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ΜΕΡΟΣ 1 
Εισαγωγή
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη μετανάστευση και 
τη συνεχή άφιξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο από υπηκόους τρίτων χωρών. Η μακροπρόθεσμη 
παροχή απασχόλησης και η ενσωμάτωση τους στην κοινωνία είναι μια από τις κρίσιμες προκλήσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις, το έργο Building Social Bridges - BSB στοχεύει να διευκολύνει και 
να προωθήσει τη βιώσιμη κοινωνική ένταξη των κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων, βελτιώνοντας 
την επιχειρηματική τους νοοτροπία και τις ικανότητές τους. Επιπλέον, το έργο επικεντρώνεται στην 
επιχειρηματική σκέψη για αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου, ώστε να παρακινήσει τους ανθρώπους να 
δημιουργήσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση και να αναπτύξουν δίκτυα και κοινότητες, για να συνδεθούν 
με το εξωτερικό περιβάλλον πέρα από τα όρια του στενού τους κύκλου. 

Για να επιτευχθεί αυτό, αναπτύχθηκε μια πρακτική εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, 
ενδιαφερόμενους και παράγοντες προώθησης από ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλους 
εκπαιδευτικούς/κοινωνικούς τομείς. Περιλαμβάνει ολόκληρο το πρόγραμμα κατάρτισης που 
σχεδιάστηκε, τις μεθοδολογίες κατάρτισης που εφαρμόστηκαν από τους εταίρους και τις μαθησιακές 
εμπειρίες των συμμετεχόντων από την κατάρτιση. Γενικός στόχος αυτής της εργαλειοθήκης είναι 
να εφοδιάσει τους βασικούς ενδιαφερόμενους με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα 
προγράμματα κατάρτισης που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν στις χώρες που συμμετέχουν στην 
κοινοπραξία. 

Τα ευρήματα από τους τελικούς δικαιούχους σχετίζονται με τις φωνές των προτύπων (role models) 
και περιγράφονται οι διαδικασίες αμοιβαίας μάθησης. Μέρος αυτής της εργαλειοθήκης είναι και οι 
νέοι τρόποι μάθησης που έχουν ξεκινήσει και δοκιμαστεί σε διάφορες παραλλαγές, ακολουθώντας τη 
μεθοδολογία των εταίρων (από δημιουργικές μεθόδους έως μικτή μάθηση). Περιγράφεται ολόκληρη η 
διαδικασία μάθησης και οι τεχνικές και είναι διαθέσιμες για χρήση. Επιπλέον, τα ευρήματα αποσκοπούν 
στη βελτίωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των ικανοτήτων, στην αύξηση του κοινωνικού 
κεφαλαίου και στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε με πρότυπα.  

Σημαντικοί Ορισμοί: Επιχειρηματική νοοτροπία, Επιχειρηματική σκέψη  
και Κοινωνικό Κεφάλαιο

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είναι σαφές το τι εννοεί κανείς με τον όρο Επιχειρηματική 
νοοτροπία και Επιχειρηματική σκέψη. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να γνωρίζουν τους ορισμούς των παραπάνω όρων. Σύμφωνα με το Δίκτυο Διδασκαλίας της 
Επιχειρηματικότητας (NFTE), «η επιχειρηματική νοοτροπία είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που 
επιτρέπει στους ανθρώπους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες, να 
ξεπερνούν και να μαθαίνουν από τις αποτυχίες και να πετυχαίνουν σε διάφορα περιβάλλοντα». 

Από την άλλη πλευρά, «η επιχειρηματική σκέψη έχει να κάνει με την αξιοποίηση των παθών, 
των δεξιοτήτων, της εμπειρίας, των γνώσεων και ιδεών, των πόρων και των δικτύων για τον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση των ευκαιριών τη σωστή στιγμή και με τον σωστό τρόπο».
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Το κοινωνικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται συνήθως, για να χαρακτηρίσει τα δίκτυα που συνδέουν 
τους ανθρώπους μεταξύ τους με πρακτικούς τρόπους (κεφάλαιο γεφύρωσης) και οικοδομούν 
την αμοιβαιότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη μέσω κοινών κανόνων και αφοσίωσης (κεφάλαιο 
σύνδεσης). Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι μια πολύτιμη πηγή συμμετοχής και κοινοτικών σχέσεων. Ως 
εκ τούτου, αποτελεί βασικό πόρο για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, που στοχεύουν στην καλύτερη 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στις τοπικές κοινότητες και στις κοινωνικές ομάδες.

 

Μαθησιακοί Στόχοι της Εργαλειοθήκης 
Ο πυρήνας των προγραμμάτων κατάρτισης είναι τα τοπικά εργαστήρια που διοργανώθηκαν και 
υλοποιήθηκαν από τους εταίρους στις χώρες τους. Οι στόχοι αυτών των εργαστηρίων (εκτός από την 
εφαρμογή των μεθόδων, τη συλλογή συμπερασμάτων και εμπειριών και τις σύντομες συστάσεις από 
αυτές τις εμπειρίες) μπορούν να περιγραφούν ως οι μαθησιακοί στόχοι της παρούσας εργαλειοθήκης. 
Μετά από αρκετές συζητήσεις και συναντήσεις, η κοινοπραξία εταίρων κατέληξε σε 3 μαθησιακούς 
στόχους, που πρέπει να συμπεριληφθούν στην παρούσα εργαλειοθήκη:

1. Βελτίωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων (μετανάστες 
και άτομα που εγκατέλειψαν το σχολείο).

2. Υποστήριξη στους συμμετέχοντες, ώστε να χτίσουν κοινωνικές γέφυρες και να δημιουργήσουν 
κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τα δικά τους δίκτυα.

3. Αύξηση των κινήτρων μέσω της μάθησης από τα πρότυπα.

Μέθοδοι και Τρόποι Εργασίας

Η κοινοπραξία συμφώνησε κάθε εταίρος να σχεδιάσει ξεχωριστά το λεπτομερές πρόγραμμα κατάρτισης 
σύμφωνα με τις τοπικές/επιχειρησιακές ανάγκες. Οι μέθοδοι παρουσιάστηκαν στους υπόλοιπους 
εταίρους πριν από τα εργαστήρια, για να δοθεί ανατροφοδότηση. Οι τρόποι που αποφάσισαν οι 
εταίροι να ακολουθήσουν στα εργαστήριά τους είναι οι εξής: : 

- Ανάπτυξη πορτφολίου

- Εργασία στη βιογραφία

- Παιχνίδι ρόλων

- Αφήγηση ιστοριών από πρότυπα - Επιτυχημένα παραδείγματα

Θέματα που καλύπτονται στα εργαστήρια

Υπάρχουν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές πτυχές του έργου (σκέψη και 
νοοτροπία). Μερικά από τα θέματα που είχαν καλύψει οι εταίροι παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Κριτική σκέψη: Η ικανότητα εφαρμογής σκέψης υψηλότερου επιπέδου, προσανατολισμένης 
στη διαδικασία, εξέτασης ενός θέματος από διάφορες πιθανές προοπτικές και χρήσης αυτής 
της συλλογιστικής για τη λήψη αποφάσεων.

2. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα: Η ικανότητα και η προθυμία να αλλάζουν οι ενέργειες και τα 
σχέδια για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων.
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3. Επικοινωνία και συνεργασία: Ο βαθμός στον οποίο μπορείτε να εκφράσετε ιδέες σε ένα 
στοχευμένο ακροατήριο, να συνεργαστείτε με άλλους για να αναπτύξετε ιδέες και να τις 
μετατρέψετε σε δράση.

4. Άνεση με το ρίσκο - Διαχείριση της ασάφειας και της αβεβαιότητας: Λήψη υπεύθυνων αποφάσεων, 
όταν το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι αβέβαιο και οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι 
περιορισμένες. Η διαδικασία δημιουργίας αξίας περιλαμβάνει δομημένη δοκιμή ιδεών και 
πρωτοτύπων από τα αρχικά στάδια για τη μείωση των κινδύνων αποτυχίας

5. Πρωτοβουλία και αυτάρκεια: Η δύναμη της ανάληψης της ευθύνης ενός έργου χωρίς συμβολή 
ή καθοδήγηση, η ανάληψη προκλήσεων και η ανεξάρτητη αντιμετώπιση των εμποδίων.

6. Εντοπισμός ευκαιριών για μελλοντικό προσανατολισμό: εντοπισμός των αναγκών και των 
προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εντοπισμός και αξιοποίηση ευκαιριών για τη 
δημιουργία αξίας.

7. Δημιουργικότητα και καινοτομία: Η ικανότητα να σκέφτεστε ιδέες και να τις αναπτύσσετε για τη 
δημιουργία αξίας. Να διερευνάτε και να πειραματίζεστε με καινοτόμες προσεγγίσεις.

8. Οργάνωση και διαχείριση: Η ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, οργάνωσης και 
παρακολούθησης των στόχων σας.

9. Κινητοποίηση άλλων και κινητοποίηση πόρων: Να εμπνέετε τους άλλους και να τους επηρεάζετε, 
ώστε να ακολουθήσουν και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική σας ιδέα. Βρείτε τρόπους για 
να συγκεντρώσετε τους πόρους που χρειάζεστε, ώστε να το πετύχετε αυτό.

10. Αξιολόγηση των ιδεών: Κατανοήστε τι σημαίνει αξία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
οικονομικούς όρους και αξιοποιήστε στο έπακρο τις ιδέες και τις ευκαιρίες.

11. Ηθική και βιώσιμη σκέψη: Αξιολογήστε τον αντίκτυπο των ιδεών που δημιουργούν αξία και 
τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής δράσης στην κοινότητα, την αγορά, την κοινωνία και το 
περιβάλλον.

Αντίκτυπος και Μεταβίβαση

Η εργαλειοθήκη παρέχει πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης, 
που στοχεύουν στην επιχειρηματική σκέψη και την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τη σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου και της επιχειρηματικής σκέψης μέσω της βελτίωσης των 
επιχειρηματικών ικανοτήτων. Δείχνει διάφορους τρόπους για τη δημιουργία συνθηκών για έναρξη 
παρόμοιων μαθησιακών διαδικασιών. Ως εκ τούτου, αναμένεται να επηρεάσει εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευτές από οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και πέραν αυτού (άλλοι τομείς 
μάθησης, κοινωνική εργασία/ενσωμάτωση, τοπικές αρχές κ.λπ.).

Η εργαλειοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενασχόληση με αυτά τα ζητήματα στο μέλλον από 
πολλούς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής. Η κεντρική ιδέα του 
μαθησιακού σχεδιασμού μπορεί να προσαρμοστεί και στην εργασία με άλλες ευάλωτες ομάδες και 
άλλα μαθησιακά θέματα. Δεν είναι απαραίτητη η αξιοποίηση ολόκληρου του προγράμματος, είναι 
δυνατό να χρησιμοποιηθούν τμήματα του.

Στην επόμενη ενότητα της εργαλειοθήκης θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι μεθοδολογίες που 
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χρησιμοποιήθηκαν από τους εταίρους κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Η ενότητα καλύπτει το θέμα 
της μάθησης από ομοτίμους με βάση τα πρότυπα και την κύρια ανάλυση των καλών πρακτικών που 
προέκυψαν από τα εργαστήρια. Παρουσιάζονται επίσης οι ιδέες και οι συζητήσεις των εργαστηρίων 
και οι εμπειρίες των συμμετεχόντων και των προτύπων. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης και 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι συστάσεις.

Βιβλιογραφία: 

- Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship 
Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; 
doi:10.2791/593884

- Network for Teaching Entrepreneurship, https://www.nfte.com/entrepreneurial-mindset/ 
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ΜΕΡΟΣ 2 
Δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της μάθησης 
μεταξύ  ομοτίμων σε επαφή με πρότυπα
Μάθηση μεταξύ ομοτίμων. Από Ludwig Zeier 

1. Εισαγωγή

Η μάθηση μεταξύ ομοτίμων αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου “Building Social Bridges”. Για εμάς, η 
εργασία με πρότυπα είναι μια παραλλαγή της μάθησης μεταξύ ομοτίμων. Σημαίνει ότι άνθρωποι που 
αρχικά βρέθηκαν σε παρόμοιες καταστάσεις με τους εκπαιδευόμενους αφηγούνται τις επιτυχημένες 
εμπειρίες τους. Όσο περισσότερο μοιάζουν τα πρότυπα με τους άλλους εκπαιδευόμενους -από 
άποψη ηλικίας, καταγωγής, προσωπικής κατάστασης, θέσης- τόσο περισσότερο γίνονται αντιληπτά 
ως ομότιμοι και τόσο ισχυρότερη είναι η παραδειγματική τους επίδραση. Τα πρότυπα μοιράζονται 
την εμπειρία της μετανάστευσης, τα προβλήματα και τις προκλήσεις της ένταξης στην κοινωνία 
και στην αγορά εργασίας, καθώς και την εμπειρία τους με την υποστήριξη, αλλά και με τα εμπόδια 
που συναντούν στην κοινωνία υποδοχής. Μέχρι στιγμής, τα πρότυπα μας αποδείχθηκαν πράγματι 
πειστικά για τους εκπαιδευόμενους, ακριβώς επειδή οι τελευταίοι αισθάνονται συνδεδεμένοι λόγω 
της κοινής τους εμπειρίας με την προσφυγιά, τη μετανάστευση και την ένταξη. Αυτό εξακολουθεί 
να ισχύει ακόμη και με άτομα διαφορετικής ηλικίας ή υποβάθρου. Διαφορετικοί τύποι προτύπων με 
διαφορετικές προσεγγίσεις σε παρόμοιες καταστάσεις και προκλήσεις μπορούν να εμπνεύσουν τους 
συμμετέχοντες προς τη δημιουργική και επιχειρηματική νοοτροπία. Οι εκπαιδευόμενοι είναι απλά πιο 
πιθανό να εμπιστευτούν τις συμβουλές τους. Ως εκ τούτου, η μεθοδολογία που παρουσιάζεται εδώ 
-δηλαδή η συμπερίληψη προτύπων στην εκπαιδευτική εργασία με μετανάστες και πρόσφυγες- αποτελεί 
μια πολλά υποσχόμενη παραλλαγή της μάθησης μεταξύ ομοτίμων. Θέλουμε κυρίως να αλλάξουμε τις 
νοητικές αντιλήψεις, παρακινώντας τους εκπαιδευόμενους να διαμορφώσουν ενεργά το μέλλον τους, 
όσο το δυνατόν περισσότερο γι’ αυτούς. Χρησιμοποιώντας τον όρο επιχειρηματική σκέψη σε αυτό 
το πλαίσιο, δεν προωθούμε νεοφιλελεύθερα μοτίβα επιχειρηματολογίας και μια ακόμη ιδέα Me Inc. 
Αντίθετα, επιδιώκουμε την ανάπτυξη και προώθηση δεξιοτήτων όπως η ευελιξία, η δραστηριότητα και 
η δημιουργικότητα και επιλέγουμε πρότυπα που αντιπροσωπεύουν αυτή τη νοοτροπία. Με τις σκέψεις 
και τις εμπειρίες μας σχετικά με τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων, ελπίζουμε να υποστηρίξουμε όλους τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων να προχωρήσουν προς αυτό τον στόχο. Τα πρότυπα μπορούν να ενθαρρύνουν 
ιδιαίτερα την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων. Αυτή η μορφή μάθησης από πρότυπα της δικής 
μας κοινότητας είναι η κεντρική μας προσέγγιση για την προώθηση της ενδυνάμωσης μέσω της 
επιχειρηματικής σκέψης και της δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου.
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2. Πώς αντιλαμβανόμαστε τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων  

Σε πολλές εκπαιδευτικές συζητήσεις, ο όρος «ομότιμος» ισοδυναμεί με τον όρο «συνομήλικος». Ο 
δικός μας ορισμός, ωστόσο, διευρύνει τον όρο αυτό: «ομότιμος» είναι κάποιος που μοιράζεται ένα 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό με κάποιον άλλον, π.χ. ηλικία, κατάσταση, προβληματικές καταστάσεις 
που πρέπει να ξεπεραστούν, προσωπικά ενδιαφέροντα, ικανότητες και δεξιότητες, κοινωνικό 
υπόβαθρο (βλ. P. Gromek 2012, 22f). Οι ομότιμοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την ανάπτυξη και τον 
προσανατολισμό των νέων. Μέρος της μάθησης μεταξύ ομοτίμων είναι η ανταλλαγή εμπειριών και 
κατά συνέπεια η ανάπτυξη και ενίσχυση της αίσθησης του «εμείς». Στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη 
των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι άνθρωποι που έχουν παρόμοιες εμπειρίες προσφέρουν 
ζωτικά σημεία αναφοράς- όσο πιο κοντά είναι ηλικιακά, τόσο το καλύτερο. Αποφασίσαμε λοιπόν να 
επεκτείνουμε την προσέγγιση της μάθησης μεταξύ ομοτίμων, δουλεύοντας με τα λεγόμενα πρότυπα 
(role models). Τα πρότυπα δεν λειτουργούν ως δάσκαλοι ή εξουσιαστικές φιγούρες, αλλά ως ομότιμοι 
που μοιράζονται τις εμπειρίες τους και παρακινούν τους νέους να συμμετέχουν σε μια ανταλλαγή. 
Μοιράζονται με τους εκπαιδευόμενους την εμπειρία της μετανάστευσης, καθώς και τις απαιτήσεις της 
ένταξης στην κοινωνία υποδοχής. Υπό αυτή την έννοια, η συνεργασία με πρότυπα μπορεί επίσης να 
θεωρηθεί ως ένα είδος συμβουλευτικής από ομοτίμους.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να βρουν απαντήσεις στα ακόλουθα 
ερωτήματα: Τι είδους νοητικές εικόνες και αντιλήψεις μπορούν να είναι χρήσιμες στη διαδικασία της 
ένταξης; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να αυξήσουμε το κοινωνικό κεφάλαιο; 

Αυτό σημαίνει ότι η επαφή με πρότυπα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αμφισβητήσουν και 
να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους και να ενισχύσουν τις ικανότητες τους για τη δημιουργία 
κοινωνικού κεφαλαίου. Πρόκειται για την ενίσχυση της θέσης τους στην κοινωνία μέσω συμβουλευτικής 
από τα πρότυπα. Οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν βοήθεια για αυτοβοήθεια. 

