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1. Εισαγωγή  

Η πρακτική άσκηση στο χώρο εργασίας αποτελεί ουσιώδη πτυχή της επαγγελματικής κατάρτισης. 

Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για την εφαρμογή της μάθησης μέσω της πράξης στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Η εκπαίδευση διαπολιτισμικών μεσολαβητών δεν αποτελεί εξαίρεση σε 

αυτό. Οι διαπροσωπικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους ΔΜ 

μπορούν να αποκτηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό μόνο μέσω εκπαίδευσης σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας.   

 

Τα συστήματα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

ποικίλλουν σημαντικά στις χώρες των εταίρων. Για το λόγο αυτό, ο σκοπός της μεθοδολογίας 

πρακτικής άσκησης που συστήνεται στο παρόν είναι να παράσχει κατευθύνσεις και μια γενικότερη 

προσέγγιση προκειμένου να οριστεί ένα ποιοτικό πλαίσιο στην πρακτική άσκηση ΔΜ σε 

διαφορετικές συνθήκες υλοποίησης, παρά να παρασχεθεί μια λεπτομερής μεθοδολογία υλοποίησης 

για κάθε χώρα. Στο τελευταίο μέρος του εγγράφου παρουσιάζονται συγκεκριμένες παράμετροι της 

ελληνικής πραγματικότητας οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας και ενδέχεται να απαιτούν τροποποιήσεις της1.  

 

Στην αρχή του εγγράφου περιγράφονται συνοπτικά καλές πρακτικές στην πρακτική άσκηση ΔΜ, οι 

οποίες αποτέλεσαν και την έμπνευση για το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σχήμα. Αυτές οι καλές 

πρακτικές είτε παρουσιάστηκαν στο πνευματικό προϊόν Ο2 του έργου TIME (Περιγραφή 10 Καλών 

Πρακτικών στη ΔΜ για Μετανάστες στην Ευρώπη και Προτάσεις Μεταφοράς) είτε εντοπίστηκαν 

μέσω έρευνας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

                                                           
1 Στην αγγλική έκδοση παρουσιάζονται όλες οι προτεινόμενες προσαρμογές για κάθε χώρα της σύμπραξης. 
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2. Καλές πρακτικές στην πρακτική άσκηση ΔΜ 

A. Καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου TIME 

1) Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η βελγική κυβέρνηση σχεδίασε ένα πρόγραμμα 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης στον χώρο της υγείας (καλή πρακτική αριθ. 1 στο Ο2), του 

οποίου το πρώτο βήμα ήταν η εκπαίδευση μεσολαβητών μέσω ενός εκπαιδευτικού σχήματος 

1200 ωρών, το οποίο περιλάμβανε θεωρητική εκπαίδευση, μάθηση στην εργασία, εποπτεία και 

καθοδήγηση (coaching). Η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας είχε διάρκεια 300 ωρών. Έπειτα από 

3 μήνες θεωρητικής εκπαίδευσης στα βασικά, εισήχθησαν η πρακτική άσκηση και η 

καθοδήγηση, έτσι ώστε η θεωρία, η πρακτική άσκηση και η καθοδήγηση να εναλλάσσονται 

μέσα στην εβδομάδα. Η καθοδήγηση ήταν πιο συχνή αρχικά και μειωνόταν σταδιακά καθώς οι 

εκπαιδευόμενοι αποκτούσαν εμπειρία, ενώ από την άλλη η πρακτική άσκηση γινόταν πιο 

εντατική. Οι καθοδηγητές (coaches) ήταν κάτοχοι πτυχίων παιδαγωγικών σπουδών ή 

ψυχολογίας της κοινοτικής νοσηλευτικής. Ο συντονισμός γινόταν από έναν επόπτη/ 

καθοδηγητή ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας έργου. Η πρακτική άσκηση έλαβε χώρα σε 

νοσοκομεία, σε κέντρα φροντίδας μητέρας και παιδιού, σε κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας και σε ψυχο-ιατρικά κέντρα για την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων. Η εποπτεία 

γινόταν από το προσωπικό των φορέων. Το προσωπικό συνεργαζόταν με εξωτερικούς 

συντονιστές/ επόπτες, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για 6 μεσολαβητές ο καθένας. 

Στοιχεία που υιοθετήθηκαν: α) Η σταδιακή εισαγωγή της πρακτικής άσκησης, η οποία 

εναλλάσσεται με τη θεωρητική εκπαίδευση μέσα στην εβδομάδα (βλέπε Επιλογή Β), β) η 

σταδιακή αύξηση της έντασης της εκπαίδευσης και των υποχρεώσεων των εκπαιδευομένων, γ) 

η δομή της εποπτείας και της καθοδήγησης, και δ) η διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης και 

πρακτικής άσκησης.   

2) Στις Βρυξέλλες το πρόγραμμα Αναπτυξιακά Στελέχη και Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές, το οποίο 

οργανώνεται από το CBAI (καλή πρακτική αριθ. 3 στο Ο2), διαρκεί 2 χρόνια (750 ώρες): 540 

ώρες θεωρία, 150 ώρες πρακτική και 60 ώρες καθοδήγηση. Η πρακτική άσκηση είναι 

ενσωματωμένη και στα 2 χρόνια της εκπαίδευσης: ο 1ος χρόνος περιλαμβάνει 50 ώρες 

επαγγελματικής πρακτικής, ενώ ο 2ος χρόνος περιλαμβάνει 100 ώρες επαγγελματικής πρακτικής 

άσκησης. 

Στοιχεία που υιοθετήθηκαν: Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε διαφορετικές φάσεις της 

θεωρητικής εκπαίδευσης (βλέπε Επιλογή Β). Η ένταση της πρακτικής άσκησης αυξάνεται με τον 

καιρό. Η καθοδήγηση αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα κατάρτισης 

ΔΜ του TIME προτείνει μια παρόμοια αναλογία θεωρητικής εκπαίδευσης, τοποθέτησης σε 

θέση εργασίας και καθοδήγησης. 

3) Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινωνική και Εμπορική Μεσολάβηση και Διερμηνεία 

(MISC) που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Paris Diderot στη Γαλλία (καλή πρακτική αριθ. 6 

στο Ο2) έχει διάρκεια 2 ετών (700 ώρες). Στο 2ο έτος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι 

έχουν  την ιδιότητα του μαθητευόμενου και η μια εβδομάδα τοποθέτησης σε θέση εργασίας 

εναλλάσσεται με μια εβδομάδα θεωρητικής εκπαίδευσης. Για κάποιους μήνες (την άνοιξη) οι 
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εκπαιδευόμενοι εργάζονται με πλήρες ωράριο σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Μπορούν να 

επιλέξουν ανάμεσα σε μια ποικιλία από φορείς όπως2:  δημόσια και ιδιωτικά κέντρα υγείας, 

γραφεία διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, ινστιτούτα εθνο-ψυχιατρικής, δημόσιες υπηρεσίες 

που διαχειρίζονται μεταναστευτικές ροές (OFII, OFPRA, CADA), φορείς όπως ο Ερυθρός 

Σταυρός, Primo Levi, Γιατροί του Κόσμου κλπ., δικαστήρια, στην αστυνομία, σε σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δήμους, κοινωνικο- εκπαιδευτικές και 

κοινωνικο-ιατρικές δομές.  

Στοιχεία που υιοθετούνται: Η εναλλαγή της θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης 

μετά την ολοκλήρωση σημαντικού μέρους της θεωρητικής εκπαίδευσης (βλέπε Επιλογή B). 

Επιπρόσθετα, οι τύποι φορέων που προτείνονται για τοποθέτηση σε θέση εργασίας.  

 

B. Καλή πρακτική από τη Γερμανία: Εκπαίδευση για Μεσολαβητές Γλώσσας και Ένταξης 

Από το 2002 η Διακονία του Wuppertal εκπαιδεύει άτομα ως Μεσολαβητές Γλώσσας και Ένταξης 

(Sprach- und Integrationsmittler / SprInt). Η αποτελεσματικότητα του υλοποιηθέντος εκπαιδευτικού 

μοντέλου (το επονομαζόμενο „Wuppertaler Modell“) οδήγησε στην αναγνώρισή του από το 

Ομοσπονδιακό Κράτος και την περαιτέρω ανάπτυξη και θεσμοθέτησή του ως επίσημο πρόγραμμα 

για Μεσολαβητές Επαγγελματικής Γλώσσας και Ένταξης. Η εκπαίδευση διαρκεί 18 μήνες και 

ακολουθεί ενιαία πρότυπα ποιότητας σε εθνικό επίπεδο. Η θεωρητική εκπαίδευση διαρκεί 13,5 

μήνες (περίπου 2.000 διδακτικές μονάδες/ μαθήματα) και καλύπτει εννέα γνωστικά πεδία 

(δεξιότητα αναστοχασμού, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, μετανάστευση και συμμετοχή, 

εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία, θεωρία και πρακτική της διερμηνείας, γερμανική 

ορολογία, συμπληρωματικά πεδία όπως δεξιότητες ΤΠΕ, αναζήτηση εργασίας και κοινωνικές 

σπουδές). Η πρακτική άσκηση (Praktikum) διαρκεί 15 εβδομάδες (588 ώρες ή 700 διδακτικές 

μονάδες). Τρεις φάσεις θεωρητικής μάθησης των 6 μηνών έκαστη εναλλάσσονται με τρεις φάσεις 

πρακτικής, στις οποίες οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται εντατικά με τα μελλοντικά τους πεδία 

παρέμβασης και αποκτούν θεσμική γνώση.  

Η εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη στις δεξιότητες και τους πόρους. Με την επιτυχή 

ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης, οι απόφοιτοι λαμβάνουν το πιστοποιητικό  SprInt, το οποίο είναι 

αναγνωρισμένο σε όλη τη Γερμανία. Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται από τρία πανεπιστημιακά 

ιδρύματα (το Alice-Salomon-Hochschule του Βερολίνου είναι υπεύθυνο για τις κοινωνικές υπηρεσίες 

και την εκπαίδευση, η πανεπιστημιακή κλινική Hamburg-Eppendorf για την υγεία και το 

πανεπιστήμιο του Μάιντς Johannes-Gutenberg για τη διερμηνεία)3. 

                                                           
2 http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/formations-pro/masterpro/misc/index  
3 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/sprach-und-

integrationsmittler/qualifizierung  

Die SprInt-Qualifizierung: Inhalt und Ablauf (pdf) διαθέσιμο σε 

http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/infothek/basisinfo/detail 

Poster: Berufsprofil Sprach- und Integrationsmittler/-in (pdf) 

http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/infothek/basisinfo/detail 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sprach-_und_Integrationsmittler 

 

http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/formations-pro/masterpro/misc/index
http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/sprach-und-integrationsmittler/qualifizierung
http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/sprach-und-integrationsmittler/qualifizierung
http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/infothek/basisinfo/detail
http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/infothek/basisinfo/poster-berufsprofil-sprint/detail
http://www.sprachundintegrationsmittler.org/index.php/infothek/basisinfo/detail
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprach-_und_Integrationsmittler
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Στοιχεία που υιοθετήθηκαν: Η πρακτική άσκηση παρέχεται σε διαφορετικές φάσεις της θεωρητικής 

εκπαίδευσης (βλέπε Επιλογή B). Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης για τους εκπαιδευόμενους είναι 

να εμπλακούν άμεσα στα πεδία μελλοντικής τους παρέμβασης και να αποκτήσουν θεσμικές 

γνώσεις. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας όπου οι 

εκπαιδευόμενοι γίνονται αναπόσπαστο μέρος του φορέα υλοποίησης. 
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3. Προτεινόμενη δομή πρακτικής άσκησης 

3.1 Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα 
Το πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ του TIME έχει σχεδιαστεί τόσο για την αρχική όσο και για τη 

συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Φυσικά, το πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης θα διαφέρει μεταξύ των προγραμμάτων όπου εφαρμόζεται όλο το πακέτο κατάρτισης και 

των μαθημάτων αναβάθμισης των δεξιοτήτων που αφορούν μόνο συγκεκριμένες ενότητες ή 

θεματικές. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μεθοδολογία κατάρτισης που παρουσιάζεται στο Ο4-Α2, η 

πρακτική άσκηση θα πρέπει να ανέρχεται και στις δύο περιπτώσεις στο 25% του συνόλου της  

εκπαίδευσης. 

