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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  

Το έργο Personalized Youth Work είναι ένα έργο διάρκειας 20 μηνών, το οποίο υλοποιείται από τέσσερις (4) 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς, Point Europa (Ηνωμένο Βασίλειο), BEST Institut für berufsbezogene 

Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Αυστρία), DEKAPLUS Business Services (Κύπρος), Your Ideas 

Matter Ltd. (Βουλγαρία). 

Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους νέους εργαζόμενους να εφαρμόζουν μια εξατομικευμένη 

προσέγγιση μάθησης όταν εργάζονται με νέους που επιδιώκουν να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους, 

με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση των αναγκών και στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών 

παρέμβασης. 

Αυτό το έγγραφο στοχεύει στην παροχή δομημένων και περιεκτικών κατευθυντήριων γραμμών για το πώς 

μπορεί να εφαρμοστεί η εξατομικευμένη μάθηση στην εργασία των νέων μέσω της εφαρμογής καινοτόμων 

πρακτικών και τεχνικών με γενικό στόχο την ενίσχυση των μέτρων ένταξης στην αγορά εργασίας που 

στοχεύουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων. Αυτό θα εξετάσει την αξιολόγηση των αναγκών 

των νέων, τη διευκόλυνση του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού περιεχομένου, την πρόταση 

χρονοδιαγραμμάτων και επιλογών απόδοσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πολλά άλλα. 

Η μεθοδολογία απευθύνεται στην κύρια άμεση ομάδα-στόχο του έργου, τους νέους εργαζόμενους – άμεσα 

ή μέσω οργανισμών στους οποίους εργάζονται/για – και τους πελάτες τους, νεαρούς ενήλικες ηλικίας 16-24+ 

που είναι οι τελικοί χρήστες του έργου. Διατίθεται και στα Γερμανικά, Ελληνικά και Βουλγάρικα. 

Εκτός από αυτό το αποτέλεσμα, το έργο προσφέρει επίσης στο κοινό: 

• Εργαλειοθήκη PYW με πλήθος δραστηριοτήτων και τεχνικών που θα εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι 

στον τομέα της νεολαίας ανάλογα με τις ανάγκες, το προφίλ, το υπόβαθρο και τις φιλοδοξίες των 

στοχευόμενων νέων. Αυτό το αποτέλεσμα θα επιτρέψει στους εργαζόμενους για νέους να 

συνδημιουργήσουν με τους εκπαιδευόμενους τους και να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο σύμφωνα με τους ατομικούς μαθησιακούς στόχους. 

• Η ιστοσελίδα του ‘Εργου διατίθεται στην ιστοσελίδα: www.personalisedyouthwork.com  

• Το προφίλ των Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης  https://www.facebook.com/PYWProject  

Πολλές δραστηριότητες διάδοσης, όπως οι εκδηλώσεις διάχυσης  αποτελεσμάτων, θα βοηθήσουν στον 

εμπλουτισμό και την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων του έργου. 

Μέσα σε αυτό το έγγραφο, ο αναγνώστης θα βρει στα επόμενα κεφάλαια ορισμένες πληροφορίες σχετικά 

με τον ορισμό της επιλεγμένης προσέγγισης (Προσωπική μάθηση) και μερικά παραδείγματα που την ορίζουν 

σε παραδείγματα περιβάλλοντος και στη συνέχεια πώς να την αξιολογήσει σε γενικό και ειδικό επίπεδο. Τα 

δύο επόμενα κεφάλαια διερευνούν πώς να ρυθμίσετε την Εξατομικευμένη Μάθηση. Στη συνέχεια, υπάρχουν 

λεπτομέρειες σχετικά με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που συνδέονται με την απασχολησιμότητα και πώς 

αυτές θα μπορούσαν να υποστηριχθούν, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Ο αναγνώστης 

θα βρει επίσης περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 

ανατροφοδότηση, καθώς και την αξιολόγηση. Το κεφάλαιο που κλείνει δίνει παραδείγματα για τις υπηρεσίες 

υποστήριξης στις οποίες έχει βρεθεί η προσέγγιση της Εξατομικευμένης Μάθησης. 

http://www.personalisedyouthwork.com/
https://www.facebook.com/PYWProject
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2. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ  (YIM) 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ο όρος «εξατομικευμένη μάθηση» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1960 σε ένα μάλλον άτυπο 

πλαίσιο, χωρίς κανένα σαφή ορισμό του σε τι αναφέρεται. Μόλις το 2005, ο Dan Buckley (διακεκριμένος 

εκπαιδευτικός στο Ηνωμένο Βασίλειο) όρισε την «προσωποποιημένη μάθηση» εισάγοντας τα ακόλουθα 

δύο μοντέλα: : «Εξατομίκευση για τον εκπαιδευόμενο», που αναφέρεται στον εκπαιδευτή/εκπαιδευτή που 

δημιουργεί τη μαθησιακή εμπειρία για τον εκπαιδευόμενο.  

• «Εξατομίκευση από τον εκπαιδευόμενο», που αναφέρεται στην απόκτηση δεξιοτήτων από τον 

εκπαιδευόμενο για την καλύτερη προσαρμογή της μάθησης του. 

 

Στις μέρες μας η εξατομικευμένη μάθηση αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο επιτυχημένα και προηγμένα 

μοντέλα απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και ορίζεται ως ακουλούθως: 

Ο σκοπός του εξατομικευμένου πλαισίου μάθησης είναι να ανοίξει τα μονοπάτια των μαθητών και να 

ενθαρρύνει τη φωνή και τις επιλογές τους στο μαθησιακό τους ταξίδι. 

Το βασικό χαρακτηριστικό της εξατομικευμένης μάθησης είναι ότι επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να 

επιλέγουν τι, πώς, πότε και πού μαθαίνουν, γεγονός που τους παρέχει ευελιξία, καθώς και έλεγχο στις 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησαν πρόσφατα. 

Η εξατομικευμένη μάθηση ενεργοποιείται από περιβάλλοντα που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες, τις 

φιλοδοξίες και τις ικανότητες κάθε μαθητή. 

Στον πυρήνα της εξατομικευμένης μάθησης βρίσκεται η έννοια της εγγύς ανάπτυξης. Η ζώνη της εγγύς 

ανάπτυξης αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ του τι μπορεί να κάνει ένας μαθητής χωρίς βοήθεια και του τι 

μπορεί να επιτύχει με την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση από έναν εξειδικευμένο συνεργάτη. Έτσι, ο όρος 

«εγγύς» αναφέρεται σε εκείνες τις δεξιότητες που ο εκπαιδευόμενος είναι «κοντά» να κατακτήσει. 

Η εξατομικευμένη μάθηση είναι όταν ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μάθηση του 

θέτοντας κατάλληλους στόχους που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα του. Έτσι, οι 

εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τη δική τους πρόοδο και παραμένουν παρακινημένοι και προκαλούν 

πρόκληση να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. 
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Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της εξατομικευμένης μάθησης είναι:

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, δεν είναι σωστό να πιστεύουμε ότι η εξατομικευμένη μάθηση είναι 

αντίστιξη στην ομαδική εργασία. Αντίθετα, η εξατομικευμένη μάθηση επιτρέπει την επίτευξη κοινών στόχων 

και προτύπων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και την ικανότητα κάθε μαθητή να αποκτήσει 

γνώση και να κατακτήσει ορισμένες δεξιότητες. 
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2.2 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΝΕΟΛΑΙΑ  
Στις μέρες μας, ο όρος «εξατομικευμένη μάθηση» εξακολουθεί να χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο της 

τυπικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, η εξατομικευμένη προσέγγιση είναι πολύ σχετική με άτυπα και μη τυπικά 

περιβάλλοντα και πλαίσια μάθησης. Αυτή η υπόθεση είναι ισχυρά έγκυρη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μορφή και η μορφή της μαθησιακής διαδικασίας σχετίζονται με τον τρόπο παράδοσης και τις ρυθμίσεις, 

παρά με τον πυρήνα και τον σκοπό της ίδιας της διαδικασίας, δηλαδή, η μάθηση είναι η απόκτηση γνώσεων 

ή δεξιοτήτων μέσω μελέτη, εμπειρία ή διδασκαλία. 

Η εργασία για τη νεολαία, από την άλλη πλευρά, είναι ένας ευρύς όρος που καλύπτει μια ευρεία ποικιλία 

δραστηριοτήτων κοινωνικής, πολιτιστικής, εκπαιδευτικής, περιβαλλοντικής και πολιτικής φύσης από, με 

και για νέους, σε ομάδες ή μεμονωμένα. Όπως είναι ευρέως γνωστό, η εργασία για τους νέους βασίζεται 

σε διαδικασίες μη τυπικής και άτυπης μάθησης που επικεντρώνονται στους νέους και στην εθελοντική 

συμμετοχή. 

Μπορεί να φαίνεται ότι η εργασία για νέους είναι «εξατομικευμένη» από προεπιλογή, καθώς ο λιγότερο 

επίσημος τρόπος παράδοσής της επιτρέπει μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση. Ωστόσο, η 

εξατομικευμένη μάθηση είναι πολύ περισσότερο από το να λαμβάνει κανείς υπόψη τις ατομικές ανάγκες. 

Για να είναι πραγματικά εξατομικευμένη η εργασία για τη νεολαία, όσοι εμπλέκονται στην υποστήριξη των 

νέων μέσω μη τυπικής κατάρτισης θα πρέπει να εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική, όπου η 

διαδικασία αξιολόγησης των αναγκών, των φιλοδοξιών και των ικανοτήτων των ομάδων-στόχων θα πρέπει 

να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά θα πρέπει να συμπληρώνεται. με αποτελεσματική παρακολούθηση 

της μαθησιακής διαδικασίας, αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, καθώς και σχεδιασμό/χρήση 

κατάλληλων πόρων και εργαλείων για την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων. 

Ο ρόλος όσων εμπλέκονται στην εργασία για τη 

νεολαία είναι πολύ παρόμοιος με τον ρόλο των 

εκπαιδευτών σε επίσημα πλαίσια. Οι εργαζόμενοι 

στον τομέα της νεολαίας καλούνται να δουν πέρα 

από τα ευρύτερα κοινωνικά προφίλ και το 

υπόβαθρο της νεολαίας για να υποστηρίξουν τις 

δυνάμεις, τη νομιμότητα, τη διαφορετικότητα και τις 

φιλοδοξίες τους. Η βασική διαφορά είναι ότι οι 

εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας έχουν 

μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέγουν τους πόρους 

και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για την 

υποστήριξη των νέων, γεγονός που δημιουργεί 

ιδανικές προϋποθέσεις για την εξατομικευμένη 

μάθηση που θα εφαρμοστεί στην εργασία για 

νέους.  

Ωστόσο, η ενσωμάτωση της εξατομικευμένης 

μάθησης στην εργασία για νέους απαιτεί πολλή προετοιμασία, καθορισμό ενός σαφούς πλαισίου και 

κατοχή των κατάλληλων δεξιοτήτων. Με απλά λόγια, για την παροχή εξατομικευμένης εργασίας για τη 
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νεολαία, όσοι εμπλέκονται στην υποστήριξη των νέων θα πρέπει να επενδύσουν προσπάθειες για τη 

διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής δομής της μαθησιακής διαδικασίας και των πόρων που θα 

χρησιμοποιηθούν. 
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2.3 ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ 

Προσπαθήστε να σκεφτείτε την εξατομικευμένη εργασία για νέους ως μετασχηματισμό των δικών σας 

πρακτικών με τρόπο που να επιτρέπει την καλύτερη εξέταση των αναγκών, των φιλοδοξιών και των στόχων 

κάθε νέου. Η εισαγωγή της εξατομικευμένης μαθησιακής προσέγγισης σε ήδη υπάρχοντα μοντέλα και 
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μεθόδους εργασίας για νέους μπορεί να μεταφραστεί στις ακόλουθες ενέργειες:

 

 

 

 

Εισάγετε τον ψηφιακό γραμματισμό στην προσφορά εκπαίδευσης

Βεβαιωθείτε ότι οι νέοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να μοιράζονται, να μαθαίνουν και να 
συνδέονται με ένα δίκτυο συνομηλίκων που θα υποστηρίξουν την προσωπική τους ανάπτυξη

Χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία 

Επωφεληθείτε από τα μικτά περιβάλλοντα μάθησης
Χρησιμοποιήστε απλά ψηφιακά εργαλεία για να συμπληρώσετε 

την εργασία σας με αποτελεσματικό τρόπο

Αξιολογήστε τα μαθησιακά αποτελέσματα με εξατομικευμένο τρόπο

Αξιολογήστε τα επιτεύγματα με βάση την κατάκτηση συγκεκριμένων στόχων όχι με βάση το εάν μια εργασία έχει ολοκληρωθεί ή όχι

Προσφέρετε εναλλακτικές οδούς μάθησης

Δώστε στους νέους εύκολες επιλογές για να εξατομικεύσουν τη 
μάθηση τους μέσω εναλλακτικών οδών

Αναζητήστε πρακτική άσκηση ή υποστήριξη επαγγελματικής 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

Δώστε "φωνή" στους νέους

Ενθαρρύνετε τη συμβολή των νέων σχετικά με τις αποφάσεις και το 
υλικό κατάρτισης περιεχομένου

Ενθαρρύνετε την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων

Εφαρμόστε μάθηση βάσει έργου
Δώστε στους νέους την επιλογή να συνεχίσουν τη μάθηση που αντικατοπτρίζει τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα

Διεξάγετε τακτική διαμορφωτική αξιολόγηση

Αξιολογήστε τους νέους ΓΙΑ  τη μάθηση τους και ΟΠΩΣ μαθαίνουν 
Συλλέξτε δεδομένα για την πρόοδο κάθε νέου ατόμου σε 

σύγκριση με τη δική του/της βασική γραμμή

Ενθαρρύνετε την αυτοαξιολόγηση

Δώστε στους νέους την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη δική τους 
πρόοδο μέσω ασκήσεων αυτοστοχασμού

Αφήστε αρκετό χρόνο για αυτοστοχασμό και ανάλυση

Ορίστε προσωπικά σχέδια μάθησης
Θέστε ατομικούς στόχους  που να ευθυγραμμίζονται με 
συγκεκριμένα ενδιαφέροντα , ταλέντα και φιλοδοξίες

Ενθαρρύνετε τους νέους να συμμετέχουν στη διαδικασία 
καθορισμού των αναγκών τους
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2.4 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Μέσα στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο, όπου η τυπική εκπαίδευση, στη συμβατική της μορφή, αγωνίζεται ολοένα 

και περισσότερο να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της κοινωνίας με σχετικό και ουσιαστικό τρόπο, η εργασία για 

τους νέους, περισσότερο από ποτέ, γίνεται εναλλακτική λύση για την κάλυψη των υπαρχόντων κενών.  

 

Τα θέματα των: 

• ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παρόχων μη τυπικής εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. 

• αναγνώριση της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης,  και 

• επεξεργασία στρατηγικών συνεργασίας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας με βάση την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής 

βρίσκονται πλέον ψηλά στην ατζέντα και έχουν ύψιστη σημασία για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας 

των νέων. Το 2020, το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 18,5%, κάτι που απαιτεί επείγοντα μέτρα 

και κινητοποίηση όλων των τομέων. 

Υπάρχει πληθώρα στοιχείων που καταδεικνύουν την αναπόσπαστη σχέση μεταξύ της εργασίας για τους 

νέους και της απασχολησιμότητας, μέσω του ρόλου που διαδραματίζει η εργασία για τη νεολαία στην 

υποστήριξη των νέων στα σχολεία, στην κοινότητα και στα μετασχολικά πλαίσια. Η εργασία για τους νέους 

διαδραματίζει βασικό ρόλο, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες των νέων, καθώς και παρέχοντας υποστήριξη και 

στρατηγικές έγκαιρης παρέμβασης σε όσους κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από την εκπαίδευση και 

συμβάλλει σημαντικά στην ατζέντα για την απασχόληση. 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας 

ως εργαλείο για τη στήριξη της εισόδου των νέων σε σταθερή απασχόληση, αποτρέποντας έτσι 

παρατεταμένες περιόδους ανεργίας και απόσυρσης από την αγορά εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται από το 

αυξανόμενο ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-24) που συμμετέχουν σε αυτά τα μέτρα στην Ευρώπη: από 

λιγότερο από 20% του συνόλου των συμμετεχόντων στα τέλη της δεκαετίας του 1990 σε σχεδόν 33% στα 
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μέσα της δεκαετίας του 2000. με κορυφές 40% σε χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την παγκόσμια 

οικονομική κρίση, όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία..1 

 

 

 

 Αυτό που κάνει την εργασία για νέους που στοχεύει στην ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας μοναδική στη φύση της είναι ότι, σε αντίθεση με την επίσημη 

εκπαίδευση και κατάρτιση, η σχέση μεταξύ του εργαζόμενου για νέους και του 

νέου ατόμου βασίζεται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη. 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εργασίας για νέους, η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων είναι μια 

διαδικασία αμοιβαίας συνεργασίας, όπου ο εργαζόμενος για νέους διευκολύνει (αντί για τη διαχείριση) τη 

διαδικασία της μάθησης. 

Ωστόσο, η διευκόλυνση είναι πολύ πιο δύσκολη από τον απλό έλεγχο της όλης διαδικασίας. Ως εκ τούτου, 

για να εκπληρώσουν με επιτυχία αυτόν τον ρόλο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας πρέπει να έχουν 

 
1 Σύνοψη πολιτικής για τα μέτρα ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, Δράση EC-ILO για την απασχόληση των νέων, 2017 
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τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς:

 

 

Μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας που υποστηρίζουν 

την απασχολησιμότητα των νέων είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των εφαρμοσμένων μέτρων ένταξης 

στην αγορά εργασίας είναι προκαθορισμένα ως προς το περιεχόμενο από τους ενδιαφερόμενους φορείς που 

παρέχουν τη χρηματοδότηση για την υποστήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων. Αυτο εχει ως αποτελεσμα: 

• αποτυχία προσαρμογής των μέτρων στήριξης στις ατομικές ανάγκες, φιλοδοξίες και 

δυνατότητες. 

• Η εφαρμογή μιας προσέγγισης που ταιριάζει σε όλους, η οποία συχνά δεν λαμβάνει υπόψη 

το συγκεκριμένο υπόβαθρο, την εμπειρία και το προφίλ κάθε νέου. 

• παροχή υποστήριξης που δεν προσαρμόζεται σε μεμονωμένες περιστάσεις ή/και στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 

Η εισαγωγή της εξατομικευμένης μαθησιακής προσέγγισης θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά χρήσιμη 

καθώς:  

• Ανατροφοδότηση• Παρακολουθήστε 
την ποιότητα της 
διαδικασίας

• Επιλέξτετα 
κατάλληλα 

εργαλεία και 
στρατηγικές

• Αξιολογήστε 
τις ανάγκες 

Σχεδιάστε
εξατομικευμένο 
εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο

Ενίσχυση βασικών 
ικανοτήτων που 

συνδέονται με την 
απασχολησιμότητα

Υποστηρίξτε τους 
νέουςμε λιγότερες 

ευκαιρίες,

μειονεκτούντες και 
σε κίνδυνο από τον 

κοινωνικό 
αποκλεισμό

Αξιολογήστε τα 
επιτευχθέντα 
αποτελέσματα
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• δεν απαιτεί μεγάλες εναλλαγές του βασικού περιεχομένου και των στόχων ενός δεδομένου 

μέτρου ένταξης στην αγορά εργασίας. 

•  υποστηρίζει τους εργαζόμενους για νέους στην επίτευξη κοινών στόχων, προσαρμόζοντας 

τις μεθόδους και τα εργαλεία τους για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών με 

ουσιαστικό τρόπο. 

• επιτρέπει το σχεδιασμό νέων/πρόσθετων θεμάτων για τη συμπλήρωση του υπάρχοντος 

προγράμματος σπουδών. 

• παρέχει πληροφορίες για την πρόοδο σε σύγκριση με τα επιμέρους βασικά επίπεδα 

ικανοτήτων (που δίνει μια πολύ πιο ρεαλιστική προοπτική για την ποιότητα, τη συνάφεια 

και την αποτελεσματικότητα της εργασίας για νέους στο πλαίσιο ενός δεδομένου μέτρου 

ένταξης στην εργασία). 

 

Παράδειγμα: 

Οι νέοι που εγγράφονται σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους 

μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης θα λαμβάνουν παραδοσιακά συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά 

με τον τρόπο προετοιμασίας ενός επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος. Ο βασικός στόχος είναι να 

εξοπλιστούν οι νέοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για να παρουσιάζονται με τρόπο που θα επιτρέπει στους 

δυνητικούς εργοδότες να ταιριάζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των νέων με τις επιχειρηματικές τους 

ανάγκες και τελικά να τους προσφέρουν δουλειά. 

Ωστόσο, σε μια ομάδα νέων που είναι εγγεγραμμένοι στο ίδιο πρόγραμμα ένταξης στην αγορά εργασίας, 

υπάρχει, για παράδειγμα, ένας 22χρονος ντόπιος άνεργος κομμωτής με κάποια προηγούμενη εργασιακή 

εμπειρία (Νέος 1) και ένας 16χρονος ,άτομο που εγκατέλειψε νωρίς το σχολείο, από προσφυγικό υπόβαθρο, 

χωρίς εργασιακή εμπειρία και φτωχές γλωσσικές δεξιότητες (Νέος 2). Είναι αυτονόητο ότι και οι δύο αυτοί 

άνθρωποι αναζητούν υποστήριξη για να εξασφαλίσουν εργασία, αλλά έχουν εντελώς διαφορετικά 

υπόβαθρα, ανάγκες και πιθανότατα – φιλοδοξίες. 

Αντί να διδάσκονται και οι δύο νέοι πώς να γράφουν ένα βιογραφικό σημείωμα, ένα σύστημα βασισμένο στη 

μαεστρία (όπως η εξατομικευμένη μάθηση) θα επέτρεπε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση χωρίς να 

διακυβεύεται ο τελικός στόχος. Ο ‘Νέος 1’ θα ενθαρρύνεται να μάθει επιλεγμένα μέρη για το πώς να 

παρουσιάζετε τον εαυτό του καλύτερα σε πιθανούς εργοδότες, προσαρμοσμένα στη συγκεκριμένη 

επαγγελματική του εμπειρία, τα κενά δεξιοτήτων του ή για να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις 

της επαγγελματικής του πορείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ‘Νέος 2’ θα υποστηριχθεί για το πώς: να 

διαμορφώσει καλύτερα τα δυνατά του σημεία στη γλώσσα της χώρας στην οποία κατοικεί, να τονίσει τις 

φιλοδοξίες του σχετικά με την επαγγελματική του ανάπτυξη και να σκιαγραφήσει με σαφήνεια τις 

εκπαιδευτικές του ανάγκες. 

Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα και για τους δύο εκπαιδευόμενους θα είναι λίγο-πολύ το ίδιο, δηλαδή, 

ενισχυμένη ικανότητα προώθησης του εαυτού τους σε πιθανούς εργοδότες, οδηγώντας στην 

εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας. Ωστόσο, το ταξίδι μάθησης θα ήταν διαφορετικό και κάθε νέος θα 

είχε υποστηριχθεί ανάλογα με το πού βρίσκεται και τι χρειάζεται. 

Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί επίσης να φιλοξενήσει νέα θέματα σε ήδη δημιουργημένα προγράμματα 

υποστήριξης που αποκτούν συνάφεια χωρίς να υπερφορτώνουν ένα πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης. 
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3. ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

(DEKAPLUS) 

3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; 
Η «ανάγκη» έχει την έννοια για ό,τι λείπει και πρέπει να παρέχεται για να μειωθεί ή να εξαλειφθεί το χάσμα 

μεταξύ της τρέχουσας κατάστασης του νέου και του επιθυμητού αποτελέσματος. Η αξιολόγηση τέτοιων 

αναγκών πιθανότατα θα ποικίλλει ανάλογα με το ποιος κάνει την αξιολόγηση. Για μια πραγματικά 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην άτυπη εργασία με νέους, πρέπει να εξετάσουμε μερικές από τις 

ακόλουθες ερωτήσεις, που πρότεινε ο Bernard Davies στο έργο του Youth Work: Το μανιφέστο για την εποχή 

μας, (Youth and Policy number 88, Summer 2005) : 

• Ποιοί είναι αυτοί οι νέοι;  

• Δικαιολογείται οποιοδήποτε είδος παρέμβασης στην εργασία για νέους για αυτούς τους νέους;  

• Πώς εξατομικεύουμε αυτήν την πρώτη επαφή; 

• Υπό ποιες άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα αυτή η πρώτη επαφή; 

• Ποιοι συσχετισμοί μπορούν να γίνουν μεταξύ των αρχικών σταδίων αυτών των νέων ανθρώπων και των 

μεθόδων συνέχισης του παρελθόντος – για την πρόκληση επιπλέον διαμορφωτικών ελευθεριών για 

αυτούς τους νέους; 

• Μέσα σε αυτό, πώς να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την εύθραυστη γραμμή μεταξύ της υποστήριξης και 

της επέκτασης, και απολύτως όχι σαμποτάροντας, της ελευθερίας αυτών των νέων και της κυριαρχίας 

τους πάνω στη ζωή τους; 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι νέοι συνδέονται πραγματικά με τη δική τους αξιολόγηση της ανάγκης. Η 

έγκυρη και δυναμική συμπερίληψη των νέων σε επιλογές που τους επηρεάζουν θα εγγυηθεί ότι οι διοικήσεις 

και οι στρατηγικές μπορούν να σχεδιαστούν, να μεταφερθούν και να αξιολογηθούν ανάλογα με τις 

πραγματικές και όχι τις υποτιθέμενες απαιτήσεις. 

Οι αξιολογήσεις των αναγκών γίνονται σε διάφορα επίπεδα – σε επίπεδο ΓΕΝΙΚΟ σε ολόκληρη την υπηρεσία 

ή οργανισμό και σε επίπεδο ΕΙΔΙΚΟ εντός κοινοτήτων, συλλόγων νέων ή με ένα άτομο. Μέσα σε αυτήν την 

εργαλειοθήκη, υπάρχει μια σειρά εργαλείων που είναι διαθέσιμα για να σας βοηθήσουν να κάνετε αυτές τις 

αξιολογήσεις και παρατίθενται παραδείγματα. 

