξει και αξιολογήσει όλα τα δεδομένα και τις
πληροφορίες που χρειάζομαι.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

24. «Πάντοτε θέλω να βρίσκω τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο να φέρνω εις πέρας
μια υποχρέωση που έχω αναλάβει.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

25. «Πιστεύω ότι όλα τα γεγονότα και οι καταστάσεις στη ζωή συμβαίνουν για κάποιο λόγο και
συνδέονται μεταξύ τους.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

26. «Κατανοώ αυτό που συμβαίνει στο παρόν, κοιτάζοντας και αναλύοντας παρόμοιες
παρελθούσες καταστάσεις.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

27. «Πάντοτε λειτουργώ βάσει σχεδίου, ώστε να μπορώ να προβλέπω και να αντιμετωπίζω κάτι
που μπορεί να πάει στραβά.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

28. «Συμπεριφέρομαι σε όλους τους ανθρώπους ως ίσους ανεξαρτήτως του ποιοι είναι
(επάγγελμα, κοινωνική θέση και οικονομική κατάσταση).»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

29. «Εμπνέομαι από τις ευκαιρίες και τις προοπτικές του μέλλοντος, και τις προσμένω με
αισιοδοξία.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1
30. «Ενθουσιάζομαι όταν ανακαλύπτω νέους τρόπους να εξηγήσω μια πρόκληση που
αντιμετωπίζω, ανεξαρτήτως του πόσο δύσκολη ή πρωτοφανής είναι.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

31. «Διατηρώ την πνευματική μου διαύγεια και ικανοποιώ την περιέργειά μου συλλέγοντας
πληροφορίες επί ενός θέματος που με ενδιαφέρει.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

32. «Απολαμβάνω το χρόνο που έχω για τον εαυτό μου, διότι μου δίνει την ευκαιρία να
αναλογιστώ τη ζωή μου ή ένα ζήτημα που με απασχολεί.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1
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33. «Ενθουσιάζομαι όταν μαθαίνω κάτι νέο, ανεξαρτήτως του θέματος.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

34. «Μπορώ να δω πως συσχετίζονται μεταξύ τους τα δεδομένα σε μια κατάσταση, και
σκέφτομαι πάντοτε εναλλακτικά σενάρια και πιθανότητες προτού λάβω μια απόφαση.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

35. «Υπάρχουν φορές που νοιώθω ότι δικαιούμαι λίγη ξεκούραση, ακόμη και εάν δεν έχω
ολοκληρώσει μια υποχρέωση που έχω αναλάβει.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

36. «Πιστεύω ότι η αξία ενός ανθρώπου μπορεί να φανεί ακόμη και εάν δεν ακολουθεί σαφείς
κανόνες και οδηγίες.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

37. «Μπορώ να διαχειριστώ την αβεβαιότητα σε μια κατάσταση που αντιμετωπίζω (π.χ. όταν δεν
έχω όλες τις πληροφορίες που χρειάζομαι).»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

38. «Προτού εφαρμόσω την ιδέα μου, θέλω πρώτα να συλλέγω και να αξιολογώ όλες τις
πληροφορίες που νομίζω ότι χρειάζομαι.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

39. «Υπάρχει περίπτωση να λάβω μέρος σε διαγωνισμό, όχι επειδή θέλω απαραιτήτως να
κερδίσω, αλλά επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντικό να προσπαθώ.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

40. «Αντλώ την ίδια ευχαρίστηση από όλες τις δουλειές που αναλαμβάνω, ασχέτως του πόσο
σημαντικές είναι (για εμένα ή για άλλους, για την επίτευξη ενός στόχου ή για το επιθυμητό
αποτέλεσμα).»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

41. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τμήμα της παγκόσμιας κοινότητας ή του κόσμου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

42. «Συνήθως επιμένω στην άποψή μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3
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Διαφωνώ = 2

Διαφωνώ τελείως = 1

43. «Σπανίως νοιώθω υπερήφανος για ένα θετικό επίτευγμα ή μια επιτυχία μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

44. «Συνήθως εμπιστεύομαι τη διαίσθησή μου περισσότερο από τα δεδομένα της κατάστασης
επειδή πιστεύω ότι με βοηθά να κατανοήσω καλύτερα προτού λάβω μια απόφαση.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

45. «Εστιάζω περισσότερο στο παρόν και σπανίως ονειρεύομαι ή σχεδιάζω για το μέλλον.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

