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Οι δεξιότητες των επαγγελματιών συμβούλων σταδιοδρομίας συμβάλλουν σημαντικά 
στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση στην υφιστάμενη παροχή κατάρτισης στους επαγγελματίες 
του χώρου από χώρα σε χώρα και από τομέα σε τομέα στην Ευρώπη, παρόλο που υπάρ-
χει ξεκάθαρη τάση προς την παροχή πιο εξειδικευμένης κατάρτισης. 
Οι ευκαιρίες μετακίνησης προσωπικού είναι περιορισμένες, ειδικά μεταξύ των τομέ-
ων της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας καθώς και από παραεπαγγελματικούς σε 
επαγγελματικούς ρόλους. Η μελέτη αναφέρει σύγχρονες τάσεις στην παροχή κατάρτι-
σης, καίρια ζητήματα που χρήζουν προσοχής και πιθανής δράσης εκ μέρους των υπευ-
θύνων χάραξης πολιτικής, των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών. Περιλαμβάνονται 
έξι λεπτομερείς μελέτες περίπτωσης κρατών που ανέλαβαν συντονισμένη δράση για 
την αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων. Η μελέτη ασχολείται με την έννοια των δεξιοτή-
των και ορίζει τις συγκεκριμένες δεξιότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι σταδιοδρο-
μίας.
Προτείνει ένα πλαίσιο προσόντων σχετικών με την εργασία τους και διερευνά τους τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο προσόντων, συμπερι-
λαμβανομένης της δημιουργίας πιο ευέλικτων μορφών κατάρτισης για μεμονωμένους 
επαγγελματίες του χώρου.
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μοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή.
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Προοίμίο

Το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας αφορά σε θέματα κινητικότητας στο βαθμό που αυτά εμπίπτουν στη διαδικασία της 
Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ), με προοπτική την αξιοποίησή τους από τον σύμβουλο 
στην κατεύθυνση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ΣΥΕΠ.
Η κινητικότητα διαφόρων μορφών γνωρίζει άνθηση στις μέρες μας, και κυρίως σε ό,τι αφορά την κινητικότητα του εργατι-
κού δυναμικού. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών στη χώρα μας έχει ωθήσει νέους, ή και λιγότερο νέους, ανθρώ-
πους, με αυξημένα τυπικά ή και λιγότερα προσόντα, να αναζητήσουν διέξοδο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή και ηπείρους. 
Παράλληλα εξακολουθεί να υφίσταται και η κινητικότητα για λόγους, όπως πχ. Σπουδές στο εξωτερικό, κάτι που πάντα 
αποτελούσε επιλογή για ένα μέρος των Ελλήνων μαθητών ή/και σπουδαστών.
Ο ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του ως Εθνικού Κέντρου Euroguidance προχώρησε στην έκδοση 
του παρόντος Εγχειριδίου Συμβουλευτικής Κινητικότητας με σχετικό επιστημονικό και υποστηρικτικό υλικό, με σκοπό να 
υποστηρίξει το έργο των συμβούλων στις περιπτώσεις που απαιτείται σχετική συμβουλευτική παρέμβαση. Η πρωτοβουλία 
αυτή συμπληρώνεται από έναν ακόμη πιο συνοπτικό φάκελο, με υλικό που απευθύνεται σε μαθητές, σπουδαστές και γενι-
κότερα ενδιαφερόμενους στην προοπτική της κινητικότητας.
Οφείλονται ευχαριστίες στον ONISEP - Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τις Σπουδές και τα Επαγγέλματα της Γαλλίας για 
την πολύτιμη συνεργασία του στην προσαρμογή των βίντεο με ιστορίες κινητικότητας στα ελληνικά, καθώς και στα Κέντρα 
Euroguidance Φιλανδίας, Βελγίου, Γαλλίας, Λουξεμβούργου και Ρουμανίας, τα οποία και ευχαριστούμε για την ευγενική 
παραχώρηση στον ΕΟΠΠΕΠ – Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας σχετικού υλικού για την κινητικότητα.
Ελπίζουμε κι ευχόμαστε το υλικό αυτής της έκδοσης να φανεί χρήσιμο και να αξιοποιηθεί από τους συμβούλους, αλλά και 
να αποτελέσει το πρώτο βήμα για περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων κινητικότητας και δημιουργία του δικού τους προ-
σωπικού φακέλου.

           Ο Πρόεδρος

                 Κωνσταντίνος Καλτσάς



3

Σκοπός και περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης
Το Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής Κινητικότητας - Επιστημονικό και υποστηρικτικό υλικό εκπονήθηκε από τον Εθνικό Οργανι-
σμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) στο πλαίσιο των δράσεων του ως Κέντρο 
Euroguidance της Ελλάδας, ως ένα εύχρηστο εργαλείο για την υποστήριξη του έργου των συμβούλων επαγγελματικού 
προσανατολισμού στις περιπτώσεις που καλούνται να εξυπηρετήσουν μαθητές, νέους, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο 
σε θέμα κινητικότητας για λόγους εκπαίδευσης ή απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο αυτό στοχεύει:
• Να εμβαθύνει τη γνώση του συμβούλου σε θέματα κινητικότητας και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συμβουλευτική 

και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 
• Να υποστηρίξει τη διαδικασία της συμβουλευτικής κινητικότητας παρέχοντας στο σύμβουλο σχετικά εργαλεία αλλά και 

το έναυσμα για τη διερεύνηση και αξιοποίηση σχετικού υλικού.
Το υλικό του εγχειριδίου περιλαμβάνει:
Α. Εισαγωγή για την έννοια της κινητικότητας με αναφορά στην κινητικότητα ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα και την σχέση 
της με την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα καθώς και τη σκιαγράφηση του ρόλου της ΣΥΕΠ στην υποστήριξη των 
πολιτών σε θέματα διά βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας και  κινητικότητας.
Β. Θεωρητικό μέρος1 με τις βασικές αρχές για τη συμβουλευτική κινητικότητας και ένα προτεινόμενο μοντέλο συμβουλευ-
τικής κινητικότητα.
Γ. Πρακτικό μέρος2 που περιλαμβάνει: 
• Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης  με βάση το οποίο ο σύμβουλος μπορεί να εκτιμήσει το βαθμό στον οποίο έχει ανα-

πτύξει δεξιότητες που συνδέονται με την συμβουλευτική κινητικότητας αλλά και να κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση της 
επαγγελματικής του ανάπτυξης

• Πακέτο εργαλείων και δραστηριοτήτων για τη διαδικασία της συμβουλευτικής κινητικότητας. 
Στο παράρτημα του εγχειριδίου παρατίθεται Κατάλογος συνδέσεων (links) για Δίκτυα, Φορείς και Εργαλεία που στηρίζουν 
την κινητικότητα και την διαφάνεια των προσόντων. 
Το εγχειρίδιο συνοδεύεται από ένα DVD με τις ιστορίες 10 ατόμων που είχαν εμπειρία κινητικότητας3. 

Ευχόμαστε καλή και δημιουργική δουλειά σε όλους.

Η ομάδα επιστημονικής επιμέλειας και σύνταξης κειμένων

1 Η πρώτη ενότητα του θεωρητικού μέρους βασίζεται στο εγχειρίδιο «Mobility advice interview” που εκπονήθηκε από τα Κέντρα 
Euroguidance Βελγίου, Γαλλίας, Λουξεμβούργου και Ρουμανίας, τα οποία και ευχαριστούμε για την ευγενική παραχώρηση της 
αξιοποίησης του υλικού από τον ΕΟΠΠΕΠ – Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας.

2 Το πακέτο δραστηριοτήτων και εργαλείων που παρουσιάζεται στο πρακτικό μέρος του εγχειριδίου αποτελεί τη μετάφραση και 
προσαρμογή στα ελληνικά αντίστοιχου πακέτου που εκπονήθηκε από το Κέντρο Euroguidance της Φινλανδίας CIMO, το οποίο 
ευγενικά παραχώρησε την άδεια αξιοποίησής του στον ΕΟΠΠΕΠ – Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας. Oι δραστηριότητες β και γ 
περιλαμβάνονται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα & Φάκελος Επιστημονικού Υποστηρικτικού Υλικού του Σεμιναρίου Πολυπολιτισμι-
κής Συμβουλευτικής για Στελέχη ΣΥΕΠ, Ε. Μαστοράκη και Κ.Σωτηροπούλου.© ΕΚΕΠ 2009. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσό-
τερες δραστηριότητες που αφορούν στην εξοικείωση του ατόμου με θέματα διαχείρισης πολιτισμικών διαφορών στη διεύθυνση 
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/polipolitismiki_symvouleftiki_20_seminars.pdf  

3 Το εν λόγω DVD παρήχθη από τον ONISEP της Γαλλίας (Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τις Σπουδές και τα Επαγγέλματα), ο 
οποίος ανέλαβε την προσαρμογή των βίντεο στα ελληνικά για λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ.
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ΕίΣΑΓΩΓΗ
H έννοια της κινητικότητας 

Η έννοια της κινητικότητας μπορεί να αφορά διάφορες αλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου. Συνήθως αναφερόμαστε σε 
επαγγελματική κινητικότητα, όταν πρόκειται για αλλαγές στην επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή για γεωγραφική 
κινητικότητα όταν πρόκειται για αλλαγές στον τόπο κατοικίας του, είτε στο πλαίσιο της χώρας καταγωγής του είτε και εκτός 
αυτής. Οι διάφορες μορφές κινητικότητας μπορεί να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, στις περισσότερες όμως περιπτώσεις 
αλληλοεξαρτώνται, με την έννοια ότι η αναζήτηση εργασίας, ή καλύτερης εργασίας, οδηγεί σε γεωγραφική κινητικότητα, 
όπως αντίστροφα, η γεωγραφική κινητικότητα οδηγεί σε αλλαγές στην εργασία. 
Στο πλαίσιο της παρούσας έκδοσης, ως κινητικότητα ορίζεται η μετάβαση και διαμονή στο εξωτερικό για λόγους εργασί-
ας, σπουδών, βελτίωσης των γλωσσικών ικανοτήτων, εθελοντισμού, κ.τ.λ. Σε κάποιες περιπτώσεις μιλάμε για «θεσμική» 
κινητικότητα και με αυτό τον όρο εννοούμε κυρίως τα διάφορα προγράμματα ανταλλαγής, συνήθως φοιτητών, όπου όλη η 
οργάνωση γίνεται από κάποιο φορέα στη χώρα καταγωγής, όπως π.χ. ένα Πανεπιστήμιο. Αυτού του είδους η κινητικότητα 
συχνά επιδοτείται από το φορέα που οργανώνει και εποπτεύει το πρόγραμμα ανταλλαγής και το διάστημα που περνά κανείς 
στο εξωτερικό αποτελεί μέρος των σπουδών του. 

Οι διάφορες διαστάσεις στην έννοια της κινητικότητας:
• γεωγραφική κινητικότητα: αναφέρεται στην κυκλοφορία των πολιτών από τη μια περιφέρεια στην άλλη στην ίδια χώρα, 

ή  μεταξύ των χωρών για λόγους εκπαίδευσης και απασχόλησης
• επαγγελματική κινητικότητα: αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία οι απασχολούμενοι αλλάζουν εργασία ή εργο-

δότη
• θεσμική κινητικότητα:  αναφέρεται σε διάφορα προγράμματα ανταλλαγής (π.χ.  φοιτητών ή μαθητών) όπου όλη η διαδι-

κασία της ανταλλαγής οργανώνεται  και εποπτεύεται από έναν φορέα ( π.χ. ένα πανεπιστήμιο). Συνήθως στα προγράμ-
ματα ανταλλαγής το διάστημα που περνά κανείς στο εξωτερικό αποτελεί μέρος των σπουδών του. 

• ατομική κινητικότητα: αναφέρεται στην προσωπική πρωτοβουλία ενός μεμονωμένου ατόμου να μετακινηθεί σε έναν 
άλλον τόπο διαφορετικό από αυτόν της καταγωγής του κυρίως για να βρει εργασία, χωρίς αυτό να αποκλείει και άλλους 
λόγους π.χ. σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η οργάνωση της κινητικότητας γίνεται από το ίδιο το άτομο και βασίζεται 
κυρίως σε προσωπικούς ή/και οικογενειακούς πόρους. 

Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε σε κινητικότητα για λόγους εργασίας, μιλάμε κυρίως για «ατομική» κινητικότητα με την έν-
νοια ότι η πρωτοβουλία αφορά ένα μεμονωμένο άτομο και βασίζεται σε οικογενειακούς/ ή και προσωπικούς  πόρους. 
Παράλληλα, και η κινητικότητα για λόγους σπουδών σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι θεσμική με την έννοια ότι και πάλι η 
πρωτοβουλία ξεκινά από το άτομο, το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει στην αναζήτηση των επιλογών και των κατάλληλων 
λύσεων για την περίπτωσή του και στην υλοποίησή τους.

Η κινητικότητα ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα4

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια ισχυρή πεποίθηση ότι η αύξηση των ευκαιριών για τους Ευρωπαίους και 
η διευκόλυνσή τους για αλλαγή τόπου κατοικίας ή/και εργασίας μπορεί να συμβάλει στο να καταστεί η Ευρώπη η πιο αντα-
γωνιστική και δυναμική, βασισμένη στη γνώση, οικονομία, σύμφωνα με το στόχο που θέτει η στρατηγική της Λισαβόνας. 
Η κινητικότητα μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση ότι οι πολίτες της Ε.Ε. «εργάζονται για να ζουν» και στη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής τους, καθώς και να συνδράμει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη και στη διασφά-
λιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής κοινωνίας γενικότερα. 
Η κινητικότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της απασχόλησης «αξιοποιώντας όλο το δυναμικό των πολιτών της 
Ε.Ε., ενισχύοντας την ικανότητά τους να αναλάβουν νέες και πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να κινούνται προς τα κει που είναι διαθέσιμες οι καλύτερες ευκαιρίες για εργασία». Ως εκ τούτου, η ελεύθερη 
κυκλοφορία των πολιτών, έχει αποκτήσει μια σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικής, με τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα να βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Λισαβόνας5.
Ως σημαντικοί σταθμοί στην προώθηση της κινητικότητας ως προτεραιότητας στην Ευρώπη αναφέρονται ενδεικτικά:
• Στη Διάσκεψη της Μπολόνια (1999) τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου Τριτοβάθ-

4 Μεγάλο μέρος του παρόντος κεφαλαίου βασίζεται στο άρθρο των Βλαχάκη Φωτεινής, Μπαντούνα Σταυρούλας με τίτλο  «Οι ευρω-
παϊκές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας και της κινητικότητας – Εξελίξεις για το θεσμό ΣΥΕΠ σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», που δημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού της ΕΛΕΣΥΠ τ.90-91 
Μάρτιος – Ιούνιος 2010 σελ – 62-74.

5 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006, Mobility in Europe: Analysis of the 2005 
Eurobarometer survey on geographical and labour market mobility.
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μιας Εκπαίδευσης ως το 2010, στον οποίο οι φοιτητές θα μπορούσαν να επιλέξουν από ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων 
υψηλής ποιότητας και να επωφεληθούν από απλές διαδικασίες αναγνώρισης. Η Διακήρυξη της Μπολόνια κινητοποί-
ησε μια σειρά μεταρρυθμίσεων ώστε η Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση να γίνει πιο αρμονική και συγκρίσιμη, πιο 
ανταγωνιστική και πιο ελκυστική για τους Ευρωπαίους και για τους σπουδαστές και τους ακαδημαϊκούς από άλλες 
ηπείρους, με την εφαρμογή ενός συστήματος συγκρίσιμων πανεπιστημιακών πτυχίων και την ανάπτυξη ενός συστήμα-
τος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κινητικότητα των σπουδαστών.   
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm

• Την άνοιξη του 2000 στην Οκινάουα, οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών μελών της ομάδας των οκτώ (Ηνωμένες Πολι-
τείες, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία), συμφώνησαν το διπλασιασμό του αριθ-
μού των διδασκόντων, σπουδαστών, ερευνητών και μελών διοικητικού προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης που 
θα έχουν την εμπειρία της μετακίνησης στο εξωτερικό στα επόμενα δέκα χρόνια. 

• Το Δεκέμβριο του 2000 στη Νίκαια, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε., στοχεύοντας στην αύξηση και τον 
εκδημοκρατισμό της κινητικότητας των σπουδαστών και των διδασκόντων στην Ευρώπη, ενέκριναν σχέδιο δράσης για 
την κινητικότητα (42 συγκεκριμένα μέτρα), το πρώτο μέρος του οποίου τέθηκε σε ισχύ στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Στοκχόλμης (Μάρτιος 2001). 

• Η Σύνοδος των Υπουργών Παιδείας στην Πράγα (Μάιος 2001) επικύρωσε την ενίσχυση των προσπαθειών για τη δι-
εύρυνση της κινητικότητας στην Ευρώπη, των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών, των ερευνητών και του διοικητικού 
προσωπικού. 

• Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα (Μάρτιος 2002), στα πλαίσια της προοπτικής να γίνει η Ε.Ε. η σημα-
ντικότερη οικονομική δύναμη, κυρίως μέσα από τη γνώση και την πνευματική καλλιέργεια, ανέδειξε, μεταξύ άλλων, 
την κινητικότητα ως ισχυρή στρατηγική για την επίτευξη των προσπαθειών, με νέα γενιά προγραμμάτων (2000-2006) 
και με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην αναγνώριση των πτυχίων, των προσόντων και των περιόδων σπουδών και 
κατάρτισης που πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

• Τον Φεβρουάριο του 2005 η κινητικότητα απέκτησε ακόμα περισσότερη θεσμική διάσταση με τη δημιουργία του Ευρω-
διαβατηρίου (Europass). Το Ευρωδιαβατήριο αποτελείται από πέντε έγγραφα, διαθέσιμα σε 26 γλώσσες6, που βοηθούν 
τους νέους να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με σαφή και εύληπτο τρόπο στην Ευρώπη. Η επιτυχία 
του Ευρωδιαβατηρίου, επτά χρόνια μετά τη δημιουργία του, είναι εντυπωσιακή, καθώς χρησιμοποιείται πλέον από 
εκατομμύρια πολίτες. Προγραμματίζεται δε για την περίοδο 2013-15 η στενότερη διασύνδεσή του με άλλα ευρωπαϊκά 
εργαλεία, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF), το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονά-
δων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET) και την ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων 
και επαγγελμάτων (ESCO), για την αύξηση των δυνατοτήτων που προσφέρει για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικών προσόντων7. 

• Στα Ευρωπαϊκά μέσα και δίκτυα για την υποστήριξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για την εκπαίδευση, τη κατάρ-
τιση, την απασχόληση και την κινητικότητα περιλαμβάνονται: το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων για δια 
βίου μάθηση, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη δια βίου μάθηση (EQF), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών 
μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη Διασφά-
λισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) καθώς και ευρωπαϊκά δίκτυα όπως το Euroguidance, το Europass, το 
EURES, κλπ.

• Η Ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα8 εγκρίθηκε στις 2 Ιουλίου 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη 
φιλοδοξία να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις 
σημερινές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η Ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα ενώνει μια σειρά 
πολιτικών της ΕΕ με σκοπό την υποστήριξη της δράσης σε επτά τομείς προτεραιότητας, μεταξύ των οποίων 
είναι: Παιδιά και νέοι – η Ευρώπη του αύριο, Επένδυση σε ανθρώπους – περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας, νέες δεξιότητες, Κινητικότητα.

Η κινητικότητα συνεχίζει να έχει μια «σοβαρή θέση» είτε άμεσα είτε έμμεσα στους στόχους που τίθενται στην Ευρώπη 
μέχρι το 2020.
Το Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 2020 (Μάιος 2009)9  θέτει 
τέσσερις μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους που αφορούν την πραγματοποίηση της δια βίου μάθησης και της κι-

6 Περισσότερες πληροφορίες για τα έγγραφα του Europass στο http://europass.eoppep.gr 
7 Cedefop, Ενημερωτικό Σημείωμα, Μάιος 2012, Ευρωδιαβατήριο 2005-2020: Επιτυχίες και προοπτικές, http://www.cedefop.

europa.eu/EN/publications.aspx. 
8 Περισσότερες πληροφορίες για την Ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα της ΕΕ στη διεύθυνση : http://ec.europa.eu/sοcial/main.

jsp?catld=547
9 Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 2020  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EL:PDF 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm
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νητικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την προώθηση 
της ισότητας, κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Οι δείκτες αναφοράς 
που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2020 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επιπλέον μείωση του ποσοστού της 
σχολικής διαρροής από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, το οποίο θα πρέπει να είναι λιγότερο από 10% καθώς και αύξηση 
του ποσοστού των ενηλίκων που θα συμμετάσχει στη δια βίου μάθηση σε τουλάχιστον 15%.
Η Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη  και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη - ΕΥρΩΠΗ 2020 (Μάρτιος 2010)10 προτάσσει 
τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες: 
• Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία.
• Διατηρήσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικο-

νομίας.
• Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: μια οικονομία με υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συ-

νοχή.
Πρωταρχικοί στόχοι για την ΕΕ είναι μεταξύ άλλων η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 
64 ετών από το τρέχον 69% σε τουλάχιστον 75%, η αύξηση του επιπέδου επενδύσεων σε 3% στον τομέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης, αύξηση σε 20% του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας, μείωση 
του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση από το τρέχον 15% σε 10% και αύξηση του 
ποσοστού του πληθυσμού ηλικίας 30 έως 34 ετών που έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση από 31% σε τουλάχι-
στον 40%. Για την επίτευξη των στόχων η Ε.Ε. προβαίνει στην υλοποίηση επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών (flagship 
initiatives) ως εξής:
1. «Ένωση καινοτομίας», για τη βελτίωση των συνθηκών-πλαίσιο και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα 

και καινοτομία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες 
που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 

2. «Νεολαία σε κίνηση», για την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και τη διευκόλυνση της εισό-
δου των νέων στην αγορά εργασίας. 

