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Εισαγωγή
Τι σημαίνει η έννοια “προώθηση στην αγορά εργασίας” ;
Προώθηση στην αγορά εργασίας είναι η διαδικασία της
υποστήριξης

των ατόμων

προκειμένου αυτά

να

επιτύχουν μια μόνιμη και σταθερή σύνδεση με την
αγορά

εργασίας.

Αυτή

η

διαδικασία

συνδέει

εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και
αγορά

εργασίας

(επιχειρήσεις/οργανισμούς)

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον
απασχόλησης – κάτι το οποίο επιπλέον σημαίνει τον
εντοπισμό νέων θέσεων εργασίας αλλά και πρόσβαση
σε αυτές, καθώς επίσης και προοπτικές για εργασία.

Η διαδικασία της προώθησης στην αγορά εργασίας συντίθεται από 2 πυλώνες :
1. Ο πρώτος πυλώνας αποτελείται από ένα πακέτο υπηρεσιών, το οποίο παρέχεται στους
εκπαιδευόμενους στον τομέα της αλλαγής σταδιοδρομίας καθώς επίσης οδηγίες αναφορικά
με τον επανα/προσανατολισμό μέσω της κατάρτισης και της συμβουλευτικής, προκειμένου
να επαν/ ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν –
καθοδήγηση – καθοδήγηση καριέρας, αξιολόγηση της σταδιοδρομίας και των θεμελίων της
εργασιακής εμπειρίας, εκπαίδευση/κατάρτιση - ανάπτυξη της επικοινωνίας και δεξιότητες
αυτοπαρουσίασης,

τα

δίκτυα

προώθησης/επαναπροώθησης

-

με

στην

αγορά

στόχο

την

αγορά

εργασίας

εργασίας.
είναι

η

Φιλοσοφία
υποστήριξη

της
των

εκπαιδευομένων στις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές, η οποία θα πρέπει να
γίνεται με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, που έχει ως στόχο να αφορά ολιστικά το κάθε άτομο
ξεχωριστά.
2. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το σύνολο των διαφόρων εργαλείων τα οποία αφορούν την
επαφή με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους όχι μόνο σε ότι
αφορά την εργασία, αλλά και σε άλλες περιστάσεις που μπορεί να αποκλείουν αυτό το άτομο
από την αγορά εργασίας.
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Κατάλογος καλών πρακτικών με εργαλεία για την
προώθηση στην αγορά εργασίας
Αυτός ο κατάλογος αποτελείται από διάφορα εργαλεία που σχετίζονται με το θέμα της
προώθησης/επαναπροώθησης στην αγορά εργασίας». Η δομή και το περιεχόμενο του κάθε
ενός από αυτά τα εργαλεία έχει αναπτυχθεί από τους οργανισμούς που συνεργάζονται σε
αυτό το πρόγραμμα και στη συνέχεια δοκιμάστηκαν από έναν άλλον εταίρο. Ο στόχος του
παρόντος καταλόγου είναι η παροχή μιας ποικιλίας εργαλείων προς όλους εκείνους τους
(εκπαιδευτικούς) οργανισμούς που ασχολούνται με το θέμα της "υποστήριξης στην
αναζήτηση εργασίας». Ανάλογα με τις ανάγκες ή / και τις ομάδες στόχους, ο κάθε
οργανισμός θα είναι σε θέση να υιοθετήσει τα εργαλεία αυτά, είτε στην αρχική τους μορφή ή
μετά την όποια προσαρμογή κρίνει αναγκαία. Ο κατάλογος αυτός είναι διαρθρωμένος με
τέτοιον τρόπο, ώστε η περιγραφή του εργαλείου να ακολουθείται από την αρχική σελίδα του
οργανισμού που είναι υπεύθυνος, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τους
υπευθύνους, να ζητήσει πληροφορίες ή μεταφέρει τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια.
Πίνακας 1
Κατάλογος των εργαλείων
Ονομασία του εργαλείου
1. Μια αρχή μια ευκαιρία
2. Παρουσίαση μιας εταιρείας
3. Πρόγραμμα συμβουλευτικής
4. Πρόγραμμα με στόχο την έμπνευση
των συμμετεχόντων
5. Τηλεφωνική - ενημερωτική
επικοινωνία
6. Εναλλαγή θέσεων εργασίας
7. Club Εργασίας
8. Εργασιακό Μπαζάρ
9. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
10. Πρόγραμμα εκπαίδευσης μεντόρων
11. Η καριέρα μου
12. Ο δικός μου τρόπος
13. Προώθηση στην αγορά εργασίας

Εταίροι-οργανισμοί
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και
Επιμόρφωσης Α.Ε
Ελλάδα
Schulungszentrum Fohnsdorf - Αυστρία
Coop Institute of Education - Σλοβακία
IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
Πολωνία
School Center Ptuj - Σλοβενία
Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike
Slovenije - Soca
Σλοβενία
IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB Πολωνία
Schulungszentrum Fohnsdorf – Αυστρία
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και
Επιμόρφωσης Α.Ε
Ελλάδα
Randers Bo-Og Erhvervstraening – Δανία
School Center Ptuj – Σλοβενία
School Center Ptuj - Σλοβενία
Schulungszentrum Fohnsdorf - Αυστρία
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Προφίλ των Εργαλείων
1. Μια αρχή μια ευκαιρία
Ένα πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

1.1 Ομάδα στόχος
Το πρόγραμμα «Μία αρχή μια ευκαιρία» απευθύνεται σε:
 Ανέργους, αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (16-25 ετών) δίχως προηγούμενη εργασιακή εμπειρία

1.2 Πλαίσιο του προγράμματος
1.2.1 Περιγραφή του εργαλείου
Το πρόγραμμα «Μία αρχή μια ευκαιρία» βασίζεται σε τρεις (3) κύριες ενότητες
προσφέροντας την δυνατότητα στην ομάδα στόχου να επιλέξει:
 Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 5 μήνες μέσω ενός προγράμματος προώθησης
στην απασχόληση, είτε
 Αύξηση των επαγγελματικών τους προσόντων σε επίπεδο βασικών δεξιοτήτων
πληροφορικής μέσω ενός βραχυχρόνιου προγράμματος κατάρτισης 100 ωρών το
οποίο οδηγεί σε εξετάσεις πιστοποίησης, ή
 Την παρακολούθηση ενός προγράμματος συμβουλευτικής σε τρία (3) αντικείμενα :
- Επαγγελματικός προσανατολισμός και επιλογή καριέρας
- Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και προετοιμασία για ενεργό αναζήτηση εργασίας
- Συμβουλευτική στην επιχειρηματικότητα και στην ανάληψη επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών

1.3 Διάρκεια
Οι νέοι που επιλέγουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμβουλευτικής, παρακολουθούν
υποχρεωτικά 30 ώρες, το αντικείμενο του «Επαγγελματικού προσανατολισμού και την
επιλογή καριέρας» κατόπιν έχουν την επιλογή να συμμετέχουν είτε σε ένα πρόγραμμα
συμβουλευτικής στο αντικείμενο των «Τεχνικών αναζήτησης εργασίας και προετοιμασίας
για ενεργό αναζήτηση εργασίας» ή σε ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής στο αντικείμενο
«Συμβουλευτική στην επιχειρηματικότητα και στην ανάληψη επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών» διάρκειας 30 ωρών το κάθε ένα.
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Διάγραμμα 1. Διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος

Πίνακας 2

Εφαρμογή του προγράμματος “Μια αρχή μια ευκαιρία”
Επιλογές
Ενότητα 1

Ενότητα 2

Ενότητα 3

Ενέργειες
Ενέργειες Δράσης
υποστήριξης
Απόκτηση εργασιακής Πρόγραμμα
εμπειρίας
τοποθέτησης σε θέσεις
εργασίας
Αύξηση
των Ένα
βραχυχρόνιο
επαγγελματικών τους πρόγραμμα κατάρτισης
προσόντων
σε 100 ωρών το οποίο
επίπεδο
βασικών οδηγεί σε εξετάσεις
δεξιοτήτων
πιστοποίησης
πληροφορικής
Πρόγραμμα
Ομαδικές συναντήσεις
συμβουλευτικής σε 3
 Επαγγελματικός
αντικείμενα :
προσανατολισμός
και επιλογή καριέρας
 Τεχνικές αναζήτησης
εργασίας
και
προετοιμασία
για
ενεργό
αναζήτηση
εργασίας
 Συμβουλευτική στην
επιχειρηματικότητα

Διάρκεια
5 μήνες

100 ώρες
μήνες)

(1-2

60 ώρες συνολικά
30
υποχρεωτικά

ώρες

30
ώρες
(δυνατότητα
επιλογής)
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και στην ανάληψη ή
επιχειρηματικών
30
ώρες
πρωτοβουλιών
(δυνατότητα
επιλογής)

Η κατάρτιση είναι εντατικής μορφής με την διάρκεια της εκπαίδευσης να είναι περίπου 20 –
30 ώρες την εβδομάδα (μάξιμουμ 6 ώρες ανά ημέρα).

1.4 Σκοπός
Ο κύριος σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να διαδραματίσει καίριο ρόλο όχι μόνο στην
ενίσχυση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των προσόντων εν γένει, αλλά και στην
αξιολόγηση των ικανοτήτων (προσωπικών / κοινωνικών) των εκπαιδευομένων, καθώς
επίσης και στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω της διαδικασίας τοποθέτησης σε
συνεργαζόμενες εταιρείες.

1.5 Δίκτυα
 Όσον αφορά τα δίκτυα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει ένα δίκτυο αποκαλούμενο
ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού), από το οποίο πρέπει να
αντλούνται οι εκπαιδευόμενοι. Ο ΟΑΕΔ έχει καταγεγραμμένους όλους τους ανέργους
της περιοχής με την εμπειρία τους και τα προσόντα τους.
 Αναφορικά με τους μέντορες και τους εκπαιδευτές στην Ελλάδα, αυτοί θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένοι από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ). Προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ποιότητα των επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης, το ΕΚΕΠΙΣ
χρησιμοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης Εκπαιδευτών
στην Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση. Όλοι λοιπόν εκπαιδευτές και μέντορες
προέρχονται από το ΕΚΕΠΙΣ. Στην περίπτωση που οι μέντορες και μόνον αυτοί
προέρχονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ακόμα και εάν δεν ήταν πιστοποιημένοι στον παραπάνω φορέα.

1.6 Κριτήρια για επιτυχία του προγράμματος
1.6.1 Στόχος
Μια αποτελεσματική ομάδα από συμβούλους απασχόλησης / επιχειρηματικότητας /
μέντορες και συντονιστές προγραμμάτων (εάν μιλάμε για ένα πρόγραμμα κατάρτισης) οι
οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τους στόχους των ανέργων παίζουν
καίριο
ρόλο, προκειμένου
εξασφαλιστεί η επιτυχία του συγκεκριμένου εργαλείου
προώθησης στην αγορά εργασίας.
Από τη μια, οι εκπαιδευόμενοι από την πλευρά τους συνεισφέρουν στην ποιότητα του
προγράμματος «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας», θέτοντας τους στόχους τους αναφορικά με
το πρόγραμμα τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Κατά την διάρκεια του
προγράμματος «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» οι εκπαιδευτές σε συνεργασία με τους
συμβούλους απασχόλησης / επιχειρηματικότητας και τους εκπαιδευτές των προγραμμάτων
κατάρτισης προσαρμόζουν τους στόχους του προγράμματος προκειμένου να επιτύχουν με
την υιοθέτηση συγκεκριμένων τεχνικών την καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες για την ένταξή των καταρτιζομένων στην
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αγορά εργασίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να βγάλουμε το συμπέρασμα, ότι ο γενικός στόχος
του προγράμματος «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» είναι η βελτίωση και ενίσχυση της
επικοινωνίας, αλλά
και των δεξιοτήτων αυτό-παρουσίασης, των γνώσεων και των
προσόντων εν γένει, καθώς και να συμβάλει αποφασιστικά στην αξιολόγηση των
προσωπικών / κοινωνικές ικανοτήτων των συμμετεχόντων.
Από την άλλη πλευρά, ο πλέον κατάλληλος τρόπος να αυξηθεί / βελτιωθεί η ποιότητα του
προγράμματος «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» είναι η διαδικασία της αξιολόγησης, όπου
όλοι οι εμπλεκόμενοι του προγράμματος (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι,
σύμβουλοι
απασχόλησης / επιχειρηματικότητας και συντονιστές προγραμμάτων, αξιολογούν ο ένας τον
άλλον αλλά και τον εαυτό τους. Μέσω της αξιολόγηση, είτε την ενδιάμεση κατά την διάρκεια
του προγράμματος κατάρτισης (στο 30% και το 70% της συνολικής διάρκειας του
προγράμματος) ή την τελική (την τελευταία μέρα του προγράμματος), χρήσιμα
συμπεράσματα μπορούν να αντληθούν προκειμένου να προσαρμοστούν τόσο οι στόχοι του
προγράμματος όσο και οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος «Τεχνικές Αναζήτησης
Εργασίας». Επιπλέον, η τελική αξιολόγηση συνεισφέρει στην αποκόμιση σημαντικών
συμπερασμάτων και σε πιθανές βελτιώσεις.

1.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
Έτσι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του προγράμματος, έχουν καθοριστεί,
ορισμένα μετρήσιμα κριτήρια, όπως:
Πίνακας 3
Ποιοτικά κριτήρια
Κριτήρια
1 Αριθμός ωφελουμένων

Στόχος
90%
συνολικού
αριθμού

2 Αριθμός καταρτιζομένων που ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο
πρόγραμμα
3 Αριθμός καταρτιζόμενων
που εντάχθηκε στην αγορά
εργασίας
4 Αριθμός καταρτιζόμενων που πιστοποίησε τις γνώσεις και τις
δεξιότητές του (στην περίπτωση που υπάρχει αυτή η
δυνατότητα)
5 Βαθμός αξιολόγησης των συμβούλων
6 Συνολική αξιολόγησης του προγράμματος

90%

του

15%
>30%

>8,5 (out of 10)
>8,5 (out of 10)

1.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Η δέουσα ολοκλήρωση του προγράμματος από τον/την συμμετέχοντα, η ένταξη στην αγορά
εργασίας, η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποιαδήποτε άλλης επαγγελματικής
δραστηριότητας.
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1.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Η απόκτηση από τους καταρτιζόμενους τόσο επαγγελματικών όσο και κοινωνικών
ικανοτήτων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα που βοηθά αποφασιστικά στην
ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.
Οι εισηγητές (σύμβουλοι σταδιοδρομίας / επιχειρηματικότητας και μέντορες) έχουν όλα εκείνα
τα εργαλεία και τις μεθόδους τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των αρχών της
επαγγελματικής συμβουλευτικής. Εξαρτάται από τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τον κατάλληλο
συνδυασμό των εκπαιδευτικών τεχνικών διδασκαλίας, τα εργαλεία τα μέσα και την
μεθοδολογία ώστε να υπάρξει μια θετική συνεισφορά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής,
μαθησιακής και συμβουλευτικής διαδικασίας. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας /
επιχειρηματικότητας και οι μέντορες δουλεύουν μαζί προκειμένου να επιλέξουν τις
κατάλληλες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές σύμφωνα με τις ανάγκες των καταρτιζομένων
ξεχωριστά.
Η συνεργασία και η διαδραστικότητα των συμβούλων, συντονιστών και των μεντόρων
αναφορικά με την επιλογή των πλέον κατάλληλων μεθόδων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες των συμμετεχόντων καταρτιζομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία του
προγράμματος.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε την μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις εκπαιδευτικές
τεχνικές που εφαρμόζονται από τους συμβούλους / εκπαιδευτές κατά την διάρκεια της
υλοποίησης του προγράμματος «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας».

Πίνακας 4
Μέθοδοι, εργαλεία και εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται

Επανα/Τοποθέτηση στην αγορά εργασίας
Εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Στόχος

Τύπος
στήριξης

Μεθοδολογία

Εργαλεία

Ανάπτυξη
προσωπικών
δεξιοτήτων
Ερωτηματολόγια
Συμβουλευτική
εργασίας

Συμμετοχικές
μέθοδοι

Τέστ

Εκπαιδευτικά
εργαστήρια
Συμβουλευτική
επιχειρηματικότητας

Εκπαιδευτικές
- τεχνικές
Ατομικές
συναντήσεις /
ομαδικές
συναντήσεις
Συμβουλευτική
συζήτηση και
υποστήριξη
Ασκήσεις
/
ομαδικές
ασκήσεις
Παίξιμο ρόλων
Διαδραστικές
ασκήσεις
Μελέτες
περιπτώσεων
Καταιγισμός
ιδεών
Παιχνίδια
προσομοίωσης
Παρουσιάσεις
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1.10 Προέλευση του εργαλείου
«Δήμητρα ΚΕΕ ΑΕ»– www.dímitra.gr

1.11 Σημειώσεις

2. Παρουσίαση επιχειρήσεων
2.1 Ομάδα στόχος
1η ομάδα στόχος
Παραδοσιακές εταιρείες (οι εκπρόσωποι της εταιρείας: Τμηματάρχες, μέντορας,
διευθύνων σύμβουλος, υπεύθυνοι προσωπικού), που αναζητούν σήμερα νέους
υπαλλήλους
 Στελέχωση και γραφεία ευρέσεως εργασίας
 Εταιρείες που δεν πρόκειται να προσλάβουν άμεσα, αλλά ενδιαφέρονται για
μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις και συνεργασίες
2η ομάδα στόχος
 Όλοι οι συμμετέχοντες καταρτιζόμενοι και τα άτομα που αναζητούν εργασία
ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου την περίοδο που λαμβάνει χώρα η
συγκεκριμένη παρουσίαση

2.2 Πλαίσιο του προγράμματος
2.2.1 Περιγραφή του εργαλείου
Η «παρουσίαση των επιχειρήσεων» - που λαμβάνει χώρα στον εκπαιδευτικό οργανισμό είναι μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση, στην οποία και οι δύο, καταρτιζόμενοι και
εταιρεία, καλούνται να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε μια ανοικτή και φιλική ατμόσφαιρα,
προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εργασίας, αλλά και οι
προσλήψεις.
Η πλατφόρμα αυτή προτίθεται να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια ευκαιρία να
γνωρίσουν την εταιρεία, να μάθουν για τις κενές θέσεις εργασίας και τις απαιτήσεις αυτών
αλλά και να μάθουν ποια είναι αντίστοιχα τα πρόσωπα επικοινωνίας. Σε αντάλλαγμα στην
εταιρεία δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσει το προφίλ της, να γίνει καλύτερα γνωστή
μεταξύ των εκπαιδευομένων αλλά και να μπορέσει να επανδρωθεί με το κατάλληλο
προσωπικό .
Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης των επιχειρήσεων, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας
παρουσιάζει την εταιρείας του/της και πιο συγκεκριμένα τα χρηματοοικονομικά δεδομένα της
εταιρείας, τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τις
προσφερόμενες θέσεις εργασίας και τις διαδικασίες για την υποβολή αίτησης για κάποια
θέση εργασίας.
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Το δεύτερο μέρος απαντάει στις ερωτήσεις που προβάλλουν οι συμμετέχοντες για την
παρουσίαση / την εταιρεία / τις κενές θέσεις εργασίας / τις λεπτομέρειες υποβολής αίτησης
κλπ. Καλό θα ήταν οι συμμετέχοντες να συντάξουν έναν κατάλογο ερωτήσεων κατά τη
διάρκεια των προπαρασκευαστικών συνομιλιών, έτσι ώστε να διεξαχθεί ομαλά η ώρα των
ερωτήσεων αλλά και να τηρηθεί ένα επίπεδο ανωνυμίας. Με τον τρόπο αυτόν, το προσωπικό
δίκτυο για όσους αναζητούν εργασία, υποτίθεται ότι διευρύνεται και ενισχύεται, έτσι ώστε ο
κύριος στόχος της ανεύρεσης εργασίας μετά την κατάρτιση να επιτευχθεί μέσω αυτής της
επαφής.