Η πραγματική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης μπορεί να ποικίλλει όχι μόνο ανάλογα με τον 

τύπο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αρχικής - συνεχιζόμενης), αλλά και με τον 

πάροχο κατάρτισης και την ταξινόμηση των μαθημάτων στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ή σε 

παρόμοια κανονιστικά πλαίσια. Οι προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται σε ένα πρόγραμμα 

1.200 ωρών, εκ των οποίων 900 ώρες αφορούν σε  θεωρητική κατάρτιση και οι 300 ώρες σε 

πρακτική άσκηση, συν κάποιες συνεδρίες καθοδήγησης. Η διάρκεια αυτή αντιστοιχεί στη 

συνιστώμενη διάρκεια ανά ενότητα που παρουσιάζεται στην εκπαιδευτική μεθοδολογία. Όταν η 

διάρκεια προσαρμόζεται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, συνιστάται οι προσαρμογές να γίνονται 

σύμφωνα με την αναλογική βαρύτητα της κάθε ενότητας ECVET όπως αυτή παρουσιάζεται στο Ο6. 

Για την αρχική κατάρτιση προτείνονται δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά σχήματα, σύμφωνα με τις 

διαφορετικές δομές στις χώρες της σύμπραξης. Η επιλογή Α είναι να παρέχει πρώτα τη θεωρητική 

εκπαίδευση στο σύνολό της, μαζί με συχνές επισκέψεις μελέτης. Μετά την ολοκλήρωση της 

θεωρητικής κατάρτισης λαμβάνει χώρα η πρακτική άσκηση στο χώρο εργασίας σε συνδυασμό με 

καθοδήγηση. 

Η επιλογή Β είναι να εισαγάγει σταδιακά την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και την 

καθοδήγηση, παράλληλα με τη θεωρητική κατάρτιση. Σε μια τέτοια περίπτωση συνιστάται η 

πρώτη φάση της κατάρτισης να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στις θεμελιώδεις γνώσεις της 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης και συναφών τομέων μέσω της θεωρητικής κατάρτισης, 

εμπλουτισμένης με συχνές επισκέψεις μελέτης. Μετά την ολοκλήρωση περίπου του 77% της 

θεωρητικής κατάρτισης, θα πρέπει να εισαχθούν η πρακτική άσκηση και η καθοδήγηση με 

αυξανόμενη ένταση. Εποπτικά, το δεύτερο σχήμα πρακτικής άσκησης που προτείνεται είναι το 

ακόλουθο: 
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Φάση 1 690 ώρες θεωρία και μελέτες επίσκεψης (23 

εβδομάδες) 

6 ώρες/ημέρα x 5 μέρες/εβδομάδα 

Φάση 2 150 ώρες Θεωρία + 150 ώρες πρακτική + 

καθοδήγηση (15 εβδομάδες) 

5ωρ/ημ x 2ημ/εβδ θεωρία 

5ωρ/ημ x 2ημ/εβδ πρακτική 

Συνεδρίες καθοδήγησης ανά δεκαπενθήμερο 

Φάση 3 50 ώρες θεωρία + 150 ώρες πρακτική + καθοδήγηση 

(10 εβδομάδες) 

5ωρ/ημ x 1ημ/εβδ θεωρία 

5ωρ/ημ x 3ημ/εβδ πρακτική 

 Συνεδρίες καθοδήγησης ανά δεκαπενθήμερο 

Συμπέρασμα 10 ώρες θεωρία (2 ημέρες) 

Σύνολο 900 ώρες θεωρία + 300 ώρες πρακτική + καθοδήγηση 

   

Στην περίπτωση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή σε προγράμματα 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων όπου παρουσιάζεται περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών 

ενοτήτων, συνιστούμε η πρακτική άσκηση να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του 

θεωρητικού μέρους, διατηρώντας την αναλογία 25% προς 75%. 

 

3.2 Τοποθέτηση σε φορείς 

Ένα σημαντικό κλειδί στην επιτυχία της εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας είναι η επιλογή των 

κατάλληλων φορέων υποδοχής. Ιδανικά, οι φορείς υποδοχής θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά σε εύλογο βαθμό:  

- Συνάφεια. Οι δραστηριότητες του φορέα στις οποίες εμπλέκονται οι εκπαιδευόμενοι πρέπει 

να είναι σχετικές με τη φάση και το πεδίο δράσης της εκπαίδευσης, δηλ. ανάλογα με το αν η 

εκπαίδευση αφορά ένα πεδίο εξειδίκευσης ή γενικότερο επίπεδο, με την εμπειρία των 

εκπαιδευομένων κτλ.  

- Ευκαιρίες. Θα πρέπει να προσφέρονται επαρκείς ευκαιρίες για ουσιαστικές παρεμβάσεις 

στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των εκπαιδευομένων προκειμένου να λάβει χώρα 

αποτελεσματική άσκηση. Ταυτόχρονα, ο φόρτος εργασίας θα πρέπει να ελέγχεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να έχουν αρκετό χρόνο για την προετοιμασία, τη 

συνεργασία με τον επόπτη και την εστίαση στην ποιότητα των παρεμβάσεών τους. Στους 

νέους εκπαιδευόμενους δεν θα πρέπει να ανατεθούν κρίσιμες παρεμβάσεις που θα 
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μπορούσαν να έχουν σοβαρές συνέπειες για τους συμμετέχοντες αν αυτές δεν διεξαχθούν 

αποτελεσματικά. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν εκπαίδευση σε 

καθήκοντα σύμφωνα με το μοντέλο κλίμακας που προτείνεται από τους Verrept & Coune4, 

αναλαμβάνοντας σταδιακά πιο περίπλοκα και υπεύθυνα καθήκοντα. 

