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Εισαγωγή 
Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή εργαλειοθήκη REC: Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για επαγγελματίες! 

 

Η κοινοπραξία REC είναι στην ευχάριστη θέση να διαθέσει αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο σε 

επαγγελματίες της ΕΕΚ, πολιτιστικούς διαμεσολαβητές, συμβούλους, εκπαιδευτές και 

εμπειρογνώμονες καθοδήγησης που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες. Εδώ και δύο 

χρόνια, η ομάδα REC εργάζεται για την ανάπτυξη των εργαλείων REC με στόχο τη βελτίωση 

της υποστήριξης των προσφύγων προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης δεξιοτήτων και της 

ένταξης στην αγορά. 

 

Η εργαλειοθήκη REC περιλαμβάνει τρία σημαντικά μέρη: 

A. Την περίληψη της υλοποίησης του έργου REC - που περιλαμβάνει μια σύντομη 

επισκόπηση του έργου. 

B. Την εργαλειοθήκη REC - που περιέχει όλα τα διαθέσιμα φυλλάδια και φύλλα εργασίας 

που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. 

C. Ο οδηγός χρήσης REC - ένας εισαγωγικός οδηγός προσανατολισμού για τους 

επαγγελματίες των υπηρεσιών στα θέματα της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, της 

πολιτισμικής προσαρμογής και των βασικών αρχών ενός εργαστηρίου. 

 

Αν και το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου αφορά κυρίως τα άτομα που είναι οι 

επαγγελματίες υποστήριξης, υπάρχουν πολύτιμες πληροφορίες σε όλο το ηλεκτρονικό βιβλίο 

που αφορούν όλα τα ενδιαφερόμενα ακροατήρια. 
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A. Η υλοποίηση του έργου REC 

Η μεθοδολογία της έρευνας 

Το πρώτο βήμα του έργου REC ήταν η ερευνητική μεθοδολογία που πραγματοποιήθηκε από 
όλους τους εταίρους.  
 
Το μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε χωρίστηκε σε 3 ξεχωριστά βήματα ως εξής: 
1.      Γραφικές και επιτόπιες αναλύσεις (έρευνα των εταίρων-ποιοτική έρευνα γραφείου)-
στατιστικά στοιχεία και τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τα σενάρια απασχόλησης και τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, την εκπαίδευση ενηλίκων και τις διαδικασίες επικύρωσης της 
μη τυπικής και άτυπης μάθησης 
2.      Συνεντεύξεις σε βάθος - τουλάχιστον μία συνέντευξη σε βάθος με έναν επαγγελματία 
σύμβουλο ή εκπαιδευτή 
3.      Ομάδες εστίασης - για να δοκιμαστούν και να συζητηθούν οι διαδικασίες και τα εργαλεία 
που προσδιορίστηκαν για την ανάδειξη και την επικύρωση των δεξιοτήτων. 
 
 
Ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι της έρευνας; 
1.      Επαγγελματίες της ΕΕΚ (διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές, σύμβουλοι, εκπαιδευτές και 
εμπειρογνώμονες καθοδήγησης 
2.      Μετανάστες, πρόσφυγες και περιβάλλοντα στα οποία ενδέχεται να απασχολούνται. 
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Α Σύντομη περίληψη του REC 
Το έργο REC σκοπεύει να διερευνήσει ένα συγκεκριμένο θέμα: αν και πώς είναι δυνατόν να 
αναγνωριστούν οι μη τυπικές και άτυπες δεξιότητες των μεταναστών. Τα εθνικά πλαίσια 
προσόντων συνδέονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, (European Qualifications 
Framework-EQF), ένα σύστημα που επιτρέπει τη σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων 
των πολιτών των ευρωπαϊκών χωρών. Το EQF υιοθετεί ένα σύστημα που βασίζεται στα 
μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία ορίζονται ως δήλωση του τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι 
σε θέση να κάνει ένας εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. 
Συνεπώς, το EQF δίνει έμφαση στα αποτελέσματα της μάθησης αντί να εστιάζει σε εισροές 

όπως η διάρκεια των σπουδών. Το σύστημα αυτό αποτελούσε καινοτομία σε 
σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση σε πολλά εθνικά 
συστήματα, στα οποία τα προσόντα ορίζονταν με βάση τις 

γνώσεις που έπρεπε να μεταδοθούν (εισροές) και όχι τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. 
 

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
(ΕΠΠ); 

Η Σύσταση της 23ης Απριλίου 2008 ενέκρινε τη 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση (EQF - 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων). 
Η σημασία που έχουν για την Ευρώπη οι 
καταρτισμένοι και ενημερωμένοι πολίτες 
επεκτείνεται πέρα από την τυπική εκπαίδευση και 
στη μάθηση που αποκτάται με μη τυπικούς ή 
άτυπους τρόπους.Πρόκειται για ένα κοινό 

εργαλείο αναφοράς για τα κράτη μέλη που 
επιτρέπει τη μετάφραση και τη σύγκριση των 

διαφόρων επιπέδων μάθησης και προσόντων που 
εκδίδονται από διάφορες χώρες, ενώ ταυτόχρονα 

σέβεται τις ιδιαιτερότητες των εθνικών συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Στόχος είναι η βελτίωση της 

διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της μεταβίβασης των 
προσόντων, επιτρέποντας την επίτευξη ευρύτερων στόχων, όπως η 

προώθηση της δια βίου μάθησης, η αύξηση της απασχολησιμότητας, η 
κινητικότητα και η κοινωνική ενσωμάτωση των εργαζομένων και των σπουδαστών. Το 

ΕΠΕΠ συγκροτείται ως ένα ουδέτερο σύστημα αναφοράς που βασίζεται σε μαθησιακά 
αποτελέσματα και ενσωματώνει τις γνώσεις με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που 
αποκτώνται σε όλα τα βιωματικά πλαίσια ενός ατόμου. Αποτελείται από ένα πλέγμα οκτώ 
επιπέδων στα οποία πρέπει να αναφέρονται τα προσόντα που εκδίδουν οι χώρες της ΕΕ. 
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Matching skills, attitudes and jobs: the views of professionals 

 Το ξεκάθαρο αποτέλεσμα που προκύπτει από τις συνεντεύξεις των φορέων που με διάφορες 
ιδιότητες εργάζονται με και για τους μετανάστες δείχνει ότι σπάνια επιλέγουν να 

επικεντρωθούν σε μια εργασία που αντιστοιχεί στις 
προσδοκίες και τις επιθυμίες τους σε πρώτη φάση. 

 
Σύμφωνα με την εμπειρία των 
επαγγελματιών, υπάρχει συχνά έλλειψη 
αντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων και 
των ικανοτήτων των ατόμων σε σχέση με 

εκείνες που είναι απαραίτητες για την 
εργασία που πραγματικά εκτελούν: σε αυτές τις 

περιπτώσεις, μιλάμε για αναντιστοιχία δεξιοτήτων.   
 
Γιατί είναι σημαντική αυτή η αναντιστοιχία δεξιοτήτων; 
 
Οι διακινούμενοι εργαζόμενοι είναι ευάλωτοι στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων για διάφορους 
λόγους. Ορισμένες από τις δεξιότητες και τις γνώσεις των μεταναστών μπορεί να μην 
αναγνωρίζονται στη χώρα υποδοχής, για παράδειγμα λόγω εμποδίων στη δυνατότητα 
μεταφοράς των προσόντων.  Η υψηλή υπερμόρφωση των μεταναστών συνδέεται συχνά με 
προβλήματα στην αναγνώριση των πτυχίων τους, την έλλειψη διασυνδέσεων ή εμπειρίας στην 
αγορά εργασίας που είναι απαραίτητες για την εύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας, τις 
χαμηλές δεξιότητες στη γλώσσα της χώρας υποδοχής και, τέλος, τις διακρίσεις στην αγορά 
εργασίας σε βάρος των αλλοδαπών. Η εργασιακή εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό 
μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη, ενώ οι περιορισμοί στις γλωσσικές δεξιότητες μπορεί να 
εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση άλλων δεξιοτήτων.  
 
Η θέση εργασίας που βρίσκουν οι μετανάστες στη χώρα άφιξης συχνά δεν είναι αυτή που θα 
αναζητούσαν στη χώρα καταγωγής τους. Με βάση τις στάσεις, τα προσόντα και τις 
επαγγελματικές τους εμπειρίες, οι μετανάστες με τους οποίους οι φορείς των οργανισμών-
εταίρων συναλλάχθηκαν θα επιδίωκαν περισσότερο εκπαιδευτικές και διδακτικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης, επαγγελματικές 
δραστηριότητες στον τομέα της εστίασης και στους τομείς της μεταποίησης, ή τεχνικά 
επαγγέλματα που σχετίζονται με ανώτερα εκπαιδευτικά προσόντα, επαγγελματικές και 
πανεπιστημιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν στη χώρα προέλευσης. Η ανάγκη τους να 
γίνουν επαγγελματίες πηγάζει κυρίως από το να μπορέσουν να διασφαλιστούν καλύτερα σε 
μια αγορά εργασίας στην οποία ο ανταγωνισμός σε αριθμητικό επίπεδο στην προσφορά μη 
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εξειδικευμένης εργασίας τους εκθέτει σε επισφαλείς και μη προστατευτικές καταστάσεις 
εργασίας.  
  
Ποιες είναι οι ανάγκες και τα κενά στην αναγνώριση των δεξιοτήτων; 
Το σύστημα επικύρωσης, ελάχιστα γνωστό ακόμη και στους φορείς που εργάζονται στον 
τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, 
συνδέεται με τα λίγα κέντρα επικύρωσης, τα οποία, εκτός του ότι έχουν πρακτικές υψηλού 
κόστους (η υπηρεσία αυτή είναι συχνά πολύ ακριβή για έναν μετανάστη-στόχο), είναι συχνά 
δύσκολα προσβάσιμα.  
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Οι δυσκολίες εμφανίζονται επειδή: 
- Τα διάφορα εδάφη έχουν διαφορετικές ευκαιρίες να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες 
επικύρωσης και κατάρτισης. 
- Η βραδύτητα και η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών δεν ανταποκρίνονται 
στην επείγουσα ανάγκη εύρεσης εργασίας των νεοαφιχθέντων μεταναστών- 
απαιτούνται πάρα πολλά αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 
μετανάστες συχνά δεν φέρνουν μαζί τους κανένα από αυτά τα έγγραφα στο ταξίδι τους. 
- Υπάρχει έλλειψη τοπικών κέντρων των οποίων η μόνη αποστολή είναι η επικύρωση 
των δεξιοτήτων για την ανάπτυξη πιο συγκεκριμένων προσφορών, όπως αυτά που 
απευθύνονται μόνο σε μετανάστες 

- Υπάρχει ανάγκη για προσωπικό όχι μόνο ειδικευμένο στην αξιολόγηση δεξιοτήτων, αλλά και 
στις τάσεις της αγοράς εργασίας, και στην αξιολόγηση των καταλληλότερων ευκαιριών 
σταδιοδρομίας. 
 
Η έλλειψη δωρεάν εκπαιδευτικής προσφοράς για ενήλικες, η δυσκολία πρόσβασης λόγω της 
μη αναγνώρισης των εισερχόμενων εκπαιδευτικών μονάδων, και όχι η πολυπλοκότητα του να 

πρέπει να συμβιβάζονται τα ωράρια των 
μαθημάτων με τις ώρες εργασίας, με 
συνέπεια τη σπάνια δυνατότητα 
παρακολούθησης μακροχρόνιων 
μαθημάτων. Η έλλειψη κοινών 
μεθοδολογιών και θεσμών για την 
αξιολόγηση, τη μεταφορά, την επικύρωση 
και την αναγνώριση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, καθώς και η σπανιότητα 
των ευέλικτων λύσεων κατάρτισης, 
καθυστερούν την πλήρη ενσωμάτωση στην 
αγορά εργασίας και την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου καθ' όλη τη διάρκεια 
της ζωής, εμποδίζοντας την ανάπτυξη 
επαγγελματικών διαδρομών και την 
ενίσχυση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 
σε διαφορετικά πλαίσια. 
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B. Η εργαλειοθήκη REC 
Η επόμενη ενότητα περιέχει τα πλέγματα REC και οδηγίες για την αποτελεσματική χρήση του 
υλικού που αναπτύχθηκε στο έργο. 

 
Μπορείτε να κάνετε κλικ σε κάθε εργαλείο για να μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα αυτού 

του κεφαλαίου,  
ή μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί Appendix  για να δείτε όλα τα εργαλεία στο 

τέλος της εργαλειοθήκης. 

 

Dictionary of Transversal Skills 

 

Self-Description 

 

Grid for The Units of Competences 

 

Guidelines of the “Interview Questionnaire” 

 

Questionnaire for The Evaluation 

 

Assessment Grid 2: Practitioners’ Feedback 
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Παράρτημα 

 
Το εργαλείο αυτό περιέχει έναν κατάλογο 
οριζόντιων δεξιοτήτων: Ενσυναίσθηση, 
επίλυση προβλημάτων, ευελιξία, ομαδική 
εργασία, διαχείριση συγκρούσεων, 
αποτελεσματική επικοινωνία. Όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά, και πολλά άλλα, ονομάζονται 
εγκάρσιες ικανότητες, δεξιότητες που 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο 
σχετίζεται με τους άλλους σε ένα εργασιακό ή 
κοινωνικό πλαίσιο.  
Αυτό το λεξικό είναι ένα εργαλείο που θα 
χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με το πλέγμα 
ικανοτήτων που αναπτύχθηκε με το έργο REC, 
για να απεικονίσει και να "ταξινομήσει" τις 
εγκάρσιες ικανότητες που αναφέρονται στα 
διάφορα επίπεδα απόκτησης, με τεστ 

τοποθέτησης και αυτοτοποθέτησης για τον υπεύθυνο. 
Το πλέγμα πρέπει να συμπληρώνεται από τον ωφελούμενο με την υποστήριξη του 
διαμεσολαβητή / κοινωνικού φορέα / επαγγελματία, ο οποίος πρέπει να τον εισάγει 
διεξάγοντας συνεντεύξεις για να τον υποστηρίξει στην υλοποίηση των ικανοτήτων, των 
ικανοτήτων και της αξίας των εμπειριών του.  
Το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια, ξεκινώντας από το γραφείο 
συμβουλευτικής και τοποθέτησης σε εργασία. Μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για να 
παρουσιάσουν οι δικαιούχοι τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, με περισσότερο ή λιγότερο 
διατυπωμένο τρόπο.  Φυσικά, οι συνεντεύξεις μπορούν να διεξαχθούν ηλεκτρονικά, 
μεταφέροντας το λεξικό σε διαφορετική μορφή ανάλογα με τις ανάγκες, ίσως εντοπίζοντας 
μόνο τις δεξιότητες που έχουν ήδη επισημανθεί από τον χρήστη. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εξοικείωσης με νέες λέξεις και έννοιες. 
 
Το Λεξικό Οριζόντιων Ικανοτήτων REC διατίθεται στο Παράρτημα για 
εκτύπωση ή ψηφιακή χρήση. 
 
 Κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στο Λεξικό Οριζόντιων 

Ικανοτήτων REC.. 

↑ 
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Αυτοπεριγραφή   

 
Το πλέγμα αυτοπεριγραφής REC 
είναι μια σειρά είναι ένας πίνακας με 
επίθετα και τους ορισμούς τους για 
να διαλέξετε.  
 
Αποτελεί μια εισαγωγή στην 
αυτογνωσία και την 
αυτοπαρατήρηση προκειμένου να 
εξερευνήσει κανείς τις δεξιότητες, τα 
ταλέντα και τα όνειρά του. 
 
Το πλέγμα δίνεται στον 
συμμετέχοντα για να το 
συμπληρώσει με τη βοήθεια του 
επαγγελματία και τα αποτελέσματα 
μπορούν να συζητηθούν 
περαιτέρω. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Το πλέγμα αυτοπεριγραφής REC διατίθεται στο παράρτημα για εκτύπωση ή ψηφιακή 
χρήση. 
 
  Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στο πλέγμα αυτοπεριγραφής REC. 

   

↑ 
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Πλέγμα για τις Μονάδες Ικανοτήτων 

 

Το πλέγμα για τις Μονάδες ικανότητας χωρίζεται σε 5 κατηγορίες για αυτοπαρατήρηση και 
αναγνώριση δεξιοτήτων: (τι κάνω / έκανα), Γνώση (τι γνωρίζω), Τεχνογνωσία (δεξιότητες / τι 
μπορώ να κάνω), Διαπροσωπικές δεξιότητες (προσωπικά χαρακτηριστικά), συγκεκριμένοι 
δείκτες (αποδείξεις, παραδείγματα).  

 
Ένα παράδειγμα αυτού του πλέγματος έχει ήδη δημιουργηθεί για το επάγγελμα του 

οικογενειακού βοηθού, μαζί με ένα μεγαλύτερο πλέγμα δεξιοτήτων που απαιτούνται για το 
επάγγελμα και μια κλίμακα που μπορεί να συμπληρώσει ο συμμετέχων προκειμένου να 

αξιολογηθεί για το επάγγελμα αυτό. 
 
 
 
Το πλέγμα REC για τις μονάδες ικανοτήτων είναι διαθέσιμο στο 
παράρτημα για εκτύπωση ή ψηφιακή χρήση. 
 
 Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στο πλέγμα REC για τις μονάδες 

ικανοτήτων.. 
 
 
 
 ↑ 
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Κατευθυντήριες γραμμές  
 
Οι κατευθυντήριες γραμμές του 
ερωτηματολογίου συνέντευξης 
αποσκοπούν στο να 
καθοδηγήσουν τον 
επαγγελματία/εφαρμοστή να 
διευκολύνει τη συνέντευξη με 
τους συμμετέχοντες.  
 
Αποτελείται από το ίδιο το 
ερωτηματολόγιο συνέντευξης, 
την εισαγωγή και τις συστάσεις 
προς τον επαγγελματία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Οι κατευθυντήριες γραμμές REC του ερωτηματολογίου συνέντευξης είναι 
διαθέσιμες στο παράρτημα για εκτύπωση ή ψηφιακή χρήση. 
 
 Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στις κατευθυντήριες γραμμές REC 

του ερωτηματολογίου συνέντευξης  
  

↑ 
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Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του πειραματισμού του μοντέλου REC  
 

Αυτό το ερωτηματολόγιο 
δημιουργήθηκε με σκοπό να 
συγκεντρώσει τα κύρια ζητήματα 
που προέκυψαν από τον τοπικό 
πειραματισμό σε όλες τις χώρες των 
εταίρων. Τα αποτελέσματα που θα 
προκύψουν, εδαφικού και εθνικού 
χαρακτήρα, θα παράσχουν μια εις 
βάθος ανάλυση του μοντέλου REC. 
Αυτό το ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από ορισμένες 
ερωτήσεις που πρέπει να 
συμπληρωθούν μετά την τοπική 
δοκιμή σε κάθε χώρα εταίρο, για να 
συγκεντρωθούν χρήσιμες 
πληροφορίες και με την ιδέα να σας 
δώσουν μια ένδειξη κατά την 
προετοιμασία της έκθεσης της 
δραστηριότητας. 
 
Αυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί από τον 

επαγγελματία για τη συλλογή όλων των σημαντικών δεδομένων μετά τη δοκιμή της 
εργαλειοθήκης REC. 
Το έγγραφο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε διαφορετικά πλαίσια με την αλλαγή των 
προτεινόμενων ερωτήσεων. 
 
 
Το ερωτηματολόγιο REC για την αξιολόγηση του πειραματισμού του 
μοντέλου REC διατίθεται στο παράρτημα για εκτύπωση ή ψηφιακή 
χρήση. 
 
 Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο REC για την 

αξιολόγηση. 

↑ 
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Πλέγμα αξιολόγησης 2: Ανατροφοδότηση από τους επαγγελματίες 

 
Αυτό το ερωτηματολόγιο αποτελεί 
μέρος των κατευθυντήριων 
γραμμών, που δημιουργήθηκαν 
ως σύνολο τυποποιημένων 
ερωτηματολογίων και εργαλείων 
που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
την εφαρμογή των τοπικών 
πειραμάτων. 
Ο κύριος σκοπός αυτού του 
ερωτηματολογίου είναι να 
συλλέξει τα σχόλια των 
προσφύγων, των μεταναστών, 
των αιτούντων άσυλο, καθώς και 
των επαγγελματιών που 
δοκίμασαν την εργαλειοθήκη 
REC. Αποτελείται από ένα 
σύνολο εύκολων ερωτήσεων για 
να αποκτήσει μια σαφή εικόνα 
των σκέψεων και των απόψεων 
των ανθρώπων που 

δοκιμάζουν/πρακτών. 
Το έγγραφο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε διαφορετικά πλαίσια με την αλλαγή των 
προτεινόμενων ερωτήσεων. 
 
 
 
Το πλέγμα αξιολόγησης REC 2 για την ανατροφοδότηση των 
επαγγελματιών είναι διαθέσιμο στα παραρτήματα για εκτύπωση ή 
ψηφιακή χρήση. 
 
 Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στο πλέγμα αξιολόγησης REC 2.. 
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C. Ο οδηγός χρήσης REC 
 
Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει τον οδηγό χρήσης με οδηγίες για το πώς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το προαναφερθέν υλικό REC, πώς μπορεί να οργανωθεί η κατάρτιση, τις 
επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την ενδυνάμωση των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της μετανάστευσης, προκειμένου να εξοπλίσουν τους 
μετανάστες/πρόσφυγες με τα απαραίτητα εργαλεία για την αναγνώριση και την επικύρωση 
των μη τυπικών δεξιοτήτων που κατέχουν. 
Για τη βελτίωση της κατανόησης και της παροχής προσανατολισμού και κατάρτισης, ο παρών 
οδηγός δημιουργήθηκε για τους παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται με πρόσφυγες στο 
εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες (ή εργαζόμενους 
σε περιπτώσεις/διευθυντές) που παρέχουν κατάρτιση και προσανατολισμό, επόπτες ή 
συντονιστές κατάρτισης, άλλους που παρέχουν προσανατολισμό, όπως εθελοντές, 
ασκούμενους, άλλο προσωπικό υποστήριξης της επανεγκατάστασης, άλλους παρόχους 
υπηρεσιών και μέλη της κοινότητας, άλλους που παρέχουν συμβουλευτική, όπως εθελοντές, 
ασκούμενους, άλλο προσωπικό υποστήριξης της επανεγκατάστασης, άλλους παρόχους 
υπηρεσιών και μέλη της κοινότητας. 
 

Ο στόχος 

Αυτός ο οδηγός μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
διεξάγουν αποτελεσματικές αξιολογήσεις αναγκών. Να εργάζονται με μια ποικιλία 
ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές ανάγκες. 

 
Στόχος του παρόντος οδηγού είναι να δώσει στους νέους και έμπειρους 

επαγγελματίες, καθώς και στους επόπτες, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τη 
βελτίωση του σχεδιασμού και της παροχής συμβουλών, κατάρτισης ή 

προσανατολισμού για πρόσφυγες και μετανάστες.. 
 

Κατά τη διάρκεια του προσανατολισμού, ενσωματώστε μια ποικιλία μεθόδων κατάρτισης. 
Εκπαιδεύστε τους επαγγελματίες και συνεργαστείτε με τους εταίρους για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των προσανατολισμών. Ο παρών οδηγός δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως 
αυτόνομο εργαλείο για την προετοιμασία των επαγγελματιών- μάλλον, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα των υφιστάμενων στρατηγικών και εργαλείων των εποπτών 
και των επαγγελματιών. Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες 
να προσδιορίσουν τι είναι επιτυχημένο στα προγράμματα εκπαίδευσής τους, να 
συμπληρώσουν τα κενά στα προγράμματα προσανατολισμού τους, εάν υπάρχουν. Και να 
ενισχύσουν και να επεκτείνουν ό,τι ήδη λειτουργεί στις εκπαιδευτικές συνεδρίες και τα 
προγράμματα. 
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Εξερεύνηση αυτού του οδηγού 
Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο περιέχει χρήσιμο υλικό σχετικά με τις στρατηγικές διδασκαλίας και 
την προετοιμασία. Περιέχει επίσης οδηγό για το πώς να το κάνετε και τεχνικές για την 
αντιμετώπιση τυπικών προβλημάτων εκπαίδευσης. Βασίζεται στη μεθοδολογία του Refugee 
Training and Orientation - A Guide for Service Providers / Publications / Resource Library / 
COR Center - Cultural Orientation Resource (COR) Center, 2021 
 
Το βιβλίο Getting Oriented, προσφέρει μια 
επισκόπηση της μεθοδολογίας, της θεωρίας 
και της μεθόδου προσανατολισμού και 
κατάρτισης των προσφύγων, καθώς και μια 
επεξήγηση του συστήματος εμπειρίας, 
δεξιοτήτων και στάσεων. Η θεωρία και οι 
μέθοδοι της διδασκαλίας με επίκεντρο τον 
ενήλικα και τον μαθητή συζητούνται σε αυτό 
το κεφάλαιο. Τονίζεται επίσης η αξία της 
πολιτισμικής ευαισθησίας και της 
διαπολιτισμικής επαφής. 
 
Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος 
κατάρτισης εξηγεί πώς να 
προετοιμάσετε, να αναπτύξετε και να 
προγραμματίσετε τις συναντήσεις για την 
κατάρτιση REC. Καλύπτει τις απαιτούμενες 
αξιολογήσεις, τον προσδιορισμό 
προτεραιοτήτων και στρατηγικών, το 
περίγραμμα μιας συνάντησης, τη δημιουργία 
αιθουσών και τον συντονισμό της 
υλικοτεχνικής υποδομής. 
 
Μέθοδοι, υλικά, συμβουλές και εργαλεία 
για την παροχή κατάρτισης και την 
αξιολόγηση είναι μια ενότητα με οδηγίες 
που περιέχει μια ποικιλία τεχνικών και 
προσεγγίσεων που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές και οι 
επαγγελματίες για να σχεδιάσουν και να 
διευκολύνουν τις συνεδρίες κατάρτισης. 
Περιέχει υλικό σχετικά με τον τρόπο 
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δημιουργίας υγιών εργασιακών εμπειριών, 
την εποικοδομητική επικοινωνία, τον 
εντοπισμό πόρων και ένα ολοκληρωμένο 
σύνολο τεχνικών διδασκαλίας και 
διευκόλυνσης. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει 
επίσης συμβουλές σχετικά με τον τρόπο 
αξιολόγησης των εκπαιδευομένων και τον 
καλύτερο τρόπο επικοινωνίας με διάφορες 
κατηγορίες συμμετεχόντων, 
συνεκπαιδευτών και διερμηνέων. 
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Getting Oriented 

Οι πάροχοι κατάρτισης ή συμβουλευτικής για πρόσφυγες και μετανάστες διαδραματίζουν 
ποικίλους ρόλους, όπως επικοινωνιολόγους, διαχειριστές, σχεδιαστές, εκπαιδευτές, 
διευκολυντές, λύτες προβλημάτων, λογιστές, συμβούλους, αξιολογητές, ακόμη και διερμηνείς. 
Εστιάζοντας στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις (KSAs) προς τις οποίες θα πρέπει να 
εργαστούν οι συμμετέχοντες στην πορεία τους προς την αυτάρκεια, οι επαγγελματίες είναι σε 
θέση να εξισορροπήσουν και να ιεραρχήσουν τις πολλαπλές ευθύνες τους. Οι επόπτες και οι 
επαγγελματίες μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης με το υλικό 
REC που ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος, ενώ παράλληλα προωθούν τη 
συνεχή μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη, στηριζόμενοι στα θεμέλια των KSAs, στις 
καθιερωμένες αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και στη βαθιά πολιτισμική ευαισθητοποίηση. 
Τα θεμέλια του προσανατολισμού και της κατάρτισης των προσφύγων εξετάζονται σε αυτό το 
κεφάλαιο. 
 
Γνωριμία με τις ομάδες-στόχους σας: 
 
Διακινούμενοι εργαζόμενοι 
Τα αποτελέσματα για τους μετανάστες εργαζόμενους στις αγορές εργασίας των χωρών 
προορισμού επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Τα επίπεδα δεξιοτήτων και το 
μορφωτικό υπόβαθρο των μεταναστών εργαζομένων είναι σημαντικοί παράγοντες που 
καθορίζουν την εμπειρία της μετανάστευσής τους. Πολλές θέσεις εργασίας είναι απρόσιτες 
λόγω αυτών των παραγόντων, καθώς και άλλων, όπως τα γλωσσικά εμπόδια και η έλλειψη 
τοπικής εργασιακής εμπειρίας. 
Ένας σημαντικός παράγοντας είναι ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι συχνά δεν γνωρίζουν τις 
υπηρεσίες απασχόλησης που είναι διαθέσιμες στις χώρες καταγωγής τους και τις συνθήκες 
της τοπικής αγοράς εργασίας. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να δυσκολεύονται να πλοηγηθούν στις 
υπηρεσίες και στις διαδρομές μεταξύ τους και μπορεί να αναγκάζονται να βασίζονται σε 
κοινωνικά δίκτυα, τα οποία είναι λιγότερο πιθανό να παρέχουν πρόσβαση στην κινητικότητα 
της εργασίας. 
Οι προσωρινοί και οι κυκλικοί μετανάστες εργαζόμενοι φθάνουν συνήθως στις χώρες 
υποδοχής με μια προσυμφωνημένη συμφωνία εργασίας σε ισχύ, οπότε μπορεί να μην 
χρειάζονται ειδική βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας από τα γραφεία απασχόλησης στις 
χώρες προορισμού τους. Από την άλλη πλευρά, αυτοί οι μετανάστες εργαζόμενοι χρειάζονται 
βοήθεια για την πλοήγηση στις νομικές διαδικασίες για την είσοδο στις χώρες προορισμού 
τους και την επίλυση οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά τη 
διαμονή τους στο εξωτερικό. 
Οι μόνιμοι μετανάστες, από την άλλη πλευρά, μπορεί να χρειαστούν βοήθεια εάν μείνουν 
άνεργοι, αναζητήσουν αλλαγή εργασίας ή διεκδικήσουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων που 
απέκτησαν στη χώρα καταγωγής τους (μέσω τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης), η οποία 
αποτελεί σημαντική πτυχή της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. 
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Επειδή οι μετανάστες εργαζόμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κοινωνικά μειονεκτήματα και 
μειονεκτήματα στην αγορά εργασίας, είναι κρίσιμο να εντοπιστούν έγκαιρα οι παράγοντες 
κινδύνου, προκειμένου να παρασχεθεί αποτελεσματική βοήθεια για την απασχόληση. Οι 
πολυσύνθετες παρεμβάσεις που συνδυάζουν τη γλωσσική κατάρτιση με προγράμματα 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, καθώς και την 
ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, θα μπορούσαν να είναι πιο αποδοτικές από μεμονωμένα 
μέτρα. 
Για διάφορους λόγους, οι μετανάστες εργαζόμενοι είναι ευάλωτοι στην αναντιστοιχία 
δεξιοτήτων. Ορισμένες από τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτούν οι μετανάστες μπορεί 
να μην αναγνωρίζονται στη χώρα υποδοχής, για παράδειγμα, λόγω εμποδίων στη δυνατότητα 
μεταφοράς προσόντων. Η εργασιακή εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό μπορεί να μην 
λαμβάνεται υπόψη και τα γλωσσικά εμπόδια μπορεί να εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή 
άλλων δεξιοτήτων. 
Οι διακρίσεις μπορεί επίσης να δυσχεράνουν την εύρεση κατάλληλης εργασίας για τους 
αιτούντες εργασία με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Επιπλέον, η αυτοεπιλογή των μεταναστών 
καθώς και οι πολιτικές ενσωμάτωσης της μετανάστευσης έχουν αντίκτυπο στα αποτελέσματα 
της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αντιστοίχισης θέσεων εργασίας και 
δεξιοτήτων. (Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις. 2021). 
 
Πρόσφυγες 
Όσον αφορά το καθεστώς τους, οι πρόσφυγες διακρίνονται από άλλες ομάδες μεταναστών 
από το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ότι χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επιπλέον, όσον αφορά 
τη μετάβαση στην απασχόληση, αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια 
(συμπεριλαμβανομένων των νομικών) από άλλους μετανάστες. Υπάρχουν επίσης 
περιπτώσεις όπου οι πρόσφυγες μπορεί να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από άλλους 
μετανάστες, όπως στην Ιορδανία, όπου η εισροή Σύριων έχει αναγκάσει άλλες ομάδες 
μεταναστών, όπως οι Αιγύπτιοι, να μείνουν εκτός εργασίας σε ορισμένους τομείς. Ένας από 
τους λόγους γι' αυτό είναι ότι συχνά δεν μπορούν να προσκομίσουν κατάλληλα έγγραφα για 
το επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης ή δεξιοτήτων τους. Ένας τρόπος για να ξεπεραστούν 
αυτά τα εμπόδια είναι η αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης- για παράδειγμα, ως 
αποτέλεσμα της κατάστασης COVID-19, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας πρόσφυγες 
είναι πλέον σε θέση να εργαστούν ως επαγγελματίες υγείας στις χώρες υποδοχής τους σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής. 
 
