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ΠΕΡΛΛΘΨΘ ΕΡΓΟΤ 

 

υντονιςτισ ζργου:   Aux couleurs du DEBA (Pessac- Γαλλία).  

Σφποσ Ζργου             Σφποσ Ζργου:  Στρατθγικζσ Συνεργαςίεσ – ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν (Βαςικι Δράςθ 2 -        
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων - Ρρόγραμμα Erasmus Plus) 

Κζματα :  Κζματα:                                      Κοινωνικι ζνταξθ, απαςχολθςιμότθτα νζων ςε δυςκολία, αγορά εργαςίασ,  

                                                                                                        Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων 

 Διάρκεια :    3 χρόνια: Σεπτζμβριοσ 2018-Αφγουςτοσ 2021 

Ευρωπαίοι εταίροι:    Ευρωπαίοσ Εταίροσ:              Poliana - Ελλάδα (Νιςοσ Λζςβοσ)  

 

Πλαίςιο και ηθτιματα 

Σιμερα, ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, περίπου το 20% μιασ ομάδασ μακθτϊν εγκαταλείπουν το ςχολείο / το 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα χωρίσ προςόντα και / ι διακόπτουν τθν εκπαίδευςθ. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ 
διάγνωςθσ του 2014 "Αξιολόγθςθ ςυνεργαςίασ τθσ πολιτικισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ εγκατάλειψθσ του 
ςχολείου": "ςτθ μθτροπολιτικι Γαλλία, περίπου 140.000 νζοι φεφγουν κάκε χρόνο από το ςφςτθμα τθσ αρχικισ 
εκπαίδευςθσ χωρίσ δίπλωμα ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 620.000 νζοι μεταξφ 18 και 24 ετϊν 
είναι χωρίσ ςφςτθμα εκπαίδευςθσ και χωρίσ απολυτιριο λυκείου. "Ταυτόχρονα, οι ζρευνεσ του προγράμματοσ 
για τθ διεκνι αξιολόγθςθ μακθτϊν (PISA), που μετροφν τθν αποτελεςματικότθτα και τισ επιδόςεισ των 
διαφορετικϊν εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, επιςθμαίνουν ζνα αυξανόμενο χάςμα όςον αφορά τισ πικανότθτεσ 
επιτυχίασ μεταξφ των μακθτϊν ανάλογα με τθν κατθγορία. γονείσ και κοινωνικοοικονομικοί κακοριςτικοί 
παράγοντεσ. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του προβλιματοσ, και ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» για μια 
βιϊςιμθ, ζξυπνθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομία, τα κράτθ τθσ ΕΕ ζχουν κζςει ωσ φιλοδοξία να μειϊςουν το 
μερίδιο των νζων ςε λιγότερο από 10% των 18-24 ετϊν χωρίσ κανζνα ςφςτθμα κατάρτιςθσ και χωρίσ 
απολυτιριο λυκείου. Για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ, θ ΕΕ ςυνιςτά, μεταξφ άλλων, τθν ανάπτυξθ νζων 
μεκοδολογιϊν για τθν αξιολόγθςθ και τθν επικφρωςθ των δεξιοτιτων που πρζπει να αποκτθκοφν ςε 
τυποποιθμζνα και μθ τυποποιθμζνα περιβάλλοντα, προκειμζνου να επιτευχκεί επίςθμθ πιςτοποίθςθ 
δεξιοτιτων. 

Για να δράςουμε ςε αυτό το τελευταίο ςθμείο, αποφαςίςαμε να δθμιουργιςουμε αυτό το ςχζδιο ανταλλαγισ 
καλϊν πρακτικϊν. Είναι μια επζκταςθ άλλων ευρωπαϊκϊν ζργων που πραγματοποιικθκαν με τουσ εταίρουσ 
του ζργου. Ρράγματι, από το 2016 εργαηόμαςτε από κοινοφ για τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν υποςτιριξθ για 
τθν απαςχόλθςθ των νζων που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ. Κζλαμε να προχωριςουμε περαιτζρω και να 
δθμιουργιςουμε ζνα εκπαιδευτικό φυλλάδιο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, να μεταφερκεί και να 
προςαρμοςτεί ςε οποιαδιποτε χϊρα τθσ ΕΕ. 

Επιπλζον, το ζργο αυτό ςυνδυάηει ευρωπαϊκά ςεμινάρια και τοπικζσ δράςεισ ςε κάκε μία από τισ χϊρεσ 
εταίρουσ. Οι ομάδεσ -ςτόχοι μασ είναι, ανά χϊρα, μεταξφ 10 και 20 νζων που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ μεταξφ 
10 και 20 εταιρειϊν, που κατανζμονται ωσ εξισ: Το 1/3 είναι μικρζσ επιχειριςεισ / ΜΜΕ. Το 1/3 είναι μεγάλεσ 
ομάδεσ (π.χ. Bouygues, Vinci) και το 1/3 ανικει ςτθν Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία. 

Σθμειϊςτε ότι ςε κάκε χϊρα, προτεραιότθτα κα δοκεί ςε εταιρείεσ των οποίων οι επιχειριςεισ βρίςκονται ςε 
ζνταςθ. Αυτι θ επιλογι προκφπτει από το γεγονόσ ότι αυτό μπορεί να είναι μια ευκαιρία για τουσ 
ςυμμετζχοντεσ μασ να βρουν δουλειά. 
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Στόχοι 

-Μοιραηόμαςτε τισ γνϊςεισ μασ, τισ εμπειρίεσ μασ και τουσ προβλθματιςμοφσ μασ για τθν κοινωνικι ζνταξθ και 
τθ βοικεια ςτθν απαςχόλθςθ των νζων χωρίσ προςόντα για να διευρφνουμε τισ εκπαιδευτικζσ μασ 
προςεγγίςεισ και να επαναπροςδιορίςουμε τισ μεκόδουσ και τα εκπαιδευτικά μασ εργαλεία. 

-Ρροϊκθςθ τθσ μεταφοράσ πρακτικϊν μεταξφ όλων των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

-Συμμετοχι τοπικϊν εταίρων από ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ ςε όλθ τθν ανταλλαγι 

-Δθμιουργιςτε και πραγματοποιιςτε ζρευνεσ και ςυνεντεφξεισ με ανειδίκευτουσ νζουσ και τοπικζσ 
επιχειριςεισ των οποίων τα επαγγζλματα βρίςκονται ςε ζνταςθ (ζλλειψθ ανκρϊπινου δυναμικοφ) για να 
μάκετε πϊσ αντιπροςωπεφουν τισ προςωπικζσ και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για να βρεκει 
εργαςία. 

-Δθμιουργοφμε, από τα αποτελζςματα των ςυνεντεφξεων, ζνα αποκετιριο των βαςικϊν ικανοτιτων που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν απόκτθςθ εργαςίασ (από τθν άποψθ του νζου ωσ τθσ εταιρείασ). 

Αυτό το αποκετιριο κα καταςκευαςτεί με περιγραφείσ δεξιοτιτων προςαρμοςμζνουσ ςτο επίπεδο του 
Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (επίπεδο 1 ζωσ 4). Αυτοί οι περιγραφείσ κα περιλαμβάνουν 
τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ δεξιότθτεσ προςαρμοςμζνεσ ςτο κοινό μασ νζων χωρίσ προςόντα. 

-Δθμιουργία και εμψφχωςθ κεματικϊν εργαςτθρίων για νζουσ (π.χ. Θ εκπροςϊπθςι μου ςτον κόςμο τθσ 
εργαςίασ / Οι κζςεισ εργαςίασ ζχουν φφλο; / Διακρίςεισ ςτθν πρόςλθψθ, τι πρζπει να κάνω; / Εργαλεία για τθν 
ειςαγωγι μου: βιογραφικό, Europass, χαρτοφυλάκιο δεξιοτιτων κ.λπ. ) 

-Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ φυλλαδίου για τθν προϊκθςθ καλϊν πρακτικϊν διδαςκαλίασ από το ζργο. 

-Κάνουμε ορατό και εκτιμοφμε το ζργο που επιτελείται οργανϊνοντασ ςυλλογικά τθ ςτρατθγικι επικοινωνίασ 
του κοινοφ. 

Στοχευμένες ομάδες 

-Λειτουργόσ τθσ επαγγελματικισ ζνταξθσ, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι θγζτεσ τθσ νεολαίασ και οι εκπαιδευτζσ: 
κα είναι οι δικαιοφχοι του εκπαιδευτικοφ φυλλαδίου για τθν υποςτιριξθ των νζων χωρίσ προςόντα προσ τθν 
απαςχόλθςθ. 

-νζοι χωρίσ προςόντα: κα επωφελθκοφν από τθν υποςτιριξι μασ ςτθν επιςθμοποίθςθ και αναγνϊριςθ των 
δεξιοτιτων τουσ (ιςτορία ηωισ και επεξθγθματικι ςυνζντευξθ). Κα πραγματοποιιςουν επίςθσ κεματικά 
εργαςτιρια για να αυξιςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ ςε ςυναφι κζματα (το εργαςιακό μου όραμα, 
τα επαγγζλματα ζχουν φφλο; κ.λπ.). 

-τοπικζσ εταιρίεσ: είναι οι πικανοί εργοδότεσ νζων χωρίσ προςόντα. Κα τουσ ηθτθκεί να γνωρίηουν τισ 
προςδοκίεσ τουσ όςον αφορά τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ για να αποκτιςουν μια κζςθ (πζρα από τισ τεχνικζσ 
δεξιότθτεσ του επαγγζλματοσ). 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

-για νζουσ χωρίσ προςόντα: καλφτερθ γνϊςθ του εαυτοφ τουσ, των δεξιοτιτων τουσ, των ικανοτιτων και των 
γνϊςεων που χρειάηονται για να ξεκινιςουν μια αναηιτθςθ εργαςίασ ι να κάνουν μια πορεία ειςαγωγισ 
(εκπαίδευςθ, πρακτικι άςκθςθ, EVS, κ.λπ.). 

Στο τζλοσ του ζργου, ο νζοσ κα μπορεί να ενθμερϊνει μόνο το χαρτοφυλάκιο του, το europass του, το 
βιογραφικό του και τισ δεξιότθτζσ του ςτο διαβατιριο. 
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Κα είναι επίςθσ ςε κζςθ να επιχειρθματολογιςει προφορικά τα πλεονεκτιματα και τισ αδυναμίεσ του (χωρίσ 
δίπλωμα / λίγθ ι κακόλου επαγγελματικι εμπειρία ...) για να πείςει ζναν εργοδότθ ι άλλο (οργανιςμό 
κατάρτιςθσ, ζνωςθ κλπ.). 

Το ζργο ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ (άμεςα ι μθ) του ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ και επανζνταξθσ αυτϊν των νζων 
χωρίσ προςόντα. Κυμθκείτε, θ εγγραφι ςτο ςχολείο και θ επικφρωςθ διπλϊματοσ είναι παράγοντεσ που 
προςτατεφουν από τθ φτϊχεια. Συνεπϊσ, θ καταπολζμθςθ τθσ εγκατάλειψθσ ςυμβάλλει ςτθν πρόλθψθ τθσ 
φτϊχειασ και είναι ςυνεπισ με το πολυετζσ ςχζδιο για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και τθν κοινωνικι 
ζνταξθ. 

-για εταιρεία: καλφτερθ γνϊςθ του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων (EQF). 

Μποροφν να ςυμπεριλάβουν ςτα εργαλεία "Ανκρϊπινου Δυναμικοφ" τουσ το αποκετιριο που δθμιουργικθκε 
με περιγραφείσ δεξιοτιτων προςαρμοςμζνα ςτα τζςςερα πρϊτα επίπεδα του EQF. Αυτό κα τουσ επιτρζψει να 
αξιολογιςουν τον υποψιφιο για τθν πρόςλθψθ, αλλά κα επιτρζψει επίςθσ να οικοδομιςουν τισ δεξιότθτεσ 
των εργαηομζνων κατά τθ διάρκεια των ετιςιων και ατομικϊν ςυνεντεφξεων αξιολόγθςθσ. Αυτά τα μακιματα 
αποτελοφν μζροσ τθσ πρόβλεψθσ διαχείριςθσ κζςεων εργαςίασ και δεξιοτιτων, θ οποία είναι μια προλθπτικι 
προςζγγιςθ που επιτρζπει ςτθν εταιρεία να προςδιορίςει τουσ πόρουσ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ 
των ζργων τθσ μεςοπρόκεςμα. Με αυτι τθν ζννοια, ςυμμετζχουν ςτθ δυναμικι των επιδόςεων και τθσ 
εξζλιξθσ τθσ εταιρείασ και κακενόσ από τουσ υπαλλιλουσ τθσ. 

Τζλοσ, δεδομζνου ότι οι επιλεγμζνεσ εταιρείεσ βρίςκονται ςε ζνταςθ, δθλαδι ότι ςτεροφνται ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, ζνα από τα αναμενόμενα αποτελζςματα είναι ότι προςλαμβάνουν τουσ νζουσ που ςυμμετζχουν 
ςτο ζργο. 

-για κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και εκπαιδευτζσ: ζνα πρακτικό εργαλείο για να βοθκιςει τουσ νζουσ να 
εκφράςουν λεκτικά τισ εμπειρίεσ τουσ προκειμζνου να επιςθμοποιιςουν δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και γνϊςεισ. 
Βοθκάει ςτθ ςφνταξθ βιογραφικϊν, χαρτοφυλάκιου δεξιοτιτων (επαγγελματικϊν και εκελοντικϊν) και άλλα. 
Πςον αφορά τθν εταιρεία, το εργαλείο μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για προεπιλογι υποψθφίων για 
εργαςία, κατάρτιςθ, πρακτικι άςκθςθ, εκελοντιςμό κλπ. Μπορεί επίςθσ να βοθκιςει ςτο μζςον ι ςτο τζλοσ 
του μακιματοσ για αξιολόγθςθ. 

Συνεπϊσ, αυτό το ζργο κα παράξει νζα υλικά και μεκόδουσ για εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ και κοινωνικοφσ 
λειτουργοφσ. 

 

Το εκπαιδευτικό φυλλάδιο προορίηεται να είναι διδακτικό ζτςι ϊςτε οι δυνθτικοί χριςτεσ να μποροφν να 
βρουν υλικό που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και να μεταφερκεί ςτα δικά τουσ πλαίςια. Κα παραχκεί ςτα 
γαλλικά, ελλθνικά, πορτογαλικά και αγγλικά για καλφτερθ διάδοςθ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και όχι μόνο. 
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ΠΑΡΟΤΛΑΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ 

Aux couleurs du DEBA – Γαλλία 

Το Aux Couleurs du DEBA είναι ζνασ όμιλοσ δια νόμου του 1901 που ιδρφκθκε ςτο Pessac Saige, ςε μια 
ευάλωτθ περιοχι που υπάγεται ςτθν πολιτικι τθσ πόλθσ. Λδρφκθκε τον Νοζμβριο του 2008 από τθν επικυμία 
να ενεργεί ςε κακθμερινι βάςθ επιτρζποντασ ςτον κακζνα να είναι υποκείμενο και ςυντελεςτισ τθσ δικισ του 
ανάπτυξθσ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον του. Στουσ πειραςμοφσ να αποςυρκοφμε ςτον εαυτό μασ, είμαςτε 
αντίκετοι ςτθν ευχαρίςτθςθ να ςτραφοφμε ςτουσ άλλουσ και να χτίςουμε ζνα μζλλον μαηί για να μειϊςουμε 
τισ ανιςότθτεσ και να δθμιουργιςουμε ζναν πιο δίκαιο, πιο ενωμζνο και υπεφκυνο κόςμο. 

Οι κεμελιϊδεισ αρχζσ μασ είναι θ δθμοκρατία, θ κοςμικότθτα, θ δικαιοςφνθ και θ ιςότθτα. Ομοίωσ, 
μεταφζρουμε και υπεραςπιηόμαςτε τισ αξίεσ τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων, τθσ ανταλλαγισ, τθσ 
καλισ ηωισ, ... εν ολίγοισ, να είμαςτε ενεργοί πολίτεσ. 

Μζςα από τισ ενζργειζσ μασ, κζλουμε να προωκιςουμε τθν καλφτερθ ηωι ςε πνεφμα κοινισ χριςθσ και 
ανοιχτότθτασ, πλουραλιςμοφ και ουδετερότθτασ. Ρράγματι, βλζπουμε τθ διαπολιτιςμικότθτα ωσ μια 
προςζγγιςθ που επιτρζπει τθν εκμάκθςθ τθσ ετερότθτασ ςε ζναν πολιτικό ςτόχο ςυμβίωςθσ από το τοπικό ςτο 
διεκνζσ. 

 

Ρολιτιςτικά προερχόμενοι από τα κινιματα τθσ Λαϊκισ Εκπαίδευςθσ, οι μζκοδοι παρζμβαςισ μασ βαςίηονται 
ςτθν ενεργό παιδαγωγικι, που τοποκετεί το άτομο ςτο επίκεντρο τθσ δράςθσ και όπου θ μάκθςθ λαμβάνει 
χϊρα μζςω εμπειρίασ, ανταλλαγισ και ςυνάντθςθσ. Αυτό μασ επιτρζπει να αναπτφξουμε τισ δυνάμεισ του 
κακενόσ μζςα από τθν αλλθλεγγφθ. Επιπλζον, από το 2009, διοργανϊνουμε ςυναντιςεισ νζων Ευρωπαίων 
(πρϊθν PEJA) με πολλοφσ τοπικοφσ εταίρουσ προκειμζνου να φζρουμε τθν Ευρϊπθ ςτα εδάφθ μασ και να 
επιτρζψουμε ςτουσ νζουσ από τισ γειτονιζσ να ζχουν μια εμπειρία ςτο εξωτερικό. Εργαηόμαςτε πολφ ςτο κζμα 
τθσ ευρωπαϊκισ ικαγζνειασ και του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου, αλλά και ςτθν πρόλθψθ τθσ βίασ, ςτθ 
διαχείριςθ ςυγκροφςεων και ςτθν καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων. 

Για να βελτιϊςουμε τισ πρακτικζσ μασ, θγοφμεκα επίςθσ εκπαιδευτικζσ ςυνεργαςίεσ ex-grundtvig προκειμζνου 
να δθμιουργιςουμε ςχετικά και αποτελεςματικά εκπαιδευτικά εργαλεία που είναι μεταβιβάςιμα, ιδιαίτερα 
ςτισ ςυναντιςεισ μασ με νζουσ. 

Ομοίωσ, για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ των νζων Ευρωπαίων, προςφζρουμε ατομικι κινθτικότθτα 
για επαγγελματικι πρακτικι ςτο εξωτερικό (π.χ. Leonardo) και επίςθσ καλωςορίηουμε ξζνουσ αςκοφμενουσ. 
Επιπλζον, οργανϊνουμε τοπικά και ευρωπαϊκά ζργα αφιερωμζνα ςτθν επαγγελματικι ζνταξθ των νζων. 

Σε τοπικό επίπεδο, πραγματοποιοφμε εκπαίδευςθ για επαγγελματίεσ και εκελοντζσ ενιλικεσ και νζουσ. 
Δουλεφουμε για δθμαρχεία, κοινωνικά κζντρα, Γραφείο Ρλθροφόρθςθσ Νζων, ενϊςεισ και ιδρφματα, ςχολεία 
(ςυνζχεια  εκπαίδευςθσ και εκπαίδευςθ εργαςίασ-μελζτθσ) και εταιρείεσ. Τα εκπαιδευτικά μασ κζματα είναι: θ 
ιδιότθτα του πολίτθ, θ διαπροςωπικι επικοινωνία, θ διαχείριςθ ςυγκροφςεων, θ πρόλθψθ τθσ βίασ και των 
διακρίςεων, θ ιςότθτα των φφλων, τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, θ διαχείριςθ τθσ ομάδασ, τα ευρωπαϊκά 
ταμεία... 

Τζλοσ, κάνουμε ευρωπαϊκά πρότηεκτ. Υποςτθρίηουμε τθ δθμιουργία, τθν εκτζλεςθ, τθν παρακολοφκθςθ και τθν 
αξιολόγθςθ ενόσ ευρωπαϊκοφ ζργου για κάκε δομι που επικυμεί να επενδφςει ςε αυτό. Ο διαχειριςτισ του 
ζργου μασ διακζτει τθν ετικζτα προγραμματιςτι Erasmus Plus. 
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Poliana (POLITISTIKI ANAZITISI LESVOU AMKE) – Ελλάδα 
 

Θ POLIANA είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ τζχνθσ και πολιτιςμοφ με ζδρα τθν πόλθ τθσ Μυτιλινθσ, 
ςτο νθςί τθσ Λζςβου, Ελλάδα. Θ POLIANA διευκολφνει και προωκεί κάκε δραςτθριότθτα με ςτόχο τθν 
καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ και τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. 

Κυρίωσ: 

• Ραρουςιάηουμε και διευκολφνουμε τισ ανταλλαγζσ, πρϊτα ςτισ τζχνεσ, βοθκϊντασ ςτθν προϊκθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ. 

• Συνδυάηουμε τθν εκπαίδευςθ με τθ δθμιουργία προκειμζνου να διευκολφνουμε τθν προςωπικι ανάπτυξθ 
των ανκρϊπων που ζχουν γενικά περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε άλλεσ εκπαιδεφςεισ, χάρθ ςτθν επαφι με τισ 
τζχνεσ και τθ φφςθ (ηωγραφικι, αγγειοπλαςτικι, αντικείμενα, εργαςτιρια χοροφ και φωτογραφίασ., Υπαίκριεσ 
δραςτθριότθτεσ) 

• Ρροωκοφμε τθν επιχειρθματικότθτα μεταξφ γυναικϊν και νζων. 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ μασ είναι κυρίωσ άνεργοι νζοι, νζοι χαμθλισ ειδίκευςθσ ι ενιλικεσ, μακροχρόνια άνεργεσ 
γυναίκεσ, μζλθ μονογονεϊκϊν οικογενειϊν και αςυνόδευτοι ανιλικοι πρόςφυγεσ με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ 
ςτθν κατάρτιςθ, τθν εκπαίδευςθ, τον πολιτιςμό και τθν τζχνθ. Υποςτθρίηουμε τουσ ςυμμετζχοντεσ προσ τθν 
ενδυνάμωςθ μζςω μθ τυπικϊν δραςτθριοτιτων, που οδθγοφν ςε ανϊτερθ εκπαιδευτικι και πολιτιςτικι 
ανάπτυξθ. Μζςω τθσ προςωπικισ τουσ ανάπτυξθσ, τουσ ςτθρίηουμε ςτθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν 
δεξιοτιτων και προςόντων που επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ και προωκοφν ζτςι τθν κοινωνικι 
τουσ ζνταξθ ςτθν κοινωνία. 

Τζλοσ, με τισ καλλιτεχνικζσ και υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ μασ, ςυμβάλλουμε ζντονα ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ςωματικισ και ψυχικισ τουσ υγείασ, βαςικά ςτοιχεία ςτθν εκπαίδευςθ και τθν προςωπικι ανάπτυξθ των νζων 
και των ενθλίκων. 

 

Τζλοσ, εδϊ και αρκετά χρόνια εργαηόμαςτε ενεργά ςε αυτά τα κζματα μζςω του προγράμματοσ Erasmus + ωσ 
εταίροσ ζργου: ανταλλαγζσ νζων, κατάρτιςθ, ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ και ςεμινάρια. 

Επί του παρόντοσ είμαςτε εταίροι του ζργου "COMM COMM - Communities Communication" που είναι ζνα 
νεανικό KA2 που υποςτθρίηεται από τουσ Ρορτογάλουσ ςυναδζλφουσ μασ. Στοχεφει ςτθ δθμιουργία μιασ 
γζφυρασ κατανόθςθσ και ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ ςε αςτικζσ περιοχζσ χαμθλισ πυκνότθτασ, βελτιϊνοντασ τον 
ψθφιακό γραμματιςμό και δομϊντασ τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ (ΤΡΕ). 
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Ο ΟΡΛΜΟ ΣΘ ΕΝΣΑΞΘ 
Θ ζνταξθ όπωσ φαίνεται από τθν ομάδα-ςτόχο μασ 
 
● Aux couleurs du deba 
 
Οι νζοι τθσ ΜΚΟ μασ που ςυμμετζχουν ςε αυτό το πρόγραμμα είναι νζοι με αναπθρία και ηουν ςε δθμοφιλείσ 
γειτονιζσ. Το 99 % από αυτοφσ είναι άνεργοι και πάνω από το 80 % δεν ζχουν δίπλωμα. 
Ορίηουν τθν ζνταξθ ωσ εξισ: 
-θ ςυμπερίλθψθ είναι θ ιςότθτα των ευκαιριϊν για όλουσ ανεξαρτιτωσ χρϊματοσ δζρματοσ, αναπθρίασ, φφλου 
κλπ. 
-θ ζνταξθ είναι θ ικανότθτα προςαρμογισ όλων όςων γίνονται για να ςυμπεριλάβει όλουσ όςουσ δεν ζχουν τισ 
ίδιεσ ικανότθτεσ με τουσ άλλουσ. 
-θ ζνταξθ είναι ικανι να κάνει τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ να αιςκάνονται πιο άνετα να κάνουν τισ 
κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. Θ ζνταξθ τουσ ενςωματϊνει ςε μια ομάδα ατόμων χωρίσ αναπθρία. 
-Θ ζνταξθ ςυνεπάγεται ιςότθτα, γιατί ζτςι όλοι κα είναι ίςοι. 
-Θ ζνταξθ είναι ανοιχτόμυαλθ, γιατί για να τθν ςυμπεριλάβεισ πρζπει να αποδεχτείσ ότι υπάρχουν διαφορζσ 
 

● Πολιάνα 
 
Ρολλοί νζοι ςτθν ομάδα -ςτόχο μασ εξζφραςαν τισ πεποικιςεισ τουσ. 
Myrsisni: "Εάν κάποιοσ ζχει τισ δεξιότθτεσ για μια δουλειά, κα πρζπει να είναι πιο απαιτθτικόσ από κάποιον 
που ζχει πτυχίο αλλά δεν ζχει δεξιότθτεσ" 
Γιάννθσ: «Σε κανζναν δεν πρζπει να αρνθκεί μια προςπάκεια ςτθν αγορά εργαςίασ γιατί δεν ζχει εμπειρία». 
Μαρία: «Πλοι οι νζοι κα πρζπει να ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ςτα επαγγελματικά ςχολεία για να μάκουν τισ 
δεξιότθτεσ για τθ δουλειά που επικυμοφν». 
 

Θ ζνταξθ όπωσ φαίνεται από τισ οργανϊςεισ μασ 
 

 Aux couleurs du deba  
Για τθν ομάδα μασ, θ ζνταξθ ςυνεπάγεται με διατιρθςθ κάκε τρόπου των πιο μειονεκτοφντων, των πιο 
περικωριοποιθμζνων και των πιο διακριτικϊν ατόμων, ϊςτε να κεωροφνται ωσ πλιρεισ πολίτεσ που ζχουν τα 
ίδια δικαιϊματα. Για εμάσ, ο ςτόχοσ τθσ ζνταξθσ είναι θ ενδυνάμωςθ των νζων, θ οποία αναπτφςςει τθν 
ικανότθτά τουσ να ενεργοφν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι και ςτο περιβάλλον τουσ. 
 
      ●    Poliana 
Κεωροφμε ότι θ ζνταξθ βοθκά τισ λιγότερο προνομιοφχεσ ομάδεσ να αναπτφξουν επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ 
ι/και να αποκτιςουν εκπαιδευτικό πτυχίο, προκειμζνου να ζχουν τθν ικανότθτα να ειςζλκουν ςτθν αγορά 
εργαςίασ. Ζνασ τρόποσ ενςτάλαξθσ τθσ αυτοπεποίκθςθσ είναι θ εναςχόλθςθ με καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ. 
δθμιουργϊντασ τζχνθ, αιςκάνεται κανείσ μια αίςκθςθ ολοκλιρωςθσ, αναπτφςςοντασ ζτςι μια αίςκθςθ αξίασ. 
Αυτό είναι κεραπευτικό και είναι ζνα ςθμαντικό βιμα για να νιϊςετε αυτοπεποίκθςθ. Θ εμπιςτοςφνθ ςτον 
εαυτό ςασ είναι βαςικι για να προετοιμαςτείτε για αναηιτθςθ εργαςίασ.  
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Θ ζνταξθ όπωσ φαίνεται από τθν επιςτθμονικι ζρευνα 
 
Στα γαλλικά, θ λζξθ «ζνταξθ» ςθμαίνει «ικανότθτα για κάτι που περιλαμβάνεται ςε ζνα ςφνολο, μια ομάδα». 
Αυτι θ λζξθ προζρχεται από το λατινικό inclusio: φυλάκιςθ. Σιμερα θ λζξθ αυτι ζχει κετικι ςθμαςία και 
ςχετίηεται με τθν οικονομικι ζνταξθ και κοινωνικι ζνταξθ, κακϊσ και τθν ζρευνα τθσ κοινωνικισ, πολιτιςτικισ 
και πολιτικισ ςυμμετοχισ των ανκρϊπων και των κοινωνικϊν ομάδων. 
Θ ζνταξθ είναι μια λζξθ που επεξεργάςτθκε θ διεκνισ εκπαίδευςθ οργανιςμϊν. «Αφορά τον ςεβαςμό των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων, αφορά τουσ προςανατολιςμοφσ τθσ γενικισ πολιτικισ μιασ χϊρασ. *…+ Συνεπϊσ, 
είναι αδιαίρετοσ ο τρόποσ που βλζπουμε τον τφπο τθσ ευθμερίασ τθσ κοινωνίασ και τθν ευθμερία που κζλουμε 
να επιτφχουμε, κακϊσ και τον τρόπο που βλζπουμε «τθ ηωι μαηί *…+ Ρροςπακϊντασ να επιτφχουμε Θ κοινωνία 
χωρίσ αποκλειςμοφσ είναι θ βάςθ τθσ κοινωνικισ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ… ». 
  
Σι γίνεται με τθν κοινωνικι δράςθ και τθν κοινωνικι εργαςία; 
 
Θ λζξθ «ζνταξθ» δεν ζχει κατονομαςτεί ακόμθ. Κεωρικθκε ωσ το πλαίςιο αναφοράσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ. 
Ωςτόςο, οι δφο τομείσ τθσ κοινωνικισ δράςθσ τθ χρθςιμοποιοφν. Είναι των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και του 
εκπαιδευτικοφ. Από τθ μία πλευρά, όςον αφορά τον τομζα των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, θ ζνταξθ 
χαρακτθρίηεται από τθν ζρευνα των δυνατοτιτων και των αναγκϊν των ανκρϊπων, και ςτοχεφει ςτθν 
προςαρμογι του περιβάλλοντοσ και τθ ςυμμετοχι διαφορετικϊν παραγόντων. Από τθν άλλθ πλευρά, όςον 
αφορά το τμιμα εκπαίδευςθσ, θ «εκπαίδευςθ χωρίσ αποκλειςμοφσ» επιδιϊκει τθ μετατροπι του ςυςτιματοσ 
τθσ ολοκλθρωμζνθσ εκπαίδευςθσ ςε ζνα ςφςτθμα χωρίσ αποκλειςμοφσ. 
Ωςτόςο, γενικά, όςον αφορά τθν κοινωνικι δράςθ, θ επζκταςθ τθσ λζξθσ «ζνταξθ» χρθςιμοποιικθκε ςτθν 
αρχι περιςςότερο ςαν ζνα κζμα επίδειξθσ, δθλαδι για να δείξει ζνα άνοιγμα περιςςότερο από το ίδιο το 
ενδιαφζρον. Για παράδειγμα, ζνα κοινωνικό περιοδικό ζδωςε ςε ζναν από τουσ αρικμοφσ του τον τίτλο 
«Κοινωνικι ζνταξθ ςτθν πράξθ. Κοινωνικι παρζμβαςθ και περικωριοποιθμζνοι νζοι ςτθν Ευρϊπθ», αλλά δεν 
χρθςιμοποιεί τθ λζξθ «ζνταξθ» ςτο κείμενο, κακϊσ θ ςυγγραφζασ ανζφερε ότι για αυτιν θ κοινωνικι ειςαγωγι 
είναι το ιςοδφναμο τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. 
Ραρ 'όλα αυτά, ο αντανακλαςμόσ ςυνεχίηεται, αν και για κάποιουσ θ «ειςαγωγι, ενςωμάτωςθ και 
ςυμπερίλθψθ» είναι ςυνϊνυμα, ενϊ για κάποιουσ άλλουσ, αυτό ςθμαίνει εξζλιξθ εννοιϊν, ξεκινϊντασ από τθν 
ειςαγωγι ςτθν ενςωμάτωςθ και μετά από τθν ενςωμάτωςθ ςτθν ζνταξθ. 
 
Επιπλζον, θ ζνταξθ δεν είναι μόνο κζμα πολιτικισ, αλλά επίςθσ γίνεται αντιλθπτι ωσ αξία, ωσ μζροσ τθσ 
θκικισ που πιζηει για κοινωνικι δικαιοςφνθ και ςυνοχι τθσ κοινότθτασ. Αυτό το απόςπαςμα απεικονίηει το 
εξισ: «Μια κοινωνία χωρίσ αποκλειςμοφσ δεν είναι ουτοπία […] Η ζνταξθ πρζπει να ςυλλθφκεί, χωρίσ να 
λθφκεί υπόψθ θ βραχυπρόκεςμθ δθμοςιονομικι λογικι, αλλά ωσ βιϊςιμθ επζνδυςθ, πθγι τθσ ανκρωπότθτασ 
κακϊσ και άλλεσ αξίεσ για τθν κοινωνία ωσ ςφνολο" 
1. Alain Rey, Dictionnaire historique de langue française, Paris, Le Robert, 3 volumes, 2012. 

 
2. 48th session of the Unesco International Conference on Education, Geneva, 25-28 November 2008 
 
3. Évelyne Baillergeau (sous la direction de), L’inclusion sociale en pratique. Intervention sociale et jeunes marginalisés en Europe, 
Sociétés et jeunesse en difficulté, hors série, 2010 
 
 
 
 
 



[11] 
 

 
 

Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν κοινωνικι ζνταξθ 
 
Θ Ευρϊπθ κατάλαβε πρϊτα τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ, χωρίσ να χρθςιμοποιιςει τθν ζννοια τθσ 
«ζνταξθσ», και μόνο μετά τθν εξζταςε για ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ με ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ -ςτόχουσ. Με τθ 
ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ του 2000, θ ΕΕ αρχίηει να εξετάηει τθν ζνταξθ ωσ διακριτι ευρωπαϊκι 
προτεραιότθτα με ςτόχο να καταςτιςει τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ «να γίνει θ πιο ανταγωνιςτικι και δυναμικι 
οικονομία βαςιςμζνθ ςτθ γνϊςθ ςτον κόςμο, ικανι για βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ με περιςςότερεσ και 
καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ και μεγαλφτερθ κοινωνικι ςυνοχι 
Αυτι είναι μια ςτρατθγικι τριϊν πυλϊνων: 
  

 Ο οικονομικόσ πυλϊνασ που ςτοχεφει ςτθ μετατροπι τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ ςε μια ανταγωνιςτικι 
και δυναμικι οικονομία που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ. 