- Κουλτούρα. Οι πάροχοι εκπαίδευσης θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι φορείς υποδοχής 

διαθέτουν κουλτούρα που συνάδει με τη μάθηση και είναι φιλική προς τους 

εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εισβολείς, φτηνό 

ανθρώπινο δυναμικό ή μια τύποις παρουσία.  

- Δομή. Η οργανωτική δομή του φορέα πρέπει να επιτρέπει την τοποθέτηση των 

εκπαιδευομένων με άμεσο και ευέλικτο τρόπο, χωρίς υπερβολικά χρονοβόρες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 

Εφόσον πληρούνται αυτά τα κριτήρια, οι φορείς και οργανισμοί που θα μπορούσαν να είναι 

κατάλληλοι για την υποδοχή πρακτικής άσκησης ΔΜ στην εργασία (είτε για γενική πρακτική είτε για 

εκπαίδευση σε εξειδικευμένο τομέα) είναι:  

 

Υγεία 

 Νοσοκομεία  

 Περιφερειακά/ τοπικά Κέντρα Υγείας 

 Υπηρεσίες για θύματα βασανιστηρίων / μετανάστες για ανθρωπιστικούς λόγους  

 Κέντρα Υγείας Μητέρας και Παιδιού 

 Ψυχο-ιατρικά κέντρα υγείας για μαθητές 

 Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

 Κέντρα για ψυχικές διαταραχές (για εξειδίκευση μόνο) 

 

Εκπαίδευση 

 Νηπιαγωγεία 

 Δημοτικά Σχολεία 

 Τοπικές υπηρεσίες για εγγραφές στα σχολεία 

 

Δημόσιες υπηρεσίες και εργασία 

 Γραφεία Απασχόλησης 

 Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού 

 Δημοτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε μετανάστες 

 Κέντρα υποδοχής για αιτούντες και κατόχους διεθνούς προστασίας  

 

Αστυνομία και νομικές υπηρεσίες 

 Περιφέρειες 

 Γραφεία μετανάστευσης 

                                                           
4 Το μοντέλο κλίμακας παρουσιάζει και κατατάσσει τα καθήκοντα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης ανάλογα 
με την αύξηση της προβολής, της περιπλοκότητας, της εμπλοκής και της ευθύνης από την πλευρά του 
μεσολαβητή. Το πρώτο βήμα της κλίμακας (ελάχιστη προβολή κλπ.) είναι η γλωσσική διερμηνεία. Ακολουθούν 
δραστηριότητες διευκόλυνσης όπως η επίλυση παρεξηγήσεων, η πολιτισμική μεσιτεία (cultural brokerage), 
και η υποστήριξη του προσωπικού και των μεταναστών. Στην κορυφή της κλίμακας βρίσκεται η υπεράσπιση 
(μέγιστη προβολή κλπ.) (H. Verrept & I. Coune, 2015b). 
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 Κεντρικά γραφεία της αστυνομίας 

 Δικαστήρια 

 Αστυνομικά τμήματα/ γραφεία 

 

Στέγαση 

 Περιφερειακά / τοπικά τμήματα και υπηρεσίες κοινωνικής στέγασης 

 

Τα απαραίτητα βήματα για την τοποθέτηση είναι: 

1. Η επιλογή του φορέα ή οργανισμού υποδοχής ανάμεσα από αυτούς που συνεργάζονται με 

τον πάροχο κατάρτισης (φορέα αποστολής). Η επιλογή θα πρέπει να εξαρτάται από τη 

διαθεσιμότητα, τον σκοπό της άσκησης (γενική ή εξειδικευμένη) και τις προτιμήσεις του 

εκπαιδευόμενου.  

2. Και τα τρία μέρη (φορέας υποδοχής, φορέας αποστολής και εκπαιδευόμενος) θα πρέπει να 

πληροφορηθούν και να συμφωνήσουν πάνω σε μια λεπτομερή περιγραφή καθηκόντων, η 

οποία εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της άσκησης.   

3.  Τριμερής υπογραφή της επίσημης εκπαιδευτικής συμφωνίας σύμφωνα με το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο της χώρας.  

4. Ο φορέας αποστολής θα πρέπει να ορίσει επόπτη (περισσότερα για το ρόλο του επόπτη 

στην ενότητα 4).  

 

3.3 Ορισμός καθηκόντων των εκπαιδευομένων, των 

εποπτών και των φορέων 

Προκειμένου να ξεκινήσει η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, το πρώτο βήμα είναι να συμπληρωθεί 

η σύμβαση μεταξύ του φορέα υποδοχής και του φορέα αποστολής (εκπαιδευτικό συμβόλαιο). Η 

σύμβαση πρέπει να υπογραφεί από τον φορέα υποδοχής, το φορέα αποστολής και σε μερικές 

χώρες και από τον εκπαιδευόμενο επίσης. Παράλληλα με την τυπική ενημέρωση (διάρκεια της 

εκπαίδευσης, ώρες εργασίας κλπ.) η σύμβαση θα πρέπει να παρουσιάζει με κάθε λεπτομέρεια τα 

καθήκοντα του καθενός από τα εμπλεκόμενα μέρη: 1) καθήκοντα του φορέα αποστολής, 2) 

καθήκοντα του φορέα υποδοχής, 3) καθήκοντα του εκπαιδευόμενου και 4) καθήκοντα του επόπτη. 