Μεθοδολογικά, μιλάμε για μάθηση μεταξύ ομοτίμων, μια ανταλλαγή γνώσεων μέσα σε μια ομάδα, 
υποκινούμενη και παρακινούμενη από το πρότυπο. Ιδανικά, οι συμμετέχοντες συναντιούνται δια 
ζώσης σε ένα μέρος, αν και δοκιμάσαμε κι άλλες δυνατότητες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Εξακολουθεί να λειτουργεί, ακόμη και αν το πρότυπο είναι παρόν μόνο σε ένα κινηματογραφικό ή 
γραπτό πορτρέτο. Σε αυτή την περίπτωση, το πρότυπο δεν είναι πλέον άμεσος συμμετέχοντας στη 
μάθηση μεταξύ ομοτίμων, αλλά η συμβολή του/ της στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ομοτίμων 
είναι καθοριστική. Για το σκοπό αυτό, στο έργο ”Building Social Bridges”, αναπτύξαμε κινηματογραφικά 
πορτραίτα, τα οποία συμπληρώθηκαν από σύντομα γραπτά πορτραίτα. Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο 
δωρεάν στην ιστοσελίδα (https://buildingsocialbridges.eu).

Είναι σημαντικό αυτή η μαθησιακή διαδικασία να περιλαμβάνει μια κοινότητα μάθησης όπου όλοι 
είναι ισότιμοι και χωρίς τους παραδοσιακούς ιεραρχικούς ρόλους του δασκάλου και των μαθητών. 
Στο έργο μας, τα πρότυπα δεν είναι δάσκαλοι- απλώς αναφέρουν τις εμπειρίες τους και μοιράζονται 
τις γνώσεις τους. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των συμμετεχόντων, οι στρατηγικές των προτύπων 
πρέπει να μετασχηματίζονται και να προσαρμόζονται συνεχώς. Εδώ, κάθε συμμετέχοντας είναι ο 
εμπειρογνώμονας της δικής του καθημερινής ζωής. Τόσο οι ομότιμοι όσο και τα πρότυπα δίνουν 
ερεθίσματα, παρέχουν σημεία προσανατολισμού και χώρους συντονισμού. Η μάθηση μεταξύ ομοτίμων  
είναι με αυτή την έννοια μετασχηματιστική και συνεργατική.

Για τα πρότυπα, τέτοιες συναντήσεις -αλλά και η εργασία πάνω σε ένα κινηματογραφικό πορτρέτο- 
αποτελούν μια σημαντική διαδικασία αυτο-στοχασμού. Σκέφτονται την πορεία τους και συνειδητοποιούν 
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κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία τους. Η συνειδητοποίηση αυτών των παραγόντων αποτελεί 
σημαντικό κίνητρο για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων.

2.1  Η μάθηση μεταξύ ομοτίμων ως μετασχηματιστική διαδικασία 

Η μετασχηματιστική μάθηση έχει γίνει βασική έννοια στη διεθνή έρευνα και θεωρία της μάθησης. 
Από πολλές απόψεις, μπορεί να θεωρηθεί ως μια έννοια μάθησης στενά συνδεδεμένη με την ομότιμη 
μάθηση. Η μετασχηματιστική μάθηση -ή ουσιαστική μάθηση- ορίζεται ως μια μαθησιακή διαδικασία 
που περιλαμβάνει μεγάλες ή μικρότερες αλλαγές στην ταυτότητα του εκπαιδευομένου. Αυτή η μορφή 
μάθησης είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την αλλαγή των στάσεων των εκπαιδευομένων, αλλά απαιτεί 
και υψηλό επίπεδο δέσμευσης και παρακίνησης των εκπαιδευομένων. Το ανοιχτό περιβάλλον σε 
μια ομάδα ομοτίμων, καθώς και η θετική επίδραση του προτύπου μπορούν να τονώσουν τέτοιες 
διαδικασίες μάθησης. Επιπλέον, η μετασχηματιστική μάθηση με αυτή την έννοια συνδέεται στενά με 
την πρακτική και την καθημερινή ζωή - είναι συγκεκριμένη. Αυτή η πτυχή συμβάλλει στην ενίσχυση 
των κινήτρων και της δέσμευσης των συμμετεχόντων.

2.2 Μάθηση μεταξύ ομοτίμων ως συνεργατική διαδικασία 

Η συνεργατική μάθηση βασίζεται σε μια κοινωνική κονστρουκτιβιστική προσέγγιση σύμφωνα με την 
οποία η μάθηση είναι εξ ορισμού μια κοινωνική διαδικασία και η αλληλεπίδραση παίζει σημαντικό 
ρόλο. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται από κοινού σε ένα θέμα και κάθε συμμετέχοντας συμβάλλει με 
τη δέσμευσή του. Αυτή η μορφή μάθησης χρειάζεται δομές και πρέπει να εφαρμόζει τις παιδαγωγικές 
αρχές. Η συμμόρφωση με αυτές τις αρχές μπορεί να διασφαλιστεί από τους εκπαιδευτές ενηλίκων 
-όπως συμβαίνει στο έργο μας. Σημαντικές αρχές είναι: η ισότιμη συμμετοχή, οι σχέσεις εκτίμησης, 
η ευθύνη των συμμετεχόντων για τους άλλους, η προσπάθεια και κυρίως η ευθύνη για την ίδια τη 
μαθησιακή διαδικασία. 

Επομένως, αποτελεί πλεονέκτημα εάν η μάθηση μεταξύ ομοτίμων υποστηρίζεται και συνοδεύεται 
από εκπαιδευτές ενηλίκων: αφενός για να παρέχουν υποδομή και πλαίσιο, αλλά και μεθοδολογική 
υποστήριξη για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και αφετέρου για να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων για επιτυχή συνεργατική και μετασχηματιστική μάθηση. 

Οι προσωπικές και συναισθηματικές δεξιότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ομότιμη μάθηση και 
καλλιεργούνται μέσα από αυτήν: ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση και παρακίνηση. Επιπλέον, 
υπάρχουν ατομικές δεξιότητες που επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως η υπομονή και η ευελιξία. 
Η τελευταία συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της μετασχηματιστικής μάθησης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. 

Στη μάθηση μεταξύ ομοτίμων αυξάνεται και η αυτοεκτίμηση. Το να νιώθει κανείς καλά με τον εαυτό 
του, να συνειδητοποιεί ότι μπορεί να βοηθήσει έναν άλλο άνθρωπο, ότι μπορεί να συμβουλεύσει 
κάποιον με τις δικές του γνώσεις - όλα αυτά τονώνουν την αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων.

Αναφέραμε ήδη τη σημασία του να προβληματίζεται κανείς για τη δική του ιστορία και τα δυνατά και 
αδύνατα σημεία που προκύπτουν, να συνειδητοποιεί τα δικά του νοητικά μοντέλα που συνδέονται με 
την ιστορία του. Η μάθηση μεταξύ ομοτίμων προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για να ανακαλύψει και 
να βρει κανείς τον εαυτό του.  
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3. Μέθοδοι

Σκοπός της παρούσας ενότητας δεν είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία της μάθησης 
μεταξύ ομοτίμων. Εδώ θα αναφέρουμε μόνο μερικές υποδειγματικές μεθόδους οι οποίες, σύμφωνα με 
την εμπειρία μας, είναι κατάλληλες για τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων. 

Το uniT έχει αναπτύξει μια ανεξάρτητη μεθοδολογική-διδακτική αντίληψη για την εκπαίδευση ενηλίκων: 
την τέχνη της μάθησης. Εκτός από τις βασικές θεωρήσεις, υπάρχει επίσης ένα πεδίο μεθόδων από την 
uniT. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:  KUNSTLABOR Graz - Lernkunst (kunstlabor-graz.at)

3.1  Μέθοδος αφήγησης 

Η προσέγγιση της αφηγηματικής μεθόδου εστιάζει στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν καθορίζονται ποτέ 
από τα προβλήματά τους. Το μόνο πρόβλημα είναι το ίδιο το πρόβλημα. Όσο απλό κι αν ακούγεται αυτό, 
πολλοί άνθρωποι τείνουν να ταυτίζονται με τα προβλήματα και τις δυσκολίες τους. Η αφηγηματική 
προσέγγιση βοηθά στην εξωτερίκευση των δυσκολιών για την αντιμετώπισή τους και την εξεύρεση 
συγκεκριμένων λύσεων. Η εξωτερίκευση είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι αρχίζουν 
να χρησιμοποιούν μια εντελώς διαφορετική γλώσσα και υιοθετούν μια εντελώς διαφορετική στάση 
απέναντι στα προβλήματά τους. Η χρήση λέξεων και φράσεων είναι πολύ σημαντική, γιατί οι λέξεις 
έχουν σημαντική επίδραση στην αντίληψη και τον χειρισμό των δυσκολιών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα που βρίσκονται σε μια διαδικασία αναπροσανατολισμού και 
αλλαγής να εκφράσουν την κατάστασή τους με λόγια- η αφηγηματική προσέγγιση μπορεί επομένως να 
προσφέρει σημαντική υποστήριξη σε κάθε είδους ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ομοτίμων. Αφηγούνται 
τις βιογραφίες τους, οι οποίες τοποθετούνται πάντα σε πλαίσιο-χώρο, χρόνο, σχέσεις. Η μέθοδος 
της βιογραφικής αφήγησης μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαιδευτική εργασία με τους πρόσφυγες, 
για να προωθήσει τη σύνδεση μεταξύ των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών με σημαντικές επιπτώσεις 
και της σημασίας τους για την προσωπική και οικογενειακή βιογραφία. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή 
χρειάζεται προσοχή, ιδίως όταν πρόκειται για τραυματισμένα άτομα. .

3.2.  Δημιουργικές μέθοδοι

Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με την αφηγηματική μέθοδο υπογραμμίζουν τη σημασία της λέξης, 
της γλώσσας. Ιδιαίτερα όταν εργαζόμαστε με μετανάστες αλλά και με άλλα άτομα που βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση από άποψη εκπαίδευσης, γνωρίζουμε ότι η γλωσσική τους ικανότητα είναι 
περιορισμένη. Επομένως, πρέπει να αναπτυχθεί και να διευκολυνθεί η ικανότητα να αφηγείται κανείς 
την ιστορία της ζωής του με λέξεις και φράσεις -δηλαδή να την εξωτερικεύει. 

Επιπλέον, οι δημιουργικές προσεγγίσεις προσφέρουν επίσης την ευκαιρία να εκφραστεί κανείς πέρα 
από τις λέξεις. Η ζωγραφική, η μουσική, η σωματική έκφραση και το θεατρικό παιχνίδι, μεταξύ άλλων, 
προσφέρουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση για την αποτύπωση της ιστορίας και των εσωτερικών εικόνων 
κάποιου. Οι λέξεις αποτελούν το πιο συνειδητό στρώμα της ανθρώπινης μνήμης. Οι σωματικές 
αισθήσεις, οι εικόνες, καθώς και οι σκηνικές αναμνήσεις μπορούν να εκφραστούν, δουλεύοντας 
δημιουργικά με διάφορα μέσα, μερικές φορές πέρα από τον συνειδητό έλεγχο.  
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4. Σύνοψη: Οι εμπειρίες μας 

Οι εμπειρίες μας από το έργο δείχνουν ότι η δημιουργία χώρων επαφής μεταξύ προτύπων και 
εκπαιδευομένων ως μια μορφή μάθησης μεταξύ ομοτίμων είναι ένας πραγματικά πολλά υποσχόμενος 
τρόπος για την προώθηση της ένταξης. Είναι μια διαδικασία που κινητοποιεί τους εκπαιδευόμενους, 
αλλά και τα πρότυπα και μια μέθοδος για την αντιμετώπιση νοητικών μοτίβων σχετικά με την ένταξη, 
την αυτοαποτελεσματικότητα και την επιχειρηματική σκέψη. Αναδεικνύει τη σημασία του να είναι 
κανείς ενεργός και να ξεπερνά τα εμπόδια της ένταξης και τη σημασία της κοινωνικής δικτύωσης σε 
αυτή τη διαδικασία.  

Από την εμπειρία μας μπορούμε επίσης να πούμε ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες να συνεργαστεί 
κανείς με πρότυπα σε μια μαθησιακή διαδικασία. Αυτό μπορεί να γίνει διαδικτυακά ή με τη βοήθεια 
μιας ταινίας και δίνει τη δυνατότητα για πολλές επιλογές και μεθόδους, ώστε ο συμμετέχοντας να 
αναστοχαστεί σχετικά με τις εμπειρίες της συνάντησης και να προσαρμόσει τις στρατηγικές που έμαθε 
από το πρότυπο στη δική του ζωή. Η μάθηση μεταξύ ομοτίμων είναι ένα αποτελεσματικό ερέθισμα, 
για να αναθεωρήσει κανείς τα δικά του νοητικά μοτίβα και να βρει τον δικό του δρόμο προς την 
ενσωμάτωση. Χρειάζεται όμως τη βοήθεια της κοινωνίας υποδοχής. 
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ΜΕΡΟΣ 3 
Προτεινόμενες μέθοδοι από τα εργαστήρια για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικής σκέψης και τη δημιουργία 
κοινωνικού κεφαλαίου
Η επιχειρηματική σκέψη και δράση δεν περιλαμβάνουν μόνο την κατανόηση του οικονομικού 
πλαισίου- αλλά και δημιουργικές δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες, π.χ. με τη μορφή ομαδικής 
εργασίας, επικοινωνίας και δημιουργίας δικτύων. Αυτές οι δεξιότητες και ικανότητες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο στον σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας όσο και στην υλοποίηση 
ιδιωτικών σχεδίων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ατόμου, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργό 
διαμόρφωση της ζωής του. Για τη διδασκαλία αυτών των ικανοτήτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
διάφορες δοκιμασμένες μέθοδοι μάθησης και διδασκαλίας, οι οποίες είναι κατάλληλες για την επίτευξη 
των μαθησιακών στόχων.

Στόχος της διδασκαλίας επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι οι συμμετέχοντες:

• να εντοπίσουν τις προσωπικές τους ικανότητες, δυνατά σημεία και δεξιότητες, αλλά και 
αδυναμίες και ανάγκες,

• να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν σημαντικές βασικές ικανότητες για τον δικό τους σχεδιασμό 
σταδιοδρομίας και την επαγγελματική και προσωπική τους επιτυχία μέσω της επιχειρηματικής 
σκέψης, 

• να μάθουν πιθανές διαδρομές ζωής και στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων τους.

Η διδασκαλία της επιχειρηματικής σκέψης απαιτεί μεθόδους που είναι αφενός δημιουργικές, 
επικοινωνιακές και ομαδικές, αφετέρου όμως επεξεργάζονται και τις ατομικές δυνάμεις και αδυναμίες 
και παρέχουν στους συμμετέχοντες συγκεκριμένες επιλογές δράσης για την επαγγελματική και 
ιδιωτική πορεία της ζωής τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένες δοκιμασμένες μέθοδοι, που 
μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους. Πολλές από τις 
μεθόδους χρησιμοποιήθηκαν στα εργαστήρια του έργου Building Social Bridges με στόχο την ενίσχυση 
της επιχειρηματικής σκέψης και τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου.

Ανάλυση δυνατοτήτων
Στις επιχειρήσεις, η ανάλυση δυνατοτήτων χρησιμοποιείται συχνά για τον προσδιορισμό των γνώσεων, 
των δεξιοτήτων, των κινήτρων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των εργαζομένων. 
Από τα καταγεγραμμένα χαρακτηριστικά δημιουργείται ένα προφίλ δυνατοτήτων. Προσαρμοσμένη 
στην επιχειρηματική σκέψη, η ανάλυση δυνατοτήτων μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο για τη μείωση 
των αδυναμιών που εντοπίζονται και την προώθηση των δυνατών σημείων με στοχευμένο τρόπο. 
Ειδικά για τους νέους, η ανάλυση δυνατοτήτων χρησιμοποιείται συχνά για τον επαγγελματικό τους 
προσανατολισμό. Ωστόσο, λόγω της προσέγγισης που προσανατολίζεται στα δυνατά σημεία, αυτή 
η ανάλυση χρησιμεύει επίσης στην προώθηση της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων, καθώς η 
προσοχή εφιστάται στα δικά τους ταλέντα, δυνατά σημεία και ενδιαφέροντα. 

Πρωτίστως, στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων όχι για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, 
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αλλά για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, με σκοπό την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους και του 
αισθήματος ευθύνης τους για το προσωπικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Είναι σημαντικό οι 
εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τους στόχους, τη διαδικασία και το νόημα της ανάλυσης δυνατοτήτων. 

Στο τέλος μιας ανάλυσης δυνατοτήτων θα πρέπει να υπάρχει μια προσωπική συζήτηση 
ανατροφοδότησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δυνατοτήτων τεκμηριώνονται γραπτώς και 
ενσωματώνονται σε ένα κατάλληλο εργαλείο πορτφολίου (π.χ. Europass).

Ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων
Η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων προέρχεται από την εταιρική στρατηγική και 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων μιας εταιρείας. Υπολογίζονται οι (οικονομικοί, 
οργανωτικοί, φυσικοί και τεχνολογικοί) πόροι μιας επιχείρησης. Η ανάλυση δυνατών και αδύνατων 
σημείων αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανάλυσης SWOT. Επικεντρώνεται στους εσωτερικούς 
παράγοντες μιας εταιρείας, δηλαδή στις ικανότητες και τους πόρους της. Η ανάλυση SWOT εξετάζει 
επίσης τους εξωτερικούς παράγοντες και τις ευκαιρίες και τα ρίσκα μιας εταιρείας. 

Κατά την ανάλυση των ικανοτήτων ενός ατόμου, είναι εξίσου σημαντικό να εξετάζονται οι τεχνικές 
γνώσεις και δεξιότητες όσο και οι κοινωνικές ικανότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Για 
την ανάλυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων ως προς τα δυνατά/αδύνατα σημεία, θα πρέπει να 
απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

•	 Τι	μου	βγαίνει	εύκολα;

•	 	Σε	τι	είμαι	καλός;

•	 Σε	τι	είμαι	επιτυχημένος;

•	 Σε	ποιες	καταστάσεις	μπορώ	να	εφαρμόσω	τις	γνώσεις	μου;

•	 Τι	βρίσκω	ιδιαίτερα	δύσκολο;

•	 	Ποιες	αποτυχίες	υπήρξαν;

•	 Ποιες	δεξιότητες	θα	ήθελα	να	αναπτύξω	περαιτέρω;

Εξίσου σημαντικό είναι αυτό που καθορίζει την προσωπικότητα ενός ατόμου:

•	 •	Τι	μου	αρέσει	να	κάνω;	

•	 •	Για	ποιο	στοιχείο	λαμβάνω	υψηλή	αναγνώριση;

•	 •	Τι	μπορώ	να	κάνω	για	να	βοηθήσω	τους	άλλους;	

•	 •	Με	ποιους	ανθρώπους	τα	πάω	ιδιαίτερα	καλά;

•	 •	Τι	δεν	μου	αρέσει;

•	 •	Ποια	προσωπική	ιδιοσυγκρασία	με	εμποδίζει;

Με τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα 
σημεία τους και μπορούν να καταλήξουν στα κατάλληλα συμπεράσματα και να αναπτύξουν βήματα 
δράσης.
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Επεξεργασία πορτφολίου 
Το πορτφόλιο είναι ένας φάκελος στον οποίο μπορούν να συγκεντρωθούν και να οργανωθούν ορισμένα 
έγγραφα. Στον τομέα της εκπαίδευσης, αναφέρεται σε μια συλλογή εγγράφων (εκθέσεις, πιστοποιητικά, 
βεβαιώσεις παρακολούθησης και παρόμοια, αλλά και βιογραφικά σημειώματα, φωτογραφίες και 
περιγραφές) που απεικονίζουν τη μαθησιακή βιογραφία ενός ατόμου στο σύνολό της ή εν μέρει (βλ. 
Strauch et. Al 2009: σ. 73). Οι συμμετέχοντες εργάζονται ατομικά στο πορτφόλιο τους στο πλαίσιο 
ενός εργαστηρίου ή σύμφωνα με οδηγίες μεταξύ των εργαστηρίων. Τα αποτελέσματα βοηθούν στη 
συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση μαθησιακών εμπειριών και επιτυχιών. Το πορτφόλιο μπορεί 
στη συνέχεια να δημιουργηθεί ατομικά - σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή - ή με τη χρήση υφιστάμενων 
μοντέλων όπως π.χ. το Europass.