46. «Δεν κρατώ τίποτε (π.χ. αντικείμενο ή πληροφορία), εκτός και εάν ξέρω ότι μπορεί να είναι
χρήσιμο στο μέλλον.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

47. «Σπανίως με ικανοποιεί το να μαθαίνω κάτι νέο, όταν δεν καταλαβαίνω πως αυτό θα είναι
χρήσιμο για ένα αποτέλεσμα που θέλω να επιτύχω.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

48. «Δεν αλλάζω τα σχέδιά μου, ακόμη και σε έκτακτες περιστάσεις που δεν προέβλεψα.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

49. «Το βρίσκω πιο αποτελεσματικό να διαχειρίζομαι ένα εμπόδιο σε μια κατάσταση όταν και
όπως αυτό προκύπτει, αντί να προγραμματίζω και να σχεδιάζω εκ των προτέρων τι θα κάνω εάν
αυτό προκύψει.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

50. «Όταν δεν μπορώ να ολοκληρώσω μια υποχρέωση που ανέλαβα, απολογούμαι και έχω την
ικανότητα να προβάλλω λογικές δικαιολογίες.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

51. «Σπανίως μπορώ να αποκτήσω τον έλεγχο μιας κατάστασης (π.χ. προσωπικής ή
επαγγελματικής) που αντιμετωπίζω.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

52. «Πιστεύω πως μπορώ να ανθήσω επαγγελματικά, εάν βελτιώσω τα αδύναμά μου σημεία.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1
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53. «Με έλκει περισσότερο κάποιος (π.χ. για να συζητήσω ή να περάσω χρόνο μαζί του) που ήδη
γνωρίζω αντί κάποιος ξένος.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

54. «Σπανίως ευχαριστιέμαι εάν δω μια μικρή αλλαγή στον εαυτό μου ή σε άλλον, και πάντοτε
περιμένω να δω μεγάλη βελτίωση, ούτως ώστε να νοιώσω ευχαρίστηση.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

55. «Δεν θεωρώ όλους τους ανθρώπους εξίσου σημαντικούς (π.χ. τους αξιολογώ βάσει της
κοινωνικής τους θέσης, των επαγγελματικών τους προσόντων, τη σημασία της δουλειάς τους
κ.τ.λ.).»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

56. «Η οικειότητα σε μια σχέση με κάνει να νοιώθω άβολα και θέλω να κρατώ απόσταση από
τους άλλους ανθρώπους.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

57. «Σπανίως νοιώθω ότι μπορώ να γίνω σοφότερος για το μέλλον αναλύοντας το παρελθόν.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

58. «Δεν θεωρώ ότι μου κάνει καλό να διαθέτω τον χρόνο ώστε να ανακαλύψω μια ιδέα που θα
εξηγούσε μια κατάσταση ή ένα γεγονός.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

59. «Προτιμώ να συζητώ τις ιδέες, τις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες μου με άλλους, παρά να τις
σκεφθώ μόνος μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

60. «Σπανίως σκέφτομαι την επίπτωση των σχεδίων ή των πράξεων μου στο αποτέλεσμα που
θέλω να πετύχω.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

61. «Πάντοτε αξιολογώ μια κατάσταση που αντιμετωπίζω και αναπροσδιορίζω τις
προτεραιότητές μου ώστε να πετύχω τους στόχους μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

62. «Δεν χρειάζομαι πρόγραμμα ή συγκεκριμένες διορίες ώστε να εφαρμόσω το σχέδιό μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1
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63. «Έχω την ικανότητα να λύνω αποτελεσματικά ένα πρόβλημα που μου είναι γνωστό.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1
64. «Σπανίως τραβώ και κρατώ την προσοχή και το ενδιαφέρον των άλλων όταν μιλώ.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

65. «Επηρεάζομαι από τις απόψεις και επιχειρήματα κάποιου άλλου και αλλάζω εύκολα τη γνώμη
μου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

66. «Έχω ήδη σκεφθεί και σχεδιάσει τι θέλω να πετύχω σε πέντε χρόνια από τώρα.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1

67. «Σπανίως καταλαβαίνω και κατανοώ τις ανάγκες κάποιου άλλου.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2