 Ο κοινωνικόσ πυλϊνασ που κα επιτρζψει τον εκςυγχρονιςμό του ευρωπαϊκοφ κοινωνικοφ μοντζλου 
λόγω των επενδφςεων ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ και τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

 Ο περιβαλλοντικόσ πυλϊνασ, που προςτζκθκε ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο ςτο Γκζτεμποργκ, τον Λοφνιο 
του 2001, ο οποίοσ εφιςτά τθν προςοχι ςτο γεγονόσ ότι θ οικονομικι ανάπτυξθ πρζπει να διαχωριςτεί 
από τθ χριςθ των φυςικϊν πόρων.  

Ο ςτόχοσ ιταν φιλόδοξοσ και ξεπζραςε το πλαίςιο τθσ ζρευνασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ποςοςτϊν 
απαςχόλθςθσ γυναικϊν, νζων και θλικιωμζνων, κακϊσ και του ρυκμοφ ανάπτυξθσ. Ραρ' όλα αυτά, παρά τθ 
μετατόπιςθ που λειτοφργθςε το 2005 ωσ αποτζλεςμα κακισ αποςτολισ, θ ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ 
κεωρικθκε το 2010 ωσ οπιςκοδρόμθςθ. Επιπλζον, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κατζλθξε ςε μια ςτρατθγικι 
«Ευρϊπθ 2020» με ςτόχο μια «ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ» 

Θ κοινωνικι ζνταξθ αποτελεί ςτο εξισ ςτόχο για μια βιϊςιμθ οικονομία και για κοινωνικι ςυνοχι, θ οποία 
χρθματοδοτείται από διαρκρωτικά ταμεία και τομεακά προγράμματα. 

Ρράγματι, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει υιοκετιςει ζνα νομικό και πολιτικό πλαίςιο που ονομάηεται OMC, ανοικτι 
μζκοδοσ ςυντονιςμοφ, που επιςθμοποιικθκε κατά τθ διάρκεια του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου ςτθ Λιςαβόνα τον 
Μάρτιο του 2000, ςτθ ςυνζχεια ςτο Συμβοφλιο τθσ Νίκαιασ και το οποίο ςιμερα ζχει πολλζσ παραλλαγζσ. Ο 
OMC ενκαρρφνει τα κράτθ μζλθ να ςυνεργαςτοφν για να βελτιϊςουν τον αντίκτυπο ςτθν κοινωνικι ζνταξθ των 
πολιτικϊν ςε τομείσ όπωσ θ κοινωνικι προςταςία, θ απαςχόλθςθ, θ υγεία, θ ςτζγαςθ και θ εκπαίδευςθ, και να 
εφαρμοςτοφν ςε εκνικό επίπεδο. 

Κάκε τρία χρόνια, ςτζλνουν τθν «Ζκκεςθ των εκνικϊν ςτρατθγικϊν για τθν κοινωνικι προςταςία και τθν 
κοινωνικι ζνταξθ» ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, θ οποία περιλαμβάνει ζνα Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν 
Κοινωνικι Ζνταξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων δεικτϊν παρακολοφκθςθσ για τθν αξιολόγθςθ και τθ ςφγκριςθ τθσ 
προόδου ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. 

Ωςτόςο, θ OMC κα μποροφςε να επικρικεί με τρεισ τρόπουσ: 
 τον κίνδυνο κυριαρχίασ των οικονομικϊν πολιτικϊν ςτθ ςτρατθγικι για τθν απαςχόλθςθ και άλλων 

πολιτικϊν ςυντονιςμοφ ςε κοινωνικά κζματα. 

 τον κίνδυνο ανταγωνιςμοφ μεταξφ νομοκετικοφ ι ςυμβατικοφ δικαίου και μθ δεςμευτικϊν μθχανιςμϊν 
OMC  

 τα προβλιματα νομιμότθτασ και εκπροςϊπθςθσ των εμπλεκόμενων παραγόντων. 
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Οφτωσ ι άλλωσ, τϊρα, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, « θ κοινωνικι ζνταξθ είναι μια διαδικαςία που 
επιτρζπει ςτα άτομα που βρίςκονται ςε κίνδυνο φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ να ςυμμετζχουν ςτθν 
οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ηωι και να απολαμβάνουν ζνα αξιοπρεπζσ βιοτικό επίπεδο». Αυτοί οι 
άνκρωποι πρζπει να ςυμμετζχουν ςτισ αποφάςεισ που επθρεάηουν τθ ηωι τουσ και ζχουν καλφτερθ πρόςβαςθ 
ςτα κεμελιϊδθ δικαιϊματά τουσ ». 
Πςον αφορά τον Χάρτθ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ορίηει τθν κοινωνικι ζνταξθ 
ωσ "διαδικαςία που εγγυάται ότι τα άτομα που βρίςκονται ςε κίνδυνο φτϊχειασ και αποκλειςμοφ αποκτοφν τισ 
ευκαιρίεσ και τουσ πόρουσ που απαιτοφνται για να ςυμμετάςχουν πλιρωσ ςτθν οικονομικι ηωι, κοινωνικι και 
πολιτιςτικι, και ότι απολαμβάνουν ζνα επίπεδο διαβίωςθσ και ευθμερίασ που κεωρείται φυςιολογικό για τθν 
κοινωνία ςτθν οποία ηουν. Η κοινωνικι ζνταξθ τουσ εγγυάται καλφτερθ ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ 
αποφάςεων που επθρεάηουν τθ ηωι τουσ και καλφτερθ πρόςβαςθ ςτα κεμελιϊδθ δικαιϊματά τουσ. " 
Δφο ευρωπαϊκά ζγγραφα Think Tank, το ζνα με τίτλο «Συνοχι και Κοινωνικι Ζνταξθ, Ζννοιεσ», το άλλο με τίτλο 
«Κοινωνικι Συνοχι και Κοινωνικι Ζνταξθ», αναφζρουν ότι θ ζνταξθ είναι ςτρατθγικι και οριηόντια. 
Χαρακτθρίηεται από τθν «ενεργό ζνταξθ» που ςυνίςταται ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ με τθν ζνταξθ των πιο απομακρυςμζνων πολιτϊν από αυτιν, και από «τθν ζνταξθ των ευάλωτων 
ομάδων» που αποςκοπεί ςτθν προςταςία τουσ από τθ φτϊχεια και τον κοινωνικό αποκλειςμό. Διότι, λζνε: «Η 
ζνταξθ δεν είναι απλϊσ μια διαδικαςία επαγγελματικισ ζνταξθσ και οικονομικισ ολοκλιρωςθσ, αποτελείται 
επίςθσ από κοινωνικι, πολιτιςτικι και αςτικι ςυμμετοχι ςτθν κοινωνία». 
 

Κεωροφμενθ από τθν Ευρϊπθ το αντίκετο του αποκλειςμοφ, θ κοινωνικι ζνταξθ είναι ςυνεπϊσ το 
ςυμπζραςμα τθσ ικαγζνειασ και αφορά όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνίασ. 
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ΚΑΝΟΝΛΜΟΛ ΓΛΑ ΝΕΟΤ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΣΛ ΧΩΡΕ ΜΑ  

 
Αυτό το ζργο ξεκίνθςε τον Σεπτζμβριο του 2018. Για 18 μινεσ πραγματοποιιςαμε επιτόπιεσ ζρευνεσ με το 
κοινό -ςτόχο και πραγματοποιιςαμε ζρευνα ςχετικά με τθν κατάςταςθ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων ςτισ 
αντίςτοιχεσ χϊρεσ και τοπικζσ περιοχζσ. 

Ωςτόςο, λόγω του covid, θ ανεργία των νζων ζχει εκραγεί και οι δθμόςιεσ πολιτικζσ ζχουν αποδυναμωκεί πολφ 
οικονομικά. 

Κατά ςυνζπεια, τα δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν προθγουμζνωσ δεν είναι πλζον ζγκυρα και αυτά που 
διατίκενται επί του παρόντοσ υπόκεινται ςτισ ιδιοτροπίεσ του covid και ςτισ πολιτικζσ υγείασ που προκφπτουν. 

Κατά ςυνζπεια, λόγω αυτισ τθσ εξαιρετικισ κατάςταςθσ, το τζλοσ τθσ οποίασ δεν φαίνεται (παρά τισ πολιτικζσ 
εμβολιαςμοφ) λόγω των νζων παραλλαγϊν του covid, μασ φαίνεται δφςκολο να κάνουμε απογραφι των 
πολιτικϊν υπζρ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων ςτισ χϊρεσ μασ. 

Ρράγματι, οι ςτρατθγικζσ αποηθμίωςθσ διαφζρουν ανάλογα με τθ χϊρα μασ και εξελίςςονται πολφ γριγορα. 
Ζτςι, για παράδειγμα, ςτθ Γαλλία, θ κυβζρνθςθ επζλεξε να χρθματοδοτιςει εργαςίεσ μικρισ διάρκειασ, να 
χορθγιςει χρθματοδοτικά δάνεια ςε εταιρείεσ για να αντιςτακμίςει τισ ηθμίεσ ςε μετρθτά και να ςταματιςει 
προςωρινά τθν είςπραξθ φόρων που ςχετίηονται με τισ εργοδοτικζσ κοινωνικζσ και εργοδοτικζσ ειςφορζσ. 

Αυτι θ ςτρατθγικι, θ οποία εφαρμόηεται από τον Μάρτιο του 2020 (θμερομθνία του 1ου περιοριςμοφ), ζχει 
ςϊςει κζςεισ εργαςίασ και επιχειριςεισ για μερικοφσ μινεσ. Ωςτόςο, αυτι θ ςτρατθγικι οικονομικισ ζγχυςθσ 
κα λιξει ςτισ 31 Λανουαρίου 2021. 

Ωςτόςο, θ οικονομικι κατάςταςθ δεν βελτιϊκθκε λόγω των νζων περιοριςμϊν που επιβλικθκαν. 

ι γαλλικζσ εταιρείεσ ανθςυχοφν επειδι δεν ζχουν τα χριματα για να εξοφλιςουν τα δάνεια του κράτουσ και, 
λόγω ζλλειψθσ δραςτθριοτιτων, δεν μποροφν να κρατιςουν τουσ υπαλλιλουσ τουσ, κακϊσ θ βραχυχρόνια 
εργαςία δεν χρθματοδοτείται πλζον. 

Το 2021 κα είναι επομζνωσ θ χρονιά που ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ γαλλικϊν και ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων κα 
χρεοκοπιςουν και κα δθμιουργιςουν τεράςτια ανεργία. 

Τα πρϊτα κφματα αυτισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και υγείασ είναι τα νεαρά NEET. Ρράγματι, θ πανδθμία του 
COVID-19 ςυμβάλλει ςε μια εξαιρετικι και δραματικι κατάςταςθ ςε όλο τον κόςμο. Ζδειξε τισ πραγματικζσ 
ανιςότθτεσ ευκαιριϊν μεταξφ των νζων. Ππωσ μασ υπενκυμίηει τα Θνωμζνα Ζκνθ, «ιδθ, πριν από αυτιν τθν 
κρίςθ, οι νζοι (15-24 ετϊν) είχαν τρεισ φορζσ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να είναι άνεργοι από τουσ ενιλικεσ». 

Σφμφωνα με τθ Διεκνι Οργάνωςθ Εργαςίασ (ΔΟΕ), περιςςότεροι από ζνασ ςτουσ ζξι νζουσ ςταμάτθςαν να 
εργάηονται από τθν ζναρξθ τθσ πανδθμίασ COVID-19 και όςοι ζχουν διατθριςει τθ δουλειά τουσ ζχουν μειωκεί 
το ωράριο εργαςίασ τουσ κατά 23%. 

Επιπλζον, θ πανδθμία προκαλεί ζνα τριπλό ςοκ ςτουσ νζουσ: όχι μόνο καταςτρζφει τισ προοπτικζσ 
απαςχόλθςισ τουσ, αλλά διαταράςςει επίςθσ τισ ςπουδζσ και τθν κατάρτιςι τουσ και λειτουργεί ωσ τροχοπζδθ 
για όςουσ κζλουν να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ ι που επιδιϊκουν να αλλάξουν κζςθ. Το εμπόριο 
ι δουλειά. Οι νζοι εργαηόμενοι εξακολουκοφν να αντιμετωπίηουν υψθλά ποςοςτά φτϊχειασ και εκτίκενται όλο 
και περιςςότερο ςε άτυπεσ, άτυπεσ και πιο επιςφαλείσ μορφζσ απαςχόλθςθσ. 

Ραράλλθλα, ςτθν ζκκεςι τθσ «Ραγκόςμιεσ τάςεισ απαςχόλθςθσ για τουσ νζουσ 2020», θ ΔΟΕ υπογραμμίηει ότι 
«ο αποκλειςμόσ των νζων από τθν απαςχόλθςθ και τθν κατάρτιςθ αυξάνεται». 

Θ ΔΟΕ λζει: «Οι νζοι αντιμετωπίηουν ζνα αβζβαιο μζλλον ςτθν αγορά εργαςίασ λόγω τθσ αυτοματοποίθςθσ, 
του περιοριςμζνου εφρουσ τθσ περιςςότερθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ ζλλειψθσ κζςεων εργαςίασ 
που ταιριάηουν με τα προςόντα τουσ. " 

 

https://docs.google.com/document/d/14pWo6vI-uC8ikxbLVchxwIiMCOluF3ue/edit#heading=h.z337ya
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Επιπλζον, ο αρικμόσ των νεαρϊν NEET αυξάνεται και οι νζεσ γυναίκεσ ζχουν διπλάςιεσ πικανότθτεσ να 
επθρεαςτοφν από τουσ άνδρεσ ομολόγουσ τουσ. 

NEET: Not in Education ,Employment or Training  

 Global Employment Trends for Youth 2020:  NYouth exclusion from jobs and training on the rise (ilo.org) 

 

Το 2016, 259 εκατομμφρια νζοι ταξινομικθκαν ωσ NEET, αρικμόσ που πιςτεφεται ότι ανιλκε ςτα 267 
εκατομμφρια το 2019 και αναμζνεται να ςυνεχίςει να αυξάνεται για να φτάςει τα 273 εκατομμφρια το 2021. 

 Πςον αφορά το ποςοςτό, θ τάςθ αυξάνεται επίςθσ - από 21,7% το 2015 ςε 22,4% το 2020. Αυτζσ οι τάςεισ 
υποδθλϊνουν ότι ο ςτόχοσ που ζχει οριςτεί από τθ διεκνι κοινότθτα να μειϊςει ςθμαντικά το ποςοςτό NEET 
ζωσ το 2020 δεν κα επιτευχκεί. 

Αντιμζτωπθ με αυτιν τθν άνευ προθγουμζνου κατάςταςθ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζπρεπε να επανεφεφρει τον 
εαυτό τθσ. Ζτςι, για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του, δθμιοφργθςε ζνα κοινό ταμείο αφιερωμζνο ςτθ διαχείριςθ 
κρίςεων. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ γίνεται ςτθ ςυνζχεια χρθματοδοτικόσ δανειολιπτθσ μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ 
Κεντρικισ Τράπεηασ, εγγυάται ζτςι τισ χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ. Αυτό το ςχζδιο ανάκαμψθσ προβλζπει κεφάλαιο 750 
δις. Ευρϊ, το οποίο μπορεί να δανειςτεί θ Επιτροπι ςτισ αγορζσ. 

Αυτι θ ιςτορικι ςυμφωνία κα επιτρζψει ςτισ διάφορεσ χϊρεσ να αντζξουν οικονομικά μπροςτά ςε αυτιν τθν 
κρίςθ, αλλά για πόςο; Ρράγματι, το ςχζδιο ανάκαμψθσ ιςχφει μόνο μζχρι το 2023. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_737053/lang--en/index.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
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Γαλλία 
 

Στθ δεκαετία του 1970, το ποςοςτό ανεργίασ των νζων αυξικθκε ςθμαντικά. Αντιμζτωποι με αυτό, οι διάφορεσ 
κυβερνιςεισ ζχουν εφαρμόςει μια ςειρά μζτρων που αποςκοποφν ςτθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων 
(16-25 ετϊν). 

Αυτά τα διάφορα μζτρα περνοφν μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ μακθτείασ, τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ, των μειϊςεων των κοινωνικϊν ειςφορϊν ςτον τομζα τθσ αγοράσ (με ι χωρίσ αποηθμίωςθ) 
και του κινιτρου για τθ δθμιουργία ςυγκεκριμζνων κζςεων εργαςίασ ςτον μθ κερδοςκοπικό τομζα. (αυτζσ 
είναι ςυχνά επιδοτοφμενεσ κζςεισ εργαςίασ, δθλαδι χρθματοδοτοφνται από το κράτοσ). 

Στθ δεκαετία του 1980, οι πολιτικζσ ςτρατθγικζσ υπζρ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων εξελίχκθκαν ςε μια 
ολοκλθρωμζνθ και εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ των δυςκολιϊν ζνταξθσ. Στο εξισ, θ ηωι των νζων λαμβάνεται 
ςτο ςφνολό τθσ για να διευκολφνει τθν επαγγελματικι τουσ ζνταξθ (πρόςβαςθ ςτθ ςτζγαςθ, τθν υγεία, τισ 
μεταφορζσ, τθν ενθμζρωςθ, τθν κακοδιγθςθ και τθν κατάρτιςθ κ.λπ.). 

Για να γίνει αυτό, ζχουν δθμιουργθκεί ενιαία καταςτιματα ςε όλθ τθ Γαλλία. Αυτζσ οι δομζσ καλωςορίηουν και 
υποςτθρίηουν μόνο νζουσ θλικίασ 16 ζωσ 25 ετϊν. Ραρζχουν μόνιμθ υποδοχι, ενθμζρωςθ, κακοδιγθςθ και 
ζνταξθ. Ραρζχουν επίςθσ ςτουσ νζουσ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και τα 
επαγγζλματα. Τζλοσ, ακολουκοφν επίςθσ νζουσ που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ζνταξθσ κινθτοποιϊντασ κατά 
περίπτωςθ όλα τα υπάρχοντα ςυςτιματα βοικειασ. 

Αυτι θ παγκόςμια προςζγγιςθ απαιτεί προτεραιότθτα ςτισ δυςκολίεσ που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν και τθ 
διαχείριςι τουσ με τθν πάροδο του χρόνου. Ζτςι εμφανίςτθκε θ ζννοια τθσ «πορείασ» και τθσ 
«εξατομικευμζνθσ παρακολοφκθςθσ». 

Για νζουσ από γειτονιζσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ, ζχουν λθφκεί ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ ζνταξθσ και τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων κατά τθν πρόςλθψθ. Στθν 
πραγματικότθτα, αυτοί οι νζοι, κυρίωσ από μετανάςτεσ, ζχουν το ιμιςυ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να 
επιλζξουν τισ ςπουδζσ τουσ και να βρουν δουλειά ωσ «γθγενείσ» Γάλλοι νζοι. Ωσ αποτζλεςμα, για να 
επιβιϊςουν οικονομικά, πολλοί γίνονται παραβάτεσ και ζμποροι ναρκωτικϊν. 

Ζτςι, για παράδειγμα, όταν μια εταιρεία λαμβάνει δθμόςια ςφμβαςθ, είναι υποχρεωμζνθ να προςλάβει ζναν 
οριςμζνο αρικμό νζων από τισ γειτονιζσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ τθσ πόλθσ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ. Αυτό 
ονομάηεται "ριτρα ειςαγωγισ" ι "χάρτθσ ειςαγωγισ". 

Ομοίωσ, εφαρμόηονται νζεσ μζκοδοι πρόςλθψθσ, ζτςι ϊςτε θ επιλογι να μθν γίνεται μόνο με βάςθ το δίπλωμα 
αλλά μάλλον με βάςθ τισ δεξιότθτεσ. Ρρόκειται για προςλιψεισ με προςομοίωςθ, δθλαδι απευκείασ ςτο 
ςτακμό εργαςίασ. 

Πλεσ αυτζσ οι δθμόςιεσ πολιτικζσ υπζρ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων δυςτυχϊσ δεν είχαν το επικυμθτό 
αποτζλεςμα για παιδιά θλικίασ 16-25 ετϊν που πλιττονται από τθν ανεργία και τθν επιςφάλεια. 

Για να διορκωκεί αυτό και με ςυςτάςεισ και ςυγχρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, δθμιουργικθκε θ 
"Εγγφθςθ για τθ Νεολαία". 

 Recovery plan for Europe | European Commission (europa.eu) 

 Garantie jeunes - Ministère du Travail, de l'Emploi (travail-emploi.gouv.fr) 

Το Youth Guarantee ςτοχεφει να υποςτθρίξει: 

• νεαρά NEET (οφτε ςτθν απαςχόλθςθ οφτε ςτθν κατάρτιςθ ι ςτο ςχολείο), και ςε μια κατάςταςθ μεγάλθσ 
κοινωνικισ αναςφάλειασ, για να τουσ επιτρζψουν να ςθκϊςουν το κεφάλι και να κοιτάξουν το μζλλον. 

• τισ εταιρείεσ που τουσ φιλοξενοφν, για να τουσ βοθκιςουν να ανακαλφψουν τισ δυνατότθτεσ των νζων. 

 

Το Youth Guarantee κακιςτά δυνατι τθν αναδθμιουργία ενόσ κοινωνικοφ ςυνδζςμου χάρθ ςε μια ςυλλογικι 

δυναμικι: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes/
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οι νεαροί δικαιοφχοι ςυνδζονται ςταδιακά με τθν πραγματικότθτα των εργαςιακϊν καταςτάςεων και 
εξοικειϊνονται με τουσ κανόνεσ τθσ επιχειρθματικισ ηωισ, με ςκοπό τθν επιτυχι και διαρκι ζνταξθ ςτθν 
επαγγελματικι ηωι. 

Θ εφαρμογι τθσ εγγφθςθσ για τθ νεολαία βαςίηεται ςε τοπικζσ ςυμπράξεισ που είναι απαραίτθτεσ για τον 
εντοπιςμό και τθν υποςτιριξθ των νζων. Είναι μζροσ ενόσ περιφερειακοφ ζργου ςτθν υπθρεςία τθσ 
απαςχόλθςθσ των νζων, ςτο οποίο ςυμμετζχουν τοπικοί φορείσ ςτθν ζνταξθ, τθν υγεία, τθ ςτζγαςθ, τθ 
νεολαία, τθν κατάρτιςθ ι ακόμθ και τθ δικαιοςφνθ και τισ τοπικζσ αρχζσ. 

Μετά από μια περίοδο πειραματιςμοφ ςε πολλά τμιματα, θ Εγγφθςθ για τθ Νεολαία ζχει γενικευτεί ςε όλθ τθ 
Γαλλία, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπερπόντιων διαμεριςμάτων από τθν 1θ Λανουαρίου 2017. 

Ζτςι για 12 μινεσ ο νζοσ ακολουκεί ζνα εξατομικευμζνο μάκθμα που ςυνδυάηει τθν εκπαίδευςθ και τθν 
εργαςία ςτθν εταιρεία. Σε αντάλλαγμα, ο νζοσ λαμβάνει οικονομικι βοικεια φψουσ περίπου 500 ευρϊ κάκε 
μινα. 

Το Youth Guarantee είναι ζνα κακολικό δικαίωμα για όλουσ τουσ νζουσ κάτω των 26 ετϊν ςε επιςφαλείσ 
καταςτάςεισ. Είναι ανοικτό ςε όλουσ τουσ νζουσ Γάλλουσ, αλλά και ςε αλλοδαποφσ (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι τρίτεσ 
χϊρεσ) με τθν προχπόκεςθ ότι διαμζνουν νόμιμα ςτθ Γαλλία και ζχουν άδεια διαμονισ ιςοδφναμθ με άδεια 
εργαςίασ. 

Τζλοσ, τον Λοφλιο του 2020, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ που ςχετίηεται με τον COVID 19, θ κυβζρνθςθ 
εφάρμοςε ζνα ςχζδιο ανάκαμψθσ με τίτλο «1 νζοσ, 1 λφςθ». 

Οι 3 προτεραιότθτεσ αυτοφ του ςχεδίου ανάκαμψθσ είναι οι εξισ: 

• Διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ ςτθν επαγγελματικι ηωι 

• Κακοδιγθςθ και εκπαίδευςθ 200.000 νζων ςτουσ τομείσ και τα επαγγζλματα του μζλλοντοσ 

• Υποςτιριξθ 300.000 νζων που αποκλείονται από τθν απαςχόλθςθ, δθμιουργϊντασ προςαρμοςμζνεσ 
διαδρομζσ ζνταξθσ. 

Αυτό το ςχζδιο, προικιςμζνο με 9 διςεκατομμφρια ευρϊ, κα χρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
μζςω του ςχεδίου ανάκτθςισ του. 

 
 dp_plan_jeunes.pdf (travail-emploi.gouv.fr 
 Toutes les solutions pour l'avenir des jeunes (1jeune1solution.gouv.fr) 

 

Ελλάδα 

Με πρωταρχικό ςτόχο τθν επίτευξθ τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» για μια ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ με περιςςότερεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ και καλφτερθ ποιότθτα ηωισ, θ Ελλάδα 
ςυμμετείχε ενεργά ςτισ διαπραγματεφςεισ με τουσ Ευρωπαίουσ εταίρουσ για τθν εφαρμογι τθσ Ρολιτικισ τθσ 
Συνοχισ ςτθ χϊρα, ςτθ βάςθ των προτάςεων που διαμορφϊκθκαν ςε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο 
κατόπιν ςχετικισ διαβοφλευςθσ.    

Αποτζλεςμα αυτισ τθσ προςπάκειασ είναι το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 
Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» 2014-2020 μζςω των Παρεμβάςεων τθσ Πρωτοβουλίασ για τθν 
Απαςχόλθςθ των Νζων (ΠΑΝ). Για τθν κατάρτιςθ και υποβολι του Ρρογράμματοσ προθγικθκε ευρεία και 
μακρά περίοδοσ διαβοφλευςθσ με τουσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ για κζματα εκπαίδευςθσ και απαςχόλθςθσ 
κακϊσ και με τα ςυναρμόδια Υπουργεία  ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ μζγιςτθ δυνατι ςυνζργεια και ο ςυντονιςμόσ 
των δράςεων.  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_plan_jeunes.pdf
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
http://www.espa.gr/elibrary/%CE%95%CE%95_2020.pdf
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Σκοπόσ του προγράμματοσ ΡΑΝ, ιταν θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ κακϊσ και επαγγελματικϊν και 
κοινωνικϊν δεξιοτιτων, θ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ με τθν ενίςχυςθ των 
ικανοτιτων των ςυμμετεχόντων μζςα από τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων αναγκαίων για τθν επαγγελματικι τουσ 
ζνταξθ, κακϊσ και θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ.  

Δράςεισ Παρεμβάςεων τθσ Πρωτοβουλίασ για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων (ΠΑΝ)  
(Youth Employment Initiative (PAN) Intervention Actions) 

·Δράςεισ Κατάρτιςθσ, Ριςτοποίθςθσ και Συμβουλευτικισ με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ των δεξιοτιτων ανζργων 
νζων 18-24 ετϊν ςε ειδικότθτεσ του τομζα του εξαγωγικοφ εμπορίου προϊόντων, με ζμφαςθ ςτον πρωτογενι 
τομζα τθσ παραγωγισ. 

Οργανϊκθκε από τθν ΕΡΛΤΕΛΛΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ και 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αντικείμενο τθσ Ρράξθσ αποτελεί θ παροχι ςε 4500 νζουσ 
θλικίασ 18-24 ετϊν, ανζργουσ εκτόσ δομϊν εκπαίδευςθσ, απαςχόλθςθσ ι κατάρτιςθσ,  

 Δράςεισ Κατάρτιςθσ, Ριςτοποίθςθσ και Συμβουλευτικισ με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ των δεξιοτιτων άνεργων 
νζων 18-24 ετϊν ςε ειδικότθτεσ του τομζα τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ Logistics 

Οργανϊκθκε από τθν ΕΡΛΤΕΛΛΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ και 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αντικείμενο τθσ Ρράξθσ αποτελεί θ παροχι ςε 2500 νζουσ 
θλικίασ 18-24 ετϊν, ανζργουσ εκτόσ δομϊν εκπαίδευςθσ, απαςχόλθςθσ ι κατάρτιςθσ, ςυμβουλευτικισ 
κακοδιγθςθσ, κατάρτιςθσ ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα. 

 Δράςεισ Κατάρτιςθσ, Ριςτοποίθςθσ και Συμβουλευτικισ με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ των δεξιοτιτων Άνεργων 
Νζων 18-24 ετϊν ςε ειδικότθτεσ του τομζα Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) 

Οργανϊκθκε από τθν ΕΡΛΤΕΛΛΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ και τον 
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αντικείμενο τθσ Ρράξθσ αποτελεί θ παροχι ςε 1.000 νζουσ 
θλικίασ 18- 24 ετϊν, ανζργουσ εκτόσ δομϊν εκπαίδευςθσ, απαςχόλθςθσ ι κατάρτιςθσ, ςυμβουλευτικισ 
κακοδιγθςθσ, κατάρτιςθσ ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα και πιςτοποίθςθσ των επαγγελματικϊν 
προςόντων, ςτο αντικείμενο των ΤΡΕ. 

 Δράςεισ κατάρτιςθσ, πρακτικισ άςκθςθσ, ςυμβουλευτικισ και πιςτοποίθςθσ για άνεργουσ νζουσ 18-24 ετϊν 
ςτον τομζα του λιανικοφ εμπορίου 

  

Οργανϊκθκε από τθν ΕΡΛΤΕΛΛΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ και τθν ΕΛΛΘΝΛΚΘ 
ΣΥΝΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΜΡΟΛΟΥ ΚΑΛ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑΣ. Αντικείμενο τθσ Ρράξθσ αποτελεί θ παροχι ςε 
4.000 νζουσ θλικίασ 18- 24 ετϊν, ανζργουσ εκτόσ δομϊν εκπαίδευςθσ, απαςχόλθςθσ ι κατάρτιςθσ, 
ςυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ, κατάρτιςθσ ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα. 

  Voucher Ειςόδου για νζουσ 18-24 ετϊν ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ για απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ, 

Οργανϊκθκε από τθν ΕΡΛΤΕΛΛΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ και ΛΝΣΤΛΤΟΥΤΟ 
Άςκθςθ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ (ΛΤΥΕ). Αντικείμενο τθσ Ρράξθσ αποτελεί θ 
παροχι ςε 12.000 περίπου άνεργουσ νζουσ (απόφοιτοι ΑΕΛ/ΤΕΛ και απόφοιτοι υποχρεωτικισ, δευτεροβάκμιασ 
και μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ) θλικίασ από 18 ζωσ 24 ετϊν υπθρεςιϊν ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ 

http://www.esfhellas.gr/en/Pages/YouthActionPlan.aspx
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Voucher Ειςόδου για νζουσ ζωσ 29 ετϊν ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ ςτον Κλάδο του Τουριςμοφ για απόκτθςθ 
εργαςιακισ εμπειρίασ 

Οργανϊκθκε από το ΛΝΣΤΛΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΘΝΛΚΩΝ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ και θ δράςθ αφορά τθν 
παροχι ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε περίπου 8.000 άνεργουσ νζουσ ςε οριηόντια και 
εξειδικευμζνα κεματικά αντικείμενα κακϊσ και πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ του Τουριςτικοφ τομζα τθσ 
οικονομίασ. Στο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ περιλαμβάνονται ενζργειεσ Ριςτοποίθςθσ προςόντων των Ωφελοφμενων. 

 Voucher Ειςόδου για νζουσ 25-29 ετϊν ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ για απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ 

Οργανϊκθκε από το ΛΝΣΤΛΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ (ΛΤΥΕ). Αντικείμενο 
τθσ Ρράξθσ αποτελεί θ παροχι ςε περίπου 30.000 άνεργουσ νζουσ θλικίασ από 25 ζωσ 29 ετϊν υπθρεςιϊν 
ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 

 Ρρόγραμμα Μακθτείασ ΟΑΕΔ για νζουσ 15-24 . 

Οργανϊκθκε από τον ΟΓΑΝΛΣΜΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΕΩΣ ΕΓΑΤΛΚΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ (ΟΑΕΔ) και κφριοσ ςτόχοσ τθσ 
πράξθσ είναι θ ζνταξθ ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, νζων θλικίασ 15-24 ετϊν μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςε 
προγράμματα Μακθτείασ που υλοποιοφνται ςτισ ΕΡΑΣ ΟΑΕΔ. 

  Ρρόγραμμα Απόκτθςθσ Εργαςιακισ Εμπειρίασ για νζουσ 18-24 ετϊν 

 Οργανϊκθκε από τον ΟΓΑΝΛΣΜΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΕΩΣ ΕΓΑΤΛΚΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ (ΟΑΕΔ). Σκοπόσ του προγράμματοσ 
είναι θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ κακϊσ και επαγγελματικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, από 10.000 
άνεργουσ νζουσ θλικίασ 18- 24 ετϊν αποφοίτων δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που 
παραμζνουν εκτόσ αγοράσ εργαςίασ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ, ϊςτε να διευκολυνκεί θ 

·Ριλοτικό Ρρόγραμμα Υποςτιριξθσ Επιχειρθματικϊν Σχεδίων Ανζργων Νζων 18-29 ετϊν. 