Η επεξεργασία πορτφολίου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη φάση του αναστοχασμού. Στο έργο 
Building Social Bridges, τα πορτφόλια δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες που ήθελαν να τα 
χρησιμοποιήσουν για περαιτέρω σκοπούς, όπως για διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για εργασία.

Η μέθοδος Ikigai 
Το Ikigai είναι μια ιαπωνική έννοια που σημαίνει «αυτό για το οποίο αξίζει να ζεις». Λέει ότι αντί να 
βλέπει κανείς την εργασία ως κοινωνική υποχρέωση, βρίσκει νόημα στο να κάνει κάτι που αγαπάει, 
στο οποίο είναι καλός, μπορεί να πληρώνεται και να ωφελήσει τον κόσμο. Το Ikigai είναι ένα εργαλείο 
για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αποκαλύψουν τι λείπει από την εξίσωση σας. Για 
παράδειγμα, μπορεί να αισθάνεστε ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι με αυτό που κάνετε, αλλά αυτό 
να μην εξυπηρετεί τα προς το ζην- ή βγάζετε πολλά χρήματα και είστε καλοί σε αυτό που κάνετε, αλλά 
εξακολουθείτε να έχετε ένα αίσθημα κενού.

Η μέθοδος περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στοιχεία: Κλίση, Επάγγελμα, Αποστολή και Πάθος. Οι 
διασταυρώσεις αυτών των στοιχείων καταλήγουν σε μια συνολική βασική ανάγκη. Η μέθοδος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για αυτο-στοχασμό καθώς και για προσωπικό και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Στο έργο Building Social Bridges, η μέθοδος 
Ikigai χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, 
για τον εντοπισμό των ενδιαφερόντων, 
των ταλέντων και του πάθους των 
συμμετεχόντων- ο συνδυασμός με 
δημιουργικές τεχνικές (π.χ. νοητικός χάρτης) 
συνέβαλε στην προώθηση της δημιουργικής 
και επιχειρηματικής σκέψης και την 
ανάπτυξη στόχων και οραμάτων.

Ikigai (απεικόνιση)
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Εργασία στη βιογραφία  

Η βιογραφία προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει περιγραφή της ζωής. Οι άνθρωποι που φεύγουν 
ή μεταναστεύουν από τις χώρες καταγωγής τους βιώνουν σοβαρές βιογραφικές διαταραχές και πρέπει 
να ξαναχτίσουν την καθημερινή τους ζωή στο νέο τους περιβάλλον. Η βιογραφική εργασία βοηθά 
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να αντιληφθούν και να αναγνωρίσουν τους πόρους τους και 
να διαχειριστούν τα δύσκολα γεγονότα της ζωής τους. Σε αντίθεση με το βιογραφικό σημείωμα, το 
οποίο καταγράφει μια χρονολογική ακολουθία βασικών ημερομηνιών, οι βιογραφίες προσφέρουν μια 
αναστοχαστική εξέταση των γεγονότων της ζωής, των συναισθηματικών αναφορών και της ερμηνείας 
και ενσωμάτωσης των γεγονότων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο για τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων, η μέθοδος των βιογραφικών 
αφηγήσεων ως εργαλείο στο εκπαιδευτικό έργο απαιτεί μια προσεκτική προσέγγιση, καθώς οι εμπειρίες 
των προσφύγων ειδικότερα είναι συχνά αγχωτικές ή και τραυματικές. 

Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τα πρότυπα ρόλων στο πλαίσιο του έργου ” Building 
Social Bridges ” βασίστηκαν εν μέρει σε βιογραφική εργασία.

Αφήγηση

Η αφήγηση είναι μια μέθοδος που έχει ήδη περιγραφεί πολλές φορές και χρησιμοποιείται στο 
εκπαιδευτικό έργο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση της γνώσης καθώς και για την 
προώθηση της συνειρμικής σκέψης και του προβληματισμού. Μια παραστατική ιστορία μπορεί 
να προσελκύσει την προσοχή των άλλων ανθρώπων ευκολότερα από μια καθαρά πραγματολογική 
παρουσίαση γεγονότων. Σε αντίθεση με την εργασία βιογραφίας, η αφήγηση ιστοριών αφηγείται μια 
ιστορία που μπορεί να είναι αληθινή, μπορεί και όχι. Ως εκ τούτου, η αφήγηση ιστοριών διαφέρει από 
την εργασία βιογραφίας.

Η αφήγηση ιστοριών είναι επίσης κατάλληλη για γνωριμία και ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος σε 
μια μαθησιακή ομάδα. Ένα παράδειγμα είναι το παιχνίδι καρτών ”More than a story”, το οποίο έχει ως 
στόχο να χτίσει γέφυρες μεταξύ ανθρώπων όλων των ηλικιών, υποβάθρων και πολιτισμών (https://
www.morethanonestory.org/en). 

Παιχνίδι ρόλων
Τα παιχνίδια ρόλων θεωρούνται μέθοδος για εκπαίδευση και προσομοίωση της κοινωνικής 
συμπεριφοράς και είναι ιδιαίτερα κατάλληλα, για να εξερευνήσουμε τη δική μας συμπεριφορά 
καθώς και τη συμπεριφοράς των άλλων (Stangl, 2021). Τα παιχνίδια ρόλων χρησιμοποιούνται από  
τους εκπαιδευτικούς, επειδή είναι ποικίλα και διαδραστικά, αυθόρμητα και προσανατολισμένα στο 
πρόβλημα. Οι συμμετέχοντες είναι συχνά επιφυλακτικοί απέναντι στα παιχνίδια ρόλων, επειδή οι 
μέθοδοι ενεργητικής μάθησης απαιτούν θάρρος και φοβούνται ότι πρέπει να δείξουν ανοιχτά τα 
συναισθήματά τους. Τα παιχνίδια ρόλων μπορεί να δημιουργήσουν πίεση και άγχος στους ενεργούς 
συμμετέχοντες. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, αφού δοθεί χρόνος και ευκαιρία να 
γνωριστούν καλύτερα, για παράδειγμα σε μεταγενέστερο στάδιο μιας ομαδικής διαδικασίας, όπου έχει 
ήδη αναπτυχθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων.

Μια τυπική μέθοδος παιχνιδιού ρόλων που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και σε 
πολλές επιχειρήσεις είναι η μέθοδος της Walt Disney. Εδώ οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε σταθερούς 
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ρόλους (ονειροπόλος, ρεαλιστής, κριτικός). Περνούν μέσα από αυτές τις τρεις σκοπιές: του ονειροπόλου, 
όπου επιτρέπονται όλες οι ιδέες -ακόμη και οι μη ρεαλιστικές- του ρεαλιστή, όπου οι ιδέες ελέγχονται 
ως προς το πόσο εφικτές είναι, και τέλος τη σκοπιά του κριτικού, όπου οι συμμετέχοντες εξετάζουν 
κριτικά τις ιδέες που συζητήθηκαν προηγουμένως. Η διαδικασία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν έχουν 
απαντηθεί όλες οι σχετικές ερωτήσεις. Η μέθοδος Walt Disney έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή 
τη χαλάρωση παγιωμένων δομών σκέψης και την εξέταση ιδεών και αντικειμένων από διαφορετική 
οπτική γωνία.

Στο έργο Building Social Bridges, το παιχνίδι ρόλων χρησιμοποιήθηκε στα εργαστήρια, μεταξύ άλλων, 
για να επιλύσει μέσα από το παιχνίδι τα προβλήματα των συμμετεχόντων στην αναζήτηση εργασίας 
ή στην ίδρυση επιχειρήσεων.

Καταξιωτική Διερεύνηση 

Η πίστη στις δικές μας δυνάμεις αποτελεί βασικό μέρος της επιχειρηματικής σκέψης. Η καταξιωτική 
διερεύνηση (Appreciative Inquiry - ΑΙ) είναι μια προσέγγιση βασισμένη στις αξίες από την οργανωτική 
ανάπτυξη, που προάγει μια στάση εκτίμησης σε άτομα, ομάδες ή οργανισμούς. Η μέθοδος στοχεύει 
στη δημιουργία οραμάτων για αλλαγή με βάση αυτό που ήδη υπάρχει. Το κεντρικό στοιχείο της ΑΙ 
είναι η καταξιωτική αμφισβήτηση (ή διερεύνηση) του ατόμου ή της ομάδας. 

Η πρακτική εφαρμογή της ποικίλλει και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες (αριθμός 
συμμετεχόντων, διάρκεια της εκδήλωσης κ.λπ.). Σε γενικές γραμμές, η ΑΙ περνάει από τα ακόλουθα 
τέσσερα βήματα:

1. Kατανόηση της επιτυχίας: Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά 
με το συγκεκριμένο θέμα και τυχόν προϋποθέσεις επιτυχίας και τις συζητούν με τους άλλους 
συμμετέχοντες. 

2. Aνάπτυξη του μέλλοντος: Με βάση τις ιστορίες επιτυχίας, διατυπώνονται οράματα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων, συζητείται πώς οι θετικές εμπειρίες μπορούν να 
μεταφερθούν σε άλλους.

3. Διαμόρφωση του μέλλοντος: Στη συνέχεια, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει στην 
πραγματικότητα να προχωρήσει η ανάπτυξη.

4. Υλοποίηση του μέλλοντος: Τέλος, αναπτύσσονται συγκεκριμένες στρατηγικές υλοποίησης.

Στο έργο ” Building Social Bridges ”, τον ρόλο των αφηγητών στο πρώτο βήμα ανέλαβαν εν μέρει τα 
πρότυπα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να συνεισφέρουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμμετέχοντες 
στις ιστορίες επιτυχίας, ώστε να προκύψει ένα ευρύ φάσμα οραμάτων για μελλοντική ανάπτυξη.

Αυτο-στοχασμός: Δέσμευση στις σκέψεις και δράσεις 
Η μέθοδος αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν το ασυνείδητο 
μέρος των σκέψεων και πράξεων τους. Πρώτα απ’ όλα, επιλέγεται ένα θέμα ή ένας τομέας της ζωής ή 
της καθημερινότητας για αυτο-στοχασμό. Στο επόμενο βήμα, δημιουργείται ένας πίνακας στον οποίο 
οι συμμετέχοντες μπορούν αυθόρμητα να σημειώσουν σκέψεις ή/και συμπεριφορές που σχετίζονται 
με τον επιλεγμένο τομέα προβληματισμού. Είναι σημαντικό να οριστεί ένα χρονικό περιθώριο για τον 
αυτο-στοχασμό (π.χ. μια μέρα ή μια εβδομάδα). Τέλος, οι σημειώσεις συνοψίζονται και αξιολογούνται: 
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• Ποιες	κανονικότητες	παρατηρώ;	

• Τι	σημαίνει	αυτό	για	μένα;	

• Εκ	των	υστέρων,	τι	θα	έκανα	το	ίδιο,	τι	θα	έκανα	διαφορετικά;

• Γιατί	αποφασίζω	με	αυτόν	τον	τρόπο;

Σε ένα περαιτέρω βήμα, μπορεί να ζητηθεί από ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης να αξιολογήσει τον αυτο-
στοχασμό ως εξωτερικός παράγοντας. Η δραστηριότητα αυτο-στοχασμού μπορεί να δοθεί στους 
συμμετέχοντες ενός εργαστηρίου ως τελική «εργασία για το σπίτι».

Αυτο-στοχασμός: παιχνιδιάρικη δοκιμή εναλλακτικών λύσεων
Η μέθοδος αυτή έχει σχεδιαστεί, για να βοηθήσει τους ανθρώπους να δοκιμάσουν εναλλακτικούς 
τρόπους σκέψης και δράσης και με αυτόν τον τρόπο να αμφισβητήσουν τις δικές τους σκέψεις και 
πράξεις. Για τον σκοπό αυτό, επιλέγεται ένας συγκεκριμένος τομέας της ζωής ή μια κατάσταση από την 
καθημερινή ζωή για προβληματισμό. Ως επόμενο βήμα, γίνεται στην ομάδα εργασίας αναπαράσταση 
μιας τυπικής κατάστασης από αυτόν τον τομέα. 

Στο πλαίσιο της αναπαράστασης, δοκιμάζονται διαφορετικές συμπεριφορές σε διαφορετικούς ρόλους. 
Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να εξετάσουν με βάση ποια πρότυπα θα μπορούσαν να κρίνουν τις 
συγκεκριμένες συμπεριφορές και να προβούν στην κατάλληλη αξιολόγηση. Τέλος, η ομάδα συζητά 
ποιες συνέπειες προκύπτουν από τη σκηνική αναπαράσταση για τη δική τους συμπεριφορά.
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ΜΕΡΟΣ 4
Καλές πρακτικές: Παρουσίαση τοπικών  προγραμμάτων 
εργαστηρίων 
Aπό τη Maren Pilegård Andersen, με τη συμβολή όλων των εταίρων του έργου

Εισαγωγή

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα προγράμματα εργαστηρίων που δοκιμάστηκαν από τους εταίρους 
του έργου, με αναφορά στα εργαλεία του έργου που χρησιμοποιήθηκαν, όπως τα πορτρέτα προτύπων, 
η μεθοδολογία, οι στοχευμένες ικανότητες και οι συμμετέχοντες.  

Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές που δοκιμάστηκαν, ώστε να δοθεί έμπνευση 
για εφαρμογή τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με διαφορετικούς στόχους και ομάδες-στόχους.

 Τοπικό πρόγραμμα εργαστηρίων στη Γερμανία

Τοποθεσία Πόλη Οσναμπρικ, Κάτω Σαξονία.

Εταίρος του έργου VNB

Πρότυπα που 
χρησιμοποιήθηκαν

Χρησιμοποιήθηκαν και τα 4 γερμανικά πρότυπα

1. Kass Kasadi:

https://www.youtube.com/watch?v=w34dRoiLR7s&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=19 

2.  Edell Otieno-Okoth, (η οποία δεν ήταν παρούσα στο εργαστήριο):

https://www.youtube.com/watch?v=cbpn7XRlsD8&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=7 

3. Nadine Nana Ngantcha:

https://www.youtube.com/watch?v=_9FE5gyRGt0&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=8 

4.  Demian Onwuegbu (ο οποίος συνέβαλε στο εργαστήριο):

https://www.youtube.com/watch?v=2TR8MmApImg&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=21 

 
 .
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Ομάδα στόχος, προφίλ συμμετεχόντων και αριθμός συμμετεχόντων:

Το εργαστήριο έγινε σε συνεργασία με την τοπική ομάδα Baoabab Zusammensein e.V. στο Osnabrück, 
η οποία είναι μια οργάνωση αφρικανών μεταναστών, με ομάδες σε διάφορα μέρη της Κάτω Σαξονίας, 
και η οποία εργάζεται σε εθνικό επίπεδο. Η ομάδα Baoabab Zusammensein e.V. ανήκει στο δίκτυο 
VNB και ήταν ήδη ο εταίρος που συνέβαλε στην εύρεση και την πραγματοποίηση των προτύπων. Η 
ομάδα-στόχος για τα εργαστήρια ήταν, επίσης, η τοπική ομάδα Baoabab Zusammensein e.V. Ήταν μια 
βασική ομάδα δέκα ατόμων. Οι μισοί από αυτούς είναι γυναίκες και οι άλλοι μισοί άνδρες. Όλοι τους 
εργάζονται ως εθελοντές, και για αυτόν τον λόγο το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, κατά 
τη συνήθη ώρα συνάντησής τους.

 Συγκεκριμένες προκλήσεις ή ανάγκες στο πρόγραμμα κατάρτισης:

Για σκοπούς προετοιμασίας για το εργαστήριο, η ομάδα πραγματοποίησε μια συνάντηση εκ των 
προτέρων, κατά την οποία ενημερώθηκε για το έργο, παρακολούθησε όλα τα πρότυπα και συζήτησε 
τις επιθυμίες της σχετικά με το εργαστήριο. Επιλέγηκαν 3 θέματα:

• Ενδυνάμωση της γυναίκας

• Χειρισμός των Γερμανών συναδέλφων 

• Ευκαιρίες χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους

Στοχευμένες ικανότητες και μαθησιακοί στόχοι:

Για να προσαρμόσουμε τις επιθυμίες της ομάδας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής νοοτροπίας, 
των ικανοτήτων και του κοινωνικού κεφαλαίου, συζητήσαμε με ένα από τα πρότυπα το πλάνο του 
εργαστηρίου και καταλήξαμε στους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους:

• Να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες τα δυνατά τους σημεία.

• Να ενισχυθεί η ομάδα και το δίκτυό τους, προκειμένου να δημιουργηθεί κοινωνικό κεφάλαιο.

• Να γνωρίσουν μεθόδους/πρακτικές για ενδυνάμωση.

• Η στρατηγική σκέψη ως προσέγγιση κατά της προκατάληψης/του ρατσισμού.

Μεθοδολογία:

Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ήταν οι ακόλουθες:

• Ανάλυση δυνατοτήτων 

• Ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων 

• Καταξιωτική Διερεύνηση 
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 Διάρκεια προγράμματος κατάρτισης:

Η ατζέντα σχεδιάστηκε σε 6 ενότητες σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους

Παρουσίαση των συμμετεχόντων

 Συλλογή ιδεών: "Τι είναι ενδυνάμωση"

 Άσκηση: Το δυνατό μου σημείο 

 Χειρισμός των Γερμανών συναδέλφων

 Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Αξιολόγηση

 Δραστηριότητα 3 – Επεξεργασία Πορτφολίου

 Συζήτηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διήρκησε από τις 11.00 π.μ. εώς τις 2.00 μ.μ. Δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος 
προετοιμασίας της ομάδας, πριν το σεμινάριο και η προετοιμασία και η εποπτεία των προτύπων. 
Συνολικά, χρειάστηκαν 10 ώρες.

Απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός:

• Τεχνικός εξοπλισμός για την προβολή των βίντεο με τα πρότυπα και μιας παρουσίασης

• Πίνακας παρουσιάσεων και στυλό

• Φύλλο εργασίας ”Τα δυνατά μου σημεία” (Παράρτημα 1)
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Διαδικασία:

Την πρόσληψη για την κατάρτιση ανέλαβε η οργάνωση baobab -zusammensein e.V. και υποστήριξε η 
VNB με την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών. Η baobab συμμετείχε σε κάθε βήμα σχετικά με 
την κατάρτιση, όπως τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την αξιολόγηση του σεμιναρίου.

1.  Παρουσίαση των συμμετεχόντων

Το εισαγωγικό μέρος είχε ως στόχο την προσωπική γνωριμία που περιελάμβανε μια παρουσίαση του 
έργου BSB από την VNB και της μέχρι τώρα συνεργασίας με την baobab.

2. Συλλογή ιδεών: ”Τι είναι η ενδυνάμωση”

Ως αφετηρία, οι συμμετέχοντες συγκέντρωσαν και 
συζήτησαν ιδέες για το ερώτημα: ”Τι σημαίνει για εσάς 
ενδυνάμωση των γυναικών;” Στόχος ήταν η έμφαση στην 
άποψη των συμμετεχόντων για το θέμα που είχαν επιλέξει 
πριν από την κατάρτιση και η συνειδητοποίηση των 
διαφορετικών απόψεων στην ομάδα.  Βλέπε την εικόνα:

 3. Άσκηση: ”Το δυνατό μου σημείο”
Η άσκηση ”Το δυνατό μου σημείο” αποτελείται από δύο βήματα. Αρχικά, δόθηκε το φύλλο εργασίας 
στους συμμετέχοντες και τους ζητήθηκε να το συμπληρώσουν, επιλέγοντας ένα από τα διάφορα 
δυνατά σημεία τους. Αναφέρθηκε εκ των προτέρων ότι ο καθένας θα παρουσίαζε το δυνατό του σημείο 
στην ομάδα. Οι συμμετέχοντες είχαν 10 έως 15 λεπτά, για να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας και να 
απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

• Ποιο είναι το δυνατό σας σημείο;

• Πού το μάθατε, τι μπορείτε να κάνετε με αυτό;

• Πώς αξιοποιείτε το δυνατό σας σημείο; (σύντομη 
περιγραφή)

• Σκεφτείτε άλλους τρόπους με τους οποίους θα 
μπορούσε κανείς να αξιοποιήσει το δυνατό του 
σημείο;

Στο δεύτερο βήμα, κάθε συμμετέχοντας παρουσίασε 
το δυνατό του σημείο. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
παρουσίασης, τα δυνατά σημεία και οι τρόποι που 
μπορούν να αξιοποιηθούν συγκεντρώθηκαν σε ένα 
διάγραμμα. Ως αποτέλεσμα, όλα τα δυνατά σημεία της 
ομάδας συγκεντρώθηκαν σε ένα διάγραμμα και οι τρόποι 
που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε ένα άλλο (βλέπε 
εικόνα:):
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Ανάλογα με την ομάδα, μπορούν να γίνουν διαφορετικές συζητήσεις. Καθώς το ένα θέμα ήταν η 
ενδυνάμωση, επικεντρωθήκαμε στο δεύτερο ερώτημα και εντοπίσαμε τρεις τρόπους ενδυνάμωσης::

• Μέσω της οικογένειας

• Μέσω του σχολείου/της εκπαίδευσης

• Μέσω του εαυτού μας

Σύμφωνα με τα σημεία, συζητήθηκαν οι τρόποι ενδυνάμωσης κάποιου ατόμου, όπως η μάθηση 
μέσω προτύπου (οικογένεια), η μάθηση μέσω διδασκαλίας (σχολείο/εκπαίδευση), η μάθηση μέσω 
παρέμβασης σε μια στιγμή αντίληψης/συνειδητοποίησης (μέσω του εαυτού μας).

Επιπλέον, συζητήθηκε η σχέση μεταξύ των δυνατοτήτων της ομάδας και της αίτησης χρηματοδότησης. 
Η λογική της αίτησης, συχνά, συνδέει τις αρμοδιότητες της αιτούσας οργάνωσης με τους στόχους 
που πρέπει να επιτευχθούν. Έτσι, κατά τον σχεδιασμό για την άντληση κεφαλαίων για μελλοντικές 
δραστηριότητες αυτά τα δύο θα πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους. 

4. Χειρισμός των Γερμανών συναδέλφων στο χώρο εργασίας

Ο μαθησιακός στόχος της στρατηγικής σκέψης ως προσέγγιση της προκατάληψης/του ρατσισμού 
έχει συζητηθεί εκ των προτέρων με τα πρότυπα. Συμφωνήθηκε ότι, το θέμα του ρατσισμού/της 
προκατάληψης θα αναφερθεί μόνο εάν το αναφέρουν οι συμμετέχοντες και όχι από τους συντονιστές. 
Θα άρχιζαν με το θέμα χειρισμός των Γερμανών συναδέλφων. 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η ομαδική συζήτηση των παραδειγμάτων που θα ήθελαν να 
μοιραστούν οι συμμετέχοντες. Ως εισαγωγή εξηγήθηκε η προσέγγιση της συζήτησης με τα ακόλουθα 
γραπτά σενάρια:
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Αν βρίσκομαι σε μια δύσκολη κατάσταση, συχνά 
βλέπω μόνο τον συνομιλητή μου.

 
Αν κάνω ένα βήμα πίσω, μπορώ να δω ότι είμαι 
μέρος της κατάστασης.

 
Μπορώ να δω την κατάσταση από έξω και να την 
αναλύσω.

 
Αν μια κατάσταση την εξετάσουν διαφορετικοί 
άνθρωποι, θα έχω διαφορετικές απόψεις για το 
τι συνέβη και πώς βρέθηκε μια λύση. Ο καθένας 
βρίσκει μια λύση ανάλογα με τις δυνατότητές του 
και μπορώ να επιλέξω την κατάλληλη για μένα.
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Στόχος ήταν να συζητηθούν δύσκολες καταστάσεις, εντός ή εκτός εργασίας, από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες. Έτσι, η ομάδα και το άτομο που παρουσιάζει την κατάσταση θα έχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις για το πώς να αντιδράσουν ανάλογα με τα δυνατά σημεία του εκάστοτε ατόμου. Αυτό θα 
διευρύνει τις πιθανές αντιδράσεις και θα ενισχύσει τη στρατηγική σκέψη σε δύσκολες καταστάσεις.

Η ερώτηση για την έναρξη της άσκησης ήταν η εξής: ”Θυμάστε μια δύσκολη κατάσταση στην εργασία 
σας με Γερμανούς συναδέλφους και την οποία θα θέλατε να μοιραστείτε με την ομάδα;”

Παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες καταστάσεις:

• Πρώτη μέρα σε νέα θέση εργασίας.  Ένας άντρας βλέπει ότι, οι συνάδελφοί του μιλούν στη γωνία, 
υποθετικά, γι’ αυτόν. Όταν ζητάει βοήθεια για ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή, η απάντηση 
είναι: ”Σύμφωνα με τα προσόντα σας θα έπρεπε να γνωρίζετε γι’ αυτό”.

• Ένας φροντιστής ηλικιωμένων δέχεται απρόσμενες αντιδράσεις, όταν τον αντικρίζουν για 
πρώτη φορά στο σπίτι. Αργότερα ένας πελάτης ή μία πελάτισσα τηλεφωνεί στον εργοδότη και 
παραπονιέται, επειδή ”δεν θέλει να τον/τη φροντίζει ένας μαύρος”.

• Μια γυναίκα αντιμετωπίζει ρατσιστικές προκαταλήψεις κατά τη διάρκεια της σύσκεψης γονέων 
και περιγράφει διάφορες στρατηγικές, για να υποστηρίξει τα παιδιά της και να μην φέρει σε 
υπερβολικά δύσκολη θέση τους εκπαιδευτικούς. 

Η κύρια ερώτηση για τη συζήτηση είναι:

• Ποιος συμμετείχε στην κατάσταση και ποιος ήταν ο ρόλος του (συνάδελφος, σεφ, 
παρευρισκόμενος κ.λπ.);

• Ποιο ήταν το θέμα, ποια ήταν η σύγκρουση;

• Ποια αντίδραση/λύση επιλέχθηκε;

• Υπάρχουν διαφορετικές λύσεις;

• Ποιες ήταν/μπορούν να είναι οι συνέπειες της αντίδρασης;

• Ποιος είναι ο στόχος μου στη συγκεκριμένη κατάσταση; Πώς μπορώ να τον πετύχω;

5. Ευκαιρίες χρηματοδότησης
Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης, γενικά, θα αποτελούσαν ένα ξεχωριστό σεμινάριο και θα απαιτούσαν 
πολύ χρόνο κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Για τον λόγο αυτό, η VNB έκανε μια έρευνα για τοπική 
χρηματοδότηση και ήρθε σε επαφή στο Osnabrück, το οποίο επιβεβαίωσε ότι μια ομάδα όπως η baobab 
Osnabrück θα πληρούσε γενικά τα κριτήριά της και πρότεινε να έρθουν σε άμεση επαφή τηλεφωνικά. 
Η δυνατότητα αυτή παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

6. Αξιολόγηση
Για την ανατροφοδότηση οι συμμετέχοντες απάντησαν με τη σειρά στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Έχω απορίες μετά την εκπαίδευση;

• Σας άρεσε το μέρος Ι (Τα δυνατά μου σημεία) και το μέρος ΙΙ (Χειρισμός Γερμανών συναδέλφων)

• Μάθατε κάτι καινούριο για τον εαυτό σας;
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Υπήρξε ένας συμμετέχοντας που ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει αν η στρατηγική που επέλεξε 
δεν λειτουργούσε. Αυτή η ερώτηση οδήγησε σε συζήτηση και συγκεντρώθηκαν αρκετές επιλογές σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά δεν συζητήθηκαν περαιτέρω.

Η ανατροφοδότηση στο μέρος Ι και ΙΙ ήταν πολύ θετική. Η δομή της κατάρτισης ήταν επίσης πολύ 
καλή, επειδή το ένα βήμα στηριζόταν στο άλλο. Το να προβληματιστεί κανείς σχετικά με το δυνατό 
του σημείο ήταν άγνωστο για ορισμένους συμμετέχοντες, αλλά αποτέλεσε μια καλή εμπειρία. Η 
σύνδεση των δυνατοτήτων της ομάδας με μια στρατηγική χρηματοδότησης ήταν μια νέα προοπτική 
που επικροτήθηκε. 

Η συζήτηση σχετικά με τη στρατηγική σκέψη ως μέσο για προβληματισμό σχετικά με καταστάσεις και 
εξεύρεση λύσεων ήταν πολύ παραγωγική. Το να μάθει ο ένας από τον άλλον ως πρότυπα αναφέρθηκε 
από όλους τους συμμετέχοντες ως μία θετική εμπειρία..

Αξιολόγηση και μαθησιακά αποτελέσματα κατάρτισης:

Εκτός από την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκε συζήτηση αξιολόγησης με 
τα πρότυπα που συμμετείχαν στην κατάρτιση. Τόνισαν ότι οι συμμετέχοντες βοηθήθηκαν από την 
κατάρτιση. Ιδιαίτερα, η χρήση της στρατηγικής σκέψης στον χειρισμό των Γερμανών συναδέλφων 
ήταν χρήσιμη. Θα εφαρμοστεί πιο συνειδητά στην πράξη κατά τη διάρκεια της εργασίας, ιδίως για την 
αποφυγή και την επίλυση συγκρούσεων. Επίσης, η αίσθηση ότι ”δεν είναι κανείς μόνος του” αναφορικά 
με τις διακρίσεις και τον ρατσισμό στον χώρο εργασίας βοηθάει.

Συμβουλές για άλλα άτομα που θέλουν να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα:

Για την VNB, η ιδέα να ζητηθεί από μια ομάδα να αναγνωρίσει τις μαθησιακές της ανάγκες και να 
αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα διδασκαλίας για αυτές τις ανάγκες και η ιδέα του έργου BSB, ήταν 
επιτυχής.  Απαιτεί προετοιμασία, επειδή υπάρχει μια διαδικασία πριν από το πραγματικό σεμινάριο, 
αλλά ενισχύει έναν πιθανό αντίκτυπο στους εκπαιδευόμενους. Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται η 
συνεργασία με αυτο-οργανώσεις/ομάδες αυτοβοήθειας. 

Όσον αφορά το θέμα προκατάληψη/ρατσισμός, αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο εάν υπάρχει επαρκής 
εκπροσώπηση της αντίστοιχης ομάδας στη διδακτική διαδικασία, αρχίζοντας από τον σχεδιασμό έως 
την πραγματική υλοποίηση.
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Τοπικό πρόγραμμα εργαστηρίων Κύπρος

Τοποθεσία Λευκωσία, Κύπρος.

Εταίρος του έργου Cardet.

Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν  Χρησιμοποιήθηκαν 2 πρότυπα από την Κύπρο

1. Leatitia Tchakoute: 
https://www.youtube.com/
watch?v=wNVPbPV8S0w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=13 

2. Dinesh Gautam, ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση και απάντησε σε ερωτήσεις των 
συμμετεχόντων: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Yh0N5iCF584&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=15 

 Ένα πρότυπο από τη Δανία:

1. Mohammed Abdullah Alwan:  
https://www.youtube.com/
watch?v=SW8g6udb73w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=5 

 .

Ομάδα στόχος, προφίλ συμμετεχόντων και αριθμός συμμετεχόντων:

Στο εργαστήριο συμμετείχαν 16 άτομα, 5 γυναίκες και 11 άνδρες. Οι περισσότεροι (13) ήταν πρόσφυγες 
και αιτητές ασύλου από το Καμερούν, την Γκάμπια και τη Σενεγάλη, ενώ είχαμε, επίσης, 3 μετανάστες 
από το Νεπάλ. Όλοι τους ήταν άνεργοι και λαμβάνουν ένα μικρό επίδομα από την κυβέρνηση. Οι 16 
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες - εργαστήρια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και 
την Τρίτη, 18 και 19 Οκτωβρίου.

 Συγκεκριμένες προκλήσεις ή ανάγκες στο πρόγραμμα κατάρτισης:

Επικοινωνήσαμε με τους συμμετέχοντες, λίγες ημέρες πριν, εξηγώντας τους το αντικείμενο των 
εργαστηρίων και του έργου.

Τα εργαστήρια είχαν 3 δραστηριότητες ανά ημέρα και κάλυπταν τις ακόλουθες προκλήσεις/θέματα: 

• Οι παρουσιάσεις των προτύπων και οι συζητήσεις, για να εμπνεύσουν τους συμμετέχοντες και 
να μάθουν από ”επιτυχημένες” ιστορίες μεταναστών στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

• Κατανόηση των ’’Δυνατών μου σημείων και ικανοτήτων’’

• Βιογραφία και ανάπτυξη βιογραφικού σημειώματος

Η Δραστηριότητα 1 κάλυψε, επίσης, τις βασικές πτυχές της επιχειρηματικότητας και πώς μπορεί 
κάποιος να καλλιεργήσει μια επιχειρηματική νοοτροπία.

Η δραστηριότητα 3 περιλάμβανε πληροφορίες και συμβουλές για όσους ήθελαν να εγγραφούν σε 
σχολείο ή πανεπιστήμιο στην Κύπρο.



32

Στοχευμένες ικανότητες και μαθησιακοί στόχοι:

Τα εργαστήρια αφορούσαν τις ακόλουθες ικανότητες:

• Να ενισχύσουν την κατανόηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και πώς αυτή συνδέεται με τη 
δικτύωση.

• Να  παρακινήσουν και να εμπνεύσουν μέσω της παρουσίασης ιστοριών επιτυχημένων 
προτύπων.

• Να αποκτήσουν επίγνωση των δυνατών τους σημείων/αδυναμιών/ευκαιριών/απειλών.

• Να αυξήσουν τις γνώσεις τους και να λάβουν συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό της 
σταδιοδρομίας τους (πώς να δημιουργήσουν ένα βιογραφικό σημείωμα και τι χρειάζεται η 
κυπριακή και η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας).

Μεθοδολογία:

Οι μέθοδοι του έργου που εφαρμόστηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

• Αφήγηση ιστοριών με τη χρήση των ιστοριών των προτύπων

• Ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών

• Επεξεργασία πορτφολίου

 Διάρκεια προγράμματος κατάρτισης:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε 2 ημέρες (5 ώρες την ημέρα, συμπεριλαμβανομένου 
ενός διαλείμματος 15 λεπτών και ενός μεσημεριανού διαλείμματος 30 λεπτών).

Ατζέντα:

Καλωσόρισμα - Παρουσίαση του έργου (15 λεπτά)

 Παρουσίαση του σκοπού του εργαστηρίου (30 λεπτά)

Δραστηριότητα 1: Πρότυπα - Παρουσίαση και συζήτηση (1 ώρα)

Διάλειμμα για καφέ (15 λεπτά)

Δραστηριότητα 2: Ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών (1 ώρα)

 Μεσημεριανό διάλειμμα (30 λεπτά)

Δραστηριότητα 3:  Επεξεργασία πορτφολίου (1 ώρα)

Συζήτηση (30 λεπτά)

Απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός:

• Φορητός υπολογιστής και βιντεοπροβολέας

• Πίνακας παρουσιάσεων και στυλό

• Φύλλα εργασίας για τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες (Παράρτημα 2 και 3)

• Φύλλο εργασίας με παράδειγμα βιογραφικού σημειώματος (Παράρτημα 4)
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Διαδικασία: 
 
 1. Προσέλκυση συμμετεχόντων:  

Βρήκαμε συμμετέχοντες μέσω της εργασίας μας με τους μετανάστες και μέσω των υφιστάμενων δικτύων 
μας με οργανώσεις που εργάζονται με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτητές ασύλου. Επιβεβαιώσαμε 
ότι, οι συμμετέχοντες προέρχονταν από το συγκεκριμένο υπόβαθρο. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 
έγκαιρα για την ημέρα και την ώρα της εκδήλωσης καθώς και για την τοποθεσία. Καλύψαμε τα έξοδα 
μεταφοράς στον τόπο διεξαγωγής.