 

3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ  
Μια «αξιολόγηση αναγκών» μπορεί να εξεταστεί σε διάφορα επίπεδα. Αυτό το πλαίσιο (που αναπτύχθηκε 

από την Ομάδα Υπεύθυνων Διασφάλισης Ποιότητας (South West Regional Quality Assurance Managers) 

προτείνει να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Συλλογή σκληρών στατιστικών στοιχείων για γεωγραφικές περιοχές 

• Συλλογή ποιοτικών στοιχείων για ευκαιρίες για νέους σε γεωγραφικές περιοχές 

• Πληροφορίες για τις ατομικές ανάγκες των νέων με τους οποίους η υπηρεσία νεολαίας βρίσκεται σε 

επαφή 

• Πληροφορίες για το τι θέλουν και τι χρειάζονται οι νέοι από την εργασία για νέους 
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Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αναπαρασταθούν με τον ακόλουθο τρόπο:

 

Ref: https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf 

 

3.3 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ  

3.3.1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
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Μια μακροσκοπική γενική προοπτική εξετάζει την αξιολόγηση των αναγκών σε ευρύτερη κλίμακα. Θα 

θεωρούσε «σκληρές» στατιστικές πληροφορίες για θέματα που έχουν σημασία για τους νέους σε 

περιφερειακό επίπεδο. Θα λάμβανε επίσης υπόψη ποιοτικές πληροφορίες, όπως οι κορυφαίες απόψεις των 

νέων σε όλη την περιφερειακή/τοπική/περιοχή του έργου, που συνήθως εκφράζονται μέσω 

ερωτηματολογίων.  
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Στατιστικά δεδομένα 

Ο στόχος της συλλογής στατιστικών δεδομένων για τους νέους στην περιοχή-στόχο είναι να δημιουργηθεί 

μια εικόνα των θεμάτων που επηρεάζουν τους νέους και των υπαρχόντων διαθέσιμων πόρων για την 

υποστήριξή τους. Μερικά παραδείγματα περιοχών που θα μπορούσαν να καλυφθούν είναι: 

• στοιχεία απογραφής, συμπεριλαμβανομένων των κατατάξεων για την παιδική φτώχεια 

• δεδομένα σχετικά με τα επιτεύγματα των νέων, τον σχολικό αποκλεισμό, τη συμμετοχή στην 

εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση 

• δεδομένα υγείας (π.χ. ποσοστά εφηβικής εγκυμοσύνης) 

• η κατάταξη της τοπικής αυτοδιοίκησης έναντι των δεικτών πολλαπλών στερήσεων 

Μόλις οι υπηρεσίες νεολαίας συλλέξουν τα δεδομένα, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να λάβουν 

ορισμένες βασικές αποφάσεις: 

• Πού βρίσκονται οι γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας στις οποίες η υπηρεσία πρέπει να 

συγκεντρώσει πόρους; 

• Ποιες είναι οι ομάδες νέων για την υπηρεσία προτεραιότητας 

• Ποια είναι τα θέματα προτεραιότητας για την υπηρεσία; 

Μετά τη συλλογή δεδομένων και τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε τοπική αρχή ή περιφερειακό επίπεδο, 

ενδέχεται να απαιτείται να υπάρχουν δεδομένα και σε τοπικό επίπεδο. Το τι περιλαμβάνεται σε αυτό το 

σύνολο δεδομένων θα καθοριστεί από τις συνολικές προτεραιότητες της περιοχής. Ωστόσο, ορισμένες 

προτάσεις περιλαμβάνουν: 

Στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο θαλάμου: 

• Νεανικός πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής ανάλογα με το φύλο, τις ηλικιακές 

ομάδες, την εθνικότητα, το καθεστώς του πρόσφυγα, τις ειδικές ανάγκες και την αναπηρία 

• Ποσοστά σχολικού αποκλεισμού 

• Εφηβική εγκυμοσύνη και σεξουαλική υγεία 

• Κατάχρηση ναρκωτικών 

• Περιστατικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

• Περιστατικά επιθέσεων με ρατσιστικά κίνητρα 

• Εκφοβισμός 

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών 

• Πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς 

• Αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις για νέους 

• Παράγοντες υγείας 

• Διαθέσιμες εγκαταστάσεις υγείας 

• Παραπομπές κοινωνικών υπηρεσιών 

• Νεαρά άτομα που είναι ή αποχωρούν από  φροντίδα 

• Υποστήριξη διαθέσιμη σε οικογένειες 

• Άλλες ομάδες νέων και ειδική πρόνοια για νέους 

• Εγκαταστάσεις παιχνιδιού 

• Επίπεδα NEET 
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• Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

• Ευκαιρίες εθελοντισμού 

• Ευκαιρίες πρακτικής κατάρτισης 

• Θέσεις εργασίας και τοπικοί εργοδότες 

• Ευκαιρίες να λάβετε συμβουλές σταδιοδρομίας 

• Ευμάρεια των περιοχών 

• Δεξιότητες που χρειάζεται η περιοχή 

• Στατιστικά στοιχεία στέγασης και αστέγων 

 

Τι θέλουν και τι χρειάζονται οι νέοι από τη νεανική εργασία 

Ορισμένες υπηρεσίες για τη νεολαία διεξάγουν τακτικά έρευνες σε νέους στην περιοχή-στόχο για να 

τεκμηριώσουν τι θέλουν και τι χρειάζονται από την εργασία για νέους. Αυτά διοχετεύονται μέσω σχολείων, 

βιβλιοθηκών, εγκαταστάσεων νεολαίας και αναψυχής για να διασφαλιστεί ότι οι μη χρήστες θα 

αιχμαλωτίζονται καθώς και οι τακτικοί χρήστες. 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα γενικά ερωτηματολόγια είναι δομημένα προσεκτικά για εύκολη 

ανάλυση και ουσιαστικά αποτελέσματα. Εκτός εάν υπάρχει τεχνογνωσία σε αυτό εντός της υπηρεσίας ή του 

οργανισμού, συνιστάται η αναζήτηση εξωτερικών συμβουλών για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα θα 

είναι χρήσιμα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι έρευνες χρηστών θα προσδιορίσουν μόνο τις ανάγκες και τα επίπεδα 

ικανοποίησης για τους νέους με τους οποίους η Υπηρεσία Νέων βρίσκεται ήδη σε επαφή. Εάν τα στατιστικά 

δείχνουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες στην περιοχή (π.χ. μαύροι ή νέοι με πολιτισμική μειονότητα) 

που δεν κάνουν χρήση της παροχής νέων, η υπηρεσία ή ο οργανισμός θα χρειαστεί να εφαρμόσει άλλους 

μηχανισμούς για να φέρει στην επιφάνεια τις ανάγκες τους. , και πώς οι Υπηρεσίες Νεολαίας μπορούν να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπισή τους. Τα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά 

περιλαμβάνουν: 

• Στοχευμένη εργασία προβολής 

• Ερευνητικά έργα από ομότιμους που συγκεντρώνουν ομάδες εστίασης, π.χ. ομάδες ενός φύλου 

• Ανάπτυξη έργων που επιτρέπουν στις βασικές ομάδες να ακουστεί η φωνή τους 

• Δημιουργία «ομάδας διαβούλευσης» από ένα σταθερό αριθμό νέων, αντιπροσωπευτικών του τοπικού 

πληθυσμού, με τους οποίους συμφωνούν να επικοινωνούμε τακτικά, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω 

μηνυμάτων είτε αυτοπροσώπως, για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή νέων 

 

Εάν ένα ερωτηματολόγιο δεν είναι κατάλληλα δομημένο, μπορεί ο σχηματισμός ομάδων εστίασης ή η 

μέθοδος μικρών ομάδων να ταιριάζει καλύτερα στην κάλυψη των αναγκών των νέων σε μια περιοχή. Ένας 

τρόπος οργάνωσης μιας τέτοιας ομάδας εστίασης για την αξιολόγηση των αναγκών ομάδων νέων – και την 

ενθάρρυνσή τους να εντοπίσουν δράση με βάση αυτές τις ανάγκες – χρησιμοποιεί ένα φωτομοντάζ. 
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Ref: https://www.youthwork-practice.com/ideas-youth-group-meetings.html 

 

Μια άλλη προσέγγιση για τη δόμηση μιας ομάδας εστίασης ή μιας άτυπης ομαδικής συζήτησης απλώς ρωτά 

τους νέους τι πιστεύουν για το πού ζουν και τι χρειάζονται από την εργασία για νέους. Οι νέες γυναίκες και 

οι νέοι άνδρες μπορεί να έχουν διαφορετικά πράγματα που χρειάζονται από τη δουλειά για νέους. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί αυτό, μπορεί να είναι χρήσιμο να διεξάγονται συνομιλίες αξιολόγησης αναγκών 

σε ομάδες μεμονωμένων φύλων. 

 

3.3.2 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Μια μικροπροσέγγιση για την αξιολόγηση των αναγκών λαμβάνει μια προοπτική των αναγκών των νέων στο 

επίπεδο της τοπικής κοινότητας ή του μεμονωμένου νέου. 

Μία από τις πιο σημαντικές και ευρέως χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις για να γίνει αυτό είναι η χρήση 

ενός Προφίλ Κοινότητας. 

Προφίλ κοινότητας 

Το Προφίλ Κοινότητας Νέων είναι ένα οργανωτικό εργαλείο για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και 

περιλαμβάνει περιγραφή εκείνων των στοιχείων στην τοπική περιοχή που επηρεάζουν τους νέους. Θα πρέπει 

να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα βασικά σημεία που επηρεάζουν την εμπειρία και το μέλλον ενός νέου 

ατόμου. Περιλαμβάνει τόσο στατιστική τεκμηρίωση, όσο και ποιοτικές πληροφορίες, που προέρχονται από 

ποικίλες πηγές. Είναι πιθανό να γραφτεί από έναν εδραιωμένο εργαζόμενο με τοπικές γνώσεις, σε 

συνδυασμό με την ομάδα της περιοχής, με νέους και βασικούς συνεργάτες. 

Στις αστικές περιοχές, είναι λογικό τα προφίλ των κοινοτήτων να βασίζονται στα όρια των θαλάμων, 

προκειμένου να ταιριάζουν με τα σχετικά στατιστικά δεδομένα. Αυτό μπορεί να μην είναι κατάλληλο σε 

αγροτικές περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, όπου μπορεί να είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν 

ευρύτερες περιοχές όπως λεκάνες απορροής σχολείων ή ταξίδια σε περιοχές εργασίας για πόλεις της αγοράς. 
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Θα πρέπει να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των κορυφαίων στατιστικών δεδομένων που συγκεντρώνονται σε 

επίπεδο υπηρεσίας ή οργανισμού και του προφίλ της κοινότητας. Είναι λογικό η υπηρεσία ή ο οργανισμός 

να συγκεντρώνει κεντρικά ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες και να τις τροφοδοτεί σε τοπικές περιοχές 

για να τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν το προφίλ τους, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διπλοτύπων. 

Σε μικρές, ενιαίες αρχές μπορεί να μην χρειάζεται ένα ξεχωριστό προφίλ κοινότητας – αλλά αυτό είναι απλώς 

μια εξέλιξη της συνολικής στατιστικής εικόνας της αρχής με ποιοτικές πληροφορίες και τις απόψεις των νέων. 

Είναι λογικό οι κορυφαίες προτεραιότητες που καθορίζονται μέσω της άσκησης στατιστικών δεδομένων να 

διερευνώνται σε μεγαλύτερο βάθος από το προφίλ της κοινότητας, αντί να ξεκινούν με ένα «καθαρό φύλλο». 

Τα προφίλ της κοινότητας πρέπει να επικεντρώνονται στα ζητήματα που επηρεάζουν τις ζωές των νέων 

στην περιοχή. 

 Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει: 

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών 

• Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και κατάρτιση 

• Ποσοστά σχολικού αποκλεισμού 

• Εφηβική εγκυμοσύνη και σεξουαλική υγεία 

• Κατάχρηση ναρκωτικών 

• Εταιρικά ιδρύματα 

• Αντικοινωνική συμπεριφορά 

• Περιστατικά επιθέσεων με ρατσιστικά κίνητρα 

• Περιστατικά εκφοβισμού 

• Πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς 

• Πάροχοι εκπαίδευσης (σχολεία, κολέγια, προγράμματα μάθησης με βάση την εργασία) 

• Βασικοί τοπικοί εργοδότες με ευκαιρίες για νέους 

• Εγκαταστάσεις αναψυχής και άθλησης 

• Παροχή νέων, τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και του εθελοντικού τομέα 

• Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: θέατρα, μουσικοί χώροι, καλλιτεχνικά έργα κ.λ.π. 

• Εμπορικές εγκαταστάσεις με προσανατολισμό τη νεολαία 

• Προσδιορισμένες περιοχές όπου συναντιούνται οι νέοι (πάρκα, εμπορικά κέντρα, κ.λπ.) 

• Κοινοτικά όργανα λήψης αποφάσεων και διαβούλευσης (ενοριακά και κοινοτικά συμβούλια, 

• σύλλογοι της γειτονιάς κ.λπ.) 

• Τοπικοί σύμβουλοι (επαρχιακά/ περιφερειακά και ενοριακά συμβούλια) 

• Βασικοί τοπικοί επαγγελματίες: αστυνομία, διευθυντές, ομάδες αναγέννησης κ.λπ. 

• Τοπικές ομάδες και ρυθμίσεις συνεργασίας 

 

Αυτό που επηρεάζει τη ζωή ενός νέου ατόμου, όταν συνδυάζεται με γνώσεις σχετικά με τους υπάρχοντες 

πόρους και υπηρεσίες, θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κενά στην παροχή και ποια ζητήματα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω του προγράμματος σπουδών. Οι νέοι θα έπρεπε ιδανικά να συμμετέχουν 

σε αυτή τη διαδικασία – μερικές προτάσεις για το πώς να το κάνετε αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ. 
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Τα Προφίλ Κοινότητας θα πρέπει να είναι σε μορφή που να διευκολύνει την ενημέρωση τους, ιδανικά σε 

ετήσια βάση. Είναι λογικό για κάθε Υπηρεσία Νεολαίας να συμφωνεί σε μια εταιρική μορφή για τα Προφίλ 

Κοινότητας, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ των περιοχών. 

Μία από τις ανησυχίες σχετικά με τα προφίλ της κοινότητας είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος να επικεντρωθούν 

υπερβολικά στα «σκληρά» στατιστικά δεδομένα που είναι σχετικά εύκολο να ληφθούν και δεν περιέχουν 

επαρκείς ποιοτικούς δείκτες που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή των νέοι άνθρωποι. Τα παραδείγματα 

περιλαμβάνουν: πώς αισθάνεσαι να ζεις σε μια περιοχή, πόσο ισχυρή είναι η κοινότητα, πόσο ασφαλής είναι. 

Ένα μοντέλο που προσφέρεται για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται υπόψη αυτή η πτυχή, αναγνωρίζει ότι οι 

εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, οι κοινοτικοί εργαζόμενοι και οι εθελοντές έχουν τεράστια γνώση 

σχετικά με αυτούς τους ήπιους δείκτες μέσω της καθημερινής επαφής τους με τους νέους. 

Ανάγκες μεμονωμένων νέων 

Κάθε νέος προσεγγίζει τη νεανική εργασία με τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες. Ακόμη και μέσα σε μια 

ομάδα που κάνει την ίδια δραστηριότητα, τα άτομα θα έχουν διαφορετικές ανάγκες. Ένα σημαντικό και 

συχνά άτυπο μέρος της διαδικασίας εργασίας για τη νεολαία είναι να διαγνώσει ο εργαζόμενος για νέους το 

σημείο εκκίνησης για το νέο άτομο και να συνεργαστεί μαζί του για να εντοπίσει στόχους που θέλουν να 

επιτύχουν. 

Υπάρχει μια εκτεταμένη εργαλειοθήκη προσεγγίσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νέοι εργαζόμενοι 

για να διευκολύνουν συνομιλίες με νέους σε μικρές ομάδες ή μεμονωμένα σχετικά με το «σημείο εκκίνησης» 

τους. Θα είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους νέους να τηρούν αρχεία με τις ανάγκες που εντοπίζονται 

συστηματικά, προκειμένου να καθιερωθούν και να κατανοήσουν πρότυπα και να προσδιορίσουν 

προτεραιότητες στο έργο και στη γειτονιά. Ορισμένες υπηρεσίες και οργανώσεις για τη νεολαία έχουν λάβει 

υπόψη αυτή την πτυχή στο σχεδιασμό μιας μορφής για «καταγεγραμμένα αποτελέσματα». 

Σε ορισμένες πτυχές της παροχής Υπηρεσιών για νέους, θα είναι δυνατό και σκόπιμο για τους εργαζόμενους 

στον τομέα της νεολαίας να χρησιμοποιούν το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF), σύμφωνα με άλλες 

επαγγελματικές ομάδες στον τομέα των υπηρεσιών για παιδιά και νέους. Οι περιοχές θα έχουν τις δικές τους 

συμφωνίες και πρωτόκολλα για τη χρήση του CAF. Υπηρεσίες όπως συμβουλές και πληροφορίες και 

στοχευμένη εργασία με μικρές ομάδες νέων σε συνεργασία με σχολεία, θα εμπίπτουν σε αυτήν την 

κατηγορία. 

Έχει παρατηρηθεί, ωστόσο, ότι στην κοινή, ελεύθερα προσβάσιμη εργασία για τη νεολαία, είτε βασίζεται σε 

κέντρο, είτε σε έργο είτε απομονωμένο, δεν θα είναι πρακτική η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης, εκτός εάν αναφέρεται ένα άτομο σε άλλη υπηρεσία. Σε αυτά τα περιβάλλοντα, όπου οι νέοι 

συμμετέχουν ως μέρος της ομάδας συνομηλίκων τους και επειδή έχουν επιλέξει να εμπλακούν, το να 

κάθονται μαζί με ένα νεαρό άτομο για να συμπληρώσουν ένα σύνθετο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

αναγκών αλλάζει την ίδια τη φύση της εργασίας και είναι απίθανο να το καλωσορίσουν οι νέοι. Οι 

εργαζόμενοι νέους έχουν άλλα μέσα για να προσδιορίσουν τις ατομικές ανάγκες των νέων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω μηχανισμοί θα προσδιορίζουν μόνο ατομικές ανάγκες για νέους 

με τους οποίους η Υπηρεσία Νεολαίας βρίσκεται ήδη σε επαφή. Εάν τα σκληρά στατιστικά δεδομένα 

υποδεικνύουν ότι υπάρχουν βασικές ομάδες στην περιοχή (π.χ. μαύροι και νέοι με εθνικές μειονότητες) που 

δεν χρησιμοποιούν παροχές για νέους, η Υπηρεσία Νέων θα χρειαστεί να επινοήσει άλλους μηχανισμούς για 
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να ανακαλύψει ποιες είναι οι ανάγκες τους και πώς η Υπηρεσία Νέων μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπισή 

τους. 
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3.4 ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  

 

Ref: https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf 

Αναφορές πηγών: 

FIRM FOUNDATIONS A framework and tools for identifying and acting on the needs of young people, 

https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf 

Evaluating Participation: A guide for professionals, 

https://www.youngminds.org.uk/media/eeddh311/evaluating-participation-toolkit.pdf  

https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf
https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf
https://www.youngminds.org.uk/media/eeddh311/evaluating-participation-toolkit.pdf
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4. ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (YIM) 

4.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

 

Η εξατομίκευση είναι μια έννοια που περιλαμβάνει διάφορες πρακτικές, μεθόδους και σχέδια. Για να 

σχεδιάσουν ένα εξατομικευμένο περιεχόμενο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και οι επαγγελματίες 

που εργάζονται με νέους θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες που έχουν για ένα άτομο. 

Ωστόσο, αυτή η «εξατομίκευση» δεν απαιτεί απαραιτήτως προσαρμογή του μαθησιακού περιεχομένου 

ώστε να στοχεύει τις ανάγκες ενός μόνο ατόμου. 

Μια εξατομικευμένη εμπειρία είναι ένα ταξίδι «επιλογής-κίνητρου», όπου ο νέος είναι πρόθυμος να επιτύχει 

(παρακινείται) επειδή του/της δίνονται επιλογές και εξουσία λήψης αποφάσεων (επιλογή) για το πώς, με 

ποιο ρυθμό και σε ποιο βαθμό να επιτύχει τους δικούς του στόχους. Επομένως, ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός εξατομικευμένου σχεδιασμού είναι η δέσμευση των νέων στη διαμόρφωση μιας 

συλλογικής μαθησιακής διαδικασίας και μονοπατιού. 

Ωστόσο, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτή η προσέγγιση, οι επαγγελματίες της νεολαίας πρέπει να 

γνωρίζουν ότι η παροχή επιλογής στους νέους δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μια σποραδική, ανεξέλεγκτη 

και εντελώς αυθόρμητη δραστηριότητα. Προκειμένου να αποκτήσουν μαθησιακά οφέλη από την εφαρμογή 

της εξατομικευμένης προσέγγισης, οι επαγγελματίες πρέπει επίσης να κατέχουν την ικανότητα διαχείρισης 

και κατανόησης των επιλογών. Αυτή η διαδικασία συνεπάγεται ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα 

χαρακτηριστικά ενός νέου ατόμου (υπόβαθρο και εμπειρία) μπορούν να επηρεάσουν (θετικά ή αρνητικά) τα 

οφέλη της εξατομικευμένης μαθησιακής προσέγγισης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να ληφθεί 

υπόψη είναι ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι επαγγελματίες της νεολαίας έχουν την ευθύνη να 

διευκολύνουν τη διαδικασία λήψης επιλογών. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι έχουν την αυτονομία να επιλέξουν 

πώς θα επιτύχουν τους στόχους τους, αλλά αυτή η επιλογή πρέπει να είναι ενημερωμένη. Ο ρόλος του 

επαγγελματία νεολαίας είναι να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τα διάφορα σενάρια 

και τα αποτελέσματα, ανάλογα με το τι επιλέγει ένα δεδομένο νέο άτομο σχετικά με το μαθησιακό του ταξίδι. 

Αυτό όχι μόνο θα υποστηρίξει την ίδια τη διαδικασία σχεδιασμού, αλλά θα εγγυάται επίσης ότι οι επιλογές 

που γίνονται είναι καλά τεκμηριωμένες, πλήρως συνειδητές και αμοιβαία συμφωνημένες. 
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διαδικασία διευκόλυνσης 
λήψης επιλογών

Πώς ένας νέος ξεκινά το 
εξατομικευμένο ταξίδι 
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φιλοδοξί
εςαυτό που 

πιστεύω 
είναι καλό 
για μένα

Το 
εξατομικευμένο 

μαθησιακό 
ταξίδι μου με 

βάση τις 
ενημερωμένες 
επιλογές μου

Πώς μπαίνει ένας νέος 
στη διαδικασία του 
«σχεδιασμού».
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υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις 

απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για          

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν 

 

 

Η ίδια η διαδικασία σχεδιασμού μπορεί να παρουσιαστεί σε τέσσερις φάσεις. 
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Φάση 1 

Ανάλυση

• Συλλογή πληροφοριών για το ΙΣΤΟΡΙΚΟ του νέου

• Συλλογή πληροφοριών για τις ΦΙΛΟΔΟΞΕΙΣ του νέου

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη ΔΙΚΗ ΙΔΕΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ του νέου

• Συνοψίζοντας τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και 
δημιουργώντας ΠΡΟΦΙΛ του νέου

Φάση 2 

Σχεδιασμός
επιλογών

• Συνεργατική εργασία για τη δημιουργία τουλάχιστον 3 
σεναρίων (επιλογές για διαδρομή μάθησης)

• Εργαζόμενος για νέους/επαγγελματίας που εξηγεί όλες τις 
ιδιαιτερότητες σε κάθε επιλογή, τα πιθανά αποτελέσματα και 
τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν

Φάση 3

Αντανάκλαση

• Δίνοντας χρόνο για αυτοστοχασμό (για το νέο άτομο)

• Εργαζόμενος/επαγγελματίας στον τομέα της νεολαίας που 
υποστηρίζει τη διαδικασία παρέχοντας όσο πρόσθετες 
πληροφορίες χρειάζεται

Φάση 4

Ορισμός του 
μαθησιακού 
μονοπατιού

• Αμοιβαία συμφωνία για την καταλληλότερη μαθησιακή οδό

• Νέος εργαζόμενος/επαγγελματίας που επισημοποιεί την 
επιλογή που έγινε - τεκμηριώνοντας τις λεπτομέρειες σχετικά 
με το "πώς", "με ποιο ρυθμό", "μέσω των μεθόδων" και "τι 
αποτελέσματα''
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Φάση 1 – Ανάλυση 

Το στάδιο της ανάλυσης είναι ίσως το πιο 

σημαντικό και χρονοβόρο μέρος της 

διαδικασίας σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια 

αυτού του σταδίου, ο 

εργαζόμενος/επαγγελματίας νεολαίας 

πρέπει να εφαρμόσει διαφορετικές 

τεχνικές και μεθόδους για να λάβει όσο το 

δυνατόν περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο νέος 

βλέπει τον εαυτό του. Εκ πρώτης όψεως, 

αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή 

διαδικασία, όπου ο 

εργαζόμενος/επαγγελματίας της νεολαίας 

θέτει άμεσες ερωτήσεις για να διαπιστώσει 

από πού προέρχεται ένας συγκεκριμένος νέος, τι έχει βιώσει, τι θέλει να επιτύχει και ποια κενά μπορεί να 

υπάρχουν που τον εμποδίζουν να επιτύχει ορισμένους συγκεκριμένους στόχους. Προκειμένου να ληφθούν 

αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που μπορεί μερικές φορές να είναι ευαίσθητα, είναι ζωτικής 

σημασίας η διαδικασία να λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον νεαρό 

να διαστρεβλώσει ορισμένα σημαντικά γεγονότα σχετικά με τη ζωή του. Ως εκ τούτου, υπάρχουν λίγες αρχές 

που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας/επαγγελματίες κατά την εξαγωγή 

πληροφοριών σχετικά με το υπόβαθρο, τις φιλοδοξίες και τη δική τους ιδέα για τις ανάγκες και την επιτυχία. 