3. «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», για την επίσπευση της ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
υψηλής ταχύτητας και την άντληση οφελών από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

4. «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους», για την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από 
τη χρήση των πόρων, τη στήριξη της μετάβασης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την αύξηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και την ενθάρρυνση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας.

5. «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», για τη  βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, και τη στήριξη της ανάπτυξης μιας ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί 
ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. 

6. «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και την παροχή δυ-
νατοτήτων στους πολίτες μέσω της δια βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

7. «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας», για τη διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνο-
χής, ούτως ώστε να εξαπλωθούν ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα άτομα που ζουν σε συν-
θήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτήσουν τα μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης και να συμμετάσχουν 
ενεργά στην κοινωνία.

Η Πράσινη Βίβλος11 για την προώθηση της εκπαιδευτικής κινητικότητας για νέους ανθρώπους (Green Paper: Promoting 
for Learning Mobility of Young People) ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2009 προκειμένου να υπηρετήσει τις προτεραιότητες 
του ψηφίσματος του 2008 για τη Δια βίου Μάθηση. Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της κινητι-
κότητας των νέων για εκπαιδευτικούς αποκλειστικά λόγους σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και βαθμίδες. Στόχος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η εκπαιδευτική κινητικότητα των νέων στην ΕΕ να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, να είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνδράμουν για τη στήριξη και 
ανάπτυξη δράσεων που ενθαρρύνουν την εκπαιδευτική κινητικότητα των νέων. Σημαντικά σημεία είναι:

10 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη  και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη - ΕΥΡΩΠΗ 2020 (Μάρτιος 2010) http://ec.europa.eu/
eu2020/   http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_EL_ACT_part1_v1.pdf

11 Η Πράσινη Βίβλος είναι ένα έγγραφο συζήτησης που έχει ως στόχο τη δημιουργία διαλόγου και την έναρξη μιας διαδικασίας δια-
βούλευσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Η Πράσινη Βίβλος συνήθως παρουσιάζει μια γκάμα ιδεών 
με σκοπό να προσκαλέσει τα ενδιαφερόμενα άτομα ή οργανισμούς να συμβάλλουν με τις απόψεις και τις πληροφορίες τους. Μπο-
ρεί να την ακολουθήσει η Λευκή Βίβλος, μια επίσημη σειρά προτάσεων, που χρησιμοποιούνται ως όχημα για τη μελλοντική τους 
εξέλιξη σε νόμο. 
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• η προώθηση οργανωμένων πρωτοβουλιών εκπαιδευτικής κινητικότητας (Σύνδεση κινητικότητας με τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα, απόκτηση γνώσεων, προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας).

• η προώθηση της κινητικότητας καταρχήν ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και ανάπτυξη προγραμμάτων ανταλλαγής με τον 
υπόλοιπο κόσμο.

• η προώθηση της κινητικότητας μεταξύ – τομέων (cross-sector) π.χ. μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας
• η επικέντρωση στην φυσική κινητικότητα, αλλά και αξιοποίηση της εικονικής κινητικότητας με τη χρήση ΤΠΕ (virtual 

mobility). 
• η επικέντρωση στην κινητικότητα των νέων (16-35 ετών), αλλά και ανάδειξη της σημασίας της εκπαιδευτικής κινητικό-

τητας για όλες τις ηλικίες.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια περίοδο εκπαιδευτικής κινητικότητας προβλέπονται τα εξής:
• Πληροφόρηση και Συμβουλευτικής για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και άλλες πρακτι-

κές συμβουλές.
• Προβολή και κινητοποίηση (ανάδειξη και προβολή των θετικών εμπειριών που αποκομίζουν οι νέοι από την ΕΚ, τυπική 

αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας σε όλη την ΕΕ)
• Εξοικείωση με την κουλτούρα και τη γλώσσα των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών. 
• Νομικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της ΕΚ.
• Δυνατότητα μεταφοράς δανείων και υποτροφιών στις χώρες της ΕΕ.
• Προώθηση κινητικότητας από και προς την ΕΕ (π.χ. απλοποίηση διαδικασιών για παροχή εκπαιδευτικής visa).
• Καλή προετοιμασία και στήριξη των νέων πριν την περίοδο ΕΚ και διασφάλιση ποιότητας της δράσης ΕΚ
• Ενίσχυση της συμμετοχής σε προγράμματα ΕΚ ατόμων από μειονεκτούσες ομάδες (π.χ. ΑΜΕΑ, μετανάστες, οικονομικά 

ασθενέστεροι)
Κατά την περίοδο της εκπαιδευτικής κινητικότητας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο οργανισμός υποδοχής με την παροχή 
υπηρεσιών καθοδήγησης (mentoring) και ενσωμάτωσης ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία της αναγνώρισης και 
επικύρωσης της εμπειρίας ΕΚ με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών εργαλείων που είναι διαθέσιμα υπό την ευθύνη του 
κάθε κράτους- μέλους12. Επιπλέον, για την προώθηση της κινητικότητας των νέων προωθούνται οι  νέες συνεργασίες και 
θεωρείται σημαντική η κινητοποίηση φορέων, θεσμών και πόρων για τη ενίσχυση της ΕΚ (π.χ. δημόσιοι φορείς, επαγγελ-
ματικές ενώσεις, ΜΚΟ, οργανώσεις πολιτών, τοπικά συμβούλια, φορείς τοπικής αυτοδ/σης, κτλ.), η ενεργής συμμετοχή του 
επιχειρηματικού κόσμου, η εικονική δικτύωση (πχ eTwinning, ηλεκτρονική διασύνδεση σχολείων). Αναδεικνύεται επίσης 
η ανάγκη για συμμετοχή και στήριξη «πολλαπλασιαστών», ατόμων που έχουν προηγούμενη εμπειρία από συμμετοχή σε 
δράσεις ΕΚ.

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (Education & 
Training 2020)13 αναγνωρίζονται τέσσερις στόχοι:
• το να γίνει πραγματικότητα η διά βίου μάθηση και κινητικότητα
• η βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
• η προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και των ενεργών πολιτών,
• η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επί-

πεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
Η πρωτοβουλία Youth on the move – Νεολαία σε Κίνηση  http://ec.europa.eu/youthonthemove συμβάλλει ήδη σημαντι-
κά στην ενίσχυση της κινητικότητας των νέων καθώς και στην αξιοποίηση ευκαιριών για σπουδές, κατάρτιση και εργασία 
στην Ευρώπη. Το «Νεολαία σε Κίνηση» είναι μια ολοκληρωμένη δέσμη πρωτοβουλιών πολιτικής για την εκπαίδευση και 
την απασχόληση των νέων στην Ευρώπη. Ξεκίνησε το 2010, είναι μέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, δια-
τηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το «Νεολαία σε Κίνηση» αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της 
απασχολησιμότητας των νέων, τη μείωση της υψηλής ανεργίας των νέων και την αύξηση του ποσοστού εργαζόμενων νέων 
- σύμφωνα με τον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για την επίτευξη του 75% του ποσοστού απασχόλησης για τον πληθυσμό σε ηλικία 
εργασίας (20 - 64 ετών) μέσα από το:
• να καταστεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις ανάγκες των νέων
• να ενθαρρύνουν περισσότερους νέους να επωφεληθούν από επιχορηγήσεις της ΕΕ για σπουδές ή κατάρτιση σε άλλη 

χώρα
• να ενθαρρυνθούν οι χώρες της ΕΕ να λάβουν μέτρα για την απλοποίηση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην ερ-

γασία

12 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), European Credit System for Vocational Education and Training 
(ECVET), European Qualifications Framework (EQF), Youthpass (certificate for youth exchanges and volunteering), Έγγραφα 
EUROPASS, European Quality Charter for Mobility.

13 Στρατηγικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 2020 http://ec.europa.eu/education/
lifelong-learning-policy/doc28_en.htm
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Η πρόκληση της κινητικότητας στην ΕΕ και η σχέση της με την πολυγλωσσία και την 
πολυπολιτισμικότητα 
Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται σε άλλα κράτη μέλη εκτός από την πατρίδα τους. Η ΕΕ δίνει 
τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πηγαίνουν όπου υπάρχει εργασία. Η απόφαση κάποιου να εγκατασταθεί σε μια άλλη 
χώρα συχνά καθορίζεται από τις επαγγελματικές ευκαιρίες στη χώρα καταγωγής και στη χώρα εγκατάστασης. Ωστόσο, πολ-
λές δυσκολίες προκύπτουν που σχετίζονται με τη διαφορετική κουλτούρα και τη γλώσσα, με επαγγελματικά ζητήματα, αλλά 
και με το κοινωνικό και συναισθηματικό κόστος που συνεπάγεται το να αφήσει κανείς την οικογένεια, τους φίλους και τον 
τόπο του. Βεβαίως τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας τέτοιας απόφασης σχετίζονται με τη φάση ζωής που διανύει 
καθένας, με την ηλικία του και άλλους παράγοντες.
Ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία της κινητικότητας σημαντική θέση κατέχει η γνώση της γλώσσας 
της χώρας υποδοχής. Η σημασία, εξάλλου, της γνώσης ξένων γλωσσών, στο πλαίσιο της ενοποιημένης Ευρώπης επιση-
μαίνεται και σε σχετική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής14. Συγκεκριμένα, αναδεικνύεται ότι η γνώση άλλων γλωσσών 
της ΕΕ αποτελεί το κλειδί για την πραγματική κινητικότητα στην ΕΕ, δίνοντας μας τη δυνατότητα να επωφεληθούμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο από την εργασία, τις σπουδές, τα ταξίδια, την επιχειρηματικότητα και τις διαθέσιμες ευκαιρίες σε όλη 
την ήπειρο.
Η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής δεν είναι μόνο το κλειδί για να βρει κάποιος μια θέση εργασίας ή να πραγμα-
τοποιήσει μια επιτυχημένη περίοδο εκπαίδευσης/κατάρτισης στη συγκεκριμένη χώρα, αλλά και για να έρθει σε επαφή με 
τους πολίτες της χώρας υποδοχής. Αυτό συχνά δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική προοπτική για το τι σημαίνει να είσαι 
Ευρωπαίος και για αυτό που όλοι μαζί προσπαθούμε. Οι εθνικές μας ιστορίες και η πολιτισμική μας κληρονομιά μπορεί να 
διαφέρουν, αλλά οι προσδοκίες μας και οι ελπίδες μας για το μέλλον συνδέονται στενά. Το να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ 
μας αυξάνει τη γνώση μας για αυτά που έχουμε κοινά και ταυτόχρονα αυξάνει τον αμοιβαίο σεβασμό για τις πολιτισμικές 
μας διαφορές.
Επίσης η ίδια ευρωπαϊκή έκδοση, τονίζει ότι «οι γλώσσες σημαίνουν δουλειές» αναφέροντας ότι μια μελέτη που πραγματο-
ποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ μπορούν να χάσουν επιχειρηματι-
κές ευκαιρίες λόγω έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
που αδυνατούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες εξαγωγών σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφω-
να με τη μελέτη, μέχρι και το 11% των ΜΜΕ - σχεδόν 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις - έχουν χάσει συμβάσεις με δυνητικούς 
πελάτες σε άλλες χώρες της ΕΕ, λόγω των γλωσσικών εμποδίων. Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης την αυξανόμενη σημασία 
της πολυγλωσσίας για τη νίκη επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, τα αγγλικά είναι η γλώσσα κλειδί, 
αλλά η μελέτη τονίζει την αυξανόμενη σημασία της Κίνας, αραβικά και ρωσικά.
Συνεπώς, αναγνωρίζεται ότι η πολυγλωσσία από μόνη της είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κινητικότητα στην ΕΕ και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
της ΕΕ ώστε να εξασφαλίσουν νέες εξαγωγικές αγορές στην Ευρώπη και πέρα   από αυτήν.
Παράλληλα, στην Ευρώπη των άνω των 500 εκατομμυρίων πολιτών από διαφορετικά εθνικά, πολιτισμικά και γλωσσικά πε-
ριβάλλοντα, οι οποίοι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ είναι ελεύθεροι να μετακινούνται ελεύθερα εντός των ορίων 
της, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη πολυπολιτισμικών δεξιοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η 
αλληλοκατανόηση και η επικοινωνία. 
Αναμφισβήτητα, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε κατά τη φάση της μετεγκατάστασης σε μια άλλη χώρα σχετίζονται άμεσα 
με την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, τις πολιτισμικές μας πεποιθήσεις, τη συμπεριφορά τη δική μας απέναντι στους 
άλλους, αλλά και των άλλων απέναντι σε μας καθώς και τις προσδοκίες που υφίστανται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά 
και από τις δυο πλευρές15. Σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου  «υποκειμενικός πολιτισμός» (Τριάντης στο Γεώργας, 1990) : 
«είμαστε υποκειμενικοί στις κρίσεις μας, εγωκεντρικοί και αξιολογούμε σύμφωνα με τις παραδόσεις του πολιτιστικού μας 
πλαισίου. Επομένως, βλέπουμε θετικά χαρακτηριστικά στην εικόνα του εαυτού μας και αρνητικά στη συμπεριφορά του 
ξένου, την οποία ερμηνεύουμε σύμφωνα με το δικό μας πολιτισμό». Η πολυπολιτισμική άποψη υποστηρίζει ότι ακόμα και 
οι καθημερινές μας αντιλήψεις, οι αισθητικοί και οι ηθικοί μας κανόνες σε μεγάλο βαθμό σχηματίζονται από το πολιτισμικό 
πλαίσιο στο οποίο ανήκουμε και συνεπώς η σε βάθος κατανόηση αυτού απαιτεί ενδελεχή γνώση των τρόπων που οι άν-
θρωποι άλλων πολιτισμών διαμορφώνουν αντιλήψεις και πιστεύω. Για να δούμε ότι έχουμε περιορισμούς πρέπει πρώτα 
να δούμε πέρα απ’ αυτούς. Κατά τον Peterson (2004) «η κουλτούρα μοιάζει με παγόβουνο: τα βαθύτερα στρώματα (παρα-
δόσεις, στάσεις, αξίες) είναι κρυμμένα από την άμεση θέα και οπτική μας. Συνήθως αυτό που βλέπουμε και ακούμε είναι 
μόνο τα επιφανειακά εξωτερικά «στρώματα», δηλαδή τα εξωτερικά πραγματικά παρατηρήσιμα στοιχεία μιας πολιτισμικής 
ταυτότητας (πχ. τη μόδα, τις τάσεις, τη μουσική) καθώς και τα λεκτικά και μη λεκτικά σύμβολα. Το σύνολο των βαθιά κρυμ-

14 European Commission, 2008, Europa on the move, Speaking for Europe: Languages in the European Union ec.europa.eu/pub-
lications. 

15 Η αναφορά στη σημασία της πολυπολιτισμικότητας για την κινητικότητα αποτελεί απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα & 
Φάκελος Επιστημονικού Υποστηρικτικού Υλικού του Σεμιναρίου Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής για Στελέχη ΣΥΕΠ,Ε. Μαστο-
ράκη και Κ.Σωτηροπούλου, ΕΚΕΠ 2009. http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Ekpaideutiko_Yliko_Symvoulon_Polypolitismiki.
pdf 
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μένων αξιών και στάσεων  (κρυμμένη επιφάνεια του παγόβουνου) που μαθαίνουμε μέσα στην κουλτούρα που ζούμε είναι 
η αθέατη πλευρά της δικής μας κουλτούρας αλλά και της κουλτούρας των άλλων (βλ σχήμα 1).

Σχήμα 1: Η μεταφορά «η κουλτούρα ως παγόβουνο»

Βασικά θέματα κουλτούρας μικρότερης σημασίας ζητήματα 
κουλτούρας

ΑορΑΤΗ ΚοΥΛΤοΥρΑ
«Βάση του παγόβου-
νου»

Παραδείγματα:
Κεντρικές αξίες,στάσεις και πεποιθήσεις, κοινωνικές 
νόρμες, νομικό πλαίσιο, ιστορία, γνωστικές διαδικασίες,

Παραδείγματα: δημοφιλή θέματα, 
γνώμες, προτιμήσεις, ειδικές γνώ-
σεις (πχ. γεγονότα που αφορούν την 
κουλτούρα αυτή)

ορΑΤΗ ΚοΥΛΤοΥρΑ
«Κορυφή του παγό-
βουνου»

Παραδείγματα: αρχιτεκτονική, γεωγραφία, κλασσική 
λογοτεχνία,  πολιτικά πρόσωπα, παραδοσιακή μουσική

Παραδείγματα: χειρονομίες, γλώσσα 
του σώματος, χρήση του χώρου, έν-
δυση, τρόπος ζωής, φαγητό, χόμπυ, 
μουσική και καλλιτεχνήματα

Πίνακας: Τα βασικά και μικρότερης σημασίας ζητήματα κουλτούρας. Προσαρμογή από το Peterson,B.(2004). Cultural intelligence: a 
guide to working with people from other cultures . Maine:Intercultural Press.

Έτσι, στη διάρκεια μιας εμπειρίας κινητικότητας και κατά την επαφή μας με μια διαφορετική κουλτούρα (η κορυφή του 
παγόβουνου) δηλαδή τα άμεσα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά είναι: η γλώσσα, η αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος, το 
φαγητό, ο πληθυσμός, η μουσική, ο τρόπος ένδυσης, η τέχνη και η λογοτεχνία, ο τρόπος ζωής, η συναισθηματική έκφραση, 
οι χειρονομίες και οι τρόποι χαιρετισμού, οι δραστηριότητες αναψυχής, η οπτική επαφή, ο αθλητισμός και πολλά άλλα. Για 
παράδειγμα, όλοι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι για παράδειγμα, ένας Γερμανός δεν θα παραβίαζε ποτέ κόκκινο 
σηματοδότη σε αντίθεση με έναν Έλληνα, ότι οι Αμερικάνοι είναι κατά πλειοψηφία παχύσαρκοι, ότι οι Γάλλοι είναι δεινοί κα-
πνιστές κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν την «ορατή κουλτούρα». Στην «αόρατη κουλτούρα», δηλαδή στην «κρυμμένη 
επιφάνεια» του παγόβουνου υπάρχουν όλα αυτά που δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί με τις πέντε αισθήσεις του και είναι 
τα εξής: Η αίσθηση του χρόνου, στάσεις σχετικά με την ανθρώπινη φύση, ο ρόλος της οικογένειας και οι ρόλοι ενηλίκων και 
ανηλίκων μέσα σ΄αυτήν, οι κανόνες που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, η σημασία της εργασίας, τα  κίνητρα, η αντοχή 
στις αλλαγές, τα επικοινωνιακά στυλ, οι στάσεις για το ρόλο των ανδρών και των γυναικών, η προτίμηση για τον γραμμικό 
ή συστημικό τρόπο σκέψης, η σημασία που δίνεται στο πρόσωπο ή την ομάδα, η αντίληψη για τα ηγετικά συστήματα, οι 
αντιλήψεις για το άτομο μέσα στην κοινωνία και πολλά άλλα.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση αυτή, κάποια από αυτά τα στοιχεία έχουν καταλυτική σημασία αν θέλουμε να γνωρί-
σουμε, να κατανοήσουμε και τελικά να έρθουμε κοντά με ένα άτομο από διαφορετική κουλτούρα και κάποια είναι λιγότερα 
σημαντικά στη διαδρομή αυτή γνώσης (βλ.Πίνακα). Πάντως, τα δυο μέρη του παγόβουνου δημιουργούν μια συναρπαστική 
πολιτισμική ποικιλία, την πολιτισμική μας ταυτότητα. 
Συνεπώς, η ανάπτυξη πολυπολιτισμικών δεξιοτήτων16 και η κατάλληλη προετοιμασία ώστε να είμαστε σε θέση να αντιληφθού-
με όλους τους περιορισμούς αποτελεί πολύ σημαντική προϋπόθεση, αφενός για να αποφασίσει κάποιος να εμπλακεί σε μια 
εμπειρία κινητικότητας και αφετέρου η εμπειρία αυτή να είναι θετική και να συμβάλλει στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων 
και την απόκτηση μοναδικών εμπειριών ζωής τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στον επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό τομέα.