Διαφωνώ τελείως = 1

68. «Είμαι της άποψης ότι οι σαφείς διαδικασίες είναι πιο σημαντικές για μια αποτελεσματική
ομάδα, παρά τα δυνατά και αδύναμα σημεία αυτών που τις απαρτίζουν.»
Συμφωνώ τελείως = 5 Συμφωνώ = 4 Ουδέτερο = 3 Διαφωνώ = 2 Διαφωνώ τελείως = 1
3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Οι ακόλουθες 68 δηλώσεις αφορούν 34 επιχειρηματικά χαρίσματα, τα οποία ανήκουν σε
τέσσερεις κατηγορίες: 1. Σχέσεις, 2. Επιρροή, 3. Παροχή Κινήτρων, 4. Τρόπος Σκέψης.
Σημειώστε το άθροισμα για κάθε ένα από τα χαρίσματά σας προσθέτοντας τις απαντήσεις σας σε
κάθε κατηγορία (π.χ. για την Επικοινωνία αθροίστε τις δηλώσεις 1 και 64). Στη συνέχεια,
μπορείτε να δείτε τις περιγραφές των χαρισμάτων (ταλέντων).

ΧΑΡΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Α/α.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΣΧΕΣΕΙΣ — Εργασία με άλλους
Επικοινωνία (1+ 64)
Ενσυναίσθηση (2+ 67)
Αρμονία (3+ 42)
Συμπερίληψη (4+ 55)
Ατομικότητα (5+68)
Καλλιέργεια σχέσεων (6+ 56)
Υπευθυνότητα (7+ 50)
ΕΠΙΡΡΟΗ — Επιθυμητή συμπεριφορά
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Έλεγχος (8+ 51)
Ανταγωνιστικότητα (9+ 39)
Ανάπτυξη των Άλλων (10+ 54)
Ενδυνάμωση (11+ 52)
Θετικότητα (12+ 43)
Χτίσιμο νέων σχέσεων (13+ 53)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ — Επιθυμητά Αποτελέσματα
Αποτελεσματικότητα (14+ 35)
Παροχή κινήτρων (15+ 38)
Προσαρμοστικότητα (16+ 66)
Πίστη στην Επίτευξη (17+ 61)
Πειθαρχία (18+ 62)
Επικέντρωση (19+ 37)
Επίλυση Προβλημάτων ( 20+ 63)
Αυτοπεποίθηση (21+ 65)
Σημαντικότητα (22+ 40)

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ —
(εξυπνότερη απόδοση
Αναλυτική ικανότητα (23+ 44)
Ευελιξία (24+ 48)
Συσχέτιση (25+ 41)
Αναδρομή (26+ 57)
Πρόνοια (27+ 49)
Συνέπεια (28 + 36)
Όραμα για το μέλλον (29 + 45)
Αφηρημένη Σκέψη (30 + 58)
Συλλογή (31+ 46)
Αναλογισμός (32+ 59)
Αγάπη για Μάθηση (33+ 47)
Στρατηγική Σκέψη (34+ 60)

ΣΧΕΣΕΙΣ — Εργασία
με άλλους

1. Επικοινωνία
2. Ενσυναίσθηση

Αποτελεσματικότερη

Τα χαρίσματα στην κατηγορία των Σχέσεων εξηγούν το πώς δουλεύετε με
άλλους ανθρώπους. Εξηγούν το ποιον εμπιστεύεστε, με ποιον χτίζετε
σχέσεις, με ποιον έρχεστε σε αντιπαράθεση και ποιον αγνοείτε. Σας
ενδιαφέρει να γνωρίζετε νέους ανθρώπους ή νοιώθετε ασφαλείς μόνο με
τους φίλους και γνωστούς σας; Εμπιστεύεστε εύκολα τους άλλους ή
πιστεύετε ότι εμπιστοσύνη οφείλει να κερδίζεται;
Εάν έχετε χάρισμα στην:
Γενικώς, σας είναι εύκολο να εκφράσετε τις σκέψεις σας δια του
προφορικού ή γραπτού λόγου. Είστε καλοί συνομιλητές και
παρουσιαστές, και εμπνέετε τους άλλους όταν ομιλείτε.
Καταλαβαίνετε τα αισθήματα των άλλων και μπορείτε να βάλετε τον
εαυτό σας στη θέση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι μοιράζεστε και τα
ίδια αισθήματα.
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3. Αρμονία
4. Συμπερίληψη
5. Ατομικότητα
6. Καλλιέργεια σχέσεων
7. Υπευθυνότητα

