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Describe the situation and context of training
development and delivery

Train-The-Trainer Module

GREECE
Target group is Long term unemployed people in
the region of Nea Ionia, Athens, Greece. Although
we have to deal with heterogeneous group
regarding their social environment and educational
background, there are some common elements:

What is the characteristics of the area / audience
your training measures are targeting at?

Almost all of the people have not followed tertiary
education (universities) and some of them not even
upper secondary education.As for the financial and
social situation, we mostly deal with people of
lower financial ability and by being unemployed for
long term they also face a kind of social exclusion.

Who is supposed to be involved in the development
/ delivery / testing of training units and what is their
specific role?

Persons in public training and vocational centres
who provide education in specific fields. Persons in
the national manpower organization (OAED) who
provide guidance on unemployed people. Persons
in career offices, career advisors and counsellors.
Persons in trade unions dealing with employment
and unemployment issues.

What is the specific / typical setting within which
the training is delivered?

What is the educational / professional / institutional
background of the target audience?

Where / which way is the training supposed to be
delivered?

Are there backward / forward linkages to other
areas of training (e.g. educational counselling,
career guidance, VET training, school curriculum)?

All the users are professionals and they are
experienced social workers in dealing with
unemployed people and working in different
vocational centres or other education providers
The association in Nea Ionia and mainly OBES will
be in charge of the transferring of the results. There
will be a try not only to transfer the results but also
the tool itself and train more relevant actors (social
workers, trainers, vocational centres)
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Main determinants of training process

Main challenges

Train-The-Trainer Module

The main reason for the use of ICOVET tool is the
development of the ability of workers and the
unemployed people to express all their skills that
are required in the process of job searching. The
tools is focused on skills and abilities that are used
and developed by individuals in proceedings
beyond their formal education. Might be skills and
qualifications that have developed in their social
life, while dealing with voluntary groups and work,
through their interests in leisure time, etc. The
gretest issue that the use of this tool is trying to deal
with is the lack of ability on the part of workers to
express all of their skills in a standard - official way
during an interview process. So a series of
competencies, that the workers have, cannot be
easily visible which affects both the employees
(difficulty in finding jobs) and the employers (nonrecovery of 100% of the talents and capabilities of
their employees).

What are the main determinants of the process of
development and delivery?
What are the main challenges in terms of
localization? (are there restrictions in access,
availability, organization, timelines, language)?

The main challenge is the «transferring» of the tool
from an audience that consists of young people to
people over 45 which are also long term
unemployed.
What is the overall characteristic of the target
audience? Are they heterogenous / homogenous in
terms of gender, educational background, area of
activity, professional and institutional background,
needs and expectations, knowledge and experience
in the issue of IFL validation? Are the attendees
thought to be multipliers or practitioners?

Target audience

Target audience comprises 1O-12 people (men and
women), with a homogeneous educational
background and relatively similar area of activity.
The level of knowledge and experience in the issue
of IFL validation is rather low. They are
practitioners.

Overall objectives of training

The participants of the course are to learn in the What is the overall objectives associated with the
facilitator training - based on alreadyexisting localization of the train-the-trainer module?
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knowledge, abilities and hands-on skills – basic
methods and techniques, with the help of which
informal competencies of workers and unemployed
people can be made visible.
Specific objectives of training

Specific objectives can be:

What is the specific objectives?

Sharing participants experiences in working
directly with the target group, understand the
ICONET approach, experiencing (getting to know)
the ICONET tool, designing together a
methodological
aspects
and
criteria
for
implementation of ICONET tool in their specific
institution, setting deadlines and general
frameworks for reporting the implementation of the
ICONET tool.
Training curriculum

See the annex below with the indicator GR

Please give a short description of the overall
structure of the curriculum?
What are the main dimensions (for example see
annex)
What are the main levels of knowledge / skills
adressed? (for example see annex)
What are the key training matters covered by the
curriculum? (find example in annex)
What specific training methods / didactics / course
materials will be put into practice?
What are the main stages / phases of course
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delivery, trainee support and evaluation and how
are they organized?
What ressources will be allocated to each of those
stages?
How will achievement be ensured and evaluated?

Annex
Example Level / Domains
Level

Know what

1

Participants
shall
ICOVET concept

Know how
know

about Participants shall be informed about
action-based elements of ICOVET
process

Participants
shall
know
about
ICOVET concept and being able to
partially
apply
Participants shall be able to creatively
mastering ICOVET concept
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Level

Phase

1
2
1
2
2

1
2
1
2
1

Participants shall know about key
elements (determinants) of
validation situations

GR

GR
2

Mastering

Participants shall know
about and train basic
patterns of action

GR
Participants shall be able to analyze
a broad range of validation
situations

Participants intensively train action- Participants shall be able to master
based validation skills
different validation situations

Objective
Pedagogy concept and theoretical assumptions of the ICOVET approach

GR
Pedagogy process: curriculum, methodology, didactics
Normative and ethical principles
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2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
2
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3
1
2
3
1
2
3
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1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

1

2

2

3

GR
Self-evaluation of interviewer skills and personal resources, transfer

Application of interview guide

GR
Settings: determining key elements

Adapting curriculum to needs of target group

GR
Shared process of validation and conclusion

Supporting the documentation of competencies
Use of ICOVET Online-Tool

GR
Evaluation of validation process
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Το Πρόγραμμα ICONET

Αφανείς Δεξιότητες:
Οι άνθρωποι αποκτούν ένα πλήθος δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω διαδικασιών
μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται όταν
αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην οικογένειά τους, όταν
συναντιούνται με φίλους ή όταν ασχολούνται με αθλήματα, με τη μουσική, μέσω της
εργασίας ή μέσω της εθελοντικής εργασίας. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να
αφορούν την ικανότητα στην ομαδική εργασία, οργανωτικές δεξιότητες, την
προσαρμοστικότητα και την αξιοπιστία του ατόμου. Οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι
μπορεί να μην έχουν αντιληφθεί τις δεξιότητές τους.
Οι αποκτηθείσες δεξιότητες μπορεί να σχετίζονται άμεσα με το χώρο της τυπικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρόλα αυτά, αυτές οι δεξιότητες και
ικανότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπο συστηματικό καθώς συνήθως
είναι αφανείς. Το γεγονός αυτό παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις για τα άτομα από
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, για τα οποία η πρόσβαση σε κέντρα επαγγελματικής
κατάρτισης ή συμβουλευτικής δεν είναι πάντα εύκολη.
Η πλήρης επίγνωση αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην
αυτοπεποίθηση, στην αίσθηση προσωπικής αξίας, στο ενδιαφέρον για εκπαίδευση
και στην απασχολησιμότητα ενός ατόμου. Για έναν άνεργο, η έλλειψη ειδικά
προσαρμοσμένης υποστήριξης για τις προσωπικές δεξιότητες συχνά καταλήγει σε
μια αρνητική αντίληψη των ικανοτήτων και σε χαμηλή αυτοπεποίθηση. Αυτό συχνά
επηρεάζει αρνητικές στάσεις στο ενδεχόμενο μελλοντικής μάθησης.

Πώς εμπλέκεται το Iconet;
Το πρόγραμμα Iconet μελετά στρατηγικές για να γίνουν εμφανείς οι δεξιότητες που
έχουν αποκτηθεί με μη-τυπικούς ή άτυπους τρόπους, ούτως ώστε να:

- καταστήσει ικανούς τους άνεργους να κατανοήσουν καλύτερα τις δεξιότητές

τους και να μάθουν πώς να τις χρησιμοποιήσουν στο χώρο της τυπικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

- δώσει στους εκπαιδευτές μια καλύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων, που έχουν
αποκτηθεί εκτός τυπικής μάθησης,

- δώσει στους άνεργους καλύτερη πρόσβαση στην κατάρτιση και στην
απασχόληση στις επιχειρήσεις

- δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και σε ιδρύματα κατάρτισης να
χρησιμοποιήσουν με τρόπο συστηματικό
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

αυτές

τις

δεξιότητες

στην

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ICONET έχει δύο βασικούς στόχους:
1. Να αναπτύξει μεθόδους (και εργαλεία) που καθιστούν ορατές (ή/ και
πιστοποιούν) τις δεξιότητες που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση, δεξιότητες που αποκτούνται από άνεργους μειονεκτουσών
ομάδων μέσω διαδικασιών μη-τυπικής και άτυπης μάθησης.
2. Να αναπτύξει στρατηγικές/ μεθόδους/ ιδέες για τους τρόπους με τους οποίους
μπορούν αυτές οι δεξιότητες να χρησιμοποιηθούν συστηματικά στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (και για την προετοιμασία για την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση)
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Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, δέκα εταίροι από έξι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν
αναλάβει τα ακόλουθα:

- Διερευνήσουν υπάρχουσες στρατηγικές και εργαλεία πιστοποίησης
- σε αυτή τη βάση: να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα εργαλείο που θα είναι
κατάλληλο για την ομάδα στόχο.

Ομάδα Στόχος και Κλάδοι
Η κύρια ομάδα στόχος αυτού του προγράμματος είναι οι νέοι μειονεκτουσών ομάδων
που βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ σχολείου και επαγγελματικής
κατάρτισης, π.χ. έφηβους που έχουν αποκλειστεί από τυπικές επαγγελματικές
δεξιότητες εξαιτίας ανεπαρκούς εκπαίδευσης, κοινωνικών ανισοτήτων ή δομική
ανισότητα και δεν έχουν κατορθώσει να βρουν υποστήριξη στην σύζευξη της
ιδιαίτερης κατάστασής τους και των απαιτήσεών τους. Δευτερευόντως, το
πρόγραμμα στοχεύει στους ειδικούς που εργάζονται σε ιδρύματα που παρέχουν
παρόμοιες ευκαιρίες και σε όσους χαράσσουν πολιτική στην εκπαίδευση, στην
κοινωνική πρόνοια, στην απασχόληση σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και
που είναι αρμόδιοι για τέτοιου είδους υποστηρικτικά προγράμματα. Την τρίτη
ομάδα στόχο αποτελούν τα τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, τα
επιμελητήρια και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί.
Το πρόγραμμα στοχεύει, επίσης, σε οργανισμούς που παρέχουν υποστηρικτικά
προγράμματα σε νέους μειονεκτουσών ομάδων. Στην Γερμανία αυτοί είναι:
πολυτεχνικές σχολές, κέντρα νεότητας, επιχειρήσεις⋅ στην Ελλάδα, το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία και την Ισπανία παρόμοιοι οργανισμοί που
παρέχουν μεταδευτεροβάθμια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε νέους
μειονεκτουσών ομάδων. Οι οργανισμοί αυτοί μοιράζονται το ενδιαφέρον τους να
αποκαταστήσουν την υποστήριξη σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες, να
αναπτύξουν και να οικοδομήσουν κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες, να
αντιμετωπίσουν μαθησιακές ανεπάρκειες και να παράσχουν ευκαιρίες για την
ανάκτηση χαμένων τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων, να παράσχουν
επαγγελματικό προσανατολισμό και επαγγελματική κατάρτιση και να μεσολαβήσουν
για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για την επιτυχή μάθηση.