2.3 Διάρκεια
Προπαρασκευαστικές εργασίες:
Η προετοιμασία μιας τέτοιας παρουσίασης διαρκεί περίπου δύο πλήρεις εργάσιμες
ημέρες, κατά την διάρκεια των οποίων γίνεται:
 Η προκαταρκτική έρευνα
 Ο γενικότερος συντονισμός με τους εισηγητές τους συμμετέχοντες και τους
εκπαιδευτές.
 Την συζήτηση με την προς παρουσίαση εταιρεία σχετικά με το περιεχόμενο, το υλικό,
το χρονοδιάγραμμα και τον τόπο διεξαγωγής αυτής
Από την άλλη, οι συμμετέχοντες αναμένεται να συγκεντρώσουν σχετικές πληροφορίες μέσω
διαδικτύου είτε μέσω δημόσιων καναλιών ή άλλων, προκειμένου να προετοιμαστούν για τις
ερωτήσεις που θα υποβάλουν στην προσεχή παρουσίαση.
Υλοποίηση:
Η διάρκεια της παρουσίασης εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας και τον αριθμό των
ερωτήσεων που θα επακολουθήσουν. Κατά γενικό κανόνα, ένα χρονικό διάστημα δύο ωρών
θα πρέπει να προγραμματιστεί για την παρουσίαση.
Προβληματισμοί – τοποθετήσεις:
Συνολικά, άλλες δύο ώρες απαιτούνται για συνομιλία με τους συμμετέχοντες μετά την
παρουσίαση. Επίσης, μετά την παρουσίαση οι συμμετέχοντες μαζί με τους εκπαιδευτές
προώθησης στη αγορά εργασίας, ενθαρρύνονται να τοποθετηθούν σχετικά με το
περιεχόμενο της παρουσίασης, για το περαιτέρω θεωρούν πως θα έπρεπε να γίνει και για
τα συμπεράσματά τους.

2.4 Σκοπός
Η «παρουσίαση των επιχειρήσεων» είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο και ένα δοκιμασμένο
στο χρόνο μέσο δημοσίων σχέσεων που χρησιμοποιείται για να εισάγει μια εταιρεία σε ένα
ευρύτερο κοινό. Μία τεχνικά καλά προετοιμασμένη, ελκυστική παρουσίαση θα εξυπηρετήσει
αυτό το σκοπό με πειστικό τρόπο. Οι «παρουσιάσεις επιχειρήσεων» χαρακτηρίζονται από τις
προσπάθειες των εταιρειών να επιστήσουν την προσοχή στις επιχειρήσεις τους, να
παρέχουν πληροφορίες, να αναλύουν απόψεις και τάσεις επιτυγχάνοντας έτσι τους στόχους
της εταιρείας. Υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει κατάχρηση του εργαλείου αυτού και να εξυπηρετεί
μόνο την δημοσιότητα και την προβολή της εταιρείας. Κατά συνέπεια, πριν από μια
επιχειρηματική παρουσίαση οι διοργανωτές πρέπει να είναι σίγουροι ότι η εταιρεία θεωρεί και
αναγνωρίζει την παρουσίαση ως μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να βρουν εργασία.
Ένα σημαντικό όφελος από την «παρουσίαση των επιχειρήσεων» είναι να καταστεί η αγορά
των σημερινών ή μελλοντικών μη διαφημιζόμενων θέσεων εργασίας πιο διαφανής για τον
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συμμετέχοντα. Έτσι, αφενός, οι συμμετέχοντες μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους
να βρουν την κατάλληλη νέα θέση εργασίας ευκολότερα και σε μικρότερο χρονικό διάστημα
και από την άλλη πλευρά οι επιχειρηματίες μπορούν να καλύψουν τις κενές θέσεις τους
γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από ό, τι πριν με κατάλληλα καταρτισμένους
αιτούντες.

2.5 Δίκτυα
Είναι υποστηρικτικό και χρήσιμο, όταν ο οργανισμός διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων που
περιέχει όλες τις επαφές με τις επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται μεταξύ των πελατών του
να καλούνται οι επιχειρήσεις αυτές συχνά σε εκδηλώσεις. Επιπλέον, οι εταιρείες που
συμμετέχουν στην υλοποίηση της πρακτική άσκηση θα έπρεπε να προσεγγίζονται και να
ερωτούνται για τις απαιτήσεις τους ή / και την προθυμία τους αναφορικά με την παρουσίαση
των επιχειρήσεων τους. Παράλληλα με αυτά τα δίκτυα, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα
δίκτυο πρώην καταρτιζομένων ή / και μεντόρων οι οποίοι να ενεργούν ως πολλαπλασιαστές
στις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται.

2.6 Κριτήρια για επιτυχία του προγράμματος
2.6.1 Στόχος
Ο γενικός στόχος της «παρουσίασης επιχειρήσεων» είναι να ταιριάζει άτομα που αναζητούν
εργασία με μελλοντικούς εργοδότες. Πόσο αποτελεσματικά ο στόχος αυτός μπορεί να
επιτευχθεί εξαρτάται πρωτίστως από το πόσο ελκυστικές είναι οι εταιρίες τόσο για τον
εκπαιδευτικό οργανισμό όσο και για τον καταρτιζόμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό
τα κριτήρια επιλογής των εταιρειών για την πρόσληψη νέου προσωπικού να είναι συναφή με
τα προγράμματα κατάρτισης και τους στόχους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η αύξηση του
αριθμού των «παρουσιάσεων επιχειρήσεων» αυξάνει τις πιθανότητες οι αναζητούντες
εργασία να βρουν την κατάλληλη απασχόληση.
Παρά τον γενικό αυτό στόχο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι πολύ υψηλή προτεραιότητα
πρέπει να δοθεί στη δικτύωση, τη ροή των πληροφοριών και το γενικότερο όφελος που
αντλούν οι συμμετέχοντες από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, προκειμένου να βελτιώσουν τις
πιθανότητές τους να βρουν εργασία.
Αφού ολοκληρωθεί η «παρουσίαση επιχειρήσεων», οι συμμετέχοντες καλούνται να
προβληματιστούν σχετικά με τα αποτελέσματα της παρουσίασης, αλλά και η εταιρεία
προσεγγίζεται για μια κοινή αξιολόγηση (πόσοι συμμετέχοντες βρήκαν την εταιρεία
ενδιαφέρουσα, πόσοι θα αιτηθούν σε αυτή την εταιρία - τον αριθμό των πραγματικών
τοποθετήσεων, τι εντύπωση έκανε η εταιρεία στους καταρτιζομένους).

2.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
Αριθμός «επιχειρηματικών παρουσιάσεων» ανά τρίμηνο
Ποιότητα και αριθμός νέων προσφερόμενων θέσεων εργασίας
Συνοχή των κενών θέσεων εργασίας με το πρόγραμμα κατάρτισης
Αριθμός συμμετεχόντων ανά «επιχειρηματική παρουσίαση»
Πόσοι από τους συμμετέχοντες που έκαναν αίτηση για εργασία, κλήθηκαν αντίστοιχα
για συνέντευξη.
 Πόσοι συμμετέχοντες πέτυχαν να υποβάλλουν αίτηση για θέση εργασίας και πόσοι
από αυτούς απασχολούνται σε αυτή την εταιρεία.
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2.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Η «παρουσίαση επιχειρήσεων» έχει περιορισμένη διάρκεια και είναι ένα εργαλείο, που
οργανώνεται ανεξάρτητα από άλλες δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά, οι παρουσιάσεις των
επιχειρήσεων μπορεί να αποτελούν συνέχεια ή να επικαλύπτουν μια σειρά άλλων
εργαλείων, όπως π.χ. συμβουλευτική αναφορικά με την αίτηση για εργασία, ή ενοτήτων
προώθησης στην αγορά εργασίας / τοποθέτηση / επανατοποθέτηση προσωπικού. Ο γενικός
κανόνας όμως είναι ότι, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται επιτυχώς, όταν για τον αιτούντα έχει
προσφερθεί ή έχει βρεθεί κατάλληλη θέση εργασίας.

2.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Προετοιμασία:
Στήριξη παρέχεται στους συμμετέχοντες μέσω της συστηματικής προετοιμασίας τους για την
εταιρεία που παρουσιάζεται, καθιστώντας τους πιο διορατικούς (μέσω αναζήτησης στοιχείων
για αυτήν στο Internet, αλλά και με την συμπλήρωση ενός καταλόγου ερωτήσεων). Οι
προετοιμασίες αυτές γίνονται είτε με τη μορφή ανοικτών κύκλων συζητήσεων, αλλά και σε
σεμινάρια και εργαστήρια αυτό-εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά αναφορικά με την
διαδικασία υποβολής της αίτησή τους μέσω της αυτο- εκπαίδευσης. Εάν δεν λάβουν ρόλο
στη διαδικασία υποβολής, οι καταρτιζόμενοι καθίστανται υπερβολικά εξαρτημένοι από τους
εκπαιδευτές / εισηγητές / συμβούλους ή – γενικότερα – από τον οργανισμό και υστερούν στη
ανεξάρτητη σκέψη, τη λογική και κριτική σκέψη και στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
Στους κύκλους συζητήσεων, οι συνεδρίες συζητήσεων βοηθούν να αναπτυχθεί η κριτική
σκέψη, να προωθηθεί μια θετική στάση απέναντι στην αίτηση εργασίας και να αναπτυχθούν
διαπροσωπικές δεξιότητες. Οι ομαδικές συζητήσεις καλλιεργούν την αλληλεπίδραση μεταξύ
των εκπαιδευομένων των οποίων οι δεξιότητες, οι στάσεις, και τα ενδιαφέροντα διαφέρουν
και επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους χρησιμοποιώντας δημοκρατικές ηγετικές ικανότητες
να καθοδηγήσουν την κατεύθυνση των συζητήσεων τους και της συμμετοχής τους. Με αυτόν
τον τρόπο, οι συνεδρίες συζητήσεων βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να επεκτείνουν τις
γνώσεις τους μέσα από υψηλά επίπεδα ανεξάρτητης σκέψης και την ανάπτυξη μιας
ξεκάθαρης εικόνας σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές τους.
Υλοποίηση της παρουσίασης των επιχειρήσεων:
Στην αρχή της παρουσίασης δίνονται κάποιες άμεσες οδηγίες και γίνεται η παρουσίαση των
εκπροσώπων της εταιρείας με κάποια οπτικά βοηθήματα και εποπτικά μέσα, όπως το PC,
ταινίες βίντεο ή αφίσες που οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση δουν και να ακούσουν. Ο/η
εκπρόσωπος της εταιρείας δείχνει τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας.
Δεδομένου ότι αυτές οι παρουσιάσεις είναι στις περισσότερες περιπτώσεις παρόμοιες με
συνομιλίες διαφήμισης οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν επίγνωση του περιεχομένου και
αναμένεται από αυτούς να θέσουν – και κρίσιμα – ερωτήματα προς τον εκπρόσωπο/ους.
Αυτού του είδους η μέθοδος αποτελεί κατάλληλη "εκκίνηση", αλλά δεν δύναται να καλύψει
πλήρως τις ατομικές ανάγκες πληροφόρησης όλων των εκπαιδευομένων. Όμως, η μέθοδος
αυτή λειτουργεί για ένα μικρό μόνο ποσοστό των καταρτιζομένων και όχι για την πλειοψηφία
αυτών. Στους καταρτιζόμενους που έχουν, άλλη εκτός από λεκτική «νοημοσύνη», ή που
έχουν μια πιο εσωστρεφή προσωπικότητα, θα αποτύχει. Επομένως, οι εκπαιδευόμενοι έχουν
την ευκαιρία να συναντηθούν σε ατομικά ραντεβού με τον εκπρόσωπο της εταιρείας,
προκειμένου να διευκρινισθεί η προσωπική τους κατάσταση, τα ενδιαφέροντά τους αλλά και
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οι περαιτέρω επιλογές τους. Αυτές οι ατομικές συναντήσεις πραγματοποιούνται σε μια
ιδιωτική και εχέμυθη ατμόσφαιρα που τους προσφέρεται.

2.10 Προέλευση του εργαλείου
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

2.11 Σημειώσεις
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3. Πρόγραμμα συμβουλευτικής
3.1 Ομάδα στόχος
Εκπαιδευόμενοι σε:
A. Ομάδες
B. Ατομικά

3.2 Πλαίσιο του προγράμματος
3.2.1 Περιγραφή του εργαλείου
A. Εισαγωγική παρουσίαση για τους καταρτιζόμενους:
 Επεξήγηση της σημερινής κατάστασης - βοηθώντας τους καταρτιζόμενους να
αντιμετωπίσουν την απώλεια της εργασίας τους και παροτρύνοντάς τους προς μια
περισσότερο ενεργητική στάση
 Προσφέροντας μια γενικότερη προοπτική και μια άλλη οπτική για το πώς να
προχωρήσουν κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας
Οι σύμβουλοι θα απαντήσουν σε όλες τις ενδεχόμενες ερωτήσεις μετά την παρουσίαση, ενώ
θα ακολουθήσει η ατομική συμβουλευτική (“Προσωπική συνέντευξη“), η οποία θα
προσαρμόζεται ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα του ενδιαφερόμενου και του συμβούλου.
B. Ατομική συμβουλευτική:
 Ατομική συνεδρία – οι εκπαιδευτές συναντούν τους καταρτιζόμενους
 Ψυχολόγος αναλύει τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των εκπαιδευομένων
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Προετοιμάζοντας ένα βιογραφικό
 Εντοπίζοντας ευκαιρίες απασχόλησης
 Αξιολόγηση της κατάστασης στην αγορά εργασίας στη συγκεκριμένη περιοχή
 Προετοιμασία για συνέντευξη
 Εισαγωγή στη βάση δεδομένων του Οργανισμού
 Παρακολούθηση της πορείας της συμβουλευτικής
- Προσωπική συνέντευξη: διενεργείται εξατομικευμένα για κάθε καταρτιζόμενο. Στόχος
αυτών των συνεντεύξεων είναι να διευκρινιστεί η ικανότητα σκέψης κάθε καταρτιζόμενου, να
συζητήσει τις άμεσες εντυπώσεις, αλλά και να συλλέξει προσωπικά δεδομένα από τους
εκπαιδευόμενους (ατομικά χαρακτηριστικά).
- Λίστα προσόντων και επαγγελματική εμπειρία: οι εκπαιδευόμενοι προσθέτουν την
εργασιακή τους εμπειρία και τις δεξιότητες ή τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην λίστα
των επαγγελματικών τους επιτευγμάτων. Πώς να γράψετε ένα βιογραφικό σημείωμα –
προετοιμασία του βιογραφικού μαζί με τους υποψηφίους (συμπεριλαμβάνουμε την λίστα με
τα επαγγελματικά επιτεύγματα και την εμπειρία). Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα υπόδειγμα
βιογραφικού σημειώματος, συζητούν τους επιμέρους τομείς του, αλλά και τι οι υπεύθυνοι
προσωπικού αναζητάνε σε ένα βιογραφικό – τι τραβάει την προσοχή τους – ποια λάθη θα
πρέπει να αποφεύγονται, ερωτήσεις.
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- Παροχή βοήθειας για τον εντοπισμό των ευκαιριών απασχόλησης: ευκαιρίες για να
επιτύχει στην αγορά εργασίας ξανά και παροχή πληροφοριών σχετικά με το που να ψάξει για
δουλειά (ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, κυνήγι θέσεων εργασίας).
- Αξιολόγηση της κατάστασης της αγοράς εργασίας: Ανάλυση της περιοχής, των ιδιωτών
δυνητικών εργοδοτών, βοήθεια στην συνδιαλλαγή τους με τα Γραφεία ευρέσεως εργασίας.
- Συνέντευξη: προετοιμασία για την συνέντευξη, συμπεριφορά, ενδυματολογικός κώδικας,
τύποι συνεντεύξεων, ερωτήσεις, συζήτηση.
- προσφορά δωρεάν εγγραφής: προσφέρεται στους υποψήφιους η δυνατότητα της
ελεύθερης εγγραφής και συμβουλευτικής από εξειδικευμένους συμβούλους.
- μετέπειτα παρακολούθηση της στήριξης σύμφωνα με ένα προσυμφωνημένο
χρονοδιάγραμμα: αυτοπροσώπως, μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια του αναπροσανατολισμού
 Ανάλυση της δυναμικής, προσδιορισμός των ισχυρών και αδύνατων σημείων των
εκπαιδευόμενων
 Προσδιορισμός ευκαιριών για βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του κάθε
εκπαιδευόμενου
 Κατάλογος των εκπαιδευτικών οργανισμών και των σεμιναρίων που διεξάγονται στην
περιοχή
Ψυχολογική υποστήριξη
 Συζήτηση και ψυχολογική υποστήριξη
 Ατομική συμβουλευτική
 Παροχή θετικών κινήτρων
 Οι συναντήσεις είναι ατομικές και διεξάγονται με την συναίνεση του κάθε
καταρτιζόμενου

3.3 Διάρκεια
Εισαγωγική παρουσίαση (3 εργάσιμες ημέρες)
Ατομική συμβουλευτική (για περίοδο 3 μηνών)

3.4 Σκοπός
Στόχος του προγράμματος είναι:





Η ψυχολογική υποστήριξη προς τους καταρτιζόμενους
Η συνόψιση της εργασιακής εμπειρίας και των επαγγελματικών επιτευγμάτων
Η πολύπλευρη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας
Η παρουσίαση του εαυτού τους κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για εργασία
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3.5 Δίκτυα
Ο οργανισμός που παρέχει το πρόγραμμα τοποθέτησης στην αγορά εργασίας βρίσκεται σε
στενή επαφή με τα γραφεία εργασίας, οργανισμούς κατάρτισης και εκπαιδευτικά ιδρύματα,
καθώς και με όλους εν γένει τους εμπλεκόμενους.

3.6 Κριτήρια για επιτυχία του προγράμματος
3.6.1 Στόχος
Για τους καταρτιζόμενους:
Μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για ανεύρεση νέας εργασίας και πιο συγκεκριμένα:
 Βοηθά στην αποκατάσταση της αυτοπεποίθησης
 Βοηθά στην αυτογνωσία και την κατανόηση των αντικειμενικών λόγων προκειμένου
να βγει από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
 Παρακινεί θετικά και βοηθά στην εστίαση σε μελλοντικά επαγγέλματα
 Υποστηρίζει και αντικειμενικά κατευθύνει προς την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
καθενός
 Συστάσεις προς τους μελλοντικούς εργοδότες

3.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
1. Αριθμός καταρτιζομένων που βρίσκουν μια νέα θέση εργασίας
2. Αριθμός καταρτιζομένων που κατανοούν τους αντικειμενικούς λόγους για τη λήξη της
κατάστασης στην οποία βρίσκονται
3. Η ποιότητα και ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που καταλαμβάνουν

3.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Το πρόγραμμα συμβουλευτικής για την εύρεση νέων θέσεων εργασίας είναι ένα σύνθετο
πρόγραμμα που αποτελείται από διαφορετικά είδη εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών
εργαλείων. Τα βασικά κριτήρια για την επιτυχία είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση
σε σύντομο χρονικό διάστημα να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας βρίσκοντας νέα
δουλειά.

3.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Μεθοδολογία, διδακτική και τρόποι μάθησης:
 προσωπική συνέντευξη,
 επαγγελματικές ψυχολογικές συζητήσεις,
 ομαδικές συζητήσεις,
 ατομικές συναντήσεις,
 πρακτικές ασκήσεις - προετοιμασία του βιογραφικού, γράφοντας συνοδευτικές
επιστολές, κλπ,
 καθοδήγηση συνέντευξης - παιχνίδια ρόλων ατομική συμβουλευτική,
 Τεστ

3.10 Προέλευση του εργαλείου
COOP Institute of Education - www.vic.sk
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3.11 Σημειώσεις
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4. Μάθημα έμπνευσης
On the basis of „ Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego. Metody grupowego poradnictwa zawodowego. Kurs inspiracji cz.II. (Information and Methodology Notebooks). Methods of vocational group counselling. Inspiration Course. Part 2).KUP, Warszawa
1998

4.1 Ομάδα στόχος
Το εργαλείο προώθησης στην αγορά εργασίας που περιγράφεται εδώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από όλες τις ομάδες των ανέργων (ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη
επαγγελματικής εμπειρίας).