16 Περισσότερες πληροφορίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής αναζητείστε στο «Έργο του Κέντρου 
Euroguidance της Ελλάδας για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής των στελεχών ΣΥΕΠ - 
Ερωτηματολόγιο Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής (Multicultural Counseling Inventory) των Sodowsky, Taffe, Gutkin, και Wise 
(1994)»    http://www.eoppep.gr/images/SYEP/MCI.pdf καθώς στο «Εκπαιδευτικό υλικό Σεμιναρίου «Επιμόρφωση Συμβούλων 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως Εκπαιδευτές Στελεχών ΣΥΕΠ στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής» 
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Ekpaideutiko_Yliko_Symvoulon_Polypolitismiki.pdf  
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/polipolitismiki_symvouleftiki_20_seminars.pdf   
Επίσης, το Ερωτηματολόγιο Διαπολιτισμικής Ανάπτυξης (IDI) είναι ένα επιστημονικά έγκυρο και αξιόπιστο ψυχομετρικό εργαλείο 
το οποίο μετρά το πώς ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων τείνουν να σκέφτονται και να αισθάνονται για τις πολιτισμικές διαφορές. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του IDI είναι ότι α. χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1998 β. περιλαμβάνει πενήντα δηλώσεις, 
στις οποίες το άτομο αναφέρει το βαθμό στον οποίο συμφωνεί ή διαφωνεί με τη δήλωση γ. είναι διαθέσιμο σε πολλές διαφορετικές 
γλώσσες, σε έντυπη και on-line μορφή στη διεύθυνση http://www.idiinventory.com/

Ορατή επιφάνεια - Ορατή Κουλτούρα

Κρυμμένη επιφάνεια - Αόρατη κουλτούρα
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ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην υποστήριξη των 
πολιτών σε θέματα δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας και  κινητικότητας 

Σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού για την δια βίου ανάπτυξη της σταδιοδρομίας σε όλους τους πολίτες κάθε ηλικίας, σε όλες τις φάσεις των 
κομβικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών και προσωπικών μεταβάσεων του ατόμου (Lifelong & Lifewide Guidance).
Παρά την σύγχρονη τάση που παρατηρείται με έμφαση στην ανάπτυξη σχετικών υπηρεσιών, το ενδιαφέρον της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης17 έχει στραφεί εδώ και αρκετά χρόνια στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Από το 
1963, σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορά στη διατύπωση οδηγιών για τη χάραξη ενιαίας Ευρωπαϊκής 
πολιτικής, διακηρύσσεται, μεταξύ άλλων, η σημασία που πρέπει να δοθεί σε ένα «διαρκές σύστημα πληροφόρησης και 
προσανατολισμού ή επαγγελματικής συμβουλευτικής για τους νέους και τους ενήλικες». Επίσης, η αρχή αυτή αναλύεται 
σε Σύσταση του 1966, όπου προσδιορίζονται οι σχετικές αναγκαίες προϋποθέσεις. Στη συνέχεια εκπονήθηκαν μελέτες και 
αναπτύχθηκαν σχετικά Ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. Transition I & II, Petra 1987, Petra ΙΙ 1991) που έθεσαν ως προτε-
ραιότητα τη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τα αποτελέσματα των μελετών και πρωτοβουλιών αυτών 
οδήγησαν στον προσδιορισμό μέτρων που έπρεπε να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο των χωρών της Ε.Ε. για την ενίσχυση του 
θεσμού ΣΥ.Ε.Π, όπως η δημιουργία to 1992 ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού 
(Euroguidance18) και η επιμόρφωση των συμβούλων και των ειδικών για την ευρωπαϊκή διάσταση του επαγγελματικού 
προσανατολισμού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στους στόχους της (όπως έχουν καθοριστεί από τη Διάσκεψη Κορυφής του Λουξεμβούργου το 1997 
και τις Συνθήκες του Άμστερνταμ το 1997, της Λισσαβόνας το 2000 και της Στοκχόλμης το 2001), έχει συμπεριλάβει : 
• την προώθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης, βάσει κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή ενερ-

γητικών πολιτικών απασχόλησης και την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση (Ε.Σ.Δ.Α.), από τα 
κράτη μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με τέσσερις πυλώνες: απασχολησιμότητα - επιχειρηματικότητα - προσαρμοστικό-
τητα - ισότητα των ευκαιριών 

• την καθιέρωση της Ευρώπης ως την ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, 
ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή

• την επένδυση στον άνθρωπο μέσω της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (lifelong learning) για την επίτευξη της 
οικονομίας της γνώσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

• την διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση, ιδίως μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολο-
γιών 

• την προώθηση της κινητικότητας στις χώρες της Ε.Ε. για λόγους εκπαίδευσης ή/και απασχόλησης στο πλαίσιο της ενι-
αίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάγκη και η προτεραιότητα παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής και 
επαγγελματικού προσανατολισμού προβάλλεται μέσα από επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα και πρωτοβουλίες. Το «Δικαίωμα 
στον επαγγελματικό προσανατολισμό» κατοχυρώνεται με το Άρθρο 9 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη με το οποίο οι 
χώρες της Ε.Ε. υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλους τους πολίτες σε 
εξατομικευμένη βάση. Εκθέσεις από κάθε χώρα υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων κάθε 
4 χρόνια, ώστε να αξιολογηθεί η διαδικασία εφαρμογής των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και τα αποτελέ-
σματά της. Στη χώρας μας, η παρακολούθηση και τήρηση του ΕΚΧ είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.19  

Το «μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δια βίου μάθηση» (Memorandum on Lifelong Learning, CEC, 2000)20 
αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί ότι αφενός, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης, σχετικά με 
τις ευκαιρίες μάθησης και απασχόλησης στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων για την ευρωπαϊκή κινητικότητα και 
αφετέρου, υποστήριξη για τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
Θέτοντας τις βάσεις για την ενίσχυση της δια βίου ΣΥΕΠ στην Ευρώπη, σημαντικό έργο υλοποίησε η ομάδα 25 Εμπειρογνω-
μόνων Δια βίου ΣΥΕΠ, που δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το στόχο την ενίσχυση 
των πολιτικών, των συστημάτων και των πρακτικών για τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό21. 

17 Η αναφορά στην Ευρωπαϊκή διάσταση της δια βίου ΣΥΕΠ, στο παρόν κεφαλαίο, βασίζεται στο άρθρο των Βλαχάκη Φωτεινής, 
Μπαντούνα Σταυρούλας με τίτλο  «Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας και της κινητι-
κότητας – Εξελίξεις για το θεσμό ΣΥΕΠ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», που δημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Συμβουλευτικής 
– Προσανατολισμού της ΕΛΕΣΥΠ τ.90-91 Μάρτιος – Ιούνιος 2010 σελ – 62-74.

18 http://www.euroguidance.net/
19 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/AboutCharter_en.asp#Les_droits_garantis_par_la_Charte
20 http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MemorandumEng.pdf
21 http://www.cedefop.europa.eu/etv/Projects_Networks/Guidance/expertgroup/default.asp

www.ammattinetti.fi

1. How international are you?
The following exercises give you a chance to reflect upon how international 

you consider yourself to be and whether living abroad or staying abroad 

for an extended period would suit you.

Word association

What comes to mind when you 

hear the following words?

volunteer work camp

diplomat

poverty

exchange student

Russia

foreigner

a head for languages

career path

consumption

missionary work

New York

manga

au pair

native

culture shock

standard of living

cosmopolitan

Africa

You may find it useful to compare 

your thoughts on these words 

with a friend.

Learning from other people’s 

experiences

Ammattinetti is a web-based service pro-

vided by the Finnish Employment Office. Its 

purpose is to serve as a forum where differ-

ent jobs and sectors can be compared. 

Please note that the service is only available 

in Finnish and Swedish. On Ammattinetti, 

under Uratarinoita (Career stories), you can 

read stories about other people’s experi-

ences, for example read about Marina who 

has moved to Finland from Spain or about 

Matti from Finland. 

Discover more fascinating stories about 

people who have moved to Finland at: 

After you have read the stories, answer 

the following questions:

What did the writer get out his/her time 

abroad?

What did the writer learn about his/her own 

culture or himself/herself?

How did the writer deal with the problems 

he/she faced?

© Centre for International Mobility CIMO, Finland
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Ακολουθεί το Ψήφισμα του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε. για τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό («Ανάπτυξη πολιτικών, συστημάτων και πρακτικών σχετικά με τον δια βίου προσανατολισμό» μάιος 
2004)22, στο οποίο αναγνωρίζεται, για πρώτη φορά επισήμως, η σημασία της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού για την προώθηση της δια βίου μάθησης, της πρόσβασης στις πληροφορίες, της απασχόλησης, της κοινωνι-
κής ένταξης και των προσωπικών δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Το σχετικό ψήφισμα 
δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των πολιτικών και των πρακτικών ΣΥ.Ε.Π. σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 
οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι, που τέθηκαν στη στρατηγική της Λισσαβόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ένα ακόμα Ψήφισμα του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε. για τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσα-
νατολισμό (21 Νοεμβρίου 2008) για την “Kαλύτερη ενσωμάτωση της Δια βίου Συ.Ε.Π. στις στρατηγικές Δια βίου Μάθησης» 
(Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies)23 απέδωσε μεγάλη σημασία 
στη Συ.Ε.Π. ως δια βίου διαδικασία που επιτρέπει στους πολίτες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους να συνειδητοποιούν 
τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να λαμβάνουν ορθές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, 
να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους, τους επαγγελματικούς ρόλους και τις επαγγελματικές διαδρομές 
με ασφαλέστερο τρόπο μέσα στη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και τέλος να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη 
ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Παράλληλα υποστηρίζει ότι η ΣΥΕΠ μπορεί να συμβάλει 
στην εναρμόνιση των αναγκών της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών επιλογών των πολιτών. Τα  κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να ενισχύσουν το ρόλο της Δια βίου Συ.Ε.Π. στο πλαίσιο των εθνικών τους πολιτικών για τη 
Δια βίου Μάθηση, να ενθαρρύνουν την δια βίου απόκτηση από τους πολίτες δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες Συ.Ε.Π., να αναπτύξουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
στην παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων.
Παράλληλα, ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για ενίσχυση της Δια Βίου ΣΥΕΠ (European Lifelong Guidance Policy Network - 
ELGPN)24 δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2007, με στόχο να προωθήσει τη σχετική συ-
νεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη και να διευκολύνει τη δημιουργία δομών και μηχανισμών που υποστηρίζουν τις προτε-
ραιότητες που διατυπώθηκαν στα ψηφίσματα του 2004 και του 2008. Το Δίκτυο Euroguidance25, έχοντας ήδη συμπληρώσει 
τα 20 χρόνια λειτουργίας του, διασυνδέει 68 εθνικά κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού σε 34 χώρες της Ευρώπης, 
υλοποιώντας σημαντικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο που συμβάλλουν στην προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη, 
παρέχοντας ποιοτική πληροφόρηση για τη ΣΥΕΠ σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές, σπουδαστές, 
εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και εντάσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της ΣΥΕΠ στα 
εθνικά συστήματα συμβουλευτικής και προσανατολισμού. 
Σε συνέχεια των παραπάνω προσπαθειών, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στόχων για το 2020, η δια βίου ΣΥΕΠ τίθεται 
ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο των πολιτικών για τη δια βίου μάθηση, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά ερ-
γασίας, την αύξηση της απασχολησιμότητας και την κινητικότητα. Η συμβουλευτική σε θέματα κινητικότητας για λόγους 
εκπαίδευσης ή απασχόλησης καλύπτει θέματα όπως η υποστήριξη στο σχεδιασμό της κινητικότητας, η πληροφόρηση, και 
γενικότερα δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πλαίσιο της δια βίου συμβουλευτικής (σπουδές, εργασία, επανακατάρτιση 
κ.τ.λ). Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική συνέντευξη, την εκπόνηση και υποστήριξη σχεδίου, την 
ενίσχυση της συνειδητοποίησης, κ.τ.λ. Όπως κάθε συμβουλευτική θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική και να 
λαμβάνει υπ ‘όψιν την ανατροφοδότηση που παρέχεται από κάθε εμπλεκόμενο μέρος. 
Στο πλαίσιο της παρούσας έκδοσης, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η καλύτερη ενημέρωση των Συμβούλων 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν εξειδικευμένη συμβουλευτική 
υποστήριξη σε μαθητές, νέους και ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας για αιτήματα που αφορούν την μετακίνηση σε μια άλλη 
χώρα, κυρίως της ΕΕ, για λόγους σπουδών ή απασχόλησης. Το ενδιαφέρον των νέων για πραγματοποίηση προπτυχια-
κών αλλά κυρίως μεταπτυχιακών σπουδών ήταν πάντα μεγάλο στη χώρα μας ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει πληθώ-
ρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας που ενθαρρύνουν και χρηματοδοτούν την συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, 
σπουδαστών αλλά και επαγγελματιών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, παρέχοντας ποικίλες ευκαιρίες μετακίνησης σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες για σπουδές, κατάρτιση, πρακτική άσκηση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας κλπ. Η ανάγκη σε 
παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ακόμα μεγαλύτερη σήμερα στην Ελλάδα, καθώς στο πλαίσιο 
της τρέχουσας οικονομικής κρίσης αυξάνεται ραγδαία το ποσοστό των ενδιαφερόμενων να μετακινηθούν σε άλλες χώρες 
της ΕΕ αλλά και εκτός Ευρώπης για σπουδές και κυρίως για εργασία, γεγονός που απαιτεί την απόκτηση κατάλληλων 
γνώσεων και δεξιοτήτων από τους συμβούλους σταδιοδρομίας. Από την άλλη πλευρά, θεωρείται ότι η σχετική θεωρητική 
και πρακτική εξοικείωση των συμβούλων σταδιοδρομίας με το ζήτημα της κινητικότητας, αναδεικνύοντας τα σημαντικά 
οφέλη που μπορεί κανείς να αποκομίσει σε σχέση με την προσωπική αλλά και επαγγελματική του ανάπτυξη «ως πολίτης 
της Ευρώπης» σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά 

22 http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Projects_Networks/Guidance/EU_Policy_Context/Council_Resolution_on_
Guidance-EL.pdf

23 Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies, 2008, http://www.consilium.europa.
eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf

24 http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn
25 http://www.euroguidance.net/
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στην αντιμετώπιση του φαινομένου «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain)26, που μπορεί να αποδειχθεί ως απειλή για την 
ανάπτυξη μιας χώρας και που φαίνεται να απασχολεί πλέον και την Ελλάδα.

26 Ο όρος brain drain αναφέρεται στη φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου από μια χώρα προς άλλες και συχνά ονομάζεται και ως “διαρροή 
εγκεφάλων”, αποτελεί μεγάλης κλίμακας μετανάστευση μεγάλης ομάδα ατόμων με υψηλές τεχνικές δεξιότητες ή γνώσεις. Οι λόγοι 
για τη μετακίνηση μπορεί να αφορούν συνθήκες που επικρατούν στις χώρες προέλευσης ή προσωπικούς λόγους των μετακινού-
μενων. Σε επίπεδο χωρών, οι λόγοι μπορεί να είναι το κοινωνικό περιβάλλον (στις χώρες προέλευσης: έλλειψη ευκαιριών, η πολι-
τική αστάθεια, η οικονομική ύφεση, οι κίνδυνοι για την υγεία, κλπ. Στις χώρες υποδοχής: πλούσιες ευκαιρίες, πολιτική σταθερότητα 
και ελευθερία, ανεπτυγμένη οικονομία, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης κλπ. Όσον αφορά στους προσωπικούς λόγους, συγκατα-
λέγεται η επιρροή της οικογένειας (συγγενείς στο εξωτερικό), καθώς και η προσωπική προτίμηση: προτίμηση για εξερεύνηση, η 
φιλοδοξία για μια καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη, κλπ. (Wikipedia) http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_drain.  
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Α’ μΕροΣ 

ΒΑΣίΚΕΣ ΑρΧΕΣ
ΓίΑ ΤΗ ΣΥμΒοΥΛΕΥΤίΚΗ ΚίΝΗΤίΚοΤΗΤΑΣ27

1o ΚΕφΑΛΑίο: 
Ανάλυση της κινητικότητας και των επιπτώσεων στη συμβουλευτική πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
την παραμονή στο εξωτερικό

Εισαγωγή
Η κινητικότητα και η διαπολιτισμική ανταλλαγή των νέων δεν είναι κάτι νέο. Ήδη, μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προω-
θούνταν η ανταλλαγή των νέων στην Ευρώπη, ώστε να φέρει τις χώρες κοντά και να προωθήσει τη διεθνή κατανόηση. Οι 
πρώτες πρωτοβουλίες αφορούσαν στη νεανική εργασία και ακολουθούσε η εθελοντική εργασία, όχι μόνο στην Ευρώπη, 
αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Στο μεσοδιάστημα, ακολούθησαν τα σχολεία, τα Πανεπιστήμια, οι πόλεις, οι μη κυβερνητι-
κές οργανώσεις, τα κινήματα ειρήνης ... με πρωτοβουλίες κινητικότητας. 
Ωστόσο, η κινητικότητα δεν είναι πάντα επιτυχής. 
Έρευνα του Hansel (2005) δείχνει ότι:
21% Δεν έχουν βιώσει κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της παραμονής
20% Είχαν προβλήματα με την προσαρμογή στις παραδόσεις και την καθημερινή ζωή στο εξωτερικό
17% Αναφέρουν ένα (διαπολιτισμικό) πρόβλημα που συνδέεται με την αυτονομία τους 
17% Είχαν δυσκολίες με το στυλ της επικοινωνίας
15% Αντιμετώπισαν προβλήματα ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης κοινωνικά ή πολιτικά προσανατολισμένης 
13% Βίωσαν το νέο πολιτισμό, ως κρύο και μη επικοινωνιακό
13% Αναφέρουν προβλήματα σε κοινωνικές σχέσεις (οικογένεια υποδοχής, κ.λπ.)
11% Βίωσαν μια ανησυχητική κατάσταση που ήταν δύσκολο να κατανοήσουν ή να δεχθούν
6% Ζητήματα που σχετίζονται με παρεξηγήσεις εξαιτίας της γλώσσας

Ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν από αυτά τα προβλήματα; Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κινητικότητα για τους 
νέους; Και ως σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, πώς μπορούμε να συμβάλουμε σε αυτές τις βελτιώσεις;
Προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ερωτήσεις θα πρέπει να αντλήσουμε πληροφορίες για τη διαδικασία του 
προσανατολισμού σε θέματα κινητικότητας. Ποιά είναι τα διακριτά στοιχεία που κάνουν μια εμπειρία κινητικότητας επιτυχή 
για όλους τους εμπλεκόμενους; 
Με βάση τη βιβλιογραφία, την έρευνα και τις εμπειρίες μας ως σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με 
την κινητικότητα στο δίκτυο Euroguidance, θα αξιοποιήσουμε θεωρητικές έννοιες που μπορούν να μας βοηθήσουν να 
κατανοήσουμε καλύτερα τι συμβαίνει στο μυαλό των νεαρών ατόμων που μεταβαίνουν στο εξωτερικό.

Η σημασία των ερεθισμάτων
Το γεγονός ότι η κινητικότητα, σε όλες τις μορφές της, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην προσωπική ανάπτυξη των 
νέων είναι ευρέως αποδεκτό. Η Υπηρεσία Διεθνούς Ανταλλαγής Νέων και Επισκεπτών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας (2005) και το κέντρο AFS για τη μελέτη διαπολιτισμικών προγραμμάτων στη Νέα Υόρκη (1993) έχει πραγμα-
τοποιήσει μια έρευνα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των διαπολιτισμικών προγραμμάτων στη νεολαία. Είναι σαφές 
ότι μια σύντομη ανταλλαγή, μικρότερη από 4 εβδομάδες, (ήδη) έχει θετική επίδραση στην προσωπική ανάπτυξη των νέων.
Το εάν η εμπειρία στο εξωτερικό θεωρείται ως θετική ή αρνητική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα λεγόμενα ερεθίσματα. 
Τα ερεθίσματα αναφέρονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, θετικές ή αρνητικές, οι οποίες, κατά τη μετακίνηση, συγκρού-
ονται με τις προσδοκίες των νέων και θα τις θυμάται το άτομο για πολλά χρόνια μετά την ανταλλαγή. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι καταστάσεις αυτές σχετίζονται με διαφορές που προέκυψαν κατά την εμπειρία της ανταλλαγής (τρόφιμα, 
κ.λπ.), επαφές με «σημαντικούς άλλους» (λοιπούς συμμετέχοντες, τοπικά υπεύθυνο διαχειριστή του προγράμματος, κ.λπ.), 
τις δυναμικές της ομάδας (συγκρούσεις, αίσθημα αλληλεγγύης, κ.λπ.) και τη φιλοξενία (οικογένεια υποδοχής, κ.λπ.). Τα θε-
τικά ερεθίσματα θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην προσωπική ανάπτυξη των νέων, ενώ τα αρνητικά ερεθίσματα θα φέρουν 
το αντίθετο αποτέλεσμα.

27  Στην εκπόνηση του εγχειριδίου «Mobility advice interview” στο οποίο βασίζεται η πρώτη ενότητα του θεωρητικού μέρους του πα-
ρόντος εγχειριδίου του ΕΟΠΠΕΠ συμμετείχαν: Βέλγιο: Κέντρο Euroguidance: Dominique Lorent, Josef Vanraepenbusch, Γαλλία: 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Κέντρα Euroguidance σε συνεργασία με το ONISEP: Graziana Boscato, Elisabeth Gros, Claudine 
Roux, Λουξεμβούργο: Κέντρο Euroguidance: Jos Noesen, Karin Mayer,Stephan Hawlizky, ρουμανία: Κέντρο Euroguidance: 
Μichai Jigau
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Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι νέοι πρέπει να προετοιμάζονται για όλο το φάσμα των ερεθισμάτων στα οποία θα εκτεθούν. 
Η υποστήριξη στο εξωτερικό θα πρέπει να κατευθύνεται στη δημιουργία καταστάσεων με θετικά ερεθίσματα και στην εκμά-
θηση της αντιμετώπισης των αρνητικών καταστάσεων. Μετά τη μετακίνηση, η παρακολούθηση θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στην ερμηνεία και επεξήγηση των ερεθισμάτων.
Αυτό καθιστά, επίσης, σαφές ότι η καθοδήγηση δεν περιορίζεται στην καλή προετοιμασία, αλλά είναι εξίσου σημαντικές η 
υποστήριξη κατά τη διάρκεια και η παρακολούθηση μετά την εμπειρία κινητικότητας.

