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This document is an attempt to make a guide on how to use the validation tool for
ICONET PROJECT. In other words, it is a manual for using the interview guidelines.
The manual is firstly produced for the ICOVET project which had to do with the
competencies for young people and with finding ways and means to make these
competencies visible and useful in their job or career searching.
Our purpose in Greece, is to transfer the ICOVET methodology to long term
unemployed people that are over 45 years old.. So, we had to reorganise the tool and to
customise it according to the new target group. The purposes are slightly different as we
now have to do with unemployed people trying to find new job opportunities. The users
are now the long term unemployed that are over 45 years old in the region of Nea Ionia,
a suburb of Athens. Greece. The trainers are now career advisors and persons that work
on employment and unemployment issues in OBES (Federation of Industrial Workers'
Trade Unions)
In the adapted manual for validation tool, for example, we have not included some
paragraps from the ICOVET tool that were merely for young people. That means that
paragraphs that are referring to school are excluded. These are only two:
1. (For chapter 3) "Understanding the context and the background of their previous
school experience"
2. (For chapter 7) "School and Vocational Training: Things you do outside the
classroom and formal training activities"
Secondly there are some slight differences in the questions in order to be adapted to
the new target group.
The main parts of this manual are as follows:
1. Background to the ICOVET PROJECT
a. A short presentation of the ICOVET tool
b. The adaptation of the tool in long term unemployed people and how is it
useful to them.
2. Overview of the validation tool: Questions and answers
3. Specific pedagogic approaches and ethical issues
4. Practical suggestions for the interviewers
5. Adapting the tool content
6. Preparing to use the validation tool in practice
7. The validation toll in practice
a. Leisure time
b. Family
c. Volunteer work
d. Work
e. Health
f. Specific life events

Κάνοντας τις ικανότητες των ανέργων εμφανείς:
ένα Εργαλείο Πιστοποίησης
Στόχοι
Οι άνθρωποι αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες όχι μόνο στο σχολείο και στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και μέσω άλλων μορφών τυπικής εκπαίδευσης,
αλλά αποκτούν ικανότητες και όταν αναλαμβάνουν ευθύνες στην οικογένειά 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 οι άνεργοι 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 τα ενδιαφερόμενα άτομα.
- 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 τελευταίου 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.

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 συμμετέχοντες 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 διεξάγων τη συνέντευξη. Παρόλ’
αυτά είναι ευθύνη του το ατόμου που διεξάγει τη συνέντευξη να βοηθήσει τον άνεργο να
εστιάσει το ενδιαφέρον του σε 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 σε πεδία δραστηριοτήτων στα οποία οι ένεργοι
μέσης ηλικίας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση. Δραστηριότητες που έχουν πολύ μεγάλη σημασία
για αυτους και σχετίζονται απόλυτα με την απόκτηση δεξιοτήτων θα πρέπει να γίνονται
εμφανή 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.

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 ατόμου που διεξάγει τη συνέντευξη να
επικυρώσει τις πληροφορίες που προκύπτουν στη συνέντευξη. Ενδέχεται, όμως, η συλλογή
των επιπλέον πληροφορικών να βοηθήσει τη γνώση του ανέργου για τις γνώσεις και τις
δεξιότητές του. Για παράδειγμα, εάν ο άνεργος δηλώσει ότι για κάποιο διάστημα είχε
απασχοληθεί σε μια εθελοντική οργάνωση ή είχε κεντρικό ρόλο σε μια αθλητική ομάδα, το

άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη μπορεί να αναζητήσει εάν υπάρχουν ειδικά έγραφα από
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την εθελοντική ομάδα ή την αθλητική ομοσπονδία που να μπορούν να πιστοποιήσουν αυτά
τα στοιχεία