Οργανϊκθκε από τον ΟΓΑΝΛΣΜΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΕΩΣ ΕΓΑΤΛΚΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ (ΟΑΕΔ). Σκοπόσ τθσ Ρράξθσ είναι θ 
ενίςχυςθ των δυνατοτιτων πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ ανζργων νζων θλικίασ 18-29 ετϊν, μζςω τθσ 
υποςτιριξθσ τουσ ςτθν εκπόνθςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςτο πλαίςιο ενόσ ενιαίου περιβάλλοντοσ 
ςυμβουλευτικισ και κακοδιγθςθσ. Αντικείμενο τθσ πράξθσ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν κακοδιγθςθσ ςε 
3.000 άνεργουσ νζουσ θλικίασ 18-29 ετϊν για τθν ωρίμανςθ επιχειρθματικϊν ιδεϊν και τθ διαμόρφωςθ 
βιϊςιμων επιχειρθματικϊν ςχεδίων 

Ρθγζσ: https://empedu.gov.gr/wp-      

content/uploads/2019/10/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE

%BF_%CE%93_Final_Reviewed-Version_24062019.pdf 

·         https://edulll.empedu.gov.gr/uploads/2012/12/Programme_2014GR05M9OP001_1_1_en_17_11_14.pdf 

·         https://www.espa.gr/elibrary/%CE%95%CE%95_2020.pdf 

·         www.esfhellas.gr,STAFF STRUCTURE OF EMPLOYMENT AND SOCIAL ECONOMY NSRFASSOCIATION OF INDUSTRIES      

OF NORTHERN GREECE,HELLENIC CONFEDERATION OF TRADE AND ENTREPRENEURSHIP.,  

INSTITUTE Exercise of COMPUTER & PUBLICATION TECHNOLOGY - DIOFANTOS (ITYE). 

,INSTITUTE OF THE ASSOCIATION OF HELLENIC TOURIST ENTERPRISES , INSTITUTE OF 

COMPUTER TECHNOLOGY & PUBLICATIONS - DIOFANTOS (ITYE). ,LABOR EMPLOYMENT 

ORGANIZATION (OAED).  

  

 

https://empedu.gov.gr/wp-%20%20%20%20%20%20content/uploads/2019/10/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BF_%CE%93_Final_Reviewed-Version_24062019.pdf
https://empedu.gov.gr/wp-%20%20%20%20%20%20content/uploads/2019/10/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BF_%CE%93_Final_Reviewed-Version_24062019.pdf
https://empedu.gov.gr/wp-%20%20%20%20%20%20content/uploads/2019/10/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BF_%CE%93_Final_Reviewed-Version_24062019.pdf
https://edulll.empedu.gov.gr/uploads/2012/12/Programme_2014GR05M9OP001_1_1_en_17_11_14.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/%CE%95%CE%95_2020.pdf
http://www.esfhellas.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
https://esee.gr/en/
https://www.cti.gr/en/
https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?id=247
https://www.cti.gr/en/
https://www.cti.gr/en/
https://www.oaed.gr/
https://www.oaed.gr/


[19] 
 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΑ ΝΕΩΝ ΣΛ ΧΩΡΕ ΜΑ 

Γαλλία 
Τα δεδομζνα που παρουςιάηονται προζρχονται από το INJEP: National Institute for Youth and Popular 
Education. 

Το INJEP είναι ζνα παρατθρθτιριο για τθ νεολαία, τθ λαϊκι εκπαίδευςθ και τθν κοινοτικι ηωι. Επιςυνάπτεται 
ςτο Υπουργείο Νεολαίασ, Λαϊκισ Ραιδείασ και Κοινοτικισ Ηωισ. Το ινςτιτοφτο είναι υπεφκυνο για τθν 
παρακολοφκθςθ και τθν ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ των νζων και των πολιτικϊν που προορίηονται για αυτοφσ ςε 
όλα τα εδαφικά επίπεδα, από το τοπικό επίπεδο ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ραράγει επίςθσ ςτατιςτικι εργαςία 
για το Υπουργείο Ακλθτιςμοφ. 
 

Τον Μάρτιο του 2021, το INJEP δθμοςίευςε μια ζκκεςθ με τίτλο "Βαςικά διαγράμματα τθσ νεολαίασ 2021". 

Πςον αφορά το κζμα "Δραςτθριότθτα, απαςχόλθςθ και ανεργία" τα αποτελζςματα ζχουν ωσ εξισ: 
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Ελλάδα 
Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ELSTAT)  τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ ζωσ το 

α’ τρίμθνο του 2021, ανακοινϊκθκαν τζλοσ Λουνίου 2021. Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν διάρκεια του τελευταίου 

ζτουσ, θ αγορά εργαςίασ επθρεάςτθκε από τθν εφαρμογι ειδικϊν κανόνων λειτουργίασ ςτισ επιχειριςεισ 

κακϊσ και από τθν εφαρμογι μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

πανδθμίασ COVID-19, ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ. Τα μζτρα αυτά επθρζαςαν, ςε μεγάλο βακμό, πζρα από τθν 

κανονικι λειτουργία τθσ αγοράσ και τον τρόπο ςυλλογισ των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ. 

Σθμειϊνεται ότι λόγω των μθ τυπικϊν ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ διενεργικθκε θ ςυλλογι των πρωτογενϊν 

δεδομζνων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν Ζρευνα και τθσ ενδεχόμενθσ μεταβολισ του ποςοςτοφ απόκριςθσ 

των ερευνϊμενων και του βακμοφ ςτον οποίο αυτι οφείλεται ςε αυτζσ τισ μθ τυπικζσ ςυνκικεσ, θ Ελλθνικι 

Στατιςτικι Αρχι διενεργεί μεκοδολογικοφσ ελζγχουσ διερεφνθςθσ ςυμβατότθτασ των εναλλακτικϊν πρακτικϊν 

ςυλλογισ ςτοιχείων τα αποτελζςματα των οποίων ενδζχεται να δθμοςιεφςει εκτάκτωσ το αμζςωσ επόμενο 

διάςτθμα. 

  

Εξζλιξθ ςυνολικοφ ποςοςτοφ ανεργίασ %  2004-2020       

 

           

                    

https://www.statistics.gr/
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Συγκεκριμζνα, για τισ θλικίεσ 18-24 ετϊν, θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ και τθσ υποαπαςχόλθςθσ των Νζων (άτομα 
θλικίασ 15-24 ετϊν) κατά τθν περίοδο των ετϊν 2008-2013 και θ ταυτόχρονθ άνοδοσ του αρικμοφ των ΝΕΕΤ 
διαφοροποιικθκε από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. Στθν Ελλάδα, ο δείκτθσ ανεργίασ των νζων θλικίασ 15-24 ετϊν 
δεν ακολοφκθςε ανάλογθ κετικι πορεία. Ιδθ από το 2009, ο εκνικόσ μζςοσ όροσ είχε διαμορφωκεί ςε αρκετά 
υψθλότερο επίπεδο ςε ςχζςθ με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο (25,7% ζναντι 20%), ενϊ ςτθ διάρκεια τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ και ιδίωσ κατά τθν περίοδο 2012-2013, τα ποςοςτά ανεργίασ των νζων 15-24 ετϊν 
αυξικθκαν ςθμαντικά, ςθμειϊνοντασ ςε οριςμζνεσ Ρεριφζρειεσ (Δυτικι Μακεδονία, Ιπειροσ) υψθλά ποςοςτά 
άνω του 65%. Μάλιςτα, κατά τθν ίδια περίοδο, ςτο ςφνολο ςχεδόν τθσ θπειρωτικισ χϊρασ, το ποςοςτό 
ανεργίασ των νζων κυμαινόταν γφρω ι πάνω από το 60% (EUROSTAT). 

 

Κατά τθν περίοδο 2014-2020, οι ςχετικοί δείκτεσ ανεργίασ (ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο) ζχουν 
υποχωριςει ςθμαντικά, παραμζνοντασ ςε υψθλά επίπεδα ςυγκριτικά με το μζςο όρο τθσ ΕΕ (43,6% Ελλάδα, 
16,8% ΕΕ). Ραρά τθ μείωςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ των νζων ςε εκνικό επίπεδο, οι περιφζρειεσ Δυτικισ 
Μακεδονίασ, Θπείρου και Βορείου Αιγαίου εξακολουκοφν να εμφανίηουν υψθλά ποςοςτά ανεργίασ (55%, 58% 
και 58,2% αντιςτοίχωσ), τα οποία μάλιςτα αυξικθκαν περαιτζρω το 2017 ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. 
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Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ ανάλυςθ τθσ ανεργίασ των νζων 15-24 ετϊν κατά φφλο. Στα ακόλουκα 
διαγράμματα παρουςιάηεται θ εξζλιξθ του ποςοςτοφ ανεργίασ των νζων ανδρϊν και γυναικϊν (θλικίασ 15-24 
ετϊν) ςε εκνικό, περιφερειακό επίπεδο και ςε επίπεδο ΕΕ. Θ βαςικι διαφοροποίθςθ κακ’ όλθ τθν περίοδο 
αναφοράσ (2015 -2017) μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ ΕΕ αφορά ςτο πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό των ανζργων 
νζων γυναικϊν θλικίασ 15-24 ετϊν, που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αγγίηει και το 70% (Ρεριφζρεια Βορείου 
Αιγαίου), ενϊ ςε άλλεσ ξεπερνά το 60% (Δυτικι Μακεδονία, Ιπειροσ, Δυτικι Ελλάδα).  

Σε εκνικό επίπεδο, όςον αφορά ςτο επίπεδο ανεργίασ μεταξφ των δφο φφλων, παρατθρείται αφενόσ μεγάλθ 
απόκλιςθ θ οποία ςε οριςμζνεσ περιφζρειεσ υπερβαίνει τισ 20 μονάδεσ, αφετζρου περαιτζρω αφξθςθ τθσ 
μεταξφ τουσ διαφοράσ κατά τθν περίοδο 2016-2017. 

 

Ποζοζηό ανεργίας για άνδρες ,ηλικίας 15 έως 24 εηών 

 

Sources : Statistics | Eurostat (europa.eu) 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

European Union - 27 countries (from 2020) 22% 24% 24,7% 23,7% 22,1% 20,4% 18,3% 16,5% 15,3% 16,9% 

Euro area - 19 countries  (from 2015) 21,6% 23,9% 24,6% 24,1% 22,8% 21,2% 19,2% 17,4% 16% 17,5% 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_A__custom_1230940/default/table
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Greece 38,8% 48,5% 53,8% 47,4% 45,2% 44,3% 39,3% 36,4% 33,5% 31,4% 

France 21,4% 24,1% 23,8% 24,4% 25,1% 24,2% 22,3% 20,8% 20% 19,8% 

           
 

Ποζοζηό ανεργίας για γσναίκες ,ηλικίας 15 έως 24 εηών 

Sources : Statistics | Eurostat (europa.eu) 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

European Union - 27 countries (from 2020) 22,3% 24,1% 24,9% 23,8% 21,9% 20,3% 18,1% 16,2% 15,3% 17,3% 

Euro area - 19 countries  (from 2015) 21,7% 23,9% 24,7% 24% 22,4% 21,1% 18,9% 17% 15,9% 17,9% 

Greece 51,6% 63,1% 63,8% 58,1% 55% 50,7% 48,2% 43,9% 37,1% 39,3% 

France 27,3% 27,9% 29,5% 27,2% 27,4% 28% 24,9% 23,5% 21,6% 23,5% 

 

          

 
Νέοι ούηε ζηην απαζτόληζη ούηε ζηην εκπαίδεσζη και καηάρηιζη καηά θύλο, ηλικία και 
εργαζιακή καηάζηαζη (ποζοζηά NEET) 
Sources : Eurostat - Data Explorer (europa.eu)  

 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

European Union - 27 countries (from 2020) 15,4% 16% 16,1% 15,7% 15,2% 14,5% 13,7% 13,1% 12,6% 13,7% 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_A__custom_1230976/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Euro area - 19 countries  (from 2015) 15,3% 15,9% 16% 15,6% 15,2% 14,5% 13,7% 13,1% 12,6% 13,7% 

Greece 23% 26,8% 28,5% 26,7% 24,1% 22,2% 21,3% 19,5% 17,7% 18,7% 

France 14,7% 15,6% 13,8% 14,1% 14,7% 14,3% 13,8% 13,6% 13% 14% 

 

          

  

Εξειδικεφοντασ τθν ανάλυςθ μασ όςον αφορά ςτθν εξζλιξθ των Νζων ΕΑΕΚ10 ςε εκνικό επίπεδο, το ποςοςτό 
τουσ ςυμβαδίηει με τθν πορεία των οικονομικϊν μεγεκϊν και τθσ απαςχόλθςθσ των νζων. Αν και τα μεγζκθ, 
κατά τθν αρχι τθσ περιόδου τθσ ελλθνικισ οικονομικισ κρίςθσ, ιταν άμεςα ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα του 
μζςου όρου τθσ ΕΕ, ςτθ ςυνζχεια παρουςίαςαν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ (ιδιαίτερα ςτθν κατθγορία θλικίασ 15-29 
ετϊν) με τθ μζγιςτθ τιμι να παρουςιάηεται το 2013 (28,5%) 

 

Μετά το 2013 παρατθρείται ςθμαντικι πτϊςθ του ποςοςτοφ των ΕΑΕΚ, αν και το μζγεκοσ παραμζνει 
ςθμαντικά υψθλότερα του μζςου όρου ςε επίπεδο ΕΕ. Το 2017, τα ςχετικά μεγζκθ βρίςκονται ςτα χαμθλότερα 
επίπεδα από το 2010, ςτοιχείο που μοιάηει να ςυνδζεται με τθ ςχετικι βελτίωςθ του ευρφτερου οικονομικοφ 
κλίματοσ 
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Σο μερίδιο των νζων ενθλίκων οφτε ςτθν απαςχόλθςθ οφτε ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ άρχιςε να 
αυξάνεται με τθν ζναρξθ τθσ πανδθμίασ του COVID-19 

Το ποςοςτό NEET για νζουσ ςυνδζεται ςτενά με τισ οικονομικζσ επιδόςεισ και τον επιχειρθματικό κφκλο. Το 
ςχιμα παρζχει μια ανάλυςθ με τθν πάροδο του χρόνου για νζουσ θλικίασ 20-34 ετϊν και δείχνει ότι το μερίδιο 
των NEET ςτθν ΕΕ αυξικθκε από 16,6 % το 2008 ςε 18,7 % το επόμενο ζτοσ, μετά τθν ζναρξθ τθσ παγκόςμιασ 
χρθματοπιςτωτικισ και οικονομικισ κρίςθσ. Στθ ςυνζχεια, το ποςοςτό αυξικθκε με πιο ιπιο ρυκμό ζωσ το 
2013, όταν ζφταςε ςτο αποκορφφωμά του ςτο 20,5 %. Στθ ςυνζχεια, το ποςοςτό μειϊκθκε ςυνεχϊσ και ιταν 
κάτω από το επίπεδο του 2008 το 2019, ςτο 16,4 %. 

Ωςτόςο, το 2020, με τθν ζναρξθ τθσ πανδθμίασ COVID-19, το ποςοςτό NEET αυξικθκε ςαφϊσ κατά 1,2 
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, ςτο 17,6 %. 

Με αρικμό ρεκόρ NEET μετά τθ χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι κρίςθ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 2000, 
υπιρξαν ανθςυχίεσ μεταξφ των υπεφκυνων χάραξθσ πολιτικισ ότι μια ολόκλθρθ γενιά νζων ςτθν ΕΕ κα 
μποροφςε να παραμείνει εκτόσ τθσ αγοράσ εργαςίασ για τα επόμενα χρόνια. Οι ςυνζπειεσ αυτοφ είναι διπλζσ: 
ςε προςωπικό επίπεδο, αυτά τα άτομα είναι πιο πικανό να ςτεροφνται δικαιωμάτων και να υποφζρουν από τθ 
φτϊχεια και τον κοινωνικό αποκλειςμό, ενϊ ςε μακροοικονομικό επίπεδο αντιπροςωπεφουν ςθμαντικι 
απϊλεια όςον αφορά τθ μθ χρθςιμοποιθμζνθ παραγωγικι ικανότθτα και ζνα ςθμαντικό κόςτοσ όςον αφορά 
τισ πλθρωμζσ πρόνοιασ. Θ οικονομικι φφεςθ που ςχετίηεται με τθν πανδθμία του COVID-19 προκαλεί 
παρόμοιεσ ανθςυχίεσ. 
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Αποτελζςματα ζργου 

Πεδίο ερευνϊν 

      Γαλλία 

1)    Οι απαντιςεισ των νζων  

 

 

Ριραμε ςυνεντεφξεισ από 20 νζουσ ι/και άτομα που αναηθτοφν εργαςία. Στο παραπάνω γράφθμα βλζπουμε 
ότι όλοι οι νζοι που ερωτικθκαν ηουν ςε αςτικζσ περιοχζσ και περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ ςε μεγάλεσ 
πόλεισ. 

 

 

Φαίνεται ότι ςχεδόν το 80% των ερωτθκζντων είναι μεταξφ 16 και 35 ετϊν. Από τθν άλλθ πλευρά, 
περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ είναι μεταξφ 26 και 35 ετϊν. 
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Πλοι οι ερωτθκζντεσ ιταν μόνο άνδρεσ. Αυτό πικανόν να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι ςυνεντευκτζσ ςτο 
ςφλλογό μασ είναι νζοι άνδρεσ εκελοντζσ με αναπθρία. Μςωσ τουσ είναι ευκολότερο να επικοινωνοφν και να 
παίρνουν ςυνεντεφξεισ από άνδρεσ παρά από γυναίκεσ. Είναι λόγω ςεμνότθτασ; Ντροπαλότθτα; Φόβοσ; Μασ 
λζνε ότι ιταν τυχαίο και ότι δεν είχαν προςζξει! 

 

Θ πλειονότθτα των ερωτθκζντων είναι πτυχιοφχοι. 

Το μορφωτικό τουσ επίπεδο είναι μάλλον χαμθλό (επίπεδο 4 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων). Αυτό 
αφορά περιςςότερο από το 99% των ερωτθκζντων. 

Οι περιςςότεροι από αυτοφσ ζχουν το brevet des collèges και το baccalauréat. Πςον αφορά τθν επαγγελματικι 
κατάρτιςθ, διακζτουν κυρίωσ Ριςτοποιθτικά Επαγγελματικισ Λκανότθτασ (CAP) και Ριςτοποιθτικά 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (BEP). 

Λιγότερο από το 1% ζχει πανεπιςτθμιακό πτυχίο (Bachelor/Master). 
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Δυςτυχϊσ, πάνω από το 60% των ερωτθκζντων είναι άνεργοι (με ι χωρίσ επιδόματα). Αυτό μπορεί να εξθγθκεί 
αφενόσ από το γεγονόσ ότι πολλοί από αυτοφσ ζχουν χαμθλά προςόντα και αφετζρου από το γεγονόσ ότι 
περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ ερωτθκζντεσ είναι ανάπθροι. Τζλοσ, οριςμζνοι από αυτοφσ υφίςτανται 
διακρίςεισ λόγω τθσ εκνοτικισ τουσ καταγωγισ. 

Δεφτερον, το παραπάνω γράφθμα δείχνει ότι δφο ςτα δζκα άτομα ζχουν μόνιμεσ ςυμβάςεισ, γεγονόσ που 
εξαςφαλίηει μια οριςμζνθ οικονομικι και επαγγελματικι ςτακερότθτα. Ωςτόςο, οι ζρευνζσ μασ 
πραγματοποιικθκαν πριν από τθν παγκόςμια κρίςθ υγείασ που ςυνδζεται με το COVID 19. Ζκτοτε, πολλζσ 
εταιρείεσ ζκλειςαν και θ ανεργία αυξικθκε ςτα φψθ ςε όλο τον κόςμο ωσ αποτζλεςμα των επιβαλλόμενων 
περιοριςμϊν. 
 

Μποροφμε λοιπόν να φανταςτοφμε ότι για τουσ ερωτθκζντεσ μασ το ποςοςτό ανεργίασ ζχει επίςθσ εκτοξευκεί 
και ςίγουρα ξεπερνά το 80%, δεδομζνου του κοινωνιολογικοφ τουσ προφίλ. 

Πςον αφορά τθν επαγγελματικι κατάςταςθ, το 54% των ερωτθκζντων κα προτιμοφςε να είναι "το αφεντικό 
του εαυτοφ του". Το υπόλοιπο 46% κα προτιμοφςε να είναι "υπάλλθλοι". 

Αυτι θ δίψα για αυτονομία μπορεί να οφείλεται ςτθν πολιτικι τθσ γαλλικισ κυβζρνθςθσ πριν από το COVID, θ 
οποία ενκάρρυνε ζντονα τουσ νζουσ και τουσ ανζργουσ να γίνουν αυτό επιχειρθματίεσ. Ρροςφζρκθκαν ειδικι 
ςτιριξθ και φορολογικζσ απαλλαγζσ για 5 ζτθ. 
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Το 54% των ερωτθκζντων ζχει άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου και το 24% άδεια οδιγθςθσ ςκοφτερ. Ωςτόςο, ο 
παραπάνω πίνακασ δείχνει ότι το πιο ςυνθκιςμζνο μζςο μεταφοράσ είναι τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ (40%), 
ακολουκοφμενο από το αυτοκίνθτο (35%). 

Ομοίωσ, τα ςκοφτερ χρθςιμοποιοφνται ςπάνια ι ποτζ, αν και το 24% ζχει άδεια οδιγθςθσ. Αυτό ςυχνά 
οφείλεται ςτθν ζλλειψθ οικονομικϊν μζςων. Εξ ου και το γεγονόσ ότι το 40% των ερωτθκζντων χρθςιμοποιεί 
ςυχνά το περπάτθμα για να μετακινθκεί.  
 

 

Δυςτυχϊσ, τα ευριματα είναι ςαφι: πάνω από το 30% των ατόμων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα αιςκάνονται 
ότι υφίςτανται διακρίςεισ λόγω τθσ αναπθρίασ τουσ. Για αυτοφσ, είναι θ πρϊτθ αιτία τθσ μθ απαςχόλθςθσ, πριν 
από τθν εμπειρία ι το επίπεδο των προςόντων τουσ. 

Το γεγονόσ αυτό ςυμπλθρϊνει το ζργο του INJEP, το οποίο επιςθμαίνει τισ διακρίςεισ κατά τθν πρόςλθψθ για 
ρατςιςτικοφσ και ςεξιςτικοφσ λόγουσ.  
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Ρεριςςότερο από το 40% των ερωτθκζντων χρειάηονται εργαςιακι εμπειρία για να βρουν δουλειά. Αυτό 
μπορεί να γίνει μζςω πρακτικισ άςκθςθσ ι επιδοτοφμενων ςυμβάςεων. 

Από τθν άλλθ πλευρά, ςθμειϊνουμε ότι θ υλικι διάςταςθ (ςτζγαςθ και όχθμα) ζχει ελάχιςτθ ι κακόλου 
επίδραςθ ςτισ ανάγκεσ προτεραιότθτάσ τουσ (μόνο το 6%). 

Τζλοσ, το ζνα τρίτο των ερωτθκζντων κα χρειαηόταν εκπαίδευςθ που κα οδθγοφςε ςε δίπλωμα προκειμζνου 
να βρει εργαςία. Ρράγματι, οριςμζνοι από αυτοφσ τονίηουν ότι θ αρχικι τουσ κατάρτιςθ ζχει λίγεσ διεξόδουσ ι 
ότι ζχει ξεπεραςτεί. Γι' αυτοφσ, λοιπόν, είναι ηιτθμα επανεκπαίδευςθσ. 

Αυτό που προκαλεί ερωτθματικά ςτο παραπάνω γράφθμα είναι ότι το 18% δθλϊνει ότι χρειάηεται 
επαγγελματικι υποςτιριξθ για να βοθκθκεί, για παράδειγμα, να γράψει ζνα βιογραφικό ςθμείωμα ι να βρει 
προςφορζσ προςαρμοςμζνεσ ςτθν αναπθρία του. Στθ Γαλλία, υπάρχει θ AGEFIPH, ζνασ δθμόςιοσ φορζασ που 
είναι αφιερωμζνοσ ςτθν υποςτιριξθ των ατόμων με αναπθρία ςτθν απαςχόλθςθ. Επομζνωσ, είτε οι 
ερωτθκζντεσ είναι δυςαρεςτθμζνοι με αυτόν τον οργανιςμό, οπότε κα πρζπει να αμφιςβθτιςουμε τισ 
επαγγελματικζσ πρακτικζσ των ςυμβοφλων απαςχόλθςθσ, διότι αυτό αφορά 2 ςτουσ 10 νζουσ! 

Είτε οι άνκρωποι αυτοί δεν γνωρίηουν για τθν εκνικι αυτι οργάνωςθ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςε όλεσ τισ 
περιφζρειεσ τθσ Γαλλίασ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, αυτό δθμιουργεί ζνα ςοβαρό πρόβλθμα πρόςβαςθσ 
ςτθν πλθροφόρθςθ ςε μια κοινωνία που ιςχυρίηεται ότι είναι χωρίσ αποκλειςμοφσ. Γιατί θ AGEFIPH δεν 
προςεγγίηει αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ; ...... Υπό αυτό το πρίςμα, οι άνκρωποι αυτοί ζχουν ελάχιςτεσ 
πικανότθτεσ να βρουν δουλειά. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι για τουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, τουσ διαμεςολαβθτζσ και τουσ εκπαιδευτζσ, ο 
κφριοσ λόγοσ για τον οποίο οι πελάτεσ τουσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ είναι θ αρνθτικι ςτάςθ των 
εργοδοτϊν απζναντι ςτθν αναπθρία. Αυτό επιβεβαιϊνει τθν άποψθ των ερωτθκζντων. 

Το κράτοσ ζχει αναλάβει τισ ςχετικζσ ευκφνεσ του ςτο πλαίςιο του παρόντοσ επικοινωνιακοφ ζργου προσ τισ 
εταιρείεσ. Ρράγματι, ο νόμοσ αρικ. 2018-771 τθσ 5θσ Σεπτεμβρίου 2018 "για τθν ελευκερία επιλογισ του 
επαγγελματικοφ μζλλοντοσ" μεταρρυκμίηει τθν υποχρζωςθ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων με αναπθρία (OETH). 
Τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1θ Λανουαρίου 2020. 
 

 

https://www.agefiph.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emploi-et-handicap/article/obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-ce-qui-change-en-2020
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Οι ςτόχοι αυτισ τθσ μεταρρφκμιςθσ : 

 ·         Ενίςχυςθ των επιχειριςεων 
 ·         Χριςθ του κοινωνικοφ διαλόγου ωσ μοχλοφ για τθν πρόςλθψθ ατόμων με   αναπθρία 
 ·         Ανάπτυξθ πολιτικισ απαςχόλθςθσ χωρίσ αποκλειςμοφσ 
 ·         Απλοφςτευςθ τθσ διλωςθσ υποχρζωςθσ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων με αναπθρία (DOETH) 

Το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των ατόμων με αναπθρία παραμζνει ςτο 6% του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ εταιρείασ. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ο ςκοπόσ τθσ μεταρρφκμιςθσ είναι να ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ ςε όλεσ τισ 
επιχειριςεισ μιασ ςτρατθγικισ που ευνοεί τθν απαςχόλθςθ των ατόμων με αναπθρία. Θ κλίμακα ειςφορϊν 
προςαρμόηεται ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2024, ϊςτε να τουσ δοκεί χρόνοσ για τθν εφαρμογι τθσ. 

Ασ ελπίςουμε ότι για τουσ ερωτθκζντεσ μασ (πάνω από το 67% των οποίων είναι άνεργοι), θ μεταρρφκμιςθ 
αυτι κα βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ πρόςβαςισ τουσ ςτθν απαςχόλθςθ. 

  

 

Ππωσ είναι αναμενόμενο, για όλουσ τουσ ερωτθκζντεσ, θ γνϊςθ τθσ εκνικισ γλϊςςασ αποτελεί προχπόκεςθ 
προτεραιότθτασ για τθν εργαςία, όπωσ και το να είναι κανείσ ανοιχτόσ ςτο διάλογο με τουσ άλλουσ. 

Αντίκετα, κεωροφν ότι οι δεξιότθτεσ αγγλικισ γλϊςςασ ζχουν μικρι ι κακόλου ςθμαςία. Αυτό φαίνεται να 
ιςχφει και για τα άτομα με χαμθλό μορφωτικό επίπεδο, τα οποία δεν είναι επιλζξιμα για κζςεισ εργαςίασ με 
διεκνι προςανατολιςμό. 
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Το γράφθμα αυτό δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ αποδίδουν μεγάλθ ςθμαςία ςτισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ. 

Ρράγματι, από τα 6 ςθμεία που εξετάηονται, θ πλειοψθφία των απαντιςεων είναι "ςθμαντικι" και "πολφ 
ςθμαντικι".  Ζτςι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θ πλειοψθφία των ερωτθκζντων (50% θλικίασ 26-35 ετϊν) 
ανικει ςτθ γενιά Τ. Αυτι θ γενιά μεγάλωςε ςε μεγάλο βακμό μπροςτά ςτθν τθλεόραςθ. Αποκαλοφνται επίςθσ 
"ψθφιακοί ικαγενείσ" επειδι ζχουν μεγαλϊςει ςε ζναν κόςμο όπου οι προςωπικοί υπολογιςτζσ, τα 
βιντεοπαιχνίδια και το Διαδίκτυο ζχουν γίνει όλο και πιο ςθμαντικά και προςιτά. 

Οι νζοι θλικίασ 16-25 ετϊν που αποτελοφν ςχεδόν το 30% του πάνελ μασ, ανικουν ςτθ γενιά Z. Ονομάηεται 
επίςθσ Generation C για τθν Επικοινωνία, τθ υνεργαςία, τθ φνδεςθ και τθ Δθμιουργικότθτα. 
Ρρόκειται για μια γενιά που ζχει μεγαλϊςει με τθν τεχνολογία, αλλά κυρίωσ με τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι 
μόνιμα ςυνδεδεμζνα. Γνωρίηουν άριςτα τα εργαλεία του υπολογιςτι, τα χρθςιμοποιοφν κακθμερινά και δεν 
μποροφν πλζον να φανταςτοφν να ηουν χωρίσ αυτά. 
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Τα αποτελζςματα αυτοφ του μπλοκ ικανοτιτων επιβεβαιϊνουν ότι οι ερωτθκζντεσ μασ αποδίδουν μεγάλθ 
ςθμαςία ςτον άλλον και ςτο ςεβαςμό τθσ διαφορετικότθτασ. Είναι ανοιχτοί ςτον κόςμο και κεωροφν 
απαραίτθτο να είναι υπεφκυνοι για τισ πράξεισ και τα λόγια τουσ. 

 

Για τθν πλειονότθτα των ερωτθκζντων, είναι πολφ ςθμαντικό να γνωρίηει κανείσ πϊσ να "πουλάει τον εαυτό 
του" κατά τθ διάρκεια μιασ ςυνζντευξθσ εργαςίασ, τονίηοντασ τθν επαγγελματικι του πορεία και τισ δεξιότθτεσ 
που ζχει αποκτιςει. Θ παρατιρθςθ αυτι ιςχφει και για τουσ εργοδότεσ. 

Υπιρξε επίςθσ ςυμφωνία ςχετικά με τθ ςθμαςία τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ μάκθςθσ από τουσ άλλουσ. 

Αντίκετα, θ γνϊςθ τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ αγοράσ εργαςίασ δεν είναι απαραίτθτθ ςφμφωνα με τθν πλειοψθφία 
των ερωτθκζντων. 

Ωςτόςο, όταν εξετάηουμε τθν άποψθ των εργοδοτϊν, βλζπουμε ότι γι' αυτοφσ θ γνϊςθ τθσ εταιρείασ είναι 
απαραίτθτθ και αποτελεί κριτιριο για τθν πρόςλθψθ. 

Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό οι ερωτϊμενοι να το λάβουν υπόψθ τουσ προκειμζνου να βρουν εργαςία.  
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Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ τελευταίασ ομάδασ ικανοτιτων επιβεβαιϊνουν το γεγονόσ ότι οι γενιζσ Υ και Η 
είναι πολφ ανοιχτζσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτο ςεβαςμό τθσ. 

Για όλουσ τουσ ερωτθκζντεσ, οι δεξιότθτεσ αυτζσ είναι πολφ ςθμαντικζσ. 

Οι επιλογζσ αυτζσ μποροφν επίςθσ να εξθγθκοφν από το γεγονόσ ότι οι ερωτθκζντεσ μασ αιςκάνονται ότι 
υφίςτανται διακρίςεισ λόγω τθσ αναπθρίασ τουσ. Ωσ εκ τοφτου, είναι πιο ανοιχτοί ςτο ςεβαςμό τθσ 
διαφορετικότθτασ, κακϊσ είναι και οι ίδιοι κφματα. 

Μςωσ αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο οριςμζνοι ερωτϊμενοι κζλθςαν να προςκζςουν αυτζσ τισ δφο 
δεξιότθτεσ: Υπομονι και Επιμονι!  

2)    Απαντιςεισ από κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, διευκολυντζσ και εκπαιδευτζσ 
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Τα τρία παραπάνω γραφιματα δείχνουν ότι θ πλειονότθτα των οργανιςμϊν που ερωτικθκαν βρίςκονται 
επίςθσ ςε αςτικζσ περιοχζσ.  

Ρεριςςότερο από το 50% αυτϊν είναι ιδιωτικζσ και περίπου το 40% είναι ςτθν κοινωνικι οικονομία. 

Τζλοσ, περιςςότερεσ από τισ μιςζσ υπάρχουν για περιςςότερα από 50 χρόνια και το ζνα τρίτο μεταξφ 11 και 30 
ετϊν. Ρρόκειται για "ςτζρεεσ" οργανϊςεισ που διαρκοφν με τθν πάροδο του χρόνου. 

Αντιςτάκθκαν ςτθν οικονομικι κρίςθ που ςυνδζεται με το COVID 19; Ασ ελπίςουμε ότι οι επιδοτιςεισ του 
κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τουσ βοικθςαν να αντζξουν. 
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Ρεριςςότεροι από τουσ μιςοφσ οργανιςμοφσ που ερωτικθκαν δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ εμψφχωςθσ 
και τθσ κατάρτιςθσ. 

Σχεδόν το ζνα τρίτο από αυτοφσ ςυμμετζχει ςε διεκνείσ δραςτθριότθτεσ, ιδίωσ μζςω ευρωπαϊκϊν 
προγραμμάτων όπωσ το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ι το Interreg. 

Αυτό που προκαλεί ζκπλθξθ ςε αυτό το αποτζλεςμα είναι ότι αυτζσ οι οργανϊςεισ που ςυνοδεφουν τουσ νζουσ 
προωκοφν τθν Ευρϊπθ και τθ Διεκνι, ενϊ για τουσ νζουσ και τουσ αναηθτοφντεσ εργαςία, τα αγγλικά δεν 
αποτελοφν απαραίτθτο προςόν για τθν εφρεςθ εργαςίασ. 