Αναζητείτε την ομοφωνία. Δεν σας αρέσουν οι αντιπαραθέσεις και
θέλετε να βρίσκετε και να καλλιεργείτε κοινό έδαφος συμφωνίας με
τον άλλον.
Αποδέχεστε τους άλλους. Το αντιλαμβάνεστε όταν κάποιος νοιώθει
αποκομμένος και προσπαθείτε να τον ενσωματώσετε στην ομάδα.
Σας ενδιαφέρουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχει κάποιος.
Έχετε το χάρισμα να καλλιεργείτε την παραγωγική συνεργασία
μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων.
Αντλείτε ευχαρίστηση από τις σχέσεις σας με άλλους ανθρώπους και
ικανοποίηση όταν εργάζεστε με φίλους για να επιτύχετε ένα στόχο.
Τηρείτε τις υποσχέσεις σας και δεσμεύεστε σε αυτό που λέτε ότι θα
κάνετε. Έχε σταθερές αξίες όπως η ειλικρίνεια και η αφοσίωση.
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ΕΠΙΡΡΟΗ
Επιθυμητή
συμπεριφορά

—

8. Έλεγχος
9. Ανταγωνιστικότητα
10. Ανάπτυξη
Άλλων

των

11. Ενδυνάμωση
12. Θετικότητα
13. Χτίσιμο σχέσεων

ΠΑΡΟΧΗ
ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Επιθυμητά
Αποτελέσματα

—

14.
Αποτελεσματικότητα
15. Παροχή κινήτρων
16.
Προσαρμοστικότητα
17.
Πίστη
Επίτευξη
18. Πειθαρχία

στην

19. Επικέντρωση

20.
Επίλυση
Προβλημάτων
21. Αυτοπεποίθηση

Τα χαρίσματα στην Επιρροή εξηγούν το πώς επηρεάζετε τους άλλους, το
κατά πόσον σας αρέσει να έχετε τον έλεγχο μιας κατάστασης ή εάν
επιθυμείτε να κάνετε τους άλλους να νοιώσουν άνετα σε μια κατάσταση.
Στις διαπροσωπικές σας σχέσεις, δράτε ανταγωνιστικά ή νοιώθετε την
ανάγκη να βοηθήσετε τους άλλους να αναπτυχθούν;
Εάν έχετε χάρισμα στο(ν)/–η(ν):
Έχετε παρουσία. Μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο μιας κατάστασης
και να λάβετε αποτελεσματικώς αποφάσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Μετράτε την επίδοσή σας σε σύγκριση με την επίδοση των άλλων.
Πάντοτε προσπαθείτε να νικήσετε και να κερδίσετε την πρώτη θέση σε
ένα διαγωνισμό.
Αναγνωρίζετε και καλλιεργείτε το δυναμικό των άλλων. Μπορείτε να
αναγνωρίσετε τα σημάδια και της παραμικρότερης βελτίωσης και να
αντλήστε ικανοποίηση από τη βελτίωση αυτήν.
Εστιάζετε στα δυνατά σημεία, διότι πιστεύετε ότι αυτός είναι ο τρόπος
που οδηγεί στη μέγιστη ομαδική και προσωπική απόδοση. Θέλετε να
μεταστρέψετε κάτι δυνατό σε κάτι το τέλειο.
Ο ενθουσιασμός σας είναι μεταδοτικός. Μπορείτε να ενθουσιάσετε τους
άλλους για μια ιδέα που θέλετε να εφαρμόσετε.
Το να γνωρίσετε και να κερδίσετε νέους ανθρώπους αποτελεί πρόκληση
για εσάς. Αντλείτε ικανοποίηση όταν «σπάτε τον πάγο» και ξεκινάτε
μια σχέση με έναν άλλον άνθρωπο.
Τα χαρίσματα στην Παροχή Κινήτρων εξηγούν γιατί εργάζεστε σκληρά.
Εξηγούν γιατί σηκώνεστε από το κρεββάτι κάθε ημέρα, γιατί θέλετε να
προσπαθήσετε ακόμη πιο σκληρά. Κίνητρό σας η επιθυμία να ξεχωρίσετε.
Θέλετε οι άλλοι να σας θεωρούν ικανό ή θέλετε να σας αποδέχονται;
Εάν έχετε χάρισμα στο(ν)/–η(ν):
Έχετε μεγάλη αντοχή και εργάζεστε σκληρά. Αντλείτε μεγάλη
ικανοποίηση όταν είστε πολυάσχολος και παραγωγικός.
Έχετε την ικανότητα να εφαρμόζετε ιδέες, να τις κάνετε πράξη. Αντλείτε
τα κίνητρά σας από τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τις αποφάσεις σας.
Προτιμάτε να προσαρμόζεστε. Έχετε την τάση να σκέπτεστε μόνο το
παρόν, αποδέχεστε καταστάσεις όπως αυτές εκτυλίσσονται και
ανακαλύπτετε το μέλλον μέρα με τη μέρα.
Έχετε ορισμένες αξίες που δεν αλλάζουν. Δημιουργείτε ένα
συγκεκριμένο στόχο για τη ζωή σας μέσω των αξιών αυτών.
Σας αρέσει η ρουτίνα και η δομή. Τηρείτε τα πάντα σε τάξη και αυτό
αντιπροσωπεύει τον τρόπο ζωής σας.
Χαράσσετε πορεία, την ακολουθείτε και κάνετε όποια αλλαγή
απαιτείται ώστε να την τηρήσετε. Δίνετε προτεραιότητα και
ύστερα εφαρμόζετε τις κατάλληλες δράσεις προς τον στόχο σας.
Έχετε την ικανότητα να λύνετε προβλήματα, ακόμη και αυτά που
προκύπτουν για πρώτη φορά. Μπορείτε να βρίσκετε το τι πάει στραβά
και να το αντιμετωπίζετε επιτυχώς.
Πιστεύετε στην ικανότητά σας να διαχειρίζεστε τη ζωή σας. Έχετε μια
εσωτερική πυξίδα που σας δίνει την αίσθηση ότι οι αποφάσεις σας είναι
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σωστές.
22. Σημαντικότητα

