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στις δράσεις του έργου, καθώς και όλους/-ες τους παρόχους
υποστηρικτικών υπηρεσιών, τις υπηρεσίες και τους/τις
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Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί προϊόν του έργου HEAL
- EnHancing rEcovery and integrAtion through networking,
empLoyment training and psychological support for women
victims of trafficking (project no. 863631- HEAL - AMIF-2018-AGINTE), ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου,
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Εισαγωγή

Η

εμπορία ανθρώπων (human
trafficking) είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που επιφέρει
μία σειρά αρνητικών συνεπειών
στα θύματα, τις οικογένειές τους
και τις χώρες προέλευσής τους. Τα
περισσότερα από αυτά τα θύματα
δελεάζονται να εγκαταλείψουν το
σπίτι και τις πατρίδες τους για να
κυνηγήσουν τα όνειρά τους και
να βελτιώσουν τη ζωή τους, αλλά
καταλήγουν να πέφτουν θύματα
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και
δουλείας. Η εμπορία ανθρώπων,
η οποία είναι μία από τις πολλές
όψεις της βίας κατά των γυναικών
και των κοριτσιών, έχει τις ρίζες
της στις έμφυλες ανισότητες που
επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες. Η εργασιακή εκµετάλλευση
με αναγκαστικά, δόλια ή καταχρηστικά μέσα επηρεάζει αρνητικά με
πολυάριθμους τρόπους την υγεία
και την ψυχολογική ευημερία των
γυναικών, ενώ η επανένταξη των
επιζησασών συνιστά μία μακροχρόνια διαδικασία.
Για πολλά θύματα εμπορίας
ανθρώπων, οι οικονομικές ευκαι-

ρίες — είτε πρόκειται για μία θέση
εργασίας είτε για κάποια πηγή
άντλησης εισοδήματος, όπως μία
μικρή επιχείρηση — βρίσκονται
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους, αμέσως μετά την έξοδο
από μία κατάσταση εμπορίας
αλλά και κατά τη διάρκεια μίας
πιο μακροπρόθεσμης διαδικασίας αποκατάστασης. Ένα βασικό
χαρακτηριστικό της στήριξης που
παρέχεται σε επιζήσασες εμπορίας
ανθρώπων με στόχο την επίτευξη
μακροπρόθεσμης επιτυχίας είναι
η διευκόλυνση της πρόσβασης
σε ένα αξιοπρεπές και βιώσιμο
βιοτικό επίπεδο με δυνατότητες
οικονομικής ενδυνάμωσης.
Η οικονομική ενδυνάμωση αναφέρεται στην οικονομική ενίσχυση
των επιζησασών που επιτυγχάνεται
εφοδιάζοντάς τες με κατάλληλες
δεξιότητες, πόρους και αυτοπεποίθηση που θα τις βοηθήσουν να
στηρίξουν οικονομικά τους εαυτούς τους αλλά και τις οικογένειές
τους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σε βραχυπρόθεσμο
επίπεδο, η οικονομική ενδυνά9

μωση αφορά τις δεξιότητες που
ενισχύουν την ετοιμότητα των
γυναικών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων να εισέλθουν στην αγορά
εργασίας και να διατηρήσουν τις
θέσεις τους εκεί. Οι γενικές δεξιότητες που μπορούν να αυξήσουν
την «απασχολησιμότητα» τους
είναι: α) οι «μη τεχνικές (ήπιες) δεξιότητες» (π.χ. ομαδική εργασία,
επικοινωνία, κίνητρα, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, β) οι
«δεξιότητες ζωής» (π.χ. κατάρτιση
προϋπολογισμού, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, κατάρτιση
σχεδίου/χρονοδιαγράμματος
τακτικής αποταμίευσης, καταβολή
φόρων), και γ) οι διαπροσωπικές
δεξιότητες και η προσωπική ανάπτυξη (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα,
σχέσεις μεταξύ των φύλων, υγεία και
προσωπική ασφάλεια, ενδοοικογενειακή βία). Σε μακροπρόθεσμο
επίπεδο, η οικονομική ενδυνάμωση
αφορά τη συμβολή στην οικονομική ευημερία των κοινοτήτων των
γυναικών που έχουν υπάρξει στο
παρελθόν θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων
θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν
δεξιότητες και ικανότητες για να
προσανατολιστούν και να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της αγοράς
εργασίας επιλέγοντας και πραγματοποιώντας τα βήματα που είναι
10

απαραίτητα για την επίτευξη των
στόχων τους. Η οικονομική ανεξαρτησία και η ευημερία μπορούν να
επηρεάσουν την προσωπική ταυτότητα, την αυτοεκτίμηση και την
κοινωνική αναγνώριση. Επιπλέον,
οι οικονομικές επιλογές μπορούν
να συμβάλουν στην κοινωνική
ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της
ανάπτυξης κοινωνικών επαφών,
κοινωνικού περίγυρου, χρονικού
ορίζοντα και κοινωνικής ταυτότητας, τα οποία επηρεάζουν με τη
σειρά τους γενικά την υγεία και
ειδικότερα, την ψυχική υγεία των
ανθρώπων.
Επομένως, είναι μείζονος σημασίας
να εκπονηθούν ολοκληρωμένα προγράμματα που θα απευθύνονται σε
επιζήσασες εμπορίας ανθρώπων και
θα περιλαμβάνουν μία συνιστώσα
οικονομικής ενδυνάμωσης είτε μέσω της εκπαίδευσης σε θέματα: α)
απασχολησιμότητας, β) κοινωνικών
και προσωπικών δεξιοτήτων γ) δεξιοτήτων ζωής, δ) επαγγελματικής
κατάρτισης και διαμεσολάβησης για
εξεύρεση εργασίας και ε) επιχειρηματικής κατάρτισης, για παράδειγμα
μέσω της υποστήριξης νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Διεπιστημονικό εκπαιδευτικό
υλικό για την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας

Τ

ο διεπιστημονικό εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση
της
απασχολησιμότητας
αποτελεί μέρος του Προγράμματος Αποκατάστασης και Ένταξης
HEAL που σχεδιάστηκε με σκοπό
να ενεργοποιήσει μία ολοκληρωμένη διαδικασία κοινωνικής και
οικονομικής ένταξης γυναικών
τρίτων χωρών που είναι θύματα
εμπορίας ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από: 1) ένα
εργαλείο για συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης και 2) το παρόν
διεπιστημονικό
εκπαιδευτικό
υλικό για ενίσχυση της απασχολησιμότητας.
Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται
στο πλαίσιο του έργου HEAL enHancing rEcovery and integrAtion
through networking, empLoyment
training and psychological support
for women victims of trafficking
(2019-2021), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης
και
Ένταξης
(ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απώτερος στόχος του έργου HEAL
είναι να διευκολύνει την ένταξη
γυναικών Υπηκόων Τρίτων Χωρών
(ΥΤΧ) που έχουν υπάρξει θύματα
εμπορίας ανθρώπων (trafficking).
Οι γυναίκες αυτές μεταφέρονται
σε ευρωπαϊκές χώρες για σκοπούς
σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Για
την επίτευξη αυτού του στόχου,
το έργο αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη θεραπευτική διαδικασία
που στηρίζεται στην ενδυνάμωση
ικανοτήτων, την ψυχολογική υποστήριξη των γυναικών και την
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των
αρμόδιων φορέων.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό
σχεδιάστηκε για να προσφέρει
καθοδήγηση σε εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς,
δηλαδή σε επαγγελματίες/παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών,
που ενδιαφέρονται να εφοδιάσουν γυναίκες τρίτων χωρών που
είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων
με γνώσεις και δεξιότητες που
σχετίζονται με την απασχολησιμό11

τητα και την επιχειρηματικότητα.
Αποσκοπεί στη μετάδοση επιχειρηματικών και σχετικών με
την απασχόληση δεξιοτήτων σε
γυναίκες ΥΤΧ-θύματα trafficking,
ούτως ώστε να προετοιμαστούν
κατάλληλα για να ενταχθούν αποτελεσματικά στην τοπική αγορά
εργασίας.
Τα
διεπιστημονικά
εκπαιδευτικά μαθήματα για την
ενίσχυση της απασχολησιμότητας φιλοδοξούν να αυξήσουν την
αυτάρκεια των γυναικών αυτών
και να αναπτύξουν δεξιότητες που
σχετίζονται με την απασχόληση και
την επιχειρηματικότητα προκειμένου να ενθαρρύνουν την ένταξή
τους στις κοινωνίες υποδοχής και
να προωθήσουν την οικονομική
τους ανεξαρτησία μειώνοντας με
αυτό τον τρόπο, τον κίνδυνο επανεμπορίας τους.
Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε με σκοπό να αξιοποιηθεί
από παρόχους υπηρεσιών που
εργάζονται με γυναίκες επιζήσασες/δυνητικά θύματα trafficking
(κύρια ομάδα στόχου του έργου
HEAL), διότι όπως προαναφέρθηκε, η εμπορία ανθρώπων είναι
ένα φαινόμενο με έντονα έμφυλο
χαρακτήρα που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια.
Ωστόσο, οι μεθοδολογίες που θα
εφαρμοστούν κατά την υλοποίηση του έργου μπορούν κάλλιστα
να προσαρμοστούν και να χρησι12

μοποιηθούν κατά τη συνεργασία
με άνδρες επιζώντες εμπορίας
ανθρώπων.
Σε αυτή την Εργαλειοθήκη μεθοδολογιών αλλά και σε ολόκληρο
το πρόγραμμα Αποκατάστασης
και Ένταξης HEAL χρησιμοποιούμε
εναλλακτικά τους όρους «θύμα»
και «επιζήσασα». Το πρόγραμμα
απευθύνεται τόσο σε πιθανά
θύματα εμπορίας ανθρώπων όσο
και σε επιζήσασες (που έχουν ήδη
διαφύγει από δίκτυα εμπορίας
ανθρώπων) από τρίτες χώρες,
δηλαδή κράτη που δεν ανήκουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και
στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Το εν
λόγω πρόγραμμα δίνει έμφαση
στην ενεργό, επινοητική, δημιουργική ενδυνάμωση των ευάλωτων
γυναικών που είναι θύματα ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα εμπορίας
ανθρώπων.

Περιεχόμενο
εκπαιδευτικού υλικού
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 2 κεφάλαια: 1) την
απασχολησιμότητα και 2) την
επιχειρηματικότητα,
συν
ένα
μεταβιβάσιμο στοιχείο γλωσσικής
εκπαίδευσης που σχετίζεται με
την εργασία. Παρουσιάζει κατευθυντήριες οδηγίες, μεθόδους και

δραστηριότητες για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης με θέμα
την απασχολησιμότητα και την
επιχειρηματικότητα
για
επιζήσασες εμπορίας ανθρώπων.
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν
συνοπτικό Οδικό Χάρτη για την
Ολοκληρωμένη Διεξαγωγή της
Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης, ο
οποίος παρέχει αναλυτική καθοδήγηση και υποστήριξη για την
επιτυχή πραγματοποίηση των
εκπαιδευτικών μαθημάτων.

Η μαθησιακή διαδικασία στηρίζεται σε συμμετοχικές μεθοδολογίες,
όπως ο διάλογος και η ομαδική
εργασία, που επιτρέπει στις συμμετέχουσες να ανακαλύψουν οι
ίδιες το περιεχόμενο της μάθησης
μέσα από μία ενεργητική διαδικασία.
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Δομή του εκπαιδευτικού υλικού
Κεφάλαιο 1

Μάθημα

Τίτλος

Θέμα
Αυτογνωσία

Ανάπτυξη μη
1

τεχνικών (ήπιων)

Κεφάλαιο 1 Γενική απασχολησιμότητα1

Δεξιοτήτων

Δεξιότητες επικοινωνίας
Ομαδική εργασία και ηγετικό πνεύμα
Διαπραγμάτευση
Επαγγελματικό πρωτόκολλο

2

Ανάπτυξη τεχνικών
δεξιοτήτων

Μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες
Ψηφιακές δεξιότητες (Πρόγραμμα
Office και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης)
Προσδιορισμός επαγγελματικής
διαδρομής

3

Εξέλιξη
σταδιοδρομίας

Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος/
προφίλ για την απασχόληση
Προσδοκίες των εργοδοτών/-ριών
Επαγγελματική επικοινωνία και
συνεντεύξεις
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στην

4

Γενικές γνώσεις

αγορά εργασίας
Νομοθετικό σύστημα (συνταξιοδοτικό
σύστημα, φόροι, γραφειοκρατία)

1

14

Γλωσσική εκπαίδευση που σχετίζεται με την εργασία: ειδικό λεξιλόγιο κάθε
μαθήματος που σχετίζεται με την ορολογία σχετικά με την απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα.

Επιχειρηματική
Εκπαίδευση και
Πολιτισμός

επιχειρηματικότητα1

Κεφάλαιο 2 Εκπαίδευση στην

1

2

Έναρξη επιχείρησης

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικές ικανότητες
Κοινωνικές επιχειρήσεις
Επιχειρηματικό Σχέδιο
Ανάλυση SWOT
Ευκαιρίες χρηματοδότησης

3

4

Χρηματοοικονομική
εκπαίδευση

Ιστορίες επιτυχίας
και σχέδιο δράσης

Χρηματοοικονομική διαχείριση

Καλές πρακτικές και ιστορίες επιτυχίας
Σχέδιο δράσης

15

Οδικός Χάρτης για την
Ολοκληρωμένη Διεξαγωγή της
Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης

Τ

ο Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ενίσχυση
της
Απασχολησιμότητας
αποτελεί επιμέρους τμήμα του
Προγράμματος
Αποκατάστασης και Ένταξης HEAL. Το πρώτο
μέρος του Προγράμματος είναι το
εργαλείο για συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης «Οι φανζίνες και
η αντιμετώπιση του τραύματος»
και το δεύτερο η παρούσα διεπιστημονική εκπαίδευση για την
απασχολησιμότητα.
Οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών που ενδιαφέρονται να
υλοποιήσουν το πρόγραμμα HEAL
θα πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα με
τις συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης και έπειτα, να συνεχίσουν με τη
διεπιστημονική εκπαίδευση γυναικών ΥΤΧ-θυμάτων trafficking. Εκτός
από αυτό, καλό θα ήταν να συμβουλευτούν το Εργαλείο «Οι φανζίνες
και η αντιμετώπιση του τραύματος» για την πραγματοποίηση των
συνεδριών της καλλιτεχνικής ομάδας εθνοψυχιατρικής HEAL.
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Επιλογή και έλεγχος δεξιοτήτων:
Αν η διεπιστημονική εκπαίδευση
διεξαχθεί μετά τις συνεδρίες της
καλλιτεχνικής ομάδας εθνοψυχιατρικής HEAL με την ίδια ομάδα
συμμετεχουσών, συνιστάται η
πραγματοποίηση ενός προκαταρκτικού ελέγχου δεξιοτήτων
κατά τη διάρκεια των ατομικών
συνεντεύξεων διαλογής με τις
υποψήφιες πριν από την έναρξη
των ψυχολογικών συνεδριών. Αν
ενταχθούν στην προϋπάρχουσα
ομάδα νέες συμμετέχουσες, η επιλογή θα πρέπει να ξεκινήσει με
έναν προκαταρκτικό έλεγχο δεξιοτήτων ούτως ώστε να καταστούν
κατανοητά: α) το επίπεδο γνώσεων των γυναικών στην εθνική
γλώσσα της χώρας φιλοξενίας, β)
η επαγγελματική πείρα στις χώρες
καταγωγής τους και οι δεξιότητες
που διαθέτουν και γ) τα κίνητρά
τους μέσω άτυπων συζητήσεων. Ο
έλεγχος των δεξιοτήτων θα πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο
προφίλ δεξιοτήτων που διατίθεται
στο Παράρτημα 1.

Σύνθεση:
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 2 κεφάλαια: το πρώτο
κεφάλαιο έχει ως θέμα την απασχολησιμότητα και το δεύτερο την
επιχειρηματικότητα. Το κεφάλαιο
της
απασχολησιμότητας
αναφέρεται στις γενικές πτυχές της
απασχολησιμότητας και τις δεξιότητες που πρέπει να γνωρίζουν οι
επιζήσασες εμπορίας ανθρώπων
για να πραγματοποιήσουν μία
επιτυχημένη είσοδο στην αγορά
εργασίας. Το κεφάλαιο της επιχειρηματικότητας επικεντρώνεται σε
μία πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση
για την επιχειρηματικότητα, η
οποία έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τις γυναίκες ΥΤΧ με γνώσεις
και δεξιότητες επιχειρηματικότητας, ούτως ώστε να είναι σε θέση να
αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες,
καθώς και να οργανώσουν και να
ιδρύσουν μικρές επιχειρήσεις. Κάθε
κεφάλαιο περιλαμβάνει μία σειρά
από μαθήματα που παρέχουν
θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές
δραστηριότητες και έναν κατάλογο
εξειδικευμένων όρων που σχετίζονται με την εκάστοτε εργασία.
Εάν οι γυναίκες που πρόκειται να
συμμετάσχουν στην εκπαίδευση
ενδιαφέρονται μόνο για το κεφάλαιο της επιχειρηματικότητας, ο/η
εκπαιδευτής/-εύτρια μπορεί να
εστιάσει στο Κεφάλαιο 2. Ανάλογα
με τις ανάγκες των συμμετεχουσών

για γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα, έχει τη δυνατότητα
να επιλέξει συγκεκριμένα θέματα
και να διεξαγάγει την εκπαίδευση,
αφού πρώτα την προσαρμόσει στις
συγκεκριμένες μαθησιακές τους
ανάγκες, π.χ. αναπτύσσοντας μόνο
ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Στο
παρόν εκπαιδευτικό υλικό, περιγράφονται ενδεικτικές προτάσεις
διδασκαλίας, όμως ο/η εκπαιδευτής/-εύτρια μπορεί να επιλέξει
έναν διαφορετικό συνδυασμό
μαθημάτων με άξονα προτεραιότητας τις ιδιαίτερες ανάγκες των
γυναικών ΥΤΧ-θυμάτων trafficking.
Γλωσσική εκμάθηση:
Οι δραστηριότητες για την εκμάθηση της γλώσσας παρέχονται
στο Παράρτημα 3. Ο κατάλογος
με τις λέξεις-κλειδιά που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της γλώσσας κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων παρατίθεται στο τέλος κάθε μαθήματος.
Ο/Η εκπαιδευτής/-εύτρια έχει το
δικαίωμα να επιλέξει τη δραστηριότητα που θεωρεί περισσότερο
κατάλληλη για γλωσσική εκμάθηση.
Διάρκεια:
Κάθε μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε
να έχει διάρκεια 4 διδακτικών
ωρών, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες
των συμμετεχουσών και του/της
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εκπαιδευτή/-εύτριας. Ο ρυθμός
της μάθησης μπορεί να είναι
ευέλικτος. Η εκπαίδευση μπορεί
να κατανεμηθεί σε εβδομάδες ή
μήνες, έτσι ώστε οι συμμετέχουσες
να μπορούν να μάθουν με την
άνεσή τους και να συσχετίσουν
το περιεχόμενο με την πραγματικότητα που βιώνουν. Στην ουσία,
ο/η εκπαιδευτής/-εύτρια οφείλει
να διατηρήσει την προσοχή και το
ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων
σε υψηλό επίπεδο. Κάτι τέτοιο
είναι εφικτό μόνο εφόσον η δομή
και η διάρκεια της εκπαίδευσης
είναι προσαρμοσμένες στις
ανάγκες της ομάδας στόχου.
Δραστηριότητες:
Καλό θα ήταν ο/η εκπαιδευτής/-εύτρια να ξεκινά κάθε μάθημα με
μία δραστηριότητα για «σπάσιμο
του πάγου» ή/και αναστοχασμού
σχετικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες
του
προηγούμενου
μαθήματος. Επιπλέον, η διαδικασία της αποτίμησης θα πρέπει
να πραγματοποιείται μετά από το
τέλος κάθε μαθήματος. Οι κύριες
θεωρητικές πληροφορίες που
περιλαμβάνονται σε κάθε μάθημα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την αποτίμηση των δραστηριοτήτων.
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Υποστηρικτικό υλικό:
Ο/Η εκπαιδευτής/-εύτρια μπορεί,
αν το επιθυμεί, να προετοιμάσει
οπτικό υλικό για την αναπαράσταση πληροφοριών (π.χ.
διαφάνειες PowerPoint, χαρτοπίνακας κλπ.).
Αξιολόγηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-εύτρια θα
πρέπει να ζητήσει από τις συμμετέχουσες να συμπληρώσουν δύο
ερωτηματολόγια αξιολόγησης, ένα
πριν και ένα μετά την εκπαίδευση,
για να αξιολογήσουν τις γνώσεις
και τις δεξιότητες που απέκτησαν
αλλά και τα επιτεύγματα που
σημείωσαν. Τα σχετικά πρότυπα
για την αξιολόγηση είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα 1.

Κεφάλαιο 1: Γενική
απασχολησιμότητα

Κεφάλαιο 1

Γενική
απασχολησιμότητα
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Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται
στις γενικές πτυχές απασχολησιμότητας και τις δεξιότητες που
πρέπει να γνωρίζουν οι επιζήσασες trafficking για να εισέλθουν με
επιτυχία στην αγορά εργασίας.
Το εν λόγω κεφάλαιο
διακρίνεται σε 4 επιμέρους
μαθήματα:
1. Ανάπτυξη μη τεχνικών
(ήπιων) δεξιοτήτων
2. Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων
3. Εξέλιξη σταδιοδρομίας
4. Γενικές γνώσεις

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του
κεφαλαίου, οι συμμετέχουσες θα
είναι σε θέση:
• να γνωρίζουν τις κύριες ήπιες
δεξιότητες που διαθέτουν και
πάνω στις οποίες πρέπει να
εργαστούν για την επιτυχή
ένταξή τους στην αγορά
εργασίας·
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• να έχουν μεγαλύτερη
αυτογνωσία όσον αφορά την
επαγγελματική σταδιοδρομία
που τις ενδιαφέρει να
ακολουθήσουν·
• να γνωρίζουν βασικές
δεξιότητες για να
ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στις
ιδιαίτερες ανάγκες ενός/
μίας εργοδότη/-ριας ή ενός
κλάδου·
• να κατέχουν αναλυτικές και
ψηφιακές δεξιότητες που
είναι απαραίτητες κατά την
αναζήτηση εργασίας και την
αυτοεκπροσώπηση·
• να γνωρίζουν τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις στον
τομέα της απασχόλησης·
• να χειρίζονται δύσκολες
καταστάσεις με υπομονή και
αισιοδοξία, χωρίς να χάνουν
τον αυτοέλεγχο και τον
επαγγελματισμό τους.

Session 1: Development of Soft skills

Μάθημα 1

Ανάπτυξη Ήπιων Δεξιοτήτων

Στόχος

Το εν λόγω μάθημα θα βοηθήσει τις συμμετέχουσες:
α) να ενημερωθούν σχετικά με τις ήπιες δεξιότητες και
πόσο σημαντικές είναι κατά την αναζήτηση εργασίας, β)
να αυξήσουν την αυτογνωσία τους και γ) να ενισχύσουν
τις δεξιότητες που διαθέτουν σε θέματα επικοινωνίας,
εργασίας σε ομάδα και διαπραγμάτευσης.
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου»
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ
Στόχος:
Αυτή η δραστηριότητα θα
δώσει την ευκαιρία στις
συμμετέχουσες να γνωρίσουν
καλύτερα η μία την άλλη.

Αποτίμηση:
Στο τέλος της δραστηριότητας, ο/η εκπαιδευτής/-ρια
μπορεί να ρωτήσει τις
συμμετέχουσες ποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες
έμαθαν η μία για την άλλη.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Χαρτοπίνακας (flipchart) και
στυλό

Περιγραφή:
Όλες οι συμμετέχουσες θα
λάβουν έναν χαρτοπίνακα
πάνω στον οποίο θα πρέπει
να γράψουν μερικές λέξεις, να
σχεδιάσουν σύμβολα και να
ζωγραφίσουν πράγματα που τις
αντιπροσωπεύουν. Μετά από
αυτό, θα «φορέσουν» τους χαρτοπίνακες και θα περπατήσουν
κυκλικά στην αίθουσα εξηγώντας στις άλλες συμμετέχουσες
τη σημασία όσων έχουν γράψει/
σχεδιάσει/ζωγραφίσει.
Η δραστηριότητα μπορεί να
προσαρμοστεί για να διεξαχθεί
διαδικτυακά, αλλά σε αυτή την
περίπτωση κάθε συμμετέχουσα
μία-μία θα πρέπει να εξηγεί τη
σημασία των σχεδίων, των συμβόλων ή/και των λέξεων που
έγραψε σε όλες τις υπόλοιπες
συμμετέχουσες.
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Πηγές:
SUCCESS – Guide for the
Handbook and Handbook,
SUCCESS project. Διατίθεται
εδώ:
https://cesie.org/en/resources/
success-handbook/

Εισαγωγή στην εκπαίδευση
Εισαγωγή στη διεπιστημονική
εκπαίδευση για την απασχολησιμότητα: μέρος του Προγράμματος
Αποκατάστασης και Ένταξης
HEAL που σχεδιάστηκε με σκοπό να
ενεργοποιήσει μία ολοκληρωμένη
διαδικασία κοινωνικής και οικονομικής ένταξης γυναικών τρίτων

Γενικός στόχος:
Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην
ενίσχυση της αυτάρκειας των
γυναικών και των δεξιοτήτων που
σχετίζονται με την απασχόληση
και την επιχειρηματικότητα,
προκειμένου να διευκολυνθεί η
ένταξή τους στην αγορά εργασίας
και στις κοινωνίες υποδοχής.

Πώς θα μάθουν οι συμμετέχουσες;
Με μία συμμετοχική, πολυδιάστατη και ολιστική προσέγγιση
της εκπαίδευσης.

χωρών που είναι θύματα εμπορίας
ανθρώπων. Περιλαμβάνει:
1) ένα εργαλείο για συνεδρίες
ψυχολογικής υποστήριξης και
2) το παρόν διεπιστημονικό
εκπαιδευτικό υλικό
για ενίσχυση της
απασχολησιμότητας.

Ποιοι είναι οι μαθησιακοί δίαυλοι
ενός ανθρώπου;
1. Ο εγκέφαλος: γνωστική μάθηση
2. Η καρδιά: συναισθηματική
μάθηση
3. Το παρελθόν του: βιωματική
μάθηση

Διάρκεια:
8 μαθήματα διάρκειας
περίπου 4 ωρών το
καθένα
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Καθορισμός κανόνων

Στόχοι:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να ορίσουν μερικούς κοινώς
αποδεκτούς κανόνες που θα
ρυθμίζουν τη μεταξύ τους
αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Χαρτί χαρτοπίνακα και
μαρκαδόροι

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια εξηγεί
στην ομάδα πόσο σημαντικός
είναι ο καθορισμός βασικών
κανόνων. Στη συνέχεια, αναφέρει ότι οι βασικοί κανόνες
είναι καλύτεροι όταν είναι
απλοί, γενικοί και λίγοι σε
αριθμό. Έπειτα, ζητά από τις
συμμετέχουσες να φανταστούν
μία ομάδα ατόμων που εργάζονται μαζί. Κατόπιν, προσπαθεί
να ενθαρρύνει την έναρξη
μίας σύντομης συζήτησης και
συγκεκριμένα, ζητά από τις
συμμετέχουσες να προτείνουν
μερικούς βασικούς κανόνες
που τους γράφει με τρεις έως
δέκα προτάσεις σε έναν χαρτοπίνακα. Βέβαια, θα πρέπει να
βεβαιωθεί ότι όλες οι συμμετέχουσες κατανοούν κάθε κανόνα
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και δεν δυσανασχετούν με
κάποιον από αυτούς. Στο τέλος,
θα τις ρωτήσει αν υπάρχουν
τυχόν απορίες, ανησυχίες ή
αν χρειάζονται διευκρινίσεις
σχετικά με τους όρους που
χρησιμοποιήθηκαν.

Αποτίμηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια
αναρτά τη σελίδα σε ένα
σημείο στην αίθουσα που
να είναι ορατή από ολόκληρη την ομάδα. Αργότερα,
μπορεί, αν θέλει, να γράψει
τους κανόνες με μεγαλύτερη
σαφήνεια. Η ανάρτηση των
βασικών κανόνων σε ένα
περίοπτο σημείο είναι σημαντική, διότι έτσι η ομάδα των
συμμετεχουσών δεν θα ξεχνά
τις αρχές που έχει δεσμευτεί
να τηρεί.

Θεωρία
ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Οι Ήπιες Δεξιότητες είναι ατομικά
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι
σημαντικά σε οποιοδήποτε εργασιακό, προσωπικό και κοινωνικό
περιβάλλον. Μας βοηθούν να αξιοποιήσουμε όλες τις υπόλοιπες
ικανότητές μας. Δεν είναι τεχνικές
και εφαρμόζονται σε καθολικό
επίπεδο.
Ποιες είναι οι Ήπιες Δεξιότητες;
• Αυτογνωσία: η επίγνωση
της αξίας ενός ατόμου, των
ικανοτήτων του και των
ιδεών του πέρα από τη
γνώμη των άλλων.
• Επικοινωνία: οι δεξιότητες
επικοινωνίας είναι
σημαντικές σχεδόν σε κάθε
εργασία. Θα χρειαστεί κάποια
στιγμή να επικοινωνήσετε
(αυτοπροσώπως,
τηλεφωνικώς και γραπτώς)
με τους/τις συναδέλφους
στον χώρο που εργάζεστε
και να είστε σαφείς και
ευγενικοί/-ές απέναντί τους.
Εκτός από αυτό, θα πρέπει
να είστε καλός/-ή ακροατής/ρια. Οι εργοδότες/-ριες

ενδιαφέρονται για
υπαλλήλους που μπορούν
όχι μόνο να μεταδώσουν τις
ιδέες τους, αλλά επίσης να
ακούσουν με ενσυναίσθηση
τους άλλους.
• Ομαδική εργασία: η
προθυμία ενός ατόμου να
εργαστεί και να συνεργαστεί
με άλλους/-ες, να μπορεί να
οικοδομήσει θετικές σχέσεις
με στόχο την επίτευξη ενός
κοινού στόχου που έχει
ανατεθεί.
• Ηγετικό πνεύμα: είναι η
έμφυτη ικανότητα να ηγείται
ένα άτομο, να παρακινεί και
να καθοδηγεί τους άλλους για
την εκπλήρωση φιλόδοξων
στόχων, την επίτευξη
συναίνεσης και την ανάπτυξη
εμπιστοσύνης γύρω από το
πρόσωπό του.
• Κριτική Σκέψη: η ικανότητα
ενός ατόμου να κατανοεί τα
προβλήματα, να σκέφτεται με
κριτικό πνεύμα και να επινοεί
λύσεις. Οι δεξιότητες που
σχετίζονται με την κριτική
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σκέψη περιλαμβάνουν τη
δημιουργικότητα, την ευελιξία
και τη φιλοπερίεργη διάθεση.
• Υπευθυνότητα: είναι μία
ήπια δεξιότητα που σπανίως
μνημονεύεται αλλά είναι
ιδιαίτερα αξιόλογη. Οι
άνθρωποι που αποτυγχάνουν
να αναλάβουν την ευθύνη
για την εργασία τους, είναι
λιγότερο παραγωγικοί
και λιγότερο επιτυχημένοι
συνολικά.
• Αποφασιστικότητα: η
ικανότητα λήψης γρήγορων
και αποτελεσματικών
αποφάσεων.
• Διαχείριση χρόνου: οι
άνθρωποι που διαχειρίζονται
καλά τον χρόνο τους,
μπορούν να ιεραρχήσουν
κατά προτεραιότητα
τις εργασίες τους και να
οργανώσουν το πρόγραμμά
τους κατάλληλα, υιοθετώντας
παράλληλα μία στάση που
τους επιτρέπει να αναλάβουν
νέες εργασίες και προθεσμίες.
• Ευελιξία: πρόκειται για μία
σημαντική ήπια δεξιότητα,
διότι δείχνει την ικανότητα
και την προθυμία ενός
ατόμου να αναλάβει
νέα καθήκοντα και να
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αποδεχθεί νέες προκλήσεις
επιδεικνύοντας ψυχραιμία
και χωρίς να προκαλεί
αναστάτωση.
• Αυτονομία: η ικανότητα
ενός ατόμου να εκτελεί τις
εργασίες που του αναθέτουν
χωρίς να έχει την ανάγκη
διαρκούς εποπτείας
καταφεύγοντας στις δικές του
δυνάμεις.
• Αντοχή στο στρες: η
ικανότητα ενός ατόμου
να αντιδρά θετικά στην
πίεση της δουλειάς
διατηρώντας συγχρόνως
τον έλεγχο, εστιάζοντας
στις προτεραιότητες και
αποφεύγοντας τη μετατόπιση
των εντάσεων σε άλλους.
Τα άτομα με ισχυρές ήπιες δεξιότητες έχουν μεγάλη ζήτηση για
πολλούς διαφορετικούς τύπους
θέσεων εργασίας. Οι ήπιες δεξιότητες είναι οι διαπροσωπικές
ιδιότητες που χρειάζεστε για να
πετύχετε στον χώρο εργασίας.
Πηγές:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and methods,
ARISE - Appetite for Enterprise
project, Διατίθεται εδώ:
https://www.arise-network.eu/

Δραστηριότητα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
Στόχος:
Αυτή η δραστηριότητα θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να εκφράσουν τις αξίες και
τις πεποιθήσεις τους, τις
συγκεκριμένες ιδέες που
πρεσβεύουν και τις προτεραιότητες που θέτουν στη
ζωή τους. Στο τέλος της
δραστηριότητας, θα έχουν
διαμορφώσει μία σαφή εικόνα
που θα συνοδεύεται από
μία γραπτή αναπαράσταση
του πού βρίσκονται αυτή τη
στιγμή, πού θα ήθελαν να
είναι και κυρίως γιατί.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Χαρτιά και στυλό

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ζητά από
τις συμμετέχουσες να γράψουν
το δικό τους Προσωπικό
Μανιφέστο. Στην αρχή, τις
καθοδηγεί προκειμένου να
απευθύνουν στον εαυτό τους τις
ακόλουθες ερωτήσεις:
• Ποιες είναι οι ισχυρότερες
πεποιθήσεις σου;
• Τι σε κάνει να παθιάζεσαι και
τι σε εμπνέει;

• Ποιες σχέσεις θεωρείς
σημαντικές;
• Πώς θα χαρακτήριζες τον
εαυτό σου; (π.χ. είμαι δυνατή
και θαρραλέα).
• Ποια λόγια/μοτο θέλεις να
ακολουθείς στη ζωή σου;

Αποτίμηση:
Ένα Προσωπικό Μανιφέστο
μπορεί να καταστεί ένα
ισχυρό εργαλείο ενισχύοντας
την αυτογνωσία των συμμετεχουσών και απευθύνοντάς
τους μία έκκληση για δράση.

Πηγές:
SUCCESS – Guide for the Handbook
and Handbook, SUCCESS project,
Διατίθεται εδώ:
https://cesie.org/en/resources/
success-handbook/
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Δραστηριότητα
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΥΝΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στόχος:
Αυτή η δραστηριότητα θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να ανακαλύψουν τα κορυφαία δυνατά τους σημεία,
να μάθουν σε τι είναι καλές
και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις και
τις ικανότητές τους στην
καθημερινή ζωή και την
αναζήτηση εργασίας.
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Αντίγραφο του Ταξινόμηση των
Δυνατών Στοιχείων του Χαρακτήρα VIA (Παράρτημα 2)

Περιγραφή:
Το VIA Inventory of Strengths
(VIA-IS) είναι μία έρευνα
αυτοαξιολόγησης, κατάλληλη
για ενήλικες ηλικίας 18 ετών
και άνω, η οποία αξιολογεί
διεξοδικά 24 δυνατά στοιχεία
του χαρακτήρα. Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια μοιράζει αντίγραφα
της Ταξινόμησης των Δυνατών
Στοιχείων του Χαρακτήρα VIA
(VIA Classification of Strengths)
στις συμμετέχουσες ζητώντας να εντοπίσουν 5 δυνατά
χαρακτηριστικά, τα οποία
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τους ταιριάζουν περισσότερο.
Ύστερα, τους ζητά να αναστοχαστούν σχετικά με το πώς
μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τα εν λόγω χαρακτηριστικά
στον σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας ή
στην εύρεση εργασίας.