Κατά τη συλλογή λεπτομερειών σχετικά με ένα νέο άτομο που πρόκειται να ξεκινήσει ένα εξατομικευμένο 

μαθησιακό ταξίδι, ένας εργαζόμενος/επαγγελματίας νεολαίας θα πρέπει: να είναι εξοικειωμένος με την 

πολιτισμικά ικανή συλλογή δεδομένων: 

✓ Γνωρίζει πώς να κάνει ερωτήσεις που διατυπώνονται κατά τρόπο ώστε να μην αγνοούνται 

ορισμένες λεπτομέρειες που αποδίδονται σε ορισμένους πολιτισμούς 

✓ Λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένοι νέοι ενδέχεται να είναι απρόθυμοι να μοιραστούν πληροφορίες 

σχετικά με τις καταβολές τους 

✓ οι κακές γλωσσικές δεξιότητες μπορεί να αποτελούν εμπόδιο για την παρουσίαση του εαυτού μας  

✓ ορισμένοι νέοι θα ανταποκριθούν διαφορετικά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο έλαβαν 

συνέντευξη (ειδικά αν προέρχονται από διαφορετική κουλτούρα από αυτόν που τους κάνει τις 

ερωτήσεις) 

• Να είστε ενήμεροι για ζητήματα που αφορούν τη συγκατάθεση, το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα:   

✓ εξηγήστε με σαφήνεια πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες και ποιος θα έχει 

πρόσβαση σε αυτές 

✓ εξετάστε το ενδεχόμενο θέσπισης μιας απλής διαδικασίας για τη λήψη επίσημης συγκατάθεσης 

πριν από την υποβολή των ερωτήσεων 

✓ αποδεχτείτε ότι ορισμένοι νέοι ενδέχεται να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την ανταλλαγή 

προσωπικών πληροφοριών 
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✓ Οι τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το 

υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν κλειδί για την επιτυχία, 

καθώς και για λόγους αποτυχίας. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι στον τομέα της 

νεολαίας/επαγγελματίες ενδέχεται να επιθυμούν να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα παραδείγματα: 

η ύπαρξη «φυσικής» ρύθμισης για τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά την ποιότητα και την ποσότητα των λαμβανόμενων δεδομένων 

Μερικοί νέοι θα ένιωθαν πιο άνετα να μοιραστούν προσωπικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια μιας 

προσωπικής συνεδρίας (one-to-one), ενώ άλλοι θα προτιμούσαν μια μορφή ομάδας εστίασης όπου 

αισθάνονται ότι θέλουν να μοιραστούν με συνομηλίκους τους, παρά να ερωτηθούν από έναν ανώτερο 

εάν η συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο ομαδικής άσκησης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι μερικές        

φορές οι νέοι θα «επιδιώξουν να ευχαριστούν» τους άλλους με τις απαντήσεις τους, γεγονός που θα 

επηρεάσει την αξιοπιστία των πληροφοριών, ιδίως σε σχέση με τα κενά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες 

Η σύνοψη των συλλεγόμενων πληροφοριών δεν θα πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία ή ερμηνεία των 

στοιχείων του νεαρού. Η ίδια η ανάλυση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο εργαζόμενος/επαγγελματίας 

της νεολαίας εξετάζει τα γεγονότα που παρουσιάζει ο νέος στο παρασκήνιο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες 

και δημιουργεί ένα προφίλ, με βάση το οποίο θα ξεκινήσει ο συνεργατικός σχεδιασμός του μαθησιακού 

ταξιδιού. 

Φάση 2 – Σχεδιασμός επιλογών 

Ενώ το προηγούμενο στάδιο θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι καθοδηγείται 

από τον εργαζόμενο/επαγγελματία της 

νεολαίας, ο σχεδιασμός των σεναρίων για 

το μαθησιακό μονοπάτι θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως μια εμπειρία συνεργασίας, 

όπου ο νέος θα έχει πιο κεντρικό ρόλο στη 

διαδικασία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 

αυτού του σταδίου, οι ρόλοι 

αντιστρέφονται, και είναι ο νέος που θα 

έπρεπε να κάνει ερωτήσεις και ο 

εργαζόμενος/επαγγελματίας της 

νεολαίας - που παρέχει πληροφορίες. 

Για να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή μαθησιακή οδός, θα πρέπει να υπάρχουν επιλογές για να διαλέξετε. Ως 

εκ τούτου, ο νεαρός εργαζόμενος πρέπει να επεξεργαστεί τουλάχιστον τρεις δυνατότητες για το πώς μπορεί 

να πραγματοποιηθεί η μαθησιακή εμπειρία, εξηγώντας επίσης διεξοδικά σε τι μπορεί να οδηγήσει κάθε 

πιθανή επιλογή (χωρίς να ευνοεί μια δεδομένη επιλογή). Για να γίνει αυτό, ο νεαρός 

εργαζόμενος/επαγγελματίας θα είχε αναλύσει τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά το προηγούμενο 

στάδιο και θα πρότεινε κατάλληλο μονοπάτι (που αποτελεί ήδη μέρος του οπλοστασίου των μηχανισμών 

στήριξης) ή θα συνδύαζε στοιχεία από περισσότερους του ενός μηχανισμούς στήριξης.   

Οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων επιλογών, που παρουσιάζονται στο νέο άτομο για να διαλέξετε, μπορεί 

να αφορούν τη συνολική προσέγγιση, εστίαση και δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά 
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τη διάρκεια του μαθησιακού ταξιδιού ή θα μπορούσαν να είναι μόνο όσον αφορά το ρυθμό και το χρόνο 

ολοκλήρωσής του.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός των επιλογών θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενεργό 

συμμετοχή του νέου. Στην πράξη αυτό θα μπορούσε να συμβεί ως εξής: 

• Για κάθε επιλογή ο εργαζόμενος/επαγγελματίας της νεολαίας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις 

δραστηριότητες που πρέπει να εκτελούνται από τον νέο, τον ρυθμό με τον οποίο θα ολοκληρωθεί 

ολόκληρο το μαθησιακό ταξίδι και τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν 

• Ο νεαρός καλείται να σχολιάσει κάθε πτυχή, να υποβάλει ερωτήσεις και να γνωμοδοτήσει σχετικά με το 

αν πιστεύει ότι μια συγκεκριμένη προσέγγιση/δραστηριότητα θα ήταν επωφελής για αυτόν 

• Ο εργαζόμενος/επαγγελματίας της νεολαίας αναζητά συνεχώς επιβεβαίωση ότι ορισμένα στοιχεία των 

προτεινόμενων επιλογών είναι κατάλληλα, εφικτά και θα οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα 

• Παρέχεται διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες επιλογές. Ο νέος πρέπει να 

εμπιστευτεί ότι ό,τι κι αν επιλέξει θα είναι η 

καλύτερη επιλογή για αυτόν, καθώς η ίδια η 

επιλογή θα έχει τη μορφή τεκμηριωμένης, 

υποστηριζόμενης από έναν αξιόπιστο 

επαγγελματία, απόφασης για τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο επίτευξης προσωπικών 

στόχων 

Φάση  3 – Αντανάκλαση 

Αυτή η φάση είναι ζωτικής σημασίας για την 

επιτυχία της όλης διαδικασίας. Επιτρέπει στο νεαρό 

άτομο να αφομοιώσει τις πληροφορίες που 

δημιουργήθηκαν και ελήφθησαν κατά τις δύο προηγούμενες φάσεις της διαδικασίας σχεδιασμού. Ενώ  

εστιάζεται κυρίως στον αυτο-προβληματισμό, ο εργαζόμενος/επαγγελματίας νεολαίας πρέπει να εξηγήσει 

πώς αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι όσο το δυνατόν πιο παραγωγική και να παράσχει κάποια 

καθοδήγηση για την υποστήριξη του νέου ατόμου.  

Είναι ωφέλιμο εάν ο εργαζόμενος/επαγγελματίας της νεολαίας επεξεργάζεται μια σύντομη λίστα 

ερωτήσεων που ο νέος μπορεί να αφαιρέσει με τον εαυτό του και να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του 

χρόνου που αφιερώνεται στον αυτο-προβληματισμό. 

Μεταξύ των εργαλείων και των τεχνικών που υποστηρίζουν τον αυτο-προβληματισμό είναι: 

 

• να κάνετε στον εαυτό σας ερωτήσεις που προκαλούν σκέψη για να αναπτύξετε μια βαθύτερη 

κατανόηση του αληθινού σας εαυτού, των αναγκών και των φιλοδοξιών σας 

• για να ορίσετε τον πραγματικό εαυτό σας, πρέπει να διακρίνετε μεταξύ του "ποιος είσαι", του 

"ποιος θέλεις να είσαι" και του "τι περιμένει η κοινωνία από σένα" 

• εφαρμογή της μεθόδου της «κάρτας ενσυναίσθησης» – ένα εργαλείο που βοηθά στην πρακτική 

αναγνώριση συναισθημάτων, σκέψεων ή στάσεων και βοηθά στην ανάλυση αυτών  
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• αναρωτιέστε "γιατί" μετά από κάθε υπόθεση για το ποιο είναι το καλύτερο μαθησιακό ταξίδι για 

μένα 

 

Κατά τη διάρκεια του αυτο-προβληματισμού, ο εργαζόμενος/επαγγελματίας νέος θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμος να απαντήσει σε πρόσθετες ερωτήσεις ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες, για την 

υποστήριξη της διαδικασίας. 

Φάση 4 – Ορισμός Μαθησιακού 

μονοπατιού 

Μόλις κλείσει η φάση του αυτο-

προβληματισμού, είναι καιρός ο 

εργαζόμενος/επαγγελματίας και ο νέος να 

καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το ποιο 

μαθησιακό μονοπάτι επιλέγουν για να 

αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες του νέου ατόμου. Αυτή η στιγμή 

είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να 

επισημοποιηθεί με κάποια μορφή συμφωνίας 

που τόσο ο εργαζόμενος στον τομέα της 

νεολαίας όσο και ο νέος θα τηρήσουν.  

 

Αυτό το «συμβόλαιο» ενισχύει τα επίπεδα κινήτρων, ενισχύει την αίσθηση της ιδιοκτησίας και διασφαλίζει 

ότι το μαθησιακό ταξίδι που πρέπει να ακολουθήσει επιλέγεται συνειδητά και προσαρμόζεται στις ανάγκες 

του νέου ατόμου. 

Το τελικό στάδιο της τελευταίας φάσης θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επιλογή: 

 

• "πως" – ποιες μαθησιακές δραστηριότητες θα αντιμετώπιζαν καλύτερα τα κενά δεξιοτήτων του νέου 

ατόμου 

 

• "με τι ρυθμό" – πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να επιτευχθεί το επιθυμητό θετικό αποτέλεσμα, καθώς 

και σε ποια «κομμάτια» θα πραγματοποιηθεί η μάθηση 

 

• "με ποιες μεθόδους" – ποιες στρατηγικές και μέθοδοι θα εφαρμόζονταν για την υποστήριξη της 

μαθησιακής διαδικασίας 

• "με τι αποτελέσματα" – ποια θα ήταν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα (τι θα γνώριζε και θα 

μπορούσε να κάνει ο νέος ως αποτέλεσμα του μαθησιακού ταξιδιού 

 

Όλες οι παραπάνω πτυχές πρέπει να περιγράφουν εκτενώς από τον εργαζόμενο/επαγγελματία για τη 

νεολαία, να κοινοποιηθούν και να εξηγηθούν με σαφήνεια στο νέο άτομο. 
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4.2 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών που παρέχονται από μια δεδομένη οργάνωση νεολαίας και το 

πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται, θα εφαρμοστούν ποικίλα προγράμματα, προγράμματα και μέθοδοι 

για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων. 

Η «ομορφιά» του σχεδιασμού εξατομικευμένης μάθησης είναι ότι επιτρέπει τη δημιουργία καινοτόμων 

εργαλείων και δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών, καθώς και την προσαρμογή 

των υπαρχουσών πρακτικών για την επίτευξη ενός εξατομικευμένου μαθησιακού ταξιδιού. Παρακάτω είναι 

μερικά παραδείγματα για το πώς οι υπάρχουσες πρακτικές μπορούν να μετατραπούν σε ένα εξατομικευμένο 

ταξίδι μάθησης. 

Παράδειγμα: 

Μέτρα ετοιμότητας για εργασία 

Πολλές οργανώσεις νεολαίας υποστηρίζουν τους νέους να προετοιμαστούν για τον κόσμο της εργασίας μέσω 

ενός συνδυασμού επίσημων και μη τυπικών εκπαιδεύσεων που επικεντρώνονται σε: καθοδήγηση 

σταδιοδρομίας, soft skills, πρακτικές τοποθετήσεις με εργοδότες, καθοδήγηση κ.λπ. Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, το μαθησιακό ταξίδι ακολουθεί ένα προκαθορισμένο σύνολο δραστηριοτήτων που κάθε νέος 

πραγματοποιεί, με την προσδοκία ότι μέχρι το τέλος της εμπειρίας, θα είναι σε θέση να ξεκινήσει μια νέα 

δουλειά ή τουλάχιστον να έχει μια καλύτερη ιδέα για τις φιλοδοξίες, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες 

του. 

Ωστόσο, κανένας νέος δεν είναι ίδιος και, ως εκ τούτου, το επίπεδο βασικών γνώσεων, αυτογνωσίας και 

κινήτρων (επίσης στενά συνδεδεμένο με το υπόβαθρο ή το πλαίσιο), μπορεί να διαφέρει ουσιαστικά από 

περίπτωση σε περίπτωση. 

Για παράδειγμα, το άτομο Α μπορεί να έχει μια 

πολύ ξεκάθαρη προοπτική για την καριέρα που 

θέλει να ακολουθήσει, επομένως, το μέρος του 

επαγγελματικού προσανατολισμού του ταξιδιού 

μπορεί να μην παίζει σημαντικό ρόλο στην 

επίτευξη των προσωπικών του στόχων. 

Ταυτόχρονα, το άτομο Α καλείται να εισέλθει 

στον κόσμο της εργασίας λόγω έλλειψης 

πρακτικής εμπειρίας και δίκαιων επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων (για παράδειγμα λόγω 

μεταναστευτικής καταγωγής). Το άτομο Β μπορεί 

να έχει ήδη δοκιμάσει διάφορα επαγγέλματα, 

αλλά αγωνίζεται να αποφασίσει τι του ταιριάζει καλύτερα και δεν έχει αυτοπεποίθηση κατά τη διάρκεια 

συνεντεύξεων με εργοδότες 

Η εξατομίκευση του μαθησιακού ταξιδιού για μια διαφορετική ομάδα νέων συνεπάγεται την τήρηση των 

βημάτων που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα, με ιδιαίτερη προσοχή στη συλλογή πληροφοριών 

και στην ανάλυση των αναγκών. 
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Όταν έρθει η ώρα να επιλέξει το σωστό ταξίδι μάθησης, ο νεαρός εργαζόμενος/επαγγελματίας θα 

προσαρμόσει το υπάρχον πρόγραμμα που συνήθως παρέχει αυξάνοντας τον χρόνο για μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, αφαιρώντας άλλα μέτρα ως άσχετα ή προσθέτοντας νέες μεθόδους που θα 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του δεδομένου νέου. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ταξίδι πρέπει να 

σχεδιάζεται μαζί με το νέο άτομο, ακόμα κι αν το τελικό αποτέλεσμα θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους 

υπάρχοντες μηχανισμούς και πρακτικές παρέμβασης. 
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5. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (POINT EUROPA) 

5.1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; 
Οι ποιοτικές υπηρεσίες για τους νέους δεν γίνονται απλώς. Βασίζονται σε καλά εκπαιδευμένους και ικανούς 

εργαζόμενους για νέους, άφθονους πόρους και διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επικεντρώνονται στις 

ανάγκες των νέων. 

Για να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος, οι εργαζόμενοι για νέους πρέπει να είναι σε θέση να 

διαχειρίζονται τον εαυτό τους και τους άλλους, να έχουν πρόσβαση και να συντονίζουν πόρους, 

συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και των περιβαλλόντων καταστάσεων. Για να εκτελέσετε υψηλά 

πρότυπα, πρέπει να διαχειριστείτε ένα καλά μελετημένο και καθιερωμένο σύστημα σχεδιασμού, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και να αναλύσετε και να αξιολογήσετε τη δική σας εργασία σε 

σχέση με τα δικά σας πρότυπα και βασικές αξίες. 

 

 

 

Αν και τα πρότυπα ποιότητας θα διαφέρουν σημαντικά από τον έναν οργανισμό στον άλλο, υπάρχουν 

αρκετά βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις πολιτικές και τις διαδικασίες 

οποιουδήποτε οργανισμού ως «βέλτιστη πρακτική». 

Το δικό σας σύστημα δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο ή δύσκολο, αλλά πώς μπορείτε να είστε σίγουροι 

ότι το έχετε επιτύχει ή το έχετε κάνει με επιτυχία εάν δεν ξέρετε ακριβώς τι σκοπεύατε να κάνετε; 



 

38 

      Αυτό το έργο (αρ. 2020-3-UK01-KA205-094063) έχει χρηματοδοτηθεί με την 

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις 

απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για          

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν 

 

Φυσικά, όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να συμμορφώνονται με τις άλλες πολιτικές της εταιρείας σας, όπως 

η υγεία και η ασφάλεια, η ισότητα και η διαφορετικότητα, η προστασία των παιδιών και η προστασία 

δεδομένων, μεταξύ άλλων. 

 

 

 

 

σε σχέση με τον 
προγραμματισμό

την 
παρακολούθηση 

και την 
αξιολόγηση θα 

συμπεριληφθούν

Απόδειξη 
ανάγκης

Η συμμετοχή των νέων 
στον μακροπρόθεσμο και 

βραχυπρόθεσμο 
σχεδιασμό

Καθιερωμένους στόχους των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων

Έντυπα και διαδικασίες 
καταγραφής παρουσίας και 

προσωπικών δεδομένων

Ισορροπία καταγραφής και παρακολούθησης τόσο 
ποιοτικών όσο και ποσοτικών πληροφοριών

Ενδιάμεση αξιολόγηση προόδου και 
συστήματα τακτικών αξιολογήσεων

Τακτικές διαδικασίες επανεξέτασης και 
απολογισμού του προσωπικού

διαδικασίες αξιολόγησης για 
νέους, προσωπικό κ.λ.π. στο 

τέλος της συνεδρίας ή του έργου

Εκπαίδευση προσωπικού γύρω από τη 
σημασία του προγραμματισμού και της 

αξιολόγησης
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5.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  
Κατά την επιλογή των καταλληλότερων εργαλείων και στρατηγικών πρέπει πάντα να λάβετε υπόψη τα 

εξής: Εκπαιδευτικό (είτε επίσημο είτε ανεπίσημο), εκφραστικό, συμμετοχικό και ενδυναμωτικό. Αυτές 

οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό και την επιλογή των πιο αποτελεσματικών 

μεθόδων για την παροχή θετικών αποτελεσμάτων για τους νέους. Η εργασία στον τομέα της νεολαίας 

μέσω της εθελοντικής σχέσης της με τους νέους θα πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης που είναι: 

 

Εκπαιδευτική - ενδυνάμωση των 
νέων να αναπτύξουν τις δεξιότητες, 
την πληροφόρηση, την κατανόηση, 
τις στάσεις και τις αξίες που είναι 
απαραίτητες για την αναγνώριση , 
την υπεράσπιση και την επιδίωξη 

των δικαιωμάτων και των ευθυνών 
τους ως ατόμων, μελών ομάδων και 
μελών κοινοτήτων σε τοπικό, εθνικό 

και διεθνές επίπεδο

Εκφραστική - προώθηση και 
διευκόλυνση της έκφρασης των 

συναισθημάτων και των φιλοδοξιών 
των νέων μέσα από καλλιτεχνικές, 

αθλητικές και προκλητικές εμπειρίες 
που αναπτύσσουν επίγνωση:

Ταυτότητα από την άποψη του 
πολιτισμού

Η σημασία της δικής του γλώσσας 
και διγλωσσίας

Κληρονομιά

Η διαφορετικότητα είναι σεβαστή.

Σεβασμός των άλλων και ιθαγένεια

Συμμετοχικός: όπου οι νέοι 
ενθαρρύνονται να αναλάβουν την 

ίδια ευθύνη και να γίνουν ίσοι 
εταίροι στις μαθησιακές 

διαδικασίεςκαι τις δομές λήψης 
αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή 
και το περιβάλλον των δικών  τους 

και άλλων ανθρώπων

Ενδυνάμωση: ενθάρρυνση και 
ενδυνάμωση των νέων να 

κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους, ώστε να μπορούν να 
αναλάβουν δράση σε προσωπικά, 

κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη 

ζωή τους και την ζωή των άλλων ως 
υπεύθυνων μελών των κοινοτήτων 

τους
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Ως εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας πρέπει πάντα να θυμάστε ότι πρωταρχικός στόχος της εργασίας 

στον τομέα της νεολαίας είναι οι νέοι. Η πλειοψηφία των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας 

ενδιαφέρονται να αναπτύξουν κάτι περισσότερο από μια λύση "γρήγορης επιδιόρθωσης" και αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο η επιλογή κατάλληλων εργαλείων και αποτελεσματικών στρατηγικών θα σας βοηθήσει 

να εργαστείτε. 

 

Για να γίνει αυτό, πρέπει να θυμάστε τον βασικό σκοπό της εργασίας των νέων: να βοηθήσετε τους νέους 

στην προσωπική, κοινωνική και εκπαιδευτική τους ανάπτυξη, καθώς και να τους δώσετε φωνή, επιρροή και 

θέση στην κοινωνία κατά τη μετάβαση από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολλές από τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω χρειάζονται καλό σχεδιασμό, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες τόσο για τις ομάδες όσο και για τα άτομα να 

αποδώσουν στο βασικό επίπεδο. 

  

Υποστήριξη της ακαδημαϊκής και 

προσωπικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης των νέων 

Επιτρέψτε στους νέους να 

οργανώνουν και να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες, εκδηλώσεις και 

πρωτοβουλίες. 

Ανάπτυξη σχέσεων με τη νεολαία που 

τους επιτρέπουν να εξετάσουν και να 

κατανοούν τις εμπειρίες τους, καθώς 

και να σχεδιάσουν και να αναλάβουν 

δράση 

Προώθηση και ανάπτυξη πρακτικών 

εργασίας στον τομέα της νεολαίας 

που είναι αποτελεσματικές και 

δεοντολογικές 

Η εργασία στον τομέα της νεολαίας 

θα πρέπει να σχεδιάζεται, να 

διαχειρίζεται και να αναπτύσσεται. 

Εργασία με τους νέους σύμφωνα με 

τις βασικές αξίες της εργασίας στον 

τομέα της νεολαίας 
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5.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Όταν εργάζεστε με νέους ανθρώπους, όποιο και αν θέλετε να είναι το αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να 

σχεδιάζετε, να παρακολουθείτε και να αξιολογείτε. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία και στρατηγικές που 

μπορούν να σας βοηθήσουν, αλλά πώς επιλέγετε; 

Να θυμάστε πάντα τα εξής: 

• Ποια είναι η ανάγκη;  

• Ποιος είναι ο στόχος; 

• Ποιους λεπτομερείς στόχους μπορώ να ορίζω; 

• Ποια είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων; 

• Πώς μπορώ να εφαρμόσω τη στρατηγική; 

• Πώς μπορώ να αξιολογήσω και να αξιολογήσω το σχέδιο; 

 

Δημιουργία αναγκών: Το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Ποια είναι η ανάγκη του νέου; 

Σύνδεση των απαιτήσεων με τους στόχους (πρέπει να στοχεύει): Η αποτελεσματική εργασία στον τομέα της 

νεολαίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός ευρέος συνόλου στόχων. Στόχος είναι ένας ευρύς στόχος που 

έχει τεθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Συχνά είναι χρήσιμο να χωριστεί ένας 

γενικός στόχος σε μια σειρά στρατηγικών στόχων. 

Προσδιορισμός και καθορισμός στόχων: ΣΚΕΨΟΥ - Γιατί είναι απαραίτητο να αναλάβουμε δράση; Τι πρέπει 

να γίνει και τι πρέπει να επιτευχθεί; Ποιος θα συμμετάσχει και πώς θα συμμετάσχει; Πότε θα ολοκληρωθεί 

και πόσο καιρό θα πάρει; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε; Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις 

βοηθά να γίνει η διαδικασία αναθεώρησης ευκολότερη και πιο εστιασμένη, επειδή είναι ευκολότερο να 

αναγνωρίσετε τι έχει επιτευχθεί όταν οι στόχοι είναι σαφείς.  

Επιλέγοντας την πιο αποτελεσματική στρατηγική: Ποια θα είναι η πιο επιτυχημένη και αποτελεσματική 

διαδικασία εργασίας των νέων ή τεχνική παράδοσης για να επιτύχετε τους στόχους σας με τους νέους; 

Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός εργαλείων, διαδικασιών και τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η 

επιλογή της μεθόδου θα εξαρτηθεί από την ανάγκη και το στόχο του κάθε νέου.  

Εφαρμογή της στρατηγικής: Να θυμάστε πάντα να αναλογιστείτε τι είναι δυνατό, ρεαλιστικό και εφικτό για 

το νέο άτομο. Αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα μικρό βήμα για ένα νέο άτομο θα μπορούσε να είναι ένα 

τεράστιο άλμα για έναν άλλο. Εκτός από τη σκέψη για το αποτέλεσμα, τον παράγοντα των πόρων, τα 

χρήματα, τον εξοπλισμό, το χρόνο, τα υλικά κ.λπ.  

Αξιολόγηση: Αναρωτηθείτε: Καταφέραμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε; Σε ποιους τομείς έχουμε διακριθεί 

και σε ποιους υστερήσαμε; Τι κάναμε σωστά και τι θα μπορούσαμε να μάθουμε για το μέλλον;  Ποιες νέες 

ανάγκες υπάρχουν; Η αξιολόγηση της αναθεώρησης στο πλαίσιο ενός κύκλου μάθησης και ανάπτυξης είναι 

κρίσιμη για την άριστη εργασία των νέων.  
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ΚΑΛΗ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Έχω προσδιορίσει και δώσει προτεραιότητα στις βασικές δραστηριότητες και 

ορόσημα;   

Έχω αξιολογήσει τον κίνδυνο και έχω εξετάσει εναλλακτικές λύσεις και σχέδια 

έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που αλλάξουν τα πράγματα;   

Εάν υπάρχει ομάδα, γνωρίζουν τι συνεπάγεται το έργο ή η ευθύνη τους και 

είναι σε θέση να το εκτελέσουν;   

Έχω σκεφτεί πώς θα παρακολουθώ και θα αξιολογώ την πρόοδό μου; 

(παρακολούθηση και αξιολόγηση)   
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5.4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ  

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, ο όρος "εξατομικευμένη μάθηση" συνδέεται κυρίως με την 

επίσημη εκπαίδευση. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις και τα πλαίσια της άτυπης και μη τυπικής μάθησης επωφελούνται 

σε μεγάλο βαθμό από την εξατομικευμένη προσέγγιση. Η εξατομίκευση της εργασίας στον τομέα της 

νεολαίας είναι απαραίτητη προκειμένου να παρασχεθούν στους νέους οι δεξιότητες και η εμπιστοσύνη που 

απαιτούνται για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους στην απασχόληση.  

Είναι ζωτικής σημασίας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προετοιμάσουμε και να στηρίξουμε τους νέους 

για το εργατικό δυναμικό. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό στις μέρες μας, όταν αναγνωρίζεται σχεδόν συχνά 

ότι οι μέρες του "να έχεις μια δουλειά για μια ζωή" έχουν περάσει προ πολλού και ότι οι περισσότεροι 

άνθρωποι θα έχουν σίγουρα μια ποικιλία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

Οι νέοι χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση από άλλες ομάδες όσον αφορά την εργασία τους και την 

υποστήριξή τους εκεί; 

Μία από τις βασικές πτυχές της εμπειρίας των νέων στον χώρο εργασίας είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

είναι η πρώτη πραγματική εργασιακή τους εμπειρία. Ως αποτέλεσμα, πάρα πολλοί νέοι δεν μπόρεσαν να 

αναπτύξουν τις "προσωπικές δεξιότητες" που αναζητούν οι εργοδότες, οι οποίες δεν διδάσκονται στο 

σχολείο ή ακόμη και από τους συνομηλίκους τους. 

Όσον αφορά ικανότητες όπως η αξιοπιστία, η συνέπεια, η εργασιακή ηθική και οι δεξιότητες επικοινωνίας, 

μπορεί να υπάρχει χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των εργοδοτών και των προσδοκιών των νέων. 

Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας να βοηθήσουν τους νέους σε αυτή τη διαδικασία;  

Οι νέοι μπορούν να παρακινηθούν από μια σειρά παραγόντων για να ασχοληθούν με τη μάθηση, αλλά 

μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν ποικίλα πρακτικά και ψυχολογικά εμπόδια στη συμμετοχή. Για πολλούς 

νέους, η σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως μέσου για την απόκτηση αποδεκτής θέσης εργασίας 

και την απόκτηση οικονομικής ανεξαρτησίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένη. 

Ενώ ορισμένοι νέοι έχουν πολύ ακριβείς στόχους για το μέλλον και μπορούν να δουν πώς η μάθηση μπορεί 

να τους βοηθήσει να τους επιτύχουν, οι προσδοκίες εκείνων που βρίσκονται πιο μακριά από τη μάθηση 

μπορεί να είναι πιο ασαφείς. 

Πολλοί νέοι που δεν είναι στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση είχαν αρνητικές εκπαιδευτικές 

εμπειρίες στο παρελθόν. Για να έχουν κίνητρα οι νέοι να σπουδάσουν ή να βρουν απασχόληση στο μέλλον, 
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πρέπει να πεισθούν για τη συνάφεια και το όφελος της μάθησης στη ζωή τους.

 

Αφιερώστε χρόνο για 
να δημιουργήσετε 

σχέσεις

Η ανάπτυξη μιας σχέσης 
με ένα νέο άτομο είναι το 
κλειδί για την 
υποστήριξή τους. Αυτό 
απαιτεί χρόνο, οπότε να 
είστε υπομονετικοί

Βοηθήστε το νέο 
άτομο να εντοπίσει 
πιθανά εμπόδια για 
να ξεπεράσει και να 
τους ενδυναμώσει να 
προχωρήσουν και να 
αναλάβουν τη ζωή 
τους.

• Αφιερώστε χρόνο για 
να κατανοήσετε τα 
ενδιαφέροντα και τα 
χόμπι των νέων και, 
στη συνέχεια, 
συνεργαστείτε μαζί 
τους για να τους 
βοηθήσετε να 
συνειδητοποιήσουν 
περισσότερο τις 
πιθανές προοπτικές ή 
τις επιλογές 
σταδιοδρομίας.

Η συνεχής βοήθεια 
διδάσκει στους νέους 
ότι δεν είναι μόνοι σε 
αυτή την αλλαγή και 
ότι η βοήθεια είναι 
προσβάσιμη, 
παρέχοντάς τους την 
εμπιστοσύνη και την 
αποφασιστικότητα να 
προχωρήσουν στη 
ζωή τους.

Παροχή βοήθειας στους 
νέους για τον εντοπισμό 
υψηλής ποιότητας, 
ανεξάρτητων 
πληροφοριών, 
συμβουλών και 
βοήθειας, προκειμένου 
να εντοπίζουν και να 
έχουν πρόσβαση στη 
σχετική εκπαίδευση και 
κατάρτιση.
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6. ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (BEST) 

6.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΡΜΑΤΙΚΗ 
ΖΩΗ  

Η απόκτηση ενός ευρέος φάσματος βασικών ικανοτήτων έχει κεντρική σημασία, ιδίως στο πλαίσιο ενός 

συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου. Η παγκοσμιοποίηση, η δημογραφική αλλαγή και η ψηφιοποίηση 

αλλάζουν συνεχώς τις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες πρέπει να βρουν 

εργαζόμενους που μπορούν να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα υπό τις νέες συνθήκες. Η προσαρμογή 

του ατόμου στις νέες απαιτήσεις και συνθήκες - στην επαγγελματική αλλά και στην καθημερινή ζωή - είναι 

απαραίτητη. Αλλά, τι εννοούμε με τις "βασικές ικανότητες";  

Οι βασικές ικανότητες μπορούν να εκληφθεί ως γνώσεις και δεξιότητες που «ανοίγουν πόρτες σε άλλους 

τομείς». Υπερβαίνουν τις αμιγώς τεχνικές γνώσεις που αποκτώνται στο σχολείο ή κατά τη διάρκεια της 

κατάρτισης. Οι βασικές ικανότητες δεν περιορίζονται σε ορισμένους τομείς ή τομείς, είναι διεπαγγελματικές 

και υπερβαίνουν τις επαγγελματικές και είναι επίσης συναφείς σε όλες τις άλλες καταστάσεις στη ζωή. Η 

κατάρτιση ή η απόκτηση διαφόρων βασικών ικανοτήτων συμβάλλει αποφασιστικά στην ολιστική ανάπτυξη 

των προσωπικοτήτων των ανθρώπων. είναι τα εργαλεία που απαιτούνται για τη διά βίου μάθηση και τη 

συνεχή ανάπτυξη. Χωρίς τις απαραίτητες βασικές ικανότητες, οι εργαζόμενοι θα δυσκολεύονται μερικές 

φορές, για παράδειγμα, να αποκτήσουν νέες εξειδικευμένες γνώσεις ή να είναι σε θέση να αντιδράσουν 

κατάλληλα στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις στο εργασιακό περιβάλλον - προκειμένου να είναι σε θέση να 

υπάρχουν, να επιτυγχάνουν και να επεκτείνονται γενικά στην αγορά εργασίας. 

Οι βασικές ικανότητες είναι δύσκολο να μετρηθούν. Ένα μέρος τους υποτάχθηκε με τον όρο «προσωπικές 

δεξιότητες» και εμφανίζεται κυρίως στην καθημερινή αλληλεπίδραση: Πώς προσεγγίζω άλλους ανθρώπους; 

Πώς συμπεριφέρομαι σε καταστάσεις συγκρούσεων; Πώς μπορώ να αποκτήσω νέο περιεχόμενο εργασίας 

και πώς μπορώ να αντιδράσω στις αλλαγές; 

Αλλά ποιες βασικές ικανότητες θα πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι προκειμένου να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τις ποικίλες και συνεχείς αλλαγές στην καθημερινή και επαγγελματική ζωή με την αντίστοιχη 

«ικανότητα δράσης»; 

6.1.1 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ: 

1) Κοινωνικές δεξιότητες: 

Όσοι διαθέτουν κοινωνική ικανότητα μπορούν να αντιδράσουν σε άλλα άτομα ανάλογα με την κατάσταση, 

υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και διατηρούνται κοινωνικές επαφές. Αυτό περιλαμβάνει τη βασική 

προθυμία για επικοινωνία και την ικανότητα για κατάλληλη επικοινωνία, π.χ. σε περίπτωση σύγκρουσης. 

Αυτό το βασικό προσόν επιτρέπει την ομαλή συνεργασία και συμβάλλει σε ένα καλό εργασιακό κλίμα. Οι 

συγκρούσεις δεν πρέπει να αποτρέπονται σε κάθε περίπτωση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει γενική βούληση 

να επιλυθούν εποικοδομητικά. Για να πετύχει αυτό, η ενσυναίσθηση, η διεκδίκηση, η προθυμία για 

ενσωμάτωση, η διαπολιτισμική ικανότητα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η κριτική ικανότητα, ο ομαδικός 

προσανατολισμός και οι κατάλληλες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων είναι ζωτικής σημασίας.  
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2) Προσωπικές δεξιότητες : 

Ποια είναι η στάση ενός ατόμου για την εργασία, ποιες είναι οι απόψεις του για τον κόσμο και πώς βλέπει 

τον εαυτό του; Ικανότητα προσωπικότητας σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να εξετάσει κριτικά τις προσωπικές 

του στάσεις σε αυτό-στοχασμό. Επιτρέπει μια ρεαλιστική αξιολόγηση των δυνατών και των αδυναμιών. Αυτό, 

με τη σειρά του, είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση αυτοπεποίθησης και κινήτρων για περαιτέρω 

ανάπτυξη. Κρίσιμες για αυτό είναι η ανθεκτικότητα/αντοχή στο στρες, η ευελιξία, η προθυμία για μάθηση, η 

δέσμευση, η κινητικότητα, η αυτοπειθαρχία και τα κίνητρα, η αυτό-οργάνωση και ο αυτό-στοχασμός, η 

αυτοπεποίθηση, η αίσθηση ευθύνης καθώς και η αξιοπιστία. 

3) Επαγγελματικές δεξιότητες:  

Αυτό αναφέρεται σε δεξιότητες που αφορούν την οργάνωση και τις συγκεκριμένες διαδικασίες και 

καθήκοντα μιας εργασίας. Ορισμένες μέθοδοι για συγκεκριμένο θέμα έχουν ήδη διδαχθεί στο σχολείο, οι 

οποίες θέτουν τα θεμέλια για τις μετέπειτα επαγγελματικές ικανότητες. Αυτό περιλαμβάνει τόσο θεωρητική 

όσο και πρακτική γνώση. Αυτά είναι προ-απαιτούμενα για την εκμάθηση σε επαγγελματικές σχολές και 

πανεπιστήμια. Αυτό περιλαμβάνει γενικές γνώσεις, θεωρητικές γνώσεις για συγκεκριμένο θέμα, 

διεπιστημονική σκέψη, ικανότητα μητρικής γλώσσας, δεξιότητες ξένων γλωσσών, γνώσεις πολιτικής και 

ψυχολογίας, δεξιότητες πληροφορικής, επιχειρηματικές γνώσεις, γνώσεις ειδικού αντικειμένου καθώς και 

επιστημονικές μεθόδους. 

4) Μεθοδολογικές δεξιότητες: 

Αυτός ο τύπος ικανότητας είναι διεπιστημονικός και περιγράφει γενικές γνώσεις σχετικά με το τι είναι 

απαραίτητο για την απόκτηση και ανάλυση περαιτέρω γνώσης του θέματος. Αυτό περιλαμβάνει, για 

παράδειγμα, τη βασική αριθμητική, την ανάγνωση και τη γραφή - όλα όσα βοηθούν κάποιον να αναπτύξει 

κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και να τις εφαρμόσει ανάλογα. Έτσι, αυτό το βασικό προσόν 

αντικατοπτρίζεται επίσης στη γνώση για το πού μπορεί να ερευνηθεί κάτι για να προχωρήσουμε: 

αναλυτική/κριτική σκέψη, μέθοδοι μάθησης, προσανατολισμός σε λύσεις, ικανότητα μέσων, γνώσεις 

πληροφορικής, δεξιότητες επιχειρηματολογίας, τεχνικές μετριοπάθειας/παρουσίασης, διαχείριση έργου , οι 

οργανωτικές δεξιότητες, οι ρητορικές δεξιότητες καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς είναι καθοριστικής 

σημασίας. 

6.1.2 ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ  

 

Εκτός από τις προαναφερθείσες βασικές ικανότητες, οι εργοδότες συχνά αναμένουν επίσης «ανώτατες 

δεξιότητες» – και μια στάση που στοχεύει στην αριστεία – που θα είναι ιδιαίτερα περιζήτητες στο μέλλον, 

ανεξάρτητα από το πνεύμα της εποχής και των εργασιών που εκτελούνται: 

1) Συναισθηματική νοημοσύνη:  

Στο μέλλον, η συναισθηματική νοημοσύνη θα είναι επιπλέον μια από τις δεξιότητες που ζητούνται, ψηλά στη 

λίστα προτεραιότητας για τους εργοδότες. Η δύναμη φαίνεται στην επικοινωνία, αλλά και στην ικανότητα 
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αναγνώρισης, αντίδρασης και ανταπόκρισης στα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Είναι 

επίσης σημαντικό για τη συναισθηματική νοημοσύνη οι άνθρωποι να μπορούν να αντιμετωπίζουν σωστά τα 

δικά τους συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων. 

 

2) Περιέργεια:  

Αυτό μπορεί να μην είναι μια ικανότητα, αλλά μια στάση που είναι σημαντική για τις περισσότερες εταιρείες. 

Αναμένουν ότι για πολλές θέσεις εργασίας οι εργαζόμενοι έχουν μια έντονη αίσθηση περιέργειας. Οι 

περίεργοι υπάλληλοι φέρνουν την εσωτερική επιθυμία και το δικό τους κίνητρο για να αντιμετωπίσουν τις 

καινοτομίες, τις εξελίξεις και τις αλλαγές. Δεν θέλουν να κρυφτούν από την αλλαγή που έρχεται με την 

ψηφιοποίηση, για παράδειγμα, αλλά την προσεγγίζουν σκόπιμα και συνειδητά - και διασκεδάζουν κάνοντας 

το επίσης. 

3) Προθυμία για ανάπτυξη:  

Στην επαγγελματική ζωή, το να στέκεσαι ακίνητος είναι συχνά συνώνυμο με το να κάνεις ένα βήμα προς τα 

πίσω. Δεν αρκεί πλέον να επαναπαυόμαστε στα προσόντα που ήταν διαθέσιμα όταν προσληφθήκαμε. Οι 

εργαζόμενοι πρέπει να είναι έτοιμοι να κινηθούν με την εποχή, να αναγνωρίσουν τις νέες εξελίξεις και να 

ευθυγραμμίσουν τους εαυτούς τους και το δικό τους προφίλ μαζί τους, προκειμένου να συνεχίσουν να 

ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. 

4) Κριτική Σκέψη:  

Στο μέλλον, οι εργοδότες αναμένεται να ακούν περισσότερο τα σχόλια και τις απόψεις των εργαζομένων 

ακόμη περισσότερο από ό,τι σήμερα - και γι' αυτό, η ικανότητα κριτικής σκέψης είναι απαραίτητη. Ένας 

υπάλληλος που αμφισβητεί διαδικασίες και αποφάσεις, για παράδειγμα, συνεισφέρει πραγματικά στην 

εταιρεία, παρέχει προτάσεις για βελτίωση και είναι ο εσωτερικός οδηγός για καινοτομία και ανάπτυξη. 

 

5) Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων:   

Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι μια από τις κορυφαίες δεξιότητες του μέλλοντος, ειδικά όταν 

πρόκειται για σύνθετα και πολύ-επίπεδα προβλήματα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν οι ίδιοι τις αλληλεπιδράσεις, να επεξεργάζονται και να εφαρμόζουν κατάλληλα σχέδια 

προκειμένου να παρατηρούν τις προκλήσεις σε πρώιμο στάδιο και να τις επιλύουν ανεξάρτητα. 

6) Διαπολιτισμική ικανότητα:  

 

Πολλές εταιρείες εργάζονται ήδη διεθνώς ή πρέπει να ανταγωνιστούν σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Στο 

μέλλον, αυτό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, οπότε θα γίνει ακόμη πιο φυσικό να διατηρηθούν διεθνείς 

επιχειρηματικές σχέσεις. Για να είναι επιτυχές, οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν διαπολιτισμική 

ικανότητα ώστε να συνδυάζουν επαγγελματικά διαφορετικές στάσεις και νοοτροπίες. 

 

7) Ψηφιακές δεξιότητες:   
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Η ψηφιακή επικοινωνία γίνεται ολοένα και πιο σημαντική ως περιζήτητη ικανότητα. Η επικοινωνία γίνεται 

όλο και περισσότερο ψηφιακά και οι εταιρείες εξαρτώνται από τους υπαλλήλους που διαθέτουν την 

απαραίτητη τεχνογνωσία. Αυτό δεν αφορά μόνο τα email, αλλά ολοένα και περισσότερο τις συνομιλίες μέσω 

βίντεο, τις τηλεφωνικές διασκέψεις και την επικοινωνία στα κοινωνικά δίκτυα. Η επικοινωνία μέσω αυτών 

των καναλιών δεν θα πρέπει πλέον να δημιουργεί προκλήσεις στη διαδικασία ψηφιοποίησης. Αλλά και 

πολλές άλλες διαδικασίες ψηφιοποιούνται και αναμένεται ότι σχεδόν σε όλες τις θέσεις εργασίας κάποιος 

θα πρέπει να μπορεί να αποδίδει στον ψηφιακό κόσμο. 

 

8) Αυτό-οργάνωση:  

Η ψηφιοποίηση αλλάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εργασίες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να 

εργάζονται πιο ανεξάρτητα, η ευελιξία αυξάνεται και μέσω της αποκεντρωμένης και ψηφιακής συνεργασίας, 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη ενώ οδηγούν ένα έργο προς τα εμπρός. 

Ωστόσο, αυτό λειτουργεί μόνο εάν οι εργαζόμενοι έχουν υψηλό βαθμό αυτό-οργάνωσης. Η ψηφιακή εργασία 

σχεδιάζεται και εκτελείται σε μεγάλο βαθμό από μόνη της. 

9) Κριτική και αναλυτική σκέψη:  

Ο όγκος δεδομένων και πληροφοριών με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι είναι 

μεγαλύτερος από ποτέ λόγω της ψηφιοποίησης. Η επιλεκτική επιλογή των σχετικών πληροφοριών απαιτεί 

κριτική και αναλυτική σκέψη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διαχωρίσετε το «σίτο από την ήρα» 

προκειμένου να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά στη ζούγκλα δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε τις σωστές 

πληροφορίες ως βάση για αποφάσεις και ενέργειες.  
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6.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Κατά την εργασία με νέους, η προώθηση βασικών δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερης σημασίας προκειμένου να 

προετοιμαστούν οι νέοι και οι νέοι ενήλικες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις ποικίλες και συνεχώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις στον χώρο εργασίας ή στην αγορά εργασίας γενικότερα. Εάν οι 

νέοι και οι νέοι ενήλικες υποστηρίζονται ατομικά (π.χ. συμβουλευτική, καθοδήγηση) ή ομαδικές ρυθμίσεις 

(π. Οι εργαζόμενοι για νέους έρχονται σε επαφή με νέους και αντιλαμβάνονται επαγγελματικά τις ανάγκες, 

τους πόρους και τον κόσμο της ζωής τους. Ο ρόλος των εργαζομένων για νέους ως επαγγελματίες είναι να 

προσφέρουν προσανατολισμό, καθοδήγηση, υποστήριξη, λύσεις και επιλογές δράσης και ως ενήλικες θα 

πρέπει να αντιπροσωπεύουν «πρότυπα προς μίμηση». 

Ο προσανατολισμός στο θέμα, ο προσανατολισμός στις ανάγκες και ο προσανατολισμός στους 

πόρους/δυνατότητες είναι οι κατευθυντήριες αρχές της εργασίας για νέους. Το επίκεντρο είναι οι νέοι, η 

αυτοεκτίμησή τους, η αυτοπραγμάτωση και οι ευκαιρίες για κοινωνική και επαγγελματική συμμετοχή. 

Αφενός, οι νέοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα κυρίαρχα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, τις 

ανάγκες και τους στόχους τους και, αφετέρου, να αντιληφθούν συνειδητά τους ήδη υπάρχοντες πόρους και 

δυνατότητες και να τους χρησιμοποιήσουν ως βασική βάση για την προώθηση της απασχολησιμότητας..  

Στην εργασία για νέους, θα πρέπει να προσφέρονται διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία οι νέοι μπορούν 

συνειδητά να αντιληφθούν τα ενδιαφέροντα, τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους, την ήδη διαθέσιμη 

τεχνογνωσία καθώς και εμπειρίες από την καθημερινή τους επαγγελματική και διαβίωση και να τα 

αναπτύξουν περαιτέρω με στοχευμένο τρόπο - λαμβάνοντας υπόψη απολογισμός πιθανών/αναμενόμενων 

προοπτικών σταδιοδρομίας. Τα τεστ επαγγελματικού ενδιαφέροντος και οι αναλύσεις πιθανών, που 

μπορούν να προσφερθούν σε πολύ χαμηλό όριο, καθώς και μια ολοκληρωμένη σειρά προσφορών για 

επαγγελματικό προσανατολισμό, υποστηρίζουν τους νέους να συγκεκριμενοποιήσουν τις μελλοντικές 

επαγγελματικές τους προοπτικές. Η ολοκληρωμένη εργασία παρακίνησης και η αποσαφήνιση των 

αναμενόμενων θετικών επιπτώσεων είναι σημαντικά κριτήρια, μαζί με ποικίλες μαθησιακές ρυθμίσεις 

προσανατολισμένες στις ικανότητες, προκειμένου να μπορούν να υποστηριχθούν οι νέοι με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο στον σχεδιασμό της επαγγελματικής τους πορείας και στην προώθηση της 

απασχολησιμότητας. 

Οι ρυθμίσεις μάθησης προσανατολισμένες στις ικανότητες με μια ποικιλία προσφορών και μεθοδικές 

επιλογές πρόσβασης παρέχουν μια καλή ευκαιρία για τη δημιουργία και την εδραίωση διαφόρων βασικών 

ικανοτήτων. Οι ρυθμίσεις μάθησης με βάση τις ικανότητες θα πρέπει να καλούν τους μαθητές να εργαστούν 

ενεργά και ανεξάρτητα (μόνοι, με έναν συνεργάτη ή σε μια μικρή ομάδα) σε διάφορα περιεχόμενα και 

εργασίες. 

Παράδειγμα: Θεματική εστίαση «επαγγελματικός προσανατολισμός» (σε ατομικό/ομαδικό 

περιβάλλον) 

Οι πελάτες/συμμετέχοντες θα πρέπει 1) να ερευνήσουν πληροφορίες για το στοχευμένο επάγγελμα ή 

διάφορα επαγγέλματα που φαίνονται ενδιαφέροντα στο Διαδίκτυο, 2) να διευκρινίσουν και να συζητήσουν 

ερωτήσεις που προκύπτουν καθώς και ενδιαφέρουσες απόψεις με τον εργαζόμενο για νέους - σε ομαδικό 

περιβάλλον αλλά και με άλλους οι συμμετέχοντες, 3) πιθανώς να σχεδιάσουν μια αφίσα/κολάζ και 4) στη 
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συνέχεια να παρουσιάσουν το επιλεγμένο επάγγελμα καθώς και εξηγήσεις γιατί αυτό το επάγγελμα 

θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρον. 

Οι πελάτες/συμμετέχοντες που δεν διαθέτουν δεξιότητες πληροφορικής λαμβάνουν προτάσεις και 

υποστήριξη από τον εργαζόμενο για νέους. 

 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, ενισχύονται (σιωπηρά) οι ακόλουθες βασικές ικανότητες: 

1) Ερευνήστε επαγγελματικές πληροφορίες:   

✓ Επαγγελματική δεξιότητα: Δεξιότητες πληροφορικής  

✓ Μεθοδολογικές δεξιότητες: Δεξιότητες πληροφορικής, ικανότητα μέσων, προσανατολισμός σε λύσεις, 

δυνατότητα μετάδοσης 

✓ Κοινωνικές δεξιότητες: ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε ομαδικές ρυθμίσεις: επίσης 

προσανατολισμός ομάδας 

✓ Προσωπικές δεξιότητες: δέσμευση, προθυμία για μάθηση, οργανωτικές δεξιότητες, αυτο-κίνητρα, 

αυτοπειθαρχία 

2) Διευκρίνιση ερωτήσεων, ανταλλαγή πληροφοριών: 

✓ Επαγγελματική ικανότητα: ικανότητα μητρικής γλώσσας, στην περίπτωση μεταναστών, γνώσεις ξένων 

γλωσσών εάν χρειάζεται, ειδικές γνώσεις για διαφορετικά επαγγέλματα 

✓ Μεθοδολογική ικανότητα: ρητορικές δεξιότητες, δεξιότητες επιχειρηματολογίας 

✓ Κοινωνική ικανότητα: δεξιότητες επικοινωνίας, διαφάνεια, ενσυναίσθηση. σε ομαδικές ρυθμίσεις: επίσης 

προσανατολισμός ομάδας 

✓ Προσωπική ικανότητα: δέσμευση, διάθεση για μάθηση, αυτοπεποίθηση, αυτοστοχασμός 

 

3) Σχεδιασμός αφίσας/κολάζ: 

✓  Θεματική ικανότητα: γενικές γνώσεις, διεπιστημονική σκέψη 

✓ Μεθοδολογική ικανότητα: προσανατολισμός λύσης, οργανωτικές δεξιότητες, δυνατότητα μεταφοράς 

✓ Κοινωνική ικανότητα: δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα παρακίνησης. σε ομαδικές 

ρυθμίσεις: επίσης προσανατολισμός ομάδας 

✓ Προσωπική ικανότητα: δέσμευση, αυτο-κίνητρο, αυτό-οργάνωση, αυτοπεποίθηση, αυτό-στοχασμός, 

αίσθηση ευθύνης 

4) Παρουσίαση του επαγγέλματος καθώς και προσωπικών πτυχών: 

✓ Επαγγελματικές ικανότητες: γλωσσικές δεξιότητες (μητρική/ξένη γλώσσα), ειδικές γνώσεις για το 

αντικείμενο, ειδικές τεχνικές γνώσεις 

✓ Μεθοδολογική ικανότητα: ρητορικές δεξιότητες, ικανότητα επιχειρηματολογίας, τεχνικές παρουσίασης, 

δυνατότητα μεταφοράς 

✓ Κοινωνική ικανότητα: επικοινωνιακές δεξιότητες, διαφάνεια. σε ομαδικές ρυθμίσεις: επίσης 

προσανατολισμός ομάδας 
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✓ Προσωπική ικανότητα: δέσμευση, αυτο-κίνητρο, αυτό-στοχασμός, αυτοπεποίθηση, αίσθηση ευθύνης 

 

 

Εκτός από τις βασικές ικανότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι ακόλουθες «κορυφαίες δεξιότητες» 

ενισχύουν επίσης την περιέργεια, την προθυμία για ανάπτυξη, την αυτό-οργάνωση, την επιλογή σχετικών 

πληροφοριών και τη δια βίου μάθηση. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας προσανατολισμένης στις ικανότητες, προσφέρεται στους νέους 

μια ποικιλία ευκαιριών για να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες που ήδη διαθέτουν και ταυτόχρονα να τις 

εφαρμόσουν και να τις αναπτύξουν ενεργά. Επιπλέον, αυτές οι αντιλήψεις πρέπει να ενισχυθούν με λόγια 

εκτίμησης, επαίνου και παρακίνησης από τον εργαζόμενο στον τομέα της νεολαίας - ή άλλους συμμετέχοντες. 

