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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο Οδηγός MILE είναι το βασικό προϊόν του έργου MILE το οποίο υλοποιήθηκε από τους ΑμΚΕ 
ΙΑΣΙΣ  (Αθήνα) και Association Key & Key Communications (Ντερούτα, Ιταλία), υπό τη διεύθυνση 
του Εκπαιδευτικού Κέντρου EST (Βαντοβίτσε, Πολωνία) από τον Νοέμβριο 2016 και Οκτώβριο 
2018. 
 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ του έργου  
Το έργο MILE ασχολείται με την κινητικότητα των ανθρώπων στην Ευρώπη οι οποίοι έχουν 
χαμηλά επαγγελματικά προσόντα, όμως έχουν πολύτιμη εμπειρία η οποία αποκτήθηκε μέσα από 
την εργασία, τις οικογενειακές επιχειρήσεις ή άλλες ανεπίσημες δραστηριότητες.  Αυτή η 
εμπειρία μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο τους προσόν για την επιτυχή ένταξη τους στην χώρα που 
ευελπιστούν να εγκατασταθούν. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι κύριοι δικαιούχοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κινητικότητα. 
 
ΑΝΑΓΚΗ 
Το έργο ξεκινά από την ανάγκη στήριξης των ανθρώπων σε κινητικότητα και η αναγνώριση της 
εμπειρίας τους. Αυτό έχει αναγνωριστεί πλήρως μέσα από τις δηλώσεις πολιτικής της Ευρώπης.  
Το έργο μας ακολουθεί σύγχρονες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές πιστοποίησης της 
άτυπης και ανεπίσημης εκπαίδευσης1 το οποίο ενθαρρύνει ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων, 
καθώς επίσης και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους οργανισμούς εθελοντών, οι οποίοι 
συμβάλουν σε αυτή την διαδικασία.  Προτείνουμε μια προσέγγιση η οποία θα παρέχει τις πρώτες 
δύο φάσεις πιστοποίησης που έχουν σχέση με την αναγνώριση και την  καταγραφή των γνώσεων, 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  
 
Αντιμετωπίζουμε εδώ τις βασικές ικανότητες γραφής και ανάγνωσης που χρειάζονται και είναι 
απαραίτητες για την καταγραφή (γνώσεις γραφής και ανάγνωσης) της εργασιακής εμπειρίας 
κάποιου και των αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας (ψηφιακές ικανότητες σύνταξης του 

                                                           
1 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 
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προσωπικού φακέλου και η ικανότητα διάδοσης / ανάρτησης αυτού του υλικού μέσω 
διαδικτύου).  Η ανάγκη στήριξης αυτών των ανθρώπων σε κινητικότητα στις χώρες μας είναι 
τεράστιος, δεδομένου της μεταναστευτικής πρόκλησης.  Πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες 
αναγνώρισης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τους, ώστε να προωθήσουμε την προσαρμογή 
τους σ’ ένα νέο κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον. 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  
Ο κύριος στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους ανθρώπους σε κινητικότητα με την σχετική 
αναγνώριση των εμπειριών τους και να αυξήσουμε τις πιθανότητες εύρεσης κατάλληλης 
εργασίας με νόημα.  Εργαζόμαστε σε τρία διαφορετικά πλαίσια--Πολωνία, Ελλάδα και Ιταλία—
που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για να κατανοήσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες στις οποίες 
απευθυνόμαστε. 
 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  
Σε σχέση με την προαναφερόμενη ανάγκη, οι σκοποί του έργου αποβλέπουν στα εξής: 

• Ανάπτυξη κοινωνικών, αστικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων:  η ικανότητα να μπορεί 
κάποιος να επικοινωνεί την εμπειρία του είναι απαραίτητο για την επιτυχή προσαρμογή 
του στο νέο περιβάλλον. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ανθρώπους οι οποίοι 
προέρχονται από διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα και από μακρινούς τόπους, και 
θέλουν να ενταχθούν μέσα σε μια νέα κοινωνία, ή μια νέα χώρα.  Οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που έχουμε διαμορφώσει ασχολούνται με αυτού του είδους 
διαπολιτισμικής πρόκλησης. 

• Ανάπτυξη παιδείας στα μέσα ενημέρωσης:  η διαδικασία πρόσληψης στην Ευρώπη 
βασίζεται σε έντυπες αιτήσεις, κλπ. που διατίθενται ψηφιακά.  Άνθρωποι με χαμηλότερο 
επίπεδο επαγγελματικών προσόντων και εκπαίδευσης βρίσκουν αυτές τις διαδικασίες 
πολύ δύσκολες.  Εμείς παρέχουμε την κατάλληλη στήριξη για να εμπλουτίσουν τον 
προσωπικό τους φάκελο που ν’ ανταποκρίνεται με την εργασιακή τους εμπειρία, με την 
χρήση ψηφιακών μέσων ενημέρωσης (την σύνταξη εγγράφων με την χρήση του Europass 
CV editor που βοηθά στην σύνταξη ηλεκτρονικού βιογραφικού σημειώματος, και του 
προσωπικού φακέλου).   
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• Καταπολέμηση της διάκρισης και του διαχωρισμού: σύμφωνα με τα αντί-
μεταναστευτικά λεγόμενα στην Ευρώπη, οι άνθρωποι στιγματίζονται ως ‘μετανάστες’ 
‘ξένοι’, ‘Μουσουλμάνοι’, ‘λαθραίοι, ‘ παράνομοι’, κλπ.  δίχως να υπολογίζουν την 
πολυμορφία της καταγωγής τους, τους λόγους της μετανάστευσης τους, τους σκοπούς και 
τις ανάγκες τους.  Ένας τρόπος αντιμετώπισης της διάκρισης και του διαχωρισμού εξαιτίας 
μιας απλουστευμένης, προκατειλημμένης, ακόμη και μιας ρατσιστικής κατηγοριοποίησης, 
είναι να ξεχωρίσουν αυτά τα άτομα τα οποία είναι στιγματισμένα μέσω της προβολής των 
προσόντων τους.  Η επικοινωνία / μεταφορά των εμπειριών του καθενός θα βοηθήσει 
στην αφαίρεση αυτών των στιγματισμών.  

• Ενίσχυση της πρόσβασης, συμμετοχής και απόδοσης για τους μειονεκτούντες 
εκπαιδευόμενους:  οι μειονεκτούντες εκπαιδευόμενοι στην περίπτωση μας είναι οι 
άνθρωποι σε κινητικότητα με χαμηλά προσόντα και επίπεδα εκπαίδευσης, οι οποίοι 
δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν την πολύτιμη εμπειρία τους που έχουν αποκτήσει 
μέσα από ένα άτυπο πλαίσιο. Τους προσφέρουμε την δυνατότητα πρόσβασης ποιοτικών 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για να το κάνουν πιο αποτελεσματικά και στην συνέχεια να 
αυξήσουν τις δυνατότητες συμμετοχής τους στην κοινωνική και εργασιακή ζωή μέσα σ’ 
ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον. 

• Διευκολύνοντας την μετάβαση τους από τα διάφορα είδη εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στον εργασιακό χώρο μέσα σε μια νέα χώρα:  ένας αξιόπιστος προσωπικός φάκελος που 
θα  καταγράφει την εμπειρία των ανθρώπων σε κινητικότητα, η οποία αποκτήθηκε μέσα 
στα πλαίσια ανεπίσημης εκπαίδευσης, είναι απαραίτητος για την επιτυχή μετάβαση τους. 

• Συμμετοχή των ανθρώπων σε κινητικότητα, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ‘πρόσφυγες’, 
‘αιτούντες άσυλο’ και ‘μετανάστες’:  αυτές είναι οι κύριες ομάδες στόχου για τους δύο 
εταίρους σύμπραξης (ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και ΚΕΥ&ΚΕΥ) και για το Εκπαιδευτικό Κέντρο EST αυτό το 
έργο φέρνει πρωτότυπες ευκαιρίες για την αύξηση στήριξης των μεταναστών που όλο και 
πληθαίνουν στις περιοχές μας.   
  

 

ΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
Ο Οδηγός Mile,  ως κύριο αποτέλεσμα του έργου για εκπαιδευτές που εργάζονται με ανθρώπους 
σε κινητικότητα, προτείνει μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την αναγνώριση της 
άτυπης εκπαιδευτικής τους εμπειρίας.  Προτείνουμε την ατομική προσέγγιση όπου η 
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διαμόρφωση του προσωπικού φακέλου με ικανότητες και δεξιότητες ξεκινά από την πραγματική 
καταγραφή της εμπειρίας τους, αντί την χρήση ενός προτυπωμένου και καθορισμένου εντύπου 
για συμπλήρωση.  Συνεπώς, ο σχεδιασμός του Οδηγού Mile αποτελεί μια πρακτική πηγή για τους 
ενήλικες εκπαιδευτές που αναζητούν μια αποτελεσματική στήριξη για τους ανθρώπους σε 
κινητικότητα και οι οποίοι χρειάζονται να αναγνωριστεί η άτυπη εκπαιδευτική τους εμπειρίας στο 
νέο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο 
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1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ  
 

Αυτό το κεφάλαιο έχει ως κύριο σκοπό να παρουσιάσει τα γενικά προβλήματα του έργου MILE 
και το οποίο αφορά την χρήση εργαλείων για τους μετανάστες—κυρίως για τους πρόσφυγες και 
για τους αιτούντες άσυλο—για την καλύτερη αφομοίωση τους στον εργασιακό χώρο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Γνωρίζουμε από τις διάφορες αναφορές (δηλαδή από αξιολογήσεις του Europass) ότι το επίπεδο 
χρήσης των Ευρωπαϊκών μέσων διαφάνειας από ανθρώπους με χαμηλό επίπεδο προσόντων, οι 
οποίοι χρήζουν τέτοιου είδους στήριξη, είναι πολύ χαμηλή.  Εδώ σας παρουσιάζουμε τους 
κύριους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε κινητικότητα όταν θέλουν να 
επικοινωνήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους.  Η πρωταρχική μας μελέτη που είχε 
διεξαχθεί για αυτό το έργο αναγνώρισε αρκετούς παράγοντες οι οποίοι έπρεπε να διερευνηθούν 
σε βάθος.  Τους πήραμε τους παράγοντες ως σημείο αναφοράς για τις βιογραφικές συναντήσεις 
μας με τα μέλη των ομάδων στόχου για να λάβουμε πληροφορίες βάση εμπειρικών αποδεικτικών 
στοιχείων.  Αυτοί οι παράγοντες που αναλύθηκαν σε βάθος για την διαμόρφωση του Οδηγού 
MILE είναι ως εξής: 

• Διαπολιτισμικά θέματα που επηρεάζουν την διαδικασία αναγνώρισης της άτυπης 
εκπαίδευσης τους, ιδιαίτερα οξυμένα στην περίπτωση ανθρώπων που εισέρχονται σ’ ένα 
περιβάλλον που τους είναι πολύ απόμακρο σε σχέση με το δικό τους πολιτισμικό 

υπόβαθρο.   

• Ο προσδιορισμός του επαγγελματικού προσανατολισμού τους, το οποίο απαιτεί 
προκαθορισμένα έντυπα, αιτήσεις, πληροφορίες για την αναζήτηση εργασίας.  

• Διαθεσιμότητα Ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας για αυτούς με χαμηλό επίπεδο 
παιδείας και αλφαβητισμού και επίσημους τίτλους εκπαίδευσης.  

 
Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουμε τα ακόλουθα ζητήματα: 

• Μια γρήγορη ανασκόπηση της μεταναστευτικής κατάστασης στην Ευρώπη 

• Ο οδηγός συνέντευξης – πως έχουμε διεξάγει τις συνεντεύξεις 

• Θέματα προστασίας της προσωπικής ζωής 
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• Συνολικά αποτελέσματα των συνεντεύξεων 

• Τα δικά μας περιστατικά  

• Προκλήσεις και προοπτικές για τις εκπαιδευτικές πορείες 
 
 

1.1. Σύντομη ανασκόπηση της μεταναστευτικής κατάστασης στην Ευρώπη  
 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετανάστευση ή κινητικότητα των ανθρώπων δεν είναι ένα 
νέο φαινόμενο.  Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό το φαινόμενο, είτε πρόκειται για 
μετανάστευση εντός της ηπείρου είτε εκτός, αποτελούσε ένα από τα βασικά στοιχεία 
διαμόρφωσης των Ευρωπαϊκών χωρών.  Όμως, στην σημερινή κρίση με τις μεθόδους λήψης τους 
στην Ευρώπη (De Genova 2016)2 και τα διεθνή γεγονότα, όπου κυριαρχούν πόλεμοι και η 
παγκόσμια κοινωνικό-οικονομική ανισότητα που υπάρχει, όλα αυτά έχουν μεταμορφώσει όλο και 
περισσότερο την μετανάστευση σε ένα πολιτικά απαιτητικό πρόβλημα, όπου εμπλέκονται 
πολιτισμικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και επικοινωνιακοί παράγοντες (Ravenda 2009).3  Ένα 
ζήτημα το οποίο διαρκώς παραμένει ως το επίκεντρο των συζητήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ειδικότερα με την κατηγοριοποίηση των μεταναστών και τις πιθανότητες άδειας παραμονής τους, 
και την ένταξη ανθρώπων σε κινητικότητα στα διάφορα πλαίσια των Ευρωπαϊκών χωρών.  Συν 
της άλλης, η σχέση μεταξύ της πολιτικής  για την μετανάστευση και η συχνή είσοδος φέρνει στο 
προσκήνιο διάφορα ζητήματα. Από την μία έχουμε την πιθανότητα απόκτησης άδειας 
παραμονής, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως οι αιτούντες ασύλου) η οποία 
καθορίζεται από την εύρεση εργασίας (η οποία παραδόξως δεν μπορεί να υπάρξει άνευ της 
άδειας παραμονής).  Για τους μετανάστες, η ευκαιρία μιας ικανοποιητικής εργασίας προάγει την 
αλληλεπίδραση και τις διαδικασίες ένταξης τους στα διάφορα πλαίσια των μεταναστευτικών 
χωρών. Από την άλλη, όπως αναφέρει η έκθεση για τις Συνθήκες απασχόλησης και εργασίας των 
εργαζομένων μεταναστών (2016) από την Ευρωπαϊκή παρατήρηση της εργασιακής ζωής4, «οι 
μετανάστες παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην αγορά εργασίας των μελών κρατών της 
                                                           
2 De Genova, Nicholas. 2016: “The ‘crisis’ of the European border regime: Towards a Marxist theory of borders”. In: International 
Socialism: A Quarterly Review of Socialist Theory, N.150, www.nicholasdegenova.net 
3  Σχετικά με αυτά τα ζητήματα δείτε το έργο RADAR http://win.radar.communicationproject.eu/web/  
4 https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/employment-and-working-conditions-of-
migrant-workers 

http://win.radar.communicationproject.eu/web/
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/employment-and-working-conditions-of-migrant-workers
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/employment-and-working-conditions-of-migrant-workers
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Ευρωπαϊκής Ένωσης». Παρόλα αυτά δημιουργούνται θέματα διαχείρισης και οργάνωσης στην 
σχέση μεταξύ μεταναστών και της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, όπως περιγράφονται σε αυτή 
την αναφορά:  
 
“Τα μειονεκτήματα που βιώνουν οι μετανάστες εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν μία σημαντική 
πρόκληση στις κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές της Ευρώπης.  Στις περισσότερες χώρες, αυτοί 
οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, και όταν οι μετανάστες εργάζονται, 
συνήθως προορίζονται για ανειδίκευτη εργασία όπου είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους 
αποκλεισμού λόγω υψηλών προσόντων. Οι μετανάστες της σημερινής εποχής έχουν συνήθως 
μόρφωση, με αυτό τον τρόπο μπορεί να έχουμε απώλεια στο ανθρώπινο δυναμικό και μια 
δυνατή μορφή ανισότητας.  Πέρα από αυτό, υπάρχει αρκετοί αβεβαιότητα στον εργασιακό χώρο, 
και οι τομείς και τα επαγγέλματα στα οποία εργάζονται χαρακτηρίζονται με τις λιγότερο ευνοϊκές 
συνθήκες εργασίας.» 
 
Ο κύριος λόγος για το παρόν έργο έγκειται σ’ αυτό ακριβώς το γεγονός και θέτει μια επιπλέον 
επείγουσα πρόκληση για την χάραξη πολιτικής από τους Ευρωπαίους.  Το έργο MILE στην ουσία 
στοχεύει σε ανθρώπους σε κινητικότητα με χαμηλά επίπεδα προσόντων, αλλά με πολύτιμη 
άτυπη εμπειρία, το οποίο θα αποτελέσει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα τους για την επιτυχή 
ενσωμάτωση τους στην Ευρωπαϊκή χώρα που θα θέλουν να μετοικήσουν.  Ο στόχος είναι στην 
αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και στην αύξηση πιθανοτήτων τους εύρεσης 
ικανοποιητικής εργασίας στα τρία διαφορετικά πλαίσια (Πολωνία, Ελλάδα και Ιταλία), που πρέπει 
να ληφθούν υπ’ όψιν για να κατανοήσουμε τις ανάγκες στις οποίες απευθυνόμαστε. 
 
Όλοι οι δικαιούχοι μοιράζονται ορισμένα χαρακτηριστικά που κάνουν την πρωτοβουλία αυτού 
του έργου να εστιάσει σε συγκεκριμένες και επαρκώς προσδιορισμένες ανάγκες.  Πρόκειται για 
ανθρώπους σε κινητικότητα – χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο αναφορικά με ανθρώπους οι οποίοι 
μετακινούνται από το ένα κράτος στο άλλο σε αναζήτηση καλύτερου βίου και εργασιακές 
συνθήκες.  Οι λόγοι της μετανάστευσης μπορεί να διαφέρουν, αλλά όλοι αντιμετωπίζουν την 
πρόκληση προσαρμογής.  Οι εργασιακές τους ικανότητες και η εμπειρία τους καθορίζουν τις 
προοπτικές εργασίας στην χώρα που θέλουν να μετοικήσουν.  Είναι άνθρωποι που έχουν το 
δικαίωμα να εργαστούν στην Ευρώπη, είτε σαν πολίτες μιας Ευρωπαϊκής χώρας, είτε σαν 
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μετανάστες με την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του αιτούντος ασύλου, ή του μετανάστη με άδεια 
εργασίας, αλλά αδυνατούν να βρουν εργασία λόγω των δυσκολιών που έχουν για να δείξουν τις 
δεξιότητες τους μέσω διπλωμάτων, πιστοποιητικών, κλπ.  Το έργο MILE θέλει να τους βοηθήσει 
να καταγράψουν και να επικοινωνήσουν τις εμπειρίες τους με ένα αξιόπιστο τρόπο.  Εδώ σ’ αυτό 
το σημείο είναι που προκύπτουν ουσιαστικές δυσκολίες:  η άτυπη εκπαιδευτική εμπειρία 
δύσκολα καταγράφεται, διότι τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι λιγότερο απτά και δεν μπορούν 
να μετρηθούν όπως με τα επίσημα προσόντα.  Το επιχείρημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για αυτούς 
με στοιχειώδεις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, ανήμποροι να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά 
στο πλαίσιο των επίσημων απαιτήσεων εργασιακής απασχόλησης.  Εργαλεία όπως το Europass 
είναι πολύ χρήσιμα για να περιγράψουν επακριβώς τα προσόντα, αλλά δεν πληρούν τις ανάγκες 
καταγραφής της άτυπης εμπειρίας.  Ταυτόχρονα για τους ανθρώπους σε κινητικότητα υπάρχουν 
διάφοροι επικοινωνιακοί φραγμοί (συνδεδεμένοι με πολιτισμικούς και γλωσσικούς φραγμούς) 
που τους περιορίζουν στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 
 
Η δική μας εμπειρία επιβεβαιώνει τα πορίσματα της Δεύτερης Αξιολόγησης του Europass5 και 
βγαίνει το συμπέρασμα ότι η χρήση του Europass από ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, δηλαδή, 
αυτοί που μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα εργαλεία στήριξης είναι πολύ λίγοι, και 
χρειάζεται η ανάπτυξη ή  ενίσχυση άλλων τρόπων προσέγγισης αυτών των ατόμων, οι οποίοι δεν 
έχουν την εμπειρία καταγραφής και παρουσίασης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους». 
 
Από αυτά τα συμπεράσματα το έργο ξεκίνησε μια σειρά με ημιδομημένες συνεντεύξεις – 
συνομιλίες με ομάδες ανθρώπων σε κινητικότητα στις τρείς διαφορετικές χώρες.  Ποιοτικά 
στοιχεία συλλέχθηκαν για το βιογραφικό των δικαιούχων αυτού του έργου, καθώς και την 
προηγούμενη εμπειρία τους, τις ικανότητες τους, και τις γλωσσικές τους ικανότητες.  Ιδιαίτερη 
προσοχή έχει δοθεί περί γνώσης για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και 
στις δυσκολίες χρήσης του Europass.  
  

                                                           
5 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/evaluations/index_en.htm 
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1.2. Ο οδηγός συνέντευξης – πως έχουμε διεξάγει τις συνεντεύξεις 
 
Οι βιογραφικές συνεντεύξεις – συνομιλίες διενεργήθηκαν βάση της εθνογραφικής μεθοδολογίας 
ως μια ημι-καθοδηγούμενη και ημιδομημένη συνομιλία, χρησιμοποιώντας 13 ερωτήσεις / 
ζητήματα σε σχέση με τους 13 πιθανούς επικοινωνιακούς φραγμούς.  Η σειρά των ερωτήσεων 
δεν ήταν αυστηρή ή προκαθορισμένη, αλλά ακολουθούσε την ροή της συνομιλίας με τον 
ερωτηθέντα μετά από την πρώτη εισαγωγική ερώτηση.  Δεν χρειάστηκαν όλες οι ερωτήσεις να 
επεξηγηθούν, διότι σχεδόν όλες αντιμετωπίστηκαν με φυσικό και αυθόρμητο τρόπο από τους 
ερωτηθέντες.  Προσωπικά θέματα και άλλα ευαίσθητα θέματα τ’ αποφύγαμε, όπως ηλικία, 
οικογενειακή κατάσταση, οικογένεια, πολιτική θέση / απόψεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις, 
μεταναστευτική ιστορία, νομικά θέματα.  Χρησιμοποιήσαμε ένα απρόσωπο τρόπο προσέγγισης 
με τις ερωτήσεις μας, όπου αυτό χρειαζόταν, και δεν απευθυνόμαστε σε προσωπικές εμπειρίες 
του ερωτηθέντα, εκτός εάν ο ίδιος το ήθελε με δική του πρωτοβουλία, και εφόσον ο ίδιος 
ένοιωθε άνετα μ’ αυτό.  Πριν την έναρξη της συνομιλίας, ο συνομιλητής μας ενημερώθηκε για τον 
λόγο τον οποίο διεξάγεται αυτή η συνέντευξη / συνομιλία.  Στην περίπτωση βιντεοσκόπησης, 
δόθηκε στον ερωτηθέντα ένα έντυπο το οποίο διευκρινίζει ότι η χρήση και επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων είναι για επιστημονική χρήση, για  το οποίο πρέπει να δώσει την σχετική 
«Συγκατάθεση» του με την σχετική υπογραφή του.  Αυτό εφαρμόστηκε μόνο στην περίπτωση που 
η διαδικασία απαιτούσε προσωπικά δεδομένα και εικόνα.  Σε μερικές περιπτώσεις, οι 
συνεντεύξεις διενεργήθηκαν δίχως να τους ζητηθούν προσωπικά δεδομένα και βιντεοσκόπηση.  
 
Από μερικές πιλοτικές συνεντεύξεις που έγιναν προκύπτουν οι κύριοι επικοινωνιακοί φραγμοί οι 
οποίοι αποτελούνται ή προέρχονται από: 

1. Γενική εμπειρία  
2. Προσωπική εμπειρία  
3. Αναλφαβητισμό  
4. Γενικές γνώσεις γλώσσας  
5. Γνώση αλφαβήτου – Λατινικά, Ελληνικά, Κυριλλικά, Αραβικά, Γιαπωνέζικα --  ή άλλης 

αλφαβήτου ή γραπτής απόδοσης (όπως Κινέζικα)  
6. Ικανότητες γραφής  
7. Ικανότητα συμπλήρωσης συγκεκριμένων / προτυπωμένων αιτήσεων / φόρμες 
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8. Ικανότητα παρουσίασης της προσωπικής εργασιακής εμπειρίας – το έργο ζωής του σε 
χρονολογική σειρά 

9. Ειδική εμπειρία  
10. Αντίληψη πολιτισμικών διαφορών  
11. Ειδική Εκπαίδευση   
12. Κίνητρο  
13. Συμπεριφορά ενσυναίσθησης  

 
Παρακάτω σας προτείνουμε το εργαλείο με το οποίο θα γίνουν οι συνεντεύξεις / συνομιλίες και 
αναφέρονται σε επικοινωνιακούς φραγμούς, ερωτήσεις και μερικά επεξηγηματικά σχόλια. 
 

 Επικοινωνιακοί 
φραγμοί 

Ερωτήσεις  Σχόλια 

 

1.  Γενική εμπειρία  Στην δική σας χώρα ή σε 
κάποια άλλη χώρα που έχετε 
ζήσει, πως γίνεται η εύρεση 
εργασίας;  

 

2.  Προσωπική εμπειρία 
 

Θα θέλατε να μου διηγηθείτε 
την δική σας εμπειρία ή την 
εμπειρία κάποιου φίλου ή 
συγγενή για την εύρεση 
εργασίας;  

Μη επιμένετε, εάν κάποιο άτομο 
δεν θέλει να το διηγηθεί. 
 

3.  Αναλφαβητισμός Χρειάστηκε ποτέ εσείς ή 
κάποιος άλλος να δώσει 
γραπτή αίτηση στην χώρα 
προέλευσης σας;  

Προσοχή:  το άτομο στο οποίο 
απευθυνόσαστε μπορεί να είναι 
αναλφάβητος, γι’ αυτό μην τον 
ρωτάτε απευθείας!  
 

4.  Γενικές γνώσεις 
γλώσσας 
 

Εάν ναι, την γράψατε εσείς ή 
ζητήσατε βοήθεια από 
κάποιον άλλον;  

Αναφορικά με την κοινή γλώσσα 
συνεννόησης, δηλαδή την 
καθομιλουμένη γλώσσα του 
καθενός στην χώρα του ή της 
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χώρας στην οποία διαμένει. 
 

5.  Γνώσεις Λατινικής, 
Ελληνικής, Κυριλλικής, 
Αραβικής αλφαβήτου,  
ή άλλης αλφαβήτου  
ή γραπτής απόδοσης 
(όπως Κινέζικα)  

Εάν ναι, την γράψατε εσείς ή 
ζητήσατε βοήθεια από 
κάποιον άλλον;  

Αναφορικά με τις γνώσεις 
γραφής και ανάγνωσης της 
χώρας προελεύσεως του 
καθενός. 
 

6.  Ικανότητες γραφής 
 

Εάν ναι, την γράψατε εσείς ή 
ζητήσατε βοήθεια από 
κάποιον άλλον; 

Αναφορικά με τις ικανότητες 
γραφής για την αναζήτηση 
επαγγέλματος. 
 

7.  Ικανότητα  
συμπλήρωσης 
συγκεκριμένων/ 
προτυπωμένων 
αιτήσεων, φόρμες 

Είχατε ποτέ την εμπειρία, ή 
κάποιος άλλος που 
γνωρίζετε, συμπλήρωσης 
προτυπωμένων αιτήσεων / 
φόρμες; 
Τι θεωρείται ως το πιο 
δύσκολο στην συμπλήρωση 
του βιογραφικού 
σημειώματος; 
 

Γενική ερώτηση για να 
εξακριβώσετε από τον 
ερωτηθέντα εάν έχει απευθείας 
εμπειρία συμπλήρωσης αιτήσεων 
/ φόρμες, ή όχι και ποια σημεία 
θεώρησαν ως τα πιο δύσκολα. 
 

8.  Ικανότητα 
παρουσίασης της 
προσωπικής 
εργασιακής εμπειρίας 
– το έργο ζωής του σε 
χρονολογική σειρά  

Θυμόσαστε ποιες εργασίες 
έχετε κάνει; --εργασία (α), 
εργασία (β), κλπ. 

Παρακολουθήστε το άτομο του 
οποίου παίρνετε την συνέντευξη 
και παρατηρήστε την αίσθηση 
χρόνου που έχει και κατά πόσο 
δίνει σημασία στην χρονολογική 
σειρά. 

9.  Ειδική εμπειρία  Πως θα παρουσιάζατε την 
εμπειρία σας / τις δεξιότητες 
σας για την αναζήτηση 

Αναφορικά με την 
αυτοπαρουσιάση των δεξιοτήτων 
τους. 
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εργασίας.  