Η σύνταξη και καταχώριση της σύμβασης θα γίνει φυσικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Καθήκοντα του φορέα αποστολής 

- Να προετοιμάσει μια λεπτομερή περιγραφή καθηκόντων και να την προσαρμόσει σε 

συνεργασία με τον φορέα υποδοχής   

- Να συστήσει τον εκπαιδευόμενο στο φορέα υποδοχής  

- Να υλοποιήσει όλες τις διοικητικές/ γραφειοκρατικές διαδικασίες έτσι ώστε να ξεκινήσει η 

εκπαίδευση  

- Να ενημερώσει τον φορέα υποδοχής για το περιεχόμενο της κατάρτισης που έχει λάβει ο 

εκπαιδευόμενος μέχρι στιγμής και το σκοπό της πρακτικής άσκησης 

- Να επιλέξει και να ορίσει επόπτη  
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Καθήκοντα του φορέα υποδοχής  

- Να εξετάσει τη λεπτομερή ανάλυση των καθηκόντων και να προτείνει ενδεχόμενες 

προσαρμογές απαραίτητες για το φορέα αποστολής  

- Να ορίσει ένα υπεύθυνο άτομο για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πρακτική άσκηση  

- Να ενημερώσει το προσωπικό για τον ρόλο του εκπαιδευομένου και του επόπτη  

- Να συστήσει τον εκπαιδευόμενο και τον επόπτη στο προσωπικό  

- Να ενημερώσει τον εκπαιδευόμενο για τη δομή του φορέα και τις διαδικασίες  

- Να απασχολεί τον εκπαιδευόμενο σύμφωνα με την περιγραφή των καθηκόντων και να 

σέβεται τους περιορισμούς στα καθήκοντα των εκπαιδευομένων   

- Να συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης   

 

Καθήκοντα του εκπαιδευόμενου 

- Να συμμορφώνεται με τους διοικητικούς κανονισμούς του φορέα 

- Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της πρακτικής άσκησης και της αξιολόγησης  

- Να συνεργάζεται με τον οριζόμενο επόπτη (-ες) και το αρμόδιο προσωπικό  

- Να διατηρεί επαγγελματική εχεμύθεια  

- Να σέβεται τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί στην αναλυτική περιγραφή καθηκόντων: 

δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν, ιεραρχία, ώρες εργασίας και χρονοδιάγραμμα των 

δραστηριοτήτων, διαδικασίες και εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν   

 

Καθήκοντα του επόπτη 

- Να εξασκήσει τα καθήκοντα που παρουσιάζονται στη σύμβαση: συχνότητα εποπτείας, 

εργαλεία και μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν  

- Να επικοινωνεί με το προσωπικό του φορέα υποδοχής  

- Να αναφέρει την πρόοδο των εκπαιδευομένων στο φορέα αποστολής  

- Να συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης  
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4. Εποπτεία 

Ορισμός και σκοπός 

Η εποπτεία και η καθοδήγηση στην εκπαίδευση είναι στενά συνδεδεμένες έννοιες, οι οποίες συχνά  

εμπεριέχουν στοιχεία mentoring και συμβουλευτικής. Ανάλογα με τον ορισμό και την προσέγγιση 

που υιοθετούνται, αυτά μπορεί να επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό ή να είναι αρκετά διακριτά.   

Σε αυτό το έγγραφο, η εποπτεία και η καθοδήγηση αναφέρονται σε δύο διαφορετικές 

δραστηριότητες με διαφορετικούς στόχους η κάθε μία. Το κύριο αντικείμενο της εποπτείας, όπως 

χρησιμοποιείται εδώ, είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν επαγγελματικές 

δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες περιγράφονται από τα μαθησιακά αποτελέσματα του 

προγράμματος, μεταβαίνοντας από τη θεωρητική γνώση στην πράξη.  Σε ένα προστατευμένο 

περιβάλλον, οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, την 

επίγνωση του ρόλου τους, και αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας σε συνάρτηση με το επίπεδο 

ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται.  Ένα βασικό στοιχείο της εποπτείας είναι να διδάξει την ανάλυση 

των καθηκόντων και των επιμέρους προβλημάτων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι 

εκπαιδευόμενοι αποκτούν τα απαραίτητα κίνητρα, αυτονομία και αυτογνωσία, προκειμένου να 

μεταβούν επιτυχώς στο επόμενο επίπεδο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης5. 

Εδώ υιοθετείται το μοντέλο της υποστηρικτικής εποπτείας για την κατάρτιση ΔΜ.  Ενώ η 

παραδοσιακή εποπτεία αποτελεί μια μονόδρομη διαδικασία, η οποία διεξάγεται από τον υπεύθυνο 

επόπτη, και γενικότερα εστιάζει μόνο στην αξιολόγηση της απόδοσης στην εργασία, η 

υποστηρικτική εποπτεία είναι διευκολυντική από τη φύση της, μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας 

ανάμεσα στον επόπτη και τον εκπαιδευόμενο6. Τα κύρια χαρακτηριστικά της υποστηρικτικής 

εποπτείας είναι7:  

 Καθορίζει σαφείς στόχους απόδοσης και προωθεί τα πρότυπα ποιότητας 

 Εστιάζει στην επίλυση προβλημάτων και παρακολουθεί τους στόχους απόδοσης  

 Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να βελτιώνουν συνεχώς την απόδοσή τους  

 Παρέχει ανατροφοδότηση και προτάσεις  

 Κινητοποιεί και ενδυναμώνει 

 Ενθαρρύνει τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων  

Η αποτελεσματική εποπτεία οδηγεί σε υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες, αυξάνει την 

παραγωγικότητα, και διαμορφώνει εργαζόμενους με ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων και 

αυξημένη ικανότητα να λειτουργούν αυτόνομα8. Η εποπτεία στις κοινωνικές υπηρεσίες μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, όχι μόνο σε 

όρους τεχνικής ειδημοσύνης, αλλά και στη διαμόρφωση επαγγελματικών αξιών και ηθικών αρχών.   

Για τις ανάγκες του προγράμματος κατάρτισης ΔΜ του TIME προτείνουμε όλοι οι επόπτες να 

συντονίζονται από αρμόδιο προσωπικό του παρόχου κατάρτισης.   