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 η διενέργεια περισσότερων των δύο
συνεδριών.
Προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία για τη διενέργεια της συνέντευξης:
1) Το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη και ο άνεργος θα εξετάσουν μια λίστα με τομείς
δραστηριότητας (σελίδα 6) ούτως ώστε να ορίσουν τα πεδία δραστηριότητας που θα καλύψει
η συνέντευξη (ορίστε προτεραιότητες!).
2) Το δεύτερο βήμα είναι μια διεξοδική συζήτηση του ατόμου που διεξάγει τη συνέντευξη με
τον άνεργο σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες του στα επιλεχθέντα πεδία
δραστηριότητας.
Για τον λόγο αυτό, το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη θα
χρησιμοποιήσει ερωτήσεις και παραδείγματα για κάθε πεδίο δραστηριότητας για να ανοίξει
τη συζήτηση ή για να δώσει έναυσμα στον άνεργο να μιλήσει. Η σε βάθος εξέταση πεδίων
δραστηριότητας που έχουν άμεση σχέση με την απόκτηση δεξιοτήτων από τον άνεργο,
εξαρτάται όμως σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες και τις γνώσεις του ατόμου που διεξάγει
τη συνέντευξη.
3) Το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη και ο άνεργος θα ορίσουν ποιες δραστηριότητες και
ποιες συναφείς δραστηριότητες θα καταγραφούν (δίνονται παραδείγματα για κάθε πεδίο
δραστηριότητας. Θα καταγράψουν αυτές στη φόρμα.
4) Το βήμα αυτό περιλαμβάνει μια περίληψη των δραστηριοτήτων και των συναφών
δεξιοτήτων. Αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο θα αποτελεί ιδιοκτησία του ανέργου.
5) Όταν λήξει η διαδικασία και συμφωνήσουν στα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν θα
πρέπει να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφράσουν τη λίστα σε ορολογία του
EUROPASS σχετικά με προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες (παραδείγματα της
μετάφρασης σε ορολογία του EUROPASS μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 22 με 25).
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 είναι απαραίτητη
και η ομαδική συνεργασία απαραίτητη (για παράδειγμα τέχνη και αθλητισμός), σε
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα κλπ.
Οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη
διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, προγραμμάτων και προϋπολογισμούς κλπ.
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–

–

–
–

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 (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 (χόμπι, αθλητισμός, συμμετοχή σε εθελοντικές
οργανώσεις κλπ.)

6) Στο τέλος, το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη και ο άνεργος θα συμφωνήσουν στον
τρόπο παραγωγής ενός αντιγράφου του EUROPASS που θα αναφέρει την υποστήριξη που
χρειάζεται το άτομο και την υποστήριξη που θα παρέχουν στο νεαρό άτομο.
Πεδία Δραστηριότητας
Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη λίστα δραστηριοτήτων για να προσδιοριστεί,
μαζί με τον άνεργο, ποια πεδία ανθρώπινης δραστηριότητας θα συζητηθούν στη συνέντευξη.
Η επιλογή αυτών των πεδίων δραστηριότητας είναι προφανής καθώς είναι συνήθως
σημαντικά σε όλους τους ανθρώπους και γιατί περιλαμβάνουν συνήθως την απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων.
Το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη, ενώ θα εισαγάγει τη συζήτηση σε αυτή τη λίστα θα
πρέπει να δίνει παραδείγματα σχετικά 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 ή την
οικογένεια σας
3. Πολιτική και κοινωνική δραστηριοποίηση: δραστηριότητες σε σωματεία, δημοτικους
φορείς, αθλητικούς ομίλους 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.
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6. Συγκεκριμένες περιστάσεις ζωής: δύσκολες περιστάσεις ζωής που έχετε βιώσει και δράση
που αναλάβατε για να το αντιμετωπίσετε
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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 κάνετε 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:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

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

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

EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Έχω μάθει να ελέγχω το
Κοινωνικές δεξιότητες
σώμα μου. Είμαι σε θέση να
Οργανωτικές
συνεισφέρω στη βελτίωση
δεξιότητες
της εκτέλεσης του χορευτικού
Τεχνικές δεξιότητες
μου. Έχω μάθει να αποτελώ
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
βάσιμο μέλος μιας ομάδας.
Καλλιτεχνικές
Με τη συμμετοχή μου σε δύο Δεξιότητες
χορευτικά έχω μάθει να
Άλλες δεξιότητες
ελέγχω το άγχος μου σε
παρόμοιες περιστάσεις.
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2. Νοικοκυριό και οικογένεια: δραστηριότητες που κάνετε σχετικά
με το σπίτι σας ή την οικογένεια 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:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

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.

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

EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Όταν μου αρέσει να κάνω
Κοινωνικές δεξιότητες
πράγματα μπορώ να τα κάνω
Οργανωτικές
εξ’ ολοκλήρου μόνος μου.
δεξιότητες
Διοργανώνω τη διαδικασία
Τεχνικές ικανότητες
(ο χρονοπρογραμματισμός
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
είναι πολύ σημαντικός
Καλλιτεχνικές
παράγοντας). Ξέρω πώς να
προσαρμόζω τα σχέδια μου
δεξιότητες
στη κάθε περίσταση. Είμαι σε
Άλλες δεξιότητες
θέση να διαχειρίζομαι τη
δουλειά μιας ολόκληρης
ομάδας.
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3. 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 για τις δραστηριότητες άλλων
ατόμων; Ποιες δεξιότητες χρειάζεται για να κάνει αυτό που κάνει; Τι έμαθε;
Παράδειγμα:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

Περίπου ένα χρόνο πριν
ξεκίνησα να βοηθάω σε ένα
κέντρο φύλαξης αδέσποτων
ζώων 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.