Αποτίμηση:
Μόλις όλες οι συμμετέχουσες ολοκληρώσουν την
αυτοαξιολόγησή τους, ο/η
εκπαιδευτής/-ρια εξηγεί ότι τα
δυνατά σημεία δείχνουν σε τι
είναι καλές και ότι μπορούν να
τα αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν την προσωπική και
επαγγελματική τους ζωή κλπ.
Επιπλέον, τα δυνατά στοιχεία
του χαρακτήρα μπορούν να
βοηθήσουν στον εντοπισμό
θέσεων εργασίας που θα τις
ενδιέφεραν.

Πηγές:
SUCCESS – Guide for the
Handbook and Handbook,
SUCCESS project, Διατίθεται εδώ:
https://cesie.org/en/resources/
success-handbook/

Θεωρία
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
Η αυτογνωσία μας επιτρέπει να
κατανοούμε τον εαυτό μας και τους
άλλους αποκτώντας παράλληλα
μία σαφή αντίληψη των πλεονεκτημάτων μας, των τομέων που
χρειάζονται βελτίωση, των πεποιθήσεων, των αξιών, των σκέψεων,
των συναισθημάτων και των
κινήτρων μας. Αν έχουμε επίγνωση
των παραπάνω, μπορούμε να
ερμηνεύσουμε και να ρυθμίσουμε
τις σκέψεις και τα συναισθήματά
μας. Επομένως, μπορούμε να
κατανοήσουμε
καλύτερα
τις
συμπεριφορές μας και τους λόγους
για τους οποίους επιλέγουμε ή
αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι.
Γιατί είναι σημαντική η
αυτογνωσία;
• Μας επιτρέπει να
κατανοήσουμε τον εαυτό
μας και τους άλλους
ανθρώπους, να διαβάσουμε,
να ερμηνεύσουμε και να
ρυθμίσουμε τα συναισθήματα
και τις σκέψεις μας.
• Βοηθά στον προσδιορισμό
των δυνατών μας σημείων, των
τομέων που χρειάζονται βελτίωση, των αξιών και του σκοπού
που έχουμε στη ζωή μας.

• Μας ενθαρρύνει να
αναλάβουμε δράση και να
επιτύχουμε τους στόχους μας
ατενίζοντας το μέλλον με
αισιοδοξία.
• Συμβάλλει αποφασιστικά στη
βελτίωση της ψυχολογικής
υγείας.
Η αυτογνωσία μπορεί να μας βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας. Όσο
αυξάνεται η αυτογνωσία μας, τόσο
καλύτερα γνωρίζουμε τις δεξιότητες που διαθέτουμε και μπορούμε
να εκτιμήσουμε ποιο επάγγελμα
μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες
που έχουμε σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Ακόμη, κατά τη
διάρκεια μίας συνέντευξης, η αυτογνωσία μπορεί να μας βοηθήσει
να παρουσιάσουμε τα δυνατά μας
σημεία και τους τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθούμε, ώστε
ο/η πιθανός/-ή εργοδότης/-ρια να
αποκτήσει μία σαφή εικόνα του τι
μπορούμε να προσφέρουμε στην
επιχείρησή του/της.
Πηγές:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and methods,
ARISE - Appetite for Enterprise
project, Διατίθεται εδώ:
https://www.arise-network.eu/
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Δραστηριότητα
ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες να
προσδιορίσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες για να
αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο
επικοινωνούν με τους άλλους.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Σύνολο σχεδίων/ εικόνων,
πολύχρωμα στυλό, χαρτιά

Περιγραφή:
Οι συμμετέχουσες χωρίζονται
σε ζεύγη και στέκονται «πλάτη
με πλάτη» χωρίς να επιτρέπεται να κοιτάξει η μία την άλλη.
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια δίνει
σε ένα από τα δύο άτομα κάθε
ζεύγους ένα σχέδιο που θα
πρέπει να περιγράψει στο άλλο
άτομο, το οποίο με τη σειρά
του θα πρέπει να προσπαθήσει να το αναπαραγάγει (ή να
το ζωγραφίσει) χωρίς όμως να
κάνει περαιτέρω ερωτήσεις.
Εάν οι συμμετέχουσες δείξουν
ενδιαφέρον για την άσκηση,
μπορεί να πραγματοποιηθεί
ένας δεύτερος γύρος με ανεστραμμένους ρόλους. Ωστόσο,
αυτή τη φορά το άτομο που θα
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προσπαθεί να αποτυπώσει το
σχέδιο θα μπορεί να υποβάλει
ερωτήσεις. Εναλλακτικά, το
ένα από τα δύο άτομα, αντί
να στέκεται πλάτη με πλάτη,
μπορεί να έχει δεμένα τα μάτια
και το άλλο να στέκεται σε
απόσταση και να του περιγράφει το σχέδιο.

Αποτίμηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ρωτά
τις συμμετέχουσες αν ήταν
εύκολο/δύσκολο: α) να μεταδώσουν το μήνυμα στην
αποστολέα, β) να λάβουν το
μήνυμα και να ανακτήσουν
τις λεπτομέρειες και γ) να
αποτυπώσουν το μήνυμα στο
σχέδιο. Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια
εξηγεί γιατί η επικοινωνία στο
σύνολό της, λεκτική και μη
λεκτική εξίσου, έχει σημασία
στο προσωπικό και το εργασιακό περιβάλλον.

Πηγές:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and methods,
ARISE - Appetite for Enterprise
project, Διατίθεται εδώ:
https://www.arise-network.eu/

Θεωρία
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το να μπορούμε να επικοινωνούμε
αποτελεσματικά είναι μία από τις
πιο σημαντικές δεξιότητες ζωής που
πρέπει να μάθουμε. Ως επικοινωνία
ορίζεται η μετάδοση πληροφοριών
που στόχο έχει την επίτευξη της
καλύτερης δυνατής κατανόησης.
Μπορεί
να
πραγματοποιηθεί
λεκτικά (μέσω προφορικών ανταλλαγών), μέσω γραπτών μέσων (π.χ.
βιβλία, ιστοσελίδες και περιοδικά),
οπτικά (χρησιμοποιώντας γραφήματα, διαγράμματα και χάρτες) ή
μη λεκτικά (π.χ. γλώσσα του σώματος, χειρονομίες, τόνος και ύφος
της φωνής). Όλα αυτά τα μέσα επικοινωνίας είναι βασικές δεξιότητες
που έχουν αποφασιστική σημασία
για μία επιτυχημένη επαγγελματική
σταδιοδρομία.
Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι
ο τρόπος επικοινωνίας μας εξαρτάται εν μέρει από το πολιτισμικό και
το κοινωνικό μας υπόβαθρο. Βέβαια,
η επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί
με ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, όπως είναι τα
ακόλουθα:
• Εγγύτητα (κοντά/μακριά)
• Προσανατολισμός σώματος
• Στάση σώματος
• Σωματική επαφή
• Εκφράσεις του προσώπου

• Βλέμμα
• Τόνος φωνής, εξωτερική
εμφάνιση, συμφραζόμενα κλπ.
Επιπρόσθετα, χρειάζεται να προσπαθούμε να προσαρμόζουμε
τον τρόπο που επικοινωνούμε
ανάλογα με το άτομο στο οποίο
απευθυνόμαστε.
Η επικοινωνία δεν είναι μόνο
μετάδοση πληροφοριών. Στην
ουσία, πρόκειται για μία αμφίδρομη διαδικασία, η οποία μπορεί
να πραγματοποιηθεί μόνο όταν
υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο που
να είναι σε θέση να λάβει αυτές τις
πληροφορίες. Εν ολίγοις, χρειάζεστε ένα άτομο που θα ΑΚΟΥΣΕΙ με
προσοχή τα λεγόμενά σας.
Η γνήσια επικοινωνία πραγματοποιείται, όταν οι άνθρωποι έχουν
μάθει να ακούν και να καταλαβαίνουν. Η εν λόγω διαδικασία είναι
στην πραγματικότητα περίπλοκη,
διότι απαιτεί να καταβάλουμε
προσπάθειες για να κατανοήσουμε τις ιδέες, τις στάσεις και τις
απόψεις που θέλει να εκφράσει
ο/η συνομιλητής/-ρια.
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Πώς μπορούμε να γίνουμε
καλύτερες ακροάτριες;
• Σιωπώντας, όταν μιλά
κάποιος/-α·
• Κάνοντας τον/τη ομιλητή/ρια να αισθάνεται άνετα·
• Δείχνοντας ενδιαφέρον για το
άτομο που μιλά·
• Εξαλείφοντας τις πιθανές
πηγές απόσπασης της
προσοχής·
• Κάνοντας υπομονή·
• Δείχνοντας ευγένεια.
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Πηγές:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and methods,
ARISE - Appetite for Enterprise
project, Διατίθεται εδώ:
https://www.arise-network.eu/

Δραστηριότητα
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ
Στόχος:
Αυτή η δραστηριότητα θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να εξασκήσουν τη δημιουργικότητα και την επιδεξιότητά
τους να υποχωρούν και
να προσαρμόζονται στην
κατεύθυνση, την εστίαση ή
την επιρροή των άλλων.

να μιλήσουν μεταξύ τους κατά
τη διάρκεια του σχεδιασμού ή
της ζωγραφικής.

Αποτίμηση:
Ο/Η

εκπαιδευτής/-ρια

μπορεί

να θέσει στις συμμετέχουσες τις
ακόλουθες ερωτήσεις: Σε ποιο

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Χαρτιά και στυλό

βαθμό

συμπεριφερθήκατε

ως

ηγέτιδες ή ακόλουθοι; Γιατί; Σε
ποιο βαθμό ακολουθήσατε τη
ροή ή αντισταθήκατε; Τι σας

Περιγραφή:
Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι
συμμετέχουσες καλούνται να
σχεδιάσουν ένα σπίτι χωρίς
να μιλούν μεταξύ τους. Κάθε
συμμετέχουσα θα σχεδιάζει δύο
γραμμές κάθε φορά και θα δίνει
το χαρτί και το/τον στυλό/μαρκαδόρο στο άτομο που κάθεται
δίπλα της. Το άτομο αυτό θα
σχεδιάζει και εκείνο δύο γραμμές και στη συνέχεια, θα δίνει
το/τον στυλό/μαρκαδόρο και
το χαρτί στην επόμενη συμμετέχουσα. Μέχρι να ολοκληρωθεί
το σχέδιο του σπιτιού, θα
επαναληφθεί η ίδια διαδικασία.
Το σχέδιο μπορεί να μετακινηθεί επανειλημμένα από χέρι σε
χέρι, ώσπου όλες να συμφωνήσουν ότι έχει ολοκληρωθεί. Οι
συμμετέχουσες δεν επιτρέπεται

φάνηκε πιο εκνευριστικό σχετικά
με

αυτή

τη

διαδικασία;

Πώς

αντιμετωπίσατε τον εκνευρισμό
σας; Τι θα θέλατε να είχε κάνει ή
να μην είχε κάνει η διπλανή σας;
Προηγήθηκε κάποιος σχεδιασμός
πριν

από

το

τράβηγμα

της

πρώτης γραμμής; Αν ναι, τι είδους
σχεδιασμός ήταν; Αν όχι, πώς τα
καταφέρατε

να

ολοκληρώσετε

την εργασία; Τι σχέση έχει αυτό με
εμάς στο εργασιακό περιβάλλον;

Πηγές:
SUCCESS – Guide for the
Handbook and Handbook,
SUCCESS project, Διατίθεται εδώ:
https://cesie.org/en/resources/
success-handbook/
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Θεωρία
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
Ομαδική εργασία είναι η διαδικασία συνεργασίας με μία ομάδα
ανθρώπων προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος.
Ως ομάδα μπορεί να οριστεί ένα
σύνολο ατόμων που ενώνονται
για την εκπλήρωση μίας κοινής
αποστολής ή στόχου θυσιάζοντας
συχνά το προσωπικό τους πρόγραμμα για χάρη της επιτυχίας
της ομάδας. Η ομαδική εργασία
συνεπάγεται ότι οι άνθρωποι θα
προσπαθήσουν να συνεργαστούν
χρησιμοποιώντας τις ατομικές
τους δεξιότητες και παρέχοντας
εποικοδομητική ανατροφοδότηση
παρά τις όποιες προσωπικές τους
συγκρούσεις. Πρόκειται συχνά για
ένα κρίσιμο σημείο σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον, διότι
είναι αναγκαίο να συνεργάζονται
καλά οι συνάδελφοι μεταξύ τους
και να δίνουν τον καλύτερό τους
εαυτό σε κάθε περίσταση.
Οι καλύτερες ομάδες είναι εκείνες που αποτελούνται από άτομα
που αναζητούν σπουδαίες ευκαιρίες, ακούραστους/-ες λύτες/-ριες
προβλημάτων και αδιόρθωτα
αισιόδοξους/ες. Τέτοιες ομάδες
αναπτύσσουν υψηλή δυναμική της
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ομάδας και σημαντικές επιδόσεις
ενισχύοντας παράλληλα τη δική
τους επαγγελματική εξέλιξη. Για
την επίτευξη τέτοιων αξιέπαινων
στόχων, κρίνεται απαραίτητη η
παρουσία ενός/μίας αποτελεσματικού/-ής ηγέτη/-ιδας.
Το ηγετικό πνεύμα χαρακτηρίζεται
από τον επηρεασμό άλλων ανθρώπων, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι εκτελούν τους στόχους της
ομάδας με ενθουσιασμό.
Οι αποτελεσματικοί/-ές
ηγέτες/-ιδες διαθέτουν 3
αλληλοσυμπληρούμενες
δεξιότητες:
• ΤΕΧΝΙΚΕΣ: σχετίζονται με
τις τεχνικές γνώσεις του
επαγγέλματος.
• ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ: γενικά,
πρόκειται για την ικανότητα
να εργάζονται αποτελεσματικά
για να «χτίσουν» την ομάδα.
• ΣΥΛΛΗΨΗΣ: αναφέρεται στην
ικανότητα να σχεδιάζουν
και να προβλέπουν
μακροπρόθεσμα στρατηγικά
σχέδια.

Πέραν αυτών, θα πρέπει επίσης να
διαθέτουν:
• Απροκατάληπτο πνεύμα: να
είναι ανοιχτοί/-ές σε νέες
ιδέες, προτάσεις κλπ.
• Προσωπικό κίνητρο: να
μην είναι νωθροί/-ές, να
μην αναθέτουν εργασίες
στις οποίες μπορεί να
ανταπεξέλθουν χωρίς
βοήθεια, να αναφέρονται
πάντα στη συμμετοχή των
άλλων και να δίνουν το καλό
παράδειγμα.
• Υπευθυνότητα: να
θεωρούνται αξιόπιστα άτομα
από τους άλλους ανθρώπους
τόσο σε επαγγελματικό όσο
και σε ανθρώπινο επίπεδο.

Συγκρούσεις μπορούν να προκύψουν σε οποιαδήποτε ομάδα,
επειδή διαφορετικά άτομα έχουν
διαφορετικές απόψεις. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιλαμβάνονται
διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες ανάλογα με τον
συγκεκριμένο επαγγελματικό τους
προσανατολισμό. Η εκδήλωση
συγκρούσεων είναι φυσιολογική.
Για την ακρίβεια, δεν θα πρέπει
να αποφεύγονται οι συγκρούσεις,
αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει να
επωφελούμαστε από αυτές ούτως
ώστε να επιλύσουμε με εποικοδομητικό τρόπο τα υφιστάμενα
προβλήματα.

Πηγές:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and methods,
ARISE - Appetite for Enterprise
project, Διατίθεται εδώ:
https://www.arise-network.eu/
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Δραστηριότητα
ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΕ ΕΝΑ
ΕΡΗΜΙΚΟ ΝΗΣΙ;
Στόχος:
Αυτή η δραστηριότητα βοηθά
τις συμμετέχουσες να βελτιώσουν τις δεξιότητες ομαδικής
εργασίας και διαπραγμάτευσης που διαθέτουν μέσω της
αμοιβαίας κατανόησης και
της αποφυγής συγκρούσεων.
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Εκτυπωμένη λίστα αντικειμένων

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια θα πρέπει
να προετοιμάσει μία λίστα με
αντικείμενα που να είναι κατάλληλα για την ομάδα στόχου πριν
την έναρξη του μαθήματος. Στον
πρώτο γύρο, οι συμμετέχουσες,
μεμονωμένα, θα πρέπει να επιλέξουν πολύ γρήγορα από τη λίστα
5 αντικείμενα που θα έπαιρναν
μαζί τους σε ένα έρημο νησί: 3
αντικείμενα θα πρέπει να είναι
«χρήσιμα» και 2 «άχρηστα». Στον
δεύτερο γύρο, οι συμμετέχουσες καλούνται να οργανωθούν
σε ομάδες: κάθε ομάδα πρέπει
να συμφωνήσει από κοινού για
τα 5 αντικείμενα (3 χρήσιμα, 2
άχρηστα) που θα επιλέξει να
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πάρει μαζί της στο νησί. Στον
τελευταίο γύρο, κάθε ομάδα θα
επιλέξει 2 διαπραγματεύτριες.
Μαζί με τις διαπραγματεύτριες
άλλων ομάδων, θα πρέπει να
συμφωνήσουν για το ποια 5
αντικείμενα μπορεί όλη η τάξη
να φέρει στο έρημο νησί.

Αποτίμηση:
Μετά την ολοκλήρωση της
δραστηριότητας, ο/η εκπαιδευτής/-ρια μπορεί να ζητήσει
από τις συμμετέχουσες να μοιραστούν τα συναισθήματα και
τις σκέψεις που τους δημιούργησε η άσκηση με τις υπόλοιπες
ομάδες και να ανταλλάξουν
απόψεις σχετικά με το τι τις
έκανε να αλλάξουν γνώμη και
αν η τελική επιλογή κατόπιν
διαπραγμάτευσης ήταν κατάλληλη για να μπορέσουν να
επιβιώσουν στο νησί.

Πηγές:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and methods,
ARISE - Appetite for Enterprise
project, Διατίθεται εδώ:
https://www.arise-network.eu/

Θεωρία
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Σκοπός της διαπραγμάτευσης
είναι να εξομαλύνει καταστάσεις
όπου τα προσωπικά θέλω
έρχονται σε σύγκρουση με τα
θέλω των άλλων. Ο λόγος για
τον οποίο προβαίνουμε σε
διαπραγματεύσεις
είναι
για
να πετύχουμε ένα καλύτερο
αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό
που θα πετυχαίναμε χωρίς
διαπραγματεύσεις.
Ο
στόχος
μίας
«win-win»
(επικερδούς για όλες τις πλευρές)
διαπραγμάτευσης είναι να βρεθεί
μία λύση που θα είναι αποδεκτή
εκατέρωθεν, ούτως ώστε και
οι δύο πλευρές να αισθάνονται
ότι έχουν κερδίσει κάτι λόγω
της
διαπραγμάτευσης
που
ολοκληρώθηκε.
Οι καλοί/-ές διαπραγματευτές/ριες δεν γεννιούνται...γίνονται! Η
πείρα είναι σε κάθε περίπτωση
σημαντική, αλλά θα πρέπει,
εκτός από αυτό, να δείχνουμε ότι
έχουμε υψηλή αυτοπεποίθηση.
ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: Η καλή διαίσθηση
ενός ατόμου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την καλή προετοιμασία
πριν από τη διαπραγμάτευση!

Ποιες ήπιες δεξιότητες είναι
σημαντικές;
• Δεξιότητες επικοινωνίας
(πειθώ)
• Αυτογνωσία (Ποια είναι τα
δυνατά και τα αδύνατα σημεία
μου;)
• Η αντίληψη των άλλων:
διυποκειμενικότητα
• Αυτοέλεγχος

Ποια είναι τα βήματα
μίας αποτελεσματικής
διαπραγμάτευσης;
1) Προετοιμαστείτε:
• Ποιο ακριβώς είναι
το αντικείμενο της
διαπραγμάτευσης;
• Ορίστε με σαφήνεια τους
στόχους σας.
• Μάθετε αν υπάρχουν κοινά
οφέλη ανάμεσα σε εσάς και
τον/την ομόλογό σας.
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• Θέστε όρια: Κατά πόσον
είστε διατεθειμένες να
τα παρατήσετε και να
υποχωρήσετε προκειμένου να
επιτευχθεί μία συμφωνία;
• Προσπαθήστε να καταλάβετε
ποιος είναι ο στόχος που
επιδιώκει να πετύχει ο/η
συνομιλητής/-ριά σας.

Λάθη που πρέπει να αποφεύγετε:

2)Αναπτύξτε επαφές: Αν μπορείτε,
βρείτε συμμάχους ή ανθρώπους
με τους οποίους να έχετε κοινούς
στόχους.

• Μην κάνετε πρόωρες
παραχωρήσεις: Μην
«ενδίδετε» γρήγορα ή/και
πολύ εύκολα.

3)
Ανταλλάξτε
πληροφορίες:
Δείξτε δεκτικότητα και οι άλλοι
θα σας εμπιστευτούν πιο εύκολα.
Προτιμήστε να κάνετε ερωτήσεις
ανοιχτού τύπου (π.χ. Ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος για να ...; Πώς
πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα;) παρά κλειστού τύπου (που
απαιτούν μονολεκτικές απαντήσεις «Ναι»/«Όχι»), διότι δείχνουν
ότι είστε πιο ανοιχτή απέναντι σε
νέες λύσεις και προοπτικές.

• Μην έχετε υπερβολική
σιγουριά.

4) Κάντε παραχωρήσεις: Με αυτό
τον τρόπο, θα δείξετε ότι λαμβάνετε αποφάσεις με γνώμονα τη
λογική.
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5) Ολοκληρώστε τη διαπραγμάτευση: Συνοψίστε την κατάσταση,
διευκρινίστε ποιες συμφωνίες
έχουν συναφθεί και φροντίστε
να τηρήσετε γραπτά αρχεία των
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί
από τα δύο μέρη.

• Αν σας πιέσουν να λάβετε μία
απόφαση, είναι καλύτερο να
αναβληθεί η συνάντηση παρά
να επιβληθεί ένας ατυχής
συμβιβασμός.
• Μην απορρίπτετε τις
προτάσεις της άλλης πλευράς
χωρίς να προσπαθείτε πρώτα
να τις κατανοήσετε.
Πηγές:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and methods,
ARISE - Appetite for Enterprise
project, Διατίθεται εδώ:
https://www.arise-network.eu/

Δραστηριότητα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να εντοπίσουν στοιχεία που
αφορούν την εθιμοτυπία της
επαγγελματικής επικοινωνίας
και να παρατηρήσουν ότι
διαφέρουν από πολιτισμό σε
πολιτισμό. Οι διαφορές αυτές
δεν είναι αξιολογικές κρίσεις.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να εφαρμόζουμε
τους κοινωνικούς κανόνες
που διέπουν το συγκεκριμένο
πλαίσιο μίας δραστηριότητας.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Ένα κουτί, 10 μικρά κομμάτια
χαρτιού που σε καθένα θα
αναγράφεται μία από τις παρακάτω καταστάσεις:
• Έχεις αργήσει στη δουλειά.
• Το παιδί σου αρρώστησε
κατά τη διάρκεια της νύχτας.
• Ένα σημαντικό πρόσωπο
επισκέπτεται το γραφείο.
• Θέλεις να πας στον χώρο
της εργασίας σου κάνοντας
τζόγκινγκ το πρωί.
• Πρέπει να φύγεις από τη
δουλειά νωρίτερα, αν και
θα ακολουθήσει έξοδος με
τους/τις συναδέλφους και
πεινάς πολύ κτλ.

Περιγραφή:
Από τις συμμετέχουσες, 5 εθελόντριες θα κληθούν να επιλέξουν
από το κουτί ένα χαρτάκι. Με
βάση την κατάσταση που περιγράφει, καθεμία θα προσπαθήσει
να αναπαραστήσει τη σκηνή,
αφού πρώτα επιλέξει τα άτομα
που θα συνεργαστούν μαζί της,
και εν τέλει, θα την παρουσιάσει
ενώπιον της ομάδας. Στόχος είναι
να βρουν την καλύτερη πορεία
δράσης προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο τυχόν
συγκρούσεων και παρανοήσεων
και να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη
και μία αίσθηση αξιοπιστίας. Εάν
οι συμμετέχουσες δεν αισθάνονται άνετα να λάβουν μέρος σε
αυτό το παιχνίδι ρόλων, μπορούν
απλώς να αναστοχαστούν ως
προς αυτές τις καταστάσεις και
να σκεφτούν από κοινού ιδέες και
καλύτερες δυνατές λύσεις.

Αποτίμηση:
Παρατηρήστε με ποιους τρόπους
η τυπική ευγένεια, η επίδειξη
καλοσύνης, η σχέση με τον χρόνο
και η ακρίβεια διαφέρουν από
τη μία κουλτούρα στην άλλη. Δεν
υπάρχουν καλύτεροι ή χειρότεροι
κανόνες, αλλά μπορεί να είναι
διαφορετικοί κατά τις αλληλε39

πιδράσεις μας σε διαφορετικά
περιβάλλοντα. Επομένως,
καλό είναι να αποφεύγουμε τις
εικασίες, να εκφράζουμε τις
απορίες μας και να δείχνουμε
ενδιαφέρον να μάθουμε.
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Πηγές:
PATRIR. Αδημοσίευτο υλικό.

Θεωρία
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Η εθιμοτυπία της επαγγελματικής επικοινωνίας είναι μείζονος
σημασίας για τη διατήρηση ενός
ευχάριστου και αποτελεσματικού
εργασιακού περιβάλλοντος. Οι
χώροι εργασίας μπορεί να είναι
πολύ διαφορετικοί, αλλά ορισμένοι
βασικοί κανόνες ισχύουν παγκοσμίως σε κάθε πολιτισμικό περιβάλλον. Περιλαμβάνουν συνήθως
σιωπηρούς κανόνες κοινωνικής
συμπεριφοράς σχετικά με τον χώρο
εργασίας, τον τρόπο χαιρετισμού,
τη στάση του σώματος, τη λεκτική
επικοινωνία, το στυλ ένδυσης,
τη σχέση με συναδέλφους, τους
τρόπους έκφρασης απόψεων και
διαχείρισης συγκρούσεων. Παρακάτω, ακολουθούν δέκα από τις πιο
ευρέως διαδεδομένες απαιτήσεις
που αφορούν το επαγγελματικό
πρωτόκολλο:
• Να είστε στην ώρα σας.
• Να ντύνεστε κατάλληλα για τη
δουλειά που κάνετε.
• Να μιλάτε ευγενικά στους
άλλους.
• Να αποφεύγετε το
κουτσομπολιό και τη
λαθρακρόαση.
• Να δείχνετε ενδιαφέρον προς
τους άλλους (διατηρήστε τη

βλεμματική επαφή, ακούστε
χωρίς να διακόπτετε).
• Να προσέχετε τη γλώσσα του
σώματός σας.
• Συστηθείτε και συστήστε
άλλους/ες συναδέλφους
(χρησιμοποιώντας το όνομα
και το επώνυμό τους).
• Παραμείνετε επαγγελματίες
σε κοινωνικές εκδηλώσεις που
σχετίζονται με την εργασία.
• Προσέξτε τη γλώσσα που
χρησιμοποιείτε.
• Να καταναλώνετε τρόφιμα και
ποτά με διακριτικό τρόπο.
Αυτοί οι κανόνες ευγένειας και επαγγελματισμού είναι απαραίτητοι,
διότι πλαισιώνουν την καλή επικοινωνία και προωθούν ένα ασφαλές
και άνετο εργασιακό περιβάλλον.
Πηγές:
The 10 Basics of Business
Etiquette, Διατίθεται εδώ:
https://smallbusiness.chron.com/10basics-business-etiquette-2925.html

and 15 Work Etiquette Rules
That Will Make You Look More
Professional, Διατίθεται εδώ:
https://www.lifehack.org/articles/
work/15-work-etiquette-rules-that-willmake-you-look-more-professional.html
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Γλωσσική εκμάθηση: ήπιες δεξιότητες
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Ήπιες δεξιότητες
Αυτογνωσία
Επικοινωνία
Κατανόηση προφορικού λόγου
Ομαδική εργασία
Ηγετικό πνεύμα
Διαπραγμάτευση
Κριτική σκέψη
Ομαδική εργασία
Αυτονομία
Επαγγελματικό πρωτόκολλο
Ενδυματολογικός κώδικας
Κουτσομπολιό
Λαθρακρόαση
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Μάθημα 2: Ανάπτυξη Τεχνικών Δεξιοτήτων

Μάθημα 2

Ανάπτυξη Τεχνικών Δεξιοτήτων

Στόχος

Το εν λόγω μάθημα θα βοηθήσει τις συμμετέχουσες να
διευρύνουν τις μαθηματικές και τις αναλυτικές τους
δεξιότητες καθώς και να ενημερωθούν για τις διάφορες
ψηφιακές δεξιότητες και πόσο σημαντικές είναι κατά την
αναζήτηση εργασίας και στο εργασιακό περιβάλλον.
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου»
ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να αναστοχαστούν σχετικά
με τις ήπιες δεξιότητες που
διαθέτουν και να μοιραστούν
τις εμπειρίες που τις βοήθησαν να αναπτύξουν ή να
βελτιώσουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Χαρτιά και στυλό

Περιγραφή:
Όλες οι συμμετέχουσες παίρνουν από ένα στυλό και μία
κόλλα χαρτί. Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια τους υπενθυμίζει το
προηγούμενο μάθημα «Ανάπτυξη Ήπιων Δεξιοτήτων» και
τους ζητά να γράψουν τρεις
ήπιες δεξιότητες με τις οποίες
ταυτίζονται περισσότερο και
τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν με αυτοπεποίθηση. Οι
συμμετέχουσες καλούνται να
μοιραστούν αυτές τις δεξιότητες και να αναφέρουν μία
περίπτωση στην οποία τις
έχουν εφαρμόσει.
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Αποτίμηση:
Η διαδικασία αυτή θα πρέπει
παράλληλα να χρησιμεύσει
ως μία άσκηση/εμπειρία σε
ένα ασφαλές περιβάλλον που
θα βοηθήσει στον εντοπισμό
των δυνατών σημείων των
συμμετεχουσών και στην
επικοινωνία με έναν δομημένο και πειστικό τρόπο. Ο/Η
εκπαιδευτής/-ρια θα ενθαρρύνει τις συμμετέχουσες να
καταθέσουν τις εμπειρίες
τους χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο STAR. Πρόκειται για
έναν δομημένο τρόπο απάντησης σε μία ερώτηση που
βασίζεται στη συμπεριφορά
που προκύπτει μέσω της
συζήτησης για τη συγκεκριμένη κατάσταση (situation),
την εργασία (task), τη δράση
(action) και το αποτέλεσμα
(result) της κατάστασης.

Πηγές:
PATRIR. Αδημοσίευτο υλικό.

Θεωρία
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Οι βασικές τεχνικές δεξιότητες
(όπως οι βασικές μαθηματικές, αναλυτικές δεξιότητες ή η ικανότητα
εργασίας με ψηφιακά εργαλεία)
είναι πολύτιμες στην αγορά εργασίας, διότι σχεδόν κάθε θέση
εργασίας στηρίζεται στον χειρισμό
κάποιου είδους εργαλείων, προγραμμάτων και διαδικασιών. Αυτές
οι «προαπαιτούμενες» δεξιότητες
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτικότητα του/
της εργαζομένου/-ης και συνήθως
τις επιζητούν οι εργοδότες/-ριες.
Οι τεχνικές δεξιότητες μπορούν
να
αποτελέσουν
αντικείμενο
εκμάθησης, να ασκηθούν και να
βελτιωθούν.
Για την απόκτηση ενός βασικού
επιπέδου τεχνικών δεξιοτήτων, το
μάθημα θα επικεντρωθεί στα εξής:
• Μαθηματικές και αναλυτικές
δεξιότητες: Οι βασικές
δεξιότητες αριθμητισμού
αναφέρονται στην ικανότητα
χρήσης, ερμηνείας και
μετάδοσης μαθηματικών
πληροφοριών για την επίλυση
πραγματικών προβλημάτων.
Περιλαμβάνουν την

ικανότητα κατανόησης
βασικών μαθηματικών
πράξεων, όπως η
πρόσθεση, η αφαίρεση, ο
πολλαπλασιασμός και η
διαίρεση.
Οι αναλυτικές δεξιότητες
αναφέρονται στην ικανότητα
συλλογής και ανάλυσης
πληροφοριών, επίλυσης
προβλημάτων και λήψης
αποφάσεων. Οι περισσότερες
μορφές εργασίας
προϋποθέτουν την κατοχή
αναλυτικών δεξιοτήτων.
Οι εργαζόμενοι/-ες που
διαθέτουν αυτές τις
δεξιότητες μπορούν να
συμβάλουν στην επίλυση των
προβλημάτων της εταιρείας
και συγχρόνως να βελτιώσουν
τη συνολική παραγωγικότητα
και σημειώσουν επιτυχία.
Χρησιμοποιήστε τις εν λόγω
δεξιότητες για να επιλύσετε
προβλήματα που μπορεί
να μην έχουν προφανείς
λύσεις ή που έχουν πολλές
μεταβλητές.
• Ψηφιακές δεξιότητες:
Πρόκειται για μία σειρά
ικανοτήτων που απαιτούνται
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για τη χρήση ψηφιακών
συσκευών, εφαρμογών
επικοινωνίας και δικτύων
για την πρόσβαση και τη
διαχείριση πληροφοριών.
Δίνουν τη δυνατότητα
στους ανθρώπους: α)
να δημιουργούν και να
μοιράζονται ψηφιακό
περιεχόμενο, β) να
επικοινωνούν και να
συνεργάζονται, και γ) να
επιλύουν προβλήματα
που θα τους βοηθήσουν
στην αποτελεσματική και
δημιουργική εκπλήρωση
προσωπικών στόχων
στη ζωή, τη μάθηση, την
εργασία και τις κοινωνικές
δραστηριότητες γενικότερα.
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Πηγές:
Indeed Care Guide: Technical
Skills - Definitions and
Examples, Διατίθεται εδώ:
https://www.indeed.com/careeradvice/resumes-cover-letters/
technical-skills

Δραστηριότητα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Μέρος A. Μαθηματικές Δεξιότητες θα βοηθήσει τις συμμετέχουσες να μάθουν/
βελτιώσουν τις βασικές μαθηματικές τους γνώσεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση) και το Μέρος B. Αναλυτικές
Δεξιότητες θα τις εισαγάγει στην έννοια της αναλυτικής σκέψης μέσω
της χρήσης μίας διαδραστικής προσέγγισης.

Μέρος A: Μαθηματικές Δεξιότητες:
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Διδακτικό υλικό (Παράρτημα
4)*, PowerPoint**, στυλό, χαρτιά,
προσωπικό τηλέφωνο/αριθμομηχανή (αν είναι δυνατόν)
*Το διδακτικό υλικό εξηγεί βασικά
αριθμητικά βήματα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών παραδειγμάτων
σε κάθε βήμα, διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας καθώς και τις
λύσεις τους. Για τις συμμετέχουσες
που διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο
γνώσεων συνιστάται να χρησιμοποιηθούν άλλα παραδείγματα.

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια μοιράζει σε όλες τις συμμετέχουσες
το διδακτικό υλικό. Έπειτα,
τους απευθύνει ερωτήσεις

σχετικά με τις γνώσεις τους σε
ό,τι αφορά βασικές μαθηματικές δεξιότητες (πρόσθεση,
αφαίρεση, πολλαπλασιασμός
και διαίρεση) για να βεβαιωθεί
ότι όλα τα μέλη της ομάδας
μπορούν να ακολουθήσουν
την εξήγηση της άσκησης. Εάν
οι συμμετέχουσες χρειάζονται
μαθηματικά υψηλότερου
επιπέδου, ο/η εκπαιδευτής/-ρια
μπορεί να διδάξει ποσοστά,
κλάσματα ή άλλες μαθηματικές
έννοιες που θεωρεί χρήσιμες
για την ομάδα. Χρησιμοποιώντας το παρόν διδακτικό υλικό,
μπορεί να διδάξει στις συμμετέχουσες τα βασικά αριθμητικά
βήματα στην πρόσθεση, την
αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Στο εν
λόγω υλικό υπάρχουν οδηγίες
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βήμα προς βήμα για κάθε
μαθηματική πράξη. Οι
συμμετέχουσες έχουν στη
διάθεσή τους περίπου 20
λεπτά για να κάνουν εξάσκηση σε όσα έχουν διδαχθεί
και μπορούν να βελτιώσουν
τις δεξιότητές τους. Διατίθενται παραδείγματα για
κάθε μαθηματική πράξη
από αρχάριο έως και πιο
προχωρημένο επίπεδο. Ο/Η
εκπαιδευτής/-ρια, κατά
τη διάρκεια του χρόνου
εξάσκησης, θα προσπαθεί
να βοηθήσει και να λύσει
τις απορίες των συμμετεχουσών. Μόλις τελειώσει
ο χρόνος, θα ακολουθήσει

σύγκριση των λύσεων και
διευκρινιστικές ερωτήσεις από
τις συμμετέχουσες.

Αποτίμηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ρωτά
τις συμμετέχουσες αν αντιμετώπισαν ή όχι δυσκολίες κατά
τη διάρκεια επίλυσης των
πράξεων. Οι συμμετέχουσες
αναστοχάζονται για το τι τους
φάνηκε δύσκολο/εύκολο και
εκφράζουν απορίες ή αν χρειάζονται συμπληρωματικό υλικό
για εξάσκηση.

Μέρος B.: Αναλυτικές Δεξιότητες:

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Διδακτικό υλικό (Παράρτημα 4)*,
Παρουσίαση PowerPoint**, στυλό,
χαρτιά, διάγραμμα, χαρτοπίνακας,
μαρκαδόρος αφίσας
* Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει
θεωρητικές γνώσεις και
επισκόπηση των αναλυτικών
δεξιοτήτων.
** Η Παρουσίαση PowerPoint θα
πρέπει να προετοιμαστεί από
τον/την εκπαιδευτή/-ρια. Θα
περιλαμβάνει τους βασικούς
άξονες του διδακτικού υλικού
και θα είναι ορατή καθ’ όλη τη
διάρκεια του μαθήματος.
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Περιγραφή:
Το επόμενο μέρος, «Αναλυτικές Δεξιότητες» ξεκινά με ένα
παιχνίδι Sudoku. Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ενθαρρύνει τις
συμμετέχουσες να λύσουν ένα
παιχνίδι με τη βοήθεια του/
της ίδιου/-ας, των συνεκπαιδευόμενων ή χωρίς βοήθεια.
Η λύση βρίσκεται στο του
διδακτικού υλικού. Το παιχνίδι
αυτό χρησιμεύει ως μετάβαση
από τις μαθηματικές στις
αναλυτικές δεξιότητες.
Μετά το παιχνίδι, ο/η εκπαιδευτής/-ρια συνεχίζει με μία
σύντομη θεωρητική εισα-

γωγή πέντε τύπων αναλυτικής
σκέψης, στην οποία οι συμμετέχουσες μπορούν να βρουν
λεπτομερώς στο διδακτικό τους
υλικό. Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια
τονίζει ότι οι αναλυτικές δεξιότητες είναι σημαντικές στο
προσωπικό και το εργασιακό
περιβάλλον. Κάθε άνθρωπος
μπορεί να μάθει και να βελτιώσει αυτές τις δεξιότητες με
διαφορετικούς τρόπους, είτε
είναι αναγκαίο είτε προσωπική
του επιλογή. Επιπλέον, ο/η
εκπαιδευτής/-ρια παρακινεί
όλες τις συμμετέχουσες να
επιλέξουν και να γράψουν 3 (ή
περισσότερες) αναλυτικές δεξιότητες με τις οποίες ταυτίζονται
και να τις παρουσιάσουν στην
ομάδα. Η διαδικασία αυτή θα τις
βοηθήσει να ενδυναμώσουν τις
ικανότητές τους και θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους.
Το επόμενο μέρος θα επικεντρωθεί στο ερώτημα «Πώς
μπορώ να λύσω ένα σύνθετο
πρόβλημα;». Οι συμμετέχουσες
εισάγονται στο θέμα χρησιμοποιώντας μία μέθοδο που

αποτελείται από 4 βήματα.
Η διαδραστική συμμετοχή
έγκειται στο να δοθεί χρόνος
στις συμμετέχουσες για να
εργαστούν πάνω στα δικά
τους σύνθετα προβλήματα και
να τα συζητήσουν αν το κρίνουν απαραίτητο. Στο τέλος,
ο/η εκπαιδευτής/-ρια επισημαίνει στις συμμετέχουσες ότι
μέσω αυτής της διαδικασίας
πιθανότατα θα βρουν λύση σε
πολλά (σύνθετα) προβλήματα
και έτσι θα βοηθήσουν αφενός
τον εαυτό τους και αφετέρου
την εταιρεία για την οποία
μπορεί να εργάζονται.

Αποτίμηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ρωτά
τις συμμετέχουσες εάν ήταν
εύκολο/δύσκολο να επιλέξουν
συγκεκριμένες δεξιότητες για
τον εαυτό τους, εάν αισθάνονται δυνατές/αδύναμες
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
επίλυσης προβλημάτων των 4
βημάτων και εάν χρειάζονται
συμπληρωματικές πληροφορίες.

Πηγές:
What Are Analytical Skills? Definition & Examples of Analytical Skills,
Διατίθεται εδώ: https://www.thebalancecareers.com/analytical-skillslist-2063729
Lane Robert (2020): Logic & Analytical thinking: Solve complex problems,
become smarter and detect fallacies by Improving your rational thinking,
your reasoning skills and your brain power.
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Δραστηριότητα
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Στόχος:
Η εν λόγω δραστηριότητα
θα επικεντρωθεί σε βασικές
πληροφορίες σχετικά με:
το Microsoft Office (Word,
Outlook), εργαλεία διαδικτυακής (online) έρευνας
και προπαρασκευαστικά
μαθήματα (tutorials) (Google,
YouTube), διαδικτυακά λεξικά,
εργαλεία μετάφρασης (Dict.
cc, Google Translate, DeepL
Translator) και την ασφάλεια στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (social media).
Μετά από αυτό το μάθημα,
οι συμμετέχουσες θα είναι
σε θέση: α) να γνωρίζουν τα
βασικά στοιχεία της χρήσης
του Microsoft Word, β) να
δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν μία προσωπική
διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) γ) να
γνωρίζουν πληροφορίες για
τις διαδικτυακές έρευνες, τη
μετάφραση και περαιτέρω
εργαλεία εκμάθησης και δ) να
γνωρίζουν «πώς να διατηρήσουν τα προφίλ τους στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
όσο το δυνατόν πιο ασφαλή».

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Διδακτικό υλικό (Παράρτημα
4), χαρτοπίνακας, στυλό,
χαρτιά, επιτραπέζιος/φορητός υπολογιστής και ιδανικά,
προσωπικό smartphone.
*Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει σύντομη επεξήγηση των
εργασιών και των εργαλείων
και συγχρόνως παρέχει συνδέσμους (links) στο διαδίκτυο
τους οποίους μπορούν να ακολουθήσουν οι συμμετέχουσες
για να βελτιώσουν τις γνώσεις
και τις δεξιότητές τους.

Περιγραφή:
Σε αυτό το μέρος του μαθήματος, όλες οι συμμετέχουσες θα
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή και να ανατρέχουν στο
διδακτικό υλικό (Παράρτημα 4).
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια θα κάνει
μία σύντομη επισκόπηση του
μαθήματος με θέμα τις ψηφιακές δεξιότητες και θα γράψει
τους κύριους άξονες σε έναν
χαρτοπίνακα:
• Microsoft Office
• Διαδικτυακή έρευνα και
προπαρασκευαστικά
μαθήματα (tutorials)
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• Διαδικτυακά λεξικά και
εργαλεία μετάφρασης
• Ασφάλεια στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
(social media)
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια θα δείξει
τις βασικές εργασίες με αργό
ρυθμό και σαφήνεια, ώστε να
βεβαιωθεί ότι κάθε συμμετέχουσα μπορεί να ακολουθήσει
τις οδηγίες που δίνει από τον
φορητό του/της υπολογιστή.
> Στο Microsoft Word, ο/η
εκπαιδευτής/-ρια θα εξηγήσει τις τυπικές απαιτήσεις
και τις απαιτήσεις περιεχομένου καθώς και τον τρόπο
δημιουργίας, ανοίγματος,
αποθήκευσης και εκτύπωσης
ενός εγγράφου.
> Στο Microsoft Outlook, οι
συμμετέχουσες θα δημιουργήσουν ένα λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) και θα μάθουν πώς
να γράφουν και να στέλνουν
μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου αλλά και να
ελέγχουν για τυχόν εισερχόμενα e-mails.

για να βελτιώσουν τις
τεχνικές τους δεξιότητες.
> Στην «Ασφάλεια στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης» οι
συμμετέχουσες θα μάθουν
για τον τρόπο λειτουργίας
των social media και πώς
μπορούν να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια.

Αποτίμηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ρωτά
τις συμμετέχουσες εάν έχουν
απορίες σχετικά με το μάθημα
που παρακολούθησαν, εάν
αισθάνονται σίγουρες για όσα
διδάχθηκαν και εάν χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες
πάνω σε αυτά τα θέματα.

Πηγές:
Microsoft Office Help and
Training, Διατίθεται εδώ:
https://support.microsoft.com/
en-us/office and Information
Technology Service - 10 Tips
to Stay Safe on Social Media,
Διατίθεται εδώ:
https://carleton.ca/its/2016/
social-media-safety/

> Στη διαδικτυακή έρευνα
και τα εργαλεία εκμάθησης
(tutorials), οι συμμετέχουσες
θα μάθουν πώς να κάνουν
μία εποικοδομητική έρευνα
στο Google και πώς μπορούν
να χρησιμοποιούν το YouTube
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Γλωσσική εκμάθηση: τεχνικές δεξιότητες
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Πρόσθεση
Αφαίρεση
Πολλαπλασιασμός
Διαίρεση
Συν
Πλην
Επί
Δια
Ας λύσουμε το πρόβλημα.
Ας ψάξουμε στο Διαδίκτυο.
Εφαρμογή του Word
Άνοιγμα/Αποθήκευση/Εκτύπωση
του αρχείου
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Μάθημα 3: Εξέλιξη σταδιοδρομίας

Μάθημα 3

Εξέλιξη σταδιοδρομίας

Στόχος
Το εν λόγω μάθημα θα βοηθήσει τις συμμετέχουσες να
προσδιορίσουν τον επαγγελματικό τους στόχο και να εντοπίσουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, τις προκλήσεις
που θα συναντήσουν και τους πόρους που χρειάζονται για
να τον πετύχουν. Παράλληλα, θα βελτιώσει την απασχολησιμότητά τους μέσω της διεξαγωγής συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων, όπως η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος ή η προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας.
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου»
ΤΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
παρουσιάσει στις συμμετέχουσες μερικά επαγγέλματα
πάνω στα οποία πρόκειται να
εργαστούν κατά τη διάρκεια
του μαθήματος.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Δεν απαιτείται.

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ζητά
από τις συμμετέχουσες να
σκεφτούν τρία επαγγέλματα.
Χωρίς να αποκαλύψει τα
επαγγέλματα που επέλεξε, κάθε
συμμετέχουσα περιγράφει μία
από τις τρεις επιλογές της και η
υπόλοιπη ομάδα προσπαθεί να
μαντέψει σωστά το επάγγελμα.
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Αποτίμηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια μπορεί
να εξηγήσει το μεγάλο εύρος
των επαγγελμάτων που
υπάρχουν και πόσο αναγκαία
είναι η ύπαρξη διαφόρων
επαγγελματιών στην αγορά
εργασίας.

Πηγές:
Fundació Surt. Αδημοσίευτο
υλικό.

Θεωρία
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Η καθοδήγηση των ανθρώπων σε
θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους εξέλιξη είναι μία
μόνιμη, πολυεπίπεδη εργασία που
ξεκινά με την καθοδήγηση και τη
διατήρηση των πρώτων βημάτων της διαδικασίας. Συνεχίζεται
ακόμη και αφού ο/η καθοδηγούμενος/-η έχει βρει δουλειά ή μία
κενή θέση εργασίας. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα στην περίπτωση των
επιζησασών εμπορίας ανθρώπων
που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.
Όταν κάνουμε λόγο για «προσδιορισμό
της
επαγγελματικής
διαδρομής», αναφερόμαστε σε
μία διαδικασία αναστοχασμού που
συνδυάζει μία σειρά ερωτήσεων
που καλούνται να απαντήσουν οι
συμμετέχουσες:
• Τι θέλω;
• Τι θέλει η αγορά εργασίας
από μένα;
• Τι γνωρίζω;
• Τι χρειάζομαι;
• Με τι μπορώ να συμβιβαστώ;
Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις διευκολύνουν τον καθορισμό
ενός επαγγελματικού στόχου και

τον προσδιορισμό των βημάτων
που είναι απαραίτητα για την επίτευξή του. Ιδιαίτερη προσοχή θα
πρέπει να δοθεί στον χρόνο και
τους πόρους που απαιτούνται. Η
διαδικασία αυτή ονομάζεται διαδικασία προσδιορισμού στόχων
και βημάτων για ένα επαγγελματικό έργο.
Ο καθορισμός επαγγελματικών
στόχων που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις
δεξιότητες των συμμετεχουσών,
όπως επίσης ο εντοπισμός και η
ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων
είναι θεμελιώδους σημασίας. Οι
δραστηριότητες που περιγράφονται σε αυτό το μάθημα βασίζονται
σε ένα σημαντικό πρώτο βήμα: τον
εντοπισμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων (βλέπε μαθήματα 1 και 2).
Αυτό είναι απαραίτητο προτού
οι συμμετέχουσες προχωρήσουν
σε πιο σύνθετες εργασίες κατά
την αναζήτηση εργασίας, όπως η
προετοιμασία ενός βιογραφικού
σημειώματος ή η προετοιμασία για
συνεντεύξεις εργασίας.
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Όλες οι δραστηριότητες που προτείνονται για το εν λόγω μάθημα
πρέπει να προσαρμοστούν, ούτως
ώστε να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες, την ιδιαίτερη κατάσταση
και τους στόχους των συμμετεχουσών. Οι ανάγκες τους ενδέχεται να
διαφέρουν εξαιτίας ποικίλων παραγόντων, όπως η ατομική διαδικασία
αποκατάστασής τους, ο χρόνος που
έχουν φιλοξενηθεί σε καταφύγια, η
ηλικία, οι προσωπικοί πόροι και οι
περιστάσεις ή το δίκτυο των κοινωνικών τους επαφών.
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Πηγές:
Libes (2020) – “A World I Can
Trust”, a report on the needs of
third-country national survivors
of trafficking moving from
shelter life to independence,
Διατίθεται εδώ:
www.libes.org

Δραστηριότητα
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες να
καθορίσουν έναν επαγγελματικό
στόχο εντοπίζοντας παράλληλα
τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Πρόκειται για μία
εισαγωγική δραστηριότητα που
δίνει την δυνατότητα στις συμμετέχουσες να ανακαλύψουν τα
επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και να τα συνδέσουν με ένα
συγκεκριμένο επάγγελμα. Με τη
βοήθεια της εν λόγω δραστηριότητας, μπορούν να ξεκινήσουν να
θέτουν επαγγελματικούς στόχους
με βάση τα ενδιαφέροντά τους.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Στυλό, έντυπα με τον κατάλογο
ειδών επαγγελματικών
ενδιαφερόντων (βλέπε
Παράρτημα 5)

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια διανέμει
σε όλες τις συμμετέχουσες ένα
έντυπο που παραθέτει επαγγελματικά ενδιαφέροντα χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται τα παραδείγματα επαγγελμάτων. Στη
συνέχεια, τους ζητά να επιλέξουν

μεμονωμένα τις 3 σειρές με τις
οποίες ταυτίζονται περισσότερο.
Μόλις το κάνουν, τους ζητά
να επιλέξουν τα ρήματα ή τα
επίθετα σε κάθε επαγγελματικό
κλάδο που αντικατοπτρίζουν
καλύτερα τα ενδιαφέροντά τους.
Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το
πρώτο μέρος της δραστηριότητας, κάθε συμμετέχουσα θα έχει
απομονώσει τρεις σειρές που θα
περιλαμβάνουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Μετά
από αυτό, ο/η εκπαιδευτής/-ρια
δίνει εκ νέου τον κατάλογο των
επαγγελματικών ενδιαφερόντων.
Αυτή τη φορά, συμπεριλαμβάνει
παραδείγματα επαγγελμάτων.
Τους ζητά να επιλέξουν 3 επαγγέλματα που τους κεντρίζουν
περισσότερο το ενδιαφέρον και
συγκεκριμένα, ένα από κάθε
σειρά επαγγελματικών ενδιαφερόντων που επέλεξαν. Τέλος, ο/η
εκπαιδευτής/-ρια ζητά από τις
συμμετέχουσες να ιεραρχήσουν
αυτά τα 3 επαγγέλματα κατά
σειρά προτίμησης (με πρώτο
αυτό που έχει μεγαλύτερο
ενδιαφέρον και τρίτο εκείνο που
έχει μικρότερο ενδιαφέρον). Αν
το επιθυμούν, οι συμμετέχουσες
μπορούν να αναστοχαστούν
μεγαλόφωνα σχετικά με τις απαι-
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τήσεις κάθε επαγγέλματος και
τους πόρους που απαιτούνται
για να αποκτήσουν πρόσβαση
σε καθένα από αυτά.

Αποτίμηση:
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος,
ο/η εκπαιδευτής/-ρια καθοδηγεί
τις συμμετέχουσες ως προς τη
διαδικασία του αναστοχασμού.
Καλό θα ήταν να τις καθοδηγήσει
σχετικά με ορισμένες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
διευκολύνουν ή να δυσχεραίνουν
την πρόσβαση τους στην απασχόληση. Προσοχή: ανάλογα με
την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, μερικές συμμετέχουσες
μπορεί να αναφέρουν επαγγελματικούς στόχους που δεν
αφορούν άμεση απασχόληση. Με
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άλλα λόγια, μπορεί να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση
προγραμμάτων
επαγγελματικού
προσανατολισμού
ή
αντίστοιχης εκπαίδευσης. Σε
περίπτωση που συμβεί κάτι
τέτοιο, ο/η εκπαιδευτής/-ρια
θα πρέπει να προσαρμόσει τις
παρεχόμενες οδηγίες ανάλογα
ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις επιθυμίες και τις
ανάγκες τους.

Πηγές:
Fundació Surt. Αδημοσίευτο
υλικό.

Δραστηριότητα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες να
ορίσουν έναν επαγγελματικό
στόχο και να σχεδιάσουν τον
τρόπο με τον οποίο θα τον
εκπληρώσουν (σχεδιασμός
επαγγελματικού εγχειρήματος).

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Χαρτιά και στυλό

Περιγραφή:
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που προέκυψαν
από το προηγούμενο μάθημα,
ο/η εκπαιδευτής/-ρια καλεί τις
συμμετέχουσες να στοχαστούν
ως προς τα εξής ερωτήματα:
• ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ
ΚΑΝΕΤΕ;
• ΠΟΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ (άλλοι πιθανοί
στόχοι) ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ;
Αφού απαντήσουν σε αυτές
τις ερωτήσεις, ο/η εκπαιδευτής/-ρια βοηθά τις
συμμετέχουσες να ορίσουν τους
επαγγελματικούς τους στόχους
(εκτός αν το έκαναν ήδη στην
προηγούμενη δραστηριότητα).
Στη συνέχεια, προσπαθεί
να εντοπίσει με μεγαλύτερη

προσοχή τις δεξιότητες που
αναζητά η αγορά εργασίας σε
κάθε παράδειγμα που επέλεξαν οι συμμετέχουσες. Για να
το κάνει αυτό, θα μπορούσε
να ρίξει μία ματιά σε εθνικές
ιστοσελίδες που περιγράφουν
προφίλ δεξιοτήτων για διάφορα
επαγγέλματα. Αφού εξετάσει
τα προφίλ δεξιοτήτων που
σχετίζονται με τα επαγγέλματα
που επέλεξαν οι συμμετέχουσες,
θα πρέπει να τις βοηθήσει να
εντοπίσουν τις ικανότητές τους
και να τις αντιστοιχίσουν με τα
εν λόγω επαγγέλματα. Ορισμένες ερωτήσεις που μπορεί να
φανούν χρήσιμες είναι οι εξής:
• ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ,
ΠΟΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (δυνατά
σημεία) ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ
ΕΧΕΤΕ; ΠΟΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ (αδύνατα
σημεία);
• ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ
ΣΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ;
• ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ Ή ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ
ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ/-ΕΣ ΝΑ
ΑΛΛΑΞΕΤΕ;
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Τέλος, ο/η εκπαιδευτής/-ρια βοηθά τις
συμμετέχουσες να ορίσουν
επιμέρους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και
μακροπρόθεσμους στόχους
προκειμένου να πετύχουν τον
αρχικό επαγγελματικό τους
στόχο. Ο καθορισμός μίας
περιόδου παρακολούθησης
και αξιολόγησης μπορεί
επίσης να τις βοηθήσει να
αντιληφθούν πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.
Όλες οι πληροφορίες από
την εν λόγω δραστηριότητα
μπορούν να τοποθετηθούν σε
έναν πίνακα (βλέπε Παράρτημα 6). Οι συμμετέχουσες θα
πρέπει να κατανοήσουν ότι
η εύρεση εργασίας συνιστά
μία μακρά διαδικασία που
απαιτεί συνεχή ανάλυση και
προσαρμογή.

Αποτίμηση:
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καλό θα ήταν ο/η
εκπαιδευτής/-ρια να εισαγάγει
όποια στοιχεία θεωρεί απαραίτητα για να καταστήσει εφικτό
το επαγγελματικό προφίλ που
έχει επιλέξει κάθε συμμετέχουσα. Αυτό, με τη σειρά του,
θα συμβάλει στην αποφυγή
της απογοήτευσης και στην
προσαρμογή κάθε επιλογής
στις βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες ανάγκες των
συμμετεχουσών. Αυτές, βέβαια,
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μπορεί να διαφέρουν ή να μην
διαφέρουν από τα μακροπρόθεσμα βήματα και στόχους. Η
εν λόγω διαδικασία μπορεί να
διαρκέσει περισσότερο από
το αναμενόμενο. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, είναι πιθανό ο/η
εκπαιδευτής/-ρια να επιθυμεί να ασχοληθεί μόνος/-η
του/της με τη συγκεκριμένη
διαδικασία πριν τη διεξαγωγή
της. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε να προσαρμοστεί τόσο
η μορφή όσο και η διάρκεια
της δραστηριότητας, ούτως
ώστε να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των συμμετεχουσών.

Πηγές:
Barcelona Activa. Job profiles
search engine, Διατίθεται εδώ
https://treball.barcelonactiva.
cat/porta22/en/mercat/
cercador_ocupacions/index.
jsp and “Balance of Skills”,
αδημοσίευτο εκπαιδευτικό
υλικό από το Fundació Surt.

Θεωρία
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Το βιογραφικό σημείωμα (CV)
είναι ένα σημαντικό εργαλείο κατά
την αναζήτηση εργασίας. Επιτρέπει στους/στις υποψηφίους/-ες
να συστηθούν και να επιδείξουν
τις ικανότητες και τις γνώσεις
τους σε ένα απλό οπτικοποιημένο
πρότυπο. Δεδομένου ότι οι εργοδότες/-ριες λαμβάνουν συνήθως
έναν μεγάλο αριθμό βιογραφικών,
οι συμμετέχουσες έχουν ανάγκη
από τα κατάλληλα εργαλεία που
θα τις βοηθήσουν να προωθήσουν
τον εαυτό τους και να κεντρίσουν
το ενδιαφέρον πιθανών εργοδοτών/-ριών.
Γενικά, ένα βιογραφικό σημείωμα
αποτελείται από τα ακόλουθα
βασικά μέρη:
• Προσωπικά Στοιχεία:
Περιλαμβάνουν το
ονοματεπώνυμο, την
ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης, τη διεύθυνση
οικίας, τον αριθμό
τηλεφώνου και τον Αριθμό
Δελτίου Ταυτότητας ή λοιπά
αποδεικτικά ταυτότητας και
έγγραφα άδειας διαμονής.
Στα «κρυφά» βιογραφικά

σημειώματα (blind CVs),
δεν συμπεριλαμβάνονται
προσωπικά στοιχεία του/
της υποψηφίου/-ας που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε
διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής
ή ηλικίας (π.χ. βαπτιστικό
όνομα, ημερομηνία γέννησης,
φωτογραφία κτλ.).
• Τυπική (Επίσημη) και
Μη Τυπική Εκπαίδευση:
Περιλαμβάνει πληροφορίες
σχετικά με τον τόπο και τον
χρόνο πραγματοποίησης της
εκπαίδευσης ή της κατάρτισης
(π.χ. διάρκεια, τίτλοι,
μαθήματα, σεμινάρια κτλ.).
• Πείρα: Περιλαμβάνει την
ημερομηνία έναρξης και
την ημερομηνία λήξης
κάθε επαγγελματικής
δραστηριότητας. Εκτός
από αυτά, θα πρέπει να
αναγράφεται το επάγγελμα, η
θέση εργασίας, το όνομα και η
επωνυμία του/της εργοδότη/ριας ή η επωνυμία της
επιχείρησης και μία σύντομη
περιγραφή των καθηκόντων
του/της υποψηφίου/-ας.
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• Λοιπές χρήσιμες
πληροφορίες:
Περιλαμβάνουν τα χόμπι,
τα δυνατά σημεία ή τις
δεξιότητες που μπορούν να
θεωρηθούν ως επιπρόσθετες
αξίες (οποιεσδήποτε
γενικές ικανότητες που
θα μπορούσαν να φανούν
χρήσιμες στην εργασία).
Ένα τέτοιο παράδειγμα
είναι η κατοχή διπλώματος
οδήγησης αυτοκινήτου.
Υπάρχουν πολλά και διάφορα
είδη βιογραφικού σημειώματος.
Μερικά από αυτά είναι τα εξής:
• Χρονολογικό βιογραφικό
σημείωμα: Οργανώνει
τα εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά επιτεύγματα
του ατόμου ξεκινώντας
από τα παλαιότερα και
προχωρώντας προς τα πιο
πρόσφατα. Πρόκειται για
έναν σαφή και απλό τρόπο
παρουσίασης του ιστορικού
του/της υποψηφίου/-ας.
• Αντίστροφο χρονολογικό
βιογραφικό σημείωμα:
Είναι το αντίστροφο από το
βιογραφικό σημείωμα που
αναφέρθηκε παραπάνω. Σε
αυτό, τα εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά επιτεύγματα
του ατόμου παρατίθενται
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με αντίστροφη χρονολογική
σειρά. Ξεκινάει από την
πιο πρόσφατη εμπειρία
και κινείται προς τα πίσω
χρονολογικά. Αυτό το είδος
βιογραφικού μπορεί να
σας φανεί χρήσιμο εάν
υποβάλετε αίτηση για μία
θέση που σχετίζεται με την
τελευταία εργασία στην οποία
απασχοληθήκατε.
• Λειτουργικό βιογραφικό
σημείωμα: Σε ένα λειτουργικό
βιογραφικό οι πληροφορίες
παρουσιάζονται ανά
θεματική ενότητα. Αυτό
διευκολύνει τον/την
αναγνώστη/-ρια να εντοπίσει
τα σημεία που τον/την
ενδιαφέρουν, αλλά απαιτεί
μεγαλύτερη πείρα στην
προετοιμασία βιογραφικών.
• Βιογραφικό σημείωμα βάσει
δεξιοτήτων: Σας επιτρέπει
να τονίσετε τις δεξιότητες
που αποκτήσατε καθ' όλη τη
διάρκεια της επαγγελματικής
σας σταδιοδρομίας.
• Αν και τα υπόλοιπα είδη
βιογραφικού σημειώματος
περιλαμβάνουν και αυτά
δεξιότητες, στην Ευρώπη
ένα από τα πλέον ευρέως
διαδεδομένα μοντέλα που
χρησιμοποιείται είναι το
Europass.

Μερικές συμβουλές για τη σύνταξη
ενός καλού βιογραφικού σημειώματος είναι οι εξής:
• Να είστε σύντομοι/-ες και
εύστοχοι/-ες. Προσπαθήστε
να προσαρμΌσετε όλες
τις πληροφορίες σας σε
1-3 σελίδες. Παραλείψτε
οποιαδήποτε άσχετη
πληροφορία. Εάν έχετε
πτυχίο πανεπιστημίου, δεν
χρειάζεται να γράψετε ότι
έχετε απολυτήριο γυμνασίου
ή λυκείου.

τα περιθώρια, οι επικεφαλίδες
και τα κενά διαστήματα,
καθώς και το μέγεθος της
γραμματοσειράς και τα στυλ
έμφασης (π.χ. έντονη γραφή,
υπογράμμιση κτλ.).
• Αποφύγετε την παράθεση
προσωπικών πληροφοριών
ή πληροφοριών που
σχετίζονται με πιθανές
αποτυχίες ή απολύσεις.

Πηγές:
Fundació Surt. Αδημοσίευτο υλικό.

• Αποφύγετε τη χρήση του
πρώτου προσώπου ενικού
αριθμού (π.χ. εγώ, εμένα).
• Προσαρμόστε το βιογραφικό
σας σημείωμα, έτσι ώστε
να είναι συμβατό με τη θέση
ή την εταιρεία στην οποία
υποβάλετε αίτηση.
• Οργανώστε τις πληροφορίες
στο βιογραφικό σας με
σαφή αλλά δομημένο τρόπο,
ώστε να είναι απλό και
ευανάγνωστο. Δώστε προσοχή
σε λεπτομέρειες, όπως είναι
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Δραστηριότητα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τις συμμετέχουσες να
συνδυάσουν όλες τις πληροφορίες
που συγκέντρωσαν προηγουμένως σχετικά με τις δεξιότητες τους
στο βιογραφικό σημείωμα.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Προβολέας, Η/Υ, χαρτιά και στυλό

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια αρχίζει
το μάθημα περιγράφοντας
τη μορφή του βιογραφικού
σημειώματος Europass και
τις βασικές ενότητες που θα
πρέπει να περιλαμβάνει: προσωπικά στοιχεία, επαγγελματική
εμπειρία (αμειβόμενη και μη
αμειβόμενη), εκπαίδευση και
κατάρτιση, δεξιότητες, γλωσσική
ευχέρεια και πιστοποιήσεις.
Στη συνέχεια, αφού δώσει στις
συμμετέχουσες πληροφορίες για
ένα φανταστικό επαγγελματικό
προφίλ, τους ζητά να συνεργαστούν για να προετοιμάσουν ένα
βιογραφικό σημείωμα. Μόλις το
ολοκληρώσουν, τις ενθαρρύνει
να αναστοχαστούν σχετικά με
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τα στοιχεία που θα μπορούσαν
να έχουν βελτιωθεί ή να έχουν
παρουσιαστεί διαφορετικά.
Τέλος, ζητά από κάθε συμμετέχουσα να συντάξει το δικό της
βιογραφικό σημείωμα. Ιδανικά,
αυτή η άσκηση θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί μέσω υπολογιστή και να αποθηκευτούν τα
αποτελέσματα μετά το τέλος του
μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο,
οι συμμετέχουσες μπορούν να
ολοκληρώσουν την εν λόγω
εργασία σε δεύτερο χρόνο. Εάν
δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά
εργαλεία, ο/η εκπαιδευτής/-ρια
μπορεί να εκτυπώσει ένα πρότυπο βιογραφικού σημειώματος
και να το μοιράσει στις συμμετέχουσες για να το συμβουλεύονται,
όταν δεν είναι συνδεδεμένες
στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, σε αυτή
την περίπτωση, κάποιο από τα
επόμενα μαθήματα θα πρέπει να
επικεντρωθεί στον τρόπο παρουσίασης αυτών των πληροφοριών
σε ψηφιακή μορφή.

Αποτίμηση:
Οι συμμετέχουσες δεν χρειάζεται
να ολοκληρώσουν τα βιογραφικά τους κατά τη διάρκεια του
μαθήματος. Βέβαια, καλό θα
ήταν ο/η εκπαιδευτής/-ρια να
προσφέρει καθοδήγηση και να
προβεί σε έναν τελευταίο επανέλεγχο προτού οι συμμετέχουσες
χρησιμοποιήσουν το βιογραφικό
τους σημείωμα για να υποβάλουν
αίτηση για μία θέση εργασίας. Η
προετοιμασία ενός βιογραφικού
σημειώματος βάσει δεξιοτήτων
μπορεί να βλάψει την αυτοεκτίμηση των συμμετεχουσών εάν
δεν τους έχει δοθεί πρωτύτερα η
κατάλληλη καθοδήγηση κατά τη
διαδικασία αναγνώρισης, μετάδοσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Είναι πιθανό να απογοητευτούν
εάν για κάποιο λόγο νιώσουν ότι
δεν διαθέτουν τις δεξιότητες ή
τις ικανότητες που απαιτούνται
για να διεκδικήσουν με επιτυχία
μία θέση εργασίας.

Πηγές:
European Union - Create your
Europass CV, Διατίθεται εδώ:
https://europa.eu/europass/en/
create-europass-cv and Forward
- A competence-based approach
to improve the social Inclusion
of migrant women - Toolbox
for professionals, Διατίθεται
εδώ: http://forwardproject.eu/
products/ p. 133.
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Θεωρία
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Μόλις ένας/μία πιθανός/-ή εργοδότης/-ρια εκδηλώσει ενδιαφέρον
για το προφίλ ενός/μίας υποψηφίου/-ας, ο/η τελευταίος/-α θα πρέπει
να είναι σε θέση να επιστρατεύσει τις
κατάλληλες δεξιότητες επικοινωνίας
για να παρουσιάσει και να στηρίξει
το βιογραφικό του/της σημείωμα σε
μία συνέντευξη εργασίας.
Οι συνεντεύξεις εργασίας διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας
επιλογής κατά το οποίο οι πιθανοί
/-ές εργοδότες/-ριες εξετάζουν σε
βάθος τα προφίλ των υποψηφίων
για να διαπιστώσουν εάν ταιριάζουν
με τη διαθέσιμη θέση.
Συνήθως, οι συνεντεύξεις αποτελούνται από τρεις φάσεις:
• Εισαγωγή-Συστάσεις. Σε
αυτή τη φάση, οι δύο πλευρές
συστήνονται και καλούνται να
επιδείξουν αποφασιστικότητα
και αυτοπεποίθηση. Ακόμη,
οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει
να ακούσουν με προσοχή
και να δείξουν ενδιαφέρον
για τα όσα έχει να πει ο/η
δυνητικός/-ή εργοδότης/-ρια.
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• Ανάπτυξη. Ο/Η πιθανός/-ή
εργοδότης/-ρια εξετάζει τις
δεξιότητες και τις ικανότητες
του/της υποψηφίου/-ας για
να κατανοήσει αν όντως
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της διαθέσιμης
θέσης. Η προετοιμασία
μίας παρουσίασης και η
απομνημόνευση βασικών
στοιχείων του βιογραφικού
σημειώματος μπορεί
να βοηθήσει τους/τις
υποψηφίους/-ες να νιώθουν
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
και να έχουν ικανοποιητική
απόδοση στη συνέντευξη.
• Κλείσιμο. Αποτελεί μία
πρώτης τάξεως ευκαιρία για
να ζητήσει ο/η υποψήφιος/-α
οποιαδήποτε περαιτέρω
πληροφορία θα τον/την
ενδιέφερε. Βέβαια, καλό θα
ήταν να έχει προετοιμάσει εκ
των προτέρων τις ερωτήσεις
που θέλει να απευθύνει στον/
στην πιθανό/-ή εργοδότη/ρια σχετικά με τη θέση
(π.χ. πρόγραμμα, καθεστώς
εργασίας, μισθός κλπ.).

Οι συνεντεύξεις εργασίας μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο
μεμονωμένα όσο και σε ομάδες.
Μπορούν να λάβουν διάφορες
μορφές: ερωτήσεις ανοικτού/κλειστού τύπου, προσομοιώσεις κλπ.
Παρακάτω ακολουθούν μερικές
συμβουλές για συνεντεύξεις εργασίας:
• Πριν από τη συνέντευξη,
φροντίστε να κάνετε έρευνα
σχετικά με τον/την πιθανό/-ή
εργοδότη/-ρια και τον τόπο
όπου θα πραγματοποιηθεί η
συνέντευξη.
• Απομνημονεύστε το
βιογραφικό σας σημείωμα
και φέρτε μαζί σας τα
απαραίτητα έγγραφα
σε περίπτωση που ο/η
εργοδότης/-ρια επιθυμεί να
επισημοποιήσει αμέσως τη
σύμβασή σας (π.χ. αριθμός
κοινωνικής ασφάλισης,
φωτοτυπία ταυτότητάς,
αριθμός τραπεζικού
λογαριασμού κτλ.).