10.  Αντίληψη  
πολιτισμικών 
διαφορών 
 

Νομίζετε ότι ο τρόπος 
παρουσίασης των εμπειριών 
και δεξιοτήτων στην Ελλάδα, 
Ιταλία ή Πολωνία  
αντιστοιχεί με την χώρα 
προέλευσης σας. 

 

11.  Ειδική Εκπαίδευση   Σας έδειξε ποτέ κάποιος πως 
να γράψετε την εργασιακή 
σας εμπειρία και τις 
δεξιότητες; 

 

12.  Κίνητρο  Εάν όχι, θα θέλατε να μάθετε 
πως να συντάσσετε / να 
γράφετε ένα βιογραφικό 
σημείωμα;  

 

13.  Συμπεριφορά 
ενσυναίσθησης  

Πως θα ήταν ο καλύτερος 
τρόπος να παρουσιάσετε τον 
εαυτό σας με τις εμπειρίες 
και δεξιότητες που έχετε για 
να μπορέσετε να βρείτε 
εργασία και να 
ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις 
του υποτιθέμενου εργοδότη 
σας.  

 

 
 

1.3. Θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής   
 
Η έρευνα MILE πραγματοποιήθηκε εντός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+. Γι’ αυτό 
το λόγω, η επεξεργασία και η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν γίνει σύμφωνα 
με την προστασία της ιδιωτικής ζωής του καθενός, και είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρώπης 
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και σε συνάρτηση με τους κανονισμούς της κάθε εταιρικής χώρας.  Ο κάθε άνθρωπος που 
συμμετείχε έλαβε επαρκή πληροφορίες για το έργο και υπόγραψαν χαρτί συγκατάθεσης τους για 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  Ο κάθε εταίρος της σύμπραξης χρησιμοποίησε 
σχετικό χαρτί συγκατάθεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας του.  Όλες οι πληροφορίες 
που συλλέχθηκαν, και οι σχετικές συνεντεύξεις και συνομιλίες παραμένουν ανώνυμες.  Όλα τα 
δεδομένα είναι ιδιοκτησία των επιστημονικών συντονιστών των εταίρων σύμπραξης και τα οποία 
τα διαχειρίζονται οι υπάλληλοι τους.  
 
 

1.4. Συνολικά αποτελέσματα των συνεντεύξεων 
 
Οι περισσότερες από τις απαντήσεις από τους τρείς εταίρους είναι αλληλένδετες  
Αλλά υπάρχουν επίσης κάποιες σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών χωρών. 
 
Ακολουθεί η αναφορά μας με την σχετική ενδοσκόπηση μας για τις ομοιότητες και διαφορές 
μεταξύ των τριών ομάδων.  Οι τρείς ομάδες διαφέρουν κυρίως λόγω της γεωγραφικής τους 
θέσης:  τα μέλη της Ελληνικής ομάδας προέρχονται από την Μέση Ανατολή, τα μέλη της Ιταλικής 
ομάδας προέρχονται από την Δυτική Αφρική (με εξαίρεση την Ουκρανία) και αυτοί της Πολωνικής 
ομάδας από την Ανατολική Ευρώπη. 
 
Μόνον σε λίγες περιπτώσεις, οι ερωτηθέντες από τις Αφρικανικές χώρες αναφέρουν ότι 
μαθαίνουν στο σχολείο πως να συντάσσουν μια αίτηση εργασίας ή βιογραφικό σημείωμα 
(συγκεκριμένα το ίδιο που έχει υιοθετηθεί από τον Δυτικό κόσμο).  
 
Πέρα από μερικές γνώμες και τον σκεπτικισμό της Πολωνικής ομάδας, υπάρχει περισσότερη 
έλλειψη εμπειρίας συμπλήρωσης σχετικών εγγράφων παρά της πραγματικής τους εργασιακής 
εμπειρίας, έτσι λοιπόν όλοι οι ερωτηθέντες δείχνουν απόλυτο ενδιαφέρον στο να μάθουν πως να 
καταγράφουν τις εργασιακές τους εμπειρίες και τις δεξιότητες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν (κυρίως 
άνθρωποι από την Ασία και την Αφρική) τυχών πολιτισμικές διαφορές και διακρίνουν ότι υπάρχει 
ένας πιο τυπικός και λεπτομερής τρόπος αναφοράς εργασιακής εμπειρίας στην Ευρώπη.  Στο 
πλαίσιο των συγκεκριμένων διαφορών (δηλαδή διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, εταιρείες) 
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αυτά δεν τους είναι τόσο κατανοητά, το οποίο είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να εστιάσουμε 
στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης. 
Παρακάτω θα σας παραθέσουμε περιληπτικά τις απαντήσεις για τις 13 ερωτήσεις, 
προσπαθώντας να υπογραμμίσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές της κάθε χώρας.  
 
1.Γενική εμπειρία – στην χώρα σας ή κάποια άλλη χώρα στην οποία έχετε ζήσει, πως γίνεται η 
αναζήτηση εργασίας;  
Σε όλες τις ομάδες, οι ερωτηθέντες υπογραμμίζουν την σπουδαιότητα των διαπροσωπικών 
σχέσεων / δικτύωσης (από στόμα σε στόμα η την διάδοση πληροφοριών, προστασία και 
σύσταση) και η ανάγκη ανάδειξης των έμπρακτων ικανοτήτων τους.   Παρόλα αυτά, υπάρχουν 
άτυποι και ανεπίσημοι δίοδοι αναζήτησης εργασίας:  το διαδίκτυο, εφημερίδες, γραφεία εύρεσης 
εργασίας, τρόποι αποστολής αιτήσεων και βιογραφικών, πρακτική άσκηση, διαφήμιση με 
ανάρτηση πόστερ στο τοίχο, στους δρόμους, στα μαγαζιά, κλπ.  Στις Ιταλικές και Ελληνικές 
ομάδες (βλέπετε σημείο 3 επίσης), η χρήση επίσημων τρόπων αναζήτησης εργασίας (δηλαδή 
μέσω βιογραφικού, αιτήσεων, κλπ.) θεωρούνται για πιο εξειδικευμένες εργασίες, και όχι για 
πρακτικές χειρωνακτικές εργασίες.  Στην Πολωνική ομάδα όλοι οι δίοδοι είναι σχετικοί—οι 
υψηλές θέσεις εργασίας θεωρούνται ότι είναι προστατευμένες και χρειάζονται συστάσεις. 
 
2.Προσωπική εμπειρία – Θα θέλετε να μου διηγηθείτε την προσωπική σας εμπειρία ή την 
εμπειρία κάποιου φίλου ή συγγενή σας;  
Και στις δύο ομάδες—την Ελληνική και την Ιταλική έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζεις 
κάποιον με επιρροή και δύναμη.  
Μόνο στην Ελληνική ομάδα προέκυψαν ζητήματα περί φύλου.  
Μόνο στην Πολωνική ομάδα η γεωγραφική κινητικότητα υπογραμμίστηκε ως μία λύση για τους 
Πολωνούς και τους μετανάστες της Πολωνίας:  η μετακόμιση σε Δυτικές και Βόρειες χώρες της 
Ευρώπης, όπως Αγγλία, Γερμανία, Νορβηγία, Αμερική και Ισλανδία.  
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3.Αναλφαβητισμός - Χρειάστηκε ποτέ εσείς ή κάποιος άλλος να δώσει γραπτή αίτηση  στην 
χώρα προέλευσης; 
Στην Πολωνική ομάδα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την εμπειρία συμπλήρωσης βιογραφικού, 
εν αντιθέσει με τις δύο άλλες ομάδες.  Και πάλι προκύπτει ότι το βιογραφικό σχετίζεται με 
υψηλές και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. 
 
4.Γενικές γνώσεις γλώσσας - Εάν ναι, την γράψατε εσείς ή ζητήσατε βοήθεια από κάποιον 
άλλον;  
Τα μέλη της Πολωνικής ομάδας μας βεβαίωσαν ότι έγραψαν τα βιογραφικά τους μόνοι τους. 
 
5.Γνώσεις Λατινικής, Ελληνικής, Κυριλλικής, Αραβικής, Γιαπωνέζικης αλφαβήτου, ή άλλης 
αλφαβήτου ή γραπτής απόδοσης (όπως Κινέζικα)  - Εάν ναι, την γράψατε εσείς ή ζητήσατε 
βοήθεια από κάποιον άλλον;  
Τα μέλη της Ιταλικής ομάδας χρησιμοποιούν Λατινικούς χαρακτήρες. 
 
 6.Ικανότητες γραφής -  Εάν ναι, την γράψατε εσείς ή ζητήσατε βοήθεια από κάποιον άλλον;  
Έτσι και αλλιώς, η συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος σχετίζεται με υψηλές και 
εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.  Εάν χρειαστεί να γράψουν ένα βιογραφικό, τότε ο καθένας το 
κάνει μόνος του.  Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη αντίληψη ικανοτήτων γραφής και 
ότι τα βιογραφικά πρέπει να συμπληρώνονται με ειδικό τρόπο, και αυτό δηλώνει ότι πρέπει να 
γίνει σχετική εκπαίδευση πάνω σ΄αυτό. 
 
7.Ικανότητα συμπλήρωσης συγκεκριμένων/ προτυπωμένων αιτήσεων / φόρμες. Είχατε ποτέ 
την εμπειρία, ή κάποιος άλλος που γνωρίζετε, συμπλήρωσης προτυπωμένων αιτήσεων;  Τι 
θεωρείται ως το πιο δύσκολο στην συμπλήρωση του βιογραφικού σημειώματος; 
Τα μέλη της Πολωνικής ομάδας είναι συνηθισμένοι με την δομή του βιογραφικού σημειώματος, 
περισσότερο από τις υπόλοιπες δύο ομάδες, και οι οποίοι δεν γνωρίζουν καθόλου τι είναι η 
φόρμα Europass.  Κάποιοι από την Ιταλική ομάδα είχαν την ευκαιρία να δουν ένα διαμορφωμένο 
βιογραφικό (συγκεκριμένα την φόρμα Europass) στην Ιταλία, κάποιος άλλος ανέφερε ότι μπορεί 
να βελτιώσει τον τρόπο συμπλήρωσης του βιογραφικού.  
Στις Πολωνικές και στις Ιταλικές ομάδες ανέφεραν ότι μια δομημένη φόρμα βοηθά πολύ. 
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Οι βασικές πληροφορίες εύκολα αναγράφονται, τα πιο δύσκολα σημεία είναι αυτά που 
σχετίζονται με τις εμπειρίες και δεν αφορούν συγκεκριμένη εργασία, ή είναι πιο ανεπίσημα 
στοιχεία, επίσης δύσκολο είναι η συνοδευτική επιστολή (motivation letter).  Κάποιος από την 
Ιταλική ομάδα ανέφερε ότι η ήδη διαμορφωμένη φόρμα δεν είναι πάντα καλή, διότι δεν σου 
επιτρέπει να αναδείξεις το προσωπικό σου στυλ. 
Και πάλι όλες οι απαντήσεις αποδεικνύουν την ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης γραφής βιογραφικών 
σημειωμάτων και η παρουσίαση των προσωπικών επαγγελματικών εμπειριών και δεξιοτήτων. 
 
8. Ικανότητα παρουσίασης της προσωπικής εργασιακής εμπειρίας – το έργο ζωής του σε 
χρονολογική σειρά. Θυμόσαστε ποιες εργασίες έχετε κάνει; --εργασία (α), εργασία (β), κλπ. 
Στην Ελληνική ομάδα, τα μέλη ομολογούν την δυσκολία τους στο να θυμηθούν ημερομηνίες και 
περιόδους της εργασιακής τους εμπειρίας. 
Στις Ιταλικές και Πολωνικές ομάδες αντιθέτως ομολογούν ότι δεν δυσκολεύονται να θυμηθούν 
επακριβώς, τουλάχιστον τον μήνα και τον χρόνο των εργασιακών εμπειριών τους, εκτός της 
Αφρικής που γενικά δεν παραλαμβάνεις πιστοποιητικό για το συγκεκριμένο διάστημα εργασίας. 
 
9. Ειδική εμπειρία – Πώς θα παρουσιάζατε την εμπειρία σας / τις δεξιότητες σας για την 
αναζήτηση εργασίας. 
Η δικτύωση παίζει σημαντικό ρόλο για όλες τις ομάδες (δείτε και τα άλλα σημεία). 
Οι Ιταλικές και Πολωνικές ομάδες δηλώνουν πόσο σημαντική είναι η έμπρακτη απόδοση και  
πόσο είναι πιο πειστική από το να γράφεις βιογραφικά σημειώματα.  Κάποιος (Πολωνία) 
αναφέρθηκε και σε φωτογραφικό υλικό. 
 
10.  Αντίληψη πολιτισμικών διαφορών - Νομίζετε ότι ο τρόπος παρουσίασης των εμπειριών και 
δεξιοτήτων στην Ελλάδα, Ιταλία ή Πολωνία  αντιστοιχεί με την χώρα προέλευσης σας;  Εάν όχι, 
ποιες νομίζετε είναι οι διαφορές; 
Για τους ανθρώπους της Πολωνικής ομάδας, οι οποίοι έχουν εμπειρία, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν 
διαφορές, εν αντιθέσει με τις δύο άλλες ομάδες (από την Ελλάδα και την Ιταλία).  Συγκεκριμένα, 
τα μέλη αυτών των δύο ομάδων αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο επίσημος και αναλυτικός τρόπος 
της Ευρώπης είναι πιο δύσκολος από την χώρα προέλευσης τους.  Η συμπλήρωση βιογραφικού 
σημειώματος είναι μια συνήθεια που υιοθετήθηκε από τον Δυτικό κόσμο. 
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11. Ειδική Εκπαίδευση  - Σας έδειξε ποτέ κάποιος πως να γράψετε την εργασιακή σας εμπειρία 
και τις δεξιότητες; 
Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είπαν ότι δεν έμαθαν αυτό.  Μερικοί είπαν ότι το έμαθαν 
στο σχολείο. 
 
12. Κίνητρο – Εάν όχι, θα θέλατε να μάθετε πως να συντάσσετε / να γράφετε ένα βιογραφικό 
σημείωμα; 
Όλα (!) τα μέλη της Ελληνικής και της Ιταλικής ομάδας, και οι περισσότεροι της Πολωνικής 
ομάδας ομολόγησαν τον ενθουσιασμό τους για την συμπλήρωση / σύνταξη βιογραφικού όπου θα 
παρουσιάζονται οι εμπειρίες και οι δεξιότητες τους.  Τα μέλη της Πολωνικής ομάδας παρά ταύτα 
είναι σκεπτικοί ως προς την χρησιμότητα του βιογραφικού, για την εύρεση εργασίας. 
Στην Ιταλική ομάδα μόνον μερικοί λαμβάνουν υπ’ όψιν τους το πλαίσιο («ξεκινώντας με μία 
δήλωση», υπολογίζοντας τις δεξιότητες, «γνωρίζοντας την φιλοσοφία της εταιρείας:  10 αιτήσεις 
– 10 διαφορετικά βιογραφικά»). 
 
13. Συμπεριφορά ενσυναίσθησης - Πως θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να παρουσιάσετε τον 
εαυτό σας, με τις εμπειρίες και δεξιότητες που έχετε, για να μπορέσετε να βρείτε εργασία και 
να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις του υποτιθέμενου εργοδότη σας. 
Οι τρείς ομάδες δηλώνουν πόσο σημαντική είναι η έμπρακτη απόδοση τους στην ανάδειξη των 
εργασιακών ικανοτήτων τους.  Στις Ελληνικές και Ιταλικές ομάδες υπογραμμίστηκε η σημασία της 
εθελοντικής εργασίας και ότι είναι ένας αποδοτικός τρόπος εύρεσης εργασίας.  Τα μέλη της 
Ελληνικής ομάδας τόνισαν πόσο σημαντικό είναι να επιδεικνύεις μια καθώς πρέπει συμπεριφορά 
και να δείχνεις αφοσίωση.  
 
 

1.5. Τα περιστατικά μας  
 
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα είδη απαντήσεων που προσκομίσαμε από την έρευνα, και για 
να μπορέσουμε να τα εντάξουμε στο κατάλληλο πλαίσιο, προτείνουμε τέσσερα παραδειγματικά 
περιστατικά από τους τρείς εταίρους σύμπραξης:  ένα περιστατικό από την Πολωνία, ένα από την 
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Ελλάδα και δύο από την Ιταλία.  Οι τέσσερις άνθρωποι που χρησιμοποιήθηκαν για την 
συνέντευξη προέρχονται από διάφορες χώρες, έχουν συγκεκριμένο πολιτισμικό υπόβαθρο, 
επαγγελματική κατάρτιση, εργασιακή εμπειρία, εκπαίδευση και βιώνουν την κινητικότητα σε 
τρείς διαφορετικές χώρες και με τέσσερις ξεχωριστούς τρόπους.  Η κάθε μία με αναφορές στις 
προσωπικές τους προσδοκίες και τους στόχους.  Τα περιστατικά αναλύονται με βάση τις τρείς 
θεματολογίες:  Εμπειρία, Ευκαιρίες, Προκλήσεις, και κατόπιν ακολουθεί το σχετικό συμπέρασμα 
για τις πιθανότητες στήριξης από το MILE. 
 
Το Πολωνικό περιστατικό  
Oleksandr6: Ουκρανός πολίτης σε αναζήτηση εργασίας στην Πολωνία 
Ηλικία:  24 
Ξένες γλώσσες: βασικές γνώσεις Αγγλικής, ελάχιστα Πολωνικά – προς καλυτέρευση  
Εκπαίδευση: δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Προσόντα: κανένα επίσημο τίτλο, δίπλωμα, πιστοποιητικό, κλπ.  
 
Το περιστατικό είναι αρκετά γραφικό καθώς αποκαλύπτονται μια σειρά συμπεριφορών για την 
καταγραφεί της άτυπης εκπαιδευτικής εμπειρίας του σχετικά με την αναζήτηση εργασίας, το 
οποίο το διακρίνουμε και σε άλλες συνεντεύξεις Ουκρανών μεταναστών, και θα πρέπει να το 
λάβουμε υπ’ όψιν όταν θα σχεδιάζουμε την αποτελεσματική στήριξη αυτής της ομάδας. 
 
Εμπειρία  
Ο Oleksandr έχει πολύ εργασιακή εμπειρία σε οικοδομές στην Ουκρανία, όπου απαιτείται 
συγκεκριμένη γνώση / ικανότητα συγκόλλησης και κατασκευής ψευδοροφών. Όμως, δεν θεωρεί 
αυτή την εργασία ικανοποιητική λόγω των χαμηλών αμοιβών στην Ουκρανία.  Γι’ αυτό η 
απόφαση του να μετοικήσει στην Πολωνία, όπου οι αμοιβές είναι υψηλότερες και οι προοπτικές 
για μια καλύτερη εργασία υπόσχονται πολλά.  Κατά το χρονικό διάστημα αυτής της συνέντευξης, 
εργαζότανε σε χιονοδρομικό της Πολωνίας με σύμβαση μικρής διάρκειας κάνοντας βασικές 
εργασίες, όπως το να βοηθάει ανθρώπους με την ανάβαση τους στους χιονοδρομικούς 

                                                           
6 Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, τα ονόματα επινοούνται και μερικές φορές ακόμη και η μητρική χώρα δεν 
προσδιορίζεται, αλλά μόνο η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Η επιλογή του εφευρεθέντος ονόματος σέβεται την πολιτισμική 
προέλευση του ατόμου και προφανώς το φύλο του / της. 
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ανελκυστήρες, καθαρίζοντας τα σκαλοπάτια από πάγο, καθάρισμα καθισμάτων, μεταφορά 
κανονιού για το τεχνητό χιόνι, κλπ.  Αυτά τα καθήκοντα είναι πολύ πιο κατώτερα σε σχέση με τις 
τεχνικές και πρακτικές ικανότητες του. Λόγω της προσωρινής φύσης αυτής της εργασίας, θα 
πρέπει να αναζητήσει μια άλλη εργασία για να παραμείνει στην Πολωνία, και αποβλέπει σε 
περισσότερες ευκαιρίες για τον εαυτό του, παρά στην πατρίδα του. 
  
Ευκαιρίες 
Υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στην οικοδομή στην Πολωνία, ειδικότερα για την 
κατασκευή μικρών κτιρίων στέγασης γραφείων, και αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερες 
δυσκολίες πρόσληψης εργατών με πολλαπλές ικανότητες και εμπειρία που χρειάζεται μια ομάδα 
για να αναλάβει καθήκοντα κατασκευής / ανακαινίσεων.  Η ικανότητες του Oleksandr για την 
κατασκευή ψευδοροφών είναι περιζήτητες.  Όμως θα χρειαστεί να τις παρουσιάσει με 
δελεαστικό τρόπο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι υποψήφιοι εργοδότες. Για την εύρεση 
μιας τέτοιας εργασίας χρειάζεται μια ενεργή στάση και η ικανότητα να επικοινωνήσεις τα 
προσόντα σου.  Έως τώρα η εμπειρία του Oleksandr στην αναζήτηση εργασίας ήταν κυρίως μέσω 
επαφών του με την οικογένεια, με φίλους και άλλους ανθρώπους που του συστήθηκαν), και το 
οποίο βρίσκει πολύ αποτελεσματικό, και είναι ίσως ο πιο εφικτός τρόπος για να βρεις εργασία.  
Αυτό βέβαια τον περιορίζει αρκετά στις πιθανότητες που μπορεί να υπάρχουν για αυτόν.  
 
Προκλήσεις  
Ο Oleksandr δεν γνωρίζει τις δυνατότητες που έχει η σωστή καταγραφή της εργασιακής του 
εμπειρίας.  Αυτό είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων.  Μέχρι τώρα, όλες οι εργασίες που 
είχε δεν απαιτούσαν βιογραφικό σημείωμα.  Οι περισσότερες εργασίες ήταν διά μέσω 
προσωπικών συστάσεων.  Επίσης, αντιλαμβάνεται ότι μια επίσημη αίτηση εργασίας μαζί με την 
συνοδευτική επιστολή (motivation letter), ένα βιογραφικό σημείωμα  και άλλα παραστατικά 
χρειάζονται μόνο για υψηλές θέσεις, για ανθρώπους με προσόντα που αποδεικνύονται μόνο με 
διπλώματα και πιστοποιητικά.  Όμως όταν δέχτηκε το ερώτημα πρόκλησης για το πως θα προβεί 
στην αναζήτηση νέας εργασίας μετά την λήξη της προσωρινής σύμβασης εργασίας που έχει έως 
τώρα, δεν βρήκε λόγια.  Ίσως βασιστεί σε γραφεία ευρέσεως εργασίας «ατζέντηδες» της 
Ουκρανίας ή Πολωνίας, τα οποία «βρίσκουν» εργασία για μετανάστες στην Πολωνία, και οι 
οποίες συνήθως είναι χαμηλόμισθες εργασίες, χωρίς να ζητούν προϋπηρεσία ή προσόντα.  
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Τέτοιου είδους νέας εργασίας πολύ πιθανόν να είναι κατώτερη σε σχέση με την εμπειρία που έχει 
στις οικοδομές, και πρόκειται για ένα κατώτερο μισθό από το αναμενόμενο για την κατασκευή 
ψευδοροφών, για το οποίο έχει την περισσότερη εμπειρία. 
 
Στήριξη MILE  
Όταν ερωτήθηκε εάν θα ήθελε να εκπαιδευτεί στην προετοιμασία παραστατικών που θα 
δείχνουν την εμπειρία του σε μια δομημένη μορφή και που θα τον βοηθήσει στην αναζήτηση 
εργασίας, ο Oleksandr ανταποκρίθηκε θετικά.  Έχει μόνο πολύ βασικές γνώσεις για το πως 
φαίνεται ένα καλό βιογραφικό σημείωμα, διότι δεν έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και την 
στήριξη για την σύνταξη και γραφή βιογραφικών με τις σχετικές εργασιακές δεξιότητες.  Για τις 
προηγούμενες εργασίες του χρειάστηκαν πολύ βασικές πληροφορίες:  όνομα, στοιχεία 
επικοινωνίας ή μια γενική αναφορά των προσόντων και ικανοτήτων. 
Βάση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν μέσω της συνέντευξης, αναμένουμε ότι η στήριξη MILE 
θα είναι πιο αποτελεσματική στα ακόλουθα σημεία: 

• Αναγνώριση ειδικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν από τον Oleksandr και τα οποία είναι 
πολύτιμα για την αγορά εργασίας στην Πολωνία  

• Διαμόρφωση προσωπικού φακέλου των σχετικών ικανοτήτων το οποίο μπορεί να το 
παρουσιάσει στον κάθε υποψήφιο εργοδότη  

• Στρατηγικές σύνταξης / γραφής που ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο 
αναζήτησης εργασίας. 

 
 
Το Ελληνικό Περιστατικό  
Farhad: ο αιτών άσυλο από το Αφγανιστάν, τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα. 
Ηλικία: 20 
Ξένες γλώσσες:  ελάχιστα Αγγλικά, μέτρια Ελληνικά – σε σχέση με το επίπεδο επικοινωνίας 
(περιορισμένο λεξιλόγιο, πολλά λάθη στην γραφή, καλύτερες ικανότητες στο προφορικό λόγο) 
Εκπαίδευση:  Τεχνικό σχολείο στην Καμπούλ (ειδικότητα στα υδραυλικά, ή κάτι ανάλογο) 
Προσόντα:  δεν έχει επίσημους τίτλους, διπλώματα, πιστοποιητικά, κλπ. 
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Το περιστατικό είναι αντιπροσωπευτικό τον συνηθισμένων περιστατικών που αντιμετωπίζουν οι 
αιτούντες άσυλο, όταν χρειάζεται να μεταφέρουν την εμπειρία τους σε ένα επίσημο έγγραφο, 
όπως το βιογραφικό Europass, και το οποίο δημιουργεί ζητήματα στην αναζήτηση εργασίας και 
τόπου. 
 
Εμπειρία  
Ο Farhad είναι ένας τύπος ανθρώπου που θα ονομαζόταν «άνθρωπος για όλες τις δουλειές».  
Ποικίλουν οι ικανότητες του στην επισκευή πραγμάτων, ειδικότερα σε ότι έχει σχέση με 
υδραυλικά και σωληνώσεις.  Κατά την παραμονή του στο κέντρο φιλοξενίας, ήταν ο ανεπίσημος 
τεχνικός της μονάδας, επισκευάζοντας κάθε ζημιά στο κτίριο.  Απέκτησε την εμπιστοσύνη όλων 
των μελών της μονάδας, και έτσι του ανέθεταν διάφορες εργασίες.  
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Όμως, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και οι χαμηλές ικανότητές του στην γλώσσα, δεν του 
επέτρεπαν να «διαφημίσει» κατά κάποιο τρόπο τις ικανότητες του για να κάνει περαιτέρω σχέδια 
για μια σταθερή δουλειά.  Προσπάθησε μια φορά να βρει εργασία σ’ ένα τοπικό παντοπωλείο, 
αλλά σύμφωνα με το νόμο εκείνο το διάστημα δεν του επιτρεπόταν να εργαστεί νόμιμα 
(πρόσφατα αυτός ο νόμος άλλαξε στην Ελλάδα δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους αιτούντες άσυλο 
να βρουν νόμιμη εργασία).  Ήταν επίσης δύσκολο να επεξηγήσει στον εργοδότη του τι ακριβώς 
ήταν το επάγγελμα του στο Αφγανιστάν,  επειδή εκτελούσε διάφορα καθήκοντα μέσα στην 
εταιρεία που εργαζόταν—συντήρηση, ομιλία με πελάτες, ή να βρει διαθέσιμους πόρους.   
 
Ευκαιρίες 
Εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια, η Ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τους μετανάστες και 
γενικά τους «ξένους» με καχυποψία, λόγω της αυξημένης εισροής τους και λόγω των 
αναταραχών που δημιουργήθηκαν στους διάφορους χώρους υποδοχής / φιλοξενίας.   
 
Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα υπάρχει μια τάση κατεύθυνσης των νέων για την απόκτηση 
πανεπιστημιακής μόρφωσης, και έτσι δεν υπάρχει προτίμηση για σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης που θα οδηγούσε σε εργασίες τεχνικών επαγγελμάτων.  Γι’ αυτή την τάση κυρίως 
ευθύνεται η οικογένεια, διότι θεωρεί ότι τα παιδιά τους έχουν καλύτερες ευκαιρίες, και του 
οποίου σε γενικές γραμμές στηρίζεται από το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  Εξαιτίας αυτής 
της κοινωνικής συνήθειας ή προτίμησης, υπάρχει έλλειψη τεχνικών στην αγορά.  Πολλές φορές, 
ειδικά στην Αθήνα, είναι πιο δύσκολο να βρεις υδραυλικό παρά ιατρό (!).  Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, ήταν καλή ευκαιρία για τον Farhad να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες που 
υπάρχουν στην Αθήνα για να βρει μια πραγματική εργασία, με καλή αμοιβή. 
 