2. Διεξαγωγή της κατάρτισης

Εισαγωγή:
Στην αρχή έγινε μια παρουσίαση για το έργο και για τους στόχους του εργαστηρίου. Σε αυτό το στάδιο, 
συμπεριλάβαμε ορισμούς της επιχειρηματικής νοοτροπίας και σκέψης και τους συζητήσαμε με τους 
συμμετέχοντες.

Συμμετοχή προτύπων στις δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1 - Παρουσιάσεις προτύπων και συζήτηση από τον Αντώνη 
Φουκαρά (45 λεπτά)
Σε αυτή τη δραστηριότητα, παρουσιάσαμε τρία 
βίντεο-πρότυπα:

• Leatitia Tchakoute 

–  βίντεο πρότυπο από την Κύπρο

• Dinesh Gautam 

–  βίντεο πρότυπο από την Κύπρο

• Mohammed Abdullah Alwan 

– βίντεο πρότυπο από τη Δανία

Αναλύσαμε και συζητήσαμε την ιστορία της Leatitia, η οποία δημιούργησε μια κοινωνική επιχείρηση 
ένδυσης στην Κύπρο. Η επιχείρησή της κατάφερε να προσφέρει θέσεις εργασίας σε πρόσφυγες και 
αιτητές ασύλου που έχουν δεξιότητες χειροτεχνίας και σχεδιασμού ρούχων. Συζητήσαμε ποιοι 
παράγοντες συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της ιδέας, ποια εμπόδια αντιμετώπισε η Leatitia, πώς τα 
ξεπέρασε, πώς δημιούργησε ένα δίκτυο με ντόπιους και μετανάστες.

Στη συνέχεια, παρουσιάσαμε τις ιστορίες του Dinesh και του Mohammed Abdullah Alwan, προκειμένου 
να δείξουμε ότι, οι μετανάστες μπορούν να επιτύχουν σε οποιαδήποτε χώρα και να ξεπεράσουν 
οποιεσδήποτε δυσκολίες. Για τις ιστορίες αυτές, εστιάσαμε στον κρίσιμο παράγοντα της εκμάθησης της 
τοπικής γλώσσας ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που μπορεί να οδηγήσει σε ευκαιρίες απασχόλησης 
(όχι απαραίτητα στη δημιουργία μιας επιχείρησης). Επιπλέον, ο Dinesh Gautam απάντησε σε ερωτήσεις 
των συμμετεχόντων σχετικά με την τρέχουσα εργασία του και πώς κατάφερε να τη βρει.
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Δραστηριότητα 2 - Ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών από την Αντωνία 
Παπαντωνίου (60 λεπτά)

Η σύμβουλος σταδιοδρομίας του CARDET, Αντωνία Παπαντωνίου, συντόνισε αυτή τη δραστηριότητα. 
Ξεκίνησε με μια δραστηριότητα εξοικείωσης και παρουσίασε στους συμμετέχοντες την προσωπική 
ανάλυση SWOT. Στη συνέχεια ζήτησε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν τις προσωπικές 
δυνατότητες και αδυναμίες τους, τις ευκαιρίες και τις απειλές. Στη συνέχεια τους ζήτησε να σκεφτούν 
πώς θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις πιθανές απειλές και να εξαλείψουν τις αδυναμίες τους. Όλοι 
οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με την εκπαιδεύτρια και να εκφράσουν τις 
σκέψεις και τις πεποιθήσεις τους.

 Δραστηριότητα 3 – Το πορτφόλιο της Άννας Μιχαήλ (60 λεπτά)

Η 3η δραστηριότητα οργανώθηκε και παρουσιάστηκε από την Άννα Μιχαήλ, σύμβουλο σταδιοδρομίας 
και υπεύθυνη διαχείρισης έργων στο CARDET. Η Άννα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός βιογραφικού 
σημειώματος και μιας συνοδευτικής επιστολής για θέσεις εργασίας στην Κύπρο. Έδωσε διάφορες 
συμβουλές στους συμμετέχοντες και έκανε μαζί τους 2 ασκήσεις. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να 
γράψουν τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα βιογραφικό σημείωμα και τι όχι. Η ίδια άσκηση έγινε και 
για τη συνοδευτική επιστολή. Στο τέλος, η Άννα έδωσε στους συμμετέχοντες μερικά δείγματα καλών 
βιογραφικών σημειωμάτων και συνοδευτικών επιστολών και απάντησε σε κάποιες ερωτήσεις τους.

3. Διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης με τους συμμετέχοντες:

Συζήτηση και αξιολόγηση (30 λεπτά) - Ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες

Μετά τις δραστηριότητες, διατέθηκαν 30 λεπτά για συζήτηση και αξιολόγηση της εκδήλωσης. 
Ακολούθησε μια περίληψη των βασικών σημείων των δραστηριοτήτων και οι συμμετέχοντες εξέφρασαν 
τις σκέψεις τους και ανέφεραν τα σχόλιά τους.

Και για τις δύο ημέρες, η ανατροφοδότηση ήταν πολύ θετική. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν 
ευχαριστημένοι από την εκδήλωση και ανέφεραν ότι θέλουν να συμμετάσχουν σε περισσότερα 
μελλοντικά εργαστήρια. Πολλοί από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι θα ήθελαν 
πραγματικά να συμμετάσχουν σε εργαστήρια, όπου θα μπορούσαν να μάθουν και την τοπική γλώσσα. 
Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες ανέφεραν τις εμπειρίες τους σχετικά με κάποιες προσπάθειες που 
είχαν κάνει για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης και τόνισαν ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν 
και πώς προσπάθησαν να τις ξεπεράσουν. Σύμφωνα με ορισμένους από αυτούς, οι δραστηριότητες 
ήταν ενδιαφέρουσες και πολύτιμες και ενίσχυσαν την κατανόηση και τις δεξιότητές τους σχετικά με 
την επιχειρηματικότητα και τη δυνατότητα απασχόλησης γενικότερα.



35

Αξιολόγηση και μαθησιακά αποτελέσματα της κατάρτισης:

Τα αποτελέσματα της κατάρτισης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

• Πιστεύουμε ότι οι συμμετέχοντες ενίσχυσαν την κατανόηση τους για την επιχειρηματική 
νοοτροπία και δικτυώθηκαν.

• Οι ιστορίες και τα πρότυπα ήταν παρακινητικά.

• Συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες/αδυναμίες/ευκαιρίες/απειλές των εταίρων.

• Ενίσχυσαν τις γνώσεις τους και έλαβαν συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό της επαγγελματικής 
τους σταδιοδρομίας.

Συμβουλές για άλλα άτομα που θέλουν να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Άλλοι εκπαιδευτές που θέλουν να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα να 
οργανώσουν σωστά την εκδήλωση (χώρος διεξαγωγής, διαλείμματα με σνακ και φιλικό περιβάλλον) και να 
συμπεριλάβουν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες της ομάδας-στόχου  στη συγκεκριμένη 
χώρα. Οι ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων μπορεί να αλλάζουν με βάση τη χώρα υποδοχής, 
στοιχείο που είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη για το εργαστήριο. Το εργαστήριο θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ομάδα-στόχος (συμμετέχοντες) μπορεί να 
προσέλθει εύκολα στον τόπο διεξαγωγής και τη συγκεκριμένη ώρα. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δημιουργήστε 
ένα ενδιαφέρον και ζεστό περιβάλλον για την κατάρτιση. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, επίσης, να λάβουν 
υπόψη τους ότι ορισμένοι μετανάστες μπορεί να μην μιλούν την τοπική γλώσσα. Θα πρέπει να 
είναι προετοιμασμένοι να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα και την αναζήτηση εργασίας, ακόμη και σε ερωτήσεις σχετικά με διοικητικά ζητήματα 
στη χώρα υποδοχής.

 Τοπικό πρόγραμμα εργαστηρίων στην Αυστρία

Τοποθεσία Γκρατς, Αυστρία

Εταίρος του έργου uniT

Πρότυπα που 
χρησιμοποιήθηκαν

Δύο αυστριακά πρότυπα

1. Mercy Otieno: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2mRSDaLowHA&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=6 

2. Mo Harawe: 
https://www.youtube.com/watch?v=tE5XBvol8E4&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=1 
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Ομάδα στόχος, προφίλ συμμετεχόντων και αριθμός συμμετεχόντων:

Στην Αυστρία έγιναν 2 ξεχωριστές συνεδρίες, οι οποίες παρουσιάζονται ως εργαστήρια 1 και 2:

Εργαστήριο 1:
• Νέοι ενήλικες με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο, που προετοιμάζονται για το 

απολυτήριο του υποχρεωτικού σχολείου 

• Συνολικός αριθμός: 16 άτομα - σε 4 μικρές ομάδες με 4 συμμετέχοντες η καθεμία

Εργαστήριο 2:
• Νέοι ενήλικες (PoC - People of Color) σε διάφορες εκπαιδεύσεις (σχολείο, μαθητεία) 

• Συνολικός αριθμός: 7 άτομα (εργαστήριο μεταξύ ομοτίμων).

 Συγκεκριμένες προκλήσεις ή ανάγκες στο πρόγραμμα κατάρτισης:
Τα εργαστήρια ασχολήθηκαν με τις ακόλουθες ανάγκες και καταστάσεις:

• ”Άφιξη” στην Αυστρία 

• Αποφοίτηση από το σχολείο

• Προετοιμασία για εξετάσεις

• Διαμόρφωση προοπτικών για το μέλλον (περαιτέρω εκπαίδευση, μαθητεία, εργασία)

• Αναγνώριση των ονείρων και επιθυμιών του ατόμου

Στοχευμένες ικανότητες και μαθησιακοί στόχοι:
Εργαστήριο 1:

• Ενίσχυση του αναστοχασμού, της αυτοαποτελεσματικότητας και της αυτοπεποίθησης

Εργαστήριο 2:
• Συζήτηση γύρω από την εμπειρία των διακρίσεων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, 

συνειδητοποίηση των δικών μας πόρων και δυνατοτήτων.

• Επίγνωση των  ικανοτήτων και των δυνατοτήτων,  καλλιέργεια των δημιουργικών δυνατοτήτων 
του ατόμου.

• Ενίσχυση του αναστοχασμού, της αυτοαποτελεσματικότητας και της αυτοπεποίθησης.

Μεθοδολογία:
Οι μέθοδοι του έργου που εφαρμόστηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

• Αναστοχασμός

• Ανάλυση δυνατοτήτων

• Ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών
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 Διάρκεια προγράμματος κατάρτισης:

Εργαστήριο 1: Διαδικτυακή εκδήλωση (Διάρκεια: 4:30 ώρες)

Προετοιμασία: 1:30 ώρα

Υλοποίηση του εργαστηρίου με τα πρότυπα: 1:30 ώρα

Γραπτή Εργασία και παρακολούθηση: 1:30 ώρα

 
Εργαστήριο 2: Συνεδρίες δια ζώσης (Διάρκεια: 6 ώρες)

2 δημιουργικά απογεύματα:

Δουλεύοντας με διαφορετικά υλικά και τεχνικές: Συγγραφή, Διαγωνισμός ποίησης, Κλωστοϋφαντουργία

Απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός:

Εργαστήριο 1: 
• Σύνδεσμοι ταινιών από τον Mo Harawe (ταινία μικρού μήκους ”Menschen” και πρότυπο).

• Σύντομη περιγραφή του κειμένου του πρότυπου ρόλου.

Εργαστήριο 2:
• Κινηματογραφικά και γραπτά πρότυπα Mo Harawe και Mercy Otieno.

• Σύντομη περιγραφή των γραπτών προτύπων.

• Στυλό, χρώματα, χαρτί ζωγραφικής.

Διαδικασία:
Εργαστήριο 1:
 1. Προσέλκυση συμμετεχόντων: άτομα από ένα υπάρχον μάθημα

2. Προετοιμασία: Ταινία μικρού μήκους ”Menschen” και πρότυπο του Mo Harawe

3. Διεξαγωγή του εργαστηρίου:

Προετοιμασία (1:30 ώρα)  

Προηγουμένως, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν το κινηματογραφικό πρότυπο του σκηνοθέτη Mo 
Harawe και μία από τις ταινίες μικρού μήκους του (”Menschen”). Στη συνέχεια, έπρεπε να σκεφτούν 
αυτά που είδαν και ερωτήσεις που θα ήθελαν να θέσουν στον Mo Harawe κατά τη διάρκεια του 
εργαστηρίου.

Οι συμμετέχοντες μπορούσαν, επίσης, να σκεφτούν ποιους στόχους/επιθυμίες έχουν για τη δική τους 
επαγγελματική ή/και ιδιωτική ζωή.
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Διαδικτυακό εργαστήριο με τον Mo Harawe (1:30 ώρα)

Ένας εκπαιδευτής* ως οικοδεσπότης, 4 συμμετέχοντες, Mo Harawe (πρότυπο)

Έναρξη: Καλωσόρισμα και σύντομη δραστηριότητα εξοικείωσης/ γνωριμία: Ποιος είμαι και γιατί 
βρίσκομαι εδώ;

Συζήτηση: Οι ερωτήσεις που συλλέχθηκαν τέθηκαν και συζητήθηκαν από κοινού. Τέλος, δόθηκε στους 
συμμετέχοντες μια γραπτή εργασία, την οποία στη συνέχεια έστειλαν στον Mo Harawe: Οι επιθυμίες 
και οι στόχοι μου και τι/ποιος με βοηθάει να τους πετύχω.

Παρακολούθηση (1:30 ώρα)  

Γραπτή εργασία: Οι συμμετέχοντες έγραψαν ένα κείμενο και το έστειλαν στον Mo Harawe και στον 
εκπαιδευτή του εργαστηρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ο Mo έδωσε προσωπική (γραπτή) ανατροφοδότηση και συμβουλές για τα κείμενα. 

Στο τέλος του μαθήματος πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον εκπαιδευτή (διαδικτυακή ή δια 
ζώσης): Τα κείμενα μπορούσαν να διαβαστούν φωναχτά και στη συνέχεια συζητούνταν: Ποιοι είναι 
οι υποστηρικτές μου; Τι με βοηθά να πραγματοποιήσω τους στόχους μου; Τι μπορώ να κάνω για να 
πετύχω τους στόχους μου; Ποιους πόρους έχω -το δίκτυό μου, τις επαφές μου, τους φίλους μου, τους 
υποστηρικτές μου...;

Εργαστήριο 2: 

 1. Προσέλκυση συμμετεχόντων: μέσω των υφιστάμενων επαφών στην κοινότητα PoC

2. Προετοιμασία: ανταλλαγή πληροφοριών με τα πρότυπα, επικοινωνία με τα πρότυπα (διαδικτυακά) 

3. Διεξαγωγή του εργαστηρίου:

Προετοιμασία (1:30 ώρα)  

Παρακολουθώντας και διαβάζοντας τα πρότυπα

 2 δημιουργικά απογεύματα (2 x 3 ώρες)

Έναρξη: Γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων

Βήμα 1: Εργασία μεταξύ ομοτίμων με τα βίντεο και τα κείμενα για τα πρότυπα

Συζήτηση: Τι παρατηρούν οι συμμετέχοντες στις συζητήσεις - τι είναι σημαντικό γι’ αυτούς; Τι μπορούν 
να πάρουν μαζί τους; Ποιες εμπειρίες έχουν από κοινού με τα πρότυπα; Ποιες είναι οι δικές τους 
εμπειρίες; Τι μπορούν να μάθουν από τα πρότυπα; (π.χ. από τις συμβουλές τους) Ποιες συμβουλές θα 
εφάρμοζαν; (Αυτά συλλέγονται) 

Βήμα 2: Εργασία μεταξύ ομοτίμων για πειραματισμό με δημιουργικές τεχνικές:

• Συγγραφή - για θέματα που συλλέγονται στην ομάδα (π.χ., το να είσαι μαύρος)

• Ανάγνωση και δραματοποίηση κειμένων (Διαγωνισμός ποίησης)

• Ζωγραφική και σχεδιασμός (είτε παράλληλα με τα γραπτά και δραματοποιημένα κείμενα είτε εκ 
των προτέρων, πρώτα ζωγραφίζοντας και μετά γράφοντας)

• Εργασία με υφάσματα (σε αυτό το εργαστήριο: αφρικανικά υφάσματα).
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Pop-up γκαλερί

 Pop-up γκαλερί κατά τη διάρκεια εκδήλωσης PoC στο Γκρατς. Εδώ, τα ταλέντα έρχονται στο προσκήνιο. 

4. Διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των συμμετεχόντων:

Στην προκειμένη περίπτωση, μέσω της συμμετοχής σε μια δημόσια εκδήλωση: να γίνουν αισθητοί 
στους άλλους, να νιώσουν την επιβεβαίωση... Η εμπειρία θα αξιολογηθεί από κοινού στο τέλος. 

Αξιολόγηση και μαθησιακά αποτελέσματα κατάρτισης:

Σύνοψη των αποτελεσμάτων και των διδαγμάτων από τα προγράμματα κατάρτισης:

• Καλύτερη γνωριμία με τον εαυτό μας

• Προσδιορισμός των στόχων μας

• Συνειδητοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων μας

• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 

• Διαμόρφωση και δημιουργική έκφραση του εαυτού μας

Συμβουλές για άλλα άτομα που θέλουν να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα:

Είναι σημαντικό να προετοιμάσετε τη συζήτηση και τη συνάντηση με τους συμμετέχοντες, για να 
διευκολύνετε την επαφή και την εμπλοκή στη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων.
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Τοπικό πρόγραμμα εργαστηρίων στην Ιταλία

Τοποθεσία Τορίνο, Ιταλία, δύο διαδικτυακές συνεδρίες

Εταίρος του έργου CSC Danilo Dolci

Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν Στα εργαστήρια χρησιμοποιήθηκαν τρία ιταλικά πρότυπα: 

1. Reda:  
https://www.youtube.com/watch?v=BpxrRd-UYgs&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&ind
ex=17 

2. Fateh:  
https://www.youtube.com/watch?v=22_PM8nIU-U&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&ind
ex=18 

3. Doudou:  
https://www.youtube.com/watch?v=ku-4scf7JX4&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=9 

Ομάδα στόχος, προφίλ συμμετεχόντων και αριθμός συμμετεχόντων: 
Εργαστήριο 1:

Στις 14 Οκτωβρίου 2021, ήταν παρόντες στη συνάντηση 10 συμμετέχοντες από: τη Συρία, το Μπαγκλαντές 
(4 φοιτητές), το Μαρόκο, το Πακιστάν (2 φοιτητές), τη Σενεγάλη και την Τυνησία

Εργαστήριο 2:
Στις 20 Οκτωβρίου 2021, έλαβαν μέρος 15 συμμετέχοντες από: Μπενίν, Περού, Τυνησία, Ρουμανία, 
Σουδάν, Κούβα, Ουκρανία, Νιγηρία (δύο φοιτητές), Βραζιλία, Μπαγκλαντές, Μαρόκο (δύο φοιτητές) 
και Πακιστάν.