Η συνειδητή αντίληψη των ήδη διαθέσιμων ικανοτήτων, των εμπειριών επιτυχίας, έχει θετική επίδραση στην 

αυτοπεποίθηση, τα κίνητρα και τη δέσμευση, τα οποία με τη σειρά τους διεγείρουν και παρακινούν 

περαιτέρω ανεξάρτητες δραστηριότητες. Αφού οι νέοι ορίσουν τους στόχους σταδιοδρομίας τους (σε ποιον 

τομέα/επάγγελμα θέλω να εργαστώ;), χρειάζονται συχνά υποστήριξη για τον προγραμματισμό των στόχων 

της σταδιοδρομίας τους: ποιες προϋποθέσεις και προσόντα χρειάζονται, πού μπορούν να αποκτηθούν τα 

προσόντα που λείπουν στην περαιτέρω εκπαίδευση, πού Υπάρχουν κατάλληλες θέσεις μαθητείας ή κενές 

θέσεις, κ.λπ. Εδώ μπαίνει η προσέγγιση που βασίζεται στις ικανότητες. Και εδώ χρησιμοποιείται η 

προσέγγιση προσανατολισμένη στις ικανότητες. Οι νέοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ενεργά τις ήδη 

διαθέσιμες ικανότητές τους και π.χ. ερευνήστε ανεξάρτητα τις απαραίτητες πληροφορίες, δημιουργήστε 

επαφές με αρχές, ιδρύματα, ιδρύματα περαιτέρω εκπαίδευσης ή πιθανούς εργοδότες - εάν είναι απαραίτητο 

με ενεργή υποστήριξη από τον εργαζόμενο στον τομέα της νεολαίας. Απαιτείται επίσης ενεργή και 

αφοσιωμένη δράση από τους νέους κατά την προετοιμασία των επαγγελματικών εγγράφων αίτησης και - 

μέσω στοχευμένων προτάσεων και συμβουλών από τον εργαζόμενο στον τομέα της νεολαίας, π.χ. πώς 

μπορώ να προετοιμάσω δημιουργικά και ουσιαστικά έγγραφα αίτησης - ενθαρρύνεται. Η στοχευμένη 

προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας με τη μορφή προσομοιώσεων (σε ατομικές ρυθμίσεις) ή παιχνιδιών 

ρόλων (σε ομαδικές ρυθμίσεις) προσφέρει επίσης μια ποικιλία ευκαιριών για ενεργή αντίληψη, ενεργή 

εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη διαφόρων βασικών προσόντων. 

Παράδειγμα: Προσομοίωση συνέντευξης για δουλειά (ατομικό περιβάλλον: προσομοίωση με νεαρό 

εργαζόμενο ή παιχνίδι ρόλων σε ομαδικό περιβάλλον) 

Οι συνεντεύξεις εργασίας μπορούν να προσομοιωθούν τόσο σε ατομικά περιβάλλοντα (εργαζόμενοι για 

νέους και συμμετέχοντες) όσο και σε ομαδικά περιβάλλοντα (π.χ. εργαστήρια). 1) Στο ατομικό περιβάλλον, ο 

πελάτης/συμμετέχων αναλαμβάνει το ρόλο του αιτούντος, ο εργαζόμενος για νέους τον ρόλο του εργοδότη. 

Σε ένα ομαδικό περιβάλλον, ένας συμμετέχων αναλαμβάνει το ρόλο του αιτούντος, ένας άλλος συμμετέχων 

αναλαμβάνει το ρόλο του εργοδότη και 2) οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και ο εργαζόμενος για νέους ενεργούν 

ως παρατηρητές που δίνουν ανατροφοδότηση στους ηθοποιούς στη συνέχεια. Η άσκηση παιχνιδιού ρόλων 

μπορεί να επαναλαμβάνεται όσο συχνά επιθυμείτε, κάθε φορά με αλλαγή ρόλων, έτσι ώστε οι 

συμμετέχοντες να μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του αιτούντος, του εργοδότη και του παρατηρητή. 3) Στη 

συνέχεια, η προσομοιωμένη συνέντευξη εργασίας αξιολογείται μαζί και οι πιθανοί τρόποι βελτιστοποίησής 

της επεξεργάζονται μαζί. 

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, ενισχύονται (σιωπηρά) οι ακόλουθες βασικές ικανότητες: 
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1) Προσομοίωση/παιχνίδι ρόλων: Αιτών - εργοδότης: 

✓ Επαγγελματική ικανότητα: γενικές γνώσεις/εξειδικευμένες γνώσεις (συμπεριφορά σε συνεντεύξεις 

εργασίας), ικανότητα μητρικής γλώσσας, στην περίπτωση των μεταναστών και δεξιότητες ξένων 

γλωσσών. 

✓ Μεθοδολογική ικανότητα: ρητορικές δεξιότητες, δεξιότητες επιχειρηματολογίας, τεχνικές παρουσίασης 

✓ Κοινωνική ικανότητα: επικοινωνιακές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, διεκδικητικότητα, προθυμία για 

ενσωμάτωση, ικανότητα παρακίνησης, διαπραγματευτικές δεξιότητες 

✓ Προσωπική ικανότητα: αυτοπειθαρχία, αυτοπεποίθηση, αυτό-κίνητρο, αυτό-στοχασμός, αντίσταση στο 

στρες 

2) Προσομοίωση/παιχνίδι ρόλων: παρατηρητής: 

✓ Επαγγελματική ικανότητα: διεπιστημονική σκέψη, ψυχολογική γνώση 

✓ Μεθοδολογική επάρκεια: αναλυτική σκέψη, κριτική σκέψη 

✓ Κοινωνική ικανότητα: ενσυναίσθηση, διαπολιτισμική ικανότητα 

✓ Προσωπική ικανότητα: προθυμία για μάθηση, αυτό-κίνητρο, αίσθηση ευθύνης, αξιοπιστία 

3) (Κοινή) αξιολόγηση της προσομοίωσης/παιχνιδιού ρόλων και ανάπτυξη προτάσεων βελτιστοποίησης: 

✓ Επαγγελματική ικανότητα: διεπιστημονική σκέψη, ψυχολογική γνώση, γλωσσικές δεξιότητες 

(μητρική/ξένη γλώσσα) 

✓ Μεθοδολογική ικανότητα: ρητορικές δεξιότητες, ικανότητα επιχειρηματολογίας, προσανατολισμός 

λύσης, δυνατότητα μεταφοράς 

✓ Κοινωνική ικανότητα: ενσυναίσθηση, δεξιότητες επικοινωνίας, κριτική ικανότητα, διαφάνεια, δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων 

✓ Προσωπική ικανότητα: ευελιξία, προθυμία για μάθηση, δέσμευση, αυτό-στοχασμός, αίσθηση ευθύνης, 

αξιοπιστία, αυτοπεποίθηση, αυτό-κίνητρο 

Εκτός από τις προαναφερθείσες βασικές ικανότητες, οι ακόλουθες «κορυφαίες δεξιότητες» ενισχύουν επίσης 

τη συναισθηματική νοημοσύνη, την περιέργεια, την προθυμία για ανάπτυξη, την κριτική σκέψη και την 

επιλογή σχετικών πληροφοριών. 

Η προσφορά διαφορετικών ευκαιριών (μάθησης) με μια ποικιλία μεθοδολογικών επιλογών πρόσβασης που 

λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις των μαθησιακών ρυθμίσεων προσανατολισμένων στις ικανότητες και 

ενθαρρύνουν τους νέους να είναι ενεργοί, επιτρέπει στους νέους να συνειδητοποιήσουν τις βασικές 

ικανότητες που ήδη διαθέτουν και να τις αναπτύξουν περαιτέρω με στόχο προσανατολισμένο, προκειμένου 

να μπορέσουν να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα τους μακροπρόθεσμα. Η δημιουργία μιας αίσθησης 

επιτυχίας («Μπορώ να κάνω κάτι!») είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη προώθηση των κινήτρων, της 

δέσμευσης και της αυτοπεποίθησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι παρακινούνται να αντιμετωπίσουν 

εποικοδομητικά και ενεργά τις μελλοντικές αλλαγές και απαιτήσεις στην καθημερινή τους επαγγελματική και 

διαβίωση. 

6.3 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
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Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 έδειξε ότι η ψηφιακή (διαδικτυακή) εργασία για νέους είναι ένα απαραίτητο 

εργαλείο για την παροχή συνεχούς υποστήριξης στους νέους, ειδικά σε αυτούς που χρειάζονται ειδική 

πρόσθετη υποστήριξη σε διαφορετικούς τομείς της ζωής λόγω των τρεχουσών συνθηκών και προβλημάτων 

τους, καθώς και των κοινωνικών οικονομικό μειονέκτημα. Η χρήση ψηφιακών πλατφόρμων και εργαλείων 

καθιστά δυνατή τη διατήρηση της επαφής με τους νέους όταν δεν είναι δυνατές οι συναντήσεις πρόσωπο με 

πρόσωπο. Αλλά η ψηφιακή εργασία για νέους δεν αφορά μόνο τη διατήρηση επαφής με τους πελάτες. Βοηθά 

στην προώθηση της οικειοποίησης του ψηφιακού χώρου, στην ανάπτυξη μιας αυτό-καθορισμένης, 

ασφαλούς χρήσης των ψηφιακών μέσων και στη δυνατότητα χρήσης των ευκαιριών ψηφιοποίησης για όσο 

το δυνατόν περισσότερους τομείς της ζωής - επίσης και για την απασχολησιμότητα. Η ψηφιακή εργασία για 

νέους ενισχύει επίσης ένα ευρύ φάσμα βασικών ικανοτήτων που έχουν θετικό αντίκτυπο στην 

απασχολησιμότητα. Η ψηφιακή εργασία για νέους δεν είναι μια ανεξάρτητη μέθοδος ή μορφή εργασίας για 

νέους, αλλά μπορεί να ενσωματωθεί σε όλα τα παραδοσιακά περιβάλλοντα εργασίας για νέους. Η ψηφιακή 

εργασία για νέους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαδικτυακές ή εκτός σύνδεσης ρυθμίσεις καθώς και σε 

μικτές μορφές. Τα ψηφιακά μέσα και οι τεχνολογίες μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε ως εργαλείο (π.χ. 

αλληλεπίδραση με νέους μέσω κοινωνικών μέσων/πλατφόρμες μάθησης), ως δραστηριότητα (πρακτικές 

δραστηριότητες, π.χ. παραγωγή περιεχομένου πολυμέσων από κοινού - οι βασικές ικανότητες αποκτώνται 

μέσω της «μάθησης μέσω της πράξης») ή ως περιεχόμενο (π.χ. προβληματισμός σχετικά με τις διαδικτυακές 

σχέσεις και τη διαδικτυακή συμπεριφορά - σημασία του διαδικτύου) στην ψηφιακή εργασία για νέους. Το 

έργο για τους νέους που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνει παιδαγωγικές προσφορές μέσων 

καθώς και την προώθηση δημιουργικών-μετασχηματιστικών ικανοτήτων για τη διαμόρφωση του ψηφιακού 

χώρου. Στο πλαίσιο της εργασίας εκπαίδευσης στα μέσα, διδάσκονται ικανότητες για ψηφιακούς-

διαδραστικούς χώρους διαβίωσης και προωθείται μια αντανακλαστική αυτό-καθορισμένη χρήση των μέσων. 

Τα ΜΜΕ που διαμεσολαβούν στην εργασία για τους νέους περιλαμβάνει εργασία ενημέρωσης και δημοσίων 

σχέσεων καθώς και διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις και παρεμβάσεις, π.χ. επικοινωνία και αλληλεπίδραση με 

νέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε πλατφόρμες μάθησης. Ενώ η ψηφιακή εργασία για νέους, όπως 

περιγράφεται παραπάνω, μπορεί επίσης να λάβει χώρα σε αναλογική μορφή (π.χ. στο πλαίσιο συζήτησης 

γύρω από ψεύτικες ειδήσεις), η διαδικτυακή εργασία για νέους είναι ένας υποτομέας της ψηφιακής εργασίας 

για νέους. Στη διαδικτυακή εργασία για νέους, οι εργαζόμενοι για νέους δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό 

χώρο και η αλληλεπίδραση με τους νέους λαμβάνει χώρα εκεί. Ως εργαλεία χρησιμοποιούνται ψηφιακά 

εργαλεία και πλατφόρμες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, η διαδικτυακή συμβουλευτική, το 

outreach νεανικό έργο στον ψηφιακό χώρο ή η στροφή των κέντρων νεότητας σε διαδικτυακές πλατφόρμες 

έγιναν ή αποτελούν σημαντικά εργαλεία για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους νέους συνεχώς και 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Εάν οι νέοι φροντίζονται στο πλαίσιο της ψηφιακής εργασίας για νέους, έχουν 

με τη σειρά τους την ευκαιρία να αντιληφθούν συνειδητά και να αναπτύξουν συγκεκριμένα ικανότητες όπως 

η ικανότητα στα μέσα ενημέρωσης καθώς και διάφορες δεξιότητες (ICT) ΤΠΕ. 

Έτσι δημιουργούνται και ενοποιούνται σημαντικές βασικές ικανότητες που είναι σημαντικές για την 

απασχολησιμότητα. Εάν οι πελάτες/συμμετέχοντες λάβουν μέρος σε μια συμβουλευτική συνεδρία με τον 

εργαζόμενο για νέους ή σε ένα εργαστήριο/εκδήλωση με άλλους συμμετέχοντες μέσω του εργαλείου 

τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, οι ακόλουθες βασικές ικανότητες ενισχύονται (σιωπηρά): 

• Επαγγελματική επάρκεια: δεξιότητες πληροφορικής, γενικές γνώσεις/ειδικές γνώσεις για το αντικείμενο 

(χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης), ικανότητα μητρικής γλώσσας, για μετανάστες και δεξιότητες ξένων 

γλωσσών. 
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• Μεθοδολογική ικανότητα: δεξιότητες πληροφορικής, ικανότητα μέσων ενημέρωσης, ρητορικές δεξιότητες, 

δεξιότητες επιχειρηματολογίας, μέθοδοι μάθησης 

• Κοινωνική ικανότητα: δεξιότητες επικοινωνίας, ενσυναίσθηση, διεκδίκηση, προθυμία για ενσωμάτωση, 

ικανότητα παρακίνησης. σε ομαδικές ρυθμίσεις: επίσης προσανατολισμός ομάδας 

• Προσωπική ικανότητα: ευελιξία, προθυμία για μάθηση, δέσμευση, αυτό-κίνητρο, αυτοπειθαρχία, αίσθηση 

ευθύνης, αξιοπιστία 

Εκτός από τις προαναφερθείσες βασικές ικανότητες, ενισχύονται επίσης οι ακόλουθες «κορυφαίες 

δεξιότητες»: ψηφιακή επικοινωνία, συναισθηματική νοημοσύνη, περιέργεια, προθυμία για ανάπτυξη, αυτό-

οργάνωση, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτική σκέψη. 

Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αναλογική ή ψηφιακή εργασία για νέους: οι νέοι βρίσκουν ένα ευρύ 

φάσμα ευκαιριών για να αντιληφθούν ένα ευρύ φάσμα βασικών ικανοτήτων που σχετίζονται με την 

καθημερινή εργασία και ζωή ως έναν πόρο που είναι ήδη διαθέσιμος και να τις αναπτύξουν - καθώς και ένα 

ευρύ φάσμα άλλων - με τρόπο προσανατολισμένο στον στόχο μέσω μιας ποικιλίας (ανεξάρτητων) 

δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα μάθησης προσανατολισμένα στις ικανότητες και μπορεί έτσι να ενισχύσει 

την απασχολησιμότητά τους μακροπρόθεσμα. 
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7. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΑΠΟ 

ΜΕΙΟΝΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ (POINT EUROPA) 

7.1 ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΕΣ ΝΕΟΙ , ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ; 
Η «Μειονεκτική νεολαία» σε πολλές χώρες χρησιμοποιείται ως ομπρέλα που περιλαμβάνει όλους τους νέους 

με λιγότερες ευκαιρίες από τους συνομηλίκους τους και σε ορισμένες χώρες προτιμώνται να περιγράφονται 

άλλοι όροι όπως νέοι σε κίνδυνο, ευάλωτοι νέοι, αποσυνδεδεμένοι νέοι ή κοινωνικά αποκλεισμένοι νέοι. 

κοινωνική ανισότητα μεταξύ των νέων (Bendit & Stokes, 2003). 

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μειονεκτούντες νέοι είναι πιο πιθανό να είναι NEET (όχι στην 

εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση), αυτό αντανακλά επίσης το χάσμα στην απασχόληση. Η 

καλύτερη στρατηγική για την καταπολέμηση αυτού θα ήταν να αποτρέψουμε τους νέους από το να γίνουν 

NEET, εντοπίζοντας τους νέους που κινδυνεύουν περισσότερο από την ανεργία και υποστηρίζοντάς τους, 

αλλά πώς; Δεν υπάρχει ενιαία λύση για την επίλυση της ανεργίας των νέων. 

Κάθε νέος στη σημερινή κοινωνία αξίζει να είναι ευτυχισμένος, υγιής και αισιόδοξος για το μέλλον του. Η 

μετάβαση από το σχολείο στην περαιτέρω εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση είναι γενικά θετική για 

τους περισσότερους νέους. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των νέων κινδυνεύει να γίνει NEET εάν δεν 

λάβει στοχευμένη υποστήριξη.
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Ref: Eurofound Study 2021 

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι από τη στιγμή που ένα άτομο είναι NEET, είναι πολύ πιο δύσκολο γι 'αυτούς 

να ξανά-εμπλακεί με το εκπαιδευτικό σύστημα ή την αγορά εργασίας. Οι περίοδοι αδράνειας και ανεργίας 

πρώιμης ενηλικίωσης έχουν αποδειχθεί ότι έχουν μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες στις μελλοντικές 

προοπτικές εργασίας Ο εντοπισμός των νέων που «κινδυνεύουν» να γίνουν NEET και η παρέμβαση το 

συντομότερο δυνατό είναι κρίσιμος. Αυτό παρέχει στο νεαρό άτομο την καλύτερη ευκαιρία να παραμείνει 

στο σχολείο ή να προπονηθεί, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα να εγκαταλείψει το σχολείο. Πολλά σχολεία 

έχουν εφαρμόσει στρατηγικούς τρόπους για να βοηθήσουν στον εντοπισμό μαθητών που «κινδυνεύουν» να 

γίνουν NEET, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε ως εργαζόμενοι σε νέους; 
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7.2 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;  
 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών ολιστικών πρωτοβουλιών με στόχο την επανένταξη των 

νέων στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση ή την κοινωνία απαιτεί συνεργασία μεταξύ όλων των 

παραγόντων της αγοράς εργασίας, των παρόχων εκπαίδευσης, των υπηρεσιών απασχόλησης, των εργοδοτών 

και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας. 

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας βοηθούν τους νέους να βελτιώσουν τη ζωή τους με τρόπους και 

μέρη που οι γονείς και οι δάσκαλοι μπορεί να δυσκολεύονται. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον τομέα της 

νεολαίας εργάζονται ήδη με νέους με λιγότερες ευκαιρίες ή NEETS και προσαρμόζοντας την εργασία τους για 

νέους στην αυξανόμενη ζήτηση να «κάνουν κάτι για καταστάσεις NEET» θα σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να 

κάνουν αυτό στο οποίο είναι ήδη καλοί, αλλά απλώς θα το προσαρμόσουν σε άλλους τύπους νέων. Εάν για 

κανέναν άλλο λόγο εκτός από την αποθάρρυνση των νέων, η διατομεακή συνεργασία και συντονισμός είναι 

κρίσιμης σημασίας. Θα αισθάνονται πολύ πιο αισιόδοξοι εάν, αντί να τους πουν «συγγνώμη, δεν είναι η 

δουλειά μου», τους δοθούν συστάσεις για το πού να πάνε για να λάβουν βοήθεια. 

Είναι ζωτικής σημασίας να θυμόμαστε ότι οι διαπροσωπικές και γενικές ικανότητες - όπως η 

δημιουργικότητα, οι κοινωνικές δεξιότητες και η αυτοπεποίθηση - είναι εξίσου σημαντικές με, αν όχι 

περισσότερο, από τις ειδικές δεξιότητες εργασίας. Ο όρος "ολιστικός" χρησιμοποιείται κατά καιρούς 

υπερβολικά, αλλά εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας. Η υποστήριξη πρέπει να βασίζεται σε μια 

συνολική προοπτική ενός ατόμου για να είναι αποτελεσματική. Αν θέλουμε να επηρεάσουμε τα 

αποτελέσματα της απασχόλησης, πρέπει να κατανοήσουμε πώς άλλοι παράγοντες, όπως η οικογένεια, η 

υγεία και η γεωγραφία, επηρεάζουν αυτά τα αποτελέσματα. 

Ο σεβασμός για τους νέους βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των αξιών της νεανικής εργασίας και η 

αναγνώριση των δικαιωμάτων των νέων να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια ως άτομα, να απορρίπτουν τις 

αρνητικές ετικέτες και να αμφισβητούν τα αρνητικά στερεότυπα είναι εξίσου σημαντική με την προώθηση 

θετικών εικόνων. Αυτό συνεπάγεται την προσεκτική ακρόαση των νέων σχετικά με την κατανόησή τους για 

τον εαυτό τους και την κατάστασή τους. 

Η συμμετοχική πτυχή της εργασίας για τη νεολαία αναγνωρίζει τα δικαιώματα των νέων να επιλέγουν εάν θα 

συμμετέχουν ή όχι και να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα που τους επηρεάζουν. Οι νέοι βρίσκονται «στο 

επίκεντρο» της πρακτικής εργασίας για νέους όταν οι συνεισφορές και οι εμπειρίες τους αναγνωρίζονται, 

εκτιμώνται και βασίζονται σε αυτές. Ενώ μαθαίνουν νέες ικανότητες, αναλαμβάνουν νέες ευθύνες και 

μαθαίνουν για νέες ευκαιρίες, οι νέοι αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή τους. Ως εργαζόμενος στον 

τομέα της νεολαίας, αντί να παρέχετε απλώς μια υπηρεσία, ενθαρρύνετε τους νέους να βρουν τις δικές τους 

λύσεις στα προβλήματα, να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια, βοηθώντας τους παράλληλα να λάβουν τις 

δικές τους αποφάσεις. 

Ορισμένα αποτελέσματα, όπως η «αυξημένη συμμετοχή», είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν, επειδή μπορεί 

να μετρηθεί ο αριθμός των νέων που συμμετείχαν. Ωστόσο, πολλά βασικά οφέλη (συχνά αναφέρονται ως 

ήπια αποτελέσματα) είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, όπως η αυξημένη γνώση ή η αυτοπεποίθηση. Δεν 

έχουμε πάντα τη δυνατότητα να μετρήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αντίθετα, πρέπει να αναπτύξουμε έναν 

τρόπο για να δείξουμε ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί. Αυτοί αναφέρονται ως «δείκτες». 
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Όταν υποστηρίζουμε νέους με λιγότερες ευκαιρίες ή από μειονεκτούσες ομάδες, αυτά τα «ήπια 

αποτελέσματα» είναι υψίστης σημασίας. 

 

Παράδειγμα δείκτη: 

 

Ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου υποστήριξης της νεολαίας θα ήταν η χρήση ενός εργαλείου 

αποτελεσμάτων. Αυτό το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους νέους να εντοπίζουν αλλαγές με την πάροδο 

του χρόνου σε σχέση με δείκτες προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Παρέχει μια καταγραφή του πώς 

αισθάνονται οι νέοι ότι έχουν μετακομίσει με την πάροδο του χρόνου. Η οπτική αναπαράσταση της 

προόδου τους μπορεί να έχει ένα κίνητρο για το νεαρό άτομο που ολοκληρώνει τον τροχό. Αυτός ο τροχός 

αποτελέσματος πρέπει να ολοκληρωθεί πριν και μετά τη συμμετοχή και τα τμήματα πρέπει να 

χρωματιστούν. Δείτε παράδειγμα παρακάτω: 

 

«Αυξημένη 
αυτοπεποίθηση»
. Θα έμοιαζε.......

πιο 
κατηγοριματι

κά να πεις 
"όχι"

νιώστε 
λιγότερο 
νευρικοί

συμμετοχή 
σε νέες 

δραστηριότη
τες

πηγαίνοντας 
σε 

συνέντευξη 
για δουλειά

Να κάνουν 
πρόοδο σε 

άλλες πτυχές 
της ζωής τους
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Ref: “youthworkessentials.org”. outcomes_wheel.pdf (youthworkessentials.org)  

http://www.youthworkessentials.org/media/40344/outcomes_wheel.pdf#:~:text=Outcomes%20Wheel%20Purpose%20This%20activity%20is%20designed%20to,relation%20to%20indicators%20of%20personal%20and%20social%20development.
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7.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΕΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ  
Τι λειτουργεί όταν πρόκειται για την προσέλκυση νέων από μειονεκτικά περιβάλλοντα στην απασχόληση; 

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας μπορούν να βοηθήσουν τους νέους προσφέροντας εξατομικευμένη, 

προσωπική υποστήριξη για να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν 

δουλειά. Πολλοί νέοι απέχουν ακόμη πολύ από το να είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε ένα επίσημο 

πρόγραμμα απασχολησιμότητας, επομένως η διαδικασία προετοιμασίας για ένταξη και διατήρηση της 

απασχόλησης μπορεί να είναι μακρά. 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι γενικά δύσκολο για τους μειονεκτούντες νέους χωρίς βασική 

εκπαίδευση να αναπληρώσουν την πιθανή αποτυχία στην αρχική τους προσπάθεια να εισέλθουν στην αγορά 

εργασίας και η εμπειρία θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. 

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να συνεργάζονται με τους νέους για να θέσουν στόχους 

και σχέδια, καθώς και να παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη και ενθάρρυνση. Αρχικά, τα μοντέλα εκ νέου 

δέσμευσης λειτουργούν καλύτερα όταν οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας αξιολογούν τις φιλοδοξίες, 

τους στόχους και τις απαιτήσεις υποστήριξης ενός νέου ατόμου το συντομότερο δυνατό αφού πρώτα τους 

συναντήσουν. 

Δεύτερον, για να είναι αποτελεσματική η υποστήριξη, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να 

συνεργάζονται με τους νέους για να θέσουν σαφείς στόχους που να ευθυγραμμίζονται με τις φιλοδοξίες και 

τα ενδιαφέροντά τους. 

Τα μοντέλα επαναδέσμευσης θα πρέπει ιδανικά να ενσωματώνουν ολιστικά, εξατομικευμένα σχέδια δράσης 

με βάση τους εκπαιδευτικούς ή εργασιακούς στόχους κάθε νέου ατόμου. Μοντέλα υποστήριξης που δεν 

ενσωματώνουν εξατομικευμένα / εξατομικευμένα σχέδια δράσης μπορεί να αποτύχουν να ικανοποιήσουν 

τις απαιτήσεις των νέων, αυξάνοντας την πιθανότητα να εγκαταλείψουν ένα πρόγραμμα ή να αποτύχουν να 

Κακές εκπαιδευτικές 
εμπειρίες και χαμηλές 

επιδόσεις

Οικονομικά εμπόδια Χαμηλή 
αυτοπεποίθηση και 
προσωπικό κίνητρο

Νοητικά προβλήματα
Χαοτική προσωπική 

ζωή Έλλειψη εμπειρίας 
στην αγορά εργασίας

Υψηλός 
ανταγωνισμός για 

κενές θέσεις εργασίας
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σημειώσουν πρόοδο. Είναι επίσης σημαντικό οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και οι εργοδότες να 

παρέχουν σε ένα νέο άτομο ένα κατάλληλο δίκτυο υποστήριξης ενώ εργάζεται ή εκπαιδεύεται. βάζοντας τον 

νέο σε μια θέση που πρόκειται να πετύχει. Αυτό τους βοηθά να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους και να 

μειώσουν τον κίνδυνο να απεμπλακούν. Τέλος, πρέπει να σχεδιαστούν αποτελεσματικά μοντέλα 

υποστήριξης ώστε οι νέοι να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την πρόοδό τους. 