πρέπει να αντικατοπτρίζει το
είδος της θέσης εργασίας για
την οποία έχετε κάνει αίτηση.
• • Βεβαιωθείτε ότι θυμάστε
την ημερομηνία και την ώρα
προσέλευσης στη συνέντευξη.
Προετοιμαστείτε για τυχόν
πρακτικά ζητήματα που
πρέπει να λάβετε υπόψη
(π.χ. χρόνος διαδρομής,
τρόποι μετάβασης στον χώρο
εργασίας, οικογενειακές
υποχρεώσεις κτλ.).

Πηγές:
Fundació Surt. Αδημοσίευτο
υλικό.

• Ντυθείτε κατάλληλα. Λάβετε
υπόψη τον κλάδο στον οποίο
δραστηριοποιείται ο/η
δυνητικός/-ή εργοδότης/ρια. Η εμφάνισή σας στη
συνέντευξη εργασίας θα
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Δραστηριότητα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να προετοιμαστούν για δια
ζώσης ατομικές συνεντεύξεις.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Προβολέας, Η/Υ, χαρτιά και
στυλό (προαιρετικά)

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ξεκινά
τη δραστηριότητα εξηγώντας τι
είναι μία συνέντευξη εργασίας,
τις διάφορες μορφές που μπορεί να λάβει και προτείνοντας
μερικές γενικές συμβουλές που
μπορεί να ενδιαφέρουν κάθε
υποψήφιο/-α. Αρχικά, ρωτά
τις συμμετέχουσες αν θεωρούν
ότι υπάρχουν άλλα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να
ληφθούν υπόψη. Στη συνέχεια,
παραθέτει παραδείγματα πιθανών ερωτήσεων που ενδέχεται
να χρειαστεί να απαντήσουν οι
υποψήφιοι/-ες με ενδεικτικές
απαντήσεις. Κατόπιν, ζητά από
τις συμμετέχουσες να επιλέξουν
ένα άτομο από την ομάδα με το
οποίο θα προετοιμάσουν μία
συνέντευξη εργασίας για μία
φανταστική θέση. Οι συμμετέχουσες θα έχουν στη διάθεσή
68

τους 10-15 λεπτά για να
σκεφτούν πράγματα όπως οι
τρόποι μετάβασης στον χώρο
εργασίας, ο/η δυνητικός/-ή
εργοδότης/-ρια ή ο ενδεδειγμένος ενδυματολογικός
κώδικας.
Ύστερα, θα ακολουθήσει
παιχνίδι ρόλων με θέμα μία
προσομοίωση συνέντευξης
εργασίας. Μία συμμετέχουσα
από κάθε ζεύγος θα υποδυθεί
το άτομο που λαμβάνει τη συνέντευξη. Η άλλη θα υποδυθεί την
υποψήφια και θα απαντά στις
ερωτήσεις που της τίθενται.
Στο μεταξύ, η υπόλοιπη ομάδα
θα πρέπει να παρακολουθήσει
τη συνέντευξη και να παραθέσει προτάσεις για βελτίωση.
Όλες οι συμμετέχουσες θα
πρέπει να έχουν την ευκαιρία
να υποδυθούν την υποψήφια.
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια για
να ενθαρρύνει τη συζήτηση,
μπορεί να ηχογραφήσει/βιντεοσκοπήσει το μάθημα και να το
παρακολουθήσει εκ νέου με όλη
την ομάδα (υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχουσες είναι
διατεθειμένες να το δεχτούν
και να δηλώσουν γραπτώς τη
συγκατάθεσή τους).

Αποτίμηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια παρουσιάζει μία λίστα πιθανών
ερωτήσεων με διαφορετικά
επίπεδα δυσκολίας και ενδεικτικές απαντήσεις. Επιπλέον,
παραθέτει στις συμμετέχουσες
παραδείγματα αδιάκριτων
ερωτήσεων που δεν αποκλείεται, αν και κανονικά δεν
πρέπει να τους απευθύνει ο/η
πιθανός/-ή εργοδότης/-ρια.
Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει
να είναι σε θέση να εντοπίζουν
τέτοιες ερωτήσεις και να τις
αντιμετωπίζουν κατάλληλα.
Μπορεί και οι ίδιες ακόμη να
θέλουν να προβληματιστούν
σχετικά με το αν οι ερωτήσεις αυτές θα πρέπει να τους
κάνουν να επανεξετάσουν την
υποβολή αίτησης για την εν
λόγω θέση εργασίας. Μερικά
παραδείγματα ερωτήσεων
που μπορούν να φέρουν σε
δύσκολη θέση τους/τις υποψήφιους/-ες σε μία συνέντευξη
εργασίας είναι οι ακόλουθες:
«Έχετε παιδιά; Αρρωσταίνουν
συχνά;», «Είστε παντρεμένος/-η;», «Έχετε πάρει ποτέ
αναρρωτική άδεια;», «Σκοπεύετε να μείνετε έγκυος στο
προσεχές διάστημα;» Μία
ενδεικτική απάντηση που
θα μπορούσαν να δώσουν οι
υποψήφιοι/-ες είναι η εξής:
«Λυπάμαι, αλλά δεν νομίζω
ότι αυτή η ερώτηση σχετίζεται
με την προσφορά εργασίας

και δεν αισθάνομαι άνετα να
απαντήσω».
Σε κάθε περίπτωση, ο/η
εκπαιδευτής/-ρια οφείλει να
ενημερώσει τις συμμετέχουσες ότι τέτοιες ή παρόμοιες
καταστάσεις είναι συνήθεις
στις συνεντεύξεις εργασίας.
Τέλος, θα πρέπει να τις
ενημερώσει σχετικά με τα
δικαιώματα που έχουν και
πώς μπορούν να απαντήσουν
σε αντίστοιχες περιπτώσεις
με ευγένεια, ψυχραιμία και
αποφασιστικότητα.

Πηγές:
European Union - Combating
discrimination in the workplace,
Διατίθεται εδώ:
https://ec.europa.eu/social/main.p
?catId=1437&amp;langId=en
European Union - 5 tips for acing
your interview, Διατίθεται εδώ:
https://ec.europa.eu/eures/public/
news-articles/-/asset_publisher/
L2ZVYxNxK11W/content/5-tips-foracing-your-interview
The Muse Editor - Your Ultimate
Guide to Answering the Most
Common Interview Questions,
Διατίθεται εδώ:
https://www.themuse.com/advice/
interview-questions-and-answers
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Γλωσσική εκμάθηση: εξέλιξη σταδιοδρομίας
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Επαγγελματικό ενδιαφέρον
Επαγγελματικός στόχος
Επαγγελματικό εγχείρημα
Προφίλ δεξιοτήτων
Βιογραφικό σημείωμα
«Κρυφό» βιογραφικό σημείωμα
Τυπική (Επίσημη) εκπαίδευση
Μη τυπική εκπαίδευση
Συνέντευξη
Πείρα
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Μάθημα 4: Γενικές Γνώσεις

Μάθημα 4

Γενικές Γνώσεις

Στόχος

Η παρούσα ενότητα θα βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να μάθουν για τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις
των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, θα τους
δώσει την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες
τους και θα ενισχύσει τις γνώσεις τους για τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του συνταξιοδοτικού
συστήματος, της φορολογίας, της γραφειοκρατίας
κλπ. στην Ευρώπη αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου»
ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
Στόχος:
Αυτή η δραστηριότητα θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να μοιραστούν την προσωπική τους ιστορία και να
δημιουργήσουν μεταξύ τους
ένα κλίμα οικειότητας και
αμοιβαίας γνώσης.
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Ένα σετ καρτών στις οποίες θα
αναγράφονται λέξεις.
Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια θα
πρέπει να προετοιμάσει ένα
σετ καρτών, σε καθεμία από
τις οποίες θα αναγράφεται μία
λέξη με θετική σημασία (π.χ.
θετικότητα, αγάπη, ζεστασιά,
γέλιο, χαμόγελο, κλπ.). Στη
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συνέχεια, οι συμμετέχουσες
θα πρέπει να τραβήξουν μία
κάρτα και να μοιραστούν με
την ομάδα ένα περιστατικό
από τη ζωή τους που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη λέξη.
Εναλλακτικά, οι συμμετέχουσες
μπορούν να εργαστούν ανά
ζεύγη. Η μία συμμετέχουσα θα
επιλέξει μία κάρτα και η άλλη
θα της κάνει ερωτήσεις λαμβάνοντας ως αφετηρία τη λέξη
που αναγράφεται στην κάρτα.

Πηγές:
Παιχνίδι που αναπτύχθηκε
από την κοινωνική επιχείρηση
Giocherenda με έδρα το
Παλέρμο. Περισσότερες
πληροφορίες στο:
https://giocherenda.it/

Θεωρία
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Από το 1919, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει αναπτύξει και
καθιερώσει ένα σύστημα διεθνών
προδιαγραφών εργασίας που στοχεύει στην προώθηση ευκαιριών,
ώστε οι γυναίκες και οι άνδρες
να αποκτήσουν αξιοπρεπείς και
παραγωγικές συνθήκες εργασίας,
ελευθερίας, ισοτιμίας, ασφάλειας
και αξιοπρέπειας. Στη σημερινή
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι
διεθνείς προδιαγραφές εργασίας
αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο
του διεθνούς πλαισίου για να
διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη της
παγκόσμιας οικονομίας παρέχει
οφέλη για όλους.» (ΔΟΕ, 2019)
Για να διευκολυνθεί η διαδικασία
εύρεσης εργασίας ή η σύσταση
επιχείρησης, είναι σημαντικό να
διαθέτει ένα άτομο γενικές γνώσεις σχετικά με τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των εργαζομένων
– στη συγκεκριμένη περίπτωση
των γυναικών – ξεκινώντας από τις
προδιαγραφές που προωθούνται
από διεθνείς οργανισμούς, όπως:
• Η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας (International
Labour organisation)·

• Η Ατζέντα 2030 για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη των
Ηνωμένων Εθνών (United
Nations agencies and
Sustainable Development
Agenda 2030)·
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση
(European Union).
Όπως διευκρινίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γενική Διεύθυνση
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών:
«Κάθε εργαζόμενος/-η της ΕΕ έχει
ορισμένα ελάχιστα δικαιώματα
σχετικά με:
• την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία: γενικά
δικαιώματα και υποχρεώσεις,
εργασιακοί χώροι,
εργασιακός εξοπλισμός,
συγκεκριμένοι κίνδυνοι και
ευάλωτοι εργαζόμενοι·
• τις ίσες ευκαιρίες για
γυναίκες και άνδρες: ίση
μεταχείριση στην εργασία,
εγκυμοσύνη, άδεια
μητρότητας, γονεϊκή άδεια·
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• την προστασία από τις
διακρίσεις λόγω φύλου,
φυλής, θρησκείας, ηλικίας,
αναπηρίας και σεξουαλικού
προσανατολισμού·
• το εργατικό δίκαιο:
ημιαπασχόληση, συμβάσεις
ορισμένου χρόνου, ώρες
εργασίας, απασχόληση

νέων, ενημέρωση και
διαβούλευση με τους/τις
εργαζόμενους/-ες».
Οι επιμέρους χώρες της ΕΕ πρέπει
να διασφαλίσουν ότι η εθνική τους
νομοθεσία προστατεύει αυτά τα
δικαιώματα που που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία
της ΕΕ (Οδηγίες).

Πηγές:
Providing Effective Remedies for Victims of Trafficking in Persons //
UNODC Publication, Διατίθεται εδώ: https://www.unodc.org/documents/
human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_
Remedies_for_Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016.pdf
An introduction to the standards-related work of the International Labour
Organization - ILO, Διατίθεται εδώ: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_672549.pdf
EU summaries of normative and legislations, Διατίθεται εδώ:
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy.
html?root_default=SUM_1_CODED%3D17&locale=en
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Δραστηριότητα
ΚΟΙΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να κατανοήσουν ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις πρέπει
να έχει κάθε εργαζόμενος/-η
και να σέβεται στην αγορά
εργασίας. Θα ενημερωθούν
σχετικά με τους διεθνείς
κανονισμούς που ισχύουν για
τους/τις εργαζομένους/-ες σε
όλο τον κόσμο και πού μπορούν να βρουν λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε συγκεκριμένα εθνικά
πλαίσια λαμβάνοντας υπόψη
τις ανάγκες τους στον χώρο
εργασίας.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Στυλό, μαρκαδόροι και χαρτιά

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ζητά
από τις συμμετέχουσες να
γράψουν σε μια κοινή αφίσα
ποια είναι τα δικαιώματα και
οι υποχρεώσεις των εργαζόμενων. Τις καθοδηγεί να κάνουν

στον εαυτό τους τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι
δικαίωμα στην αγορά
εργασίας; (ευθείες ερωτήσεις:
Δικαιούστε να λαμβάνετε
παροχές κοινωνικής
ασφάλισης; Χρειάζεται
να έχετε ένα ασφαλές
περιβάλλον εργασίας; κλπ.)
2. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις
ενός/μίας εργαζομένου/-ης
στην αγορά εργασίας; (π.χ.
Πρέπει να προσέρχεστε
εγκαίρως στον χώρο της
εργασίας σας; Χρειάζεται
να σέβεστε το εργασιακό
περιβάλλον και τον εξοπλισμό
που σας παρέχει; κλπ.)
3. Ποια συγκεκριμένα
δικαιώματα των γυναικών
υποδηλώνουν τον σεβασμό
που δικαιούνται στον χώρο
εργασίας; (π.χ. Δικαιούστε να
λάβετε άδεια μητρότητας;
Δικαιούστε ίση αμοιβή για
την ίδια θέση με τους άνδρες;
κ.λπ.)

75

Στην 1η φάση της δραστηριότητας, οι συμμετέχουσες θα
δημιουργήσουν μία λίστα με
δικαιώματα και υποχρεώσεις –
άλλα πραγματικά και άλλα όχι.
Στη 2η φάση της δραστηριότητας, οι συμμετέχουσες
θα κληθούν να καταρτίσουν
έναν χάρτη δικαιωμάτων και
ευθυνών.

Αποτίμηση:
Η εν λόγω άσκηση επιδιώκει
να τονίσει ότι δεν είναι όλα
όσα νομίζουμε δικαίωμα ή
υποχρέωση του/της εργαζομένου/-ης. Μερικές φορές,
ισχύει το αντίστροφο και
μάλιστα υπάρχουν σχετικά
έγγραφα αναφοράς. Ο/Η
εκπαιδευτής/-ρια εξηγεί ότι
η δημιουργία ενός κοινού
χάρτη μπορεί να τις βοηθήσει
να επικεντρωθούν στο τι
είναι σωστό ή λάθος να περιμένουν από ένα εργασιακό
περιβάλλον. Πέραν αυτού, θα
τις βοηθήσει να αναστοχα-
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στούν σχετικά με τη δική τους
εμπειρία και να ανταλλάξουν
χρήσιμα παραδείγματα για
τη μελλοντική έρευνα εργασίας. Η εκπόνηση ενός κοινού
χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων
μπορεί να αποδειχθεί μία
αποτελεσματική μέθοδος και
να βελτιώσει την αυτογνωσία
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αγορά
εργασίας και ανάπτυξη ενός
κοινού εργαλείου ευθύνης.

Πηγές:
ABC of women workers’ rights
and gender equality by ILO,
Διατίθεται εδώ:
https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/--gender/documents/
publication/wcms_087314.pdf

Θεωρία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η αγορά εργασίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ξεκινώντας από τα σημεία που
κοινοποιήθηκαν στην έκθεση της
επιτροπής FEMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017), είναι
σημαντικό να εμβαθύνουμε στην
υφιστάμενη νομοθεσία και τις
πολιτικές για την ισότητα των
φύλων στην αγορά εργασίας σε
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εστιάζοντας στις πρόσφατες εξελίξεις
και τα επιτεύγματά τους κατά τις
τελευταίες δεκαετίες. Ειδικότερα,
υπάρχουν ορισμένα θεμελιώδη
ζητήματα που πρέπει να αναφερθούν:
• Η ισότητα των φύλων στην
απασχόληση,
• ο συνδυασμός
επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής,
• η παρουσία γυναικών σε
θέσεις λήψης αποφάσεων,,
• τα πρόσφατα μέτρα για την
καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών, και
• η υγεία και τα
αναπαραγωγικά δικαιώματα.
Προτού προχωρήσουμε σε όλα αυτά
τα ζητήματα, κρίνεται σκόπιμο να

παρουσιάσουμε ορισμένες γενικές
αντιλήψεις σχετικά με την αγορά
εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και τον τρόπο λειτουργίας της.
Το εργατικό δίκαιο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
έχετε ως εργαζόμενοι/-ες και εργοδότες/-ριες. Το εργατικό δίκαιο της
ΕΕ καλύπτει δύο (2) κύριους τομείς:
• συνθήκες εργασίας –
ώρες εργασίας, μερική
απασχόληση και εργασία
ορισμένου χρόνου, απόσπαση
εργαζομένων·
• ενημέρωση και διαβούλευση
των εργαζομένων για
ομαδικές απολύσεις,
μεταβιβάσεις επιχειρήσεων
κλπ.
Στόχος της ΕΕ είναι η προώθηση
της κοινωνικής προόδου και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
και εργασίας των λαών της Ευρώπης (ανατρέξτε στο προοίμιο της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ).
Σε ό,τι αφορά το εργατικό δίκαιο, η
ΕΕ συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες
πολιτικής που αναλαμβάνονται
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από μεμονωμένες χώρες της ΕΕ
μέσω του καθορισμού ελάχιστων
προτύπων. Σύμφωνα με τη Συνθήκη,
και ιδίως με το Άρθρο 153, θεσπίζει
νόμους (οδηγίες) που καθορίζουν
ελάχιστες απαιτήσεις για:
• τις συνθήκες εργασίας και
απασχόλησης και
• την ενημέρωση και τη
διαβούλευση με τους/τις
εργαζόμενους/-ες.
Οι επιμέρους χώρες της ΕΕ
είναι ελεύθερες να παρέχουν
υψηλότερα επίπεδα προστασίας
εάν το επιθυμούν. Αν και η
ευρωπαϊκή Οδηγία για τον Χρόνο
Εργασίας
παρέχει
στους/στις
εργαζομένους/-ες το δικαίωμα
ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών
20 ημερών, πολλές χώρες έχουν
επιλέξει ένα πιο γενναιόδωρο
δικαίωμα προς όφελος των
εργαζομένων.

Εθνικές αρχές και
εργατικό δίκαιο
Η ΕΕ εκδίδει οδηγίες τις οποίες
τα κράτη μέλη της και εφαρμόζουν, αφού τις ενσωματώσουν
στο εθνικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές αρχές – π.χ. οι
επιθεωρήσεις εργασίας και τα
δικαστήρια – είναι αυτές που επιβάλλουν τους κανόνες.
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Ποια είναι τα αποτελέσματα;
Με πάνω από 240 εκατομμύρια
εργαζόμενους και εργαζόμενες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικαιώματα του εργατικού δικαίου
της ΕΕ ωφελούν άμεσα μεγάλο
αριθμό πολιτών και έχουν θετικό
αντίκτυπο σε έναν από τους σημαντικότερους και απτούς τομείς της
καθημερινής τους ζωής. Το εργατικό δίκαιο της ΕΕ ωφελεί επίσης
τους/τις εργοδότες/-ριες και την
κοινωνία στο σύνολό της μέσω:
• της παροχής ενός σαφούς
πλαισίου δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων στον χώρο
εργασίας,
• της προστασίας της υγείας
του εργατικού δυναμικού και
• της προώθησης της βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης.
Επιπλέον, το εργατικό δίκαιο της ΕΕ
συμβαδίζει με την ενιαία αγορά. Η
ελεύθερη ροή αγαθών, υπηρεσιών,
κεφαλαίων και εργαζομένων πρέπει να συνοδεύεται από κανόνες
της εργατικής νομοθεσίας, ώστε
να διασφαλίζεται ότι οι χώρες και
οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται
δίκαια με βάση τα προϊόντα τους
και όχι υποβαθμίζοντας τα πρότυπα της εργατικής νομοθεσίας.
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι χώρες
της ΕΕ χαρακτηρίζονται από σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την

επαγγελματική σύνθεση της αγοράς
εργασίας. Στις περισσότερες χώρες
έχει παρατηρηθεί μία προοδευτική
πόλωση του εργατικού δυναμικού,
με τις θέσεις εργασίας που απαιτούν μέση ειδίκευση να παραμένουν
στάσιμες, ενώ οι θέσεις εργασίας
υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης να
αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό.
Αυτό οδηγεί ασφαλώς σε μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης τόσο των
υψηλών όσο και των χαμηλόμισθων επαγγελμάτων. Περισσότεροι
από τους μισούς πρόσφατα αφιχθέντες µετανάστες, άνδρες και
γυναίκες, έχουν εισέλθει σε ταχέως
αναπτυσσόμενα επαγγέλματα και
το μερίδιό τους στην απασχόληση
σε φθίνοντα επαγγέλματα είναι
παρόμοιο με τους νεοεισερχόμενους. Ωστόσο, ύστερα από μία πιο
προσεκτική εξέταση των επαγγελμάτων διαπιστώνουμε ότι οι
μετανάστες/-ριες των πρόσφατων
ετών υποεκπροσωπούνται σε επτά

από τα δεκατρία επαγγέλματα
υψηλής ειδίκευσης και τείνουν να
υπερεκπροσωπούνται σε ορισμένα
επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης,
γεγονός που δείχνει ότι πρέπει να
καταβληθούν προσπάθειες για την
περαιτέρω ενίσχυση της ένταξής
τους στην αγορά εργασίας, ιδίως
των μεταναστών/-ριών εκτός ΕΕ.
Όταν εξετάζουμε την απασχόληση
των γυναικών, τα περισσότερα
επαγγέλματα στα οποία οι μετανάστριες
υπερεκπροσωπούνται
αυξάνονται επίσης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Αυτό ισχύει σε διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων: για
τους/τις γιατρούς (επαγγέλματα
υψηλής ειδίκευσης), για τους/τις
μάγειρες/-ισσες και τους/τις σερβιτόρους/-ες (επαγγέλματα μεσαίας
ειδίκευσης), καθώς και για τους/τις
εργάτες/-ριες μεταφορών και αποθήκευσης, καθώς και για τους/τις
βοηθούς προετοιμασίας τροφίμων
(επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης).

Πηγές:
Gender Equality Plans in the private and public sectors in the European Union (European
Parliament, FEMM Committee, 2017), Διατίθεται εδώ: https://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2017/583139/IPOL_STU(2017)583139_EN.pdf
“Labour Market and Wage Developments in Europe” report (European Commission,
2019), Διατίθεται εδώ: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=8
9&furtherNews=yes&newsId=9485
“Migrant women and European labour markets” Migration Data Brief (OECD,
2017), Διατίθεται εδώ: https://www.oecd.org/els/mig/migration-data-brief-1.pdf
Working Conditions - Working Time Directive by EC, Διατίθεται εδώ:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
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Δραστηριότητα
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Στόχος:
Αυτή η δραστηριότητα θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες να
αντιμετωπίσουν την περίπλοκη
διαχείριση της γραφειοκρατίας
σχετικά με την αναζήτηση εργασίας που συνδέεται με κάθε
εθνικό πλαίσιο και τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Ξεκινώντας
από επίσημες πληροφορίες,
θα δημιουργήσουν έναν χάρτη
κίνησης μέσα στη «ζούγκλα»
της αγοράς εργασίας σε εθνικό
επίπεδο.

2

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Μαρκαδόροι, περιοδικά,
ψαλίδι, κόλλα, μολύβια,
χαρτιά, αφίσες,
απλουστευμένες εκδοχές
επίσημων εγγράφων 2

Περιγραφή:
Πριν από την έναρξη του μαθήματος, ο/η εκπαιδευτής/-ρια
θα πρέπει να επιλέξει επίσημα
έγγραφα που να αφορούν τις
συμμετέχουσες και να προετοιμάσει πιο απλουστευμένες
μορφές τους. Τέτοια έγγραφα
μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

π.χ. Το Σύνταγμα της Ελλάδας· Νόμος 4443/2016 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας

2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζομένων· Νόμος 4670/2020: Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες
διατάξεις· Αποφάσεις και νόμοι για το συνταξιοδοτικό σύστημα· Νόμος 1264/1982
για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων· Ετήσια άδεια από την εργασία &
Πίνακας Αδειών - Ετήσια άδεια και επίδομα αδείας μισθωτών· Εργασιακά θέματα
αλλοδαπών υπηκόων· και άρθρα με σχετικά νέα
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• είδη συμβάσεων εργασίας
και αδειών παραμονής,
• σύστημα συνταξιοδότησης
και φόροι,
• γραφειοκρατία που μπορεί
να αντιμετωπίσουν πριν
και μετά την απασχόληση,
• δικαίωμα στις διακοπές και
την ασθένεια,
• υπηρεσίες συνδικαλιστικών
οργανώσεων,
• ειδικά έγγραφα που
απαιτούνται για τους/
τις εργαζόμενους/ες
με μεταναστατευτικό
υπόβαθρο,
• ευκαιρίες για
εργαζόμενους/ες που
ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες.
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια χωρίζει
τις συμμετέχουσες σε ζεύγη
και τους ζητά να επιλέξουν ένα
από τα διαθέσιμα εκτυπωμένα
έγγραφα και να το αναλύσουν.
Στη συνέχεια, τους ζητά να
κατασκευάσουν έναν χάρτη
χρησιμοποιώντας δημιουργικές
τεχνικές, εικόνες, ζωγραφιές και
μεμονωμένες λέξεις για να συνθέσουν μία περιγραφική αφίσα
για το ζήτημα που παρουσιάζεται στο έγγραφο και να το
μοιραστούν με τις υπόλοιπες
συμμετέχουσες (π.χ. ποια είναι
τα είδη συμβάσεων εργασίας
που υπάρχουν στη χώρα, ποιες

είναι οι προδιαγραφές της κάθε
σύμβασης κλπ.). Το τελευταίο
μέρος της δραστηριότητας
περιλαμβάνει την κοινοποίηση
όλων των Χαρτών της Ζούγκλας
Εργασίας από τα ζεύγη, όπου
θα εξηγήσουν πώς εργάστηκαν
και κατά πόσον τις βοήθησε
το έγγραφο να κατανοήσουν
καλύτερα την πολυπλοκότητα
του συστήματος της χώρας. Ο/Η
εκπαιδευτής/-ρια θα πρέπει
να έχει στη διάθεσή του/της
και τις επίσημες εκδόσεις των
εγγράφων, σε περίπτωση που
οι συμμετέχουσες θέλουν να τις
εξετάσουν.

Αποτίμηση:
Η ανάπτυξη του Χάρτη της
Ζούγκλας της Αγοράς μπορεί
να αποτελέσει ένα χρήσιμο
εργαλείο για τον εντοπισμό
ορισμένων συγκεκριμένων
προκλήσεων και την απεικόνιση τους μέσω μίας πρακτικής
άσκησης. Μπορεί να εξασκήσει
την αντοχή στο προσωπικό
στρες και την αυτονομία στην
αντιμετώπιση εμποδίων και τη
διαχείριση πολύπλοκων πληροφοριών στην αγορά εργασίας.
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια εξηγεί
ότι ο Χάρτης της Ζούγκλας της
Αγοράς επιτρέπει στις συμμετέχουσες να αναθεωρήσουν την
προσωπική τους κατάσταση
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Πηγές:
Working Conditions - Working Time
Directive by EC, Διατίθεται εδώ:
https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=706&langId=en&intPag
eId=205

συνειδητοποιώντας τί χρειάζονται για να βρουν μία νέα
δουλειά, τι είναι σωστό και τί
λάθος να παρουσιάζουν στο
εργασιακό περιβάλλον και
πώς μπορούν να αρχίσουν
να αναστοχάζονται με βάση
την προσωπική τους εμπειρία
για την ανταλλαγή χρήσιμων
παραδειγμάτων που αφορά τη
μελλοντική αναζήτηση εργασίας.

Γλωσσική εκμάθηση: γενικές γνώσεις
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Yπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας
Επαγγελματική κατάρτιση
Προσόντα
Διαφάνεια
Πρόσβαση σε δεδομένα
Αυτοφροντίδα
Χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων
Εκμετάλλευση
Συνδικαλιστική οργάνωση
Μητρότητα
Τακτικές συμβάσεις
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Κεφάλαιο 2: Κατάρτιση
στον τομέα της
επιχειρηματικότητας

Κεφάλαιο

2

Κατάρτιση
στον τομέα της
επιχειρηματικότητας
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Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την
ειδικότερη κατάρτιση στον τομέα
της επιχειρηματικότητας και τον
τρόπο υποστήριξης των γυναικών
από τρίτες χώρες με γνώσεις και
δεξιότητες στον τομέα της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να
μπορέσουν να αναπτύξουν μία
επιχειρηματική ιδέα, να σχεδιάσουν και να συστήσουν μικρές
επιχειρήσεις.
Το εν λόγω κεφάλαιο διακρίνεται σε 4 επιμέρους μαθήματα:
1. Επιχειρηματική Εκπαίδευση
και Πολιτισμός
2. Έναρξη επιχείρησης
3. Χρηματοοικονομική εκπαίδευση
4. Ιστορίες επιτυχίας και σχέδιο δράσης

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του
κεφαλαίου, οι συμμετέχουσες θα
είναι σε θέση:
• να γνωρίζουν τα διάφορα
είδη επιχειρηματικότητας και
κοινωνικών επιχειρήσεων·
• να γνωρίζουν τις ικανότητες
που απαιτούνται για να
καταστεί επιτυχημένος/-η
ένας/μία επιχειρηματίας·
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• να γνωρίζουν τις
επιχειρηματικές ικανότητες
που διαθέτουν·
• να γνωρίζουν τον
τρόπο κατάρτισης ενός
επιχειρηματικού σχεδίου και
διεξαγωγής ανάλυσης SWOT·
• να γνωρίζουν τις
διαφορετικές ευκαιρίες
χρηματοδότησης που
απαιτούνται για την έναρξη
μίας επιχείρησης·
• να γνωρίζουν πώς να
διαχειρίζονται τα οικονομικά
των επιχειρήσεων·
• να γνωρίζουν τις
ιστορίες επιτυχίας άλλων
γυναικών στον τομέα της
επιχειρηματικότητας·
• να γνωρίζουν στη θεωρία και
στην πράξη πώς μπορούν
να αναπτύξουν ένα σχέδιο
δράσης.

Μάθημα 1: Επιχειρηματική Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Μάθημα 1

Επιχειρηματική Εκπαίδευση και
Πολιτισμός

Στόχος
Σε αυτό το μάθημα, οι συμμετέχουσες θα εισαχθούν
σε βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, των
επιχειρηματικών ικανοτήτων και των κοινωνικών
επιχειρήσεων. Θα οραματιστούν τις ατομικές τους
επιχειρήσεις και τρόπους για να τις θέσουν σε λειτουργία.
Παράλληλα, θα εφοδιαστούν με βασικές γνώσεις
σχετικά με αυτές τις έννοιες και θα καλλιεργήσουν τις
οργανωτικές και καινοτόμες δεξιότητες τους.

85

Δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου»
ΤΡΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ
Στόχος:
Αυτή η δραστηριότητα θα
δώσει την ευκαιρία στις συμμετέχουσες να γνωριστούν/
να μάθουν περισσότερα η μία
για την άλλη, να ενεργοποιηθούν και να εισαχθούν ομαλά
στο μάθημα.

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ζητά
από τις συμμετέχουσες να
αφιερώσουν δύο λεπτά για
να σκεφτούν τρεις λέξεις που
περιγράφουν το επάγγελμα των
ονείρων τους, αλλά να είναι
όσο το δυνατόν πιο περιγραφικές. Κάθε συμμετέχουσα θα
αναφέρει το όνομά της και τις
τρεις λέξεις που περιγράφουν
το ιδανικό επάγγελμα, ενώ οι
υπόλοιπες θα προσπαθήσουν
να μαντέψουν ποιο είναι το
επάγγελμα αυτό. Εάν οι συμμετέχουσες είναι απρόθυμες
να ξεκινήσουν την περιγραφή,
καλό θα ήταν να κάνει την αρχή
ο/η εκπαιδευτής/-ρια.
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Αποτίμηση:
Μετά την ολοκλήρωση
της δραστηριότητας, ο/η
εκπαιδευτής/-ρια μπορεί να
παρουσιάσει με ενθουσιασμό
τα επόμενα μέρη του μαθήματος (π.χ. «Ας δούμε λοιπόν
πώς μπορούμε να κάνουμε το
όνειρό σας να πραγματοποιηθεί».

Πηγές:
Adapted from Tsironis, C., Albani,
C., Sitziouki, M., Tsirona, E. (ND).
KEPAD and KMOP. Ατενί-ζω:
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης
για την παράνομη διακίνηση &
εμπορία ανθρώπων.

Θεωρία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τι είναι η επιχειρηματικότητα;
Η
επιχειρηματικότητα
αφορά
την ανάπτυξη, την έναρξη και τη
διαχείριση ενός επιχειρηματικού
εγχειρήματος με απώτερο σκοπό
την αποκόμιση κέρδους. Πρόκειται
για μία διαδικασία. Σύμφωνα με τον
καθηγητή Harvard Stevenson, είναι
«η αναζήτηση μίας ευκαιρίας πέρα
από τους ελεγχόμενους πόρους».
Οι επιχειρηματίες δημιουργούν
ανάγκες και οραματίζονται ένα
διαφορετικό μέλλον.
Η επιχειρηματικότητα συνδέεται
συνήθως με τις νεοφυείς (startups) και τις μικρές επιχειρήσεις.
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες μορφές επιχειρηματικότητας:
• Επιχειρηματικότητα σε
επίπεδο μικρών επιχειρήσεων:
Συνήθως επιλέγουν τις
εν λόγω επιχειρήσεις
άτομα που εστιάζουν στην
υποστήριξη των οικογενειών
τους και ακολουθούν ένα
μετριοπαθή τρόπο ζωής
(κέρδος μικρής κλίμακας).
Πρόκειται κυρίως για μικρές,

τοπικές επιχειρήσεις. Τα
άτομα που εργάζονται σε
μικρές επιχειρήσεις μπορεί
να είναι υπάλληλοι από
την τοπική κοινότητα ή
μέλη της οικογένειας. Η
επιχειρηματικότητα των
μικρών επιχειρήσεων μπορεί
να φτάσει το επίπεδο μεγάλων
επιχειρήσεων εάν αναπτυχθεί
με γοργούς ρυθμούς ή εάν
την εξαγοράσει μία άλλη
μεγαλύτερη εταιρεία.
• Επιχειρηματικότητα
σε επίπεδο μεγάλων
εταιριών: Οι εταιρείες αυτές
απευθύνονται συνήθως σε
πεπειραμένους επαγγελματίες
που έχουν μεγάλη ομάδα.
Έχουν τη δυνατότητα να
μελετούν τις συνήθειες και τους
πόρους των καταναλωτών, να
δημιουργούν νέες υπηρεσίες
και προϊόντα.
• Κλιμακούμενη
επιχειρηματικότητα νεοφυών
επιχειρήσεων: Πρόκειται για
έναν/μία οργανισμό/εταιρεία
που έχει δημιουργηθεί βάσει
μίας μοναδικής ιδέας και
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έχει κάτι νέο να προσφέρει.
Μερικές φορές, παρέχεται
χρηματοδότηση για την
έναρξη νέων επιχειρήσεων.
Αναμένεται να έχουν μεγάλα
κέρδη και ταχεία επέκταση, π.χ.
Facebook, Instagram κτλ.
• Κοινωνική
επιχειρηματικότητα:
Επιχειρηματικότητα που
επικεντρώνεται σε κοινωνικά
ζητήματα και στην παροχή
λύσεων. Δεν επιδιώκει την
άντληση κέρδους, αλλά τη
δημιουργία κοινωνικής αξίας.
• Καινοτόμος
επιχειρηματικότητα: Εστιάζει
σε νέες και καινοτόμες ιδέες
που μπορούν να μετατραπούν
σε επιχειρηματικά εγχειρήματα,
που συχνά έχουν ως στόχο την
αλλαγή του τρόπου ζωής των
ανθρώπων προς το καλύτερο.
• Επιχειρηματικότητα του
«καταφερτζή»: Αναφέρεται σε
ισχυρούς/-ές επιχειρηματίες
εργάζονται σκληρά και συχνά
προσπαθούν να αναπτύξουν
μία μικρή επιχείρηση σε μια
μεγαλύτερη.
• Επιχειρηματικότητα του
«μιμητή»: Σχετίζεται με τη
χρήση των υπαρχουσών
ιδεών, την εύρεση τρόπων
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για τη βελτίωσή τους και την
επέκταση του προϋπάρχοντος
προϊόντος ή υπηρεσίας.
• Επιχειρηματικότητα του
«ερευνητή»: Οι ερευνητέςεπιχειρηματίες καταβάλλουν
μεγάλη προσπάθεια για την
έρευνα σχετικά με το προϊόν
ή/και την υπηρεσία που
επιθυμούν να προσφέρουν στο
κοινό-στόχο κατανοώντας όλες
τις διαφορετικές πτυχές του
προϊόντος και της επιχείρησής
τους. Συνήθως στηρίζονται
σε γεγονότα και όχι στη
διαίσθηση.
• Επιχειρηματικότητα του
«αγοραστή»: οι αγοραστέςεπιχειρηματίες συχνά
επενδύουν για να αγοράσουν
επιχειρήσεις που υποθέτουν
ότι είναι πετυχημένες. Δεν
διστάζουν να προβούν σε
αλλαγές στη διοίκηση ή στη
διάρθρωση, όταν το θεωρούν
αναγκαίο, προκειμένου να
αυξήσουν τα κέρδη τους.