4.2 Πλαίσιο του προγράμματος
4.2.1 Περιγραφή του εργαλείου
Το «Μάθημα Έμπνευσης» είναι μια από τις μεθόδους της ομαδικής επαγγελματικής
συμβουλευτικής. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ομάδες των 8 με 16 συμμετεχόντων
και υλοποιούνται από δύο εκπαιδευτές. Οι ομάδες μπορούν να διαμορφωθούν με βάση την
ηλικία, την εκπαίδευση, το φύλο κ.λπ. ή να είναι μικτές. Στις μεικτές ομάδες, οι συμμετέχοντες
εμπνέουν ο ένας τον άλλον, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν «κλίκες». Στις
ομοιόμορφες ομάδες, οι συμμετέχοντες αισθάνονται καλύτερα επειδή είναι "μεταξύ ίσων",
αλλά η δυνατότητα για αμοιβαία έμπνευση μειώνεται. Είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτή να
γνωρίζει τη δομή των ομάδων εκ των προτέρων, έτσι ώστε αυτός / αυτή να μπορεί να
προγραμματίσει κατάλληλα το μάθημα.
Καθώς το μάθημα εξελίσσεται, όλοι οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν το λεγόμενο "Ατομικό
Σχέδιο Δράσης" (Α.Σ.Δ). Το Α.Σ.Δ είναι ένα προσωπικό πρόγραμμα αναζήτησης εργασίας,
το οποίο εκπονείται με την συνεργασία των ανέργων ή των ατόμων που αναζητούν εργασία
και την υπηρεσία απασχόλησης, τον/την σύμβουλο εργασίας ή τον εξειδικευμένο εκπαιδευτή.
Το Α.Σ.Δ έχει ως επακόλουθο να καθορίζει με τον άνεργο μια σειρά δράσεων
προσαρμοσμένων στην προσωπική του κατάσταση, καθώς και στις ιδιαιτερότητες της
τοπικής αγοράς εργασίας
Το «Μάθημα Έμπνευσης» αποτελείται από πέντε (5) θεματικές συνιστώσες:
A) Παρουσίαση του προγράμματος και των συμμετεχόντων
 Σκοπός του προγράμματος και στόχοι
 Εισαγωγή του όρου "Ατομικό Σχέδιο Δράσης" και επεξήγηση της σημασίας του.
 Σύντομη παρουσίαση καθενός των συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων των
προσδοκιών τους από το συγκεκριμένο πρόγραμμα)
B) Άνθρωπος και κοινωνία
Ο στόχος αυτής της θεματικής ενότητας είναι να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς να
κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της αυτοπροβολής – αυτοπαρουσίασης και των κοινωνικών
παραγόντων που επηρεάζουν τις αξίες, καθώς και να τους ευαισθητοποιήσει σε θέματα που
τους επηρεάζουν από τις συνεχόμενες αλλαγές. Με το να κατανοήσουν ότι τόσο οι ίδιοι όσο
και ο περιβάλλοντας κόσμος υπόκεινται στην αλλαγή των αξιών, οι ικανότητες και οι
δυνατότητες τους ενισχύονται. Το άθροισμα των αμοιβαίων εμπειριών ενισχύει τη βάση για
την ανάπτυξη της κοινωνικής σκέψης
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Γ) Απασχόληση και εκπαίδευση
Ο στόχος της θεματικής αυτής ενότητας είναι η αξιολόγηση των ατομικών προσόντων των
συμμετεχόντων σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο των απαιτήσεων της εργασίας. Η
αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί στο να τους εμπνεύσει για να εκσυγχρονίσουν τα προσόντα
τους, για να επεκτείνουν τις «περιοχές» αναζήτησης εργασίας, για να αναπτύξουν τις
σχετικές με την εκπαίδευση πρωτοβουλίες, κλπ. Η θεματική αυτή ενότητα αποτελείται από
τρία μέρη:
1. Προσόντα που απαιτούνται στην παρούσα αλλά και τη μελλοντική αγορά εργασίας
2. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας
3. Εκπαιδευτικές ευκαιρίες
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση αυτής της ενότητας εξυπηρετούν το
σκοπό της αυτογνωσίας και την εξατομικευμένη ανάλυση των επαγγελματικών προσόντων.
Λαμβάνοντας, παραδείγματος χάριν, ως σημείο εκκίνησης μια ανάλυση επιλεγμένων
αγγελιών για θέσεις εργασίας, συζητείται γιατί, πως και ποια είδη προσόντων αναπτύσσονται
αλλά και ποια θα αναπτυχθούν στο μέλλον.
Ένα σημαντικό έργο για τον εκπαιδευτή είναι να μεταφράσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες
στη γλώσσα των επαγγελματικών προσόντων, π.χ. η ικανότητα ανάληψης φροντίδας
παιδιών προϋποθέτει μια μεγάλη γκάμα προσόντων, όπως η ευθύνη, η ευρηματικότητα, η
υπομονή, η ικανότητα οργάνωσης της εργασίας
Δ) Ατομικό σχέδιο δράσης
Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί να δώσει, μαζί με όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που οι
συμμετέχοντες έχουν αποκτήσει μέσα από το πρόγραμμα, περαιτέρω κατευθύνσεις δράσης
και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν να «εργάζονται» πάνω σε ιδέες και εμπνεύσεις που
αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα.
Το ατομικό σχέδιο δράσης αποτελεί τη βάση της δράσης για κάθε συμμετέχοντα μετά το
πέρας του προγράμματος
Είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω συνεργασία με τον σύμβουλο
εργασίας. Συνίσταται στο να σχεδιάζει αλλαγές προσανατολισμού δραστηριοτήτων
επιτρέποντάς τους να βρουν εργασία. Το ατομικό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει
επαγγελματικούς στόχους, δραστηριότητες που θα αναληφθούν και προθεσμίες για την
ολοκλήρωσή τους.
Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. Το εξατομικευμένο σχέδιο δράσης μπορεί επίσης να
περιέχει και τα όνειρα που έχει κάποιος. Για κάποιους το ατομικό σχέδιο δράσης μπορεί να
είναι ένα καλά ανεπτυγμένο σχέδιο εκπαίδευσης, με σαφείς στόχους, για άλλους μπορεί να
περιοριστεί σε ένα σύντομο σχέδιο καταγραφής. Καθήκον του εκπαιδευτή είναι να εισαγάγει
τον όρο του Ατομικού Σχεδίου Δράσης ως ουσιαστικό μέρος του μαθήματος από την πρώτη
κιόλας μέρα των μαθημάτων και να επεξηγήσει πώς να εργάζονται σε αυτό. Είναι σημαντικό
για τους συμμετέχοντες να γνωρίζουν σε ποιον να απευθυνθούν για περισσότερες
πληροφορίες και συμβουλές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος.
Δύο διαφορετικά μοντέλα εργασίας υφίστανται κατά την εργασία στα ατομικά σχέδια δράσης.
Στο πρώτο, το ατομικό σχέδιο δράσης αντιμετωπίζεται ως στοιχείο της τελικής φάσης του
προγράμματος. Στο δεύτερο το ατομικό σχέδιο δράσης αντιμετωπίζεται ως μια συνεχής
διαδικασία και ως μια σταθερά που διαπερνά το σύνολο του προγράμματος, δηλαδή ένας
συμμετέχων συλλέγει τις ιδέες του/της, οι οποίες προκύπτουν από την εμπειρία που
αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος και τις συζητά σε μικρές ομάδες ή με τον
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εκπαιδευτή. Η ατομική συμβουλευτική μπορεί να συνοδεύσει την εκτέλεση επιμέρους
ασκήσεων ή να προσφέρεται κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας των τάξεων αλλά και στα
διαλείμματα.
Στο τέλος του προγράμματος, στους συμμετέχοντες ανατίθεται η εργασία να αναπτύξουν ένα
ατομικό σχέδιο δράσης. Δεν είναι με ακρίβεια διατυπωμένο το πόσο λεπτομερές και
συγκεκριμένο θα πρέπει το σχέδιο δράσης να είναι και ως εκ τούτου είναι καλύτερα να μην
χρησιμοποιούνται τα παλαιότερα προετοιμασμένα σχέδια. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές
συνομιλούν με τον κάθε συμμετέχοντα επεξηγώντας τους σε τι συνίστανται οι πραγματικές
ικανότητές τους αλλά και οι φραγμοί που υπάρχουν, βοηθώντας τους να προετοιμάσουν ένα
ρεαλιστικό σχέδιο.
E) Αξιολόγηση του προγράμματος
Το πρόγραμμα αξιολογείται στο τέλος του. Οι συμμετέχοντες είναι και οι αξιολογητές. Η
αξιολόγηση είναι τόσο γραπτή όσιο και προφορική. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης του
προγράμματος, οι συμμετέχοντες αξιολογούν το περιεχόμενο, τους εκπαιδευτές, τους
υπολοίπους συμμετέχοντες και τους εαυτούς τους. Μια συνάντηση μεταξύ των
συμμετεχόντων του προγράμματος συνιστάται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση αυτού.

4.3 Διάρκεια
Το «Μάθημα Έμπνευσης» είναι μικρής διάρκειας. Στην περίπτωση που τα μαθήματα
επιλεχθεί να είναι εντατικά η ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια για την υλοποίησή του είναι
τρεις (3) ημέρες.

4.4 Σκοπός
Σκοπό του «Μαθήματος Έμπνευσης» αποτελεί η κινητοποίηση των συμμετεχόντων για πιο
ενεργή και δυναμική αναζήτηση εργασίας. Το πρόγραμμα έχει επιπλέον τους ακόλουθους
στόχους:
 Να κινητοποιήσει τους συμμετέχοντες προς την κατεύθυνση της ενεργούς και
διατηρήσιμης σχέσης με την αγορά εργασίας στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει οι συμμετέχοντες να
κατανοήσουν ότι η όποια μεταβολή της κατάστασής τους μπορεί να επέλθει μόνο
μέσα από την συνειδητοποιημένη χρήση της προσωπικής τους δυναμικής για δράση.
 Να κάνει τους καταρτιζόμενους να κατανοήσουν την προσωπική τους δυναμική, τα
δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και να τους ενημερώσει σχετικά με
την προοπτική περαιτέρω κατάρτισης και απόκτησης επιπλέον προσόντων κ.α., στην
βάση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και των τοπικών και περιφερειακών
δυνατοτήτων για κατάρτιση και ένταξη στην αγορά εργασίας.
 Να κάνει τους καταρτιζόμενους να κατανοήσουν καλύτερα την συγκεκριμένη
περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Λαμβάνοντας υπόψη, την εμπειρία των συμμετεχόντων
τονίζεται η δυναμική τους για δράση στον στίβο της αγοράς εργασίας,
 Καθιστώντας τους συμμετέχοντες σε εγρήγορση για τις απαιτούμενες αλλαγές /
μεταβολές της σύγχρονης αγοράς εργασίας και την σημασία της δια βίου μάθησης.
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4.5 Δίκτυα
Στην Πολωνία, δεν υπάρχει κάποιο δίκτυο από το οποίο να αντλούνται οι συμμετέχοντες /
χρήστες αυτού του εργαλείου.
Υπεύθυνος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι συνήθως ο σύμβουλος εργασίας. Οι
πολωνοί σύμβουλοι εργασίας είναι μέλη των δύο μεγαλύτερων εθνικών οργανισμών:
 Πολωνική Ένωση Σχολικών και Επαγγελματικών Συμβούλων (http://www.sdsiz.pl/)
 Εθνικό Φόρουμ για την Δια Βίου Μάθηση (http://www.doradztwokariery.pl/)

4.6 Κριτήρια για επιτυχία του προγράμματος
4.6.1 Στόχος
Ο στόχος του «Μαθήματος Έμπνευσης» είναι να κινητοποιήσει τους συμμετέχοντες προς
μια πιο ενεργητική στάση αναφορικά με το επαγγελματικό τους μέλλον.

4.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
 Ο αριθμός των προγραμμάτων που λαμβάνει χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο,
 ο αριθμός των συμμετεχόντων,
 ο αριθμός των αναπτυγμένων ατομικών σχεδίων δράσης,
 ο αριθμός των αιτήσεων εργασίας που υποβλήθηκε μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος
 ο αριθμός των απασχολουμένων,
 ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί από τους συμμετέχοντες,
 ο αριθμός των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και στράφηκαν
προς την επαγγελματική κατάρτιση με στόχο τον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό

4.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα, τα αποτελέσματα του προγράμματος σε επίπεδο απόκτησης
εργασίας, το ξεκίνημα επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή η ανάληψη άλλων επικερδών
επαγγελματικών δραστηριοτήτων
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4.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Η μεθοδολογία της εργασίας με τους συμμετέχοντες του «Μαθήματος Έμπνευσης»
καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα των θεωρητικών αρχών της παιδαγωγικής με βάση την
εμπειρία. Η παιδαγωγική με βάση την εμπειρία αποτελεί προσέγγιση στη μαθησιακή
διαδικασία βάση της οποίας, συγκεκριμένες εμπειρίες γενικεύονται δίνοντας ένα κοινωνικό
περιεχόμενο. Η εμπειρία περιγράφεται ως ενεργή, δημιουργική, αντανακλαστική και
συνειδητή διαδικασία. Η εμπειρία αποκτάται μέσω της δράσης, ως εκ τούτου όλες οι νέες
δράσεις είναι χρήσιμες για να αλλάξει δραματικά η κατάστασή ενός ατόμου. Έτσι, είναι
σημαντικό να πάρει τις κατάλληλες εμπειρίες.
Ο στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η επίτευξη κοινωνικής σκέψης, με την έννοια
της ικανότητας κατανόησης της υποκειμενικής και ατομικής κοινωνικής κατάστασης κάποιου
καθώς και την ικανότητα να μετακινείτε από μια πιο προσωπική σε μια περισσότερο
κοινωνική θεώρηση των πραγμάτων π.χ.:
 ικανότητα να κατανοούν τη σχέση μεταξύ του οικογενειακού προϋπολογισμού και της
εθνικής οικονομίας,
 ικανότητα να αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ της προσωπικής πορείας ζωής
κάποιου, και της ιστορίας,
 ικανότητα να κατανοεί τις σχέσεις μεταξύ μιας ατομικής και προσωπικής εμπειρία του
να είσαι άνεργος, των κοινωνικών αιτιών και των συνεπειών της ανεργίας.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1) Η μέθοδος ανάλυσης της πορείας ζωής (αυτοβιογραφία)
Το σημείο εκκίνησης αυτής της μεθόδου είναι οι αναμνήσεις της ζωής του κάθε ατόμου.
Ακούγοντας τις αναμνήσεις των άλλων μπορεί κανείς να ανακαλέσει στη μνήμη του τις δικές
του, που μπορούν να γενικευθούν και να παρουσιασθούν σε ένα κοινωνικό περιεχόμενο. Η
μέθοδος αυτή ευνοεί την εισαγωγή μιας ιστορικής διάστασης κατά τέτοιον τρόπο ώστε
μεμονωμένες βιογραφίες να μπορούν να αναλυθούν στο πλαίσιο της κοινωνικής ανάπτυξης.
Μια μικρής κλίμακας ατομική ιστορία μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας
μεγάλης κλίμακας ιστορίας.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου, συνιστάται να διευκρινιστεί το θέμα των αναμνήσεων ήδη
από την εισαγωγική φάση. Αν, για παράδειγμα, αναλύουμε το θέμα «ανατροφή και
κοινωνικοποίηση", είναι σκόπιμο να περιοριστεί η συζήτηση μόνο στις μνήμες παιδικής
ηλικίας με αναφορά στην ανατροφή που έχει λάβει κάποιος.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε ομάδες των 4 ή 5, όπου κάθε άτομο κάνει ένα «ταξίδι
κάτω από μια διαδρομή μνήμης" αναπολώντας τις αναμνήσεις της ζωής του αναφορικά, π.χ.
με το σχολείο, την οικογένεια, την εργασία, κ.λπ. Άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν
ερωτήσεις. Όταν όλοι έχουν πει την ιστορία τους, επιλέγεται ένα άτομο από κάθε ομάδα.
Αυτό το άτομο καλείται να πει πως η εικόνα μιας συγκεκριμένης μνήμης έχει μεταβληθεί
ξεκινώντας από την παιδική ηλικία και τελειώνοντας στο παρόν. Οι συμμετέχοντες μπορούν
να χρησιμοποιήσουν υλικό από συνεντεύξεις στο πλαίσιο ενός άρθρου, μιας ταινίας, κ.λπ.
Τα αποτελέσματα της εργασίας σε μικρές ομάδες εργασίας, παρουσιάζονται σε όλη την
ομάδα η οποία μπορεί και να επιλέξει τα θέματα με τα οποία θέλει να εργαστεί. Είναι
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σημαντικό να συζητηθούν τα θέματα από μια μακροπρόθεσμη προοπτική και να εκληφθούν
στο πλαίσιο των διαδικασιών κοινωνικής ανάπτυξης.
2) Παιχνίδι ρόλων
Αυτή η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει να αποκαλυφθούν προσόντα τα οποία οι συμμετέχοντες
δεν αντιλαμβάνονται ότι κατέχουν. Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να επικεντρωθεί σε δύο
διαφορετικούς τομείς:
 Οι ρόλοι παίζονται από τους συμμετέχοντες (οι ρόλοι μπορούν να περιγραφούν εκ
των προτέρων, οι διάλογοι όμως μεταξύ των χαρακτήρων δεν καθορίζονται
νωρίτερα).
 Οι καταστάσεις, που παίζονται από τους συμμετέχοντες (πρέπει να καθοριστεί μόνο
το πλαίσιο του σεναρίου και των χαρακτήρων).
Είναι σημαντικό και για τις δύο πλευρές ο εκπαιδευτής να ορίζει το στόχο του παιχνιδιού (τι
πρέπει να μάθουν οι συμμετέχοντες) από την αρχή.
Το μάθημα έμπνευσης χρησιμοποιεί αυτήν τη μέθοδο:
 για την παρουσίαση των συνεντεύξεων εργασίας,
 ως εργαλείο εργασίας για το θέμα της επικοινωνίας και της γλώσσας του σώματος,
 για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας
 ως σημείο εκκίνησης για την επίλυση των συγκρούσεων σε μια ομάδα,
 να καταδείξει τη γνώση που αποκτήθηκε από τους συμμετέχοντες
Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και ο εκπαιδευτής μπορούν να είναι οι ηθοποιοί στο παιχνίδι
ρόλων. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής παίρνει μέρος στο παιχνίδι, τότε μπορεί να έχει τον
κύριο ρόλο και με αυτόν τον τρόπο και τον έλεγχο του παιχνιδιού ρόλων. Μια καλή ιδέα είναι
να έχουν ορισμένοι από τους συμμετέχοντες τον ρόλο του παρατηρητή έτσι ώστε να
μπορούν να αναλύουν το παιχνίδι. Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες δεν παίζουν τους
εαυτούς τους, αλλά άλλους ανθρώπους, η διαδικασία δεν είναι "επικίνδυνη", με την έννοια ότι
τους αφορά προσωπικά.
Στην ανάθεση ρόλων, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προσέξει να μην δώσει στους
συμμετέχοντες ρόλους ταυτόσημους με την προσωπικότητά τους. Για να
αποστασιοποιηθούν από τους ρόλους που διαδραμάτισαν, οι συμμετέχοντες μπορούν να
αντλήσουν στοιχεία από φωτογραφίες / εικόνες των χαρακτήρων που θα πρέπει να
υποδυθούν.
Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να διακριθούν στο παιχνίδι ρόλων:
 το θέμα στο οποίο έχουν εργαστεί, π.χ. παρουσιάζοντας μια σύγκρουση σε μια
ομάδα,
 καθορίζονται οι προσδοκίες προς τους ηθοποιούς και τους παρατηρητές,
 το κατάλληλο παιχνίδι ρόλων
 Περίληψη: αν από την αρχή ο στόχος ήταν σαφής και αναγνωρίστηκε τι οι
συμμετέχοντες πρέπει να μάθουν, ποιο πρέπει να είναι το επίκεντρο της προσοχής,
τότε η διαδικασία της περίληψης θα είναι απλή.
Η περίληψη μπορεί να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:
 Οι ηθοποιοί αφηγούνται πώς αισθάνθηκαν παίζοντας τους ρόλους τους,
 οι παρατηρητές μοιράζονται τις παρατηρήσεις τους,
 σαν μια γενική συζήτηση σχετικά με το παιχνίδι,
 συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούν να επωφεληθούν στο μέλλον από την εμπειρία
που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
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3) Η σφυρηλάτηση του μέλλοντος
Η σφυρηλάτηση του μέλλοντος είναι ένα εργαστήρι στο οποίο το μέλλον κάποιου
«σφυρηλατείται». Πρόκειται για μια μορφή εργασίας, όπου το σημείο εκκίνησης είναι ένα
θέμα ζωτικής σημασίας για τους συμμετέχοντες. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτής της
μεθόδου - από ημερίδες μέχρι τάξεις που καλύπτουν το σύνολο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Το χαρακτηριστικό που όλοι μοιράζονται από κοινού είναι ότι κατά τη διάρκεια
των εργαστηρίων τους, οι συμμετέχοντες υποβάλλονται σε μια διαδικασία η οποία ξεκινά με
τη φάση της κριτικής, που ακολουθείται από τη φάση της ουτοπίας, και τελικά φτάνουν στη
φάση της δράσης. Η σφυρηλατήση του μέλλοντος αποτελείται από τέσσερις φάσεις. Ο
εκπαιδευτής φροντίζει για την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων.
Παρουσίαση της μεθόδου: η μέθοδος και οι κανόνες της παρουσιάζονται στους
συμμετέχοντες. Φύλλα χαρτιού είναι κρεμασμένα στους τοίχους της αίθουσας με τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι ορατά από όλους.
Φάση της κριτικής: λαμβάνοντας το αμοιβαία αποδεκτό θέμα/πρόβλημα ως σημείο
εκκίνησης, οι συμμετέχοντες διατυπώνουν επικριτικές παρατηρήσεις με τη μορφή
συνθημάτων, λέξεων ή φράσεων που αναφέρονται σε αυτό. Ο υπεύθυνος κάνει στους
συμμετέχοντες μια ερώτηση –π.χ τι σας καθιστά δυσαρεστημένους, τι θα θέλατε να
επικρίνουμε;