Προκλήσεις  
Με το ξεκίνημα των εργασιών με τον Farhad στο πλαίσιο του έργου MILE, εμείς (ο δικαιούχος 
μαζί με τον σύμβουλο) αναγνωρίσαμε ότι υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες που μπορεί να 
αξιοποιηθούν για να βρει μια καθώς πρέπει εργασία, όμως πρέπει πρώτα να καταγράψει τις 
δεξιότητες του σ’ ένα χαρτί το οποίο μετά θα διαμορφωθεί σε βιογραφικό σημείωμα. Οι 
προηγούμενες εμπειρίες του στην χώρα του ήταν εντελώς διαφορετικοί, όπου δεν υπήρχε η 
ανάγκη γραπτών παραστατικών.  Πληροφορίες για εργασία γινόταν προφορικά μέσα στην μικρή 
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πόλη, επίσης τα νέα διαδιδόταν αναμεταξύ των μελών της οικογένειας.  Υπάρχουν περιπτώσεις 
που εάν ανήκεις στο σωστό πολιτικό κόμμα θα έχεις οφέλη όσον αφορά την καριέρα σου.  Αυτό 
ήταν το μοναδικό παράδειγμα γραπτού στοιχείου που θα χρειαζόταν κάποιος, δηλαδή ένα 
γραπτό σημείωμα από δήμαρχο ή κάποιο πολιτικό πρόσωπο για να το επιδώσεις στον 
υποτιθέμενο εργοδότη σου. 
 
Η διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας Europass μαζί του έγινε βήμα προς βήμα.  Στο τέλος, και 
οι δύο πλευρές ομολόγησαν ότι χρειάζεται και εσωτερική διεργασία για να καταλάβεις τις 
δυνατότητες σου. 
 
Στήριξη MILE  
Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία ξεκίνησε από το πρώτο επίπεδο αντίληψης:  Τι μπορώ να 
κάνω (ανακαλύπτοντας το δυναμικό μου).  Δεύτερον, πως μπορώ να το περιγράψω ώστε ο 
υποτιθέμενος εργοδότης να καταλάβει τι μπορώ να κάνω.  Τέλος, πως μπορώ να καταγράψω 
όλες τις ικανότητες μου και την γνώση μου που προέρχονται από την εμπειρία μου με ένα σωστό 
και λογικό τρόπο για να με οδηγήσει σ’ ένα σταθερό επαγγελματικό δρόμο.  Εφ’ όσον δεν 
υπάρχουν επίσημα χαρτιά, όπως τίτλους ή βεβαιώσεις του εργοδότη, όλα πρέπει να γίνουν 
περιγραφικά και αναλυτικά, αλλά ταυτόχρονα απλουστευμένα. 
 
Σημεία που πρέπει να εστιάσουμε:  

• Περιγραφή ικανοτήτων πολλαπλών καθηκόντων  

• Απεικόνιση ικανοτήτων  

• Μετατροπή / προσαρμογή προηγούμενης εκπαίδευσης / εμπειρίας σε ένα νέο πλαίσιο.   

• Ικανότητες διαμόρφωσης προσωπικού φακέλου  

• Ικανότητες διαμόρφωσης ηλεκτρονικού προσωπικού φακέλου 

• Διάταξη ιδεών για το βιογραφικό  

• Τεχνικές αμοιβαίας εμπιστοσύνης  
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Τα δύο Ιταλικά περιστατικά  
Ahmadou: Γαλλόφωνος Δυτικό-Αφρικανός πολίτης.  Κατά την διάρκεια της συνέντευξης αιτών 
άσυλο, πρόσφατα δικαιούχος ανθρωπιστικής προστασίας, σε αναζήτηση εργασίας στην Ιταλία, 
διαμένει στην Ιταλία δύο χρόνια, έχει ζήσει για λίγο διάστημα στην Λιβύη.  
Ηλικία:  μεταξύ 25 και 30  
Ξένες γλώσσες:  πολύ καλά Γαλλικά, μέτρια Ιταλικά, πολύ λίγα Αγγλικά  
Εκπαίδευση:  δευτεροβάθμια εκπαίδευση δίχως να αποφοιτήσει 
Προσόντα:  δευτεροβάθμιο πιστοποιητικό του Ιταλικού σχολικού συστήματος  
 
Το περιστατικό περιγράφει την εμπειρία εύρεσης εργασίας στην Υποσαχάρια Αφρική, 
συγκεκριμένα στην Δυτική Αφρική, και δείχνει τις διαφορές μεταξύ της χώρας προέλευσης του 
και της Ευρώπης, συγκεκριμένα της Ιταλίας.  Επίσης εκδηλώνεται η αναγκαιότητα καταγραφής 
της άτυπης εκπαιδευτικής εμπειρίας του για την αναζήτηση εργασίας και το πως θα γίνει αυτό με 
αποτελεσματικό τρόπο εντός του Ιταλικού πλαισίου. 
 
Το περιστατικό έχει ενδιαφέρον καθώς παρατηρήσαμε τα ίδια αποτελέσματα σε άλλες 
συνεντεύξεις που είχαμε με Δυτικό-Αφρικανούς μετανάστες, και πρέπει να τα λάβουμε υπ’ όψιν 
για να υπάρξει αποτελεσματική στήριξη για αυτή την ομάδα ανθρώπων.  Παρά ταύτα ας 
θεωρηθεί ως μια επιτυχημένη ιστορία.  
 
Το περιστατικό ενισχύει την ιδέα του έργου ότι το διαδίκτυο και η διαπροσωπικές εκπαιδευτικές 
κατευθύνσεις για την διαμόρφωση βιογραφικών και ενός ηλεκτρονικού προσωπικού φακέλου 
είναι ένα καλό μέσω για τους μετανάστες οι οποίοι θέλουν να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας. 
 
Εμπειρία  
Ο Ahmadou είναι ένας δυναμικός άνθρωπος, ο οποίος ήρθε στην Ιταλία ως αιτών άσυλο, και 
πρόσφατα είναι δικαιούχος ανθρωπιστικής προστασίας.  Στην Ακτή Ελεφαντοστού είχε την 
ευκαιρία να σπουδάσει αλλά δεν απέκτησε κάποιο τίτλο.  Στην πατρίδα του και στην Λιβύη έχει 
κάνει πολλές δουλειές, κυρίως χειρωνακτικές – ως βοσκός, αγρότης και μαραγκός, 
επαναλαμβάνοντας με έμφαση ότι έχει μεγάλες ικανότητες να εργαστεί με την κτηνοτροφία. Δεν 
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έχει λάβει κάποια βεβαίωση από εργοδότη, διότι δεν συνηθίζεται στις χώρες όπου η διαφήμιση 
για εργασία γίνεται από στόμα σε στόμα, ειδικότερα για τις τεχνικές εργασίες (εν αντιθέσει με τις 
πιο εξειδικευμένες υψηλότερες θέσεις εργασίας).  Εάν χρειαστεί σύσταση από άλλο εργοδότη, 
αυτό γίνεται προφορικά από τον πρώην εργοδότη.  Παρόλα που δηλώνει ότι προτιμά την 
χειρωνακτική εργασία αντί των σπουδών, ο Ahmadou, αφότου ήρθε στην Ιταλία, έχει επιδείξει 
δυνατές ικανότητες μάθησης γλωσσών και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για δικτύωση και 
την δημιουργία κοινωνικών σχέσεων.  Παρομοίως διαθέτει καλές ηγετικές ικανότητες και 
επιδεικνύει ικανότητες οργάνωσης μέσα στην ομάδα αιτούντων άσυλο προτού μετακόμιση σε 
άλλο σημείο στην Ιταλία.  Σπούδασε την Ιταλική γλώσσα και την έμαθε καλά και απέκτησε 
δίπλωμα δευτεροβάθμιου Ιταλικού σχολείου. Επίσης, παρακολούθησε μαθήματα ειδίκευσης 
στον μηχανικό τομέα και σεμινάρια διαπολιτισμικής επικοινωνίας (μέσω των Key & Key 
Communication εντός του πλαισίου του έργου RIPARA7 και από το Πανεπιστήμιο της Περούτζια 
μαζί με τους Key & Key Communications στο πλαίσιο του έργου RADAR8). Για όλα τα μαθήματα 
κατάρτισης και τις δραστηριότητες που παρακολούθησε στην Ιταλία έλαβε σχετικά 
πιστοποιητικά. 
 
Ευκαιρίες  
Μετά από δύο χρόνια στην Ιταλία, ο Ahmadou έγινε δικαιούχος ανθρωπιστικής προστασίας και 
γράφτηκε στο πρόγραμμα SPRAR (Servizio di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). Τώρα του 
απομένουν δύο χρόνια για να βρει εργασία και να λάβει την επίσημη άδεια παραμονής του.  Η 
επιτροπή για αιτούντες άσυλο του έδωσαν αυτό το δικαίωμα, εις αναγνώριση των 
δραστηριοτήτων του στην Ιταλία και τα σχετικά πιστοποιητικά που τους επέδειξε.  Η Ιταλική 
αγορά εργασίας χρειάζεται ειδικευμένους τεχνίτες, γι’ αυτό έχει καλές πιθανότητες λόγο της 
σχετικής κατάρτισης που έχει λάβει.  Συνεπάγονται και οι γνώσεις του για δύο γλώσσες 
ικανότητες επικοινωνίας, καλής συμπεριφοράς, και η συμμετοχή του στα διάφορα εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την διαπολιτισμική επικοινωνία που μπορούν να αποδώσουν σε μια θέση 

                                                           
7 RIPARA - Rete di Interazione e Protezione per Anziani e Richiedenti Asilo, co-financed by the Regional Government of Umbria DGR 
403/2015. 
8  RADAR - Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism, Fundamental Rights and Citizenship Programme 
JUST/2013/FRAC/AG/6271, co-funded by the European Union. 
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διαπολιτισμικού μεσολαβητή ή κάποιας άλλης θέσης στο χώρο της επικοινωνίας και 
διαμεσολάβησης. 
 
Προκλήσεις  
Η εύρεση εργασίας για τον Ahmadou είναι πολύ σημαντική, διότι πέρα από την κάθε αυτού 
εργασία, διότι από αυτή εξαρτάται η παραμονή του στην Ιταλία.  Εάν δεν βρει εργασία μέσα σ’ 
αυτό το περιορισμένο χρόνο, θα πρέπει να φύγει από την χώρα.  Η επιθυμία του είναι να γίνει 
εργάτης, αλλά δεν αποκλείει τις πιθανότητες για άλλου είδους εργασία.  Όπως συνεχώς λέει, «Το 
πιο σημαντικό είναι να βρεθεί εργασία, οποιαδήποτε εργασία.»  
Στην πατρίδα του, ο Ahmadou δεν είχε ποτέ εμπειρία συμπλήρωσης βιογραφικού σημειώματος, 
αλλά σύντομα διαπίστωσε ότι στην Ευρώπη είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο για την 
καταγραφή άτυπης και ανεπίσημης εκπαιδευτικής εμπειρίας και των σχετικών πιστοποιητικών.  
Όπως λέει και ο ίδιος, «Πρέπει να επικοινωνείς με τους άλλους.  Να τους πληροφορείς για την 
εργασιακή σου εμπειρία.  Εάν είσαι τυχερός θα σε δοκιμάσουν.»  Θα ήταν σπουδαίο να μπορέσει 
να συντάξει και να καταγράψει την εκπαιδευτική εμπειρία του στην Ιταλία (με πιστοποίηση) 
καθώς και την προηγούμενη προαναφερόμενη εργασιακή του εμπειρία (δίχως σχετικά 
παραστατικά).  Την ίδια στιγμή θα ήταν χρήσιμό να ενταχθεί σ’ ένα δίκτυο που θα τον 
ενδυναμώσει και θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις γλωσσικές και επικοινωνιακές του 
ικανότητες.   
 

Paul (για λόγους προστασίας του ατόμου, το όνομα έχει αλλαχτεί και η χώρα προέλευσης του δεν 
αναφέρεται):  Γαλλόφωνος Δυτικό-Αφρικανός πολίτης, αιτών άσυλο, σε αναζήτηση εργασίας στην 
Ιταλία, ζει στην Ιταλία για 6 μήνες (έως το διάστημα που έγινε αυτή η συνέντευξη)  
Ηλικία:  μεταξύ 40 και 45  
Ξένες γλώσσες:  πολύ καλά Γαλλικά, καθόλου Ιταλικά  
Εκπαίδευση:  άγνωστη  
Προσόντα:  ανεπίσημα, είχε ειδική κάρτα από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του, για την 
ελεύθερη μετακίνηση του στους διάφορους χώρους του αεροδρομίου   
 
Αυτό το δεύτερο Ιταλικό περιστατικό είναι επίσης ενδεικτικό, διότι η θέση εργασίας και η 
δραστηριότητα του δεν θα ήταν νόμιμα αποδεκτή στην Ευρώπη, λόγω των συγκεκριμένων 
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ικανοτήτων του όπως αυτό του διαμεσολαβητή σε εμπορικά θέματα. Αυτό μας δείχνει ότι η 
καταγραφή ανεπίσημης εκπαιδευτικής εμπειρίας πρέπει να συμπεριλάβει και τις πολιτισμικές και 
πολιτικό-οικονομικές διαφορές μεταξύ των χωρών—προέλευσης και μετανάστευσης.  Το γενικό 
ζήτημα που προκύπτει είναι:  πως μπορούν οι ικανότητες που αναπτύχθηκαν σ’ ένα εργασιακό 
περιβάλλον, το οποίο δεν είναι το ίδιο με της χώρας μετανάστευσης, να αποτυπωθούν ώστε να 
αναγνωριστούν τέτοιου είδους ικανότητες;  

  
Εμπειρία 
Ο Paul είναι ένας ήσυχος και ευγενικός άνθρωπος, ο οποίος μετά από 6 μήνες στην Ιταλία 
γνωρίζει πολύ λίγα Ιταλικά.  Στην χώρα του εργαζόταν ως διαπραγματευτής στο κεντρικό 
αεροδρόμιο της χώρας του - στο εμπορικό κομμάτι-- βοηθούσε τους επιβάτες, τουρίστες και 
ξένους επιχειρηματίες για την διαπραγμάτευση φόρων με τις τοπικές αρχές για το κόστος 
μεταφοράς των αποσκευών και εμπορευμάτων.  
 
Ευκαιρίες 
Η εργασία του Paul δεν θα μπορούσε να υφίσταται στην Ευρώπη, αλλά στα 8 χρόνια 
προϋπηρεσίας του έχει αποκτήσει δεξιότητες στις διαπραγματεύσεις πελατών που τον καθιστά 
ικανό για διαμεσολαβητή ή για κάποια άλλη θέση στο τομέα της εμπορικής διαπραγμάτευσης η 
εξυπηρέτησης πελατών.  
 
Προκλήσεις 
Ο Paul δεν γνωρίζει το Ευρωπαϊκό σύστημα για τα βιογραφικά, διότι στην χώρα του είχε βρει 
εργασία μέσω των διασυνδέσεων του.  Γνωρίζει ότι είναι αδύνατον να παρουσιάσει τις 
ικανότητες του ως διαπραγματευτής σ’ ένα Ευρωπαϊκό βιογραφικό έντυπο, παρόλα αυτά θα 
ήθελε να μάθει πως να συντάξει ένα.  Η πρόκληση είναι να μεταφέρει /αποτυπώσει ανάλογα τις 
ικανότητες του, που να αντιστοιχούν με την επαγγελματική του εικόνα ή να αναφέρει κάποια 
εκπαιδευτική κατεύθυνση για να εμπλουτίσει τις δεξιότητες του.   
 
Στήριξη MILE  
Με βάση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν μέσα από τις 2 συνεντεύξεις, αναμένουμε ότι η 
στήριξη MILE θα είναι περισσότερο αποτελεσματική, ως εξής: 
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• Να προάγουμε την ένταξη τους στην αναζήτηση εργασίας μέσω της δικτύωσης 

• Να προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τις ικανότητες με τρόπο που θα αναγνωρίζονται και 
θα ανταποκρίνονται με το Ευρωπαϊκό σύστημα. 

• Αναγνώριση των ειδικών ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί από τους ερωτηθέντες, και οι 
οποίες είναι πολύτιμες στην αγορά εργασίας στην Ιταλία (και γενικότερα στην Ευρώπη)  

• Ανάπτυξη και λήψη πληροφοριών  

• Απεικόνιση ικανοτήτων  

• Ικανότητες διαμόρφωσης προσωπικού φακέλου  

• Ικανότητες διαμόρφωσης ηλεκτρονικού προσωπικού φακέλου 

• στρατηγικές σύνταξης και γραφής βιογραφικού  

• σε ανταπόκριση με το συγκεκριμένο πλαίσιο εργασιακού περιβάλλοντος  
 
 

1.6. Προκλήσεις και απόψεις για τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις βάση των 
συνεντεύξεων 
 
Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, καθώς και από τα περιστατικά, προκύπτουν 
έντονες οι διαφορές και οι επικοινωνιακοί φραγμοί των ανθρώπων σε κινητικότητα, οι οποίοι 
πρέπει να κάνουν χρήση του βιογραφικού Europass και των συναφή εργαλείων.  Δεδομένου ότι 
οι δεξιότητες δεν αναγράφονται στα διπλώματα, πιστοποιητικά, ή στα παρόμοια παραστατικά, 
αυτό φέρνει δυσκολίες.  Αυτές ακριβώς οι δυσκολίες είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για 
να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.  Από αυτή την άποψη έχουμε αναγνωρίσει τρείς 
γενικές προκλήσεις, που θεωρούμε καίριας σημασίας για την διαμόρφωση κατάλληλων 
εκπαιδευτικών κατευθύνσεων: 

1. Η σχέση μεταξύ της εργασίας των μεταναστών από προηγούμενες εμπειρίες τους μαζί με 
τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν και με την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

2. Η εντόπιση και απόδοση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο 
της χώρα προέλευσης τους και η σχετική ταξινόμηση τους για την Ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας. 

3. Η γνώση για την πρόσβαση στην εργασιακή αγορά μέσω της συμπλήρωσης του 
βιογραφικού σημειώματος, η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, παρακολούθηση 
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μαθημάτων κατάρτισης και ειδικότητας. 
 

Ως αποτέλεσμα των συνεντεύξεων, ο Οδηγός MILE πρέπει να στηρίξει την συλλογή των 
συγκεκριμένων ικανοτήτων επικοινωνίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν την διαπολιτισμικότητα σε σχέση 
με: 

• Αναγνώριση συγκεκριμένων ικανοτήτων που αποκτήθηκαν και είναι πολύτιμες για την 
αγορά εργασίας και στην προώθηση τους για την αναζήτηση εργασίας μέσω της δικτύωσης. 

•  Απόδοση των ικανοτήτων με τέτοιο τρόπο που μπορούν να αναγνωρίζονται και ν’ 
ανταποκρίνονται με το Ευρωπαϊκό σύστημα. 

• Μετατρέποντας / εφαρμόζοντας προηγούμενη εκπαίδευση / εμπειρία στο νέο πλαίσιο. 

• Διαμόρφωση προσωπικού φακέλου με τις κατάλληλες ικανότητες που θα μπορούσαν να 
παρουσιαστούν στους μελλοντικούς εργοδότες. 

• Στρατηγικές γραφής βιογραφικού σημειώματος, που να συμπεριλαμβάνει περιγραφή για τα 
πολλαπλά προσόντα σε ανταπόκριση με το συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο. 

• Ικανότητες διαμόρφωσης προσωπικού φακέλου και ηλεκτρονικού προσωπικού φακέλου, και 
απεικόνισης, και ικανότητες με τα πολυμέσα. 

• τεχνικές αμοιβαίας εμπιστοσύνης  

• διάταξη ιδεών για το βιογραφικό 
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2. ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MILE 
 

Σ’ αυτό το μέρος του Οδηγού σκεφτόμαστε πως να σχεδιάσουμε εκπαιδευτικά σενάρια για τους 
μετανάστες που επιθυμούν να καταγράψουν την ανεπίσημη εργασιακή τους εμπειρία και να την 
επικοινωνήσουν με τους υποτιθέμενους εργοδότες στην χώρα στην οποία διαμένουν.  Η 
προσέγγιση μας εστιάζει σε μετανάστες οι οποίοι έχουν ελάχιστους τίτλους εκπαίδευσης—
διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους για να επιδείξουν, όμως έχουν πολύτιμες 
ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες είναι το μεγαλύτερο τους προσόν στην αναζήτηση εργασίας σ 
’ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον.  Στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών κατευθύνσεων για αυτούς τους 
ανθρώπους ακολουθούμε Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την πιστοποίηση άτυπης και 
ανεπίσημης εκπαίδευσης 9  που υποστηρίζει την αναγνώριση και πιστοποίηση πολύτιμων 
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν εκτός της επίσημης εκπαίδευσης. Επειδή 
αντιμετωπίζουμε κυρίως ανθρώπους που έχουν πιθανότητες εύρεσης εργασίας λόγω της 
πρακτικής τους εμπειρίας, γι’ αυτό πρέπει να εστιάσουμε σ’ αυτές τις ικανότητες και δεξιότητες 
τους, αντί των γνώσεων που έχουν να κάνουν με τα πιο θεωρητικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα.  
Η διάκριση μεταξύ αυτών των εννοιών διευκρινίζονται σε σχετικό γλωσσάριο όρων που 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο 
εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - CEDEFOP 
(European Centre for the Development of Vocational Training) στην ιστοσελίδα τους10. Αναλόγως, 
κατανοούμε την «ικανότητα» ως την ιδιότητα να χρησιμοποιείς την συγκεκριμένη γνώση σου για 
την διεκπεραίωση καθηκόντων και την επίλυση προβλημάτων, ενώ «δεξιότητα» είναι πέρα των 
έμπρακτων τεχνικών ικανοτήτων διότι εμπεριέχει προσωπικά και διαπροσωπικά προσόντα και 
ηθικές αξίες. 

Η προσέγγιση μας επιδίδεται σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην καταγραφή 
των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, οι οποίες αναγνωρίστηκαν μέσω των συνεντεύξεων αυτών 
των ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν εργασία μετά τον ερχομό τους στην Ευρώπη και οι οποίοι 

                                                           
9 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 
10 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-
inventory/european-inventory-glossary 
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προέρχονται από διάφορες χώρες, όπως Συρία, Πακιστάν, Ακτή Ελεφαντοστού, Νιγηρία, Τόγκο, 
Μπενίν, Γκάνα και Ουκρανία.  Τα πορίσματα παρουσιάζονται στο προηγούμενο κεφάλαιο.  Τώρα  
φτάσαμε στο σημείο όπου πρέπει να παρέχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση για την 
αποτελεσματική διαμόρφωση του προσωπικού τους φακέλου και αποτελεί την ουσία αυτού του 
Οδηγού.  

Βλέπουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία διαμόρφωσης της καταγραφής της εμπειρίας τους 
αποτελείται από τρία αλληλένδετα μέρη. 

Πρώτον.  Αυτοί που κάνουν αίτηση για συγκεκριμένη εργασία, πρέπει να γνωρίζουν τις 
προαπαιτήσεις του υποψήφιου εργοδότη.  Δεν υπάρχει λόγος να γράψεις ένα γενικό βιογραφικό, 
διότι θα υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων απαιτήσεων.  Το μυστικό τον επιτυχημένων αιτήσεων 
εργασίας είναι η άμεση συσχέτιση των δυνατοτήτων κάποιου με την συγκεκριμένη θέση 
εργασίας.  Αναλόγως πρέπει να εστιάσουμε πρώτα στην αναγνώριση των ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων εντός πλαισίου.  Τους ευαισθητοποιούμε τους εκπαιδευόμενους ότι το πλαίσιο το 
οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουν είναι συνήθως πλούσιο και υπάρχει απαιτήσει πέρα από τις 
έμπρακτες ικανότητες τους.   

Δεύτερον.  Αφορά την ικανότητα να περιγράψει κάποιος τις ικανότητες και δεξιότητες του.  Ο 
μόνος τρόπος για το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι η χρήση διάφορων μορφών περιγραφής με ένα 
επίσημο τρόπο γραφής.  Με την επικοινωνία της ανεπίσημης εργασιακής εμπειρίας, αμέσως 
διακρίνουμε την αξία των διάφορων τρόπων παρουσίασης της, η οπτική εικόνα δίνει πνοή στο 
προφορικό λόγω. Άρα πρέπει να υπολογίσουμε διάφορες στρατηγικές καταγραφής στην 
διαμόρφωση εργασιακής εμπειρίας με αληθοφανή τρόπο.  

Τρίτον, τα στοιχεία των ικανοτήτων και δεξιοτήτων κάποιου πρέπει να παρουσιάζονται με ένα 
συνολικό τρόπο. Αυτό μπορεί να θέτει μερικές δυσκολίες όταν η καταγραφή συμπεριλαμβάνει 
υλικό σε διάφορες μορφές, γραπτό και οπτικό-ακουστικό.  Γι’ αυτό το λόγo περιγράφουμε τα 
βήματα / οδηγίες για την διαμόρφωση ενός προσωπικού φακέλου με τέτοιου είδους αρχεία -  τα 
Ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας είναι αρκετά χρήσιμα σ’ αυτές τις περιπτώσεις.  Οι 
κατευθυντήριες γραμμές μας είναι πέρα από τις οδηγίες συμπλήρωσης ενός τυποποιημένου 
βιογραφικού και αποσκοπούν σε μια πιο δημιουργική απόδοση αυτής της μορφής μέσω της 
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καταγραφής ικανοτήτων και δεξιοτήτων που δεν μπορούν εύκολα να αποδειχθούν μέσω 
επίσημων προσόντων / εγγράφων. 
 
 

2.1. Αναγνώριση σχετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων  
 
Ας διευκρινίσουμε πρώτα το καθαυτού πλαίσιο στο οποίο αναμένεται η στήριξη MILE.  Ο Οδηγός 
απευθύνεται σε εκπαιδευτές οι οποίοι εργάζονται με μετανάστες για την εύρεση εργασίας στην 
νέα χώρα υποδοχής τους, και είναι πρόθυμοι να μάθουν πως να παρουσιάσουν καλύτερα τις 
ικανότητες και δεξιότητες τους στους υποψήφιους εργοδότες.  Επίσης, εστιάζουμε τις 
προσπάθειες μας σ’ αυτούς οι οποίοι βρίσκουν αυτό αρκετά δύσκολο, διότι έχουν ελάχιστα η 
καθόλου τίτλους εκπαίδευσης για να επιδείξουν, όμως διαθέτουν κάποια ανεπίσημη εμπειρία 
που έχει αξία για την σταδιοδρομία τους στο νέο πολιτισμικό και εργασιακό περιβάλλον.  Γι’ αυτό 
παρακινούμε τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους να καταβάλουν πραγματικές προσπάθειες 
βελτίωσης των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων.  Βλέπουν ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαιδευτική εμπειρία MILE.  Για την πρώτη φάση 
προτείνουμε την διαμόρφωση των ακολούθων: 

1. Συνέντευξη 
2. Σπουδές και εργασιακή εμπειρία  
3. Πραγματικές ευκαιρίες εργασίας  
4. Προσωπικός χάρτης ικανοτήτων και δεξιοτήτων  

 
2.1.1. Συνέντευξη  
Οι συνεντεύξεις γίνονται ξεχωριστά με το κάθε άτομο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την 
συγκεκριμένη κατάσταση του μετανάστη ο οποίος αποφάσισε να συμμετάσχει στις συνεδρίες 
MILE.  Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία του απορρήτου ιδιωτικής ζωής είναι ένα 
θέμα το οποίο είναι απαραίτητο για ηθικούς λόγους, διότι μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με 
προσωπικές καταστάσεις που θα είναι πολύ ευαίσθητες και δεν θα μπορούν να συζητηθούν 
δημοσίως.  Οι ερωτήσεις που θα γίνονται πρέπει να είναι προσεκτικά διαμορφωμένες για το κάθε 
ατομικό περιστατικό, άρα δεν μπορεί να υπολογιστεί.  Παρά ταύτα πρέπει να αποσαφηνίζονται 
κάποια σημεία μέσω της απευθείας διαπροσωπικής συνέντευξης. 
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Φραγμοί λόγω γλώσσας  
Προκύπτουν ουσιαστικές δυσκολίες εξαιτίας αυτού στην καταγραφή της εργασιακής τους 
εμπειρίας, όταν κάποιος παρουσιάζει έλλειψη επαρκών γνώσεων επικοινωνίας της γλώσσα που 
απαιτείτε.  Η στήριξη MILE έχει προβλέψει τέτοιου είδους καταστάσεις.  Ο ρόλος του εκπαιδευτή 
ή του συμβούλου MILE είναι να βοηθήσει στην κατάλληλη διαμόρφωση των ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, αλλά η στήριξη μας δεν έχει σχέση με την παροχή υπηρεσιών για μεταφράσεις και 
την γραφή βιογραφικών σημειωμάτων.  Γι’ αυτό η πρωταρχική πρόκληση είναι να μπορέσουν και 
οι δύο – ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος να εργαστούν μαζί, στην γλώσσα που απαιτείται 
για το συγκεκριμένο προσωπικό φάκελο του μετανάστη.  