Συνολικός αριθμός: 25 συμμετέχοντες

Συγκεκριμένες προκλήσεις ή ανάγκες στο πρόγραμμα κατάρτισης:

Πώς να εισέλθει κανείς στην αγορά εργασίας στην Ιταλία, η οποία είναι πολύ δύσκολη λόγω της 
αυστηρής γραφειοκρατίας και του εχθρικού περιβάλλοντος για τους επιχειρηματίες.

Στοχευμένες ικανότητες και μαθησιακοί στόχοι:
Να αποκτήσει κανείς επίγνωση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων του, να καλλιεργήσει τη 
δημιουργική του ικανότητα. 

Ενίσχυση του αναστοχασμού, της αυτοαποτελεσματικότητας, της αυτοπεποίθησης, ενίσχυση των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και του τρόπου οικοδόμησης κοινωνικού κεφαλαίου στην Ιταλία.

Μεθοδολογία:

Οι μέθοδοι του έργου που εφαρμόστηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

• Η μέθοδος Ikigai

• Καταξιωτική διερεύνηση

• Ανάλυση δυνατοτήτων
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Διάρκεια προγράμματος κατάρτισης:

Δύο διαδικτυακές συνεδρίες με 25 μετανάστες συνολικά, επαναλαμβανόμενες δύο φορές (το ίδιο 
πρόγραμμα δύο φορές), διάρκειας 4 ωρών η καθεμία.

Ατζέντα:

Εισαγωγή (30 λεπτά)

Δραστηριότητα 1: Η μέθοδος IKIGAI (1 ώρα)

Δραστηριότητα 2:  Καταξιωτική διερεύνηση (1,5 ώρα)

Αξιολόγηση και μαθησιακά αποτελέσματα της κατάρτισης (1 ώρα)

Απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός:

Βίντεο και γραπτά πορτρέτα και των τριών προτύπων από την Ιταλία. Προβολέας, φύλλα Α4 και στυλό. 
Σύνδεση στο διαδίκτυο και Skype.

Διαδικασία:

1.  Προσέλκυση συμμετεχόντων:  μέσω υφιστάμενων επαφών στις κοινότητες των μεταναστών, 
σε κέντρα προσφύγων, σε ένα σχολείο στο Τορίνο της Ιταλίας που διδάσκει ιταλικά σε μετανάστες.

2.  Προετοιμασία: επικοινωνία με τα πρότυπα, για να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές συνεδρίες 
αλλά δεν ήταν διαθέσιμα τις προγραμματισμένες ημέρες.

3.  Διεξαγωγή των εργαστηρίων:

Εισαγωγή:
• Παρακολούθηση και ανάλυση των τριών βίντεο των προτύπων με την υποστήριξη του τοπικού 

εκπαιδευτή και του πολιτιστικού διαμεσολαβητή που ήταν παρόντες στην τάξη στο Τορίνο.

• Έναρξη: γνωριμία, παρουσίαση των συμμετεχόντων και του προτύπου από τον συντονιστή, 
Dario Ferrante

• Βήμα 1: συζήτηση σχετικά με τα βίντεο και τα κείμενα για τα πρότυπα 

• Συζήτηση: ανατροφοδότηση σχετικά με τα βίντεο και σύγκριση με τη δική τους εμπειρία, 
συζήτηση σχετικά με το κοινωνικό κεφάλαιο και δίκτυο. Ο συντονιστής εξήγησε πώς τα πρότυπα 
δημιούργησαν το κοινωνικό τους κεφάλαιο, όταν έφτασαν στην Ιταλία.

• Βήμα 2: ατομική εργασία με δύο τεχνικές για τη διερεύνηση των ενδιαφερόντων, των 
προτιμήσεων και των ταλέντων κάθε συμμετέχοντα.
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Activity 1: The IKIGAI

Δραστηριότητα 1: Η μέθοδος IKIGAI
• Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη συνεδρία και καθοδηγήθηκαν στην εξεύρεση 

των δικών τους επαγγελματικών στόχων και σκοπών, καταγράφοντας σε ένα χαρτί Α4 τα IKIGAI 
τους.

Δραστηριότητα 2: Καταξιωτική Διερεύνηση (Appreciative Inquiry) 

• Ο συντονιστής εξήγησε τις μεθόδους και ο εκπαιδευτής στην τάξη μοίρασε τα πρότυπα με τα 
δύο μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες, για να διερευνήσουν τα ταλέντα, 
τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

• Κάθε συμμετέχοντας κλήθηκε να συμπληρώσει τα δείγματα που του δόθηκαν.

• Συμμετοχή των προτύπων στις δραστηριότητες: 

• Τα πρότυπα στα βίντεο ενέπνευσαν τους συμμετέχοντες, ώστε να συμπληρώσουν το IKIGAI και 
να απαντήσουν στις ερωτήσεις της Καταξιωτικής Διερεύνησης.

Αξιολόγηση και μαθησιακά αποτελέσματα κατάρτισης:

Σύνοψη των αποτελεσμάτων και των διδαγμάτων από το πρόγραμμα κατάρτισης:

• Καλύτερη γνωριμία με τον εαυτό μας.

• Γνωριμία με τους πόρους και τις δυνατότητές μας.

• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

• Διαμόρφωση και έκφραση του εαυτού μας σε σχέση με τα δικά μας ενδιαφέροντα, προτιμήσεις 
και ταλέντα.
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Συμβουλές για άλλα άτομα που θέλουν να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα:

• Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί πρώτα το επίπεδο των συμμετεχόντων όσον αφορά την τοπική 
γλώσσα, καθώς και ο γραμματισμός τους στις ΤΠΕ και η αυτοπεποίθησή τους όταν εργάζονται 
με άλλους.

• Το επίπεδο των συμμετεχόντων ήταν διαφορετικό στην πρώτη και στη δεύτερη συνεδρία. Στην 
πρώτη συνεδρία έλαβαν μέρος συμμετέχοντες με χαμηλό επίπεδο ιταλικών και η επικοινωνία 
ήταν δύσκολη. Η παρουσία του εκπαιδευτή στην τάξη και ενός πολιτισμικού διαμεσολαβητή 
βοήθησε στην υλοποίηση της πρώτης συνεδρίας. Συνιστάται πάντα η παρουσία ενός 
πολιτισμικού διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια των συνεδριών με μετανάστες.

Τοπικό πρόγραμμα εργαστηρίων στη Δανία

Τοποθεσία Vejle Δανία

Εταίρος του έργου VIFIN

Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν 4

1. Lucy Read: 
https://www.youtube.com/watch?v=XCE3A1m_
HgY&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=4&t=2s 

2. Chris Antochi: 
https://www.youtube.com/
watch?v=uxz4zjDEPbc&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=11 

3. Meilinda Wan: 
https://www.youtube.com/
watch?v=CsVRLjmAC90&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=10 

4. Mohammed Alwan:  
https://www.youtube.com/
watch?v=SW8g6udb73w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=5 

 

Ομάδα στόχος, προφίλ συμμετεχόντων και αριθμός συμμετεχόντων:

Η ομάδα-στόχος των εργαστηρίων ήταν πρόσφυγες και μετανάστες με ευρωπαϊκή και μη ευρωπαϊκή 
καταγωγή. Οι συμμετέχοντες ήταν άτομα που βρίσκονταν στη Δανία για 20 χρόνια έως και 3 μήνες. Η 
πλειονότητα ήταν γυναίκες, ένας συμμετέχοντας ήταν άνδρας και δύο από τα πρότυπα ήταν άνδρες. 
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Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια ήταν οι εξής:

• Εργαστήριο 1: 10 (9 γυναίκες, 1 άνδρας)

• Εργαστήριο 2: 10 συμμετέχοντες (8 γυναίκες, 2 άνδρες)

• Εργαστήριο 3: 4 συμμετέχοντες (3 γυναίκες, 1 άνδρας)

• Εργαστήριο 4: 7 συμμετέχοντες (5 γυναίκες, 2 άνδρες)

Συγκεκριμένες προκλήσεις ή ανάγκες στο πρόγραμμα κατάρτισης:

Στο επίκεντρο ήταν η ανάγκη να ”οικοδομηθούν κοινωνικές γέφυρες”, που ήταν και ο τίτλος των 4 
εργαστηρίων. Η κύρια ανάγκη των συμμετεχόντων ήταν πώς να επεκτείνει κανείς το κοινωνικό του 
δίκτυο σε τοπικό επίπεδο, πώς να δικτυωθεί ως μέσο για την επίτευξη προσωπικών στόχων που 
σχετίζονται με την ένταξη, όπως η εκμάθηση γλωσσών, η ενίσχυση της σταδιοδρομίας και των 
ευκαιριών εργασίας και η προσωπική ευημερία.

Στοχευμένες ικανότητες και μαθησιακοί στόχοι:

• Αυτοπεποίθηση

• Γνώση και αυτογνωσία σχετικά με τα δυνατά σημεία, τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους

• Θάρρος και κίνητρο για ανάληψη δράσης

• Δικτύωση

Μεθοδολογία:

Οι μέθοδοι του έργου που εφαρμόστηκαν ήταν οι ακόλουθες:  

• Ανάλυση  δυνατοτήτων 

• Η μέθοδος IKIGAI

• Καταξιωτική Διερεύνηση

Διάρκεια προγράμματος κατάρτισης:

Το πρόγραμμα περιελάμβανε 4 εργαστήρια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν 4 Τρίτες κατά την περίοδο 
από τις 7 Αυγούστου έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Κάθε εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από τις 17.00 εώς 
τις 20.00, οπότε το δείπνο, ο καφές και το κέικ περιλαμβάνονταν στα εργαστήρια.
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Ατζέντα για κάθε ένα από τα 4 εργαστήρια:

Εργαστήριο 1

Εισαγωγή στο πρόγραμμα του εργαστηρίου, τους στόχους και το περιεχόμενο και παρουσίαση των 
συντονιστών. Γνωριμία συμμετεχόντων - ποιοι είναι και γιατί βρίσκονται εκεί;

Δραστηριότητα ενδυνάμωσης - τι έχουμε κοινό;

Προβολή προτύπου και συνάντηση για ερωτήσεις και απαντήσεις.

Κοινή καταγραφή των ονείρων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Παρουσίαση του θέματος του επόμενου εργαστηρίου και του φύλλου εργασίας για τις δυνατότητες.

Σύνοψη του εργαστηρίου και των ομαδικών συζητήσεων και παρουσίαση του θέματος του επόμενου 
εργαστηρίου.

Εργαστήριο 2

Εισαγωγή στο πρόγραμμα.

Παρουσίαση θεμάτων με βάση την προηγούμενη συνεδρία του εργαστηρίου για τα όνειρα και τους 
στόχους. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν τα θέματα που θέλουν να επεξεργαστούν και 
χωρίζονται σε ομάδες με βάση τα θέματα αυτά.

Προβολή προτύπου και συνάντηση για ερωτήσεις και απαντήσεις.

Ομαδική εργασία 
σε διάφορα θέματα 
χρησιμοποιώντας το 
φύλλο εργασίας.

Ταυτόχρονη ατομική ανατροφοδότηση σχετικά με τα δυνατά σημεία, με 
βάση το φύλλο εργασίας από το εργαστήριο 1. Κάθε συμμετέχοντας έχει 15 
λεπτά. Περίπου οι μισοί λαμβάνουν ανατροφοδότηση στο εργαστήριο 2. Οι 
άλλοι μισοί λαμβάνουν ανατροφοδότηση στο εργαστήριο 3.

Σύνοψη του εργαστηρίου και των ομαδικών συζητήσεων και παρουσίαση του θέματος του επόμενου 
εργαστηρίου.

Εργαστήριο 3

Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Προβολή προτύπου και συνάντηση για ερωτήσεις και απαντήσεις.

Ομαδική εργασία για την ανάληψη δράσης σε 
ατομικούς στόχους, συζήτηση για το δίκτυο που 
διαθέτουν και την υποστήριξη που μπορούν να 
εξασφαλίσουν από εκεί. Συζητούν, επίσης, για 
τα βήματα που πρέπει να γίνουν και συμφωνούν 
σε μια δράση που θα δοκιμάσουν πριν από το 
επόμενο εργαστήριο.

Ταυτόχρονη ατομική ανατροφοδότηση 
σχετικά με τα δυνατά σημεία, με βάση το 
φύλλο εργασίας από το εργαστήριο 1. Κάθε 
συμμετέχοντας έχει 15 λεπτά. Περίπου οι μισοί 
λαμβάνουν ανατροφοδότηση στο εργαστήριο 2. 
Οι άλλοι μισοί λαμβάνουν ανατροφοδότηση στο 
εργαστήριο 3.

Σύνοψη του εργαστηρίου και παρουσίαση του θέματος του επόμενου εργαστηρίου
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Εργαστήριο 4

Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Σύνοψη του προγράμματος του εργαστηρίου και του τι έχουν δουλέψει οι συμμετέχοντες στα 
προηγούμενα 3 εργαστήρια, και πού βρίσκονται στην εργασία με τους δικούς τους στόχους.

Προβολή προτύπου και συνάντηση για ερωτήσεις και απαντήσεις.

Κοινή συζήτηση σχετικά με τις συμβουλές που πρέπει να δώσουν σε άλλους μετανάστες που 
ξεκινούν τη ζωή τους στη Δανία.

Αξιολόγηση του προγράμματος του εργαστηρίου.

Απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός:

Για όλα τα εργαστήρια:

• Ετικέτες ονομάτων

• Παρουσιάσεις Power point και βιντεοπροβολέας

• Στυλό και χαρτί για να κρατούν σημειώσεις οι συμμετέχοντες

Εργαστήριο 1:

• Τι έχουμε κοινό-δραστηριότητα ενδυνάμωσης: καρέκλες με τον ίδιο αριθμό συμμετεχόντων, 
τρία φύλλα χαρτιού Α4 για κάθε συμμετέχοντα. Μια μπάλα νήματος και ένα στυλό για κάθε 
συμμετέχοντα. Ταινία ή άλλο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κολλήσουν τα χαρτιά 
στις καρέκλες.

• Έντυπα: Πορτρέτο προτύπου - Lucy Read, και φυλλάδιο για το σπίτι: Προσωπική χαρτογράφηση 
σχετικά με τα όνειρα, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και την εργασία/εκπαίδευση-εμπειρία 
(Παράρτημα 5).

Εργαστήριο 2:

• Έντυπα: πρότυπο - Chris Antochi, και φυλλάδιο: ομαδικός αναστοχασμός για την επίτευξη 
ονείρων (Παράρτημα 6) και φυλλάδιο για το σπίτι: χαρτογράφηση δικτύου (Παράρτημα 7).

Εργαστήριο 3:

• Έντυπο:  Πρότυπο – Meilinda Wan.

Εργαστήριο 4:

• Έντυπο: Πρότυπο – Mohammed Alwan.
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Διαδικασία:

 1. Προσέλκυση συμμετεχόντων: 

• Παραγωγή υλικού δημοσίων σχέσεων, το οποίο δόθηκε σε τοπικά δίκτυα μεταξύ επαγγελματιών 
που ασχολούνται με την ένταξη, καθώς και σε προσωπικά δίκτυα και σε σχετικά μέρη όπως η 
τοπική βιβλιοθήκη, οι χώροι συνάντησης συλλόγων και το τοπικό σχολείο ξένων γλωσσών.

2. Προετοιμασία:

• Ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους συμμετέχοντες, με το οποίο 
ενημερώθηκαν για τον χρόνο, τον τόπο και την ημερήσια διάταξη του πρώτου εργαστηρίου.

• Προετοιμασία των παρουσιάσεων power point, των φυλλαδίων, των εργασιών και του βιβλίου 
ιστοριών για τα 4 εργαστήρια.

• Διάλογος με τα πρότυπα σχετικά με τη συμμετοχή τους.

3.  Διεξαγωγή των εργαστηρίων:

Κάθε εργαστήριο ξεκινούσε με την προβολή ενός βίντεο με το πρότυπο και μια συνεδρία ερωτήσεων 
και απαντήσεων με το πρότυπο.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι τεχνικές ομότιμων, όπως η εκ περιτροπής ανταλλαγή ιστοριών 
και εμπειριών σε ομάδες ή όλοι μαζί, προκειμένου να δημιουργηθεί δίκτυο μεταξύ των συμμετεχόντων 
και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών και εισροών μεταξύ τους. 

Τα τέσσερα εργαστήρια σχεδιάστηκαν ως ένα πρόγραμμα, όπου οι συμμετέχοντες εργάζονται 
σε προσωπικούς στόχους, εντοπίζουν τα δυνατά σημεία, τα κίνητρα και τις δυνατότητες τους και 
ανταλλάσσουν εμπειρίες μεταξύ τους.

Τα εργαστήρια βασίστηκαν στη μέθοδο IKIGAI για την ανάδειξη του ενδιαφέροντος, των ταλέντων 
και των προτιμήσεων. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές δημιουργικών εργαστηρίων, για να 
πυροδοτηθεί η δημιουργική σκέψη, να ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα και να ενεργοποιηθεί η 
δράση για ενίσχυση της επιχειρηματικής σκέψης και του επιχειρηματικού πνεύματος.

Τα 4 εργαστήρια είχαν 4 διαφορετικούς τίτλους:

1)  Ποιο είναι το όνειρό σας, το οποίο επικεντρώθηκε στην αναγνώριση των στόχων, των ονείρων 
και των κινήτρων των συμμετεχόντων. Αυτό έθεσε, επίσης, το πλαίσιο για τους στόχους με τους 
οποίους οι συμμετέχοντες ήθελαν να εργαστούν.

Δραστηριότητα ενδυνάμωσης: σχεδιάστηκε από το πρότυπο Lucy. Όλοι στέκονταν σε έναν κύκλο 
με μια καρέκλα μπροστά τους. Σε τρεις γύρους, καλούνταν να γράψουν σε ένα κομμάτι χαρτί και να 
το καρφιτσώσουν στην καρέκλα: 1) Μια δήλωση για τον εαυτό τους, 2) Κάτι στο οποίο είναι καλοί, 3) 
Ένα όνειρο που έχουν. Στη συνέχεια, σε 3 γύρους, οι συμμετέχοντες έπαιρναν από ένα κουβάρι νήμα 
ο καθένας και έφτιαχναν κορδόνια σύνδεσης μεταξύ της δικής τους καρέκλας και των άλλων καρεκλών 
με δηλώσεις που μπορούν να συσχετιστούν. 
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Μετά από κάθε γύρο, οι συμμετέχοντες συζητούσαν για το πώς τους φάνηκε. Δείτε φωτογραφίες από 
τη δραστηριότητα:

Συνεδρία για τα όνειρα: Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν διαφορετικά όνειρα, τα οποία οι συντονιστές 
σημείωναν σε κοινό πίνακα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας οι συμμετέχοντες μπορούσαν επίσης να 
αντιδράσουν ο ένας στα όνειρα του άλλου και να ανταλλάξουν εμπειρίες.