Αρχική δουλειά στην ανάπτυξη του εργαλείου πιστοποίησης
Το αρχικό στάδιο του προγράμματος αφορούσε τη δημοσιοποίηση μεθόδων για τη
πιστοποίηση δεξιοτήτων που αποκτήσουν μέσω άτυπης και μη-τυπικής μάθησης. Η
βάση αυτού ήταν μια συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών διαδικασιών και
εργαλείων όλων των χωρών – εταίρων του προγράμματος ICONET. Στόχος ήταν να
αναπτυχθεί μια μέθοδος που να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στις
προϋποθέσεις των σχολείων και των ιδρυμάτων από τη μία και των νέων ανθρώπων
από την άλλη.
Έμφαση δίνεται στις κύριες δεξιότητες που αντιπροσωπεύουν την ομάδα στόχο, π.χ.
δεξιότητες που αφορούν επαγγελματικές γνώσεις που αποκτούνται ενώ περνούν
χρόνο με τους συνομήλικους τους, στη δουλειά τους, με τη χρήση των ΤΠΕ, στην
πρακτική άσκηση, στα ταξίδια, στα αθλήματα, στην εθελοντική εργασία κλπ. Το
αρχικό βήμα είναι να αναγνωριστεί μια δυνητική δεξιότητα και μετά να οργανώσουν
αυτές τις ικανότητες, πχ. να θέσουν σημεία αναφοράς πιστοποίηση και βάσιμα
κριτήρια με έμφαση στη διαφάνεια και στην ποιότητα.
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Το Εργαλείο Πιστοποίησης
Στην ουσία, το εργαλείο είναι μια σειρά οδηγιών, διερευνητικών ερωτήσεων που
στοχεύουν στην εκμαίευση ποιοτικών απαντήσεων από τον άνεργο.
Το πρόγραμμα αρχικά εξέτασε εάν ένα υπάρχον ηλεκτρονικό σύστημα portfolio θα
ήταν χρήσιμο στην ομάδα στόχο. Αυτή η έμφαση, στην ανάπτυξη του portfolio, στο
«ηλεκτρονικό», παραμερίστηκε εξαιτίας της αρνητικής ανατροφοδότησης από τους
άνεργους και τους συνεντευξιαστές.
Η μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται στην έναν-προς-έναν προσέγγιση με τους
άνεργους, με τη χρήση καίριων ερωτήσεων, αφήνοντας τους να επεκταθούν στην
περιγραφή υπαρκτών εμπειριών, χρησιμοποιώντας την εμπειρία των συνεντευκτών
για τη διερεύνηση των κύριων δεξιοτήτων, εξειδίκευση σε αυτές τις ικανότητες,
εκμαίευση λεπτομερειών σχετικών με τα παραδείγματα, στη διασφάλιση ότι ο
άνεργος νιώθει ότι συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της συνέντευξης, στην αύξηση
της αυτοπεποίθησης τους μέσω της συνέντευξης.
Θέματα εμπιστευτικότητας και κατοχής
Ενώ συμπληρώνεται το εργαλείο μέσω μιας σειράς συνεδριών μεταξύ του άνεργου
και του συνεντευξιαστή, συλλέγονται χρήσιμες πληροφορίες, που καταδεικνύουν και
πιστοποιούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες του εν λόγω ατόμου.
Αυτές οι πληροφορίες είναι κτήμα μόνο του άνεργου. Είναι ζήτημα επιλογής για τον
άνεργο τι θα κάνει στη συνέχεια με το συμπληρωμένο εργαλείο. Όταν θεωρηθεί
χρήσιμο, ο άνεργος θα ενθαρρυνθεί να συμμετάσχει στη διαδικασία του Europass.
Παρόλα αυτά, αυτό είναι επιλογή του.
Ο άνεργος θα ενθαρρυνθεί να διατηρήσει το εργαλείο ως ένα «ζωντανό» έγγραφο.
Όσο οι δεξιότητες και ικανότητες εξετάζονται βαθύτερα, αναπτύσσονται και
εξειδικεύονται, ο άνεργος θα διευκολυνθεί στην περαιτέρω ενημέρωση του
εργαλείου.
Παράλληλη υποστηρικτική εργασία στο εργαλείο.
Για να εξυπηρετηθεί το προσωπικό στον ρόλο τους ως συνεντευξιαστές, το
πρόγραμμα έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο και έναν οδηγό καλών πρακτικών. Ο οδηγός
καλών πρακτικών προβλέπεται να έχει τη μορφή ενός εγχειριδίου για τα ιδρύματα
που θα το παρέχουν με χρήσιμες πληροφορίες για τις διαφορετικές ομάδες στόχους.
Για τη διευκόλυνση των ιδρυμάτων που θα εφαρμόσουν το εργαλείο, ένα
εκπαιδευτικό περιεχόμενο «εκπαίδευσης εκπαιδευτών» επιχειρεί να αναπτύξει μια
καινούργια μεθοδολογία στην εξελισσόμενη δυναμική μάθησης και εκπαίδευσης
ενημερώνοντας το εκπαιδευτικό προσωπικό σχετικά με τις νέες προοπτικές για
μοντέλα εκπαίδευσης με προσανατολισμό υποστήριξης και καθοδήγησης που θα
βασίζονται στην καλύτερη αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. Το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο στοχεύει στο να ανταποκριθεί στις ανάγκες του
εκπαιδευτικού προσωπικού. Μεγάλη έμφαση δίνεται στο πώς οι εκπαιδευτές
κατάρτισης μπορούν να υποστηρίξουν τις άτυπες και μη-τυπικές εμπειρίες μάθησης
σε ένα δομημένο πλαίσιο μέσα από τον ρόλο τους ως καθοδηγητές και σύμβουλοι.

Βάσει των έως τώρα διαπιστώσεων, οι εκπαιδευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί
μπορούν να προσαρμόσουν την παρεχόμενη μάθηση και κατάρτιση στις ειδικές
ανάγκες των ανέργων. Τέλος, οι δυνητικοί εργοδότες μπορούν να αποκτήσουν
επιπλέον, εκτός από τους βαθμούς στα απολυτήρια, και άλλες εξειδικευμένες
πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες των υποψηφίων.
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Το εργαλείο πιστοποίησης για τους μακροχρόνια ανέργους
Ομάδα στόχος
Η ελληνική έκδοση του εργαλείου πιστοποίησης ICONET απευθύνεται σε
μακροχρόνια ανέργους πάνω από 45 ετών.
Η μακρόχρονη ανεργία είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Η
αποβιομηχανοποίηση της χώρας, η κρίση που έπληξε κυρίως παραδοσιακές
βιομηχανίες όπως την κλωστοϋφαντουργία και η μετακόμιση βιοτεχνιών και
βιομηχανιών σε χώρες των Βαλκανίων, επηρρέασαν κυρίως τους εργάτες μεγάλης
ηλικίας που ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς δουλειά. Οι μαχροχρόνια άνεργοι είναι
δύσκολο να βρουν δουλειά, λόγω έλλειψης προσόντων που απαιτουνται στις νέες
συνθήκες και χαμηλής προσαρμοστικότητας στις αλλαγές της αγοράς εργασίας.
Το Εργαλείο Πιστοποίησης
Το εργαλέιο πιστοποίησης προσαρμόστηκε, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της ομάδας στόχου, έτσι όπως καθορίστηκε παραπάνω. Το εργαλείο δεν
άλλαξε στην ουσία του, απλά αφαιρέθηκε το θεματικό πεδίο που έχει να κάνει με το
σχολείο και την κατάρτιση. Αυτό που άλλαξε στην ουσία είναι τα παραδείγματα που
συνοδεύουν το εργαλείο πιστοποίησης, τα οποία προσαρμόστηκαν έτσι ώστε να
αντιπροσωπεύουν την νέα ομάδα στόχο.
Η μεθοδολογία παραμένει η ίδια και βασίζεται στην συνέντευξη του ανέργου από
έναν εκπαιδευμένο συνεντευκτή.

Manual for Using the
Interview guide (greek)

6

Ανασκόπηση του Εργαλείου Πιστοποίησης: Ερωτήσεις
και Απαντήσεις

2
2.1

Πώς είναι το εργαλείο αξιολόγησης; Υπάρχει μια έτοιμη λίστα
ερωτήσεων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε;

Όχι, το εργαλείο βασίζεται σε συζητήσεις του εκπαιδευμένου συνεντευξιαστή με τον
άνεργο, σε συγκεκριμένους άξονας.
Το εργαλείο απαρτίζεται από οδηγίες
συνεντεύξεων που σχετίζονται με έξι θεματικά πεδία:


Ελεύθερος χρόνος



Οικογένεια



Εθελοντική ενασχόληση



Εργασία



Υγεία



Συγκεκριμένες περιστάσεις ζωής

Η υπόθεση είναι ότι ο άνεργος έχει αποκτήσει δεξιότητες σε τουλάχιστον ένα από
αυτά τα θεματικά πεδία και ότι θα επιθυμεί να μιλήσει για αυτά.

2.2

Πώς προετοιμάζουμε τη συνέντευξη ώστε να διασφαλιστεί ότι το
εργαλείο έχει το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο;

Υπάρχουν πολλές απαιτήσεις για τη συνέντευξη:

2.3



Η συνέντευξη περιλαμβάνει έναν συνεντευξιαστή και έναν
συνεντευξιαζόμενο



Ο άνεργος θα πρέπει να νιώθει άνετα



Ιδανικά, ο άνεργος έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον συνεντευξιαστή



Ο άνεργος συμμετέχει στη διαδικασία εθελοντικά

Και πώς εξελίσσεται η συζήτηση;

Ο συντευξιαστής αρχικά παρουσιάζει στο νεαρό άτομο τα έξι θεματικά πεδία. Ο
άνεργος στη συνέχεια επιλέγει το θεματικό πεδίο που προτιμά. Αρχικές ερωτήσεις
για κάθε θεματικό πεδίο, που διευκολύνουν την έναρξη της συζήτησης, παραθέτονται
στο εγχειρίδιο. Υπάρχουν πάντοτε ανοιχτές ερωτήσεις.
Ο συνεντευκτής θα πρέπει στη συνέχεια να συνεχίσει να ρωτά ερωτήσεις έως ότου
μια δραστηριότητα έχει περιγραφεί πλήρως. Ο άνεργος θα μπορεί στη συνέχεια να
αποτιμήσει τις ικανότητες που χρειάζονταν για τη δραστηριότητα και τι έχουν μάθει
από αυτήν. Οι δραστηριότητες και οι ικανότητες του άνεργου καταγράφονται. Το
έγγραφο είναι στην κατοχή του άνεργου και μόνο εκείνος μπορεί να αποφασίσει τι
θα το κάνει.

2.4

Ποιοί είναι οι συνεντευκτές;

Οι οδηγίες της συνέντευξης προσανατολίζονται στις ανάγκες των συνεντευκτών.
Ειδικότερα, έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που εργάζονται με τους άνεργους, όπως
συμβούλους εργασίας, ούτως ώστε να προσαρμόσουν την υποστήριξη που παρέχουν.
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Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ, από
κοινωνικούς λειτουργούς, από συμβούλους που απασχολούνται σε συνδικαλιστικούς
φορείς, από συμβούλους σε ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την
απασχόληση.

2.5

Παρέχεται κατάρτιση για τους συνεντευκτές;

Υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο ένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο εκπαίδευσης εκπαιδευτών επεξηγεί την
εκπαιδευτική προσέγγιση, την δυνητική ομάδα στόχο και το πλαίσιο στο οποίο
αναπτύσσεται.