Νομικά θέματα  
Δεν έχουν όλοι οι μετανάστες το δικαίωμα εργασίας στην χώρα την οποία φιλοξενούνται ή στην 
χώρα που σχεδιάζουν να εργαστούν.  Αυτό το διευκρινίζουμε από την αρχή για να μην οδηγηθεί 
σε μια διαδικασία που να προσβάλει τους νόμους της φιλοξενούμενης χώρας , και να 
δημιουργηθούν ψευδείς υποσχέσεις. 

Κίνητρο 
Η ποιοτική καταγραφή της εργασιακής εμπειρίας κάποιου απαιτεί ουσιαστική προσπάθεια.  Η 
ελπίδα ότι αυτό μπορεί να γίνει με ευκολία από εξωτερικό ειδικό δεν είναι αλήθεια.  Άρα 
χρειαζόμαστε να υπάρχει μια πραγματική θέληση από τον μετανάστη ώστε να αφιερώσει χρόνο 
και δύναμη προς όλη την διαδικασία στήριξης που του παρέχεται μέσω του έργου MILE.  Στην 
διάρκεια της αρχικής συνέντευξης είναι κατάλληλη στιγμή να εντείνεται το κίνητρο του 
υποψήφιου εκπαιδευόμενου και μέσω συζήτησης να του τονίσετε τα οφέλη για την 
αποτελεσματική εύρεση εργασίας. 
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Σχέδια σταδιοδρομίας  
Οι μετανάστες που θα τους ενδιαφέρει η στήριξη MILE ίσως θα έλθουν στις συνεδρίες με κάποιες 
προσδοκίες σε σχέση με το μέλλον τους και την αναζήτηση εργασίας στο συγκεκριμένο πλαίσιο.  
Στο πρωταρχικό στάδιο της συνέντευξης είναι απαραίτητο να εκτιμήσετε κατά πόσο αυτές οι 
προσδοκίες είναι ρεαλιστικές.  Να λάβετε υπ’ όψιν και τα νομικά θέματα που αφορούν τα σχέδια 
των μεταναστών, και εν συντομία να ρωτήστε για τις ικανότητες και δεξιότητες σε σχέση με την 
θέση που αναζητούν.  Ηθικά ζητήματα προκύπτουν εδώ πάλι – δεν θα πρέπει να υπονοήσουμε 
ότι θα υπάρχουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα από την προσπάθεια διαμόρφωσης προσωπικού 
φακέλου σε περίπτωση που δεν θα ανταποκρίνονται οι προσδοκίες / σχέδια των μεταναστών με 
τις πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. 

Εκπαιδευτικό συμφωνητικό   
Εάν κριθεί κατάλληλος ο δικαιούχος και οριστικοποιηθεί, τότε γίνεται συμφωνητικό όρων 
συνεργασίας.  Αυτό το συμφωνητικό θα πρέπει να αναγράφει τους αντίστοιχους ρόλους μας.  Ο 
εκπαιδευτής MILE θα λειτουργεί ως πάροχος αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο την 
καταγραφή των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου σε προσωπικό φάκελο.  Ο 
εκπαιδευόμενος θα είναι ο συγγραφέας αυτής της καταγραφής και θα καθοδηγείται καθ’ όλη την 
διαδικασία από έναν εκπαιδευτή όπου χρειάζεται βοήθεια. στα σημεία που χρήζουν βοήθεια.  

Επίσης, σχεδιάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, ατομικό ή ομαδικό, ανάλογα με τον αριθμό 
ενδιαφερόμενων εκπαιδευόμενων, τα προφίλ τους και οι περιπτώσεις για την οργάνωση 
συνεργατικών συνεδρίων.  Το συμφωνητικό πρέπει να είναι σε περιεκτική και απλή μορφή για να 
είναι κατανοητό και να μην αποθαρρύνει τους συμμετέχοντες.  

2.1.2. Εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία 
Όλη η διαδικασία αναγνώρισης ικανοτήτων και δεξιοτήτων είναι για να προσελκύσουμε τους 
μετανάστες οι οποίοι έχουν σχέση με το επάγγελμα για το οποίο υπάρχει ζήτηση στη χώρα που 
βρίσκονται. Η αρχική μας έρευνα για το έργο δείχνει ότι οι μετανάστες οι οποίοι έχουν 
ελάχιστους τίτλους εκπαίδευσης συνήθως αναζητούν απελπισμένα εργασία η οποία θα τους 
βοηθήσει να εγκατασταθούν στο νέο τους περιβάλλον.  Όμως, είναι πιο πιθανόν να βρουν μια 
απασχόληση με νόημα εάν εστιάσουν τις προσπάθειες τους αναζήτησης που έχουν σχέση με την 
εκπαίδευση τους και την προηγούμενη εργασιακή τους εμπειρία.  Επομένως, μία από τις 
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πρωταρχικές προκλήσεις είναι να αντιληφθούμε ποια είναι αυτή η εμπειρία.  Προτείνουμε να 
προχωρήσετε με τον ακόλουθο τρόπο.  
 

Εκπαίδευση  
Το έργο MILE εστιάζει τις προσπάθειες του στην στήριξη ανθρώπων οι οποίοι δεν απέκτησαν 
τίτλους εκπαίδευσης. Όμως, μπορούμε να φανταστούμε μια περίπτωση όπου ένας μετανάστης 
έχει εργαστεί ως μαθητευόμενος σε κάποια σχολή, συνεπώς τέτοιου είδους εμπειρία μετρά και 
είναι ένα σημαντικό προσόν στην αναζήτηση εργασίας.  Μια γενική εικόνα της εκπαίδευσης 
κάποιου χρειάζεται σ’ ένα συνηθισμένο βιογραφικό, συνεπώς αξίζει η συγκέντρωση 
πληροφοριών σ’ αυτό το στάδιο.  Εδώ δεν στοχεύουμε τόσο στην ονομαστική καταγραφή των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (μπορεί να αναγράφονται εν συντομία στις περισσότερες 
περιπτώσεις), αλλά στην καταγραφή εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε σχέση με πραγματικές 
ικανότητες και δεξιότητες. 

Εργασίες έως σήμερα  
Σχετικά αποδεικτικά θα ήταν χρήσιμα σε κάθε περίπτωση, διότι η προσκόμιση τέτοιων στοιχείων 
παρέχουν μια αντικειμενική εικόνα της εργασιακής εμπειρίας. Γνωρίζουμε από τα σημεία 
αναφοράς των συνεντεύξεων μας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η δημιουργία μιας λίστας με 
τις θέσεις εργασίας ίσως είναι δύσκολο, λόγω της φύσης του επαγγέλματος, το χρονικό διάστημα, 
η έλλειψη επίσημων συμβάσεων/συμβολαίων, στοιχεία εργοδότη, κλπ.  Παρόλα αυτά 
τουλάχιστον να υπάρχει μια εικόνα με τα απαραίτητα, για να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα. 

Εργασία εκτός του χώρου επαγγέλματος  
Εδώ εννοούμε όλες τις μορφές απασχόλησης όπως εργασία στο σπίτι, εθελοντική εργασία, 
κοινοτική εργασία, κλπ.  Ένα σημαντικό μέρος της εργασιακής εμπειρίας των μεταναστών με 
χαμηλά προσόντα πηγάζει από τέτοιου είδους δραστηριότητες, ειδικότερα αυτοί που έρχονται 
στην Ευρώπη από μη δυτικές χώρες με εντελώς διαφορετικά πρότυπα οικονομίας.  Είναι 
σημαντικό να τους επιστήσετε την προσοχή ότι αυτού του είδους εμπειρία ίσως αποτελεί 
πολύτιμη ικανότητα και δεξιότητα για την αναζήτηση επίσημου επαγγέλματος στην νέα χώρα 
τους.   Είναι εμφανές, από τα πορίσματα των σημείων αναφοράς των συνεντεύξεων μας ότι 
μερικοί μετανάστες έχουν την τάση να υποτιμούν την ανεπίσημη εμπειρία τους, διότι θεωρούν 
ότι ο υποψήφιος εργοδότης θα τους απαιτήσει πιστοποιητικά, διπλώματα, κλπ.  
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Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εμπειρίας  
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω θα μπορέσετε να αποτυπώσετε / περιγράψετε την διαδρομή 
που έχει κάνει ο κάθε δικαιούχος έως σήμερα σε σχέση με τις διάφορες απασχολήσεις του.  Η 
σκέψη εδώ είναι να χαρτογραφηθεί αυτή η διαδρομή κατά σειρά έχοντας υπ’ όψιν την 
αναγνώριση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της συγκεκριμένης εμπειρίας.  Ορισμένοι μετανάστες 
θα λαμβάνουν μέρος στις συνεδρίες MILE με μια σειρά εμπειριών σε ένα συγκεκριμένο τομέα, 
άλλοι με στοιχεία διάφορων απασχολήσεων, και άλλοι ίσως το βρίσκουν δύσκολο να 
αναφερθούν σε προηγούμενη εκπαίδευση σε σχέση με την εργασία που αναζητούν τώρα.  Αυτά 
τα διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα θα επηρεάσουν τα διάφορα σενάρια ως προς την 
στήριξη, και έτσι θα πρέπει να προσαρμόσετε το κάθε περιστατικό ανάλογα με τις ανάγκες. 

2.1.3. Πραγματικές εργασιακές ευκαιρίες  
Τώρα πρέπει να διερευνήσουμε για τις πραγματικές ευκαιρίες εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο 
τον οποίο θέλει ο μετανάστης να εργαστεί.  Ένα καλό βιογραφικό που να ταιριάζει με τις ανάγκες 
και το σκοπό.  Δεν υπάρχει λόγος να καταγραφούν ικανότητες και δεξιότητες για τις οποίες δεν 
υπάρχει ζήτηση.  Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλη διαδικασία να είναι εντός πλαισίου, 
επεξεργάζοντας τα ακόλουθα θέματα με τους δικαιούχους μας   

Έλλειψη εργατικού δυναμικού  
Η ευκαιρίες αναζήτησης εργασίας για τους μετανάστες έγκειται στο να διερευνήσουν τμήματα 
της αγοράς όπου εργοδότες αδυνατούν να βρουν εργάτες.  Για παράδειγμα, στην Πολωνία 
υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων τεχνητών ξυλουργικής, για την κατασκευή επίπλων σε εργοστάσια 
και για ξυλοκατασκευές κτιρίων στην οικοδομή. Συνεπώς, ένας Ουκρανός μετανάστης ο οποίος 
αναζητά εργασία στην Πολωνία είναι πολύ πιθανόν να βρει εργασία σ’ αυτό τον τομέα, εφόσον 
θα μπορέσει να αποδείξει την σχετική του εμπειρία.  Όμως, όπως απέδειξε η συνέντευξη μας, 
τέτοιες συγκεκριμένες ευκαιρίες δεν εκπληρώνονται πάντα από τους αναζητητές εργασίας, και 
παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια εργασία που την βρήκαν τυχαία και η οποία δεν αντιστοιχεί 
με το προφίλ της εργασιακής εμπειρίας του κάθε μετανάστη. 

Προσδιορισμός τεχνικών ικανοτήτων  
Η εργασίας που έχουν ζήτηση ίσως απαιτούν συγκεκριμένες απαραίτητες ικανότητες που έχουν 
αξία για το συγκεκριμένο επάγγελμα.  Εδώ δεν αφορά απαραίτητα τους τίτλους εκπαίδευσης—
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ειδικά για τις ειδικότητες τεχνικών, αυτό που θέλουν οι εργοδότες να δουν είναι η ικανότητα τους 
να εκτελούν τα καθήκοντα τους.  Στο προαναφερόμενο παράδειγμα, μια συγκεκριμένη ικανότητα 
που έχει ζήτηση θα μπορούσε να είναι η συγκόλληση και κατασκευή οροφών, και για τέτοια 
ειδικότητα δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση.  Για ευνόητους λόγους, μπορούμε να παραθέσουμε 
ορισμένα παραδείγματα, καθώς οι ευκαιρίες και οι σχετικές απαιτήσεις αφορούν την 
συγκεκριμένη αγορά.  Ο ρόλος του εκπαιδευτή MILE είναι να βοηθήσει τον μετανάστη να 
αναγνωρίσει ποιες από τις συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες τους είναι σε ζήτηση.  

Προσδιορισμός μη τεχνικών - προ επαγγελματικών ικανοτήτων 
Αυτό είναι εξίσου σημαντικό, αλλά πιο δύσκολα αποτυπώνεται και επικοινωνείτε.  Πέρα των 
συγκεκριμένων ικανοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες, θέλουν να βλέπουν δεξιότητες των 
υποψηφίων, που συνήθως δεν φαίνονται εκ’ πρώτης όψεως, αλλά έχουν θετική επίδραση στην 
απόδοση του εργάτη.  Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού είναι η αξιοπιστία, η συνεργασία, η 
διαχείριση χρόνου, η πρωτοβουλία, η δημιουργικότητα, κλπ. Υπάρχουν διάφορα πλαίσια τα 
οποία περιγράφουν μια σειρά διατομεακών δεξιοτήτων που ισχύουν στην Ευρώπη και αξίζει να 
ανατρέξετε σ’ αυτά.  Όμως, όπως και στο προαναφερόμενο περιστατικό πρέπει να είμαστε 
συγκεκριμένη στην αποτύπωση αυτών που σχετίζονται με την συγκεκριμένη θέση εργασίας.  Ένας 
εργάτης εργοστασίου ο οποίος εργάζεται στην γραμμή παραγωγής ή συναρμολόγησης δεν 
χρειάζεται να είναι καινοτόμος ή δημιουργικός στα καθήκοντα του, όμως πρέπει να είναι 
συνεπής και αξιόπιστος.  Ο εκπαιδευτής MILE θα πρέπει να βοηθήσει και να εκμαιεύσει από τους 
μετανάστες τέτοιες δεξιότητες που αφορούν την συγκεκριμένη θέση εργασίας.  

Διαπολιτισμικές δεξιότητες  
Εδώ αφορά συγκεκριμένη περίπτωση μη-τεχνικών ικανοτήτων.  Είμαστε ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένοι με τα διαπολιτισμικά θέματα και πως επηρεάζουν την επικοινωνία σε 
διάφορα επίπεδα (όχι μόνο λεκτικά, αλλά μη φραστικά, οπτικά) και με διάφορους τρόπους στο 
πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων.  Γι’ αυτό να ενθαρρύνουμε τους μετανάστες να καταβάλουν 
προσπάθειες να γνωρίσουν το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο εισέρχονται και να 
κατανοήσουν τους αποδεκτούς και εκτιμώμενους τρόπους συμπεριφοράς. Σε αυτό το κομμάτι η 
στήριξη MILE μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, διότι βασίζεται η πρακτική μας στη 
πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία στον τομέα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.  Οι εκδόσεις μας 
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με τα σχετικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από τον καθένα (βλέπε σχετικό 
στις Πηγές)  

2.1.4. Προσωπικός χάρτης με τις ικανότητες και τις δεξιότητες  
Έχοντας καταγράψει το ιστορικό προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας του μετανάστη και έχοντας 
χαρτογραφήσει τις πραγματικές ευκαιρίες εργασίας στην χώρα στην οποία αναζητά εργασία, 
έχουμε εξασφαλίσει ήδη τα προ απαιτούμενα για την αναγνώριση ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
αναφορικά με το συγκεκριμένο πλαίσιο.  Αυτό το βήμα της στήριξης MILE διαμορφώνεται ως 
εξής: 

Χρήση λογισμικού για την χαρτογράφηση μυαλού (Mind Mapping) 
Ένα διάγραμμα μπορεί να βοηθήσει στην οπτικοποίηση των παραγόντων μιας περίπλοκης 
περίπτωσης.  Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βρούμε την κατάλληλη φόρμα για να κάνουμε την 
διασύνδεση μεταξύ της εκπαιδευτικής πορείας του μετανάστη έως σήμερα και του νέου 
εργασιακού περιβάλλον που σχεδιάζει.  Θα είναι καλή ιδέα σ’ αυτό το στάδιο να χρησιμοποιηθεί 
ένα κατάλληλο λογισμικό για την εισαγωγή/επεξεργασία δεδομένων σε ψηφιακή μορφή και 
απεικόνιση.  Υπάρχουν πολλά εύχρηστα προγράμματα/εφαρμογές για την χαρτογράφηση και 
που μπορούν να προσαρμοστούν στις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές.11. 

Αποσυνδέσεις  
Αυτές οι περιπτώσεις ίσως θα είναι πολλές, κατά πόσο έχει διανύσει ένας μετανάστης όσων 
αφορά την γλώσσα, το πολιτισμικό πλαίσιο, ικανότητες σε ζήτηση, εργασιακή εμπειρία, κλπ.  Ο 
εκπαιδευτής MILE πρέπει να είναι ειλικρινής στην περίπτωση που συναντήσει περιπτώσεις 
αποσύνδεσης της πορείας του, που μπορούν να φανούν στο «χάρτη» εφόσον όταν δεν θα 
μπορούμε να συνδέσουμε την προηγούμενη ικανότητα με τις νέες ευκαιρίες της εργασιακής 
αγοράς.  Αυτό απαιτεί λεπτό χειρισμό για να μειώσουμε την αυτοπεποίθηση του κάθε ατόμου.  
Ενδέχεται να αξιολογήσουμε λάθος κάποια σημεία μιας κατάστασης, γι’ αυτό να προσέχετε 
ιδιαίτερα.  Εντούτοις για την αποτελεσματική διαμόρφωση του προσωπικού φακέλου απαιτείται 
η παράληψη άσχετων ή με λιγότερη σημασία στοιχεία της εμπειρίας. 

 

                                                           
11 E.g. https://www.mindmup.com/  

https://www.mindmup.com/
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Συνδέσεις  
Το προαναφερόμενο βήμα θα πρέπει να βοηθήσει στο να αποκτήσουμε μια πιο καθαρή εικόνα 
και να δούμε καλύτερα την διασύνδεση μεταξύ της προηγούμενης απασχόλησης με την νυν. Η 
σύνδεση κάποιον σημείων στο χάρτη μπορεί να είναι σχετικά εύκολη όταν έχουμε να κάνουμε με 
συγκεκριμένες τεχνικές ικανότητες.  Στο προαναφερόμενο παράδειγμα του Ουκρανού 
κατασκευαστή οροφών, μπορούμε να χαράξουμε μια δυνατή γραμμή μεταξύ ικανοτήτων που 
απέκτησε στην οικοδομή στην πατρίδα του, και τα προσόντα σε ζήτηση στην Πολωνική αγορά 
εργασίας.  Είναι ένα ευέλικτο ψηφιακό εργαλείο χαρτογράφησης που θα μας βοηθήσει να 
εμβαθύνουμε στα κύρια σημεία και των δύο πλευρών έχοντας μια καθαρή εικόνα.  Οι μη-τεχνικές 
ικανότητες αποτελούν την ίδια πρόκληση στην αναγνώριση τους.  Σε ορισμένες περιπτώσεις θα 
πρέπει να σκεφτούμε καλά για να βρούμε συνδέσμους, και το εργαλείο χαρτογράφησης θα μας 
βοηθήσει οπτικά για να κάνουμε αυτή την έρευνα καλύτερα.  

Σχετικές ικανότητες και δεξιότητες  
Η λέξη κλειδί που θέλουμε να υπογραμμιστεί είναι «σχετική».  Η προαναφερόμενη διαδικασία 
αποσκοπεί στο να αποτυπωθεί η εμπειρία κάποιου σε απευθείας συνάρτηση με την πραγματική 
εργασιακή ευκαιρία.  Στους «χάρτες» θα δείτε σημεία του πεδίου που αλληλοκαλύπτονται και θα 
πρέπει ακριβώς σ’ αυτό το σημείο να επικεντρωθούμε.  Το όφελος του ψηφιακού εργαλείου 
χαρτογράφησης είναι ότι μπορείς να επεκταθείς σε κάθε αναγραφόμενη κατηγορία με 
περισσότερες λεπτομέρειες.  Για παράδειγμα, όταν «χαρτογραφήσαμε» την εμπειρία για την 
κατασκευή οροφών σε σχέση με την ζήτηση εργασίας, μπορέσαμε να διεισδύσουμε πιο βαθιά και 
να αναπτύξουμε πιο συγκεκριμένα προσόντα που αποκτήθηκαν από προηγούμενη εργασία (π.χ. 
συγκόλληση, κλπ.)  Στην περίπτωση των μη τεχνικών ικανοτήτων αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό.  
Συνηθίζεται στις αιτήσεις εργασίας να αναφέρεις ιδιότητες όπως καλή διαχείριση χρόνου, 
αξιοπιστία, αίσθηση καθήκοντος, ενθουσιασμό, κλπ. για να γεμίσεις τα κενά του βιογραφικού.  
Όμως, αυτά δεν ευσταθούν χωρίς συγκεκριμένο υλικό για το προσωπικό φάκελο.  Εάν 
διακρίνουμε δεξιότητες που έχουν σχέση με την συγκεκριμένη θέση εργασίας, τότε πρέπει να 
μετατρέψουμε αυτές σε αναφορές για τις εργασιακές δυνατότητες του αιτούντος και τι μπορεί να 
κάνει καλά.  Το επόμενο κεφάλαιο διερευνά τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό με περισσότερη 
λεπτομέρεια.  Με αυτό το βήμα ολοκληρώνεται η πρόταση μας για την «χαρτογράφηση» (mind-
mapping) και τις δυνατότητες που δίνει για να αντιληφθούμε τις ικανότητες και δεξιότητες σε 
σχέση με την συγκεκριμένη θέση εργασίας, καθώς και τον περιεκτικό τρόπο διαμόρφωσης του. 



 

 49 

2.2. Καταγραφή ικανοτήτων και δεξιοτήτων που διαπιστώθηκαν  
 
Οι μορφές αυτής της καταγραφής πρέπει να προσαρμοστούν στο χαρακτήρα των συγκεκριμένων 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  Οι τίτλοι εκπαίδευσης συνήθως είναι σε μορφή διπλώματος ή 
πιστοποιητικού και απονέμονται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.  Σ’ αυτή την περίπτωση 
ήδη έχουμε συγκεκριμένα προσόντα να συμπεριλάβουμε στο προσωπικό φάκελο εργασιακής 
εμπειρίας.  Η πρόκληση είναι στις περιπτώσεις όπου πρέπει να καταγραφούν οι ικανότητες και 
δεξιότητες που αποκτήθηκαν με ανεπίσημους τρόπους, για τα οποία δεν μπορούμε να 
στηρίξουμε με παραστατικά.  Εστιάζουμε εδώ σ’ αυτού του είδους περιπτώσεις που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες όταν έρχονται στην Ευρώπη.  Προτείνουμε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Αξιολόγηση διαθέσιμων δεδομένων  
2. Μη τεχνικές ικανότητες που αναζητούν οι εργοδότες  
3. Στρατηγικές σύνταξης / γραφής βιογραφικού σημειώματος  
4. Παραστατικά  

 
2.2.1. Αξιολόγηση διαθέσιμων δεδομένων  
Τα διαθέσιμα δεδομένα σε σχέση με τις ικανότητες και δεξιότητες του κάθε μετανάστη μπορούν 
να διαφέρουν-- η μία περίπτωση με την άλλη.  Τα σημεία αναφορών των συνεντεύξεων 
αναδεικνύουν περιπτώσεις μεταναστών οι οποίοι μπορούν να δώσουν συγκεκριμένες 
πληροφορίες για την προηγούμενη εργασιακή τους εμπειρία σε συνάρτηση με το ιστορικό 
εκπαίδευσης και εργασίας – μερικοί μπόρεσαν να δείξουν δείγματα της εργασίας τους.  Από την 
άλλη όμως έχουμε πάρει συνέντευξη από πολλούς μετανάστες οι οποίοι αδυνατούν να 
παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία για τις ικανότητες και δεξιότητες τους, παρόλα που στις 
συνεντεύξεις τους δηλώνουν προηγούμενη εμπειρία, η οποία μπορεί να είναι πολύτιμη στην 
διαδικασία αναζήτησης εργασίας στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον.  Ο εκπαιδευτής MILE θα 
πρέπει να προχωρήσει ως εξής.   

Εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων  
Το πρώτο βήμα είναι να ενθαρρύνετε τους μετανάστες να διερωτηθούν και να επανεξετάσουν 
όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.   Κάποιοι μπορεί να έχουν διάφορα παραστατικά μαζί τους, ιδίως 
αυτοί που έχουν επίσημη εκπαίδευση ή έλαβαν πιστοποιητικά / βεβαιώσεις εργασίας.  Μέσω 
αυτών των παραστατικών δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία για τις 
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ικανότητες και δεξιότητες των μεταναστών που αναγνωρίστηκαν και έχουν σχέση με το 
συγκεκριμένο πλαίσιο και θα πρέπει να εξεταστούν. Μερικά παραστατικά θα πρέπει να 
μεταφραστούν για να διαβαστούν από μελλοντικούς εργοδότες στην νέα χώρα.  Μερικά ίσως 
αποδειχτούν άνευ αξίας διότι δεν πληρούν τις αναμενόμενες απαιτήσεις. 

Ανaτρέχοντας στις προηγούμενες απασχολήσεις  
Εάν υπάρχουν ελάχιστα ή και καθόλου διαθέσιμα παραστατικά τότε αξίζει να ανατρέξετε σε 
προηγούμενες εργασίες και στην αναζήτηση διαθέσιμων στοιχείων.  Το κάθε άτομο πρέπει να 
γνωρίζει ότι τα πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι μόνο επίσημα έγγραφα αλλά μπορούν 
να αποδειχθούν μέσω δειγμάτων εργασίας, π.χ. μέσω διαδικτύου ή άλλων ανεπίσημων τρόπων, 
όπως ένας από τους Ουκρανούς μετανάστες που μας έδειξε μερικές από τις εργασίες του στο 
χώρο της οικοδομής τις οποίες είχε αναρτήσει στο Facebook.  Όταν συνειδητοποιηθεί και αυτό θα 
μπορέσουν να ανατρέξουν πιο βαθιά να βρουν στοιχεία που αρχικά δεν ήταν αντιληπτά.  

Συλλογή στοιχείων  
Η συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων των μη τεχνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 
μεταναστών που έχουν αναγνωριστεί και μπορούν να θεωρηθούν αξιόλογα για το προσωπικό 
φάκελο των μεταναστών είναι συνήθως το πιο δύσκολο κομμάτι.  Η λύση βρίσκεται όταν 
μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες αναφορές σε μορφή σύντομης αξιολόγησης της απόδυσης του 
κάθε ατόμου για το συγκεκριμένο καθήκον του.  Όμως, η αξία αυτών των στοιχείων αναφοράς 
έχει απευθείας συνάρτηση με την θέση του και κατά πόσο μπορεί ο καθένας να αναγνωριστεί στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας. Μια επιστολή από ένα άλλο ξένο κράτος που 
έχει συνταχθεί από άγνωστο άνθρωπο ίσως να είναι ασήμαντο.  Γι’ αυτό πρέπει να βρεθεί ένας 
πειστικός τρόπος διατύπωσης των μη τεχνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 
ανεπίσημα, στο χώρο εργασίας, στις οικογενειακές επιχειρήσεις, κλπ. τα οποία θα θίξουμε στο 
επόμενο κεφάλαιο.   

Κατάταξη και αναθεώρηση των στοιχείων  
Όλα τα στοιχεία—τεχνικά και μη τεχνικά που έχουν σχέση με την συγκεκριμένη αναζήτηση 
εργασίας πρέπει να καταγραφούν και να μπουν σε κατάταξη ανάλογα με την αξία τους εντός του 
πλαισίου.  Στο τέλος αυτού του σταδίου πρέπει να παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά τα 
παραστατικά και το αναθεωρημένο και βελτιωμένο υλικό όπου θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνουν 
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τέτοιου είδους παρεμβάσεις.  Ο στόχος είναι να υπάρχει σαφήνεια και συνοχή για την 
διαμόρφωση πειστικών στοιχειών.   
 