Παρουσίαση της κατ’ οίκον εργασίας: Το φυλλάδιο σχετικά με τις δυνατότητες και τον τρόπο 
συμπλήρωσής του. Βλέπε παράρτημα.

2)  Σε τι είσαι καλός/η, το οποίο επικεντρώθηκε στον εντοπισμό δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 
εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία και τα εποικοδομητικά 
στοιχεία που ήδη διαθέτουν.

Ταυτόχρονη εργασία σε ομάδες και ατομική ανατροφοδότηση:

Ομαδική εργασία σχετικά με τα όνειρα και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων, τον τρόπο απόκτησής 
τους και τις διάφορες προκλήσεις. Κάθε συμμετέχοντας προβληματίστηκε σχετικά με τους ατομικούς 
του στόχους. Βλέπε παράρτημα.

Η μισή ομάδα έλαβε ατομική ανατροφοδότηση σχετικά με τις δυνατότητες με βάση το φυλλάδιο από 
το εργαστήριο 1. Κάθε συμμετέχοντας είχε 15 λεπτά. Ο συντονιστής εξέτασε τις διάφορες ενότητες 
του εγγράφου και συζήτησε με τους συμμετέχοντες τις δικές του σκέψεις, έδωσε πληροφορίες και 
ενέπνευσε για νέες προοπτικές.
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Παρακολούθηση και κατ’ οίκον εργασία:
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους από το εργαστήριο και τους 
παρουσιάστηκε η κατ’ οίκον εργασία για το εργαστήριο 3 σχετικά με τα δίκτυα. Βλέπε παράρτημα.

3) Ποιον γνωρίζεις, το οποίο επικεντρώθηκε στα δίκτυα - ποιον γνωρίζουν ήδη, ποιος μπορεί να 
τους βοηθήσει στην πορεία, αλλά και πώς μπορούν να γνωρίσουν νέους ανθρώπους.

Ταυτόχρονη εργασία σε ομάδες και ατομική ανατροφοδότηση:

Σε ομάδες, οι συμμετέχοντες συνέχισαν να εργάζονται με τα θέματα και τα ατομικά τους όνειρα. 
Παρουσίασαν την προετοιμασία τους σχετικά με τα δίκτυα και συζήτησαν για το ποιους γνωρίζουν 
ήδη που μπορούν να τους υποστηρίξουν στο όνειρό τους και για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν 
νέο δίκτυο για περαιτέρω υποστήριξη. Στη συνέχεια, οι ομάδες συζήτησαν τα διάφορα βήματα που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων τους και συμφώνησαν σε μια μικρή δράση που θα πρέπει 
να δοκιμάσουν ως το επόμενο εργαστήριο. Η μισή ομάδα έλαβε ατομική ανατροφοδότηση σχετικά 
με τις δυνατότητες με βάση το φυλλάδιο από το εργαστήριο 1. Κάθε συμμετέχοντας είχε στη διάθεσή 
του 15 λεπτά. Ο συντονιστής εξέτασε τις διάφορες ενότητες του εγγράφου και συζήτησε με τους 
συμμετέχοντες τις δικές του σκέψεις, έδωσε πληροφορίες και ενέπνευσε για νέες προοπτικές.

Παρακολούθηση :  Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους από το εργαστήριο 
και να δοκιμάσουν  μικρές δράσεις, πριν από το επόμενο εργαστήριο.

4) Πώς ξεκινάτε, το οποίο επικεντρώθηκε στις ενέργειες που μπορούν να κάνουν για να επιτύχουν 
τους στόχους τους.

Ανταλλαγή εμπειριών και παροχή συμβουλών σε άλλους.: 3) Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις 
εμπειρίες τους με δράσεις που έχουν δοκιμάσει στο σπίτι τους από το τρίτο εργαστήριο. Μίλησαν, 
επίσης, με τη σειρά για το πού βρίσκονται τώρα όσον αφορά τους στόχους τους από το πρώτο 
εργαστήριο. Συλλογικά η ομάδα συζήτησε ποιες συμβουλές θα έδιναν σε άλλους που βρίσκονται στην 
ίδια κατάσταση με αυτούς. Αυτός είναι, επίσης, ένας τρόπος να διατυπώσουν λεκτικά τις εμπειρίες και 
τις γνώσεις τους.
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Διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των συμμετεχόντων:

Το 4ο εργαστήριο ολοκληρώθηκε με μια κοινή αξιολόγηση, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
σκεφτούν τις ερωτήσεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στην ομάδα.:

Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στα ερωτήματα:

• Ποιες είναι οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων από τα 4 εργαστήρια;

• Τι κέρδισαν οι συμμετέχοντες από τα εργαστήρια;

• Απέκτησαν μια διαφορετική οπτική για τη δική τους κατάσταση με βάση τα εργαστήρια;

• Απέκτησαν οι συμμετέχοντες περισσότερα δίκτυα με βάση τα εργαστήρια;

•  Έμαθαν κάτι οι συμμετέχοντες από τα 4 πρότυπα;

Αξιολόγηση και μαθησιακά αποτελέσματα κατάρτισης:

• Θάρρος και αυτοπεποίθηση.

• Δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων και σε τοπικό επίπεδο.

• Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τον ερχομό στη Δανία, την εκμάθηση της δανέζικης γλώσσας, 
την επαγγελματική σταδιοδρομία στη Δανία και τον τρόπο εύρεσης εργασίας. 

• Εκτίμηση των εμπειριών του ενός και του άλλου και του δυνητικού ρόλου ως πρότυπο για τους 
άλλους. 

• Νέες προοπτικές για τη ζωή και τις δυνατότητες του καθενός.

• Νέες πρωτοβουλίες και δράσεις στη ζωή του καθενός.

Συμβουλές για άλλα άτομα που θέλουν να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα:

• Φροντίστε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες θα αισθάνονται άνετα να 
μιλήσουν στην τοπική γλώσσα και να μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους. 

• Η χρήση μιας δραστηριότητας ενδυνάμωσης που δημιουργεί μια ψυχαγωγική και διαφορετική 
αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων μπορεί να είναι ευεργετική, για να χαλαρώσουν οι 
συμμετέχοντες, να γνωριστούν ανεπίσημα μεταξύ τους και να δημιουργηθεί μια καλή βάση για 
περαιτέρω αλληλεπίδραση.

• Είναι σημαντικό να υπάρχει συνέχεια μεταξύ των εργαστηρίων και να μην απέχουν πολύ μεταξύ 
τους. Να φροντίζετε να υπενθυμίζετε στους συμμετέχοντες τα επερχόμενα εργαστήρια.

• Περιορίστε την κατ’ οίκον εργασία στο ελάχιστο. Είναι καλό να δίνετε ασκήσεις προβληματισμού, 
αλλά προετοιμαστείτε, ώστε να ολοκληρώνεται η εργασία κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

• Φροντίστε να κάνετε διαλείμματα και αφήστε χώρο για δικτύωση και συζήτηση πληροφοριών 
μεταξύ των συμμετεχόντων και των συντονιστών.
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Παράρτημα:

1.  Φύλλο εργασίας “Τα δυνατά μου σημεία” από τη Γερμανία

2.  Περιγραφή ανάλυσης SWOT από την Κύπρο

3.  Φύλλο εργασίας ανάλυσης SWOT από την Κύπρο

4.  Φύλλο εργασίας με δείγμα βιογραφικού σημειώματος από την Κύπρο

5.  Φύλλο εργασίας για προσωπική χαρτογράφηση των ονείρων, των προτιμήσεων, των ικανοτήτων 
και της εργασιακής/εκπαιδευτικής εμπειρίας από τη Δανία

6.  Φύλλο εργασίας για ομαδικό προβληματισμό σχετικά με την επίτευξη των ονείρων από τη 
Δανία

7.  Φύλλο εργασίας για την χαρτογράφηση του δικτύου από τη Δανία

Τα πρότυπα και τα βίντεο των προτύπων μπορείτε να τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.buildingsocialbridges.eu 
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ΜΕΡΟΣ 5
Ανατροφοδότηση και εμπειρίες από τους συμμετέχοντες, 
τα πρότυπα ρόλων και τους εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές 
Στην εργασία τους με το έργο Building Social Bridges, οι οργανώσεις-εταίροι αξιολόγησαν την όλη 
διαδικασία, συλλέγοντας ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες για τις εμπειρίες που αποκόμισαν.  
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη διαδικασία αξιολόγησης και αναστοχασμού ήταν ο διάλογος, 
οι ομαδικές συζητήσεις, οι συνεντεύξεις ή τα ερωτηματολόγια. 

Οι βασικές  ερωτήσεις για τα πρότυπα ρόλων αποσκοπούσαν στη διερεύνηση των εξής θεμάτων:

• H συνεργασία οδήγησε στην καλύτερη κατανόηση των επιτευγμάτων των προτύπων ρόλων και 
των λόγων της επιτυχίας τους;

• Η συνεργασία αυτή τους ενδυνάμωσε;

• Είναι πρόθυμοι και ικανοί να μοιραστούν την εμπειρία τους, δηλαδή να αναλάβουν ενεργό 
ρόλο στα εργαστήρια;

Τα ίδια τα εργαστήρια αξιολογήθηκαν μέσω της ανατροφοδότησης των συμμετεχόντων, των προτύπων 
και των εκπαιδευτικών. Η μέθοδος εξαρτιόταν από το επιλεγμένο πλαίσιο και αφορούσε τα ακόλουθα 
ερωτήματα:

• Θεωρούν οι συμμετέχοντες χρήσιμη την προσέγγιση της επιχειρηματικής σκέψης ως μέσο 
αύξησης του κοινωνικού τους κεφαλαίου;

• Πιστεύουν ότι, η επιχειρηματική τους σκέψη ενισχύθηκε μέσω των εργαστηρίων;

• Επεκτάθηκε το δίκτυό τους μέσω των εργαστηρίων;

• Πώς αντέδρασαν οι συμμετέχοντες στο πρότυπο που παρουσιάστηκε; Ταυτίστηκαν με το 
πρότυπο ως θετικό παράδειγμα;

Το επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με την ανατροφοδότηση και τις εμπειρίες των προτύπων, των 
συμμετεχόντων στα εργαστήρια και των εκπαιδευτικών και παραγόντων προώθησης που συμμετείχαν.

Πρότυπα: “Ήταν μια αναδρομή στο παρελθόν” 

Η αναδρομή στο παρελθόν ήταν κοινό χαρακτηριστικό των προτύπων που συμμετείχαν στις 
δραστηριότητες του έργου BSB. Όλοι τους συνειδητοποίησαν την πορεία τους και τις προκλήσεις που 
έπρεπε να ξεπεράσουν, για να φτάσουν στη σημερινή τους κατάσταση. Για ορισμένους, όπως είπε ένας 
συμμετέχοντας, σήμαινε την αναδρομή σε δύσκολες στιγμές:
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“Η συνεργασία με βοήθησε πραγματικά να συνειδητοποιήσω πόσο δύσκολη και 
απελπιστική ήταν η κατάστασή μου στην αρχή. Τώρα έχω ξεπεράσει τη δύσκολη 

αυτή κατάσταση και εκτιμώ την αυτοπεποίθηση και την ισχυρή μου θέληση”.

Η αναδρομή στο παρελθόν ενίσχυσε την αυτογνωσία και τον αυτο-στοχασμό των προτύπων. 
Συνειδητοποίησαν τα επιτεύγματα και τις επιτυχίες τους και τις δυσκολίες που ξεπέρασαν. Ένα από 
τα πρότυπα παρακολούθησε το βίντεο με την οικογένεια και τα παιδιά του και άρχισε να μιλάει για το 
παρελθόν του και την πορεία του προς τη νέα του πατρίδα.

Για ορισμένα πρότυπα, ο αυτο-στοχασμός οδήγησε σε μια βαθύτερη ανάλυση της παρούσας 
κατάστασής τους. Ένα πρότυπο ανέφερε τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της ένταξης και της ενσωμάτωσης 
και ότι παρόλο που έχει ενσωματωθεί, θα είναι αρκετά μακρύς ο δρόμος, για να ενταχθεί πραγματικά 
στην κοινωνία. Συνειδητοποιεί επίσης ότι βρίσκεται σε προνομιακή θέση - είναι σε θέση να μαθαίνει 
γρήγορα τη γλώσσα και να δημιουργήσει κοινωνικό κεφάλαιο.

Ένα άλλο πρότυπο είπε:

“Η συνεργασία με το έργο Building Social Bridges μου έδωσε τη δυνατότητα να 
προβληματιστώ σχετικά με τη συμμετοχή μου- στην κοινωνία και να βελτιώσω 

έτσι τις στρατηγικές μου για την ενδυνάμωση των αφρικανών γυναικών. 
Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό και αναγκαίο είναι να είσαι μέλος ενός δικτύου.”

Στα πρότυπα ρόλων άρεσε πραγματικά η εργασία στο βίντεο και ο προβληματισμός σχετικά με την 
πορεία τους και ένιωσαν ότι επωφελήθηκαν από αυτή τη διαδικασία. Τους αρέσει να μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους με άλλους μετανάστες. Οπότε δεν ήταν δύσκολο να βρεθούν πρότυπα που τους άρεσε 
να συμμετέχουν στο εργαστήριο.

Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου: “Όλοι αποτελούμε πρότυπα”

Τα εργαστήρια έθεσαν διαφορετικές προτεραιότητες όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους και 
χρησιμοποίησαν ποικίλες μεθόδους για την υλοποίησή τους. Δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα όπως 
“αυτή η μέθοδος λειτούργησε καλύτερα”, επειδή σχεδόν όλα τα σχόλια από τους συμμετέχοντες 
ήταν θετικά. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η ομάδα-στόχος και η μέθοδος επιλέχθηκαν 
προσεκτικά. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η παρατήρηση ότι οι μέθοδοι που ενθαρρύνουν 
τους ανθρώπους να προβληματιστούν για τον εαυτό τους, που τους κάνουν να εκτιμήσουν τους 
πόρους τους και να σκέφτονται θετικά για τις μελλοντικές τους προοπτικές εκτιμούνται πολύ. Ένας 
συμμετέχοντας δήλωσε: 

”Είμαστε όλοι πρότυπα!”
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Τα πορτραίτα προτύπων ενθάρρυναν πολύ τους συμμετέχοντες. Ένας από αυτούς δήλωσε:

”Αν αυτοί μπορούν να το κάνουν, τότε μπορούμε κι εμείς”.

Εξέφρασαν την άποψη ότι τα πορτραίτα προτύπων τους έδειξαν ότι δεν είναι εύκολο να ξεκινήσεις 
μια νέα ζωή σε μια ξένη χώρα, ότι υπάρχουν προκλήσεις και πρέπει να δουλέψεις σκληρά και ότι 
είναι σημαντικό να βρεις ένα δίκτυο και τους σωστούς ανθρώπους για να προχωρήσεις μπροστά. 
Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν ιδιαίτερα τη γνωριμία με τα πρότυπα στα εργαστήρια, αλλά και τα 
βίντεο ήταν ένα καλό συμπλήρωμα, ιδίως για τις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, διότι τους ενθάρρυναν 
πολύ. Απολάμβαναν πραγματικά τις συνεδρίες και συζητούσαν τα θέματα με τα οποία ασχολούνταν 
τα βίντεο. Ήταν ενθουσιασμένοι με τις ιστορίες που διηγούνταν τα πρότυπα. Ένας συμμετέχοντας 
ανέφερε:

“Ευχαριστούμε για τα βίντεο, ήταν πηγή έμπνευσης  
και τα πρότυπα αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα για εμάς!”

Οι συμμετέχοντες διεύρυναν το δίκτυο τους στα εργαστήρια, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον και τους 
συντονιστές. Επίσης, όπως ανέφερε ένας συμμετέχοντας, συνειδητοποίησαν τη σημασία του δικτύου:

“Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό,  
διότι αν δώσεις κάτι στην κοινότητά σου, θα σου επιστραφεί”.

Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία και τον τρόπο 
εύρεσης εργασίας. Ορισμένοι έδωσαν επίσης συμβουλές για το πώς να δημιουργήσει κανείς τη δική 
του επιχείρηση. Άλλοι ανέφεραν τις εμπειρίες τους σχετικά με κάποιες προσπάθειες που έκαναν 
για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης και τόνισαν ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν και πώς 
προσπάθησαν να τις ξεπεράσουν. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι δραστηριότητες ήταν ενδιαφέρουσες 
και πολύτιμες και ενίσχυσαν την κατανόηση και τις δεξιότητές τους σχετικά με την επιχειρηματικότητα 
και τη δυνατότητα απασχόλησης γενικότερα.

Εκτός από τα σχόλια των συμμετεχόντων, υπήρξαν και κάποιες συζητήσεις αξιολόγησης με τα πρότυπα 
που συμμετείχαν στην κατάρτιση. Τόνισαν ότι οι συμμετέχοντες ενισχύθηκαν από την κατάρτιση. 
Ένας από αυτούς ανέφερε ότι η χρήση της στρατηγικής σκέψης ως μέσο για προβληματισμό σχετικά 
με καταστάσεις και την εξεύρεση λύσεων ήταν χρήσιμη και παραγωγική για τους συμμετέχοντες. Ένα 
άλλο πρότυπο έδωσε μια σημαντική συμβουλή:
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”Η εργασία με τα πρότυπα μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, αλλά πρέπει  
να προσέχουμε να μην απογοητεύονται οι άνθρωποι, επειδή ίσως πιστεύουν ότι 

το να είναι επιτυχημένοι όπως το πρότυπο είναι ανέφικτο”.

Οι εκπαιδευτικοί: “Παρακινητικές ιστορίες προτύπων”

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι υπάρχουν παρακινητικές ιστορίες προτύπων από τις 
οποίες πολλοί μπορούν να επωφεληθούν. Το γεγονός ότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και 
πολιτισμικά υπόβαθρα δίνει μια ενδιαφέρουσα δυναμική με την προοπτική ότι υπάρχουν διαφορετικές 
και παρόμοιες προκλήσεις, όταν είσαι νέος σε μια χώρα. Η ιδέα των βίντεο λειτούργησε πολύ καλά και 
το κείμενο συμπληρώνει την ιστορία με επιπλέον λεπτομέρειες. Ωστόσο, ορισμένα από τα πορτραίτα 
είναι λίγο μεγάλα.