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

EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Ξέρω πώς να φροντίζω τα ζώα.
Κοινωνικές δεξιότητες
Έχω μάθει πολλά για τη
Οργανωτικές
συμπεριφορά και τις ανάγκες
δεξιότητες
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
Άλλες δεξιότητες
φύλαξης αδέσποτων ζώων
εκτιμά το γεγονός ότι είμαι
πολύ αξιόπιστο άτομο και ότι
μπορούν να στηρίζονται σε
εμένα όταν μου ανατίθεται
κάτι.
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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:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

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.

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

EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Είμαι αξιόπιστη. Μπορούν να
Κοινωνικές δεξιότητες
με εμπιστευτούν ότι θα
Οργανωτικές
τελιώσω όλες τις εργασίες στην δεξιότητες
ώρα τους. Είμαι πολύ
Τεχνικές δεξιότητες
επικοινωνιακός χαρακτήρας.
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
Εάν πάω σε δημόσια υπηρεσία
Καλλιτεχνικές
ή σε τράπεζα, πάντα τα
δεξιότητες
καταφέρνω να τελιώσω τη
Άλλες δεξιότητες
δουλειά μου.
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5. Υγεία: Δραστηριότητες που κάνετε για να νιώθετε υγιής και καλά
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:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

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.

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

EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

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

10

6. Συγκεκριμένες περιστάσεις ζωής: δύσκολες περιστάσεις ζωής που
έχετε βιώσει και δράση που αναλάβατε για να το 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:
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

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

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

EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

Έμαθα να αντιμετωπίζω τις
Κοινωνικές δεξιότητες
περιστάσεις. Χρειαζόμουν
Οργανωτικές
μεγάλη υπομονή και έπρεπε να
δεξιότητες
φροντίζω πρώτα για τις
Τεχνικές δεξιότητες
ανάγκες της μητέρας μου.
Δεξιότητες σε ΤΠΕ
Έπρεπε να αντιμετωπίσω
Καλλιτεχνικές
αηδιαστικές καταστάσεις.
Προτιμώ όμως να μη μιλήσω
δεξιότητες
για ότι πέρασε η οικογένειά
Άλλες δεξιότητες
μου. Ξέρω ότι πρέπει και
οφείλουμε να ξεπερνάμε τις
κρίσεις. Είμαι αισιόδοξη και

11

ξέρω ότι τα δύσκολα γρήγορα
θα περάσουν.
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Οι δεξιότητες και οι ικανότητές μου (όνομα, επώνυμο)
Περίληψη όλων των δραστηριοτήτων και των ικανοτήτων μου στο
EuroPASS
Παράδειγμα
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
προηγούμενο μήνα χορέψαμε
δύο φορές για το δήμο και είχε
πολύ μεγάλη επιτυχία

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
την πραγματοποίηση δύο
εμφανίσεων, χειρίζομαι πολύ
καλύτερα τη νευρικότητα μου
σε παρόμοιες καταστάσεις.

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

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
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μαγείρων μου.
Δραστηριότητα
Τι ακριβώς κάνετε;

καλά οργανωμένο τρόπο,
Πεδίο Ικανοτήτων
Ποιες ικανότητες χρειάζεστε
για αυτό που κάνετε; Τι
μάθατε;

EuroPASS
Δεξιότητες/ Ικανότητες

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
ξεκίνησα να βοηθάω σε ένα
κέντρο φύλαξης αδέσποτων
ζώων 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.

Ξέρω πώς να φροντίζω τα
ζώα. Έχω μάθει πολλά για τη
συμπεριφορά και τις ανάγκες
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.

Κοινωνικές δεξιότητες
Είμαι αξιόπιστος/η και
υπεύθυνος/η. Είμαι 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.
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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.

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 πολλούς μήνες. Εγώ της
αγόραζα τα φάρμακα, καλούσα
τον γιατρό και προετοίμαζα τα
γεύματα της.

Έμαθα να αντιμετωπίζω τις
περιστάσεις. Χρειαζόμουν
μεγάλη υπομονή και έπρεπε
να φροντίζω πρώτα για τις
ανάγκες της μητέρας μου.
Έπρεπε να αντιμετωπίσω
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

Κοινωνικές δεξιότητες
Είμαι ευαίσθητος/η προς
τους άλλους και μπορώ να
αντιμετωπίσω τις ανάγκες
των άλλων ανθρώπων.
Απέκτησα αυτή την
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.

Υπογραφή ατόμου που διεξάγει τη συνέντευξη / Ημερομηνία
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