2.6

Ποια ήταν η αντίδραση των ανέργων στην αρχική εφαρμογή του
εργαλείου;

Η πρώτη ανταπόκριση των ανέργων ήταν πολύ θετική. Οι άνεργοι είναι πολύ
ικανοποιημένοι που κάποιος ενδιαφέρεται για το τι κάνουν έπειτα από το σχολείο και
απολαμβάνουν να εξηγούν λεπτομερώς τι κάνουν με τους φίλους και την οικογένειά
τους. Εκπλήσσονται όταν ένας ενήλικας τους ρωτά ποιο είναι το αγαπημένο τους
αντικείμενο.
Για τους νέους μεταξύ των 17 και 21 χρόνων, η κύρια προτεραιότητα είναι η
κατάρτιση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Σε αυτήν την περίπτωση αυτό
έχει σημασία στη συνέντευξη είναι πώς το νεαρό άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει τις
διενέξεις στο χώρο εργασίας, τον καλύτερο τρόπο να εκφράσουν ότι θέλουν, και τον
τρόπο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Τα θεματικά πεδία που συζητούνται
συχνότερα είναι η φίλοι και η οικογένεια. Όλοι έχουν να πουν κάτι για αυτό. Τα
θεματικά πεδία των εθελοντικών δραστηριοτήτων και της υγείας σπανίως
αναφέρονται σε εφαρμογές του εργαλείου στη Γερμανία. Ενώ παρόμοια ήταν τα
αποτελέσματα και από την εφαρμογή στην Ιρλανδία.

2.7

Πόσο διαρκούν οι συζητήσεις κατά μέσο όρο;

Οι συζητήσεις διαρκούν συνήθως πολύ περισσότερο από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Ο
συνεντευκτής θα πρέπει να έχει στο μυαλό του όλες τις δραστηριότητες καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεδρία, ούτως ώστε να κατευθύνει την προσοχή του άνεργου στην
αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων. Είναι προτιμότερο να μη συζητούνται
όλα τα θεματικά πεδία, αλλά να επικεντρώνεται ο συνεντευκτής σε μια ή δύο
δραστηριότητες.
Η μέγιστη διάρκεια μιας συνέντευξης θα πρέπει να είναι μια ώρα. Έπειτα από αυτό,
ο άνεργος χάνει το ενδιαφέρον του. Είναι δυνατό να επαναληφθεί μια δεύτερη ή
τρίτη συνεδρία εάν ο άνεργος επιθυμεί να συνεχίσει.

2.8

Έτσι λοιπόν, η κύρια πηγή για την πιστοποίηση των ικανοτήτων
του ανέργου είναι οι αναφορές του. Δεν είναι λοιπόν πιθανό η
αυτοαξιολόγησή τους να είναι εκτός αντικειμένου ή να
φαντάζονται και να περιγράφουν πράγματα;

Βεβαίως μπορούν. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο μπορούν να απέχουν οι αντιλήψεις
των άλλων από τις δικές μας για τους εαυτούς μας. Έχουμε προσαρμοσθεί στο να
αξιολογούμαστε από άλλους ανθρώπους, όπως από τους δασκάλους μας με τους
βαθμούς μας ή από εξωτερικούς αξιολογητές. Αυτή η παράδοση βασίζεται στην
παραδοχή ότι η εξωτερική αξιολόγηση είναι περισσότερο αντικειμενική. Όμως
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υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν πόσο υποκειμενικές μπορούν να είναι οι
βαθμολογίες στο σχολείο.
Στο πρόγραμμα ICONET, θέλουμε οι ερωτήσεις μας να ενθαρρύνουν τους
μειονεκτούντες ανέργους να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα των ικανοτήτων τους
και να μάθουν να τις αξιολογούν περισσότερο ρεαλιστικά. Έτσι λοιπόν, το εργαλείο
χρησιμοποιεί και την αυτοαξιολόγηση και την επιβεβαίωση ενός ατόμου με το οποίο
σχετίζονται, όπως ο προπονητής τους στην ομάδα ποδοσφαίρου, ή η μητέρα τους.
Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αυτό αφορά συνήθως την πρόκληση της εκμαίευσης
των ικανοτήτων τους που προκύπτουν από πολύ λεπτομερείς περιγραφές
δραστηριοτήτων, και όχι από την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων τους. Είναι αρκετά
χρονοβόρο να συμφωνήσουν ο συνεντευκτής και ο συνεντευξιαζόμενος σε τι
αναφέρονται. Δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε τους ακριβείς ορισμούς για
συγκεκριμένες ικανότητες, καθώς οι άνεργοι, κάθε ένας από τους συνεντευκτές και
κάθε δυνητικός αναγνώστης του προφίλ των ικανοτήτων μπορεί να αντιληφθεί
διαφορετικά πράγματα για κάθε δεξιότητα.

2.9

Αυτό όμως σημαίνει ότι τελικά δεν υπάρχει καμία συγκρισιμότητα
στα πιστοποιητικά ICONET.

Αυτό είναι αλήθεια, το τελικό προϊόν των συνεντεύξεων δεν έχει στόχο να
αντικαταστήσει τα τυπικά προσόντα. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνεργος μπορεί να μην
αποκτήσει μια θέση εργασίας που επιθυμεί γιατί ένας άλλος υποψήφιος του ICONET
είναι καλύτερος ή χειρότερος. Δεν είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης – είναι
περισσότερο μια «διαδικασία που προσανατολίζεται στις ικανότητες των ανέργωνν».
Εκτός από τη διάγνωση, έχει επίσης, ως στόχο να κατευθύνει την προσοχή του
ανέργου στα δυνατά του σημεία. Όταν μια γυναίκα αντιλαμβάνεται ότι έχει μάθει
κάτι σημαντικό εκτός τυπικής μάθησης, όπου μπορεί να αντιμετώπισε δυσκολίες και
ότι αυτός ο τύπος μάθησης λαμβάνει χώρα τυχαία και ότι μπορεί επίσης να έχει
πλάκα, μπορεί να ενεργοποιηθεί για τη συμμετοχή της και σε μελλοντικές
δραστηριότητες. Αυτή η γυναίκα θα αντιληφθεί καλύτερη τις δραστηριότητες που
βοηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και θα έχουν απόλυτη εκτίμηση της προόδου
τους.

2.10 Οι δεξιότητες που αποτυπώνονται στην πιστοποίηση ICONET
μπορούν επίσης να μεταφερθούν στο EuroPASS. Τι είναι το
EuroPASS;
To EuroPASS στοχεύει στο να διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων για εργασία στην
Ευρώπη. Το EuroPASS απαρτίζεται από διάφορα αρχεία: βιογραφικό σημείωμα, ένα
διαβατήριο ξένων γλωσσών, μια επεξήγηση των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων
κλπ. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα έγγραφα για να αποτυπώσει τις
εμπειρίες τους από τη χώρα προέλευσης τους ή από το εξωτερικό. Το EuroPASS
παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και περιεκτική εικόνα των ικανοτήτων και των
δεξιοτήτων και βοηθά στην ευκολότερη σύγκριση σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Μπορεί ο οποιοσδήποτε να κατεβάσει τις φόρμες από το Internet και να τις
συμπληρώσει. Επιπλέον, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες σε όλες τις Ευρωπαϊκές
γλώσσες
(http://www.europass-info.gr,
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction/navigate.a
ction)
Κατά τη διάρκεια του προγράμματα, προέκυψε η ιδέα αναγνωρισμένες ικανότητες
να μπορούν να συνδεθούν με την κατάταξη των δεξιοτήτων του Βιογραφικού
Σημειώματος του EuroPASS. Στο τέλος της συμβουλευτικής αναμένεται το άτομο που
έχει συμμετάσχει στη διαδικασία να έχει ένα έγγραφο για το οποίο θα μπορεί να
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είναι περήφανο και το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει στη μελλοντική κατάρτιση
και εργασία.
Αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί ένα υπάρχον εργαλείο που
έχει δημιουργηθεί σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το Βιογραφικό Σημείωμα EuroPASS
έχει ξεχωριστό τίτλο για τις προσωπικές ικανότητες, οι οποίες στη συνέχεια
μοιράζονται ως εξής: κοινωνικές, οργανωτικές, τεχνικές, υπολογιστικές και
καλλιτεχνικές ικανότητες. Για το πρόγραμμα αυτό, έχουμε κρατήσει αυτήν την
κατάταξη ικανοτήτων και επιχειρούμε να ενσωματώσουμε τις ικανότητες σε αυτό το
σχήμα.
Το πρόβλημα της μεταφοράς προκύπτει και εδώ, παρόλα αυτά. Έχουν προταθεί
κάποιοι τρόποι για την περιγραφή των ικανοτήτων, όμως δεν επαρκούσαν για την
ομάδα στόχο. Θα ήταν χρήσιμο εάν το EuroPASS μπορούσε να παρέχει μια έτοιμη
λίστα με ορισμούς των ικανοτήτων που δίνονται.
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3

Ειδικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ηθικά ζητήματα

3.1

Καθορισμός των στόχων και προστιθέμενη αξία στην εμπειρία

Στην περίπτωση της ενασχόλησης με πολλά άτομα μειονεκτουσών ομάδων, ο
συνεντευκτής θα πρέπει να κάνει κάθε προσπάθεια να ενθαρρύνει το κάθε άτομο να
κατανοήσει ότι αυτό μπορεί να είναι μια χρήσιμη εμπειρία για αυτόν/ αυτήν. Η
αποστολή αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς οι άνεργοι μεγάλης
ηλικίας δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτού του τύπου τις εμπειρίες. Μπορεί να βρούνε
δύσκολο να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνέντευξη μπορεί να τους
βοηθήσει με τρόπο πρακτικό.
Γι’ αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό ο συνεντευκτής να κατανοήσει τον τρόπο με
τον οποίο ο άνεργος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την εμπειρία, ο συνεντευκτής
θα πρέπει να κατανοήσει την προσωπική ιστορία του συνεντευξιαζόμενου και το
προσωπικό του πλαίσιο (εάν ο συνεντευξιαζόμενος δεν είναι ακόμη εξοικειωμένος με
αυτές τις λεπτομέρειες). Είναι απαραίτητο να γίνει από την αρχή ξεκάθαρος ο στόχος
της συνέντευξης και να προβληθεί η προστιθέμενη αξία αυτής της εμπειρίας,
πλαισιώνοντας την προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της προσωπικής ιστορίας του
συνεντευξιαζόμενου ατόμου.

3.2

Κατανοώντας και σεβόμενοι τις πολιτισμικές διαφορές

Ο συνεντευκτής που σκοπεύει να εφαρμόσει το εργαλείο θα πρέπει να γνωρίζει
αρχικά πολύ καλά την ομάδα στόχο, για παράδειγμα όταν κανείς δουλεύει με
οικονομικούς μετανάστες, μουσουλμάνους, τσιγγάνους ή άλλες ομάδες πληθυσμού,
θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την κουλτούρα τους, την κοινωνική τους αντίληψη,
τις συνήθειες και την ιστορία αυτών των ομάδων. Υπάρχουν κάποια ευαίσθητα
σημεία που μπορούν να διαταράξουν τη συνέντευξη, στην περίπτωση που δεν έχουν
ληφθεί υπόψη. Κάποιοι από τους πιο σημαντικούς πολιτισμικούς συντελεστές
που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι ακόλουθοι:
Γλώσσα
Στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα
Κοινωνικές διακρίσεις που βιώνουν οι ομάδες και κοινωνικές διακρίσεις που
υφίσταται το άτομο
Συγκεκριμένες αξίες της ομάδας που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την
εργασία και τη ζωή γενικότερα
Ο ρόλος της οικογένειας
Εμπειρίες φτώχιας
Πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους παράγοντες θα πρέπει να μελετηθούν από έναν
δυνητικό συνεντευκτή πριν την έναρξη της συνέντευξης.
Θα θέλαμε να
αναφερθούμε λίγο περισσότερο στο ζήτημα της γλώσσας.