 

Σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά την απασχόληση των μειονεκτούντων νέων 

είναι: 

 

• Αποτελεσματική δέσμευση χρησιμοποιώντας δραστηριότητες όπως η μουσική και ο αθλητισμός για 

την προσέλκυση συμμετεχόντων 

• Ένας αξιόπιστος σύμβουλος που μπορεί να βοηθήσει τους νέους να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να 

επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους. 

• Ακριβής κατανόηση των ατομικών αναγκών για την εξατομίκευση των πακέτων υποστήριξης 

• Παροχή εξατομικευμένης βοήθειας με επαγγελματικές, ακαδημαϊκές δεξιότητες και δεξιότητες 

απασχολησιμότητας, αναζήτηση εργασίας και εργασιακή εμπειρία 

• Βοηθώντας τους νέους με την τεχνολογία, παρέχοντάς τους παράλληλα πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

ψηφιακά κιτ, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη, εκπαίδευση 

και αίτηση για εργασία. 

• Αντιμετώπιση εργασιακών δυσκολιών όπως προκλήσεις ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς και 

ζητήματα στέγασης 

• Ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους νέους. 

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας των νέων μπορεί να δυσκολέψουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης. 

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να αποτελούν εμπόδια στην πρόσβαση στην απασχόληση, την 

εκπαίδευση ή την κατάρτιση. Εξαιτίας αυτών των παραγόντων, η ανάπτυξη νέων και αξιόπιστων σχέσεων για 

την υποστήριξη των νέων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι πιο 

περίπλοκες. Εάν δεν έχετε εκπαιδευτεί στην υποστήριξη νέων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας, ζητήστε πάντα 

βοήθεια από εξειδικευμένους οργανισμούς. Εδώ μπορεί να είναι ουσιαστικής σημασίας η συνεργασία και η 

συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. 

7.4 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ 

Όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η μη τυπική εκπαίδευση και μάθηση 

διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βοηθά στην ανάπτυξη βοηθώντας τους νέους 

να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες, τη δημιουργικότητα, τις ικανότητες, την πρωτοβουλία και την 

κοινωνική τους ευθύνη μέσω της απόκτησης σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών. Η εργασία 

για νέους μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προσέγγιση όλων των τύπων νέων. Μέσω στενών και 

ανεπίσημων διασυνδέσεων με νέους, φιλικής προσέγγισης προς τους νέους και της ικανότητας να 

ενσταλάσσεται η εμπιστοσύνη στους νέους για να επικοινωνούν με τις αρχές, η εργασία για τη νεολαία 

διευκολύνει την επανένταξη ατόμων με λιγότερες επιλογές. Ο ατομικός επαγγελματικός προσανατολισμός 

και συμβουλευτική, προσαρμοσμένος στις μοναδικές προκλήσεις διαφορετικών νέων, παρέχεται σε ένα 
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ανεπίσημο περιβάλλον. Υπάρχει ανάγκη οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας να βοηθήσουν στην 

προώθηση της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτώνται από τη μη τυπική μάθηση και 

την εργασία για νέους σε ένα λεξιλόγιο κατανοητό για τους εκπαιδευτικούς και τους εργοδότες. 

Παράλληλα με τις υπάρχουσες «Προσωπικές δεξιότητες» που αναζητούν οι εργοδότες στους εργαζόμενους, 

η μελέτη Future of Work (Institute for the Future 2011) έχει εντοπίσει 10 δεξιότητες που απαιτούνται στη 

μελλοντική αγορά εργασίας: 

 

Ref: Future of Work study (Institute for the Future 2011). 

 

Είναι επίσης σημαντικό να εξατομικεύσετε, να δημιουργήσετε και να διαθέσετε εργαλεία που μπορούν να 

βοηθήσουν τους εργαζόμενους σε νέους να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προσφέρουν δραστηριότητες 

που ενθαρρύνουν την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα των νέων, καθώς και να ευαισθητοποιήσουν τους 

νέους για τις δεξιότητες που αποκτούν μέσω της συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. Εκεί είναι ένα 

σημαντικό πρόβλημα όταν πρόκειται για τη μετάφραση των αποτελεσμάτων της μη τυπικής μάθησης σε μια 

ενεργητική κουλτούρα εργασίας, και υπάρχει μια πρόκληση να κλείσει το χάσμα στην κατανόηση μεταξύ της 

Δημιουργία λογικής (ερμηνεία της υποκείμενης σημασίας των 
εκφράσεων)

Κοινωνική νοημοσύνη (σύνδεση με άλλους)

Νέα και προσαρμοστική σκέψη (εύρεση νέων λύσεων 
και απαντήσεων σε απροσδόκητες περιστάσεις)

Διαπολιτισμικές ικανότητες (ικανότητα λειτουργίας σε 
διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα)

Γραμματισμός στα νέα μέσα (κριτική αξιολόγηση και 
ανάπτυξη περιεχομένου)

Διεπιστημονικότητα (κατανόηση εννοιών από 
διαφορετικούς κλάδους)

Σχεδιαστική νοοτροπία (αναπαράσταση και ανάπτυξη 
εργασιών και διαδικασιών εργασίας)

Διαχείριση γνωστικού φορτίου (διακρίσεις και 
φιλτράρισμα πληροφοριών)

Εικονική συνεργασία (εργασία σε εικονικές ομάδες)

Υπολογιστική σκέψη (μετάφραση δεδομένων σε 
αφηρημένες έννοιες)
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αγοράς εργασίας και των τομέων της νεολαίας. Μέσω του Personalized Youth Work Project, θα 

δημιουργήσουμε μια εργαλειοθήκη για να παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη μαθησιακή προσέγγιση στα 

μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας για τους νέους, παράλληλα με τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των 

ικανοτήτων και των κινήτρων για τους νέους εργαζόμενους.  
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Αναφορά πηγής: 

Institute for the future 2011: Ten skills for the future workforce. Source: Institute for the Future... | 

Download Scientific Diagram (researchgate.net) 

www.youthworkessentials.org  

Guide to Involving Children and Young People.pdf 

66923_Sapin___Essential_Skills_for_Youth_Work_Practice.pdf 

bis-13-548-motivation-and-barriers-to-learning-for-young-people-not-in-education-employment-or-

training.pdf 

What works re-engaging young people who are not in education, employment or training (NEET)? 

Summary of evidence from the activity agreement pilots and the entry to learning pilots (Research report 

DFE-RR065) - Digital Education Resource Archive (DERA) (ioe.ac.uk) 

Re-engaging young people not in education, employment or training - GOV.UK (www.gov.uk) 

\[PDF\] Lifelong guidance: supporting NEETs to manage their careers (europa.eu) 

Approaches to supporting young people not in education, employment or training - a review (nfer.ac.uk) 
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8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
(DEKAPLUS) 

8.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ;  

Η παρακολούθηση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της 

απόδοσης και στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να είναι απαραίτητο στοιχείο της συνολικής 

παρακολούθησης της απόδοσης για έναν οργανισμό. Είναι μέρος της διαδικασίας παροχής ευκαιριών 

μάθησης και ανάπτυξης - μπορεί να υποστηρίξει διασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός διαθέτει ικανό εργατικό 

δυναμικό και θα καθησυχάσει τους ρυθμιστικούς φορείς. 

Το αποτέλεσμα της παρακολούθησης της ποιότητας ενημερώνει τις ανάγκες του οργανισμού στο μέλλον και 

εγγυάται ότι οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της ευκαιρίας μάθησης και ανάπτυξης είναι 

ξεκάθαρα από την αρχή. 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση απαιτεί βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση. 

Παραδοσιακά, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση επικεντρώνονταν στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

αξιολόγησης στο τέλος μιας εκπαιδευτικής συνεδρίας. 

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε ευρύτερα από αυτό. Η αξιολόγηση δεν είναι μια εφάπαξ εκδήλωση, 

αλλά μια διαδικασία που περιλαμβάνει αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές για την αξιολόγηση του αντίκτυπου και της περαιτέρω ανάπτυξης μελλοντικών μαθησιακών 

παρεμβάσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος της παρακολούθησης της ποιότητας είναι η μέτρηση και η αξιολόγηση 

της απόδοσης για την αποτελεσματικότερη αναγνώριση και βελτίωση, όπως απαιτείται, των 

αποτελεσμάτων και των εκροών από μια μαθησιακή παρέμβαση. 

Μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε τον αντίκτυπο μιας μαθησιακής παρέμβασης στην πρακτική και με 

αυτόν τον τρόπο βοηθά στον εντοπισμό του τι θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή για την παροχή 

περαιτέρω βελτίωσης μέσω ευκαιριών μάθησης και ανάπτυξης.  

Ο παρακάτω πίνακας το δείχνει με χρήσιμο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ποιοτικές όσο και τις 

ποσοτικοποιήσιμες επιπτώσεις της μάθησης. 
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Η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η μέτρηση του αντίκτυπου της μάθησης θα πρέπει να είναι μια 

συνεχής διαδικασία, που να καλύπτει μια σειρά ευκαιριών μάθησης και ανάπτυξης που προσφέρονται 

στους εκπαιδευόμενους. 

Θα πρέπει επίσης να είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, ξεκινώντας από τον προσδιορισμό των 

αναπτυξιακών αναγκών του ατόμου ή του οργανισμού μέχρι το εάν η μάθηση ανταποκρίνεται σε αυτές τις 

ανάγκες και τη διαφορά που έκανε στην πρακτική. 

 

8.2 ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

8.2.1 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ  

Ως μέρος της ανάθεσης οποιασδήποτε ευκαιρίας μάθησης και ανάπτυξης, τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

επιδιώκονται να επιτευχθούν και οι πιθανές επιπτώσεις στην πρακτική πρέπει να αναγνωρίζονται. Αυτό θα 

οδηγήσει τον οργανισμό να έχει μια αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης από την 

αρχή και διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι σαφείς σχετικά με τις ευθύνες τους όταν έχουν πρόσβαση 

σε ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης. 

Θέματα πριν από την έναρξη λειτουργίας όλων των τύπων εκπαίδευσης 

Πρέπει να εξεταστεί ποιες ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης είναι ήδη διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο και 

εάν υπάρχει ανάγκη ανάθεσης περαιτέρω κατάρτισης. 

Τα ερωτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την ανάθεση οποιασδήποτε εκπαίδευσης είναι: 

• Γιατί το χρειαζόμαστε; 

• Ποιος το χρειάζεται; 

• Ποιο είναι το κόστος της εκπαίδευσης και πώς θα καλυφθεί; 

• Πώς παραδίδεται καλύτερα; 

• Τι πρόκειται να παραδοθεί; 

• Πώς θα αξιολογήσουμε και θα μετρήσουμε τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης; 

Εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο 

Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν εσωτερικό προσωπικό για την παροχή εκπαίδευσης. Αυτές οι 

κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο σε εσωτερικούς εκπαιδευτές όσο και σε όσους 

έχουν ανατεθεί από εξωτερική πηγή. 

• Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δεξιότητες των εκπαιδευτών 
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• Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα εάν χρησιμοποιείτε εσωτερικούς εκπαιδευτές αντί για εξωτερικά 

ανατεθειμένους εκπαιδευτές 

• Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε δει το πρόγραμμα μαθημάτων και έχετε δει το περιεχόμενο που θα 

χρησιμοποιηθεί 

• Το περιεχόμενο πρέπει να αντικατοπτρίζει την τοπική πρακτική και τις οργανωτικές σας διαδικασίες 

• Έχει ενημερωθεί ο εκπαιδευτής για οποιεσδήποτε συγκεκριμένες οργανωτικές πληροφορίες που 

πρέπει να κοινοποιηθούν; 

 

 

Διοικητικά καθήκοντα 

• Υπάρχει σαφής κατανόηση των διοικητικών καθηκόντων σε όλη τη διαδικασία και ποιος πρόκειται 

να τα αναλάβει; 

• Πώς θα ενημερώνονται τα ατομικά αρχεία εκπαίδευσης; 

• Υπάρχουν αναγνωρισμένα άτομα υπεύθυνα για αυτά τα καθήκοντα;  
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8.2.2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, θα έχετε κάποιον που παρατηρεί την ποιότητα για να 

εξασφαλίσει τη συνεδρία και ποιες ερωτήσεις θα μπορούσατε να κάνετε αργότερα στον εκπαιδευτή 

σχετικά με τη συμμετοχή όσων συμμετέχουν; 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες οδηγίες που θα σας βοηθήσουν με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 

της δραστηριότητας. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης 
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8.2.3 ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Η παρακολούθηση μετά την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης είναι κρίσιμη όσον αφορά την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση. 

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα έχετε ήδη προσδιορίσει ποια θέλετε να είναι τα παραδοτέα όταν ανατέθηκε η 

εκπαίδευση, επομένως οι παραπάνω τεχνικές προσφέρουν κάποιες οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί να 

μετρηθεί αυτό. 

Τα συμβατικά «χαρούμενα σεντόνια» έχουν μόνο λίγα να προσφέρουν και επομένως είναι απαραίτητο να 

εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης μιας πιο σταθερής μεθόδου για την αξιολόγηση. 

Όποιες και αν είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιείτε, οι ερωτήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι οι εξής: 

• Τι διαφορά έχει κάνει; 

• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν από το πρόγραμμα οι προσδιορισμένες ανάγκες/στόχοι μάθησης και 

ανάπτυξης; 

• Επιτεύχθηκαν πλήρως οι στόχοι των μαθητών; 

• Τι ακριβώς έμαθαν ή τους υπενθύμισαν οι μαθητές; 

• Πόσο αφοσιωμένοι ήταν οι εκπαιδευόμενοι και πόσο από αυτή τη μάθηση επρόκειτο να 

εφαρμόσουν κατά την επιστροφή τους στην εργασία; 

• Οι συμμετέχοντες είχαν επιτυχία στην εφαρμογή των σχεδίων δράσης τους από την εκπαίδευση; 

• Πώς έχει υποστηρίξει η διοίκηση τα άτομα στην προώθηση της μάθησης από την κατάρτιση;  

•  Ποια οφέλη υπήρξαν για τον οργανισμό, δηλαδή έχει κάνει κάποια διαφορά στην πρακτική; 

 

8.2.4 ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΩΣΗ  

 

Οποιοδήποτε από τα αποτελέσματα για τη δραστηριότητα μάθησης και ανάπτυξης θα πρέπει να διαδίδεται 

και να ενσωματώνεται στις καθημερινές εργασίες του οργανισμού. Αυτό έχει διάφορες μορφές και 

περιλαμβάνει: 

• Επίβλεψη 

• Συζητήσεις περιπτώσεων 

• Ετήσιες αξιολογήσεις 

• Παρατήρηση χώρου εργασίας 

• Ομαδικές συναντήσεις 
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Κατά την ανάθεση της ευκαιρίας μάθησης και ανάπτυξης, ο οργανισμός πρέπει να είναι σαφής σχετικά με τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα και τις προσδοκίες για το πώς η μάθηση θα ενσωματωθεί στην πράξη. 

Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμες αλλαγές και μερικές από αυτές  

μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Ανάπτυξη και βελτίωση συγκεκριμένων μαθησιακών παρεμβάσεων όπως η εκπαίδευση 

• Ενημερωτικές σημειώσεις και εργαστήρια πρακτικής ανάπτυξης και ενημέρωση πρωτοκόλλων 

και διαδικασιών 

• Ανάπτυξη και διαρκής αναθεώρηση του Στρατηγικού / Επιχειρηματικού Σχεδίου των 

οργανισμών 

• Συζητήσεις, συζητήσεις και αμφισβητήσεις σε ανώτερο επίπεδο 

• Πληροφορίες σε ιστοσελίδες, ενημερωτικά δελτία κ.λπ. για την εξασφάλιση αποτελεσματικού 

καταρράκτη πληροφοριών 

• Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του αντίκτυπου βρίσκεται σε εξέλιξη 

• Οι διευθυντές γραμμής θα πρέπει να παρακολουθούν τον αντίκτυπο της μάθησης στην πράξη 

μέσω της επίβλεψης του προσωπικού και των αξιολογήσεων καθώς και της ανταλλαγής 

πρακτικών μέσω συναντήσεων ομάδας, ανασκοπήσεων περιπτώσεων και αξιολόγησης από 

ομοτίμους 

• Έλεγχοι πρακτικής για την ενσωμάτωση του αντίκτυπου της μάθησης 

• Όλη η αξιολόγηση και η παρακολούθηση θα πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες για 

μελλοντικά προγράμματα μάθησης και ανάπτυξης 

Η μέτρηση του αντίκτυπου της μάθησης και της ανάπτυξης μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλες πληροφορίες 

και δεδομένα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, και τα δύο έχουν μια θέση. 

Μερικά παραδείγματα των τύπων αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Ποσοστό παραπομπής 

• Καλύτερη εγγραφή 

• Πιο αναλυτικές παραπομπές/σημειώσεις 

• Αυξημένη ευαισθητοποίηση όπως αποδεικνύεται από αυτό που υπάρχει 

έγινε και είπε 

• Λιγότερα σφάλματα 

• Αυξημένη αυτοπεποίθηση 

• Ασφαλέστερη πρακτική 

• Αυξήθηκε ο αριθμός των επαγγελματιών που παρακολουθούν εκπαίδευση και ανάπτυξη 

ανάλογα με το ρόλο τους 

• Τα προγράμματα εκτελούνται με πλήρη δυναμικότητα με επιτευχθέντα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

• Θετικές αξιολογήσεις από τους συνέδρους 

• Ανάπτυξη προσωπικού ενσωματωμένη στη διαδικασία αξιολόγησης 

• Θετικά αποτελέσματα στην πρακτική μέσω ελέγχων για παράδειγμα 

Αναφορές Πηγών: 
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Developmental Stages of the Learner, Susan B. Bastable & Michelle A. Dart 

https://samples.jblearning.com/0763751375/46436_ch05_000_000.pdf  

Monitoring and Evaluating Learning and Development Opportunities, 

https://www.essexsab.org.uk/media/2581/monitoring-and-evaluating-learning-and-developing-

toolkit.pdf  

 

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(YIM) 

9.1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΩΝ 

 

Όπως κάθε μαθησιακή εμπειρία, η εργασία για νέους που στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων, των 

δεξιοτήτων, των ικανοτήτων ή ακόμα και των στάσεων των νέων, στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων. 

Παρά τον λιγότερο επίσημο χαρακτήρα της, τις τελευταίες δεκαετίες, η εργασία για τη νεολαία ανέπτυξε τον 

τόσο απαραίτητο επαγγελματισμό των 

εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και την 

ευαισθητοποίηση σε θέματα όπως η 

διαδικασία μάθησης, η αναγνώριση της 

μάθησης, η διάδοση και άλλα. Η μαθησιακή 

διαδικασία και η αναγνώρισή της έγιναν 

βασικό συστατικό της εργασίας για νέους. 

Η αναγνώριση της μάθησης δεν γίνεται μόνο για να 

βελτιωθεί η απασχολησιμότητα, 

αλλά θα πρέπει επίσης να γίνει για να 

αποτυπωθεί ο πλούτος της προσωπικής ανάπτυξης 

ή για να αναστοχαστεί σωστά τι κέρδισαν οι νέοι από την ανάληψη του μαθησιακού ταξιδιού. 

Αυτό που καθιστά τα μαθησιακά αποτελέσματα στο πλαίσιο της νεολαίας και ειδικά σε ένα εξατομικευμένο 

πλαίσιο μάθησης συγκεκριμένα είναι ότι:  

ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ 

ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

https://samples.jblearning.com/0763751375/46436_ch05_000_000.pdf
https://www.essexsab.org.uk/media/2581/monitoring-and-evaluating-learning-and-developing-toolkit.pdf
https://www.essexsab.org.uk/media/2581/monitoring-and-evaluating-learning-and-developing-toolkit.pdf
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Η διαδικασία διαμόρφωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού του εξατομικευμένου μαθησιακού ταξιδιού. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, ενώ οι νέοι 

βρίσκονται στον πυρήνα του σχεδιασμού, είναι ο εργαζόμενος/επαγγελματίας νέων που πρέπει να βοηθήσει 

τη διαδικασία. 

Οι νέοι μπορούν να εξουσιοδοτηθούν να καταρτίσουν μια λίστα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες που θέλουν να επιτύχουν ως αποτέλεσμα μιας δεδομένης εξατομικευμένης εμπειρίας, με στόχο 

την ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους, μόνο εάν οι επαγγελματίες εξηγήσουν τι είναι ένα «μαθησιακό 

αποτέλεσμα», ποιο είναι το βασικά χαρακτηριστικά και πώς να διατυπωθούν αυτά με επαρκή τρόπο. Υπό 

αυτή την έννοια, είναι απαραίτητο να δοθεί χρόνος για τη σύντομη εισαγωγή ορισμένων βασικών εννοιών 

καθορισμού των αποτελεσμάτων από μια μαθησιακή εμπειρία. 

Μερικά από αυτά είναι: 

• Εστιάστε σε αυτά που θα γνωρίζετε και θα είστε σε θέση να κάνετε μέχρι το τέλος του 

μαθησιακού ταξιδιού 

• Σκεφτείτε τα αποτελέσματα, όχι τη διαδικασία ή τις δραστηριότητες 

• Κάθε αποτέλεσμα πρέπει να περιγράφεται με ένα ρήμα δράσης 

• Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα ρήμα δράσης ανά αποτέλεσμα 

• Να είστε συγκεκριμένοι 

• Τα ρήματα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το απαιτούμενο επίπεδο μάθησης 

• Βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες που απαιτούνται στο χώρο εργασίας 

 

 

Ο μαθητής                                   μπορεί να αποδείξει                     τις δικές του δυνάμεις κατά τη 

διάρκεια μιας συνέντευξης για 

δουλειά 

έμφαση στο θέμα ενεργό ρήμα μαθησιακή δήλωση
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Ο μαθητής μπορεί να αναλύσει πληροφορίες σχετικά με τα 

επαγγέλματα, τις απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας και τις 

απαιτήσεις δεξιοτήτων 

Ο μαθητής μπορεί να 

επικοινωνήσει/μεταφέρει 

τις προσδοκίες και τις προσδοκίες 

του/της προς τους πιθανούς 

εργοδότες 

 

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσετε τους νέους να σχεδιάσουν τα δικά τους μαθησιακά 

αποτελέσματα είναι ανατρέχοντας σε όσα έχουν συμφωνηθεί κατά τον σχεδιασμό του εξατομικευμένου 

μαθησιακού ταξιδιού και ζητώντας τους να παράσχουν μια λίστα με τα πράγματα που θέλουν και πιστεύουν 

ότι θα ξέρουν και θα κάνουν ως αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ο εργάτης/επαγγελματίας νεολαίας θα πρέπει να 

αφιερώσει χρόνο για να τα διατυπώσει σωστά (ακολουθώντας τις βασικές αρχές) και να τα επεξεργαστεί 

όπου χρειάζεται (να προσθέσει σχετικά αποτελέσματα που δεν εξετάστηκαν από το νεαρό άτομο ή να 

αφαιρέσει τέτοια που δεν μπορούν να επιτευχθούν ως αποτέλεσμα συμφωνημένο εξατομικευμένο ταξίδι 

μάθησης). Ο τελικός κατάλογος των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα πρέπει να κοινοποιείται στο νέο άτομο 

με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο, καθώς θα χρησιμεύσει επίσης ως βάση για τη μέτρηση των επιτευγμάτων 

και της επιτυχίας.  
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9.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ως βασικό συστατικό της πολιτικής για τη νεολαία, η μάθηση σχετίζεται με την επίσημη, τη μη τυπική και την 

άτυπη εκπαίδευση. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές η εργασία για τους νέους συνδέεται στενά με τη μη 

τυπική εκπαίδευση, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων, μπορεί να είναι διαλείπουσα ή 

παροδική και οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μπορεί να στελεχώνονται από επαγγελματίες 

συντονιστές ή εθελοντές. 

Η αξιολόγηση και η επικύρωση της μη τυπικής 

μάθησης θα μπορούσε να είναι μάλλον 

προκλητική, καθώς η μη τυπική μάθηση λαμβάνει 

χώρα με λιγότερο δομημένο τρόπο και σπάνια 

διαθέτει ένα σαφώς καθορισμένο πρόγραμμα 

σπουδών και κανόνες για την επικύρωση της 

αποκτηθείσας γνώσης και δεξιοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεδομένου ότι η εστίαση εδώ είναι στην εξατομικευμένη μάθηση στο πλαίσιο της εργασίας για νέους, οι 

μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πρέπει επίσης να 

«εξατομικεύονται». Αυτό σημαίνει ότι τα εργαλεία, τα κριτήρια και οι μέθοδοι που επιλέγει να εφαρμόσει ο 

εργαζόμενος/επαγγελματίας νεολαίας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με κάθε συγκεκριμένο μαθησιακό 

ταξίδι. 

Μια άλλη ιδιαιτερότητα της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα σε ένα εξατομικευμένο 

πλαίσιο είναι ότι, όπως σε όλα τα άλλα στάδια, ο νέος πρέπει να εμπλακεί και να αναλάβει ενεργό ρόλο στη 

διαδικασία. Εάν οι εκπαιδευόμενοι δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, 

το μαθησιακό ταξίδι δεν μπορεί να θεωρηθεί εξατομικευμένο. 

Μια εξατομικευμένη προσφορά εξαρτάται από την πραγματική γνώση των δυνατών και των αδυναμιών 

μεμονωμένων νέων. Όποια και αν είναι η πρακτική των συμφραζομένων, το σκεπτικό είναι πάντα το ίδιο: 

ξεκάθαρες αποδείξεις για το πώς να προωθήσετε την ατομική επίτευξη. σαφή σχόλια για και από τους νέους, 

Για να είναι αποτελεσματική και προσανατολισμένη στα 

αποτελέσματα κάθε μαθησιακή εμπειρία, θα πρέπει να 

δημιουργηθούν συστήματα που να υποστηρίζουν τους 

εκπαιδευόμενους στον εντοπισμό και την τεκμηρίωση του μαθησιακού 

τους ταξιδιού (ανεξάρτητα από τυπική ή μη επίσημη). 
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ώστε να υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το τι πρέπει να βελτιώσουν και πώς μπορούν να το κάνουν καλύτερα· 

και σαφής σύνδεση μεταξύ μάθησης και προγραμματισμού δραστηριοτήτων.  

Ακολουθούν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τους εργαζόμενους σε νέους/επαγγελματίες σχετικά με 

τη διαμόρφωση της διαδικασίας αξιολόγησης: 

 

Αποφασίστε τι είδους πληροφορίες θα συλλεχθούν για να επιτρέψετε την ανάλυση της προόδου και του 

επιπέδου επίτευξης των προγραμματισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Αναλογιστείτε τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Σκεφτείτε πώς ακριβώς οι εκπαιδευόμενοι (νέοι) θα εμπλακούν στη διαδικασία – δραστηριότητες, 

μέθοδοι, προσεγγίσεις. 

 

Σχεδιάστε την αξιολόγηση με τρόπο που να επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν 

κατάλληλα την εργασία – θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μαθησιακή διαδικασία παρά στο πώς να 

επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. 

 

Εάν εργάζεστε σε ομάδα, σκεφτείτε να συμπεριλάβετε μηχανισμούς ανατροφοδότησης από ομοτίμους. 