Οι απαντήσεις είναι γραμμένες σε κόλες χαρτιού που κρέμονται στους τοίχους. Δεν μπορούν
να σχολιάζονται μεγαλοφώνως. Όταν όλες οι ιδέες εξαντληθούν ή όταν ο διατιθέμενος
χρόνος τελειώσει, ο υπεύθυνος της «σφυρηλάτησης», σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες,
μπορεί να συγκεντρώσει τις κριτικές παρατηρήσεις και να τους χωρίσει σε θεματικές ομάδες.
Στη συνέχεια, σε κάθε συμμετέχοντα δίνονται 5 πόντοι τους οποίους αυτός / αυτή πρέπει να
καταμερίσει σε αυτές τις λέξεις / φράσεις, τις οποίες αυτός / αυτή νομίζει ότι αξίζουν να
ληφθούν υπόψη. Οι όροι στους οποίους κατανεμήθηκαν οι περισσότεροι πόντοι γίνονται τα
θέματα στα οποία θα εργαστούν στη φάση της ουτοπίας.
Ο υπεύθυνος μπορεί να θέσει το ερώτημα: - ποιες δηλώσεις σας αφορούν περισσότερο, σε
ποιες από αυτές θα εργαστούμε;
Φάση της ουτοπίας: λέξεις / φράσεις μετατρέπονται σε αντίθετους όρους που έχουν μια
θετική διάσταση/νόημα. Έχουμε κρεμάσει νέα φύλλα χαρτιού στον τοίχο, στα οποία οι
συμμετέχοντες γράφουν λέξεις που αναφέρονται στο θέμα που προέκυψε κατά την
προηγούμενη φάση. Φωναχτά σχόλια δεν επιτρέπονται ούτε εδώ. Το κύριο καθήκον του
υπεύθυνου της «σφυρηλάτησης» είναι να τονώσει τη φαντασία, να δημιουργήσει καλή
ατμόσφαιρα και να διασφαλίσει ότι η φαντασία δεν περιορίζεται από τίποτα. Σε αυτή την
φάση ακόμα και οι πιο απίθανες λύσεις αξίζει να εξεταστούν.
Όταν η επινοητικότητα έχει εξαντληθεί ή το σύνολο του χρόνου πλησιάζει στο τέλος, σε κάθε
συμμετέχοντα δίνονται 5 πόντοι και πάλι. Αυτός / αυτή μπορεί να τους διαθέσει σε αυτούς
τους όρους που θέλει να εργαστεί στη φάση της υλοποίησης. Ο υπεύθυνος μπορεί να θέσει
το ερώτημα: - τι ονειρευόμαστε, ποια θέλουμε να είναι η ιδανική κατάσταση;
Φάση της υλοποίησης: το σημείο εκκίνησης σε αυτή την φάση είναι το πρόβλημα που έχει
επιλεγεί στην φάση της ουτοπίας. Οι συμμετέχοντες γράφουν τις προτάσεις τους σχετικά με
τις αλλαγές και τις δράσεις στα φύλλα χαρτιού που κρέμονται στον τοίχο. Όταν η
καθορισμένη ώρα τελειώσει, ο κάθε συμμετέχων παίρνει 5 πόντους ξανά και τους κατανέμει
στις προτάσεις που θέλει να είναι το σημείο εκκίνησης για περαιτέρω δράση. Η πρόταση που
έχει τους περισσότερους πόντους γίνεται το θέμα το οποίο καθίσταται αντικείμενο των
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περαιτέρω εργασιών. Σε αυτή τη φάση οι συμμετέχοντες εκλογικεύουν τις ιδέες που
εμφανίστηκαν κατά τη φάση της ουτοπίας. Τελικά τυποποιούν τη θέση τους και
αναπτύσσουν ένα προκαταρκτικό σχέδιο εφαρμογής.

4.10 Προέλευση του εργαλείου
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

4.11 Σημειώσεις
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5. «Ενημερωτική συνομιλία»
5.1 Ομάδα στόχος
Άνεργοι που αναζητούν εργασία μόνο με την αποστολή γραπτών αιτήσεων

5.2 Πλαίσιο του προγράμματος
5.2.1 Περιγραφή του εργαλείου
Η «Ενημερωτική συνομιλία» είναι ένα εργαστήρι, που διοργανώνεται από την Υπηρεσία
Απασχόλησης για μια συγκεκριμένη ομάδα ανέργων που έχουν πρόβλημα στην εύρεση
απασχόλησης. Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το
εργαστήρι είναι 15. Η παρουσία στις συναντήσεις αυτές είναι υποχρεωτική. Κάθε απουσία θα
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως (ένα σημείωμα από έναν γιατρό, μια σφραγίδα από κρατικό
φορέα κλπ.). Σε περίπτωση που η απουσία είναι αδικαιολόγητη, μπορεί να αποτελέσει αιτία
για την διαγραφή του ατόμου από το μητρώο των ανέργων και από την υπηρεσία για την
απασχόληση, αντιστοίχως. Αυτό το εργαστήρι διεξάγεται στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού
Προσανατολισμού της Σλοβενίας.
Σε αυτό το εργαστήρι οι συμμετέχοντες πρώτα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο, όπου
περιγράφουν μια κατατοπιστική ομιλία και λένε γιατί και αν είναι απαραίτητη. Ο υπεύθυνος
γράφει διάφορες απαντήσεις στον πίνακα και συζητεί το ερωτηματολόγιο με τους
συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια χωρίζονται σε δύο ομάδες δημιουργώντας
μία αφίσα το περιεχόμενο της οποίας αναφέρεται σε μια θεωρούμενη καλή αίτησης εργασίας.
Ο υπεύθυνος δίνει επίσης κάποιες πληροφορίες για μια ενημερωτική συνομιλία. Στην
συνέχεια παρακολουθούν μια βιντεοταινία με ένα παράδειγμα από μια ενημερωτική
συνομιλία. Η επόμενη άσκηση είναι ένα παιχνίδι ρόλων σε ζευγάρια, όπου κάνουν ένα
τηλεφώνημα στον εργοδότη. Στο τέλος του εργαστηρίου συζητούν την άσκηση και
συλλογίζονται τι έχουν μάθει.

5.3 Διάρκεια
Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 120 λεπτά. Ολοκληρώνεται σε μία και μόνη συνεδρία.

5.4 Σκοπός
Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να διδάξει στους ανέργους πώς να διεξάγουν μια
τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή την ικανότητα, εκτός των
γραπτών αιτήσεων. Επίσης, σκοπός είναι να κινητοποιηθούν οι συμμετέχοντες ώστε να
ενταχθούν και σε άλλα εργαστήρια, που διοργανώνονται από την Υπηρεσία Απασχόλησης.

5.5 Δίκτυα
Η Υπηρεσία Απασχόλησης τηρεί μητρώο των συμμετεχόντων σε αυτό το εργαστήρι. Το
αρχείο αυτό διατηρείται ηλεκτρονικά και μόνο οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Απασχόλησης
έχουν πρόσβαση.
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5.6 Κριτήρια για την επιτυχία του προγράμματος
5.6.1 στόχος
Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους άνεργους να κάνουν χρήση του
τηλεφώνου ως μια από τις μορφές της ενεργούς αναζήτησης εργασίας.

5.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
Στόχος του εργαστηρίου αυτού είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν
τόσο την γραπτή αίτηση όσο και το τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν με τον εργοδότη
προκειμένου να πετύχουν μία συνέντευξη, με άλλα λόγια, να έχουν καλύτερες πιθανότητες
για την απασχόληση.

5.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Για τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό το εργαστήριο είναι ευκολότερο να βρουν μια θέση
εργασίας, καθώς αναβαθμίζουν τα προσόντα τους γεγονός που μπορεί να τους βοηθήσει
στην εύρεση εργασίας.

5.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Ο μέγιστος αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο
εργαστήριο είναι 15. Εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι εργασίας:
 Ατομική εργασία
 Ομαδική εργασία
 Παιχνίδι ρόλων
 Εργασία σε ζευγάρια
 Συζητήσεις σε διάφορα θέματα
 Παρουσιάσεις

5.10 Προέλευση του εργαλείου
School Center Ptuj – www.scptuj.si

5.11 Σημειώσεις
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6. «Κυκλική Εργασία» - περισσότερες ευκαιρίες απαασχόλησης
για τους νέους
6.1 Ομάδα στόχος
 Νέοι/ες απόφοιτοι επαγγελματικών σχολείων
 Μη καταγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας 15-20 ετών
 Νέοι/ες μακροχρόνια άνεργοι/ες - που δεν βρίσκουν απασχόληση στο επάγγελμά
τους (έως 26 ετών)

6.2 Πλαίσιο του προγράμματος
6.2.1. Περιγραφή του εργαλείου
Κριτήρια επιλογής:
 Ενημέρωση των δυνητικών υποψηφίων
 Επιλογή ένταξης στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το σχέδιο απασχόλησης
 Η γνώση και η εμπειρία που θα αποκτηθεί από την είσοδο στο πρόγραμμα
 Δημιουργία μεμονωμένων προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, σύμφωνα
με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των συμμετεχόντων
Δοκιμαστική φάση:
 Δημιουργία του περιεχόμενου του προγράμματος και των επαγγελμάτων που
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες εργασίες
 Ρύθμιση συστήματος πληροφοριών
 Συμβουλευτική ταυτόχρονα με την εργασία
 Ψυχοκοινωνικά προγράμματα
 Έλεγχος και ευθυγραμμισμός των αναγκών καταρτιζομένων και επιχειρήσεων
Θεωρητικό μέρος του περιεχομένου της κατάρτισης:
 Έναρξη του προγράμματος, συγκέντρωση της ομάδας στόχου
 Πρωτόκολλο / κώδικας συμπεριφοράς / δικαιώματα και υποχρεώσεις
 Προσωπική ανάπτυξη / απόκτηση δεξιοτήτων
 Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (word, excel, internet, e-mail)
 Επαγγελματική καθοδήγηση
Πρακτικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης:
 Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίες
 Εναλλαγή μεταξύ 2 - 3 θέσεων εργασίας σε 2 - 3 μήνες
 Εξατομικευμένη βοήθεια στην εξεύρεση περαιτέρω δραστηριοτήτων για κάθε
συμμετέχοντα

6.3 Διάρκεια
Θεωρητικό μέρος: 1 μήνα, πρακτικό μέρος: 2-3 μήνες
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6.4 Σκοπός
Ο σκοπός της Κυκλικής Εργασίας είναι:
 Εμπειρία σε μια πρώτη πραγματική εργασία
 Εργασιακή εμπειρία σε περισσότερες θέσεις εργασίας
 Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
 Καλή συνεργασία με τους εργαζομένους
 Εξατομικευμένη βοήθεια από τους μέντορες
 Γνώσεις Η/Υ, δεξιότητες για καλύτερη επικοινωνία
 Δεξιότητες για κινητοποίηση
 Δεξιότητες για εύρεση εργασίας
 Περισσότερες δυνατότητες για να κατακτήσουν μια μόνιμη θέση εργασίας, κλπ

6.5 Δίκτυα
Σε αυτό το πρόγραμμα είμαστε συνδεδεμένοι με το «πραγματικό κόσμο» το οποίο
εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες μας αποκτούν γνώσεις που αυτή την στιγμή ζητούνται από
την αγορά εργασίας:
 Συνεργασία με 30 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
 Πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις για μια περίοδο 2 έως 3 μηνών
 Εκτέλεση καθηκόντων στις επιχειρήσεις

6.6 Κριτήρια για την επιτυχία του προγράμματος
6.6.1 Στόχος
Οι στόχοι είναι:
 Η εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται σε μια εταιρεία να εκπληρώνονται από τους
εκπαιδευόμενους
 Ο πρακτικός προσανατολισμός σε αυθεντικό επιχειρηματικό περιβάλλον
 Αναθέσεις εργασίας που οδηγούν σε αποτελεσματική μάθηση και σε αποτελεσματική
εργασία
 Κατάρτιση στο χώρο εργασίας
 Κατάρτιση κατά την διάρκεια της εργασίας αποτελεσματική για βιοτέχνες και για την
πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων, η εκπαίδευση για τα εργαστήρια μαθητείας
και πρακτικά εργαστήρια κατάρτισης

6.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
Η πρακτική εμπειρία σε πραγματικές επιχειρήσεις και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε
περισσότερες θέσεις εργασίας παρέχει στους συμμετέχοντες περισσότερες ευκαιρίες για
ανεύρεση μόνιμης εργασίας

6.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κυκλικής Εργασίας» δίνει πρακτική εργασιακή εμπειρία που
αυξάνει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων για εύρεση εργασίας, είτε για το ξεκίνημα μιας
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή για την ανάληψη άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων
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6.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Μέθοδοι διάλεξης και συζήτησης:
Η μέθοδος της συζήτησης βοηθάει στην εκπαίδευση, αναπτύσσει επίσης την διαδικασία της
σκέψης, προωθεί μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση και αναπτύσσει διαπροσωπικές
δεξιότητες.
Ομαδοποίηση:
Τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε ομάδες για να βελτιώσουν τη μαθησιακή τους
κατάσταση. Ομάδες αποτελούμενες από άτομα διαφορετικών ικανοτήτων δημιουργούνται,
έτσι ώστε να μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.
Περαιτέρω εκπαίδευση:
Η ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση εμφανίζεται όταν οι άλλες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν
αποτύχει, ή οι συμμετέχοντες χρειάζονται επιπλέον οδηγίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Ομαδική εργασία:
Προάγει κυρίως τις κοινωνικές δεξιότητες. Καταρτιζόμενοι που έχουν διαφορετική ηλικία και
επίπεδο γνώσεων εκπαιδεύονται σε ετερογενείς ομάδες

6.10 Προέλευση του εργαλεόου
Univerzitetni rehabilitaccijski institut – www.ir-rs.si

6.11 Σημειώσεις
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7. «Κλαμπ εργασίας»
7.1 Ομάδα στόχος
Οι συμμετέχοντες του «Κλαμπ Εργασίας» μπορεί να είναι ενήλικες διαφόρων ηλικιών:
απόφοιτοι, άτομα με μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία, άτομα που έχασαν πρόσφατα την
εργασία τους, άτομα που δεν έχουν εργαστεί για χρόνια και θέλουν να επιστρέψουν στην
αγορά εργασίας, καθώς και άτομα που αναζητούν την πρώτη τους εργασία. Κοινό
χαρακτηριστικό τους είναι το χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων συνοδευόμενο με δυσκολία
«διαχείρισης» της αγοράς εργασίας.

7.2 Πλαίσιο του προγράμματος
7.2.1. Περιγραφή του εργαλείου
Το «Κλαμπ Εργασίας» είναι ένα μέρος όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις κατάρτισης στον
τομέα της ενεργητικής αναζήτησης εργασίας. Κάθε άτομο που θέλει να βρει εργασία, εδώ
αποκτά γνώσεις και υποστήριξη για να το πράξει. Στην πολωνική πραγματικότητα το «Κλαμπ
Εργασίας», λειτουργεί κυρίως στις δομές των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης.
Οι συμμετέχοντες έρχονται καθημερινά στο «Κλαμπ Εργασίας», ελέγχουν τις νέες προσφορές
εργασίας, μιλούν με τους εργοδότες, αναφέρουν την δραστηριότητά τους σε σχέση με την
προηγούμενη ημέρα, κάνουν χρήση των εξατομικευμένων συμβουλών του υπεύθυνου
συμβούλου του «Κλαμπ Εργασίας», εξασκούνται
σε ζευγάρια στις δεξιοτήτες μιας
συνέντευξης εργασίας, εκσυγχρονίζουν τις στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, γράφουν
γράμματα παρακίνησης, ανταλλάσουν εμπειρίες, παρακινούν και υποστηρίζουν ο ένας τον
άλλον.
Οργανισμός
Προκειμένου το «Κλαμπ Εργασίας» να λειτουργεί αποτελεσματικά, πρέπει να πληρούνται οι
βασικές τεχνικές προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, το «Κλαμπ Εργασίας» χρειάζεται έναν
κατάλληλο χώρο. Βέλτιστες συνθήκες θα σήμαινε ένα μεγάλο δωμάτιο όπου θα μπορούσαν
να γίνονται τα μαθήματα και τουλάχιστον ένα επιπλέον δωμάτιο το οποίο θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως «υποστήριξη» για το «Κλαμπ». Σε αυτό το δωμάτιο ο υπεύθυνος μπορεί να
διατηρεί βοηθητικά υποστηρικτικά υλικά, όπως έντυπα κατάρτισης, κλπ., μπορεί επίσης να
συναντάται εξατομικευμένα με πρώην συμμετέχοντες ενώ μια άλλη ομάδα, να έχει μάθημα
στη μεγάλη αίθουσα εκπαίδευσης.
Ο βασικός εξοπλισμός για την κύρια αίθουσα διδασκαλίας του «Κλαμπ Εργασίας» συνήθως
περιλαμβάνει (εκτός από τα έπιπλα, τον πίνακα, και τα είδη γραφείου) μια φωτογραφική
μηχανή, τηλεόραση και ένα video player που χρησιμοποιούνται για να παρακολουθήσουν τις
παρουσιάσεις και τις σκηνές που καταγράφονται κατά τα μαθήματα εξάσκησης.
Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε μια τηλεφωνική γραμμή (ωστόσο, τα
τηλέφωνα θα πρέπει να εποπτεύονται) και έναν υπολογιστή με εκτυπωτή, για να είναι σε θέση
να προετοιμάσουν τις αιτήσεις τους για εργασία.
Το «Κλαμπ Εργασίας» θα πρέπει επίσης να έχει: τρέχουσες εφημερίδες με επίκαιρες
προσφορές εργασίας, τηλέφωνο και καταλόγους διευθύνσεων, λίστες δικτυακών τόπων από
τις πιο σημαντικές ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας, καθώς και υλικό ανάγνωσης σχετικά με τις
τεχνικές αναζήτησης εργασίας και για τη σύσταση της δικής τους επιχείρησης. Οι
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συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση στο Internet, επιτρέποντάς τους να
αναζητούν προσφορές θέσεων εργασίας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε συνεχή βάση.
Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια «ζεστή ατμόσφαιρα» στο «Κλαμπ» που θα βοηθήσει
τους συμμετέχοντες να αντέξουν αρκετές ώρες μαθημάτων (π.χ. να έχουν τη δυνατότητα για
τσάι / καφέ).
Ο υπεύθυνος σύμβουλος θα πρέπει να έχει μόνιμη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή και ένα
φωτοτυπικό μηχάνημα. Ο υπολογιστής επιτρέπει στον υπεύθυνο σύμβουλο την προετοιμασία
υλικού για τους συμμετέχοντες σε συνεχή βάση, και το φωτοτυπικό μηχάνημα την δυνατότητα
αναπαραγωγής του υλικού αυτού για τις συνεδρίες.
Καλό θα είναι για το «Κλαμπ Εργασίας» να έχει προβολικά μηχανήματα παρουσίασης για
παρουσιάσεις πολυμέσων. Αυτό επιτρέπει στον υπεύθυνο σύμβουλο να παρουσιάσει το
περιεχόμενο σε μια ελκυστική μορφή, αλλά και συγκεκριμένες πληροφορίες, που διευκολύνουν
τους συμμετέχοντες.