Προετοιμασία για τη μετακίνηση
Έρευνα από το JINT (2006) δείχνει ότι οι νέοι χρειάζονται πρωτίστως πρακτικές πληροφορίες και διαπολιτισμική εκπαί-
δευση. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, αν ρίξουμε μια ματιά στην «Προσέγγιση Ομόκεντρων-Κύκλων» του Beulah Rohrlich 
(1993). Γνωρίζουμε από έρευνες ότι όλες οι πρακτικές πληροφορίες που συνδέονται με τα ταξίδια, τρόφιμα, υγεία, στέγη, 
ύπνο, ασφάλεια και εγκαταστάσεις υγιεινής (ο εσωτερικός κύκλος) πρέπει να καλυφθούν κατά προτεραιότητα. Εφόσον 
πληρούνται αυτές οι ανάγκες, ακολουθεί ο επόμενος κύκλος αναγκών.

 

Σχήμα 1: η προσέγγιση Ομόκεντρων Κύκλων, Rohrlich (1993) 
Το «Αναπτυξιακό Μοντέλο Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας» (DMIS) του Milton Bennett (1993) αποτελεί μια ακόμα χρήσιμη και 
ενδιαφέρουσα ιδέα, που μπορεί να βοηθήσει εμάς τους συμβούλους να προετοιμάσουμε καλύτερα τους νέους σε θέματα 
κινητικότητας.
Το Αναπτυξιακό Μοντέλο της Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας (DMIS): 
• Εξηγεί πώς οι άνθρωποι ή οι ομάδες τείνουν να σκέφτονται και να νιώθουν σχετικά με την πολιτισμική διαφορά
• Είναι η βάση για την αποτελεσματική καθοδήγηση και ανάπτυξη των ατόμων, ώστε να εργαστούν πιο αποτελεσματικά 

με ανθρώπους διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης 
Το DMIS δημιουργήθηκε από το Δρ. Milton Bennett. Βασίζεται σε πολυετή άμεση παρατήρηση και έρευνα. Το DMIS παρέχει 
μια δομή για την κατανόηση του πώς οι άνθρωποι βιώνουν την πολιτισμική διαφορά. Έξι στάδια προοπτικών περιγράφουν 
πώς ένα άτομο βλέπει, σκέφτεται και ερμηνεύει τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του, από τη σκοπιά της διαπολιτισμικής 
διαφοράς. Εφόσον το DMIS δείχνει τι βλέπει και σκέφτεται ένα άτομο, προτείνει, επίσης, αυτό που δε βλέπει ή σκέφτεται. Το 
DMIS, ως εκ τούτου, τονίζει πώς τα πολιτισμικά πρότυπα ενός ατόμου μπορούν, τόσο να καθοδηγήσουν, όσο και να περι-
ορίσουν την εμπειρία της πολιτισμικής διαφοράς. Αυτή η καθοδηγητική και περιοριστική πτυχή είναι ο λόγος που το DMIS 
παρουσιάζει συνάφεια με το πώς οι άνθρωποι εργάζονται μαζί στο χώρο εργασίας. Το να  εργάζεσαι με ανθρώπους προ-
ϋποθέτει το να επικοινωνείς μαζί τους μεμονωμένα ή σε ομάδες. Η θεωρία DMIS λέει ότι η πολιτισμική ευαισθησία και οι 
πολιτισμικές διαφορές αποτελούν εν δυνάμει εμπόδιο ή γέφυρα για την ανάπτυξη σχέσεων και την αποτελεσματική επικοι-
νωνία με άλλους ανθρώπους. Τα έξι στάδια του DMIS, όπως φαίνεται παρακάτω, αποτελούν ένα σύνολο προοπτικών που 
αναπαριστούν διαδοχικά μεγαλύτερη ικανότητα κατανόησης και ένα πιο ολοκληρωμένο βίωμα της πολιτισμικής διαφοράς. 
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Σχήμα 2: Το μοντέλο DMIS του Milton Bennett 
Εν συντομία, μερικά χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου είναι: 
• Άρνηση. Νιώθεις άνετα με το οικείο. Δεν επιθυμείς να δυσκολέψεις τη ζωή σου με «πολιτισμικές διαφορές». Δεν 

παρατηρείς αρκετά τις  πολιτισμικές διαφορές γύρω σου. Διαχωρίζεσαι από τους άλλους, οι οποίοι είναι διαφορετικοί.
• Άμυνα. Μια ισχυρή δέσμευση κάποιου στις δικές του σκέψεις και συναισθήματα σχετικά με τον πολιτισμό και την πολι-

τισμική διαφορά. Κάποια δυσπιστία απέναντι σε πολιτισμικές συμπεριφορές ή ιδέες που διαφέρουν από τις δικές του. 
Συνειδητοποίηση των άλλων πολιτισμών, αλλά με σχετικά ελλιπή κατανόησή τους και πιθανώς αρκετά ισχυρά αρνητικά 
συναισθήματα ή στερεότυπα σχετικά με ορισμένους από αυτούς.

• Αντιστροφή Είναι το αντίθετο της Άμυνας. Το άτομο αισθάνεται ότι κάποια άλλη κουλτούρα είναι καλύτερη και έχει την 
τάση να εμφανίζει δυσπιστία για το δικό του πολιτισμό. 

• Ελαχιστοποίηση. Οι άνθρωποι από άλλους πολιτισμούς είναι λίγο πολύ όπως κι εσύ, κάτω από την επιφάνεια. Συνει-
δητοποιείς ότι υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί, με κάποια γνώση σχετικά με διαφορές σε έθιμα και γιορτές. Δεν υποκύ-
πτεις σε άλλους πολιτισμούς. Συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως θα ήθελες να σου συμπεριφέρονται.  

• Αποδοχή. Το να έχεις επίγνωση του δικού σου πολιτισμού. Το να βλέπεις το δικό σου πολιτισμό ως ένα μόνο από τους 
πολλούς τρόπους να βιώσεις τον κόσμο. Το να κατανοείς ότι οι άνθρωποι από άλλους πολιτισμούς είναι τόσο περίπλο-
κοι όπως εσύ. Οι ιδέες, τα συναισθήματά τους, και η συμπεριφορά τους μπορεί να φαίνονται παράξενα, αλλά αντιλαμ-
βάνεσαι ότι η εμπειρία τους είναι εξίσου πλούσια με τη δική σου. Το να είσαι περίεργος για τους άλλους πολιτισμούς. Το 
να αναζητάς ευκαιρίες για να μάθεις περισσότερα γι‘ αυτούς.

• Προσαρμογή. Το να αναγνωρίζεις την αξία του να έχεις περισσότερες από μία πολιτισμικές προοπτικές στη διάθεσή 
σου. Το να είσαι σε θέση να κατανοήσεις ή να αξιολογήσεις καταστάσεις, είτε στο δικό σου πολιτισμό, είτε σε άλλον, υπό 
το πρίσμα ενός άλλου πολιτισμού.  Το να είσαι σε θέση να αλλάξεις σκόπιμα την πολιτισμικά βασισμένη συμπεριφορά 
σου, ώστε να δράσεις με πολιτισμικά κατάλληλους τρόπους έξω από το δικό σου πολιτισμό.

• ολοκλήρωση. Το να έχουν ενσωματωθεί, σε διάφορους βαθμούς, περισσότερες από μία πολιτισμικές προοπτικές, νο-
οτροπίες και συμπεριφορές στην ταυτότητα και την κοσμοθεωρία κάποιου. Το να είσαι σε θέση να μετακινείσαι εύκολα 
μεταξύ των πολιτισμών. 

Τα τρία πρώτα στάδια θεωρούνται «εθνο-κεντρικά», στο ότι ο πολιτισμός κάποιου ατόμου θεωρείται ως ο μόνος πολιτισμός 
ή σε διαφορετικό βαθμό ο «καλύτερος» πολιτισμός.
Τα τελευταία τρία στάδια θεωρούνται «εθνο-σχετικά» στο ότι ο πολιτισμός κάποιου ατόμου θεωρείται ως ίσος ανάμεσα σε 
πολλούς άλλους πολιτισμούς.
Τα εθνο-σχετικά στάδια χαρακτηρίζονται από μια θετική στάση για τις πολιτισμικές διαφορές. Τα στάδια αυτά είναι ενδεικτι-
κά ενός ατόμου που τείνει να παίρνει αποφάσεις χωρίς περιορισμούς.
Η προσέγγιση του DMIS μας δίνει μια εικόνα για τα διαφορετικά στάδια κατά τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, στο 
πλαίσιο μιας πιο σύνθετης προσέγγισης των πολιτισμικών διαφορών. Είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή σε αυτά τα διάφο-
ρα στάδια, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, της διαμονής και της παρακολούθησης.
Το DMIS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέσο (με τη χρήση του IDI) για να μετρηθεί σε ποιό στάδιο βρίσκεται ο νέος 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, διαμονής και παρακολούθησης και ως εκ τούτου, να παρατηρηθεί η πρόοδος των 
ατόμων και των ομάδων.
Ο αντίκτυπος φαίνεται να είναι μεγαλύτερος για τα άτομα που βρίσκονται στις πρώτες τρεις φάσεις πριν μεταβούν στο εξω-
τερικό. Οι νέοι που βρίσκονται ήδη στην τελευταία φάση σημειώνουν τη λιγότερη πρόοδο.
Η προσέγγιση DMIS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των επαγγελματικών συμβούλων, που εργάζονται 
με εθνικές μειονότητες και ασχολούνται με θέματα διεθνούς κινητικότητας.
Ερωτηματολόγιο Διαπολιτισμικής Ανάπτυξης (IDI) (Hammer 2005) είναι ένα επιστημονικά έγκυρο και αξιόπιστο ψυχομε-
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τρικό εργαλείο το οποίο μετρά το πώς ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων τείνουν να σκέφτονται και να αισθάνονται για τις 
πολιτισμικές διαφορές. Τα κύρια χαρακτηριστικά του IDI είναι ότι α. χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1998 β. 
περιλαμβάνει πενήντα δηλώσεις, στις οποίες το άτομο αναφέρει το βαθμό στον οποίο συμφωνεί ή διαφωνεί με τη δήλωση 
γ. είναι διαθέσιμο σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, σε έντυπη και on-line μορφή στη διεύθυνση http://www.idiinventory.
com/. Το ερωτηματολόγιο Διαπολιτισμικής Ανάπτυξης (IDI) (Hammer 2005) επισημαίνεται ότι δεν έχει σταθμιστεί στον ελ-
ληνικό πληθυσμό.
Επίσης, μερικά ενδιαφέροντα εργαλεία αυτοαξιολόγησης (Paige et al, 2002) είναι διαθέσιμα, τα οποία βοηθούν τους νέους 
να προβληματιστούν σε θέματα μάθησης και ενδο-πολιτισμικής μάθησης, καθώς και στο ποιές στρατηγικές χρησιμοποιούν. 
Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιολογηθούν μεμονωμένα και ομαδικά. Αυτά τα τεστ είναι τα εξής:
• Έρευνα για το Μαθησιακό Στυλ: Αξιολογώντας το δικό σας στυλ μάθησης, από τους Andrew D. Cohen., Rebecca L. 

Oxford και Julie C.Chi
• Ερωτηματολόγιο Στρατηγικής Χρήσης της Γλώσσας, από τους Andrew D. Cohen και Julie C.Chi
• Ερωτηματολόγιο Στρατηγικών Πολιτισμικής Μάθησης, από τους R.M. Paige, Ι. Rong, W. Zheng και Β. Kappler

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παραμονής
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παραμονής, αν υπάρχει, παρέχεται μόνο αν ο νέος αντι-
μετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Χρειάζεται περαιτέρω προβληματισμός για το πώς αυτή η στήριξη μπορεί να οργανωθεί και 
να παρασχεθεί καλύτερα και τα ακόλουθα στοιχεία μπορεί να συμβάλουν σε αυτό τον προβληματισμό. 
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό προβλημάτων και να βοη-
θήσουν τους νέους να κατανοήσουν και να μεταβάλουν τη συμπεριφορά και τη στάση τους. Οι σύγχρονες ΤΠΕ (Τεχνολο-
γίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ, με τη μορφή των blogs, των ημερολόγιων στο 
Διαδίκτυο, κ.λπ. Επίσης, η χρήση του Skype ή του MSN μπορεί να βοηθήσει να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ των νέων 
και αυτών που βρίσκονται στη χώρα προέλευσης. Τα προαναφερθέντα εργαλεία αυτοαξιολόγησης και το DMIS του Bennett 
(1993) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Τα εργαλεία αυτά θα βοηθήσουν τους νέους να 
χαρτογραφήσουν τις αρμοδιότητές τους, την ανάπτυξη και τη διαπολιτισμική μάθηση κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 
στο εξωτερικό.
Δεν είναι μόνο η προετοιμασία αλλά και η υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παραμονής στο εξωτερικό που θα πρέπει να 
παρέχεται, ώστε οι νέοι να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα ερεθίσματα και να μαθαίνουν από τις κρίσεις, που αναπό-
φευκτα θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό. Οι συγκρούσεις και οι κρίσεις θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν θετικές προκλήσεις, εφόσον ο νέος τις αντιμετωπίζει και δεν τις αποφεύγει.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η στήριξη των «σημαντικών άλλων» ή της «ομάδας ομοτίμων» είναι ζωτικής σημασίας για 
την αντιμετώπιση κρίσεων και ερεθισμάτων.
Τα πρακτικά προβλήματα μπορεί να υποκρύπτουν βαθύτερα προβλήματα, όπως η νοσταλγία, το  πολιτισμικό σοκ, κ.λπ.

Πολιτισμικό σοκ και προσαρμογή (Shaheen 2004)
Οι άνθρωποι που ζουν σε ένα νέο πολιτισμό αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες κατά την προσαρμογή τους σε ένα νέο τρόπο 
ζωής. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση των φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό και αφορά στην προσαρμογή 
σε ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα, σε ένα στυλ επικοινωνίας και μια νέα νοοτροπία. Το πολιτισμικό σοκ έχει οριστεί από 
τον Oberg (1958) ως «σοκ που προκύπτει από το άγχος που πηγάζει από την απώλεια όλων των οικείων σημάτων και 
συμβόλων ή των κοινωνικών επαφών». Ο ορισμός του P.Adler (1977) είναι πιο περιγραφικός «Το πολιτισμικό σοκ είναι 
πρωτίστως ένα σύνολο συναισθηματικών αντιδράσεων απέναντι στην απώλεια των αντιλαμβανόμενων ενισχύσεων από 
τον πολιτισμό κάποιου, σε νέα πολιτισμικά ερεθίσματα που έχουν μικρή ή καμία σημασία και στην παρεξήγηση των νέων 
και διαφορετικών εμπειριών. Μπορεί να περιλαμβάνει συναισθήματα ανικανότητας, ευερεθιστότητας και φόβου ότι μπορεί 
να πέσουν θύματα απάτης, να μολυνθούν, να τραυματιστούν ή να αγνοηθούν». 
O P. Adler (1977) δίνει έναν ακόμα ορισμό που είναι «η απογοήτευση και η σύγχυση που προκύπτουν όταν κάποιος βομ-
βαρδίζεται από απρόβλεπτα συνθήματα». Το 1955 ο Lysgaard ανέπτυξε την καμπύλη-U προσαρμογής για να εξηγήσει 
εμπειρίες που οι διεθνείς ταξιδιώτες θα μπορούσαν να βιώσουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό.
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Σχήμα 3: Η καμπύλη-U της προσαρμογής από τον Lysgaard

Αυτή η καμπύλη ξεκινά με την αρχική ευφορία που νιώθει κάποιος όταν βρεθεί στο εξωτερικό, σε ένα νέο και συναρπαστι-
κό χώρο. Κινείται στη συνέχεια στη φάση αυξημένης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι πιο απαιτητική για τους σπου-
δαστές. Φτάνοντας στη φάση της κρίσης, πραγματικά αγωνίζονται να κατανοήσουν και να βρουν το νόημα της πολιτισμικής 
διαφοράς. Τελικά, οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν στο στάδιο της σταδιακής προσαρμογής, όπου κυριολεκτικά είτε 
προσαρμόζονται, είτε τουλάχιστον μπορούν να κατακερματίσουν τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους, ώστε να μπορούν 
να λειτουργούν χωρίς πολλή απογοήτευση στο πλαίσιο του νέου πολιτισμού. Τέλος, ο χρόνος επανεισόδου έρχεται και οι 
σπουδαστές αρχίζουν ξανά όλη την καμπύλη.
Όταν εισάγεται η ιδέα του πολιτισμικού σοκ, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι ακόλουθες τρεις ιδέες που εισήγαγε ο Bennet 
(2002). Η πολιτισμική έκπληξη είναι ένα μικρό στοιχείο, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί στην αντίληψη για παράδειγμα του 
πώς λειτουργούν οι τουαλέτες. Το πολιτισμικό στρες χειρίζεται τα μικρά γεγονότα του νέου πολιτισμού, όπως το πώς να πε-
ριμένει κάποιος στη σειρά ή το πώς λειτουργούν οι πολιτισμικοί κανόνες σε κοινωνικά περιβάλλοντα. Τέλος, το πολιτισμικό 
σοκ αφορά στα μεγαλύτερα γεγονότα, όπως το να συνειδητοποιείς ότι οι αξιακές ιδέες είναι διαφορετικές σε αυτή τη νέα 
θέση. 
Επειδή πολλά προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό είναι βραχείας διάρκειας και πολλοί σπουδαστές περνούν το μεγαλύ-
τερο μέρος του χρόνου τους στο εξωτερικό με φοιτητές ίδιας εθνικότητας, μπορεί να μη βιώσουν τίποτα περισσότερο από 
πολιτιστική έκπληξη ή στρες. Ένας από τους στόχους  της συμβουλευτικής είναι  η ευαισθητοποίηση των σπουδαστών σε 
θέματα πολιτισμικών διαφορών, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να παρατηρήσουν τις διαφορές, καθώς και να 
μάθουν περισσότερα για την κουλτούρα της χώρας υποδοχής και τον πολιτισμό της.
Το πολιτισμικό σοκ αποτελεί σημαντική έννοια, καθώς, αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές στο εξωτερι-
κό προέρχονται από τις δυσκολίες προσαρμογής τους στο νέο πολιτισμό, τότε η κατάλληλη προετοιμασία πριν από την ανα-
χώρηση μπορεί να δώσει στους σπουδαστές δεξιότητες να χειριστούν αυτές τις νέες προκλήσεις, οπότε ίσως το πολιτισμικό 
ή προσαρμοστικό σοκ  θα είναι λιγότερο σοβαρό. 
Η ποιοτική παρακολούθηση και αξιολόγηση δε θα πρέπει να αφορά μόνο στη χαρτογράφηση όλων των προβλημάτων, αλλά 
και στην ανάπτυξη προβληματισμών και αλλαγών στάσεων και συμπεριφορών.
Σύμφωνα με έρευνα του Hansel (2005), η  γνώση και η ικανότητα στην ξένη γλώσσα είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που αναφέρθηκαν. Επίσης, μια αρνητική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του γλωσσικού επιπέδου και του 
επιπέδου φόβου και των προβλημάτων που επέδειξαν οι νέοι. 