                                                           
5 http://www.risingsunconsultants.com/images/white_papers/PDFs/Supervision-Short.pdf  
6 http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/OJT_SCMHealFaci.pdf 
7 ibid 
8http://www.training.nsw.gov.au/forms_documents/apprenticeships_traineeships/supervising_your_app_trai
nee.pdf  

http://www.risingsunconsultants.com/images/white_papers/PDFs/Supervision-Short.pdf
http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/OJT_SCMHealFaci.pdf
http://www.training.nsw.gov.au/forms_documents/apprenticeships_traineeships/supervising_your_app_trainee.pdf
http://www.training.nsw.gov.au/forms_documents/apprenticeships_traineeships/supervising_your_app_trainee.pdf
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Σύστημα εποπτείας 

Οι συνεδρίες εποπτείας θα πρέπει να διενεργούνται και σε ατομικές και σε ομαδικές συναντήσεις.  

1. Ατομική εποπτεία 

Η ατομική εποπτεία ενδείκνυται ιδιαίτερα στην αρχή της πρακτικής άσκησης και όταν ο 

εκπαιδευόμενος κινείται προς τα πάνω στην κλίμακα των καθηκόντων. Ο επόπτης είναι παρών κατά 

την προκαταρκτική συζήτηση ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στον επαγγελματία. Αυτή η 

διαδικασία δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για αποτελεσματική εποπτεία, αλλά επίσης βοηθά το 

προσωπικό του φορέα υποδοχής να έχει καλύτερη γνώση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα 

κριτήρια ποιότητας που θα πρέπει να πληρούνται.  

Έπειτα ο επόπτης ρωτάει τον εκπαιδευόμενο πώς σκοπεύει να συνεχίσει, τι δυσκολίες περιμένει να 

συναντήσει και πώς σκέφτεται να τις χειριστεί. Κατόπιν ο επόπτης παρέχει την απαραίτητη 

ανατροφοδότηση.  Ανάλογα με τη φύση της συνάντησης, ο επόπτης μπορεί είτε να είναι παρών 

κατά την παρέμβαση ως παρατηρητής  είτε όχι  (η παρουσία ενός τέταρτου ατόμου δεν θα πρέπει 

να διαταράξει την τριμερή συνάντηση). 

Μετά τη συνάντηση, ο επόπτης συζητά με τον εκπαιδευόμενο εάν τα πράγματα έγιναν όπως τα 

σχεδίασε, τι απρόσμενες δυσκολίες προέκυψαν και ποιες εναλλακτικές υπάρχουν για τον χειρισμό 

αντίστοιχων καταστάσεων. Δίνεται βοήθεια στον εκπαιδευόμενο ώστε να κατανοήσει τις 

αντιδράσεις του αλλά και αυτές των εμπλεκόμενων μερών.  

Εφόσον η συχνότητα των παρεμβάσεων των ΔΜ μπορεί να είναι είτε προγραμματισμένη είτε όχι 

(ανάλογα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας υποδοχής και μια πληθώρα άλλων 

μεταβλητών) προτείνουμε ο επόπτης να περνά μια ολόκληρη μέρα της εβδομάδας παρέχοντας 

οδηγίες στους εκπαιδευόμενους που έχουν τοποθετηθεί σε ένα φορέα, έτσι ώστε η παρουσία του 

να είναι εγγυημένη όποτε προκύψει ανάγκη. Ένας επόπτης μπορεί να είναι υπεύθυνος, κατ’ 

ανώτατο όριο, για 5-6 εκπαιδευόμενους, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε έναν ή  περισσότερους 

φορείς.  Αυτό σημαίνει ότι η ατομική εποπτεία πρόσωπο με πρόσωπο παρέχεται κυκλικά και όχι σε 

καθημερινή βάση. Κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων μηνών της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, η 

ατομική εποπτεία θα πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Μετά από αυτήν 

την περίοδο η ένταση της ατομικής εποπτείας μπορεί να μειωθεί σε 1 φορά ανά 15 ημέρες.  

Η ατομική εποπτεία μπορεί επίσης να παρασχεθεί μέσω τηλεφώνου, όταν ο επόπτης βρίσκεται σε 

άλλο φορέα υποδοχής από αυτόν που βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος και δεν είναι απασχολημένος 

εκείνη τη στιγμή. Αυτό συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου του επόπτη και στη μέγιστη 

ατομική στήριξη στους εκπαιδευόμενους. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν προκύπτουν απροσδόκητες 

δυσκολίες, οι οποίες ξεπερνούν την ικανότητα των εκπαιδευομένων.   

 

2. Ομαδική εποπτεία 

Στην ομαδική εποπτεία ο επόπτης συγκεντρώνει την ομάδα των εκπαιδευομένων για την οποία 

είναι υπεύθυνος. Η ομαδική εποπτεία εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια, επιτρέπει τη χρήση ενός 

ευρέος φάσματος  προσεγγίσεων, και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτυχθούν 

μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, της παρατήρησης και της σύγκρισης των αποτελεσμάτων.  Είναι 
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ένα σημαντικό εργαλείο για την προαγωγή της διάδρασης, της ενότητας της ομάδας, και της 

αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας. Αυτός ο τύπος της εποπτείας είναι ιδιαίτερα επωφελής όταν η 

ομάδα απαρτίζεται από εκπαιδευόμενους με συγκρίσιμα καθήκοντα και εμπειρία.   