Μζροσ τθσ απάντθςθσ οφείλεται ςίγουρα ςτουσ τφπουσ τθσ προςφερόμενθσ υποςτιριξθσ, οι οποίοι 
παρουςιάηονται ςτο παρακάτω γράφθμα. 

Ρράγματι, μόνο το 4% από αυτζσ προςφζρει κινθτικότθτα Erasmus+ που επιτρζπει ςτουσ νζουσ και τουσ 
αναηθτοφντεσ εργαςία να ανακαλφψουν νζεσ ευκαιρίεσ, αναπτφςςοντασ παράλλθλα κοινωνικζσ, πολιτικζσ, 
προςωπικζσ, τεχνικζσ και γλωςςικζσ δεξιότθτεσ. Ρεριςςότερο από το 60% τθσ υποςτιριξθσ που προςφζρεται 
ςχετίηεται άμεςα με τθν αναηιτθςθ εργαςίασ και τθν προετοιμαςία για τθ ςυνζντευξθ. Επομζνωσ, ζχουμε να 
κάνουμε με πολφ κλαςικι και τυποποιθμζνθ υποςτιριξθ. Ραραδόξωσ, μόνο το 18% των νζων και των ατόμων 
που αναηθτοφν εργαςία ηθτοφν το είδοσ τθσ υποςτιριξθσ που προςφζρουν αυτζσ οι οργανϊςεισ.  

 

Ποιεσ είναι οι 5 κφριεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηετε ςτθν προπόνθςι ςασ; 

 v  αρνθτικι άποψθ των εργοδοτϊν για τθν αναπθρία 

 v  τθν ανεπαρκι γνϊςθ τθσ γαλλικισ γλϊςςασ από τουσ νζουσ, ιδίωσ ςτθ γραφι 

 v  δυςκολία ςτθν ομιλία και τθ γραφι 

 v  εφρεςθ του ςωςτοφ προςανατολιςμοφ 

 v  να κρατιςει το άτομο ςε κίνθτρα 

 v  απουςίεσ 

 v  θ ςυγκζντρωςθ των νζων 

 v  δυςκολία ςτο να ακοφει και να αποδζχεται διαφορετικζσ απόψεισ 

 δυςκολία ςτθν επιχειρθματολογία 
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Ποιεσ είναι οι 5 κφριεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν εφρεςθ εργαςίασ; 

 v  ζλλειψθ διπλϊματοσ 

 v  ζλλειψθ μελετϊν 

 v  ζλλειψθ επαγγελματικισ εμπειρίασ 

 v  διακρίςεισ που ςχετίηονται με το πολιτιςμικό υπόβακρο και τθν αναπθρία 

 v  ενςωμάτωςθ ςε ιεραρχικι δομι 

 v  ταπεινότθτα 

 v  ικανότθτα ομαδικισ εργαςίασ 

 v  κάρροσ και επιμονι όταν θ εργαςία είναι δφςκολθ 

 v  Συνζπεια ςτθν πράξθ 
  

Οι δεξιότθτεσ που χρειάηεςτε για να βρείτε δουλειά 

 
 

Τα αποτελζςματα αυτά είναι ςχεδόν τα ίδια με αυτά των νζων και των ατόμων που αναηθτοφν εργαςία. 

Ρράγματι, όλοι ςυμφωνοφν ότι θ γνϊςθ τθσ εκνικισ γλϊςςασ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν εφρεςθ εργαςίασ. 

Αυτό που προκαλεί ζκπλθξθ εδϊ είναι ότι, όπωσ και για τουσ νζουσ, οι ερωτθκζντεσ κεωροφν ότι τα αγγλικά 
δεν είναι απαραίτθτα για τθν εφρεςθ εργαςίασ, παρόλο που το ζνα τρίτο από αυτοφσ εργάηεται διεκνϊσ!  
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Σε αντίκεςθ με τουσ νζουσ που κεωροφν τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για τθν εφρεςθ εργαςίασ, 
οριςμζνοι οργανιςμοί ζχουν διαφορετικι άποψθ. 

Ρράγματι, 4 από τισ 6 δεξιότθτεσ ζχουν μικρι ι κακόλου ςθμαςία γι' αυτοφσ (μπλε και κόκκινο χρϊμα ςτο 
γράφθμα). 

Αυτό αναδεικνφει ζνα νζο χάςμα μεταξφ των προςδοκιϊν των νζων και των προτεραιοτιτων εκείνων που τουσ 
υποςτθρίηουν. Ωςτόςο, με τθν υγειονομικι κρίςθ COVID και τουσ περιοριςμοφσ που προζκυψαν, κατζςτθ 
ςαφζσ ότι ο ψθφιακόσ αλφαβθτιςμόσ ζχει καταςτεί απαραίτθτοσ για όλουσ, τόςο ςτον επαγγελματικό 
(τθλεργαςία) όςο και ςτον προςωπικό τομζα. 

Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου (ςε όλεσ τισ βακμίδεσ) οφείλεται ςτθν ζλλειψθ εξοπλιςμοφ 
και κατάρτιςθσ ςτθ χριςθ του. 

Θ θλεκτρονικι μάκθςθ κα αυξθκεί τα επόμενα χρόνια και πολλά εργαλεία αναηιτθςθσ εργαςίασ ζχουν 
ψθφιοποιθκεί. 

Ασ ελπίςουμε ότι οι οργανιςμοί αυτοί κα το λάβουν υπόψθ τουσ ςτθν υποςτιριξι τουσ, ϊςτε να εκπαιδεφςουν 
τουσ νζουσ ςε ψθφιακζσ δεξιότθτεσ (μζςω, για παράδειγμα, διαδικτυακϊν ςεμιναρίων, όπωσ προτείνει το Pôle 
Emploi). 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-services-en-ligne.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-services-en-ligne.html
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Τα αποτελζςματα αυτά υπογραμμίηουν ότι οι ερωτϊμενοι αποδίδουν μεγάλθ ςθμαςία ςε αυτό το τμιμα 
δεξιοτιτων. 

Πςον αφορά τουσ νζουσ, είναι πολφ ςθμαντικό να είςτε υπεφκυνοι και να αναλαμβάνετε τθν ευκφνθ των 
πράξεϊν ςασ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, προκαλεί ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι το 30% των ερωτθκζντων δεν κεωρεί ότι ο 
εκελοντιςμόσ είναι ςθμαντικόσ για τθν εφρεςθ εργαςίασ. Το γεγονόσ αυτό εγείρει οριςμζνα κεμελιϊδθ 
ερωτιματα, δεδομζνων των πολυάρικμων μελετϊν και επιςτθμονικϊν ερευνϊν που καταδεικνφουν τα οφζλθ 
αυτοφ του είδουσ των δραςτθριοτιτων ςτθν ανάπτυξθ πολλϊν οριηόντιων δεξιοτιτων που είναι χριςιμεσ για 
τθν εφρεςθ εργαςίασ. 

Βοθκά επίςθσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ, τθσ αυτοεκτίμθςθσ και τθσ ενδυνάμωςθσ. 

Ασ μθν ξεχνάμε ότι για το 60% των εργοδοτϊν ο εκελοντιςμόσ είναι ςθμαντικόσ ι πολφ ςθμαντικόσ. Αποτελεί 
επίςθσ κριτιριο για τθν πρόςλθψθ. 
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Τα αποτελζςματα του παραπάνω γραφιματοσ προκαλοφν μεγάλθ ζκπλθξθ. Ρράγματι, βλζπουμε ότι ςχεδόν το 
60% των οργανιςμϊν κεωρεί ότι θ περιγραφι τθσ πορείασ ςταδιοδρομίασ είναι μετρίωσ ςθμαντικι !!!!!! 

Τι ςοκ! Ειδικά όταν αυτό ςυμπλθρϊνεται από το γεγονόσ ότι το 30% κεωρεί ότι το να ξζρεισ πϊσ να 
παρουςιάηεςαι ςε μια ςυνζντευξθ για δουλειά είναι μετρίωσ ςθμαντικό! 

Τα δφο αυτά ςθμεία ζρχονται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν οι εν λόγω οργανιςμοί. 
Ρράγματι, περιςςότερο από το 60% τθσ υποςτιριξθσ που προςφζρεται ςχετίηεται άμεςα με τθν αναηιτθςθ 
εργαςίασ και τθν προετοιμαςία για ςυνεντεφξεισ εργαςίασ. 

Γιατί να προςφζρετε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ αν δεν πιςτεφετε ςε αυτζσ; .... ΟΧΛ πϊσ!  

 
 

Πςον αφορά τουσ νζουσ και τισ επιχειριςεισ, θ πλειονότθτα των ερωτθκζντων κεωρεί ςθμαντικό, ακόμθ και 
πολφ ςθμαντικό, να είναι ανοιχτοί ςτον κόςμο και κυρίωσ να καταπολεμοφν κάκε μορφι διάκριςθσ. 

  

3)        Απαντιςεισ  των εργοδοτϊν 
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Και πάλι, θ πλειονότθτα των εργοδοτϊν που ερωτικθκαν βρίςκονται ςε αςτικζσ περιοχζσ. 
Το 90% αυτϊν είναι ιδιωτικοί οργανιςμοί. 
Τζλοσ, οι μιςοί από αυτοφσ ανικουν ςτθν κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία. 
 

 
 

Ρεριςςότεροι από τουσ μιςοφσ οργανιςμοφσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα 
τθσ εμψφχωςθσ, τθσ κατάρτιςθσ και του ακλθτιςμοφ. 

Σχεδόν το 80% εργάηεται ςτθ Γαλλία και το ζνα τρίτο ςε τοπικό επίπεδο. 
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20% ενεργεί ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο.  
 

 

 

Θ πλειονότθτα των προςφερόμενων ςυμβάςεων εργαςίασ είναι οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου. 

Τα ςυμβόλαια υποβοικθςθσ ζρχονται ςτθν τρίτθ κζςθ. Οι εποχικζσ και προςωρινζσ ςυμβάςεισ είναι λιγότερο 
ςυχνζσ. 

Αυτό ςθμαίνει ότι οι οργανιςμοί αυτοί εφαρμόηουν πολιτικι ςτακερότθτασ τθσ απαςχόλθςθσ, αποφεφγοντασ 
τθν εναλλαγι των εργαηομζνων. 
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Στο παραπάνω γράφθμα, θ προτεραιότθτα των εργοδοτϊν είναι τα κίνθτρα των υποψθφίων πριν από το 
πτυχίο. 

Επίςθσ, ςε αντίκεςθ με τθν κοινι πεποίκθςθ, κζτουν τον εκελοντιςμό ωσ δεφτερθ προτεραιότθτα πριν από τισ 
επαγγελματικζσ ςυςτάςεισ και ςυςτάςεισ! 

Θ άδεια οδιγθςθσ δεν είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν πρόςλθψθ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι ςτισ αςτικζσ 
περιοχζσ οι δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ είναι αρκετά αποτελεςματικζσ. 

Ασ κυμθκοφμε ότι είναι επίςθσ το πιο χρθςιμοποιοφμενο μζςο μεταφοράσ από τουσ νεαροφσ ερωτθκζντεσ μασ. 

Τζλοσ, διαπιςτϊνεται ότι θ ςυμμόρφωςθ με τθ νομοκεςία ζχει αντίκτυπο ςτισ προςλιψεισ. Ρράγματι, για 
πολλοφσ εργοδότεσ, το ποινικό μθτρϊο αποτελεί παράγοντα ςτθν αίτθςθ. 

Τα αποτελζςματα αυτά υποδθλϊνουν ότι οι νζοι και οι αναηθτοφντεσ εργαςία ζχουν τθν ευκαιρία να 
απευκφνονται ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ, οι οποίοι επικεντρϊνονται ςτα κίνθτρα !!!!! 

Το δίπλωμα δεν είναι πλζον το κλειδί για τθν εφρεςθ εργαςίασ. Αυτό αποδεικνφει ότι οι εταιρείεσ αυτζσ 
χρθςιμοποιοφν κυρίωσ μια προςζγγιςθ πρόςλθψθσ με βάςθ τισ δεξιότθτεσ. Αυτό επιβεβαιϊνεται από το 
γεγονόσ ότι ο εκελοντιςμόσ είναι πολφ ςθμαντικόσ γι' αυτοφσ, επειδι γνωρίηουν τισ δεξιότθτεσ που αποκτοφν 
όςοι τον κάνουν. 

 

Τα αποτελζςματα αυτοφ του γραφιματοσ μιλοφν από μόνα τουσ. Θ προτεραιότθτα των οργανιςμϊν ςτισ 
προςλιψεισ τουσ είναι θ ςυνζντευξθ και ςτθ ςυνζχεια θ πραγματικι εργαςιακι εμπειρία. 
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 Θ ςυνοδευτικι επιςτολι φαίνεται ξεπεραςμζνθ, κακϊσ οι περιςςότεροι δεν τθ χρθςιμοποιοφν για τθν 
πρόςλθψθ προςωπικοφ. 

Το βιογραφικό ςθμείωμα εξακολουκεί να ζχει τα διαπιςτευτιριά του, αλλά όλο και λιγότερο. 

 Επομζνωσ, οι οργανιςμοί που υποςτθρίηουν τουσ νζουσ και τουσ αναηθτοφντεσ εργαςία κα πρζπει 
οπωςδιποτε να το λάβουν υπόψθ τουσ! 

Διότι είναι ςαφζσ από τθν ανάλυςθ αυτι ότι προτείνουν δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ δεν πιςτεφουν και οι 
οποίεσ δεν αποτελοφν προτεραιότθτα των εργοδοτϊν! 

Είναι ςαν να περπατάσ ςτο κεφάλι ςου! 

  

 

Τα δφο παραπάνω γραφιματα δείχνουν δυςτυχϊσ ότι θ απαςχόλθςθ των νζων δεν αποτελεί πραγματικά 
προτεραιότθτα των ερωτθκζντων εργοδοτϊν. Μόνο το 20% αυτϊν ενεργεί υπζρ τουσ. 

Μια άλλθ απογοιτευςθ είναι ότι ςχεδόν όλεσ είναι επιδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
υπθρεςίασ του πολίτθ) ι κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ! 

Ζτςι, ςε αντίκεςθ με τθν πολιτικι τουσ για ςτακερότθτα τθσ απαςχόλθςθσ, για τουσ νζουσ, θ εναλλαγι είναι το 
ηθτοφμενο και θ απαςχόλθςθ είναι επιςφαλισ και βραχυπρόκεςμθ. 

 Ασ ελπίςουμε ότι θ νζα κυβερνθτικι πολιτικι για τθν απαςχόλθςθ των νζων κα αλλάξει τισ πρακτικζσ 
προςλιψεων των εργοδοτϊν που μασ ζδωςαν ςυνζντευξθ. 

 Το ςχζδιο "1 νζοσ, 1 λφςθ", που ξεκίνθςε το καλοκαίρι του 2020, ζχει ωσ ςτόχο να προςφζρει μια λφςθ ςε κάκε 
νζο. Με επενδφςεισ άνω των 9 διςεκατομμυρίων ευρϊ, κινθτοποιεί μια ςειρά από μοχλοφσ: βοικεια για τθν 
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πρόςλθψθ, κατάρτιςθ, υποςτιριξθ, οικονομικι βοικεια για νζουσ που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ κ.λπ. 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςε όλεσ τισ καταςτάςεισ. 

 Οι κφριεσ δυςκολίεσ ςτθν πρόςλθψθ ςφμφωνα με τουσ οργανιςμοφσ που ερωτικθκαν : 

   λίγοι ι κακόλου υποψιφιοι 

   τθν θλικία των υποψθφίων που επιβάλλουν οι ςυμβάςεισ ενίςχυςθσ 

  ζλλειψθ κινιτρων 

   ικανότθτα ενςωμάτωςθσ ςε διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ 

  τθν επάρκεια των αναγκϊν ςε ςχζςθ με τθν προςφορά κατάρτιςθσ 

   ζλλειψθ διακζςιμων δεξιοτιτων 

  αξιϊςεισ για υψθλοφσ μιςκοφσ 

   άρνθςθ εργαςίασ λόγω ςυνεχοφσ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ 

    ζλλειψθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων 
 

 

 

 

 

Οι δεξιότθτεσ που χρειάηεςτε για να βρείτε δουλειά 

 
Ππωσ είναι φυςικό, θ ευχζρεια ςτθν εκνικι γλϊςςα αποτελεί πολφ ςθμαντικό κριτιριο για τθν υποβολι 
αίτθςθσ. 

Θ αγγλικι γλϊςςα δεν αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για πολλοφσ εργοδότεσ. 

Αντίκετα, οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και ομαδικισ εργαςίασ είναι απαραίτθτεσ. 
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Για τθν πλειονότθτα των εργοδοτϊν, οι ψθφιακζσ δεξιότθτεσ είναι ςθμαντικζσ ι πολφ ςθμαντικζσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, μπορεί να μασ εκπλιξει το γεγονόσ ότι θ γνϊςθ του διαδικτφου δεν αποτελεί 
προτεραιότθτα για οριςμζνουσ από αυτοφσ (με κόκκινο χρϊμα ςτο γράφθμα). 

Αυτό οφείλεται ςίγουρα ςτο γεγονόσ ότι οι κζςεισ εργαςίασ που προςφζρουν απαιτοφν δεξιότθτεσ ςτθν 
επεξεργαςία κειμζνου (π.χ. word) και ςτα λογιςτικά φφλλα (π.χ. excel) και όχι ςτθν ανάλυςθ ιςτοτόπων ι ςτθν 
παρακολοφκθςθ υπολογιςτϊν. 

Ο ιςτόσ φαίνεται να χρθςιμοποιείται μόνο για τθ λειτουργία του ωσ μζςο ανταλλαγισ μθνυμάτων. 

 

Για τθν πλειονότθτα των εργοδοτϊν, θ γνϊςθ αυτϊν των δεξιοτιτων είναι ςθμαντικι ι πολφ ςθμαντικι για τθν 
εφρεςθ εργαςίασ. 

Δεν κα επανζλκουμε ςτο κζμα του εκελοντιςμοφ, το οποίο εξετάςτθκε προθγουμζνωσ. 
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Τζλοσ, εξακολουκεί να προκαλεί ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι οριςμζνοι εργοδότεσ δεν κεωροφν ςθμαντικι τθν 
ενεργό ακρόαςθ, τθ φροντίδα και τθν ενςυναίςκθςθ. Αυτό μπορεί να προκαλζςει δυςκολίεσ ςτθν ομαδικι 
εργαςία, ακόμθ και αν οι κζςεισ εργαςίασ είναι αυτοματοποιθμζνεσ, ζνασ προσ ζναν. 

Θ υπεφκυνθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ διαχείριςθ απαιτεί να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ και να εκτιμϊνται 
αυτζσ οι δεξιότθτεσ. 

 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, αυτό το ςφνολο δεξιοτιτων είναι ςθμαντικό ςφμφωνα με τθν πλειονότθτα των 
εργοδοτϊν. 

Ππωσ ςυμβαίνει και με τουσ νζουσ και τουσ οργανιςμοφσ που τουσ υποςτθρίηουν, περίπου το 60% των 
εργοδοτϊν δεν κεωρεί ότι θ γνϊςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ είναι απαραίτθτθ για τθν υποβολι αίτθςθσ για 
εργαςία. 

Δεν κα επανζλκουμε ςτισ άλλεσ ικανότθτεσ που αναφζρκθκαν, οι οποίεσ ζχουν ιδθ αναλυκεί ςτισ άλλεσ 
ομάδεσ ερωτθκζντων. 
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Για όλουσ τουσ εργοδότεσ αυτό το ςφνολο δεξιοτιτων είναι ςθμαντικό. Αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο, 
κακϊσ ζχουμε δει προθγουμζνωσ ότι για οριςμζνουσ εργοδότεσ θ ενεργόσ ακρόαςθ, θ φροντίδα και θ 
ενςυναίςκθςθ δεν είναι απαραίτθτα. 

Ρράγματι, πϊσ μποροφμε να καταπολεμιςουμε τισ διακρίςεισ αν δεν είμαςτε καλοπροαίρετοι; 

Ρϊσ μπορείτε να είςτε ανοιχτοί ςτθ διαφορετικότθτα αν δεν ακοφτε ενεργά; 

Ρϊσ μποροφμε να επικοινωνιςουμε εποικοδομθτικά αν δεν δείχνουμε ενςυναίςκθςθ; 

Οριςμζνοι εργοδότεσ επικυμοφςαν να προςκζςουν τισ ακόλουκεσ δεξιότθτεσ: 

 Να είςτε διακζςιμοι 

 Αυτονομία 

 Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ 

 Να ζχουν γλωςςικζσ δεξιότθτεσ (π.χ. επικοινωνία ςτα αγγλικά) 

  
ΤΜΠΖΡΑΜΑ ΣΩΝ ΑΝΑΛΥΕΩΝ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΙΚΘΚΑΝ 

Οι ζρευνεσ αυτζσ, παρά το μικρό πάνελ (μεταξφ 10 και 30 ατόμων ανά ομάδα-ςτόχο), αναδεικνφουν πολλζσ 
αντιφάςεισ και τα χάςματα μεταξφ και εντόσ των ομάδων. 

Οι προςδοκίεσ και οι ανάγκεσ οριςμζνων είναι μερικζσ φορζσ αντίκετεσ με εκείνεσ άλλων. 

Με τθν υγειονομικι κρίςθ του COVID, τα δεδομζνα αυτά δεν είναι ςίγουρα τα ίδια. 

Ραραμζνουμε αιςιόδοξοι ότι οι πολιτικζσ ανάκαμψθσ που εφαρμόηονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτθ 
Γαλλία κα αποδϊςουν καρποφσ. 

Το μζλλον είναι αβζβαιο, αλλά ζνα πράγμα είναι βζβαιο: οι επαγγελματικζσ πρακτικζσ ζχουν αλλάξει και κα 
ςυνεχίςουν να αλλάηουν. 

Εναπόκειται ςε εμάσ να το λάβουμε υπόψθ ςτθν εργαςία μασ με τουσ νζουσ και τουσ αιτοφντεσ εργαςία. 
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Αποτελζςματα ζργου 

Πεδίο ερευνϊν 

 Ελλάδα 

1) Οι απαντιςεισ των νζων (18 άτομα) 

Από τα 18 άτομα αυτισ τθσ ομάδασ ςτόχου (33% άνδρεσ, 67% γυναίκεσ) τα περιςςότερα από αυτά ηουν ςε 
αςτικζσ περιοχζσ και ζνα μικρό ποςοςτό ςε αγροτικζσ περιοχζσ, τα ακόλουκα ςυμπεράςματα ςυνιχκθςαν μετά 
τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων του ερωτθματολογίου: 
 
Επαγγελματικά Προςόντα: 
Το 72% ζχει επαγγελματικά προςόντα, όπωσ πτυχία γυμναςίου, πτυχία 
πανεπιςτθμίου, πιςτοποιθτικά ξζνων γλωςςϊν, πιςτοποιθτικά office word, ενϊ το υπόλοιπο 28% δεν ζχει 
επαγγελματικά προςόντα, που ςθμαίνει ότι τελείωςαν το δθμοτικό και το μιςό από το γυμνάςιο (ςτθν 
Ελλάδα το γυμνάςιο είναι ςυνολικά 6 χρόνια, 3 χρόνια χαμθλότερα και 3 χρόνια άνω) και Από τθν ομάδα-ςτόχο 
33% ζχουν κζςεισ εργαςίασ, 67% είναι άνεργοι, εκ των οποίων το μιςό απαςχολείται περιςςότερο από 6 μινεσ 
και μιςό περιςςότερο από 1 ζτοσ. 
 
Οι ςυμβάςεισ εργαςίασ που εφαρμόηονται είναι ςε ςτακεροφσ όρουσ(βραχυπρόκεςμεσ) κακϊσ και ςε αόριςτθ 
διάρκεια. 
 
Τα κφρια προβλιματα αυτισ τθσ ομάδασ ςτόχου ςτθν εφρεςθ εργαςίασ είναι: 
Ζλλειψθ κζςεων εργαςίασ, ζλλειψθ αξίασ, ανεπαρκισ αμοιβι, ϊρεσ εργαςίασ, εμπορεφματα, φφλο, χωρίσ 
εμπειρία, χωρίσ ξζνεσ γλϊςςεσ, γνϊςεισ υπολογιςτϊν, κορεςμόσ τθσ αγοράσ, οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, 
υπερπροςδιοριςμόσ. 
 
Τι κεωρείται απαραίτθτο κατά τθ γνϊμθ τουσ για να βρουν δουλειά: 
Ρροκυμία, υπομονι, αναηιτθςθ, προςόντα, εμπειρία, γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ, υπολογιςτισ, πτυχίο, 
ευκαιρίεσ, υπθρεςίεσ, εκπαίδευςθ,οικονομικι ανάπτυξθ. 
 
Απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ: 
1. Γλϊςςα: θ ανάγνωςθ και θ γραφι κεωροφνται υποχρεωτικζσ κακϊσ και βαςικζσ γνϊςεισ των μακθματικϊν 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Απαραίτθτθ είναι επίςθσ θ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Θ προςαρμοςτικότθτα τθσ 
επικοινωνίασ ςφμφωνα με το πλαίςιο, θ διαφάνεια ςε διάλογο με άλλουσ, 
θ ικανότθτα μεταγραφισ πλθροφοριϊν, οδθγιϊν, καταςτάςεων με απλό και κατανοθτό τρόπο και θ ςωςτι 
μεταφορά μθνυμάτων (χωρίσ τροποποίθςθ ι ερμθνεία) κεωροφνται εξίςου ςθμαντικζσ. 
 
2. Ψθφιακόσ: Ψθφιακόσ εγγραμματιςμόσ (γνϊςθ του βαςικοφ λογιςμικοφ office word, χριςθ του ψθφιακοφ 
ςυςκευϊν (smart phone, tablet κ.λπ.),περιιγθςθ ςτο διαδίκτυο, ζχοντασ κριτικι ςκζψθ και κριτικι ςτάςθ 
απζναντι ςτισ πλθροφορίεσ του διαδικτφου, κακϊσ και πϊσ να χρθςιμοποιείτε τθ λειτουργία email ), 
ςθμειϊνεται ωσ ςθμαντικό 
 
3. Κοινωνικό, πολιτικό και προςωπικό: Το να ςζβεςτε τθν άποψθ των άλλων αντιμετωπίηεται ωσ πολφ 
ςθμαντικό αμζςωσ ακολουκοφμενο από κίνθτρο και αυτοπεποίκθςθ, υπεφκυνο για τθν ομιλία και τθ  
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ςυμπεριφορά και τθν επίδειξθ καλοςφνθσ, ενεργθτικισ ακρόαςθσ και ενςυναίςκθςθσ. Θ εκελοντικι εργαςία 
είναι μζτριασ ςθμαςίασ. Θ γνϊςθ των εκνικϊν κανόνων και θ τιρθςθ του νόμου κεωρείται μζςθσ ςθμαςίασ. 
 
Κοινωνικό-επαγγελματίασ: θ ομαδικι εργαςία κατατάςςεται ωσ θ πιο ςθμαντικι δεξιότθτα, θ αποδοχι τθσ 
μάκθςθσ από και με άλλουσ βακμολογείται ςθμαντικι, θ αυτοαπαςχόλθςθ κατά τθ διάρκεια ςυνζντευξθσ 
εργαςίασ και παρουςίαςθσ βιογραφικοφ(cv)είναι αρκετά ςθμαντικζσ. Θ γνϊςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ 
γνϊςθσ τθσ εταιρείασ για τθν οποία ηθτείται κεωρείται αρκετά ςθμαντικι. 
 
Ρολιτιςτικι και διαπολιτιςμικι: το να είςαι αντίκετοσ με τθν προκατάλθψθ και τα ςτερεότυπα κακϊσ και το 
άνοιγμα ςτθν πολιτιςτικι πολυμορφία και τθν ικανότθτα εποικοδομθτικισ επικοινωνίασ ςε 
διαπολιτιςμικζσ διαδραςτικζσ καταςτάςεισ ζχουν μια γενικι άποψθ ωσ ςθμαντικι. 
 
 ‘Αλλων ςθμαντικϊν δεξιοτιτων: 
Δθμιουργικότθτα, ευκφνθ, επικοινωνία, κοινωνικοποίθςθ, ςυντροφικότθτα, ευαιςκθςία ςε κοινωνικά 
ηθτιματα, εκελοντικι εργαςία, ξζνεσ γλϊςςεσ. 
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2)    Απαντιςεισ από κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, διευκολυντζσ και εκπαιδευτζσ(15 άτομα 

Είναι απαραίτθτο να ςθμειωκεί ότι αυτι θ ομάδα υποςτιριξθσ ςυνεργάηεται κυρίωσ με πρόςφυγεσ και 
ςυγκεκριμζνα αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ και νεαροφσ ενιλικεσ (π.χ. ευάλωτθ ομάδα) από τθν ειςροι 

μεταναςτϊν ςτο νθςί τθσ Λζςβου το 2015. 

Από τουσ 15 κοινωνικοφσ λειτουργοφσ που δραςτθριοποιοφνται ςε ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ (υπάρχουν από 2 
ζωσ 30 ) που αποτελοφν μζροσ τθσ οικονομίασ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και βρίςκονται ςε μικρζσ 

αςτικζσ περιοχζσ, τα ακόλουκα ςυμπεράςματα ςυνιχκθςαν μετά τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων του 
ερωτθματολογίου: 

Θ υποςτιριξθ που προςφζρεται για να βοθκιςει τουσ νζουσ ςτθν εφρεςθ εργαςίασ αποτελείται από: 

ψυχολογικι βοικεια, εκπαίδευςθ, επαγγελματικι κακοδιγθςθ, εκμάκθςθ ελλθνικϊν - αγγλικϊν, ςεμινάρια 
και παροχι ςυμβουλϊν. 

Οι κφριεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι youth workers και οι εκπαιδευτζσ ςτθ 
ςυνεργαςία με τουσ νζουσ ενιλικεσ είναι τα γλωςςικά εμπόδια, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, θ ψυχολογικι 
πίεςθ, οι διαπολιτιςμικζσ διαφορζσ, τόςο θ ζλλειψθ χρόνου όςο και θ ζλλειψθ εκελοντϊν και πόρων, θ 
ανευκυνότθτα, ο αναλφαβθτιςμόσ, το κοινωνικό ςτίγμα , αντίςταςθ και φόβοσ για αλλαγι. 

Οι κφριεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι νζοι ςτθν εφρεςθ εργαςίασ είναι: 

Γλϊςςα, κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ, χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, οικογενειακζσ 
υποχρεϊςεισ, ψυχολογικι πίεςθ, κοινωνικοπολιτικό πλαίςιο τθσ χϊρασ, περικωριοποίθςθ, ζλλειψθ κζςεων 

εργαςίασ, υψθλζσ απαιτιςεισ εργοδοτϊν, ρατςιςμόσ, χαμθλοί μιςκοί, ζλλειψθ αξίασ 

Απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ: 

Γλϊςςα: θ ανάγνωςθ και θ γραφι κεωροφνται υποχρεωτικά κακϊσ και βαςικζσ γνϊςεισ των μακθματικϊν ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, θ οποία είναι για τα περιςςότερα από αυτά μια ξζνθ γλϊςςα. Απαραίτθτθ είναι επίςθσ θ 
γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

Διαχωρίηονται εξίςου από τθ μζςθ ςθμαςία ζωσ τα πολφ ςθμαντικά είναι: 

θ προςαρμοςτικότθτα τθσ επικοινωνίασ ςφμφωνα με το πλαίςιο, θ ανοιχτότθτα ςε διάλογο με άλλουσ, θ 
ικανότθτα μεταγραφισ πλθροφοριϊν, οδθγιϊν, καταςτάςεων με απλό και κατανοθτό τρόπο και θ ςωςτι 
μεταφορά μθνυμάτων (χωρίσ τροποποίθςθ ι ερμθνεία ). 

Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ: όςον αφορά τον ψθφιακό εγγραμματιςμό, μια τυπικι γνϊςθ του βαςικοφ λογιςμικοφ 
office word, τθ χριςθ του ψθφιακοφ υλικοφ (smart phone, tablet κ.λπ.), τθν περιιγθςθ ςτο Διαδίκτυο, ζχοντασ 
κριτικι 

και ςοβαρι ςτάςθ απζναντι ςτισ πλθροφορίεσ του Διαδικτφου, κακϊσ και τθ γνϊςθ τθσ χριςθσ του λειτουργία 
email, φαίνεται να είναι επαρκισ. 
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Κοινωνικι, ατομικι και προςωπικι: ευκφνθ για ομιλία και ςυμπεριφορά κίνθτρα, αυτοπεποίκθςθ, ςεβαςμόσ 
προσ τθν άποψθ άλλων προςϊπων και επίδειξθ καλοςφνθσ, ενεργθτικισ ακρόαςθσ και ενςυναίςκθςθσ 
κεωροφνται εξίςου υψθλισ αξίασ. Θ εκελοντικι εργαςία δείχνει ίςθ διαίρεςθ από χαμθλι ςε υψθλι. Θ γνϊςθ 
των εκνικϊν κανόνων και θ τιρθςθ του νόμου ζχουν επαρκι ςθμαςία. 

Κοινωνικό-επαγγελματίασ: θ ομαδικι εργαςία και θ αποδοχι τθσ μάκθςθσ από και με άλλουσ είναι αρκετά 
ςθμαντικζσ, κακϊσ και θ παρουςίαςθ κατά τθ διάρκεια μιασ ςυνζντευξθσ εργαςίασ που ακολουκείται από ζνα 
βιογραφικό ςθμείωμα, γνωρίηοντασ τθν αγορά εργαςίασ και γνωρίηοντασ τθν εταιρεία για τθν οποία υποβάλλει 
αίτθςθ. 

Ρολιτιςτικζσ και διαπολιτιςμικζσ: θ αντίκεςθ ςτθν προκατάλθψθ και ςτα ςτερεότυπα κεωρείται εξαιρετικά 
ςθμαντικι, ενϊ θ διαφάνεια ςτθν πολιτιςτικι πολυμορφία και θ ικανότθτα εποικοδομθτικισ επικοινωνίασ ςε 
διαπολιτιςμικζσ αλλθλεπιδραςτικζσ καταςτάςεισ είναι μεςαίασ ςθμαςίασ. 
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3) Απαντιςεισ από εργοδοτϊν (10 άτομα) )    

Από τουσ 10 εργοδότεσ που διακζτουν ιδιωτικι, τοπικι και / ι περιφερειακι επιχείρθςθ (επιχείρθςθ / εμπόριο 
/ υπθρεςία) που βρίςκεται ςε μικρζσ αςτικζσ περιοχζσ, τα ακόλουκα ςυμπεράςματα 

ςυνιχκθςαν μετά τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων του ερωτθματολογίου: 

Οι ςυμβάςεισ μεταξφ εργαηομζνου και εργοδότθ βαςίηονται κυρίωσ ςε αόριςτθ διάρκεια και οριςμζνεσ ςε 
κακοριςμζνουσ όρουσ 

Οι προτεραιότθτεσ για τθν πρόςλθψθ είναι (με τθν ακόλουκθ ςειρά ςπουδαιότθτασ): επαγγελματικζσ 
αναφορζσ και ςυςτάςεισ, κίνθτρα, πτυχίο πανεπιςτθμίου, άδεια οδιγθςθσ και λευκό ποινικό μθτρϊο. 