3.3

Γλώσσα

Εάν ο άνεργος μιλά και έχει καλή κατανόηση της ελληνικής γλώσσας, τότε το θέμα
της γλώσσας μπορεί να μην αποτελεί πραγματικό θέμα για τη χρήση του εργαλείου
αξιολόγησης. Παρόλα αυτά, για να μελετηθεί αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια αρχική
συζήτηση με το νεαρό άτομο. Εάν ανακαλύψουμε ότι η γλώσσα αποτελεί εμπόδιο,
υπάρχουν δύο εναλλακτικές:
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- Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία του διπλού συνεντευκτή, ο εξειδικευμένος

συνεντευκτής και ένα μέλος της κοινότητας του ανέργου, ένας φίλος που μιλάει
τη γλώσσα ή ένα μέλος της οικογένειας του συνεντευξιαζόμενου

- βρείτε και εκπαιδεύστε μια ομάδα ανθρώπων που μιλάει τη γλώσσα
(που έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να αποτελέσουν συνεντευκτή) στη
χρήση του εργαλείου και αφήστε τους να διεξάγουν τη συνέντευξη.

Και οι δύο εναλλακτικές έχουν δυνατά και αδύναμα σημεία τα οποία μπορούν να
συζητηθούν, η καλύτερη λύση όμως είναι να αναλυθούν τα ακόλουθα προσεκτικά
πριν επιλεγεί μια από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές:
Διαθέσιμοι πόροι
Το πλαίσιο της κοινότητας
Αντιλήψεις της κοινότητας για τον συνεντευκτή που θα εμπλακεί
Η σχέση μεταξύ του νεαρού ατόμου και του φίλου ή του μέλους της
οικογενείας από το οποίο θα ζητηθεί βοήθεια
Το προφίλ του ανέργου

3.4

Χτίζοντας ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης

Κάποια κύρια στοιχεία του εργαλείου στοχεύουν στην αναζήτηση των ιδιωτικών
πεδίων δραστηριότητας των συνεντευξιαζόμενων ατόμων. Παρόλα αυτά πρέπει να
κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι ο άνεργος μπορεί να μην επιθυμεί να συζητήσει ή να
ανοιχτεί σε προσωπικά θέματα από φόβο μήπως δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές οι
απαντήσεις. Για παράδειγμα, ο άνεργος μπορεί να έχει εμπλακεί σε παράνομες
εργασίες και να μην επιθυμεί να μοιραστεί αυτές τις εμπειρίες, ενώ θα μπορούσαν
αυτές οι δραστηριότητες να αποτελούν ένα καλό παράδειγμα των διαφορετικών
ικανοτήτων που έχει αποκτήσει. Για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών, είναι
απαραίτητο ο συνεντευκτής να διασφαλίσει την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος
εμπιστοσύνης. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο αρχικό στάδιο όταν παρουσιάζουμε τους
εαυτούς μας ως συνεντευκτές και όταν εξηγούμε τον στόχο του εργαλείου,
περισσότερο όμως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

3.5

Αναζητώντας τις προσδοκίες τους για μελλοντικές εμπειρίες
μάθησης

Εξαιτίας οικονομικών ή άλλων δυσκολιών, πολλά άτομα σε μειονεκτικά
περιβάλλοντα έχουν μειωμένες προσδοκίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές προοπτικές
τους. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη συνέντευξη. Εάν είναι εφικτό κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης, ο συνεντευκτής μπορεί να εισάγει θετικά και
συγκεκριμένα παραδείγματα των οφελών της δια βίου μάθησης. Μια τέτοια
προοπτική μπορεί να ενθαρρύνει το συνεντευξιαζόμενο άτομο να αναλογιστεί
μελλοντικές ευκαιρίες μάθησης.

3.6

Δώστε προσοχή σε στρατηγικές επιβίωσης και προσπαθήστε να
τις κατανοήσετε

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπίσετε έντονη ανατροφοδότηση και
ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση από τη μεριά των ανέργων. Θα πρέπει να
εξερευνήσουμε εάν αυτό είναι αυθεντικό ή αν είναι μόνο μια στρατηγική επιβίωσης η
οποία χρησιμοποιείται κάποιες φορές για να γίνει η εικόνα τους περισσότερο
αποδεκτή. Πολλοί άνθρωποι μειονεκτουσών ομάδων μαθαίνουν από εμπειρίες
διακρίσεων ότι μπορεί να είναι αρκετά παραγωγικό να προσποιούνται. Και είναι
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απολύτως κατανοητό. Αυτή μπορεί να είναι η περίπτωση για όλους τους ανθρώπους
που έχουν βιώσει γνωστική και συναισθηματική διαφωνία.
Για άλλους ανθρώπους, η στρατηγική επιβίωσης μπορεί να είναι περισσότερο
επιθετική. Είναι ενδεδειγμένο να σταματήσουμε τη συνέντευξη στην περίπτωση που
κάθε σημάδι απόρριψης παρατηρείται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
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Πρακτικές προτάσεις για τους συνεντευκτές

4

Σε ότι αφορά τις πρακτικές προτάσεις, μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας
στα ακόλουθα ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

4.1

Προετοιμάζοντας την αρχική συνάντηση

Εάν εργαζόσαστε με ομάδες που έχουν διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης, που
ασχολούνται σε παραδοσιακές δραστηριότητες, ή που βιώνουν κοινωνικό
αποκλεισμό, είναι απαραίτητο πριν ξεκινήσετε τη συνέντευξη να συλλέξετε χρήσιμες
πληροφορίες που σχετίζονται με τη πραγματική ζωή των συνεντευξιαζόμενων. Μια
συνάντηση μπορεί να προηγηθεί της συνέντευξης, όπου μια κουβεντούλα μπορεί να
φανεί εξαιρετικά χρήσιμη για να προετοιμάσει το έδαφος για την εφαρμογή του
εργαλείου. Ακόμη και μια συνάντηση στην κοινότητα του συνεντευξιαζόμενου
μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να βρει
χρήσιμες πληροφορίες και καταλάβει καλύτερα τη ζωή του συνεντευξιαζόμενου.
Στην προπαρασκευαστική συνάντηση, οι ερωτήσεις μπορούν να είναι οι ακόλουθες:
Τι κάνετε συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρα; Τι ώρα ξεκινάτε την ημέρα σας και τι
είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε; Με ποιους περνάτε τα απογεύματά σας; Ποιος
είναι ο ρόλος σας στην οικογένεια; Πώς βλέπετε τις συνθήκες διαβίωσής σας;

4.2

Διαλέγοντας τον καλύτερο χώρο για τη συνέντευξη

Ο άνεργος μπορεί να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση εάν η συνέντευξη λάβει χώρα
στο περιβάλλον του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η συνέντευξη πρέπει να λαμβάνει
απαραίτητα χώρα στο δικό του χώρο. Προσπαθήστε να διερευνήσετε σε ποιο χώρο ο
συνεντευξιαζόμενος νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

4.3

Χρησιμοποιήστε σχετικά παραδείγματα

Είναι λογικό και εμφανές ότι η παράθεση παραδειγμάτων ενθαρρύνει τον
συνεντευξιαζόμενο. Σε περίπτωση μακροχρόνια ανέργων, θα πρέπει να
αναζητήσουμε σχετικά με τον τρόπο ζωής τους παραδείγματα. Αυτό σημαίνει ότι ο
συνεντευκτής θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων κάποια στοιχεία για τη ζωή
του νεαρού ατόμου.

4.4

Το προφίλ του συνεντευκτή

Συνοψίζοντας, εκτός από το να είναι κανείς ειλικρινής σχετικά με τον στόχο της
συνέντευξης και να έχει της απαραίτητες για έναν συνεντευκτή δεξιότητες, τα
ακόλουθα είναι σημαντικά και απαραίτητα προσόντα:


Καλή γνώση της ζωής του ανέργου, ειδικότερα όταν αυτό προέρχεται από μια
μειονεκτούσα ομάδα (στοιχεία κοινωνικού αποκλεισμού, εμπόδια πρόσβασης
στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας)



Καλή γνώση της κοινότητας από την οποία προέρχεται το άτομο



Στάση ζωής που δεν ευνοεί διακρίσεις σε βάρος μειονεκτουσών ομάδων
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Προσαρμόζοντας το περιεχόμενο του εργαλείου

5

Είναι απαραίτητο οι χρήστες του εργαλείου να κατανοήσουν ότι το εργαλείο είναι
ευέλικτο και προσαρμόσιμο. Το εργαλείο έχει αναπτυχθεί με τέτοιον τρόπο ούτως
ώστε να διασφαλιστεί ότι διατηρεί αυτά τα στοιχεία.
Κάποιες μικρές αλλαγές μπορεί να είναι απαραίτητες ανάλογα με την ομάδα στόχο.
Οι συνεντευκτές ορίζουν ποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στο εργαλείο ανάλογα με
τις ανάγκες των συνεντευξιαζόμενων.
Για παράδειγμα όταν κάποιες εργάζεται με τσιγγάνους, κάποιες αλλαγές θα πρέπει
να λάβουν χώρα στα θεματικά πεδία Πολιτική και κοινωνική δραστηριοποίηση,
Νοικοκυριό και οικογένειας, Εργασία και επαγγελματική εμπειρία. Οι αλλαγές
μπορεί να αφορούν:


Την παράλειψη κάποιων ερωτήσεων



Κάποιες άλλες ερωτήσεις μπορεί να αφορούν την αλλαγή των
χρησιμοποιηθέντων όρων, και όχι την αλλαγή του περιεχομένου, ούτως ώστε
να αποφευχθούν οι παρανοήσεις



Κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις μπορεί να είναι χρήσιμες σε κάποιες
περιπτώσεις ούτως ώστε να διερευνηθούν πεδία τα οποία δεν έχουν
αναφερθεί.

Ακολουθούν σχόλια και παραδείγματα του εργαλείου
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Προετοιμάζοντας την εφαρμογή του εργαλείου
αξιολόγησης

6.1

Στόχοι

Οι άνθρωποι αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες όχι μόνο στο σχολείο και στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και μέσω άλλων μορφών τυπικής
εκπαίδευση, αλλά αποκτούν ικανότητες και όταν αναλαμβάνουν ευθύνες στην
οικογένειά τους, όταν συναντούν τους φίλους τους, όταν εργάζονται, όταν
απασχολούνται με τον αθλητισμό ή την μουσική και όταν αναλαμβάνουν εθελοντική
εργασία.
Στόχος του εργαλείου πιστοποίησης είναι να κάνει εμφανείς τις δεξιότητες που έχουν
αποκτήσει μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων εκτός των χώρων τυπικής
εκπαίδευσης. Είναι χρήσιμο να γίνονται εμφανείς αυτές οι δεξιότητες για διάφορους
λόγους:

- Κάνοντας εμφανείς τις δεξιότητες θα βοηθήσει τους άνεργους να καταλάβουν

καλύτερα τις ικανότητές που έχουν και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι
ικανότητες μπορούν να τους ενισχύσουν για περαιτέρω εκπαίδευση και
κατάρτιση είτε μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης, είτε στην εργασία τους,
είτε στον ιδιωτικό τους βίο.

- Κάνοντας εμφανείς τις ικανότητες θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές (δασκάλους,
κοινωνικούς λειτουργούς) να συνδέσουν καλύτερα την εκπαίδευση και την
κατάρτιση με τις δεξιότητες που ήδη έχουν αποκτήσει οι άνεργοι.

- Κάνοντας τις ικανότητες εμφανείς σε εν δυνάμει εργοδότες μπορεί να τους

βοηθήσει να μάθουν για τους υποψηφίους εργαζόμενούς τους δεξιότητες που
δεν αποτυπώνονται σε απολυτήρια, πτυχία, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις.