Εάν οι πρόσφυγες δεν έχουν γλωσσικές δεξιότητες ή έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ή 
μεταβιβάσιμα επαγγελματικά προσόντα, η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι πιο δύσκολη. Η 
διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, η οποία θέτει τους πρόσφυγες σε προσωρινό, ανασφαλές 
καθεστώς διαμονής, επιτείνει το βάρος. Αυτά τα εμπόδια εμποδίζουν τους πρόσφυγες να 
ενταχθούν πλήρως στην αγορά εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι να αναγνωριστούν ως 
πρόσφυγες, κατατάσσονται ως αιτούντες άσυλο, μια ομάδα που συχνά δεν τους επιτρέπεται 
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η απασχόληση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε ορισμένες χώρες, οι πρόσφυγες δεν 
επιτρέπεται να εργάζονται. Τα λιγότερο ανεπτυγμένα κοινωνικά δίκτυα, οι κανονισμοί 
στέγασης, οι συνθήκες υγείας και το τραύμα της μεταφοράς, καθώς και τα πολιτισμικά εμπόδια, 
αποτελούν προκλήσεις που συνδέονται με τα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας.  1 
 

Κατανόηση της γλώσσας του σώματος, της διαδικασίας πολιτισμικής 
προσαρμογής και των κατάλληλων αλληλεπιδράσεων με συναδέλφους και 

προϊσταμένους στο χώρο εργασίας 
είναι όλες οι πολιτιστικές πτυχές της επανεγκατάστασης που συνήθως 

τονίζονται κατά τη διάρκεια 
πολιτιστικό προσανατολισμό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 Ilo.org. 2021. X How to Facilitate the Recognition of Skills of Migrant Workers. [online] Available at: 
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/publication/wcms_748721.pdf> [Accessed 5 October 2021].  
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Practitioner / Εκπαιδευτής 
Στον παρόντα οδηγό και στο έργο REC γενικότερα, ο όρος επαγγελματίας χρησιμοποιείται για 
να αναφέρεται σε όλους τους παρόχους επαγγελματικού προσανατολισμού. Ενώ ορισμένοι 
εργαζόμενοι μπορεί να μην θεωρούν τους εαυτούς τους εκπαιδευτές, ο όρος χρησιμοποιείται 
για να τονιστεί η εκπαιδευτική αξία των υπηρεσιών που παρέχουν. 

Συμμετέχων 
Κάθε άτομο που λαμβάνει και συμμετέχει στον προσανατολισμό ή την κατάρτιση αναφέρεται 
ως συμμετέχων. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλοι οι πόροι σε αυτόν τον οδηγό έχουν 
σχεδιαστεί για ενήλικες εκπαιδευόμενους και ο όρος συμμετέχων αναφέρεται σε ενήλικες 

συμμετέχοντες. 
Σύνοδος  
Μια εκπαιδευτική συνεδρία ορίζεται στον παρόντα οδηγό ως 

μια ενιαία εκπαιδευτική συνεδρία που πραγματοποιείται 
κατά τη διάρκεια μιας ημέρας ή ενός τμήματος μιας 
ημέρας. Μπορεί να διαρκεί 30 λεπτά, μια ώρα ή ακόμη 
και μια ολόκληρη ημέρα. Μια εκπαιδευτική συνεδρία 
μπορεί να περιλαμβάνει διαλείμματα κατά τη διάρκεια 
της ημέρας και να καλύπτει ένα ή περισσότερα θέματα. 
Μια συνεδρία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μια 
αίθουσα διδασκαλίας, σε μια μικρή ομάδα με μία μόνο 
οικογένεια ή ακόμη και ένας προς έναν. ένα σχέδιο Ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης, για τους σκοπούς του 

παρόντος οδηγού, είναι μια συλλογή από συνεδρίες 
κατάρτισης που ολοκληρώνουν έναν κύκλο κατάρτισης. 

Για παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να προσφέρει ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 8 εβδομάδων μία φορά την 

εβδομάδα. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα μπορούσε στη συνέχεια 
να ξεκινήσει εκ νέου για μια νέα ομάδα ατόμων. (Εργαστήρια και μαθήματα, 2021) 
 

 
  

Back to the contents ↑   
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Η βάση ενός εργαστηρίου: Γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις 
 
Ο παρών οδηγός ακολουθεί ένα πλαίσιο προσανατολισμού και προετοιμασίας των 
προσφύγων για τη νέα τους ζωή μέσω της αναγνώρισης δεξιοτήτων, η οποία βασίζεται στις 
γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις αλλαγές συμπεριφοράς που 
οδηγούν στην αυτάρκεια και την επιτυχή επανεγκατάσταση. Ομοίως, οι επόπτες του 
προγράμματος και οι επαγγελματίες/εκπαιδευτές βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
στάσεις τους προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικοί. Αυτή η ενότητα εξετάζει τις γνώσεις, 
τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων. 
 

Γνώση Δεξιότητες Στάσεις 

- Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, οι 

πληροφορίες είναι 

πραγματικές. 

- Σκυρόδεμα. 

- Μαθαίνονται κατά τη 

διάρκεια του πολιτιστικού 

προσανατολισμού 

- Αποκτήθηκε κατά την 

εκμάθηση των βασικών 

στοιχείων της 

επανεγκατάστασης στη 

χώρα υποδοχής. 

- Πληροφορίες σχετικά με 

κοινές συμπεριφορές και 

στάσεις στη χώρα 

υποδοχής, για παράδειγμα 

κοινές συμπεριφορές και 

στάσεις στη χώρα 

υποδοχής 

- Για να κάνετε κάτι, θα 

χρειαστείτε νοητικές, 

χειρωνακτικές ή λεκτικές 

ικανότητες. 

- Επιτρέψτε σε κάποιον να 

ολοκληρώσει μια εργασία 

- Σκεφτείτε το ακόλουθο 

σενάριο: Κατά τη διάρκεια 

του προσανατολισμού, οι 

συμμετέχοντες μπορούν να 

μάθουν πώς να βρίσκουν 

ισορροπία μεταξύ της 

κουλτούρας της πατρίδας 

τους και της χώρας 

υποδοχής. 

 

- Σκέψεις και πεποιθήσεις 

που συχνά δεν 

αμφισβητούνται 

- Όταν αντιμετωπίζονται οι 

στάσεις, ο συμμετέχων 

μπορεί να είναι σε θέση να 

εξετάσει ή να υιοθετήσει 

νέες αξίες ή προοπτικές. 

- Παράδειγμα: Αναγνώριση 

ότι η εξισορρόπηση 

διαφορετικών πολιτισμών 

μπορεί να είναι δύσκολη και 

χρονοβόρα. 
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Οι άνθρωποι σπάνια μαθαίνουν σε διακριτές κατηγορίες- αντίθετα, τα τρία συστατικά στοιχεία 
συχνά συνδυάζονται, ακόμη και αν ένας τομέας μάθησης μπορεί να υπερισχύει ανά πάσα 
στιγμή. Όταν ένα άτομο μαθαίνει για τις πολιτισμικές διαφορές στη χώρα υποδοχής, για 
παράδειγμα, διευρύνει τις γνώσεις του πάνω στο θέμα. Ταυτόχρονα, βελτιώνει δεξιότητες 
όπως η ανεκτικότητα προς τους ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς και η ανάπτυξη νέων 
στάσεων απέναντι στις πολιτισμικές διαφορές. 

 

Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου που διαθέτουν οι επαγγελματίες με τους συμμέτοχους, 
η γνώση είναι προφανώς η ευκολότερη από τις τρεις αυτές θεματικές ενότητες- ωστόσο, τα 
μαθήματα μπορούν και πρέπει να αφορούν και τις τρεις. Είναι κρίσιμο να έχουμε ρεαλιστικές 
προσδοκίες σχετικά με το τι μπορεί να επιτευχθεί όσον αφορά τις δεξιότητες και τις στάσεις σε 
καταστάσεις όπου οι σχέσεις είναι νέες, η εμπιστοσύνη οικοδομείται και ο χρόνος είναι 
περιορισμένος. 
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 Γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για επαγγελματίες 

 
Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις αποτελούν 

τα θεμέλια της αποτελεσματικής κατάρτισης και 
του προσανατολισμού. Οι αποτελεσματικοί 

επαγγελματίες έχουν γνώσεις, δεξιότητες 
και στάσεις σχετικά με την κατάρτιση και 
τα θέματα που διδάσκουν, και τα 
προγράμματα κατάρτισης και οι 
συνεδρίες που παρέχουν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν γνώσεις, δεξιότητες και 
στάσεις για τους συμμετέχοντες που 
είναι επικεντρωμένοι στο θέμα και το 

περιεχόμενο. 
 

Ερώτηση προς τον εαυτό μου: Σε ποιον 
μπορείτε να απευθυνθείτε αν έχετε ερωτήσεις 

σχετικά με τα πρότυπα και το περιεχόμενο του 
προγράμματος ως νέος επαγγελματίας; 

 
Οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν ευρεία κατανόηση του βασικού περιεχομένου, ώστε να 
μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν. Εάν ένας επαγγελματίας δεν 
γνωρίζει την απάντηση σε μια ερώτηση, είναι κρίσιμο να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει την 
απάντηση αλλά θα την εξετάσει και θα ενημερώσει σχετικά. Οι επαγγελματίες δεν πρέπει να 
δίνουν ψευδείς πληροφορίες ή να επινοούν απαντήσεις για χάρη της ευημερίας και της 
κατανόησης των συμμετεχόντων. Είναι ευθύνη του επαγγελματία να διεξάγει έρευνα, να 
βρίσκει απαντήσεις και να παρακολουθεί τους συμμετέχοντες για να διασφαλίσει ότι 
λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες. 

 
 
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι μπορεί να κάνει ένας επαγγελματίας 

όταν ασχολείται με ένα ευαίσθητο θέμα?  
 
Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που 
πρέπει να διαθέτει ένας αποτελεσματικός επαγγελματίας: 
 
Γνώση 

• Προσεγγίσεις, θεωρίες και βέλτιστες πρακτικές αναγνώρισης δεξιοτήτων 
• Προσανατολισμός σε ένα πολιτιστικό ή κοινοτικό περιβάλλον 
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• Τι περιλαμβάνεται στη διαδικασία επανεγκατάστασης και ποιοι εμπλέκονται; 
• Εργασία με άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα: προσεγγίσεις και τεχνικές 
• Πότε να χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές και με ποιους: στρατηγικές 

διευκόλυνσης και κατάλληλες τεχνικές κατάρτισης ή συνέντευξης 
• Αξιολογήσεις των συνεδριών και της μάθησης 

 
Δεξιότητες 

• Η γλώσσα του σώματος, η φωνή, ο τόνος και η επιλογή των λέξεων συμβάλλουν στην 
αποτελεσματική επικοινωνία. 

• Η ικανότητα γρήγορης εκμάθησης 
• Χρήση ποικίλων τεχνικών για την εμπλοκή των συμμετεχόντων 
• Ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων και επαγγελματικής συμπεριφοράς 
• Η συνεργασία με διερμηνέα απαιτεί να γνωρίζετε πότε να αφήνετε χρόνο για διερμηνεία, 

πώς να αναλύετε τις πληροφορίες και άλλες δεξιότητες. 
• Κατανόηση, διαχείριση και ανάλυση των αξιολογήσεων 
• Οργανώστε τον χρόνο σας. 
• Εμπειρία στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών ή μαθημάτων 

 
Στάσεις και ιδιότητες 

• Κίνητρα και ενθουσιασμός για τη δουλειά 
• Προθυμία να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας 
• Επιθυμία για μάθηση 
• Προσαρμοστικότητα 
• Ενέργεια 
• Δεν φοβάται να κάνει ή να παραδεχτεί λάθη 
• Προκειμένου να αναπτυχθεί ως επαγγελματίας, πρέπει να είναι αυτοαναστοχαστικός/ή. 
• Συμπονετικός 

 
Οι επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες στο πλαίσιο της συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού διαθέτουν ένα μοναδικό σύνολο 
δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων που είναι απαραίτητες όταν εργάζονται με προσφυγικούς 
και μεταναστευτικούς πληθυσμούς. 

 
Μερικά από αυτά είναι τα ακόλουθα: 

• Γνώση του πλαισίου της χώρας υποδοχής, των προγραμμάτων επανεγκατάστασης 
και των τοπικών προγραμμάτων, για παράδειγμα. 

• Διαπολιτισμική επικοινωνία είναι όταν επικοινωνείτε με ανθρώπους από 
διαφορετικούς πολιτισμούς. 
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• Προσωπική γνώση που αποκτάται από την αλληλεπίδραση με άλλους πολιτισμούς ή 
τη διαβίωση σε άλλους πολιτισμούς, η οποία βοηθά τους επαγγελματίες να 
κατανοήσουν ορισμένες από τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι 
πρόσφυγες και οι μετανάστες κατά τη διάρκεια της επανεγκατάστασης. 

• Σεβασμός για τους ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο, καθώς και επιθυμία να 
βοηθήσετε τους άλλους στη διαδικασία επανεγκατάστασης και ενσωμάτωσης. 

 
Δραστηριότητα: Ως επαγγελματίας/εκπαιδευτής, ποια είναι μερικά παραδείγματα 
των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεών σας; Συμπληρώστε τα κενά στο 
διάγραμμα. Δίνεται ένα παράδειγμα. . 

 

Παραδείγματα 
γνώσεων 

Παραδείγματα 
δεξιοτήτων 

Παραδείγματα 
στάσεων 

Παραδείγματα 
στάσεων 

Γνωρίζω το υπόβαθρο και 
τις ανάγκες των 
συμμετεχόντων που 
παρακολούθησαν τις 
συνεδρίες. 

Είμαι πρόθυμος να κάνω 
λάθη και είμαι ανοιχτός σε 
εποικοδομητική συζήτηση 
των προκλήσεων με 
άλλους. 

Είμαι παθιασμένη με το να 
κάνω τις συνεδρίες όσο το 
δυνατόν πιο 
αποτελεσματικές για τους 
συμμετέχοντες και 
δεσμεύομαι να το κάνω. 

   

   

   

 
 
Σε μια συνεδρία του προγράμματος, ένας αποτελεσματικός επαγγελματίας θα πρέπει να 
ασχοληθεί με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις. 

 
 
 



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

31 

Λάβετε υπόψη το υπόβαθρο και τον πολιτισμό των ανθρώπων. 
Πρώτα απ' όλα, οι επαγγελματίες θα πρέπει να σκεφτούν πώς η κουλτούρα, το υπόβαθρο και 
η προσωπική ταυτότητα των συμμετεχόντων θα επηρεάσουν τις αντιδράσεις τους στην 
κατάρτιση και τον προσανατολισμό, καθώς και στην επανεγκατάσταση. Για παράδειγμα, ένας 
επαγγελματίας μπορεί να θέλει να μάθει πώς αισθάνονται οι συμμετέχοντες για τους 
εκπαιδευτικούς, την ενεργό συμμετοχή στην τάξη και τη σχέση μεταξύ ηλικίας και μάθησης. Η 
κατανόηση αυτών και άλλων ζητημάτων μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες να 
αποφύγουν πιθανές παγίδες και να μεγιστοποιήσουν τις δυνάμεις των συμμετεχόντων. 
 
Χρησιμοποιήστε ποικίλες μεθόδους και οπτικά βοηθήματα για να περάσετε το μήνυμα. 
Δεύτερον, οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα όταν εμπλέκονται ενεργά στις σπουδές τους και 
λαμβάνεται υπόψη το υπόβαθρο, οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι μαθησιακές τους 
προτιμήσεις. Η κατάρτιση για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες θεωρείται ως μια μορφή 
διαπολιτισμικής μάθησης κατά την οποία συζητούνται και συγκρίνονται οι νέες γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις με τις ήδη οικείες. Οι επαγγελματίες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 
ποικιλία μεθόδων και οπτικών βοηθημάτων, επειδή οι συμμετέχοντες φέρνουν στον 
προσανατολισμό μια ποικιλία εκπαιδευτικών υποβάθρων και μαθησιακών προτιμήσεων. 
 
Αξιολογήστε τη μάθηση σε τακτική βάση και προσδιορίστε τις ανάγκες των 
συμμετεχόντων. 
Τρίτον, καθ' όλη τη διάρκεια των συνεδριών προσανατολισμού ή των προγραμμάτων, ο 
επαγγελματίας θα πρέπει να συνεχίσει να αξιολογεί τις ανάγκες των συμμετεχόντων και να 
αξιολογεί τι έχουν μάθει ή τι γνωρίζουν ήδη. 
 
Οι επαγγελματίες που έχουν κατανοήσει σε βάθος τους συμμετέχοντες, το βασικό 
περιεχόμενο, το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται και τους διάφορους τύπους μάθησης και 
ικανοτήτων που οδηγούν σε επιτυχημένες μεταβάσεις είναι έτοιμοι να αρχίσουν να σχεδιάζουν 
συνεδρίες χρησιμοποιώντας το πλαίσιο KSA. (Κεφάλαιο 12. Παροχή κατάρτισης και τεχνικής 
βοήθειας | Ενότητα 4. Διεξαγωγή εργαστηρίου | Κύρια ενότητα | Κοινοτική εργαλειοθήκη, 2021) 

 
Τι είδους γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε 
σε μια εκπαιδευτική συνεδρία για τα ακόλουθα θέματα; Θα σας δοθεί ένα 

παράδειγμα. 
 
Τόσο οι νέοι όσο και οι έμπειροι επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα στοιχεία 
σχετικά με την εργασία τους: 
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• Το περιεχόμενο και οι στόχοι του προγράμματος 

• Ημερήσια διάταξη και εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται σήμερα 

• προσδοκίες και ευθύνες των εποπτών, της ομάδας, των επαγγελματιών και των 
συμμετεχόντων 

• Περιγραφή της θέσης εργασίας του επαγγελματία 

• Ικανότητα: στις ικανότητες και τη δέσμευση των εργαζομένων, των εθελοντών και 
άλλων. 

• Η γλώσσα, η κουλτούρα, η ηλικία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, οι διαφορετικές ανάγκες, 
τα ευαίσθητα ζητήματα κ.ο.κ. είναι παράγοντες της ομάδας. 