2.2.2. Μη τεχνικές ικανότητες που αναζητούν οι εργοδότες  
Υπάρχουν πολλές μη τεχνικές και εγκάρσιες ικανότητες απαραίτητες για να επιτύχει κάποιος στο 
χώρο εργασίας.  Στην πρώτη φάση των συνεδρίων MILE, οι δικαιούχοι μας έπρεπε να 
αναγνωρίσουν τα πιο συναφή στοιχεία για την αναζήτηση εργασίας.  Όλες οι περιπτώσεις σαφώς 
θα διαφέρουν μεταξύ  τους.  Γι’ αυτό το λόγο, μπορούμε να διαλέξουμε έναν αριθμό βασικών 
εγκάρσιων ικανοτήτων για αυτή την φάση αξιολόγησης, και να παραθέσουμε παραδείγματα 
πιθανόν τρόπων περιγραφής.  Ωστόσο, θα εστιάσουμε σ’ αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε πολλά είδη επαγγέλματος και τα οποία θα έχουν απόδοση για μια επιτυχημένη καριέρα.  

• Επικοινωνιακές ικανότητες από πολιτισμική άποψη  

• Ικανότητες διαπραγμάτευσης και μεσολάβησης  

• Ικανότητες διαπροσωπικών σχέσεων  

• Δέσμευση  

• Συνέπεια  

• Αφοσίωση  

• Ελαστικότητα  

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  

• Δημιουργικότητα  
 
Επικοινωνιακές ικανότητες από πολιτισμική άποψη  
Εδώ αφορά την ικανότητα να ομιλεί μια ξένη γλώσσα ή γλώσσες της νέας του χώρας.  
Προτείνουμε την χρήση για το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CERF - 
Common European Reference Framework for Languages), ως το πιο γνωστό σύστημα καταγραφής 
και πιστοποίησης γλωσσών στην Ευρώπη.  Τα Ευρωπαϊκά εργαλεία αναγνώρισης και διαφάνειας 
για τις ικανότητες και δεξιότητες (όπως, το βιογραφικό Europass CV, το διαβατήριο γλωσσών -
Europass Language Passport) επίσης κάνουν αναφορές σε αυτό το πλαίσιο. Η ιστοσελίδα για το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες - CERF παρέχει τις κατάλληλες εφαρμογές 
για την καταγραφή των επικοινωνιακών ικανοτήτων.  Εδώ θα χρειαστεί να διαμορφώσουμε και 
άλλες εμπειρίες που συμβάλουν στην επικοινωνιακή δεξιότητα.  Η προσέγγιση MILE προτείνει να 
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μετατραπούν σε δηλώσεις πραγματικών επιδόσεων. Εδώ έχουμε μερικά παραδείγματα 
διαφόρων πλαισίων, που περιγράφουν διάφορες μορφές επικοινωνιακών δεξιοτήτων, που 
βρίσκονται στα διάφορα επαγγέλματα:  «Κατέχοντας την θέση «x»  χειρίστηκα ερωτήματα 
Ουκρανών, Ρώσων και Ρουμάνων πελατών, που σημαίνει ότι μπορώ να επικοινωνώ με αυτές τις 
γλώσσες.» - «Σ’ ένα εστιατόριο με υπηρεσία takeaway « x» λάμβανα παραγγελίες από το 
τηλέφωνο για πίτσα και έπρεπε να οργανώσω την έγκαιρη παράδοση με τους με τους 6 διανομείς 
σε μηχανάκια.»  Σημασία έχει να παρουσιάσουμε αντικειμενικές πληροφορίες και να 
αποφύγουμε μια σειρά από επιφανειακές διατυπώσεις.  Σκόπιμη κρίνεται η αντικειμενική 
καταγραφή στοιχείων για την κατηγορία «επικοινωνία» διότι συνεπάγεται με τις επιθυμίες του 
υποψήφιου εργοδότη. 

Ικανότητες διαπραγμάτευσης και μεσολάβησης  
Στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλές στιγμές διαπραγμάτευσης και μεσολάβησης.  Αυτές 
οι ικανότητες έχουν σχέση με την επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων, και συνήθως 
επηρεάζονται από πολιτισμικούς παράγοντες: το «ναι» και το «όχι» μπορεί να μην έχουν ακριβώς 
την ίδια έννοια του ναι και όχι κάτω από τα διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. 

Ικανότητες διαπροσωπικών σχέσεων  
Αυτές οι ικανότητες έχουν σχέση με την ικανότητα να απευθύνεται κάποιος άνθρωπος προς έναν 
άλλων μέσα στο πλαίσιο εργασίας, αναγνωρίζοντας και διακρίνοντας τις διαφορές μεταξύ της 
οριζόντιας επικοινωνίας με τους συναδέλφους του και την κάθετη επικοινωνία με τους 
προϊστάμενους, διευθυντές, εργοδότες, και τους πελάτες.  Αυτές οι ικανότητες επίσης 
επηρεάζονται πολιτισμικά. 

Δέσμευση  
Αυτή η ευρεία κατηγορία συμπεριλαμβάνει αρκετές δεξιότητες που έχουν σχέση με την 
αξιοπιστία, την φερεγγυότητα, και την αφοσίωση στο χώρο εργασίας.  Οι υπάλληλοι που 
επιδεικνύουν δέσμευση συνήθως εκτιμώνται άσχετα από το είδος και το επίπεδο της θέσης που 
κατέχουν, διότι μπορούν να αποδώσουν στην εργασία με λίγη επίβλεψη.  Την δέσμευση μπορείς 
να την επιδείξεις στο χώρο εργασίας, άλλα δύσκολα αποδεικνύεται στην αίτηση εργασίας μέσω 
του προσωπικού φακέλου.  Κοινές και στερεότυπες εκφράσεις κλισέ -- «Είμαι ενθουσιώδες, 
μπορώ να αναλάβω πρωτοβουλίες και είμαι αποδοτικός στην εργασία.» ή «Είμαι αξιόπιστο, 
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υπεύθυνο και αφοσιωμένο άτομο, και εργάζομαι σκληρά»-- θα πρέπει να αποφευχθούν.  Θα 
πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε αντικειμενικοί σ’ αυτή την περίπτωση και να βασιστούμε 
σε συγκεκριμένα στοιχεία από προηγούμενες εμπειρίες.  Για παράδειγμα, κάποιος που ήδη έχει 
αναλάβει καθήκοντα για τα οποία απαιτείται δέσμευση, μπορεί να αποδώσει αυτό με λίγα λόγια 
ως εξής:  «Στο χιονοδρομικό κέντρο «x», με εμπιστεύτηκαν με τον εβδομαδιαίο έλεγχο 
καθισμάτων για τους ανελκυστήρες σκι για όλη την σαιζόν.  Αυτό το καθήκον έχει να κάνει με την 
ασφάλεια των επισκεπτών του χιονοδρομικού, και απαιτεί αφοσίωση και αξιοπιστία.  Εκτελούσα 
τα σχετικά μου καθήκοντα με επιτυχία καθ’ όλη την διάρκεια της εργασιακής μου σύμβασης.»   
 
Συνέπεια  
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την έννοια περί συνέπειας:  5 λεπτά μπορεί να θεωρηθεί ότι 
άργησε κάποιος, άλλα εάν έχει αργήσει κάποιος για μία ώρα θεωρείται ως ασυνεπής στην ώρα 
του.  Ίσως συνεχώς θα διίστανται οι γνώμες μεταξύ κοινωνιών και οργανισμών για αυτό το θέμα.  
 
Αφοσίωση  
Η αφοσίωση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη και τον οργανισμό για τον οποίο εργάζεται δεν 
αφορά μόνο την συμπεριφορά του αλλά υπάγεται σε κρατικούς νόμους και εσωτερικών 
κανονισμών που ίσως δεν γνωρίζει ο μετανάστης, ή δεν έχει συνηθίσει.  

Ελαστικότητα  
Τα σημεία αναφοράς των συνεντεύξεων με τους μετανάστες οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη από 
άλλες χώρες μας έχουν δείξει πόσο περίπλοκα, ακόμα και δραματικά και τραυματικά ήταν τα 
ταξίδια των μεταναστών, και η ανάγκη προσαρμογής τους στα διάφορα περιβάλλοντα.  Από μια 
πιο βαθύτερη έρευνα προκύπτει ότι προηγουμένως είχαν εργαστεί σε αρκετά διαφορετικές 
εργασίες.  Αλλά διακρίναμε ότι ελάχιστες από αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν και να είναι 
πολύτιμες για την νέα κατάσταση στην οποία βρίσκονται, και να θεωρηθούν ως προσόν για το 
προσωπικό φάκελο με τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους.  Οι ραγδαίες εξελίξεις επηρεάζουν 
και την Ευρώπη και τα εργασιακά περιβάλλοντα και έτσι οι εργοδότες αναζητούν προσαρμογή 
και ελαστικότητα από τους εργαζομένους.  Συνεπώς, εάν τέτοιου είδους δεξιότητες έχουν 
αποκτηθεί από τον μετανάστη, τότε πρέπει να διατυπωθεί καταλλήλως στο προσωπικό τους 
φάκελο.  Η αντικειμενική προσέγγιση που υποστηρίζει το έργο MILE το παρέχει διά μέσω 
πειστικών περιγραφών της. Σχετικά παραδείγματα είναι ως εξής:  «Ως εργαζόμενος στην 
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οικοδομή, απέκτησα ικανότητες τοιχοποιίας με τούβλα, στην κατασκευή οροφών, και στις 
επιδιορθώσεις συνδέσμων  για πόρτες και παράθυρα.  Εκτελούσαμε διάφορα καθήκοντα καθώς 
εργαζόμαστε σε μικρές ομάδες αρκετά ευέλικτες για την ανάληψη έργου κατασκευής ολόκληρων 
σπιτιών.»  
  
Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων  
Ένας καλός τρόπος να ελέγξεις αυτή την ικανότητα είναι όταν παρουσιαστούν προκλήσεις που 
χρειάζονται ευρηματικότητα στο τρόπο αντίδρασης.  Αυτοί που μπορούν να προσεγγίσουν 
προβληματικές καταστάσεις με αυτό τον τρόπο ξεχωρίζουν από τους άλλους, και έχουν 
περισσότερες πιθανότητες προαγωγής σε ανώτερη θέση που απαιτεί υπευθυνότητα και ηγετική 
ικανότητα.  Πολλοί από τους μετανάστες είχαν δύσκολα ταξίδια και αντιμετώπισαν προβλήματα 
που δεν μπορεί να τα φανταστεί ένας ευκατάστατος κάτοικος μιας κοινωνίας.  Το ερώτημα είναι 
πως να μετρήσει αυτό το θετικό προσόν της εμπειρίας για ένα εργοδότη.  Αυτό έγκειται πάλι στην 
πραγματική και σχετική καταγραφή του στο συγκεκριμένο πλαίσιο, π.χ. «Ως εθελοντής 
πυροσβέστης στο χωριό μου, έπρεπε να παρέμβω σε διάφορες καταστάσεις όπου έπρεπε να 
προσαρμοστώ άμεσα στο συγκεκριμένο ζητούμενο—ως χειριστής πυροσβεστικού εξοπλισμού, 
διάσωσης, και στις πρώτες βοήθειες, εργαζόμουνα με μια ομάδα η οποία έπρεπε να βρει λύσεις 
σε επείγουσες και απρόβλεπτες καταστάσεις πριν αναλάβουμε την κάθε αποστολή.»  

Δημιουργικότητα  
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η δημιουργικότητα, που τόσο συχνά επισημαίνεται ως μία από τις 
εξέχουσες εγκάρσιες ικανότητες, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά συνδέεται απευθείας με 
συγκεκριμένες ικανότητες που εκτιμώνται από τον εργασιακό χώρο. Αφορά μια πιο ευρεία έννοια 
πέρα από την καλλιτεχνική εφευρετικότητα και γενικά σημαίνει η ικανότητα να παίρνεις 
πρωτοβουλίες ή να βρίσκεις νέους τρόπους προσέγγισης σε θέματα που μπορεί να προκύψουν, 
το οποίο περιγράφεται ως «εναλλακτική σκέψη» Όμως είναι μια ιδιαίτερα δύσκολή ικανότητα για 
να καταγραφεί, εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για αυτές τις δημιουργικές επιδόσεις 
που μπορούν να δοθούν σε σχέση με την αποδοτικότητα στην εργασία.  Γι’ αυτό το λόγω με τις 
καλλιτεχνικές και τεχνικές εργασίες μπορεί εύκολα να αποδοθεί αυτό.  Ως σημείο αναφοράς 
αυτού του έργου, πήραμε συνέντευξη ενός Πολωνού μετανάστη δίχως τίτλους εκπαίδευσης, που 
μας περιγράφει ότι είναι μαραγκός.  Κατάφερε να εξελιχθεί αρχικά κάνοντας βασικά καθήκοντα 
και κατόπιν ειδικεύτηκε ως ταλαντούχος γλύπτης ξύλινων διακοσμητικών αντικειμένων.  Η 
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περίπτωση του μας δίνει ένα καλό παράδειγμα πραγματικής καταγραφής δημιουργικής 
ικανότητας:  «Σε έργα κατασκευής ξύλου στην Πολωνία και στην Γαλλία, η εργασία μου ήταν να 
κατεργάζομαι το ξύλο και να δημιουργώ παραδοσιακά τοπικά ξύλινα διακοσμητικά που 
τοποθετούνται σε μέρη των κτιρίων, όπως πόρτες, οροφές, κλπ.  Εκτίμησαν την εργασία μου, 
διότι διατηρώ την τοπική φολκλορική τέχνη..» 

Όλες οι παραπάνω δεξιότητες θα έχουν άμεση επίδραση στην απόδοση της ομάδας εφόσον 
υπάρχουν αυτές οι ιδιότητες (ειδάλλως δεν υπάρχουν).  Συνδέονται επίσης με την ικανότητα 
διαχείρισης χρόνου, αίσθηση υπευθυνότητας για τα καθήκοντα τα οποία μοιράζονται και 
ικανότητα και θέληση να εργαστεί κάποιος μ’ ένα ιεραρχικό δομημένο τρόπο στο χώρο εργασίας.  
Αυτό μας παραπέμπει και πάλι σε ζητήματα περί διαπολιτισμικότητας. Τα εργασιακά 
περιβάλλοντα έχουν ξεχωριστά εσωτερικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζονται 
στις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, τον κώδικά συμπεριφοράς, θέσεις ισχύς και κατωτερότητας.  
Αβεβαιότητα και παρανοήσεις ως προς την συμβατότητα των πολιτισμών στο χώρο εργασίας που 
αναζητά ο μετανάστης και σε συνάρτηση με το δικό του πολιτισμικό υπόβαθρο, μπορεί να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις πάνω στην μελλοντική του εργασία.  Εάν υπάρχει τρόπος να δώσετε 
αντικειμενική πληροφόρηση για την προηγούμενη ομαδική εργασιακή εμπειρία, τότε πρέπει να 
το προωθήσετε αυτό καταλλήλως.  Σε μερικές από τις συνεντεύξεις μεταναστών για τα σημεία 
αναφοράς του MILE μπορέσαμε να καταγράψουμε ανάλογες ικανότητες, όπως:  «Στο εργοτάξιο 
«x», η εργασία μου αφορούσε την παραλαβή, καταγραφή και αποστολή κατασκευαστικών 
υλικών για τους εργάτες / τεχνίτες επί καθημερινής βάση.  Αυτή η εργασία απαιτούσε στενή 
συνεργασία με τον εργολάβο, τους οικοδόμους και τους προμηθευτές.  Η ικανότητα να 
διεκπεραιώνω τα  καθήκοντα μου στην ώρα τους ήταν το βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της 
αποδοτικότητάς μου στην εργασία.» 
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2.2.3. Στρατηγικές για την σύνταξη / γραφή του βιογραφικού σημειώματος  
Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για την δημιουργία ενός βιογραφικού σημειώματος, όμως 
υπάρχουν γενικοί κανόνες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν.  Στις συνεδρίες MILE ενθαρρύνουμε 
τους μετανάστες να μεταχειριστούν και να εφαρμόσουν τις ακόλουθες στρατηγικές για την 
σύνταξη και γραφή του βιογραφικού τους, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί βάση της έρευνας από 
πληθώρα σχετικού υλικού (βλέπε σχετικές επιλογές στις Πηγές MILE.   

• Στοχευμένη γραφή  

• Εστίαση στις επιτεύξεις  

• Δύναμη των λέξεων  

• Οπτική και καθαρή διάταξη  

• Ορθογραφία και γραμματική  

• Μήκος του βιογραφικού σημειώματος  
 
Στοχευμένη γραφή  
Όπως αναφέραμε σε όλο το Οδηγό, πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένη εργασία η 
επαγγελματικό τομέα για το οποίο κάνει αίτηση ο μετανάστης.  Πρώτα από όλα, υπάρχει ανάγκη 
να περιγραφούν οι ικανότητες και δεξιότητες που αφορούν άμεσα την συγκεκριμένη πρόταση η 
ευκαιρία εργασίας.  Εάν υπάρχει αγγελία για την θέση, ή οτιδήποτε άλλες πληροφορίες για τον 
εργοδότη, πρέπει να τις μελετήσουμε προσεκτικά και να αποσπάσουμε λέξεις κλειδί οι οποίες 
είναι ουσιώδες για το απαιτούμενο προφίλ του κάθε αιτούντα. Η χρήση αυτών των λέξεων στο 
βιογραφικό μπορεί να φέρει αποτελέσματα για τον υποψήφιο διότι θα υπολογιστεί από τους 
ειδικούς προσλήψεων.  Αυτή η στρατηγική είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην περίπτωση 
επιλογής ηλεκτρονικής αίτησης, διότι όταν τα βιογραφικά σκαναριστούν - ελέγχονται βάση 
προκαθορισμένων κριτηρίων, και βρίσκουν λέξεις κλειδιά.  Βεβαία, εάν αντιγράψετε μακροσκελή 
κείμενα από αγγελίες, αυτό δεν θα είναι καλή ιδέα.  Ο στόχος είναι να δώσετε έμφαση σε 
ιδιότητες που ταιριάζουν με το προφίλ της εργασίας, και μπορούν να εντοπιστούν γρήγορα από 
τους ειδικούς προσλήψεων πριν αυτοί καλέσουν τους υποψήφιους για συνέντευξη.  Κατά την 
διαδικασία επιλογής υποψηφίων, τα βιογραφικά επιλέγονται συνήθως βάση προσόντων που 
«πρέπει» να έχουν.  Εάν δεν υπάρχουν στο βιογραφικό του αιτούντα δεν θα περάσουν στο 
επόμενο στάδιο διαδικασίας προεπιλογής υποψηφίων, άρα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ένα 
βιογραφικό πληροί τις προδιαγραφές της εργασίας.  



 

 58 

Εστίαση στις επιτεύξεις  
Το βιογραφικό σημείωμα είναι μια ειδική μορφή καταγραφείς των ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
κάποιου, το οποίο συμπεριλαμβάνει και στοιχεία «μάρκετινγκ» του εαυτού.  Γι’ αυτό οι 
μετανάστες πρέπει να καταλάβουν την ανάγκη ανάδειξης των κυριότερων επιτεύξεων και 
επιτυχιών τους σ’ ένα συγκεκριμένο τομέα αντί ν’ απαριθμήσουν όλες τις προηγούμενες 
απασχολήσεις και υπευθυνότητες τους.  Για παράδειγμα, όταν περιγράφουμε τις προηγούμενες 
εργασίας πρέπει να υπογραμμιστούν αυτά για τα όποια είχαν προσωπική ευθύνη, αντί να 
περιγράψουν γενικά τα καθήκοντα που έπρεπε να εκτελεστούν. Μερικοί μετανάστες μπορεί να 
ντρέπονται όταν χρειάζεται να δείξουν τα επιτεύγματα τους δημοσίως, άλλα αυτό συνηθίζεται να 
γίνεται στις πολύ ανταγωνιστικές κοινωνίες της Ευρώπης.  Παρόλα αυτά, ο εκπαιδευτής MILE να 
τους επισημάνει την ανάγκη να στηρίξουν αυτές τις δηλώσεις τους, όχι τόσο στο στάδιο 
συνέντευξης αλλά οπωσδήποτε όταν γίνει η πρόταση για εργασία.  

Δύναμη των λέξεων  
Οι λέξεις και η χρήση τους μετράει, και πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε του μετανάστες ως προς 
αυτό, ότι η γλώσσα και το ανάλογο στιλ που θα χρησιμοποιηθεί στο προσωπικό τους φάκελο θα 
έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα της αίτησης τους για εργασία.  Προτείνουμε μερικούς 
βασικούς και ασφαλή κανόνες, ως εξής:  

• Χρησιμοποιήστε θετικές λέξεις για να περιγράψετε τις ικανότητες και δεξιότητες σας. 

• Χρησιμοποιήστε την ενεργητική φωνή και διάθεση, που δίνει περισσότερη έμφαση και 
αυτοπεποίθηση παρά την παθητική φωνή 

• Χρησιμοποιήστε γλώσσα με την οποία νοιώθετε άνετα, όχι να προσπαθείτε να 
εντυπωσιάσετε τον ειδικό προσλήψεων με επαινετικό τρόπο που θα μοιάζει άτοπο και 
υπερβολικό. 

• Φτιάξτε φράσεις που είναι απλές μικρού μήκους—φράσεις μακροσκελή και σύνθετες δεν 
θα διαβαστούν από τους ειδικούς προσλήψεων, οι οποίοι δεν θα δώσουν πολύ σημασία 
επειδή πρέπει να αξιολογήσουνε πολλά βιογραφικά.  

• Για να είναι συνοπτικό να γράφετε χωρίς την προσωπική αντωνυμία, δηλαδή αντί να λέτε 
«Εγώ ήμουν υπεύθυνος για ...» μπορείτε να γράψετε «Υπευθυνότητες στο .....»  Αυτό το 
στιλ γραφής βοηθά στην μορφή επιγραμματικών αναφορών που αμέσως υπογραμμίζουν 
τα κύρια σημεία του περιεχομένου.  Αυτή η μορφή συνιστάται εδώ διότι είναι πιο εύκολα 
να τα επεξεργαστείς και να συγκρατήσεις τις πληροφορίες.  Και πάλι αυτή η στρατηγική να 
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χρησιμοποιηθεί με μέτρο, διότι όλα δεν μπορούν να καταγραφούν σε μορφή 
επιγραμματικών αναφορών στο βιογραφικό. 

• Όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνική ορολογία, αυτή πρέπει να αποδίδετε με 
ακρίβεια.  Μην κάνετε υπερβολική χρήση των τεχνικών όρων που να μοιάζουν εκτός 
πραγματικότητας, και να θεωρηθεί ότι επαινείστε, ειδικότερα για τις χαμηλότερες θέσεις 
που δεν απαιτούν εξειδίκευση.  

 
Οπτική και καθαρή διάταξη  
Χρειάζεται προσπάθεια για να παρουσιάσεις τις πληροφορίες μ’ ένα λογικό τρόπο, που 
ταυτόχρονα να μπορεί να διαβάζετε εύκολα και να μην είναι στρυμωγμένο.  Τα περισσότερα 
βιογραφικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω email ή καταχωρούνται διαδικτυακά μέσα από 
συγκεκριμένες ιστοσελίδες, γι’ αυτό θα πρέπει να παρουσιάζονται με ευδιάκριτο τρόπο.  Στις 
συνεδρίες MILE προσφέρουμε μια σειρά από ασκήσεις που βοηθούν στην διάταξη των 
πληροφοριών στις διάφορες κατηγορίες με την χρήση του βιογραφικού - Europass CV ως ένα 
ευέλικτο εργαλείο.  Το επόμενο κεφάλαιο περιγράφει πως γίνεται αυτό στην πραγματικότητα. 
   
Ορθογραφία και γραμματική   
Το περιεχόμενο του βιογραφικού πρέπει να είναι ακριβής, διότι εάν περιέχει ορθογραφικά και 
γραμματικά λάθη αυτό μπορεί να είναι αρκετά επιζήμιο.  Για κάποιους που γράφουν με ξένη 
γλώσσα αυτό είναι αναπόφευκτο μέχρι ένα σημείο, αλλά όταν φτάσετε στην τελική μορφή του 
βιογραφικού πρέπει να γίνει έλεγχος και διορθώσεις, εφόσον χρειαστεί, από κάποιον που 
γνωρίζει καλά την γλώσσα επικοινωνίας.  Δεν αρκεί να διορθώσετε μόνον τα ορθογραφικά.  Στην 
περίπτωση των συνεδρίων MILE ο εκπαιδευτής θα πρέπει να παρέχει στήριξη για το τελικό 
αποτέλεσμα του βιογραφικού, συνεπώς πρέπει να το επιμεληθεί καταλλήλως.  Εδώ εννοούμε ότι 
χρειάζεται κάποιος να «στρώση» την γλώσσα, διότι δεν παρέχουμε υπηρεσίας γραφής 
βιογραφικών ή μεταφράσεων.. 

Το μήκος του βιογραφικού  
Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας όταν διαβάζεις ένα βιογραφικό.  Τα σύγχρονα 
βιογραφικά είναι μικρού μήκους, διότι οι εργοδότες λαμβάνουν όλο και περισσότερα βιογραφικά 
τα οποία πρέπει να διαβαστούν, και όταν βρίσκουν μακροσκελή έγγραφα χάνουν το ενδιαφέρον 
τους.  Για να είμαστε συγκεκριμένη 1 έως 2 σελίδες αρκούν.  Εάν πρόκειται για βιογραφικό με 
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ακαδημαϊκό ή εξειδίκευσης περιεχόμενο τότε μπορεί να είναι πιο μακρύ, αλλά στο έργο MILE 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε μετανάστες με χαμηλά προσόντα, και ο σκοπός του βιογραφικού δεν 
είναι να παρουσιάσουμε όλη την ιστορία της ζωής τους, αλλά να αναφερθούμε σε σχετικές 
πληροφορίες.  ‘Έχουμε ήδη περιγράψει μερικές στρατηγικές ενός συνοπτικού τρόπου γραφής:  με 
την μορφή επιγραμματικών αναφορών (bullet points), δίχως την χρήση προσωπικής αντωνυμίας, 
μικρή παράγραφοι με λογική διάταξη και την παρουσίαση σύντομων και περιεκτικών 
πληροφοριών. Μια άλλη στρατηγική είναι να δώσετε επιπλέον πληροφορίες και αποδεικτικά, 
εφόσον υπάρχουν, μέσω της διασύνδεσης (links) με άλλα έγγραφα του προσωπικού φακέλου ή 
μέσω διαδικτύου στα οποία μπορεί να ανατρέξει ο εργοδότης όταν θα υπάρξει ενδιαφέρον. 

2.2.4 Παραστατικά  

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί τον κορμό για την αίτηση εργασίας, αλλά υπάρχουν τρόποι να 
επεκταθείς πάνω σ’ αυτό δίδοντας απαραίτητες πληροφορίες μέσω άλλων εγγράφων. Ανάλογα 
με το είδος εργασίας και τις προϋποθέσεις πρόσληψης ο κάθε υποψήφιος εργοδότης μπορεί να 
ζητήσει επιπλέον πληροφορίες εκτός του βιογραφικού για να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
για τον υποψήφιο.  Αυτό αφορά και τα άτομα με χαμηλά επίσημα προσόντα, αλλά με πολύτιμη 
εμπειρία.  Θα πρέπει να είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν αποδεικτικά για τις ικανότητες και 
δεξιότητες που απόκτησαν με ανεπίσημο τρόπο για να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο του 
βιογραφικού τους.  Συμπληρωματικά παραστατικά είναι η συνοδευτική επιστολή, πιστοποιητικά, 
δείγματα εργασίας με φωτογραφίες ή βίντεο, πορτφόλιο, συστατικές επιστολές, ή άλλα έγγραφα 
που έχουν σχέση με την θέση εργασίας.  Σ’ αυτό το έργο εστιάζουμε στις ακόλουθες μορφές 
συμπληρωματικών εγγράφων που αφορούν τους μετανάστες που λαμβάνουν μέρος στις 
συνεδρίες MILE. 
 
Συνοδευτική επιστολή  
Αυτό το έγγραφο χρειάζεται να υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις αιτήσεων εργασίας.  Η 
συνοδευτική επιστολή είναι ένα έγγραφο το οποίο αποστέλλεται με το βιογραφικό για να 
υπογραμμιστούν οι ικανότητες και εμπειρίες που τον καθιστά τον κάθε υποψήφιο ικανό για την 
συγκεκριμένη εργασία.  Δεν πρέπει να επαναλαμβάνει αυτά που περιέχονται στο βιογραφικό 
του, αλλά να περιγράφει με λίγα λόγια γιατί ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του αντάξιο των 
απαιτήσεων του εργοδότη.  Είναι ένα εργαλείο «μάρκετινγκ» του εαυτού για να εξασφαλίσει μια 
συνάντηση / συνέντευξη εργασίας.  Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να μετατρέψεις τα πραγματικά 
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στοιχεία του βιογραφικού με ένα πιο διαπροσωπικό τρόπο και για να δώσεις μια πρώτη καλή 
εντύπωση.  Για την εκπλήρωση αυτών, μια συστατική επιστολή πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 
τα ακόλουθα: 

• Συμπλήρωση και διόρθωση στοιχείων επικοινωνίας 

• Προσωπική προσφώνηση προς τον αποδέκτη  

• Ονομασία της θέσης εργασίας για την οποία γίνεται η αίτηση  

• Το λόγο για τον οποίον δείχνει ενδιαφέρον για την εργασία που προσφέρεται. 