Αυτό το εργαλείο πιστοποίησης έχει σχεδιαστεί για να επιτευχθούν οι ακόλουθοι
στόχοι:

- Στο τέλος της συνέντευξης, το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη και ο άνεργος

θα έχουν διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο οι ειδικές δραστηριότητες και οι
εμπειρίες του δεύτερου συνδέονται με τις ικανότητες και δεξιότητές του. Οι
δραστηριότητες και οι ικανότητες θα καταγράφονται σε ένα έγγραφο που θα
ανήκει στον άνεργο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όποιον τρόπο επιθυμεί.

- Επιπλέον, το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη και ο άνεργος θα συνεργαστούν

σε κάθε προσπάθεια μετάφρασης των ικανοτήτων σε ορολογία του EUROPASS.
Μέσα στο πλαίσιο του EUROPASS ο άνεργος θα έχει στην κατοχή του ένα
έγγραφο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποδοτική παρουσίαση των
ικανοτήτων και των εμπειριών του σε δυνητικούς εργοδότες, εκπαιδευτικά
ιδρύματα και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Τα εργαλεία πιστοποίησης
ήδη έχουν μεγάλη ανταπόκριση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

6.2

Πώς μπορούν οι ικανότητες να γίνονται ορατές με μια συνέντευξη;

Θα πρέπει να καταστεί σαφές στον άνεργο ότι ο στόχος της συνέντευξης είναι να
μάθει περισσότερα για τις ικανότητες και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει
συμμετέχοντας σε διάφορες δραστηριότητες. Βέβαια - κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης – ο άνεργος θα θέλει να μιλήσει για τα προβλήματα που έχει
αντιμετωπίσει καθώς και για τις δραστηριότητες που τον/ την ευχαριστούν. Αυτό δε
θα πρέπει να το αγνοήσει ο συνεντευκτής. Παρόλ’ αυτά είναι ευθύνη του το ατόμου
που διεξάγει τη συνέντευξη να τον βοηθήσει να εστιάσει το ενδιαφέρον του σε
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δραστηριότητες που αφορούν την κατάκτηση νέων δεξιοτήτων. Έτσι και αλλιώς, θα
πρέπει να είναι ευχάριστο να μιλάει για πράγματα που μπορεί να κάνει!
Για να μπορέσει να υποστηριχθεί η διαδικασία της συνέντευξης για κάθε πεδίο
δραστηριότητας προτείνονται μερικά παραδείγματα. Τα ερωτήματα και τα
παραδείγματα στοχεύουν στο να εισαγάγουμε τον άνεργο νεαρό άτομο σε πεδία
δραστηριοτήτων στα οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Δραστηριότητες που έχουν πολύ
μεγάλη σημασία για τον ίδιο και σχετίζονται απόλυτα με την απόκτηση δεξιοτήτων
θα πρέπει να γίνονται εμφανείς με τη συζήτηση. Εάν τα πεδία δραστηριότητας
θεωρούνται σημαντικά θα πρέπει να γίνεται ειδική προσπάθεια για τη συλλογή
συγκεκριμένων και απτών πληροφορικών.
Για να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το τι έχει μάθει κάποιος
δραστηριοποιούμενος σε ένα αντικείμενο, το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη θα
χρειαστεί πολύ ειδικές πληροφορίες για το τι ακριβώς έκανε το άτομο.
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα: το χόμπι «συλλογή γραμματοσήμων» μπορεί να
σημαίνει απλά το να πηγαίνει κάποιος σε ένα μαγαζί, να αγοράζει γραμματόσημα και
να τα φυλάει σε ένα συρτάρι. Μπορεί, όμως, να περιλαμβάνει και ένα πλήθος
δραστηριοτήτων: μελέτη γεωγραφίας, αναζήτηση πηγών για δωρεάν γραμματόσημα,
ανταλλαγή γραμματοσήμων με άτομα από άλλες χώρες κλπ.
Για να μπορούμε να μαζέψουμε αυτού του είδους τις ειδικές πληροφορίες είναι
απαραίτητο σαν πρώτο βήμα να διαπιστώσουμε τις ικανότητες που έχουν αποκτηθεί.

6.3

Πώς μπορούν να «πιστοποιηθούν» οι ικανότητες;

Στόχος της συνέντευξης είναι να δημιουργήσουμε τις αποδείξεις ότι οι περιγραφείσες
δραστηριότητες έχουν λάβει χώρα και ότι οι ικανότητες που έχουν καταγραφεί έχουν
αποκτηθεί.
Σε γενικές γραμμές, δεν είναι αρμοδιότητα του συνεντευκτή να επικυρώσει τις
πληροφορίες που προκύπτουν στη συνέντευξη. Ενδέχεται, όμως, η συλλογή των
επιπλέον πληροφοριών να βοηθήσει τον άνεργο να αντιληφθεί τις γνώσεις και τις
δεξιότητές του. Για παράδειγμα, εάν δηλώσει ότι για κάποιο διάστημα είχε
απασχοληθεί σε μια εθελοντική οργάνωση ή είχε κεντρικό ρόλο σε μια αθλητική
ομάδα, ο συνεντευκτής μπορεί να αναζητήσει εάν υπάρχουν ειδικά έγραφα από την
εθελοντική ομάδα ή την αθλητική ομοσπονδία που να μπορούν να πιστοποιήσουν
αυτά τα στοιχεία.

6.4

Διαδικασίες

Στόχος της συνέντευξης είναι να γίνουν εμφανείς οι δεξιότητες και οι ικανότητες των
ανέργων σε διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η συνέντευξη
αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια συνεδρία. Μπορεί να οριστεί μια δεύτερη
συνεδρία για τη μετάφραση των αποτελεσμάτων της συνέντευξης στην ορολογία του
EUROPASS και για την οριστικοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του EUROPASS.
Εάν ο άνεργος δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς ή εάν δε μπορεί να εστιάσει την
προσοχή του για πολύ ώρα στη συνέντευξη, ενδέχεται να χρειάζεται να
πραγματοποιηθούν περισσότερες από δύο συνεδρίες.
Προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία για τη διενέργεια της συνέντευξης:
Βήμα Πρώτο: Ο συνεντευκτής και ο άνεργος θα εξετάσουν μια λίστα με πεδία
δραστηριότητας ούτως ώστε να ορίσουν τα πεδία εκείνα που θα καλύψει η
συνέντευξη (ορίστε τις προτεραιότητες σας!).
Δεύτερο Βήμα: Ο συνεντευκτής και ο άνεργος θα συζητήσουν για τις
δραστηριότητες και τις εμπειρίες του στα επιλεγέντα πεδία δραστηριότητας. Για τον
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λόγο αυτό, ο συνεντευκτής θα χρησιμοποιήσει τις ερωτήσεις και τα παραδείγματα
από κάθε πεδίο δραστηριότητας για να ανοίξει τη συζήτηση ή για να δώσει έναυσμα
στον άνεργο να μιλήσει. Η σε βάθος εξέταση πεδίων δραστηριότητας θα γίνει από
τον συνεντευκτή όταν εντοπίσει δραστηριότητες στις οποίες οι άνεργοι έχουν πολλά
να προσθέσουν.
Τρίτο Βήμα: Ο συνεντευκτής και ο άνεργος θα ορίσουν ποιες δραστηριότητες και
ποιες συναφείς δεξιότητες θα καταγραφούν (δίνονται παραδείγματα για κάθε πεδίο
δραστηριότητας). Οι δραστηριότητες και οι δεξιότητες θα καταγραφούν στη φόρμα.
Τέταρτο Βήμα: Μία περίληψη των δραστηριοτήτων και των συναφών δεξιοτήτων
θα καταγραφούν σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο θα
αποτελεί ιδιοκτησία του άνεργου.
Πέμπτο Βήμα: Όταν λήξει η διαδικασία της καταγραφής των δραστηριοτήτων και
των δεξιοτήτων, ο συνεντευκτής και ο άνεργος θα συζητήσουν τα στοιχεία που
συλλέχθηκαν και κατά πόσο μπορούν μεταφραστούν στην ορολογία του EuroPASS
(παραδείγματα της μετάφρασης σε ορολογία του EuroPASS μπορείτε να βρείτε στις
επόμενες σελίδες ).
Οι προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στο EuroPASS
είναι:

- Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με τη συνύπαρξη και τη

συνεργασία με άλλους ανθρώπους, σε θέσεις όπου η επικοινωνία και η ομαδική
συνεργασία απαραίτητη (για παράδειγμα πολιτισμός και αθλητισμός), σε
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα κλπ.

- Οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες (που σχετίζονται με την οργάνωση και
τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, προγραμμάτων και προϋπολογισμών, στην
δουλειά, στην εθελοντική εργασία, π.χ. πολιτισμός και αθλητισμός) ή/ και στην
εργασία κλπ.

- Τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με βαθιά γνώση
συγκεκριμένων μηχανισμών, συσκευών κλπ εκτός των ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες σε ένα εξειδικευμένο
αντικείμενο (βιομηχανική παραγωγή, τραπεζικά, υγεία κλπ.)

- Δεξιότητες και ικανότητες σε τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής

(όπως επεξεργασία κειμένου και άλλες εφαρμογές, αναζήτηση σε βάσεις
δεδομένων, εξοικείωση με το Internet, εξειδικευμένες δεξιότητες –
προγραμματισμός κλπ)

- Καλλιτεχνικές ικανότητες και δεξιότητες (όπως μουσική, συγγραφή, σχέδιο
κλπ.)

- Άλλες ικανότητες και δεξιότητες (οι οποίες αποτελούν προσόν αλλά δεν έχουν
αναφερθεί όπως, χόμπι, αθλητισμός, συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις
κλπ.)

Έκτο Βήμα: Στο τέλος, ο συνεντευκτής και ο άνεργος θα συμφωνήσουν στον τρόπο
παραγωγής ενός αντιγράφου του EUROPASS, στο τι υποστήριξη χρειάζεται το άτομο
και που μπορεί να την αναζητήσει.