Τα κφρια προβλιματα που αντιμετωπίηονται κατά τθν πρόςλθψθ είναι: χαμθλό Λ.Q., ζλλειψθ εμπειρίασ, 
χαμθλό ενδιαφζρον για τθ κζςθ, ϊρεσ εργαςίασ, αυξθμζνεσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ (ειδικά ςτθν Ελλάδα οι 
οικογενειακζσ παραδόςεισ είναι ςθμαντικζσ και λόγω τθσ αυξθμζνθσ οικονομικισ κρίςθσ θ «βοικεια προσ τθν 
οικογζνεια» ζρχεται πάντα πρϊτθ (αγρόκτθμα, εςτιατόριο κλπ). Ρεραιτζρω προβλιματα: 

Ραρατθρικθκαν, αλλά λιγότερο ςυχνά, ιταν αναξιοπιςτία, αςυνζπεια, ζλλειψθ επαγγελματιςμοφ, ζλλειψθ 
γνϊςθσ, ζλλειψθ πνευματικισ ανάπτυξθσ, απαιτθτικά δικαιϊματα χωρίσ υποχρεϊςεισ, κακοί τρόποι. 

Απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για υπαλλιλουσ: 

Γλϊςςα: κεωρείται υποχρεωτικι θ ανάγνωςθ, θ γραφι και οι βαςικζσ γνϊςεισ των μακθματικϊν ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα και ελαφρϊσ λιγότερο απαραίτθτα ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Θ προςαρμοςτικότθτα τθσ επικοινωνίασ 
ςφμφωνα με το πλαίςιο κεωρείται μεγάλθσ ςθμαςίασ, κακϊσ και θ διάκεςθ για διάλογο με άλλουσ,  θ ςωςτι 
μεταφορά μθνυμάτων (χωρίσ τροποποίθςθ ι ερμθνεία), θ ικανότθτα μεταγραφισ πλθροφοριϊν, οδθγιϊν, 
καταςτάςεων με απλό και κατανοθτό τρόπο είναι επίςθσ ςθμαντικι για τουσ εργοδότεσ 

Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ: όςον αφορά το χειριςμό Θ/Υ, μια μζςθ γνϊςθ του λογιςμικοφ microsoft  office, θ χριςθ 
των ψθφιακϊν ςυςκευϊν (smart phone, tablet κ.λ.π.), θ περιιγθςθ ςτο διαδίκτυο, ζχοντασ κριτικι και ςοβαρι 
ςτάςθ απζναντι ςτισ πλθροφορίεσ του διαδικτφου, κακϊσ και θ γνϊςθ τθσ χριςθσ του email, φαίνεται να είναι 
επαρκι. 

 Κοινωνικι, πολιτικι και προςωπικι: θ ευκφνθ για τθν ομιλία και τθ ςυμπεριφορά είναι φψιςτθσ 
προτεραιότθτασ για τον εργοδότθ, ακολουκοφμενθ αμζςωσ από κίνθτρα, αυτοπεποίκθςθ, ςεβαςμόσ προσ τθν 
άποψθ άλλων και επίδειξθ καλοςφνθσ, ενεργοφ ακρόαςθσ και ενςυναίςκθςθσ. 

Θ αξία τθσ εκελοντικισ εργαςίασ φαίνεται να διαιρείται εξίςου μεταξφ χαμθλοφ και υψθλοφ. Θ γνϊςθ των 
εκνικϊν κανόνων και θ τιρθςθ του νόμου ζχουν επαρκι ςθμαςία. 
 
Κοινωνικό-επαγγελματίασ: θ αποδοχι τθσ μάκθςθσ από και με άλλουσ και θ ομαδικι εργαςία κατζχει υψθλι 
ςθμαςία, ακολουκοφμενθ από τθν γνϊςθ τόςο τθσ αγοράσ εργαςίασ όςο και τθσ εταιρείασ για τθν οποία 
υποβάλλει αίτθςθ. Ραρουςίαςθ κατά τθ διάρκεια ςυνζντευξθσ εργαςίασ και c.v. ζχουν ουςιαςτικι ςθμαςία. 
 
Ρολιτιςτικι και διαπολιτιςμικι: το να είςαι αντίκετοσ με τισ προκαταλιψεισ και τα ςτερεότυπα κεωρείται 
ουςιϊδεσ, με μικρότερθ ςθμαςία για τον εργοδότθ είναι το άνοιγμα ςτθν πολιτιςτικι πολυμορφία 
και θ ικανότθτα εποικοδομθτικισ επικοινωνίασ ςε διαπολιτιςμικζσ αλλθλεπιδραςτικζσ καταςτάςεισ. 
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Άλλο: Βαςικζσ δεξιότθτεσ προσ τθν προςωπικότθτα και τθν εργαςιακι aκεραιότθτα, 
ειλικρίνεια, ετοιμότθτα, ικανότθτα, επιμζλεια, ςυνζπεια, κακαριότθτα, εμπιςτευτικότθτα, ςυνδυαςτικζσ 
δεξιότθτεσ και θ ευκφνθ, και θ θκικι που κεωρείται πολφτιμθ. 
 

 

 

 

 

 

υμπζραςμα ερωτθματολογίου 

Θ ζρευνα διαπίςτωςε ότι μεταξφ εργοδότθ και εργαηομζνου ςε μικρζσ αςτικζσ περιοχζσ, οι ςυμβάςεισ ιταν 
κυρίωσ αορίςτου χρόνου. Κριτιρια για τθν πρόςλθψθ που προτιμοφν οι εργοδότεσ ιταν: ςυςτάςεισ, βαςικζσ 
δεξιότθτεσ εγγραμματιςμοφ ςτθ γλϊςςα κακϊσ και βαςικά μακθματικά, δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και διαλόγου 
και βαςικζσ ψθφιακζσ γνϊςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ικανότθτασ λειτουργίασ ψθφιακοφ υλικοφ). Μια 
άλλθ υψθλι προτεραιότθτα για τουσ εργοδότεσ ιταν θ ςυμπεριφορά και θ χριςθ λόγου, ακολουκοφμενθ  
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απόπροθγοφμενθ εκελοντικι εργαςία του αιτοφντοσ. Επίςθσ, είχε μεγάλθ ςθμαςία θ αποδοχι τθσ μάκθςθσ 
από άλλουσ ενϊ ιταν ομαδικόσ εργαηόμενοσ, αμερολθψία, δικαιοςφνθ και αντίκεςθ των ςτερεοτφπων. Γενικά, 
τα χαρακτθριςτικά που εκτιμοφν οι εργοδότεσ ςε ζναν αιτοφντα εργαςία είναι: ειλικρίνεια, ακεραιότθτα, 
ικανότθτα, επιμζλεια, κακαριότθτα, υπευκυνότθτα. 

Κοινωνικοί λειτουργοί και youth workers: 

Οι ομάδεσ υποςτιριξθσ ςτθ Λζςβο δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςε μικρζσ αςτικζσ περιοχζσ και ςυνεργάηονται 
με τισ ευάλωτεσ ομάδεσ προςφφγων, οι οποίεσ αποτελοφν επίςθσ μζροσ τθσ οικονομίασ κοινωνικισ 
αλλθλεγγφθσ. Θ βοικεια που παρζχεται ςε αυτζσ τισ ομάδεσ είναι θ ψυχολογικι ςυμβουλευτικι, θ 
επαγγελματικι κακοδιγθςθ, θ εκπαίδευςθ (ςυμπεριλαμβανομζνων ελλθνικϊν και αγγλικϊν) και μια ποικιλία 
ςεμιναρίων. 

Τα κφρια εμπόδια που ςυναντϊνται μεταξφ των εργαηομζνων τθσ νεολαίασ και τθσ ομάδασ ςτόχου είναι: 
εμπόδιο ςτθ γλϊςςα, κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, ψυχολογικι πίεςθ, ζλλειψθ χρόνου και ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, διαπολιτιςμικζσ διαφορζσ, αναλφαβθτιςμόσ, κοινωνικά  ςτίγματα και φόβοσ για αλλαγι. 

Οι κφριεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι νζοι ςτθν εφρεςθ εργαςίασ είναι: ζλλειψθ δεξιοτιτων ελλθνικισ 
και αγγλικισ γλϊςςασ, βαςικϊν μακθματικϊν, χαμθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθσ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

Οι αιτοφντεσ εργαςία κεωροφν επίςθσ τον τυπικό ψθφιακό εγγραμματιςμό ωσ αναγκαιότθτα για τθν 
προςζλκυςθ εργαςίασ. Θ ομαδικι εργαςία και μιακαλι παρουςίαςθ τθσ ςυνζντευξθσ, κακϊσ και θ διαφάνεια 
ςτθν πολιτιςτικι πολυμορφία, κεωροφνται επίςθσ πολφ ςθμαντικά. 

Τα προςόντα των νζων αιτοφντων εργαςία που ηοφςαν ςε μικρζσ αςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ ποικίλλουν: το 
72% είχε επαγγελματικά προςόντα, ενϊ το 28% όχι. Θ νεότερθ θλικιακι ομάδα είχε ςυνολικι τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ από τθν πλειονότθτα των θλικιωμζνων. 

Από τθν ομάδα-ςτόχο, το 67% ιταν άνεργοι. Τα κφρια προβλιματα αυτισ τθσ ομάδασ ςτόχου ςτθν εφρεςθ 
εργαςίασ ιταν: ζλλειψθ κζςεων, ανεπαρκισ μιςκόσ, ϊρεσ εργαςίασ, απειρία, ζλλειψθ εκπαίδευςθσ και 
οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ. Αυτό που κεωροφν ςθμαντικό για τθν εξαςφάλιςθ εργαςίασ: 

προκυμία, υπομονι, προςόντα, εμπειρία, αγγλικά, δίπλωμα υπολογιςτι, ευκαιρίεσ. Ριςτεφουν ότι οι 
απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ είναι: γλϊςςα, μακθματικά, ψθφιακζσ, κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, εμπειρία, 
υπευκυνότθτα, ενεργι ακρόαςθ, ενςυναίςκθςθ, ομαδικι εργαςία και αντίκεςθ ςτισ προκαταλιψεισ και ςτα 
ςτερεότυπα. Άλλεσ δεξιότθτεσ που κεωροφςαν ςθμαντικζσ είναι: δθμιουργικότθτα, ςυντροφικότθτα, 
ευαιςκθςία ςε κοινωνικά ηθτιματα και εκελοντικι εργαςία. 

Τα δεδομζνα που ςυλλζγονται δείχνουν τισ διαφορζσ και τισ ομοιότθτεσ μεταξφ των ατόμων που αναηθτοφν 
εργαςία και των εργοδοτϊν. Ενϊ οι εργοδότεσ ζχουν υψθλό επίπεδο για επαγγελματικζσ ςυςτάςεισ, κίνθτρα, 
πτυχία τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, διπλομα οδιγθςθσ, γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, ψθφιακζσ γνϊςεισ, οι αιτοφντεσ 
πιςτεφουν ότι οι πιο ςθμαντικζσ ιδιότθτεσ είναι θ προκυμία, θ υπομονι, οι γλϊςςεσ. 

Ριςτεφουν επίςθσ ότι απαιτείται πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αλλά δίνουν μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςε 
δεξιότθτεσ όπωσ οι κοινωνικζσ και ομαδικζσ δεξιότθτεσ. 
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Μεταξφ των εργοδοτϊν, των ατόμων που αναηθτοφν εργαςία και των κοινωνικϊν λειτουργϊν, είναι αποδεκτό 
ότι θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, θ επαγγελματικι κακοδιγθςθ και οι γλϊςςεσ είναι τα τρία πιο ςθμαντικά 
διαπιςτευτιρια για τθν εφρεςθ εργαςίασ. 

Αυτό δεν ςθμαίνει ότι οι εργαηόμενοι δεν κεωροφν ζναν βακμό υποχρεωτικό, αλλά πιςτεφουν ότι ζνα μεγάλο 
μζροσ τθσ εξαςφάλιςθσ εργαςίασ ζχει να κάνει με καλι ςυμπεριφορά και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, προκειμζνου 
να εργαςτοφν αρμονικά ςτο χϊρο εργαςίασ με τουσ ςυναδζλφουσ Ο εργοδότθσ εκτιμά επίςθσ αυτά τα 
χαρακτθριςτικά ςτον εργαηόμενο, αλλά δεν αποτελεί πρϊτθ προτεραιότθτα. Ωςτόςο, εκτόσ από τα καλά  

 

διαπιςτευτιρια, ο εργοδότθσ εκτιμά ότι κάποιοσ μεδευτερεφουςεσ μαλακζσ δεξιότθτεσ όπωσ μια κετικι ςτάςθ, 
οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, θ ακεραιότθτα, θ ενςυναίςκθςθ και θ ικανότθτα να μάκουν από άλλουσ μπορεί να 
είναι ζνα πλεονζκτθμα ςτον χϊρο εργαςίασ. 

Σε γενικζσ γραμμζσ, μεταξφ των εργοδοτϊν, των ατόμων που αναηθτοφν εργαςία και των κοινωνικϊν 
λειτουργϊν, θ ςυναίνεςθ ιταν ότι τα τρία πιο ςθμαντικά προςόντα για τθν απόκτθςθ εργαςίασ είναι: πτυχίο 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, επαγγελματικι κακοδιγθςθ και γλωςςικζσ δεξιότθτεσ. Δευτεροβάκμια ιταν οι 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. 

Οι δυςκολίεσ για τουσ εργοδότεσ ςτθν πρόςλθψθ ςυςχετίηονται με τα προβλιματα εκείνων που αναηθτοφν 
εργαςία χωρίσ υψθλότερο βακμό, ζλλειψθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων (ελλθνικά και αγγλικά), και οικογενειακζσ 
υποχρεϊςεισ και χωρίσ εμπειρία. 
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Σο πλαίςιο ικανοτιτων 

Για τθ δθμιουργία αυτοφ του πλαιςίου αναφοράσ ξεκινιςαμε από το ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ των 
βαςικϊν ικανοτιτων για τθ δια βίου μάκθςθ.  
 
Οι 8 βαςικζσ ικανότθτεσ είναι  

1. Επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα 
2. Επικοινωνία ςε ξζνεσ γλϊςςεσ 
3. Μακθματικι επάρκεια και βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτισ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία 
4. Ψθφιακι επάρκεια 
5. Μακαίνω να μακαίνω 
6. Κοινωνικζσ και πολιτικζσ ικανότθτεσ 
7. Ρρωτοβουλία και επιχειρθματικότθτα 
8. Ρολιτιςτικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ. 

 
Οι οκτϊ τομείσ των "βαςικϊν ικανοτιτων" βαςίηονται ςε τρεισ απαιτιςεισ τθσ ηωισ: 

 "Ρροςωπικι ολοκλιρωςθ και δια βίου ανάπτυξθ (πολιτιςμικό κεφάλαιο): οι βαςικζσ ικανότθτεσ κα 
πρζπει να επιτρζπουν τθν επιδίωξθ ατομικϊν ςτόχων ςτθ ηωι, με γνϊμονα τα προςωπικά 
ενδιαφζροντα και τισ φιλοδοξίεσ, κακϊσ και τθν επικυμία να ςυνεχίςουν να μακαίνουν κακ' όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, 

 "Ενεργόσ ικαγζνεια και ζνταξθ (κοινωνικό κεφάλαιο): Οι βαςικζσ ικανότθτεσ κα πρζπει να επιτρζπουν 
ςε όλουσ να γίνουν ενεργοί πολίτεσ που ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία, 

 "Απαςχολθςιμότθτα (ανκρϊπινο κεφάλαιο): παροχι ςε όλουσ τθσ δυνατότθτασ να αποκτιςουν 
αξιοπρεπι εργαςία ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 
Σε ζνα δεφτερο βιμα, επιλζξαμε τισ δεξιότθτεσ που κεωροφςαμε απαραίτθτεσ για τθν εφρεςθ εργαςίασ. 
Στθ ςυνζχεια επιλζξαμε να αλλάξουμε τθ διατφπωςι τουσ, ϊςτε οι νζοι και οι αιτοφντεσ εργαςία να 
κατανοιςουν το νόθμά τουσ. 
Για τθν εργαςία αυτι, βαςιςτικαμε επίςθσ ςε υφιςτάμενα ςυςτιματα αναφοράσ που αναγνωρίηονται από 
επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ ζνταξθσ. 
 
Το δοκιμάςαμε εςωτερικά ςτισ δομζσ μασ. Το διορκϊςαμε και το οριςτικοποιιςαμε. Ζχει ενςωματωκεί ςτισ 
ζρευνεσ πεδίου μασ.  
Οι επιλογζσ μασ ιταν καλζσ ςτο βακμό που οι ομάδεσ-ςτόχοι τισ επικφρωςαν.  
 
Τζλοσ, καταςκευάςαμε τα μπλοκ των ικανοτιτων μασ με περιγραφζσ ικανοτιτων προςαρμοςμζνεσ ςτο επίπεδο 
του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων1(επίπεδο 1 ζωσ 4). 
Οι ικανότθτεσ ορίηονται εδϊ ωσ ζνα ςφνολο γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων κατάλλθλων για το πλαίςιο.  
 
Αυτό το ςθμείο αναφοράσ βαςίηεται ςτα αποτελζςματα των ερευνϊν μασ ςτο πεδίο.  
Ραρουςιάηει μια επιλογι των βαςικϊν δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τθν εφρεςθ εργαςίασ.  
 
 

                                                           
1
 Το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF) - CNEFOP 

http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/cadre-europeen-de-la-qualite-259/le-cadre-europeen-des-certifications-cec.html#:~:text=D%C3%A8s%202008%20le%20Parlement%20europ%C3%A9en%20et%20le%20Conseil,formations%20formelles%20mais%20%C3%A9galement%20informelles.%20Plus%20d%27articles...%20
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Επίπεδο 1 - μακθςιακά αποτελζςματα 

Γνϊςθ Ικανότθτα Ευκφνθ και αυτονομία  

γενικζσ γνϊςεισ 
υποβάκρου 

βαςικζσ δεξιότθτεσ που 
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ 
απλϊν εργαςιϊν 

εργαςία ι μελζτθ υπό άμεςθ 
επίβλεψθ ςε δομθμζνο περιβάλλον 

 

Επίπεδο 2 - μακθςιακά αποτελζςματα 

Γνϊςθ Ικανότθτα Ευκφνθ και αυτονομία  

βαςικζσ 
πραγματικζσ 
γνϊςεισ ςε ζναν 
τομζα εργαςίασ ι 
ςπουδϊν 

βαςικζσ γνωςτικζσ και πρακτικζσ 
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθ 
χριςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν για 
τθν εκτζλεςθ κακθμερινϊν 
εργαςιϊν και τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων ρουτίνασ με τθ χριςθ 
απλϊν κανόνων και εργαλείων 

εργαςία ι ςπουδζσ υπό επίβλεψθ 
με κάποιο βακμό αυτονομίασ 

 

 

Γλωςςικζσ δεξιότθτεσ  

Επικοινωνία ςτθν εκνικι γλϊςςα 

 Γνϊςθ Δεξιότθτεσ / 

τεχνογνωςία 

Αυτονομία και ευκφνθ 

EQF Επίπεδο 1 Διαβάςτε Κατακτιςτε το κοινό 

λεξιλόγιο τθσ 

κακθμερινισ ηωισ και 

τθ λειτουργικι 

γραμματικι 

Να διακρίνουν και να 

χρθςιμοποιοφν 

διαφορετικοφσ τφπουσ 

κειμζνων 

EQF Επίπεδο 2 Γράψτε Οργάνωςθ, δόμθςθ και 

ςυγγραφι μθνφματοσ  

EQF Επίπεδο 3 Μιλιςτε Ζκφραςθ μιασ άποψθσ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν 

κατάλλθλθ γλϊςςα 

που ςζβεται τισ 

κοινωνικζσ ςυμβάςεισ 

Επιχειρθματολογιςτε 

τθν άποψι ςασ. 

Συηθτιςτε 

εποικοδομθτικά 

EQF επίπεδο 4 Ακρόαςθ και 

κατανόθςθ 

Ρροςζξτε τι λζγεται. 

Να ξζρετε πϊσ να 

κάνετε μια ερϊτθςθ 

για να καταλάβετε. 

Συνειδθτοποίθςθ του 

αντίκτυπου τθσ 

γλϊςςασ ςτουσ άλλουσ 
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Κατανόθςθ και μετάδοςθ ενόσ μθνφματοσ 

 Γνϊςθ Δεξιότθτεσ / 

τεχνογνωςία 

Αυτονομία και ευκφνθ 

EQF Επίπεδο 1 Εκτιμϊντασ ζνα 

μινυμα 

Αναγνϊριςθ των 

επιχειρθμάτων ςε ζνα 

δεδομζνο μινυμα 

Αναδιατφπωςθ του 

μθνφματοσ κάποιου 

άλλου 

EQF Επίπεδο 2 Να ξζρετε πϊσ να 

εκφράηετε τθν άποψι 

ςασ 

Εξιγθςε τα 

πλεονεκτιματα ενόσ 

επιχειριματοσ 

Αξιολογοφν, 

αξιολογοφν, 

απορρίπτουν, 

επικρίνουν τισ ιδζεσ 

που εκφράηονται ςε 

ζνα μινυμα 

EQF Επίπεδο 3 Να είναι ςε κζςθ να 

μεταγράφει 

πλθροφορίεσ, οδθγίεσ 

και καταςτάςεισ με 

απλό και κατανοθτό 

τρόπο. 

Αναηιτθςθ, 

ταξινόμθςθ και 

επεξεργαςία 

πλθροφοριϊν 

Να είναι ςε κζςθ να 

χρθςιμοποιοφν 

βοθκιματα και να 

ηθτοφν βοικεια 

EQF επίπεδο 4 Να είναι ςε κζςθ να 

μεταφζρουν ςωςτά τα 

μθνφματα, χωρίσ 

τροποποιιςεισ ι 

ερμθνείεσ 

Να επικοινωνοφν 

γραπτϊσ ι 

προφορικϊσ ςε 

ποικίλεσ καταςτάςεισ 

Μάκετε πϊσ να 

προςαρμόηετε τθν 

επικοινωνία ςασ ςτο 

πλαίςιο 

 

Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ  

Να γνωρίηετε το περιβάλλον και τισ βαςικζσ λειτουργίεσ για τθ χριςθ ενόσ υπολογιςτι, ενόσ smartphone, 
ενόσ tablet. 

 Γνϊςθ Δεξιότθτεσ / 

τεχνογνωςία 

Αυτονομία και ευκφνθ 

EQF Επίπεδο 1 Γνϊςθ των βαςικϊν 

ςτοιχείων των 

υπολογιςτϊν 

Κατανόθςθ του 

τρόπου λειτουργίασ 

ενόσ υπολογιςτι  

Να αναγνωρίηουν και 

να ονομάηουν τθν 

αρχιτεκτονικι ενόσ 

υπολογιςτι (οκόνθ, 

πλθκτρολόγιο, ποντίκι, 

περιφερειακά κ.λπ.) 

EQF Επίπεδο 2 Γνωρίηοντασ τον 

επεξεργαςτι κειμζνου  

Κατανόθςθ τθσ δομισ 

ενόσ εγγράφου (μπλοκ 

διεφκυνςθσ, 

θμερομθνία, κζμα, 

κείμενο, υπογραφι) 

Δθμιουργία, 

αποκικευςθ και 

εκτφπωςθ ενόσ 

εγγράφου 
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EQF Επίπεδο 3 Γνωρίηοντασ τθ 

λειτουργία ανταλλαγισ 

μθνυμάτων 

Κατανόθςθ του 

περιεχομζνου ενόσ 

θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου 

(μινυμα που 

αποςτζλλεται, 

λαμβάνεται, 

διαγράφεται/ςπαμ/ει

δοποίθςθ/ενοχλιςεισ.

... 

φκμιςθ 

γραμματοκιβωτίου και 

αποςτολι 

αλλθλογραφίασ 

EQF επίπεδο 4 Γνωρίηετε τα 

κυριότερα 

προγράμματα 

περιιγθςθσ ςτο 

διαδίκτυο (Chrome, 

Mozilla, Safari, Edge, 

Opera, internet 

explorer...) 

Χριςθ προγράμματοσ 

περιιγθςθσ 

Βρίςκοντασ το δρόμο 

ςασ ςε μια ιςτοςελίδα. 

Διεξαγωγι 

αναηιτθςθσ 

Ρεριγράψτε και 

αναλφςτε τθ φφςθ των 

χϊρων που βρζκθκαν 

(εμπορικοί, 

προςωπικοί, κεςμικοί 

....). 

 

Θ ςυνειδθτοποίθςθ του ςφμπαντοσ των μζςων ενθμζρωςθσ 

 Γνϊςθ Δεξιότθτεσ / 

τεχνογνωςία 

Αυτονομία και ευκφνθ 

EQF Επίπεδο 1 Να γνωρίηουν και να 

κατανοοφν τθ φφςθ, το 

ρόλο και τισ 

δυνατότθτεσ των ΤΡΕ 

ςτθν κοινωνία και ςτθν 

εργαςία. 

Ρροςδιορίςτε τισ 

πρακτικζσ των μζςων: 

ποιο περιεχόμενο; με 

ποια μζςα; για ποιεσ 

χριςεισ; 

Διάκριςθ μεταξφ 

διαφορετικϊν ςτόχων 

των μζςων 

ενθμζρωςθσ.  

Να ςυνειδθτοποιιςουν 

τθν επιρροι των μζςων 

ενθμζρωςθσ ςτισ 

επιλογζσ και τισ αξίεσ 

τουσ. 

EQF Επίπεδο 2 Να κατανοιςουν τισ 

ευκαιρίεσ και τουσ 

πικανοφσ κινδφνουσ 

του διαδικτφου και τθσ 

επικοινωνίασ. 

Να γνωρίηουν και να 

αςκοφν τα 

δικαιϊματα, τα 

κακικοντα και τισ 

ευκφνεσ τουσ. 

Ρροςδιορίςτε τα 

ςυςτατικά ςτοιχεία 

τθσ πλθροφορίασ. 

Κατανόθςθ των 

μθχανιςμϊν και των 

ηθτθμάτων τθσ 

παραπλθροφόρθςθσ. 

. Να αμφιςβθτιςει τα 

ηθτιματα τθσ 

ιδιότθτασ του πολίτθ 

που ςυνδζονται με 

τθν πλθροφορικι και 

τθν ψθφιακι 

τεχνολογία: 

Υπεφκυνθ χριςθ των 

ψθφιακϊν εργαλείων.  

Διαχειριςτείτε τισ 

ςχζςεισ ςασ με τα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ 

και τθν ψθφιακι ςασ 

ταυτότθτα. 

Λάβετε υπόψθ τα όρια 

του δικαιϊματοσ 

ζκφραςθσ. 
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ςτερεότυπα, 

πλουραλιςμόσ, λόμπι, 

ςυνωμοςία κ.λπ. 

EQF Επίπεδο 3 Κατανόθςθ του ρόλου 

των μζςων 

ενθμζρωςθσ ςτθν 

κοινωνία. 

Ρροςδιορίςτε τισ 

κοινωνικζσ 

λειτουργίεσ των 

μζςων ενθμζρωςθσ 

(ενθμζρωςθ, 

εκπαίδευςθ, 

ψυχαγωγία, 

επικοινωνία, 

ςυηιτθςθ). 

Διάκριςθ μεταξφ 

πλθροφόρθςθσ, 

επικοινωνίασ και 

ψυχαγωγίασ. 

EQF επίπεδο 4 Να ζχουν επίγνωςθ 

των ηθτθμάτων 

εγκυρότθτασ και 

αξιοπιςτίασ των 

διακζςιμων 

πλθροφοριϊν και των 

θκικϊν αρχϊν που 

ςχετίηονται με τθ 

διαδραςτικι χριςθ 

των ΤΡΕ. 

Αξιολόγθςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ των 

πλθροφοριϊν 

Να ζχετε κριτικι και 

αναςτοχαςτικι ςτάςθ 

απζναντι ςτισ 

διακζςιμεσ 

πλθροφορίεσ. 

 
Κοινωνικο-επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ  

Πϊσ να προετοιμαςτείτε για μια ςυνζντευξθ εργαςίασ 

 

 Γνϊςθ Δεξιότθτεσ / 

τεχνογνωςία 

Αυτονομία και ευκφνθ 

EQF Επίπεδο 1 Γνωρίςτε τουσ 

διαφορετικοφσ τφπουσ 

ςυνεντεφξεων 

πρόςλθψθσ 

Αναφζρετε τουσ 

διάφορουσ τφπουσ 

ςυντιρθςθσ 

Ανάλυςθ των 

πλεονεκτθμάτων και 

μειονεκτθμάτων κάκε 

τφπου ςυνζντευξθσ 

EQF Επίπεδο 2 Γνωρίηοντασ τι 

ςυμβαίνει ςε μια 

ςυνζντευξθ για 

δουλειά 

Αναφζρετε τα βιματα 

μιασ ςυνζντευξθσ για 

δουλειά. 

Αναφζρατε τα dos και 

τα don'ts μιασ 

ςυνζντευξθσ 

εργαςίασ. 

Γνωρίςτε τισ δυνάμεισ 

και τισ αδυναμίεσ ςασ. 

Ρροβλζψτε τισ 

ερωτιςεισ και 

προετοιμάςτε το 

επιχείρθμά ςασ 

EQF Επίπεδο 3 Να γνωρίηετε το 

επάγγελμα που κζλετε 

να αςκιςετε και τισ 

απαιτοφμενεσ γνϊςεισ 

Αναηιτθςθ 

πλθροφοριϊν ςτο 

διαδίκτυο ςχετικά με 

το επάγγελμα και τθν 

εταιρεία 

Ανάλυςθ πλθροφοριϊν 

για τθν προετοιμαςία 

μιασ ςυνζντευξθσ 

εργαςίασ 
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και δεξιότθτεσ. 

Γνωρίςτε τθν εταιρεία-

ςτόχο. 

EQF επίπεδο 4 Να ξζρετε πϊσ να 

περιγράφετε τθν 

προςωπικι και 

επαγγελματικι ςασ 

ςταδιοδρομία 

αναδεικνφοντασ τισ 

δεξιότθτζσ ςασ 

Ρροετοιμάςτε μια 

γραπτι επιςτολι που 

να ςασ παρουςιάηει 

τον εαυτό ςασ ςε 

ςχζςθ με το 

επιδιωκόμενο 

επάγγελμα. 

Ραρουςιάςτε 

προφορικά το 

περιεχόμενο αυτισ 

τθσ επιςτολισ. 

Εξάςκθςθ ςτον ζλεγχο 

τθσ φωνισ (ζνταςθ, 

ζνταςθ, ταχφτθτα, 

ευχζρεια, άρκρωςθ, 

τονιςμόσ). 

Μάκετε να κυριαρχείτε 

ςτο χρόνο ακρόαςθσ 

και ομιλίασ. 

Να μάκει κανείσ να 

ελζγχει τισ 

ςυναιςκθματικζσ του 

αντιδράςεισ (π.χ. 

άγχοσ). 

 

 

Να γνωρίηετε πϊσ να εργάηεςτε ςε μια ομάδα 

 Γνϊςθ Δεξιότθτεσ / 

τεχνογνωςία 

Αυτονομία και ευκφνθ 

EQF Επίπεδο 1 Γνωρίηοντασ τα βαςικά 

για το πϊσ λειτουργεί 

μια ομάδα. 

Ρροςδιορίςτε τθ κζςθ 

ςασ ςε μια ομάδα. 

Ρροςδιορίςτε το ρόλο 

και τα κακικοντα 

κάκε ατόμου. 

Κατάρτιςθ 

οργανογράμματοσ για 

τθν ομάδα 

EQF Επίπεδο 2 Μάκετε πϊσ να 

επικοινωνείτε με τθν 

ομάδα. 

Εκτελείτε κακικοντα 

ςε ςυνεργαςία με 

άλλουσ. 

Συμμετοχι ςε 

ςυνεδριάςεισ. 

Συμμετζχετε ενεργά 

ςτθ ςυλλογικι 

εργαςία. 

EQF Επίπεδο 3 Αναφορά ςτθ διοίκθςθ Να ξζρετε πϊσ να 

αμφιςβθτείτε τουσ 

ανωτζρουσ ςασ, αν 

χρειαςτεί. 

Ρροςαρμόςτε το ςτυλ 

επικοινωνίασ ςασ ςτο 

πρόςωπο με το οποίο 

μιλάτε. 
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EQF επίπεδο 4 Να ξζρεισ πϊσ να 

αμφιςβθτείσ τον εαυτό 

ςου για να 

προοδεφςεισ. 

Αποδοχι τθσ κριτικισ. Ανάλυςθ τθσ κριτικισ 

για τθν προςαρμογι 

τθσ δράςθσ. 

 

Κοινωνικζσ, πολιτικζσ και προςωπικζσ δεξιότθτεσ  

υμμετζχετε ενεργά ςτθν κοινωνικι ηωι 

 Γνϊςθ Δεξιότθτεσ / 

τεχνογνωςία 

Αυτονομία και ευκφνθ 

EQF Επίπεδο 1 Να γνωρίηουν τισ 

ζννοιεσ τθσ 

δθμοκρατίασ, τθσ 

δικαιοςφνθσ, τθσ 

ιςότθτασ, τθσ 

ικαγζνειασ 

Θ ςφνδεςθ μεταξφ των 

αξιϊν και τθσ 

εφαρμογισ τουσ ςτισ 

κοινωνίεσ 

Να ςζβονται πλιρωσ τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα, 

τθν αρχι τθσ ιςότθτασ, τισ 

διαφορζσ ςτα ςυςτιματα 

αξιϊν κάκε πολιτιςμοφ. 