Παρακολούθηση
Εδώ δεν είναι σημαντική μόνο η ερμηνεία και η επεξήγηση των ερεθισμάτων. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί, αφενός στην 
απαλλαγή από την αναστροφή (όταν ο διαφορετικός πολιτισμός εξυμνείται στους ουρανούς σε σχέση με τον πολιτισμό κά-
ποιου) και τη δυαδικότητα (πόλωση των πολιτισμικών διαφορών) και αφετέρου στο χειρισμό καταστάσεων που υφέρπουν. 
Οι νέοι που επιστρέφουν σπίτι μετά από παραμονή στο εξωτερικό, μπορεί να δείχνουν ότι δεν αισθάνονται άνετα ούτε με τον 
πολιτισμό τους, ούτε με την ξένη κουλτούρα: αυτό θα μπορούσε να μετασχηματιστεί σε μια μορφή «παγκόσμιας ιθαγένειας».
Επίσης, με την επιστροφή, η καμπύλη-U του Lysgaard (1955) συχνά αρχίζει ξανά (βλέπε παραπάνω). Μερικοί νέοι όντως 
βιώνουν ένα (αντίστροφο) πολιτισμικό σοκ όταν επιστρέφουν στη χώρα τους και χρειάζεται να προσαρμοστούν στον πολιτι-
σμό και την κοινωνία τους και πάλι.
Οι νέοι πρέπει επίσης να έχουν την ευκαιρία να διηγούνται την ιστορία τους και να ανταλλάσσουν εμπειρίες με άλλους, 
καθώς και να αναλογίζονται πάνω σε αυτά που έχουν μάθει. Πώς θα τοποθετήσεις την παραμονή στο εξωτερικό, στη 
σωστή θέση, στη ζωή των νέων; Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για τη δια βίου μάθηση και πώς αξιολογείται 
κάποιος με βάση τα εργαλεία αξιολόγησης; Το DMIS του Bennett (1993) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το πλαί-
σιο, προκειμένου να «μετρήσει» και να κάνει τους νέους να «γνωρίσουν» την πρόοδο που σημειώθηκε στη διαπολιτισμική 

7. Τι χρειάζεται να κάνεις πριν φύγεις
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ευαισθησία, τις γλώσσες, τα μαθησιακά στυλ, κ.λπ. Αυτή η στιγμή θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως η αρχή μιας νέας 
φάσης στο DMIS του Bennett.
Η αξιολόγηση μπορεί να επαναληφθεί δύο μήνες αργότερα, όταν οι νέοι θα έχουν πάρει κάποια απόσταση από αυτό που 
συνέβη στο εξωτερικό και κατά συνέπεια θα είναι πιο αντικειμενικοί στις κρίσεις τους. Τη στιγμή που παίρνουν την ευκαιρία 
να πουν την ιστορία τους και πάλι, όταν δεν υπάρχει ανάγκη γι’ αυτό, δεν ενδιαφέρονται πολλοί ακροατές, κ.λπ.
Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες, ώστε να να συμπεριληφθεί και ο εταίρος στο εξωτερικό (σχολείο, Πανεπιστήμιο, 
εταιρεία, ΜΚΟ, κ.λπ.) στο πλαίσιο της παρακολούθησης των νέων, κάτι που μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετι-
κά με τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι έχουν συνδιαλλαγεί με τους ξένους συνομηλίκους τους στο πλαίσιο του φορέα. Ωστόσο, 
αυτό δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση από τη σκοπιά του κόστους και των ανθρώπινων πόρων, αν και οι σύγχρονες ΤΠΕ, 
όπως το video-conferencing, κ.λπ. μπορούν εδώ να βοηθήσουν.
Οι νέοι και η πλούσια εμπειρία τους μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία άλλων ανθρώπων που 
θέλουν να μεταβούν στο εξωτερικό (μάθηση από ομοίους). Αυτό μπορεί να βοηθήσει να δώσουν στους νέους συμμετέ-
χοντες μια πιο ρεαλιστική εικόνα της μετακίνησης στο εξωτερικό. Η όλη διαδικασία δεν είναι γραμμική, αλλά αποτελεί μια 
συνεχή κυκλική προσπάθεια από όλους όσους συμμετέχουν στην κινητικότητα.
Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, όλες αυτές οι πληροφορίες και εμπειρίες μπορούν να τροφοδοτήσουν την όλη 
διαδικασία καθοδήγησης σε θέματα κινητικότητας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.
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2o ΚΕφΑΛΑίο:
ΚΑΘίΕρΩΝΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΥΠοΔΕίΓμΑ ΣΥμΒοΥΛΕΥΤίΚΗΣ ΓίΑ ΘΕμΑΤΑ ΚίΝΗΤίΚοΤΗΤΑΣ

Η παροχή συμβουλευτικής στον τομέα της διακρατικής κινητικότητας, στο πλαίσιο της δια βίου κινητικότητας υλοποιείται σε 
διάφορα στάδια και η προσέγγιση είναι παρόμοια είτε πρόκειται για νέους, είτε για ενήλικο κοινό.

Η διαδικασία παροχής συμβουλών σε θέματα κινητικότητας μπορεί να απλοποιηθεί ως εξής:

 

 

Προς ένα μοντέλο συμβουλευτικής σε θέματα κινητικότητας

Τα κύρια στάδια συμβουλευτικής σε θέματα κινητικότητας28, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παραμονή στο εξωτερικό, 
είναι τα εξής:

Κύρια στάδια / 
βήματα

Ενέργειες Συμβούλου Κινητικότητας Ενέργειες Συμβουλευόμενου 

οικοδόμηση σχέ-
σεων:
σύμβουλος κινητι-
κότητας και υποψή-
φιος

Αρχική (αυτο-)αξιολόγηση: ποιες οι γνώσεις και η 
θέση μου σε σχέση με διαπολιτισμικά ζητήματα; Ποιες 
οι αντιδράσεις/ τα στερεότυπά μου όταν αντιμετωπίζω 
το άγνωστο; Συμμετοχή στην κατάρτιση/ προγράμματα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (εάν είναι απαραίτητο)
Πληροφορίες για τις προσωπικές μου αρχές δεοντολο-
γίας και τα πρότυπα ποιότητας, όσον αφορά στις υπη-
ρεσίες που προσφέρω 

Αρχική (αυτο-) αξιολόγηση: ποιά η θέση 
μου σε διαπολιτισμικά θέματα; Ποιες οι 
αντιδράσεις /
τα στερεότυπά μου όταν βρίσκομαι αντι-
μέτωπος με το άγνωστο; Συμμετοχή στην 
κατάρτιση/ προγράμματα συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης (εάν είναι απαραίτητο).
Δέσμευση, ανοικτό πνεύμα και συμμετοχι-
κή στάση

28  Mihai Jigau (Euroguidance, Ρουμανία) και τον Josef Vanraepenbush (Euroguidance, Βέλγιο, Φλάνδρα)
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Ανάλυση έργου: 
εκτίμηση, αναγνώ-
ριση του προβλή-
ματος, επεξεργασία 
προσωπικών στε-
ρεοτύπων

 

Προσωπική πληροφόρηση (αρχική και συνεχιζόμενη 
κατάρτιση, πρόσβαση στην επιστημονική βιβλιογρα-
φία, Internet, κ.λπ.)
Απόκτηση άμεσης προσωπικής εμπειρίας κινητικότη-
τας Προσομοίωση καταστάσεων παροχής διαπολιτι-
σμικής συμβουλευτικής (σε ομάδες με επαγγελματίες/ 
συμβούλους)
Δικτύωση
Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στη διαπολιτισμική 
συμβουλευτική 
Προώθηση/ διάδοση σχετικών θετικών εμπειριών 
από συναδέλφους 
Αξιολόγηση/ ανάλυση της αποτυχίας (αιτίες)

Εκτίμηση και αξιολόγηση των πρακτικών 
παραμέτρων της κινητικότητας στην καθη-
μερινή 
ζωή (μεταφορά, διαμονή κ.λπ.)
Εκτίμηση των πρώτων εμπειριών από το 
καινούριο περιβάλλον γλώσσα, μη-λεκτική 
επικοινωνία, απορρόφηση σε διάφορες 
ομάδες
Αξιολόγηση προηγούμενων  προσωπικών 
εμπειριών  με νέα προοπτική
Αναγνώριση των στερεότυπικών κρίσεων 
και προσωπικών αντιδράσεων σε διαπολι-
τισμικές καταστάσεις (άμυνα, απομόνωση, 
αποδοχή, προσαρμογή, ένταξη,)

Υποστήριξη προ-
γράμματος

Πληροφόρηση για τη μείωση του άγχους και του στρες 
που μπορεί να προκαλέσει η κινητικότητα: άνθρωποι 
με τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν σε κα-
ταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διευθύνσεις, μεταφορά, 
διαμονή, γεύματα και άλλες συμβουλές για την καθη-
μερινή ζωή. 
Ενημέρωση και προβολή των σημείων επαφής που 
έχουν υποστηρικτικό ρόλο: τέχνη, μουσική, χορός, πο-
λιτιστική φύση, αθλητισμός, κ.λπ.
Επεξεργασία των προσωπικών στερεοτύπων σχετικά 
με την κινητικότητα: ανάλυση και «εξορθολογισμός» 
προσωπικού υποκειμενισμού διαπολιτισμικών εμπει-
ριών
Διαμόρφωση προσωπικής στρατηγικής διαπολιτισμι-
κής προσέγγισης 
Ένταξη των διαπολιτισμικών εμπειριών στην προσω-
πική βιογραφία καθενός

οριστικοποίηση 
του ατομικού σχε-
δίου δράσης 

Συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων σταδίων της κι-
νητικότητας για σπουδές ή εργασία 
Εφαρμογή ενός συστήματος επικοινωνίας για παρακο-
λούθηση και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
Ερευνητική εργασία, διάδοση των καλών πρακτικών, 
μελέτες/ άρθρα σε εξειδικευμένα περιοδικά

Τοποθέτηση σε καταστάσεις διαπολιτισμι-
κής απορρόφησης (εύρεση της «νέας» θέ-
σης μου σε σχέση με τους «άλλους»)
Σχηματίζοντας τις αναπαραστάσεις και τα 
στερεότυπα  των «άλλων»

Συμβουλευτική 
Υποστήριξη  κατά 
τη διάρκεια της κι-
νητικότητας

Υποστήριξη του δέκτη / παρακολούθηση, αν είναι ανά-
γκη, κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής /
κρίσης/μετάβασης σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον
Τήρηση στοιχείων του συμβουλευόμενου, σε βάση δε-
δομένων 
Αυτο-αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 
που απαιτούνται για συμβουλευτική σε θέματα κινητι-
κότητας

Επαφή με το σύμβουλο/ μέντορα 
για οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή χρει-
αστεί

Αξιολόγηση και 
αξιοποίηση της επι-
στροφής

Κριτική ανάλυση και προβολή του προγράμματος κι-
νητικότητας
Διάχυση της εμπειρίας
Προώθηση της αποκτούμενης γνώσης, ώστε και να 
γνωρίσει την κινητικότητα και άλλο κοινό

Ανάλυση κινητικότητας
Προώθηση των γνώσεων που αποκτήθη-
καν, σε μια προσωπική πορεία ανάπτυξης, 
βασισμένη, είτε στις σπουδές, είτε στην ερ-
γασία  
Εμπειρία διάδοσης
Ανάδειξη των εμπειριών που αποκτήθηκαν 
μέσα από τον 
ατομικό φάκελο προσόντων (portfolio) και 
των εγγράφων
 Europass
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Β’ μΕροΣ 
ΥΠοΣΤΗρίΚΤίΚΑ ΕρΓΑΛΕίΑ ΓίΑ ΤΗ ΣΥμΒοΥΛΕΥΤίΚΗ ΚίΝΗΤίΚοΤΗΤΑΣ

ί. ΕρΩΤΗμΑΤοΛοΓίο ΑΥΤοΑΞίοΛοΓΗΣΗΣ ΣΥμΒοΥΛοΥ ΣΕ ΘΕμΑΤΑ ΚίΝΗΤίΚοΤΗΤΑΣ

Εισαγωγή
Οι λίστες αυτο-αξιολόγησης αποτελούν εργαλεία που σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους συμβούλους σταδιοδρομίας να 
ανταποκριθούν στα βασικά χαρακτηριστικά της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε σχέση με την κινητικότητα των πελατών. 
Δεν έχουν δεσμευτικό ή διδακτικό χαρακτήρα, αλλά είναι σχεδιασμένες για να παρακινήσουν την αυτο-αμφισβήτηση του 
συμβουλευτικού ρόλου στο πλαίσιο της διακρατικής κινητικότητας. Οι λίστες ελέγχου είναι κατάλληλες για συμβούλους που 
εργάζονται τόσο σε πανεπιστήμια όσο και σε κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού και που επιδιώκουν να διευρύνουν 
το φάσμα των υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβάνοντας  υπηρεσίες συμβουλευτικής διεθνούς κινητικότητας στη βιομηχανία, 
το εμπόριο και το δημόσιο τομέα. Με τη μείωση των προσλήψεων στις μεγάλες επιχειρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 
οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας όλο και περισσότερο προωθούν αποφοίτους σε ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει η 
ανάπτυξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η χρήση των εργαλείων αυτών θα επιτρέψει στα άτομα να αξιολο-
γήσουν τις ικανότητές τους, στο πλαίσιο ενός επαγγελματικού προγράμματος αξιολόγησης, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό 
για τους ίδιους και τους εργοδότες τους στον προσδιορισμό των μελλοντικών αναγκών κατάρτισης / απόκτησης εμπειρίας 
και θα βοηθήσει στην κατάρτιση ενός προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός θα ενθαρρύνει επίσης τη δικτύωση 
με τους συναδέλφους και τη διοίκηση, τόσο εσωτερικά, όσο και με άλλους οργανισμούς. Τα κύρια στοιχεία της συμβουλευ-
τικής διεθνούς κινητικότητας είναι τα εξής:
• Εργασία πάνω στις ανάγκες κινητικότητας των πελατών
• Δικτύωση με στόχο την Κινητικότητα 
• Προβολή / Προώθηση
• Εργασιακή κουλτούρα σε άλλες χώρες
• Νομοθεσία σχετικά με την κινητικότητα
• Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη
• Αξιολογητής / Διευθυντής (Για όσους διαχειρίζονται επιπλέον μια ομάδα συμβούλων)

Επεξήγηση των Όρων της Λίστας Ελέγχου
Αυτο-αξιολόγηση ίκανοτήτων: Η στήλη αυτή απαριθμεί τις ικανότητες για τις οποίες θα αξιολογήσετε τον εαυτό σας. Έχουν 
σχεδιαστεί για να σας κάνουν να σκεφτείτε αυτές τις πτυχές του ρόλου σας ως σύμβουλοι σταδιοδρομίας σε θέματα κινη-
τικότητας.
Τι κάνω στην παρούσα φάση για αυτό; Εισάγετε τη γνώση που έχετε σχετικά με την ικανότητα και τι κάνετε σήμερα για να 
εφαρμόσετε αυτή τη γνώση. 
Τι μπορώ να βελτιώσω; Εδώ είναι το σημείο που συγκρίνετε την απάντησή σας στο «Τι κάνω στην παρούσα φάση για αυτό;» 
με την «Αυτο-αξιολόγηση ικανοτήτων» και εντοπίζετε κάτι που δεν κάνετε σήμερα ή που θα μπορούσε να βελτιωθεί. 
Πώς θα κάνω τη βελτίωση;Σε αυτή τη στήλη γράψτε τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσετε για να διορθώσετε τις περι-
οχές που αναγνωρίσατε στο «Τι μπορώ να βελτιώσω;».  Είναι χρήσιμο για κάθε δράση να περιλαμβάνεται η έναρξη και η 
ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

1. Δουλεύοντας με τις ανάγκες κινητικότητας των πελατών
Αυτή η λίστα ελέγχου θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τα θέματα που αφορούν στο πώς επικοινωνείτε το ρόλο της συμ-
βουλευτικής για τη διεθνή κινητικότητα, καθώς και τους περιορισμούς του ρόλου αυτού. .

Αυτο-αξιολόγηση ικανοτήτων Τι κάνω  στην παρούσα 
φάση για αυτό;

Τι μπορεί να 
βελτιωθεί;

Πώς θα κάνω να 
συμβεί η βελτίωση;

Επικοινωνώ στον πελάτη το ρόλο του 
συμβούλου κινητικότητας.
Επικοινωνώ στον πελάτη τους περιορι-
σμούς του ρόλου του συμβούλου κινη-
τικότητας.
Καταγράφω τη συνέντευξη κινητικότη-
τας και τις παραπομπές.
Κατανοώ πώς οι νέες τεχνολογίες και η 
πληροφορική μπορούν να βοηθήσουν 
το ρόλο του συμβούλου κινητικότητας.
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2. Κινητικότητα Δικτύωσης
Η καλή επικοινωνία μέσα στον οργανισμό είναι επωφελής για το σύμβουλο, τον οργανισμό και τους πελάτες. Για να επιτευ-
χθεί αυτό, οι σύμβουλοι γνωρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα επικοινωνίας που να ενθαρρύνει τη διάδοση κάθε 
νέας γνώσης. Η συζήτηση με τους πελάτες μπορεί συχνά να εντοπίσει νέες ευκαιρίες, ή γνώση, που αν διαχυθεί  στους 
συναδέλφους, θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει άλλους πελάτες.

Αυτο-αξιολόγηση ικανοτήτων Τι κάνω  στην παρούσα 
φάση για αυτό;

Τι μπορεί να 
βελτιωθεί;

Πώς θα κάνω τη 
βελτίωση να συμβεί;

Κατανοώ τους ρόλους των συναδέλφων σχετικά με 
τη συμβουλευτική διεθνούς κινητικότητας.
Διασφαλίζω την κατανόηση από τους συναδέλφους 
του δικού μου ρόλου στον οργανισμό.
Αξιοποιώ εξωτερικούς οργανισμούς για να ικανο-
ποιήσω τις ανάγκες του πελάτη σε θέματα διεθνούς 
κινητικότητας.
Αξιοποιώ προσωπικές εξωτερικές επαφές για να 
ικανοποιήσω τις ανάγκες των πελατών.
Αξιοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε διε-
θνές επίπεδο.
Συνεργάζομαι με συναδέλφους για να επεκτείνω τις 
επαφές διεθνούς δικτύωσης.
Διασφαλίζω ότι οι νέες επαφές δικτύωσης γίνονται 
γνωστές σε όλους τους συναδέλφους.
Αναλύω τα δελτία ανατροφοδότησης του πελάτη.
Παρουσιάζω τις προτάσεις του πελάτη στην ομάδας 
και τους συναδέλφους.
Κάνω γνωστές  νέες προτάσεις ανάλογα με την πε-
ρίπτωση.

3. Προβολή / Προώθηση
Αυτή η λίστα ελέγχου αφορά στον εντοπισμό των αναγκών που πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με την προβολή των 
θεμάτων διεθνούς κινητικότητας προς τους πελάτες, τους συναδέλφους και τους εξωτερικούς οργανισμούς. Το να προ-
βάλλεις τα οφέλη της διεθνούς κινητικότητας στην οικογένεια ή στο συνεργάτη, μπορεί συχνά να διευρύνει τις ευκαιρίες 
απασχόλησης του πελάτη.

Αυτο-αξιολόγηση ικανοτήτων Τι κάνω  στην παρούσα 
φάση για αυτό;

Τι μπορεί να 
βελτιωθεί;

Πώς θα κάνω να 
συμβεί η βελτίωση;

Επικοινωνώ τις υπηρεσίες κινητικότητας στους πελάτες.
Προωθώ τις υπηρεσίες κινητικότητας σε νέους πελάτες.
Επικοινωνώ τις υπηρεσίες κινητικότητας σε εξωτερικούς 
οργανισμούς που χρησιμοποιώ για παραπομπές.
Επικοινωνώ τις υπηρεσίες κινητικότητας στους συναδέλ-
φους.
Αναπτύσσω  κατανοητό  ενημερωτικό υλικό προβολής, 
στις κατάλληλες γλώσσες.
Αξιοποιώ τις πιο σύγχρονες επικοινωνιακές μεθόδους.  
Καταγράφω και δημοσιεύω καλές πρακτικές σε θέματα 
κινητικότητας ή επιτυχίες.
Αναλύω την ανατροφοδότηση του  πελάτη για να εκτιμηθεί 
η απήχηση στην αγορά.
Έχω πρόσβαση σε σχετικές διεθνείς ευκαιρίες.
Αξιοποιώ τις ευκαιρίες κινητικότητας.
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4. Εργασιακή Κουλτούρα σε Άλλες Χώρες
Η συμβουλευτική κινητικότητας απαιτεί μια ευθύνη φροντίδας για την προετοιμασία του πελάτη να ανταποκριθεί σε μια 
νέα γλώσσα και νέες καταστάσεις εργασίας / ζωής. Επομένως, είναι σημαντικό να εξασφαλίζει ο σύμβουλος ότι ο πελάτης 
λαμβάνει υπόψη τα σχετικά θέματα που εξετάζονται παρακάτω στις ικανότητες. 

Αυτο-αξιολόγηση ικανοτήτων
Τι κάνω  στην παρούσα 

φάση για αυτό;
Τι μπορεί να 
βελτιωθεί;

Πώς θα κάνω να συμβεί 
η βελτίωση;

Συζητώ με τους πελάτες τα ζητήματα της γλώσσας 
και τα επίπεδα 1 που απαιτούνται, προκειμένου 
κάποιος να εργαστεί και να ζήσει στο εξωτερικό.
Προκαλώ συζητήσεις με τους πελάτες σχετικά με 
τις πολιτικές διαφορές.
Προκαλώ συζητήσεις με τους πελάτες σχετικά με 
τις θρησκευτικές διαφορές.
Συζητώ με τους πελάτες τις διαφορές στην εργα-
σία και τις επιχειρηματικές πρακτικές.
Συζητώ με τους πελάτες τις διαφορές στα απαι-
τούμενα προσόντα για θέσεις εργασίας στο εξω-
τερικό.
Εξασφαλίζω ότι ο πελάτης κατανοεί το καθημερι-
νό κόστος σε θέματα διαβίωσης. 