Πηγές:
Indeed Career Guide. (2020).
The 9 Different Types of
Entrepreneurship, Διατίθεται εδώ:
https://www.indeed.com/careeradvice/career-development/
types-of-entrepreneurship

Δραστηριότητα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΜΟΥ ΙΔΕΑΣ
Στόχος:
Αυτή η δραστηριότητα θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να οραματιστούν την επιχειρηματική τους ιδέα και
τον τρόπο με τον οποίο θα
ήθελαν να την υλοποιήσουν.
Η άσκηση θα λειτουργήσει
ως εισαγωγικό τμήμα των
επόμενων μαθημάτων θεωρίας και δραστηριοτήτων.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Χαρτιά και στυλό

α. Σε ποιον τομέα/
τύπο προϊόντος ή
υπηρεσίας θα ήθελα
να επικεντρωθώ; (π.χ.
τρόφιμα, ρούχα κλπ.)
β. Τι μπορώ να
προσφέρω στους/στις
καταναλωτές/-ριες;
γ. Διαθέτω τις κατάλληλες
δεξιότητες για να το
κάνω μόνος/-η μου;
Χρειάζομαι συνέταιρο με
συγκεκριμένες δεξιότητες;
δ. Πού θα εγκαταστήσω την
επιχείρησή μου;

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ζητά από
τις συμμετέχουσες να σκεφτούν
μία δική τους επιχειρηματική
ιδέα και πώς θα ήθελαν να την
αναπτύξουν. Εάν δεν μπορούν
να σκεφτούν μία νέα ιδέα,
μπορούν να σκεφτούν μία
επιχείρηση που τους αρέσει και
να περιγράψουν τον τρόπο με
τον οποίο θα μπορούσαν να την
αναπτύξουν. Οι συμμετέχουσες
θα πρέπει να καταγράψουν
τις βασικές έννοιες/πτυχές της
ιδέας τους απαντώντας στα
ακόλουθα ερωτήματα:

ε. Υπάρχουν άλλα
καταστήματα στην
περιοχή; Υπάρχουν πάρα
πολλές επιχειρήσεις,
όπως αυτή που θα ήθελα
να ξεκινήσω;
Οι συμμετέχουσες καταγράφουν τις ιδέες τους και στη
συνέχεια παρουσιάζουν τις
ιδέες τους στην ομάδα εν
συντομία.
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Αποτίμηση:
Αφού οι συμμετέχουσες
παρουσιάσουν τη δική τους
ιδέα για την επιχειρηματικότητα, ο/η εκπαιδευτής/-ρια τις
συγχαίρει και ξεκινά μία συζήτηση με βάση τα ακόλουθα
ερωτήματα:
• Πόσο εύκολο/δύσκολο
ήταν για εσάς να σκεφτείτε
μία επιχειρηματική ιδέα;
• Πιστεύετε ότι θα
μπορούσατε να την
υλοποιήσετε στην
πραγματική ζωή;
• Παρατηρήσατε ομοιότητες
στις επιχειρηματικές ιδέες
άλλων συμμετεχουσών;
• Πιστεύετε ότι αυτή η
ιδέα θα μπορούσε να
υλοποιηθεί στο μέλλον;
Αν όχι, ποιοι είναι οι
περιορισμοί; Υπάρχει
κάτι που θα κάνατε
διαφορετικά;
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Μετά την ολοκλήρωση της
συζήτησης, ο/η εκπαιδευτής/-ρια καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι όλοι/-ες
μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες. Αν και είναι μία
διαδικασία που μπορεί να
φαίνεται κουραστική, πρέπει
να επιμείνουμε αν πιστεύουμε
ότι το προϊόν ή η υπηρεσία
μας έχει κάτι αξιόλογο να
προσφέρει στην αγορά.

Πηγές:
Προσαρμόστηκε από το
Compass – Ένα Εγχειρίδιο
Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα για Νέους/Νέες,
Συμβούλιο της Ευρώπης.
Διατίθεται εδώ: https://www.
coe.int/en/web/compass

Θεωρία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Οι επιχειρηματίες δημιουργούν
ανάγκες και οραματίζονται ένα
διαφορετικό μέλλον. Εκμεταλλεύονται ευκαιρίες και αναλαμβάνουν
κινδύνους.
Ποια χαρακτηριστικά διαθέτει
ένας/μία επιχειρηματίας;
Οι επιχειρηματίες πρέπει να
έχουν τόσο τεχνικές όσο και ήπιες
δεξιότητες, δηλαδή μη τεχνικές
δεξιότητες που σχετίζονται με τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα
άτομο και ικανότητες που αποκτώνται και ενισχύονται μέσω της
πρακτικής, της επανάληψης και
της εκπαίδευσης.
Καινοτόμοι/-ες

Επίμονοι/-ες

Αφοσιωμένοι/-ες

Ηγέτες/-ιδες
Οραματιστές/ριες

Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες

Άλλα παραδείγματα επιχειρηματικών ικανοτήτων είναι τα εξής:
1. Οργανωτικές δεξιότητες:
τρόποι οργάνωσης της
λειτουργίας της επιχείρησής
σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με εργασίες

που πρέπει να γίνουν και
να «σπάσετε»/απλουστεύσετε κάθε προσπάθεια σε
επιμέρους βήματα για την
επίτευξη του στόχου σας και
να χρησιμοποιήσετε τεχνολογίες ή άλλα μέσα για την
οργάνωση επιχειρηματικών
φακέλων και αρχείων, σημαντικών εγγράφων και αρχείων
πελατών.
2. Δημιουργική, κριτική και
στρατηγική σκέψη: το να
μπορείτε να βλέπετε τα
πράγματα από διαφορετικές
οπτικές γωνίες, να συμβάλλετε
στον στρατηγικό σχεδιασμό
και τη βελτίωση των επιχειρηματικών στρατηγικών, να
αναπτύσσετε την επιχείρησή
σας, να αντιμετωπίζετε τον
ανταγωνισμό και να πετυχαίνετε τους στόχους σας.
3. Επίγνωση ευκαιριών: αντίληψη των νέων ευκαιριών για
επέκταση της επιχείρησής σας,
δικτύωση με άλλους/-ες επαγγελματίες και το κοινό-στόχο,
προσαρμογή των προϊόντων/
υπηρεσιών σας στις ανάγκες
του κοινού-στόχου ή δημιουργία νέων προϊόντων/
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υπηρεσιών, εύρεση τρόπων
αύξησης του κέρδους.
4. Δεξιότητες ανάλυσης και
επίλυσης προβλημάτων:
ανάλυση μίας κατάστασης και
των πιθανών κινδύνων που
θα μπορούσαν να προκύψουν,
καθώς και τρόποι επίλυσης.
Οι δεξιότητες ανάλυσης και
επίλυσης προβλημάτων είναι
σημαντικές για τους/τις επιχειρηματίες, ώστε να λαμβάνουν
αποφάσεις και να αναπτύσσουν σχέδια και στρατηγικές
για την επίλυση δύσκολων
καταστάσεων.
5. Τεχνικές δεξιότητες: δυνατότητα χρήσης κατάλληλων
και χρήσιμων λογισμικών,
εργαλείων και άλλων ψηφιακών προσεγγίσεων για την
οργάνωση της επιχείρησης,
την επικοινωνία με συναδέλφους και πελάτες/-ισσες,
την οργάνωση αρχείων, την
παρακολούθηση πωλήσεων
και εσόδων και μέτρηση της
απόδοσης της επιχείρησης.
6. Δεξιότητες διοίκησης επιχειρήσεων: δεξιότητες σχετικά με
τους τρόπους αποτελεσματικής
διοίκησης της επιχείρησής σας,
όσον αφορά τα/τις προϊόντα/
υπηρεσίες, το προσωπικό, τις
πολιτικές, την εξυπηρέτηση
πελατών, αλλά και την εκτέ92

λεση πολλαπλών εργασιών, την
κατανομή αρμοδιοτήτων και τη
λήψη αποφάσεων σχετικά με
την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας.
7. Ομαδική εργασία και
δεξιότητες ηγεσίας: οι επιχειρηματίες καλούνται άλλοτε
να αναλάβουν ηγετικό ρόλο
και άλλοτε να συνεργαστούν
απευθείας με την ομάδα τους.
Μπορούν ακόμη να καθοδηγούν και να παρακινούν τα
μέλη της ομάδας τους συμμετέχοντας σε κάθε προσπάθεια
και εργασία που γίνεται.
8. Επικοινωνία και κατανόηση
προφορικού λόγου (ακρόαση):
οι επιχειρηματίες θα πρέπει
να ακούν με προσοχή και
ενεργητικό τρόπο τις ιδέες, τις
απόψεις και τα προβλήματα
των ανθρώπων, να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους/
τις συναδέλφους και τους/
τις πελάτες/-ισσές τους για
να κατανοούν τις ανάγκες
τους και να δημιουργούν ένα
φιλικό περιβάλλον εργασίας,
δηλώνοντας με σαφήνεια τα
μηνύματα που επιθυμούν να
τους μεταδώσουν μέσω του
εταιρικού σήματος και των
προωθητικών ενεργειών για
να ασκούν θετική επίδραση
στο κοινό-στόχο.

9. Δεξιότητες εξυπηρέτησης
πελατών: τρόποι προσέγγισης
και συνομιλίας με τους/τις
πελάτες/-ισσες σας, ώστε να
αισθάνονται ευπρόσδεκτοι/-ες
και να είναι σίγουροι/-ες ότι
οι ανάγκες τους καλύπτονται
από το εμπορικό σήμα και τα/
τις προϊόντα/υπηρεσίες που
παρέχετε.
10. Οικονομικές δεξιότητες:
κατανόηση της οικονομικής
κατάστασης της εταιρείας σας
και δυνατότητα πρόβλεψης
μελλοντικών αναγκών· ομαλή
λειτουργία των οικονομικών
διαδικασιών της επιχείρησής
σας, συμπεριλαμβανομένων
των πωλήσεων, των εσόδων
και της ανάπτυξης της επιχείρησής σας.
11. Δεξιότητες διαχείρισης
χρόνου: καθορισμός προθεσμιών για συγκεκριμένο
επίτευγμα/στόχο και όλες τις
επιμέρους δραστηριότητες
που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για εσάς και την ομάδα
σας. Οι εν λόγω δεξιότητες
αφορούν επίσης τις ικανότητες
τήρησης αυτών των προθεσμιών και συνετής οργάνωσης
του χρόνου σας, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και
την εκτίμηση του χρόνου που
απαιτείται για την εκπλήρωση
μίας αποστολής.

12. Δεξιότητες εμπορικής
προσαρμογής, μάρκετινγκ
και δικτύωσης: οι στρατηγικές
μάρκετινγκ αφορούν τους
τρόπους προώθησης ενός
προϊόντος ή μίας υπηρεσίας
για να γίνει πιο ελκυστικό/-ή στο κοινό-στόχο και
η δικτύωση με άλλους/-ες
επαγγελματίες/επιχειρηματίες
σας βοηθά να αναπτύξετε το
ήδη υπάρχον δίκτυό σας με
λοιπούς/-ές επαγγελματίες και
το κοινό-στόχο.

Πηγές:
Abu-Saifan, Samer, 2012. Social
Entrepreneurship: Definition
and Boundaries, In: Technology
Innovation Management Review,
Διατίθεται εδώ:
https://timreview.ca/sites/
default/files/article_PDF/Saifan_
TIMReview_February2012_2.pdf
Indeed Career Guide (2020).
Entrepreneurial skills: Definitions
and examples, Διατίθεται εδώ:
https://www.indeed.com/careeradvice/career-development/
entrepreneurial-skills
Prodanov, H. (2018). Social
Enterpreneurship And Digital
Technologies, Διατίθεται εδώ:
https://www.unwe.bg/uploads/
Alternatives/9_Prodanov_
EAlternativi_en_1_2018.pdf
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Θεωρία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τι είναι μία κοινωνική επιχείρηση;
Οργανισμοί που αντιμετωπίζουν μία
βασική ανεκπλήρωτη ανάγκη ή επιλύουν ένα κοινωνικό ή περιβαλλοντικό

πρόβλημα μέσω μίας προσέγγισης
προσανατολισμένης στην αγορά.
(Social Enterprise Alliance, ND)

Μοντέλα κοινωνικών
επιχειρήσεων

Ευκαιρίες
Απασχόλησης

Μετασχηματιστικά
Προϊόντα ή Υπηρεσίες

Δωρεές

Απασχολούν άτομα
με σοβαρές δυσκολίες
ένταξης στην αγορά
εργασίας.

Έχουν κοινωνικό
και περιβαλλοντικό
αντίκτυπο μέσω
καινοτόμων προϊόντων
και υπηρεσιών.

Συνεισφέρουν μέρος
των κερδών τους σε
μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς που
καλύπτουν βασικές
ανάγκες.

1. Συνεταιρισμός: «Αυτόνομη
ένωση προσώπων, η οποία
συγκροτείται εθελοντικά και
επιδιώκει, με την αμοιβαία
βοήθεια των μελών της, την
οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή
τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης
και δημοκρατικά διοικούμενης
επιχείρησης.» (ICA, ND)
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2. Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα
νομικά πρόσωπα που έχουν
ως καταστατικό σκοπό τη
συλλογική και την κοινωνική
ωφέλεια: κοινωνική ένταξη
ευάλωτων ομάδων, κοινωνική
μέριμνα και συλλογικός παραγωγικός σκοπός. Σύμφωνα
με τον Νόμο 4430/2016,

υπάρχουν δύο υποκατηγορίες Κοιν.Σ.Επ.: α) Κοιν.Σ. Επ.
Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων,
οι οποίες επιδιώκουν την
ένταξη στην οικονομική και
κοινωνική ζωή, των ατόμων
που ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Ποσοστό
30% κατ' ελάχιστον των μελών
και των εργαζομένων στις
επιχειρήσεις αυτές ανήκουν
υποχρεωτικά σε αυτές τις
κατηγορίες. β) Κοιν.Σ.Επ.
Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι
οποίες επιδιώκουν την ένταξη
στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν
σε ειδικές ομάδες πληθυσμού,
δηλαδή ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον
αφορά την ομαλή ένταξή τους
στην αγορά εργασίας λόγω
οικονομικών, κοινωνικών ή
πολιτιστικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων
εμπορίας ανθρώπων, των
θυμάτων ενδοοικογενειακής
βίας, των προσφύγων και
των αιτούντων άσυλο για όσο
διάστημα εκκρεμεί η εξέταση
της αίτησής τους για άσυλο.
3. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί
Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.
Σ.Π.Ε.) Κοινωνικές επιχειρήσεις
συνεταιριστικής μορφής που
εστιάζουν στην κοινωνική

και οικονομική ενσωμάτωση
ατόμων με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα ή λοιπά στοιχεία
ευαλωτότητας.
4. Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία (AMKE) Σύμβαση δύο
ή περισσότερων προσώπων,
με την οποία αναλαμβάνεται η
αμοιβαία υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές,
κοινό σκοπό και κοινό κέρδος.
Συνήθως έχουν ως σκοπό
την επίτευξη επιστημονικών,
ιδεολογικών, πολιτιστικών
και λοιπών στόχων. Ο μη
κερδοσκοπικός χαρακτήρας
τους δεν συνεπάγεται ότι οι
εταιρείες αυτής της μορφής
δεν μπορούν να επιδιώκουν
οικονομικό κέρδος.

Κατευθυντήριες οδηγίες για
την ανάπτυξη ενός κοινωνικού
επιχειρηματικού σχεδίου:
Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου: Οι εταίροι/επιχειρηματίες
προετοιμάζονται για τη(ν) ίδρυση/
σύσταση της επιχείρησής τους και
προβλέπουν την πορεία της, ούτως
ώστε να εξαλείψουν πιθανούς κινδύνους. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο
κοινωνικής επιχείρησης θα πρέπει
να περιλαμβάνει τα εξής:
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α. μία οργανωτική περιγραφή:
ονομασία και ιστορικό
της επιχείρησης, στόχοι,
παραγωγική ιδέα, οικονομικές
προβλέψεις·
β. τους σκοπούς και στόχους της
επιχείρησης: αξίες και στόχοι
της επιχείρησης·
γ. πληροφορίες για τα μέλη
του και το/την προϊόν/
υπηρεσία: ανάγκες σε
ανθρώπινο δυναμικό με βάση
τις αρμοδιότητες, καθώς και
λεπτομέρειες σχετικά με το/
την προϊόν/υπηρεσία, όπως η
τιμή, τα σημεία πώλησης·
δ. επιχειρηματική ιδέα:
παρουσίαση της δομής
της επιχείρησης, των
εξωτερικών συνεργατών, του
επιχειρηματικού μοντέλου
(συμπεριλαμβανομένων των
μεθόδων απόκτησης εσόδων
για την επιχείρηση), πολιτικές
για εσωτερικές διαδικασίες
της επιχείρησης·
ε. περιγραφή της αγοράς:
θα πρέπει να εξεταστεί
διεξοδικά προκειμένου να
γίνει κατανοητό ποιο είναι
το κοινό-στόχος και πώς η
επιχείρηση θα καλύψει τις
ανάγκες του·
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στ. ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
ανταγωνιστικά προϊόντα
και υπηρεσίες, κίνδυνοι και
ευκαιρίες στην ανταγωνιστική
αγορά, αλλαγές στη
βιομηχανία·
ζ. κοινωνικός αντίκτυπος: οφέλη
για την κοινωνία·
η. κίνδυνοι: πιθανές αρνητικές
εξελίξεις προς το εγχείρημα
και τρόποι αντιμετώπισης·
θ. οικονομικά δεδομένα:
προβλέψεις για έσοδα και
έξοδα για τουλάχιστον τρία
έτη.

Πηγές:
Νόμος 4430/2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη
των φορέων της και άλλες διατάξεις. Διατίθεται εδώ: https://www.
taxheaven.gr/law/4430/2016
International Co-operatice Alliance, N.D. Cooperative identity, values
& principles, Διατίθεται εδώ: https://www.ica.coop/en/cooperatives/
cooperative-identity
Δικηγορική εταιρεία TaxLaw, Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες (2014).
Κοινωφελή Ιδρύματα και Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες.
Διατίθεται εδώ: https://www.taxlaw.gr/kladoi-dikaiou/forologikodikaio/kinofeli-idrymata-ke-astikes-mi-kerdoskopikes-eteries/
Οδηγός ευκαιριών για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
και για τους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Έργο Growing
Social, Διατίθεται εδώ: http://growingsocial.eu/sites/default/files/
deliverables/5_GS_2.1.2_Guide.pdf
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Βρετανικό Συμβούλιο (χ.χ.). Έκθεση για την κοινωνική
και αλληλέγγυα οικονομία στην Ελλάδα. Διατίθεται εδώ: https://www.
britishcouncil.org/sites/default/files/execsummary_greece_social_and_
solidarity_economy_report_greek_british_council.pdf
Social Enterprise Business Plan (N.D.). Propel non-profits, Διατίθεται
εδώ: https://www.propelnonprofits.org/resources/social-enterprisebusiness-plan/
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Δραστηριότητα
ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες να
μάθουν ποια είναι η νοοτροπία
ενός/μίας επιχειρηματία και
να καταρτίσουν ένα σχέδιο για
τη σύσταση της επιχείρησής
τους. Επιπλέον, θα έχουν την
ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις
οργανωτικές τους δεξιότητες, το
πνεύμα συνεργασίας (δια ζώσης),
τη στρατηγική, καινοτόμο και
εμπορική σκέψη, τις δεξιότητες
διαχείρισης χρόνου, τις δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης
προβλημάτων, το εμπορικό σήμα
και τις δεξιότητες δικτύωσης.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Χαρτιά και στυλό

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια εξηγεί
στις συμμετέχουσες ότι θα
προσπαθήσουν να θέσουν σε
εφαρμογή την ιδέα που παρουσίασαν στην προηγούμενη άσκηση
(Ανάπτυξη της επιχειρηματικής
μου ιδέας).
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Δια ζώσης:
Οι συμμετέχουσες θα χωριστούν
σε δύο ομάδες και θα συζητήσουν
τις ιδέες που παρουσιάστηκαν
προηγουμένως, προκειμένου να
συμφωνήσουν για το ποια είναι
καταλληλότερη για υλοποίηση.
Οι συμμετέχουσες θα πρέπει να
λάβουν υπόψη τις δεξιότητές
τους, τις απαιτήσεις της αγοράς,
το κοινό-στόχο, τα καινοτόμα
χαρακτηριστικά τους και άλλους
παράγοντες που συζητήθηκαν
πρωτύτερα. Στη συνέχεια, θα
συζητήσουν την επιλεγείσα
ιδέα και, ως συμβούλιο/μέλη
της κοινωνικής επιχείρησης, θα
προσπαθήσουν να καταρτίσουν
ένα σχέδιο για το πώς θα προχωρήσουν, βάσει του πλαισίου
του επιχειρηματικού σχεδίου που
παρατίθεται στο θεωρητικό μέρος
(ανωτέρω). Μετά από την επιλογή
της καταλληλότερης ιδέας, οι
συμμετέχουσες θα χρειαστεί να
συζητήσουν πιθανά προβλήματα
που ενδέχεται να προκύψουν
και τρόπους επίλυσής τους,
στρατηγικές για τη σύσταση της
επιχείρησης και τη δημιουργία
του/της προϊόντος/υπηρεσίας
τους και τους τρόπους προώθησής τους στο κοινό-στόχο. Αφού
καταρτίσουν το σχέδιό τους, οι
δύο ομάδες θα παρουσιάσουν το

σχέδιό τους για τη σύσταση μίας
επιχείρησης και θα συζητήσουν
για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν.
Διαδικτυακά:
Οι συμμετέχουσες θα πρέπει
να καταρτίσουν ένα σχέδιο για
τον τρόπο σύστασης της δικής
τους επιχείρησης/κοινωνικής
επιχείρησης βάσει της ιδέας
που παρουσίασαν κατά την
προηγούμενη άσκηση (Ανάπτυξη της επιχειρηματικής μου
ιδέας). Θα πρέπει, βέβαια, να
λάβουν υπόψη τις δεξιότητές
τους, τις απαιτήσεις της αγοράς,
το κοινό-στόχο, τα καινοτόμα
χαρακτηριστικά τους και άλλους
παράγοντες που συζητήθηκαν
πρωτύτερα. Κάθε συμμετέχουσα
θα πρέπει να σκεφτεί πιθανά
προβλήματα που ενδέχεται
να προκύψουν και τρόπους
επίλυσής τους, στρατηγικές για
τη σύσταση της επιχείρησης και
του/της προϊόντος/υπηρεσίας
του και τρόπους για την προώθησή τους στο κοινό-στόχο.
Αφού ολοκληρώσουν την
κατάρτιση των σχεδίων τους, οι
συμμετέχουσες θα παρουσιάσουν εν συντομία τις ιδέες τους
και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν.

Αποτίμηση:
Ύστερα από την παρουσίαση
των ιδεών και των σχεδίων των
συμμετεχουσών, ο/η εκπαιδευτής/-ρια θα ξεκινήσει συζήτηση
θέτοντας τις επόμενες (και επιπρόσθετες) ερωτήσεις:
1. Ήταν δύσκολο να
συμφωνήσετε για την ιδέα
που αποφασίσατε να θέσετε
σε εφαρμογή; (δια ζώσης)
2. Ήταν δύσκολο να βρείτε τα
καινοτόμα σημεία της ιδέας
που επιλέξατε;
3. Πώς αξιολογήσατε τις
ανάγκες του κοινού-στόχου
και τις απαιτήσεις της
αγοράς;
4. Είχατε διαφωνίες; Αν ναι,
πώς τις λύσατε; (δια ζώσης)
5. Ποιες δεξιότητες θεωρήσατε
απαραίτητες για τον
σχεδιασμό και την ίδρυση
της κοινωνικής σας
επιχείρησης;
6. Νιώθετε πλέον πιο έτοιμες
να ξεκινήσετε τη δική σας
επιχείρηση;
7. Πιστεύετε ότι το σχέδιό σας
θα μπορούσε να υλοποιηθεί
στην πραγματική ζωή;
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Πηγές:
Προσαρμόστηκε από το Compass – Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα για Νέους/Νέες, Συμβούλιο της Ευρώπης.
Διατίθεται εδώ: https://www.coe.int/en/web/compass

Γλωσσική εκμάθηση: επιχειρηματική εκπαίδευση και πολιτισμός
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνική επιχείρηση
Συνεταιρισμός
Κίνδυνοι
Απαιτήσεις της αγοράς
Κοινό-στόχος
Αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Καινοτομία
Οργανωτικές δεξιότητες
Διοικητικές δεξιότητες
Επιχειρηματικό εγχείρημα
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Μάθημα 2: Έναρξη επιχείρησης

Μάθημα 2

Έναρξη επιχείρησης

Στόχος

Το εν λόγω μάθημα θα βοηθήσει τις συμμετέχουσες να
μάθουν μερικούς σημαντικούς πυλώνες για την έναρξη
μιας επιχείρησης: από την αξιολόγηση της ιδέας μέσω
της ανάλυσης SWOT έως το βασικό σχήμα ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την πρόβλεψη των ευκαιριών και
των πιθανών δυσκολιών που πρέπει να αποφευχθούν.
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου»
ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Στόχος:
Αυτή η δια ζώσης δραστηριότητα θα βοηθήσει τις
συμμετέχουσες να γνωριστούν
καλύτερα και να συνεργαστούν
για την επίτευξη ενός κοινού
στόχου. Το παιχνίδι έχει ως στόχο
να δείξει τη σημασία του σχεδιασμού για έναν κοινό σκοπό
και αποτελεί έναν τρόπο για την
ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Ένα πακέτο μακαρόνια, δύο
κολλητικές ταινίες

Περιγραφή:
Οι συμμετέχουσες σχηματίζουν
2 ή 3 ομάδες και με τα υλικά
που τους παρέχει ο/η εκπαιδευτής/-ρια θα πρέπει να χτίσουν
έναν πύργο που θα στέκεται
όρθιος. Η ομάδα θα έχει στη
διάθεσή της 10 μακαρόνια και
μία ταινία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα 10 μακαρόνια
και όση ταινία που χρειάζεται.
Μπορεί επίσης να σπάσει κάθε
μακαρόνι σε μικρότερα κομμάτια. Πριν ξεκινήσουν, έχουν
3 λεπτά για να συζητήσουν τη
στρατηγική που θα χρησιμοποιήσουν και 5 λεπτά για την
κατασκευή του πύργου. Ο ψηλότερος πύργος κερδίζει.
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Αποτίμηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια μοιράζεται
με τις συμμετέχουσες αυτά που
έχει δει στο προπαρασκευαστικό
μέρος (εάν οι ομάδες ήταν καλά
οργανωμένες, εάν συνεργάζονταν
καλά) και στη συνέχεια, ενθαρρύνει όλες τις συμμετέχουσες να πουν
πώς ένιωσαν, εάν υπήρχε κάτι που
μπορούσε να βελτιωθεί, να αλλάξει ή κάτι που πήγαινε καλά στην
ομάδα εργασίας τους.

Πηγές:
Wujec Tom. (2010). Build a tower,
build a team, Διατίθεται εδώ:
https://www.ted.com/
talks/tom_wujec_build_a_
tower_build_a_team/
transcript?language=en

Δραστηριότητα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
Στόχος:
Αυτή η δραστηριότητα θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες να δημιουργήσουν μία
προσωπική ανάλυση SWOT,
να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση χρησιμοποιώντας
το εν λόγω εργαλείο και να
μάθουν να σκέφτονται με
κριτικό πνεύμα σχετικά με τις
προσωπικές τους δεξιότητες
και τις πιθανές μελλοντικές
επιχειρηματικές τους ιδέες.
Εκτός των άλλων, θα μάθουν
πώς να αναπτύσσουν δεξιότητες αυτορρύθμισης και
αυτογνωσίας για να εξετάζουν τα δυνατά και αδύνατα
τους σημεία, τις εξωτερικές
ευκαιρίες και τις καταστάσεις
που καλό θα ήταν να αποφεύγονται σε έναν συγκεκριμένο
επαγγελματικό τομέα, σε
θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ιδέες ή σε προσωπικές
επιλογές.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Πρότυπο ανάλυσης SWOT ένα για κάθε συμμετέχουσα
(Παράρτημα 7), στυλό

Περιγραφή:
Στο στάδιο αυτό, μπορεί να
γίνει ανάλυση SWOT για το
θέμα της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και των επιθυμητών
προσωπικών επιτευγμάτων.
Αρχικά, οι συμμετέχουσες
προσπαθούν να εντοπίσουν
ποια είναι τα δυνατά τους
σημεία (π.χ. αποκτηθείσες
δεξιότητες, αυτοπεποίθηση σε
συγκεκριμένα θέματα, ταλέντα
κτλ.). Έπειτα, καλούνται να
εντοπίσουν τις αδυναμίες τους.
Θα πρέπει να προσδιορίσουν
τις δεξιότητες που πρέπει
να βελτιωθούν, να καλύψουν
τυχόν εκπαιδευτικά κενά και
να αναπτύξουν τα προσωπικά
τους χαρακτηριστικά. Σε ό,τι
αφορά τις ευκαιρίες, θα πρέπει
να σκεφτούν τους εξωτερικούς
παράγοντες από τους οποίους
μπορούν να επωφεληθούν σε
επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης και ποιες προσωπικές
δεξιότητες μπορούν να χρησιμεύσουν ως ευκαιρία. Τέλος, οι
συμμετέχουσες θα πρέπει να
εξετάσουν τυχόν απειλές για
τα σχέδιά τους, στον επαγγελματικό και στον προσωπικό
τομέα. Το τμήμα αυτό εξηγεί
κυρίως τους εξωτερικούς
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παράγοντες που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν τις πιθανότητες
τους να πετύχουν τους στόχους
που έχουν θέσει.

Αποτίμηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια μπορεί
να ζητήσει από τις συμμετέχουσες να δείξουν την
εργασία τους εάν θέλουν να
μοιραστούν τις σκέψεις τους
για τον εαυτό τους.
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Πηγές
SUCCESS – Guide for the
Handbook and Handbook,
SUCCESS project, Διατίθεται εδώ:
https://cesie.org/en/resources/
success-handbook/

Θεωρία
ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
Η ανάλυση SWOT είναι μία μέθοδος που βοηθά στον εντοπισμό και
τη λειτουργία τεσσάρων κύριων
σημείων μίας δυνητικής επιχείρησης, αλλά και σε κάθε κατάσταση
που χρειάζεται να αξιολογηθεί.
Πρόκειται για μία τεχνική στρατηγικού σχεδιασμού που έχει ως
στόχο να βοηθήσει στον εντοπισμό των Δυνατών Σημείων, των
Αδύνατων Σημείων, των Ευκαιριών
και των Απειλών των υπό εξέταση στοιχείων. Αξιολογεί αυτά τα
τέσσερα στοιχεία μίας επιχειρηματικής ιδέας, αλλά επιπλέον αναλύει
μία προσωπική κατάσταση.
Για να γίνει πιο κατανοητή αυτή η
τεχνική, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα SWOT: είναι
ένα πλέγμα που αποτελείται από
τέσσερα κουτάκια και σε καθένα
από αυτά αναγράφεται ένας από
τους τέσσερις πυλώνες. Σκοπός
του είναι, αφού συμπληρωθούν τα
κουτάκια, να ενισχύσει την ενημέρωση σχετικά με τα κύρια σημεία
μίας συγκεκριμένης κατάστασης,
είτε πρόκειται για μία προσωπική
αξιολόγηση είτε για μία επιχειρηματική ανάλυση.

Τα τέσσερα στοιχεία που συνθέτουν την ανάλυση SWOT είναι τα
εξής:
• Δυνατά Σημεία:
χαρακτηριστικά της
επιχείρησης ή του έργου
που της/του παρέχουν
πλεονέκτημα έναντι άλλων.
• Αδύνατα Σημεία:
χαρακτηριστικά της
επιχείρησης ή του έργου που
τη/το θέτουν σε μειονεκτική
θέση έναντι άλλων.
• Ευκαιρίες: στοιχεία στο
περιβάλλον, τα οποία θα
μπορούσε να καρπωθεί η
επιχείρηση ή το έργο προς
όφελός της/του.
• Απειλές: στοιχεία στο
περιβάλλον, τα οποία θα
μπορούσαν να προκαλέσουν
προβλήματα για την
επιχείρηση ή το έργο.
Μία τέτοια ανάλυση επιδιώκει να
εξειδικεύσει τους στόχους μίας
επιχείρησης ή ενός έργου και
να εντοπίσει τους εσωτερικούς
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παράγοντες (Δυνατά και Αδύνατα
Σημεία) και τους εξωτερικούς
παράγοντες (Ευκαιρίες και Απειλές) που ευνοούν και δυσχεραίνουν
την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Συνήθως, κατά τη διάρκεια
συμπλήρωσης του πίνακα, είναι
χρήσιμο να θέτουμε ερωτήσεις
στον εαυτό μας για κάθε πυλώνα,
ούτως ώστε να προκύψουν ουσιαστικές πληροφορίες.
Για παράδειγμα, μία ανάλυση
SWOT για μία προσωπική αξιολόγηση θα συνοδευόταν από τα
ακόλουθα ερωτήματα:
Δυνατά Σημεία – Ποια είναι τα
δυνατά σημεία μου; Σε τι είμαι καλή;
Ποιο είναι το μεγαλύτερό μου προσόν; Αδύνατα Σημεία - Ποια είναι
τα αδύνατα σημεία μου; Τι πρέπει
να βελτιώσω; Μου λείπει κάποια
συγκεκριμένη δεξιότητα; Ευκαιρίες - Υπάρχουν ευκαιρίες στον
τομέα που με ενδιαφέρει; Είναι το
περιβάλλον γύρω μου πηγή ευκαιριών; Απειλές - Υπάρχουν πτυχές
της κατάστασης που θα έπρεπε να
γνωρίζω; Υπάρχουν απειλές στο
στενό περιβάλλον; Υπάρχει κάτι
που πρέπει να προσέξω;
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Πηγές:
Martin M. (2019). How to do
a personal Swot analysis,
Διατίθεται εδώ:
https://www.businessnewsdaily.
com/5543-personal-swotanalysis.html;
Schooley S. (2019). Swot Analysis:
What it is and when to use it,
Διατίθεται εδώ:
https://www.businessnewsdaily.
com/4245-swot-analysis.html

Δραστηριότητα
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες να
εφαρμόσουν ό,τι έχουν μάθει
για το επιχειρηματικό μοντέλο
και να μοιραστούν ιδέες και
τυχόν αμφιβολίες με τις άλλες
συμμετέχουσες.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Καμβάς επιχειρηματικού
μοντέλου - ένα αντίτυπο για
κάθε ζεύγος συμμετεχουσών
(Παράρτημα 8), στυλό

Περιγραφή:
Σε αυτή τη δραστηριότητα, θα
δημιουργηθούν ζεύγη εργασίας
που θα πρέπει να επινοήσουν
τη δική τους επιχειρηματική
ιδέα σύμφωνα με όσα διδάχθηκαν και σύμφωνα με τον
Καμβά και τα τμήματα του που
θα πρέπει να συμπληρώσουν.
Ειδικότερα, θα πρέπει να προσδιορίσουν:
• Την αξία και τον σκοπό της
δραστηριότητας.
• Ποιο είναι το προϊόν της
επιχείρησης.
• Το κοινό-στόχος, δηλ. ποιοι
είναι οι πιθανοί πελάτες.

Μετά από αυτό, οι συμμετέχουσες μπορούν να προσπαθήσουν
να συμπληρώσουν το πρότυπο
του καμβά.