EQF Επίπεδο 2 Γνωρίηοντασ τα 

κεςμικά όργανα 

Κατανόθςθ τθσ 

οργάνωςθσ τθσ 

δθμόςιασ ηωισ, των 

κεςμϊν και των 

διοικιςεϊν τθσ 

Κινθτοποίθςθ των πόρων 

του περιβάλλοντοσ 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

του ατόμου 

EQF Επίπεδο 3 Να γνωρίηετε τουσ 

κανόνεσ τθσ 

ςυλλογικισ ηωισ ςτθ 

χϊρα 

Ενεργεί ςφμφωνα με 

τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ 

και κανόνεσ 

Να ςυμμετάςχει και να 

υποςτθρίξει τθ ςυμβίωςθ 

τοποκετϊντασ τον εαυτό 

του ωσ πλιρθ πολίτθ 

EQF επίπεδο 4 Εντοπιςμόσ πικανϊν 

αλλαγϊν και 

προβλθμάτων 

Αντιμετϊπιςθ τθσ 

αλλαγισ και του 

απροςδόκθτου. 

Ρροςαρμοςτείτε ςε 

μια νζα κατάςταςθ. 

Ρροβλζπετε και 

ςχεδιάηετε πικανά 

απρόβλεπτα γεγονότα. 

Επιδείξτε ενδυνάμωςθ. 
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Ανάπτυξθ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ 

 Γνϊςθ Δεξιότθτεσ / 

τεχνογνωςία 

Αυτονομία και ευκφνθ 

EQF Επίπεδο 1 Να γνωρίηετε πϊσ να 

αναγνωρίηετε τα 

ςυναιςκιματά ςασ και 

τισ επιπτϊςεισ τουσ 

Κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ 

μεταξφ των 

ςυναιςκθμάτων, των 

ςκζψεων και των 

πράξεϊν μασ 

Αυτογνωςία 

EQF Επίπεδο 2 Γνωρίςτε τισ 

προςωπικζσ ςασ 

ικανότθτεσ 

Ζχοντασ εμπιςτοςφνθ 

ςτον εαυτό ςασ 

Επίδειξθ εμπιςτοςφνθσ 

ςτισ διαπροςωπικζσ 

ςχζςεισ 

EQF Επίπεδο 3 Να ξζρετε πϊσ να 

ελζγχετε τον εαυτό 

ςασ 

Ρροςαρμόςτε τθ 

ςυμπεριφορά ςασ ςτο 

άτομο και τθν 

κατάςταςθ 

Να επιδεικνφουν 

ακεραιότθτα και να 

ςυμπεριφζρονται 

υπεφκυνα 

EQF επίπεδο 4 Ζχοντασ ενςυναίςκθςθ Ρροϊκθςθ τθσ 

ενςυναίςκθςθσ και 

τθσ κοινωνικισ 

ευαιςκθτοποίθςθσ 

Να επιδεικνφουν 

ενςυναίςκθςθ και να 

ζχουν υποδειγματικι 

ςυμπεριφορά 

Πολιτιςτικζσ/διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ  

 Γνϊςθ Δεξιότθτεσ / 

τεχνογνωςία 

Αυτονομία και ευκφνθ 

EQF Επίπεδο 1 Θ γνϊςθ των δικϊν 

μασ αξιϊν και τθσ 

αντίλθψισ τουσ. 

Γνωρίηοντασ τθν 

καταγωγι ςασ 

Να κατανοιςει κανείσ 

τουσ μθχανιςμοφσ των 

προκαταλιψεων, των 

πεποικιςεων, των 

θκικϊν αρχϊν και των 

αξιϊν του. 

Να 

ςυνειδθτοποιιςουμε 

τθ ςχετικότθτα του 

μθτρικοφ μασ 

ςυςτιματοσ. 

Αποδοχι τθσ 

αμφιςβιτθςθσ τθσ 

ταυτότθτάσ μασ. 

EQF Επίπεδο 2 Να γνωρίηουν τισ 

διάφορεσ μορφζσ 

ζκφραςθσ (λεκτικζσ και 

μθ λεκτικζσ), τουσ 

κϊδικεσ 

ςυμπεριφοράσ και τα 

ζκιμα των διαφόρων 

πολιτιςμϊν 

Ρροςαρμογι και 

τροποποίθςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ για 

εποικοδομθτικι και 

κατάλλθλθ 

επικοινωνία ςτο 

κυρίαρχο πολιτιςμικό 

περιβάλλον. 

Μάκετε πϊσ να 

διαχειρίηεςτε τισ 

διαφωνίεσ. 

Αποδεχτείτε 

ςυμβιβαςμό. 

Επιδείξτε 

ενςυναίςκθςθ. 

EQF Επίπεδο 3 Να γνωρίηετε τισ Να ςυνδζςετε τισ Να κατανοιςουν ότι τα 
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βαςικζσ αρχζσ των 

ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων και τισ 

αξίεσ που τα διζπουν. 

αξίεσ με τθν 

εφαρμογι τουσ ςτισ 

κοινωνίεσ. 

ανκρϊπινα 

δικαιϊματα 

ανταποκρίνονται ςε 

βαςικζσ ανάγκεσ που 

εξελίςςονται με τθν 

πάροδο του χρόνου και 

μεταξφ των κοινωνιϊν. 

EQF επίπεδο 4 Αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ και 

κεϊρθςι τθσ ωσ 

φυςιολογικι και 

κετικι 

Να είςτε ςε κζςθ να 

μετακινθκείτε από το 

ζνα πολιτιςμικό 

πλαίςιο ςτο άλλο 

Να ζχετε επίγνωςθ των 

ςτάςεων που 

δθμιουργοφνται από 

τθν ετερότθτα, 

προκειμζνου να 

αναπτφξετε 

κατάλλθλεσ 

ςυμπεριφορζσ. 

Να ενεργείτε με 

ςεβαςμό για τον εαυτό 

ςασ και τουσ άλλουσ. 
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ΣΑ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΛΑ ΜΑ  

«Και εςείσ, ποιο είναι το όραμά ςασ για τθ δουλειά; » 
Αυτό το εργαςτιριο δθμιουργικθκε από τθν E-graine, γαλλικι ΜΚΟ. 
 

Επιςκόπθςθ Αυτό το εργαςτιριο είναι μια ειςαγωγι ςτθν ανακάλυψθ τθσ οικονομίασ τθσ κοινωνικισ 
αλλθλεγγφθσ (ΣΣΕ). 

Γενικοί ςτόχοι  Κάντε τουσ νζουσ να κζλουν να ανακαλφψουν τθ ΣΣΕ 
 Κάντε τουσ να κζλουν να εμπλακοφν με άλλουσ λειτουργοφσ (εκελοντζσ, 

εργαηόμενοι) 

Εκπαιδευτικοί 
ςτόχοι 

 Αφξθςθ των αντιλιψεων του εργαςιακοφ κόςμου 
 Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ 

Εξοπλιςμόσ Εικόνεσ 
# 1 χαρτόνι / μαρκαδόροι / post-it 

 

 Βιμα 1 

Παιχνίδι τοποκζτθςθσ 

Οι εικόνεσ είναι τοποκετθμζνεσ ςτθν περιοχι. Δείχνουν ςτοιχεία που μπορεί να ςχετίηονται με τθν εργαςία 
(ςυλλογικότθτα, κοινωνικι χρθςιμότθτα, υλικό κζρδοσ, αγϊνεσ ...) 

Οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να τοποκετθκοφν κάτω από τθν εικόνα που αντιπροςωπεφει περιςςότερο τον 
τρόπο που ςκζφτονται ςχετικα με τθ δουλειά. Μόλισ είναι όλα ςτθ κζςθ τουσ, ο εμψυχωτισ τουσ ηθτά να 
εξθγιςουν τθν επιλογι τουσ. 

Ο ςτόχοσ είναι να αναδειχκεί το όραμα που ζχουν τα παιδιά για τθ δουλειά, προκειμζνου να ζχουν ζνα 
ςκαλοπάτι για να εργαςτοφν ςτα ακόλουκα εργαςτιρια. 

 Βιμα 2 

SSE ζναντι κλαςικισ οικονομίασ 
Οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των 2 ι 3 ατόμων. Οι εμψυχωτζσ δίνουν ςε κάκε ομάδα ζνα ςφνολο 6 
εικόνων μεταξφ των οποίων κα πρζπει να επιλζξουν ςυλλογικά μια που πιςτεφουν ότι αντιπροςωπεφει τθν 
κλαςικι οικονομία και μια άλλθ κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία. Στθ ςυνζχεια, τα μζλθ τθσ ομάδασ 
πρζπει να ςυμφωνιςουν ςτα επιχειριματα που δίνουν κίνθτρο ςτθν επιλογι τουσ και να τα παρουςιάςουν το 
ζνα μετά το άλλο ςτισ υπόλοιπεσ ςυμμετοχζσ. 
Ο ςτόχοσ είναι να επιςθμανκοφν ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθ ΣΣΕ ι όχι. 

Σο τετράγωνο παιχνίδι 

Ο εμψυχωτισ ςχεδιάηει ζνα τετράγωνο ςε ζνα χαρτόνι και μοιράηει το post-it. 

Οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται ςτθ ςυνζχεια να εκφράςουν ςε κάκε μία από αυτζσ τισ ζννοιεσ ι τισ οικονομικζσ 
ζννοιεσ, ανάλογα με τθν κοινωνικι οικονομία ι όχι, και ςτθ ςυνζχεια να ζρκουν να τισ κολλιςουν ςτον πίνακα: 

- αν όντωσ ςχετίηεται με τθν κοινωνικι οικονομία, τότε είναι μζςα ςτο τετράγωνο 

- αν όχι, ζξω από το τετράγωνο 

- αν δεν το γνωρίηουμε, ςτθ γραμμι. 

 Βιμα 3    

Ενθμζρωςθ 
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Οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να δϊςουν ζνα ςυνολικό ςυμπζραςμα για το τι προζκυψε κατά τθ διάρκεια των 
αγϊνων. Πλοι μποροφν να ςυμμετζχουν για να προςκζςουν ςτοιχεία ι να είναι πιο ακριβείσ ςε μια ιδζα. 

 e-graine – Mouvement d’éducation à la citoyenneté mondiale 
What is Social Solidarity Economy - RIPESS 

 

υμπεραςματικά δϊςτε κάποιουσ οδθγοφσ για τθ ςυνζχιςθ τθσ ανακάλυψθσ του SSE 

 - ςτο διαδίκτυο 

 - ςτισ επόμενεσ τοπικζσ ςυγκεντρϊςεισ ι εκδθλϊςεισ 

 - ςε προγράμματα κατάρτιςθσ    

 

https://www.e-graine.org/
http://www.ripess.org/what-is-sse/what-is-social-solidarity-economy/?lang=en
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Σο τρζνο κετικότθτασ 
Αυτι θ εργαςία δθμιουργικθκε  από τθν ΡΟΛΛΑΝΑ 

 
Θ παρακάτω δραςτθριότθτα αποςκοπεί ςτο να καταπολεμιςει τθν αρνθτικι ςκζψθ. 
Το εργαςτιριο προςπακεί να αντιςτρζψει ι να «ξεγελάςει» το τρζνο τθσ αρνθτικότθτασ ςε ζνα κετικότερο. 
Θ αρνθτικι ςκζψθ μπορεί να ςασ βάλει ςε ζνα φαφλο κφκλο από τον οποίο είναι δφςκολο να αποκοπεί κανείσ. 
Πταν ςυγκεντρϊνουμε τθν προςοχι μασ μόνο ςε αρνθτικζσ ςκζψεισ ορίηουμε τθν κατάςταςθ του μυαλοφ μασ 
ςε προβλιματα, άγχοσ και βαςανιςμοφ, το οποίο οδθγεί ςε κατάκλιψθ, άγχοσ και διαταραχεϋσ διάκεςθσ. 

Το να εςτιάηετε ςε κετικά πράγματα ςτθ ηωι ςασ μπορεί να βελτιϊςει τθν ψυχικι και ςωματικι ςασ υγεία. 
Αυτό ζχει αποδειχκεί επιςτθμονικά. Οι ζρευνεσ δείχνουν πϊσ το να αναςφρουμε κετικζσ εμπειρίεσ ι να 
εξαςκοφμε τθν «λίςτα ευγνωμοςφνθσ» οδθγεί ςε κετικά ςυναιςκιματα και μειϊνει το άγχοσ, μια 
ολοκλθρωτικι αίςκθςθ καλοηωίασ. Το μυαλό πάντοτε προςπακεί να λφςει προβλιματα, προκαλϊντασ τον 
εαυτό του να βρει λφςεισ ι απαντιςεισ ςτα πιο κοντινά κετικά προβλιματα, ςυνεπϊσ μποροφμε να 
κατευκφνουμε τον τρόπο ςκζψθσ μασ ςε μια πιο κετικι ςυχνότθτα. 

Το αλφαβθτικό παιχνίδι μπορεί να είναι πολφ αποτελεςματικό ςτο να μεταβάλλει τθν εςτίαςι μασ από μια 
αρνθτικι προσ μια κετικι ςκζψθ. Πλοι γνωρίηουν πωσ θ κετικότθτα φζρνει περιςςότερθ ευτυχία, κοινωνικι 
αποδοχι και χτίςιμο αυτό εκτίμθςθσ. 

Είναι ζνα απλό παιχνίδι με εκπλθκτικά αποτελζςματα. 

Το αλφαβθτικό παιχνίδι ξεκίνθςε ωσ ζνα παιχνίδι που παιηόταν κατά τθ διάρκεια μακρινϊν οδικϊν ταξιδιϊν για 
να περνά θ ϊρα.  Ο κφριοσ ςτόχοσ είναι να ξεκινάμε από το γράμμα Α ωσ το Ω αναγνωρίηοντασ οδικά ςιματα 
που περιζχουν λζξεισ που να αρχίηουν με κάκε γράμμα. Οπότε αν βρείτε μια πινακίδα που λζει «Αργά», τότε 
μπορείτε να προχωριςετε ςτο γράμμα Β. Αν βρείτε μια πινακίδα να λζει «Βαριά οχιματα απαγορεφονται», κα 
πάτε ςτο Γ, και πάει λζγοντασ. 

Αυτό το εργαςτιριο είναι μια διαμορφωμζνθ εκδοχι του αλφαβθτικοφ παιχνιδιοφ. Τα γράμματα τθσ 
αλφαβιτου χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψετε κάτι που εκτιμάτε ςτθ ηωι. 

τόχοι: 
·         Μάκετε να διαχειρίηεςτε τισ αρνθτικζσ ςκζψεισ 
·         Καταπολεμιςτε τθν αρνθτικι κεϊρθςθ του εαυτοφ ςασ 
·         Να δϊςετε ζναυςμα ςτθ δθμιουργικι ςασ ζκφραςθ να απελευκερϊςουν ςυναιςκιματα 
·         Να χτίςετε αυτοπεποίκθςθ 

 
Διάρκεια: 45 – 60 λεπτά   
Μζγεκοσ ομάδασ: ελάχιςτο 4 – μζγιςτο 10 
Τλικά: χαρτί για γραφι, μολφβια (εναλλακτικά: ζνα ανοιγμζνο χαρτόκουτο, κόλλα) 

Πϊσ να εφαρμόςω τθ δραςτθριότθτα; 

Κάκε ςυμμετζχων κα γράψει τα γράμματα τθσ αλφαβιτου ςε μια λίςτα από το Α ωσ το Ω. Για κάκε γράμμα κα 
γράψετε οτιδιποτε  για το οποίο είςτε ευγνϊμονεσ ι εκτιμάτε, ζνα άτομο, ζνα μζροσ, ζνα αντικείμενο, μια  
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ανάμνθςθ, μια αςχολία, ζνα βιβλίο, μια ταινία, φαγθτό. Μπορείτε να επιλζξετε ό,τι κζλετε, ειδικό ι γενικό, 
εξαρτάται από το τι είναι πιο εφκολο για εςάσ. 

Το κλειδί είναι να αναγνωρίςετε ποια πράγματα κάνουν τθ ηωι ςασ καλφτερθ και ςασ δίνουν ευτυχία και 
ικανοποίθςθ. Κάποιεσ φορζσ μπορεί να γίνει δφςκολο το να αποφαςίςετε τι κα διαλζξετε για κάκε γράμμα, και 
το μυαλό ςασ απαςχολείται με το να λφςει το γρίφο. Μπορείτε να ςκεφτείτε ενεργά διάφορα πράγματα που 
ςασ αρζςουν και εκτιμάτε ςε αυτό τον κόςμο, και να δείτε ςε ποιο γράμμα ταιριάηουν. Κακϊσ εξαςκείται αυτό 
το εργαλείο, απαςχολείτε το μυαλό ςασ με κετικζσ ςκζψεισ. 

Για παράδειγμα: 

A – Άνοιξθ 
B – Βόλτεσ 
Γ – Γάτα 
Δ – Δελφίνια 
E – Ελζνθ 
Η – Ηωγραφικι 
Ο εμψυχωτισ μπορεί να ενκαρρφνει τθν ομάδα να μοιραςτεί τισ λζξεισ που διάλεξε και να εξθγιςει το λόγο, 
ςυμβουλευτικά να μοιραςτεί θ αλφάβθτοσ ςτον αρικμό των ςυμμετεχόντων ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα κετικό 
τρζνο ςκζψθσ. 
 Εναλλακτικά 
 Πταν ολοκλθρωκεί θ λίςτα μπορεί να αναμειχκεί με μια ςυμπλθρωματικι δραςτθριότθτα: 
Ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να κόψουν ξεχωριςτά κάκε λζξθ και να τθν τοποκετιςουν ςε ζνα 
χαρτοκιβϊτιο. Αυτό κα είναι το κουτί τθσ χαράσ από όπου κα μποροφν να αναςφρουν χαροφμενεσ ςτιγμζσ όταν 
νιϊκουν πεςμζνοι. 
  

 

Ερωτιςεισ για ανατροφοδότθςθ: 

 Ρϊσ ςασ φάνθκε αυτι θ εμπειρία; 
 Ρϊσ μπορείτε να εφαρμόςετε όςα μάκατε ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι; 
 Ρϊσ αιςκανκικατε κακϊσ πραγματοποιιςετε τθν δραςτθριότθτα; 
 Τι ιταν εφκολο/δφςκολο; 
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 Ρϊσ νιϊςατε; 
 Ρϊσ ιταν το να περπατάτε ανάμεςα ςε μνιμεσ; 
 Ρϊσ αιςκάνεςτε τϊρα; 

 

 
 
Ζχουν τα επαγγζλματα φφλλο; 

Αυτι θ ακολουκία χωρίηεται ςε 5 βιματα : 

v  Βιμα 1 ατομικόσ χρόνοσ 

Ο ςυμμετζχων πρζπει να ςυμπλθρϊςει μια φόρμα που αποτελείται από δυο ςτιλεσ: θ εργαςία που κα ικελα 
να κάνω εάν ιμουν άντρασ ι εάν ιμουν γυναίκα (να προτείνονται 3 εργαςίεσ το πολφ). Μετά από αυτό το 
βιμα οι ςυμμετζχοντεσ κα ανακοινϊςουν προφορικά ςτθν ομάδα τισ επιλογζσ τουσ. 

The goal here is to see if the participant thinks that the job is chosen according to its gender or not. There is no 
debate in this first step of the workshop.  

v  Βιμα 2 χρόνοσ εργαςίασ ςε μικρζσ ομάδεσ των 5 ι 6 ατόμων. 

Κάκε ομάδα βλζπει 4 φωτογραφίεσ. Κάκε φωτογραφία δείχνει ζνα άτομο να κάνει μια εργαςία που κεωρείται 
του αντίκετου φφλου (μια γυναίκα χτίςτθσ, μια γυναίκα κθπουρόσ, ζνασ άνδρασ μαία, ζνασ άνδρασ ςφμβουλοσ 
μθτρότθτασ). 

Για κάκε φωτογραφία, θ ομάδα πρζπει να γράψει ςε ζνα χαρτί με δυο ςτιλεσ, ςτθ μια τισ δυςκολίεσ που 
μπορεί να ςυναντιςει το άτομο αυτό εκτελϊντασ αυτι τθν εργαςία και από τθν άλλθ οι παροχζσ που μπορεί 
να ζχει αυτό το άτομο για να εξαςκιςει αυτό το επάγγελμα. 

 v  Βιμα 3 – χρόνοσ εργαςίασ ςε μεγάλθ ομάδα 

Επαναφορά ςε μια μεγάλθ ομάδα. Για κάκε μικρι ομάδα, ζνασ εκπρόςωποσ παρουςιάηει τα κετικά ςθμεία και 
ζνασ άλλοσ τα αρνθτικά. Ο ςτόχοσ είναι να μιλιςουν όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Συνδιαλλαγι και ςυηιτθςθ με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Συμπλθρωματικι αναςκόπθςθ που παρζχεται από τουσ εκπαιδευτζσ.  

v  Βιμα 4 – ατομικόσ χρόνοσ εργαςίασ 

Στο τζλοσ τθσ ςυλλογικισ ςυηιτθςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να πάρουν ξανά ςτα χζρια τουσ το πρϊτο 
χαρτί που ςυμπλιρωςαν. 

Ρρζπει ξανά να διαλζξουν 3 επαγγζλματα ςφμφωνα με το  φφλο και να τα μοιραςτοφν με τθν ομάδα τουσ. 

Αν θ προςζγγιςθ περιζχει ακόμθ προκαταλιψεισ που ςχετίηονται με το φφλο, ο νζοσ καλείται να εξθγιςει γιατί 
ςυνεχίηει να το πιςτεφει αυτό παρόλο που το ςχετικό κζμα αναπτφχκθκε προθγουμζνωσ (πολιτιςμικό εμπόδιο; 
Κοινωνικό; Κρθςκευτικό; .......). 

Αν θ προςζγγιςθ δεν εμπεριζχει πλζον προκαταλιψεισ ςχετικζσ με το φφλο, αυτό ςθμαίνει πωσ ο 
ςυμμετζχοντασ ζχει καταλάβει πωσ τα επαγγζλματα δεν ζχουν φφλο ! 
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 v  Βιμα 5 

Οι εκπαιδευτζσ υπενκυμίηουν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ πωσ θ αποδόμθςθ προκαταλιψεων και ςτερεοτφπων που 
ζχει ζνα άτομο παίρνει καιρό να γίνει. Πντωσ, το μυαλό μασ δουλεφει κάπωσ ζτςι: 

 

Οι αξίεσ μασ 

 

Ανταποκρίνονται ςτα ιδεϊδθ μασ. Ρ.χ.: ιςότθτα για όλουσ, ενάντια ςτθν κανατικι ποινι, κτλ. 

 

Τα πιςτεφω μασ 

 

Χτίηονται από τθν πολιτιςμικι μασ κλθρονομιά, τθ κρθςκεία μασ, το κοινωνικό, πολιτιςτικό, φιλοςοφικό, 
πολιτικό περιβάλλον μασ….. Ρολλζσ φορζσ ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ αξίεσ μασ.  

 

Θ ςυμπεριφορζσ μασ 

 
Ρ.χ.: Είμαι ενάντια ςτθν κανατικι ποινι, αλλά κα ζπρεπε να ςκοτϊνουμε τουσ παιδόφιλουσ, τουσ τρομοκράτεσ 
.... Ρθγάηουν απευκείασ από τα πιςτεφω και τισ αξίεσ μασ. Μπορεί ζτςι να εμφανίηουμε ςυμπεριφορζσ 
ςφμφωνα με τα πιςτεφω μασ αλλά ενάντια ςτισ αξίεσ μασ. Ρ.χ.: Δεν είμαι ρατςιςτισ, αλλά δεν κζλω θ κόρθ μου 
να ζχει ςχζςθ με ζναν Άραβα, ζναν μαφρο, κτλ. 

 

 

 

Βιμα 1 

Οι εργαςίεσ που κα ικελα να κάνω αν ιμουν 
άνδρασ 

Οι εργαςίεσ που κα ικελα να κάνω αν ιμουν 
γυναίκα 

1 1 

2 2 

3 3 
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Βιμα 2 : Ανταλλαγι ςκζψεων ςε μικρζσ ομάδεσ ςχετικά με φωτογραφίεσ που απεικονίηουν επαγγζλματα 

 Ποιεσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηει το 
άτομο που κάνει αυτό το 
επάγγελμα; 

Τι παροχζσ ζχει αυτό το άτομο για 
να κάνει το ςυγκεκριμζνο 
επάγγελμα; 

Φωτογραφία 1 : Άνδρασ μαία   

Φωτογραφία 2 : Γυναίκα 
κθπουρόσ 

  

Φωτογραφία 3 : Γυναίκα κτίςτθσ   

Φωτογραφία 4 : Άνδρασ 
ςφμβουλοσ μθτρότθτασ 

  

Βιμα 3 : Επαναφορά ςε μια μεγάλθ ομάδα εργαςίασ – Ανταλλαγι απόψεων και ςυηιτθςθ μεταξφ των 
ςυμμετεχόντων 

Βιμα 4: 

Οι εργαςίεσ που κα ικελα να κάνω αν ιμουν άνδρασ 
Οι εργαςίεσ που κα ικελα να κάνω αν ιμουν 
γυναίκα 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

  



[81] 
 

 

 
 

 



[82] 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



[83] 
 

 
 
Παρουςίαςθ εργαςτθρίου 
  
 Σα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ 
 Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι μια τεχνολογία βαςιςμζνθ ςε υπολογιςτζσ και προςφζρει διαμοιραςμό 
ιδεϊν, ςκζψεων, και πλθροφορίεσ μζςα από το χτίςιμο εικονικϊν διαςυνδζςεων και κοινοτιτων. 
 Πςον αφορά τον ςχεδιαςμό τουσ, τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ βαςίηονται ςτο διαδίκτυο και παρζχει ςτουσ 
χριςτεσ μια γριγορθ θλεκτρονικι επικοινωνία περιεχομζνου. Σιμερα υπολογίηεται πωσ περίπου 3,5 
διςεκατομμφρια άτομα χρθςιμοποιοφν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ζχουν 
φζρει τθν επανάςταςθ ςτισ ηωζσ μασ ςε παγκόςμιο επίπεδο∙ ζχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 
κοινωνικοποιοφμαςτε, πραγματοποιοφμε τισ εργαςίεσ μασ, δεςμευόμαςτε ςε πολιτικά ηθτιματα, χτίηουμε 
επαγγζλματα και ορίηουμε κζςεισ εργαςίασ.  
Ρλατφόρμεσ όπωσ το Facebook, το Twitter και το Instagram, ζχουν αλλάξει τον τρόπο κοινωνικοποίθςθσ των 
ανκρϊπων. Ζκανε πιο εφκολο το να επικοινωνοφν μζλθ οικογενειϊν, φίλοι και ςυγγενείσ ςε αλθκινό χρόνο. 
Οι άνκρωποι μποροφν να μοιραςτοφν εικόνεσ και βίντεο και να επικοινωνιςουν με τουσ κοντινοφσ τουσ 
ανκρϊπουσ. Αυτό ζχει ενδυναμϊςει τισ ςχζςεισ και ζφερε οικογζνειεσ πιο κοντά με ζναν τρόπο που δεν ιταν 
εφικτόσ ςτο παρελκόν. 
 
 Οι επιχειριςεισ ζχουν επθρεαςτεί ςε μεγάλο βακμό από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ — από τθ διαφιμιςθ 
μζχρι τθν επικοινωνία με τουσ πελάτεσ ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό πλαίςιο. Μια επιχείρθςθ που ζχει αγκαλιάςει 
τθ χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςίγουρα ζχει ζνα προνόμιο ζναντι των ανταγωνιςτϊν τθσ. Οι 
διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ είναι ζνασ φκθνόσ τρόποσ για να διαφθμίςουν οι επιχειριςεισ τα προϊόντα τουσ ςε 
αλθκινό χρόνο και να προςελκφςουν κι άλλουσ πελάτεσ. Ζκανε εφκολο για τισ επιχειριςεισ να ανοιχκοφν ςε πιο 
πλατφ κοινό και να βελτιϊςουν τθν αξιοπιςτία τουσ ςτουσ πελάτεσ μζςα από διαφορετικά προγράμματα. Θ 
εφκολθ πρόςβαςθ ςε πελάτεσ δίνει το προνόμιο του να διατθροφν τθν υπάρχουςα πελατεία και παράλλθλα να 
προςελκφουν καινοφρια. Αυτό οδθγεί ςε ζνα μεγάλο άνοιγμα ςτθν αγορά και μεγαλφτερα ειςοδιματα και 
μερικά καλά χριματα για τισ επιχειριςεισ. 
Μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ και τθν ανατροφοδότθςθ από τισ επιχειριςεισ προσ τουσ πελάτεσ τουσ, μποροφν 
να καταλάβουν γριγορα πϊσ λειτουργεί θ αγορά και να υιοκετιςουν νζεσ ςτρατθγικζσ, όπωσ και να 
ανταποκρικοφν ςτθ δυναμικι των προτιμιςεων και των απαιτιςεων των πελατϊν τουσ 
 
Πρόςλθψθ ςε εργαςία 
 
Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ζχουν ςαφϊσ επθρεάςει τθν αναηιτθςθ εργαςίασ. Θ πλειοψθφία των εταιριϊν 
πραγματοποιοφν τισ προςλιψεισ τουσ με βάςθ το κοινωνικό προφίλ κάποιου. Οι εργοδότεσ επιπλζον 
χρθςιμοποιοφν τα διαδικτυακά ςυςτιματα για να δθμοςιεφςουν αγγελίεσ ςχετικά με κζςεισ εργαςίασ, από 
όπου και βρίςκουν τουσ ιδανικοφσ υποψιφιουσ. 
Ζκανε επίςθσ προςιτι τθν αναηιτθςθ εργαςίασ. Αυτό γίνεται φανερό ςε πλατφόρμεσ όπωσ το LinkedIn, όπου 
όςοι αναηθτοφν κζςθ μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα προφίλ που να περιζχει τισ ικανότθτζσ τουσ και να δουν 
τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ εργαςίασ. 
 
Μόρφωςθ 
 
Ρολλά επαγγζλματα και δεξιότθτεσ ζχουν χτιςτεί και διδαχκεί επάνω ςτα μζςα κοινωνικι δικτφωςθσ. Υπάρχει 
μια τεράςτια αφξθςθ ςτα διαδικτυακά μακιματα όπου κάποιοσ μπορεί εφκολα να μάκει μια δεξιότθτα και να  
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χτίςει μια ιςχυρότερθ καριζρα. Θ φπαρξθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ζχει οδθγιςει ςτθν αφξθςθ των 
ατόμων που πραγματοποιοφν ςπουδζσ εξ αποςτάςεωσ 
Υπάρχουν αναρίκμθτεσ πικανότθτεσ να αγγίξετε τθν αγορά εργαςίασ ςτθν περίπτωςθ που εμπλζξετε κάποια 
από αυτζσ τισ πλατφόρμεσ ςτθν αναηιτθςι ςασ. 
 Αυτό το εργαςτιριο δίνει μια αναφορά ςχετικά με τθ ςθμαντικότθτα και τα δυνατά προτεριματα των 
διάφορων μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, πϊσ χρθςιμοποιοφνται, να αναδειχκεί ςε άτομα με μειωμζνεσ 
ευκαιρίεσ τρόποι για να βρουν μια εργαςία μζςω του διαδικτφου με τον ςωςτό τρόπο. 
 
 τόχοσ: 
  Να ενθμερωκεί θ ομάδα ςτόχου για τισ πρακτικζσ χριςεισ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ  Να βελτιωκοφν 
διάφορεσ ειδικότθτεσ 
 
Θ χρθςιμότθτα τθσ κάκε πλατφόρμασ κοινωνικισ δικτφωςθσ : 
 
Σο Facebook  είναι ζνα κοινωνικό δίκτυο το οποίο ςτοχεφει να ςυνδζςει και να μοιράςει υλικό μεταξφ 
οικογενειϊν και φίλων διαδικτυακά. Είναι το μεγαλφτερο κοινωνικό δίκτυο του κόςμου, με περιςςότερουσ από 
1 διςεκατομμφριο χριςτεσ παγκοςμίωσ. Σφμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα το 70% των επιχειριςεων 
χρθςιμοποιεί Facebook. 
 Ρροςαρμόηοντασ τθν ςελίδα ςασ ςτο facebook , π.χ. δθμιουργϊντασ ζνα επαγγελματικό προφίλ, λειτουργεί ωσ 
ζνα εργαλείο για ευκαιρίεσ εργαςίασ. Δθμοςιοποιείτε και μοιράηεςτε νζα, εκδθλϊςεισ, ανακοινϊςεισ, 
επικαιρότθτα, περιεχόμενα όλα ςχετικά με εςάσ και τισ βλζψεισ ςασ. Μοιράηεςτε τα περαςμζνα ςασ 
κατορκϊματα, προωκείτε τον πολιτιςμό ςασ,  εφαρμόηετε δικά ςασ κζματα. Βάηετε ετικζτεσ ςτουσ 
οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ ανικετε, και ςτισ επιχειριςεισ που ςασ ενδιαφζρουν. Δραςτθριότθτεσ που 
δείχνουν πωσ ςασ αρζςουν, και τθν ενεργι ανάμειξι ςασ ςτθν κοινωνία. Είναι ςθμαντικό να δθμοςιεφετε 
ςυχνά (κακθμερινά). Ραρζχοντασ ςυνδζςμουσ ςτθν ςελίδα ςασ, Twitter, LinkedIn, YouTube, κτλ επεκτείνετε κι 
άλλο το κοινό ςασ. 
 
Σο Twitter είναι μια δθμόςια διαδικτυακι πλατφόρμα όπου οι αναρτιςεισ είναι περιςςότερο ςε μορφι 
κειμζνου, πολφ φιλικι ςτο χριςτθ, εφκολα προςβάςιμθ και ανοιχτι για όλουσ.Εδϊ προωκείτε τθν αποςτολι 
ςασ, μοιράηεςτε ιδζεσ, ςυνδζεςτε απευκείασ με ομάδεσ ατόμων που ςασ ενδιαφζρουν, πραγματοποιείτε 
ςυηθτιςεισ, χτίηετε ςχζςεισ βαςιςμζνεσ ςε ςυγκεκριμζνο κοινό, εγκακιδρφεται νζεσ επαφζσ με ειδικευμζνα ι 
εξατομικευμζνα ςχιματα ομάδων τα οποία ςασ ενδιαφζρουν. 
 