• Σύντομη αυτοπαρουσίαση με θέμα τον τομέα εργασία που να εκφράζει το κίνητρο και να 
εξηγεί ο αιτούντας γιατί θεωρεί τον εαυτό κατάλληλο για αυτή την εργασία. 

• Διατύπωση των πιο δυνατών ικανοτήτων και επιτεύξεων του αιτούντος 

• Κλείσιμο επιστολής με ευγενικό ευχαριστήριο  
 
Προσωπικός φάκελος  
Αναδεικνύει  την εργασία του υποψηφίου και τις ικανότητες και τις επιτεύξεις τους για τον 
υποψήφιο εργοδότη σε μια πιο λεπτομερή και συγκεκριμένη μορφή από ότι το βιογραφικό 
σημείωμα και την συνοδευτική του επιστολή. Τέτοιου είδος έγγραφα δεν πρέπει να 
αποστέλλονται με το βιογραφικό, εκτός εάν ζητηθεί από τον ειδικό προσλήψεων, αλλά μπορεί να 
αποτελέσει ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό τεκμήριο για την εργασιακή εμπειρία κατά την 
συνάντηση / συνέντευξη.  Δεν χρειάζεται να περιέχει πολλά έγγραφα, θα πρέπει να εστιάσει σε 
προηγούμενη ποιοτική εργασία που επιδεικνύεται μέσω φωτογραφιών ή βίντεο.  Η ψηφιακή 
μορφή τέτοιων αποδεικτικών είναι πιο κατάλληλη και μπορούν να δοθούν μέσω διάφορων 
εργαλείων στο διαδίκτυο.  Κατά το σημείο αναφοράς των συνεντεύξεων μας, παρατηρήσαμε ότι 
πολύ μετανάστες χρησιμοποιούν συχνά και με άνεση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 
επικοινωνούν με τις οικογένειες τους και τις κοινότητες της πατρίδας τους. Όμως είναι 
μεμονωμένες οι περιπτώσεις όπου αναγνωρίζουν ότι η παρουσίαση μέσω διαδικτύου μπορεί να 
τους δώσει ένα προβάδισμα στην αναζήτηση εργασίας στην Ευρώπη.  Γι’ αυτό το λόγο μέσω του 
έργου MILE τους λέμε για την αξία του ψηφιακού προσωπικού φακέλου με την εργασιακή 
εμπειρία.    Από τα ακόλουθα παραδείγματα επιλέγετε το πιο κατάλληλο για τις συγκεκριμένες 
ανάγκες και ψηφιακών ικανοτήτων για τον κάθε συμμετέχοντα.  Όλα αυτά τα εργαλεία είναι 
δωρεάν: 
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• About.me δίνει την δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο για εργασία να δημιουργήσει 
μια δυνατή οπτική ιστοσελίδα που θα αναγράφει τις δυνατότητες του.  Μπορεί να είναι 
μια σύντομη μονοσέλιδη περιγραφή των επιτεύξεων του υποψηφίου με εικόνες 
δειγμάτων προηγούμενης εργασίας.  Η σελίδα μπορεί να συνδεθεί και με αλλά μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, επίσης υπάρχει καταγραφεί επισκεψιμότητας—ποιος και πότε σας 
επισκέφτηκαν. Η ιστοσελίδα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για άτομα τα οποία δεν έχουν 
μεγάλο πορτφόλιο εργασίας και θέλουν απλά να παρουσιάσουν  στιγμιαίες φωτογραφίες 
της εργασιακής τους εμπειρίας. 

• LinkedIn είναι ένας θαυμάσιος ιστοχώρος επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης.  
Περιέχει μια λειτουργία διαμόρφωσης πορτφόλιο που σου επιτρέπει να εισάγεις και να 
παρουσιάσεις πληροφορίες μέσω φωτογραφιών ή έγγραφα σε μορφή PDF τα οποία 
αποτελούν μια εύχρηστη επικοινωνιακή πλατφόρμα για τον κάθε ενδιαφερόμενο για 
εργασία.  Όλες οι σχετικές επαγγελματικές επιτεύξεις μπορούν να συγκεντρωθούν σ’ ένα 
διαδικτυακό πορτφόλιο.  Το LinkedIn είναι ένα αναγνωρισμένο εργαλείο μεταξύ των 
επαγγελματιών σε διάφορα μέρη του κόσμου, συνεπώς δίνει αξία στην αίτηση εργασίας. 

• Yola.com είναι ένας ιστοχώρος για την δημιουργία ενός βασικού πορτφόλιο.  Μπορεί 
κάποιος εύκολα να δημιουργήσει μια δωρεάν ιστοσελίδα με τα ανάλογα μέσα που 
διαθέτει. Περιέχει πολλά έτοιμα υποδείγματα / πρότυπα (template) για να επιλέξεις και 
έτσι έχεις την δυνατότητα να συντάξεις και να διαμορφώσεις την δική σου σελίδα χωρίς 
να είσαι ειδικός.  

• Portfoliobox είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για την δημιουργία και διαχείριση του δικού 
σου πορτφόλιο με πρόσβαση στην δική σου φωτογραφική συλλογή και την δυνατότητα 
ιστολογίου (blogging).  Μέσω αυτού του προγράμματος μπορείτε να έχετε μια οπτικά 
ελκυστική προβολή των εικόνων σας, το οποίο συνήθως χρησιμοποιείτε από καλλιτέχνες 
και άλλους ανθρώπους της τέχνης. 

 
Συστατικές επιστολές  
Μερικοί εργοδότες ίσως ζητήσουν συστατικές επιστολές από τους αιτούντες εργασίας.  Αυτές οι 
επιστολές δεν θα πρέπει να σταλούν με το βιογραφικό σημείωμα, εκτός εάν τους ζητηθεί.  
Βεβαία η ανάγκη για τέτοιου είδους βεβαιώσεις μπορεί να προκύψει πιο μετά κατά την 
συνέντευξη.  Η εξασφάλιση τέτοιων συστατικών επιστολών παίρνει χρόνο, γι’ αυτό στις συνεδρίες 
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MILE ενθαρρύνουμε τους μετανάστες να συγκεντρώσουν τέτοια χαρτιά από ανθρώπους που τους 
γνώριζαν σε επαγγελματικό επίπεδο και οι οποίοι θα ήταν πρόθυμοι να ομιλήσουν για τις θετικές 
τους ιδιότητες.  Οι συστατικές επιστολές θα έρθουν από διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα, 
αλλά οι ενδιαφερόμενοι για εργασία στην Ευρώπη πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτές οι συστατικές 
επιστολές που είναι αποτελεσματικές στην αναζήτηση εργασίας πρέπει να είναι από 
επαγγελματίες με αναγνωρισμένη θέση εργασίας (πρώην εργοδότες, διευθυντές, κλπ.) και το 
περιεχόμενο να έχει άμεση σχέση με τις ικανότητες/δεξιότητες του ενδιαφερόμενου και με τις 
απαιτήσεις της εργασίας για την οποία κάνει αίτηση.  Σε μερικές περιπτώσεις οι συστατικές 
επιστολές μπορεί να είναι κάτι το δύσκολο, αλλά αξίζει να προσεγγίσεις τους αναφερόμενους 
υποψήφιους  και να τους ρωτήσεις εάν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους οι υποψήφιοι 
εργοδότες.  Η αναφορά σε τέτοιου είδους συστατικών επιστολών πάντα δίνει αξία στο εργασιακό 
προσωπικό φάκελο. 

Πιστοποιητικά και σχολικά έγγραφα  
Τα σημεία αναφοράς των συνεντεύξεων μας έδειξαν ότι πολύ λίγοι μετανάστες με χαμηλά 
προσόντα μπορούν να προσκομίσουν επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τις ικανότητες και 
τις δεξιότητες τους.  Γι’ αυτό πρέπει να δοθεί η κατάλληλη σημασία στα προαναφερόμενα 
συμπληρωματικά χαρτιά, τα οποία στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να αντικαταστήσουν τα 
διπλώματα και πιστοποιητικά.  Αξίζει όμως όταν υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορείς να 
ανατρέξεις σε προηγούμενα επαγγέλματα και να προσκομίσεις γραπτά αποδεικτικά του 
επαγγέλματος και των επιτεύξεων.  Το κριτήριο για την αποδοχή τέτοιων στοιχείων για την 
αίτηση εργασία είναι το ίδιο όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις, η συσχέτιση τους με την 
συγκεκριμένη θέση που αναζητούν.     
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2.3. Ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας  
 
Τώρα φτάνουμε στο σημείο που θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα σε μια μορφή που 
θα μπορέσουν να κοινοποιηθούν στους υποψήφιους εργοδότες. Στα πρώτα δύο βήματα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας των συνεδρίων, οι συμμετέχοντες χρειάστηκε να αποτυπώσουν 
καθαρά την εργασιακή τους εμπειρία σε σχέση με την συγκεκριμένη εργασιακή ευκαιρία, και 
έλαβαν γνώση για τις στρατηγικές σύνταξης/καταγραφής βιογραφικού σημειώματος και την 
συλλογή συμπληρωματικών εγγράφων.  Βλέπουμε ότι αυτά τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα είναι 
ικανοποιητικά για την προετοιμασία της αίτησης εργασίας δίχως την χρήση εξωτερικών 
υποδειγμάτων η εργαλείων.  Όμως, πιστεύουμε ότι αξίζει να χρησιμοποιηθούν τα Ευρωπαϊκά 
εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν την αναγνώριση και την διαφάνεια των 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων για όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρώπης.  Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε 
στο πλαίσιο Europass και των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί ανά τα χρόνια για να βοηθήσουν 
καταλλήλως τα άτομα που αναζητούν εργασία, ώστε να μπορέσουν να κοινοποιήσουν την 
σχετική εργασιακή τους εμπειρία.  Το Europass αποτελείται από πέντε έγγραφα που βοηθούν 
στην καταγραφεί των ικανοτήτων και των προσόντων με ένα τρόπο καθαρό και εύκολα 
κατανοητό για χρήση στην Ευρώπη.  Δύο από αυτά τα εργαλεία διατίθενται δωρεάν. 
 

Βιογραφικό Σημείωμα  
Το εργαλείο παρέχει την δυνατότητα σχεδιασμού ενός βιογραφικού σημειώματος μέσω 
διαδικτύου με την χρήση εύχρηστων πρότυπων, παραδειγμάτων και οδηγιών.  
 
Διαβατήριο Γλωσσών 
Ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τις γλωσσικές δεξιότητες και τα προσόντα ως 
αποδεικτικό μέσω για τις γλωσσικές ικανότητες με την χρήση πρότυπου βασισμένο στο Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες - CEFR  με παραδείγματα και οδηγίες.  Τα άλλα 
τρία έγγραφα μπορούν μόνο να εκδοθούν από εκπαιδευτές και εκπαιδευτήρια. Αφορούν το 
πλαίσιο MILE στην περίπτωση των μεταναστών που έχουν ήδη λάβει εκπαιδευτική στήριξη στην 
Ευρώπη.  
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Κινητικότητα Europass  
Καταγράφει την γνώση και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν από μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα σε 
θέσεις εργασίας σε εταιρείες, εθελοντικές εργασίες σε μη-κυβερνητικές οργανώσεις ή 
προγράμματα ανταλλαγής. 
 
Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού  
Περιγράφει την γνώση και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν από κατόχους πιστοποιητικών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Παράρτημα Διπλώματος  
Περιγράφει την γνώση και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν από κατόχους πτυχίων ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.  Επειδή το έργο MILE ασχολείται με 
δικαιούχους με χαμηλά επίσημα προσόντα, θα εστιάσουμε στο βιογραφικό Europass το οποίο 
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους αναζητούν εργασία, ανεξαρτήτως το επίπεδο και την 
μορφή γνώσεων τους.  Συνοδεύετε με ένα εύχρηστο πρότυπο της συνοδευτικής επιστολής, το 
οποίο αξίζει να συμπεριληφθεί με την αίτηση εργασίας. 
  
Το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα - Europass CV  
Το εργαλείο αυτό έχει εξελιχθεί σ’ ένα χρήσιμό και ευέλικτο εργαλείο.  Στην ιστοσελίδα του 
Europass υπάρχει εισαγωγή ως προς την χρήση του και έτσι δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια, 
κάνει επιγραμματικές αναφορές για την αποτελεσματική γραφή του βιογραφικού:  η ανάγκη για 
τα απαραίτητα, για την σαφήνεια και την περιεκτική μορφή, η σχέση του περιεχομένου με τις 
απαιτήσεις της αίτησης πρόσληψης, και έμφαση στην γλώσσα και την μορφή παρουσίασης.  
Πρώτου ξεκινήσετε την εργασία με το πρότυπο, πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι επικεφαλίδες και 
τα πεδία είναι προαιρετικά, και μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
έλλειψη πληροφοριών για την συγκεκριμένη κατηγορία ή μπορεί θεληματικά να αφαιρεθεί.  
Όμως, είναι λογικό να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι κατηγορίες προσεκτικά διότι το πρότυπο 
βασίζεται σε Ευρωπαϊκές τακτικές για τις αιτήσεις προσλήψεων. 
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Προσωπικές πληροφορίες  
Από αυτή την αυτονόητη κατηγορία στην ουσία προκύπτουν διάφορα πολιτισμικά ζητήματα όταν 
το βιογραφικό παρουσιάζεται από μια διαπολιτισμικά απόμακρη χώρα, ή όταν χρειαστεί να 
σταλεί η αίτηση σ’ ένα οργανισμό με συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς.  Συνεπώς, η μορφή 
Europass σου επιτρέπει να διαμορφώσεις ποικιλοτρόπως τα ακόλουθα: το όνομα του αιτούντα 
(πρώτο όνομα, δεύτερο όνομα, επώνυμο), με φωτογραφία ή δίχως (σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες 
η φωτογραφία του υποψηφίου είναι δεδομένη, και σε μερικές άλλες δεν χρειάζεται διότι δεν 
αποτελεί κριτήριο), διεύθυνση και στοιχεία επαφής (σε διάφορες μορφές και δεδομένα). Τέλος, η 
επιλογή κάποιων άλλων στοιχείων που μπορεί να θεωρηθούν ως ευαίσθητα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα είναι προαιρετικά – όπως φύλο, ηλικία, εθνότητα (όσον αφορά το νομικό 
πλαίσιο, διατρέχουν τον κίνδυνο διάκρισης, και αυτές οι πληροφορίες θεωρούνται απαράδεκτες 
ως κριτήριο επιλογής θέσης εργασίας, γιατί η επιλογή πρέπει να βασίζεται μόνο σε σχέση με τα 
εργασιακά προσόντα του υποψηφίου. 

Είδος αίτησης  
Το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα Europass σου επιτρέπει να διαλέξεις την πιο συναφή 
επικεφαλίδα για το έγγραφο, το οποίο θα αφορά την συγκεκριμένη εργασία / θέση ή σπουδές.  
Αυτό το μέρος επίσης δίνει την δυνατότητα να διαμόρφωσης μια προσωπική δήλωση που συχνά 
χρησιμοποιείται σε βιογραφικά για να υπογραμμιστούν τα δυνατά σημεία και οι επιτεύξεις του 
κάθε υποψηφίου για μια συγκεκριμένη εργασία.  Αυτή η δήλωση διαμορφώνεται συνοπτικά και 
συγκεκριμένα, και δείχνει άμεσα ότι ο αιτούντας έχει μια καθαρή εικόνα της εργασίας για την 
οποία κάνει την αίτηση και κατά πόσο πληροί τα προσόντα για αυτή.  

Εργασιακή εμπειρία  
Στην προτεινόμενη σειρά του προτύπου του βιογραφικού σημειώματος Europass η εργασιακή 
εμπειρία συμπληρώνεται αμέσως μετά τις προσωπικές πληροφορίες και την ανοιχτή δήλωση,  το 
οποίο το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο για αυτούς που απέκτησαν ικανότητες και δεξιότητες στην 
διάρκεια πραγματικής εργασιακής απασχόλησης, αλλά δεν έχουν απαραιτήτως την επίσημη 
εκπαίδευση ή κατάρτιση.  Αυτή η σειρά του βιογραφικού μπορεί να αλλαχτεί με ένα κλικ, για 
τους αιτούντες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια παρουσίαση των επίσημων προσόντων τους 
(αυτό μάλλον είναι απίθανο όσων αφορά τους δικαιούχους MILE).  Για την κάθε εργασιακή 
εμπειρία ο κάθε αιτούντας έχει την δυνατότητα να δώσει πλήρη στοιχεία:  ημερομηνίες, 
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περιγραφή της θέσης εργασίας ή του επαγγέλματος, πληροφορίες για τον εργοδότη, κύριες 
δραστηριότητες / υποχρεώσεις και τέλος η επιλογή για να επισυνάπτουν τα συμπληρωματικά 
έγγραφα (αποδεκτά αρχεία που θα είναι σε μορφή PDF, PNG, JPG).  Όλα τα πεδία είναι 
προαιρετικά.  Το πρότυπο δίνει μόνο γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την συμπλήρωση 
πεδίων, συνεπώς, οι στρατηγικές για την σύνταξη / καταγραφή του βιογραφικού που 
περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο θα βοηθήσει πολύ εδώ. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση  
Αυτό το μέρος μοιάζει πολύ με την δομή του πεδίου για την εργασιακή εμπειρία, αλλά εστιάζει 
στους τίτλους που αποκτήθηκαν σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων – EQF, η το 
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ή κάτι άλλο αντίστοιχο.  Οι αιτούντες μπορούν να παρέχουν επιπλέον 
πληροφόρηση για τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα κύρια μαθήματα που 
σπούδασαν και τις επαγγελματικές τους ικανότητες όσων αφορά τα μαθήματα.  Συμπληρωματικά 
έγγραφα μπορούν να προστεθούν στην μορφή αρχείου όπως για την εργασιακή εμπειρία.  Στις 
συνεδρίες MILE ενθαρρύνουμε τους μετανάστες να παρέχουν πληροφόρηση για οποιαδήποτε 
σχετικά εκπαιδευτικά μαθήματα τα οποία ολοκλήρωσαν, ακόμα και εάν αποκτήθηκαν εντός 
ανεπίσημου εκπαιδευτικού πλαισίου.  Το κύριο κριτήριο που πρέπει να αποδοθεί στο βιογραφικό 
σημείωμα είναι η αξία για την συγκεκριμένη αίτηση εργασίας, όχι στο επίπεδο επίσημης 
εκπαίδευσης ή το είδος πιστοποιητικού ή διπλώματος που αποκτήθηκε.    

Προσωπικές ικανότητες  
Αυτή είναι μια ευρεία κατηγορία και καλύπτει αρκετές ικανότητες και δεξιότητες που αξίζει να 
συμπεριληφθούν σε μία αίτηση.  Έχουν άμεση σχέση με τις μη-τεχνικές ικανότητες που 
αναζητούν οι εργοδότες για τις οποίες έχουμε προαναφερθεί.  Όσων αφορά την μορφή 
βιογραφικού Europass προτείνεται η εξής κατηγοριοποίηση, παρόλα που έχουν οι αιτούντες την 
επιλογή να τις παραλείψουν και να τις παρουσιάσουν με το δικό τους τρόπο (χρησιμοποιώντας 
μόνο την κατηγορία που έχουν σχέση με τις Εργασιακές ικανότητες ή ένα επιπλέον πεδίο για τις 
Υπόλοιπες ικανότητες). 

• Μητρικές γλώσσες:  να διαλέξουν από τον κατάλογο σημαντικών διεθνών γλωσσών 
(υποτίθεται ότι όλες οι γλώσσες υπάρχουν διότι δεν θα βρείτε επιλογή που θα σας 
επιτρέψει να γράψετε την ονομασία της γλώσσας). 
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• Άλλες γλώσσες:  η γλώσσα η οποία θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να επιλεχθεί και κατόπιν το 
επίπεδο δεξιοτήτων που αφορά την ακρόαση, ανάγνωση, ομιλία και γραφή κατόπιν 
αυτοαξιολόγησης.  Τα επίπεδα (A1 – C2) ορίζονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες – CEFR και περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες.   

• Επικοινωνιακές ικανότητες: Αυτή η κατηγορία λογικά ακολουθεί το προαναφερόμενο και 
επιτρέπει στον αιτούντα να αναφερθεί σε ικανότητες πέρα από τις γλωσσικές και να 
διατυπώσει τις διαπροσωπικές του δεξιότητες.  Κάλο θα είναι να μη χρησιμοποιείτε 
φρασεολογίες κλισέ εδώ και είναι κατανοητό ότι πρέπει να απαριθμούνται δεξιότητες που 
να αποδεικνύονται εντός του πλαισίου. 

• Οργανωτικές / διαχειριστικές ικανότητες:  παρόμοια με τα προαναφερόμενα, να 
αναφέρονται μόνο εάν αποδεικνύονται εντός του πλαισίου.  Μπορούν να αναφέρονται σε 
δεξιότητες που έχουν σχέση με ηγετικές ικανότητες, την ομαδική εργασία, την διαχείριση 
χρόνου, κλπ. 

• Ικανότητες που σχετίζονται µε συγκεκριμένη εργασία: ένα πεδίο για να αναφέρετε 
οποιεσδήποτε άλλες ικανότητες που δεν αναφέρονται αλλού,  ειδικότερα, αυτές που 
έχουν σχέση με ειδικά επαγγέλματα, που δεν μπορούν να υπολογιστούν ως εύλογες 
εγκάρσιες δεξιότητες.  Αυτή η κατηγορία μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί στο σημείο του 
βιογραφικού σημειώματος για ικανότητες και δεξιότητες – τότε το περιεχόμενο και η 
σειρά με την οποία θα παρουσιάζονται εξαρτάτε από τον αιτούντα. 

• Ψηφιακή δεξιότητα:  το πρότυπο επιτρέπει στον αιτούντα να παρουσιάσει με 
περισσότερη λεπτομέρεια κάνοντας μια αυτοαξιολόγηση των διαφόρων πτυχών για την 
ψηφιακή επεξεργασία πληροφοριών, επικοινωνία, δημιουργία περιεχομένου, την 
ασφάλεια και την επίλυση προβλημάτων Υπάρχουν σαφή οδηγίες που εξηγούν πως να 
κατατάξεις τον εαυτό σου ως βασικό, ανεξάρτητο ή ειδικό όσων αφορά τις ψηφιακές 
τεχνολογικές σου γνώσεις σε όλους τους τομείς. 
 

Άλλα πεδία  
Αυτό ειδικά το κομμάτι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για αυτούς που θέλουν να προσθέσουν επιπλέον 
πληροφορίες στο βιογραφικό τους, και δεν αντιστοιχούν με τις άλλες κατηγορίες.  Αυτά τα πεδία 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκτός εάν συνιστούν μια σαφή αξία στην αίτηση. 
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• Άλλες ικανότητες:  ένα σημείο για την περιγραφή δεξιοτήτων πέρα από τις προσωπικές 
και επαγγελματικές ικανότητες που έχουν σχέση με την συγκεκριμένη αίτηση, δηλαδή 
επιτεύξεις στην άθληση ή σε χόμπι. 

• Άδεια οδήγησης:  αυτή η κατηγορία συμπληρώνεται εύκολα από την επιλογή 
αναγνωρισμένων διπλωμάτων οδήγησης στην Ευρώπη.  Βέβαια η άδεια οδήγησης δεν 
έχει πάντα σχέση με την αίτηση, γι’ αυτό είναι προαιρετική. 

• Επιπρόσθετες πληροφορίες: το πρότυπο παρέχει μια σειρά προτάσεων που μπορούν να 
αναφερθούν, όπως μαθήματα, βραβεία, συνδρομές, έργα.  Δεν χρειάζεται να το 
ακολουθήσετε κατά λέξη, είναι για τους αιτούντες που θα ήθελαν να αυτοπροσδιοριστούν 
και να περιγράψουν τον εαυτό τους.   

• Επισυναπτόμενα:  αυτό είναι ένα εύχρηστο κομμάτι που μπορεί να φιλοξενήσει όλα τα 
συμπληρωματικά έγγραφα.  Μπορούν να φορτωθούν, να διαγραφτούν, ή να ονομαστούν 
και να καταχωρηθούν σ’ ένα σημείο και να ελεγχθούν εφόσον είναι συνδεδεμένα σωστά 
με τα διάφορα μέρη της αίτησης.  Το κάθε τμήμα δίνει την δυνατότητα να επισυνάψεις 
έγγραφα που μπορούν να οργανωθούν για το τελικό αποτέλεσμα του βιογραφικού, και 
έτσι ολοκληρώνεται το διαδικτυακό κομμάτι με τα έγγραφα. 

 
Συνοδευτική επιστολή  
Αυτό είναι ένα επιπλέον χρήσιμο πρότυπο για την αίτηση εργασίας.  Η συνοδευτική επιστολή δεν 
είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά λειτουργεί ως μια εισαγωγή για ολόκληρο το 
προσωπικό φάκελο – πορτφόλιο με τα έγγραφα.  Η μορφή Europass ταυτίζεται με το στυλ του 
βιογραφικού και είναι το ίδιο ευέλικτο για να συμπεριλάβει διάφορες μορφές υλικού.  Η βασική 
του μορφή ακολουθεί κοινές εφαρμογές αίτησης εργασίας στην Ευρώπη και συμπεριλαμβάνει τα 
εξής: 

• Στοιχεία του αιτούντα:  μόνο τα απαραίτητα στοιχεία δίνονται σ’ αυτό το τμήμα για την 
ταυτοποίηση του κάθε αιτούντα—όνομα και τα στοιχεία του για επικοινωνία. 

• Διεύθυνση:  σ’ αυτό το τμήμα καταχωρούνται πληροφορίες για τον οργανισμό που θέλει ο 
αιτούντας να στείλει την αίτηση, και το όνομα του παραλήπτη, εάν το γνωρίζει. 

• Στοιχεία της επιστολής:  τόπος, ημερομηνία, θεματολογία / τίτλος της συνοδευτικής 
επιστολής—όλα τα απαραίτητα για να αναγνωριστεί η αίτηση.  
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• Προσφώνηση: υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσφώνησης που χρησιμοποιούνται σε όλες 
τις γλώσσες.  

• Κυρίος περιεχόμενο:  Αυτό το μέρος θα ήταν καλό να χωριστεί σε τρείς παραγράφους για 
να χωρέσει σε μία σελίδα.  Υπάρχουν προτάσεις για το τι μπορεί να συμπεριληφθεί στην 
κάθε παράγραφο καθώς και μια σειρά από εύχρηστες φράσεις για την διαμόρφωση του 
κειμένου στην αντίστοιχη γλώσσα.  Δεν χρειάζεται να το ακολουθήσετε κατά λέξη, παρόλα 
αυτά παρέχονται οδηγίες γι’ αυτούς που δεν έχουν εμπειρία στον τρόπο γραφής της 
Ευρώπης. 

• Επιφώνηση:  ένα παρόμοιο πρότυπο με αυτό για την προσφώνηση προσφέρεται με 
σχετικές επιλογές φράσεων και η δυνατότητα να εισάγεις την υπογραφή σου σε ψηφιακή 
μορφή για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.  

• Λίστα από επισυναπτόμενα έγγραφα:  ένα εργαλείο με το οποίο δημιουργείς μια λίστα με 
όλα τα έγγραφα του προσωπικού φακέλου – πορτφόλιο που αναγράφονται στο κάτω 
μέρος της επιστολής. 
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3.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ  
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε εκπαιδευτικές κατευθύνσεις παρέχοντας ορισμένα 
εργαλεία για τους συντονιστές και τους μετανάστες οι οποίοι θα βοηθηθούν για να 
παρουσιάσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και ικανότητες και άλλα προσωπικά 
προσόντα12 τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην επαγγελματική τους εγκατάσταση στην 
Ευρώπη, και ειδικότερα στις τρείς χώρες σύμπραξης όπως Πολωνία, Ιταλία και Ελλάδα.  Αυτά τα 
εργαλεία έχουν λειτουργήσει και έχουν δοκιμαστεί  μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
κατευθύνσεις στην κάθε μία από τις τρείς χώρες. 

Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τα βήματα για την 
διαμόρφωση ενός ηλεκτρονικού πορτφόλιο στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος και ο 
υποψήφιος για εργασία δεν μπορεί να παρέχει επίσημα έγγραφα.  Για αυτό το λόγο, πρώτον, 
περιγράφουμε τι είναι ένα ηλεκτρονικό πορτφόλιο και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ’ αυτή την 
περίπτωση, δεύτερον, παρουσιάζουμε το τρόπο που δημιουργήσαμε το χάρτη μυαλού (mind-
map) σαν το θεμελιώδες πρώτο βήμα για τους εκπαιδευόμενους για να αντιληφθούν τις 
δεξιότητες, ικανότητες και τα προσωπικά τους προσόντα.  Η χαρτογράφηση μυαλού είναι 
προαπαιτούμενο για την κατασκευή του δικού τους ηλεκτρονικού πορτφόλιο. 

 
 

3.1. Το ηλεκτρονικό πορτφόλιο και πως να το δημιουργήσετε 
 
Ένα ηλεκτρονικό πορτφόλιο αποτελείται από μια συλλογή ψηφιακών στοιχείων που 
διατυπώνονται εμπειρίες και επιτεύγματα δίνοντας έτσι στοιχεία που δείχνουν την εκπαιδευτική 
πορεία του κάθε εκπαιδευόμενου ή την εργασιακή του εμπειρία διαχρονικά.  Τα αποδεικτικά 
μπορεί να είναι εγγράφως, με φωτογραφίες, βίντεο, έργα, ή και παρατηρήσεις από συμβούλους 

                                                           
12 Με την έκφραση «προσωπικά προσόντα» εννοούμε εγκάρσιες ικανότητες, που δεν συνδέονται απευθείας με το 

επαγγελματικό μέρος, αλλά είναι χρήσιμες για την διεκπεραίωση της εργασίας (όπως π.χ. συνέπεια, η δυνατότητα να 

εργάζεσαι εποικοδομητικά μέσα σε μια ομάδα, βλέπε χάρτη μυαλού – mindmap - κεφ. 3.2).  
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και άλλους ομότιμους.  Το κύριο χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού πορτφόλιο βασίζεται σε 
αποδεικτικά, όπως  γιατί επιλέχθηκε και τι έμαθε από την διαδικασία αυτής της ανάπτυξης.  
Ηλεκτρονικό πορτφόλιο αποσκοπεί στην: 

• Αίτηση  – παροχή αποδεικτικών που στηρίζουν την αίτηση εργασίας ή για περαιτέρω 
σπουδές. 

• Μετάβαση – να παρέχεται μια πιο εμπλουτισμένη και άμεση εικόνα των επιτεύξεων των 
εκπαιδευόμενων και οι ανάγκες τους, καθώς εξελίσσονται στο νέο τους περιβάλλον και 
την κατάλληλη στήριξη καθ’ όλη την διαδικασία μετάβασης τους. 

• Μάθηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση – στηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω 
της ενδοσκόπησης, μέσω συζητήσεων και της διαμορφωμένης αξιολόγησης και 
αποδεικτικά για την περιληπτική αξιολόγηση. 

• Σχεδιασμός προσωπικής ανάπτυξης και της συνεχής επαγγελματικής ανάπτυξης – 
στηρίζοντας και αποδεικνύοντας την αναζήτηση και επίτευξη των προσωπικών και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

 

Απαραίτητα για την διαμόρφωση του ηλεκτρονικού πορτφόλιο είναι τα είδη γνώσεων, 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων για όλα τα πλαίσια—επίσημα, άτυπα και ανεπίσημα (Tudor, 2013)13.  

• Επίσημη εκπαίδευση – Οργανωμένη, καθοδηγούμενη μέσα από ένα επίσημο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε επίσημα αναγνωρισμένα διαπιστευτήρια, όπως δίπλωμα 
απόφοιτου γυμνασίου ή πτυχίο, αναγνωρισμένο από το κράτος έως κάποιο βαθμό 
(Commonwealth Secretariat, 2005)14.  

• Ανεπίσημης εκπαίδευσης – Οργανωμένη (έστω και ελάχιστα οργανωμένη), είτε 
καθοδηγούμενη είτε όχι.  Αυτού του είδους εκπαίδευση μπορεί να είναι καθοδηγούμενη 
από ειδικευμένο δάσκαλο / καθηγητή ή από κάποιο επικεφαλή με περισσότερη εμπειρία.  
Παρ’ όλα που δεν οδηγεί σε επίσημο πτυχίο ή δίπλωμα, 13  η άτυπη εκπαίδευση 
εμπλουτίζει και χτίζει τις ικανότητες και δεξιότητες του ατόμου.  Περισσότερο επιδίδονται 
οι εκπαιδευόμενοι σ ’αυτό το είδος εκπαίδευσης και είναι η κινητήριος δύναμη για την 
συμμετοχή τους (Commonwealth Secretariat, 2005)14. 

                                                           
13 Tudor, S. L. (2013). Formal – Non-formal – Informal in Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 76, 821-826. 
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• Άτυπης εκπαίδευσης – Κανένα πρόγραμμα και καμία απόκτηση ακαδημαϊκών 
διαπιστευτηρίων.  Ο συντονιστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι απλά κάποιος με 
περισσότερη εμπειρία, όπως ένας γονιός, παππούς η φίλος.   Ένας πατέρας ο οποίος 
δείχνει στο παιδί του πως να πιάσει την μπάλα ή μια δασκάλα που μαθαίνει το παιδί την 
αλφάβητο, είναι παραδείγματα της άτυπης εκπαίδευσης (Commonwealth Secretariat, 
2005)14. 

 

Γι’ αυτό οι ικανότητες που αποκτήθηκαν με επίσημο τρόπο καθώς και οι ανεπίσημες και οι 
άτυπες συνδέονται με τα τρία είδη εκπαίδευσης.  Και τα τρία είδη μπορούν να παρουσιάζονται 
στο ηλεκτρονικό πορτφόλιο, συμπεριλαμβανόμενα και τα πιστοποιητικά, πτυχία ή διπλώματα ή 
οτιδήποτε άλλα επίσημα έγγραφα.  Μ’ αυτή την έννοια οι ικανότητες που αποκτήθηκαν με άτυπο 
ή ανεπίσημο τρόπο μπορούν να συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό πορτφόλιο με την χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων και την δημιουργικότητα, επιδεικνύοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.  
Επίσημα προσόντα που δεν μπορούν να αποδειχθούν (λόγω πρόωρης εγκατάλειψης σπουδών, 
απώλεια πιστοποιητικών, κλπ.) μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό πορτφόλιο.  
 
Το ηλεκτρονικό πορτφόλιο έχει αποδειχτεί ότι είναι ένα ικανοποιητικό εργαλείο για την αναφορά 
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στην καθημερινή ζωή, ειδικότερα 
σημαντικό για τους μειονεκτούντες μετανάστες, για αυτούς που πρόωρα διέκοψαν τις σπουδές, ή 
για τους άνεργους.  Ο δρόμος για την διαμόρφωση του ηλεκτρονικού πορτφόλιο που 
περιγράφεται παρακάτω είναι για να γίνουν πιο ορατά τα προσόντα και για την διευκόλυνση 
εισόδου τους στο εργασιακό κόσμο.  

Πριν αρχίσουμε, θα ήταν χρήσιμο για τον πάροχο να κάνει τις εξής ερωτήσεις στον 

εκπαιδευόμενο: 

• Σε ποιο στάδιο της επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιος να 
διαμορφώνει ένα επαγγελματικό πορτφόλιο; 

• Για ποιόν προτείνεται;   

                                                           
14 Council of Europe (2000). Recommendation 1437. Non-formal education. Assembly debate on 24 January 2000 (1st Sitting).  
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• Ποιος θα μπορούσε να απαντήσει στα ερωτήματα των εκπαιδευόμενων; 

• Ποια χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου ή και των περιστάσεων είναι απαραίτητα για 
την έναρξη διαδικασίας διαμόρφωσης ενός πορτφόλιο;  

• Ποια χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου ή και των περιστάσεων θα το έκαναν αρκετά 
δύσκολο για να επιτευχθεί; 
 

Για την πραγματοποίηση του ηλεκτρονικού πορτφόλιο, είναι απαραίτητα τα ψηφιακά εργαλεία, 

τα οποία μπορεί να είναι ένα υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο, κάμερα, κινητό 

smartphone, tablet, πρόγραμμα / λογισμικό για την βασική επεξεργασία βίντεο και οι δωρεάν 

ιστοχώροι με εφαρμογές ‘αποθηκευτικού νέφους’ όπως dropbox, googledrive, κλπ.  

Η διαδικασία διαμόρφωσης του ηλεκτρονικού πορτφόλιο μπορεί να χωριστεί σε πέντε στάδια: 
1. Ορισμός της εργασιακής σχέσης  
2. Ανάλυσης των επίσημων και άτυπων ικανοτήτων που αποκτήθηκαν 
3. Ανάλυση των ανεπίσημων ικανοτήτων που αποκτήθηκαν  
4. Αποδεικτικά για τις ανεπίσημες ικανότητες  
5. Συνολική ανάλυση της εμπειρίας των εκπαιδευόμενων και την εξακρίβωση για περαιτέρω 
ανάπτυξη 
 
1. Πρώτη φάση:  Εισαγωγή στην εργασιακή σχέση 

Το χτίσιμο μιας δυνατής εργασιακής σχέσης μεταξύ του συντονιστή και του εκπαιδευόμενου από 

την πρώτη φάση είναι το κλειδί της επιτυχίας για την διαδικασία διαμόρφωσης ενός πορτφόλιο, 

διότι σου δίνει την δυνατότητα να μοιραστείς τις προσδοκίες και το είδος δέσμευσης και από τις 

δύο πλευρές. 

Για να καταλάβετε πως είναι δομημένο ένα ηλεκτρονικό πορτφόλιο, είναι σημαντικό ο 

συντονιστής να συζητήσει και να επεξηγήσει τα κύρια στοιχεία και την δομή του:  παρουσίαση, 

δεδομένα, ικανότητες που αποκτήθηκαν επίσημα, ανεπίσημα, άτυπα.  Σ’ αυτό το σημείο καλό θα 

είναι να εξηγήσετε τις διαφορές μεταξύ των τριών πλαισίων για τις ικανότητες που αποκτήθηκαν, 

η παρουσία του συντονιστή ή συμβούλου που καθοδηγεί την εκπαιδευτική διαδικασία και η 

πρόθεση του εκπαιδευόμενου για συμμετοχή, με απώτερο σκοπό την μάθηση. 
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Μετά την διευκρίνηση για το ηλεκτρονικό πορτφόλιο, ο συντονιστής θα εξηγήσει τα διάφορα 

βήματα και καθήκοντα για την διαμόρφωση του πορτφόλιο.  Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να 

αναφέρεται την προθεσμία για την ολοκλήρωση του, το οποίο θα εξαρτάται από το πόσο χρόνο 

θα χρειαστεί ο εκπαιδευόμενος να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα κάτω από κάθε κατηγορία, να 

επιλέξει το υλικό, να τραβήξει βίντεο, το ανάλογο φωτογραφικό υλικό σχεδιασμένο για να δείχνει 

τις ανεπίσημες και άτυπες ικανότητες.  Μόνον τότε, όταν εκπληρωθούν τα προ απαιτούμενα, τότε 

μπορεί ο εκπαιδευόμενος να αποφασίσει για την διαμόρφωση του δικού του πορτφόλιο.  Εφόσον 

το επιτρέψει ο εκπαιδευόμενος, τότε ο συντονιστής θα προτείνει ένα πρόγραμμα συνεργασίας.  

Η εργασιακή σχέση εξαρτάται κατά πόσο έχει αναπτυχθεί μια προσωπική σχέση η οποία 

προϋποθέτει προσοχή και ενεργή ακρόαση, στήριξη και εμπιστοσύνη.  Προφανώς η ανάπτυξη 

μιας τέτοιας σχέσης θα εξαρτηθεί από τις προσδοκίες του εκπαιδευόμενου και των αποφάσεων 

του, αλλά θα μπορέσει να θέσει κάποια ερωτήματα ο συντονιστής πριν και μετά τις συνεδρίες για 

να παρακολουθεί τα διάφορα συστατικά αυτής της σχέσης.  Η κάτωθι προτεινόμενη λίστα δεν 

είναι περιεκτική, ούτε είναι διαμορφωμένη με βάση την σπουδαιότητα τους. 

• Έχω αναπτύξει καθαρούς στόχους με τους οποίους θα εργαστώ;  

• Είμαστε σύμφωνοι με αυτούς τους στόχους;  

• Είμαι σίγουρος ότι ο εκπαιδευόμενος τους βρίσκει εύλογους;  

• Έχω περιγράψει τα καθήκοντα για να προχωρήσω προς τις επιτεύξεις τους;  

• Είμαι σίγουρος ότι είμαστε σύμφωνοι με τα προ απαιτούμενα καθήκοντα; 

• Έχουμε συζητήσει κατά πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι να αναλάβουμε το έργο;  

• Είναι σαφές για το πόσο χρόνο και προσπάθεια θα χρειαστεί;  

• Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει καθαρό σχέδιο, με τα κατάλληλα καθήκοντα για τις επόμενες 
συναντήσεις; 

• Νοιώθω ότι θα υπάρξει μια καλή συνεργασία μεταξύ μας; Το έχουμε συζητήσει αυτό;  

• Υπάρχει αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές για αυτή την συνεργασία μας; 
 

2. Δεύτερη φάση:  Ανάλυση των επίσημων και άτυπων ικανοτήτων που αποκτήθηκαν. 

Σ’ αυτή την φάση προτείνουμε να αποτυπωθεί η δομή του πορτφόλιο πρώτα σε χαρτί.  Ο 

συντονιστής δίνει στο εκπαιδευόμενο ένα φάκελο στο οποίο πρέπει να γράψει το όνομα του,  και 
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εξηγεί ότι αυτό είναι για την συλλογή όλων των εγγράφων και τα σχετικά χαρτιά ή αρχεία (που 

συμπεριλαμβάνονται στο κομπιούτερ) που σιγά σιγά θα συμπεριληφθούν στο πορτφόλιο.  

Ο συντονιστής τότε θα αναλύσει μαζί με τους εκπαιδευόμενους τις επιτεύξεις τους από φορείς 

κατάρτισης και θα απαριθμήσουν σ’ ένα χαρτί όλα τα προσόντα και τα πιστοποιητικά που 

αποκτήθηκαν εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου είτε από δημόσια ή επιδοτούμενη εκπαίδευση: 

υποχρεωτική εκπαίδευση, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, πανεπιστήμια, αθλητικά κέντρα 

που εκδίδουν πιστοποιητικά αναγνώρισης σε υπουργικό επίπεδο, κλπ.  Ο συντονιστής κατόπιν θα 

ρωτήσει τον εκπαιδευόμενο εάν μπορεί να παρέχει αποδεικτικά για την επίσημη εκπαίδευση του, 

και να τους ζητήσει ν’ αναρωτηθούν ποια και πόσα από αυτά τα αποδεικτικά θα συμπεριλάβουν 

σ’ αυτό το ηλεκτρονικό πορτφόλιο.   

Κατόπιν, ο συντονιστής θα βοηθήσει να αναλυθούν οι δραστηριότητες άτυπης φύσης στις οποίες 
έχει λάβει μέρος ο εκπαιδευόμενος.  Ας κάνουμε μια περίληψη των χαρακτηριστικών τις άτυπης 
εκπαιδευτικής πορείας: 

• Οργανώνεται από ένα συντονιστή, δάσκαλο, η ένα διοργανωτή ο οποίος επιβλέπει τις 
διάφορες φάσεις της πορείας, ή αναθέτει καθήκοντα στους εκπαιδευόμενους, και σε 
μερικές περιπτώσεις αξιολογεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

• Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει ότι ο σκοπός τέτοιων προγραμμάτων είναι για να μάθει να 
κάνει κάτι (όπως, να παίζει ποδόσφαιρο, κιθάρα, να φροντίζει τους αρρώστους, να ομιλεί 
μια ξένη γλώσσα, κλπ.) 

• Για τις άτυπες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις, ίσως κάποιες από αυτές να πιστοποιούνται 
και άλλες όχι.  Στην πρώτη περίπτωση το πιστοποιητικό που εκδίδεται δεν αναγνωρίζετε 
πάντα στο θεσμικό επίπεδο. 
 

Έχοντας στο μυαλό τα χαρακτηριστικά της άτυπης εκπαίδευσης, ο συντονιστής ρωτά τον 
εκπαιδευόμενο να μιλήσει για οποιαδήποτε μαθήματα εκπαίδευσης που έχει λάβει μέρος, εκτός 
του επίσημου εκπαιδευτικού πλαισίου.  Τα σχετικά αποδεικτικά που θα μπορέσει να συλλέξει ο 
εκπαιδευόμενος για να βάλει στο ηλεκτρονικό πορτφόλιο είναι πιστοποιητικά για μαθήματα 
κατάρτισης που παρακολούθησε, αυτοπιστοποίηση για την παρακολούθηση μαθημάτων 
κατάρτισης, ή συστατικές επιστολές με την υπογραφή του δασκάλου ή συντονιστή.  
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Σ΄αυτή την φάση, ο συντονιστής και εκπαιδευόμενος θα αρχίσουν να διαμορφώνουν το 
ηλεκτρονικό πορτφόλιο: με την χρήση ενός σαρωτή εικόνες των διπλωμάτων και πιστοποιητικών 
του δικαιούχου θα συμπεριληφθούν στην κατηγορία «επίσημων ικανοτήτων» που αποκτήθηκαν, 
ενώ τα αποδεικτικά για τις «άτυπες ικανότητες» που αποκτήθηκαν στην άλλη κατηγορία.  Σε 
περίπτωση που δεν έχετε αποδεικτικά για την κατηγορία «άτυπες ικανότητες», θα ήταν χρήσιμο 
ο συντονιστής να τους εξηγήσει ότι το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του ηλεκτρονικού πορτφόλιο 
είναι ότι συνεχώς ενημερώνεται – έτσι λοιπόν καθώς αποκτούν νέες ικανότητες, αυτές μπορούν 
να συμπεριληφθούν στο πορτφόλιο μέσω αποδεικτικών που σχετίζονται με την νέα τους γνώση. 

3. Τρίτη φάση:  Ανάλυση ανεπίσημων ικανοτήτων που αποκτήθηκαν  

Αυτή η φάση καλύπτει μία από τις ιδιότητες που κάνουν αυτό το πορτφόλιο ένα ενδιαφέρον 

εργαλείο αξιολόγησης:  οι εκπαιδευόμενοι που θα ασχοληθούν με την διαμόρφωση του φακέλου 

τους μπορούν να αναπτύξουν μεταγνωστικές ικανότητες σε σχέση με τις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες τους. 

Αφού συμπληρώσει το προαναφερόμενο μέρος, ο συντονιστής θα προτείνει να ερευνήσει ο 

εκπαιδευόμενος τις ικανότητες που απέκτησε σ’ ένα ανεπίσημο περιβάλλον μέσω του δρόμου 

αναζήτησης.  Σ’ αυτή την φάση τις συνεδρίας λαμβάνεται υπ’ όψιν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο της 

ανεπίσημης εκπαίδευσης:  εργασία και αναψυχή.  Ο συντονιστής θα ζητήσει από τον 

εκπαιδευόμενο να περιγράψει δραστηριότητες στις οποίος έλαβε μέρος εντός των διάφορων 

ανεπίσημων πλαισίων, και συγκεκριμένα να εμβαθύνουν σε όρους και εκπαιδευτικές πηγές, τα 

εργαλεία που έμαθαν να χρησιμοποιούν για να πραγματοποιήσουν αυτές τις δραστηριότητες, και 

το εύρος αποδεικτικών στοιχείων, σε απτή μορφή η ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων.  

Επιπλέον, ο συντονιστής θα ζητήσει από τον εκπαιδευόμενο για την προηγούμενη και την 

τρέχουσα εργασία του.  Τι επάγγελμα είχε (άσχετο από το είδος της εργασιακής σύμβασης), που 

και πως απέκτησε τις σχετικές ικανότητες, ποια εργαλεία έμαθε να χρησιμοποιεί, σε ποια γραμμή 

παραγωγής κλπ. 

Μαζί θα διερευνήσουν τα διάφορα είδη αναψυχής—χόμπι, σπορ και άλλες καθημερινές 

δραστηριότητες που έχει καταφέρει να μάθει ο εκπαιδευόμενος στο σπίτι, για παράδειγμα, 

δουλειές του σπιτιού ή μαγείρεμα.  Ο συντονιστής θα ρωτήσει τον εκπαιδευόμενο πως έμαθαν 
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να εκτελούν αυτά τα καθήκοντα (ποιος τους βοήθησε; με τι τρόπο τους βοήθησε αυτό το άτομο;), 

ποια εργαλεία έχουν μάθει να χρησιμοποιούν, ποια είναι τα προϊόντα αυτής της δραστηριότητας, 

κλπ. 

4. Τέταρτη φάση: Αποδεικτικά των ανεπίσημων ικανοτήτων που αποκτήθηκαν 

Σ’ αυτή την φάση, ο συντονιστής θα ελέγξει όλα τα κείμενα που έχει δώσει ο εκπαιδευόμενος για 

τις ανεπίσημες ικανότητες που αποκτήθηκαν και θα του ζητήσει να επιλέξουν αυτό που θα 

καταχωρηθεί.  Θα δημιουργήσουν ψηφιακές φωτογραφίες του προϊόντος που θεωρούν ως 

αντιπροσωπευτικά τέτοιων ικανοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι κατόπιν επιλέγουν την σειρά των 

φωτογραφιών και γράφουν σχόλια δίπλα από την κάθε μία για να διευκρινίσουν το είδος του 

προϊόντος ή χαρακτηριστικά ή και το αποτέλεσμα της εργασίας που έκαναν.  Επίσης μπορούν να 

συμπεριληφθούν φωτογραφίες των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του 

συγκεκριμένου προϊόντος:  θα ήταν χρήσιμο οι εκπαιδευόμενοι να αναγράψουν την ονομασία 

του εργαλείου και να περιγράψουν τους στόχους και τους τρόπους χρήσης για να δοθούν σ’ 

αυτούς που θα αξιολογήσουν το φάκελο τους, δηλαδή παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες 

για το επίπεδο της ανεπίσημης γνώσης και των ικανοτήτων που έχουν αποκτήσει. 

Έπειτα, ο συντονιστής μπορεί να προτείνει την λήψη βίντεο για να είναι πιο ορατά τα προϊόντα 

των δραστηριοτήτων, αλλά να φαίνεται και η διαδικασία με την οποία έγιναν αυτά τα προϊόντα.  

Ο εκπαιδευόμενος μαζί με τον συντονιστή πρέπει ν’ αποφασίσουν για την λήψη βίντεο σε σχέση 

με τους στόχους που θέλει ο εκπαιδευόμενος να πετύχει, χτίζοντας το δικό του ηλεκτρονικό 

πορτφόλιο, τα εργαλεία και το χρόνο που θα έχουν στην διάθεση τους.  Επιπλέον, ο συντονιστής 

μπορεί να προτείνει ένα βιντεοσκοπημένο βιογραφικό ως εισαγωγή στο ηλεκτρονικό πορτφόλιο.  

Τα βιντεοσκοπημένα κλιπ σου επιτρέπουν να ακούσεις σχόλια για τα καθήκοντα των 

εκπαιδευόμενων και να παρατηρήσεις την σειρά που πραγματοποιούνται και αποτελούν αυτά 

που τους αντιπροσωπεύουν. 

5. Πέμπτη φάση: Συνολική αξιολόγηση της εμπειρίας και να αναγνωριστούν σημεία για 

περαιτέρω ανάπτυξη 

Σ’ αυτή την τελευταία φάση, ο συντονιστής και οι εκπαιδευόμενοι κάνουν αλλαγές στο 

περιεχόμενο και στην διαμόρφωση (διορθώνουν λάθη στα σχόλια, προσθέτουν ή αφαιρούν 
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εικόνες) ή στα γραφικά του ηλεκτρονικού πορτφόλιο (αλλαγές στην γραμματοσειρά ή και το 

χρώμα).  Μπορούν να προσθέσουν και ηχητικό αρχείο που μπορεί να δώσει ηχητικό εφέ.  Μετά 

από τις απαραίτητες διορθώσεις, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρο το ηλεκτρονικό 

πορτφόλιο.  Είναι πολύ σημαντικό το τελικό προϊόν να παρατηρηθεί και από τους δύο 

συμβαλλόμενους σ΄αυτή την διαδικασία.  Γι’ αυτό ο εκπαιδευόμενος και ο συντονιστής πρέπει να 

«αφιερώσουν» χρόνο ειδικά γι’ αυτό.  Θα πρέπει επίσης να συζητήσουν πως σκοπεύει να το 

χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευόμενος κατά την διάρκεια αναζήτησης του για εργασία ή για 

περαιτέρω εκπαίδευση. 

Συμβουλές για τους εκπαιδευόμενους για το πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 
ηλεκτρονικό πορτφόλιο αποτελεσματικά σε σχέση με την εύρεση εργασίας: 

• Σύνδεση του ηλεκτρονικού πορτφόλιο με ανάρτηση στις σελίδες των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, όπου μπορούν άλλοι άνθρωποι να σε εντοπίσουν πιο εύκολα.  Βεβαιωθείτε 
ότι όλα όσα αναγράφονται στο προφίλ σας είναι «κατάλληλα» και αφορούν την εργασία.  

• Αναγράψτε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο του ηλεκτρονικού πορτφόλιο στο βιογραφικό 
σημείωμα και στις συστατικές επιστολές. 

• Συμπεριλάβετε ηλεκτρονικό σύνδεσμο του ηλεκτρονικού πορτφόλιο στο e-mail καθώς και 
την ηλεκτρονική σας υπογραφή. 

• Αναφορές στα διάφορα σημεία του ηλεκτρονικού φακέλου κατά την διάρκεια 
συνεντεύξεων για εργασία, ίσως με την χρήση φορητού υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο 
smart phone για να επιδείξετε σχετικό υλικό καθώς μιλάτε.  

• Αναφορές ως προς τα διάφορα σημεία του φακέλου στα ευχαριστήρια μηνύματα σας και 
στις επιστολές  follow-up για να γνωρίζετε την εξέλιξη μετά την συνέντευξη με τον 
μελλοντικό εργοδότη ή τον διευθυντή προσλήψεων. ως υπενθυμίσεις ή αποδεικτικά που 
δεν καλύφθηκαν και αναφέρουν ότι είστε ο πιο κατάλληλος υποψήφιος για την εργασία. 
 

Συμβουλές που πρέπει να εφαρμοστούν από τους συντονιστές όσον αφορά τα ηλεκτρονικά 
πορτφόλιο των εκπαιδευόμενων: 

• Χρησιμοποιήστε υποστηρικτές μεθόδους ώστε να μπορέσουν ν ’αναπτύξουν οι 
εκπαιδευόμενοι ικανότητες σωστής άρθρωσης και παρουσίασης της εκπαίδευσης τους. 
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• Στηρίξτε τους εκπαιδευόμενους στο να κατέχουν το σκοπό καθώς και την διαδικασία πίσω 
από τα ηλεκτρονικά πορτφόλιο. 

• Κατανοήστε από κοινού την αξία των ηλεκτρονικών πορτφόλιο για όλους τους 
ενδιαφερόμενους:  εκπαιδευόμενοι, συντονιστές, σύμβουλοι στις εργασίες. 

• Επωφελούνται οι εκπαιδευόμενοι από τις βιωματικές συνεδρίες για την διαμόρφωση 
ηλεκτρονικού πορτφόλιο, το οποίο για αυτούς είναι κάτι το καινούργιο. 

• Προτρέψτε τους εκπαιδευόμενους να προσωποποιήσουν το ηλεκτρονικό τους φάκελο για 
να υπάρχει κίνητρο και δέσμευση. 

• Προωθήστε καινοτόμους τρόπους παρουσίασης των επιτεύξεων τους μέσα από βίντεο, 
podcasts και άλλα πολυμέσα. 

• Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία διαλόγου εντός των συστημάτων ηλεκτρονικού πορτφόλιο 
για να καθοδηγήσετε τους εκπαιδευόμενους για να δημιουργήσουν αποτελεσματικές 
αιτήσεις. 