7.3 Διάρκεια
Η κατάρτιση στο «Κλαμπ Εργασίας» διαρκεί 3 εβδομάδες. Κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες,
γίνεται κατάρτιση συνολικής διάρκειάς 40 ωρών. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πρέπει να
ολοκληρωθούν στη διάρκεια 10 διαδοχικών εργάσιμων ημερών (3-5 ώρες την ημέρα). Κατά
την περίοδο αυτή, οι συμμετέχοντες αποκτούν θεωρητικές γνώσεις και αναπτύσσουν
πρακτικές δεξιότητες για αναζήτηση εργασίας.
Η τρίτη εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην ενεργητική αναζήτηση εργασίας από τους
συμμετέχοντες και στην πρακτικής εξάσκηση των μεθόδων και τεχνικών που έμαθαν κατά τη
διάρκεια της κατάρτισης. Ο συνολικός χρόνος που διατίθεται για τις συνεδρίες με τον υπεύθυνο
σύμβουλο και με άλλους συμβούλους της ομάδας κατά τη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας έχει
οριστεί στις 15 περίπου ώρες. Ο χρόνος για τις επιμέρους δράσεις που θα αναληφθούν από
τον κάθε συμμετέχοντα είναι απεριόριστος.

7.4 Σκοπός
Το «Κλαμπ Εργασίας» είναι το εργαλείο επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας, το οποίο
προσφέρει υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους στο μελλοντικό σχεδιασμό της σταδιοδρομίας
τους. Στο τελικό στάδιο, προσφέρεται επίσης βοήθεια στην επαφή με τις επιχειρήσεις,
προκειμένου να βρουν νέα εργασία.

7.5 Δίκτυα
Είναι πολύ χρήσιμο όταν ο φορέας παροχής υπηρεσιών του «Κλαμπ Εργασίας» έχει μια βάση
δεδομένων των ανθρώπων κάνουν χρήση της βοήθειά του. Επιτρέπει την ανάλυση της
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του «Κλαμπ Εργασίας» και ακολουθεί την
περαιτέρω πορεία των συμμετεχόντων (π.χ. τα παραδείγματα επιτυχίας, παραδείγματα κακής
πρακτικής).

7.6 Κριτήρια για την επιτυχία του προγράμματος
7.6.1. Στόχος
Η κατάρτιση στο «Κλαμπ Εργασίας» αναμένεται να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για
συστηματική και αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση της
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εκπαίδευσης να είναι σε θέση να:
 Κατανοούν και αναλύουν την τοπική αγορά εργασίας
 Κατανοούν και συγκρίνουν τις δυνάμεις τους με τις προσφερόμενες θέσεις από την
αγορά εργασίας
 Εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 Βελτιώνουν τις ικανότητές τους στον τομέα της λήψης αποφάσεων και της εφαρμογής
τους. Τόσο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του,
αποσκοπεί στην ενίσχυση της πίστης στις ικανότητες τους και στη δυνατότητα να
διαχειρίζονται τη ζωή τους.
Τέλος, οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο «Κλαμπ» πρέπει να έχουν ως
αποτέλεσμα την εύρεση νέας απασχόλησης.

7.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών
του «Κλαμπ». Οι πιο συχνές είναι:
 ο αριθμός των ατόμων που βρήκαν εργασία (ή έχουν λάβει περαιτέρω εκπαίδευση)
μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης,
 ο αριθμός των ατόμων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση σε σχέση με τον αριθμό των
ατόμων που ξεκίνησαν.
Τα εν λόγω κριτήρια είναι ποσοτικά, καθώς λαμβάνουν υπόψη τον απόλυτο αριθμό των
ατόμων που έλαβαν βοήθεια – χωρίς να αναλύουν ποιοτικά, ποιοι ήταν οι συμμετέχοντες, σε
ποιο βαθμό απορρόφησαν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, καθώς και το πόσο δραστήριοι
ήταν κατά τη διάρκεια των συνεδριών του «Κλαμπ». Φυσικά, ο κάθε υπεύθυνος σύμβουλος
επιθυμεί να γνωρίζει αν το έργο του παρήγαγε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η
αποτελεσματικότητα της κατάρτισης με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εκτιμηθεί με την
παρατήρηση της συμμετοχής των συμμετεχόντων στις όποιες δραστηριότητες, το επίπεδο στο
οποίο εκτελούνταν τα συγκεκριμένα καθήκοντά, καθώς και μέσα από τη σύγκριση αυτών με
την επιτυχία τους στην αναζήτηση εργασίας

7.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του «Κλαμπ Εργασίας» έχει ως αποτέλεσμα την εύρεση
νέων εργασιών από τους συμμετεχόντων είτε το ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας, ή την ανάληψη άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων

7.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Η κατάρτιση στο «Κλαμπ Εργασίας» υλοποιείτε με την μορφή ομαδικών συνεδριών. Το
μέγεθος της ομάδας πρέπει να κυμαίνεται από 8 έως 12 άτομα. Εφαρμόζονται διάφορες
μέθοδοι εργασίας, όπως:








Μελέτη περίπτωσης
Συζήτηση
Καταγραφή των ασκήσεων
Δημιουργική σκέψη (καταιγισμός ιδεών, χρήση μεταφορών και φαντασία)
Ατομική συμβουλευτική
Ομαδική εργασία
Παρουσίαση
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 Εργασίες παρατήρησης
 Παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων
 Διάλεξη, μίνι-διάλεξη
Περιεχόμενο – δομή των συνεδριάσεων του «Κλαμπ Εργασίας»:
Συνεδρία 1. Καλώς ορίσατε στο Job Club!
Συνεδρία 2. Μέθοδοι εργασίας στο Job Club
Συνεδρία 3. Αντιδρώντας στην απώλεια της θέσης εργασίας
Συνεδρία 4. Η ανάλυση των αποτυχιών στην αναζήτηση εργασίας
Συνεδρία 5. Μάθηση και η δύναμη της δημιουργικής και θετικής σκέψης
Συνεδρία 6. Ανακαλύπτοντας τα ταλέντα και τις δυνατότητες του ατόμου
Συνεδρία 7. Απολογισμός των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών
προδιαθέσεων
Συνεδρία 8. Η αγορά εργασίας. Μύθοι και πραγματικότητα
Συνεδρία 9. Δική μου επιχείρηση - είμαι κατάλληλος για αυτό;
Συνεδρία 10. Το σχέδιο δράσης σας
Συνεδρία 11. Έγγραφα απαραίτητα για αίτηση εργασίας
Συνεδρία 12. Διαπροσωπικές ικανότητες
Συνεδρία 13. Δυναμισμός στην ανεύρεση εργασίας
Συνεδρία 14. Αναζητώντας προσφορές εργασίας
Συνεδρία 15. Προκαταρκτική συζήτηση με τον πιθανό εργοδότη
Συνεδρία 16. Τηλεφωνική συζήτηση με τον πιθανό εργοδότη
Συνεδρία 17. Συνέντευξη εργασίας
Συνεδρία 18. Πώς να εμμείνετε στο σχέδιό σας και πώς να γίνετε πιο ανθεκτικοί στις
αποτυχίες
Συνεδρία 19. Η νέα εργασία
Συνεδρία 20. Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης

7.10 Προέλευση του εργαλείου
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

7.11 Σημειώσεις
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8. «Μπαζάρ για την απασχόληση»
8.1 Ομάδα στόχος
1η Ομάδα στόχος
Παραδοσιακές εταιρείες (οι εκπρόσωποι της εταιρείας: Υπεύθυνος τμήματος, μέντορας,
διευθύνων σύμβουλος, υπεύθυνος προσωπικού), που σήμερα ψάχνουν για νέους
υπαλλήλους.
 Γραφεία στελέχωσης και υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας
 Εταιρείες που δεν πρόκειται να προσλάβουν άμεσα, αλλά ενδιαφέρονται για
μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές σχέσεις και συνεργασίες
η
2 Ομάδα στόχος
 Όλοι οι συμμετέχοντες και τα άτομα που αναζητούν εργασία και καταρτίζονται σε
οποιαδήποτε εκπαιδευτικό πεδίο τη στιγμή της παρουσίασης της επιχείρησης

8.2 Πλαίσιο του προγράμματος
8.2.1 Περιγραφή του εργαλείου
Το «Μπαζάρ για την απασχόληση» - το οποίο πραγματοποιείται στο φορέα κατάρτισης είναι μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση, στην οποία τόσο οι ασκούμενοι όσο και οι
επιχειρήσεις καλούνται να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε μια ανοικτή και φιλική ατμόσφαιρα
προκειμένου για αιτήσεις εργασίας ή και για προσλήψεις αντίστοιχα. Η διαδικασία αυτή
αποσκοπεί να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια ευκαιρία να γνωρίσουν τις
επιχειρήσεις, να μάθουν για τις κενές θέσεις και τις απαιτήσεις εργασίας και ποια είναι τα
αρμόδια άτομα. Σε αντάλλαγμα, στις εταιρείες προσφέρεται η δυνατότητα παρουσίασης τους,
γεγονός που τους επιτρέπει να γίνουν καλύτερα γνωστές μεταξύ των εκπαιδευομένων και να
προσλάβουν το κατάλληλο προσωπικό.
Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο να απαντηθούν ερωτήματα που προβάλλουν οι
συμμετέχοντες για την παρουσίαση / την εταιρεία / τις κενές θέσεις / τις λεπτομέρειες για την
υποβολή αιτήσεων κλπ. Καλό θα ήταν να αφήσουμε τους συμμετέχοντες να συντάξουν ένα
κατάλογο ερωτήσεων κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών συνομιλιών, έτσι ώστε η
ώρα των ερωτήσεων να διεξαχθεί ομαλά με διατήρηση κάποιου βαθμού ανωνυμίας. Τα
προσωπικά δίκτυα των ατόμων που αναζητούν εργασία, υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο
διευρύνονται και ενισχύονται, με στόχο να επιτευχθεί η εύρεση εργασίας μετά την
εκπαίδευση μέσω αυτής της επαφής.

8.3 Διάρκεια
Προπαρασκευαστική εργασία:
Για την προετοιμασία μιας τέτοια παρουσίασης χρειάζονται περίπου πέντε εργάσιμες ημέρες
προκειμένου να γίνει:
 Προκαταρκτική έρευνα και «κλείσιμο της παρουσιαζόμενης εταιρείας
 Ο γενικός συντονισμός με τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές.
Από την άλλη πλευρά οι συμμετέχοντες αναμένεται να συλλέξουν σχετικές πληροφορίες από
το διαδίκτυο ή μέσω άλλων καναλιών ενημέρωσης και να προετοιμαστούν για τις ερωτήσεις
που θα υποβάλλουν κατά την παρουσίαση.
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Παρουσίαση:
Το «μπαζάρ για την απασχόληση» λαμβάνει χώρα δύο με τρεις φορές το χρόνο και η μέση
διάρκειά του είναι έξι με επτά ώρες. Η συχνότητα τέτοιων γεγονότων εξαρτάται επίσης από
την κατάσταση της αγοράς εργασίας.
Προβληματισμός:
Συνολικά άλλες δύο ώρες απαιτούνται για την ομιλία στους συμμετέχοντες μετά το γεγονός.
Μετά την παρουσίαση οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να προβληματιστούν σχετικά με το
περιεχόμενο της παρουσίασης, για τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να κάνουν και για
εκφράσουν τα συμπεράσματά τους μαζί με τους συμβούλους απασχόλησης.

8.4 Σκοπός
Στόχος του «μπαζάρ για την απασχόληση» είναι να παρέχει πρόσθετες επιλογές
απασχόλησης για τους εκπαιδευόμενους. Στο μπαζάρ για την απασχόληση, τους δίνεται η
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις επιχειρήσεις άμεσα και να κάνουν αίτηση για πρόσληψη.
Το μπαζάρ για την απασχόληση διευκολύνει τη διαδικασία πρόσληψης για τις επιχειρήσεις
γιατί οι άμεσες συνομιλίες διευκολύνουν την αξιολόγηση της ποιότητας της κατάρτισης.
Τα «Μπαζάρ για την απασχόληση» αποτελούν την αφετηρία για τις επιχειρήσεις και τους
καταρτιζόμενους να μάθουν ο ένας για τον άλλο. Παρέχουν τη δυνατότητα να ερευνηθούν οι
προϋποθέσεις για την απασχόληση, όπως: Το αν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της
εταιρείας, η θέση της / οι απαιτήσεις / οι ευκαιρίες καριέρας ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα
του εκπαιδευόμενου. Έτσι ο εκπαιδευτικός οργανισμός λαμβάνει σημαντική πληροφόρηση
σχετικά με το βαθμό στον οποίο η συμπεριφορά / τα προσόντα/ η στάση των
εκπαιδευομένων ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της εταιρείας.
Σε γενικές γραμμές, το μπαζάρ για την απασχόληση προσφέρει ευκαιρίες για την επίτευξη
στενότερων δεσμών μεταξύ των καταρτιζομένων και των οργανισμών κατάρτισης, οι οποίες
στη συνέχεια γίνονται ακόμη πιο σημαντικές όταν είναι διαθέσιμες κενές θέσεις ή θέσεις
πρακτικής άσκησης.

8.5 Δίκτυα
Οι εταιρείες που προσλαμβάνουν με επιτυχία νέο προσωπικό έχουν ένα κίνητρο για να
διατηρήσουν επαφή και να συνεργαστούν ξανά με τον εκπαιδευτικό οργανισμό. Η εκδήλωση
από μόνη της αποτελεί ιδανικό σκηνικό για δικτύωση καθώς τόσο οι υφιστάμενες επαφές
μπορεί να γίνουν βαθύτερες όσο και νέες επαφές να πραγματοποιηθούν.
Πέρα από αυτό, είναι χρήσιμο ο οργανισμός να διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων που
περιέχει όλες τις επαφές του με τις εταιρείες που συγκαταλέγονται μεταξύ των πελατών του
οργανισμού. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να καλούνται συχνά σε εκδηλώσεις. Επιπλέον, οι
εταιρείες που παρέχουν πρακτική άσκηση προσεγγίζονται και ερωτούνται για τις απαιτήσεις
τους ή/και την προθυμία τους για μια ενδεχόμενη παρουσίαση τους. Παράλληλα με αυτά τα
δίκτυα, ένα δίκτυο πρώην καταρτιζομένων θα πρέπει να οικοδομηθεί, με καταρτιζόμενους
που τώρα εργάζονται και λειτουργούν ως μέντορες στις επιχειρήσεις που εργάζονται.
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8.6 Κριτήρια για την επιτυχία του προγράμματος
8.6.1 Στόχος
Συμμετοχή:
 Ένα από τα βασικά κριτήρια επιτυχίας για την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε
τακτική βάση στο «Μπαζάρ για την απασχόληση» είναι η ποιότητα των
εκπαιδευομένων του οργανισμού κατάρτισης.
 Υποδομές / υποστήριξη / διατροφή αποτελούν σημαντικά κριτήρια επιτυχίας τα οποία
δεν θα πρέπει να υποτιμούνται.
 Η εκδήλωση είναι δωρεάν.
 Είναι σημαντική επιτυχία να συμμετέχει μια εταιρεία για δεύτερη φορά /
επανειλημμένα στο μπαζάρ για την απασχόληση.
Τοποθέτηση:
 Η ανάγκη των επιχειρήσεων για εύρεση προσωπικού πρέπει να εκπληρώνεται
(στοιχείο μετρήσιμο )
 Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν βρει νέες θέσεις εργασίας (στοιχείο επίσης μετρήσιμο)

8.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
Ο αριθμός των «μπαζάρ για την απασχόληση» ανά έτος.
Η ποιότητα και ο αριθμός των προσφορών για νέες θέσεις εργασίας.
Η συνάφεια των θέσεων εργασίας με το πρόγραμμα κατάρτισης.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά μπαζάρ για την απασχόληση.
Πόσοι από τους συμμετέχοντες που έγραψαν αιτήσεις εργασίας και πόσοι αντίστοιχα
κλήθηκαν για συνέντευξη.
 Πόσοι συμμετέχοντες έχουν πετύχει στη διαδικασία αίτησης για θέση εργασίας και
πόσοι προσλήφθηκαν στις επιχειρήσεις.






8.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Το «μπαζάρ για την απασχόληση» έχει περιορισμένη διάρκεια και είναι μια διαδικασία, που
οργανώνεται ανεξάρτητα από τις όποιες άλλες δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά, τα «μπαζάρ
για την απασχόληση» μπορεί να αποτελούν μια συνέχεια ή να επικαλύπτονται με μια σειρά
από άλλα εργαλεία, π.χ. συμβουλευτική για αιτήσεις εργασίας, ή ενότητες σχετικές με την
επανατοποθέτηση προσωπικού. Κατά βάση, το σύνολο των επιλογών έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση ή έχει βρεθεί κατάλληλη θέση
εργασίας.

8.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Προετοιμασία:
Στήριξη παρέχεται στους συμμετέχοντες μέσω της συστηματικής προετοιμασίας τους για την
εταιρεία που παρουσιάζεται, καθιστώντας τους πιο διορατικούς (μέσω αναζήτησης στοιχείων
για αυτήν στο Internet, αλλά και με την συμπλήρωση ενός καταλόγου ερωτήσεων). Οι
προετοιμασίες αυτές γίνονται είτε με τη μορφή ανοικτών κύκλων συζητήσεων, αλλά και σε
σεμινάρια και εργαστήρια αυτό-εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά αναφορικά με την
διαδικασία υποβολής της αίτησή τους μέσω της αυτο- εκπαίδευσης. Εάν δεν λάβουν ρόλο
στη διαδικασία υποβολής, οι καταρτιζόμενοι καθίστανται υπερβολικά εξαρτημένοι από τους
εκπαιδευτές / εισηγητές / συμβούλους ή – γενικότερα – από τον οργανισμό και υστερούν στη
ανεξάρτητη σκέψη, τη λογική και κριτική σκέψη και στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
Στους κύκλους συζητήσεων, οι συνεδρίες συζητήσεων βοηθούν να αναπτυχτεί η κριτική
σκέψη, να προωθηθεί μια θετική στάση απέναντι στην αίτηση εργασίας και να αναπτυχθούν
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διαπροσωπικές δεξιότητες. Οι ομαδικές συζητήσεις καλλιεργούν την αλληλεπίδραση μεταξύ
των εκπαιδευομένων των οποίων οι δεξιότητες, οι στάσεις, και τα ενδιαφέροντα διαφέρουν
και επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους χρησιμοποιώντας δημοκρατικές ηγετικές ικανότητες
να καθοδηγήσουν την κατεύθυνση των συζητήσεων τους και της συμμετοχής τους. Με αυτόν
τον τρόπο, οι συνεδρίες συζητήσεων βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να επεκτείνουν τις
γνώσεις τους μέσα από υψηλά επίπεδα ανεξάρτητης σκέψης και την ανάπτυξη μιας
ξεκάθαρης εικόνας σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές τους.
Υλοποίηση του «μπαζάρ για την απασχόληση»
Στην αρχή του «μπαζάρ για την απασχόληση» δίνονται κάποιες άμεσες οδηγίες και γίνεται η
παρουσίαση των εκπροσώπων της εταιρείας με κάποια οπτικά εποπτικά μέσα και
βοηθήματα όπως το PC, ταινίες βίντεο ή αφίσες που οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση δουν
και να ακούσουν. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας δείχνει τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες
της εταιρείας. Δεδομένου ότι αυτές οι παρουσιάσεις είναι στις περισσότερες των
περιπτώσεων παρόμοιες με συνομιλίες διαφήμισης οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν
επίγνωση του περιεχομένου και αναμένεται από αυτούς να θέσουν – και κρίσιμα –
ερωτήματα προς τον εκπρόσωπο/ους της εταιρείας.
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν σε ατομικά ραντεβού με τον
εκπρόσωπο της εταιρείας, προκειμένου να διευκρινισθεί η προσωπική τους κατάσταση, τα
ενδιαφέροντά τους αλλά και οι περαιτέρω επιλογές τους. Αυτές οι ατομικές συναντήσεις
πραγματοποιούνται σε μια ιδιωτική και εχέμυθη ατμόσφαιρα που τους προσφέρεται.