• CEFR – Common European Framework of Reference for Languages (τα επίπεδα που ορίζονται από το Κοινό Ευρω-
παϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες)

5. Νομοθεσία Σχετικά με την Κινητικότητα
Αυτή η λίστα ελέγχου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις διαφορές στη νομοθεσία, τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζετε σε 
διεθνές επίπεδο;

Αυτο-αξιολόγηση ικανοτήτων 
Τι κάνω  στην παρούσα 

φάση για αυτό;
Τι μπορεί να 
βελτιωθεί;

Πώς θα κάνω να 
συμβεί η βελτίωση;

Κατανοώ τις διαφορές στις συμβάσεις εργασίας.
Έχω επίγνωση των επιπτώσεων των φόρων και των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και στις δύο χώ-
ρες.
Έχω επίγνωση των δικαιωμάτων ασφάλισης υγείας 
του πελάτη;
Κατανοώ τις απαιτήσεις για έκδοση visa και διαμονή.
Γνωρίζω την επίδραση που έχει η εργασία στο εξω-
τερικό, στους συνταξιοδοτικούς διακανονισμούς του 
πελάτη.
Γνωρίζω τα νομικά ζητήματα μετάβασης μιας οικογέ-
νειας στο εξωτερικό.
Γνωρίζω τα θέματα της  κοινωνικής ζωής που απα-
γορεύονται ή επιτρέπονται από το νόμο.
Γνωρίζω του πώς η παραμονή στο εξωτερικό θα 
επηρεάσει τη στρατιωτική θητεία.
Κατανοώ τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στα οποία οι πε-
λάτες μπορούν να κατευθύνονται.
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6. Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη
Αν και υπάρχει ενημέρωση σχετικά με το πώς η αυτο-επένδυση στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να ωφελήσει 
οικονομικά τους συμβούλους και να ενισχύσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, μπορεί επίσης να ωφελήσει και τον 
οργανισμό μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της παροχής υπηρεσιών. Αυτός ο κατάλογος αυτο-αξιολόγησης 
θα βοηθήσει επίσης το προσωπικό σας σχέδιο συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αυτο-αξιολόγηση ικανοτήτων
Τι κάνω  στην παρού-

σα φάση για αυτό;
Τι μπορεί να 
βελτιωθεί;

Πώς θα κάνω να 
συμβεί η βελτίωση;

Συμπεριλαμβάνω διεθνή θέματα κινητικότητας στο προ-
σωπικό μου σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης. 
Εξασφαλίζω ότι το προσωπικό μου σχέδιο επαγγελματι-
κής ανάπτυξης είναι σε αρμονία με το σχέδιο κινητικότη-
τας του οργανισμού.
Αντιστοιχίζω  τους στόχους της επαγγελματικής μου ανά-
πτυξης με τις προσδιορισμένες ανάγκες του πελάτη σε 
θέματα κινητικότητας.
Συζητώ με την ομάδα ή τους συναδέλφους, για το πώς το 
σχέδιό μου μπορεί να βοηθήσει τον εργασιακό τους ρόλο.
Διαχέω στους συναδέλφους τις γνώσεις που έχω απο-
κτήσει για την κινητικότητα και τα διεθνή θέματα.

Αναπτύσσω πολυπολιτισμικές δεξιότητες29

7. Αξιολογητής / Διευθυντής (Για όσους διαχειρίζονται μια ομάδα συμβούλων) 

Έχει αναγνωριστεί ότι η αυτο-αξιολόγηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης του 
προσωπικού, καθώς και των προσωπικών ικανοτήτων καθενός. Είναι σημαντικό το προσωπικό να υποστηρίζεται 
μέσα από ομαδικές συζητήσεις και να αναγνωρίζεται και συζητείται κάθε καλή πρακτική. Είναι επίσης ευεργετικό 
για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, να συμπληρώνει ένα προσωπικό σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα 
αξιολόγησης.

Αυτο-αξιολόγηση ικανοτήτων
Τι κάνω  στην 

παρούσα φάση για αυτό;
Τι μπορεί να 
βελτιωθεί;

Πώς θα κάνω να 
συμβεί η βελτίωση;

Υποστηρίζω την κινητικότητα στα ανώτερα διευθυντικά 
στελέχη.
Επικοινωνώ στην ομάδα τη σημασία της κινητικότητας.
Αναλύω την ανατροφοδότηση και αντιμετωπίζω τις ατο-
μικές ή ομαδικές ανησυχίες.
Αναπτύσσω ένα ομαδικό σχέδιο δράσης για την κινητι-
κότητα.
Αναγνωρίζω τα αποτελέσματα  της κινητικότητας.
Διευθετώ την πρόσβαση στις πηγές των βιβλιοθηκών 
για θέματα συμβουλευτικής κινητικότητας.

29 Περισσότερες πληροφορίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής αναζητείστε στο «Έργο του Κέντρου 
Euroguidance της Ελλάδας για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής των στελεχών ΣΥΕΠ - 
Ερωτηματολόγιο Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής (Multicultural Counseling Inventory) των Sodowsky, Taffe, Gutkin, και Wise 
(1994)»    http://www.eoppep.gr/images/SYEP/MCI.pdf καθώς στο «Εκπαιδευτικό υλικό Σεμιναρίου «Επιμόρφωση Συμβούλων 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως Εκπαιδευτές Στελεχών ΣΥΕΠ στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής» 
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Ekpaideutiko_Yliko_Symvoulon_Polypolitismiki.pdf   
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/polipolitismiki_symvouleftiki_20_seminars.pdf   
Επίσης, το Ερωτηματολόγιο Διαπολιτισμικής Ανάπτυξης (IDI) είναι ένα επιστημονικά έγκυρο και αξιόπιστο ψυχομετρικό εργαλείο 
το οποίο μετρά το πώς ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων τείνουν να σκέφτονται και να αισθάνονται για τις πολιτισμικές διαφορές. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του IDI είναι ότι α. χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1998 β. περιλαμβάνει πενήντα δηλώσεις, 
στις οποίες το άτομο αναφέρει το βαθμό στον οποίο συμφωνεί ή διαφωνεί με τη δήλωση γ. είναι διαθέσιμο σε πολλές διαφορετικές 
γλώσσες, σε έντυπη και on-line μορφή στη διεύθυνση http://www.idiinventory.com/
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Iί. μια μελέτη Περίπτωσης «Καταρίνα»
Η Καταρίνα (από τη Σλοβακία) μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να είναι με το σύντροφό της (Γερμανός) που είχε 
μετακομίσει στο Λονδίνο δύο μήνες νωρίτερα από εκείνη, καθώς του είχαν προσφέρει δουλειά εκεί . Επειδή προέρχονται 
από διαφορετικές χώρες, αποφάσισαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα όπου και οι δύο μπορούν να μιλήσουν τη 
γλώσσα καλά και όπου τους επιτρέπεται να εργαστούν.
Η Καταρίνα έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία και 4 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών της, σε διάφορες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Έχει ολοκληρώσει επίσης εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία. 
Εργαζόταν στον τομέα της επαγγελματικής συμβουλευτικής πριν να μετακομίσει και θα ήθελε να βρει δουλειά στον ίδιο 
επαγγελματικό χώρο. Μιλάει καλά αγγλικά και σκεφτόταν θέσεις εργασίας στον τομέα της συμβουλευτικής για μετανάστες, 
όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα προσόντα και την εμπειρία της.
Πριν τη μετακόμιση, προσπαθούσε να ανακαλύψει εάν θα μπορούσε να εγγραφεί ως άνεργη στη Σλοβακία, μέχρι να βρει 
μια δουλειά, έστω και αν ζει σε διαφορετική χώρα. Έτσι, μέχρι να βρει δουλειά, δε θα υποχρεούταν να καταβάλλει τις 
εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση και την ασφάλεια υγείας στη Σλοβακία, αφού αυτές θα πληρώνονταν από τα επιδό-
ματα ανεργίας. Κοιτούσε πρώτα  στο διαδίκτυο για την πιθανότητα αυτή και στη συνέχεια πήγε στο Γραφείο στην πόλη της 
μόνιμης κατοικίας της, ώστε να ζητήσει συμβουλές. Ανακάλυψε ότι αυτό εμπράκτως δεν ήταν δυνατό, εκτός και αν έμενε 
για ένα μήνα τουλάχιστον ως άνεργη στην πόλη της μόνιμης κατοικίας της. Ο υπάλληλος της είπε, ότι θα μπορούσε να 
υποβάλει αίτηση για εξαίρεση, αλλά στην Εταιρεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και όχι στο Γραφείο. Όταν πήγε στην Εταιρεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της είπαν ότι αυτό ήταν θέμα του Γραφείου. Μετά από ακόμα δύο φορές που πήγε από τη μία 
υπηρεσία στην άλλη, έπαψε να ψάχνει ποιος ήταν τελικά ο υπεύθυνος. Απλά προσπάθησε να βρει ποιες από τις πληρωμές 
ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει και ποιες όχι, μια πληροφορία που βρήκε εύκολα στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, όταν θέλησε να 
μάθει ποιες θα είναι οι μετέπειτα συνέπειες των πιθανών εναλλακτικών λύσεων, οι υπάλληλοι στην ασφαλιστική εταιρεία 
δεν ήταν σε θέση να της πουν. Ήθελε να μάθει πώς μία διακοπή στην πληρωμή των εθελοντικών μερών της πληρωμής της 
ασφάλισης θα μπορούσε να επηρεάσει τα προνόμιά της, για παράδειγμα στην περίπτωση μιας άδειας μητρότητας κατά τα 
επόμενα έτη. Οι πληροφορίες που της δόθηκαν δεν ήταν σαφείς. Προσπάθησε να επικοινωνήσει μέσω τηλεφώνου με τους 
συμβούλους EURES στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας της, αλλά δεν μπορούσαν να απαντήσουν σε μερικές από τις ερω-
τήσεις της σχετικά με τις πληρωμές ασφάλισης. Στο τέλος, αποφάσισε να πληρώσει την ασφάλεια υγείας της (υποχρεωτικό) 
και ένα μέρος της κοινωνικής ασφάλισης που σχετίζεται με τα προνόμια της άδειας μητρότητας (εθελοντικό). Εν τω μεταξύ, 
αποφάσισε να μην πληρώσει κάποια άλλα μέρη της κοινωνικής ασφάλισης που συνδέονται με συνταξιοδοτικές παροχές 
και αποζημίωση άδειας ασθενείας. Ήλπιζε να βρει γρήγορα έναν εργοδότη, οπότε εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε ότι ήταν μία 
διακοπή μόνο για λίγες εβδομάδες. 
Μία από τις νέες πληροφορίες που ανακάλυψε ήταν ότι, αν είχε εργαστεί στη Σλοβακία για 15 χρόνια τουλάχιστον κατά τη δι-
άρκεια της ζωής της, δε θα έχανε το ήμισυ των συνταξιοδοτικών παροχών που είχε κερδίσει μέσω του συστήματος συντα-
ξιοδότησης της χώρας. Δε θα έχανε εντελώς τα χρήματα, αλλά δε θα ήταν σε θέση να έχει πρόσβαση σε αυτά, τα χρήματα θα 
αποτελούσαν αντικείμενο μόνο της κληρονομιάς της. Το να εργαστεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δε θα εμπόδιζε κάτι τέτοιο.
Άρχισε την αναζήτηση εργασίας δύο περίπου μήνες πριν από τη μετακόμισή της στο Λονδίνο. Προσπάθησε να συλλέξει 
κάποιες συμβουλές από ανθρώπους που βρίσκονταν ήδη εκεί, κυρίως από το Internet. Βρήκε πολλούς συνδέσμους με 
γραφεία εργασίας και ιστοσελίδες εφημερίδων γεμάτες αγγελίες. Διάβασε προσεκτικά συμβουλές για τη σύνταξη βιογρα-
φικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής και αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι ήταν ελαφρώς διαφορετικές από τις 
προτεινόμενες φόρμες στη χώρα της. Ωστόσο, η διαφορά δεν ήταν τόσο κρίσιμη, κυρίως αφορούσε  το ύφος που παρουσι-
άζει κάποιος τις δεξιότητές του: με μεγαλύτερη σαφήνεια, αμεσότητα και αυτοπεποίθηση από ό,τι παραδοσιακά στη μητρική 
γλώσσα και χώρα της.
Ήταν αρκετά τυχερή ώστε να έχει κάποιες ευκαιρίες να επισκεφτεί μερικές φορές το Λονδίνο πριν μετακομίσει εκεί - 
καθώς ο φίλος της ήδη εργαζόταν εκεί. Αξιοποίησε την ευκαιρία και κανόνισε ακόμα μια συνάντηση με έναν σύμβουλο 
EURES στο Λονδίνο, μία από τις φορές που επισκέφτηκε την πόλη.
Οι άνθρωποι στην υποδοχή του γραφείου του Λονδίνου ήταν ευγενικοί και προσπαθούσαν να φανούν χρήσιμοι. Συνδύα-
σαν τις βασικές ερωτήσεις τους και τις οδηγίες με  πολλά μικρά ανέκδοτα, τα οποία δεν καταλάβαινε, έτσι, περιμένοντας 
το σύμβουλο σε μια πολυθρόνα, αγχώθηκε λίγο για πιθανά γλωσσικά εμπόδια. Ευτυχώς, οι ανησυχίες της αποδείχθηκαν 
εσφαλμένες, μιας και δεν είχε κανένα πρόβλημα να κατανοήσει το σύμβουλο. Της παρείχε πολλές χρήσιμες πληροφορί-
ες: ότι σίγουρα δεν ήταν πολύ νωρίς να αρχίσει τις αιτήσεις για εργασία λίγους μήνες νωρίτερα, ότι μπορεί να χρειαστούν 
εβδομάδες πριν λάβει κάποιο τηλεφώνημα και ούτω καθεξής. Ο σύμβουλος είχε προετοιμαστεί πολύ καλά για το ραντεβού 
και επειδή του είχε στείλει το βιογραφικό της εκ των προτέρων, της έκανε κάποια βασικά σχόλια και της παρείχε επίσης 
συνδέσμους και επαφές σε επαγγελματικά ιδρύματα στον τομέα της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. 
Ωστόσο, όταν άρχισαν να μιλούν για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, ο σύμβουλος άρχισε να της δείχνει διάφορες αγγελίες, 
για παράδειγμα, με αντικείμενο τη φροντίδα ηλικιωμένων. Προσπάθησε με πολύ θετικό τρόπο να την ενθαρρύνει μόνο 
για μια μικρή αλλαγή κατεύθυνσης με βάση τα προσόντα της – στο αντικείμενο της κοινωνικής εργασίας. Αυτό, το βρήκε 
αρκετά απογοητευτικό, γνωρίζοντας ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων είναι μια από τις χειρότερα αμειβόμενες θέσεις ερ-
γασίας, πολύ χαμηλά στην εργασιακή ιεραρχία εκεί, αλλά αποφάσισε ότι ο άνθρωπος μάλλον δεν κατανόησε πραγματικά 
τις προθέσεις και τις φιλοδοξίες της.
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Μετά την επιστροφή της από την επίσκεψη στο Λονδίνο, είχε ακόμη λίγες εβδομάδες πριν μετακομίσει εκεί. Περιηγήθηκε 
στις ιστοσελίδες των διαφόρων κέντρων συμβουλευτικής και προσανατολισμού, όπου ήθελε να υποβάλει αίτηση για δου-
λειά ως σύμβουλος. Αυτό που βρήκε δύσκολο ήταν το να δημιουργήσει μια σαφή εικόνα για τους φορείς. Βλέποντας τις 100 
ιστοσελίδες τους, μπορούσε να κατανοήσει πλήρως τα κείμενα και τις λεκτικές πληροφορίες εκεί, αλλά απλά δεν ήξερε τι 
να σκεφτεί για αυτές. Έχανε τον τρόπο «ανάγνωσης πίσω από τις λέξεις». Είναι επαγγελματίες ή όχι; Είναι ένας αξιόπιστος 
εργοδότης; 
Πολλές ιστοσελίδες φάνηκαν να είναι αρκετά απόκρυφες για εκείνη, δεν ήταν σίγουρη για το ιστορικό και την προσέγγιση 
των υπηρεσιών που προσφέρονταν εκεί. Η διαπολιτισμική διαφορά στην πληροφόρηση ήταν αρκετά μεγάλη για εκείνη, 
παρά τα χρόνια εμπειρίας της στη διεθνή εργασία. Αισθάνθηκε λίγο χαμένη σε αυτό και έτσι, κάποια βοήθεια θα ήταν κάτι 
παραπάνω από χρήσιμη.
Μια άλλη ανακάλυψη ήταν ότι οι αγγελίες για θέσεις εργασίας στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας απαιτούσαν συχνά μια 
επαγγελματική εξειδίκευση ως σύμβουλος σταδιοδρομίας. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν υπήρχε στη χώρα της. Στη Σλο-
βακία, οι περισσότεροι από τους συμβούλους έχουν ένα επαγγελματικό υπόβαθρο στην ψυχολογία. Στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, οι θέσεις εργασίας για τους ψυχολόγους είναι ως επί το πλείστον κλινικά προσανατολισμένες. Πάνω στο θέμα αυτό, 
ανακάλυψε ότι η εγγραφή στη Βρετανική Ψυχολογική Ένωση ήταν μια κίνηση που έπρεπε να κάνει. Δεν υπολογίζεσαι ως 
ψυχολόγος, αν δεν είσαι εγγεγραμμένος εκεί. Αυτό απαιτούσε αναγνώριση του διπλώματός της, μαζί με την αναγνώριση 
ορισμένης από την περαιτέρω κατάρτισή της ... και στην πράξη αυτό σήμαινε κάποια οικονομική επένδυση σε μεταφράσεις 
και στην υπηρεσία αναγνώρισης. Τα έξοδα αυτά είναι πάρα πολλά για κάποιον με το εισόδημα της Σλοβακίας. Αποφάσισε να 
ξεκινήσει με το να πάρει μερικά από τα απαραίτητα έγγραφα στη Σλοβακία και να κάνει αίτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο λίγο 
αργότερα, για να «μοιράσει» τα έξοδα κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών.
Πήγε στο Πανεπιστήμιο που σπούδασε και έκανε αίτηση για ένα συμπλήρωμα διπλώματος που απαιτείται για την αναγνώ-
ριση στο εξωτερικό. Της είπαν ότι δεν μπορούσε να το πάρει, καθώς ολοκλήρωσε τις σπουδές της πριν από την προσχώ-
ρηση της χώρας στις συμβάσεις της Μπολόνια, και, επομένως, δε σπούδασε με το σύστημα των μονάδων. Ρώτησε σχετικά 
με άλλες δυνατότητες, γνωρίζοντας ότι το Πανεπιστήμιό της είχε ήδη διεθνή διαπίστευση, όσο σπούδαζε εκεί. Της είπαν ότι 
το μόνο που μπορούσε να πάρει ήταν ένας λεπτομερής κατάλογος όλων των μαθημάτων, των εξετάσεων και των αποτελε-
σμάτων που είχε. Υπέβαλε αίτηση τουλάχιστον για αυτό. Ο κατάλογος ήταν στα σλοβακικά και έτσι απαιτούσε επίσημη με-
τάφραση. Επιπλέον, δεν είχε μια περιγραφή του συστήματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Σλοβακίας, το οποίο αποτελεί 
ουσιαστικό μέρος του Συμπληρώματος του Διπλώματος, αλλά της είπαν ότι υπήρχε μια περιγραφή δημοσιευμένη επίσημα 
από το Υπουργείο Παιδείας της Σλοβακίας στην ιστοσελίδα του και ότι θα μπορούσε να αναφερθεί σε αυτή, όταν υποβάλει 
την αίτηση για αναγνώριση. Δεν ήταν σίγουρη αν οι αρχές θα το έβρισκαν επαρκές ή όχι, αλλά θα έπρεπε να πληρώσει για 
την αίτηση, χωρίς να γνωρίζει το αποτέλεσμα. Αυτό την έπεισε να περιμένει λίγο περισσότερο, για να μάθει περισσότερα 
σχετικά με τις απαιτήσεις της αγοράς, πρώτα στην πράξη.
Μετά από τη μετακόμιση, έστειλε περίπου είκοσι αιτήσεις για θέσεις εργασίας στη συμβουλευτική, που είχαν ανακοινωθεί 
στις εφημερίδες και το Διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, έστειλε σχεδόν εκατό άλλες αιτήσεις για διαφορετικές ή χαμηλότερα εξειδι-
κευμένες θέσεις εργασίας, μειώνοντας τα κριτήρια με τα οποία ξεκίνησε. 
Τρέχουσα κατάσταση:
Τρεις μήνες μετά τη μετακόμιση στο Λονδίνο δεν έχει λάβει ούτε μία απάντηση από κάποιον από τους εργοδότες όπου 
έκανε αίτηση, ούτε καν αρνητική. Αναρωτιέται γιατί και αισθάνεται πολύ απογοητευμένη για την εργασιακή της κατάσταση. 
Δε θέλει να ζήσει μακριά από το σύντροφό της, αλλά φοβάται να παραμείνει άνεργη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - για 
πολλούς λόγους: οικονομικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς.
Οι προσπάθειές της με έως και δέκα γραφεία εργασίας, τα οποία επισκέφθηκε, έληξαν πριν καν δουν το βιογραφικό της. 
Είτε τη ρώτησαν άμεσα για την εργασιακή της εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία δεν είχε ακόμη, είτε ανακάλυψε 
ότι προσέφεραν μόνο θέσεις εργασίας χαμηλών προσόντων, όπως καθαρισμός ή κοινωνική φροντίδα ηλικιωμένων.
Περιστασιακά, της προσφέρονται κάποιες μικρές εργασίες επί συμβάσει στη χώρα της. Χρειάζεται να μάθει αν υπάρχουν 
δυνατότητες γι’ αυτήν να της αποδεχτεί, ακόμη και χωρίς άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, επειδή οι προ-
σφορές είναι πολύ μικρές για να ανοίξει τη δική της επιχείρηση, ειδικά αν ξέρει ότι δε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
περισσότερο το ελεύθερο επάγγελμα, από απόσταση.
Έχει γνωρίσει διάφορες πλευρές του Λονδίνου: τα όμορφα αξιοθέατα, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα πάρκα. Ωστόσο, την 
ίδια στιγμή, αισθάνεται και όλες τις διαφορές και τις δυσκολίες για τις οποίες είχε διαβάσει όταν προσπαθούσε να ετοιμαστεί 
για τη μετανάστευση. Παρά το γεγονός ότι δεν της κάνει έκπληξη, και προσπαθεί να κρατήσει θετική στάση για να ξεπεράσει 
αυτή τη δύσκολη φάση, μερικές φορές η αισιοδοξία της δοκιμάζεται. Βρίσκει την πόλη βρώμικη, μη-ασφαλή και απίστευτα 
ακριβή. Έγινε γρήγορα σαφές ότι, αν θέλουν να ζήσουν σε οποιαδήποτε περιοχή με το επίπεδο διαμονής που είχαν πριν 
στις χώρες τους, θα πρέπει να κάνουν εκεί μια καριέρα ελίτ .... η οποία αυτή τη στιγμή ακούγεται περισσότερο από απίθανη. 
Τα καλά αγγλικά της δεν έχουν βοηθήσει πολύ στο αστικό προάστιο όπου ζουν, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν 
μια βαριά τοπική διάλεκτο. Ακόμα και μετά από μερικές εβδομάδες, το στομάχι της έχει ακόμα δυσκολίες με το νερό και το 
φαγητό. Δεν ξέρει πού να βρει τα βασικά συστατικά που χρειάζεται για το μαγείρεμα, δεν ξέρει ούτε τα ντόπια προϊόντα. Ο 
καιρός δεν είναι μέχρι σήμερα τόσο άσχημος όσο είναι η φήμη του στο εξωτερικό, είναι συχνά πολύ ωραία και ηλιόλουστα. 
Το να γνωρίσει νέους ανθρώπους είναι για πρώτη φορά στη ζωή της, πραγματικά δύσκολο για εκείνη. Χαιρετάει όλους τους 
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ντόπιους βοηθούς καταστημάτων, που την αναγνωρίζουν ήδη, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να κάνει φίλους. Μέσω του 
φίλου της, συναντά περιστασιακά κάποιους Βρετανούς συναδέλφους του. Είναι πολύ καλοί και ευγενικοί, υπέροχοι οικο-
δεσπότες που τους δείχνουν διάφορα μέρη και προσφέρουν το σπίτι τους για γεύματα και γλυκά τις Κυριακές. Αλλά ταυ-
τόχρονα, οι ερωτήσεις, οι συμβουλές και οι προτάσεις τους, της δίνουν συχνά την αίσθηση ότι η ίδια αποτελεί αντικείμενο 
κάποιου είδους φιλανθρωπίας και όχι άτομο ίσο, με συγκρίσιμες ίσως γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία ζωής. Η ευγενική 
συμβουλή τους, πως θα μπορούσε να δουλέψει ως εσωτερική, την κάνει να νιώθει τόσο απογοητευμένη όταν θυμάται τα 
καθήκοντά της σε προηγούμενες δουλειές της: τη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, τη συμβουλευτική στη διαχείριση 
διαφόρων έργων και τον ενεργό ρόλο στη χάραξη πολιτικής. Πρέπει να αισθάνεται ενοχές απέναντι σε αυτούς τους ανθρώ-
πους, επειδή δε νιώθει ευγνώμων; Στην πραγματικότητα, νιώθει σαν να τους φωνάζει στο μυαλό της. 
Εκείνη δε φωνάζει και δεν κλαίει, αλλά τα εμπόδια ανάμεσα σε εκείνη και την προσαρμογή της στο Λονδίνο αυξάνονται. 
Επίσης, αυξάνονται γρήγορα οι χρεώσεις στους λογαριασμούς τους.
Ωστόσο, τα περισσότερα από τα παραπάνω, τα περίμενε. Τα ήξερε από τις ιστορίες άλλων φίλων που προσπάθησαν, πολλές 
ιστοσελίδες της κοινότητας είναι γεμάτες από αυτά. Απλά ήλπιζε ότι ίσως ήταν καλύτερα προετοιμασμένη από ό, τι πολλοί 
άλλοι, ότι η εργασιακή εμπειρία της σε ένα διεθνές δίκτυο μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για μια εξειδικευμένη αγορά 
... Και δεν τα έχει παρατήσει ακόμη. Σήμερα, αισθάνεται ακόμα αποφασισμένη να ξεπεράσει αυτή τη φάση και να δώσει 
περισσότερο χρόνο. Ελπίζει ακόμα να βρει μια εξειδικευμένη δουλειά. Λογικά ξέρει ότι το να μείνουν εκεί θα έχει πολλά 
πλεονεκτήματα για την ίδια και το φίλο της: μπορούν και οι δύο να μιλήσουν τη γλώσσα (στις χώρες τους, οι σύντροφοι δεν 
μπορούν), μπορούν να εργαστούν νομίμως (αυτή δεν μπορεί να εργαστεί στη Γερμανία, μιας και η αγορά δεν έχει ανοίξει 
ακόμη), είναι και οι δύο μετανάστες εκεί, οπότε μπορούν να καταλαβαίνουν ο ένας τα συναισθήματα του άλλου πολύ καλά 
(στις χώρες τους, η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο ανισόρροπη), υπάρχουν καλές και σχετικά φτηνές αεροπορικές συνδέσεις 
από εκεί προς τις χώρες που ζουν οι οικογένειες και οι φίλοι τους. Οι δυσκολίες τούς έχουν φέρει ακόμα πιο κοντά και 
έχουν ενδυναμώσει τη σχέση τους, έτσι αισθάνεται ότι έχει την ενέργεια να συνεχίσει, απλά δεν είναι ακριβώς σίγουρη τι 
πρέπει να κάνει συγκεκριμένα.