Άλλοι δήλωσαν ότι τα βίντεο είναι καλά φτιαγμένα και εμπνέουν τις ομάδες των εκπαιδευομένων τους 
που είναι ενήλικες και ταυτόχρονα μαθητές. Η παρακολούθηση των βίντεο τους βοήθησε πραγματικά 
να βρουν ένα σημείο αναφοράς για το μέλλον τους. Τα βίντεο λειτουργούν πολύ καλά με αυτή την 
ομάδα-στόχο των ενήλικων μεταναστών. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι ορισμένα είναι μεγάλα σε 
διάρκεια, οπότε η διαδικτυακή ροή ήταν λίγο βαρετή.

Σύνοψη

Οι μαθησιακοί στόχοι για τα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν από τους οργανισμούς-εταίρους του 
έργου ήταν οι ακόλουθοι:

• Βελτίωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων

• Υποστήριξη στους συμμετέχοντες, ώστε να χτίσουν κοινωνικές γέφυρες και να δημιουργήσουν 
κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης των δικών τους δικτύων.

• Ενίσχυση του κινήτρου μέσω της μάθησης από πρότυπα.
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Με βάση την ανατροφοδότηση από τα πρότυπα, τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτικούς, 
οι μαθησιακοί στόχοι επιτεύχθηκαν πλήρως. Σημαντικός είναι ο προβληματισμός σχετικά με την 
ιστορία, τις ικανότητες, τα προσόντα και τα σχέδια του ατόμου, που οδηγεί σε συνειδητή αντίληψη 
και αποφάσεις.

Συνολικά, η πρακτική εμπειρία από τα εργαστήρια μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

• Πιστεύουμε ότι οι συμμετέχοντες κατανόησαν καλύτερα την επιχειρηματική νοοτροπία και τη 
συνέδεσαν με τη δικτύωση.

• Οι ιστορίες και τα πορτραίτα προτύπων ήταν παρακινητικά.

• Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενίσχυσαν την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά 
με τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τα νήματα.

• Ενισχύθηκαν οι γνώσεις των συμμετεχόντων και δόθηκαν συμβουλές σχετικά με την 
επαγγελματική σταδιοδρομία.
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ΜΕΡΟΣ 6
Συμπεράσματα και Εισηγήσεις
Οι κύριες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Building Social Bridges 
συγκεντρώθηκαν και συνοψίστηκαν, προκειμένου να δοθεί μια σαφής εικόνα του πλαισίου που 
υιοθέτησε η κοινοπραξία του έργου. Η δομή της εργαλειοθήκης ακολουθεί τη δομή των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, όπως αυτά υλοποιήθηκαν από τις συμμετέχουσες χώρες:

1. Εισαγωγή στην επιχειρηματική σκέψη και τις μορφές εργασίας,

2. Μάθηση από ομοτίμους με βάση πρότυπα,

3. Εισαγωγή των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στο έργο,

4. Παρουσίαση συγκεκριμένων ιδεών που υλοποιήθηκαν από τους εταίρους του έργου κατά τη 
διάρκεια των τοπικών εργαστηρίων,

5. Εμπειρίες και ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια, τους συντονιστές/ 
εκπαιδευτές και τα πρότυπα,

6. Συμπεράσματα και εισηγήσεις.

Με αυτή την εργαλειοθήκη, η κοινοπραξία του έργου επιδιώκει τα εξής:

• Βελτίωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των ικανοτήτων και ευαισθητοποίηση του 
κοινωνικού κεφαλαίου μεταξύ των εκπαιδευομένων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, λόγω των 
μαθησιακών τους εμπειριών,

• Χρήση των μαθησιακών εμπειριών των προτύπων για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων μέσω 
της βελτίωσης του κοινωνικού τους κεφαλαίου σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης 
ενηλίκων και εκπαιδευτές,

• Βελτίωση των μαθησιακών εμπειριών των οργανισμών εταίρων με την εφαρμογή νέων 
προγραμμάτων μάθησης και κατάρτισης που βασίζονται στη μάθηση από ομοτίμους, στα 
πρότυπα και σε διαφορετικές μεθόδους, οι οποίες βασίζονται στη διαφορετική εργασιακή 
εμπειρία των εταίρων με περιθωριοποιημένες ομάδες,

• Τεκμηρίωση των εμπειριών και των μεθόδων των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και πέραν 
αυτών για τη μεταφορά τους σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και οργανώσεις.



60

Όλο το υλικό δημοσιεύεται με την άδεια Creative Commons (CC BY-SA 4.0), επιτρέποντας στους 
χρήστες να διανέμουν, να προσαρμόζουν και να αξιοποιούν το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, 
αρκεί να αναφέρεται ο δημιουργός. Η άδεια επιτρέπει την εμπορική χρήση, δηλαδή από συντονιστές/
εκπαιδευτές. Η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του έργου σε πέντε γλώσσες (αγγλικά, 
δανέζικα, γερμανικά, ιταλικά, ελληνικά).

Το βασικό δίδαγμα αυτής της εργαλειοθήκης είναι ότι  το κοινωνικό κεφάλαιο και η επιχειρηματική 
σκέψη είναι θεμελιώδους σημασίας - όχι μόνο για τους μετανάστες που θέλουν να ενσωματωθούν στις 
κοινωνίες μας, αλλά και γενικά για τις περιθωριοποιημένες ομάδες. Είναι γεγονός ότι οι οικονομίες 
μας έχουν μεταβεί από το παράδειγμα των ”οικονομιών της πληροφορίας” στις ”οικονομίες της 
σύνδεσης”: σήμερα είναι πιο σημαντικό το ”ποιον γνωρίζεις” παρά το ”τι γνωρίζεις”. Είναι προφανές 
ότι τα τελευταία χρόνια η σημασία του δικτύου και των διασυνδέσεων έχει αυξηθεί στις κοινωνίες μας 
σε όλα τα επίπεδα: από την ιδιωτική έως την επαγγελματική ζωή, είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι με 
τον υπόλοιπο κόσμο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των επαγγελματικών δικτύων και των 
μέσων ψυχαγωγίας. Το έργο Building Social Bridges επιβεβαίωσε αυτή την υπόθεση: το κοινωνικό 
κεφάλαιο είναι ζωτικής σημασίας για όποιον θέλει να βρει δουλειά, με ή χωρίς μεταναστευτικό 
υπόβαθρο, αλλά ιδιαίτερα για τα νέα μέλη των κοινωνιών μας, όπως οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες. 
Επιπλέον, η σημασία των προτύπων και της βιωματικής μάθησης επιβεβαιώθηκε χάρη στις πιλοτικές 
δραστηριότητες σε όλες τις χώρες εταίρους.

Η παρούσα εργαλειοθήκη απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, αλλά και σε άλλους 
ενδιαφερόμενους από ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλους εκπαιδευτικούς/κοινωνικούς τομείς 
που ασχολούνται με τις ανάγκες ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων. Το πρόγραμμα κατάρτισης 
που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου και οι μεθοδολογίες κατάρτισης που εφαρμόστηκαν 
από τους εταίρους, καθώς και οι μαθησιακές εμπειρίες των συμμετεχόντων στην κατάρτιση είναι οι 
πιο πολύτιμοι πόροι που περιέχονται στις προηγούμενες σελίδες. Οι πόροι, συγκεκριμένα, οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους στις πιλοτικές δραστηριότητες, οι καλές πρακτικές 
και τα σχόλια από τους εκπαιδευόμενους παρουσιάζονται και διατίθενται σε όλους τους κοινωνικούς 
λειτουργούς, τους εκπαιδευτικούς, τις δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με περιθωριοποιημένες 
ομάδες. Η κοινοπραξία θέλει να αναδείξει τη σημασία της δημιουργίας γεφυρών προς το εξωτερικό 
περιβάλλον και πόσο χρήσιμες είναι οι κοινότητες, οι οργανώσεις κ.λπ. για την απόκτηση μιας 
καλύτερης θέσης και φωνής στις τοπικές κοινωνίες. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του έργου, όλοι 
οι εταίροι προσπάθησαν να αξιολογήσουν και να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές ικανότητες και τη 
νοοτροπία των συμμετεχόντων, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους (π.χ. επεξεργασία πορτφολίου) 
και δίνοντας ανατροφοδότηση σχετικά με τις διαδικασίες μάθησης.
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Προκειμένου να βελτιωθούν οι ικανότητες και να αλλάξει η επιχειρηματική νοοτροπία των 
περιθωριοποιημένων ομάδων, όλοι οι εταίροι χρησιμοποίησαν τον διάλογο με τα πρότυπα και 
τον προβληματισμό σχετικά με τις εμπειρίες τους, ειδικά, στα πιλοτικά εργαστήρια. Ήταν, επίσης, 
πολύ σημαντικό το γεγονός ότι, οι εταίροι του έργου χρησιμοποίησαν διαφορετικές μεθόδους για 
την επίτευξη των στόχων του έργου: αυτό έδωσε προστιθέμενη αξία στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
των προτύπων και της μάθησης από ομοτίμους, συνδυάζοντας διαφορετικές δυνάμεις, δημιουργικές 
μεθόδους, μικτή και διαδικτυακή μάθηση. Η εργαλειοθήκη παρέχει αφενός πρακτικές συμβουλές για 
την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής σκέψης και 
αφετέρου ευαισθητοποιεί για τη σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου και της επιχειρηματικής σκέψης 
μέσω της βελτίωσης των επιχειρηματικών ικανοτήτων. Προσφέρει τρόπους δημιουργίας ατομικών 
ευκαιριών κατάρτισης για την έναρξη παρόμοιων μαθησιακών διαδικασιών. Η εργαλειοθήκη είναι 
χρήσιμη για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές από οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, 
της νεολαίας και άλλων τομέων (άλλοι τομείς μάθησης, κοινωνικό έργο / έργο ένταξης, τοπικές αρχές 
κ.λπ.). Υπό αυτή την έννοια, η εργαλειοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εργασία σε αυτά τα 
θέματα από πολλές οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής 
ένταξης.

Η βασική ιδέα του μαθησιακού σχεδιασμού μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία με άλλες ευάλωτες 
ομάδες, καθώς και για άλλα μαθησιακά θέματα. Δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί το σύνολο των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή την εργαλειοθήκη. Συνιστάται, επίσης, 
να χρησιμοποιηθούν μέρη της και να προσαρμοστούν οι μέθοδοι και οι δραστηριότητες μεμονωμένα.

Οι νέοι τρόποι μάθησης που ξεκίνησαν με τα πρότυπα και τη μάθηση από ομοτίμους και οι οποίοι 
δοκιμάστηκαν σε διάφορες χώρες και καταστάσεις σύμφωνα με τους εταίρους (από δημιουργικές 
μεθόδους εώς μικτή μάθηση, μάθηση από ομοτίμους και μάθηση με πρότυπα) μπορούν να 
εφαρμοστούν σε διάφορες ομάδες-στόχους και πλαίσια, όπως π.χ. κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, κατάρτιση για ανέργους ή εργασία με άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο. Για παράδειγμα, οι μέθοδοι της εργαλειοθήκης μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν σε 
μαθήματα κατάρτισης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα ή σε θέματα επιχειρήσεων γενικότερα. 
Άτομα που υποβάλλουν αίτηση για εργασία, όχι απαραίτητα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, μπορούν 
να επωφεληθούν από τις μεθόδους που περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη, για να ενδυναμωθούν 
και να πετύχουν στην αγορά εργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ
 Παράρτημα 1 - Φύλλο εργασίας: Το δυνατό μου σημείο
            

1.  Ποιο είναι το δυνατό σου σημείο;

.....................................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................................................

2.  Από πού το έχεις μάθει/αποκτήσει, τι μπορείς να κάνεις με αυτό;

.....................................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................................................

3.  Πώς αξιοποιείς /χρησιμοποιείς το δυνατό σου σημείο; (σύντομη 
περιγραφή)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................................................

4.  Σκέψου επιπλέον/άλλους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε 
κανείς να αξιοποιήσει/χρησιμοποιήσει το δυνατό του σημείο.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................................................
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  Παράρτημα 2 - Φύλλο εργασίας, Ανάλυση SWOT 
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 Παράρτημα 3 - Φύλλο εργασίας Ανάλυση SWOT 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Σκέψου δύο (2) δυνατά σου σημεία από την ανάλυση SWOT και γράψε για μια περίπτωση που ανέδειξες 
αυτό το δυνατό σημείο/δεξιότητα.

Παράδειγμα: Ανέδειξα τις καλές ηγετικές μου ικανότητες, όταν ανέλαβα ένα κοινοτικό έργο στη γειτονιά μου 
και διαχειρίστηκα με επιτυχία μια ομάδα.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................................................

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Τώρα σκέψου μια/δυο (1-2) από τις αδυναμίες ή τις απειλές της ανάλυσης SWOT. Τι μέτρα μπορείς να 
λάβεις για να τις αντιμετωπίσεις;

Παράδειγμα: Οι γλωσσικές μου δεξιότητες χρειάζονται βελτίωση. Μπορώ να αναζητήσω οργανισμούς που 
παρέχουν δωρεάν μαθήματα γλώσσας ή να γραφτώ σε ένα μάθημα επί πληρωμή.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................................................
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 Παράρτημα 4 - Φύλλο εργασίας βιογραφικό σημείωμα 

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση:	πού διαμένετε τώρα

Τηλέφωνο:	+357 99xx xx xx 

Email:	xxx@gmail.com

ΣΤΟΧΟΣ Παροχή υποστήριξης για ανάλυση δεδομένων σε μια εταιρεία ως Αναλυτής Δεδομένων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

04/2014 - 04/018

Αναλυτής Δεδομένων, Εταιρεία GHT, Μαδρίτη Ισπανία

Ευθύνες:

• Εφαρμογή λειτουργικής στρατηγικής σε μια ομάδα για τη βελτίωση των πωλήσεων

• Προετοιμασία δεδομένων και πληροφοριών για τακτική ανάλυση των δεδομένων 
σε εκθέσεις

• Ανάλυση δεδομένων για σύνθετα δεδομένα και αρχεία

03/2012 – 05/2014

Αναλυτής Δεδομένων, Νεοσύστατη εταιρεία, Μαδρίτη Ισπανία

Ευθύνες:

• Σύνθεση προγράμματος Java για τη διασύνδεση με τη βάση δεδομένων Oracle

• Ανάλυση δεδομένων, ιδίως οικονομικών δεδομένων

• Εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση STATA

• Παρουσίαση της ανάλυσης δεδομένων σε τακτές συνεδριάσεις για τη δημιουργία 
νέου προγράμματος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 2004 - 2008

Πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μαδρίτης

2002 - 2004

Πιστοποιημένος Αναλυτής Δεδομένων, Πιστοποίηση Αναλυτή Δεδομένων, 
Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μαδρίτης

Ε Π Ι Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ε Σ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πακέτο Microsoft Office: Microsoft Word, Excel, Access

Βάση Δεδομένων: Microsoft Office Access, Oracle 8i

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων: SPSS, STATA

Προγραμματισμός: C++, SQL, HTML

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Διαθέσιμες μετά από αίτημα 
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 Παράρτημα 5 - Φύλλο εργασίας: Personal mapping

Social bridges Εργαστήριο1 
Εργασία για το σπίτι: Προσωπική χαρτογράφηση 

Συμπληρώστε τη φόρμα όσο το δυνατόν καλύτερα για το βιωματικό εργαστήριο 2.
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 Παράρτημα 6 - Φύλλο εργασίας ομαδικός αναστοχασμός 

Social bridges Εργαστήριο 2 
Ομαδικός αναστοχασμός σχετικά με την επίτευξη  
των ονείρων

Συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις στην ομάδα σας:

         1) Οι συμμετέχοντες στην ομάδα σας:

         2) Με ποιο θέμα θέλετε να εργαστείτε - ποια είναι τα όνειρα/στόχοι σας;

             Επιλέξτε με ποιους στόχους/όνειρα θέλετε να εργαστείτε.

 Για παράδειγμα: Εύρεση εργασίας, μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο, γνώση για τον πολιτισμό, 
εκμάθηση της τοπικής γλώσσας κ.λπ.

         3) Τι γνωρίζετε ήδη για τα όνειρα/τους στόχους;

α.  Τι εμπειρίες έχετε ήδη με το όνειρο/στόχο;

β.  Τι χρειάζεται για να πετύχετε το όνειρο/στόχο σας;

γ.  Ποιες προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίσετε στην επίτευξη του ονείρου/στόχου σας;

        4) Πώς ξεκινάτε με το όνειρο/στόχο;

α.  Τι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας;

β.  Τι είδους γνώσεις χρειάζεστε;

γ. Ποιον γνωρίζετε που μπορεί να σας βοηθήσει;

        5) Μέχρι το επόμενο εργαστήριο:

α. Συμφωνήστε με τι θα εργαστείτε μέχρι το επόμενο εργαστήριο.

β.  Κάντε την κατ’ οίκον εργασία με τη χαρτογράφηση του δικτύου σας (παράρτημα 7) και μιλήστε 
με δύο άτομα ο καθένας που μπορούν να σας βοηθήσουν με τα όνειρα/ στόχους σας.
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Παράρτημα 7 - Φύλλο εργασίας , Ποιον γνωρίζεις;

Social bridges Εργαστήριο 3 
Εργασία για το σπίτι: Ποιον γνωρίζεις;

Πρόσθεσε τα ονόματα των ανθρώπων που γνωρίζεις μέσω της οικογένειάς σου, της εργασίας σου, 
του σχολείου σου ή των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου σου και οι οποίοι μπορούν να σε 
βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων σου. Γράψε όσους περισσότερους μπορείς και σημείωσε πώς 
μπορούν να σε βοηθήσουν.

Συμπλήρωσε το έγγραφο όσο καλύτερα μπορείς, πριν συναντηθούμε για το εργαστήριο 3, και μίλησε 
με δύο άτομα που γνωρίζεις και ζήτησε τους συμβουλές ή βοήθεια για τον στόχο σου.





This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/   
or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  
or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

PARTNERS

COORDINATOR

VEREIN NIEDERSÄCHSISCHER BILDUNGSINITIATIVEN E.V. 
(VNB)

GERMANY

www.vnb.de

VIFIN, VIDENSCENTER FOR INTEGRATION

DENMARK 

CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF RESEARCH AND 
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL – TECHNOLOGY 
(CARDET)

CYPRUS 

www.cardet.org

UNIT – VEREIN FÜR KULTUR AN DER KARL-FRANZENS-
UNIVERSITÄT GRAZ

AUSTRIA

www.uni-t.org

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI”

buildingsocialbridges.eu

ITALY

www.danilodolci.org


	bsb-io3-el-def
	Cover IO3 BSB

	bsb-io3-EL
	bsb-io3-el-def
	Cover IO3 BSB