• Αναπτύξτε τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων στις επιλογές του περιεχομένου και της 
πλατφόρμας που θα το ανεβάσουν 

• Επιβεβαιώστε στους εκπαιδευόμενους για την ασφαλή μεταφορά των στοιχείων τους 
μεταξύ των διάφορων ιδρυμάτων  

• Να κατανοήσουν την αξία της δια βίου εκπαίδευσης  

• Διεξάγεται έρευνα με τις εκπαιδευτικές ομάδες για να εξακριβώσετε τι είδος υπηρεσίες 
και διευκολύνσεις θα χρειαστούν  

• Υπολογίστε πως θα στηριχτούν οι δια βίου εκπαιδευόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση 
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους 

• Αναπτύξτε αποδεκτές πολιτικές μαζί με τους εκπαιδευόμενους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
νομικά και ηθικά ζητήματα 

• Στηρίξτε τους δια βίου εκπαιδευόμενους  ώστε τα ηλεκτρονικά πορτφόλιο τους να είναι 
ευέλικτα και να είναι μακροπρόθεσμα προσβάσιμα 

• Προτείνεται την εκδοχή για την έντυπη μορφή του πορτφόλιο, αλλά ταυτόχρονα τα οφέλη 
μέσω της ψηφιακής αποτύπωσης. 
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3.2. Διαμορφώνοντας χάρτες μυαλού (mind-maps) για την δημιουργία  
πορτφόλιο MILE: εκπαιδευτικές κατευθύνσεις από Key & Key 
 
Η διαμόρφωση ενός μοντέλου χάρτη μυαλού θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους που 

λαμβάνουν μέρος στις συνεδρίες, να αντιληφθούν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που 

απέκτησαν μέσω της επίσημης, άτυπης και ανεπίσημης εκπαίδευσης.  Προσδιορίσαμε μερικά 

βασικά βήματα μέσα από τις στοχευμένες δραστηριότητες αυτών των συνεδρίων. Ταυτόχρονα, ο 

χάρτης μυαλού μας παρέχει μια οπτική απεικόνιση που θα μπορέσει να προστεθεί στο 

βιογραφικό του κάθε υποψηφίου στην αναζήτηση του για εργασία. 

 

Πρώτο βήμα – τονίσαμε στους εκπαιδευόμενους την ανάγκη να συνειδητοποιήσουν τις 

ικανότητες τους και τα προσόντα τους για να μπορέσουν να τα καταγράψουν στο βιογραφικό 

σημείωμα τους, όπως περιγράφεται στο EUROPASS, για το οποίο έχει ήδη γίνει μια εισαγωγή για 

τις δυσκολίες συμπλήρωσης και πως να ανατρέξεις σ’ αυτό μετά. 

Δεύτερο βήμα – ρωτήσαμε τους εκπαιδευόμενους τι είδος εργασία θα ήθελαν 

Τρίτο βήμα – τους ρωτήσαμε τι έχουν μάθει έως τώρα από την μικρή τους ηλικία, και πως 

μπορούν αυτά να φανούν χρήσιμα για την εργασία που επιθυμούν να βρουν. 

Ζητήσαμε από τον πρώτο εθελοντή να μας διηγηθεί την ιστορία του (όλοι οι εκπαιδευόμενοι ήταν 
από γαλλόφωνα κράτη της Υποσαχάριας Αφρικής).  Παρακολουθήσαμε έξι ιστορίες των 
εκπαιδευόμενων, γράψαμε στο κέντρο ενός μεγάλου πίνακα την εργασία που θα ήθελαν να 
κάνουν, και χωρίσαμε το χαρτί αυτό σε διάφορα μέρη ανάλογα με τα διάφορα εκπαιδευτικά 
πλαίσια: 

• Σχολείο, επαγγελματική κατάρτιση, πανεπιστήμιο (εφόσον υπήρχε) 

• Παιδική ηλικία και ως νεαροί μέσα στην οικογένεια και την γειτονία τους 

• Ομότιμοι, όπως φίλοι, συμμαθητές, συναθλητές τους  

• Γλώσσες που απέκτησαν μέσα από την οικογένεια και μέσα από επίσημα εκπαιδευτικά 
πλαίσια. 
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• Για κάθε πλαίσιο ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν γνώσεις, 
ικανότητες και προσόντα που οι ίδιοι θεωρούν ότι απόκτησαν.  Αυτά στην συνέχεια θα 
συζητηθούν κατά πόσο είναι ωφέλημα για την εργασία που επιθυμούν και για τα οποία 
θα έχουν οπτική εικόνα με τα βέλη.  Σας παραθέτουμε ένα παράδειγμα: 
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Με βάση αυτής τη δραστηριότητα το ακόλουθο πρότυπο έχει διαμορφωθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρότυπο στα αγγλικά 
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Μαζί με δύο συγκεκριμένα παραδείγματα (τα πρωτότυπα είναι στα Ιταλικά): 

 

Παράδειγμα 1 από την Ιταλία 
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Παράδειγμα 2 από την Ιταλία 

Μόλις έχει διαμορφωθεί το μοντέλο και έχει δοκιμαστεί τότε ενθαρρύνουμε τον εκπαιδευόμενο 

να κάνει την σχετική του ενδοσκόπηση. 

  



 

 88 

Το επόμενο βήμα ήταν να συζητήσουμε κατά πόσο βοηθά η χαρτογράφηση στην δημιουργία του 

ηλεκτρονικού πορτφόλιο με τα οπτικά στοιχεία που απεικονίζονται: 

 

At work 
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Κοινωνικό και γεωγραφικό πλαίσιο του Abidjan 



 

 90 

Μια άλλη καλή εκδοχή είναι να παρουσιάσεις τον εαυτό σου μ’ ένα μικρό βίντεο κλιπ (μεγ. 10 

λεπτών). 

Το τελευταίο βήμα είναι πως να μετατρέψουμε το χάρτη μυαλού (mind-map) σε μια πιο επίσημη 

μορφή ενός κλασσικού βιογραφικού σημειώματος: 

  

 

Παράδειγμα του Ιταλικού πλαισίου βρίσκεται εδώ: 

https://drive.google.com/open?id=1o0ifA324HFhg_D5nSVgbP9HWgh49cT9q 

Όταν ετοιμαστεί όλο αυτό το υλικό για τον εκπαιδευόμενο, θα πρέπει να μετατραπεί σ’ ένα 

ηλεκτρονικό πορτφόλιο.  Για αυτό το σκοπό επιλέξαμε το λογισμικό Pathbrite.  Αναμεταξύ των 

άλλων επιλογών, θεωρήσαμε αυτό ως το πιο εύχρηστο. 

https://drive.google.com/open?id=1o0ifA324HFhg_D5nSVgbP9HWgh49cT9q
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Μπορείτε να δείτε το Ιταλικό παράδειγμα εδώ15:  

https://pathbrite.com/MahamedSanogo 

https://pathbrite.com/MamadouBakayoko  

 

Όταν οριστικοποιήθηκε ο χάρτης μυαλού, το δοκιμάσαμε και με άλλες ομάδες.  Σε γενικές 

γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η χρήση αυτού του εργαλείου δίνει περισσότερο κίνητρο από το 

να γράφεις ένα βιογραφικό σημείωμα:  «Δεν έχω ξαναδεί τόση αφοσίωση στα μαθήματα 

γλώσσας όσο με την διαμόρφωση του χάρτη μυαλού», όπως μας διηγήθηκε μια δασκάλα των 

Ιταλικών επιπέδου L2. 

 

  

                                                           
15 Τα ονόματα δεν έχουν αλλαχθεί, κατόπιν της σχετικής γραπτής συγκατάθεσης τους για την προβολή των 

περιπτώσεων τους.  Για το λόγο αυτό θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους.  Δίχως την συνεργασία τους δεν θα 
ήταν δυνατή αυτή η εργασία. 
 
 

https://pathbrite.com/MahamedSanogo
https://pathbrite.com/MamadouBakayoko
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3.3. Διαμόρφωση πορτφόλιο MILE: εκπαιδευτικές κατευθύνσεις από EST 
 
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες των συνεδρίων MILE στην Πολωνία είναι μετανάστες 
από την Ουκρανία που έρχονται σε περιοχή της χώρας μας σε αναζήτηση καλύτερης εργασίας.  
Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους όπου βρίσκονται σε μια περιοχή οπού κατοικούν πολύ Ουκρανοί, 
μερικοί ζουν μαζί σε μικρά διαμερίσματα, μερικοί είναι στενή φίλοι ή ακόμη και οικογένειες που 
ήρθαν μαζί.  Αυτό διευκόλυνε στο να δημιουργήσουμε συνεδρίες με μικρές ομάδες ανθρώπων 
που ήταν πρόθυμοι να εκπαιδευτούν μαζί και να μοιραστούν εμπειρίες αναμεταξύ τους.  Όμως, 
σε κάποιο στάδιο αντιληφθήκαμε ότι πρέπει να χωριστούν σε μικρότερες ομάδες ή μέσω της 
ατομικής μας στήριξης, για να μπορέσουν να εστιάσουν σε συγκεκριμένες ικανότητες και 
δεξιότητες για τις συγκεκριμένες εργασιακές ευκαιρίες.  Αυτό που ακολουθεί περιγράφει την 
προσέγγιση μας. 
 
Πρώτα διεξήγαμε ατομικές συνεντεύξεις και ελέγξαμε τον κάθε υποψήφιο συμμετέχοντα εάν 
πληροί τις προϋποθέσεις για νόμιμη εργασία στην Πολωνία.  Επίσης, τους ρωτήσαμε για τις 
ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση τους για εργασία.  Δεν υπήρχαν 
θέματα επικοινωνίας με τους περισσότερους Ουκρανούς, καθώς οι Πολωνοί μιλούν την Ρωσική 
γλώσσα, και οι ίδιοι γνωρίζουν μερικά Πολωνικά.  Σε περιπτώσεις όπου χρειαζόταν κάποια 
διευκρίνηση, υπήρχε διερμηνέας για τις δύσκολες λέξεις.  Για τις συνεντεύξεις μας 
δημιουργήσαμε ομάδες από 6 άτομα η κάθε μία.   Όμως ήταν δύσκολο στο να υπάρχει πλήρη 
συνοχή στην ομάδα όσων αφορά το επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων σε σχέση με την 
εργασία που αναζητούν, παρόλα που προσπαθήσαμε να βάλουμε τα άτομα με παρόμοια 
εμπειρία και προσδοκίες.  Αυτό που τους έδωσε κίνητρο ήταν να προχωρήσουν άλλο ένα βήμα 
προς στην αναζήτηση εργασίας.  Είδαν τις δυνατότητες δημιουργίας μιας ποιοτικής καταγραφής 
των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και ότι είναι προ απαιτούμενα για να μπορέσεις να 
προσεγγίσεις τους υποψήφιους εργοδότες από μόνος σου, δίχως την χρήση πολυέξοδων 
διαμεσολαβητών, ιδιωτικά πρακτορεία που χρεώνουν τους πελάτες τους.  
  
Κατά δεύτερον, εστιάσαμε τις προσπάθειες μας να αναγνωριστούν οι ικανότητες και δεξιότητες 
που έχουν άμεση σχέση με συγκεκριμένες εργασιακές ευκαιρίες στην περιοχή όπου βρίσκονται οι 
μετανάστες.  Ο κύριος λόγος ήταν να τους ευαισθητοποιήσουμε για την αξία της εκπαίδευσης 
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τους και την αναφορά στην προηγούμενη εργασιακή τους εμπειρία, εάν θέλουν να έχουν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν μία ουσιαστική και ικανοποιητική εργασία στην νέα χώρα που 
κατοικούν.  Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, κάναμε χρήση του χάρτη μυαλού που διαμόρφωσαν 
οι Ιταλοί εταίροι μας για να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες να καταγράψουν σε απεικόνιση την 
εκπαίδευση και τις εμπειρίες τους σε σχέση με την εργασία.  Η χαρτογράφηση έγινε ατομικά και 
τα αποτελέσματα συζητήθηκαν από κοινού.  Μερικές κατευθύνσεις ήταν σαφής και η 
προηγούμενη εργασιακή τους εμπειρία στην Ουκρανία ανταποκρινόταν με τις περιζήτητες 
ικανότητες που αναζητά η οικονομία της περιοχής μας.  Επίσης επισημάναμε ότι είναι σημαντικές 
και οι «μη-τεχνικές» ικανότητες οι οποίες είναι εξίσου πολύτιμες σε πολλά επαγγέλματα.  Η 
οπτικοποίηση αυτών των προσόντων στο χάρτη μυαλού επέτρεψε στους συμμετέχοντες να 
κατανοήσουν κατά πόσο διασυνδέονται και έχουν σχέση με τις συγκεκριμένες εργασίες.  Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι ικανότητες και οι δεξιότητες αποκτήθηκαν ανεπίσημα στο χώρο 
εργασίας, και δεν υπάρχουν επίσημα παραστατικά για να τα αποδείξουν. 
 
Κατά τρίτων, κάναμε μια εισαγωγή στην μορφή του βιογραφικού σημειώματος Europass και τις 
βασικές στρατηγικές για την σύνταξη και γραφή του βιογραφικού.  Συγκεκριμένα, 
υπογραμμίσαμε την ανάγκη να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς, να 
δώσουμε έμφαση στα προσόντα και στις προσωπικές επιτεύξεις που ανταποκρίνονται με τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις τις εργασίας.  Ένα μέρος της συνεδρίας ήταν αφιερωμένο στους 
γενικούς κανόνες γραφής για την ορθή επικοινωνία ώστε το κείμενο να είναι συνοπτικό, καθαρό 
και αισιόδοξο.   Προσφέραμε την στήριξη μας στην βελτίωση του κειμένου στην Πολωνική 
γλώσσα προς το τέλος τις διαδικασίας, διότι ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν τυχόν λάθη από 
τους συμμετέχοντες όταν γράφουν σε μία ξένη γλώσσα.  Σε μερικές περιπτώσεις, χρειάστηκε 
μετάφραση από Αγγλικά ή από Ρωσικά, όταν οι ικανότητες τους γραφής στα Πολωνικά δεν ήταν 
επαρκής για την συμπλήρωση του βιογραφικού τους.  Σ’ αυτό το στάδιο ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία καταγραφής συνοπτικών βιογραφικών που επιδεικνύουν τις απαραίτητες ικανότητες 
και δεξιότητες για την συγκεκριμένη αίτηση εργασίας. 
 
Η επιπλέον εργασία με τα ηλεκτρονικά πορτφόλιο ήταν να συλλέξουμε τα απαραίτητα 
συμπληρωματικά έγγραφα και να τα σκανάρουμε, όπως διπλώματα, πιστοποιητικά, κλπ. (εφόσον 
ήταν διαθέσιμα), καθώς και φωτογραφίες και βίντεο του αιτούντα για τις ικανότητες τους, το 
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οποίο συνεχίστηκε ατομικά.  Αυτό ήταν για δύο βασικούς λόγους.  Πρώτα από όλα, αναμεταξύ 
των συμμετεχόντων διακρίναμε διάφορά επίπεδα ως προς τις ψηφιακές τους ικανότητες όσον 
αφορά την ανάρτηση και επεξεργασία υλικού μέσω των διαδικτυακών εργαλείων.  Δεύτερον, 
έπρεπε να ερευνήσουμε για ειδικά υλικά στο διαδίκτυο που επιδεικνύουν συγκεκριμένες 
ικανότητες των συμμετεχόντων—καθώς οι περισσότεροι δεν τα είχαν στην διάθεση τους για να 
επιδείξουν τι ακριβώς μπορούν να κάνουν, γι’ αυτό έπρεπε να βρούμε παρόμοια αντικείμενα ή 
διαδικασίες από διάφορες ιστοσελίδες.  Αυτό που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα που 
καταγράφονται οι εξειδικευμένες ικανότητες ενός Ουκρανού μετανάστη στην επισκευή 
τοιχοποιίας με τούβλα, και τις οποίες απέκτησε με ανεπίσημο τρόπο (μεταφρασμένο στα Αγγλικά 
για τον Οδηγό MILE στα Αγγλικά).  Τέτοιου είδους εμπειρία είναι πολύτιμο προσόν στην 
αναζήτηση εργασίας στην Πολωνία όπου υπάρχουν πολλά παλαιά και ιστορικά κτίρια τα οποία 
επισκευάζονται για αποτελέσουν πόλο έλξης για τις διάφορες εμπορικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις / δραστηριότητες.  Στην αναφορά μέσω του παρακάτω συνδέσμου θα δείτε ότι οι 
προσωπικές πληροφορίες έχουν αλλαχθεί βάση νόμου για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων: 
www.pathbrite.com/koliadyh  

 

http://www.pathbrite.com/koliadyh
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Δείτε μερικά παραδείγματα των ηλεκτρονικών πορτφόλιο που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες 

στις συνεδρίες EST: 

www.pathbrite.com/Plakhotnik   

www.pathbrite.com/krygluk  

www.pathbrite.com/parasochkin  

 

  

http://www.pathbrite.com/Plakhotnik
http://www.pathbrite.com/krygluk
http://www.pathbrite.com/parasochkin
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3.4. Διαμόρφωση των MILE πορτφόλιο: εκπαιδευτικές κατευθύνσεις στην 
ΙΑΣΙΣ 
 
Στην Ελλάδα ακολουθήσαμε την μεθοδολογία MILE μέσω 4 βασικών βημάτων.  Σημειωτέων ότι η 
σειρά των βημάτων μερικές φορές έπρεπε να αλλαχθεί λόγω των διαφόρων αναγκών του κάθε 
ατόμου. 

1ο βήμα: Μετά από το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων, συζητήσαμε μαζί τους την διαδικασία 
του προγράμματος MILE (αριθμό συνεδριάσεων, δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και το 
ηλεκτρονικό πορτφόλιο).  Ήταν σημαντικό από την αρχή της διαδικασίας να καταλάβουν το 
σκοπό και στόχο του έργου MILE, να καταλάβουμε με ποιους θα εργαστούμε και σε ποιο τομέα, 
διότι για πολλούς αυτό είναι κάτι το εντελώς καινούργιο.  Συγκεκριμένα, ρωτήσαμε τους 
συμμετέχοντες εάν γνωρίζουν λεπτομέρειες περί βιογραφικού σημειώματος ή ηλεκτρονικού 
πορτφόλιο, και τα αποτελέσματα ήταν ενδιαφέρουσα:  περίπου οι μισή από τους συμμετέχοντες 
γνώριζαν τι είναι βιογραφικό, άλλα δεν γνώριζαν για το έντυπο Europass, και πάνω απ’ όλα, 
κανένας δεν γνώριζε τι είναι το ηλεκτρονικό πορτφόλιο.  Αυτές οι ερωτήσεις τέθηκαν για να 
μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων σε σχέση με τις 
εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα.  Προς το τέλος της συνεδρίας, αναπτύξαμε μια χαλαρή 
συζήτηση με τους συμμετέχοντες, και τους ενθαρρύναμε να συζητήσουν σε γενικές γραμμές για 
τον εαυτό τους, για να τους κάνουμε να νοιώσουν πιο άνετα στην συζήτηση.  Ήταν σημαντικό σ’ 
αυτό το στάδιο να νοιώσουν συνδεδεμένοι με τους συντονιστές και να οικοδομήσουν μια σχέση 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας.  Αυτό το εισαγωγικό βήμα διήρκησε 1 έως 3 συνεδρίες την κάθε 
φορά, ανάλογα με το ενδιαφέρον του ατόμου και τις ανάγκες του για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

2ο βήμα: Στο δεύτερο βήμα, ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες  να μοιραστούν την γνώση που 
απέκτησαν καθ’ όλη την ζωή τους, από την παιδική τους ηλικία έως τώρα.  Είναι η πρώτη στιγμή 
αναζήτησης, η πρώτη εσωτερική διαδικασία των δυνατοτήτων τους.  Τα ερωτήματα, μετά από το 
έντυπο Europass με τις ικανότητες και τις δεξιότητες, ήταν για να είναι μετέπειτα πιο εύκολή η 
συμπλήρωση του βιογραφικού. Ήταν επίσης σημαντικό για τους ίδιους και για εμάς τους 
συντονιστές να ανακαλύψουμε μαζί τυχών ικανότητες—τεχνικές και μη-τεχνικές, για να 
κατανοήσουμε τις δυνατότητες εργασίας στην Ελλάδα και να τους καθοδηγήσουμε σ΄αυτή την 
διαδικασία.  Τα επόμενα βήματα και η διεξαγωγή των ατομικών συνεδρίων τους ανακοινώθηκε, 
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για να έχουν μια καθαρή εικόνα για το τι έπρεπε να επιτύχουν βήμα προς βήμα κατά την 
συμβουλευτική διαδικασία. 

Ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο MILE εδώ ήταν ο χάρτης μυαλού που χρησιμοποιήσαμε για τις 
περισσότερες περιπτώσεις, ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε τις εμπειρίες των 
συμμετεχόντων, τις ανάγκες τους και τις δεξιότητες τους σ’ ένα χαρτί.  Έχουν επωφεληθεί από 
αυτή την μεθοδολογία, διότι ήταν ένας τρόπος να αναθεωρήσουν τον τρόπο σκέψης για την 
αποτύπωση των εμπειριών τους, και να συνειδητοποιήσουν ότι για την εύρεση εργασίας θα 
πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία μέσα από συγκεκριμένα βήματα. 

Όλη η διαδικασία διήρκησε 2-4 συνεδρίες προτού να πάμε στο επόμενο βήμα. 

3ο βήμα: Αυτό το βήμα αφορούσε συζητήσεις / έρευνα για τις μη-τεχνικές και τεχνικές ικανότητες 
των συμμετεχόντων και ήταν πιο συγκεκριμένες και σχεδόν έτοιμες για να καταγραφούν.  Σ΄αυτό 
το σημείο ξεκινήσαμε μαζί γράφοντας το βιογραφικό τους σημείωμα Europass.  Αναφορικά με 
τον Οδηγό MILE, τους δώσαμε να καταλάβουν ποια προσόντα ταυτίζονται με τις εργασιακές 
συνθήκες στην Ελλάδα, καθώς και για τις ικανότητες που ταιριάζουν με την εργασία που 
αναζητούν οι συμμετέχοντες.  Μετά από συζήτηση, άρχισε η γραφή του βιογραφικού.  Και πάλι, 
ήταν σημαντικό να τους πληροφορήσουμε για τα επόμενα βήματα, διότι έπρεπε να 
αναρωτηθούν για συγκεκριμένες ενέργειες που έπρεπε να κάνουν για να πετύχουν τους στόχους 
τους.  

Μερικοί από τους συμμετέχοντες αξιολόγησαν αυτό το μέρος (δηλαδή την συμπλήρωση του 
βιογραφικού Europass)—δύσκολο να το ακολουθήσεις ή ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. 
Καταλάβαμε ότι για μερικούς αυτό ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό «πολιτισμικά» ως προς την 
διαδικασία αναζήτησης εργασίας (και αυτό έχει σχέση με αυτά που αντιμετωπίσαμε στο πρώτο 
στάδιο του έργου MILE).  Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε την αναγκαιότητα το να έχεις ένα 
βιογραφικό σημείωμα και όλα τα οφέλη αυτής της συγκεκριμένης φόρμας Europass, με τις 
καθοδηγητικές ερωτήσεις του Οδηγού MILE και των ενδεχόμενων απαντήσεων.  Σε μερικές 
περιπτώσεις, χρειάστηκε να αλλάξουμε την σειρά των βημάτων με την αναμενόμενη 
αντικατάσταση του 4ου βήματος:  ξεκινήσαμε να συζητάμε για το ηλεκτρονικό πορτφόλιο, το 
οποίο ήταν πιο δημιουργικό για αυτούς. 
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Αυτό το βήμα διήρκησε 1-2 συνεδρίες, και πάλι ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και κατά πόσο 
ήταν έτοιμοι να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες τους. 

4ο βήμα: Μόλις ολοκληρώθηκε το βιογραφικό, ξεκίνησε η διαδικασία διαμόρφωσης του 
ηλεκτρονικού πορτφόλιο.  Στην αρχή προτείναμε να συστηθούν μέσω βιντεοσκόπησης διάρκειας 
20 δευτερολέπτων το πολύ.  Συστηθήκαν λέγοντας το όνομα τους, την εργασία για την οποία 
κάνουν αίτηση, μικρή συζήτηση για τις μη-τεχνικές ικανότητες τους (όπως π.χ. «Είμαι πολύ 
επικοινωνιακός, επειδή έχω εμπειρία με......»).  Τους προτείναμε να συζητήσουν λίγο για τα χόμπι 
τους.  Μετά από αυτή την εισαγωγή, καθοδηγήσαμε τους συμμετέχοντες στην επιλογή της 
κατάλληλης φόρμας για το ηλεκτρονικό πορτφόλιο. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό MILE για τα ηλεκτρονικά πορτφόλιο, τους ενθαρρύναμε να συλλέξουν 
όλα τα επίσημα έγγραφα που αφορούν το επάγγελμα τους για ν’ αποτελέσει μέρος του 
ηλεκτρονικού εργαλείου.  Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν αρκετά στοιχεία για να αποδείξουν την 
εμπειρία τους, διότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τους τόπους τους ξαφνικά (αιτούντες άσυλο).  

Αυτό το βήμα διήρκησε 2-3 συνεδρίες, ανάλογα με την περιπλοκότητα της παρουσίασης και η 
ετοιμότητα του συμμετέχοντα να επιδείξει τις ικανότητες και τις δεξιότητες του. 

Μόλις ολοκληρώθηκε αυτό το βήμα, το αναρτήσαμε μαζί με το βιογραφικό σημείωμα, και 
αποφασίσαμε για τα επόμενα βήμα της συμβουλευτικής διαδικασίας.  Συνήθως οι συμμετέχοντες 
ήθελαν να το προχωρήσουν άλλο ένα βήμα ζητώντας να τους βοηθήσουμε να επιδείξουν όλο το 
υλικό, εντός τους πλαισίου της μεθοδολογίας MILE, προς τους υποψήφιους εργοδότες. 

Δυο παραδείγματα από το Ελληνικό πλαίσιο αναφέρονται εδώ:  

https://pathbrite.com/u1928215052/resume/DTzJ    

https://pathbrite.com/u1051213697/resume/DXIK     

  

https://pathbrite.com/u1928215052/resume/DTzJ
https://pathbrite.com/u1051213697/resume/DXIK
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Παρακάτω υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ενός χάρτη μυαλού που δημιουργήθηκε στην 

Ελλάδα: 
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Βιβλιογραφικές Αναφορές  
[URLs accessed 1.08.2017] 
 
Κατευθυντήριες γραμμές και πόροι που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Cedefop: European Commission (2015). European guidelines for validating non-formal and 
informal learning. Luxembourg: Publications Office. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073  

• Cedefop: Validation of non-formal and informal learning: European inventory on validation: 
2014 update: http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-
non-formal-and-informal-learning/european-inventory  

• Cedefop: Events and projects: Validation of non-formal and informal learning: 
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-nonformal-
and-informal-learning  

• Cedefop: Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home  

• Cedefop: Europass documents: curriculum vitae: 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae  

• Common European Framework of Reference for Languages, 
http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home  

• Council of the European Union (2012). Council recommendation of 20 December 2012 on 
the validation of non-formal and informal learning. Official Journal of the European Union, 
C 398, 22.12.2012, pp. 1-5. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF  

• EURES: The European Job Mobility Portal, https://ec.europa.eu/eures/public/homepage  
 

  

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-nonformal-and-informal-learning
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-nonformal-and-informal-learning
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage


 

 102 

Βιογραφικά και στρατηγικές οικοδόμησης χαρτοφυλακίου 

• University of Kent, Careers and Employability Service: How to write a successful CV, 
https://www.kent.ac.uk/careers/cv.htm 

• Jobsite: How to write a CV that works, http://www.jobsite.co.uk/worklife/write-a-cv-that-
works-10159/ 

• UK National Careers Service: Advice on how to look for and apply for jobs, 
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/get-a-job 

• The Balance: Supporting Documents for a Job Application, 
https://www.thebalance.com/documents-you-may-need-to-submit-with-a-job-application-
2062110 

• Careers24: Job hunting documents that will help your application, 
http://www.careers24.com/career-advice/job-hunting/supporting-documents-you-need-
to-send-with-your-cv-20151229  Make it in Germany: Applying for a job, 
http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-
professionals/working/guide/applying-for-a-job 

• Career Nook: Helpful Tips for Resumes and Cover Letters, 
http://www.careernook.com/job-search-help/helpful-tips-for-resumes-and-cover-letters-
with-examples/ 

• CareerOneStop: Get in the door with a great resume or job application, 
https://www.careeronestop.org/JobSearch/Resumes/resumes-and-applications.aspx 

 

Σχετικοί πόροι που αναπτύχθηκαν από τα έργα της ΕΕ 

• BRIDGE-IT: Resources on  intercultural communication within bureaucratic-institutional 
contexts, http://bridge-it.communicationproject.eu/index.htm  

• LIGHTHOUSE: Training curriculum and Guidebook, http://www.lighthouse-
project.eu/outputs/ 

• RADAR: Resources on regulating AntiDiscrimination and AntiRacism in Europe, 
http://win.radar.communicationproject.eu/web/  
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http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/guide/applying-for-a-job
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