Επιθυμείτε να έχετε μεγάλη επίδραση. Σας διακρίνει η ανεξαρτησία και
επιλέγετε δουλειές ή εγχειρήματα (έργα) βάσει της επιρροής που αυτά θα
έχουν στον κόσμο και τους άλλους γύρω σας.

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΚΕΨΗΣ
—
Αποτελεσματικότερ
η
(εξυπνότερη
απόδοση

Τα χαρίσματα στην κατηγορία «Τρόπος Σκέψης» εξηγούν τι είναι αυτό που
σας κάνει να εργάζεστε πιο έξυπνα. Εξηγούν πως σκέπτεστε, πως εκτιμάτε
τις εναλλακτικές που έχετε στη διάθεσή σας, πως λαμβάνετε αποφάσεις.
Έχετε την ικανότητα να συγκεντρώνεστε ή προτιμάτε να αφήνετε τις
επιλογές σας ανοικτές; Σας διακρίνει η πειθαρχία ή σας αρέσουν οι
εκπλήξεις; Σας διακρίνει ο πρακτικός τρόπος σκέψης ή σκέπτεστε
στρατηγικά και αξιολογείτε τα εναλλακτικά σενάρια;

23.
ικανότητα

Αναλυτική

24. Ευελιξία

25. Συσχέτιση
26. Αναδρομή
27. Πρόνοια

28. Συνέπεια

29. Όραμα για το
μέλλον
30. Αφηρημένη Σκέψη

31. Αγάπη για συλλογή
32. Αναλογισμός
33. Αγάπη για Μάθηση

34. Στρατηγική σκέψη

Εάν έχετε χάρισμα στο(ν)/–η(ν):
Αναζητείτε τις αιτίες ενός συμβάντος. Έχετε την ικανότητα να
συλλογίζεστε όλους τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν μια
κατάσταση.
Μπορείτε να οργανώνετε, αλλά κατέχετε επίσης την ευελιξία που
συμπληρώνει αυτήν την ικανότητα. Σας αρέσει να ταιριάζετε όλους τους
πόρους που βρίσκονται στη διάθεσή σας με σκοπό τη μέγιστη
παραγωγικότητα.
Θεωρείτε ότι όλα τα πράγματα συνδέονται. Πιστεύετε ότι υπάρχουν
ελάχιστες συμπτώσεις και ότι για κάθε συμβάν υπάρχει αιτία.
Απολαμβάνετε να σκέπτεστε το παρελθόν. Κατανοείτε το παρόν
ερευνώντας την ιστορία του.
Σας χαρακτηρίζει η προσοχή με την οποία λαμβάνετε αποφάσεις και
κάνετε επιλογές. Αναμένετε εμπόδια και προετοιμάζεστε για αυτά εκ των
προτέρων.
Έχετε επίγνωση της ανάγκης του να συμπεριφέρεστε στους ανθρώπους
ως ίσους. Προσπαθείτε να συμπεριφέρεστε σε όλους με συνέπεια,
θέτοντας σαφείς προσδοκίες και τηρώντας τες.
Σας εμπνέει το μέλλον και ότι μπορεί να συμβεί. Εμπνέετε τους άλλους
με το όραμά σας για το μέλλον.
Οι σκέψεις σας σας ενθουσιάζουν. Έχετε την ικανότητα να
ανακαλύπτετε συσχετίσεις μεταξύ φαινομενικώς ασύνδετων
καταστάσεων και συμβάντων.
Νοιώθετε την ανάγκη να συλλέγετε και να αρχειοθετείτε. Συλλέγετε
πληροφορίες, ιδέες, ιστορίες, ακόμη και σχέσεις.
Σας διακρίνει η πνευματική δράση. Αναλογίζεστε πολύ και εκτιμάτε τις
πνευματικές συζητήσεις.