6.5

Πεδία Δραστηριότητας

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη λίστα δραστηριοτήτων για να
προσδιοριστεί, μαζί με τον άνεργο, ποια πεδία δραστηριότητας θα συζητηθούν στη
συνέντευξη. Η λογική για την επιλογή αυτών των πεδίων δραστηριότητας είναι
εμφανείς καθώς είναι συνήθως σημαντικά σε όλους τους ανθρώπους και γιατί
περιλαμβάνουν συνήθως την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
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Ο συνεντευκτής, ενώ θα εισαγάγει τη συζήτηση βάσει της λίστας θα πρέπει να δίνει
παραδείγματα σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που μπορούν να
αποκτηθούν από τη δράση σε αυτά τα πεδία δραστηριότητας.
Παράδειγμα: Όταν συναντάς τους φίλους σου, εσύ συνήθως προτείνεις
δραστηριότητες, οργανώνεις δραστηριότητες, πραγματοποιείς επαφές με
ταξιδιωτικά γραφεία για τη διοργάνωση εκδρομών κλπ. Πιθανόν να έχεις καλές
διοργανωτικές ικανότητες;
Λίστα πεδίων δραστηριότητας:
1) Ενδιαφέροντα, χόμπι, αθλητισμός, κοινωνικοποίηση. Πράγματα
που κάνετε τον “Ελεύθερο χρόνο” σας.
2) Νοικοκυριό και οικογένεια: δραστηριότητες που κάνετε σχετικά με το
σπίτι σας και το νοικοκυριό σας.
3) Πολιτική και κοινωνική δραστηριοποίηση: Δραστηριότητες σε
κέντρα νεότητας, σε αθλητικούς ομίλους, αλλά και στην κοινότητά σας,
πολιτικές δεσμεύσεις, δημοτικές ενασχολήσεις κλπ.
4) Εργασία και Επαγγελματική εμπειρία: Δραστηριότητες που
αναλαμβάνετε στην εργασία σας ή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.
5) Υγεία: Δραστηριότητες που κάνετε για να νιώθετε υγιής και καλά με το
σώμα σας.
6) Συγκεκριμένες περιστάσεις ζωής: Δύσκολες περιστάσεις ζωής που
έχετε βιώσει και δράση που αναλάβατε για να το αντιμετωπίσετε
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7

Η εφαρμογή του εργαλείου πιστοποίησης

7.1

Ενδιαφέροντα, χόμπι, αθλητισμός, κοινωνικοποίηση. Πράγματα
που κάνετε τον “Ελεύθερο χρόνο” σας

Οι ερωτήσεις με τις οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε είναι:


Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας, τα χόμπι σας, τα αθλήματα με τα οποία
απασχολείστε;



Πόσο χρόνο αφιερώνετε σε αυτά;



Πόσο σημαντικά είναι στη ζωή σας;



Τι άλλο κάνετε τον ελεύθερο χρόνο σας;



Το εξασκείτε μόνος σας ή με άλλους ανθρώπους;

Ο συνεντευκτής θα θέλει να μάθει: Τι ακριβώς κάνει ο άνεργος; Πόσο χρόνο
αφιερώνει σε αυτή τη δραστηριότητα; Ποιες δεξιότητες/ ικανότητες χρειάζεται για
να κάνει αυτά τα οποία κάνει; Ποιο είναι το επίπεδο εξειδίκευσής του; Ποιο είναι το
επίπεδο της ευθύνης του/ της για συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συγκεκριμένα
άτομα;

Παράδειγμα 1:
Δραστηριότητα

Πεδίο Ικανοτήτων

EuroPASS

Τι ακριβώς κάνετε;

Ποιες ικανότητες χρειάζεστε για
αυτό που κάνετε; Τι μάθατε;

Δεξιότητες/ Ικανότητες

Κάνω χορό τρεις ώρες κάθε
εβδομάδα. Χορεύω σε
συγκεντρώσεις στο σπίτι ή όταν
βγαίνουμε έξω.
Έχω κάποιες ιδέες για την
χορογραφία και έχω αναπτύξει
δικές μου φιγούρες. Τον
προηγούμενο μήνα χορέψαμε δύο
φορές για το δήμο και είχε πολύ
μεγάλη επιτυχία

Κοινωνικές δεξιότητες
Έχω μάθει να ελέγχω το σώμα
μου. Είμαι σε θέση να
Οργανωτικές
δεξιότητες
συνεισφέρω στη βελτίωση της
εκτέλεσης του χορευτικού μου.
Τεχνικές δεξιότητες
Έχω μάθει να αποτελώ βάσιμο
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
μέλος μιας ομάδας. Με τη
Καλλιτεχνικές
συμμετοχή μου σε δύο χορευτικά
Δεξιότητες
έχω μάθει να ελέγχω το άγχος
Άλλες δεξιότητες
μου σε παρόμοιες περιστάσεις.

Παράδειγμα 2:
Δραστηριότητα

Πεδίο Ικανοτήτων

EuroPASS

Τι ακριβώς κάνετε;

Ποιες ικανότητες χρειάζεστε για
αυτό που κάνετε; Τι μάθατε;

Δεξιότητες/ Ικανότητες

Ασχολούμαι με το μοντελισμό,
συγκεκριμένα φτιάχνω καράβια
μινιατούρες. Έχω κατασκευάσει
ιστιοπλοϊκά, τριήρεις, ψαροκάικα
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Κοινωνικές δεξιότητες
Οργανωτικές
δεξιότητες

κ.α. Το μέγεθος τους κυμαίνεται
από 20 – 60 εκατοστά.
Παλαιότερα αγόραζα τα σχέδια,
τώρα τελευταία τα φτιάχνω μόνος
μου. Παίρνω κομμάτια ξύλο και
κόβω και ετοιμάζω τα μέρη του
καραβιού. Επίσης χρησιμοποιώ
πανί, σκοινί και διάφορους
μηχανισμούς. Τα καράβια που
φτιάχνω δε διαφέρουν σε τίποτα
από τα μεγάλα, παρά μόνο στο
μέγεθος. Πλέουν κανονικά στη
θάλασσα.

ναυπηγικά σχέδια, ενώ τώρα τα
καταφέρνω να φτιάχνω τα δικά
μου. Επίσης χρειάζονται ειδικές
γνώσεις για το ξύλο και την
κατεργασίας του.

Τεχνικές δεξιότητες
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
Καλλιτεχνικές
Δεξιότητες
Άλλες δεξιότητες

.
7.2

Νοικοκυριό και οικογένεια: Δραστηριότητες που κάνετε σχετικά με
σπίτι σας και το νοικοκυριό σας

Οι ερωτήσεις με τις οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε είναι:

-

Πού μένετε;
Με ποιόν/ ποιους μένετε;
Τι πράγματα έχετε να κάνετε εκεί που μένετε (αρμοδιότητες και ευθύνες);
Ποιες είναι οι δραστηριότητες που κάνετε με την οικογένειά σας;
Εάν οι ευθύνες σας περιλαμβάνουν τη φροντίδα συζύγου, παιδιών, γονιών: Πόσο
χρόνο αφιερώνετε στη φροντίδα τους;
Με ποιόν τρόπο χειρίζεστε τα χρήματά σας;

Το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη θέλει να μάθει: Ποια είναι τα μέλη της
οικογενείας/ του νοικοκυριού και ποιοι είναι οι ρόλοι τους; Ποιες είναι οι ευθύνες
του ανέργου απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας του; Τι ακριβώς κάνει
(μαγειρεύει, φτιάχνει πράγματα, άλλες δουλειές του νοικοκυριού); Σε ποια ένταση
και τι επίπεδο δεξιότητας χρειάζεται για την διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του;
Παράδειγμα 1:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

Πεδίο Ικανοτήτων
Ποιες ικανότητες χρειάζεστε
για αυτό που κάνετε; Τι
μάθατε;
Η γυναίκα μου φροντίζει τα
Όταν μου αρέσει να κάνω
πάντα, αλλά υπάρχουν πράγματα πράγματα μπορώ να τα κάνω εξ’
που κάνω επειδή μου αρέσει να τα ολοκλήρου μόνος μου.
κάνω. Μου αρέσει να μαγειρεύω. Διοργανώνω τη διαδικασία
Χρησιμοποιώ βιβλία μαγειρικής.
(ο χρονοπρογραμματισμός είναι
Μου αρέσει να δοκιμάζω
πολύ σημαντικός παράγοντας).
καινούργιες συνταγές. Πηγαίνω
Ξέρω πώς να προσαρμόζω τα
στα μαγαζιά και αγοράζω υλικά.
σχέδια μου στη κάθε περίσταση.
Φροντίζω και για τα γεύματα της Είμαι σε θέση να διαχειρίζομαι
οικογενείας μου κάποιες φορές.
τη δουλειά μιας ολόκληρης
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EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες
Κοινωνικές δεξιότητες
Οργανωτικές
δεξιότητες
Τεχνικές ικανότητες
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
Καλλιτεχνικές
δεξιότητες

Κάποιες φορές αυτοσχεδιάζω π.χ. ομάδας.
εάν δεν είναι διαθέσιμο κάποιο
υλικό ή αν αλλάξει ο αριθμός των
καλεσμένων μας. Κάποιες φορές
με βοηθούν και τα παιδιά μου.
Τότε εγώ ανακηρύσσομαι σεφ και
οργανώνω την ομάδα των
μαγείρων μου.

Άλλες δεξιότητες

Παράδειγμα 2:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

Πεδίο ΙκανοτήτωνΠοιες
EuroPASS
ικανότητες χρειάζεστε για
Δεξιότητες/ Ικανότητες
αυτό που κάνετε; Τι
μάθατε;?

Στο σπίτι έχω αναλάβει
παντώς είδους μαστορέματα.
Από ηλεκτρολογικά αλλάζω τις
πρίζες αν χαλάσουν, συνδέω
τις ηλεκτρικές συσκευές και
επίσης τις επισκευάζω αν είναι
κάτι απλό. Ασχολούμαι επίσης
με ιδιοκατασκευές, όπως πχ να
φτιάξω κουκλοθέατρο για τα
παιδιά με ξύλινο σκελετό,
ράφια για το γραφείο κλπ.
Ασχολούμαι και αρκετά με τα
φυτά της βεράντας μας, τα
φροντίζω, τα πολλαπλασιάζω
και έχω και ένα μικρό φυτώριο
με λαχανικά εποχής.

Έμαθα να είμαι υπεύθυνος
και ξέρω ότι στο σπίτι
περιμένουν από μένα για το
κάθε τι που χαλάει. Οι
εργασίες που αναλαμβάνω
απαιτούν γνώσεις σε
ηλεκτρολογικά, υδραυλικά,
ξυλουργικές εργασίες, επίσης
προγραμματισμό και
οργάνωση.

7.3

Κοινωνικές δεξιότητες
Οργανωτικές δεξιότητες
Τεχνικές ικανότητες
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
Καλλιτεχνικές δεξιότητες
Άλλες δεξιότητες

Πολιτική και κοινωνική δραστηριοποίηση: δραστηριότητες σε
σωματεία, δημοτικους φορείς, αθλητικούς ομίλους κλπ.

Οι ερωτήσεις με τις οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε είναι:
- Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε τύπου πολιτική δραστηριότητα; Έχετε ποτέ
συμμετάσχει σε πορεία/ διαμαρτυρία;
- κάνετε εθελοντική εργασία: σε νεανικό στέκι, σε αθλητικό κέντρο, σε κοινοτική
οργάνωση, σε περιβαλλοντική οργάνωση, σε οργάνωση προστασίας ζώων κ.λ.π.;
- Τι ακριβώς κάνατε;
Το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη θα θέλει να μάθει: Εάν ο άνεργος κάνει
εθελοντική εργασία: Τι ακριβώς κάνει; Πόσο χρόνο αφιερώνει σε αυτή τη
δραστηριότητα; Ποιες ικανότητες και δεξιότητες χρειάζεται για να κάνει αυτό που
κάνει; Σε ποιο επίπεδο εξειδίκευσης κάνει αυτό που κάνει; Ποιες είναι οι ευθύνες του
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για τις δραστηριότητες άλλων ατόμων; Ποιες δεξιότητες χρειάζεται για να κάνει αυτό
που κάνει; Τι έμαθε;
Παράδειγμα 1:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

Πεδίο Ικανοτήτων
Ποιες ικανότητες χρειάζεστε για
αυτό που κάνετε; Τι μάθατε;

EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Περίπου ένα χρόνο πριν ξεκίνησα
να βοηθάω σε ένα κέντρο φύλαξης
αδέσποτων ζώων μια ημέρα
μεσοβδόμαδα και το σαββατοκύριακο. Ταΐζω τα ζώα, μιλάω
στους παπαγάλους και πάω τα
σκυλιά βόλτα. Είμαι εκεί όταν
έρχεται η κτηνίατρος και
απαντάω στις ερωτήσεις της και
την βοηθώ να ηρεμήσει τα ζώα.
Προσπαθώ, επίσης να βρω
καινούργια σπίτια σε μερικά από
τα ζώα και μοιράζω φυλλάδια.
Προωθώ το αίτημα για την
προστασία των δικαιωμάτων των
ζώων στον κύκλο μου.