• Χρονοδιαγράμματα και χρονοδιαγράμματα 

• Οι επιλογές μεταφοράς των συμμετεχόντων και η αξιοπιστία αυτών των επιλογών 

• Τα υλικά, οι ιστότοποι, οι συνεργάτες, ο χώρος, οι πληροφορίες, οι διερμηνείς και η 
φροντίδα των παιδιών είναι όλα παραδείγματα προσβάσιμων πόρων. 

Πολιτισμική ευαισθητοποίηση και διαπολιτισμική επικοινωνία 
Η πολιτισμική ευαισθητοποίηση είναι μια απαραίτητη δεξιότητα των επαγγελματιών και ένα 
σημαντικό στοιχείο της αποτελεσματικής κατάρτισης των προσφύγων και των μεταναστών. 
Δουλειά του επαγγελματία είναι να διασφαλίσει ότι όλοι κατανοούν και επωφελούνται από τις 
πληροφορίες και τις δεξιότητες που εισάγονται και συζητούνται, καθώς και να παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης στάσεων απέναντι σε αυτές τις νέες εμπειρίες. 
Οι άνθρωποι αυτοί, από την άλλη πλευρά, προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και 
υπόβαθρα, με αποτέλεσμα να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Οι επαγγελματίες που 
μπορούν να σχεδιάζουν και να παρέχουν κατάρτιση χρησιμοποιώντας τη δική τους κατανόηση 
των πολιτισμικών διαστάσεων και αποτελεσματικές δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας 
είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί. Ο τρόπος με τον οποίο ένας επαγγελματίας βλέπει τον κόσμο, 
την κατάρτιση και τους συμμετέχοντες επηρεάζεται από τον πολιτισμικό φακό μέσα από τον 
οποίο βλέπει τη μάθηση, τη δυναμική της τάξης και τους ρόλους του επαγγελματία. Οι 
επαγγελματίες μπορούν να βελτιώσουν την παροχή όλων των θεμάτων αναπτύσσοντας και 
αξιοποιώντας την πολιτισμική τους ευαισθητοποίηση και ικανότητα, επιτρέποντας στους 
συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν καλύτερα τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 
τις στάσεις που εξετάζονται στην κατάρτιση. Οι επαγγελματίες βοηθούν επίσης τους 
συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις δικές τους κοσμοθεωρίες, μαθησιακές προσεγγίσεις και 
προσαρμογή, εισάγοντας διάφορες πτυχές της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης κατά τη 
διάρκεια του προσανατολισμού.  
 
Οι ασκούμενοι πρέπει πρώτα να είναι σε θέση να ορίσουν τον πολιτισμό προτού μπορέσουν 
να αναπτύξουν πολιτισμική ευαισθητοποίηση. Οι επαγγελματίες πρέπει στη συνέχεια να 
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αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση του δικού τους πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
ποιοι είναι και τι πιστεύουν. Τέλος, ο επαγγελματίας είναι έτοιμος να αρχίσει να μελετά έναν 
νέο πολιτισμό. 
 
Τα βήματα για την εκμάθηση ενός νέου πολιτισμού: 

 
Η αποτελεσματική κατάρτιση για πρόσφυγες και μετανάστες λαμβάνει υπόψη 

τουλάχιστον δύο πολιτισμούς ταυτόχρονα, αν όχι περισσότερους: τον 
πολιτισμό των συμμετεχόντων και τον πολιτισμό της χώρας 

επανεγκατάστασης. Κατά συνέπεια, οι επαγγελματίες πρέπει να εξοικειωθούν 
με τους πολιτισμούς εκείνων που θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση. 

 
Βήμα 1: Κατανόηση του πολιτισμού 
Η κουλτούρα αναφέρεται στις κοινές γνώσεις, πεποιθήσεις, αξίες και την ιστορία που διέπουν 
τα πρότυπα συμπεριφοράς σε μια ομάδα ανθρώπων. Ο πολιτισμός μπορεί να οριστεί ως ο 
τρόπος με τον οποίο μια ομάδα ανθρώπων επικοινωνεί, λατρεύει, φροντίζει την υγεία της, 
μελετά, λαμβάνει αποφάσεις, κοινωνικοποιείται και φροντίζει οικονομικά και συναισθηματικά 
τον εαυτό της και τις οικογένειές της. 
Οι ιδέες, οι αξίες και οι πεποιθήσεις βρίσκονται στη ρίζα αυτών των πρακτικών. Τα μέλη μιας 
ομάδας αρχίζουν να μαθαίνουν αυτούς τους τρόπους συμπεριφοράς και σκέψης από τη στιγμή 
που γεννιούνται, και αυτή η κοινωνική μάθηση συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του 
ατόμου καθώς η κοινωνία εξελίσσεται. 

Κατανόηση του 
πολιτισμού

Πολιτιστική 
επίγνωση του 

εαυτού
Μάθετε για μια 
νέα κουλτούρα
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Βήμα 2: Πολιτισμική επίγνωση του εαυτού 
Για να αποκτήσει κανείς μεγαλύτερη πολιτισμική επίγνωση, το πρώτο βήμα είναι να 

αναγνωρίσει τις δικές του πολιτισμικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις. 
Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο για τον προσωπικό προβληματισμό είναι ο τροχός της 

ταυτότητας, προσαρμοσμένος στην ακόλουθη αφίσα. Χαρακτηρίστε κάθε τμήμα του τροχού 
χρησιμοποιώντας την κλίμακα που φαίνεται παρακάτω για να συμπληρώσετε τον τροχό 
(προσαρμοσμένο από Goodman and Schapiro, 1997). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

περισσότερους από έναν αριθμούς για να επισημάνετε ένα τμήμα.

 
Υπάρχει κάτι άλλο που θα προσθέτατε στην αφίσα ταυτότητας για να περιγράψετε 

περαιτέρω τον εαυτό σας; 
Οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν επίγνωση των δικών τους πολιτισμικών κανόνων 

και πεποιθήσεων, καθώς και να σέβονται τους κανόνες και τις πεποιθήσεις των άλλων. 
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Βήμα 3: Μαθαίνοντας για μια νέα κουλτούρα 
 

Ο πολιτισμός αναφέρεται συχνά ως 
παγόβουνο στον τομέα της 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας.  
Μόνο ένα μικρό μέρος του 
παγόβουνου είναι ορατό στην αρχή. 
Παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη 
μάζα του παγόβουνου βρίσκεται 
κάτω από την επιφάνεια και είναι 
αθέατη από τους περισσότερους 
παρατηρητές, γνωρίζουμε ότι 
υπάρχει. Οι παρατηρήσιμες 
πολιτισμικές συνήθειες ή 
χαρακτηριστικά φαίνονται στο τμήμα 
του παγόβουνου που είναι ορατό 
πάνω από το νερό, όπως φαίνεται 
στο παραπάνω διάγραμμα. Οι πιο 
ορατές πτυχές του πολιτισμού και 
των παραδόσεων βασίζονται και 

εξελίσσονται από τις πολύ βαθύτερες 
πολιτιστικές πεποιθήσεις και αξίες μιας 

ομάδας. Ένας νεοεισερχόμενος που 
περνάει χρόνο σε έναν άγνωστο πολιτισμό μαθαίνει περισσότερα για τις αθέατες πτυχές του 
πολιτισμού με την πάροδο του χρόνου ως αποτέλεσμα των εμπειριών του μέσα σε αυτόν. 
Στο παραπάνω παγόβουνο, προσθέστε πέντε στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό 
από τον οποίο προέρχεστε. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται στο σωστό σημείο: Θα πρέπει να 
τοποθετηθούν πάνω από το νερό, αν είναι κάτι που μπορεί να δει ένας νεοεισερχόμενος. Αν 
είναι κάτι που είναι κρυμμένο ή θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να το καταλάβει ένας 
νεοφερμένος, θα πρέπει να γραφτεί κάτω από την επιφάνεια του νερού. 
Ποιο είναι ένα παράδειγμα για κάτι που θα μπορούσε να γραφτεί βαθιά κάτω από την 
επιφάνεια του νερού; Ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό; 
 
Επίδειξη σεβασμού και κατανόησης 
Η αποφυγή παρανοήσεων, προκαταλήψεων και στερεοτύπων είναι η πιο δύσκολη πτυχή της 
μάθησης για τους ανθρώπους από άλλες χώρες. 
Όταν οι άνθρωποι κάνουν υπερβολικές υποθέσεις σχετικά με κατηγορίες ταυτότητας 
(πολιτισμός, εθνικότητα, εθνικότητα, φύλο κ.λπ.) με βάση λίγα μόνο αντιπροσωπευτικά μέλη 
της κοινότητας, αυτό είναι γνωστό ως στερεοτυποποίηση. Είναι σύνηθες να θέλουμε να 
κατηγοριοποιήσουμε και να απλοποιήσουμε τα πράγματα, αλλά αυτές οι υπερβολικές 
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γενικεύσεις παραμελούν τις ατομικές διαφορές και μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα 
συμπεράσματα, φανατισμό, ακόμη και διακρίσεις. Μια πολιτισμική γενίκευση, από την άλλη 
πλευρά, είναι μια αναπαράσταση των κοινών πεποιθήσεων ή προτύπων συμπεριφοράς της 
πλειοψηφίας των ανθρώπων μιας πολιτισμικής ομάδας.  
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ορισμένοι μύθοι και πολιτισμικές γενικεύσεις, καθώς και 
τα χαρακτηριστικά τους. 
 

Στερεότυπα Πολιτιστικές γενικεύσεις 

Υποθέσεις που διατηρούνται ασυνείδητα Γενικοί χαρακτηρισμοί 

Κατηγοριοποίηση Προσδοκίες σχήματος 

Διανοητική οργάνωση των ανθρώπων Καθοδηγούν τις προσδοκίες και τις 
στάσεις μας 

Απλοϊκή Είναι χρήσιμοι στην ανάλυση 
πολιτισμικών προτύπων 

Πολιτισμικά μαθαίνεται μέσω της 
οικογένειας και των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης 

Χρησιμοποιούνται ως ένας τρόπος για 
να γίνουν μη επικριτικές συγκρίσεις 

 
Οι επαγγελματίες πρέπει να θυμούνται ότι εξακολουθούν να εργάζονται με ανθρώπους, 
πολλοί από τους οποίους προέρχονται από αρκετά διαφορετικές τοποθεσίες και εμπειρίες, 
καθώς μαθαίνουν για μια ομάδα συμμετεχόντων και εντοπίζουν τα κοινά τους σημεία. 
Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ατόμων που ανήκουν στην ίδια πολιτισμική ομάδα. (House, 2021) 
 
 
Τα στερεότυπα πρέπει να αποφεύγονται τόσο από τους επαγγελματίες όσο και 
από τους δικαιούχους. 
 
 Αν και υπάρχουν πολλές γενικεύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κάθε άτομο είναι 
μοναδικό. Πολλοί πρόσφυγες έχουν περάσει φρικτές καταστάσεις πριν έρθουν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Άλλοι που έχουν υποστεί τραύμα (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων) μπορεί 
να μην είναι σε θέση να κατανοήσουν τις εμπειρίες μεμονωμένων προσφύγων. Οι 
επαγγελματίες θα είναι σε θέση να τροποποιήσουν καλύτερα τις συνεδρίες ώστε να 
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ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απόψεις των συμμετεχόντων, αν κατανοήσουν 
περισσότερα γι' αυτούς. 
 
Το να ζητάτε από τους ανθρώπους να μιλήσουν μόνο για τον εαυτό τους και όχι για τους 
άλλους είναι μια έξυπνη μέθοδος για την αναγνώριση των ατόμων και την αποφυγή 
στερεοτύπων. Οι επαγγελματίες μπορούν να ζητήσουν από έναν συμμετέχοντα που έφτασε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πρόσφυγας να μιλήσει για τις προσωπικές του εμπειρίες, αν αυτό 
είναι κατάλληλο. Τα άτομα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν αναμένεται να μιλήσουν εκ μέρους 
ολόκληρης της εθνοτικής, πολιτιστικής, γλωσσικής ή θρησκευτικής ομάδας τους, αλλά να 
μιλήσουν για τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες.   
 
Παροχή αποτελεσματικής συμβουλευτικής με τη χρήση της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης 
Οι επαγγελματίες προσανατολισμού βοηθούν τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες, δεξιότητες και στάσεις σχετικά με τον πολιτισμό, την πολιτισμική 
προσαρμογή και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Ένας επαγγελματίας που κατανοεί τις 
πολιτισμικές πτυχές και την κουλτούρα ενός συμμετέχοντα μπορεί να προβλέψει πώς οι 
εντυπώσεις ενός συμμετέχοντα για τη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επηρεάσουν τον τρόπο 
με τον οποίο αντιδρά στους παρόχους υπηρεσιών και στα θέματα κατάρτισης. Ένας 
συμμετέχων που αισθάνεται άβολα να κάνει ερωτήσεις σε μια συνεδρία κατάρτισης ή να 
μιλήσει με τον δάσκαλο του παιδιού του για τις σχολικές επιδόσεις, για παράδειγμα, μπορεί να 
έχει μεγαλώσει σε μια κοινωνία όπου η αμφισβήτηση των μορφών εξουσίας είναι 
αποδοκιμασμένη. Οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δική τους πολιτισμική 
εμπειρία για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τις πολιτισμικές 
αξίες και διαστάσεις, να κάνουν προσαρμογές και να δημιουργήσουν ισχυρότερους δεσμούς. 
  
Όταν εργάζεστε με πρόσφυγες ή μετανάστες, είναι κρίσιμο να επιδεικνύετε πολιτισμική 
κατανόηση, ιδίως όταν εισέρχεστε για πρώτη φορά στο σπίτι τους. Για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να είναι αποδεκτό να βγάλετε τα παπούτσια σας, να αφήσετε τον μεγαλύτερο σε 
ηλικία άνθρωπο να μπει πρώτος ή να πείτε μια προσευχή. Οι επαγγελματίες όχι μόνο δείχνουν 
σεβασμό προς τους συμμετέχοντες ακολουθώντας αυτές τις πρακτικές, αλλά παρέχουν 
επίσης ευκαιρίες για συζήτηση σχετικά με τα έθιμα, την ποικιλομορφία στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, τις πολιτιστικές νόρμες, τις αντιθέσεις και τις ομοιότητες, τις αλλαγές συμπεριφοράς 
και την πολιτιστική προσαρμογή. 
  
Σε πολλούς τομείς της κατάρτισης και του προσανατολισμού, καθώς και σε άλλες πτυχές της 
ενσωμάτωσης, η έλλειψη πολιτισμικής κατανόησης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Οι 
διαφορετικές κοσμοθεωρίες, οι μέθοδοι επικοινωνίας, οι αντιλήψεις για την ισότητα, οι 
αντιλήψεις για τον αποδεκτό κίνδυνο και η αυτοεκπλήρωση αποτελούν συνήθεις πολιτισμικές 
συγκρούσεις. 
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Κάθε κουλτούρα έχει τις δικές της προσδοκίες και πρότυπα. Οι επαγγελματίες (και 
άλλοι) θα αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες με την πάροδο του χρόνου, δουλεύοντας 

και συναναστρεφόμενοι με άτομα από άλλους πολιτισμούς, καθώς και ακούγοντας 
και παρατηρώντας τους άλλους. Όταν μαθαίνετε για μια ξένη κουλτούρα, να έχετε κατά νου τα 
ακόλουθα σημεία: 
 

• Είναι εντάξει να το ρωτήσετε αυτό; 
• Είναι κατάλληλο να το ρωτήσετε σε μικτή παρέα; 
• Μπορώ να πάρω αυτή την πληροφορία χωρίς να ρωτήσω απευθείας; 
• Πρέπει η πληροφορία αυτή να προέρχεται κατευθείαν από το άτομο ή μπορώ να την 

πάρω από κάποιον άλλον;  
 

Αντιμετώπιση της πολιτιστικής προσαρμογής 
Όταν πρόκειται για τη διδασκαλία και τη συμβουλευτική των προσφύγων και των μεταναστών, 
οι επαγγελματίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την πολιτιστική προσαρμογή σε κάθε θέμα 
και συζήτηση. Η πολιτισμική προσαρμογή αποτελεί μεγάλο στοιχείο της μετεγκατάστασης και 
της ενσωμάτωσης. 
Ως εκ τούτου, η πολιτιστική προσαρμογή και το πολιτιστικό σοκ θα πρέπει να δίνονται ως 
θέματα συνεδρίας και οι έννοιες αυτές θα πρέπει να συνυπάρχουν σε όλη τη συνεδρία 
κατάρτισης και το πρόγραμμα. 
Οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ακόλουθους τρόπους για να 
συμπεριλάβουν την πολιτιστική προσαρμογή σε άλλα θέματα συνεδριών: 
 

• Σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν και να 
αντιπαραβάλουν τις προηγούμενες και τις σημερινές τους εμπειρίες (για παράδειγμα, 
πώς πήγαιναν και έβγαιναν από την αγορά στην πατρίδα τους και πώς το κάνουν 
σήμερα). 

• Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν πώς μπορεί να συμπεριφέρονται 
διαφορετικά στη χώρα καταγωγής τους σε σύγκριση με τη χώρα υποδοχής (για 
παράδειγμα, μέθοδοι πειθαρχίας των παιδιών) 

• Συζητήστε με τους συμμετέχοντες τη διαδικασία της πολιτισμικής προσαρμογής, πώς 
μπορεί να τους επηρεάσει και πώς μπορεί να αισθάνονται γι' αυτήν. 