Αποτίμηση:
Αφού συμπληρώσουν όλες οι
συμμετέχουσες τον καμβά,
ο/η εκπαιδευτής/-ρια ζητά
από τα ζεύγη εργασίας να
μοιραστούν με την υπόλοιπη
ομάδα τις επιχειρηματικές
τους ιδέες και να τις αξιολογήσουν μέσω ομαδικής
συζήτησης. Με αυτό τον
τρόπο, θα γίνει φανερό σε
όλες τις συμμετέχουσες τι
μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη ιδέα και τι θα μπορούσε
να είναι ένα αδύναμο σημείο
ή μία απειλή για ένα συγκεκριμένο έργο.

Πηγές:
Adapted from the Business Model
Foundry, Διατίθεται εδώ:
www.businessmodelgeneration.
com/canvas
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Θεωρία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι
ένα επίσημο έγγραφο που περιλαμβάνει τους στόχους μίας
επιχείρησης και στρατηγικές για
την επίτευξή τους, χρονοδιάγραμμα και τους λόγους για τους
οποίους πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα.
Ένα επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει:
• Μία συνοπτική περιγραφή της
επιχείρησης και τη λειτουργική
της δομή.
• Την αξία και τον σκοπό της
επιχείρησης.
• Το προϊόν της επιχείρησης.
• Το κοινό-στόχο της επιχείρησης,
δηλ. τους δυνητικούς πελάτες.
• Την οικονομική κατάσταση και
τα κεφάλαια της επιχείρησης.
• Ανάλυση SWOT.
• Χρονοδιάγραμμα.
Για να καταρτίσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, ένα από τα εργαλεία
που συνήθως χρησιμοποιούνται
είναι ο Καμβάς Επιχειρηματικού
Μοντέλου, ένα οπτικό διάγραμμα
που διευκολύνει τον εντοπισμό
όλων των κύριων σημείων μίας
Επιχειρηματικής Ιδέας, με στοιχεία
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που περιγράφουν την πρόταση
αξίας, τις υποδομές, τους πελάτες
και τα οικονομικά στοιχεία.
Αποτελείται από εννέα δομικά
στοιχεία, τα οποία συνοψίζονται
ως εξής:
• Βασικοί Συνεργάτες: Οι
εξωτερικές επιχειρήσεις
ή οι προμηθευτές που θα
βοηθήσουν στην υλοποίηση
των βασικών δραστηριοτήτων.
• Βασικές Δραστηριότητες:
Οι δραστηριότητες/εργασίες
που πρέπει να ολοκληρωθούν
για την εκπλήρωση του
επιχειρηματικού σκοπού.
• Βασικοί Πόροι: Απαραίτητα
στοιχεία που πρέπει να
συνδυαστούν με τις βασικές
δραστηριότητες για τη
δημιουργία της πρότασης
αξίας.
• Πρόταση Αξίας: Ο πυρήνας
του ΚΕΜ και το προϊόν ή η
υπηρεσία της επιχείρησης
που δημιουργεί αξία για ένα
συγκεκριμένο τμήμα πελατών.

• Τμήματα Πελατών: Ομάδες
ατόμων ή οργανισμών που
αποτελούν το κοινό-στόχο του
προϊόντος ή της υπηρεσίας
που παρέχει μία επιχείρηση.
• Σχέσεις με τους Πελάτες:
Σχέσεις που πρέπει να
εδραιωθούν με κάθε τμήμα
πελατών και η μορφή της
αλληλεπίδρασης με τον
πελάτη.
• Κανάλια Διανομής: Ο τρόπος
με τον οποίο η επιχείρηση
επικοινωνεί με τον πελάτη
και προωθεί τη διανομή του/
της τελικού/-ής προϊόντος/
υπηρεσίας.

• Ροές Εσόδων: Τα χρήματα
που αντλεί μία επιχείρηση
από την πώληση ενός/μίας
συγκεκριμένου/-ης προϊόντος/
υπηρεσίας στους πελάτες.

Πηγές:
Athuraliya, A. (2019). The Easy
Guide to the Business Model
Canvas, Διατίθεται εδώ: https://
creately.com/blog/diagrams/
business-model-canvasexplained/
Ryce T. (2020). 9 Building Blocks
of the Business Model Canvas
(Updated), Διατίθεται εδώ:
https://animasmarketing.
com/9-building-blocks-businessmodel-canvas/

• Διάρθρωση Κόστους: Το
σύνολο των δαπανών που
βαρύνουν την επιχείρηση.
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Δραστηριότητα
ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες να
προσδιορίσουν και να συζητήσουν ανά ζεύγη τα σημεία της
ανάλυσης SWOT στην επιχειρηματική ιδέα που παρουσίασαν
πρωτύτερα.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Πρότυπο ανάλυσης SWOT - ένα
για κάθε συμμετέχουσα (Παράρτημα 7), στυλό

Περιγραφή:
Κάθε ζεύγος θα αξιολογήσει την
επιχειρηματική του ιδέα, αφού
την παρουσιάσει στην ευρύτερη
ομάδα. Για κάθε ιδέα θα πραγματοποιείται ανάλυση SWOT
ανά ζεύγη. Για την ολοκλήρωση
της εργασίας, οι συμμετέχουσες
καλούνται να προσδιορίσουν
τους εσωτερικούς και τους
εξωτερικούς παράγοντες που
μπορούν να προωθήσουν ή να
υπονομεύσουν την επιχειρηματική τους ιδέα λαμβάνοντας
παράλληλα υπόψη τα σχόλια
που έλαβαν από την υπόλοιπη
ομάδα κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης. Κάθε ζεύγος
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συμμετεχουσών θα πρέπει
να προσδιορίσει τα Δυνατά
Σημεία, τα Αδύνατα Σημεία,
τις Ευκαιρίες και τις Απειλές
που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους ιδέα και θα
ακολουθήσει σχετική συζήτηση. Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια
θα πρέπει με τη σειρά του/
της να βοηθήσει τις συμμετέχουσες να αναστοχαστούν ως
προς τα κατάλληλα ερωτήματα που πρέπει να θέσουν
στους εαυτούς τους σχετικά
με τα τέσσερα τμήματα της
ανάλυσης SWOT.

Αποτίμηση:
Οι συμμετέχουσες θα αναστοχαστούν ως προς τον
τρόπο με τον οποίο βελτίωσαν τις γνώσεις τους για την
ανάλυση SWOT και την ικανότητά τους να αξιολογούν
μία επιχειρηματική ιδέα. Ο/Η
εκπαιδευτής/-ρια θα παρουσιάσει τα σημεία στα οποία
θεωρούν ότι βελτιώθηκαν
και τέλος, θα τους ζητήσει
σχετική ανατροφοδότηση.

Πηγές:
Bristow Scott C. (2019). Your Free Business Idea Evaluation SWOT
Analysis Template, Διατίθεται εδώ: https://www.entrepreneur.com/
article/334260
Berry T. (2019) Swot Analysis Examples, Διατίθεται εδώ: https://articles.
bplans.com/swot-analysis-examples/

Γλωσσική εκμάθηση: έναρξη επιχείρησης
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Επιχειρηματικό Σχέδιο
Δυνατό Σημείο
Αδύνατο Σημείο
Απειλή
Ευκαιρία
Αυτογνωσία
Βασική Αξία
Πελάτης
Προϊόν
Έσοδα
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Μάθημα 3: Χρηματοοικονομική εκπαίδευση

Μάθημα 3

Χρηματοοικονομική εκπαίδευση

Στόχος

Το εν λόγω μάθημα θα βοηθήσει τις συμμετέχουσες να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τους
οικονομικούς τους πόρους και πώς να λάβουν
χρηματοδότηση για νεοσύστατες επιχειρήσεις.
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου»
ΑΝΑΓΚΕΣ VS ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
Στόχος:
Να βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να κατανοήσουν τις διαφορές
μεταξύ αναγκών και επιθυμιών.

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια ζητά
από τις συμμετέχουσες να
απαριθμήσουν και να συζητήσουν τις διαφορές που
υπάρχουν μεταξύ των αναγκών
και των επιθυμιών, δηλαδή του
τι είναι πραγματικά ουσιώδες
και του τι μπορεί να θεωρηθεί
πολυτέλεια. Αυτή η αλλαγή
προοπτικής αποτελεί ένα καλό
σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση του σκοπού που υπηρετεί
ένας προϋπολογισμός. Στη
συνέχεια, τις ρωτά πώς αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι η
διαφορά μεταξύ των αναγκών
και των επιθυμιών μπορεί να
βοηθήσει στην ενημέρωση
των οικονομικών αποφάσεων
τους. Με άλλα λόγια, τις ρωτά
γιατί αυτή η διαφορά είναι
σημαντική όταν σκέφτονται
οικονομικές αποφάσεις που
καλούνται να λάβουν.

Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια αναφέρει στις συμμετέχουσες ότι οι
δαπάνες μπορούν να αναλυθούν
σε 2 διαφορετικά είδη: ανάγκες
και επιθυμίες. Οι ανάγκες είναι
ζωτικής σημασίας (π.χ. στέγαση,
έξοδα για εκπαίδευση, διατροφή
κλπ.), ενώ οι επιθυμίες είναι τρόπον τινά πολυτέλειες (κάτι που θα
μας άρεσε να το αποκτήσουμε,
αλλά μπορούμε να ζήσουμε και
χωρίς αυτό). Ορισμένες δαπάνες μπορεί να είναι ανάγκες
και επιθυμίες ταυτόχρονα. Για
παράδειγμα, η αγορά ενός πανωφοριού μπορεί να είναι ανάγκη.
Ωστόσο, η διάθεση ενός διόλου
ευκαταφρόνητου ποσού για την
αγορά ένα ακριβού πανωφοριού
είναι επιθυμία. Μετά τον αναστοχασμό σχετικά με τις ανάγκες
και τις επιθυμίες, ζητήστε από τις
συμμετέχουσες να:
1. σκεφτούν τρεις ανάγκες
που έχουν κάθε μέρα.
Καταγράψτε κάθε ανάγκη
που θα ειπωθεί.
2. σκεφτούν τρεις επιθυμίες
που έχουν κάθε μέρα.
Καταγράψτε κάθε επιθυμία
που θα ειπωθεί. Γιατί
πρόκειται για επιθυμίες και
όχι για ανάγκες;
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Αποτίμηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια εξηγεί στις συμμετέχουσες ότι η
διαφοροποίηση μεταξύ αναγκών και επιθυμιών μπορεί να
ενημερώνει τις καθημερινές
οικονομικές τους αποφάσεις και
τους κανόνες διαβίωσής τους.
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Πηγές:
CESIE. Αδημοσίευτο υλικό.

Δραστηριότητα
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή έχει ως
στόχο να βοηθήσει τις συμμετέχουσες να πάρουν τον έλεγχο
των οικονομικών τους πόρων.
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Χαρτιά, στυλό, smartphone ή Η/Υ

Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια διανέμει
στις συμμετέχουσες μία λίστα
με είδη που αγοράζουν συχνά
οι άνθρωποι στα καταστήματα
ειδών διατροφής (π.χ. ψωμί,
γάλα, αυγά, κρέας, διάφορα
είδη λαχανικών κτλ.). Οι συμμετέχουσες καταγράφουν το
ποσό που συνήθως δαπανούν
για καθένα από αυτά τα είδη.
Στη συνέχεια, πραγματοποιούν
μία διαδικτυακή έρευνα αγοράς (στα smartphone τους) και
συγκρίνουν τιμές σε διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήματα.
Αν ο αριθμός των διαθέσιμων
συσκευών είναι περιορισμένος,
τότε η έρευνα μπορεί να γίνει
από τις συμμετέχουσες σε ομάδες. Η σύγκριση τιμών μπορεί
να βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να υπολογίσουν εάν μπορούν
να εξοικονομήσουν χρήματα
ψωνίζοντας από διαφορετικά
καταστήματα τροφίμων.

Αποτίμηση:
Η δραστηριότητα αυτή
σχεδιάστηκε για να ευαισθητοποιήσει τις συμμετέχουσες
σχετικά με τη σημασία της
σύγκρισης των τιμών για την
εξοικονόμηση χρημάτων για
επενδύσεις.

Πηγές:
Wing financial education,
Διατίθεται εδώ:
https://www.wingsfinancial.
com/financial-education
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Θεωρία
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο
χρηματοοικονομικός
γραμματισμός είναι η ικανότητα
κατανόησης και συνετής χρήσης
διαφόρων οικονομικών δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
τις προσωπικές επιλογές ενός ατόμου στην οικονομική διαχείριση,
τις επενδύσεις, την αποταμίευση
και την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Είναι γεγονός ότι η
χρηματοοικονομική
εκπαίδευση
αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη
σημασία όχι μόνο για τους/τις
επενδυτές/-ριες αλλά και για τους
απλούς ανθρώπους.
Ο χρηματοοικονομικός γραμματισμός είναι μία εκτίμηση των
μακροπρόθεσμων οφελών που
μπορεί να επιφέρει η σημερινή
οικονομική εκπαίδευση. Πράγματι, το να επενδύετε συνετά, να
κατανοείτε τη διαφορά μεταξύ
αναγκών/επιθυμιών, να καταρτίζετε έναν προϋπολογισμό των
εσόδων και των εξόδων σας είναι
επιλογές που θα σας βοηθήσουν
να κατανοήσετε πώς πρέπει να
κατανέμετε το εισόδημά σας για
να εκπληρώνετε τις οικονομικές
σας υποχρεώσεις και να εργάζεστε
με σκοπό την επίτευξη μελλοντικών στόχων.
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Οι βασικές ικανότητες στον τομέα
του χρηματοοικονομικού γραμματισμού οργανώνονται σε τρεις
διαστάσεις:
• Ενημέρωση, γνώσεις και
κατανόηση
• Δεξιότητες και συμπεριφορά
• Στάσεις
Οι τρεις αυτές διαστάσεις μπορούν να αναφέρονται στην
οικονομική ανάπτυξη μίας συγκεκριμένης επιχείρησης:
• Ενημέρωση, γνώσεις και
κατανόηση (π.χ. γνώση
του ύψους του χρηματικού
ποσού που θα απαιτηθεί για
την έναρξη της επιχείρησης
και τη λειτουργικότητά της·
γνώση του μεγέθους του
αρχικού κεφαλαίου για την
έναρξη της επιχείρησης που
θα πρέπει να εξευρεθεί από
εξωτερικές πηγές· κατανόηση
των επιπτώσεων της
απόκτησης χρηματοδότησης
από διάφορες πηγές,
συμπεριλαμβανομένων της
οικογένειας και των φίλων)

• Δεξιότητες και
συμπεριφορά (π.χ.
αξιολόγηση του πραγματικού
κόστους σύστασης
επιχείρησης και εκπόνηση
συγκεκριμένων σχεδίων για
την κάλυψη των δαπανών
αυτών· λήψη τεκμηριωμένων
αποφάσεων σχετικά με
τη χρηματοδότηση της
επιχείρησης· συνεκτίμηση
των επιπτώσεων και των
οφελών των διαφόρων
επιλογών)
• Στάσεις (π.χ. εμπιστοσύνη
στην αναζήτηση διαφόρων
χρηματοοικονομικών
προϊόντων και παρόχων
χρηματοδότησης της
επιχείρησης)
αλλά και στις καθημερινές
οικονομικές υποχρεώσεις:

βανομένης της δημιουργίας
ταμείου έκτακτης ανάγκης
και της διάθεσης χρημάτων
τόσο για βραχυπρόθεσμους
όσο και για μακροπρόθεσμους στόχους· να γνωρίζετε
πώς να ξοδεύετε χρήματα με
σύνεση μέσω της κατάρτισης
προϋπολογισμού και της
έρευνας αγοράς)
• Στάσεις (π.χ. ιεράρχηση των
πραγμάτων που κάνουν τη
ζωή σας καλύτερη και αυτών
στα οποία πρέπει να επενδύσετε).

Πηγές:
Jason F. (2020), Financial literacy,
Διατίθεται εδώ:
https://www.investopedia.com/
terms/f/financial-literacy.asp

• Ενημέρωση, γνώσεις και
κατανόηση (π.χ. γνώση του
τρόπου διαχείρισης του
εισοδήματός σας για να είστε
σε θέση να πληρώνετε τους
λογαριασμούς και να κάνετε
αποταμίευση για τη συνταξιοδότησή σας)
• Δεξιότητες και συμπεριφορά
(π.χ. να γνωρίζετε πώς να
κάνετε εξοικονόμηση πόρων
και επενδύσεις, συμπεριλαμ117

Δραστηριότητα
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΔΑΝΕΙΟ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να αυξήσουν την οικονομικές
τους δεξιότητες σε σχέση με
την υποβολή αίτησης για λήψη
δανείου.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Χαρτιά και στυλό

Περιγραφή:
Ένας από τους τρόπους δανεισμού χρημάτων είναι η λήψη
δανείου. Ένα δάνειο μπορεί
να είναι χρήσιμο για την αποπληρωμή σημαντικών ποσών
που απαιτούνται μία δεδομένη
στιγμή, αλλά για τα οποία οι
οικονομίες μας δεν επαρκούν.
Το κόστος αυτών των πραγμάτων συνήθως είναι υψηλό
και η διάρκεια αποπληρωμής
των δανείων μπορεί να παραταθεί για χρόνια προκειμένου
ο δανειολήπτης να μπορεί να
ανταπεξέλθει οικονομικά στις
υποχρεώσεις του. Οι άνθρωποι συνήθως προσπαθούν να
πάρουν δάνειο για τους ακόλουθους σκοπούς: αγορά σπιτιού,
σπουδές, έναρξη επιχείρησης,
αγορά αυτοκινήτου.
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Για αυτή τη δραστηριότητα,
οι συμμετέχουσες πρέπει να
χωριστούν σε ομάδες των
3-4 μελών. Σε κάθε ομάδα,
ένα μέλος θα υποδυθεί την
τραπεζική υπάλληλο, ενώ τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας
θα υποδυθούν τις υποψήφιες
δανειολήπτριες. Οι αιτούσες δάνειο συγκεντρώνουν
διαφορετικά οικονομικά
χαρακτηριστικά (π.χ. αγρότισσα-επιχειρηματίας,
επιχειρηματίας στον τομέα
του τουρισμού, καλλιτέχνιδα
που επιθυμεί να ξεκινήσει τη
δική της επιχείρηση κλπ.). Οι
συμμετέχουσες μπορούν, αν
θέλουν, να αναλάβουν τους
ρόλους από τις επιχειρηματικές ιδέες που ανέπτυξαν στο
προηγούμενο μάθημα. Μετά
την ανάθεση των ρόλων,
ο/η εκπαιδευτής/-ρια θα
πρέπει να καλέσει τις συμμετέχουσες που υποδύονται
τις τραπεζικές υπαλλήλους
να διεξαγάγουν συνεντεύξεις
με τις αιτούσες δάνειο για να
προσδιορίσουν σε ποιες θα
έδιναν δάνειο και σε ποιες
όχι. Μερικές βασικές συνιστώσες που θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη, όταν οι
τραπεζικοί υπάλληλοι παίρ-

νουν συνέντευξη από άτομα
που υποβάλουν αίτηση για
δάνειο είναι οι εξής:
1) Διαθέτει ο/η αιτών/-ούσα
επαληθεύσιμο εισόδημα;
Οι αιτούντες/-σες θα
πρέπει να είναι έτοιμοι/-ες
να αποδείξουν με ποιον
τρόπο επαληθεύονται τα
έσοδά τους.
2) Ποια άλλα αποδεικτικά
στοιχεία θα μπορούσαν να
φανούν χρήσιμα για την
απόδειξη της ικανότητας
του/της δανειολήπτη/-ριας
να αποπληρώσει; Ρωτήστε
τους τραπεζικούς υπαλλήλους εάν το εισόδημα
είναι επαρκής απόδειξη
της ικανότητας του/της
δανειολήπτη/-ριας να
αποπληρώσει. Nα αναφέρετε επίσης ποιοι άλλοι
παράγοντες είναι σημαντικοί (π.χ. εγγυητής/-ρια
δανείου).

Αποτίμηση:
Στόχος της δραστηριότητας
είναι η αναβάθμιση της
ικανότητας των συμμετεχουσών, ώστε να βρίσκουν και
να υποβάλουν αίτηση για
ευκαιρίες χρηματοδότησης,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
απαραίτητες προϋποθέσεις
για τη λήψη δανείου.

Πηγές:
iGrade author (2020), 4
engaging activities to elevate
your students financial aptitude,
Διατίθεται εδώ: https://www.
igradfinancialwellness.com/
blog/engaging-activities-foryour-personal-finance-class

3) Για ποιο σκοπό είναι
απαραίτητη η λήψη
δανείου; Σε ποιον οφείλει
χρήματα ο/η αιτών/-ούσα;
Οι τραπεζίτες θα πρέπει
να κάνουν ερωτήσεις για
να κατανοήσουν την αιτία
του δανεισμού και κατόπιν,
να προσδιορίσουν καλούς
και κακούς λόγους αίτησης
δανείου.
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Θεωρία
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΗ)
Χρηματοδότηση είναι η πράξη
παροχής πόρων, συνήθως οικονομικών, για τη χρηματοδότηση μίας
επιχείρησης, ενός προγράμματος
ή ενός έργου. Οι επιχειρηματίες
που διαθέτουν μία επιχειρηματική
ιδέα μπορεί να χρειαστούν εξωτερικούς οικονομικούς πόρους για
την υλοποίηση του έργου τους. Η
χρηματοδότηση αποτελεί μέρος
αυτής της διαδικασίας, καθώς η
έναρξη μίας επιχείρησης μπορεί να
απαιτήσει ένα χρηματικό ποσό που
τη δεδομένη στιγμή οι ιδιώτες δεν
διαθέτουν. Σε αυτή την ενότητα,
περιγράφονται συνοπτικά διάφορες πηγές χρηματοδότησης σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που
θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις
συμμετέχουσες να ενημερωθούν
για το πώς μπορούν να εισέλθουν
στον επιχειρηματικό κόσμο.

της επιχειρηματικότητας και τη
βελτίωση των επιχειρηματικών
συνθηκών για τις ΜικροΜεσαίες
Επιχειρήσεις,
καθιστώντας
ευκολότερη την πρόσβαση σε
χρηματοδότηση σε όλες τις φάσεις
του κύκλου ζωής τους - δημιουργία,
επέκταση ή μεταφορά επιχείρησης.
Χάρη στη στήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι επιχειρήσεις έχουν
ευκολότερη
πρόσβαση
σε
εγγυήσεις, δάνεια και μετοχικά
κεφάλαια. Τα χρηματοδοτικά μέσα
της ΕΕ (https://ec.europa.eu/growth/
access-to-finance/cosme-financialinstruments_en) διοχετεύονται μέσω
των τοπικών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων στις χώρες της ΕΕ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
(EaSI)

COSME
Το COSME είναι το πρόγραμμα
της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα
των
επιχειρήσεων
και
τις
ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, το
οποίο υλοποιείται από το 2014
έως το 2020 με προγραμματισμένο
προϋπολογισμό ύψους 2,3 δισ.
ευρώ. Στοχεύει στην προώθηση
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Το EaSI είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο που στοχεύει στην
προώθηση υψηλού επιπέδου βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης,
στην εξασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας,
στην καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και της φτώχειας και στη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ο άξονας «Μικροχρηματοδοτήσεις
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» (MF/SE) υποστηρίζει δράσεις
σε δύο τομείς:
• μικροπιστώσεις και
μικροδάνεια για ευάλωτες
ομάδες και πολύ μικρές
επιχειρήσεις
• κοινωνική
επιχειρηματικότητα.
Μέσω του EaSI, η Επιτροπή παρέχει λύσεις μικροπιστώσεων για
νεοσύστατες επιχειρήσεις, πολύ
μικρές επιχειρήσεις και ευάλωτες
ομάδες που συναντούν εμπόδια
στην πρόσβαση στη συμβατική
αγορά πιστώσεων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ETEπ)
Η ΕΤΕπ είναι το δανειοδοτικό
σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγεί δάνεια, εγγυήσεις,
επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια και
συμβουλευτικές
υπηρεσίες. Το
καταλληλότερο εργαλείο εξαρτάται από τους στόχους του εκάστοτε
έργου και από διάφορους άλλους
παράγοντες.
Δάνεια
Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια σε πελάτες
όλων των μεγεθών με στόχο την
ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

• Δάνεια για τον δημόσιο τομέα
• Δάνεια-πλαίσιο για τον δημόσιο τομέα
• Δάνεια για τον ιδιωτικό τομέα
• Δάνεια από ενδιάμεσους
φορείς για ΜικροΜεσαίες
Επιχειρήσεις, μεσαία κεφάλαια
και άλλες προτεραιότητες
Ίδια κεφάλαια
Ενθαρρύνει και λειτουργεί ως
καταλύτης για το ιδιωτικό κεφάλαιο μέσω επενδύσεων σε ίδια
κεφάλαια και λοιπά κεφάλαια.
- Χρέη επιχειρήσεων
- Επενδύσεις σε κεφάλαια για
ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις και
μεσαία κεφάλαια
- Επενδύσεις σε υποδομές και
περβαλλοντικά ταμεία
Εγγυήσεις
Παρέχει εγγυήσεις που καλύπτουν
τους κινδύνους μεγάλων και μικρών
έργων. Παρέχει ακόμη χαρτοφυλάκια δανείων για να καταστούν
τα έργα πιο ελκυστικά σε άλλους
επενδυτές.
- Πιστωτική ενίσχυση για τη
χρηματοδότηση έργων
- Εγγυήσεις για τη στήριξη των
ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων,
της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
και λοιπών στόχων
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Συμβουλευτική υπηρεσία
Η ΕΤΕπ διαθέτει τεχνική και οικονομική εμπειρογνωσία που διατίθεται
στους πελάτες της για την ανάπτυξη
και την υλοποίηση επενδυτικών
έργων και προγραμμάτων και για
τη βελτίωση του θεσμικού και
κανονιστικού πλαισίου.
- Στρατηγική ανάπτυξη
- Ανάπτυξη της αγοράς
- Ανάπτυξη έργων
Η ΕΤΕπ στηρίζει έργα που προωθούν τις προτεραιότητες και τους
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
- Κλίμα
- Περιβάλλον
- Καινοτομία και δεξιότητες
- Έργα υποδομής
- ΜικροΜεσαίες
Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
- Συνοχή
- Ανάπτυξη
Ο παρακάτω ηλεκτρονικός σύνδεσμος θα σας βοηθήσει να υποβάλετε
αίτηση για δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια με την υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγές:
Access to EU finance, Διατίθεται
εδώ: https://europa.eu/
youreurope/business/financefunding/getting-funding/
access-finance/search/en
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Στην Ελλάδα οι πηγές χρηματοδότησης περιλαμβάνουν εθνικά
προγράμματα, τραπεζικό δανεισμό,
ιδιωτικές πρωτοβουλίες και συμμετοχική χρηματοδότηση. Κάποιες
μορφές χρηματοδότησης για τις
νεοσύστατες επιχειρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω:
Τραπεζικός δανεισμός
Αποτελεί έναν παραδοσιακό τρόπο
χρηματοδότησης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων. Ωστόσο, στην
περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού, οι δανειολήπτες οφείλουν να
παρέχουν σημαντικές εγγυήσεις,
όπως για παράδειγμα την ακίνητη
περιουσία τους, ενώ οι τράπεζες
ενδέχεται να περιορίσουν τη χρηματοδότηση εντός συγκεκριμένων
ορίων. Οι τράπεζες ενδέχεται,
ακόμη, να ζητήσουν την παρουσίαση του επιχειρηματικού πλάνου,
ενώ χρειάζεται πειθώ για τη χορήγηση τέτοιων δανείων, λόγω της
υπάρχουσας κατάστασης και της
γενικής δυσκολίας αποπληρωμής
δανείων από τους δανειολήπτες.
Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία
(πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ)
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
στοχεύει στην παροχή στήριξης στις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
διευκολύνοντας την πρόσβασή τους
σε πηγές χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τα ρίσκα της

μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν
αναλαμβάνει η τράπεζα, με στόχο
την ανάπτυξη της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας.
ΕΣΠΑ
Tο ΕΣΠΑ είναι το ελληνικό πρόγραμμα που διοχετεύει στην
Ελλάδα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται
για εξομάλυνση των ανισοτήτων
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Η
εκάστοτε κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για το διαμοιρασμό των
χρηματοδοτήσεων στην Εμπορία,
Μεταποίηση ή την Πρωτογενή
Παραγωγή. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο για τις νέες επιχειρήσεις, καθώς η χρηματοδότηση
έρχεται μετά από τις δαπάνες, ενώ
η διαδικασία είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική.
Seed Capital ή Κεφάλαιο Σποράς
Αποτελεί μια μικρή χρηματοδότηση (15.000-50.000 ευρώ) για την
έναρξη της επιχείρησης που δίνεται συνήθως σε ειδικές κατηγορίες
πληθυσμού, όπως είναι οι άνεργοι
και οι νέοι. Σχετικές δράσεις υλοποιούνται μέσω του δημοσίου, όπως
μέσω του ΟΑΕΔ, ή του ιδιωτικού
τομέα, όπως για παράδειγμα μέσω
του TheOpenFund. Η αίτηση γίνεται
από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο
και το ποσό προκαταβάλλεται και
αφορά στα λειτουργικά έξοδα του

πρώτου έτους λειτουργίας της εταιρίας. Ωστόσο, η αίτηση μπορεί να
γίνει στο χρονικό διάστημα που
ανακοινώνεται από τον εκάστοτε
οργανισμό ή αρχή, ενώ σχετικές
δημόσιες δράσεις μπορεί να έχουν
κάποια προαπαιτούμενα, όπως η
παρακολούθηση σεμιναρίων ή η
κάρτα ανεργίας.
Ιδιωτικές πρωτοβουλίες στήριξης
επιχειρήσεων
Χρηματοδότηση μπορεί να βρεθεί
και σε ιδιωτικές δράσεις στήριξης
επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, το
Evolve Greece είναι ένας διαγωνισμός επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα, ο οποίος υποστηρίζει νεοσύστατες επιχειρήσεις, όλων των
κλάδων, παρέχοντας χρηματοδότηση, καθοδήγηση και υπηρεσίες
επιχειρηματικής υποστήριξης.
Χρηματοδότηση από το πλήθος
ή Συμμετοχική χρηματοδότηση
(Crowdfunding)
Τα
τελευταία
χρόνια
το
crowdfunding αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο χρηματοδότησης,
μέσω του διαδικτύου, και προωθείται με διάφορους απλούς
και μη κοστοβόρους τρόπους. Η
χρηματοδότηση από το πλήθος
ή συμμετοχική χρηματοδότηση
(crowdfunding) είναι μία μέθοδος
άντλησης πόρων από έναν μεγάλο
αριθμό ενδιαφερομένων για ένα
θέμα. Το crowdfunding προσφέρει
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τη δυνατότητα στο κοινό να συνεισφέρει μικρά ή μεγάλα χρηματικά
ποσά για την υλοποίηση ενός έργου
ή το στήσιμο μίας νέας εταιρίας.
Στο πλαίσιο κάποιων μορφών
crowdfunding, οι χορηγοί μπορεί
να λάβουν κάποια ανταμοιβή. Οι
συχνές μορφές τέτοιων δράσεων
είναι οι ακόλουθες:
1. Crowdfunding για δωρεές: σε
αυτό το είδος συμμετοχικής
χρηματοδότησης φυσικά ή
νομικά πρόσωπα μπορούν να
προσφέρουν ένα χρηματικό
ποσό, προϊόν ή υπηρεσία
για έναν κοινωφελή σκοπό ή
για την ενίσχυση μίας κοινωφελούς δράσης, χωρίς να
λάβουν κάποιο αντάλλαγμα ή
ανταμοιβή, παρά μόνο ηθική
ανταμοιβή και δημοσίευση
της δωρεάς εάν το επιθυμούν.
Παράδειγμα τέτοιας πλατφόρμας είναι το act4Greece.
2. Crowdfunding για προαγορά:
στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μορφής συμμετοχικής
χρηματοδότησης, μία εταιρία
μπορεί να ζητήσει την
προαγορά συγκεκριμένων
τεμαχίων, ώστε να μπορέσει
να χρηματοδοτηθεί η γραμμή
παραγωγής.
3. Crowdfunding για επενδύσεις: το συγκεκριμένο είδος
συμπεριλαμβάνει δύο μορφές.
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Ειδικότερα, ο ιδιωτικός δανεισμός αφορά τη χορήγηση
δανείου από ιδιώτες με σκοπό
την υλοποίηση κάποιου έργου,
ενός επενδυτικού σχεδίου
ή την ύπαρξη κεφαλαίου
κίνησης. Η δεύτερη μορφή
crowdfunding για επενδύσεις
είναι η συμμετοχική χρηματοδότηση για την απόκτηση
εταιρικού μεριδίου ή μετοχών
(equity crowdfunding), στο
πλαίσιο της οποίας οι επενδυτές αποκτούν μερίδιο
στην επιχείρηση, δίνοντας
το αντίστοιχο ποσό. Μία
τέτοια πλατφόρμα είναι το
crowdfunder.

Άλλες ελληνικές πλατφόρμες
crowdfunding είναι οι ακόλουθες:
• JumpStart Greece: μία
διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης
για τη στήριξη δημιουργικών
και καινοτόμων ιδεών με τη
σύνδεση ατόμων, εταιριών
και ΜΚΟ, με υποστηρικτές
από όλον τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε την πλατφόρμα
στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.jumpstartgreece.
com/el/
• Give Joy: αποτελεί μία
πλατφόρμα συμμετοχικής
χρηματοδότησης για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Μπορείτε

να δείτε την πλατφόρμα στον
παρακάτω σύνδεσμο:
https://givejoy.gr/
• Give & Fund: η συγκεκριμένη
πλατφόρμα crowdfunding
αποτελεί ένα σημείο συνάντησης, επικοινωνίας και
δικτύωσης μεταξύ, startups,
ΜΚΟ, δημιουργών και
εταιριών που ζητούν ή προσφέρουν χρηματοδότηση
μέσω crowdfunding και χορηγιών. Μπορείτε να δείτε την
πλατφόρμα στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://www.giveandfund.
com/giveandfund/homepage

• Crowd policy: εστιάζει σε
κοινωνικά θέματα και θέματα
οικονομίας, στην Κύπρο
και την Ελλάδα. Ειδικότερα,
περιλαμβάνει θέματα όπως ο
πολιτισμός, οι έξυπνες πόλεις,
οι τράπεζες, οι επικοινωνίες,
το περιβάλλον, η υγεία και η
ενέργεια. Μπορείτε να δείτε
την πλατφόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.
crowdpolicy.com/

Πηγές:
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία – Πληροφορίες.
Διατίθεται εδώ: https://hdb.gr/
act4Greece (πρόγραμμα crowdfunding για την οικονομία και την
κοινωνία). Διατίθεται εδώ: https://www.act4greece.gr/
Crowdfunder (πλατφόρμα για equity crowdfunding). Διατίθεται εδώ:
https://www.crowdfunder.com/
Elementia (N.D.). Ελληνικές ιστοσελίδες για crowdfunding. Διατίθεται εδώ:
https://www.elementia.gr/ellinikes-istoselides-gia-crowdfunding/
Psalidas, M. (2017), Το Crowdfunding στην Ελλάδα. Medium. Διατίθεται
εδώ: https://medium.com/the-crowdpolicy-collection/crowdfunding-ingreece-522752ed86ff
StartUpGreece (N.D.). Που θα βρω χρηματοδότηση για την επιχείρηση
μου; Διατίθεται εδώ: https://startupgreece.gov.gr/el/howto/που-θα-βρωχρηματοδότηση-για-την-επιχείρηση-μου
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Γλωσσική εκμάθηση: χρηματοοικονομική εκπαίδευση
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις
προκλήσεις της αγοράς εργασίας
οικονομικές δεξιότητες
χρηματοοικονομικός γραμματισμός
ατομική οικονομική ευημερία
διοίκηση επιχειρήσεων
δανεισμός
έσοδα
δαπάνες
προϋπολογισμός
φορολογική δήλωση
συμβουλευτική υπηρεσία
ταχυδρομική υπηρεσία
τραπεζικός λογαριασμός
μεταφορά χρημάτων
δάνεια
υπηρεσία απασχόλησης
μηνιαίες δαπάνες
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Μάθημα 4: Ιστορίες επιτυχίες και σχέδιο δράσης

Μάθημα 4

Ιστορίες επιτυχίες και σχέδιο δράσης

Στόχος

Αυτή η ενότητα θα ενθαρρύνει τις συμμετέχουσες
να ακολουθήσουν τις προσδοκίες που έχουν για
το μέλλον ως προς την απασχολησιμότητα και
την επιχειρηματικότητα, παρουσιάζοντας μία
σειρά ιστοριών επιτυχίας, ενώ παράλληλα θα τις
κινητοποιήσει να αναπτύξουν και να ακολουθήσουν το δικό τους προσωπικό σχέδιο δράσης.