8.10 Προέλευση του εργαλείου
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

8.11 Σημειώσεις
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9. «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας»
Η θεματική ενότητα «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας», υλοποιείται στο πλαίσιο των
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην ένταξη στην αγορά εργασίας.

9.1 Ομάδα στόχος
Απευθύνεται σε:
 Άνεργους, απόφοιτους υποχρεωτικής / δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
με ή χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία

9.2 Πλαίσιο του προγράμματος
9.2.1 Περιγραφή του εργαλείου
Οι άνθρωποι που επιλέγουν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
συμμετέχουν σε περίπου 10-20 υποχρεωτικές ώρες συμβουλευτικής σε ομάδες, με θέμα
«τεχνικές εξεύρεσης εργασίας».
Η θεματική " τεχνικές αναζήτησης εργασίας» περιλαμβάνει την κατάρτιση σε:
Επαγγελματικό προσανατολισμό και επιλογή της σταδιοδρομίας
Ανίχνευση των προσωπικών πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών
Προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος
Προετοιμασία για συνέντευξη
Προετοιμασία για την ενεργή αναζήτηση απασχόλησης και τεχνικές αναζήτησης
εργασίας
 Κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την αναζήτηση εργασίας
 Βοήθεια για την εκκίνηση και ανάπτυξη της δικής τους επαγγελματικής
δραστηριότητας






9.3 Διάρκεια
Η διαδικασία κατάρτισης είναι αρκετά εντατική και η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι περίπου
10-20 ώρες την εβδομάδα (περίπου 5 ώρες ημερησίως).
Εάν το εργαλείο είναι ενσωματωμένο σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, στη
συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι συνεχίζουν
την εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, σε εταιρείες με εκπαιδευτές
πρακτικής (μέντορες) εργαζόμενους στην εταιρεία σε συνεργασία με επόπτες πρακτικής που
καθορίζονται από το οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης.
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9.4 Σκοπός
Ο κύριος σκοπός αυτού του εργαλείου επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας που
αναφέρεται παραπάνω είναι να διαδραματίσει καίριο ρόλο όχι μόνο στην ενίσχυση των
δεξιοτήτων επικοινωνίας, αυτοπαρουσίασης, αλλά και στη ενίσχυση και επέκταση της
γνώσης και των προσόντων γενικότερα, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση των ικανοτήτων
των καταρτιζομένων (προσωπικές / κοινωνικές). Επίσης, σκοπός είναι μέσα από την
ενσωμάτωσή τους σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω
της διαδικασίας τοποθέτησης στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και ίσως μια θέση εργασίας
στην επιχείρηση που εκπαιδεύονται.

9.5 Δίκτυα
 Όσον αφορά τα δίκτυα, πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει ένα δίκτυο αποκαλούμενο
ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού), από το οποίο πρέπει να
αντλούνται οι εκπαιδευόμενοι. Ο ΟΑΕΔ έχει καταγεγραμμένους όλους τους ανέργους
της περιοχής με την εμπειρία τους και τα προσόντα τους.
 Αναφορικά με τους μέντορες και τους εκπαιδευτές στην Ελλάδα, αυτοί θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένοι από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ). Προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ποιότητα των επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης, το ΕΚΕΠΙΣ
χρησιμοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης Εκπαιδευτών
στην Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση. Όλοι λοιπόν εκπαιδευτές και μέντορες
προέρχονται από το ΕΚΕΠΙΣ. Στην περίπτωση που οι μέντορες και μόνον αυτοί
προέρχονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ακόμα και εάν δεν ήταν πιστοποιημένοι στον παραπάνω φορέα.

9.6 Κριτήρια για την επιτυχία του προγράμματος
9.6.1 Στόχος
Μια αποτελεσματική ομάδα από συμβούλους απασχόλησης / επιχειρηματικότητας /
μέντορες και συντονιστές προγραμμάτων (στην περίπτωση ενός προγράμματος κατάρτισης)
οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τους στόχους των ανέργων παίζουν
καίριο ρόλο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του συγκεκριμένου εργαλείου
προώθησης στην αγορά εργασίας.
Από τη μια οι εκπαιδευόμενοι από την πλευρά τους συνεισφέρουν στην ποιότητα του
προγράμματος «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας», θέτοντας τους στόχους τους αναφορικά με
το πρόγραμμα τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Κατά την διάρκεια του
προγράμματος «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» οι εκπαιδευτές σε συνεργασία με τους
συμβούλους απασχόλησης / επιχειρηματικότητας και τους εκπαιδευτές των προγραμμάτων
κατάρτισης προσαρμόζουν τους στόχους του προγράμματος προκειμένου να επιτύχουν με
την υιοθέτηση συγκεκριμένων τεχνικών την καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες για την ένταξή των καταρτιζομένων στην
αγορά εργασίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να βγάλουμε το συμπέρασμα, ότι ο γενικός στόχος
του προγράμματος «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» είναι η βελτίωση και ενίσχυση της
επικοινωνίας, αλλά
και των δεξιοτήτων αυτο-παρουσίασης, των γνώσεων και των
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προσόντων εν γένει, καθώς και να συμβάλει αποφασιστικά στην αξιολόγηση των
προσωπικών / κοινωνικές ικανοτήτων των συμμετεχόντων.

9.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
Έτσι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του προγράμματος, έχουν καθοριστεί,
ορισμένα μετρήσιμα κριτήρια, όπως:
Πίνακας 5
Ποιοτικά κριτήρια
1
2
3

4
5

Κριτήρια
Αριθμός καταρτιζομένων που ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο
πρόγραμμα
Αριθμός καταρτιζόμενων
που εντάχθηκε στην αγορά
εργασίας
Αριθμός καταρτιζόμενων που πιστοποίησε τις γνώσεις και τις
δεξιότητές του (στην περίπτωση που υπάρχει αυτή η
δυνατότητα)
Βαθμός αξιολόγησης των συμβούλων
Συνολική αξιολόγησης του προγράμματος

Στόχος
100%
15%
>30%

>8,5 (στα 10)
>8,5 (στα 10)

9.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Η δέουσα ολοκλήρωση του προγράμματος από τον/την συμμετέχοντα, η ένταξη στην αγορά
εργασίας, η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποιαδήποτε άλλης επαγγελματικής
δραστηριότητας.

9.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Η απόκτηση από τους καταρτιζόμενους τόσο επαγγελματικών όσο και κοινωνικών
ικανοτήτων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα που βοηθά αποφασιστικά στην
ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.
Οι εισηγητές (σύμβουλοι σταδιοδρομίας / επιχειρηματικότητας και μέντορες) έχουν όλα εκείνα
τα εργαλεία και τις μεθόδους τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των αρχών της
επαγγελματικής συμβουλευτικής. Εξαρτάται από τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τον κατάλληλο
συνδυασμό των εκπαιδευτικών τεχνικών διδασκαλίας, τα εργαλεία τα μέσα και την
μεθοδολογία ώστε να υπάρξει μια θετική συνεισφορά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής,
μαθησιακής και συμβουλευτικής διαδικασίας. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας /
επιχειρηματικότητας και οι μέντορες δουλεύουν μαζί προκειμένου να επιλέξουν τις
κατάλληλες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές σύμφωνα με τις ανάγκες των καταρτιζομένων
ξεχωριστά.
Η συνεργασία και η διαδραστικότητα των συμβούλων, συντονιστών και των μεντόρων
αναφορικά με την επιλογή των πλέον κατάλληλων μεθόδων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες των συμμετεχόντων καταρτιζομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία του
προγράμματος.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε την μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις εκπαιδευτικές
τεχνικές που εφαρμόζονται από τους συμβούλους / εκπαιδευτές κατά την διάρκεια της
υλοποίησης του προγράμματος «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας».
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9.10 Προέλευση του εργαλείου
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Κ.Ε.Ε Α.Ε – www.dimitra.gr
Πίνακας 6
Εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών

Goal

Support type

Methods

Tools

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

Επαγγελματικό
προσανατολισμό
και επιλογή της
σταδιοδρομίας
Προετοιμασία
Επίλυσης
για την ενεργή προβλημάτων
αναζήτηση
απασχόλησης
και
τεχνικές
αναζήτησης
εργασίας

Βοήθεια για την Συμμετοχικές
εκκίνηση
και μέθοδοι
ανάπτυξη
της
δικής
τους
επαγγελματικής
δραστηριότητας

Didactic
techniques
Ομαδικές
συνατήσεις

-

Counselling
discussion and
support
Ασκήσεις/
ομαδικές
Ερωτηματολόγια ασκήσεις
Παίξιμο ρόλων
Τεστ

Εκπαιδευτικά
εργαστήρια

Interactive
tasks
Μελέτες
περιπτώσεων
Καταιγισμός
ιδεών
Παιχνίδια
προσομοίωσης
Παρουσιάσεις
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Γράφημα 2. Η διαδικασία εφαρμογής

Επιλογή
Καταρτιζομένων

Τεχνικές Αναζήτησης
Εργασίας

Προετοιμασία για την
Πρακτική Άσκηση

Τοποθέτηση σε θέσεις
εργασίας

Λήψη Συστατικής
Επιστολής από την
επιχείρηση

9.11 Σημειώσεις
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10. «Η καριέρα μου»
10.1 Ομάδα στόχος





Νέοι/ες που αναζητούν εργασία και που εγκατέλειψαν το εκπαιδευτικό σύστημα
Άτομα που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά
Οι αιτούντες εργασία με έλλειψη δεξιοτήτων εύρεσης εργασίας
Οι αιτούντες εργασία με έλλειψη κινήτρων για ενεργητική αναζήτηση εργασίας

10.2 Πλαίσιο του προγράμματος
10.2.1 Περιγραφή του εργαλείου
Η «καριέρα μου» είναι ένα εργαστήρι, που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης
της Σλοβενίας για μια συγκεκριμένη ομάδα ανέργων που δυσκολεύεται να βρει απασχόληση.
Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων σε αυτό το εργαστήριο είναι 12. Ο υπεύθυνος εξηγεί στους
συμμετέχοντες ότι δικαιούνται να λάβουν τα έξοδα ταξιδίου για τον προηγούμενο μήνα
υποβάλλοντας τα εισιτήρια στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, από
όπου λαμβάνουν μια βεβαίωση παρακολούθησης και στη συνέχεια τα υποβάλλουν και τα
δύο στο Γραφείο Εργασίας. Η παρουσία στις συναντήσεις αυτές είναι υποχρεωτική. Κάθε
απουσία θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως (ένα σημείωμα από έναν γιατρό, μια σφραγίδα
από κρατικό φορέα κλπ.). Σε περίπτωση που η απουσία είναι αδικαιολόγητη, μπορεί να
αποτελέσει αιτία για την διαγραφή του ατόμου από το μητρώο των ανέργων και από την
υπηρεσία για την απασχόληση, αντιστοίχως. Αυτό το εργαστήρι διεξάγεται στο Εθνικό
Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Σλοβενίας.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση ο υπεύθυνος εξηγεί τον σκοπό του εργαστηρίου στους
συμμετέχοντες. Τους εξηγεί ό,τι με το που κάνουν αίτηση στην Οργανισμό Απασχόλησης
είναι υποχρεωμένοι να ψάχνουν ενεργά για εργασία. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μπορεί να
τους βοηθήσει παρέχοντάς τους κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς να ψάξουν για
εργασία, που να αναζητήσουν ανοικτές θέσεις εργασίας, πώς να γράψουν τις αιτήσεις και
πώς να προετοιμαστούν για μια συνέντευξη. Ο υπεύθυνος τους εξηγεί επίσης, γιατί είναι
σημαντικό να ψάξουν για μια δουλειά, πως η ανεργία μπορεί να επηρεάσει τη ζωή τους και
ποια είναι τα οφέλη που απολαμβάνει κάποιος έχοντας εργασία.
Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια τοποθετούνται σε ζευγάρια και διεξάγουν ένα είδος
εισαγωγικής συνέντευξης. Ο υπεύθυνος κατόπιν διανέμει τα ερωτηματολόγια και οι
συμμετέχοντες πρέπει να τα συμπληρώσουν ο ένας για τον άλλον. Στη συνέχεια, ο καθένας
παρουσιάζει το ζευγάρι του σε ολόκληρη την ομάδα. Το επόμενο βήμα είναι να
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «η ανεργία μου». Ο στόχος είναι να ακουστούν
οι απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την ανεργία, πώς αισθάνονται για αυτή και
πως είναι διατεθειμένοι να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Κατόπιν, ο υπεύθυνος παρουσιάζει τη
θεωρία σχετικά με την ανεργία και την ορίζει ως μία από τις αλλαγές που συμβαίνουν στη
ζωή. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια αφίσα σχετικά με το τι έφερε σε αυτούς η
ανεργία. Ο υπεύθυνος τοποθετεί τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 3. Κάθε ομάδα κάνει μια
αφίσα και την παρουσιάζει σε ολόκληρη το τμήμα.
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Το δεύτερο εργαστήρι σχετίζεται με το πρώτο. Στην αρχή, κάθε συμμετέχων σκέφτεται ποιο
κατά τη γνώμη του είναι το πιο σημαντικό που είναι γραμμένο στην αφίσα και μοιράζεται με
την ομάδα τον τρόπο που θα μπορούσε να το επιτύχει. Ο υπεύθυνος εξηγεί στη συνέχεια την
έννοια των αναγκών και των αξιών κατά την περίοδο της ανεργίας που επηρεάζουν
σημαντικά τη στάση του ατόμου απέναντι στην εργασία. Μετά από αυτό, οι συμμετέχοντες
παίρνουν ένα φυλλάδιο, όπου μαρκάρουν τα (3) περισσότερο και λιγότερο σημαντικά
πράγματα στη ζωή τους τα οποία και συζητάνε. Κατόπιν, ο υπεύθυνος εξηγεί την έννοια της
λέξης «στόχος» εξηγώντας στους συμμετέχοντες πώς να θέτουν στόχους. Οι συμμετέχοντες
συμπληρώνουν ένα φυλλάδιο γράφοντας τις αξίες και τους συγκεκριμένους στόχους τους.
Έπειτα, ο υπεύθυνος εξηγεί την σημασία του καθορισμού στόχων αναφορικά με την
απασχόληση. Τέλος, οι συμμετέχοντες γράφουν τους στόχους τους για την απασχόληση και
ο υπεύθυνος βάζει τους ρεαλιστικούς στην αφίσα. Εάν ένας συμμετέχων δεν έχει
ρεαλιστικούς στόχους, ο υπεύθυνος τον καθοδηγεί να συμβουλευτεί «να τρέξει» το
πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή «Πού και πώς». Οι συμμετέχοντες παίρνουν
εργασία για το σπίτι – π.χ να γράψουν ένα παράδειγμα αίτησης και ένα βιογραφικό
σημείωμα.
Στο τρίτο εργαστήρι ο υπεύθυνος παρουσιάζει όλους τους δυνατούς τρόπους να ψάξει
κάποιος για μια θέση εργασίας και εξηγεί πώς να προβλέψουν και να ανακαλύψουν πιθανές
κενές θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν την ταινία «Τρόποι
εξεύρεσης εργασίας» και συζητάνε αυτά που είδαν. Η επόμενη εργασία που τους ανατίθεται
είναι να γράψουν που θα ήθελαν να εργαστούν. Ο υπεύθυνος παρουσιάζει στη συνέχεια το
δέοντα τρόπο συμπλήρωσης μιας αίτησης, εξηγεί τη δομή και το περιεχόμενό της.
Χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα πλήρους αίτησης για μια θέση εργασίας. Οι συμμετέχοντες
επανεξετάζουν τις αιτήσεις των άλλων και συμπληρώσουν ένα πίνακα αναφορικά με την
«Ιδανική θέση εργασίας», όπου σημειώνουν τα ενδεχόμενα λάθη αλλά και καλά σημεία. Τότε
ο συμμετέχων του οποίου η αίτηση εξετάστηκε βλέπει στον πίνακα τι είναι αυτό που άρεσε ή
όχι στα άλλα πρόσωπα. Ο υπεύθυνος βοηθά τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις αιτήσεις
τους. Στη συνέχεια, παρακολουθούν μια ταινία με τίτλο «Ενημερωτική ομιλία». Στο τέλος
παίρνουν εργασία για το σπίτι.
Στην αρχή του τέταρτου εργαστηρίου οι συμμετέχοντες πρώτα ρίχνουν μια ματιά στον πίνακα
«Πού να βρω μια δουλειά». Περνούν μπροστά από αναρτημένες θέσεις για εργασία και στη
συνέχεια παίζουν παιχνίδια ρόλων σε ζευγάρια – όπου πρέπει να κάνουν ένα τηλεφώνημα
στον πιθανό εργοδότη. Ο υπεύθυνος, τους εξηγεί πώς να προετοιμαστούν για μια
συνέντευξη και στην συνέχεια βλέπουν την ταινία «Συνέντευξη με τον εργοδότη» και
συζητούν το παράδειγμα που έχουν δει στην ταινία. Η επόμενη άσκηση αφορά το πώς να
παρουσιάσουν τον εαυτό τους σε έναν πιθανό εργοδότη. Ο υπεύθυνος τοποθετεί τους
συμμετέχοντες σε ομάδες των (3), όπου διεξάγουν (3) συνεντεύξεις και παίζονται αντίστοιχα
(3) ρόλοι. Ο υπεύθυνος υπενθυμίζει στη συνέχεια στους συμμετέχοντες ότι θα πρέπει να
αποδείξουν την συμμετοχή τους στο εργαστήριο στις τις επόμενες 8 εβδομάδες με τα
αποτελέσματα από την αναζήτηση εργασίας. Στο τέλος του εργαστηρίου, ο υπεύθυνος
αξιολογεί το αν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες που είχαν οι καταρτιζόμενοι στην αρχή του
εργαστηρίου.
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10.3 Διάρκεια
Το εργαστήριο αυτό περιλαμβάνει τέσσερις (4) συναντήσεις. Η διάρκεια κάθε συνάντησης
είναι 120 λεπτά.

10.4 Σκοπός
Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει τους ανέργους με νέες δεξιότητες για εύρεση
εργασίας. Να μάθουν πώς συντάσσεται μια αίτηση, να πραγματοποιούν μια συνομιλία στο
τηλέφωνο και μια συνέντευξη με έναν εργοδότη, αλλά και πού να αναζητούν μια θέση
εργασίας.
Ο στόχος της επίβλεψης της ομάδας είναι να παρακολουθεί το κάθε άτομο αναφορικά με το
που έστειλε την αίτησή του, το αν διεξήγαγε τηλεφωνήματα στους πιθανούς εργοδότες, ή αν
έκανε κάποια προσωπική επίσκεψη. Επαληθεύεται επίσης, το αν οι συμμετέχοντες
διόρθωσαν τα λάθη που έκαναν στην προηγούμενη συνεδρίαση.