ΕρΩΤΗμΑΤΑ ΠροΣ ΔίΕρΕΥΝΗΣΗ ΚΑί ΔίΑΠρΑΓμΑΤΕΥΣΗ:
• Ποια είναι τα στάδια από τα οποία πέρασε η Καταρίνα σε όλη την εμπειρία κινητικότητας; (πριν, κατά τη διάρκεια)
• Η σοβαρότερη δυσκολία που αντιμετώπισε (πληροφόρηση) και πως προσπάθησε να την αντιμετωπίσει. 
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Β’ ΕΝοΤΗΤΑ
ΥΠοΣΤΗρίΚΤίΚΕΣ ΔρΑΣΤΗρίοΤΗΤΕΣ

ΓίΑ ΤΗΝ ΑΠοΚΤΗΣΗ ΕμΠΕίρίΑΣ ΚίΝΗΤίΚοΤΗΤΑΣ

1ο μΕροΣ
Πόσο έτοιμος/η είσαι για μια εμπειρία κινητικότητας

1. Πόσο «διεθνής» είσαι;
Οι παρακάτω ασκήσεις θα σε βοηθήσουν να αναστοχαστείς πάνω στο πόσο «διεθνή» θεωρείς τον εαυτό σου και αν θα σου 
ταίριαζε να ζήσεις στο εξωτερικό μόνιμα ή για κάποιο μεγάλο διάστημα. 

Συνειρμοί με τις λέξεις
Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τις πα-
ρακάτω λέξεις;
Κατασκήνωση εθελοντικής εργασίας
διπλωμάτης
φτώχεια
σπουδαστής σε πρόγραμμα ανταλλαγής
ρωσία 
αλλοδαπός
κλίση στις ξένες γλώσσες
μονοπάτια καριέρας
κατανάλωση
ιεραποστολή
Νέα Υόρκη
Manga
au pair (εργασία σε ξένη χώρα ως «οικόσι-
το» προσωπικό) 
ιθαγενής/ ντόπιος
πολιτισμικό σοκ
επίπεδο ζωής
κοσμοπολίτης
Αφρική

Θα το βρεις ίσως χρήσιμο να συγκρίνεις με 
ένα φίλο τις σκέψεις που σου δημιουργούν 
οι παραπάνω λέξεις.

www.ammattinetti.fi

1. How international are you?
The following exercises give you a chance to reflect upon how international 

you consider yourself to be and whether living abroad or staying abroad 

for an extended period would suit you.

Word association

What comes to mind when you 

hear the following words?

volunteer work camp

diplomat

poverty

exchange student

Russia

foreigner

a head for languages

career path

consumption

missionary work

New York

manga

au pair

native

culture shock

standard of living

cosmopolitan

Africa

You may find it useful to compare 

your thoughts on these words 

with a friend.

Learning from other people’s 

experiences

Ammattinetti is a web-based service pro-

vided by the Finnish Employment Office. Its 

purpose is to serve as a forum where differ-

ent jobs and sectors can be compared. 

Please note that the service is only available 

in Finnish and Swedish. On Ammattinetti, 

under Uratarinoita (Career stories), you can 

read stories about other people’s experi-

ences, for example read about Marina who 

has moved to Finland from Spain or about 

Matti from Finland. 

Discover more fascinating stories about 

people who have moved to Finland at: 

After you have read the stories, answer 

the following questions:

What did the writer get out his/her time 

abroad?

What did the writer learn about his/her own 

culture or himself/herself?

How did the writer deal with the problems 

he/she faced?

© Centre for International Mobility CIMO, Finland

μαθαίνοντας από τις εμπειρίες 
των άλλων

Στο φάκελο που κρατάτε υπάρχει 
ένα DVD με ιστορίες 10 ατόμων 
που έζησαν εμπειρίες κινητικότη-
τας.  

Αφού παρακολουθήσετε τις ιστο-
ρίες, απαντήστε στις ακόλουθες 
ερωτήσεις;

Τι αποκόμισε ο πρωταγωνιστής της 
ιστορίας από τη ζωή του στο εξω-
τερικό;

Τι έμαθε για τη δική του κουλτούρα 
ή για τον εαυτό του;

Πώς αντιμετώπισε τα προβλήματα 
που προέκυψαν;

www.ammattinetti.fi
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   Διαλέγοντας μια χώρα

Συμπλήρωσε  αυτό το γρήγορο κουίζ για τις χώρες που σου αρέσουν και τραβούν το ενδιαφέρον σου.
Σημείωσε  τρεις χώρες στις οποίες θα ήθελες να μείνεις για ένα μικρό διάστημα.
Σημείωσε  τρεις χώρες στις οποίες δεν θα πήγαινες  για κανένα λόγο.
Γιατί επέλεξες αυτές τις χώρες; Τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει ή σε απωθεί; 
Τι ξέρεις για αυτές τις χώρες; Ποια πράγματα συνδέεις με αυτές; 
Μάθε περισσότερα για τις χώρες που δεν σε ενδιαφέρουν.

Πάσχεις από «ταξιδιωτικό πυρετό»; μέτρησε τη θερμοκρασία σου!
Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και τσέκαρε στο ταξιδιωτικό θερμόμετρο 
την άποψη που σου ταιριάζει περισσότερο.

Διαφωνώ δεν έχω συμφωνώ    
απόλυτα  άποψη απόλυτα

1. Είμαι σε μια φάση της ζωής μου που θα μπορούσα να φύγω στο 
εξωτερικό αμέσως τώρα.

2. Οι ξένες γλώσσες και κουλτούρες πάντοτε με ενθουσίαζαν.

3. Το πιθανότερο είναι ότι θα καταφέρω να βρω μια δουλειά στο 
εξωτερικό.

4. Θα μπορούσα να στο εξωτερικό πράγματα που δεν θα μπορούσα 
να κάνω στην Ελλάδα.

5. Θα με ενδιέφερε να μάθω αν μπορώ να τα καταφέρω σε μια ξένη 
χώρα.

6. Οι σπουδές ή η δουλειά στο εξωτερικό μπορεί να είναι μια ευχά-
ριστη αλλαγή.

7. Όσο θα είμαι στο εξωτερικό, θα μπορέσω να ξανασκεφτώ τη ζωή 
μου έχοντας μεγαλύτερη απόσταση και να αποφασίσω για το μέλ-
λον.

8. Με ενδιαφέρει να μάθω τι σκέφτονται οι άνθρωποι σε άλλες χώ-
ρες για τους  Έλληνες.

9. Το να βιώνεις πολιτισμικές διαφορές πλουτίζει τη ζωή σου.

10. Όταν επισκέπτομαι μια χώρα στο εξωτερικό, συχνά αναρωτιέμαι 
πώς θα ήταν να έμενα εκεί.

Αν τα περισσότερα σημεία που έχεις τσεκάρει βρίσκονται στην κόκκινη περιοχή, η περίπτωση σου είναι ξεκάθαρη: έχεις 
ταξιδιωτικό πυρετό! Προχώρησε στις επόμενες ασκήσεις. 
Αν τα περισσότερα σημεία σου βρίσκονται στη μπλε περιοχή, η καλύτερη επιλογή σου για την  ώρα είναι να έχεις διεθνείς 
εμπειρίες στην Ελλάδα! Ωστόσο, μπορείς να εξετάσεις καλύτερα τις επιλογές σου  με τη βοήθεια αυτού του οδηγού. Πιθανόν 
να βρεις χρήσιμη την άσκηση «Έτοιμοι; Φύγαμε!». 

Choosing a country

Complete the quick quiz on the countries you like and have an interest in.

List three countries in which you would like to live for a short time.

List three countries that you would not go to under any circumstances.

Why did you pick these countries? What is it about them that fascinates you or puts you off? 

What do you know about these countries? What things do you associate with them? 

Find out more about the countries that do not interest you.

Are you suffering from travel fever? Take your temperature!

Read the following statements and tick the most suitable 

section of the travel thermometer.

1. I am at a stage in my life where I could go abroad right now.

2. Foreign languages and cultures have always fascinated me.

3. I would probably be able to find a job abroad.

4. I could do things abroad that I would not be able to do 

in Finland.

5. I would be interested to find out whether I could cope 

in a foreign country.

6. Studying or working abroad would make a nice change.

7. While abroad, I would be able to take a step back from 

my life and think about my future.

8. I am interested to find out what people in other countries 

think about Finns.

9. Experiencing cultural differences enriches your life.

10. When I visit a foreign country, I often wonder what it 

would be like to live there.

No comment / 
No opinion

Completely 
agree

Completely 
disagree

If most of your ticks are in the red area then the case is clear: you have travel fever! Proceed to the next 

exercises. 

If most of your ticks are in the blue area, your best option right now could be to have international experi-

ences in Finland. However, you can still think about your options with the help of this guide. You may find the 

Ready? Steady? Go! exercise useful. 

© Centre for International Mobility CIMO, Finland
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2. Νέα γλώσσα – νέοι ορίζοντες;
Η εγκατάσταση στο εξωτερικό, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι οικείο, με μια παράξενη γλώσσα και κουλτούρα, είναι μια 
μεγάλη αλλαγή στη ζωή κάποιου. Υπάρχουν αλλαγές για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να προετοιμαστείς. Αυτό που μπορείς 
να κάνεις όμως, είναι να εκτιμήσεις πόσο προετοιμασμένος είσαι προβλέποντας κάθε πιθανή αλλαγή και σκεφτόμενος πώς 
θα ανταποκρινόσουν σε αυτή. 

Σύννεφα
Τα σύννεφα αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τομείς στη ζωή σου που ίσως επηρεαστούν από την εγκατάσταση στο εξωτε-
ρικό. Τσέκαρε τα σύννεφα που πιστεύεις ότι θα επηρεαστούν περισσότερο αν  εγκατασταθείς  σου στο εξωτερικό. 

Συντροφιά με τις αλλαγές

Σκέψου πώς είχες αντιδράσει στο παρελθόν σε αλλαγές που έγιναν στη ζωή σου. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να 
αφορούν μια μετακόμιση, το να φύγεις από το σπίτι για σπουδές ή το να ξεκινήσεις μια καινούργια δουλειά. Βρες 
μια αλλαγή που έχεις βιώσει και απάντησε στα παρακάτω :

  Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη;
  Πώς αντέδρασες; 
  Πώς ένιωσες για την αλλαγή;
  Πώς αντέδρασαν οι κοντινοί σου άνθρωποι στην αλλαγή;
  Ποιο ήταν το καλύτερο ή το χειρότερο πράγμα γύρω από αυτή την αλλαγή;
  Πώς προσαρμόστηκες στην αλλαγή; Πόσο καιρό σου πήρε;
  Τι έμαθες για τον εαυτό σου σαν αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής;

Μπορείς να διακρίνεις κάποια στοιχεία στη συμπεριφορά σου που πιστεύεις ότι σε χαρακτηρίζουν ή που τείνεις να 
επαναλαμβάνεις σε καταστάσεις αλλαγής; 

2. New language – new horizons?
Moving abroad to an unfamiliar environment with a strange language and culture is a major 

change in a person’s life. Some changes are impossible to prepare for in advance. What you 

can do, however, is to assess how prepared you are by anticipating any possible changes and 

to consider how you would relate to these changes.

Clouds

The clouds represent different areas in your life that may be affected by moving abroad. Tick the clouds that you 

think would be affected the most if you moved abroad. 

family

values

other, what?

free time
studying

work

world view

career choice

ideas about your 
own culture

friendships

living arrange-
ments

everyday routines

health and well-being self-
knowledge

Embracing the changes 

Think back to how you have reacted or related to change situations in your life. Such changes may 

include moving somewhere new, leaving home to study or starting a new job. Think about a change 

that you have experienced and consider the following: 

What was your first thought?

What did you do or how did you react? 

How did you feel about the change?

How did the people close to you relate to the change?

What was the best thing or the worst thing about the change?

How did you adapt to the change? How long did it take for you to adapt?

What did you learn you about yourself as a result of the change?

Can you identify any patterns in your behaviour that are typical of you or that you tend to repeat in 

change situations? 

© Centre for International Mobility CIMO, Finland

οικογένεια

αξίες
κατάλυμα 
διαμονή

εργασία

φιλίεςσπουδές

καθημερινή
ρουτίνα

ελεύθερος 
χρόνος

επιλογή 
καριέρας

αυτογνωσία
άλλο τι;

υγεία & ευημερία

άποψη για τη δική 
σου κουλτούρα

κοσμοθεωρία
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3. Ξέρεις ποιος είσαι;
Αυτογνωσία είναι η συνειδητοποίηση των επιθυμιών μας, των συναισθημάτων, των σκέψεων και των συμπεριφορών μας. 
Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε την εικόνα του εαυτού μας κα πάνω στην οποία προβάλουμε τις ιδέες που έχουμε 
για τον κόσμο τριγύρω μας.

Η καλή γνώση του εαυτού μπορεί να μας βοηθήσει να προσαρμοστούμε σε 
ένα περιβάλλον που δεν είναι οικείο σε μια ξένη χώρα. Σε ένα μη οικείο περι-
βάλλον, η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας μπορεί να επανεξεταστεί και σαν 
αποτέλεσμα η αυτογνωσία μας μπορεί να ενισχυθεί ή μπορεί να αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε διαφορετικά για τον εαυτό μας. Σε ένα νέο περιβάλλον ίσως ανα-
καλύψουμε ότι οι πλευρές του εαυτού μας που θεωρούσαμε ότι χρειάζονται 
βελτίωση είναι τελικά τα δυνατά μας σημεία και το αντίστροφο.

με το παρακάτω σχέδιο μπορείς 
να σκεφτείς πάνω στη δική σου αυτογνωσία.

Πηγή: Luft J., Ingham H. (1955): The Johari Window: A Graphic Model for Interpersonal Relations

3. Do you know who you are?
Self-knowledge is an awareness of our desires, emotions, thoughts and behaviour. It is the 

foundation on which we build an image of ourselves and against which we reflect our ideas 

about the world around us. 

Good self-knowledge may help us adapt to unfamiliar surroundings in 

a foreign country. In an unfamiliar environment, the idea we have about 

ourselves may be put to the test, and as a result our self-knowledge may 

increase or we may start to think differently about ourselves. In new sur-

roundings we may find out that the sides of us we thought needed to be 

developed actually prove to be our strengths, and vice versa.

Blind self – the part of me 

that I do not see but that 

others can see.

Secret self – the part of me that I know 

about but that others do not: emotions, 

hopes and thoughts.

Public self – the part of me that I am 

and others are familiar with, my way of 

thinking and acting and my attitude.

Subconscious self – the 

part of me that I have not 

yet discovered and that 

others close to me have 

not discovered either.

With the drawing below you can reflect 

upon your own self-knowledge.

Which of your charac-
teristics do you believe 

result from external 
factors, and have been 

brought about by circum-
stances?

What factors are 
encouraging and motivating 

you to go despite any 
doubts you may have?

Is there anything about 
you that you would like 

to leave behind, and that 
you would like a trip 
abroad to change?
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Are there any issues 
associated with yourself 

that make you feel 
insecure about going 

abroad?
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Υπάρχει οτι-
δήποτε σε σένα 
το οποίο θα ήθελες να 
αφήσεις πίσω σου και θα 

ήθελες ένα ταξίδι στο εξωτε-
ρικό να το αλλάξει;

Ποια από τα χαρα-
κτηριστικά σου θεωρείς 

ότι πηγάζουν από εξωτερι-
κούς παράγοντες και έχουν 

εμφανιστεί λόγω συνθηκών;

Υπάρχουν κάποια ζητήματα 
γύρω από τον εαυτό σου που 
σε κάνουν να νιώθεις ανα-

σφαλής σχετικά με το να 
πας στο εξωτερικό;

Ποιοι παράγοντες σε ενθαρ-
ρύνουν και σε κινητοποιούν 

για να φύγεις παρά τις αμ-
φιβολίες που μπορεί να 

έχεις;

Φανερός εαυτός – το κομμάτι του εαυτού 
μου που είναι φανερό και στους άλλους 
ανθρώπους, ο τρόπος που σκέφτομαι και 
ενεργώ, η συμπεριφορά μου.