Κοινωνικές δεξιότητες
Ξέρω πώς να φροντίζω τα ζώα.
Έχω μάθει πολλά για τη
Οργανωτικές
δεξιότητες
συμπεριφορά και τις ανάγκες
των ζώων και μπορώ να
Τεχνικές δεξιότητες
καταλάβω πότε είναι άρρωστα.
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
Η κτηνίατρος λέει ότι είμαι η
Καλλιτεχνικές
καλύτερη βοηθός της. Το
δεξιότητες
προσωπικό του κέντρου φύλαξης
Άλλες δεξιότητες
αδέσποτων ζώων εκτιμά το
γεγονός ότι είμαι πολύ αξιόπιστο
άτομο και ότι μπορούν να
στηρίζονται σε εμένα όταν μου
ανατίθεται κάτι.

Παράδειγμα 2:
Δραστηριότητα

Πεδίο Ικανοτήτων

EuroPASS

Τι ακριβώς κάνετε;

Ποιες ικανότητες χρειάζεστε για
αυτό που κάνετε; Τι μάθατε;

Δεξιότητες/ Ικανότητες

Είμαι μέλος της κίνησης πολιτών
για την προστασία του
περιβάλλοντος του δήμου μου.
Ασχολούμαστε κυρίως με θέματα
καθαριότητας, δεντροφύτευσης,
αξιοποίησης των ελεύθερων
χώρων. Πριν ενα χρόνο
οργανώσαμε μεγάλη ενημερωτική
καμπάνια για την ανακύκλωση και
έκτοτε έχει γίνει συνήθεια των
δημοτών με πολύ καλά
αποτελέσματα.

Έχω κάνει διάφορες εργασίες σε
Κοινωνικές δεξιότητες
αυτή μου την ενασχόληση.
Οργανωτικές
Γενικά υπάρχει πεδίο να
δεξιότητες
διαλέξεις δραστηριότητες που
Τεχνικές δεξιότητες
σου ταιριάζουν. Σε τακτική βάση
κάνουμε συναντήσεις,
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
καθορίζουμε το πλαίσιο δράσης
Καλλιτεχνικές
και μοιράζουμε αρμοδιότητες.
δεξιότητες
Εγώ έχω ασχοληθεί με την
ανακύκλωση, αναλαμβάνοντας
Άλλες δεξιότητες
να ενημερώνω τους δημότες σε
ειδικό κιόσκι. Η εργασία αυτή
ήταν για 2 μήνες απογευματινές
ώρες και περιελάμβανε
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μοίρασμα φυλλαδίων και
προφορική ενημέρωση.

7.4

Εργασία και Επαγγελματική εμπειρία: Δραστηριότητες που
αναλαμβάνετε στην εργασία σας ή προηγούμενη επαγγελματική
εμπειρία

Οι ερωτήσεις με τις οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε είναι:
- Εργάζεστε;
- Πληρώνεστε γι’ αυτό και αν ναι πόσο;
- Προσπαθήσατε να βρείτε τη συγκεκριμένη εργασία; Πώς το κάνατε;
- Δουλεύετε κυρίως μόνος σας ή αποτελείτε μέλος μιας ομάδας;
- Τι σας αρέσει στο συγκεκριμένο επάγγελμα; Γιατί;
- Έχετε σκεφτεί τι δουλειά θα σας άρεσε να κάνετε τώρα;
- Ποια είναι η επαγγελματική σας εμπειρία έως σήμερα;
Το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη θα θέλει να μάθει:
Τι ακριβώς κάνει ο άνεργος; Τι είδους επαγγελματικής εμπειρίας έχει; Μέσα σε ποιο
πλαίσιο (μισθωτή εργασία, αυταπασχόληση, ημιαπασχόληση); Πόσο καιρό διάρκεσε
η επαγγελματική του εμπειρία; Ποιες ικανότητες και δεξιότητες χρειάζεται για να
κάνει ό,τι κάνει; Ποιες είναι οι ευθύνες του για άλλα άτομα; Τι έμαθε; Ποιες
ικανότητες χρειάζεται για να κάνει ό,τι κάνει;

Παράδειγμα 1:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

Πεδίο Ικανοτήτων
Ποιες ικανότητες χρειάζεστε για
αυτό που κάνετε; Τι μάθατε;

EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Εργάζομαι 3 ώρες το πρωί σε ένα
γραφείο με αρμοδιότητα τις
εξωτερικές εργασίες. Καθημερινά
πηγαίνω σε τραπεζες για διάφορες
εργασίες, σε δημόσιες υπηρεσίες
οπως δήμους, νομαρχίες, εφορία, σε
πελάτες για είσπραξη ή για
παράδοση αντικειμένων.

Κοινωνικές δεξιότητες
Είμαι αξιόπιστη. Μπορούν να με
Οργανωτικές
εμπιστευτούν ότι θα τελιώσω
δεξιότητες
όλες τις εργασίες στην ώρα τους.
Τεχνικές δεξιότητες
Είμαι πολύ επικοινωνιακός
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
χαρακτήρας. Εάν πάω σε
Καλλιτεχνικές
δημόσια υπηρεσία ή σε τράπεζα,
δεξιότητες
πάντα τα καταφέρνω να τελιώσω
Άλλες δεξιότητες
τη δουλειά μου.

Παράδειγμα 2:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;
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EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Εχω κάνει φωτογραφήσεις σε
γάμους, βαφτίσια και άλλες
εκδηλώσεις συγγενών και φίλων.
Κάποιες από αυτές τις δουλειές τις
έκανα δωρεάν και σε κάποιες άλλες
πληρώθηκα, όχι όμως σαν
επαγγελματίας φωτογράφος.

7.5

Η φωτογράφηση σε
Κοινωνικές
επαγγελματικό επίπεδο απαιτεί
δεξιότητες
ειδικές γνώσεις και καλλιτεχνικές
Οργανωτικές
και τεχνικές και φυσικά
δεξιότητες
εμπειρία. Εμαθα φωτογραφία
Τεχνικές δεξιότητες
από χόμπυ, αφού από μικρή
ασχολιόμουνα πολύ. Πάντα
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
έκανα τον φωτογράφο σε πάρτυ
Καλλιτεχνικές
και εκδρομές, ώσπου τώρα έχω
δεξιότητες
φτάσει σε ένα πολύ καλό
επίπεδο.
Άλλες δεξιότητες

Υγεία: Δραστηριότητες που κάνετε για να νιώθετε υγιής και ωραία
με το σώμα σας

Οι ερωτήσεις με τις οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε είναι:
- Πώς φροντίζετε την εμφάνισή σας;
- Τι τρώτε;
- Μαγειρεύετε εσείς το φαγητό που τρώτε;
- Κάνετε μόνος σας τα ψώνια σας;
- Φοράτε διαφορετικά ρούχα ανάλογα με την περίσταση;
Το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη θα θέλει να μάθει:
Τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή και ζητήματα υγείας για τον άνεργο; Πόσο
σημαντικό είναι η εμφάνιση, τα ρούχα, τα μαλλιά, το σώμα για τον άνεργο; Πόσο
χρόνο αφιερώνει για την εμφάνισή του; Πόσο σημαντικά είναι τα θέματα της υγείας;
Παράδειγμα 1:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

Πεδίο Ικανοτήτων
Ποιες ικανότητες χρειάζεστε για
αυτό που κάνετε; Τι μάθατε;

EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Κάνω βάρη στο σπίτι καθημερινά
για να νιώθω πιο δυνατός και για
να βελτιώσω την εμφάνισή μου.
Πήρα το σετ των ασκήσεων από
ένα φίλο μου που πηγαίνει στο
γυμναστήριο.

Κοινωνικές
Είμαι μεθοδικός. Θέλω να
δεξιότητες
επιτύχω τον στόχο μου: ένα
Οργανωτικές
καλοσχηματισμένο σώμα. Κάνω
δεξιότητες
σημαντικές προόδους και γι΄
αυτό έχω κίνητρα να συνεχίσω.
Τεχνικές δεξιότητες
Κανένας και τίποτα δε μπορεί να
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
με αποσπάσει από το να κάνω
Καλλιτεχνικές
γυμναστική καθημερινά.
δεξιότητες
Άλλες δεξιότητες

Παράδειγμα 2:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;
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EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Μαγειρεύω καθημερινά και
υγιεινά. Προμηθεύομαι φρέσκα
προϊόντα εποχής, ενώ αποφέυγω
κονσέρβες, κατεψυγμένα ή
επεξεργασμένες τροφές. Επίσης
καλλιεργώ κάποια λαχανικά και
αρωματικά όπως κρεμμύδια,
μαιντανό, δυόσμο κλπ και τα έχω
ανά πάσα στιγμή στον κήπο μου.

7.6

αυτό που κάνετε; Τι μάθατε;
Ξέρω να ψωνίζω φράσκα
προϊόντα σε σωστή τιμή. Ξέρω
να οργανώνω το χρόνο μου,
έξάλλυ κάποιες φορές θα
χρειαστεί να κάνω 2 φαγητά
ταυτόχρονα ή σε τραπέζι, ακόμα
περισσότερα.
Εχω βασικές γνώσεις
κηπουρικής, φροντίζω η ίδια τα
ζαρζαβατικά μου.

Κοινωνικές
δεξιότητες
Οργανωτικές
δεξιότητες
Τεχνικές δεξιότητες
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
Καλλιτεχνικές
δεξιότητες
Άλλες δεξιότητες

Συγκεκριμένες περιστάσεις ζωής: Δύσκολες περιστάσεις ζωής
που έχετε βιώσει και δράση που αναλάβατε για να τις
αντιμετωπίσετε

Οι ερωτήσεις με τις οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε είναι:

-

-

Έχετε ποτέ εσείς ή κάποιος πολύ κοντά σε εσάς χρειαστεί να αντιμετωπίσετε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:
• Οικογενειακό διαζύγιο
• Πένθος
• Άστεγος
• Αρρώστια
• Εγκυμοσύνη
• Φυλάκιση
• Αναμορφωτήριο/ Ορφανοτροφείο
• Προβλήματα Υγείας
• Χρήση ναρκωτικών ουσιών/ αλκοολισμός
Με ποιόν τρόπο έχετε εμπλακεί;
Επηρεάζει κανένα από αυτά τα γεγονότα τη ζωή σας;
Εάν ναι, πώς το αντιμετωπίζετε;
Ποιες εμπειρίες αποκομίσατε;
Ποια συμπεράσματα βγάλατε από την εμπειρία σας;

Το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη θα θέλει να μάθει:
Ποια συγκεκριμένη περίσταση αντιμετώπισε ο άνεργος; Τι ακριβώς έκανε σε αυτή τη
περίσταση; Ποιες ήταν οι ευθύνες του απέναντι σε άλλα άτομα; Τι έμαθε; Ποιες
εμπειρίες αποκόμισε; Ποιες ικανότητες και δεξιότητες χρειαζόταν για να κάνει αυτό
το οποίο έκανε;
Παράδειγμα 1:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;
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EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Η μητέρα μου ήταν άρρωστη για
πολλούς μήνες. Εγώ της αγόραζα
τα φάρμακα, καλούσα τον γιατρό
και προετοίμαζα τα γεύματα της.