  
Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πολιτιστική 
προσαρμογή, οι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι κάθε κατάρτιση 
που παρέχεται σε πρόσφυγες και μετανάστες, είτε σκόπιμα είτε όχι, θα 
περιλαμβάνει την πολιτιστική προσαρμογή, δεδομένου ότι η ένταξη είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαδικασία της πολιτιστικής προσαρμογής. 
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Η καμπύλη U της πολιτισμικής προσαρμογής 
Η καμπύλη U της πολιτισμικής προσαρμογής είναι μια από τις πιο συχνές μεθόδους 
απεικόνισης της διαδικασίας πολιτισμικής προσαρμογής. Ο Sverre Lysgaard, Νορβηγός 
κοινωνιολόγος, παρουσίασε αυτή τη θεωρία το 1955 για να χαρακτηρίσει τα βασικά στάδια της 
πολιτισμικής προσαρμογής και να απεικονίσει γραφικά τους διαφορετικούς βαθμούς 
προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου.  
Η καμπύλη U της πολιτισμικής προσαρμογής αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά στάδια 
που εμφανίζονται συχνά κατά την είσοδο σε μια νέα κουλτούρα, είτε πρόκειται για διακοπές 
είτε για μετεγκατάσταση. (Η "καμπύλη W" υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι θα περάσουν από μια 
παρόμοια διαδικασία προσαρμογής όταν επιστρέψουν στον πολιτισμό της πατρίδας τους, η 
οποία συνήθως αναφέρεται ως "σοκ επανεισόδου"). Τα ακόλουθα τέσσερα στάδια 
προσαρμογής περιγράφονται από την υπόθεση του Lysgaard: 
 
Η καμπύλη U, με λίγα λόγια, απεικονίζει τα υψηλά και τα χαμηλά της προσαρμογής σε ένα νέο 
περιβάλλον: ο επισκέπτης ξεκινά στην κορυφή του U, όταν όλα είναι συναρπαστικά και νέα. 
Πιθανόν να βρίσκει αφορμή να φωτογραφίζει τις πινακίδες του δρόμου, κάθε γεύμα που 
καταναλώνει και κάθε οικοδόμημα από το οποίο περνάει σε αυτό το σημείο. Για οποιονδήποτε 
λόγο, πιστεύουν ότι ο καφές στη χώρα υποδοχής τους έχει εντελώς διαφορετική γεύση από 
τον καφέ που πίνουν στην πατρίδα τους. Θα θέλουν να ακούνε κάθε ντόπιο να λέει ακόμα και 
τα πιο μικρά πράγματα, απλά και μόνο για να καταλάβουν την προφορά τους. 
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Αμέσως μετά από αυτό το αρχικό 
στάδιο, θα βιώσουν πολιτισμικό σοκ. 
Αυτό είναι το σημείο κατά το οποίο 
παρατηρούν ότι ο καφές της χώρας 
υποδοχής τους στερείται κάτι που ο 
δικός τους καφές έχει. Θα αρχίσουν να 
επιθυμούν γεύματα από το σπίτι τους. 
Επειδή τα φιλαράκια τους δεν είναι 
κοντά τους για να απολαύσουν μαζί 
τους αυτή την εμπειρία, μπορεί να 
πονάνε. Ενώ αυτό ήταν συναρπαστικό 
στην αρχή, μπορεί να αρχίσουν να 
επιθυμούν τις ανέσεις του σπιτιού τους 
καθώς νιώθουν μοναξιά, 
αποπροσανατολισμό και θυμό με το 
πόσο ριζικά διαφορετικό είναι το 
κράτος υποδοχής τους. 
 
Στο τρίτο στάδιο, θα μάθουν σταδιακά 
να αποδέχονται τη νέα κουλτούρα 
στην οποία βρίσκονται και θα ανεβούν 
το σχήμα U. Θα μπορούσαν να 
αρχίσουν να αισθάνονται σαν "ντόπιοι" 
αν συχνάζουν σε μια συγκεκριμένη καφετέρια (μπορεί να πει κανείς ότι ο καφές ήταν μεγάλο 
μέρος του ταξιδιού τους στο Εδιμβούργο;), καθώς και να δημιουργήσουν έναν τακτικό χώρο 
μελέτης στην πανεπιστημιούπολη Αυτό το επίπεδο διακρίνεται από το γεγονός ότι αρχίζουν 
να κατανοούν το "γιατί" πίσω από μια κουλτούρα. Θα αρχίσουν να κατανοούν και να βλέπουν 
τα πράγματα από την οπτική γωνία ενός ντόπιου. 
 
Το τρίτο στάδιο του U συνεχίζεται στο τελικό στάδιο, το οποίο είναι περισσότερο μια ευθεία 
γραμμή παρά μια συνεχής ανοδική καμπύλη ενός U. Θα φτάσουν σε ένα σημείο όπου θα 
αισθάνονται άνετα και με αυτοπεποίθηση να περιηγούνται στο κράτος υποδοχής τους και θα 
αρχίσουν να το αποκαλούν "σπίτι".  (Morissey, 2021) 
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Ένα τελικό σημείωμα 

Ο οδηγός χρήσης REC σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους επαγγελματίες με τη χρήση των 
εργαλείων επικύρωσης, καθώς και με οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του υλικού REC που 
παρατίθεται στο παράρτημα. Παρέχει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
οργανωθεί η κατάρτιση, καθώς και επιχειρησιακές συστάσεις για να μπορέσουν οι 
επαγγελματίες να παρέχουν στους μετανάστες και τους πρόσφυγες τα εργαλεία που 
χρειάζονται για να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν τις μη τυπικές ικανότητές τους. 

 

Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο σχεδιάστηκε για παρόχους υπηρεσιών που ασχολούνται με 
πρόσφυγες σε διεθνές ή τοπικό επίπεδο. Οι επαγγελματίες (ή οι εργαζόμενοι σε 
υποθέσεις/διαχειριστές) που παρέχουν κατάρτιση και προσανατολισμό, οι επόπτες ή οι 
συντονιστές κατάρτισης και όσοι παρέχουν προσανατολισμό, όπως εθελοντές, ασκούμενοι, 
άλλο προσωπικό υποστήριξης της επανεγκατάστασης, άλλοι πάροχοι υπηρεσιών και μέλη της 
κοινότητας, μπορούν όλοι να επωφεληθούν από αυτό. 

 

Τα προγράμματα συμβουλευτικής και αναγνώρισης δεξιοτήτων προσφέρουν τα θεμέλια για 
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ώστε να ξεκινήσουν τις διαδικασίες προσαρμογής και το 
ταξίδι τους προς την αυτάρκεια. Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο περιέχει διάφορες προτάσεις που 
ελπίζουμε ότι θα ωθήσουν το προσωπικό των προγραμμάτων και τους επαγγελματίες να 
επανεξετάσουν τους στόχους της εκπαίδευσής τους και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν 
να βελτιώσουν τις συνεδρίες προσανατολισμού και συμβουλευτικής.  
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Appendix 

Έντυπα και Φύλλα Εργασίας 
 

Annex 1 - TRANSVERSAL SKILLS 
 
 

 
 

IMPLEMENTATION 
SKILLS 

RESULTS ORIENTATION 
ACCURACY 

AUTONOMY 
PROACTIVITY 

PROBLEM SOLVING 
TIME MANAGEMENT 

CREATIVITY 
 
 

COMMUNICATIVE 
and  RELATIONAL 

SKILLS 

INTERPERSONAL COMMUNICATION 
TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 
ASSERTIVENESS 

RELATIONAL COMPETENCES 
PUBLIC SPEAKING 
PERSUASIVENESS 

 
 

EFFICACY 
COMPETENCES 

FLEXIBILITY 
SELF-AWARENESS 

SELF-EFFICACY 
RESISTANCE TO STRESS 

OPENNESS TO CHANGES 
ORGANISATIONAL AWARENESS 

SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
 
 
 

MANAGEMENT 
SKILLS 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 
DEVELOPMENT OF OTHERS 

DELEGATION 
STRATEGIC VISION 
DECISION-MAKING 

NEGOTIATION 
CONFLICT MANAGEMENT 

PLANNING AND MONITORING 

Back to the contents ↑   
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IMPLEMENTATION SKILLS 

 
Behavioural modalities that characterize the predisposition of the person to 
act in the organizational reality, in order to organize, execute and carry out 

effectively their activities. 
 
 
 
 
 

RESULTS ORIENTATION 
ACCURACY 

AUTONOMY 
PROACTIVITY 

PROBLEM SOLVING 
TIME MANAGEMENT 

CREATIVITY 



Implementation Skills 
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RESULTS ORIENTATION 
 

Ability to meet the work objectives, having clear priorities and being able to make concrete 
and effective decisions at the right time. 

Impulse to improve and meet a standard of excellence, which gives rise to a continuous 
improvement of the performance. 

 
 
 

 
HIGH 

I have a high impulse to meet high objectives and working standards.  
Pragmatic, in carrying out my work, I am accurate and organized: I proceed with 
order and method, defining priorities and making effective decisions at 
appropriate time. I am oriented to always improve his performance. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Quite accurate and organized, I have a good impulse to satisfy my own 
objectives and standards. I tend to carry out the tasks assigned to me defining 
priorities and making decisions at the right time. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

Not very accurate and organized, I give little importance to order and precision, I 
tend to provide poor quality results. I also encounter difficulties in promptly 
finding solutions to problems and making decisions. 



Implementation Skills 
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ACCURACY 
 

Attention to order and quality: the need to reduce uncertainty in the surrounding work 
environment, by regularly carrying out work audits to prevent errors and to ensure compliance 

with a good level of final results. 
 
 
 

 
HIGH 

I carry out a high quality work applying the procedures in a rigorous way and 
correctly using the available tools. I constantly monitor  my own activities and I 
keep track of the progress of my activities. I check project with respect to critical 
issues and deadlines. 

    MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

In general, I carry out work of intermediate quality, which may require 
intervention by others. I check quite regularly the progress of the work and 
projects against critical issues or deadlines. 

    MEDIUM LOW  

 
LOW 

I work in an approximate way: I can only sometimes apply the procedures correctly 
and use the tools available.  I rarely checks the quality of my work and the progress 
of projects against critical points or deadlines. 



Implementation Skills 
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AUTONOMY 

 
Ability to give oneself working methods and to organise and conduct one's own work 
independently. Being able to self-activate without the need for external stimuli or controls. 
 
 
 
 

 
HIGH 

I identify on my own the times and methods with which to effectively manage my 
own work activity. I carry out my work independently and self-sufficiently, 
organizing  my own activities and self-regulating myself. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 

I do not always identify on my own the times and methods with which to manage 
a task. I carry out the looking for the support of others, after external input 
and/or reassurance. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I am often unable to give myself the time and means to carry out the activities 
that are assigned to me. I carry out my work by constantly looking for input 
and/or external reassurances. 



Implementation Skills 
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PROACTIVITY 

 
 
Ability to seek opportunities, take the initiative in improving current circumstances or creating 

new ones and persevere in trying to bring about significant change. To act on one's own 
inspiration, to carry out tasks before they are required, to invent new ways of doing things 

and to conclude tasks or processes differently. 
 
 

 
 

HIGH 
I look for stimuli, opportunities for improvement and improvement of my work 
and organization, I often spontaneously propose ideas, observations, 
interpretations and solutions, even innovative. I act by involving myself and the 
others in extra efforts. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

Sometimes I present my ideas, observations, interpretations, solutions or 
questions to understand the organizational reality and events. I activate myself, 
sometimes taking on extra assignments. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I tend not to expose myself, not proposing my own ideas, observations, 
interpretations, solutions or questions to understand the organizational reality 
and events. I tend to avoid facing situations and taking advantage of opportunities; 
I do not actively seek stimuli that allow the improvement of my work and 
organization. 



Implementation Skills 
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PROBLEM SOLVING 
 
 

Ability to identify and understand the essential aspects of problems in order to be able to 
define priorities, assess significant facts, develop possible solutions using both experience 

and creativity, so as to arrive in a reasonable time to an effective solution. 
 
 
 

 
HIGH 

I quickly identify the problem and places within a specific framework of 
reference; I am also able to identify the most effective solution, correctly defining 
the priorities for action and structuring the actions to be taken. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

Respecting the deadlines, I am able to grasp the problematic nature of the context 
and to analyze its characterizing elements, but the solutions identified are 
sometimes poorly structured and not always suitable. 
 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

Often I have difficulty in identifying with precision the nucleus of the problem, 
failing in the analysis of the aspects that characterize it and proposing solutions in 
extended times. Consequently, I do not find an effective and functional solution. 



Implementation Skills 
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TIME MANAGEMENT 

 
 
Ability to use time efficiently and effectively, identifying priorities in terms of importance and 
urgency. Ability to establish working times consistent with the objectives to be achieved and 

the resources available. 
 
 
 

 
 

HIGH 
Assign to myself and to my collaborators (if required by the role) in an effective 
and efficient way the working time on the basis of priorities and objectives to be 
achieved. I can draw up a long-term action plan, respecting deadlines. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

I have a discreet ability to manage my work and my employees (if required by the 
role) over a medium-term period of time. I do not always correctly identify 
priorities and therefore I find it difficult to meet deadlines. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I have obvious difficulties in managing my own work time and that of my 
collaborators (if required by role). I tend not to identify priorities and not to 
respect deadlines, even short-term ones. 



Implementation Skills 
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CREATIVITY 

 
 

Ability to analyse and combine existing information in order to generate new information. 
Ability to imagine and propose original ideas and different from those already in use, from 

which to derive application elements even unconventional. 
 
 

 
 

HIGH 
I have an excellent ability to analyze the available information and  I can 
spontaneously and enthusiastically propose news and unconventional ideas, 
different from those already in use and planned up to that time. 
 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

I have a good capacity to analyse the available information and sometimes I can 
spontaneously propose unconventional ideas, different from those already in use 
and foreseen up to that moment. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I have little capacity to analyse the available information, I almost never know how 
to propose alternative and unconventional ideas, tending to propose those already 
in use and consolidated. 



 

 
51 

COMMUNICATIVE/RELATIONAL SKILLS 

 
Ability to communicate effectively and to establish positive relationships and 

collaborate with different interlocutors, by understanding the specific 
characteristics of the other, the context and the relationship in which a 

communication takes place. 
 
 
 
 

INTERPERSONAL COMMUNICATION  
TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 
ASSERTIVENESS 

RELATIONAL COMPETENCES  
PUBLIC SPEAKING 
PERSUASIVENESS  

INTERPERSONAL COMMUNICATION  



Communicative/Relational 
Skills 
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INTERPERSONAL COMMUNICATION 

 
Ability to use verbal language and non-verbal expression (gestures, tone of voice, etc.) 
effectively in relation to the different purposes of communication and depending on the 

context. 
Ability to inform and present facts and one's own point of view, to gather information, to 

convince, to motivate and to interest. 
 

 
 

 
 
 

HIGH 

I have a fluid and articulated communicative style even in new and complex 
contexts. I understand the positions of the other and easily manages the 
contradictory. I actively listen: I ask questions, rephrase appropriately and manage 
both verbal and non-verbal aspects of the message with mastery.  
I reformulate my thinking based on feedback received. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 
 

MEDIUM 

I express a communication that is not always effective in terms of content, with 
relevant arguments and expressed in a fairly clear way, with the right balance of 
analysis and synthesis. I use adequate methods to solicit and manage 
communication exchanges with the interlocutors in habitual and non-complex 
contexts. I have a discreet ability to express my opinion on the positions of others, 
sometimes accompanying it in a non-verbal manner consistent with what it says. 

MEDIUM  

   LOW 

 

 
 

LOW 

If I can, I tend to avoid situations of communicative exchange: in fact, in 
discussions I remain on the sidelines or stop speaking if interrupted; when I 
intervene, I do so in a confused and disorderly manner, with incomplete 
communications in content and unclear for the receiver. Often I tend to manifest 
a communication that is not that's inconsistent with what I’m saying. 



Communicative/Relational 
Skills 
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TEAM WORK 

 
 

Ability to work together and cooperate towards common goals. Ability to recognise and value the 
resources of others within the group.  Ability to functionally adapt to the needs of the group, 

actively participating and tuning in to the group. 
 
 

 
 
 

HIGH 

He cooperates with the group, sharing information and resources, and promoting a 
harmonious and cooperative environment.  He is able to actively involve all members 
of the group to achieve common goals. Can adapt to the needs of the context, 
modulating his contribution effectively. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
 

MEDIUM 

Sufficiently able to cooperate with others to achieve the common goals of the group. 
He is willing to activate a collaborative team spirit among the members of the group 
but does not always succeed in his intent. He is able to make different contributions 
but he is not always able to adapt them to the needs of the group. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
 

LOW 

Manifest difficulty in working in a group, participating with detachment in the 
activities. Does not promote a positive atmosphere by hindering dialogue. Does not 
always perceive the sense of belonging to the group and is recognized in it. He has 
difficulties to differentiate their contributions according to the situation. 



Communicative/Relational 
Skills 
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EMOTIONAL SELF-CONTROL 

 
Ability to effectively handle positive and negative emotions in different situations. Ability to 

master impulses and react in a balanced way even in stressful situations. 
 