127

Όνομα ιστορίας/
επιχειρηματικής ιδέας
Όνομα ή ψευδώνυμο
του/της ιδρυτή/-ριας
ή των ιδρυτών/-ριών
Χώρα

AFRITA
Η παρούσα επιχειρηματική ιδέα αναπτύχθηκε
από εννέα γυναίκες διαφορετικής καταγωγής
(Χιλή, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Νιγηρία και
Σενεγάλη).
Ιταλία

Περιγραφή
Η επιχειρηματική ιδέα AFRITA γεννήθηκε ως αποτέλεσμα του έργου
Arise – Appetite for Enterprise project. που χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης (AMIF) της
ΕΕ. Από την εμπειρία που απέκτησαν οι γυναίκες που συμμετείχαν
στο έργο ARISE, θα γεννηθεί μία κοινωνική επιχείρηση, η AFRITA, με
κύριο στόχο να ενώσει την ιταλική και την αφρικανική κουλτούρα και
τη σχέση μεταξύ της αφρικανικής ηπείρου και της Ιταλίας. Η AFRITA
θα χωρίζεται σε 3 λειτουργικές μονάδες: η Μονάδα ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα
προσφέρει αφρικανικά προϊόντα (τρόφιμα) και θα οργανώνει τροφοδοσίες (catering), παρέχοντας έναν εκτενή κατάλογο αφρικανικής
κουζίνας, η Μονάδα ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης
για τουρίστες που επιθυμούν να επισκεφθούν την Αφρική ή Αφρικανούς/-ές που έρχονται να επισκεφθούν την Ιταλία, και η Μονάδα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ θα προωθεί την αφρικανική κουλτούρα μέσα από
σεμινάρια/εργαστήρια/άλλες πολιτισμικές δραστηριότητες που θα
απευθύνονται σε σχολεία, νέους ανθρώπους και, γενικότερα, πολίτες.
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Όνομα ιστορίας /
επιχειρηματικής ιδέας
Όνομα ή ψευδώνυμο του/της
ιδρυτή/-ριας ή των ιδρυτών/-ριών
Χώρα

Ciwara Ristorazione – Cultura
Musica Africana - Palermo
Awa
Ιταλία

Περιγραφή
Η Awa είναι η μαγείρισσα στο Ciwara, το οποίο αποτελεί την υλοποίηση ενός έργου του καλλιτέχνη Doudou Diouf, που έφτασε από τη
Σενεγάλη το 2009, πρώτα στην Κατάνια και στη συνέχεια στο Παλέρμο.
Η ομάδα του εστιατορίου αποτελείται σε ποσοστό 80% από άτομα από
την Ιταλία και την Αφρική. Η μαγείρισσα είναι από τη Σενεγάλη, όπως
είναι και τα περισσότερα πιάτα του εστιατορίου, παρότι ο κατάλογος, τα πιάτα του οποίου είναι ποικίλα και ευρηματικά, περιλαμβάνει
σπεσιαλιτέ από την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γουινέα. Το εστιατόριο
βρίσκεται στην περιοχή Vucciria, συνδυάζοντας διαφορετικές πτυχές
της αφρικανικής κουλτούρας: από τη μαγειρική ως τη μουσική, από
το χορό ως τη διασκέδαση, χωρίς να ξεχνά τη δύναμη της ιστορίας
και την εξιστόρηση της αξίας της φιλοξενίας και της ενσωμάτωσης με
νέες λέξεις. Το Ciwara είναι το μοναδικό εστιατόριο στη γειτονιά που
λειτουργεί τις Κυριακές, τη μέρα που είναι αφιερωμένη στις εκθέσεις.
Τα υπόλοιπα απογεύματα που παίζουν Αφρικανοί/-ές και Ιταλοί/-ιδες,
άλλες ομάδες από όλη την Ιταλία δοκιμάζουν τα νόστιμα πιάτα που
ετοιμάζει πάντα με πάθος η Awa, με τη βοήθεια άλλων νέων μεταναστών/-ριών με τους/τις οποίες συνεργάζεται.
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Όνομα ιστορίας/
επιχειρηματικής ιδέας

Μία εμπειρία επιτυχημένης
εφαρμογής ενός «έργου
σταδιοδρομίας»

Όνομα ή ψευδώνυμο
του/της ιδρυτή/-ριας

I.

ή των ιδρυτών/-ριών
Χώρα

Καταλονία, Ισπανία

Περιγραφή
Η I. είναι μία νέα γυναίκα από το Καμερούν που έφτασε στην Ισπανία
το 2017 με πρωταρχικό στόχο να σπουδάσει νοσηλευτική. Επειδή δεν
μπορούσε να πιστοποιήσει το δίπλωμα που είχε αποκτήσει στη χώρα
της, δουλέψαμε μαζί τα επόμενα τέσσερα χρόνια για να καθορίσουμε
στόχους για το εγγύς και μακρινό μέλλον και να οργανώσουμε τον
τρόπο που θα κατάφερνε να γίνει νοσοκόμα στην Καταλονία.
Αρχικά, βελτίωσε τις γλωσσικές και τεχνολογικές της δεξιότητες για
να έχει πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε την επίσημη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ένα σχολείο
ενηλίκων και, τελικά, εισήλθε στην επίσημη επαγγελματική εκπαίδευση για να αποκτήσει ένα επίσημο πιστοποιητικό ως βοηθός
νοσηλευτικής.
Ξεπέρασε επιτυχώς τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν συχνά τα
θύματα εμπορίας ανθρώπων και οι μετανάστριες αναφορικά με
την πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση, τα οποία περιορίζουν
σημαντικά τις ευκαιρίες τους να αποκτήσουν εργασία που χρειάζεται αναγνωρισμένες δεξιότητες και να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας. Η μακροπρόθεσμη εξειδικευμένη υποστήριξη σχετικά με
την κάλυψη βασικών υλικών αναγκών (στέγαση, τροφή, κλπ.), καθώς
και η παροχή νομικής, ψυχολογικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής, ήταν σημαντικές για την επίτευξη αυτού του στόχου.
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Όνομα ιστορίας/
επιχειρηματικής ιδέας

Διδάγματα

Όνομα ή ψευδώνυμο
του/της ιδρυτή/-ριας

A.D.

ή των ιδρυτών/-ριών
Χώρα

Ελλάδα

Περιγραφή
Η A.D. ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων που έφτασε στην Ελλάδα. Κατά
τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα, επισκεπτόταν το Κέντρο
Ημέρας ενός οργανισμού παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ενώ
παρακολουθούσε μαθήματα για να αποκτήσει δεξιότητες ραπτικής.
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, απέκτησε ένα πιστοποιητικό,
το οποίο απεδείκνυε της νεοαποκτηθείσες δεξιότητες της.
Μετά από ένα χρονικό διάστημα, η A.D. μετακόμισε στη Γερμανία,
όπου διέμενε σε ένα κέντρο υποδοχής. Κατά τη διάρκεια παραμονής
της στο μέσο της κρίσης του ιού Covid-19, οι γυναίκες που διέμεναν
στο κέντρο ρωτήθηκαν εάν ξέρουν να ράβουν. Μετά την επίδειξη του
πιστοποιητικού της, η A.D., μεταξύ άλλων γυναικών, προσλήφθηκε για
το ράψιμο μασκών κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Η A.D. ένιωσε
πολύ καλά με το κατόρθωμά της, καθώς θεώρησε ότι τα σεμινάρια
ραπτικής που παρακολούθησε στην Ελλάδα ήταν ωφέλιμα σε μία
άλλη χώρα.
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Όνομα ιστορίας/
επιχειρηματικής ιδέας

Ο δρόμος για την επιτυχία

Όνομα ή ψευδώνυμο
του/της ιδρυτή/-ριας

S.A.

ή των ιδρυτών/-ριών
Χώρα

Ελλάδα

Περιγραφή
Μετά την άφιξή της στην Ελλάδα, η S.A., θύμα εμπορίας ανθρώπων,
λάμβανε στήριξη από έναν οργανισμό που εργάζεται αποκλειστικά με
τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου. Αφού ολοκλήρωσε διάφορα στάδια
της αποκατάστασής της, χορηγήθηκε στην S.A. υποτροφία σε ιδιωτικό
κολλέγιο, από το οποίο αποφοίτησε το καλοκαίρι του 2020.
Θέλησε να μιλήσει δημόσια για την εμπειρία της, με σκοπό να
εμπνεύσει, να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες να
κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
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Όνομα ιστορίας/
επιχειρηματικής ιδέας
Απόφθεγμα

Get It Write
Κάνε μεγάλα όνειρα ώστε να είσαι σίγουρη/
ος ότι θα προσπαθήσεις σκληρά να τα
πετύχεις. Διότι ο εφησυχασμός είναι η μόνη
κακή συνήθεια που πρέπει να σπάσει.

Όνομα ή ψευδώνυμο
του/της ιδρυτή/-ριας

Smriti Chatterji

ή των ιδρυτών/-ριών
Χώρα

Ρουμανία

Περιγραφή
Από μικρή ηλικία, η Smriti Chatterji είχε πάθος για τη συγγραφή. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στους
τομείς της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας, χρησιμοποίησε το υπόβαθρο και τον ενθουσιασμό της για την
αγγλική γλώσσα για να διαμορφώσει ένα μέσο που θα
μιλούσε για το πάθος της.
Ζώντας στη Ρουμανία ως υπήκοος τρίτης χώρας σήμαινε
ότι δεν μπορούσε να προσληφθεί ως μισθωτή στην πόλη
Cluj. Όταν το καθεστώς βίζας της επέτρεψε να εργαστεί
στη Ρουμανία, η εύρεση εργασίας αποδείχθηκε πολύ
δυσκολότερη από το αναμενόμενο, σε μία αγορά εργασίας
που ήταν γεμάτη με νέα άτομα που αναζητούσαν δουλειά
και ήθελαν να βάλουν τη σφραγίδα τους στο πεδίο. Τότε,
η Smriti αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της
και να μετατρέψει το πάθος της για τη συγγραφή σε μία
εταιρία που θα μπορούσε εν καιρώ να προσλάβει κάποια
από αυτά τα ενθουσιώδη νέα άτομα. Ίδρυσε την εταιρία
Get it Write Ltd, μία εταιρία ανάπτυξης περιεχομένου, με
έδρα την Cluj-Napoca, στη Ρουμανία, το 2017.
Ένας από τους κύριους στόχους της εταιρίας Get it Write
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους στον
κόσμο. Μέσα από την Get It Write, η Smriti δουλεύει με
οργανισμούς και άτομα για να τους βοηθήσει να κάνουν
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πιο αποτελεσματική και εποικοδομητική τη γραπτή τους
επικοινωνία, είτε αυτή γίνεται μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων, blogs, ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων, εκπαιδεύσεων
είτε μέσω τεχνικών εγγράφων. Ακόμη, η Smriti αξιοποιεί
την αγάπη της για τη συγγραφή στο πλαίσιο της συνεργασίας της με συγγραφείς και εκδότες για τη δημιουργία
και την επιμέλεια βιβλίων, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης, της δομής, της διόρθωσης του κειμένου, της
επιμέλειας, κλπ.
Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της δικής της ταυτότητας
στον τομέα που επέλεξε, τα σημαντικότερα εφόδια της
Smriti ήταν το θάρρος της να ακολουθήσει το πάθος της,
έχοντας την υπομονή να αντέξει μέχρι το τέλος (ανεξαρτήτως αποτελέσματος), και η αποφασιστικότητα να συνεχίσει
τις προσπάθειές της να μαθαίνει περισσότερα στον τομέα
εργασίας της.
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Γενικές πληροφορίες
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Τι είναι ένα Σχέδιο Δράσης;
Ένα σχέδιο δράσης για προσωπική
και επαγγελματική ανάπτυξη είναι
ένα σαφώς καθορισμένο πλάνο
σχετικά με όσα πρέπει να αναπτύξει ένα άτομο, τις μεθόδους που
μπορεί να χρησιμοποιήσει, τους
πόρους ή την υποστήριξη που
χρειάζεται για να αναπτυχθεί το
σχέδιο, και το χρονοδιάγραμμα στο
πλαίσιο του οποίου στοχεύει να
αναπτύξει την ιδέα του και συγχρόνως να την παρακολουθεί.
Υπάρχουν πέντε κύρια στοιχεία στο
πλαίσιο του σχεδίου δράσης:
1. Ο στόχος προς ανάπτυξη
Αυτός αποτελείται από ξεκάθαρες, ακριβείς δηλώσεις των
δεξιοτήτων ή της γνώσης που
πρόκειται να αναπτυχθεί.
2. Οι δραστηριότητες
Πρόκειται για τις δραστηριότητες που το άτομο μπορεί να
ολοκληρώσει εντός και εκτός
του πλαισίου εργασίας για την
επίτευξη των στόχων προς
ανάπτυξη.

3. Πόροι
Τα πράγματα/άτομα που
χρειάζονται και μπορούν
ρεαλιστικά να αποκτηθούν/
προσληφθούν για να βοηθήσουν τα άτομα να επιτύχουν
τους στόχους τους.
4. Αξιολόγηση
Τα αποδεικτικά στοιχεία που
θα χρειαστεί να παρουσιάσει
το άτομο για να δείξει ότι οι
στόχοι επιτεύχθηκαν.
5. Η διάρκεια
Η αφετηρία από όπου το
άτομο θα ξεκινήσει την εν
λόγω ανάπτυξη, καθώς επίσης οι ημερομηνίες κατά τις
οποίες σκοπεύει να επιτύχει
τους στόχους του.

Σημασία ανάπτυξης ενός
Σχεδίου Δράσης:
• Με τον σχεδιασμό ενός
σχεδίου δράσης, οι συμμετέχουσες δεσμεύονται ως προς
την ατομική τους ανάπτυξη.
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• Η έρευνα έχει καταδείξει ότι
η καταγραφή των στόχων/
σχεδίων δράσης αυξάνει τις
πιθανότητες επιτυχίας.
• Η ανάπτυξη στόχων και τα
βήματα προς την επίτευξή
τους ορίζονται ξεκάθαρα και,
συνεπώς, είναι ευκολότερο να
ακολουθηθούν.

Πλαίσιο Ανάπτυξης Στόχου
Παρακάτω αναγράφονται ορισμένες συμβουλές για τον καθορισμό
σαφών και «έξυπνων» στόχων
ανάπτυξης από ένα άτομο.
Το ακόλουθο ακρωνύμιο (SMART)
είναι χρήσιμο για να υπενθυμίζει
στα άτομα τα πράγματα που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κατά τη
διαμόρφωση ενός στόχου ανάπτυξης:
S – Specific (Συγκεκριμένος)
Είναι ο στόχος σαφής και συγκεκριμένος με βάση τις επιδιώξεις των
συμμετεχουσών; Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια θα πρέπει να ενθαρρύνει
τις συμμετέχουσες να είναι αισιόδοξες απέναντι σε όσα θέλουν να
πετύχουν και όχι να κάνουν αρνητικές σκέψεις για όσα δεν θέλουν να
συμβούν. Για παράδειγμα: «Πρέπει
να εκφράζω τις ιδέες μου σε συναντήσεις με διεκδικητικό τρόπο»
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έναντι της πρότασης «Δεν πρέπει
να ντρέπομαι τόσο για τις ιδέες μου,
ώστε να μην μπορώ να τις εκθέσω».
M – Measurable (Μετρήσιμος)
Είναι ο στόχος διατυπωμένος με
σαφήνεια, ούτως ώστε να γνωρίζει
το άτομο τί θα πρέπει να αξιολογεί
σε σχέση με την πρόοδο του στόχου;
A – Agreed (Κοινώς συμφωνημένος)
Έχετε συζητήσει τον στόχο με τις
συμμετέχουσες; Έχετε εξασφαλίσει
την εμπλοκή και τη στήριξή τους
σε αυτόν; Αν χρησιμοποιήσετε το
μοντέλο GROW, αυτό θα είναι εφικτό. Ένας επιβεβλημένος στόχος
θα κινητοποιήσει πολύ λιγότερο τις
συμμετέχουσες.
R – Realistic (Ρεαλιστικός)
IΕίναι ο στόχος που επιδιώκετε πολύ
μεγάλος ή πολύ μικρός; Ένας στόχος
που είναι πολύ μεγάλος είναι πιθανό
να είναι αρκετά μακροπρόθεσμος
και να περιέχει αρκετά προβλήματα
και εμπόδια που μπορούν να κάμψουν τον αρχικό τους ενθουσιασμό
και τη δέσμευση απέναντί του. Ένας
τεράστιος στόχος είναι καλύτερο να
διαιρεθεί σε μικρότερους στόχους,
η επίτευξη των οποίων θα συμβάλει στην εκπλήρωση του ευρύτερου
στόχου. Ένας στόχος που είναι πολύ
μικρός ίσως να είναι τόσο εύκολο
να επιτευχθεί που να παρέχει μικρή
αίσθηση ικανοποίησης ή επιτυχίας.
Η αίσθηση ικανοποίησης είναι πολύ

σημαντική, ώστε να διατηρηθεί ο
ενθουσιασμός και η δέσμευση στη
συνεχή μελλοντική ανάπτυξη.
T – Timed (Χρονικά
προκαθορισμένος)
Γνωρίζετε επακριβώς τον χρονικό
ορίζοντα εντός του οποίου θα
επιτευχθεί ο στόχος; Χωρίς χρονοδιάγραμμα θα είναι δύσκολο να
διατηρηθεί η δυναμική για τη δραστηριότητα ανάπτυξης.

Πηγές:
EAGLES training manual,
Διατίθεται εδώ:
https://cesie.org/media/eaglesmanuale-educatori.pdf
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Δραστηριότητα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Στόχος:
Η δραστηριότητα αυτή θα
βοηθήσει τις συμμετέχουσες
να καταρτίσουν το προσωπικό ή/και το επαγγελματικό
τους σχέδιο δράσης.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Πρότυπο Σχεδίου Δράσης
(Παράρτημα 9) - ένα για κάθε
συμμετέχουσα, στυλό
Περιγραφή:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια διανέμει
σε όλες τις συμμετέχουσες ένα
πρότυπο του σχεδίου δράσης
και τις καθοδηγεί ως προς τη
σύνθεση των μερών του.
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Αποτίμηση:
Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια μπορεί
να κάνει την αποτίμηση με
τις συμμετέχουσες κατά τη
διάρκεια της δραστηριότητας
χρησιμοποιώντας το πρότυπο του Παραρτήματος 9.

Πηγές:
EAGLES training manual,
Διατίθεται εδώ: :
https://cesie.org/media/eaglesmanuale-educatori.pdf

Παραρτήματα

Παράρτημα 1 – Πρότυπο
Προκαταρκτικού Ελέγχου
Δεξιοτήτων
Η αξιολόγηση (έλεγχος δεξιοτήτων) των συμμετεχουσών θα πρέπει να
διενεργείται πριν και μετά από τη Διεπιστημονική Εκπαίδευση για την
Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας. Οι ερωτήσεις (που παρατίθενται
παρακάτω) προς τις συμμετέχουσες θα πρέπει να υποβληθούν με τη
μορφή μίας άτυπης συνέντευξης και μπορούν να παραφραστούν εφόσον
χρειάζεται. O/H εκπαιδευτής/-ρια καλό θα ήταν να διαβάζει δυνατά όσες
ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής (στην περίπτωση που προστεθούν).
Επιπλέον, θα ταυτοποιεί κάθε συμμετέχουσα με έναν ατομικό κωδικό
και θα καταχωρεί τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και της παρατήρησης χρησιμοποιώντας τον ίδιο κωδικό. Δεν είναι απαραίτητο να
χρησιμοποιηθούν τα πραγματικά ονόματα των συμμετεχουσών. Ο κωδικός θα πρέπει να αποτελείται από το ακρωνύμιο της χώρας-εταίρου +
έναν αριθμό, π.χ. IT1, IT2, κτλ.
ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ:
Οι ερωτήσεις που ακολουθούν μπορούν να προστεθούν στη συνέντευξη
αρχικού ελέγχου (που θα διεξαχθεί πριν τις εκπαιδεύσεις ψυχολογικής
υποστήριξης αν οι εκπαιδεύσεις απασχολησιμότητας υλοποιηθούν στο
πλαίσιο του έργου HEAL. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
το: www.healproject.eu).
If the facilitator has some information, it is not necessary to ask again.
As a general rule, it is advisable to avoid repeating questions to the
participants in order to avoid secondary victimisation.
Αν ο/η εκπαιδευτής/-ρια έχει συγκεντρώσει ορισμένες πληροφορίες
μέσα από τις απαντήσεις που του/της έδωσαν οι συμμετέχουσες, δεν
χρειάζεται να επαναλαμβάνει την ερώτηση. Κατά γενικό κανόνα, είναι
σκόπιμο να αποφεύγεται η επανάληψη της υποβολής ερωτήσεων προς
τις συμμετέχουσες προκειμένου να αποφευχθεί μία πιθανή δευτερογενής θυματοποίησή τους.
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Συμμετέχουσα (εισάγετε κωδικό ταυτοποίησης)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Ή ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Σύντομο σχόλιο από τη

Έχετε συμμετάσχει στο

συμμετέχουσα:

παρελθόν σε κάποια
παρόμοια εκπαίδευση; Αν ναι,
διευκρινίστε το περιεχόμενο

1.

της εκπαίδευσης που
παρακολουθήσατε (π.χ. ήπιες
δεξιότητες, τεχνικές δεξιότητες,
εξέλιξη σταδιοδρομίας,
επιχειρηματικότητα κτλ.).

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ/ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
Σύντομο σχόλιο από τη συμμετέχουσα:
Μιλάτε τη γλώσσα

2.

της χώρας φιλοξενίας;
Κατά τη γνώμη σας,
πόσο καλά τη μιλάτε;

Σύντομο σχόλιο από τη συμμετέχουσα:
Θεωρείτε ότι είστε

3.

καλός/-ή στην
επικοινωνία με άλλα
άτομα;

Πόσο καλός/-ή
είστε στον χειρισμό
του Η/Υ και στην

4.

πλοήγηση στο
Internet (π.χ. Microsoft
office, social media,
e-mail κτλ.);
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Σύντομο σχόλιο από τη συμμετέχουσα:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Στο παρελθόν,

Σύντομο σχόλιο από τη συμμετέχουσα:

έχετε εργαστεί σε

5.

επίπεδο ομάδας ή
έχετε συμμετάσχει
σε ομαδικές
δραστηριότητες;
Πιστεύετε ότι μία

Σύντομο σχόλιο από τη συμμετέχουσα:

ομαδική εμπειρία

6.

μπορεί να σας φανεί
χρήσιμη; Αν ναι,
γιατί;
Πιστεύετε ότι θα

Σύντομο σχόλιο από τη συμμετέχουσα:

μπορέσετε να

7.

εκφραστείτε με
άνεση μέσα στην
ομάδα;
Τι προσδοκίες

Σύντομο σχόλιο από τη συμμετέχουσα:

έχετε από αυτή την

8.

εκπαίδευση; Ποια
θέματα θα θέλατε να
περιλαμβάνει;
Κατά τη γνώμη σας,

Σύντομο σχόλιο από τη συμμετέχουσα:

είναι χρήσιμο να

9.

προσπαθείτε να
βελτιώσετε την απασχολησιμότητά σας;
Πιστεύετε ότι είναι

Σύντομο σχόλιο από τη συμμετέχουσα:

χρήσιμο να γνωρί-

10.

ζετε τις επιλογές
επιχειρηματικότητας
που υπάρχουν;
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ:
Κατά τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών μαθημάτων, ο/η εκπαιδευτής/-ρια θα πρέπει να παρατηρεί αν η προσωπική εκτίμηση
των συμμετεχουσών (σχετικά με τις επικοινωνιακές, ψηφιακές και
γλωσσικές τους δεξιότητες) στο ερωτηματολόγιο προαξιολόγησης
ανταποκρίνεται στις δεξιότητες που επιδεικνύουν στη διάρκεια του
πρώτου μαθήματος της εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων που
εστιάζουν στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων.
Για να καθοδηγήσει αυτή την παρατήρηση, ο/η εκπαιδευτής/-ρια θα
πρέπει να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω πίνακα για την αξιολόγηση
κάθε δεξιότητας (επικοινωνιακή, ψηφιακή και γλωσσική):
ΕΙΔΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ:
ΨΗΦΙΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ, ΓΛΩΣΣΙΚΗ

Συμμετέχουσα
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Επίπεδο που

Επίπεδο που

αξιολογήθηκε

αξιολογήθηκε

πριν την

μετά την

εκπαίδευση

εκπαίδευση

από τον/την

από τον/την

εκπαιδευ-

εκπαιδευ-

τή/-ρια.

τή/-ρια.

Σε περίπτωση

Σε περίπτωση

βελτίωσης,

που δεν

ποια

υπήρξε

στοιχεία την

βελτίωση,

κατέστησαν

ποια στοιχεία

εφικτή;

προκάλεσαν
αυτή την
κατάσταση;

Παράρτημα 2 – Ταξινόμηση
των Δυνατών Στοιχείων του
Χαρακτήρα VIA
Eκτίμηση της Ομορφιάς και της
Αριστείας: Να νιώθεις δέος και να
αναζητάς την ομορφιά, να θαυμάζεις την επιδεξιότητα και την
αριστεία και να εξυψώνεις την
ηθική ομορφιά.
Ευγνωμοσύνη: Να νιώθεις ευγνωμοσύνη για καθετί καλό, να λες
«ευχαριστώ» και να αισθάνεσαι
ευλογημένος/-η.
Ελπίδα: Να έχεις αισιοδοξία και
θετική σκέψη για το μέλλον, να
περιμένεις το καλύτερο και να
προσπαθείς να το πετύχεις.
Χιούμορ: Να έχεις περιπαικτική
διάθεση, να κάνεις τους άλλους
να χαμογελούν, να είσαι πρόσχαρος/-η και να βλέπεις τη θετική
πλευρά των πραγμάτων.
Πνευματικότητα: Να νιώθεις σύνδεση με καθετί ιερό, έναν υψηλό
σκοπό, το νόημα της ζωής, την
πίστη και τη θρησκεία.
Γενναιότητα: Να έχεις τόλμη, να μη
λυγίζεις μπροστά στην πρόκληση
ή την απειλή, να αντιμετωπίζεις

τους φόβους σου και να αγωνίζεσαι υπέρ του δικαίου.
Επιμονή: Να έχεις επιμονή, να
είσαι εργατικός/-ή, να τελειώνεις
ό,τι αρχίζεις και να ξεπερνάς τυχόν
εμπόδια.
Ειλικρίνεια: Να έχεις αυθεντικότητα, να είσαι αληθινός/-ή
απέναντι στον εαυτό σου, να είσαι
ειλικρινής χωρίς να προσποιείσαι
και να είσαι αξιοπρεπής.
Δημιουργικότητα: Να έχεις πρωτοτυπία,
προσαρμοστικότητα,
εφευρετικότητα, να βλέπεις και
να κάνεις πράγματα με διαφορετικούς τρόπους.
Περιέργεια: Να έχεις ενδιαφέροντα, να αναζητάς την καινοτομία
και την εξερεύνηση και να είσαι
δεκτικός/-ή σε νέες εμπειρίες.
Κρίση: Να έχεις κριτική σκέψη,
να σκέφτεσαι πολύπλευρα, χωρίς
να βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα.
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Συγχώρεση: Να δείχνεις έλεος, να
δέχεσαι τις αδυναμίες των άλλων,
να δίνεις στους ανθρώπους μία
δεύτερη ευκαιρία και να ξεχνάς
τον πόνο σου όταν σε αδικούν.
Ταπεινότητα: Να δείχνεις σεμνότητα και να αφήνεις τις πράξεις
σου να μιλούν για τον εαυτό σου.
Σωφροσύνη: Να είναι προσεκτικός/-ή στις επιλογές σου,
επιφυλακτικός/-ή και να μην αναλαμβάνεις αδικαιολόγητα ρίσκα.
Αυτορρύθμιση: Να έχεις αυτοσυγκράτηση, πειθαρχία και να
διαχειρίζεσαι τις παρορμήσεις, τα
αισθήματα και τις κακές σου συνήθειες.
Αγάπη για τη Μάθηση: Να γίνεσαι
άριστος/-η σε νέες δεξιότητες και
αντικείμενα και να εμπλουτίζεις
συστηματικά τις γνώσεις σου.
Αντίληψη: Να είσαι συνετός/-ή,
να δίνεις σοφές συμβουλές και να
στέκεσαι στην ουσία των πραγμάτων.
Αγάπη: Να αγαπάς και να σε αγαπούν, να εκτιμάς τις στενές σχέσεις
με τους άλλους και να τους δείχνεις
ειλικρινή θέρμη.
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Καλοσύνη: Να δείχνεις γενναιοδωρία,
φροντίδα,
συμπόνια,
αλτρουισμό προς τους άλλους.
Κοινωνική Νοημοσύνη: Να έχεις
συναισθηματική νοημοσύνη, επίγνωση των κινήτρων και των
συναισθημάτων του εαυτού σου/
των άλλων και να γνωρίζεις τι
κάνει τους άλλους να αντιδρούν.
Ομαδικότητα:
Να
έχεις
το
αίσθημα του πολίτη, της κοινωνικής ευθύνης, της πίστης, και της
συνεισφοράς σε μία ομαδική προσπάθεια.
Δικαιοσύνη: Να τηρείς τις αρχές
της δικαιοσύνης, να μην αφήνεις
τις προκαταλήψεις να καθορίζουν
τις αποφάσεις σου και να δίνεις
ίσες ευκαιρίες σε όλους.
Ηγετικό πνεύμα: Να οργανώνεις
ομαδικές δραστηριότητες για να
πετύχεις τους στόχους σου και να
επηρεάζεις θετικά τους άλλους.
Πάθος: Να έχεις ζωτικότητα,
ενθουσιασμό για τη ζωή, σθένος,
ενέργεια και να μην κάνεις πράγματα με μισή καρδιά.

Παράρτημα 3 – Δραστηριότητα
γλωσσικής εκμάθησης
Στόχος:
Σε κάθε μάθημα του εργαστηρίου, καλό θα ήταν να επιλέξετε έως 10
λέξεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις συμμετέχουσες ή είναι πιο
δύσκολες να τις χρησιμοποιήσουν ή να τις μάθουν. Στόχος είναι να
αποκτήσουν οι συμμετέχουσες μεγαλύτερη επίγνωση και συγχρόνως
να καταστούν περισσότερο ικανές κατά την ενασχόλησή τους με τον
τομέα εργασίας που τις ενδιαφέρει. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό
να αξιολογήσετε το επίπεδο των γλωσσικών τους γνώσεων και να
επιλέξετε αντίστοιχα το καλύτερο βοηθητικό εργαλείο: το ένα είναι
το ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ (που είναι πιο εύκολο) και το άλλο είναι το
ΠΑΙΧΝΙΔΙ TABOO (που είναι πιο δύσκολο). Ένα συμπληρωματικό
ατομικό εργαλείο που θα βοηθούσε τις συμμετέχουσες να θυμούνται
τη νέα ορολογία θα μπορούσε να είναι ένα τετράδιο με αλφαβητικό
ευρετήριο, όπου θα σημείωνουν το νέο λεξιλόγιο που έμαθαν, τη
σημασία και τη μετάφραση κάθε λέξης στη μητρική τους γλώσσα,
εφόσον υπάρχει. Κάθε συμμετέχουσα πρόκειται να δημιουργήσει το
προσωπικό της τετράδιο HEAL.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:
Για το ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ, 10 λέξεις θα γραφούν εις διπλούν σε 20
κάρτες. Για το ΠΑΙΧΝΙΔΙ TABOO, θα χρειαστούν 10 κάρτες πάνω στις
οποίες θα αναγράφονται οι λέξεις που επιλέχθηκαν και άλλες σχετικές λέξεις.

Περιγραφή:
Πριν από κάθε παιχνίδι, ο/η εκπαιδευτής/-ρια θα εξηγεί τη σημασία των λέξεων (10 κατ’ ανώτατο όριο) και σε τι συμφραζόμενα
χρησιμοποιείται με τη βοήθεια ανάλογων παραδειγμάτων.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ: Για να απομνημονεύσουν τις λέξεις, οι συμμετέχουσες μπορούν να παίξουν ένα παιχνίδι μνήμης. Κάθε λέξη
είναι γραμμένη σε δύο κάρτες. Οι 10 λέξεις τοποθετούνται όλες
μαζί πάνω σε ένα τραπέζι από την ανάποδη πλευρά (συνολικά
οι κάρτες θα είναι 20). Σκοπός του παιχνιδιού είναι κάθε παίκτης/-ρια να γυρίζει δύο κάρτες κάθε φορά και να βρίσκει εκείνες
που γράφουν την ίδια λέξη (10 ζεύγη).
ΠΑΙΧΝΙΔΙ TABOO: Το παιχνίδι αυτό είναι ιδανικό για τα άτομα
που έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη γλώσσα που χρειάζεται
να μάθουν. Σκοπός του παιχνιδιού είναι για έναν/μία παίκτη/ρια να βοηθήσει την ομάδα του/της να μαντέψει τη λέξη που
γράφει μία κάρτα χωρίς να επαναλάβει τη λέξη αυτούσια ή
πέντε επιπρόσθετες λέξεις που αναγράφονται στην κάρτα.

Αποτίμηση:
Οι συμμετέχουσες θα χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι ως ένα εργαλείοβοήθημα για την απομνημόνευση και την οπτικοποίηση των λέξεων,
ενώ αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση τους.
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Παράρτημα 4 – Διδακτικό υλικό
για το Μάθημα 2 του Κεφαλαίου 1
«Ανάπτυξη Τεχνικών Δεξιοτήτων»
Οι βασικές τεχνικές δεξιότητες (όπως οι βασικές μαθηματικές, αναλυτικές
δεξιότητες ή η ικανότητα εργασίας με ψηφιακά εργαλεία) είναι πολύτιμες
στην αγορά εργασίας, διότι σχεδόν κάθε θέση εργασίας στηρίζεται στον
χειρισμό κάποιου είδους εργαλείων, προγραμμάτων και διαδικασιών.
Αυτές οι «προαπαιτούμενες» δεξιότητες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτικότητα του/της εργαζομένου/-ης και συνήθως τις
επιζητούν οι εργοδότες/-ριες. Οι τεχνικές δεξιότητες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμάθησης, να ασκηθούν και να βελτιωθούν.