αυτό που κάνετε; Τι μάθατε;
Κοινωνικές δεξιότητες
Έμαθα να αντιμετωπίζω τις
περιστάσεις. Χρειαζόμουν
Οργανωτικές
μεγάλη υπομονή και έπρεπε να
δεξιότητες
φροντίζω πρώτα για τις ανάγκες
Τεχνικές δεξιότητες
της μητέρας μου. Έπρεπε να
αντιμετωπίσω αηδιαστικές
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
καταστάσεις. Προτιμώ όμως να
Καλλιτεχνικές
μη μιλήσω για ότι πέρασε η
δεξιότητες
οικογένειά μου. Ξέρω ότι πρέπει
και οφείλουμε να ξεπερνάμε τις
Άλλες δεξιότητες
κρίσεις. Είμαι αισιόδοξη και
ξέρω ότι τα δύσκολα γρήγορα θα
περάσουν.

Παράδειγμα 2:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

Πεδίο Ικανοτήτων
EuroPASS
Ποιες ικανότητες χρειάζεστε για
Δεξιότητες/ Ικανότητες
αυτό που κάνετε; Τι μάθατε;
Χρειάστηκε για δύο χρόνια να
Έπρεπε να αντιμετωπίσω
Κοινωνικές δεξιότητες
μείνω μόνος μου σε επαρχία λόγω διάφορες καταστάσεις. Να
Οργανωτικές
φτιάξω από την αρχή μια
της εργασίας μου. Έπρεπε να
δεξιότητες
μάθω να φροιντίζω τον εαυτό μου, κοινωνική ζωή, να οργανώσω το
Τεχνικές δεξιότητες
να μαγειρεύω να πλένω, να
νοικοκυριό μου και έπειτα να
ψωνίζω και γενικά να κάνω τις
κάνω μόνος μου όλες τις δουλειές
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
δουλειες του νοικοκυριού.
ενός νοικοκυριού.
Καλλιτεχνικές
δεξιότητες
Άλλες δεξιότητες

7.7

Οι δεξιότητες και οι ικανότητές μου (όνομα, επώνυμο) Περίληψη
όλων των δραστηριοτήτων και των ικανοτήτων μου στο
EuroPASS

Από το Παράδειγμα 1:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

Πεδίο Ικανοτήτων
Ποιες ικανότητες χρειάζεστε
για αυτό που κάνετε; Τι
μάθατε;

EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Κάνω χορό τρεις ώρες κάθε
εβδομάδα. Χορεύω σε
συγκεντρώσεις στο σπίτι ή όταν
βγαίνουμε έξω.
Έχω κάποιες ιδέες για την
χορογραφία και έχω αναπτύξει
δικές μου φιγούρες. Τον

Έχω μάθει πώς να ελέγχω το
σώμα μου. Είμαι ικανόςή να
συνεισφέρω στην βελτίωση
της εμφάνισής μας. Έχω
μάθει να είμαι αξιόπιστος/η
και ένα υπολογίσιμο μέλος
της ομάδας μας. Μετά από

Κοινωνικές δεξιότητες
Είμαι αξιόπιστος/η,
υπολογίσιμος/η και
πειθαρχημένος/η. Ήμουν
ικανός /η να επιδείξω
αυτές τις ικανότητές μου
στη χορευτική

Manual for Using the
Interview guide (greek)

27

προηγούμενο μήνα χορέψαμε
δύο φορές για το δήμο και είχε
πολύ μεγάλη επιτυχία

την πραγματοποίηση δύο
Καλλιτεχνικές
εμφανίσεων, χειρίζομαι πολύ δεξιότητες
καλύτερα τη νευρικότητα μου Ως χορευτής μπορώ να
σε παρόμοιες καταστάσεις.
χορεύω διάφορους
χορούς και να εκτελώ
διάφορες φιγούρες.
Δημιουργώ τα σόλο
κομμάτια μου και τα
συνδυάζω με τη
χορογραφία.

Η γυναίκα μου φροντίζει τα
πάντα, αλλά υπάρχουν πράγματα
που κάνω επειδή μου αρέσει να
τα κάνω. Μου αρέσει να
μαγειρεύω. Χρησιμοποιώ βιβλία
μαγειρικής. Μου αρέσει να
δοκιμάζω καινούργιες συνταγές.
Πηγαίνω στα μαγαζιά και
αγοράζω υλικά. Φροντίζω και
για τα γεύματα της οικογενείας
μου κάποιες φορές. Κάποιες
φορές αυτοσχεδιάζω π.χ. εάν δεν
είναι διαθέσιμο κάποιο υλικό ή
αν αλλάξει ο αριθμός των
καλεσμένων μας. Κάποιες φορές
με βοηθούν και τα παιδιά μου.
Τότε εγώ ανακηρύσσομαι σεφ
και οργανώνω την ομάδα των
μαγείρων μου.

Όταν μου αρέσει να κάνω
πράγματα μπορώ να τα κάνω
εξ’ ολοκλήρου μόνος/η μου.
Διοργανώνω τη διαδικασία
(ο χρονοπρογραμματισμός
είναι πολύ σημαντικός
παράγοντας). Ξέρω πώς να
προσαρμόζω τα σχέδια μου
στη κάθε περίσταση. Είμαι σε
θέση να διαχειρίζομαι τη
δουλειά μιας ολόκληρης
ομάδας.

Κοινωνικές δεξιότητες
Εργάζομαι ανεξάρτητα
και με έναν καλά
οργανωμένο τρόπο.
Πετυχαίνω τους στόχους
μου βλέποντας τα έργα
μου από τον σχεδιασμό ως
την ολοκλήρωση τους.
Οργανωτικές
δεξιότητες
Είμαι περισσότερο
πετυχημένος όταν
μαγειρεύω γεύματα.
Αναζητώ πάντα νέες
συνταγές, αγοράζω υλικά
ανεξάρτητα και ετοιμάζω
- επίσης μαζί με άλλους
ανθρώπους – τα γεύματα.
Έμαθα να προχωρώ με
καλά οργανωμένο τρόπο,
να υπολογίζω με χαμηλές
τιμές και να αναθέτω
καθήκοντα σε άλλους
ανθρώπους.
Άλλες δεξιότητες
Το χόμπι μου είναι η
μαγειρική. Έμαθα
μόνη/ος μου να
μαγειρεύω, βλέποντας
τηλεόραση ή διαβάζοντας
βιβλία..

Περίπου ένα χρόνο πριν
Ξέρω πώς να φροντίζω τα
Κοινωνικές δεξιότητες
ξεκίνησα να βοηθάω σε ένα
ζώα. Έχω μάθει πολλά για τη Είμαι αξιόπιστος/η και
κέντρο φύλαξης αδέσποτων ζώων συμπεριφορά και τις ανάγκες υπεύθυνος/η. Είμαι
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μια ημέρα μεσοβδόμαδα και το
σαββατο-κύριακο. Ταΐζω τα ζώα,
μιλάω στους παπαγάλους και
πάω τα σκυλιά βόλτα. Είμαι εκεί
όταν έρχεται η κτηνίατρος και
απαντάω στις ερωτήσεις της και
την βοηθώ να ηρεμήσει τα ζώα.
Προσπαθώ, επίσης να βρω
καινούργια σπίτια σε μερικά από
τα ζώα και μοιράζω φυλλάδια.
Προωθώ το αίτημα για την
προστασία των δικαιωμάτων των
ζώων στον κύκλο μου.

των ζώων και μπορώ να
καταλάβω πότε είναι
άρρωστα. Η κτηνίατρος λέει
ότι είμαι η καλύτερη βοηθός
της. Το προσωπικό του
κέντρου φύλαξης αδέσποτων
ζώων εκτιμά το γεγονός ότι
είμαι πολύ αξιόπιστο άτομο
και ότι μπορούν να
στηρίζονται σε εμένα όταν
μου ανατίθεται κάτι.

καλός παρατηρητής και
μπορώ να αντιμετωπίζω
τις ανάγκες των άλλων
ανθρώπων. Μπόρεσε να
επιδείξω αυτές μου τις
ικανότητες κατά την
διάρκεια της εργασίας
μου ως εθελοντής σε ένα
καταφύγιο ζώων.
Άλλες δεξιότητες
Αγαπώ τα ζώα. Για
περισσότερο από 1 χρόνο
εργάζομαι εθελοντικά και
προσπαθώ να βρω νέα
σπίτια για μερικά από
αυτά.

Εργάζομαι 3 ώρες το πρωί σε ένα
γραφείο με αρμοδιότητα τις
εξωτερικές εργασίες.
Καθημερινά πηγαίνω σε
τραπεζες για διάφορες εργασίες,
σε δημόσιες υπηρεσίες οπως
δήμους, νομαρχίες, εφορία, σε
πελάτες για είσπραξη ή για
παράδοση αντικειμένων.

Είμαι αξιόπιστη. Μπορούν να
με εμπιστευτούν ότι θα
τελιώσω όλες τις εργασίες
στην ώρα τους. Είμαι πολύ
επικοινωνιακός χαρακτήρας.
Εάν πάω σε δημόσια
υπηρεσία ή σε τράπεζα,
πάντα τα καταφέρνω να
τελιώσω τη δουλειά μου.

Κοινωνικές δεξιότητες
Είμαι ειλικρινής με τους
άλλους ανθρώπους, είμαι
επικοινωνιακή και
εργάζομαι αξιόπιστα.
Οργανωτικές
δεξιότητες
Φροντίζω να οργανώνω
το χρόνο μου, έτσι ώστε
να τελειώνω τις
καθημερινές μου
εργασίες.

Κάνω βάρη στο σπίτι καθημερινά
για να νιώθω πιο δυνατός και για
να βελτιώσω την εμφάνισή μου.
Πήρα το σετ των ασκήσεων από
ένα φίλο μου που πηγαίνει στο
γυμναστήριο.

Είμαι μεθοδικός/ή. Θέλω να
επιτύχω τον στόχο μου: ένα
καλοσχηματισμένο σώμα.
Κάνω σημαντικές προόδους
και γι΄ αυτό έχω κίνητρα να
συνεχίσω. Κανένας και
τίποτα δε μπορεί να με
αποσπάσει από το να κάνω
γυμναστική καθημερινά.

Κοινωνικές δεξιότητες
Πιστεύω ότι είμαι
επίμονος/η και
πειθαρχημένος/η, γιατί
ως αθλητής/τρια
εκπαιδεύομαι
καθημερινά.

Η μητέρα μου ήταν άρρωστη για Έμαθα να αντιμετωπίζω τις
πολλούς μήνες. Εγώ της αγόραζα περιστάσεις. Χρειαζόμουν
τα φάρμακα, καλούσα τον γιατρό
μεγάλη υπομονή και έπρεπε
και προετοίμαζα τα γεύματα της.
να φροντίζω πρώτα για τις
ανάγκες της μητέρας μου.
Έπρεπε να αντιμετωπίσω
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Κοινωνικές δεξιότητες
Είμαι ευαίσθητος/η προς
τους άλλους και μπορώ να
αντιμετωπίσω τις ανάγκες
των άλλων ανθρώπων.
Απέκτησα αυτή την

αηδιαστικές καταστάσεις.
Προτιμώ όμως να μη μιλήσω
για ότι πέρασε η οικογένειά
μου. Ξέρω ότι πρέπει και
οφείλουμε να ξεπερνάμε τις
κρίσεις. Είμαι αισιόδοξη και
ξέρω ότι τα δύσκολα γρήγορα
θα περάσουν
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ικανότητα όταν
χρειάστηκε να φροντίσω
την μητέρα μου κατά την
διάρκεια της
μακρόχρονης ασθένειάς
της.
Οργανωτικές
δεξιότητες
Μπορώ να συντονίσω
καλά διάφορες εργασίες;
Είμαι υπεύθυνο άτομο και
εκτελώ τις εργασίες στην
ώρα τους. Κατά την
διάρκεια της
μακρόχρονης ασθένειας
της μητέρας μου την
φρόντιζα ενώ παράλληλα
οργάνωνα τα νοικοκυριό.