10.5 Δίκτυα
Η Υπηρεσία Απασχόλησης τηρεί μητρώο των συμμετεχόντων σε αυτό το εργαστήρι. Το
αρχείο αυτό διατηρείται ηλεκτρονικά και μόνο οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Απασχόλησης
έχουν πρόσβαση.

10.6 Κριτήρια για την επιτυχία του προγράμματος
10.6.1 Στόχος
Οι συμμετέχοντες πρώτα να γνωρίζουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον - ποια είναι π.χ
τα ενδιαφέροντά τους, προσωπικά χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, την εμπειρία στην
εργασία, την εκπαίδευση και τις απόψεις τους σχετικά με την ανεργία. Οι συμμετέχοντες,
επίσης, κινητοποιούνται για την εξεύρεση εργασίας, καθώς κατανοούν την έννοια του να έχει
κάποιος μια δουλειά.
Στο δεύτερο εργαστήριο οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για τις αξίες, τις ανάγκες και πώς να
θέτουν στόχους. Θα πρέπει να διευρύνουν τους εργασιακούς τους στόχους και να
καθορίσουν τις προτεραιότητες της ζωή τους.
Στην τρίτη συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για τους διαφορετικούς τρόπους
εξεύρεσης εργασίας, πως να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους αναφορικά με την διεξαγωγή
μιας συζήτησης με έναν εργοδότη στο τηλέφωνο, καθώς και να υποβάλλουν μια γραπτή
αίτηση. Μαθαίνουν επίσης, πώς να ψάχνουν για τις θέσεις και να γράψουν μια αίτηση στον
υπολογιστή.
Στην τελευταία συνάντηση, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να παρουσιάζουν τον εαυτό
τους σε μια συνέντευξη με έναν εργοδότη. Ολοκληρώνουν μια ορθά δομημένη αίτηση και
μαθαίνουν τα βασικά για την αναζήτηση θέσεων εργασίας μέσω του Διαδικτύου.
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10.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
Στόχος του εργαστηρίου αυτού είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γράψουν μια ορθά
δομημένη αίτηση εργασίας. Λόγω της βελτιωμένης εικόνας της αίτησης ο συμμετέχων μπορεί
να λάβει περισσότερες προσκλήσεις για μια συνέντευξη και κατά συνέπεια, λόγω της
βελτιωμένης παρουσίασης κατά τη συνέντευξη, να βρει δουλειά.

10.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Για τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό το σεμινάριο είναι ευκολότερο να βρουν μια θέση
εργασίας, καθώς αναβαθμίζουν τα προσόντα τους γεγονός που μπορεί να τους βοηθήσει
στην εύρεση εργασίας

10.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Ο μέγιστος αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο
σεμινάριο είναι 12. Εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι εργασίας:
 Ατομική εργασία
 Ομαδική εργασία
 Παιχνίδι ρόλων
 Εργασία σε ζευγάρια
 Συζητήσεις σε διάφορα θέματα
 Παρουσιάσεις

10.10 Προέλευση του εργαλείου
School Centre Ptuj – www.scptuj.si

10.11 Σημειώσεις
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11. «Ο δικός μου τρόπος»
11.1 Ομάδα στόχος





Άνεργοι με ελάχιστες δεξιότητες
Ελάχιστα απασχολήσιμοι - άνεργοι
Άτομα με αναπηρία
Τα άτομα με έλλειψη κινήτρων ώστε να καταστούν ενεργοί στην αγορά εργασίας 

11.2 Πλαίσιο του προγράμματος
11.2.1 Περιγραφή του εργαλείου
Ο «Δικός μου τρόπος» είναι ένα σεμινάριο, που διοργανώνεται από τον Οργανισμό
Απασχόλησης της Σλοβενίας για μια συγκεκριμένη ομάδα ανέργων που δυσκολεύονται να
βρουν απασχόληση. Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων σε αυτό το σεμινάριο είναι 8. Ο
υπεύθυνος εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι δικαιούνται να λάβουν τα έξοδα ταξιδίου για τον
προηγούμενο μήνα υποβάλλοντας τα εισιτήρια στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού
Προσανατολισμού, από όπου λαμβάνουν μια βεβαίωση παρακολούθησης και στη συνέχεια
τα υποβάλλουν και τα δύο στο Γραφείο Εργασίας. Η παρουσία στις συναντήσεις αυτές είναι
υποχρεωτική. Κάθε απουσία θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως (ένα σημείωμα από έναν
γιατρό, μια σφραγίδα από κρατικό φορέα κλπ.). Σε περίπτωση που η απουσία είναι
αδικαιολόγητη, μπορεί να αποτελέσει αιτία για την διαγραφή του ατόμου από το μητρώο των
ανέργων και από την υπηρεσία για την απασχόληση, αντιστοίχως. Αυτό το εργαστήρι
διεξάγεται στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Σλοβενίας.
Αρχικά, ο υπεύθυνος χαιρετά τους συμμετέχοντες και οι ίδιοι παρουσιάζουν τον εαυτό τους
(όνομα, εργασία, καριέρα, ενδιαφέροντα). Ο υπεύθυνος εξηγεί το σκοπό του παρόντος
σεμιναρίου. Επειδή οι συμμετέχοντες αυτοί είναι άνεργοι, υποχρεούνται να δηλώσουν στον
Οργανισμό Απασχόλησης ότι θα δραστηριοποιηθούν ενεργά για να αναζητήσουν εργασία. Ο
Οργανισμός Απασχόλησης μπορεί να τους βοηθήσει με το να τους παρέχει κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με το πώς να ψάξουν για εργασία, που να αναζητήσουν ανοικτές θέσεις
εργασίας, πώς να γράψουν τις αιτήσεις και πώς να προετοιμαστούν για μια συνέντευξη κλπ.
Μετά από αυτό οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια, παρουσιάζουν τον εαυτό τους
στους άλλους και στη συνέχεια το ζευγάρι τους στην ομάδα. Ο υπεύθυνος σημειώνει γραπτά
τις προσδοκίες των συμμετεχόντων σε μια αφίσα. Στη συνέχεια, παρουσιάζει εν συντομία το
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Πρόκειται για ένα κέντρο, όπου ένα
άτομο μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για εργασία από μόνο του, χωρίς την όποια
χρέωση. Το Κέντρο αυτό προορίζεται για μαθητές, φοιτητές, ανέργους και άλλους. Οι
συμμετέχοντες παρακολουθούν μια εισαγωγική ταινία για το Κέντρο. Παίρνουν εργασία για το
σπίτι - θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα φυλλάδιο με τίτλο «Ατομικό Σχέδιο Απασχόλησης»
και να συντάξουν μια αίτηση εργασίας.

Στο δεύτερο εργαστήρι του σεμιναρίου, πρώτα ρίχνουν μια ματιά στην εργασία που έγινε στο
σπίτι. Οι συμμετέχοντες εν συντομία παρουσιάζουν το «Ατομικό Σχέδιο Απασχόλησης», στο
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οποίο έχουν καταγράψει την επαγγελματική τους εμπειρία, τα προσωπικά τους
χαρακτηριστικά, που θα μπορούσαν να εργαστούν και το τι θα μπορούσαν να κάνουν. Ο
υπεύθυνος εξηγεί στη συνέχεια τον σκοπό του καθορισμού στόχων αναφορικά με την
απασχόληση. Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το φυλλάδιο «Οι στόχοι μου για την
απασχόλησης» και το διαβάζουν δυνατά. Ο ηγέτης γράφει τους στόχους στην αφίσα. Εάν
ένας συμμετέχων δεν έχει ρεαλιστικούς στόχους ή καθόλου στόχους, ο επικεφαλής τον
συμβουλεύει να «τρέξει» το πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή «Πού και Πώς». Ο
υπεύθυνος παρουσιάζει το πρόγραμμα που χρησιμεύει για τον καθορισμό των
ενδιαφερόντων και των στόχων για την απασχόληση. Κοιτάζει τις αιτήσεις που οι
συμμετέχοντες έγραψαν στο σπίτι και σημειώνει τα πιθανά λάθη. Στη συνέχεια, η ομάδα
συζητά τα λάθη και το πώς μπορεί αυτά να διορθωθούν. Ο υπεύθυνος αναζητά τις ανοικτές
θέσεις για κάθε συμμετέχοντα. Κατόπιν, τους ανατίθεται εργασία κατ' οίκον: πρέπει λοιπόν να
συμπληρώνουν σε τακτική βάση, έναν πίνακα όπου πρέπει να καταγράφουνε τις
πληροφορίες σχετικά με το που και σε ποιον υπέβαλλαν αίτηση για εργασία και αν έκαναν
κάποια τηλεφωνική κλήση, την ημερομηνία και το αποτέλεσμα. Οφείλουν επίσης, να
γράψουν μια νέα αίτηση με τις προσφάτως αποκτηθείσες γνώσεις και τις πιθανές επιπλέον
οδηγίες που θα χρειαστεί να λάβουν. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου κάνει αντίγραφα των
διορθωμένων αιτήσεων των συμμετεχόντων για να ελέγξει εάν ο συμμετέχων έλαβε τις
διορθώσεις υπόψη του κατά τη σύνταξη της νέας αίτησης.
Στο τρίτο εργαστήριο πρώτα παρακολουθούν την ταινία «Τρόποι εξεύρεσης εργασίας» και
συζητήσουν το θέμα. Ο υπεύθυνος εξετάζει τις εργασίες τους και διορθώνει τις αιτήσεις.
Ελέγχει αν έχουν διορθωθεί τα λάθη που κάποιος είχε κάνει στην προηγούμενη αίτησή του.
Στη συνέχεια, ψάχνουν για ανοικτές θέσεις εργασίας. Παρακολουθούν μια ταινία με τίτλο
«Ενημερωτική συνομιλία» και συζητούν σχετικά με αυτή. Μετά την συζήτηση, ο υπεύθυνος
εξηγεί πώς θα πρέπει να είναι μια τηλεφωνική συζήτηση με έναν πιθανό εργοδότη, πώς να
προετοιμαστούν για αυτήν την τηλεφωνική συζήτηση, πώς να ρωτήσουν εάν θα μπορούσε
να οριστεί μια ημερομηνία για μια συνέντευξη, κλπ. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες
εργάζονται σε ζευγάρια - κάνουν ένα τηλεφώνημα στον εργοδότη και ρωτούν για τις κενές
θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτού αναφέρονται στην ομάδα. Σχετικά με τη εργασία
τους στο σπίτι έχουν να συμπληρώσουν ένα πίνακα που τους δόθηκε στο προηγούμενο
εργαστήριο και να προετοιμάσουν μια συγκεκριμένη αίτηση εργασίας για ένα συγκεκριμένο
εργοδότη, η οποία πρέπει να γραφτεί πλέον άψογα. Η αίτηση αυτή οφείλει να αποσταλεί.
Ένα τηλεφώνημα ή ακόμη και μια προσωπική επίσκεψη λογίζονται ως ικανοποιητικά
διεξαχθείσα δραστηριότητα.
Στο τέταρτο εργαστήρι του σεμιναρίου ο υπεύθυνος ξανακοιτά τις αιτήσεις. Εξετάζουν τις
κενές θέσεις εργασίας σε σχέση με τους στόχους για την απασχόληση που έχουν γράψει.
Παρακολουθούν τη ταινία «Συνέντευξη με τον εργοδότη». Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια
χωρίζονται σε ζευγάρια. Πρέπει να παίξουν τον ρόλο ενός υποψηφίου σε μια συνέντευξη. Ο
υπεύθυνος εξηγεί τι πρέπει και τι δεν πρέπει να ειπωθεί σε μια συνέντευξη. Ο υπεύθυνος
υπενθυμίζει στη συνέχεια στους συμμετέχοντες ότι θα πρέπει να αποδείξουν την συμμετοχή
τους στο εργαστήριο στις τις επόμενες 8 εβδομάδες με τα αποτελέσματα από την αναζήτηση
εργασίας. Στο τέλος του εργαστηρίου ο υπεύθυνος αξιολογεί το αν εκπληρώθηκαν οι
προσδοκίες που είχαν οι καταρτιζόμενοι στην αρχή του εργαστηρίου.
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11.3 Διάρκεια
Το εργαστήριο αυτό περιλαμβάνει τέσσερις (4) συναντήσεις. Η διάρκεια της πρώτης
συνάντησης είναι 90 λεπτά και των υπολοίπων τριών (3) 120 η κάθε μία.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, η πορεία των συμμετεχόντων εποπτεύεται για 8
εβδομάδες. Έχουν να φέρουν 2 αιτήσεις ή 1 αίτηση και 1 προσφορά για θέση εργασίας ανά
εβδομάδα.

11.4 Σκοπός
Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει τους ανέργους με νέες δεξιότητες για εύρεση
εργασίας, να τους ενεργοποιήσει να τους κινητοποιήσει και να τους κατατάξει ανάλογα με την
θέση εργασίας που αναζητάνε.
Ο στόχος της επίβλεψης της ομάδας είναι να παρακολουθεί το κάθε άτομο αναφορικά με το
που έστειλε την αίτησή του, το αν διεξήγαγε τηλεφωνήματα στους πιθανούς εργοδότες, ή αν
έκανε κάποια προσωπική επίσκεψη. Επαληθεύεται επίσης, το αν οι συμμετέχοντες
διόρθωσαν τα λάθη που έκαναν στην προηγούμενη συνεδρίαση.

11.5 Δίκτυα
Η Υπηρεσία Απασχόλησης τηρεί μητρώο των συμμετεχόντων σε αυτό το εργαστήρι. Το
αρχείο αυτό διατηρείται ηλεκτρονικά και μόνο οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Απασχόλησης
έχουν πρόσβαση.

11.6 Κριτήρια για την επιτυχία του προγράμματος
11.6.1 Στόχος
Ο στόχος του πρώτου εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τον σκοπό
αυτών των εργαστηρίων, το περιεχόμενό τους, τις μεθόδους εργασίας και τη διάρκεια τους. Ο
στόχος επίσης είναι όσον αφορά τους συμμετέχοντες, να γνωρίσουν τον εαυτό τους αλλά και
τους άλλους συμμετέχοντες και να μειώσουν το τρακ τους.
Ο σκοπός του δεύτερου εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να διευρύνουν τους στόχους
τους για την απασχόληση (να έχουν περισσότερους στόχους για την απασχόληση, όχι μόνο
έναν) και να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ενώπιον μιας ομάδας. Ο πιο σημαντικός στόχος
είναι να διδάξει στους συμμετέχοντες πώς να γράψουν ορθά δομημένες αιτήσεις
λαμβάνοντας υπόψη τους τις όποιες διορθώσεις.
Στο τρίτο εργαστήρι, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για τους διαφορετικούς τρόπους εξεύρεσης
εργασίας, πως να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους αναφορικά με την διεξαγωγή μιας
συζήτησης με έναν εργοδότη στο τηλέφωνο, καθώς και να υποβάλλουν μια γραπτή αίτηση.
Μαθαίνουν επίσης, πώς να ψάχνουν για τις κενές θέσεις και να γράψουν μια αίτηση στον
υπολογιστή.
Στο τέταρτο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να παρουσιάζουν τον εαυτό τους
σε μια συνέντευξη με έναν εργοδότη. Ολοκληρώνουν μια ορθά δομημένη αίτηση και
μαθαίνουν τα βασικά για την αναζήτηση θέσεων εργασίας μέσω του Διαδικτύου.
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11.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
Στόχος του εργαστηρίου αυτού είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γράψουν μια ορθά
δομημένη αίτηση εργασίας. Λόγω της βελτιωμένης εικόνας της αίτησης ο συμμετέχων μπορεί
να λάβει περισσότερες προσκλήσεις για μια συνέντευξη και κατά συνέπεια, λόγω της
βελτιωμένης παρουσίασης κατά τη συνέντευξη, να βρει δουλειά.

11.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Για τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό το σεμινάριο είναι ευκολότερο να βρουν μια θέση
εργασίας, καθώς αναβαθμίζουν τα προσόντα τους γεγονός που μπορεί να τους βοηθήσει
στην εύρεση εργασίας.

11.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Ο μέγιστος αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο ε
σεμινάριο είναι 8. Εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι εργασίας:
 Ατομική εργασία
 Ομαδική εργασία
 Παιχνίδι ρόλων
 Εργασία σε ζευγάρια
 Συζητήσεις σε διάφορα θέματα
 Παρουσιάσεις

11.10 Προέλευση του εργαλείου
School Centre Ptuj – www.scptuj.si

11.11 Σημειώσεις
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12. Επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας
12.1 Ομάδα στόχος
Η ομάδα-στόχος περιλαμβάνει το σύνολο των καταρτιζομένων από τα διάφορα θεματικά
πεδία της εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν φθάσει είτε στο τελευταίο μέρος της
εκπαιδευτικής τους πορείας τους ή πρόκειται να τελειώσουν την πορεία τους, και δεν έχουν
καμία προοπτική εργασίας.

12.2 Πλαίσιο του προγράμματος
12.2.1 Περιγραφή του εργαλείου
Το πρόγραμμα επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας προσφέρει στους εκπαιδευόμενους
τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία με πιο ενεργητικό και δομημένο τρόπο, αφού έχουν
τελειώσει την θεωρητική τους κατάρτιση. Για να μετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει
να πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Από τη μία πλευρά, πρέπει να έχει
τελειώσει ο τακτικός κύκλος μαθημάτων και από την άλλη πλευρά πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί η εκπαίδευση στην εργασία ως μέρος των σπουδών τους. Επιπλέον, οι
εκπαιδευόμενοι αναμένεται να παρουσιάσουν τον "Φάκελο ευρέσεως εργασίας", έτσι ώστε να
μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν προετοιμάσει τον εαυτό τους ενεργά για την αναζήτηση
εργασίας και έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα - π.χ. παρακολούθησαν μπαζάρ για την
απασχόληση, επιχειρηματικές παρουσιάσεις κλπ. Το πρόγραμμα επανατοποθέτησης στην
αγορά εργασίας έχει έναν περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων, γεγονός που καθιστά
αναγκαίο να επιλέγονται οι υποψήφιοι με ιδιαίτερη προσοχή. Μεγάλη σημασία δίνεται στα
κίνητρα, τη δέσμευση και τη πρωτοβουλία, που αποτελούν τη βάση για τη συμμετοχή σε
αυτό το πρόγραμμα. Ο μοναδικός στόχος αυτής της ενότητας έγκειται στην εύρεση εργασίας.
Ο στόχος αυτός καθορίζει τα βασικά καθήκοντα, όπως η φροντίδα των αιτήσεων εργασίας
και την εύρεση και διατήρηση νέων επαφών στην αγορά εργασίας.

12.3 Duration
Η διάρκεια είναι (2) δύο εβδομάδες.
Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνεται τόσο ο χρόνος για κατάρτιση μέσα στην τάξη,
όσο και αυτός για τα όποια εργασιακά ραντεβού, όπως τις συνεντεύξεις εργασίας. Σε γενικές
γραμμές, κατ' ανώτατο όριο 25 ώρες την εβδομάδα θα αφιερωθούν σε καθοδήγηση και
προετοιμασία για αναζήτηση εργασίας μέσα στην τάξη, ενώ οι υπόλοιπες ώρες (σε σχέση με
μια 38ώρη εβδομαδιαία εργασία) είναι διαθέσιμες για άλλες συναντήσεις που έχουν σχέση με
την εξεύρεση εργασίας.