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ

Οι βασικές δεξιότητες αριθμητισμού αναφέρονται στην ικανότητα
χρήσης, ερμηνείας και μετάδοσης μαθηματικών πληροφοριών για την
επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Περιλαμβάνουν την ικανότητα
κατανόησης βασικών μαθηματικών πράξεων, όπως η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Προπαρασκευαστικό μάθημα
(Tutorial): https://www.youtube.com/watch?v=TMubSggUOVE
α) Πρόσθεση
1)

331
+ 584

2)

246
+ 693

3)

242
+ 604

4)

258
+ 611

5)

334
+ 575

6)

394
+ 407

7)

375
+ 5 00

8)

253
+ 721

9)

420
+ 493

10)

317
+ 574

11)

197
+ 554

12)

275
+ 696
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13)

234
251
+ 267

14)

230
222
+ 399

15)

266
245
+ 391

16)

246
235
+ 350

β) Αφαίρεση
1)

5)

9)

-

571
221

2)

-

639
220

6)

-

872
320

10)

14)

-

958
470
1 38

13)

-

966
422

3)

-

571
181

7)

-

708
264

11)

15)

-

926
321
90

-

549
219

4)

-

687
257

8)

-

982
40 1

12)

16)

-

895
413
1 10

-

997
294

-

647
240

-

991
361

-

925
382
125

γ) Διαίρεση
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1)

4 : 2=

2)

18 : 6 =

3)

56 : 7 =

4)

32 : 8 =

5)

16 : 2 =

6)

24 : 8 =

7)

30 : 5 =

8)

42 : 6 =

δ) Πολλαπλασιασμός
1)

2
x 2

2)

2
x 5

3)

5)

5
x 7

6)

6
x 4

7)

9)

13)

97
8

10)

97
x 85

14)

x

8
x 8

x

21
3

4)

8)

63
4

11)

22
x 22

12)

73
x 45

15)

52
x 25

16)

x

7
x 5

x

70
7

34
x 22

x

157
7
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2. SUDOKU

9 2 6

7 4

8

4 2

5
3
1
7

9
9

2

4 3

7 8
5

5 6
3

8

5

2

1

1

1

9

7 4 5

3

5 8 7

5

3

9 4
6 7

4
8 2

2

9

1

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ
Η αναλυτική σκέψη συνδέεται με την απλούστευση της πολυπλοκότητας
Με την αναλυτική σκέψη, εντοπίζεις το πρόβλημα, στη συνέχεια, το ορίζεις και έπειτα, ανακαλύπτεις τις βασικές πληροφορίες από τα στοιχεία
που έχεις συλλέξει. Ύστερα από όλα αυτά, αναπτύσσεις μία αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα λαμβάνοντας υπόψη τη ρίζα του προβλήματος.
Υπάρχουν διάφορα είδη αναλυτικών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων η
επικοινωνία, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ανάλυση δεδομένων και η έρευνα.
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3.1. Πέντε είδη αναλυτικών δεξιοτήτων
Οι αναλυτικές δεξιότητες που πρέπει να τονίσει ένας/μία υποψήφιος/-α
στο βιογραφικό του/της εξαρτώνται από τη θέση για την οποία κάνει
αίτηση. Ωστόσο, υπάρχουν πέντε βασικές αναλυτικές δεξιότητες που
κάθε υποψήφιος/-α θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη.
1) Επικοινωνία
Η ανάλυση δεν αρκεί αν δεν μπορείς να μοιραστείς και να εφαρμόσεις
τα ευρήματά σου. Χρειάζεται να είσαι αποτελεσματικός/-ή στην επικοινωνία για να συζητάς τα μοτίβα που παρατηρείς και να παραθέτεις
τα συμπεράσματα και τις προτάσεις σου.
• Ευαισθησία ως προς το πρόβλημα
• Ενεργητική ακρόαση
• Υποβολή εκθέσεων
• Διεξαγωγή ερευνών
• Ομαδική εργασία
• Προφορική επικοινωνία
• Γραπτή επικοινωνία
• Διεξαγωγή παρουσιάσεων κτλ.
2) Δημιουργικότητα
Η ανάλυση δεδομένων απαιτεί συχνά μία διεισδυτική ματιά για τον
εντοπισμό τάσεων που οι άλλοι ενδεχομένως να μην έχουν ανακαλύψει. Η δημιουργικότητα είναι εξίσου σημαντική σε ό,τι αφορά την
επίλυση προβλημάτων. Μία προφανής λύση δεν είναι πάντοτε η καλύτερη λύση. Οι εργαζόμενοι/-ες που διαθέτουν ισχυρές αναλυτικές
δεξιότητες θα σκεφτούν έξω από τα τετριμμένα και θα επινοήσουν
αποτελεσματικές λύσεις σε μεγάλα προβλήματα.
• Προϋπολογισμός
• Καταιγισμός Ιδεών (Brainstorming)
• Συνεργασία
• Βελτιστοποίηση
• Προγνωστική μοντελοποίηση
• Αναδιάρθρωση
• Στρατηγικός σχεδιασμός
• Ενοποίηση κτλ.
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3) Κριτική Σκέψη
Η κριτική σκέψη αναφέρεται στην αξιολόγηση των πληροφοριών και
στη μετέπειτα λήψη μίας απόφασης βάσει των ευρημάτων που θα
προκύψουν. Διευκολύνει τους/τις εργαζόμενους/-ες να λαμβάνουν
αποφάσεις που βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μία εταιρεία.
• Ανάλυση κατά περίπτωση
• Αιτιώδεις σχέσεις
• Ταξινόμηση
• Συγκριτική ανάλυση
• Συσχέτιση
• Λήψη αποφάσεων
• Αξιολόγηση
• Ερμηνεία δεδομένων
• Ιεράρχηση προτεραιοτήτων κτλ.
4) Ανάλυση Δεδομένων
Ανεξάρτητα από τον τομέα της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας,
το να είστε καλός/-ή στην ανάλυση σημαίνει ότι είστε σε θέση να
εξετάζετε μεγάλο όγκο δεδομένων και να εντοπίζετε τάσεις σε αυτά
τα δεδομένα. Θα πρέπει όχι απλώς να διαβάζετε και να κατανοείτε
πληροφορίες αλλά να επισημαίνετε μοτίβα για να γίνετε ένας/μία
κορυφαίος/-α υπεύθυνος/-η λήψης αποφάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είστε σε θέση να αναλύετε...
• δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές,
• κόστη,
• χρηματοοικονομικά,
• τη διαδικασία κτλ.
5) Έρευνα
Θα χρειαστεί να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για ένα πρόβλημα,
προτού επιχειρήσετε να το λύσετε. Επομένως, μία βασική αναλυτική
δεξιότητα είναι να μπορείτε να συλλέξετε στοιχεία και να διερευνήσετε ένα θέμα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τον έλεγχο
λογιστικών φύλλων, διαδικτυακή έρευνα, συλλογή δεδομένων και
σύγκριση των στοιχείων των ανταγωνιστών.
• Έρευνα
• Μετρήσεις
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• Συλλογή δεδομένων
• Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
• Έλεγχος ακρίβειας
Υπογραμμίστε και στηρίξτε με παραδείγματα τις δεξιότητες που διαθέτετε στο βιογραφικό σας σημείωμα, τη συνοδευτική επιστολή και τις
συνεντεύξεις εργασίας.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την αναλυτική σκέψη για να βελτιώσετε τη ζωή σας ή να ωφελήσετε την
εταιρεία σας. Είναι πιθανό να χρησιμοποιείτε ήδη περισσότερες δεξιότητες αναλυτικής σκέψης στην καθημερινή σας ζωή από όσες φαντάζεστε.
Για παράδειγμα, όταν προσκαλείτε μερικούς/-ές δικούς σας ανθρώπους
για φαγητό, πρέπει να υπολογίσετε πόσο φαγητό θα χρειαστεί να αγοράσετε, ούτως ώστε να φτάσει για όλους αλλά να μην είναι δεκαπλάσια
ποσότητα σε σχέση με αυτή που πραγματικά χρειάζεστε. Οι περισσότερες
μορφές εργασίας απαιτούν από τους/τις εργαζόμενους/-ες αναλυτικές
δεξιότητες και αναλυτική σκέψη. Οι εργαζόμενοι/-ες που διαθέτουν αυτές
τις δεξιότητες μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων
της εταιρείας στην οποία εργάζονται και συγχρόνως να βελτιώσουν τη
συνολική της παραγωγικότητα και επιτυχία. Χρησιμοποιήστε τις εν λόγω
δεξιότητες για να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί να μην έχουν προφανείς λύσεις ή που έχουν πολλές μεταβλητές.

3.2. Επίλυση σύνθετων προβλημάτων μέσω της χρήσης αναλυτικών δεξιοτήτων
Υπάρχουν απλά και σύνθετα προβλήματα, με αποτέλεσμα η τεχνική
ανάλυσης των δεδομένων να είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση. Για
παράδειγμα: Τι θα κάνετε, αν τα κορδόνια των παπουτσιών σας είναι
λυμένα; Ασφαλώς, θα τα πιάσετε και θα τα δέσετε. Με λίγα λόγια, ένα
απλό πρόβλημα έχει απλή λύση. Τι γίνεται όμως όταν το πρόβλημα δεν
είναι τόσο απλό;
Μέθοδος τεσσάρων (4) βημάτων
Μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε μία απλή μέθοδο τεσσάρων βημάτων που θα σας βοηθήσει στην επίλυση ενός σύνθετου προβλήματος.
Ας δούμε αναλυτικά ποια είναι τα τέσσερα βήματα:
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1) Ποιο είναι το πρόβλημα; Εντοπίστε και προσδιορίστε το πρόβλημά σας.

Για παράδειγμα:
Πρέπει να πληρώσετε το ενοίκιο, αλλά σας λείπουν 50 ευρώ.
2) Σκεφτείτε λύσεις. Γράψτε το λιγότερο 3 λύσεις.

Ακολουθείστε το παράδειγμα:
α. Η πρώτη λύση είναι να ζητήσετε παράταση από τον/τη σπιτονοικοκύρη/-ά.
β. Η επόμενη είναι να ζητήσετε από το αφεντικό σας μία προκαταβολή σε μετρητά (50 ευρώ) με αντάλλαγμα ίσως να κάνετε μία
επιπλέον βάρδια στη δουλειά.
γ. Προσπαθήστε να πείσετε τον/τη σπιτονοικοκύρη/-ά να χαμηλώσει
το ενοίκιο.
δ. Η επόμενη λύση είναι να μην πείτε τίποτα και να περιμένετε μέχρι
να συμπληρώσετε το ποσό που χρειάζεστε για το ενοίκιο.
ε. Η τελευταία λύση είναι να ρωτήσετε τον/τη σπιτονοικοκύρη/-ά αν
γίνεται σε αντάλλαγμα των 50 ευρώ να κάνετε κάποια εργασία ισότιμης αξίας για το κτήριο στο οποίο διαμένετε.
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3) Αξιολογήστε τις λύσεις. Αξιολογήστε τις λύσεις σας.

Ακολουθείστε το παράδειγμα:
α. Η πρώτη λύση είναι να ζητήσετε παράταση από τον/τη σπιτονοικοκύρη/-ά. Αυτό είναι κάτι που θα ήταν εύκολο να γίνει, αλλά θα σας
κοστίσει και είναι πολύ πιθανό ότι θα χρειαστεί να εργαστείτε. Ας
πούμε λοιπόν ότι δεν είστε σίγουρος/-η για αυτή τη λύση.
β. Η επόμενη είναι να ζητήσετε από το αφεντικό σας μία προκαταβολή
50 ευρώ σε μετρητά με αντάλλαγμα ενδεχομένως να δουλέψετε μία
επιπλέον βάρδια. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει και είναι πιθανό
το αφεντικό σας να πει «ναι» και να σας επιτρέψει να κάνετε μία
επιπλέον βάρδια, ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε αυτά τα επιπλέον χρήματα.
γ. Η αμέσως επόμενη είναι να πείτε στον/στη σπιτονοικοκύρη/-ά ότι
αποφασίσατε να μετακομίσετε, διότι το ενοίκιο που πληρώνετε
είναι πολύ ακριβό για εσάς και απλώς δεν μπορείτε να μείνετε πλέον
εδώ. Αυτό θα ήταν δύσκολο να γίνει και θα προέκυπταν κάποια
προβλήματα σχετικά με την εν λόγω απόφαση.
δ. Μία άλλη λύση είναι να μην πείτε τίποτα και να περιμένετε μέχρι να
συγκεντρώσετε το ποσό που χρειάζεστε για το ενοίκιο. Είναι πολύ
εύκολο να μην πείτε τίποτα. Είναι πολύ πιθανό, όμως, ότι αυτό θα
προκαλέσει επιπλοκές και ότι ο/η σπιτονοικοκύρης/-ά σας δεν θα
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συμφωνήσει. Θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει σε έξωση αν
απλώς περιμένετε χωρίς να του/της πείτε τίποτα.
ε. Η τελευταία λύση είναι να ρωτήσετε τον/τη σπιτονοικοκύρη/-ά αν
γίνεται να πληρώσετε 50 ευρώ λιγότερα αλλά ως αντάλλαγμα να
προσφέρετε εργασία ισότιμης αξίας για το κτήριο που μένετε. Αυτό
θα ήταν εξίσου πολύ εύκολο να το κάνετε, δεν προκαλεί πολλά προβλήματα και ο/η σπιτονοικοκύρης/-ά σας θα μπορούσε κάλλιστα
να συμφωνήσει.
4) Επιλέξτε μία λύση. Επιλέξτε την αγαπημένη σας λύση.

Ακολουθείστε το παράδειγμα:
Μπορείτε να επιλέξετε την τελευταία λύση, δηλαδή να ρωτήσετε
τον/τη σπιτονοικοκύρη/-ά αν γίνεται να πληρώσετε 50 ευρώ λιγότερα αλλά ως αντάλλαγμα να προσφέρετε εργασία ισότιμης αξίας.
Αν ο/η σπιτονοικοκύρη/-ά πει «όχι», επιστρέψτε στις λύσεις σας,
αξιολογήστε τες άλλη μία φορά και επιλέξτε μία νέα λύση. Αυτή τη
φορά, μπορείτε να επιλέξετε να δουλέψετε μία επιπλέον βάρδια
και σε αντάλλαγμα να ζητήσετε από το αφεντικό σας μία προκαταβολή σε μετρητά (50 ευρώ) με μεγάλη πιθανότητα να πει «ναι».
Όταν καλείστε να επιλύσετε ένα σύνθετο πρόβλημα, αφιερώστε χρόνο
στο να πραγματοποιήσετε τα παραπάνω τέσσερα βήματα αναλυτικής
σκέψης. Αν θέλετε, μπορείτε να διεισδύσετε βαθύτερα στην επίλυση
προβλημάτων χρησιμοποιώντας τη «μέθοδο των επτά βημάτων για την
επίλυση προβλημάτων»:
1) Ορίστε το πρόβλημα.
2) Συλλέξτε τα δεδομένα σας.
3) Αναλύστε την αιτία.
156

4) Βρείτε μία λύση.
5) Αξιολογήστε τα αποτελέσματά της. Αν δεν είχε αποτέλεσμα -> επιστρέψτε στα σημεία 1. / 2. / 3. ή 4.
6) (Αν είχε αποτέλεσμα) ->
7) Τυποποιήστε τη λύση σας όσο ευρύτερα μπορείτε.
8) Αξιολογήστε τη διαδικασία που ακολουθήσατε.
Με αυτή τη διαδικασία (είτε των 4 βημάτων είτε των 7 βημάτων), θα έχετε
περισσότερες πιθανότητες να βρείτε μία λύση στο πρόβλημα και θα βοηθήσει τόσο την εταιρεία και όσο τον ίδιο σας τον εαυτό.

Πηγές:
What Are Analytical Skills? Definition & Examples of Analytical Skills,
Διατίθεται εδώ:
https://www.thebalancecareers.com/analytical-skills-list-2063729
Lane Robert (2020): Logic & Analytical thinking: Solve complex
problems, become smarter and detect fallacies by Improving your
rational thinking, your reasoning skills and your brain power.

157

4. ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ

Πρόκειται για μία σειρά ικανοτήτων που απαιτούνται για τη χρήση
ψηφιακών συσκευών, εφαρμογών επικοινωνίας και δικτύων για την
πρόσβαση και τη διαχείριση πληροφοριών. Δίνουν τη δυνατότητα στους
ανθρώπους: α) να δημιουργούν και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο,
β) να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, και γ) να επιλύουν προβλήματα
που θα τους βοηθήσουν στην αποτελεσματική και δημιουργική
εκπλήρωση προσωπικών στόχων στη ζωή, τη μάθηση, την εργασία και
τις κοινωνικές δραστηριότητες γενικότερα.
*Καλό θα ήταν να διδάξετε αυτό το μάθημα σε μία αίθουσα όπου κάθε
συμμετέχουσα θα έχει πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ωστόσο, το εν λόγω υλικό έχει αναπτυχθεί με τρόπο που να υποστηρίζει
τη διδασκαλία ακόμη και χωρίς την πρόσβαση όλων σε υπολογιστές,
δηλαδή θα μπορούσατε κάλλιστα να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή
και έναν προβολέα για να παρακολουθούν όλες οι συμμετέχουσες το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης.
Microsoft Office
Το Microsoft Office, ή απλώς το Office, είναι ένα σετ εφαρμογών
γραφείου που αποτελείται από εφαρμογές επιφάνειας εργασίας,
λογισμικό για servers και υπηρεσίες για το λειτουργικό σύστημα
Microsoft Windows. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει τα προγράμματα Word,
Excel, Outlook, PowerPoint κτλ. Το κεφάλαιο που ακολουθεί εστιάζει
στα βασικά σημεία του Microsoft Word και του Outlook.
Word
α. Έναρξη εγγράφου
Συνήθως είναι πιο εύκολο να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο
χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο αντί να ξεκινήσετε με μία κενή σελίδα.
Τα πρότυπα του Word είναι έτοιμα προς χρήση με προκαθορισμένα
θέματα και στυλ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να
προσθέσετε το περιεχόμενο που επιθυμείτε. Κάθε φορά που κάνετε
έναρξη χρήσης του Word, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο από τη
συλλογή, να κάνετε κλικ σε μία κατηγορία για να δείτε περισσότερα
πρότυπα ή να αναζητήσετε περισσότερα πρότυπα στο διαδίκτυο. Για
να δείτε καλύτερα κάθε πρότυπο, κάντε κλικ πάνω του για να ανοίξετε
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μία προεπισκόπηση σε μεγαλύτερο μέγεθος. Εάν προτιμάτε να μην
χρησιμοποιήσετε πρότυπο, κάντε κλικ στο Κενό έγγραφο.

β. Άνοιγμα εγγράφου
Κάθε φορά που ανοίγετε το Word, στην αριστερή στήλη εμφανίζεται
μια λίστα με τα έγγραφα που έχετε χρησιμοποιήσει πιο πρόσφατα. Εάν
το έγγραφο που αναζητάτε δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή
Άνοιγμα Άλλων Εγγράφων.

Αν είστε ήδη στο Word, επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Άνοιγμα και
μεταβείτε στη θέση του αρχείου. Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που
δημιουργήθηκε σε προηγούμενες εκδόσεις του Word, στη γραμμή
τίτλου του παραθύρου του εγγράφου εμφανίζεται η ένδειξη
«Λειτουργία συμβατότητας». Μπορείτε να εργαστείτε περισσότερο
στη συμβατότητα ή μπορείτε να αναβαθμίσετε το έγγραφο, ώστε να
χρησιμοποιεί το Word 2016.
γ. Αποθήκευση εγγράφου
Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο για πρώτη φορά, ακολουθήστε τα
εξής βήματα:
> Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
> Μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο.
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Σημείωση: Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στον υπολογιστή
σας, επιλέξτε έναν φάκελο στην κατηγορία Αυτός ο υπολογιστής
ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Για να αποθηκεύσετε το
έγγραφό σας στο Internet, επιλέξτε μία θέση στο Internet στην
περιοχή Αποθήκευση ως ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη
θέσης. Όταν τα αρχεία σας είναι στο Διαδίκτυο, μπορείτε να τα
μοιράζεστε, να τα σχολιάζετε και να εργάζεστε σε αυτά ταυτόχρονα
με άλλους χρήστες, σε πραγματικό χρόνο.
> Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σημείωση: Το Word αποθηκεύει αυτόματα τα αρχεία σε μορφή
.docx. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε άλλη μορφή και όχι ως
.docx, κάντε κλικ στη λίστα Αποθήκευση ως και επιλέξτε τη μορφή
αρχείου που επιθυμείτε.
Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο στη διάρκεια της επεξεργασίας
του, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση στη Γραμμή εργαλείων
γρήγορης πρόσβασης.

ε. Εκτύπωση εγγράφου
Αφού έχετε ολοκληρώσει όλα τα προηγούμενα βήματα, βλέπετε πώς
θα είναι εκτυπωμένο το έγγραφο, ορίζετε επιλογές εκτύπωσης και
εκτυπώνετε το αρχείο.

> Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Εκτύπωση.
160

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
> Στην περιοχή Εκτύπωση, στο πλαίσιο Αντίτυπα, πληκτρολογήστε
πόσα αντίτυπα θέλετε.
> Στην περιοχή Εκτυπωτής, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένος ο
εκτυπωτής που θέλετε.
> Στην περιοχή Ρυθμίσεις, είναι καταχωρημένες οι προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις εκτύπωσης για τον εκτυπωτή σας. Αν θέλετε να αλλάξετε
μία ρύθμιση, κάντε κλικ στη ρύθμιση που επιθυμείτε να αλλάξετε
και επιλέξτε μία νέα ρύθμιση.
Όταν είστε ικανοποιημένοι/-ες με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε Εκτύπωση.
Προπαρασκευαστικό μάθημα
(Tutorial):
https://www.youtube.com/
watch?v=TxLuuNprjXg

Πηγή:
https://support.microsoft.com/
de-de/word

Outlook
α. Δημιουργία/Προσθήκη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο Microsoft Outlook
Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
> Επιλέξτε «Δημιουργία νέας διεύθυνσης email».
> Επιλέξτε «Επόμενο»
> Ακολουθήστε τις οδηγίες.
Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
> Μεταβείτε στο „account.microsoft.com“.
> Επιλέξτε «Σύνδεση».
> Επιλέξτε «Δημιουργία».
β. Αποστολή/Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
> Επιλέξτε Νέο μήνυμα, για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.
> Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο πεδίο Προς, Κοιν. ή Ιδιαίτ. Κοιν..
> Στο πλαίσιο Θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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> Τοποθετήστε τον κέρσορα στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε.

> Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του μηνύματος,
επιλέξτε Αποστολή.
Προπαρασκευαστικό μάθημα
(Tutorial):
https://www.youtube.com/
watch?v=F4VcQYSqktI

Πηγή:
https://support.microsoft.com/
de-de/outlook

Διαδικτυακή έρευνα και εργαλεία για προπαρασκευαστικά μαθήματα
Έρευνα στο Google
Μεταβείτε στο: www.google.com
Αναζητήστε: „Basics Microsoft Office“ > Word / Excel / Outlook / etc.
Προπαρασκευαστικά μαθήματα (Tutorials) στο YouTube
Μεταβείτε στο: www.youtube.com
Αναζητήστε: „Basics Microsoft Office“ > Word / Excel / Outlook / etc.
Διαδικτυακά λεξικά και εργαλεία μετάφρασης
Διαδικτυακά λεξικά:
Μεταβείτε στο: https://www.dict.cc/
Επιλέξτε γλώσσα.
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Εργαλεία μετάφρασης:
Google Translate: https://translate.google.com/
DeepL Translator: https://www.deepl.com/translator
Πώς να παραμείνετε ασφαλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(social media):
• Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Όσο
μεγαλύτερος σε χαρακτήρες και περισσότερο πολύπλοκος είναι ο
κωδικός πρόσβασης που επιλέγετε, τόσο ισχυρότερος είναι.
• Χρησιμοποιήστε διαφορετικό κωδικό πρόσβασης για καθέναν
από τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
• Ρυθμίστε τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις ασφαλείας. Η επιλογή
αυτή είναι διαθέσιμη για τα περισσότερα sites των social media.
• Εάν έχετε κατεβάσει εφαρμογές των social media στο κινητό
τηλέφωνό σας, φροντίστε να προστατεύετε με κωδικό
πρόσβασης τη συσκευή σας.
• Να είστε επιλεκτικοί/-ές με τα αιτήματα φιλίας. Εάν δεν
γνωρίζετε ένα άτομο, μην αποδεχτείτε το αίτημά του. Θα
μπορούσε να είναι ένας ψεύτικος λογαριασμός.
• Κάντε κλικ στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) με προσοχή.
Οι λογαριασμοί στα social media παραβιάζονται συχνά από
χάκερς. Προσέξτε τυχόν γλώσσα ή περιεχόμενο που δεν μοιάζει με
κάτι που θα δημοσίευε ένας/μία φίλος/-η σας.
• Να προσέχετε το περιεχόμενο που κοινοποιείτε (share) στα
social media. Μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα, π.χ. διεύθυνση οικίας, οικονομικά στοιχεία, αριθμό
τηλεφώνου κτλ. Όσο περισσότερα προσωπικά σας στοιχεία
δημοσιεύετε, τόσο πιο εύκολο είναι να πέσετε θύμα κλοπής
ταυτότητας (identity theft).
• Εξοικειωθείτε με τις πολιτικές απορρήτου των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης που χρησιμοποιείτε και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις
απορρήτου σας για να ελέγξετε ποιος βλέπει τι.
• Προστατέψτε τον υπολογιστή σας εγκαθιστώντας λογισμικό
προστασίας από ιούς (antivirus software). Επίσης, βεβαιωθείτε
ότι είναι ενημερωμένα o φυλλομετρητής (browser), το λειτουργικό
σύστημα και το λογισμικό (software) που χρησιμοποιείτε.
• Μην παραλείπετε να κάνετε αποσύνδεση (log off) από τον
λογαριασμό σας, αφού ολοκληρώσετε την περιήγησή σας.
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Παράρτημα 5 – Κατάλογος ειδών
επαγγελματικών ενδιαφερόντων
με παραδείγματα επαγγελμάτων
1. Φροντίζω, θεραπεύω, εκπαιδεύω, διαπαιδαγωγώ, καλλιεργώ.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: βοηθός γηριάτρου, επαγγελματίας κατ’
οίκον φροντίδας, δάσκαλος/-α, αγρότης/-ισσα, νοσοκόμος/-α, αισθητικός, οικιακός/-ή βοηθός, κηπουρός...
2. Χειρίζομαι, κατασκευάζω, συναρμολογώ και αποσυναρμολογώ, επισκευάζω.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: χειριστής/-ρια τροφίμων, εργάτης/-ρια
σε εργοστάσιο, επισκευαστής/-ρια (μουσικών) οργάνων, επισκευαστής/-ρια συσκευών, μηχανικός, μοδίστρα, ξυλουργός, τσαγκάρης,
χτίστης/-ρια, εξειδικευμένος/-ή τεχνικός υπολογιστών, ηλεκτρολόγος,
τεχνικός ήχου...
3. Υπολογίζω, μετρώ, εργάζομαι με αριθμούς.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: μοδίστρα, πωλητής/-ρια, αρχιτέκτονας, λογιστής/-ρια, δημοσιογράφος, φαρμακοποιός, οικονομολόγος,
επιχειρηματίας, χρηματιστής/-ρια...
4. Καθοδηγώ, κατευθύνω, διοικώ, διευθύνω.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: ξεναγός, επιχειρηματίας, πολιτικός,
μαέστρος ορχήστρας, δικηγόρος, τροχονόμος...
5. Δημιουργώ, ερευνώ, ανακαλύπτω, εφευρίσκω.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: χημικός, χημικός μηχανικός, αρχιτέκτονας, εικονογράφος, καλλιτέχνης/-ιδα, γλύπτης/-ρια, συγγραφέας,
ερευνητής/-ρια, βιολόγος...
6. Εργασίες που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: χημικός, επαγγελματίας υγείας, βοηθός
εργαστηρίου, κοσμηματοποιός, ωρολογοποιός, βιολόγος, φαρμακοποιός, συντηρητής/-ρια, χτίστης/-ρια, σχεδιαστής/-ρια...
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7. Προστατεύω, φιλοξενώ, εξυπηρετώ, φροντίζω.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: βιολόγος, κοινωνικός/-ή λειτουργός,
επαγγελματίας υγείας, ψυχολόγος, εκπαιδευτικός, φύλακας, αστυνομικός, βοηθός γηριάτρου, φυσιοθεραπευτής/-ρια, κτηνίατρος,
επαγγελματίας κατ’ οίκον φροντίδας, υπάλληλος συντήρησης, υπάλληλος μουσείου...
8. Βοηθώ, εξυπηρετώ, συμβουλεύω.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: βιβλιοθηκονόμος, νοσοκόμος/-α,
γιατρός, κοινωνικός/-ή λειτουργός, ψυχολόγος, καθηγητής/-ρια,
σερβιτόρος/-α, υπάλληλος υποδοχής, σύμβουλος σταδιοδρομίας,
ψυχίατρος, δικηγόρος...
9. Συγγράφω, επιμελούμαι κείμενα, μεταφράζω, αντιγράφω.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: συγγραφέας, γλωσσολόγος, γραμματέας, μεταφραστής/-ρια, διερμηνέας, υπάλληλος γραφείου,
επιμελητής/-ρια κειμένων, σεναριογράφος, δημοσιογράφος, ιστορικός, καταγραφέας δεδομένων, πολιτισμικός/-ή διαμεσολαβητής/-ρια...
10. Κάνω εμπόριο, πουλάω, ανταλλάσσω.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: πωλητής/-ρια, υπάλληλος τηλεπωλήσεων, δημοσιογράφος, φαρμακοποιός, οικονομολόγος, επιχειρηματίας,
χρηματιστής/-ρια...
11. Καθοδηγώ, συνοδεύω, μεταδίδω.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: ψυχολόγος, εκπαιδευτικός, βιβλιοθηκονόμος, παραγωγός ντοκιμαντέρ, δάσκαλος/-α, κοινωνικός/-ή
λειτουργός, υπεύθυνος/-η δημοσίων σχέσεων, δημοσιογράφος, επαγγελματίας κατ’ οίκον φροντίδας, επαγγελματίας υγείας, παιδαγωγός,
πολιτισμικός/-ή διαμεσολαβητής/-ρια...
12. Συνεργάζομαι με άλλους ανθρώπους, συζητώ, υποδέχομαι.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: κομμωτής/-ρια, υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου, ψυχολόγος, δημοσιογράφος, εκφωνητής/-ρια, πωλητής,
υπεύθυνος/-η δημοσίων σχέσεων, γραμματέας, βοηθός συνεδρίων,
δάσκαλος/-α, δημοσιογράφος, επαγγελματίας τουρισμού, σερβιτόρος, ρεσεψιονίστ, υπάλληλος υποδοχής...
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13. Εργάζομαι σε εξωτερικό χώρο, ταξιδεύω, τρέχω.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: προπονητής/-ρια, αθλητής/-ρια,
κηπουρός, επαγγελματίας τουρισμού, οδοκαθαριστής/-ρια, βιολόγος,
δασοκόμος, μηχανολόγος γεωργίας, αγρότης/-ισσα, πιλότος, χτίστης/-ρια, οδηγός ταξί, σοφέρ, ξεναγός, ψαράς, ανθοκόμος...
14. Πείθω, αγορεύω, δίνω ομιλίες.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: πολιτικός, δικηγόρος, οικονομολόγος,
ψυχολόγος, πωλητής/-ρια, δημοσιογράφος, εκπαιδευτής/-ρια, δημοσιογράφος...
15. Εκτίθεμαι στο κοινό, επευφημώ, κάνω τους άλλους να γελούν ή να
κλαίνε.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: καλλιτέχνης/-ιδα, ηθοποιός (π.χ.
θέατρο, κινηματογράφος κτλ.), κωμικός, πολιτικός, μουσικός, εκφωνητής/-ρια, εκπαιδευτής/-ρια...
16. Εργάζομαι σε ήσυχο και ιδιωτικό περιβάλλον.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: μετεωρολόγος, κοσμηματοποιός,
αγγειοπλάστης/-ρια, χημικός, αναλυτής/-ρια, φυσικός, συγγραφέας,
εικονογράφος, ζωγράφος, εξειδικευμένος/-ή τεχνικός υπολογιστών,
μαθηματικός, στατιστικολόγος, υπάλληλος γραφείου, αρχειοθέτης/-ρια...
17. Σχεδιάζω, ζωγραφίζω, διακοσμώ, ασχολούμαι με τη γλυπτική.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: αρχιτέκτονας, διακοσμητής/-ρια,
ζωγράφος, αγγειοπλάστης/-ρια, γραφίστας/-ρια, σχεδιαστής/-ρια,
ειδικός καλών τεχνών, συντηρητής/-ρια, εικονογράφος...
18. Κάνω θόρυβο: τραγουδάω, διαβάζω μουσικές νότες, παίζω μουσικά
όργανα.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: μουσικολόγος, τραγουδιστής/-ρια,
πιανίστας/-α, κιθαρίστας/-ρια, μουσικός...
19. Εκτίθεμαι στο κοινό, προβάλλω τον εαυτό μου, εκφράζομαι.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: ηθοποιός (π.χ. θέατρο, κινηματογράφος κτλ.), μοντέλο, πολιτικός, αφηγητής/-ρια, δάσκαλος/-α,
καθηγητής/-ρια, ομιλητής/-ρια, χορευτής/-ρια...
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20. Παρακολουθώ, επιθεωρώ, επιβλέπω.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: ιδιωτικός/-ή ντετέκτιβ, αστυνομικός,
δασοκόμος, φύλακας μουσείου, υπάλληλος μουσείου, υπάλληλος υποδοχής, λογιστής, επιθεωρητής/-ρια...
21. Αρχειοθετώ, καθαρίζω, οργανώνω, ταξινομώ, συζητώ.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: βιβλιοθηκονόμος, διακοσμητής/-ρια,
γραμματέας, εξειδικευμένος/-ή τεχνικός υπολογιστών, στατιστικολόγος, αρχειοφύλακας, υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου, υπάλληλος
γραφείου, οικονόμος, οικιακός/-ή βοηθός...
22. Κλάδος τεχνολογιών τροφίμων και διατροφής: καλλιεργώ, αναλύω,
συνθέτω, φροντίζω.
Παραδείγματα επαγγελμάτων: διαιτολόγος, μηχανολόγος γεωργίας
και τροφίμων, βιοχημικός, εξειδικευμένος/-ή τεχνολόγος τροφίμων,
επαγγελματίας υγείας, αγρότης/-ισσα...
23. ΑΛΛΟ;
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Παράρτημα 6 – Σχεδιασμός
επαγγελματικού εγχειρήματος Πίνακας
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΒΡΑΧΥ-,
ΜΕΣΟ- ΚΑΙ
ΜΑΚΡΟ-ΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ.
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BHMATA

ΧΡΟΝΟΣ

ΠΟΡΟΙ

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
(π.χ. ενημέρωση,
πλήρης
εκπαίδευση,
πρακτική
άσκηση, κλπ.).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ
(π.χ. χρόνος,
δεξιότητες
κλπ.) και ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
(κοινωνικοί
και υποστηρικτικοί πόροι,
επαφές κλπ.)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(Πότε και πώς
θα πιστοποιήσετε ότι ο
στόχος έχει
επιτευχθεί;)

Παράρτημα 7 – Πρότυπο
ανάλυσης SWOT
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
(STRENGTHS)

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
(WEAKNESSES)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
(OPPORTUNITIES)

ΑΠΕΙΛΕΣ
(THREATS)
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Παράρτημα 8 – Καμβάς
Επιχειρηματικού Μοντέλου
Καμβάς
Επιχειρηματικού
Μοντέλου
Βασικοί
Συνεργάτες

Βασικές
Δραστηριότητες

Βασικοί Πόροι

Διάρθρωση Κόστους

Σχεδιάστηκε
για:

Σχεδιάστηκε
από:

Πρόταση
Αξίας

Σχέσεις με
τους Πελάτες

Ημ/νία:

Έκδοση:

Τμήματα των
Πελατών

Κανάλια
Διανομής

Ροές Εσόδων

Σχεδιάστηκε από: The Business Model Foundry (www.businessmodelgeneration.com/canvas). Λεκτική διατύπωση: Neos
Chronos Limited (https://neoschronos.com). Άδεια: CC BY-SA 3.0
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Παράρτημα 9 – Πρότυπο Σχεδίου
Δράσης
Ώρα να καταρτίσετε ένα ατομικό
σχέδιο δράσης!
ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΤΥΧΩ,
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ:
Καταγράψτε τα βήματα που
πρέπει να ακολουθήσετε. Να είστε
λεπτομερείς και συγκεκριμένες
(όχι «Θα επικοινωνήσω με
ορισμένους εργοδότες/-ριες»,
αλλά «Θα βρω διευθύνσεις e-mail
5 εργοδοτών/-ριών της περιοχής
μου που έχουν τμήμα μάρκετινγκ
και θα επικοινωνήσω μαζί τους»

Προσδοκώμενη
ημερομηνία
ολοκλήρωσης
του βήματος

Επιβράβευση για
την ολοκλήρωση του
βήματος

Θα πω το σχέδιό μου στον/στην:
Θα ξεκινήσω το ατομικό σχέδιο
δράσης στις (ημ/νία):
Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
Βήμα 4
Βήμα 5
Ποια προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσω; Τι σκοπεύω να κάνω για να τα
ξεπεράσω;
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Ανάπτυξη συστήματος προσωπικών επιβραβεύσεων για
την ολοκλήρωση κάθε βήματος του σχεδίου δράσης
ΒΗΜΑ 1: Ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας της αρεσκείας σας
ΒΗΜΑ 2: Περισσότερη σοκολάτα!
ΒΗΜΑ 3: Χρόνος στο γυμναστήριο για κάψιμο των θερμίδων
της σοκολάτας που καταναλώσατε!
ΒΗΜΑ 4: Ανάγνωση ή αγορά βιβλίου του/της αγαπημένου/-ης
σας συγγραφέα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: Γεύμα με φίλους/-ες για να το γιορτάσετε!

Είναι καλή ιδέα να σκεφτείτε μία μικρή επιβράβευση για τον εαυτό σας,
καθώς θα σας ενθαρρύνει να ολοκληρώσετε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον
καθένα από τα παραπάνω βήματα. Όσο μεγαλύτερο είναι το βήμα που
πρέπει να κάνετε, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η επιβράβευση.
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https://healproject.eu/

The HEAL project (project no. 863631 –HEAL – AMIF – 2018 – AG – INTE) was co-funded by the European
Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this Plan represents the views of the author
only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use
that may be made of the information it contains.