Τουλάχιστον μια ημέρα πριν από τη συνάντηση, οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνουν τον επόπτη τι 

είδους περιπτώσεις ή πτυχές θέλουν να συζητήσουν, έτσι ώστε ο επόπτης να προετοιμαστεί 

κατάλληλα.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο επόπτης οδηγεί τη συζήτηση. Μια ομαδική 

συνεδρία μπορεί να δομηθεί όπως προτείνεται στο ακόλουθο σχήμα (για την κάθε περίπτωση 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία από την αρχή):  

1. Ανάλυση περίπτωσης 

Παρουσίαση της περίπτωσης, των προκλήσεων που ανέκυψαν και των λύσεων που 

υιοθετήθηκαν  

Ερωτήσεις για τους εκπαιδευόμενους: Πού δυσκολευτήκατε; Τι πρέπει να αλλάξει; 

2. Έμφαση στις κρίσιμες στιγμές και ανάλυση αναγκών 

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αναγνωρίσουν τις κρίσιμες στιγμές και κύριες ανάγκες  

Ανατροφοδότηση από τον επόπτη 

3. Βρίσκοντας λύσεις 

Καταιγισμός ιδεών και ομαδική εργασία για να βρουν κατάλληλες λύσεις  

Ανατροφοδότηση από τον επόπτη 

 

4. Σύνοψη βασικών σημείων  

 

Ο επόπτης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν τόση προσοχή και χρόνο 

όσο είναι απαραίτητο για να προβληματιστούν με τις περιπτώσεις,  να εργαστούν πάνω σε αυτές 

και να συμμετάσχουν ενεργά στην από κοινού ανάλυση. Η διάρκεια της συνεδρίας μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ 2 και 4 ωρών, σύμφωνα με τις ανάγκες.  

Η συχνότητα της ομαδικής εποπτείας θα πρέπει να είναι πιο έντονη στην αρχή της πρακτικής. Κατά 

τη διάρκεια του πρώτου μήνα προτείνεται οι συνεδρίες να διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ 

αργότερα οι συνεδρίες μπορούν να διενεργούνται σε δεκαπενθήμερη ή  μηνιαία βάση. Το επίπεδο 

της παρεχόμενης εποπτείας (τόσο στις ατομικές όσο και στις ομαδικές συνεδρίες) θα πρέπει να 

προσαρμόζεται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πρακτική άσκηση καθώς και με την 

εμπειρία και την εκπαίδευση που έχουν λάβει οι εκπαιδευόμενοι σε συγκεκριμένα καθήκοντα9.  

 

Χαρακτηριστικά του επόπτη 

Για να είναι αποτελεσματική η εποπτεία, ο επόπτης θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά από ιδιότητες 

και χαρακτηριστικά:   

 Να είναι ειδικός υψηλού επιπέδου σε θέματα διαπολιτισμικής μεσολάβησης ή σε συγγενή 

πεδία 

                                                           
9 http://www.training.nsw.gov.au/aacs/advice_instructions/supervision_app_trainee_workplace.html  

http://www.training.nsw.gov.au/aacs/advice_instructions/supervision_app_trainee_workplace.html
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 Να κατανοεί πολύ καλά τους στόχους και τη μεθοδολογία του προγράμματος κατάρτισης 

ΔΜ γενικότερα και της πρακτικής άσκησης ειδικότερα  

 Να κατανοεί πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας των φορέων υποδοχής  

 Να είναι υποκινητικό, διορατικό άτομο, προσιτό και ανοικτό 

 Να είναι καλός δάσκαλος που επιτρέπει αμερόληπτα την εξερεύνηση διαφορετικών ιδεών 

και λύσεων  

 Να είναι ευπροσήγορος, να δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας, να είναι διακριτικός, με υψηλή 

προσωπική κουλτούρα 

 Να αποτελεί πρότυπο στην εφαρμογή της δεοντολογίας της ΔΜ 
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5. Καθοδήγηση 

Ορισμός και σκοπός 
 
Η καθοδήγηση (coaching) είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του ΤΙΜΕ, η καθοδήγηση αναφέρεται σε 

ατομική υποστήριξη και παροχή κατευθύνσεων για την ολιστική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Grant (2000), η καθοδήγηση είναι «μια συνεργατική, επικεντρωμένη 

στη λύση, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και συστηματική διαδικασία, στην οποία ο 

καθοδηγητής διευκολύνει τη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης, της εμπειρίας από τη ζωή, της 

αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης του καθοδηγούμενου». Σύμφωνα 

με μια συγκριτική ανασκόπηση 12 μελετών γύρω από την καθοδήγηση στην κοινωνική εργασία, η 

καθοδήγηση φαίνεται να είναι αποτελεσματική κατά τη διάρκεια της διαμορφωτικής εκπαίδευσης, 

ενθαρρύνοντας την κινητοποίηση και καλλιεργώντας δεξιότητες όπως ο αναστοχασμός και η 

κριτική σκέψη10. 

Ανεξάρτητα από το μοντέλο που θα υιοθετηθεί, τα κάτωθι αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά της 

καθοδήγησης (Ives, 2008)11: 

α) Είναι μια συστηματική διαδικασία 

β) Προορίζεται για μη-κλινικό πλαίσιο 

γ) Είναι μια εξατομικευμένη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες προσέγγιση 

δ) Στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους καθοδηγούμενους να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους  

ε) Βασίζεται στην ανάπτυξη επίγνωσης και στην ανάληψη ευθυνών 

στ) Εξαρτάται από τις δεξιότητες της ακρόασης και της χρήσης ερωτήσεων, προκαλεί και 
υποστηρίζει και αυξάνει την ευαισθητοποίηση 

ζ) Είναι μια συνεργατική και ισότιμη σχέση 

η) Είναι μια σχέση στην οποία ο πελάτης συμφωνεί να λογοδοτεί 

θ) Είναι σχεδιασμένη για να αποκτήσει πρόσβαση στην εσωτερική επινοητικότητα του πελάτη 

Οι κύριοι στόχοι της καθοδήγησης σε αυτό το πρόγραμμα είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους 

να αναπτύξουν υγιείς στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους, να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης 

διαπροσωπικών συγκρούσεων, και να διαμορφώσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και 

στάση ζωής σύμφωνα με τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Μέσω της καθοδήγησης, οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επικουρούνται στην καλλιέργεια επιτυχημένων επαγγελματικών 

σχέσεων, διατηρώντας παράλληλα ισορροπημένες προσδοκίες. 

Η καθοδήγηση είναι συμπληρωματική της εποπτείας, όπως εφαρμόζεται σε αυτό το εκπαιδευτικό 

σχήμα, και διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους να ασχοληθούν με τις συναισθηματικές και 

διαπροσωπικές πτυχές που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ατομική και ομαδική εποπτεία. 