 Linkedin είναι μια επαγγελματικι διαδικτυακι πλατφόρμα πικανόν θ πιο ςχετικι ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ. 
Σασ επιτρζπει να δικτυωκείτε και να χτίςετε ζνα επαγγελματικό προφίλ. Χρθςιμοποιείται από κακιερωμζνουσ 
επαγγελματίεσ όλων των κλάδων κακϊσ και από νεότερουσ. Ραρακζτοντασ το βιογραφικό ςασ δίνετε άμεςθ 
πρόςβαςθ ςε πικανζσ προτάςεισ για εργαςία. 
Το LinkedIn είναι το μεγαλφτερο επαγγελματικό θλεκτρονικό δίκτυο του κόςμου. Μπορείτε να το 
χρθςιμοποιιςετε για να βρείτε τθν κατάλλθλθ εργαςίασ, να ςυνδεκείτε και να ενδυναμϊςετε τισ 
επαγγελματικζσ ςασ ςχζςεισ, και να μάκετε ποιεσ δεξιότθτεσ απαιτοφνται για να επιτφχετε ςτθν καριζρα ςασ. 
Για τισ επιχειριςεισ είναι ζνα αξιόπιςτο μζςο για να βρουν εργαηόμενουσ. Είναι ςχεδιαςμζνο για να ςασ δίνει 
νζεσ πθγζσ. Είναι μια ανταγωνιςτικι πλατφόρμα όπου μπορείτε να αναηθτιςετε μελλοντικοφσ εργοδότεσ. 
 
 Ομάδεσ ςτο Linkedin: αυτζσ οι ομάδεσ επιτρζπουν ςτα μζλθ τουσ να δθμιουργιςουν και να χειριςτοφν ομάδεσ 
που ςτοχεφουν ςε ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων που ςχετίηονται με τθν εργαςία όπωσ: Εκπαίδευςθ, Υγεία, 
Σχεδιαςμόσ Εκδθλϊςεων, Φαρμακευτικι, Δθμιουργία Blog. Οι ομάδεσ αυτζσ προςφζρουν ςθμαντικζσ  
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ευκαιρίεσ δικτφωςθσ, ςυνδζοντασ τουσ επαγγελματίεσ με πθγζσ και πλθροφορίεσ που κα τουσ είναι χριςιμεσ 
ςτο αντικείμενό τουσ. 
 
Youtube Αυτό το κοινωνικό δίκτυο είναι ζνα οπτικοακουςτικό εργαλείο για να διαφθμίςετε τον εαυτό ςασ 
ανεβάηοντασ βίντεο. Σασ επιτρζπει να παρουςιάςετε και να διαφθμίςετε τισ δεξιότθτζσ ςασ, να δθμοςιεφςετε 
εκδθλϊςεισ/ζργο μζςα από δοκιμαςτικά βίντεο. 
Το Youtube είναι επίςθσ μια ςθμαντικι πθγι γνϊςθσ για παράδειγμα, υπάρχει διδακτικό υλικό για να ςασ 
βοθκιςει να παρουςιάςετε καλφτερα τον εαυτό ςασ ςε μια ςυνζντευξθ. 
  
Επαγγελματικά blog 
Το blog είναι μια διαδικτυακι εφθμερίδα ι ενθμερωτικι ιςτοςελίδα που παρουςιάηει πλθροφορίεσ ςε 
αντίςτροφθ χρονολογικι ςειρά, με τισ πρόςφατεσ δθμοςιεφςεισ να εμφανίηονται πρϊτεσ. Ακόμα ζνα εργαλείο 
για να επικοινωνιςετε με πελάτεσ ι υπαλλιλουσ για να μοιραςτείτε γνϊςθ και ειδίκευςθ, να αυξιςετε τθν 
επιςκεψιμότθτά ςασ και να δείξετε ςε μια πικανι αγορά εργαςίασ ποιοι είςτε. Δίνει τθν ευκαιρία να 
μοιραςτείτε γνϊςεισ ςε ζνα ευρφ κοινό. 
 
 υμπλθρωματικά: 
 Ρροςκζςτε τισ ςυντομεφςεισ του Facebook, Twitter, και LinkedIn ςτθν αρχικι ςελίδα ςασ (και ςε όλα τα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ) και ςτο επαγγελματικό προφίλ και τισ υπογραφζσ τθσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςασ 
Πρζπει να ςθμειωκεί πωσ θ ποικιλία των διαδικτυακϊν μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ επεκτείνεται γριγορα, 
οπότε μείνετε ενθμερωμζνοι ςτον κυβερνοχϊρο. 
 
 Ερωτιςεισ για ανατροφοδότθςθ 
•    Τι μάκαμε 
•      Ρϊσ μποροφν αυτά να εφαρμοςτοφν από κάκε ςυμμετζχοντα. 
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Ποιοσ είναι αυτόσ; 
Φωτοκουιη /παιχνιδι 
 
Αυτι θ εργαςία δθμιουργικθκε  από τθν ΡΟΛΛΑΝΑ 
Επίδραςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ/κοινωνικισ οικονομίασ 

  
Θ παρακάτω δραςτθριότθτα ζχει ςκοπό να αναδείξει τθν επιρροι των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτθν 
κοινωνία. Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι μια δυναμικι επανάςταςθ που ζχει αλλάξει ολόκλθρο τον 
κόςμο∙ ζχει αλλάξει τον τρόπο που κοινωνικοποιοφμαςτε, που διεκπεραιϊνουμε τισ εργαςίεσ μασ, 
δεςμευόμαςτε ςε πολιτικά ηθτιματα, χτίηουμε επαγγζλματα και ορίηουμε κζςεισ εργαςίασ. Ζχουν προςελκφςει 
ζναν τεράςτιο αρικμό χρθςτϊν που υπολογίηεται πωσ αγγίηει τα 3,5 διςεκατομμφρια παγκοςμίωσ. 
Σε αυτό το εργαςτιριο κα γίνει μια ειςαγωγι ςτθν κοινωνικι οικονομία. Θ κοινωνικι οικονομία ςτοχεφει ςτο 
να βοθκά και να καλυτερεφει τισ ςυνκικεσ για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ, να καταπολεμά τθ φτϊχεια, τον 
αναλφαβθτιςμό, τισ κοινωνικζσ και κρθςκευτικζσ διακρίςεισ, τον υπερπλθκυςμό, τθν ανεργία και τθ διαφκορά. 
τόχοι: 

 ·         θ επιρροι των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 
 ·         θ προςωπικι μασ επιρροι 
 ·         να μάκουμε για τθν κοινωνικι οικονομία 
 ·         να δοφμε και να αντιλθφκοφμε διαφορετικζσ κεωριςεισ 

Διάρκεια: 30 – 45 λεπτά   
Μζγεκοσ ομάδασ: 2 ομάδεσ των 5 ατόμων 
Τλικά: 
 
:10 φωτογραφίεσ (το ελάχιςτο) ςυμπεριλαμβανομζνων 5 εικόνων από πολφ μεγάλεσ διαςθμότθτεσ, όπωσ 
Ronaldo, Lady Gaga, Beyonce κτλ και 5 εικόνεσ από πολφ γνωςτοφσ ανκρϊπουσ μόνο ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ 
οικονομίασ (όχι πολφ γνωςτοί ςτο ευρφ κοινό) όπωσ Bill Drayton, Muhammad Yunus, Blake Mycoskie, Scott 
Harrison, Jeffery Hollender, Ibrahim Abouleish, Akhtar Hameed Khan, Willie Smith, Jamie Oliver, Xavier Helgesen 
και Chris Fuchs. 
 
Πϊσ να εφαρμόςω τθν δραςτθριότθτα; 

Οι εικόνεσ τοποκετοφνται ςε μια επιφάνεια (π.χ. ζνα τραπζηι) γυριςμζνεσ προσ τα κάτω. Κάκε ομάδα κα 
παίρνει διαδοχικά μια εικόνα. Ρριν ςθκϊςει τθ φωτογραφία κα πρζπει να ςτοιχθματίςει 1 με 3 βακμοφσ πωσ 
κα αναγνωρίςει το εικονιηόμενο άτομο. Αν όχι, κα χάνει τουσ βακμοφσ αυτοφσ. Θ ομάδα με τουσ 
περιςςότερουσ βακμοφσ είναι ο νικθτισ. 

Κα γίνει φανερό πωσ οι διαςθμότθτεσ κα αναγνωριςτοφν, ςε αντίκεςθ με τα άτομα που είναι διάςθμα ςτον 
χϊρο τθσ κοινωνικισ οικονομίασ, επομζνωσ καταδεικνφεται θ επιρροι των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

Ερωτιςεισ για ανατροφοδότθςθ: 

 ·     Ρϊσ ςασ φάνθκε αυτι θ εμπειρία; 
 ·     Ρϊσ μπορείτε να εφαρμόςετε ό,τι μάκατε από αυτι τθ δραςτθριότθτα ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι; 
 ·     Τι ρόλο ζχουν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτθν ςθμερινι κοινωνία; 
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Αναφορζσ: 

https://www.mediaupdate.co.za/social/147946/the-impact-of-social-media-on-our-society 

Ανατροφοδότθςθ: το εργαςτιριο ζχει μετατραπεί ςε βίντεο παρουςίαςθ. 

 

https://www.mediaupdate.co.za/social/147946/the-impact-of-social-media-on-our-society
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Κατάλογοσ κοινωνικϊν επιχειρθματιϊν. 

 

Ο Bill Drayton (γεννθμζνοσ ςτθ Νζα Υόρκθ το 1943.ΘΡΑ), είναι ζνασ κοινωνικόσ επιχειρθματίασ. Θ U.S. News & 
World Report τον κατονόμαςε ωσ ζναν από τουσ 25 καλφτερουσ θγζτεσ για το 2005. Είναι ο υπεφκυνοσ για τθν 
διάδοςθ τθσ ζκφραςθσ «κοινωνικόσ επιχειρθματίασ» ζνα ςχζδιο που ξεκίνθςε ςαν ιδζα το 1972. 

Θ φιλοςοφία του Drayton ςχετικά με τουσ κοινωνικοφσ επιχειρθματίεσ είναι μονάδεσ ατόμων με καινοτόμεσ 
λφςεισ ςτα πιο πιεςτικά προβλιματα τθσ κοινωνίασ. Μια φράςθ που ζχει πει είναι «οι κοινωνικοί 
επιχειρθματίεσ δεν είναι ικανοποιθμζνοι απλϊσ με το να δϊςουν ζνα ψάρι ι να διδάξουν ςε κάποιον ψάρεμα. 
Δεν κα θςυχάςουν αν δεν επαναπροςδιορίςουν ολόκλθρθ τθν βιομθχανία του ψαρζματοσ». Ωσ ζνασ από τουσ 
μεγαλφτερουσ τθσ θγετικισ ςκζψθσ όςον αφορά τθν κοινωνικι αλλαγι, ο Bill Drayton πρωτοςτάτθςε ςτο πεδίο 
τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. Είναι διευκυντισ και ιδρυτισ τθσ Ashoka, ζναν παγκόςμιο οργανιςμό ο 
οποίοσ επιλζγει άτομα τα οποία αντιμετωπίηουν τα πιο πιεςτικά προβλιματα τθσ κοινωνίασ με καινοτόμεσ, 
επιχειρθματικζσ λφςεισ. 

Ο Muhammad Yunus (Βεγγάλθ:  γεννθμζνοσ 28 Λουνίου 1940) είναι ζνασ κοινωνικόσ επιχειρθματίασ από το 
Μπαγκλαντζσ, τραπεηίτθσ, οικονομολόγοσ, και πρωτοςτάτθσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που ζχει βραβευτεί με 
Νόμπελ Ειρινθσ για τθν ίδρυςθ τθσ τράπεηασ Grameen και τθν πρωτοςταςία του ςτισ ςυλλιψεισ τθσ 
μικροπίςτωςθσ και μικροοικονομίασ. Αυτά είναι δάνεια που δίνονται ςε επιχειρθματίεσ με ειςόδθμα τόςο 
χαμθλό που να μθν δικαιοφνται παραδοςιακά τραπεηικά δάνεια. Το 2006, ο Yunus και θ τράπεηα Grameen 
αμείφκθκαν με Νόμπελ Ειρινθσ «για τισ προςπάκειζσ τουσ, μζςω τθσ μικροπίςτωςθσ να δθμιουργιςουν 
οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ από τα κάτω». 

Ο Blake Mycoskie (γεννθμζνοσ 26 Αυγοφςτου, 1976) είναι ζνασ Αμερικανόσ επιχειρθματίασ, ςυγγραφζασ, και 
φιλάνκρωποσ. Είναι ο ιδρυτισ των μάρκασ παπουτςιϊν Toms Shoes και το άτομο πίςω από τθν ιδζα του One 
for One®, ζνα επιχειρθματικό μοντζλο που βοθκά ζνα άτομο με ανάγκθ για κάκε προϊόν που αγοράηεται. ... 
Ενϊ ταξίδευε ςτθν Αργεντινι το 2006, ο Blake ζγινε μάρτυρασ των δυςκολιϊν που αντιμετϊπιηαν τα παιδιά 
που μεγάλωςαν χωρίσ παποφτςια. Το όνομα τθσ εταιρίασ προζρχεται από τθ λζξθ "tomorrow," και 
μετεξελίχκθκε από τθν αρχικι ιδζα, "Shoes for Tomorrow Project." Ο Mycoskie αρχικά μίςκωςε Αργεντινοφσ 
καταςκευαςτζσ παπουτςιϊν για να καταςκευάςουν 250 ηευγάρια παποφτςια. Οι πωλιςεισ ξεκίνθςαν επιςιμωσ 
τον Μάιο του 2006. Το 2011, θ εταιρία ξεκίνθςε μια ακόμθ πρωτοβουλία που ςτοχεφει να δίνει ζνα ηευγάρι 
γυαλιά ι μια διορκωτικι επζμβαςθ όραςθσ για κάκε ηευγάρι γυαλιά ι γυαλιά θλίου που κα πουλιοφνται. 

Ο Scott Harrison  ίδρυςε τον μθ-κερδοςκοπικό οργανιςμό Charity: water, ο οποίοσ από το 2006, ζχει δϊςει 
πρόςβαςθ ςε κακαρό νερό ςε 8 εκατομμφρια ανκρϊπουσ ιδρφοντασ περίπου 30.000 ςχεδιαςμοφσ για το νερό 
ςε 26 χϊρεσ του κόςμου. 

Ο Akhtar Hameed Khan, γεννθμζνοσ 15 Λουλίου, 1914-1999, ιταν ζνασ Ρακιςτανόσ εφαρμοςτισ τθσ ανάπτυξθσ 
και κοινωνικόσ επιςτιμονασ. Ζνασ από τουσ πρωτοπόρουσ τθσ εδϊ και τϊρα ανάπτυξθσ μζςω τθσ 
μικροοικονομίασ, του οποίου θ αφοςίωςθ και θ δράςεισ του ςτο να αναπτφξει τισ αγροτικζσ κοινότθτεσ του 
Ρακιςτάν του χάριςαν τθ βράβευςθ με Νόμπελ. Ρροϊκθςε τθν ςυμμετοχικι αγροτικι ανάπτυξθ ςτισ 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, υπεραςπιηόμενοσ ευρζωσ τθν κοινωνικι ςυμμετοχι. Το 1980 ξεκίνθςε μια 
πρωτοβουλία κοινωνικισ ανάπτυξθσ, το Orangi Pilot Project ςτο Karachi, θ οποία αποτελεί υπόδειγμα για 
πολλά ςυμμετοχικά αναπτυξιακά πλάνα. Το ζργο του ςτο να διευκφνει ςτεγαςτικζσ παροχζσ, τθν αυτό – 
οικονομία, τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγιεινισ και τον οικογενειακό προγραμματιςμό του ζδωςε διεκνι 
αναγνϊριςθ. Αρνικθκε να εμπλζξει οποιαδιποτε από τισ ιδζεσ του με πολιτικά ενδιαφζροντα, και προτιμοφςε 
να τα χρθςιμοποιεί για το κοινό καλό.   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Toms_Shoes
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Ibrahim Abouleish 

Γεννθμζνοσ ςτθν Αίγυπτο ςτισ 23 Μαρτίου, 1937, ο Δόκτωρ Abouleish ςποφδαςε χθμεία και φαρμακευτικι 
ςτθν Αυςτρία, κερδίηοντασ ζνα ντοκτορά ςτθν Φαρμακολογία. Ιταν ο αρχθγόσ τθσ φαρμακευτικισ ζρευνασ και 
δθμιοφργθςε πολλά καινοφργια φάρμακα για εκφυλιςτικζσ αςκζνειεσ όπωσ οςτεοπόρωςθ και 
αρτθριοςκλιρυνςθ. 

Στθν Αίγυπτο ίδρυςε τον οργανιςμό SEKEM,(εμπνευςμζνο από το αρχαίο αιγυπτιακό ιερογλυφικό που ςθμαίνει 
«ηωτικότθτα του ιλιου») . Ο οργανιςμόσ ξεκίνθςε να χρθςιμοποιεί βιοδυναμικζσ μεκόδουσ καλλιζργειασ ςτθν 
ζρθμα χωρίσ τθ χριςθ φδρευςθσ.  

Επιλζχκθκε ωσ ο «πιο ξεχωριςτόσ κοινωνικόσ επιχειρθματίασ» το 2004. Βραβεφτθκε πολλζσ φορζσ για το ζργο 
του ςτθν κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ ςυμπεριλαμβανομζνου του βραβείου Global Thinkers Award για 
τθν αριςτεία του ςτθν κετικι αλλαγι.. 
Θ SEKEM μεγαλϊνει φυτά για ροφιματα, φρζςκια παραγωγι, ακόμθ και οργανικό βαμβάκι, που βοθκά να 
διατθρθκοφν οι υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ. Ο Abouleish διαδραματίηει βαςικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ νζων, μθ 
χθμικϊν μεκόδων για τθν επεξεργαςία του βαμβακιοφ και ςτθν δθμιουργία τθσ πρϊτθσ ιδιωτικισ Αιγυπτιακισ 
φαρμακευτικισ εταιρείασ. Θ επιχείρθςι του ιταν τόςο επιτυχθμζνθ που οι ειδικοί και οι ιδζεσ τθσ εταιρίασ 
εξάγονται ςτθ Νότια Αφρικι, τθν Λνδία, τθν Ραλαιςτίνθ, τθ Σενεγάλθ και τθν Τουρκία. 
  

Ο Jamie Oliver γεννικθκε ςτισ 27 Μαίου, 1975, ςτθν Αγγλία, και είναι διεκνϊσ γνωςτόσ για τθν προςιτι 
κουηίνα του. Είναι ζνασ κορυφαίοσ Βρετανόσ ςεφ και πρωταγωνίςτθςε ςε πολλζσ τθλεοπτικζσ εκπομπζσ. 
Ξεκίνθςε ωσ ηαχαροπλάςτθσ, αλλά το 2005 ξεκίνθςε μια εκςτρατεία να ειςάγει υγιεινότερθ διατροφι για τουσ 
μακθτζσ. Αυτι θ εκςτρατεία αργότερα υποςτθρίχκθκε από τθν κυβζρνθςθ. Αργότερα ςυνζχιςε τθν εκςτρατεία 
του ςτισ ΘΡΑ και άςκθςε επιρροι ςτον αμερικανικό τρόπο διατροφισ. Ο Oliver ςυνζλαβε και κακιζρωςε το 
εςτιατόριο fifteen charity, όπου εκπαίδευςε νζουσ μειονεκτοφντεσ να εργαςτοφν ςε εςτιατόρια. Είναι 
υποςτθρικτισ περιβαλλοντικϊν δράςεων και βραβεφτθκε για το ζργο του ςτθν καταπολζμθςθ τθσ παιδικισ 
παχυςαρκίασ.   
  
Ο Xavier Helgesen υπθρετεί ωσ Chief Executive Officer τθσ Off-Grid Electric. Ο κ. Helgesen ςυν ίδρυςε τθν Off-
Grid Electric Tanzania Limited το 2011 και ζγινε ο διευκυντισ τθσ. Ζνασ βετεράνοσ επιχειρθματίασ, ο Xavier 
ίδρυςε επιχειριςεισ δυο εκατομμυρίων δολαρίων ςτα 20 του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Better World Books, 
μια κερδοςκοπικι κοινωνικι απόπειρα με κζρδοσ $60 εκ. από θλεκτρονικζσ πωλιςεισ με ςκοπό να 
χρθματοδοτιςει τθν εγγραμματοςφνθ. Το 2009, αναγνωρίςτθκε ωσ ο κορυφαίοσ κοινωνικόσ επιχειρθματίασ 
από τθν Businessweek και πιρε το βραβείο του Fast Company Social Capitalist. 

Ο Willie Smits (γεννθμζνοσ 22 Φεβρουαρίου, 1957, ςτο Weurt, Gelderland, Κάτω Χϊρεσ) είναι ζνασ 
εκπαιδευμζνοσ δαςολόγοσ, μικροβιολόγοσ, ςυντθρθτισ, ακτιβιςτισ για τα δικαιϊματα των ηϊων, μθχανικόσ 
άγριασ φφςθσ και κοινωνικόσ επιχειρθματίασ. Από το 1985 άρχιςε να ηει ςτον Βόρνεο και είναι πολίτθσ 
Λνδονθςίασ. Κακϊσ δοφλευε ωσ δαςικόσ ερευνθτισ ςτο ανατολικό Kalimantan, ςτθν Λνδονθςία το 1989, ο Smits 
ςυνάντθςε ζνα μωρό ουρακοτάγκο ςε κλουβί ςε μια υπαίκρια αγορά, και όταν αργότερα επζςτρεψε το βρικε 
εγκαταλελειμμζνο ςτα ςκουπίδια. Αυτό ιταν ζνα ςθμείο καμπισ που άλλαξε τθν καριζρα του: πιρε τον 
ουρακοτάγκο ςτο ςπίτι, και τον κεράπευςε. Σφντομα του ανατζκθκαν και άλλοι ουρακοτάγκοι για περίκαλψθ, 
και το ζργο τθσ διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ και απελευκζρωςθσ ουρακοτάγκων αναπτφχκθκε ςε αυτό που 
ςιμερα ονομάηεται Borneo Orangutan Survival Foundation. Για περιςςότερα από είκοςι χρόνια ο Smits 
εργάςτθκε για τθν επιβίωςθ αυτοφ του απειλοφμενου είδουσ πικικου, κατά το διάςτθμα αυτό επεκτάκθκε ςε 
ςχετικζσ ιδζεσ βιϊςιμθσ καλλιζργειασ, αναδάςωςθσ και απομακρυςμζνο ζλεγχο των δαςϊν. Ταξιδεφει ςυχνά,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Weurt
https://en.wikipedia.org/wiki/Gelderland
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Kalimantan
https://en.wikipedia.org/wiki/Borneo_Orangutan_Survival
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για να αυξιςει τθ ςυνειδθτότθτα ςχετικά με τθν αποψίλωςθ ςτο Borneo. Ο Smits χρίςτθκε ιππότθσ από τθ 
γενζτειρά του, τισ Κάτω Χϊρεσ τόςο για τθν Ashoka Fellowship όςο και για μια πλθκϊρα άλλων παρόμοιων 
βραβείων ςυντιρθςθσ. 

Ο Sanjit "Bunker" Roy (γεννθμζνοσ 2 Αυγοφςτου 1945) είναι ζνασ Λνδόσ κοινωνικόσ ακτιβιςτισ και 
επιχειρθματίασ που ζχει βοθκιςει χιλιάδεσ ανκρϊπουσ ςτθν Αςία και τθν Αφρικι να μάκουν ηωτικζσ τεχνικζσ 
δεξιότθτεσ και να ςυςτιςει τθν θλιακι ενζργεια ςτα πολλζσ φορζσ απομονωμζνα χωριά τουσ. Ο Roy ίδρυςε το 
Barefoot College, ζναν οργανιςμό ο οποίοσ ειδικεφεται ςτο να διδάςκει αναλφάβθτεσ γυναίκεσ από φτωχά 
χωριά για να γίνουν γιατροί, μθχανικοί και αρχιτζκτονεσ. Το πιο εντυπωςιακό είναι πωσ κάκε φοιτθτικι εςτία 
είναι τροφοδοτοφμενθ με θλιακι ενζργεια και ςυχνά χτιςμζνθ και ςχεδιαςμζνθ από πρϊθν μακιτριεσ. Πταν 
ίδρυςε το κολζγιο ο Roy δεν είχε ςτόχο να βγάλει κζρδοσ για τον ίδιο, αλλά να βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ τθσ 
οικονομικισ παραγωγισ και τθσ ποιότθτασ ηωισ των γυναικϊν ςτθν γενζτειρά του, Λνδία (παρόλο που κάποιεσ 
πτυχζσ του ζργου του διαδόκθκαν και ςτθν Αφρικι). Κακϊσ πλζον είναι γυναίκεσ οι περιςςότερεσ που 
διευκφνουν και λειτουργοφν το Barefoot College, είναι ξεκάκαρο πωσ ο ςτόχοσ αυτόσ επετεφχκθ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation_in_Borneo
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Εργαςτιριο ςχετικά με τθν διάκριςθ ΑΜΕΑ όςον αφορά τθν πρόςλθψι τουσ ςε 
μια εργαςία 
 

Σίτλοσ Κζλω να εργαςτϊ / Ζχω τισ ικανότθτεσ 

Περιγραφι Αυτι θ δραςτθριότθτα περιλαμβάνει παιχνίδι ρόλων για να διερευνθκοφν κζματα 
ςχετικά με τα δικαιϊματα ςτθν εργαςία για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

χετιηόμενα 
δικαιϊματα 

• Δικαίωμα ςτθν εργαςία 

• Δικαίωμα να μθν διακρίνομαι για αυτό 

• Δικαίωμα για επαρκείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

κοποί • Να αντιλθφκοφμε τισ ανάγκεσ των ΑΜΕΑ ςτον εργαςιακό χϊρο και ςτθν κοινωνία 

• Να εξαςκιςουμε ικανότθτεσ αυτό-υπεράςπιςθσ 

• Να αναπτφξουμε μια αίςκθςθ ευκφνθσ και αντίλθψθσ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ 

Τλικά • Αντίγραφα από κάρτεσ ρόλων 

• Στυλό και χαρτί για τουσ παρατθρθτζσ 

• Ζνα μικρό τραπζηι και 2 καρζκλεσ για εκείνουσ που κα παίηουν το παιχνίδι ρόλων – 
καρζκλεσ για τουσ παρατθρθτζσ 

Προετοιμαςία • Δθμιουργία αντιγράφων για τισ κάρτεσ ρόλων (δείτε παρακάτω) 

  
Οδθγίεσ 
1. ωτιςτε τουσ ςυμμετζχοντεσ τι καταλαβαίνουν ωσ « δικαίωμα ςτθν εργαςία ». Χρθςιμοποιιςτε τισ 
πλθροφορίεσ ςτο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ για να εξθγιςετε τι καλφπτεται από τουσ νόμουσ για τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα, χωρίσ ακόμθ να ςυηθτιςετε τθν οπτικι των ΑΜΕΑ. 
2. Τϊρα ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςκεφτοφν για τα είδθ των εμποδίων που μπορεί να 
αντιμετωπίηουν τα άτομα ΑΜΕΑ όταν αιτοφνται για μια κζςθ εργαςίασ. Εξθγιςτε ςυνοπτικά το πλάνο τθσ 
«λογικισ προςαρμογισ». 
3. Εξθγιςτε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ πωσ κα παίξουν ζνα παιχνίδι ρόλων ςχετικά με μια ςειρά ςυνεντεφξεων για 
μια κζςθ εργαςίασ ςτο τμιμα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν μιασ μικρισ εταιρίασ. Κάκε ζνασ από τουσ υποψιφιουσ  
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ζχει κάποιου είδουσ ειδικι ανάγκθ. Ηθτιςτε από πζντε ςυμμετζχοντεσ να παίξουν τουσ εργοδότεσ οι οποίοι κα 
παίρνουν τθν ςυνζντευξθ, και από άλλουσ πζντε να παίξουν τουσ υποψιφιουσ. 
4. Μοιράςτε τισ κάρτεσ ρόλων. Επιτρζψτε ςε κάκε ςυμμετζχοντα να επιλζξει ζναν με δφο φίλουσ που κα τον 
βοθκιςουν να εξελίξει τον ρόλο. Δϊςτε τουσ 10-15 λεπτά προετοιμαςίασ. 
5. Τοποκετιςτε το τραπζηι και τισ δυο καρζκλεσ ςτο κζντρο του δωματίου και ηθτιςτε από τθν υπόλοιπθ ομάδα 
να πάρει τθ κζςθ τθσ ωσ παρατθρθτισ. Ηθτιςτε από ζναν παρατθρθτι να χρονομετριςει. 
6. Ξεκινιςτε το παιχνίδι ρόλων. Ηθτιςτε από τον πρϊτο εργοδότθ να καλζςει τον πρϊτο υποψιφιο. Θ 
ςυνζντευξθ κα πρζπει να είναι ςφντομθ και να μθν διαρκεί πάνω από πζντε λεπτά. 
7. Καλζςτε τον δεφτερο εργοδότθ να πάρει ςυνζντευξθ από τον δεφτερο εργαηόμενο. 
8. Πταν ολοκλθρωκοφν οι ςυνεντεφξεισ, ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να αφιςουν τουσ ρόλουσ τουσ και να 
κακίςουν με τουσ παρατθρθτζσ για αναφορά και αξιολόγθςθ. 
 
 
Αναφορά και αξιολόγθςθ 
Ξεκινιςτε ρωτϊντασ τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ: 
 

·         Ρϊσ αιςκάνκθκεσ κατά τθν διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ; Τι ςου άρεςε και τι δεν ςου άρεςε; 
·         Ρόςο καλά νομίηεισ πωσ ανταποκρίκθκεσ ςτο ρόλο ςου; Ροιο ιταν το πιο δφςκολο κομμάτι; 

  
 Στθ ςυνζχεια, ρωτιςτε τουσ ςυνεντευξιαςτζσ: 
 

·         Ρϊσ αιςκάνκθκεσ κατά τθν διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ; Τι ςου άρεςε και τι δεν ςου άρεςε; 
·         Ρόςο καλά νομίηεισ πωσ ανταποκρίκθκεσ ςτο ρόλο ςου; Ροιο ιταν το πιο δφςκολο κομμάτι; 
 

 Στθ ςυνζχεια, ηθτιςτε από τουσ παρατθρθτζσ να ςχολιάςουν: 
·         Κα μποροφςαν αυτζσ οι καταςτάςεισ να ςυμβοφν ςτθν αλθκινι ηωι; 

· Ζδειξαν οι ςυνεντευξιαςτζσ ςεβαςμό και κατανόθςθ για τα άτομα από τα οποία ζπαιρναν    
ςυνζντευξθ; 

  
Έπειτα ανοίξτε τθν ςυηιτθςθ για όλουσ: 

o Τι μπορείτε να πείτε ςχετικά με τα δικαιϊματα των ΑΜΕΑ ςτθν εργαςία; Νομίηετε ότι το 
δικαίωμά τουσ αυτό εξαςφαλίηεται ςτθν πράξθ; 

o Ροιεσ νομίηετε πωσ είναι οι βαςικζσ αιτίεσ για τα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ ςτα άτομα ΑΜΕΑ; 
Είναι δίκαιο; 

o Ροιοσ νομίηετε πωσ κα ζπρεπε να ευκφνεται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ςε άτομα 
ΑΜΕΑ; Τι πιςτεφετε για τθν ιδζα τθσ « λογικισ κατανομισ; » 

o Γνωρίηετε κάποιον ο οποίοσ να ζχει βιϊςει προκατάλθψθ (οποιουδιποτε είδουσ) κατά τθν 
αίτθςι τουσ ςε μια εργαςία; ζχετε βιϊςει εςείσ προςωπικά κάτι τζτοιο; 

o Ροια ανκρϊπινα δικαιϊματα ςχετίηονται με τισ πικανότθτεσ πρόςλθψθσ ατόμων με ειδικζσ 
ανάγκεσ; 

 https://www.coe.int/fr/web/compass/i-want-to-work- 

 
υμβουλζσ για τουσ διοργανωτζσ 
Ρροςπακιςτε να βεβαιϊςετε ότι οι ςυμμετζχοντεσ δεν υπερβάλλουν ςτουσ ρόλουσ τουσ, αλλά ότι 
ςυμμετζχουν όςο δυνατόν πιο πιςτά ςτο πϊσ κα ςυμπεριφερόταν κάποιοσ ςε μια αλθκινι κατάςταςθ. Αυτό  

https://www.coe.int/fr/web/compass/i-want-to-work-
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μπορεί να είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τουσ εργοδότεσ, οι οποίοι μπορεί να ζχουν μια τάςθ να παίηουν 
υπερβολικά τον ρόλο του “κακοφ» εργοδότθ. 
Κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων, οι ςυμμετζχοντεσ που δεν παίηουν εκείνθ τθ ςτιγμι ςτο παιχνίδι ρόλων 
κα πρζπει να παρατθροφν ςιωπθλά, να κρατοφν ςθμειϊςεισ από τον τρόπο με τον οποίο παρουςιάηονται οι 
ρόλοι και τισ οποιεςδιποτε δυςκολίεσ που προςλαμβάνουν είτε από τθν πλευρά του εργοδότθ είτε από τθν 
πλευρά του υποψθφίου. 
Ενθμερϊςτε τουσ ςυμμετζχοντεσ που κα παίξουν τον ρόλο των ςυνεντευξιαηόμενων πωσ οι κάρτεσ ρόλων 
περιλαμβάνουν παραδείγματα «λογικϊν προςαρμογϊν» που οι εργοδότεσ μπορεί να χρειαςτεί να λάβουν για 
να εξαςφαλίςουν δίκαιθ μεταχείριςθ για τα άτομα ΑΜΕΑ. 
Μπορεί να επικυμείτε να ςυηθτιςετε πικανζσ ςειρζσ δράςεων που μπορεί να χρθςιμοποιοφν τα άτομα ΑΜΕΑ 
αλλά και οι νζοι εργαηόμενοι ςτθν προςπάκειά τουσ να μεταβάλλουν τθ ςτάςθ των εργοδοτϊν απζναντί τουσ. 
Μπορείτε επίςθσ να ςυηθτιςετε για τον βακμό ςτον οποίο οι «εργοδότεσ» εξζφραςαν ςτερεοτυπικζσ 
αντιδράςεισ απζναντι ςτα άτομα ΑΜΕΑ. 
Πταν ςυηθτάτε τουσ πικανοφσ λόγουσ για τα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ των ατόμων ΑΜΕΑ, κα μποροφςατε να 
δϊςετε κάποιο από τα παρακάτω παραδείγματα:  

·         Ζλλειψθ γνϊςεων για τισ ανάγκεσ των ΑΜΕΑ ςτον εργαςιακό χϊρο 
·         Ζλλειψθ γνϊςεων ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ των ΑΜΕΑ 
·         Ρολλά άτομα ΑΜΕΑ εργάηονται ςε χαμθλισ ποιότθτασ εργαςίεσ 

Ρρόςλθψθ για τουσ «λάκοσ» λόγουσ (π.χ. ακολουκοφν τον νόμο, αλλά αδυνατοφν να τουσ ενταξουν 
ςτθ ςυνζχεια) 

·         Φόβοσ για τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τισ προςαρμοςτικζσ τεχνολογίεσ 
·         Μια τάςθ που ζχουν πολλά άτομα ΑΜΕΑ να κρφβουν το γεγονόσ τθσ αναπθρίασ τουσ. 