Έχετε μεγάλη επιθυμία να μάθετε και θέλετε να βελτιώνεστε διαρκώς.
Αυτό που σας ενθουσιάζει είναι η διαδικασία της μάθησης ασχέτως του
αποτελέσματος.
Δημιουργείτε εναλλακτικούς τρόπους να προοδεύσετε προς τον στόχο
σας. Μπορείτε να διακρίνετε γρήγορα τα σχετικά θέματα και μοτίβα σε
μια κατάσταση/συμβάν που βιώνετε.
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ΤΕΣΤ ΑΥΤΟ–ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Περιγράψτε, με δικά σας λόγια, τι σημαίνει κοινωνική ένταξη.
2. Ποιοί είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους οι
επαγγελματίες όταν εμπλέκονται στις διαδικασίες ενσωμάτωσης των Μ.Ν.Α.Π.;
3. Παρακαλείσθε να κατονομάσετε κατ’ ελάχιστον πέντε (5) όρους που
χρησιμοποιούνται υπό τη σκέπη του όρου ΛΟΑΤΚΙ+ και να περιγράψετε τη σημασία
τους.
4. Ποιά είναι, κατά τη γνώμη σας, τα πρώτα βήματα και ερωτήσεις που οφείλετε να
κάνετε όποτε αντιμετωπίζετε επιζώντες έμφυλης βίας.;
5. Περιγράψτε κατ’ ελάχιστον τρεις (3) λόγους για τους οποίους ασκείται η έμφυλη βία..
6. Κατονομάστε πέντε (5) πράγματα που «Δεν πρέπει να γίνονται» τα οποία οφείλουν οι
επαγγελματίες να λαμβάνουν υπόψη τους όποτε αντιμετωπίζουν επιζώντες έμφυλης βίας.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Δείτε το κεφάλαιο 1 (1.1, 1.2)
2. Δείτε το κεφάλαιο 1 (1.2, 1.3)
3. Δείτε το κεφάλαιο 3 (3.2)
4. Δείτε το κεφάλαιο 2 (2.3)
5. Δείτε το κεφάλαιο 2 (2.2)
6. Δείτε το κεφάλαιο 2 (2.4)
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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.
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Seth Isaiah Rubin (Σεθ Ιζάια Ρούμπιν, 2013), The Importance of Follow-Up (ελλ.: Η Σημασία του
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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.

72

Manual on Case Management Action Plan (ελλ.: «Εγχειρίδιο επί του Σχεδίου Δράσης Διαχείρισης Υποθέσεων»,
Μ.Κ.Ο. PRAKSIS) (Παραδοτέο του Εγχειρήματος της Πρωτοβουλίας Κοινότητας «EQUAL» (ΊΣΟΙ), άξονας 5:
«Αιτούντες Άσυλο», Ενότητα 5.1: «Υποστήριξη Κοινωνικής και Εργασιακής Ενσωμάτωσης Αιτούντων Άσυλο» και
συγχρηματοδοτημένο από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, μέσω του «Ιθάκη»· η «PRAKSIS» ήταν εταίρος στο εγχείρημα).

182

183

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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