                                                           
10 http://www.hscboard.hscni.net/SWS/Coaching_and_Mentoring_in_Social_Work-
Review_of_the_Evidence.pdf  
11 Απόσπασμα από http://www.hscboard.hscni.net/SWS/Coaching_and_Mentoring_in_Social_Work-
Review_of_the_Evidence.pdf  

http://www.hscboard.hscni.net/SWS/Coaching_and_Mentoring_in_Social_Work-Review_of_the_Evidence.pdf
http://www.hscboard.hscni.net/SWS/Coaching_and_Mentoring_in_Social_Work-Review_of_the_Evidence.pdf
http://www.hscboard.hscni.net/SWS/Coaching_and_Mentoring_in_Social_Work-Review_of_the_Evidence.pdf
http://www.hscboard.hscni.net/SWS/Coaching_and_Mentoring_in_Social_Work-Review_of_the_Evidence.pdf
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία είναι μια καλή σχέση μεταξύ του καθοδηγητή και του 

εκπαιδευόμενου. 

 

Σχήμα καθοδήγησης 

Οι συναντήσεις θα πρέπει να διεξάγονται από ειδικούς (εκπαιδευτές του προγράμματος ΔΜ, 

επαγγελματίες κλπ.) που έχουν εκπαιδευτεί στην καθοδήγηση12. Ο καθοδηγητής συνεργάζεται 

απευθείας με τον εκπαιδευόμενο σε ατομικές συνεδρίες των 45 λεπτών έκαστη, σε δεκαπενθήμερη 

βάση. Ο καθοδηγητής, σύμφωνα με τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος 

κατάρτισης και σε συνάρτηση με τις ατομικές ανάγκες του εκπαιδευόμενου, θα συμφωνήσει με τον 

εκπαιδευόμενο σε ένα σύνολο απτών, καλά καθορισμένων στόχων. Έτσι, η πρόοδος μπορεί να 

παρακολουθείται και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της καθοδήγησης 

και τη μεθοδολογία. 

Μέσω της αυτο-ανάλυσης, τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης, τη συζήτηση και στοχευμένες 

ασκήσεις ο εκπαιδευόμενος θα βοηθηθεί να: 

 Αποκτήσει διορατικότητα και αυτογνωσία της απόδοσής του ως διαπολιτισμικός 

μεσολαβητής (γιατί αντιδρά και σκέφτεται με τον τρόπο που το κάνει, πώς επεξεργάζεται 

εσωτερικά τις παρεμβάσεις στη ΔΜ)  

 Αναπτύξει ουδετερότητα και αμεροληψία 

 Κατανοήσει καλύτερα τις προθέσεις και τις ανάγκες των μερών που είναι σε σύγκρουση 

 Αποκτήσει πρακτικές δεξιότητες στη διαχείριση συγκρούσεων 

 Αναγνωρίσει στρεσογόνους παράγοντες και να αναπτύξει αποτελεσματικές στρατηγικές 

αντιμετώπισής τους 

 Διαχειριστεί  προκλήσεις σε διαπροσωπικές ή ομαδικές σχέσεις (φορέας υποδοχής, 

προσωπικό, ομάδα εκπαιδευομένων)   

 Αντικαταστήσει αναποτελεσματικά μοτίβα αντίδρασης με νέες συμπεριφορές 

αντιμετώπισης 

 

Μια σημαντική πτυχή της καθοδήγησης σε αυτό το πλαίσιο είναι η καθοδήγηση στη διαχείριση  

συγκρούσεων. Αυτή η μορφή καθοδήγησης αποτελεί μια διαδικασία προσανατολισμένη στα 

καθήκοντα και τα αποτελέσματα, η οποία είναι, από τη φύση της, εθελοντική και εμπιστευτική13. 

Δίνεται βοήθεια στους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην πρόληψη και την 

επίλυση των συγκρούσεων στο πραγματικό εργασιακό τους περιβάλλον. Μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν τα πολλά στοιχεία της σύγκρουσης και να διαχωρίζουν τον εαυτό τους από τη διένεξη 

στον απαραίτητο βαθμό. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί στην υιοθέτηση μιας πιο αντικειμενικής οπτικής 

και παρέχει ευκαιρίες για τη μετατροπή συμπεριφορών με εποικοδομητικό και θετικό τρόπο. 

                                                           
12 Για την καθοδήγηση σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο βλέπε το εγχειρίδιο Coaching Across Cultures του 
Philippe Rosinski (2003) στο: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.125.5624&rep=rep1&type=pdf  
13 http://www.mediate.com/articles/noble4.cfm  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.125.5624&rep=rep1&type=pdf
http://www.mediate.com/articles/noble4.cfm
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6. Δυνατότητες υλοποίησης στην Ελλάδα 
 
Η ανάγκη για ποιοτική πρακτική άσκηση των διαπολιτισμικών μεσολαβητών στην Ελλάδα είναι 

τεράστια. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σχήμα είναι πολύ κατάλληλο για την αντιμετώπιση αυτής 

της ανάγκης. Ωστόσο, δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώνονται στη χώρα αναμένονται 

ορισμένες δυσκολίες: 

- Η επείγουσα ανάγκη για διερμηνείς και διαμεσολαβητές λόγω της προσφυγικής κρίσης 

απαιτεί ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις, με αναπόφευκτους συμβιβασμούς στην ποιότητα. 

- Η τοποθέτηση των εκπαιδευομένων σε δημόσια ιδρύματα, όπως νοσοκομεία ή υπηρεσίες 

ασύλου ενδεχομένως δεν είναι πάντα εφικτή, λόγω εσωτερικών κανονισμών και 

διαδικασιών. 

- Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί επαρκής αριθμός εξειδικευμένων εποπτών και 

καθοδηγητών (coaches), δεδομένου ότι οι επαγγελματίες που ειδικεύονται ή είναι 

εξοικειωμένοι με θέματα διαπολιτισμικής μεσολάβησης είναι ακόμα πολύ λίγοι στη χώρα. 