 
 
 
 
 

 
 

HIGH 

He is thoughtful and patient, self-reliant and respectful of others. He delivers quality 
performance with serenity and calm, even in stressful moments. He can handle his 
own emotional reactions. 
 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
 

MEDIUM 

He is quite tolerant of others and has a good ability to manage her emotions. 
Sometimes he is able to regulate himself in the expression of his own emotions. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
 

LOW 

He appears impulsive and not very tolerant towards others. He often lets himself 
be overwhelmed by his own moods and emotions. 



Communicative/Relational 
Skills 
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ASSERTIVENESS 
 
 
Ability to assert one's points of view without overriding others or being overridden, respecting 
individuality and showing openness and willingness to review, if necessary, one's positions. 

 
 
 
 

 
 

HIGH 

He is open to confrontation with other people and to understanding the points of 
view of others. He has the ability to assert  his views without prevailing or being 
prevailed. Manifests his agreement and disagreement with the opinions of 
others, expressing himself with sincerity, conviction and conciseness and 
understanding the point of view of the other. 

MEDIUM HIGH  

 
 

 MEDIUM 

He is aware of the legitimacy of his own opinions, which do not necessarily 
coincide with those of others, but he is not always able to express them 
effectively. In a relational context, he sometimes proves to be accommodating if 
he believes that they can trigger a conflict or, alternatively, if he cannot find a 
space for confrontation with the other, he is overwhelming. 

MEDIUM 

LOW 
 

 
 

LOW 

He tends to show difficulties in expressing his point of view and defending it; he 
tends too much to be compliant and to behave in a submissive and easily 
influenced way. Alternatively, he tends to impose his ideas in an authoritarian 
way or with little willingness to confront. Interpersonal relationships are 
experienced with anxiety and aggression. 



Communicative/Relational 
Skills 
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RELATIONAL COMPETENCES 
 
Ability to listen carefully and understand each other's point of view and to respond to feelings 

and moods, even if not manifested or partially expressed. Ability to build relationships with 
ease based on mutual respect and considering one's own needs and those of others. 

 
 
 
 

 
 

HIGH 

He tends to establish good relationships with others based on mutual respect and 
friendliness; he knows how to listen to people, perceiving their feelings and 
moods. He makes people feel easily at ease and knows how to meet the needs of 
others, even sacrificing his own when necessary. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He knows how to listen to others and is quite willing to accept what others hear 
and manifest. He tends to act towards others with a certain attention and 
availability, managing relationships in a balanced way; he is not always willing to 
sacrifice his own needs to meet those of the other. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
 

LOW 

He has difficulty listening to others and fully understanding their moods, often 
showing a lack of communication and helpfulness. He gives priority to his own 
priorities and interests, and because of this inclination he can run the risk of 
developing difficult relationships. 



Communicative/Relational 
Skills 
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PUBLIC SPEAKING 

 
 

Ability to give a speech in front of numerous and diversified interlocutors, organizing 
adequately the proposed arguments, transmitting with security and effectiveness its own 

ideas and giving a sense of trust and authoritativeness. 
 

 
 
 

HIGH 

A charismatic and enthralling speaker, he is able to give a speech in front of many 
different interlocutors, convincingly and persuasively transmitting his ideas. He 
adopts a register that is consistent with the context and comprehensible to 
others. He is at ease in front of his audience, with whom he interacts by 
transmitting and managed to actively involve him. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He can make a speech in front of different interlocutors, organizing the proposed 
arguments in an appropriate way and transmitting the message in an unclear way. 
He doesn't always seem serene and relaxed in front of his audience, with whom 
he sometimes has difficulty in tuning in. 

MEDIUM 

LOW 
 

 
 

LOW 

As he speaks to a variety of people, he can get anxious and feel overwhelmed by 
his emotions. He is insecure and poorly understood in communication, presenting 
arguments in a disorderly and inconsistent way. He does not interact with its 
audience, with whom he has difficulty establishing a bond. 



Communicative/Relational 
Skills 
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PERSUASIVENESS 

 
Ability to have a specific influence or effect on others, so as to persuade them or induce 

them to adhere to their ideas. 
 
 
 
 
 

 
 

HIGH 

He shows patience, tenacity and determination in negotiations and knows how 
to calibrate his initiatives well according to the interlocutors and situations.  
To achieve the desired effect, he applies multiple strategies of influence, 
sometimes forming coalitions and alliances with other people and experts to 
promote wide-ranging actions of support to their ideas. He allows information 
and news to be filtered or intercepted to obtain specific effects, thus succeeding 
in structuring situations to encourage desired behavior. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He shows a discreet ability in the choice and modulation of the communicative 
style and arguments in order to influence others, sometimes failing in his intent. 
He does not always adopt the most effective strategy and/or he knows 
move to create alliances/coalitions. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
 

LOW 

He has little skill and patience in dialectical confrontation and is incapable of 
adopting the best strategies to succeed in having the desired effect on the 
behavior of others. He does not show sufficient speed and sharpness of reflexes in 
grasping the weak points of the interlocutor's argument, thus wasting the 
opportunity to successfully assert his point of view. 
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EFFICACY COMPETENCES 

 
The ability of the individual to effectively regulate his own conduct in relation to 

the context and others. They include the ability to manage emotions, self-
assessment of oneself, inner resources and limitations, and the ability to cope 

with new situations. 
 
 
 
 

FLEXIBILITY 
SELF-AWARENESS 

SELF-EFFICACY 
RESISTANCE TO STRESS 
OPENNESS TO CHANGES 

ORGANISATIONAL AWARENESS 
SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 



Efficacy Competences  
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FLEXIBILITY 

 
Ability to adapt to the context and to different situational demands: it implies knowing how to 

deal with situations, problematic or not, in order to achieve the expected results. 
 
 
 

 
 
 

HIGH 

He responds to the demands of the context, adapting his behavior and changing 
it over time. This is supported by an open-mindedness that allows the person to 
understand the environment and act accordingly in a functional way.  
Therefore, he is willing to give up old assumptions to take advantage of the 
opportunities that the context offers. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He is flexible enough to change its behaviour by implementing actions other than 
those previously thought of, depending on the evolution of the situations. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

Not very inclined to adapt to the context and to respond in a manner consonant 
with the requests. He prefers to act in known and routine contexts, characterized 
by well-defined procedures. 
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SELF-AWARENESS 

 
Ability to recognise one's own abilities, limits and emotions and their effects on one's own 

behaviour, performance and ability to make decisions. 
 
 

 
 
 

HIGH 

He frequently reflects on himself and is aware of his own emotions. He has a 
realistic perception of his own abilities and of his own areas of criticality and 
improvement. In general, he recognizes the impact that behaviours can have on 
himself and on people. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

In general, he has a good knowledge of his own potential and areas for 
improvement. He has a tendency to reflect on himself and on his own emotions 
but he is not always able to predict the effects of his own behaviour on himself 
and about other people. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

He does not show a deep knowledge of his own emotions and is sometimes 
unaware of the consequences of his own behaviour on himself and on other 
people. He has little knowledge of his own strengths and weaknesses. 
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SELF-EFFICACY 

 
To be confident of one's own abilities, necessary to arrive at the best possible conclusion to 

a given task. 
 
 
 

 
 

HIGH 

Confident of himself, of his actions and abilities, he has a high self-esteem, a self-
motivation oriented to excellence that allows him to carry out his activity 
effectively, even in the presence of uncertainties and pressures. He is able to cope 
with different situations and does not give up in the face of difficulties. 
He does not generalize defeats and victories, attributing them to the right causes. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Pretty confident. He has a reasonable self-motivation and self-esteem in relation 
to the performance of his activities. He is quite confident in the ability to cope 
with situations and solve critical issues. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

He has little self-esteem and is perceived as little able to solve the problems he 
encounters in the performance of his activities. He has a low self-motivation and 
has a tendency to surrender easily at the first difficulties. 
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RESISTANCE TO STRESS 

 
 
Ability to manage situations related to their role characterized by a significant level of stress, 

putting in place resources that still allow to achieve an effective performance. 
 

 

 
 
 

HIGH 

He has a high capacity to handle situations characterised by a high level of stress 
by implementing successful actions in adequate time. He is able to cope with 
unforeseen and has a good tolerance in critical situations and / or little clear. 
 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

He is usually able to handle stressful situations, or situations characterized by 
uncertainty and ambiguity. He has sometimes difficulties to identify action 
strategies and/or to to implement them in an effective manner and on time. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

Often, he has difficulties in dealing with stressful situations, often letting himself 
be overwhelmed by the same. He is not able to identify and choose the best 
strategy to manage the situation. 
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OPENNESS TO CHANGES 

 
Ability to trigger, manage and respond to change. To be open to receiving new information, 
renouncing old assumptions and changing the way you work in the face of new situations. 

 
 
 

 
 
 

HIGH 

He is inclined towards innovation, he is able to face new situations with 
enthusiasm and he knows how to recognise the need for change.  
He tends to stimulate others to change as well, passing on to them the 
importance of change. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He is able to cope with change in a serene way; however, he may not always be 
able to recognize the benefits of the changes themselves, to which he is  
sufficiently committed. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

Conservative, he prefers to operate in protected environments over which he can 
easily have control. He is very difficult to face new contexts with serenity and to 
accept changes promptly. 
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ORGANISATIONAL AWARENESS 

 
Ability to realistically perceive the implicit mechanisms that govern the organization, easily 
recognizing the essential social networks and the underlying social and political dynamics. 

 
 

 
 

 
 

HIGH 

Can correctly interpret the fundamental power relations of the organization, 
identifying in a realistic way the essential social networks and the underlying 
social dynamics and unofficial power centers. He has a keen perception of the 
informal structure of the organization, which allows him to accurately interpret 
situations and thoroughly understand organizational problems. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He is generally able to interpret in an appropriate way the informal procedures of 
the organization and the fundamentals that govern power relations, even those 
of a more implicit nature. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He has little ability to interpret the dynamics of organization, formal and 
informal, not being aware of the essential social mechanisms and networks on 
which the organisation is based. 
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SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 

 
Feeling part of an organizational whole; reasoning in terms of "we" and recognizing the 
organisation as part of one's professional identity (recognising oneself in the identity of the 
organisation). 
 
 

 
 

 
 

HIGH 

He identifies himself with the organization and is loyal to the company for which 
he shows a high level of trust. Highly motivated in his work, he knows the 
company's values and fully shares them. He is willing to engage in extra efforts, 
which involve a strong emotional investment, as well as energy and resources.  
 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He identifies only in part with the organization for which he shows a fair amount 
of trust. On average, he is motivated to do his job, knows the company's values 
and shares them only in part, committing his energy and resources to achieving 
organizational goals, within the limits of his duties and role-related 
responsibilities. 

MEDIUM 

LOW 
 

 
LOW 

Does not always identify with the organization and share limitedly corporate 
objectives, strategies and values. Poorly motivated, he expresses the minimum 
effort to carry out its activity. 
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MANAGEMENT SKILLS 

 
The ability to interact fluidly with others, acting as a point of reference and 

exerting influence skills aimed at achieving specific objectives or effects on the 
context and on others. 

 
 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 
DEVELOPMENT OF OTHERS 

DELEGATION 
STRATEGIC VISION 
DECISION-MAKING 

NEGOTIATION 
CONFLICT MANAGEMENT 

PLANNING AND MONITORING 



 

Management Skills 
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LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

 
 

Ability to lead a group in a shared direction, with enthusiasm and energy, stimulating team 
motivation and supporting professional growth; ability to set goals, manage activities and time 

of themselves and others; ability to manage group dynamics, even conflicting ones. 
 

 
 

HIGH 

He is very effective in guiding and motivating individuals and groups. He infuses 
enthusiasm and energy, succeeding in pushing individuals or an entire group in a 
certain direction, valuing their growth. He sets an example for others, knows how 
to give support and manages the dynamics related to formal and informal 
hierarchies in constructive way. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 
 
 

MEDIUM 

He is quite capable of guiding and motivating individuals and groups. He infuses 
a certain enthusiasm and energy, which in some situations can push the individual 
or group to achieve good performance. It does not always have the ability to 
direct people in the desired direction. 
He is a person who is quite oriented towards the development of others but 
sometimes he is not of the all effective in providing support.  

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He is poorly effective and not very energetic in guiding people and groups, from 
which has difficulty being recognized. He tends to give little value to the people 
around him and shows little ability to inspire and motivate them. 
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DEVELOPMENT OF OTHERS 

 
 
Ability to enhance, motivate and evaluate employees, identifying specific development levers 

consistent with the skills possessed and the training needs of each, thus promoting 
professional growth and the involvement of its employees. 

 
 
 
 

 
 

 

HIGH 

Within the group, he recognizes the skills and contribution of individuals to 
problem solving and fosters a climate of confrontation and trust. He carefully 
assesses the skills and attitudes of employees, plans the development of group 
members by promoting targeted growth experiences, and assigns activities while 
leaving them with the right degree of autonomy. He effectively uses feedback, 
both positive and negative, with its employees, and provides them with 
encouragement and support in times of difficulty. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 

MEDIUM 

He is quite aware of the individual characteristics of his collaborators, even if 
sometimes he has difficulties in planning development actions and in allowing 
spaces of working autonomy with a view to promoting growth. Only in some cases 
does it provide effective feedback and it is not always possible to maintain a serene 
working environment. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

LOW 

He is generally not able to recognize the characteristics of its employees and, 
consequently, to value them. He often finds it difficult to manage the work of 
others, considering autonomy as a tool for growth. He does not recognise the 
importance of motivation and feedback, to the detriment of the working group's 
climate.  
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DELEGATION 

 
Ability to identify the appropriate people to whom to entrust activities and responsibilities, 

clearly communicating the objectives and margins of autonomy of the delegation. 
 Ability to effectively manage the relationship and motivation of the delegate, exercising 

supervision in a balanced manner and offering trust and support in critical and unforeseen 
situations. 

 
 
 
 

 
 

 
HIGH 

He is able to identify the people to whom to entrust activities and responsibilities, 
clearly communicating objectives and granting them adequate freedom of action. 
Can monitor the activity of others while maintaining the right balance without 
invade the autonomy of others. He motivates its delegates and offers trust and 
support in critical situations. 

MEDIUM HIGH  

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to assign activities to the right people, based on their skills, 
and it does not always communicate all the information clearly. He tends to 
delegate routine and not particularly relevant activities. In some cases he cannot 
respect the margins of assigned autonomy, exercising control disproportionate in 
excess or at fault. He does not always motivate his delegates and offers support. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He tends not to assign activities to the right people, based on their skills, and 
communicates the necessary information with a lack of clarity. Tends to distribute 
activities ineffectively, exercising a style of authoritarian and excessively 
controlling, or showing a propensity to delegate in a controlled way. Does not 
recognize the value of motivation and support. 
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STRATEGIC VISION 

 
Ability to have an overall view of respective work and organization, knowing how to place the 

dynamics in the organizational context of reference.  
Ability to formulate hypotheses and future scenarios in order to anticipate the evolution of 
phenomena, identify and select changes by predicting the trends and evolutions of reality. 

 
 

 
 

 
HIGH 

He has an overall view of his work, processes and the different objectives to be 
achieved: he is activated in first person to have a realistic perception of the 
organizational structure, placing the dynamics in the context of reference and 
anticipating the repercussions, including those related to the long term. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He has a summary vision of his work, processes and the different objectives to be 
achieved: he does not always activate himself to have a realistic perception of the 
organizational structure, and sometimes struggles to place the dynamics in the 
context of reference. In some cases, he is able to anticipate the relapses, limiting 
himself to the medium term. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He has a limited vision of his own work and of the organizational structure and he 
has difficulties in activating himself in order to have a realistic perception of it. Very 
focused on the present, he is generally not able to anticipate future scenarios. 
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DECISION-MAKING 

 
Ability to choose independently between different alternatives and to make effective final 

decisions, through the analysis and synthesis of data and information, even in conditions of 
uncertainty and complexity. 

 
 
 

 
 

 
HIGH 

He is able to analyse the context, carefully evaluate and choose between various 
alternatives and to make effective decisions on the basis of the objectives to be 
achieved, even in complex and uncertain situations. He is able to prevent critical 
issues and anticipate the effects of its decisions on the context. He takes on the 
burden and commitment of making decisions that must be taken even if they do 
not fall within its sphere of responsibility. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to read and interpret the context.  Sometimes he can 
evaluate and choose between various alternatives and does not always make 
effective decisions in relation to the objectives to be achieved.  He generally 
makes decisions in routine and uncomplicated situations, with marginal 
repercussions.  Sometimes he tends not to take on the burden and commitment 
of making decisions, even if they fall within his sphere of responsibility.  

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He often fails to read and interpret the context, misrepresenting the situations. 
He has difficulty in choosing alternatives, leaving the responsibility for making 
decisions to others. He generally focuses on simple situations, limiting himself to 
superficial evaluations and often his decisions can be late and ineffective. 
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NEGOTIATION 

 
Ability to take advantage of existing negotiation margins to achieve a positive result, finding a 

balance between the personal objectives set and the limits imposed by the interlocutor. 
Ability to identify the possibilities of agreement between the parties, accepting new positions 

in order to conclude the negotiations in the best way. 
 
 
 
 

 
 
 

HIGH 

He has excellent persuasive skills: he has clear objectives and possible margins for 
negotiation, he adapts flexibly to the evolution of the comparison, as well as to 
any unforeseen and styles adopted by the interlocutor. To influence others, it 
uses complex strategies and tools of persuasion, even indirect, directing the 
requests of the interlocutor within the margins set. 

MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

He has some persuasive capacity: he has quite clear his objectives but less the 
possible margins for negotiation. He is difficult to adapt to the unexpected 
evolution of the confrontation and to the styles adopted by the interlocutor. To 
influence others, he prefers to establish strategies based on concrete facts, such 
as facts, examples, practical demonstrations. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He has ineffective persuasive capacities: he does not always have clear objectives 
and possible negotiation margins. He hardly ever adapts to the unexpected 
evolution of confrontation and to the styles adopted by the interlocutor, often 
letting himself be influenced by others. He tries to influence others, using mainly 
simple and inflexible strategies, which are unlikely to have the desired effect on 
the interlocutor. 
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CONFLICT MANAGEMENT 

 
 

Ability to identify the elements that can produce conflict and to ensure that they are 
prevented, avoiding tensions. In case of conflicts, it implies knowing how to deal with the 
conflict in a determined and constructive way, maintaining calm, balance and tolerance. 

 

 
 
 

 
 

HIGH 

He works to create a good relational climate, strengthening morale and 
cooperation and anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, 
both individual and group, mitigate tensions. Productively brings out latent 
conflicts and gives feedback to unravel them. He builds agreements even in 
complex situations, acting directly or involving others in making extraordinary 
efforts to effectively resolve disputes. 

MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

Generally works to create a good relational climate, sometimes succeeding in 
anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, both individual 
and group, he is generally able to ease tensions, acting directly but sometimes 
failing to involve others in making efforts in this direction. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He doesn't care about creating a peaceful relational climate. In situations of 
conflict, with strong interlocutors can be silent, not expressing their opinion, or, 
vice versa, become aggressive, raising the tones of voice, causing others or 
by closing the discussion. 
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PLANNING AND MONITORING 

 
 
Ability to correctly distribute tasks and responsibilities, to set priorities, to balance results and 

available resources, to articulate work times and actions in line with the objectives to be 
achieved, ensuring constant monitoring. 

 
 
 
 

 
 

 

HIGH 

He effectively plans its own work and that of his employees, setting challenging 
but achievable objectives in terms of available resources and time, and 
monitoring the progress of the plan. Can recognize priorities and anticipate and 
manage unforeseen events, re-planning activities if necessary.  
Establishes official monitoring and verification (meetings, reports, ...). 

MEDIUM HIGH  

 

 

 

MEDIUM 

He plans his own work and that of his employees discreetly, sets objectives but is 
not always able to balance workloads and timetables. Sometimes he does not 
recognize the importance of monitoring and therefore it is not always punctual in 
setting up official monitoring and verification moments (meetings, reports, ...).  
He is not always able to effectively manage priorities, emergencies and actions 
previously established. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 

Often he does not effectively plan his own work and that of his employees, he 
works exclusively on urgency or on factors that do not take priority over the tasks. 
It proceeds in a disorderly and disorganised manner, assigning incorrect tasks and 
priorities to employees and concentrating exclusively on emergencies. It rarely 
creates formal monitoring and verification moments. 
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Annex 2 - SELF-DESCRIPTION 

Here is a list of adjectives or definitions (words to say how you are): Choose 4 right adjectives for you (write 
X in the box) If you don't know the meaning of some words well ask the consultant (tutor, teacher, teacher) 
without any problems 

  
Μου αρέσει να κάνω το ίδιο πράγμα όλη την 
ώρα 

 

Μπορείς να βασιστείς σε μένα  

Επιθετική  

Χαρούμενος  

Αγχώδης (ανησυχώ πολύ)  

Ενεργός (δεν μου αρέσει να είμαι χωρίς να 
κάνω τίποτα) 

 

Αυταρχικός (όταν μιλάω, οι άνθρωποι θα 
ακούνε και ακολουθούν τις συμβουλές μου) 

 

Λύνω τα απρόβλεπτα (όταν συμβαίνει κάτι 
καινούργιο, το οποίο δεν γνωρίζω, 
καταλαβαίνω αμέσως τι πρέπει να κάνω επί 
τόπου) 

 

Κουβεντιάζω (μου αρέσει να μιλάω πολύ)  

Συνεργασία (μου αρέσει να κάνω 
πράγματα μαζί με άλλους ανθρώπους) 

 

Με χειρωνακτικές δεξιότητες (μπορώ να 
κάνω πολλά πράγματα με τα χέρια) 

 

Γενναίος (Δεν φοβάμαι σχεδόν ποτέ)  
Δημιουργικός - Πλούσιος σε φαντασία 
(έχω φαντασία) 

 

Περίεργος (Μου αρέσει να μαθαίνω και να 
ανακαλύπτω νέα πράγματα) 

 

Υπερασπίζομαι τις ιδέες μου (αν σκέφτομαι 
κάτι, δεν αλλάζω εύκολα γνώμη και το λέω 
στους άλλους χωρίς προβλήματα) 

 

Διαθέσιμος για να ακούω (μου αρέσει να 
ακούω τις ιστορίες και τις σκέψεις των 
άλλων ανθρώπων) 

 

Εθελοντικός - Με επιθυμία να κάνω (μου 
αρέσει να βοηθάω τους άλλους) 

 

Ονειροπόλος (Μου αρέσει να σκέφτομαι)  

Αστεία (μου αρέσει να αστειεύομαι)  

Νοσταλγικός (Σκέφτομαι πολύ το παρελθόν, 
όταν ήμουν νέος ή νεότερος) 

 

Ανεξάρτητος - αυτόνομος (Μου αρέσει και ξέρω 
πώς να κάνω πολλά πράγματα μόνος μου) 

 

Έχετε καλλιτεχνικές δεξιότητες (Μπορώ να ζωγραφίζω, 
να ζωγραφίζω, να ράβω, να χορεύω, να τραγουδάω ή 
να παίζω κ.λπ.) 

 

 
 

Αφελής (πολλές φορές οι άνθρωποι 
νομίζουν ότι δεν ξέρω τη ζωή) 

 

Νευρικός - Ευέξαπτος  

Παρατηρητής/ώρα (μου αρέσει να 
εξετάζω προσεκτικά τι συμβαίνει γύρω 
μου) 

 

Υπομονετικός (μπορώ να περιμένω)  

Ευαίσθητος (προσβάλλομαι εύκολα)  

Προτιμάτε να συνεργάζεστε με άλλους  

Προτιμάτε να κάνετε τα πράγματα μόνοι 
σας 

 

Συνετός (είμαι πολύ προσεκτικός 
σχετικά με τους κινδύνους) 

 

Συγκρατημένος (Δεν μιλάω πολύ για τον 
εαυτό μου) 

 

Νιώθετε άνετα σε νέες καταστάσεις 
(Είμαι ήσυχος σε νέα μέρη, με νέους 
ανθρώπους) 

 

Αυτοπεποίθηση (Συνήθως ξέρω τι πρέπει 
να κάνω ή να πω ανά πάσα στιγμή και 
δεν φοβάμαι αν οι άλλοι δεν συμφωνούν 
μαζί μου) 

 

Απογοητεύεστε εύκολα (συχνά μου 
αρέσουν τα πράγματα στην αρχή, και 
μετά από λίγο καιρό δεν μου αρέσουν 
πια) 

 

Σας αρέσει να βοηθάτε τους άλλους  

Σας αρέσει να κατευθύνετε (να διατάζετε)  

Οργανωμένος/η (δεν χάνω τα πράγματά 
μου, προσέχω πού τα βάζω και ξέρω 
πάντα πού βρίσκομαι, δεν ξεχνάω τα 
πράγματα που πρέπει να κάνω) 

 

Σας αρέσει να λύνετε δύσκολες εργασίες  

Ντροπαλός (φοβάμαι λίγο να μιλήσω 
σε ανθρώπους που δεν γνωρίζω ή όταν 
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι) 

 

Ήσυχος   

Πηγαίνετε κατευθείαν στο στόχο (είμαι 
γρήγορος, σκέφτομαι τι θέλω και μετά το κάνω 
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Μια επιτυχημένη εμπειρία 
"ΟΤΑΝ ΚΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΛΑ" 

Ήθελα... 

 

Τότε εγώ... 

 

 

Κατάφερα να... 
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ΕΙΜΑΙ... 
 
Πώς μοιάζω; 
Λέξεις / Εικόνα 

 

 

Τι ζώο θα μπορούσα να 
είμαι; 

Λέξεις / Εικόνα 

 

 
Τι φυτό θα μπορούσα να 
είμαι; 

Λέξεις / Εικόνα 

 

 
Ποιο αντικείμενο/πράγμα 
θα μπορούσα να είμαι; 
Λέξεις / Εικόνα 

 

 
Πού θέλω να βρίσκομαι; 

Λέξεις / Εικόνα 
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Annex 3 - ΠΛΈΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ ΤΟΜΈΑΣ 
 

Θέσεις εργασίας Φροντίδα 

 
*  προσέξτε να επιλέγετε μόνο εικόνες creative commons 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

 

Ο οικογενειακός βοηθός είναι ένα πρόσωπο με πρακτικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά, η δραστηριότητα του οποίου αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε αυτάρκεις 

και μη αυτάρκεις ανθρώπους, στις βασικές τους ανάγκες, προάγοντας την ευημερία και την αυτονομία τους μέσα στο οικιακό-οικογενειακό κλίμα.  

Είναι επίσης σε θέση να συνδεθεί με το δίκτυο των εδαφικών υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών, προκειμένου να εξασφαλίσει βοήθεια και να εξασφαλίσει ευκαιρίες 

πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές, σε άτομα που δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν αυτόνομα τις σχετικές υποχρεώσεις. 

Back to the contents ↑   
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Επαγγελματική 
δραστηριότητα 
(τι κάνω / έκανα) 

Γνώση 
(αυτά που ξέρω) 

Know-how 
 

(δεξιότητες/τι μπορώ να κάνω) 

Διαπροσωπικές 
δεξιότητες 

(προσωπικά 
χαρακτηριστικά) 

Συγκεκριμένοι δείκτες 
 

(αποδείξεις, παραδείγματα) 

Οικογενειακός βοηθός 
EQF 42 

 
ΜΟΝΆΔΑ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ: 
ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΉΣ 
ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΚΑΙ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΣΕ 
ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΤΌΜΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΤΑΙ. 

 

Τεχνικές 
υποστήριξης 
κινήσεων και 
κινήσεων, βασικές 
αρχές της θεραπείας 
αποκατάστασης 
 
Στοιχεία ανατομίας 
και φυσιολογίας του 
κινητικού 
μηχανισμού 
(σκελετικού και 
μυϊκού) 
 
Κίνδυνοι που 
συνδέονται με τη 
λανθασμένη χρήση 
τεχνικών ανύψωσης 
και μεταφοράς σε 
αναπηρικά αμαξίδια 

Εφαρμόστε σωστά τις τεχνικές μεταφοράς σε 
αναπηρικό αμαξίδιο 
 
Εφαρμόζει τις τεχνικές διαδικασίες για την 
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων 
 
Εφαρμόζουν τεχνικές για την ανάληψη σωστών 
στάσεων 
 
Να υλοποιούν απλές πρακτικές κινητοποίησης 
και διατήρησης των κινητικών δεξιοτήτων, 
συνεργαζόμενοι στην εκπαίδευση στην κίνηση 
 
Να υποστηρίζουν το άτομο που υποστηρίζεται 
σε διάφορους βαθμούς αναπηρίας στις 
πρακτικές προσωπικής υγιεινής και στον 
ρουχισμό 
 
Να εφαρμόζουν σωστά τεχνικές για την 
υποστήριξη της κίνησης και της βάδισης των 
χρηστών διαφορετικού βαθμού αναπηρίας 
 
Ανάπτυξη της αυτονομίας, υπέρβαση της 
αντίστασης, καθησυχασμός, επίτευξη 
συνεργασίας 
 

Παραπομπή στο "λεξικό 
των εγκάρσιων 

ικανοτήτων" 
 

Διαπροσωπική 
επικοινωνία 
Αυτοπεποίθηση  
Σχεσιακές ικανότητες   
Συναισθηματικός 
αυτοέλεγχος 
Πειστικότητα  

 

Γνώση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη 
διασφάλιση της προσωπικής υγιεινής του ατόμου 
Τεχνικές για την παροχή βοήθειας και κινητικότητας σε χρήστες 
με κινητικές δυσκολίες 

 
 

 
 
2 http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=673 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=673
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Γνώση  
Γνώση είναι το σύνολο των γνώσεων, των περιεχομένων, των πληροφοριών και των εννοιών που αποκτώνται στα διάφορα πλαίσια της ζωής. 

Είναι τα πράγματα που είναι γνωστά, ακόμη και αν δεν μεταφράζονται όλα στην πράξη ή δεν έχουν σημασία στον εργασιακό χώρο.  

(π.χ.: τεχνικές γνώσεις, γνώσεις πληροφορικής, μέθοδοι διδασκαλίας, νομοθετικές γνώσεις, διοικητικές γνώσεις κ.λπ.) 

 

Τεχνογνωσία 
Οι ικανότητες αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα, με δεξιότητα και επιδεξιότητα, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης 

εργαλείων και τεχνολογιών ή μέσω της έκφρασης των προσωπικών πόρων του ατόμου.  

(ανάγνωση και μετάφραση ενός αγγλικού κειμένου, σωστή γραφή, ζωγραφική, επίλυση προβλημάτων, διαμεσολάβηση, διάλογος...). 

 

Διαπροσωπικές δεξιότητες  
Προσωπικά χαρακτηριστικά διαφόρων τάξεων και ορίζονται ως χαρίσματα, πόροι, συμπεριφορές κ.λπ.  

(υπομονή, ακρίβεια, ακρίβεια, εγκαρδιότητα, κίνητρα...) 

 

Ικανότητα:  Ικανότητα χρήσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών ικανοτήτων, σε καταστάσεις 

εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. 

 
*η επάρκεια δεν περιορίζεται σε γνωστικά στοιχεία (που περιλαμβάνουν τη χρήση θεωρίας, εννοιών ή σιωπηρής γνώσης)- περιλαμβάνει επίσης λειτουργικές πτυχές 

(συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών δεξιοτήτων) καθώς και διαπροσωπικά χαρακτηριστικά (π.χ. κοινωνικές ή οργανωτικές δεξιότητες) και ηθικές αξίες.3 

  

 
 
3 Cedefop; European Parliament and Council of the European Union, 2008. 
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Σας ζητάμε να διαβάσετε προσεκτικά κάθε δήλωση και να σημειώσετε με ένα σταυρό (x) την αξιολόγηση που θεωρείτε ότι περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον 

εαυτό σας και αυτό που μπορείτε να κάνετε, χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα. Αν δεν ξέρετε... μην το αφήνετε στην τύχη! Ο στόχος δεν είναι να 

αξιολογήσετε τον εαυτό σας αλλά να εντοπίσετε τις δεξιότητες που πρέπει να ενισχυθούν. 

 

Οικογενειακός βοηθός 
UC: ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΚΑΙ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ 

ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΒΟΗΘΟΎΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

• Εφαρμόστε σωστά τις τεχνικές μεταφοράς σε 
αναπηρικό αμαξίδιο 

     

      

• Εφαρμογή των τεχνικών διαδικασιών για την 
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων 

     

      

• Εφαρμόζουν τεχνικές για την υιοθέτηση σωστών 
στάσεων 

     

      

• Να υλοποιεί απλές πρακτικές κινητοποίησης και 
διατήρησης των κινητικών δεξιοτήτων, 
συνεργαζόμενος στην εκπαίδευση στην κίνηση 
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Σας ζητάμε να διαβάσετε προσεκτικά κάθε δήλωση και να σημειώσετε με ένα σταυρό (x) την αξιολόγηση που θεωρείτε ότι περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον 

εαυτό σας και αυτό που μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα- στη συνέχεια, ζητήστε από ένα άτομο (που σχετίζεται με τον διαγωνισμό 

εργασίας σας, αν είναι δυνατόν) που σας γνωρίζει να κάνει το ίδιο. Το άτομο που συμμετέχει θα πρέπει να είναι αντικειμενικό. 

Οικογενειακός βοηθός 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ και ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Περιγραφικά στοιχεία των δεικτών * Πώς βλέπω 
τον εαυτό 

μου; 

Πώς με 
βλέπουν οι 

άλλοι; 
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ 
Ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης της λεκτικής γλώσσας και της 
μη λεκτικής έκφρασης (χειρονομίες, τόνος φωνής κ.λπ.) σε σχέση 
με τους διάφορους σκοπούς της επικοινωνίας και ανάλογα με το 
πλαίσιο. Ικανότητα να ενημερώνει και να παρουσιάζει γεγονότα 
και τη δική του άποψη, να συγκεντρώνει πληροφορίες, να πείθει, 
να παρακινεί και να προκαλεί ενδιαφέρον. 