12.4 Purpose
Το πρόγραμμα επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας επικεντρώνεται στην
εντατικοποίηση της διαδικασίας της αίτησης για εύρεση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι
προσφορές, οι ευκαιρίες και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας ερευνώνται, επιλέγονται και
εξετάζονται σε βάθος. Εστιάζοντας συνεχώς στις προσπάθειές τους για εύρεση μιας θέσης
εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι υποτίθεται πως έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους για την
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κατάσταση στην αγορά εργασίας, έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα που αναζητούν εργασία,
κοινοποιούν πληροφορίες και δημιουργούν ένα δίκτυο, έτσι ώστε η διάχυση των
πληροφοριών που συντελείται από το δίκτυο, μπορεί να οφελήσει τόσο τους ίδιους όσο και
άλλους συμμετέχοντες. Αυτή η «πισίνα πληροφοριών» αυξάνει τις πιθανότητες να βρει
κάποιος γρήγορα εργασία. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αναλάβουν έναν υψηλό βαθμό
αυτο-ευθύνης, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, ή τουλάχιστον να
προετοιμαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρουν μια θέση εργασίας αμέσως ή λίγο μετά το
τέλος του προγράμματος.
Επιμέρους στόχοι είναι:
 η ενίσχυση και βελτιστοποίηση της προσωπικής ικανότητας κάποιου για υποβολή
αίτησης
 ενημέρωση, πληρότητα και τελειοποίηση στρατηγικών για την αίτηση
 εντατικοποίηση των επιμέρους σταδίων αναφορικά με την διαδικασίας της αίτησης
 χειρισμός των «κρυφών αγορών εργασίας»
 χρήση ηλεκτρονικών εντύπων αίτησης / εταιρικά έντυπα αίτησης
 εντατική προσπάθεια επικοινωνίας με τις εταιρείες (μέσω τηλεφώνου, e-mail)
 συζήτηση για τις συνεντεύξεις εργασίας πριν και μετά από αυτές
 συνεχής ανάλυση και έγγραφη τεκμηρίωση των αιτήσεων (καταχωρήσεις σε φάκελο
υποστήριξης με τα αντίστοιχα έγγραφα)
 εάν απαιτηθεί μπορεί να γίνει μια άλλη πρακτική άσκηση για 1 - 2 εβδομάδων ακόμη

12.5 Δίκτυα
Το πρόγραμμα επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας δεν προσφέρει στους
εκπαιδευόμενους μόνο ευκαιρίες δικτύωσης, αλλά είναι στο επίκεντρο αυτής της ιδέας,
δεδομένου ότι βοηθά τους καταρτιζόμενους να εμβαθύνουν τις υφιστάμενες επαφές τους
αλλά και να δημιουργήσουν νέες. Πέρα από αυτό, είναι χρήσιμο ο οργανισμός να
διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων που περιέχει όλες τις επαφές του με τις εταιρείες που
συγκαταλέγονται μεταξύ των πελατών του οργανισμού. Παράλληλα με αυτά τα δίκτυα, ένα
δίκτυο πρώην καταρτιζομένων θα πρέπει να οικοδομηθεί, με καταρτιζόμενους που τώρα
εργάζονται και λειτουργούν ως μέντορες στις επιχειρήσεις που εργάζονται.

12.6 Κριτήρια για την επιτυχία του προγράμματος
12.6.1 Στόχος
Για τους καταρτιζόμενους είναι:
 Η λήψη προσφοράς για εργασία μέσα σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση του
προγράμματος και η οποία να αντιστοιχεί στο επαγγελματικό και εκπαιδευτικό τους
προφίλ.
 η ανάπτυξη ενός χρονοδιαγράμματος κατά τη διάρκεια του προγράμματος, στο οποίο
να καθορίζεται με ποιον πρέπει να έλθει σε επαφή ο κάθε καταρτιζόμενος, πότε, με
ποιόν τρόπο, ώστε να καταφέρει να βρει εργασία που να αντιστοιχεί στο
επαγγελματικό και εκπαιδευτικό του προφίλ εντός των επόμενων τριών μηνών.

12.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
 Αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκε και οι συνεντεύξεις εργασίας που
επιτεύχθηκαν
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 Αριθμός επιτυχημένων τοποθετήσεων σε εργασία μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος

12.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Το πρόγραμμα επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας υποτίθεται ότι θα ανοίξει τον δρόμο
είτε για μια νέα απασχόληση, ή για αλλαγή καριέρας, ή ενδεχομένως και για την
αυτοαπασχόληση.

12.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Η πιο σημαντική μέθοδος που χρησιμοποιείται σε αυτό το πρόγραμμα είναι η επικοινωνία,
καθώς μεγάλη προσπάθεια γίνεται για την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των
εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Υψηλή προτεραιότητα δίνεται επίσης, στις ομαδικές
συζητήσεις, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των
καταρτιζομένων και στη συλλογή πληροφοριών. Οι εκπαιδευτές εάν κρίνουν απαραίτητο
κάνουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγίες δίνονται στους
εκπαιδευόμενους σε εξατομικευμένη βάση π.χ., σχετικά με το χειρισμό του εταιρικού
διαφημιστικού υλικού ή παρόμοιων μέσων που επιτρέπουν να βολιδοσκοπηθούν οι εταιρείες.
Οι οδηγίες και η προσφερόμενη υποστήριξη πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες του
εκάστοτε καταρτιζόμενου. Αυτό περιλαμβάνει τη συζήτηση και την ανάλυση των κενών
θέσεων, την προσαρμογή της αίτησης στις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας,
συζήτηση ερωτημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν και οι κατάλληλες απαντήσεις σε
αυτά, «κανόνες συμπεριφοράς» πριν και κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εργασίας και
τέλος «προσομοίωση» των συνεντεύξεις εργασίας και παίξιμο αντίστοιχων ρόλων. Γενικές
οδηγίες και ψυχολογική υποστήριξη δεν αποτελούν μέρος του προγράμματος αυτού, αλλά
μπορούν να παρασχεθούν εάν κριθεί απαραίτητο.

12.10 Προέλευση του εργαλείου
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

12.11 Σημειώσεις
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13 Πρόγραμμα εκπαίδευσης Μεντόρων
13.1 Ομάδα στόχος
Μέντορες, είναι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες που διαχειρίζονται την κατάρτιση για
λογαριασμό των εταιρειών αυτών. Οι μέντορες είναι η κύρια ομάδα των ατόμων που
συμμετέχουν στην κατάρτιση και ως εκ τούτου, ο ενδιάμεσος κρόκος μεταξύ των
εκπαιδευόμενων και της εταιρείας. Οι μέντορες δεν έχουν συνήθως παιδαγωγικό υπόβαθρο
ή οποιαδήποτε άλλο υπόβαθρο κοινωνικής εκπαίδευσης και ως εκ τούτου, χρήζουν
κατάρτισης προκειμένου να μπορέσουν να κατανοήσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με
το αντικείμενο των μεντόρων.

13.2 Πλαίσιο του προγράμματος
13.2.1 Περιγραφή του εργαλείου
Course content:
Πρόγραμμα 1ης μέρας
 Καλωσόρισμα
 Σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων
 Παρουσίαση του μαθήματος και του προγράμματος συνολικά
 Οι προσδοκίες των συμμετεχόντων από το μάθημα
 Άσκηση συνεργασίας: Αναλυτική παρουσίαση του προσώπου που κάθεται δίπλα σας
 Ποιος είναι ο ρόλος και τα καθήκοντα του μέντορα: Ομαδική εργασία
 Ταινία σχετικά με τα καθήκοντα του μέντορα / συζήτηση / παρατηρήσεις
 Συνοψίζοντας την ομαδική εργασία
 Άσκηση επικοινωνίας με το άτομο που κάθεται δίπλα σας
 Μελέτη περίπτωσης: «θέματα των συμμετεχόντων ή των εκπαιδευτών»
 Λήξη: Τι πρέπει να διευθετήσουμε αύριο;
Πρόγραμμα 2ης μέρας
 Καλωσόρισμα
 Ανακεφαλαίωση - τι κάναμε χθες;
 Παρουσίαση: Ποια είναι η ομάδα-στόχος;
 Ομαδική εργασία αναφορικά με την ομάδα-στόχο
 Συνοψίζοντας την ομαδική εργασία
 Οι ικανότητες μου - εισαγωγή στο εργαλείο εργασίας για μέντορες και εκπαιδευτές
 Παρουσίαση: Τι/ποιος είναι ο μέντορας;
 Τι χαρακτηρίζει έναν καλό μέντορα; Επαγγελματικά - προσωπικά – κοινωνικά
 Τι πρέπει να κάνω για τον εαυτό μου ως μέντορα;
 Επιστολή στον εαυτό μου (σε τι θα μου άρεσε να συνεργαστώ ως μέντορας στο
άμεσο μέλλον;)
 Ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση: Εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες;

13.3 Διάρκεια
Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες και συνήθως οι συμμετέχοντες
είχαν εργαστεί ως μέντορες για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο παρελθόν.
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Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου έλαβαν οδηγίες και ανέπτυξαν σταδιακά μια
σε βάθος γνώση του εν λόγω καταρτιζόμενου.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης μεντόρων είναι μια ευκαιρία για να λάβουν ουσιαστική
ενημέρωση αλλά και γνώση σχετικά με τα προβλήματα που οι μέντορες ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση.
Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης μεντόρων συμμετέχουν 8-10 μέντορες και κάθε ένας από
αυτούς έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει τις δικές του εμπειρίες.
Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα ποικίλει μεταξύ εκπαίδευσης και ανταλλαγής εμπειριών.

13.4 Σκοπός
Ο πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι να μεταδώσει στους μέντορες ένα είδος
κατανόησης των μειονεκτούντων ομάδων, παρέχοντας ως εκ τούτου μια καλύτερη
κατανόηση των διαφόρων εμποδίων που αυτοί οι εκπαιδευόμενοι συναντούν στο χώρο
εργασίας τους, καθώς και στον ελεύθερό τους χρόνο. Αυτή η κατανόηση απαιτείται,
προκειμένου να γίνει αντιληπτό πως ένα καλά σχεδιασμένο επαγγελματικό πρόγραμμα
μπορεί να συμβάλει στον κάθε εκπαιδευόμενο ατομικά. Όταν οι μέντορες κατανοήσουν τα
ειδικά προβλήματα και τις μαθησιακές δυσκολίες του κάθε εκπαιδευόμενου ξεχωριστά, νέες
ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη και μάθηση μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια.
Ένας άλλος σκοπός είναι ό,τι ο κάθε μέντορας κερδίζει γνώση, διορατικότητα και οξυδέρκεια
σχετικά με τα προβλήματα που οι συνάδελφοι τους μέντορες αντιμετωπίζουν, αλλά και
παρουσιάζεται η ευκαιρία στους μέντορες να συμβάλουν από την πλευρά τους στην επίλυση
αυτών. Η γνώση που ο κάθε μέντορας μπορεί να λάβει από τους άλλους μέντορες
χρησιμοποιείται και συντηρείται μέσα από την δυνατότητα που τους προσφέρεται να
συμμετέχουν στο δίκτυο των μεντόρων, το οποίο έχει οργανωθεί κατά τα τελευταία 11
χρόνια. Για το σκοπό αυτό έχουμε την ιστοσελίδα www.mentornetvaerket.dk

13.5 Δίκτυα
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι μέντορες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο
δίκτυο των μεντόρων που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Randers Bo-og Erhvervstræning της Δανίας. Οι περισσότεροι μέντορες συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στο δίκτυο, μετά
την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης μεντόρων. Το δίκτυο δεν είναι μόνο ένα
κοινωνικό-εκπαιδευτικό φόρουμ για συζήτηση, καθώς οι συμμετέχοντες καλούνται και σε
διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αυτή είναι μια μορφή αναγνώρισης της καθημερινής
εργασίας των μεντόρων, καθώς την ίδια στιγμή δίνει τόσο στους μέντορες όσο και στον
Οργανισμό την ευκαιρία της συνάντησης μεταξύ τους υπό άλλες συνθήκες, πέραν της αμιγώς
επαγγελματικής, η οποία συμβάλλει στη καλύτερη συνεργασία όλων.

13.6 Κριτήρια για την επιτυχία του προγράμματος
13.6.1 Στόχος
Ένα κριτήριο για την επιτυχία είναι ότι οι μέντορες αποκτούν μια σταθερή πεποίθησή ό,τι η
εργασία που επιτελούν έχει έναν ανώτερο σκοπό.
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13.7 Μετρήσιμοι στόχοι (σημεία αναφοράς)
 Ένα πρόγραμμα ετησίως
 Η ποιότητα των προσφερόμενων θέσεων εργασίας και ο αριθμός των προσφορών
αυτών βελτιώνεται, διότι οι μέντορες είναι καλύτερα εφοδιασμένοι για να βοηθήσουν
τους εκπαιδευόμενους στο έλεγχο της ικανότητά τους στην εργασίας.
 Όσο περισσότερες γνώσεις παίρνουν οι μέντορες για τα δυνατά και τα αδύναμα
σημεία των εκπαιδευόμενων, σε τόσο καλύτερη θέση θα είναι για να τους βοηθήσουν.
Με αυτόν τον τρόπο η συνάφεια μεταξύ των κενών θέσεων εργασίας και του
προγράμματος εκπαίδευσης είναι κατά πολύ βελτιωμένη.
 Περίπου 12 συμμετέχοντες-μέντορες ανά εκπαιδευτικό κύκλο.
 Όλοι οι συμμετέχοντες του προγράμματος εργάζονται ήδη ως μέντορες σε διάφορες
εταιρείες και επιθυμούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους ως μέντορες. Έχουν έτσι
την ευκαιρία να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στην εταιρεία που εργάζονται, στους
συναδέλφους τους, αλλά και σε άλλους που πιθανά μπορεί να ενδιαφέρονται να
εργαστούν και αυτοί ως μέντορες.
 Όλοι οι μέντορες εργάζονται σε εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται ο συγκεκριμένος
οργανισμός.

13.8 Ολοκλήρωση του προγράμματος
Η ολοκλήρωση του προγράμματος μπορεί να θεωρηθεί ότι χωρίζεται σε τρία μέρη. Είναι
σημαντικό ό,τι οι μέντορες έμαθαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των εκπαιδευομένων, αλλά
και των εργαλείων που χρειάζονται να χρησιμοποιούν προκειμένου να μάθουν πώς να
κατανοούν, καθοδηγούν και να χειρίζονται τους εκπαιδευόμενους σε καθημερινή βάση.
Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στον οργανισμό να αποκτήσει προοδευτικά μια πιο δεσμευτική
σχέση με τους μέντορες, που έγκειται στην επαφή και την γνώση που επιτυγχάνεται με την
συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα – τόσο δηλαδή μεταξύ των μεντόρων, όσο και
μεταξύ του οργανισμού και των μεντόρων.
Επιπλέον, είναι επίσης μια μορφή προσωπικής ανάπτυξης για τον μέντορα να μάθει για τα
καθήκοντα και το ρόλο που αυτός αναλαμβάνει, όταν εργάζεται ως μέντορας. Αυτό σημαίνει
ό,τι το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος είναι να έχουμε κάποιους καλά εκπαιδευμένους
μέντορες, οι οποίοι είναι σε θέση να κάνουν τη δουλειά και έχουν την γνώση, αλλά και το
δικαίωμα απόκτησης των εργαλείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την
εργασία τους με τους εκπαιδευόμενους και ως εκ τούτου δίνουν στους εκπαιδευόμενους τις
καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για μάθηση και απασχόληση.

13.9 Περιγραφή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών
Προετοιμασία
Παρουσίαση της ομάδας στόχου:
Ο σκοπός είναι να δοθεί στους μέντορες καλύτερη γνώση των δυσκολιών των
εκπαιδευομένων, των ειδικών ικανοτήτων τους, αλλά και των τρόπων δράσης.
Γενικές δυσκολίες:
 Εκπαιδευτικό υλικό – Ειδική τάξη και ειδικό σχολείο
 Συγκέντρωση – ένα πράγμα τη φορά - μήνυμα από ένα άτομο μόνο
 Μνήμη – ένα πράγμα τη φορά
 Ταχύτητα – σε σύγκριση με τους συναδέλφους
 Σχεδιασμός – δυσκολίες προσαρμογής με τα πράγματα
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Προσαρμοστικότητα – από τη μία εργασία στην άλλη
Να είσαι μαζί με άλλους – συναδέλφους, αφεντικό, πελάτες
Προσωπικά προβλήματα στο σπίτι
Υγιεινή – μπάνιο, ρούχα, δόντια
Σταθερότητα – συνάντηση
Ευαισθησία στην κριτική - αντιμετώπισε πολλές ήττες και καταπίεση
Ιστορικό – μειονεκτούσες ομάδες (έλλειψη υποστήριξης, κακοποίηση, παραμέληση)

Ειδικές δυσκολίες:
 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
 Σύνδρομο Asperger
 Αυτισμός
 Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 Σύνδρομο Τουρέτ (Tourette)
 Διατροφική διαταραχή
 Αυτοκαταστροφικές τάσεις
Οι νέοι άνθρωποι είναι συχνά καλοί:
 Στα καθήκοντα ρουτίνας
 Στην σταθερότητα
 Στην αφοσίωση
 Στην επιμέλεια - φιλοτιμία
 Στην όρεξη για δουλειά
Συζήτηση των θεμάτων που αναφέρονται κατωτέρω:
 Ξέρετε κανένα από τα προαναφερθέντα προβλήματα;
 Πώς αυτά εκφράζονται;
 How do you handle them? Πώς μπορείτε να τα χειριστείτε;
 Υπάρχουν προβλήματα που είναι πιο δύσκολο να χειριστείτε σε σχέση με άλλα;
 Πόσο νομίζετε ότι θα πρέπει να πληρώσετε;
Υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης μεντόρων
Παρουσίαση των καθηκόντων του μέντορα:
Τι είναι ένας μέντορας;
 Πρότυπο
 Μια καλή σχέση
 Υπεύθυνος για την εργασιακή κοινωνικοποίηση
 Καθοδηγητής
 Σύμβουλος
 Οξυδερκής φίλος
 Αφοσιωμένος συνάδελφος
Τι κερδίζω με το να γίνω μέντορας;
 Αναγνώριση
 Κατάρτιση στην επικοινωνία και την συμβουλευτική
 Την χαρά της διδασκαλίας
 Νέες εμπνεύσεις
 Στενές σχέσεις με τους συναδέλφους
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 Τη χαρά του να κάνεις τη διαφορά
Είμαι κατάλληλος για να γίνω μέντορας;
 Θα ήθελες να είσαι μέντορας;
 Θα ήθελες να μάθεις κάτι για τη δουλειά σου;
 Έχεις τον χρόνο που χρειάζεται;
 Είσαι έτοιμος να εμπλακείς στην ευημερία ενός νέου συναδέλφου;
 Είσαι καλός ακροατής;
 Είσαι καλός στο να κάνεις κοινωνικές επαφές;
 Είσαι αφοσιωμένος στη δουλειά σου και τους συναδέλφους σου;
 Γνωρίζεις τα όριά σου - φροντίζεις τον εαυτό σου;
 Ο μέντορας δεν είναι κοινωνικός λειτουργός
 Ο μέντορας δεν είναι ψυχολόγος
 Ποιον εκπροσωπεί ο μέντορας;
 Ηθική
 Ποια είναι τα πρακτικά καθήκοντα;
 Ποια είναι τα κοινωνικά καθήκοντα;
 Ποια είναι τα επαγγελματικά καθήκοντα;
 Ποια αιτήματα ενός εκπαιδευόμενου μπορούν να ικανοποιηθούν;
 Να απαιτούν ώστε ο καταρτιζόμενος να αναλάβει ευθύνες

13.10 Προέλευση του εργαλείου
Randers Bo-Og Erhvervstraening – www.boogerhvervstraening.dk

13.11 Σημειώσεις

65

14. Συνεργαζόμενοι φορείς
Πίνακας 7
Συνεργαζόμενοι φορείς
Αυστρία

Schulungszentrum Fohnsdorf

http://www.szf.at

Δανία

Randers Bo-Og Erhvervstraening

www.boogerhvervstraening.dk

Ελλάδα

«ΔΗΜΗΤΡΑ» Κ.Ε.Ε Α.Ε

www.dimitra.gr

Πολωνία

Instytut Technologii Eksploatacji- www.itee.radom.pl
PIB

Πορτογαλίαl

CESIS

www.cesis.org

Σλοβακία

COOP Institute of Education

www.vic.sk

Σλοβενία

School Centre Ptuj

www.scptuj.si

Σλοβενία

Univerzitetni rehabilitacijski insti- www.ir-rs.si
tut Republike Slovenije - Soca
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