Σχεδιάστε τα καθήκοντα σε σχέση με την αξιολόγηση ως μικρές δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του 

μαθησιακού ταξιδιού, παρά ως μια μεγάλη άσκηση αξιολόγησης στο τέλος. 

 

Επιτρέψτε στους μαθητές να αποκαλύψουν τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν για να 

επιτύχουν ένα δεδομένο μαθησιακό αποτέλεσμα και εξηγήστε τους λόγους. 

 

Εξηγήστε ξεκάθαρα τα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Παρέχετε συνεχώς ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο και τα επιτεύγματα. 

 

Οι εργαζόμενοι/οι επαγγελματίες νεολαίας κρίνουν την απόδοση των μαθητών τους σε κάθε μαθησιακή 

συνεδρία που αναλαμβάνουν, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα. Η χρήση αυτών των κρίσεων και η 

μετατροπή τους σε ανατροφοδότηση σχετικά με την ποιότητα των προσπαθειών και των επιτευγμάτων των 

νέων είναι το επίκεντρο της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα σε ένα εξατομικευμένο 

πλαίσιο. Αυτή είναι η λεγόμενη «Αξιολόγηση για τη Μάθηση» και θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη 

βελτιωμένη πρόοδο των μαθητών σε συνεχή βάση. 

Κατά την αξιολόγηση για τη μάθηση, οι εργαζόμενοι στη νεολαία και οι επαγγελματίες θέτουν καθήκοντα και 

δραστηριότητες και θέτουν ερωτήσεις στους μαθητές. Οι εκπαιδευόμενοι ανταποκρίνονται στις εργασίες, τις 
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δραστηριότητες και τις ερωτήσεις και οι επαγγελματίες κάνουν κρίσεις σχετικά με τις γνώσεις, την κατανόηση 

και την απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές, όπως αποδεικνύεται στις απαντήσεις των μαθητών. Αυτές 

οι κρίσεις για την απόδοση των μαθητών συμβαίνουν πολύ φυσικά κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 

μαθησιακής συνεδρίας και απαιτούν αμφίδρομο διάλογο, λήψη αποφάσεων και επικοινωνία της απόφασης 

αξιολόγησης με τη μορφή ποιοτικής ανατροφοδότησης στον εκπαιδευόμενο για την απόδοσή τους. Ανάλογα 

με το πόσο επιτυχώς έχουν πραγματοποιηθεί οι εξατομικευμένες πρακτικές μάθησης, η μάθηση θα έχει 

πραγματοποιηθεί σε διάφορους βαθμούς από μαθητή σε μαθητή. Στο τέλος κάθε συνεδρίας, οι 

επαγγελματίες πρέπει να αναρωτηθούν: 

Τι γνωρίζουν τώρα οι εκπαιδευόμενοι που 

δεν γνώριζαν πριν παρακολουθήσουν τη 

συνεδρία;  
 

Αν και κάπως βασικό, αυτό θα αξιολογήσει πόσο αποτελεσματική ήταν μια συγκεκριμένη συνεδρία. 

Είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τους επαγγελματίες να μοιράζονται τα 

κριτήρια αξιολόγησης με τους εκπαιδευόμενους για να προωθήσουν τις πιθανότητες μάθησης. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφή και δεν πρέπει να προστίθενται αφού οι εκπαιδευόμενοι έχουν 

δημιουργήσει την εργασία για μια δεδομένη εργασία. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας όλοι οι μαθητές 

μιας ομάδας να κατανοήσουν τι προσπαθούν να επιτύχουν σε μια δεδομένη εργασία και γιατί το κάνουν. Εάν 

οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και οι επαγγελματίες θέλουν οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν 

και να επιδείξουν τη δέσμευσή τους σε μια εργασία, πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να καθορίσουν τα 

κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η πρόοδός τους. Μερικές από τις προϋποθέσεις 

είναι: 

• Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη γλώσσα και ορολογία που έχουν αναπτύξει οι μαθητές 

• Κοινοποιήστε τα κριτήρια αξιολόγησης 

• Ελέγξτε την κατανόηση των μαθητών 

• Δείξτε πώς μπορούν να ικανοποιηθούν τα κριτήρια αξιολόγησης με τη χρήση παραδειγμάτων 

• Ενθάρρυνση της αξιολόγησης από συνομίληκους/ομοτίμους μέσω της αποτελεσματικής 

χρήσης των κριτηρίων αξιολόγησης 

• Προώθηση της αυτό-αξιολόγησης μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των κριτηρίων 

αξιολόγησης. 

Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι όταν οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία, η 

μάθηση αυξάνεται. Όταν οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης, η 

πρόοδος συχνά μεγιστοποιείται, ειδικά όταν τα άτομα έχουν ευκαιρίες να εφαρμόσουν τα κριτήρια 

αξιολόγησης στην εργασία που παράγεται από τους συμμαθητές τους ως μέρος προγραμματισμένων 

δραστηριοτήτων. 
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Η αξιολόγηση από ομοτίμους με χρήση των προκαθορισμένων κριτηρίων αξιολόγησης είναι το επόμενο 

στάδιο για την αξιολόγηση της κατανόησης και της παγίωσης της μάθησης. Τα οφέλη της οργάνωσης 

δραστηριοτήτων αξιολόγησης από ομοτίμους περιλαμβάνουν: 

• οι εκπαιδευόμενοι αποσαφηνίζουν τις δικές τους ιδέες και κατανοούν τη μαθησιακή 

πρόθεση 

•  έλεγχος της κατανόησης των κριτηρίων αξιολόγησης από τα άτομα και του τρόπου 

εφαρμογής τους στην εργασία των μαθητών.  

 

Μόλις οι νέοι μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τα κριτήρια αξιολόγησης και μπορέσουν να 

συμβάλουν ενεργά σε δραστηριότητες αξιολόγησης από ομοτίμους, το επόμενο βήμα είναι να τους 

εμπλακούν σε εργασίες αυτό-αξιολόγησης. Η αυτό-αξιολόγηση είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο και κρίσιμο 

για τη διαδικασία Αξιολόγησης για Μάθηση. Μόλις οι εκπαιδευόμενοι μπορέσουν να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες αξιολόγησης από ομοτίμους, θα είναι πιο ικανοί να εφαρμόσουν αυτές τις νέες δεξιότητες 

για να αναλάβουν «αντικειμενική» αξιολόγηση της προόδου και των επιτευγμάτων τους. Μόλις οι 

εκπαιδευόμενοι μπορέσουν να αξιολογήσουν τη δική τους εργασία και την τρέχουσα βάση γνώσεων τους, 

θα είναι σε θέση να εντοπίσουν το κενό στη δική τους μάθηση. Αυτό θα βοηθήσει τη μάθηση και θα 

προωθήσει την πρόοδο και θα συμβάλει στην αυτοδιαχείριση του εξατομικευμένου μαθησιακού τους 

ταξιδιού. 

Για να υποστηρίξουν τη διαδικασία οι εργαζόμενοι στη νεολαία και οι επαγγελματίες πρέπει: 

• παρέχουν ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν σχετικά με τη δουλειά 

τους 
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• διασφαλίζουν ότι παρέχουν στα άτομα την απαραίτητη υποστήριξη ώστε να είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν τις προκλήσεις 

• υποστηρίζουν τους μαθητές μέσω της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης, έτσι ώστε τα δυνατά 

σημεία στην εργασία τους να αναγνωρίζονται πλήρως και οι αδυναμίες να μην είναι 

υπερβολικές 

 

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των επιτυχημένων στρατηγικών αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων 

είναι η αποτελεσματική ανατροφοδότηση που παρέχεται στους μαθητές σχετικά με την πρόοδό τους. Η αξία 

της ανατροφοδότησης εξαρτάται από: 

 

• την ποιότητα της ανατροφοδότησης 

• πώς το λαμβάνουν και τελικά το χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι 

 

 Η επιτυχής αξιολόγηση για τη μάθηση εξαρτάται από τη 

φύση της ανατροφοδότησης, το περιεχόμενό της και τον 

τρόπο λήψης και χρήσης της από τους μαθητές. Οι συγκρίσεις 

με τους συνομηλίκους δεν προάγουν την εμπιστοσύνη των 

μαθητών. Οι γενικευμένες δηλώσεις που δεν σημαίνουν 

τίποτα για τον εκπαιδευόμενο δεν βοηθούν στην προώθηση 

της βελτίωσης στην εργασία των ατόμων. 

Τελικά, η ανατροφοδότηση θα πρέπει να βοηθά τους μαθητές 

να βελτιώνονται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Όταν η 

ανατροφοδότηση παρέχει διόρθωση ή βελτίωση σε ένα έργο, 

εκτιμάται από τους μαθητές και λειτουργεί ως απίστευτο 

κίνητρο. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και οι 

επαγγελματίες πρέπει να αποδείξουν πραγματικά ότι 

πιστεύουν ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν 

και να βελτιωθούν, αλλά οι βελτιώσεις πρέπει να μετριώνονται σε σχέση με τις προηγούμενες επιδόσεις τους 

και όχι με τις επιδόσεις των άλλων. 
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10. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ (BEST) 

10.1 ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

 

Ειδικά όταν εργάζεστε με νέους, η εποικοδομητική ανατροφοδότηση είναι κεντρικής σημασίας, προκειμένου 

να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μελλοντικά αναπτυξιακά βήματα και τις προγραμματισμένες δράσεις 

με προσανατολισμένο και βιώσιμο τρόπο. Ανατροφοδότηση σημαίνει «αξιολόγηση από άλλο άτομο». Η 

ανατροφοδότηση συμπληρώνει την αυτοαντίληψη ή την αυτό-αξιολόγηση με μια (όσο είναι δυνατόν) 

«αντικειμενική» εξωτερική αξιολόγηση και αντίληψη. Εκείνοι που δίνουν ανατροφοδότηση μπορούν να πουν 

στο άλλο άτομο πώς εμφανίζεται ή γίνεται αποδεκτή η συμπεριφορά του/της, πώς αξιολογεί την κατάσταση 

ή την απόδοση ή ποιες δυνατότητες βελτίωσης αναγνωρίζονται. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, η 

ανατροφοδότηση μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Στην εκπαίδευση, στην εργασία, αλλά και στην 

καθημερινή ζωή, η ανατροφοδότηση από άλλους ανθρώπους είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να 

εξελιχτούμε περαιτέρω. Αυτό σημαίνει ότι η άμεση ανατροφοδότηση από τον εργαζόμενο για νέους ή από 

άλλους συμμετέχοντες (σε ομαδικό περιβάλλον) παρέχει στο νεαρό άτομο πολύτιμες πληροφορίες που είναι 

χρήσιμες για την επέκταση διαφόρων ικανοτήτων, στοχευμένων στόχων σταδιοδρομίας και προοπτικών 

ζωής. Αντίθετα, η ανατροφοδότηση των νέων παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τους εργαζόμενους στον 

τομέα της νεολαίας και για διάφορες υπηρεσίες εργασίας για νέους. Είναι δυνατή η παρουσίαση του 

οφέλους ή της επίδρασης διαφορετικών προσφορών και μέτρων. Αυτός ο «έλεγχος επιτυχίας» προσφέρει τη 

δυνατότητα βελτίωσης της ατομικής εργασίας με νέους ή διαφορετικές υπηρεσίες εργασίας για νέους - με 

την έννοια της συνεχούς διαχείρισης ποιότητας - και την εστίαση στις τρέχουσες ανάγκες της ομάδας-στόχου. 

Η ανατροφοδότηση και από τις δύο πλευρές - εργαζόμενοι για νέους σε πελάτες/συμμετέχοντες και 

αντίστροφα - αποδεικνύεται ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέσο διαμόρφωσης της κοινής εργασίας με 

εποικοδομητικό και στοχευμένο τρόπο. Η εποικοδομητική ανατροφοδότηση είναι ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο, αλλά δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτο και χρειάζεται σαφείς κανόνες. Η ανατροφοδότηση αποτελείται 

βασικά από δύο στοιχεία: 

10.1.1 ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ  
Σχόλια από τον εργαζόμενο στον τομέα της νεολαίας/άλλα άτομα προς τον πελάτη/συμμετέχοντα 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, η εποικοδομητική ανατροφοδότηση είναι πολύτιμη για την ανάπτυξη και την 

εδραίωση διαφόρων ικανοτήτων που σχετίζονται με την καθημερινή εργασία και τη ζωή. Σχόλια από άλλα 

άτομα - π.χ. από τον εργαζόμενο σε νέους καθώς και από άλλους συμμετέχοντες στο ομαδικό περιβάλλον - 

βοηθά στη βελτίωση της προσωπικής αυτοαντίληψης και της αυτό-αξιολόγησης (Σε τι είμαι καλός; Ποιες 

προηγούμενες γνώσεις, στάσεις, ικανότητες και στοχευμένη συμπεριφορά κ.λπ. έχω ήδη έχουν; κλπ.). Η 

ανατροφοδότηση είναι επίσης ένα από τα θεμέλια της χωρίς συγκρούσεις και εποικοδομητική επικοινωνία. 

Χρησιμεύει για την αποσαφήνιση των παρεξηγήσεων, την εξάλειψη των αδυναμιών και τη διαμόρφωση 

απαιτήσεων και προσδοκιών. Η επαγγελματική ανατροφοδότηση μπορεί να δημιουργήσει μια ευχάριστη 

ατμόσφαιρα, να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση και να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων. Στη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, για παράδειγμα, η 

επαγγελματική ανατροφοδότηση χρησιμεύει για τη βελτίωση της απόδοσης και την παρακίνηση των 
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εργαζομένων. Για παράδειγμα, μια μελέτη του Πανεπιστημίου Yale έδειξε ότι η εποικοδομητική 

ανατροφοδότηση μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα και την απόδοση των εργαζομένων κατά 10 τοις εκατό. Εάν 

εκτιμηθούν τα καλά αποτελέσματα και αυτό κοινοποιηθεί, το κίνητρο αυξάνεται έως και 17 τοις εκατό. 

Σχεδιασμός εποικοδομητικών συνεδριών ανατροφοδότησης 

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα θετικά αποτελέσματα της ανατροφοδότησης μακροπρόθεσμα, 

είναι σημαντικό η ανατροφοδότηση να μην δίνεται αυθόρμητα ή παρορμητικά. Πρέπει να προετοιμαστεί και 

να πραγματοποιηθεί επαγγελματικά μέσα σε επαρκές πλαίσιο (από άποψη χώρου και χρόνου). Για 

παράδειγμα, με τη μορφή μιας λεγόμενης συζήτησης ανατροφοδότησης. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι στόχοι 

που επιδιώκονται με την ανατροφοδότηση είναι επίσης καθοριστικοί. Η ανατροφοδότηση μπορεί να 

καθοδηγείται από τους ακόλουθους στόχους και λειτουργίες, η ανατροφοδότηση θέλει: 

• Προσδιορίστε και αξιολογήστε το επίπεδο απόδοσης 

• Ονομάστε και αξιολογήστε τις επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί 

• Καθορίστε νέους στόχους και διαμορφώστε μελλοντικές απαιτήσεις 

• Αναλύστε τις απαιτούμενες ικανότητες 

• Σχεδιάστε περαιτέρω ανάπτυξη του πελάτη/συμμετέχοντα/εργαζομένου 

• Επιλύστε παρεξηγήσεις ή (προσωπικές) συγκρούσεις 

• Επίτευξη συμφωνίας για περαιτέρω συνεργασία 

• Αλλαγή (ανεπιθύμητης) συμπεριφοράς 

• Βελτιώστε ή ενθαρρύνετε μελλοντικές αποφάσεις 

• Δημιουργήστε υψηλότερη ταύτιση με τη στοχευμένη εκπαίδευση/εργασία και 

περιβάλλον εργασίας 

 

Τέτοιες εκτενείς ανατροφοδοτήσεις είναι μια τεράστια πρόκληση και για τις δύο πλευρές - για τον σχολιαστή 

(π.χ. εργαζόμενο για νέους) καθώς και για τον δέκτη σχολίων (πελάτη/συμμετέχοντα). Ωστόσο, η 

επαγγελματική ανατροφοδότηση δεν είναι μόνο έπαινος, αλλά περιλαμβάνει επίσης (εποικοδομητική) 

κριτική καθώς και ευαίσθητους τομείς όπως η προσωπική/επαγγελματική ανάπτυξη και περιλαμβάνει τόσο 

θετική όσο και αρνητική συμπεριφορά. Το να πεις αυτό δεν είναι πιο εύκολο από το να αποδεχτείς τέτοια 

σχόλια. Επομένως, είναι ακόμη πιο σημαντικό για τον σχολιαστή να δημιουργήσει μια άτυπη και ήρεμη 

ατμόσφαιρα για αυτό και επίσης να δώσει προσοχή στη σκοπιμότητα της ανατροφοδότησης. Για να 

λειτουργήσει η επαγγελματική ανατροφοδότηση, απαιτούνται σαφείς κανόνες ανατροφοδότησης. Μόνο εάν 

τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα και ο πάροχος σχολίων θέλει μόνο το καλύτερο για τον παραλήπτη σχολίων, 

μπορεί η ανατροφοδότηση να ξεδιπλώσει πλήρως τις δυνατότητές της. Για να πετύχει αυτό, τόσο ο δέκτης 

σχολίων όσο και ο δέκτης σχολίων θα πρέπει να τηρούν τους ακόλουθους βασικούς κανόνες: 

1) Λάβετε μια επισκόπηση  

Από έξω, τα πράγματα φαίνονται συχνά πολύ πιο απλά. Ωστόσο, προτού υποκύψουν οι σχολιαστές στον 

πειρασμό να κάνουν τους άλλους χαρούμενους με τη διορατικότητά τους, είναι σημαντικό να αξιολογήσετε 

πραγματικά το θέμα με ικανοποίηση: Είναι πραγματικά γνωστές όλες οι μεταβλητές - συμπεριλαμβανομένης 

της κατάστασης του ενδιαφερόμενου ατόμου (πελάτη/συμμετέχοντος); 

2) Περιμένετε την κατάλληλη στιγμή 
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Η ανατροφοδότηση δεν πρέπει να δίνεται απροετοίμαστα και απρόσκλητα. Η προθυμία για 

ανατροφοδότηση πρέπει να υπάρχει, διαφορετικά θα μπορούσε να πάρει τον χαρακτήρα μιας εντολής. Οι 

καλές συμβουλές/σχόλια είναι στην καλύτερη περίπτωση μια προσφορά που ο αποδέκτης ανατροφοδότησης 

μπορεί εξίσου να αρνηθεί χωρίς να δυσανασχετεί. Στην καλύτερη περίπτωση, η ανατροφοδότηση είναι μια 

απάντηση σε μια ερώτηση. Ωστόσο, η ανατροφοδότηση θα πρέπει να παρέχεται όσο το δυνατόν 

συντομότερα, διαφορετικά η αναφορά στην κατάσταση θα εξασθενεί όλο και περισσότερο. 

3) Δημιουργήστε ένα πλαίσιο   

Εάν είναι δυνατόν, τα σχόλια θα πρέπει να δίνονται μόνο ιδιωτικά, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να 

σώσει το πρόσωπο - ειδικά εάν τα σχόλια είναι κρίσιμα. 

4) Διατυπώστε μηνύματα «εγώ»  

Η εποικοδομητική κριτική δεν παραμένει ποτέ ασαφής, αλλά είναι πάντα συγκεκριμένη. Οι γενικεύσεις και 

οι σαρωτικές δηλώσεις δεν βοηθούν κανέναν – δεν μπορούν να προκύψουν ουσιαστικές ενέργειες από 

αυτές. Για να είναι κατανοητή η ανατροφοδότηση, θα πρέπει να εξηγεί όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα 

πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Αυτό φέρει επίσης την ευθύνη στον πάροχο σχολίων να 

αποδείξει πόσο καλές είναι πραγματικά οι συμβουλές/σχόλιά του. Ωστόσο, όσο πιο υποκειμενική 

ανατροφοδότηση διατυπώνεται με τη μορφή μηνυμάτων «εγώ», τόσο καλύτερα θα γίνει αποδεκτή. Οι 

ακόλουθες συνθέσεις ανατροφοδότησης έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές: 

• «Έχω την εντύπωση ότι...» 

• «Πρόσφατα παρατήρησα...» 

• «Παρόλο που εκτιμώ πολύ τη δέσμευσή σας/την εργασία σας κ.λπ., αυτή τη φορά δεν μου άρεσε το 

γεγονός ότι ...» 

• "Νομίζω ότι σε σύγκριση με..." 

• "Θα μου άρεσε περισσότερο από αυτό..." 

• "Θα ήθελα καλύτερα αν την επόμενη φορά..." 

• "Θα χαιρόμουν αν στο μέλλον..." 

Οι προσωπικές παρατηρήσεις και οι εντυπώσεις του σχολιαστή πρέπει να είναι στο επίκεντρο και ο 

σχολιαστής θα πρέπει επίσης να πει συγκεκριμένα πώς ο δέκτης ανατροφοδότησης μπορεί να ενεργήσει 

καλύτερα/πιο αποτελεσματικά/βιώσιμα στο μέλλον προκειμένου να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα. 

5) Δείξτε προοπτικές   

Μην επεμβαίνετε όμως! Οι καλές συμβουλές/καλές ανατροφοδοτήσεις δεν δημιουργούν ποτέ πίεση που 

προκαλεί μόνο δυσπιστία. Είναι επίσης ταμπού να αναγκάζετε το άλλο άτομο να δικαιολογείται. Το θέμα 

είναι να δείξουμε εποικοδομητικά στον άλλον νέες, διαφορετικές οπτικές γωνίες, να περιγράψουμε την 

κατάσταση αντικειμενικά και ουδέτερα, χωρίς να κρίνουμε ή να προσβάλλουμε τον άλλον. 

6) Αποδεχτείτε ανατροφοδότηση 

Ένας σοφός σχολιαστής δεν θα διατυπώσει ποτέ τις συστάσεις του με απόλυτους όρους, σαν να ήταν η 

τελευταία λέξη σε σοφία και ακαταμάχητες αλήθειες. Αντίθετα, θα πρέπει να αφήσει το άλλο άτομο να 
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μιλήσει και να δείξει ότι είναι ανοιχτό να αμφισβητηθεί η συμβουλή του/της και, φυσικά, να δεχθεί 

ανατροφοδότηση από την πλευρά του. Μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί διάλογος επί ίσοις όροις.  

 

 

Παρέκβαση:  Ανατροφοδότηση  

Η ανατροφοδότηση πρέπει να δίνεται στα ακόλουθα τρία βήματα: 

1) Ο σχολιαστής δείχνει την άποψη του/της  

Πρώτα απ 'όλα, πρόκειται για προσωπικές και ατομικές αντιλήψεις. Οι ανατροφοδοτούμενοι δεν πρέπει να 

διεκδικούν την αλήθεια για τον εαυτό τους, αναφέρουν αυτό που βλέπουν, αισθάνονται και παρατηρούν. 

2) Εξηγήστε την άποψη 

Ως δεύτερο βήμα, ο σχολιαστής θα πρέπει να εξηγήσει ποια συμπεράσματα βγάζει από αυτές τις 

αντιλήψεις και πώς τον επηρεάζουν. Μια πιθανή διατύπωση είναι: "Για μένα είναι σαν να..." 

3) Διατυπώστε προσδοκίες 

Τέλος, ο σχολιαστής διατυπώνει μια «παρότρυνση για δράση»: Τι περιμένουν από τον ομόλογο τους; Τι 

πρέπει να κάνει διαφορετικά στο μέλλον; 
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Παρέκβαση: Αποδοχή ανατροφοδότησης 

Η αποδοχή σχολίων θα πρέπει επίσης να γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία βήματα: 

1) Αποδεχτείτε σχόλια 

Οι αποδέκτες της ανατροφοδότησης θα πρέπει να αποδέχονται τις παρατηρήσεις του εντολοδόχου για 

αυτό που είναι - τις αντιλήψεις και τις παρατηρήσεις του αποδέκτη της ανατροφοδότησης. 

2) Έρευνα 

Οι υπεύθυνοι λήψης σχολίων θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν κατανοήσει σωστά τα σχόλια. Εάν 

υπάρχει οποιαδήποτε ασάφεια, είναι σημαντικό να ζητήσετε διευκρινίσεις. 

3) Συνοψίστε τα σχόλια 

Οι λήπτες σχολίων θα πρέπει να πουν στον σχολιαστή τι έχει λάβει, οι γνώσεις και τα σχόλια θα πρέπει να 

συνοψίζονται με τα δικά τους λόγια. 

Εάν οι νεαροί ενήλικες λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τον εργαζόμενο για νέους ή από άλλους 

συμμετέχοντες στο περιβάλλον της ομάδας, οι αντιλήψεις και οι παρατηρήσεις τους αποτελούν τη βάση της 

ανατροφοδότησης, η οποία πρέπει να διευρύνει τους προσωπικούς τους ορίζοντες. Ειδικά στην επέκταση 

των διάφορων επαγγελματικών και καθημερινών ικανοτήτων - επαγγελματική επάρκεια, μεθοδολογική 

ικανότητα, κοινωνική ικανότητα και προσωπική ικανότητα - που εξυπηρετούν τη συνολική και 

προσανατολισμένη στην πρακτική ικανότητα δράσης, η επαγγελματική ανατροφοδότηση αποδεικνύεται ένα 

χρήσιμο εργαλείο - λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που περιγράφεται παραπάνω - να είναι σε θέση να 

προωθήσει την ανάπτυξη των απαιτούμενων ικανοτήτων με προσανατολισμένο στο στόχο και βιώσιμο 

τρόπο. 

Παραδείγματα: Ανατροφοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων 

Το παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του πώς θα μπορούσε να είναι η ανατροφοδότηση του εργαζομένου για 

νέους ή άλλων συμμετεχόντων (στο ομαδικό περιβάλλον) σχετικά με τα υποδειγματικά καθήκοντα που 

ορίζονται στο κεφάλαιο 8 για την επέκταση των διαφόρων ικανοτήτων, προκειμένου να είναι σε θέση να 

δείξουν πολύτιμες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Παράδειγμα 1: Ο εργαζόμενος για νέους δίνει ανατροφοδότηση στον πελάτη (σε ατομικό περιβάλλον) για 

εργασίες στον τομέα του «επαγγελματικού προσανατολισμού»: 

Εργαζόμενος για νέους: "Πιστεύω ότι έχετε πολύ διεξοδικά ασχοληθεί με το επαγγελματικό προφίλ ενός 

ηλεκτρολόγου μηχανικού και έχετε συγκεντρώσει και παρουσιάσει τις πιο σημαντικές πληροφορίες για αυτό 

το επάγγελμα. Έχω την εντύπωση ότι είστε καλός στην έρευνα πληροφοριών στο Διαδίκτυο και έχετε επιλέξει 

τις πιο σημαντικές πληροφορίες για να αποκτήσει κανείς μια καλή εικόνα των βασικών εργασιών, των προ-

απαιτούμενων των γενικών συνθηκών, της κατάρτισης και των ευκαιριών κερδών του επαγγέλματος του 

ηλεκτρολόγου μηχανικού. Επίσης, πιστεύω ότι ο σχεδιασμός της αφίσας είναι καλός και η δομή είναι πολύ 

σαφής. Θα ήθελα όμως να γράφετε πιο μεγάλα όταν σχεδιάζετε αφίσες στο μέλλον για να διαβάζονται πιο 

εύκολα. Επίσης νομίζω ότι η παρουσίαση του επαγγέλματος έγινε καλά. Μιλήσατε ξεκάθαρα και συνοπτικά, 

οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν σε ένα καλά- δομημένο και διευκρινισμένο με τις πληροφορίες στην αφίσα. 

Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσετε να μιλάτε λίγο πιο αργά στο μέλλον και να εισάγετε σύντομο διάλειμμα 
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σκέψεων, ώστε να καπέλο το κοινό μπορεί να απορροφήσει καλά τις πληροφορίες. Συνολικά, νομίζω ότι 

έχετε λύσει πολύ καλά τις εργασίες!». 

 

Παράδειγμα 2: Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις παρατηρήσεις τους για το προσομοιωμένο παιχνίδι ρόλων 

(συνέντευξη εργασίας) με τους ηθοποιούς - αιτούντα και εργοδότη: 

Παρατηρητής 1: "Τομ, νομίζω ότι έχεις κατακτήσει τον ρόλο του αιτούντος με μεγάλη αυτοπεποίθηση. 

Παρουσίασες πολύ πειστικά τον εαυτό σου και την επαγγελματική και βιογραφία σου, έκανες ενδιαφέρουσες 

ερωτήσεις για τη δουλειά και την εταιρεία και απάντησες επιδέξια στις δύσκολες ερωτήσεις του εργοδότη. 

θα μπορούσε ίσως να είναι καλύτερα να κάνετε πιο άμεση οπτική επαφή με τον συνεντευκτή σου και να 

έκανες  λιγότερες χειρονομίες με τα χέρια σου. Αλλά κατά τα άλλα, νομίζω ότι η απόδοση σου ως υποψήφιος 

ήταν πολύ καλή». 

Παρατηρητής 2: "Συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια. Νομίζω ότι θα μπορούσες να είχες παρουσιάσει την 

επαγγελματική και τη βιογραφία σου με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θα μπορούσες να είχες εμβαθύνει 

σε περισσότερες λεπτομέρειες σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να απεικονίσεις καλύτερα 

τις διαφορετικές ικανότητες σου. Μου άρεσε το γεγονός ότι απάντησες στις ερωτήσεις του εργοδότη με τόση 

σιγουριά και πειστικότητα. Έχω την εντύπωση ότι μπορείς να παρουσιάζεσαι καλά στις συνεντεύξεις για 

δουλειά». 

Παρατηρητής 3: "Σούζαν, νομίζω ότι παρουσιάστηκες καλά ως εργοδότης. Ήσουν πολύ επικριτική και έκανες 

καλές ερωτήσεις. Προσπάθησες να πάρεις όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από τον αιτούντα και 

παρατηρούσες πώς αντιδρούσε σε ευαίσθητες ερωτήσεις. Παρουσιάστηκες πολύ με σιγουριά και 

αυτοπεποίθηση. Αυτό που θα ήθελα να δω είναι ίσως να είχες  περισσότερη οπτική επαφή με τον 

συνεντευκτή σου». 

Στο πλαίσιο της εργασίας προσανατολισμένης στις ικανότητες, τα αντίστοιχα αποτελέσματα εργασίας - εκτός 

από την ανατροφοδότηση από τον εργαζόμενο για νέους ή άλλους συμμετέχοντες - παρέχουν επίσης ένα 

είδος «έμμεσης ανατροφοδότησης» για τους νέους. Κατά τη διάρκεια της ενεργητικής δραστηριότητας (π.χ. 

διεξαγωγή διαφορετικών ερευνών στο Διαδίκτυο, απάντηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, δράση σε παιχνίδι 

ρόλων ή σε ομαδική εργασία, πραγματοποίηση παρουσιάσεων κ.λπ.) βιώνουν ποιες ικανότητες έχουν ήδη 

κατακτήσει καλά και ποιες πρέπει ακόμα να γίνουν αναπτύχθηκε περαιτέρω. Η «ενεργητική πράξη» ή τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα εργασίας επιτρέπουν μια ρεαλιστική αυτοαντίληψη ή αυτό-αξιολόγηση των ήδη 

διαθέσιμων ικανοτήτων - οι οποίες στη συνέχεια επιβεβαιώνονται, συμπληρώνονται ή παραποιούνται από 

την ανατροφοδότηση άλλων ατόμων. Η ανατροφοδότηση άλλων ανθρώπων παρέχει μια πολύτιμη συμβολή 

στην επιβεβαίωση, τη συμπλήρωση ή την κριτική αμφισβήτηση της υπάρχουσας αυτοαντίληψης μέσω των 

αντιλήψεων και των παρατηρήσεων άλλων ανθρώπων. Η ανατροφοδότηση άλλων ατόμων παρέχει μια 

σημαντική συμβολή για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την προσωπική ανάπτυξη με στοχευμένο και 

βιώσιμο τρόπο. 
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10.1.2 ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ /ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Στην προηγούμενη ενότητα, παρουσιάστηκε η σημασία της χρήσιμης ανατροφοδότησης από τον εργαζόμενο 

στον τομέα της νεολαίας/άλλα άτομα προς τον πελάτη/συμμετέχοντα προκειμένου να υποστηριχθούν οι νέοι 

στην απόκτηση ή επέκταση των ικανοτήτων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να μπορέσουμε να 

βελτιώσουμε διαδοχικά το έργο του εργαζομένου για νέους ή τις προσφορές εργασίας για νέους, η 

ανατροφοδότηση των νέων που μπορούν να δώσουν ως πελάτης ή συμμετέχων είναι επίσης καθοριστικής 

σημασίας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ληφθεί ανατροφοδότηση από νέους 

πελάτες και συμμετέχοντες. Οι προσωπικές συνεντεύξεις, οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις, οι γραπτές έρευνες 

ή οι ομαδικές συζητήσεις παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την προσαρμογή και τη βελτιστοποίηση της 

εργασίας για τους νέους ή των υπηρεσιών της στις τρέχουσες ανάγκες των πελατών/συμμετεχόντων με την 

έννοια της συνεχούς διαχείρισης ποιότητας. Στο πλαίσιο της υποστήριξης σε μεμονωμένα περιβάλλοντα 

(εργαζόμενος για νέους - πελάτης), η συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο καθώς και η τηλεφωνική συνέντευξη 

προσφέρουν καλές δυνατότητες συλλογής των σχολίων ή της ικανοποίησης του πελάτη από την υποστήριξη 

ή τις υπηρεσίες της εργασίας για νέους. 

Συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο 

Η συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο είναι μια συνομιλία μεταξύ του συνεντευκτής (εργαζόμενος για νέους) 

και του ερωτώμενου (πελάτη) και χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε εργασίες για νέους. Στην αρχή της 

υποστήριξης ή της εργασίας για τη νεολαία, οι απόψεις, οι στάσεις και οι προσδοκίες του νέου ατόμου - ως 

πελάτη του έργου για νέους - μπορούν να εξακριβωθούν μέσω μιας προσωπικής συνέντευξης για να 

μπορέσει να αναλύσει το κοινωνικό του περιβάλλον ζωής και (επαγγελματική) ανάπτυξη και ιδέες στόχων. 

Κατά τη διάρκεια της υποστήριξης και στο τέλος της κοινής νεανικής εργασίας, η ικανοποίηση του πελάτη 

μπορεί να διαπιστωθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης. Αυτή η ανατροφοδότηση παρέχει σημαντικές 

προτάσεις και πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να προσαρμόσει και να διαμορφώσει την 

περαιτέρω πορεία και το σχεδιασμό της μελλοντικής υποστήριξης καθώς και διάφορες προσφορές εργασίας 

για νέους με στοχευμένο τρόπο και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ανάγκες της ομάδας-στόχου ή του πελάτη. 

Οι προσωπικές συνεντεύξεις μπορούν να έχουν διαφορετικές εστίες και βαθμούς δόμησης, μπορούν να 

διακριθούν διαφορετικοί τύποι συνεντεύξεων (π.χ. καθοδηγούμενη συνέντευξη, αφηγηματική συνέντευξη, 

εστιασμένη συνέντευξη). Τα πλεονεκτήματα της προσωπικής συνέντευξης είναι η μεγάλη ποικιλία 

ανοιχτότητας ερωτήσεων και απαντήσεων και η υψηλή ευελιξία. Ο συνεντευξιαζόμενος είναι αυτός που 

καθορίζει το επίκεντρο της συνέντευξης και τη συνάφεια των θεμάτων, κάτι που εξασφαλίζει υψηλή 

εγκυρότητα περιεχομένου και βαθύ περιεχόμενο πληροφοριών. Κατ' αρχήν, ο συνεντευκτής έχει την 

ευκαιρία να κάνει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και μπορεί έτσι να ανακαλύψει νέα ή 

απροσδόκητα γεγονότα καθώς και να ανακαλύψει βασικές πληροφορίες. Τα μειονεκτήματα των προσωπικών 

συνεντεύξεων είναι ο σχετικά μεγάλος χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή τους και η χρονοβόρα 

ανάλυση δεδομένων. 

1) Τηλεφωνικές συνεντεύξεις 
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Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις δεν διαφέρουν πραγματικά από τις προσωπικές συνεντεύξεις ως προς τη 

διαδικασία και τους στόχους και μπορούν να διεξαχθούν εναλλακτικά των συνεντεύξεων πρόσωπο με 

πρόσωπο επιτόπου - όπως μερικές φορές ήταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης πανδημίας 

Covid-19 - για να μπορείτε να συλλέγετε σχόλια από πελάτες/συμμετέχοντες. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

μπορούν επίσης να γίνουν με τυποποιημένο τρόπο, π.χ. πραγματοποιώντας την τηλεφωνική συνέντευξη 

χρησιμοποιώντας οδηγίες συνέντευξης. 

Η προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί και αντίστροφα - 

ανατροφοδότηση από τον εργαζόμενο για νέους προς τον πελάτη ως ανατροφοδότηση για διάφορες 

εργασίες ή ανάπτυξη/βελτίωση ικανοτήτων κ.λπ. 

Στο ομαδικό περιβάλλον, η ανατροφοδότηση από τους νεαρούς συμμετέχοντες μπορεί να συλλεχθεί μέσω 

γραπτών ερευνών, ομαδικών συζητήσεων ή συγκεκριμένων μεθόδων ανατροφοδότησης (π.χ. φλας, 

ανατροφοδότηση φαναριού, μνήμη ερωτήσεων, ανάδραση με πέντε δάχτυλα κ.λπ.).  

2) Γραπτές έρευνες 

Οι γραπτές έρευνες χρησιμοποιούνται κυρίως όταν πρόκειται να ερευνηθεί μια μεγαλύτερη ομάδα ατόμων 

και απαιτούνται στατιστικά σημαντικά ή αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Οι γραπτές έρευνες (π.χ. η 

συμπλήρωση ενός (διαδικτυακού) ερωτηματολογίου) μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για να 

προκαλέσουν σχόλια, την ικανοποίηση των συμμετεχόντων στο τέλος ενός εργαστηρίου. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για το περιεχόμενο, τη μεθοδική διαδικασία, τις τοπικές 

συνθήκες πλαισίου, τον εργαζόμενο/εκπαιδευτή νέων, κ.λπ. Η γραπτή έρευνα καθιστά δυνατή την 

αξιολόγηση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων. Η γραπτή έρευνα εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

αντικειμενικότητα και συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αυτή η μορφή ερωτήσεων είναι πολύ 

λιγότερο χρονοβόρα και δαπανηρή από μια προσωπική ερώτηση. Τα πλεονεκτήματα της γραπτής 

συνέντευξης είναι επίσης ότι οι ερωτώμενοι μπορούν να σκεφτούν καλύτερα τις ερωτήσεις, ότι δεν υπάρχει 

καμία επιρροή από τον ερευνητή - τον εργαζόμενο για νέους - και ότι ακόμη και γεωγραφικά απομακρυσμένα 

άτομα μπορούν να πάρουν συνέντευξη σχετικά απλή (π.χ. μέσω ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου) . Το 

μειονέκτημα μπορεί να είναι ότι δεν υπάρχει άμεση βοήθεια από τον εργαζόμενο για νέους σε περίπτωση 

προβλημάτων κατανόησης. Επιπλέον, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι το άτομο-στόχος συμπλήρωσε 

πραγματικά το ερωτηματολόγιο. Εάν ένα ερωτηματολόγιο αποσταλεί ταχυδρομικώς, αναμένεται μάλλον 

χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης. 

3) Ομαδική συζήτηση  

Η ομαδική συζήτηση είναι μια ειδική μορφή ερωτήσεων κατά την οποία πολλά άτομα (π.χ. νέοι) παίρνουν 

συνεντεύξεις ταυτόχρονα για ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. σε ποιο βαθμό βοήθησαν το περιεχόμενο και η 

μεθοδική διαδικασία στο εργαστήριο «Εποικοδομητικός χειρισμός συγκρούσεων». για να μπορέσετε να 

λύσετε εποικοδομητικά μελλοντικές συγκρούσεις;) Η εστίαση εδώ δεν είναι στην ανατροφοδότηση των 

μεμονωμένων συμμετεχόντων, αλλά στην ανατροφοδότηση της ομάδας στο σύνολό της. Τα πλεονεκτήματα 

της ομαδικής συζήτησης είναι ότι προκαλούνται αυθόρμητα αντιδράσεις, οι στάσεις και οι αξίες γίνονται 

αναγνωρίσιμες στη διαδικασία της συζήτησης και μπορούν να δημιουργηθούν απόψεις. Ομοίως, οι 

εξαρτήσεις μεταξύ της γνώμης κάποιου και της γνώμης της ομάδας γίνονται ορατές. Το μειονέκτημα είναι ότι 

οι δηλώσεις μεμονωμένων μελών της ομάδας μπορούν να αξιολογηθούν και να συγκριθούν μόνο σε 

περιορισμένο βαθμό, καθώς η γνώμη της ομάδας βρίσκεται στο προσκήνιο και δεν συμμετέχουν ενεργά όλοι 
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οι συμμετέχοντες. το ποσοστό των σιωπηλών ατόμων μπορεί μερικές φορές να είναι σχετικά υψηλό. Εδώ 

εναπόκειται στην αρμοδιότητα του εργαζομένου/εκπαιδευτή νέων να προσκαλέσει επίσης αυτά τα άτομα να 

συνεισφέρουν ενεργά. Τα κοινωνικά και γλωσσικά εμπόδια μπορούν να σταθούν εμπόδιο στη συμμετοχή, 

όπως και η σύνθεση της ομάδας. Η συμπεριφορά του εργαζομένου/εκπαιδευτή νέων μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τη συζήτηση, γι' αυτό θα πρέπει μάλλον να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή. 

. 

4) Μέθοδοι ανατροφοδότησης  

Κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου, θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δίνουν σχόλια 

σχετικά με την ικανοποίησή τους από το περιεχόμενο, τη μεθοδολογική προσέγγιση κ.λπ. σε συνεχή βάση ή 

ειδικά στο τέλος του εργαστηρίου. Διαφορετικές μέθοδοι ανάδρασης μπορούν να εφαρμοστούν σχετικά 

εύκολα στο εργαστήριο. 

Στην «ανάδραση για το φανάρι», για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες μπορούν να σχολιάσουν ορισμένες 

δηλώσεις (π.χ.: το σημερινό περιεχόμενο ήταν κατανοητό, είμαι ικανοποιημένος με τα μαθησιακά μου 

αποτελέσματα, κ.λπ.) από όλους τους συμμετέχοντες που σηκώνουν ταυτόχρονα μια πράσινη, κίτρινη ή 

κόκκινη κάρτα. (Πράσινο = ναι, κόκκινο = όχι, κίτρινο = δεν ξέρω, δεν έχει σημασία). 

Η μέθοδος «φακός» είναι ένα στιγμιότυπο του τι συμβαίνει στην ομάδα, το οποίο χρησιμεύει για τη 

δημιουργία προσωπικών αντιλήψεων και συναισθημάτων και αναφέρεται (με τη μορφή 

ανατροφοδότησης). Οι συμμετέχοντες καλούνται να δώσουν άμεση ανατροφοδότηση για το τι συμβαίνει 

στην ομάδα. Οι συμμετέχοντες διατυπώνουν τις παρατηρήσεις, τις αντιλήψεις ή τα προσωπικά τους 

συναισθήματα το ένα μετά το άλλο ή τα γράφουν σε χαρτάκια, τα οποία στη συνέχεια αναρτώνται σε 

πίνακες με καρφίτσα και συζητούνται μαζί. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συλλογής ανατροφοδότησης από νέους σε ατομικά περιβάλλοντα καθώς και 

σε ομαδικά περιβάλλοντα, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μέτρα βελτίωσης 

προσανατολισμένα στον στόχο και τη δράση για τον μελλοντικό σχεδιασμό της εργασίας για νέους με 

προσανατολισμό τους συμμετέχοντες. 

 

Αναφορά πηγής 

bOJA – Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit (2017). Qualitätshandbuch für die offene 

Jugendarbeit in Österreich. Wien, received on https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2020-

01/1_Handbuch_Qualitaet_OJA_Druckversion_2017.pdf, 15.10.2021 

https://karrierebibel.de/feedback-geben / Autor: Jochen Mai, last updated:  08.06.2021, received on 

03.11.2021 
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11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ (BEST) 

Οι εργαζόμενοι για νέους που επιδιώκουν με νέους να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα τους θεωρείται 

ότι σε αυτό το έργο εξετάζουν καλύτερα μια εξατομικευμένη προσέγγιση μάθησης και αναπτύσσουν 

κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης. Ενώ ο αναγνώστης θα μπορούσε να μάθει περισσότερα για αυτήν την 

προσέγγιση στα προηγούμενα κεφάλαια, δεν είναι μόνο η ικανότητα των εργαζομένων στον τομέα της 

νεολαίας που αποτελεί βασικό κριτήριο για να βοηθηθούν οι νέοι. Είναι επίσης το σύστημα και οι υπηρεσίες 

υποστήριξής του που διατίθενται σε αυτό. Οι υπηρεσίες υποστήριξης τους παρέχουν το πλαίσιο στο οποίο 

μπορούν να λειτουργήσουν οι εργαζόμενοι για νέους. 

Στο τέλος αυτού του εγγράφου, πρόκειται να εξετάσει τις επιτυχημένες υποστηρικτικές υπηρεσίες που είναι 

ανοιχτές στην εξατομικευμένη μαθησιακή προσέγγιση για την ικανότητα και την ικανότητα των νέων να 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα στη μη τυπική κατάρτιση και συμβουλευτική 

(σταδιοδρομία) Υπηρεσίες. Η εμπειρία σε τέτοια προγράμματα μας βοηθά να επισημάνουμε τα ακόλουθα 

έχοντας δείξει καλά αποτελέσματα: 

 

Τίτλος ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Είδος Υπηρεσίας Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής για Νέους 

Σύντομη 

περιγραφή 

Αντιμετωπίζοντας την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, το πρόγραμμα 

εξέτασε τα ατομικά σχολικά ελλείμματα, τη σταθεροποίηση της προσωπικής 

κατάστασης, τα αυξημένα κίνητρα και την αυτοπεποίθηση, καθώς και γενικές 

γνώσεις σχετικές με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα που ήθελε να ξεκινήσει ο 

έφηβος. Το πρόγραμμα στη συνέχεια διερεύνησε την εξατομικευμένη μάθηση για 

να εισέλθει στο επάγγελμα και παρείχε επίσης πρακτική απόκτηση βασικών 

ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Τίτλος ENVOGUE  

Είδος Υπηρεσίας Εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων για νέες γυναίκες 
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Σύντομη 

Περιγραφή 

Αυτή η εκπαίδευση έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην αναγνώριση και κατανόηση των 

παραγόντων που εμποδίζουν και σε μια στοχευμένη αντίδραση ή ενεργό 

υπέρβαση αυτών από τους συμμετέχοντες στο μάθημα. Ταυτόχρονα, η 

εκπαίδευση πρόσφερε στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν 

πληροφορική και άλλες επαγγελματικές γνώσεις σχετικές με τις επιχειρήσεις μέσω 

μιας νέας, ελκυστικής προσέγγισης. Η εστίαση δόθηκε σε περιεχόμενο και θέματα 

που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις νέες γυναίκες. 

Τίτλος Beratungs- und Betreuungseinreichtung (Κέντρο παροχής συμβουλών και 

φροντίδας) 

Είδος Υπηρεσίας Ατομική υποστήριξη και συμβουλευτική σταδιοδρομίας 

Σύντομη 

περιγραφή 

Το πρόγραμμα προσφέρει πολύ εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη υποστήριξη 

στις ανάγκες των πελατών. Καθένας από αυτούς λαμβάνει μία έως δύο ώρες 

εντατικής συμβουλευτικής κάθε δεκαπενθήμερο και μπορούν να επιλέξουν και να 

παρακολουθήσουν εργαστήρια που εξετάζουν διαφορετικές πτυχές της 

απασχολησιμότητας. Ένα στούντιο όπου θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν 

συνεντεύξεις για εργασία, θα μπορούσαν να προετοιμαστούν επιστολές αίτησης 

και θα μπορούσαν να γίνουν επαφές με εταιρείες που προσφέρουν ατομική 

υποστήριξη από έναν προπονητή εργασίας, καθώς και κάθε είδους εξοπλισμό 

(τηλέφωνο, φαξ, internet, εκτυπωτής κ.λπ.), είναι προσιτό στους νέους για συνεχή 

και εντατική συμβουλευτική, υποστήριξη και βοήθεια. 

Η ατομικότητα αντανακλάται και στην αντίστοιχη προσφορά συμβουλευτικής και 

υποστήριξης - δηλ. ορίζονται ατομικά «ορόσημα» με τους συμμετέχοντες όσον 

αφορά την επιτυχία της βιώσιμης πολιτικής αγοράς εργασίας και αναθεωρούνται 

και προσαρμόζονται στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης. 

 

Τίτλος BetriebskontakterIn  

(Επιχειρηματική επικοινωνία) 

Σύντομη 

περιγραφή 

Στην Αυστρία, το σύστημα μάθησης με βάση την εργασία (ειδικά για νέους 

ανέργους) προβλέπει το ρόλο ενός ατόμου επαφής ("Betriebskontakter") στο 

οποίο ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα για την ενίσχυση της υποστήριξης 

(επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας σε εξατομικευμένο, εξατομικευμένο επίπεδο. 

Στο ρόλο τους, αυτά τα άτομα επικοινωνίας αναμένεται να εξερευνήσουν 

ευκαιρίες κατάρτισης, να δημιουργήσουν επαφές με εταιρείες, να επιθεωρήσουν 

πιθανούς χώρους εργασίας, να αναλύσουν τη συνάφεια της τοποθέτησης με το 

επάγγελμα, να οργανώσουν/παρακολούθησαν/αξιολογήσουν περιόδους 
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πρακτικής άσκησης, να υποστηρίξουν συμφωνίες, καθώς και να ενισχύσουν τους 

εκπαιδευόμενους». επακόλουθη απασχόληση. 
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12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ενότητα 1 

Αυτή είναι μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου 2020-3-UK01-KA205-094063, που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, KA2 στον τομέα 

της νεολαίας. Το έργο υλοποιείται από 4 οργανισμούς από 4 χώρες: Point Europa Ηνωμένο Βασίλειο, BEST 

Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH Αυστρία, DEKAPLUS Κύπρος και Your 

Ideas Matter Βουλγαρία. 

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων για την 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων. 

*** 

Με αυτήν την έρευνα θα θέλαμε να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με την ευαισθητοποίηση και τις 

ικανότητες των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη νεολαία 

και των βασικών ενδιαφερομένων στον τομέα της νεολαίας στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων. 

Όλες οι απαντήσεις και οι απόψεις που παρέχονται από τους ερωτηθέντες θα παραμείνουν εμπιστευτικές 

και θα εξυπηρετούν μόνο τους σκοπούς του έργου. Τα μόνα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητήσουμε είναι 

μια έγκυρη διεύθυνση email και χώρα (από όπου εργάζεστε αυτήν τη στιγμή). 

*** 

Η συνεισφορά σας εκτιμάται ιδιαίτερα και θα υποστηρίξει την αξιολόγηση του αποτελέσματος που στοχεύει 

να επιτύχει το έργο μας. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

 

Ο τρέχων τόπος εργασίας σας είναι: 

o Ηνωμένο Βασίλειο 

o Αυστρία 

o Κύπρος 

o Βουλγαρία 

o Άλλο 
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Ενότητα  2 

Ποια  από τις παρακάτω κατηγορίες περιγράφει καλύτερα αυτό που κάνετε σε καθημερινή βάση 

o Είμαι εργαζόμενος σε νέους 

o Δεν είμαι εργαζόμενος σε νέους, αλλά η δουλειά μου περιλαμβάνει υποστήριξη και συνεργασία με 

νέους 

o Άλλη δραστηριότητα στον τομέα της νεολαίας 

o Τίποτα από τα παραπάνω 

Γνωρίζετε ποια είναι η προσέγγιση της «εξατομικευμένης μάθησης»;  

o Ναι (Πήγαινε στην ενότητα 3) 

o Όχι (Πήγαινε στην ενότητα 8) 

 

Ενότητα 3 

Παρακαλούμε, αναφέρετε μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της εξατομικευμένης μαθησιακής 

προσέγγισης. 

 

 

 

Ενότητα 4 

 

Γνωρίζετε πώς μπορεί να εφαρμοστεί η εξατομικευμένη μάθηση σε μη επίσημο ή/και άτυπο πλαίσιο, π.χ. 

στην εργασία για νέους; 

o Ναι (Πήγαινε στην ενότητα 5) 

o Όχι  (Πήγαινε στην ενότητα 8) 

 

Ενότητα 5 

Παρακαλούμε, αναλύστε την εμπειρία σας στην εφαρμογή της εξατομικευμένης μαθησιακής προσέγγισης 

στο πλαίσιο της εργασίας για νέους. 
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Ενότητα 6 

Έχετε εφαρμόσει ποτέ την εξατομικευμένη προσέγγιση μάθησης για να ενισχύσετε την απασχολησιμότητα 

των νέων μέσω στοχευμένης εργασίας για νέους; 

o Ναι (Πήγαινε στην ενότητα 7) 

o Όχι  (Πήγαινε στην ενότητα 8) 

 

Ενότητα  7 

Παρακαλούμε, αναλύστε την εμπειρία σας στην εφαρμογή της εξατομικευμένης μαθησιακής προσέγγισης 

για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω στοχευμένης εργασίας για νέους. 

 

 

 

 

Ενότητα 8 

Ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για να υποστηρίξετε τη δουλειά σας με 

νέους, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων; 

o Ναι 

o Όχι 

 

Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε την έρευνα! Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το έργο, μπορείτε να επισκεφτείτε 

τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://www.personalisedyouthwork.com και να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook στη 

διεύθυνση https://www.facebook.com/PYWProject 