 

Εκφράζω μια επικοινωνία που δεν είναι πάντα 
αποτελεσματική από άποψη περιεχομένου, με σχετικά 
επιχειρήματα και εκφρασμένη με αρκετά σαφή τρόπο, με 
τη σωστή ισορροπία μεταξύ ανάλυσης και σύνθεσης. 
Χρησιμοποιώ κατάλληλες μεθόδους για να προκαλέσω και 
να διαχειριστώ τις επικοινωνιακές ανταλλαγές με τους 
συνομιλητές σε συνήθη και μη σύνθετα πλαίσια. Έχω 
διακριτική ικανότητα να εκφράζω τη γνώμη μου για τις 
θέσεις των άλλων, συνοδεύοντάς την ενίοτε με μη λεκτικό 
τρόπο που συνάδει με τα λεγόμενά μου. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Ικανότητα να διεκδικεί κανείς τις απόψεις του χωρίς να 
παρακάμπτει τους άλλους ή να παρακάμπτεται, σεβόμενος την 
ατομικότητα και δείχνοντας διαφάνεια και προθυμία να 
αναθεωρεί, αν χρειαστεί, τις θέσεις του. 

 

Έχω επίγνωση της νομιμότητας των δικών μου απόψεων, οι 
οποίες δεν συμπίπτουν απαραίτητα με εκείνες των άλλων, 
αλλά δεν είμαι πάντα σε θέση να τις εκφράσω 
αποτελεσματικά. Σε ένα σχεσιακό πλαίσιο, μερικές φορές 
αποδεικνύομαι διαλλακτικός αν πιστεύω ότι μπορούν να 
προκαλέσουν σύγκρουση ή, εναλλακτικά, αν δεν μπορώ να 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 
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βρω χώρο για αντιπαράθεση με τον άλλον, είμαι 
συγκλονιστικός. 

 
ΣΧΕΣΙΑΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ   

Ικανότητα να ακούει κανείς προσεκτικά και να κατανοεί την 
άποψη του άλλου και να ανταποκρίνεται στα συναισθήματα και 
τις διαθέσεις, ακόμη και αν δεν εκδηλώνονται ή εκφράζονται εν 
μέρει. Ικανότητα οικοδόμησης σχέσεων με ευκολία που 
βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στη συνεκτίμηση των 
δικών μας αναγκών και των αναγκών των άλλων. 

 

Ξέρω πώς να ακούω τους άλλους και είμαι αρκετά 
πρόθυμος να δεχτώ αυτό που οι άλλοι ακούν και 
εκδηλώνουν. Έχω την τάση να ενεργώ απέναντι στους 
άλλους με κάποια προσοχή και διαθεσιμότητα, 
διαχειριζόμενος τις σχέσεις με ισορροπημένο τρόπο- δεν 
είμαι πάντα πρόθυμος να θυσιάσω τις δικές μου ανάγκες 
για να ικανοποιήσω τις ανάγκες του άλλου. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

ΣΧΕΣΙΑΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ   

Ικανότητα να ακούει κανείς προσεκτικά και να κατανοεί την 
άποψη του άλλου και να ανταποκρίνεται στα συναισθήματα και 
τις διαθέσεις, ακόμη και αν δεν εκδηλώνονται ή εκφράζονται εν 
μέρει. Ικανότητα οικοδόμησης σχέσεων με ευκολία που 
βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στη συνεκτίμηση των 
δικών μας αναγκών και των αναγκών των άλλων. 
 
 
 

 

Είμαι αρκετά ανεκτική με τους άλλους και έχω καλή 
ικανότητα να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Μερικές 
φορές είμαι σε θέση να ρυθμίζω τον εαυτό μου στην 
έκφραση των συναισθημάτων μου. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

ΠΕΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ  ΠΕΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ  5 5 

4 4 
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Ικανότητα να ασκείς συγκεκριμένη επιρροή ή επίδραση στους 
άλλους, ώστε να τους πείθεις ή να τους παρακινείς να 
ακολουθήσουν τις ιδέες σου. 

Ικανότητα να ασκείς συγκεκριμένη επιρροή ή επίδραση 
στους άλλους, ώστε να τους πείθεις ή να τους παρακινείς 
να ακολουθήσουν τις ιδέες σου.  

Δείχνω διακριτική ικανότητα στην επιλογή και τη 
διαμόρφωση του επικοινωνιακού ύφους και των 
επιχειρημάτων προκειμένου να επηρεάσω τους άλλους, 
αποτυγχάνοντας ενίοτε στην πρόθεσή μου. Δεν υιοθετώ 
πάντοτε την πιο αποτελεσματική στρατηγική ή/και 
κινούμαι προς τη δημιουργία συμμαχιών/συμμαχιών. 

  

  

  

  

3 3 

2 2 

1 1 

 
Σημειώσεις του επαγγελματία:  
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Annex 4 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΤΟΥ "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ 
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗΣ" 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:  
1ο φιλικό καλωσόρισμα με τσάι ή καφέ. 

Θα χρειαστεί:  

- Τουλάχιστον 2 ατομικές συνεντεύξεις  

- 1 ομαδική συνέντευξη - PPT για την παρουσίαση των τομέων απασχόλησης- Διαδικασία επικύρωσης 

δεξιοτήτων στη χώρα σας. 

 

ΥΠΕΝΘΎΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗΣ:  
Το REC είναι ένα έργο που εργάζεται για την ανάπτυξη των μη τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων των 

ατόμων που προέρχονται από τη μετανάστευση. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΘΈΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ:  
"Προέρχεστε από μεταναστευτικό υπόβαθρο, θέλουμε να σας βοηθήσουμε να παρουσιάσετε 

αποτελεσματικά τις εμπειρίες που είχατε στο παρελθόν, τις ικανότητες, δεξιότητες, που έχετε ή θα 

μπορούσατε να αναπτύξετε.  

Μην ανησυχείτε, αυτή η δουλειά που θα κάνουμε μαζί είναι εμπιστευτική και θα παραμείνει δική σας 

ιδιοκτησία, εσείς είστε ο "ηγέτης" του ταξιδιού σας, θέλουμε να είστε σε θέση να μιλήσετε για τον εαυτό 

σας, να τοποθετηθείτε υπεύθυνα, συνειδητά και με αιτιολογημένο τρόπο.  

Ταυτόχρονα, για να τοποθετηθείτε ακόμη καλύτερα, θα πρέπει να ενημερωθείτε για να ενημερωθείτε 

για την τρέχουσα αγορά εργασίας, και για να το κάνετε αυτό, θα ανακαλύψουμε μαζί τους τομείς 

δραστηριότητας που ορίζονται ως "σε ένταση" στην περιοχή μας. 

Αυτό θα σας επιτρέψει να προβάλετε τον εαυτό σας σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα στάδια.  

Τέλος, θα σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες επικύρωσης των υφιστάμενων δεξιοτήτων εντός της 

περιοχής μας, ώστε να μπορείτε δυνητικά να τις λειτουργήσετε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής 

σας". 

 
Συστάσεις προς τον εκπαιδευτή:  
Η ανάγνωση συμβουλών που σχετίζονται με την "επεξήγηση των συνεντεύξεων" θα σας βοηθήσει στη 

διεξαγωγή της συνέντευξής σας.  

Οι σημειώσεις που κρατάτε καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ανταλλαγών θα σας επιτρέψουν να 

συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο ή "ενθύμιο" πληροφοριών που θα κεφαλαιοποιηθούν. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗΣ 

 

Ημερομηνία 

Operator___________________________________ 

 

Δήμος κατοικίας___________________ Τηλέφωνο_______________________  

 

Σε ποια φάση της διαδικασίας απόκτησης νομιμοποιητικών εγγράφων βρίσκεστε; 

_________________________________________________________________________

____ 

 

Άδεια οδήγησης (γνωρίζετε τι σημαίνει;): ναι □ όχι □  

(η ερώτηση αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στην υποβολή στοχευμένων προτάσεων για εργασία, 

αλλά και στην εκτίμηση του μήκους των διαδρομών που πρέπει να ακολουθηθούν. για 

παράδειγμα: έχετε ήδη οδηγήσει στη χώρα σας αλλά δεν έχετε δίπλωμα; τότε πρέπει απλώς 

να ανακτήσετε το θεωρητικό μέρος; ή πρέπει να παρακολουθήσετε μαθήματα οδήγησης; 

κ.λπ.) 

 

Γιατί επιλέξατε να εγκαταλείψετε τη χώρα σας; (για να καταλάβετε αν πρόκειται για μετανάστη 

διέλευσης ή όχι και να αξιολογήσετε από κοινού τις προτάσεις που πρέπει να του/της κάνετε. 

Είναι πολιτικός πρόσφυγας ή οικονομικός μετανάστης; Τότε έχουμε διαφορετικούς νόμους 

που πρέπει να ακολουθηθούν και ευκαιρίες που πρέπει να προσφερθούν) 

 

 

Πόσο καιρό βρίσκεστε εδώ; 

 

 

Πώς φτάσατε σε αυτή τη χώρα; 

 

 

Είστε μόνος/η σας σε αυτή τη χώρα; 

_________________________________________________________________________ 
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Είστε εγγεγραμμένος στο κέντρο απασχόλησης; ναι □ όχι □ 
 

Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε πρωτοβουλίες ενεργητικών πολιτικών, όπως για παράδειγμα σε 

προγράμματα κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης; 
(η ερώτηση αποσκοπεί στη διερεύνηση όλων των πιθανών διαδρομών κατάρτισης, όχι μόνο των τυπικών, για την ενίσχυσή 

τους. το άτομο έχει λάβει μέρος σε δραστηριότητες πρακτικής άσκησης ή άτυπης κατάρτισης; Έχει αποκτήσει εμπειρία στον 

τομέα της...) 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Πόσα χρόνια έχετε σπουδάσει; 
________________________________________________________________________________ 
 
Τι σπουδές έχετε κάνει; 
______________________________________________________________________________ 
 
Τίτλοι σπουδών (τους έχετε μαζί σας ή μείνατε στη χώρα σας; - ο στόχος της ερώτησης είναι να 
κατανοήσουμε αν οι τίτλοι αυτοί έχουν ήδη αναγνωριστεί στο σύνολό τους ή εν μέρει ή καθόλου...;) 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Έχετε δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών; (με τον φορητό υπολογιστή ή το τηλέφωνο μας 
δείχνουν τι μπορούν να κάνουν, τι εφαρμογή έχουν στο τηλέφωνο, τι μπορούν να κάνουν με τον 
υπολογιστή) 
 
 
 
Έχετε λάβει ποτέ μέρος σε κάποιο σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εργαστήριο ή σεμινάριο; 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Τι δουλειές κάνατε; 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Ποιες δουλειές σας άρεσαν περισσότερο; 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Ποια δουλειά θα θέλατε να κάνετε; 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Ποιες συναφείς ικανότητες/δεξιότητες/ικανότητες διαθέτετε; 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Έχετε κάποια πιστοποίηση που να συνάδει με την εν λόγω θέση εργασίας; 
______________________________________________________________________________ 
 
Έχετε ακούσει ποτέ για τη διαδικασία επικύρωσης; (αν όχι, παρουσιάστε το "εργαλείο 0" που εξηγεί τη 
διαδικασία- αν ναι, ρωτήστε τον/την ποια ικανότητα θα ήθελε να έχει αναγνωριστεί) 
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ΕΞΩΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΑ 
 
Τι σας αρέσει να κάνετε; (η ερώτηση αυτή μπορεί να γίνει με την προβολή φωτογραφιών στο χρήστη, 
ώστε να μπορεί να καθοδηγηθεί από το τι τον/την εμπνέει και ίσως να ξεκινήσει μια αφήγηση που θα 
του/της επιτρέψει να διερευνήσει τις δεξιότητες και τις επιθυμίες του/της) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Συμμετέχετε σε ομάδες ή συλλόγους και τι είδους; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Τι κάνετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας; (όχι για να ελέγξετε την καθημερινότητά τους αλλά στον 
ελεύθερο χρόνο τους) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Έχετε εργαστεί ποτέ εθελοντικά ή έχετε λάβει μέρος σε ευεργετικές πρωτοβουλίες? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ 

τομέας εργασίας: ………………………………………………………………………………… 

επαγγελματικός ρόλος: 

…………………………………………………………………………………. 

απαιτούμενη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία:  

………………………………………………………………………………………………………. 

 

αυτοαπασχολούμενος/ εξαρτημένη εργασία: 

 ………………………………………………………………… 

 

σε/με τι είδους οργανισμό είναι δυνατή αυτή η εργασία;  

:……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ποια είναι τα απαραίτητα βήματα για την έναρξή του 

:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

μηνιαία κερδοφορία: ……………………………………………………………………………… 

 

να εργάζονται μόνοι ή σε ομάδες: ……………………………………………………………………. 
 

έχει σταθερά/ευέλικτα ωράρια/συνθήκες:  

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

απαιτεί οικονομική επένδυση:………………………………………………………… 

 

μπορεί να γίνει στον τόπο κατοικίας / απαιτεί μεταφορά 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

το απαιτούμενο επίπεδο αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων 



 
 
 
 
 

93 

 χαμηλή  μεσαία     υψηλή 

 

απαραίτητες ικανότητες: 
 

δεξιότητες:………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

γνώση: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

προσωπικά χαρακτηριστικά 

……………………………………………………………………………………….……………..……

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

:……………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Μόλις συλλέξει αυτές τις πληροφορίες σκέφτεται για αυτό το έργο κομμάτι νομίζω ότι η κατάσταση 

είναι..... 
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Αντικειμενικές δυσκολίες (που σχετίζονται με το πλαίσιο ή με τους τρόπους πρόσβασης στην 

εργασία κ.λπ.)… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Υποκειμενικές δυσκολίες (που σχετίζονται με τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις ανάγκες 

μου)………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Τι μπορώ να κάνω για να καλύψω τα κενά μου 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Τα δυνατά μου σημεία 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Τι διαθέτω (προσόντα, επαφές, πιστοποιήσεις κ.λπ.); 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Η στρατηγική που σκοπεύω να υιοθετήσω περιλαμβάνει ….. 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 
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Annex 5 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ 

 ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΜΟΝΤΈΛΟΥ REC 
ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑΣ 

 

ΧΏΡΑ ΥΠΟΔΟΧΉΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 
O2 – A3 = Πραγματοποίηση του πειραματισμού του μοντέλου REC:  

 
Στο πλαίσιο του έργου "REC - Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για την αναγνώριση και 
επικύρωση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης ικανοτήτων των μεταναστών και των 
προσφύγων & ένταξη στην αγορά εργασίας", η δραστηριότητα αυτή θα ενεργοποιήσει έναν 
τοπικό πειραματισμό στην IT, BE, ES, FR, GR και DE, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 20 
μεταναστών/προσφύγων σε μια εκπαιδευτική συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί από τους 
επαγγελματίες που εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο του O2-A1, με τον κρίσιμο στόχο της δοκιμής 
νέων εργαλείων για την παροχή βοήθειας στην αναγνώριση, επικύρωση και πιστοποίηση 
των μη τυπικών δεξιοτήτων τους. 
 
• Ομάδα-στόχος (Ηλικία, επάγγελμα ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για τους 

συμμετέχοντες) 
 

• Ποια/ες μέθοδο/ες δοκιμάσατε από το μοντέλο REC;  
 

• Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη μέθοδο/ες; 
 

• Εφαρμόσατε κάποια τροποποίηση ή μετάφραση; Εάν ναι, μπορείτε να εξηγήσετε γιατί; 
 

• Εξηγήστε εν συντομία τη δραστηριότητα που διεξήχθη 
 

• Ποια ήταν η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της δραστηριότητας 
 

• Κατά τη γνώμη σας, ποια ήταν τα κύρια πλεονεκτήματα ή/και οι πιο θετικές πτυχές της 
δραστηριότητας; 

 
• Κατά τη γνώμη σας, ποιες πτυχές θα πρέπει να βελτιωθούν κατά τη γνώμη σας; 
• Κατά τη γνώμη σας, πώς ήταν το επίπεδο συμμετοχής των συμμετεχόντων; 

 
• Κύρια συµπεράσµατα 
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Annex 6 - ΠΛΈΓΜΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ 2: ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ 

 

 

  
 

 

 
Κατά τη γνώμη σας, αυτή η δραστηριότητα/μέθοδος ήταν: 

 
 

ΧΡΗΣΙΜΟ □0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 
 

 
 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ □0 □ 1□ □2 □3 □4 □ 5     
 

1. Εξηγήστε σε μερικές γραμμές πώς ήταν το περιβάλλον της ομάδας πριν και μετά το 
πείραμα. 

 

2. Πώς ήταν η συμμετοχή των συμμετεχόντων; 

3. Ήταν εύκολη η συμμετοχή των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας; 

4. Κατά τη γνώμη σας ποιο ήταν το επίπεδο 
κατανόησης των συμμετεχόντων; 
 

5. Με ποιον τρόπο αυτό το εργαλείο διευκόλυνε την εργασία σας με το άτομο; 

 

□0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

 

ΑΣΤΕΊΟ □0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

Back to the contents ↑   



 
 
 
 
 

97 

6. Σας βοήθησε αυτό το εργαλείο να εντοπίσετε και να αξιολογήσετε τις δεξιότητες 
και τις ικανότητες του ατόμου; 

7. Χρειάστηκε να τροποποιήσετε τη μέθοδο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 
ομάδας; 

8. Εάν ναι, πώς την τροποποιήσατε; 

9. Σε ποιους άλλους τομείς πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο;   

10. Παρακαλώ προσθέστε οποιοδήποτε σχόλιο ή πρόταση για τη βελτίωση της 
δραστηριότητας/μεθόδου 

 
7 
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