Ρροςπακιςτε να υπερτονίςετε τθν ευκφνθ τόςο των εργοδοτϊν όςο και των ΑΜΕΑ ςτο να λειτουργιςουν ωσ 
υπεραςπιςτζσ του εαυτοφ τουσ. Μπορεί να κελιςετε να ςυηθτιςετε γιατί οι άνκρωποι με αναπθρίεσ ςυχνά 
κρφβουν τθν κατάςταςι τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ. Γνωρίηουν οι ςυμμετζχοντεσ κάποια τζτοια 
παραδείγματα; Ρϊσ μπορεί να προλθφκεί κάτι τζτοιο; 
 
Εναλλακτικά 
 
Μπορείτε να προτείνετε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να γράψουν προθγουμζνωσ τθν αγγελία εργαςίασ, δίνοντασ τθν 
περιγραφι τθσ κζςθσ και του ιδανικοφ υπαλλιλου. 
 
Προτάςεισ για ςυμπλθρωματικι ζρευνα 
 
Σε ςυνάρτθςθ με τον διακζςιμο χρόνο και το επίπεδο κατανόθςθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ όςον αφορά τα 
άτομα ΑΜΕΑ και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ, μπορείτε να ηθτιςετε από τθν 
ομάδα να αναπτφξει προτάςεισ όςον αφορά: 

o Τρόπουσ για να αλλάξει θ ςτάςθ των εργοδοτϊν 
o Τθν δθμιουργία μιασ εκςτρατείασ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τα εργαςιακά δικαιϊματα και 

τθν αφξθςθ αντίλθψθσ των επακόλουκων αποτελεςμάτων. 

Διακζςτε ςτισ ομάδεσ 30 λεπτά για ςυηιτθςθ και για να ςχεδιάςουν ζναν πίνακα παρουςιάςεων, κι ζπειτα 5 
λεπτά ςε κάκε ομάδα ϊςτε να παρουςιάςει τον πίνακα. 
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Κάρτα ρόλων υποψθφίων εργαηόμενων 

 

Τποψιφιοσ 1: 

Είςτε άτομο με δυςκολία ςτθν ακοι. Είςτε καλόσ-ι ςτο να διαβάηετε τα χείλθ ςε καλζσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ. 
Ράντα ελζγχετε αν καταλάβατε καλά, ρωτϊντασ, για παράδειγμα: «Κατάλαβα ςωςτά πωσ…?» Για να μπορζςετε 
να εργαςτείτε αποτελεςματικά ςτον οργανιςμό, κα χρειαςτείτε ζναν ειςαγωγικό γφρο ςτο δωμάτιο ςυςκζψεων 
(ζνα καλϊδιο που βοθκά να μεταφζρονται οι ιχοι απευκείασ ςε ζνα βοικθμα ακοισ), ζνα τθλζφωνο με 
ενιςχυτι ςιματοσ και ςφςτθμα φωτιςμοφ ι μθνυμάτων.Σκεφτείτε τι κα χρειαςτεί να ρωτιςετε κατά τθν 
ςυνζντευξθ και με ποιο τρόπο κα το κάνετε. 

Τποψιφιοσ 2: 

Είςτε κωφό άτομο και χρθςιμοποιείτε τθ νοθματικι γλϊςςα. Για τθ ςυνζντευξθ κα χρειαςτείτε τθ ςυνοδεία 
ενόσ διερμθνζα και αυτό ςθμαίνει πωσ κα χρειαςτείτε περιςςότερθ ϊρα για τθ ςυνζντευξθ. Στον εργαςιακό 
ςασ χϊρο κα χρειαςτείτε ζνα τθλζφωνο μθνυμάτων (μια τθλε-γραφομθχανι – ςυςκευι που χρθςιμοποιεί 
κείμενο αντί για φωνι για τθν τθλεφωνικι επικοινωνία) και/ι μια υπθρεςία αναμετάδοςθσ κειμζνου (μια 
υπθρεςία χειριςμοφ κειμζνου θ οποία επιτρζπει ςε κωφά άτομα, άτομα με δυςκολία ακοισ, ανικανότθτα 
ομιλίασ, ι κωφάλαλουσ να πραγματοποιοφν τθλεφωνιματα ςε ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ τθλεφϊνων μζςω ενόσ 
πλθκτρολογίου ι μιασ βοθκθτικισ ςυςκευισ) για να ζχετε τθ δυνατότθτα να επικοινωνείτε με τουσ πελάτεσ. 
Σκεφτείτε τι κα χρειαςτεί να ρωτιςετε κατά τθν ςυνζντευξθ και με ποιο τρόπο κα το κάνετε. 
Σθμείωςθ: Κα χρειαςτεί να ηθτιςετε από κάποιον ςυμμετζχοντα να γίνει ο διερμθνζασ ςασ. 

 

Τποψιφιοσ 3: 

Είςτε τυφλό άτομο και κα χρειαςτείτε τθν ςυνοδεία ενόσ βοθκοφ του οποίου τα ζξοδα μετακίνθςθσ ςτθν 
ςυνζντευξθ κα πρζπει να πλθρωκοφν από τον εργοδότθ. Στον εργαςιακό ςασ χϊρο κα χρειαςτείτε ζναν 
υπολογιςτι με ειδικό πλθκτρολόγιο και λογιςμικό το οποίο κα «διαβάηει» το κείμενο ςτθν οκόνθ για εςάσ. Για 
να μπορζςετε να τα καταφζρετε, κα χρειαςτείτε και τον ςκφλο-ςυνοδό ςασ. Γνωρίηετε πωσ οι εργοδότεσ μπορεί 
να είναι διςτακτικοί ςτο νασ ςασ προλάβουν εξαιτίασ του κόςτουσ και του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα 
χρειαςτείτε. 
Σκεφτείτε τι κα χρειαςτεί να ρωτιςετε κατά τθν ςυνζντευξθ και με ποιο τρόπο κα το κάνετε. 
Σθμείωςθ: Κα χρειαςτεί να ηθτιςετε από κάποιον άλλο ςυμμετζχοντα να ςασ ςυνοδεφςει. 

 

Τποψιφιοσ 4: 

Είςτε άτομο που χρθςιμοποιεί αναπθρικι καρζκλα. Κα χρειαςτείτε ζνα κτίριο προςβάςιμο, με κοντινό χϊρο 
ςτάκμευςθσ, και κα χρειαςτεί όλεσ οι είςοδοι, οι ανελκυςτιρεσ, οι τουαλζτεσ, τα γραφεία και οι κοινόχρθςτοι 
χϊροι να είναι προςβάςιμοι με τθν αναπθρικι καρζκλα. Αν ςε οποιονδιποτε από αυτοφσ τουσ χϊρουσ 
υπάρχουν ςκάλεσ κα χρειαςτεί να τοποκετθκοφν ράμπεσ. Επιπλζον, κα χρειαςτείτε ζναν ειδικά διαμορφωμζνο 
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χϊρο εργαςίασ με ζνα γραφείο ςτο οποίο από κάτω κα χωρά θ αναπθρικι καρζκλα. Σκεφτείτε τι κα χρειαςτεί 
να ρωτιςετε κατά τθν ςυνζντευξθ και με ποιο τρόπο κα το κάνετε. 

 

Τποψιφιοσ 5: 

Είςτε άτομο με δυςλεξία και αιτείςτε για μια κζςθ εργαςίασ θ οποία περιζχει ζνα αναγνωςτικό κομμάτι και 
ςυγγραφι κάποιων γραμμάτων. Ζχετε εξαιρετικά προςόντα για αυτι τθν εργαςία, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
να διαβάηετε και να γράφετε πολφ καλά, αλλά δυςκολεφεςτε να εργαςτείτε ςε κορυβϊδθ ι αγχωτικά 
περιβάλλοντα και ςτο να εργάηεςτε με πολφ ςτενζσ προκεςμίεσ. Ηθτάτε περιςςότερο χρόνο για να 
ςυμπλθρϊςετε το τεςτ ςυγγραφισ γράμματοσ το οποίο πρζπει να πραγματοποιιςετε ωσ μζροσ τθσ αίτθςθσ για 
εργαςία.Σκεφτείτε τι κα χρειαςτεί να ρωτιςετε κατά τθν ςυνζντευξθ και με ποιο τρόπο κα το κάνετε. 

 

        Κάρτεσ ρόλων εργοδοτϊν 
 

Εργοδότθσ 1: 

Κα πάρετε ςυνζντευξθ από ζνα άτομο με δυςκολία ςτθν ακοι. Μιλάτε ςτον ςυνεντευξιαηόμενο με το ςτόμα μιςόκλειςτο, 
αποςτρζφεται  ςυχνά το βλζμμα ςασ και κάκεςτε ςε ζνα κακοφωτιςμζνο ςθμείο όπου είναι δφςκολο για κάποιον να 
διαβάςει τα χείλθ ςασ. Μιλάτε γριγορα και είςτε ανυπόμονοι και απρόκυμοι να απαντιςετε ςτισ διευκρινιςτικζσ 
ερωτιςεισ του υποψθφίου. Πταν ςασ ηθτά να επαναλάβετε κάτι το κάνετε διςτακτικά και με υπερβολικό τρόπο, δίνοντασ 
τθν εντφπωςθ ςτον υποψιφιο πωσ ιταν χαηόσ και δεν κατάλαβε με τθν πρϊτθ φορά.Σκεφτείτε τυχόν ερωτιςεισ που 
μπορεί να κζλετε να ρωτιςετε τον υποψιφιο. 

 

 Εργοδότθσ 2: 
Κα πάρετε ςυνζντευξθ από κάποιον ο οποίοσ είναι τελείωσ κωφόσ και κα επικοινωνείτε μζςω διερμθνζα. Κατά τθν 
ςυνζντευξθ απευκφνεςτε ςτον διερμθνζα για παρατθριςεισ, και όχι ςτον υποψιφιο. Βιάηεςτε και δεν κζλετε να 
ξοδζψετε πολφ χρόνο περιμζνοντασ τθν διερμθνεία ι το διάςτθμα κατά το οποίο ο υποψιφιοσ μεταφζρει τα ςχόλιά του 
ςτον διερμθνζα. Διακόπτετε ςυχνά το κωφό άτομο κατά τθ διάρκεια αυτϊν των περιπτϊςεων. Δεν μπορείτε να 
καταλάβετε πϊσ ζνα κωφό άτομο κα επικοινωνεί με τουσ πελάτεσ και νομίηετε πωσ θ διερμθνεία ςτθν νοθματικι κατά 
τθν ςυνζντευξθ είναι χάςιμο χρόνου. Επιπλζον πιςτεφετε πωσ το κωφό άτομο κα χρειάηεται πάντοτε ζναν διερμθνζα 
ςτον εργαςιακό χϊρο – παρόλο που κα αρνθκεί κάτι τζτοιο – και δεν κζλετε επιπλζον άτομο ςτο γραφείο ςασ.Σκεφτείτε 
τυχόν ερωτιςεισ που μπορεί να κζλετε να ρωτιςετε τον υποψιφιο. 
  
  
 
 

 Εργοδότθσ 3: 
Κα πάρετε ςυνζντευξθ από ζνα τυφλό άτομο και δεν μπορείτε να αντιλθφκείτε πϊσ ζνα τυφλό άτομο μπορεί να είναι 
κατάλλθλο για αυτι τθ κζςθ. Είςτε βζβαιοι πωσ θ τεχνολογία που απαιτείται είναι κοςτοβόρα και, γενικότερα, δεν 
μπορείτε να ςυμβιβαςτείτε με τθν αναπθρία τθσ τφφλωςθσ. Επιπλζον ανθςυχείτε πωσ το υπόλοιπο προςωπικό δεν κα 
μπορεί να επικοινωνεί μαηί του.Σκεφτείτε τυχόν ερωτιςεισ που μπορεί να κζλετε να ρωτιςετε τον υποψιφιο. 
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 Εργοδότθσ 4: 
Κα πάρετε ςυνζντευξθ από ζνα άτομο που βρίςκεται να αναπθρικι καρζκλα. Κα ρωτιςουν ςχετικά με τθν πρόςβαςθ για 
άτομα με αναπθρία και το κτίριό ςασ δεν είναι κατάλλθλο για αναπθρικζσ καρζκλεσ. Γνωρίηετε πωσ κα είναι πολφ ακριβό 
για να κάνετε τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ αλλά κα προςπακιςετε να μθν το χρθςιμοποιιςετε ωσ επιχείρθμα κακϊσ 
γνωρίηετε ότι είναι παράνομο να κάνετε διακρίςεισ απζναντι ςε κάποιον υποψιφιο επειδι είναι ανάπθροσ. Κα 
προςπακιςτε να βρείτε άλλεσ δικαιολογίεσ και λόγουσ, παρόλο που πιςτεφετε πωσ ο ςυγκεκριμζνοσ υποψιφιοσ είναι 
πολφ κατάλλθλοσ για αυτι τθ κζςθ.Σκεφτείτε τυχόν ερωτιςεισ που μπορεί να κζλετε να ρωτιςετε τον υποψιφιο. 

  

  

 

 Εργοδότθσ 5: 
Κα πάρετε ςυνζντευξθ από ζνα άτομο με δυςλεξία και ζχετε εκνευριςτεί με τισ επιπλζον απαιτιςεισ του. Πλοι οι 
υποψιφιοι πραγματοποίθςαν το τεςτ γραπτϊν ικανοτιτων και δεν είςτε προετοιμαςμζνοι να αποδεχκείτε πωσ ο 
ςυγκεκριμζνοσ υποψιφιοσ κα χρειαςτεί περιςςότερο χρόνο για τθ δοκιμαςία. Νομίηετε πωσ από τθ ςτιγμι που δεν 
μπορεί να γράψει ζνα γράμμα ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο και με τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, δεν κα ζπρεπε να πάρει τθ κζςθ. 
 Σκεφτείτε τυχόν ερωτιςεισ που μπορεί να κζλετε να ρωτιςετε τον υποψιφιο. 
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Παράρτθμα 

Ερωτθματολόγιο για νζουσ και ανζργουσ 

1) Χϊρα καταγωγισ:  
2) Τόποσ κατοικίασ:  

o ςε αγροτικι-θμιαςτικι περιοχι (ζωσ 2000 κατοίκουσ)   
o ςε αςτικι περιοχι:   

o μικρι πόλθ  

o μεςαίου μεγζκουσ πόλθ  

o μεγάλθ πόλθ 

o  κζντρο τθσ πόλθσ    

o προάςτια  

3) Θλικία:  
o 16-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o >66 

4) Φφλο:  
o Γυναίκα  

o Άνδρασ  

o άλλο 

5) Μορφωτικό επίπεδο:  

       Ζχετε κάποιο δίπλωμα ι πτυχίο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ;  
o Ναι 
o  Πχι   

        6)    Αν ζχετε, παρακαλοφμε αναφζρετε ποιό (ζωσ 5 προτάςεισ) 

- 

- 

- 

- 

- 

7)Επαγγελματικι κατάςταςθ.  

          Είςτε:  

o άνεργοσ/θ;      

o Ναι 

o  Πχι  
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o Αν θ απάντθςθ ςασ είναι κετικι αναφζρατε το διάςτθμα: 

o λιγότερο από 3 μινεσ     

o  περιςςότερο από 3 μινεσ  

o  περιςςότερο από 6 μινεσ 

o  περιςςότερο του ενόσ ζτουσ 

o  άλλο (αναφζρατε λεπτομερϊσ) :  

o επικουρικό ςυμβόλαιο 

o Διάρκεια ςφμβαςθσ: 

o ϊρεσ εργαςίασ ανα μινα :  

o προςωρινό ςυμβόλαιο  

o Διάρκεια ςφμβαςθσ: 

o ϊρεσ εργαςίασ ανα μινα : 

o εποχιακό ςυμβόλαιο 

o Διάρκεια ςφμβαςθσ: 

o ϊρεσ εργαςίασ ανα μινα :  

o ςυμβόλαιο οριςμζνου χρόνου  

o Διάρκεια ςφμβαςθσ: 

o ϊρεσ εργαςίασ ανα μινα :  

o ςυμβόλαιο αορίςτου χρόνου   

o Διάρκεια ςφμβαςθσ: 

o ϊρεσ εργαςίασ ανά μινα :  

 

8)Το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ που προτιμάτε :  

o αυτοαπαςχολοφμενοσ 

o υπάλλθλοσ 

 

9)Τθν κινθτικότθτά ςασ:  

                          -Δίπλωμα αυτοκινιτου  :   

o ναι  

o  όχι    

                          -Δίπλωμα μοτοςυκλζτα:  

o ναι       

o όχι  

                          -Δίπλωμα μικροφ δικφκλου:   

o ναι        

o όχι   

                            -Άλλο                                                                                                                                                                                            

- 

  

Μζςα μετακίνθςθσ Ποτζ πάνια υχνά  Πολφ ςυχνά Πάντοτε 

Αυτοκίνθτο      
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μοτοςυκλζτα      

Μικρό δίκυκλο      

Ροδιλατο      

Αςτικό λεωφορείο/τρζνο κλπ      

Ρεηόσ      

Άλλο (αναφζρατε)      

 

10)Ροιζσ είναι οι 5 μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηετε ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ; 
- 

- 

- 

- 

- 

11)Τι χρειάηεται ϊςτε να βρείτε εργαςία; 
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12)Κατά τθν γνϊμθ ςασ, ποιά είναι τα κφρια προςόντα που πρζπει να ζχουν οι νζοι για να βρουν εργαςία 
Κατατάξτε τισ απαντιςεισ ςασ κατά βακμό ςπουδαιότθτασ: 1 λιγότερο ςθμαντικό 5 πολφ ςθμαντικό 

Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 1 2 3 4 5 

Ανάγνωςθ, Γραφι, βαςικά μακθματικά και αρικμθτικι ςτθν τοπικι 

γλϊςςα (ςε εκνικό επίπεδο) 

     

Ανάγνωςθ, Γραφι, βαςικά μακθματικά και αρικμθτικι ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα  

     

Δυνατότθτα προςαρμογισ τθσ επικοινωνίασ ανάλογα με το 
περιεχόμενο. 

     

Δυνατότθτα διαλόγου 
     

Δυνατότθτα μεταφοράσ πλθροφοριϊν, οδθγιϊν και καταςτάςεων ςε 

απλό και κατανοθτό τρόπο. 

     

Δυνατότθτα μεταφοράσ μθνυμάτων χωρίσ τροποποιιςεισ ι διερμθνζα.      

Γνϊςεισ υπολογιςτϊν 1 2 3 4 5 

Βαςικζσ γνϊςεισ χριςθσ υπολογιςτϊν , smartphone, ταμπλετ       

Δυνατότθτα χριςθσ του προγράμματοσ Office (Word, PowerPoint κλπ)      

Δυνατότθτα χριςθσ των εργαλείων δικτφου 2.0 
     

Δυνατότθτα χριςθσ internet και μθχανϊν αναηιτθςθσ. 
     

Δυνατότθτα κριτικισ ςκζψθσ πάνω ςε πλθροφορίεσ διαδικτφου      

Δυνατότθτα χριςθσ, διακίνθςθσ μθνυμάτων  
     

Κοινωνικζσ, πολιτικζσ και προςωπικζσ 

δεξιότθτεσ 

1 2 3 4 5 

Γνϊςθ των βαςικϊν νομικϊν κανόνων και ρυκμίςεων ςε τοπικό επίπεδο 
     

Δυνατότθτα εκελοντικισ εργαςίασ και προςφοράσ  
     

Ευκφνθ λόγου και πράξεων  
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Σεβαςμόσ τθσ άποψθσ των άλλων 
     

Για να δείξετε τθν κατανόθςθ, τθ προςοχι και τθν ενςυναίςκθςθ 
     

Να ζχετε κίνθτρα και αυτοπεποίκθςθ  
     

Κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ 1 2 3 4 5 

Δυνατότθτα παρουςίαςθσ και προβολισ ςτθν διαρκεια μια ςυνζντευξθσ 
     

Να περιγράψετε τθν προςωπικι και επαγγελματικι ςταδιοδρομία ςασ 

με βάςθ τισ δεξιότθτεσ ςασ 

     

Γνϊςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ 
     

Γνωρίηετε τθν εταιρία ςτθ οποία κα αιτθκείτε εργαςία; 
     

Δυνατότθτα ομαδικισ εργαςίασ και ςυνεργαςίασ 
     

 Αποδοχι μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ από τρίτουσ 
     

Πολιτιςτικζσ και καλλιτεχνικζσ δεξιότθτεσ  1 2 3 4 5 

Είςτε ανοικτόσ ςε διαπολιτιςμικζσ δράςεισ και επαφζσ 
     

'Ζχετε δυνατότθτα δθμιουργικισ επικοινωνίασ ςε διαπολιτιςμικζσ 

δράςεισ και επαφζσ; 

     

Είςτε ενάντιοι ςτα ςτερεότυπα και ςτισ προκαταλιψεισ; 
     

 

13)Ραρακαλϊ αναφζρατε άλλεσ δεξιότθτεσ ςασ που κεωρείτε ςθμαντικζσ: 
 

Ερωτθματολόγιο για τουσ επιχειριςεισ ,οργανϊςεισ  

1)Χϊρα καταγωγισ: 
 
2)Θ επιχείρθςθ-οργανιςμόσ ςασ βρίςκεται:  

o ςε αγροτικι-θμιαςτικι περιοχι (ζωσ 2000 κατοίκουσ)   
o ςε αςτικι περιοχι:   

o μικρι πόλθ  

o μεςαίου μεγζκουσ πόλθ  

o μεγάλθ πόλθ 
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o  κζντρο τθσ πόλθσ    

o προάςτια 

3)Θ επιχείρθςθ-οργανιςμόσ ςασ είναι :  
o δθμόςιοσ φορζασ   

                           Θ επιχείρθςθ-οργανιςμόσ ςασ εξαρτάται από το κράτοσ; 

o ναι                

o  όχι  

o ιδιωτικόσ φορζασ    

                          Θ επιχείρθςθ-οργανιςμόσ ςχετίηεται με τθν κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία; 

o ναι                   

o όχι  

4)Ρόςο διάςτθμα είναι ενεργι θ επιχείρθςθ-οργανιςμόσ ςασ; 
 

5)Ροιοσ είναι ο κφριοσ τομζασ δραςτθριοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ-οργανιςμοφ ςασ; 
o ………………………………………………………………………………. 
o ………………………………………………………………………………. 

6)Θ δραςτθριοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ-οργανιςμοφ ςασ είναι: 
o Τοπικι    

o Επαρχιακι   

o Ρεριφερειακι      

o Εκνικι                  

o Ευρωπαϊκι   

o Διεκνι                  
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7)Τι είδοσ εργαςιακισ ςφμβαςθσ προςφζρει θ επιχείρθςθσ ςασ; 

 

 Ποτζ πάνια υχνά Πολφ ςυχνά Πάντα 

Ρροςωρινι 

ςφμβαςθ 

     

Εποχιακι 

ςφμβαςθ 

     

Σφμβαςθ 

κοινωνικοφ ζργου 

     

Ρλιρθ 

απαςχόλθςθ 

     

Σφμβαςθ αορίςτου 

χρόνου  

     

 

8)Ροιεσ είναι οι βαςικζσ αρχζσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ; 
o ………………………………………………………………….. 
o ………………………………………………………………….. 
o ………………………………………………………………….. 
o ………………………………………………………………….. 

 

9)Ροιο από τα παρακάτω αποτελεί για εςάσ προτεραιότθτα για μια πρόςλθψθ 

 Ποτζ πάνια υχνά  Πολφ ςυχνά Πάντα 

Ρτυχίο πανεπιςτθμίου 
     

Εμπειρία 

(επαγγελματικι ι 

εκελοντικι)  

     

Επαγγελματικζσ 

ςυςτάςεισ ι επιςτολζσ  

     

Κζλθςθ 
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Δίπλωμα οδιγθςθσ 
     

Ροινικό μθτρϊο  
     

Άλλο (αναφζρατε) 
     

 

10)Ροια από τα παρακάτω είναι απαραίτθτα για ςασ κατά τθν τθ διαδικαςία επιλογισ υποψθφίων εργαηομζνων;  

 Ποτζ πάνια υχνά Πολφ ςυχνά Πάντα 

Βιογραφικό  
     

Συςτατικι επιςτολι 
     

Συνζντευξθ 
     

Εμπειρία και πρακτικι 
     

Άλλο (αναφζρατε) 
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11)Υποςτθρίηετε τθν πρόςλθψθ νζων ανζργων            Ναι                        Πχι   

Εάν θ απάντθςθ ςασ είναι κετικι, πωσ? 

o ……………………………………………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12)Ροια είναι τα 5 κυρίωσ προβλιματα που αντιμετωπίηετε κατά τθν διαδικαςία αναηιτθςθσ εργαηομζνων;  
o ……………………………………………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
13)Κατά τθν γνϊμθ ςασ, ποιά είναι τα κφρια προςόντα που πρζπει να ζχουν οι νζοι για να βρουν εργαςία 

Κατατάξτε τισ απαντιςεισ ςασ κατά βακμό ςπουδαιότθτασ: 1 λιγότερο ςθμαντικό 5 πολφ ςθμαντικό 

Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 1 2 3 4 5 

Ανάγνωςθ, Γραφι, βαςικά μακθματικά και αρικμθτικι ςτθν τοπικι 

γλϊςςα (ςε εκνικό επίπεδο) 

     

Ανάγνωςθ, Γραφι, βαςικά μακθματικά και αρικμθτικι ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα  

     

Δυνατότθτα προςαρμογισ τθσ επικοινωνίασ ανάλογα με το 
περιεχόμενο. 

     

Δυνατότθτα διαλόγου 
     

Δυνατότθτα μεταφοράσ πλθροφοριϊν, οδθγιϊν και καταςτάςεων ςε 

απλό και κατανοθτό τρόπο. 

     

Δυνατότθτα μεταφοράσ μθνυμάτων χωρίσ τροποποιιςεισ ι διερμθνία.      

Γνϊςεισ υπολογιςτϊν 1 2 3 4 5 

Βαςικζσ γνϊςεισ χριςθσ υπολογιςτϊν , smartphone, ταμπλετ       

Δυνατότθτα χριςθσ του προγράμματοσ Office (Word, Powerpoint κλπ)      

Δυνατότθτα χριςθσ των εργαλείων δικτφου 2.0 
     

Δυνατότθτα χριςθσ internet και μθχανϊν αναηιτθςθσ. 
     

Δυνατότθτα κριτικισ ςκζψθσ πάνω ςε πλθροφορίεσ διαδικτφου      
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Δυνατότθτα χριςθσ, διακίνθςθσ μθνυμάτων  
     

Κοινωνικζσ, πολιτικζσ και προςωπικζσ 

δεξιότθτεσ 

1 2 3 4 5 

Γνϊςθ των βαςικϊν νομικϊν κανόνων και ρυκμίςεων ςε τοπικό επίπεδο 
     

Δυνατότθτα εκελοντικισ εργαςίασ και προςφοράσ  
     

Ευκφνθ λόγου και πράξεων  
     

Σεβαςμόσ τθσ άποψθσ των άλλων 
     

Κατανόθςθ και κοινωνικι ςυναίςκθςθ 
     

Κίνθτρα και αυτοπεποίκθςθ.  
     

Κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ 1 2 3 4 5 

Δυνατότθτα παρουςίαςθσ και προβολισ ςτθν διάρκεια μια ςυνζντευξθσ 
     

Δυνατότθτα παρουςίαςθσ τθσ προςωπικισ και επαγγελματικισ 

ςταδιοδρομία με βάςθ τισ δεξιότθτεσ τουσ 

     

Γνϊςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ 
     

Γνϊςθ τθσ εταιρίασ ςτθ οποία κα αιτθκοφν εργαςία; 
     

Δυνατότθτα ομαδικισ εργαςίασ και ςυνεργαςίασ 
     

 Αποδοχι μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ από τρίτουσ 
     

Πολιτιςτικζσ και καλλιτεχνικζσ δεξιότθτεσ  1 2 3 4 5 

Ευελιξία ςε διαπολιτιςμικζσ δράςεισ και επαφζσ 
     

Δυνατότθτα δθμιουργικισ επικοινωνίασ ςε διαπολιτιςμικζσ δράςεισ και 

επαφζσ; 
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Ευελιξία απζναντι ςε ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ; 
     

 

 

14)Ραρακαλϊ αναφζρατε άλλεσ δεξιότθτεσ που κεωρείτε ςθμαντικζσ: 
 

o ………………………………………………………………………………………… 
o ………………………………………………………………………………………… 

 

Ερωτθματολόγιο για τουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, τουσ θγζτεσ των νζων, τουσ εκπαιδευτζσ 
 
1)Χϊρα καταγωγισ  :  
 
2)Θ οργανιςμόσ ςασ βρίςκεται:  

o ςε αγροτικι-θμιαςτικι περιοχι (ζωσ 2000 κατοίκουσ)   
o ςε αςτικι περιοχι:   

o μικρι πόλθ  

o μεςαίου μεγζκουσ πόλθ  

o μεγάλθ πόλθ 

o  κζντρο τθσ πόλθσ    

o Ρροάςτια 

 

3)Θ οργανιςμόσ ςασ είναι :  
o δθμόςιοσ φορζασ   

                           Θ οργανιςμόσ ςασ εξαρτάται από το κράτοσ; 

o ναι                

o  όχι  

o ιδιωτικόσ φορζασ    

                          Θ οργανιςμόσ ςχετίηεται με τθν κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία; 

o ναι                   

o όχι  

4)Ρόςο διάςτθμα είναι ενεργόσ ο οργανιςμόσ ςασ ?  

      5)Ροια είναι θ κυρίωσ δραςτθριότθτα του οργανιςμοφ ςασ?   

     6) Τη είδοςρ ςποζηήπηξε πποζθέπεηε ζηοςρ νέοςρ ώζηε να βποςν επγαζία; 

 

- 

- 

- 
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- 

 

     7)Ποηερ είναη οη πένηε (5) θύπηερ δςζθοιίερ πος ζςνανηάηαη πποζθέπονηαρ ηε βοήζεηά ζαρ;? 

- 

- 

- 

- 

- 

8)Ποηερ είναη οη πένηε (5) θύπηερ δςζθοιίερ πος ζςνανηήζαηε δεηώνηαρ επγαζία;? 

 

- 

- 

- 

- 

 
9)Κατά τθν γνϊμθ ςασ, ποιά είναι τα κφρια προςόντα που πρζπει να ζχουν οι νζοι για να βρουν εργαςία 

Κατατάξτε τισ απαντιςεισ ςασ κατά βακμό ςπουδαιότθτασ: 1 λιγότερο ςθμαντικό 5 πολφ ςθμαντικό 

Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 1 2 3 4 5 

Ανάγνωςθ, Γραφι, βαςικά μακθματικά και αρικμθτικι ςτθν τοπικι 

γλϊςςα (ςε εκνικό επίπεδο) 

     

Ανάγνωςθ, Γραφι, βαςικά μακθματικά και αρικμθτικι ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα  

     

Δυνατότθτα προςαρμογισ τθσ επικοινωνίασ ανάλογα με το 
περιεχόμενο. 

     

Δυνατότθτα διαλόγου 
     

Δυνατότθτα μεταφοράσ πλθροφοριϊν, οδθγιϊν και καταςτάςεων ςε 

απλό και κατανοθτό τρόπο. 
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Δυνατότθτα μεταφοράσ μθνυμάτων χωρίσ τροποποιιςεισ ι διερμθνία.      

Γνϊςεισ υπολογιςτϊν 1 2 3 4 5 

Βαςικζσ γνϊςεισ χριςθσ υπολογιςτϊν , smartphone, ταμπλετ       

Δυνατότθτα χριςθσ του προγράμματοσ Office (Word, Powerpoint κλπ)      

Δυνατότθτα χριςθσ των εργαλείων δικτφου 2.0 
     

Δυνατότθτα χριςθσ internet και μθχανϊν αναηιτθςθσ. 
     

Δυνατότθτα κριτικισ ςκζψθσ πάνω ςε πλθροφορίεσ διαδικτφου      

Δυνατότθτα χριςθσ, διακίνθςθσ μθνυμάτων  
     

Κοινωνικζσ, πολιτικζσ και προςωπικζσ 

δεξιότθτεσ 

1 2 3 4 5 

Γνϊςθ των βαςικϊν νομικϊν κανόνων και ρυκμίςεων ςε τοπικό επίπεδο 
     

Δυνατότθτα εκελοντικισ εργαςίασ και προςφοράσ  
     

Ευκφνθ λόγου και πράξεων  
     

Σεβαςμόσ τθσ άποψθσ των άλλων 
     

Κατανόθςθ και κοινωνικι ςυναίςκθςθ 
     

Κίνθτρα και αυτοπεποίκθςθ.  
     

Κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ 1 2 3 4 5 

Δυνατότθτα παρουςίαςθσ και προβολισ ςτθν διάρκεια μια ςυνζντευξθσ 
     

Δυνατότθτα παρουςίαςθσ τθσ προςωπικισ και επαγγελματικισ 

ςταδιοδρομία με βάςθ τισ δεξιότθτεσ τουσ 

     

Γνϊςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ 
     

Γνϊςθ τθσ εταιρίασ ςτθ οποία κα αιτθκοφν εργαςία; 
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Δυνατότθτα ομαδικισ εργαςίασ και ςυνεργαςίασ 
     

 Αποδοχι μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ από τρίτουσ 
     

Πολιτιςτικζσ και καλλιτεχνικζσ δεξιότθτεσ  1 2 3 4 5 

Ευελιξία ςε διαπολιτιςμικζσ δράςεισ και επαφζσ 
     

Δυνατότθτα δθμιουργικισ επικοινωνίασ ςε διαπολιτιςμικζσ δράςεισ και 

επαφζσ; 

     

Ευελιξία απζναντι ςε ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ; 
     

 

10)Ραρακαλϊ αναφζρατε άλλεσ δεξιότθτεσ που κεωρείτε ςθμαντικζσ: 
o ………………………………………………………………………………………… 
o ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