Κρυφός εαυτός – το κομμάτι του εαυτού 
μου για το οποίο γνωρίζω αλλά δεν γνω-
ρίζουν οι άλλοι: συναισθήματα ελπίδες 
και σκέψεις.

Υποσυνείδητος εαυτός- το κομ-
μάτι του εαυτού μου που δεν έχω 
ανακαλύψει ακόμα και δεν έχουν 
ανακαλύψει ούτε οι κοντινοί μου 
άνθρωποι.

Τυφλός εαυτός – το κομμάτι του 
εαυτού μου που δεν βλέπω αλλά 
μπορούν να δουν οι άλλοι.
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4. Έτοιμοι; φύγαμε!
Δε χρειάζεται να είσαι υψηλά εξειδικευμένος επαγγελματίας ή διάνοια στις γλώσσες για να φύγεις 
από την Ελλάδα – ούτως ή άλλως πας στο εξωτερικό για να μάθεις.  Είναι βέβαιο ότι έχεις πολλές 
δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να τα καταφέρεις στο νέο σου περιβάλλον. Πριν φύγεις, ίσως 
είναι καλή ιδέα να σκεφτείς τις δεξιότητες και ικανότητες που έχεις. Αυτό θα ενισχύσει και την 
αυτοπεποίθηση σου.

Αξιολόγησε τον εαυτό σου και τις ικανότητες σου διαλέγοντας τις πιο κατάλληλες απαντήσεις στις παρακάτω προτάσεις :

1: Δε νομίζω 2: Μερικές φορές 3: Συχνά 4: Σχεδόν πάντα

1. Μπορώ να κατανοήσω τη μη λεκτική επικοινωνία και τα νεύματα καλά . 1 2 3 4

2. Μου φαίνεται εύκολο να μιλάω με ξένους.  1 2 3 4

3. Αποδέχομαι τις απόψεις και τις σκέψεις των άλλων ακόμη και όταν διαφέρουν σημαντικά από τις δικές μου. 1 2 3 4 

4. Προσπαθώ να έχω ανοικτό μυαλό απέναντι σε διαφορετικά πράγματα. 1 2 3 4

5. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να εκφράσω τη γνώμη μου στο πλαίσιο μιας ομάδας. 1 2 3 4 

6. Μπορώ να επικοινωνήσω το μήνυμα μου σωστά σε μια ξένη γλώσσα  1 2 3 4 

7. Έχω μια ρεαλιστική εικόνα για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μου 1 2 3 4 

8. Προσαρμόζομαι γρήγορα σε καταστάσεις που αλλάζουν. 1 2 3 4

9. Μπορώ να είμαι ευέλικτος σε διαφορετικές καταστάσεις. 1 2 3 4

10. Χειρίζομαι την ανασφάλεια καλά. 1 2 3 4

11. Μπορώ να χαρακτηριστώ ως περιπετειώδης  1 2 3 4

12. Δεν παραιτούμε όταν αποτυγχάνω, αντίθετα προσπαθώ ξανά και μαθαίνω από τα λάθη μου. 1 2 3 4

13. Είμαι ανοικτός και έτοιμος να βιώσω και να μάθω νέα πράγματα 1 2 3 4

14. Ξέρω πώς να διαχειριστώ το έντονο στρες. 1 2 3 4 

15. Μου αρέσει να συναντώ καινούργιος ανθρώπους και κάνω προσπάθειες για να συμβαίνει αυτό 1 2 3 4 

16. Δε ντρέπομαι να ζητήσω συμβουλές από ανθρώπους που δε γνωρίζω 1 2 3 4

17. Είμαι έτοιμος να επανεξετάσω τον τρόπο που σκέφτομαι και λειτουργώ. 1 2 3 4 

Πόσο έτοιμος είμαι για τον κόσμο;
Αν συγκέντρωσες περισσότερα 1: “Κανείς δε γεννήθηκε ειδικός! Το μόνο που χρειάζομαι είναι ενθουσιασμός και η κατάλ-
ληλη συμπεριφορά για να πλουτίσω τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες μου!” 
Αν συγκέντρωσες περισσότερα 2: “Έχω ήδη πολλές χρήσιμες δεξιότητες που θα με συντροφεύσουν. Χρειάζομαι μόνο πε-
ρισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.”
Αν συγκέντρωσες περισσότερα. 3: “Νιώθω απόλυτα έτοιμος να φύγω στο εξωτερικό”
Αν συγκέντρωσες περισσότερα 4: “Γιατί χάνω το χρόνο μου; Είναι καιρός να ετοιμάσω τα πράγματα μου και να φύγω!

4. Ready? Steady? Go!

Assess yourself and your abilities by choosing the most suitable responses to the following statements from 

those below: 1: Not really; 2: Sometimes; 3: Often; 4: Almost always

1. I am able to understand non-verbal communication and gestures well.            1         2         3         4

2. I find it easy to talk to strangers.                  1         2         3         4

3. I tolerate the opinions and insights of others, even if they differ substantially from mine.     1         2         3         4 

4. I try to have an open-minded attitude towards different things.           1         2         3         4

5. I have no problem expressing my opinion in a group.            1         2         3         4 

6. I can get my message across in a foreign language.             1         2         3         4 

7. I have a realistic idea about my strengths and weaknesses.             1         2         3         4 

8. I am quick to adapt to changing circumstances.            1         2         3         4

9. I can be flexible in different situations.                 1         2         3         4

10. I tolerate insecurity well.              1         2         3         4

11. I could be described as adventurous.             1         2         3         4

12. I do not give up when I fail; instead, I try again and learn from my mistakes.           1         2         3         4

13. I am open and ready to experience and learn new things.             1         2         3         4

14. I know how to cope in stressful times.             1         2         3         4 

15. I like to meet new people and make active attempts to do so.           1         2         3         4 

16. I am not shy to ask advice from people I do not know.            1         2         3         4

17. I am prepared to question my ways of thinking and acting.           1         2         3         4  

How ready am I for the world?

If you had mostly no. 1: “No-one is born a master! All I need is enthusiasm and the right attitude to enhance my knowledge, 

abilities and skills.” 

If you had mostly no. 2: “I already have many useful skills that I can take with me. I just need more confidence in myself.”

If you had mostly no. 3: “I feel quite ready to live abroad.”

If you had mostly no. 4: “What am I hanging around for? It’s time to pack my bags and go!”

You do not need to be a highly skilled professional or a wiz at 

languages in order to leave Finland – after all, you are going 

abroad to learn! You are bound to have a lot of skills that will 

help you cope in your new environment. But before you go, 

it may be a good idea to think about what skills and abilities 

you have. This should boost your confidence, too.
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5. Ένας Έλληνας στο εξωτερικό;

Όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό, αντιπροσωπεύεις μια ξένη κουλτούρα και αυτό συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
των ανθρώπων που σε συναντούν. Προφανώς θα σου κάνουν πολλές ερωτήσεις για την Ελλάδα και για το 
πώς είναι να είσαι έλληνας. 
Όπως εσύ μπορεί να έχεις συγκεκριμένες ιδέες για κάποιες χώρες, έτσι και οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να 
έχουν τις δικές τους προκατασκευασμένες ιδέες για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Για τον υπόλοιπο κόσμο, 
πέρα από το να είσαι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, συχνά θα αντιμετωπίζεσαι ως Έλληνας, Βαλκάνιος, Ευρω-
παίος. Η συμπεριφορά σου είναι αυτή που θα επιβεβαιώσει τα στερεότυπα ή θα έρθει σε αντίθεση με αυτά. 
Τι πράγματα θα σου άρεσε να λες στον κόσμο σχετικά με το ότι είσαι Έλληνας; 

Τι σημαίνει για σένα το να είσαι Έλληνας; 
Τι συμπεριφορές περιμένεις ότι θα αντιμετωπίσεις σαν ’Έλληνας στο εξωτερικό; 
Αν γνωρίζεις ανθρώπους που έχουν ζήσει στο εξωτερικό μπορείς να τους ρωτήσεις για την εμπειρία τους. Νωρίτερα, διε-
ρευνήσαμε τις σκέψεις που έχουμε Εμείς οι ίδιοΙ για λέξεις όπως «μετανάστης» ή « ξένος». 
Πώς αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου σε μια ξένη χώρα;
Ίσως είναι μια καλή ιδέα να προετοιμάσεις τον εαυτό σου για ερωτήσεις που θα σου γίνουν, ίσως πάρεις και μερικές φω-
τογραφίες από την Ελλάδα μαζί σου και φρεσκάρεις τη μνήμη σου με βασικά πράγματα που χρειάζεται να γνωρίζεις για την 
Ελλάδα.

6. Για ποιους λόγους φεύγεις στο εξωτερικό;
Συμπλήρωσε αυτό το τεστ αν ήδη έχεις αποφασίσει να φύγεις στο εξωτερικό. Είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να ζυγίσεις 
τους λόγους και τα κίνητρα σου να φύγεις. Θυμήσου ότι τα κίνητρα σου μπορεί να μη συνδέονται κατ’ ανάγκη με αυτό που 
έχεις αποφασίσει να κάνεις στο εξωτερικό. Μπορεί να έχεις διαφορετικά κίνητρα την ίδια στιγμή και μπορεί επίσης τα κί-
νητρα να μην μένουν σταθερά αλλά να αλλάζουν καθώς περνά ο καιρός και αλλάζουν οι καταστάσεις και οι προσδοκίες. 
Από τις παρακάτω προτάσεις, διάλεξε αυτές που περιγράφουν καλύτερα την κατάσταση σου. 

  Θέλω να ξαναδώ τη ζωή μου από απόσταση και να πάω στο εξωτερικό να σκεφτώ για το μέλλον μου.
  Θέλω να δικτυωθώ και να κάνω καλές επαγγελματικές επαφές στο εξωτερικό.

  Ένας φίλος μου ζει ήδη στο εξωτερικό και θα ήθελα να πάω στο ίδιο μέρος.
  Καθώς θα βρίσκομαι στο εξωτερικό, είμαι προετοιμασμένος να αλλάξω τα σχέδια μου ακόμα και άξαφνα, προκειμένου 

να συναντήσω καινούργιες ευκαιρίες και ενδιαφέροντες ανθρώπους.
  Καθώς θα βρίσκομαι στο εξωτερικό  ελπίζω να βρεθώ σε διαφορετικές καταστάσεις και να  συναντήσω ανθρώπους που 

θα με διδάξουν καινούργια πράγματα.
  Θέλω να αποκτήσω διεθνή εμπειρία γιατί θα μου φανεί χρήσιμη στο μέλλον και θα με ωφελήσει επαγγελματικά.

 Για την ώρα αισθάνομαι ότι θα ήμουν περισσότερο ευτυχισμένος σε μια άλλη χώρα.
  Νομίζω ότι στο εξωτερικό  θα μπορούσα να βρω μια πιο ενδιαφέρουσα ή καλύτερα αμειβόμενη εργασία σε σχέση με το 

τι μπορώ να κάνω στην Ελλάδα.
  Δεν έχει μεγάλη σημασία το τι θα κάνω  στο εξωτερικό αρκεί να έρθω σε επαφή και να βιώσω διαφορετικά καινούργια 

πράγματα.
  Θέλω να φύγω στο εξωτερικό για να αυξήσω την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση μου.
  Θέλω να φύγω στο εξωτερικό γιατί η σημαντική ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας θα με βοηθήσει επαγγελματικά στο 

μέλλον.
  Καταρχήν θα μου άρεσε να ταξιδέψω σε διάφορες  χώρες και να γνωρίσω διαφορετικές κουλτούρες.
  Θα μου άρεσε να βάλω τον εαυτό μου σε μια απαιτητική κατάσταση  και να δω πώς μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου.

 Σε μια ξένη χώρα θα έχω την ευκαιρία να σπουδάσω κάτι που δε μπορώ να σπουδάσω στην Ελλάδα.
  Θα μου άρεσε να ταξιδεύω σε διάφορες χώρες και να κάνω περίεργες δουλειές για να κερδίσω αρκετά χρήματα και να 

συνεχίσω το ταξίδι μου.
 Η Ελλάδα δεν προσφέρει όλες τις ευκαιρίες που θα ήταν χρήσιμες στην περίπιτωση μου.

  Θα μου άρεσε να φύγω στο εξωτερικό για να πραγματοποιήσω υψηλού επιπέδου σπουδές στον τομέα μου.

Τέλος, προσθέστε όλες τις απαντήσεις που έχετε συγκεντρώσει για κάθε χρώμα χωριστά. 

5. A Finn abroad

When you are abroad representing a foreign culture, 

people you meet will be intrigued by you. They will 

probably ask you a lot of questions about Finland and 

what is it like being a Finn. 

Just as you may have strong ideas about certain countries or 

continents, people elsewhere may also have their own biased, 

pre-conceived ideas about Finland and Finns. In the rest of 

the world, instead of being regarded as an individual you will 

often primarily be regarded as a Finn, a Scandinavian, a Euro-

pean or a Westerner. Your own behaviour will either reinforce 

these generalisations or weaken them. 

What things would you like to tell the world about being a 

Finn? What does being Finnish mean to you? What kind of 

attitudes do you expect to come up against as a Finn abroad? 

If you know people who have lived or spent time abroad, you 

can ask them about their experiences. Earlier we tested our 

ideas about such words as ‘immigrant’ and ‘foreigner’. 

How do you perceive yourself in a foreign country?

It may be a good idea to prepare yourself for questions and 

maybe take a few photos of Finland with you, and refresh 

your memory with some basic facts about Finland:

http://www.suomi.fi

http://virtual.finland.fi
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Αν διάλεξες περισσότερες γαλάζιες  προτάσεις: 
Περιπέτειες και νέες προοπτικές
Θέλεις να πας στο εξωτερικό για αλλαγή, να δοκιμάσεις νέες 
εμπειρίες και να κάνεις καινούργιους φίλους. Θέλεις να γνω-
ρίσεις ξένες κουλτούρες και να έρθεις σε επαφή με καινούργια 
πράγματα.  Το τι θα κάνεις στο εξωτερικό δεν είναι πρωταρχι-
κής σημασίας. Είσαι προετοιμασμένος να κάνεις οποιαδήποτε 
δουλειά αρκεί αυτό να σου επιτρέπει να συνεχίσεις το ταξίδι 
σου. 

Αν διάλεξες περισσότερες κόκκινες  προτάσεις: 
Προσωπική ανάπτυξη
Θέλεις να πας στο εξωτερικό για να αποκτήσεις περισσότερη 
εμπειρία, να γίνεις πιο ανεξάρτητος και να μάθεις περισσότερα 
πράγματα για τον εαυτό σου. Ένας από τους λόγους για τους 
οποίους φεύγεις είναι για να αποκτήσεις μια απόσταση από τη 
μέχρι τώρα ζωή σου, να δημιουργήσεις ένα  κενό στο χρόνο 
ή ένα διάλειμμα στην επαγγελματική σου ενασχόληση για να 
σκεφτείς για τα μελλοντικά σου σχέδια.

Αν διάλεξες περισσότερες πράσινες  προτάσεις : 
Πρόοδος στη δουλειά ή στις σπουδές σου 
Θέλεις να φύγεις στο εξωτερικό γιατί επιδιώκεις να μάθεις 
πράγματα που θα ωφελήσουν την καριέρα ή τις σπουδές σου. 
Θέλεις η εμπειρία σου στο εξωτερικό να δώσει ώθηση στην 
επαγγελματική σου σταδιοδρομία, ή επίσης, η διεθνής εμπει-
ρία μπορεί να είναι κάτι που απαιτείται στον τομέα σου. Χρειά-
ζεται επίσης να σκεφτείς για τον τρόπο με τον οποίο θα προβά-
λεις  και θα αξιοποιήσεις τα πλεονεκτήματα της διεθνούς σου 
εμπειρίας στους μελλοντικούς σου εργοδότες.

Αν διάλεξες περισσότερες μωβ  προτάσεις: 
Ο υπόλοιπος κόσμος προσφέρει κάτι που η Ελλάδα δεν μπορεί 
να προσφέρει
Θέλεις να φύγεις στο εξωτερικό γιατί η Ελλάδα δεν προσφέρει 
κάτι που θέλεις.  Αυτό ίσως σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν προ-
σφέρει την κατάλληλη δουλειά ή τις σπουδές που επιθυμείς. 
Παρότι όλα στη ζωή σου στην Ελλάδα μπορεί να είναι  ικα-
νοποιητικά, έχεις την τάση να στραφείς σε μια άλλη χώρα ή 
κουλτούρα.

If you selected the most  statements: 

ADvENTURES AND NEW PERSPECTIvES

You want to go abroad for a change, to experience 

adventures and make new friends. You want to ex-

perience foreign cultures and embrace all things new. 

What you do abroad is not of primary importance; 

you are prepared to do basically any kind of work 

as long as it allows you to continue your journey. 

If you selected the most  statements: 

PERSONAL DEvELOPMENT

You want to go abroad to gain more experience, to 

become more independent and to learn more about 

yourself. One reason for going is to get some distance 

between yourself and your life back home, to have a 

gap year or a career break to think about your plans 

for the future.

If you selected the most  statements: 

ADvANCING IN YOUR CAREER OR STUDIES

You want to go abroad because you want to learn 

things that will benefit your career or studies. You 

want your foreign experience to give you the edge in 

your career development, or then international experi-

ence is generally required in your field. You also need 

to think about how to justify the benefits of your 

international experience to your future employers.

If you selected the most  statements: 

THE REST OF THE WORLD OFFERS SOMETHING 

THAT FINLAND CANNOT

You want to go abroad because Finland cannot offer 

you something you want. It may be that Finland does 

not offer the right kind of work or course of study. 

Even though everything about your life in Finland 

could be fine, you still feel a pull towards another 

country or culture.
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Αν σχεδιάζεις να φύγεις, σκέψου και τα ακόλουθα:

Επαφές
Έχεις πράγματι επαφές που να βρίσκονται ή να σχε-
τίζονται με τη χώρα στην οποία θέλεις να πας; Πώς 
θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να βάλεις σε εφαρ-
μογή το σχέδιο σου; Ενημέρωσε τους ανθρώπους 
που γνωρίζεις για τον προορισμό που έχεις επιλέξει 
και ρώτησε τους αν γνωρίζουν κάποιον που ζει αυτή 
τη στιγμή σε αυτή τη χώρα ή έχει ζήσει εκεί κατά το 
παρελθόν και θα μπορούσε να σου δώσει κάποιες  
χρήσιμες πληροφορίες. Οι προσωπικές επαφές μπο-
ρούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες όταν χρειάζεται να 
αντιμετωπίσεις πρακτικά ζητήματα στη χώρα προ-
ορισμού και γενικότερα στην προσαρμογή  στο νέο 
σου περιβάλλον.

Διαμονή
Ποιες είναι οι επιλογές που έχεις στη διάθεση σου 
στη χώρα προορισμού; Σκοπεύεις να μείνεις σε κά-
ποια φοιτητική εστία ή να ψάξεις κάτι άλλο; Θα ψά-
ξεις να βρεις κάπου να μείνεις όσο είσαι ακόμα στην 
Ελλάδα ή όταν θα έχεις φτάσει στον προορισμό σου; 
Που θα μείνεις μέχρι να βρεις μόνιμη διαμονή; Είναι 
σίγουρα καλή ιδέα να μάθεις για το κόστος διαμονής 
στη χώρα που πας. 

Κόστος
Πόσα χρήματα θα χρειαστείς το μήνα; Πέρα από το 
κόστος της διαμονής πρέπει επίσης να υπολογίσεις 
το κόστος των μέσων μεταφοράς, το φαγητό και το 
ποτό, τη διασκέδαση και τη μετακίνηση εντός της 
νέας σου χώρας – ούτως ή άλλως δεν είναι πιθανό 
να μένεις στο σπίτι συνέχεια! Όσο περισσότερο σκο-
πεύεις να μείνεις, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να 
αντιμετωπίσεις και άλλα, απρόβλεπτα έξοδα.  

Ελεύθερος χρόνος 
Πώς σου αρέσει να ξοδεύεις τον ελεύθερο χρόνο 
σου; Αν έχεις τη δυνατότητα να εξακολουθήσεις να 
ασχολείσαι με τα αγαπημένα σου χόμπι στη νέα σου 
χώρα, η προσαρμογή σου θα είναι ευκολότερη. Μάθε 
λοιπόν αν θα μπορέσεις να συνεχίσεις τα χόμπι σου 
στο νέο περιβάλλον. Όμως, και πάλι, η νέα σου χώρα 
μπορεί να προσφέρει νέα χόμπι και εντελώς και-
νούργιες δυνατότητες αξιοποίησης του ελεύθερου 
χρόνου. Τι μπορείς λοιπόν να δοκιμάσεις στη νέα σου 
χώρα;

Αν πας στο εξωτερικό για δουλειά
δες http://europa.eu.int/eures/
Αν πας στο εξωτερικό για να σπουδάσεις ή να κά-
νεις πρακτική άσκηση,
• δες για προγράμματα κινητικότητας και υποτρο-

φίες στο www.iky.gr
• ψάξε για εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλες τις χώ-

ρες της Ευρώπης στο http://ec.europa.eu/ploteus
• επικοινώνησε με Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληρο-

φόρησης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
Euroguidance στο  http://www.euroguidance.net

Μετάφραση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, διπλωμάτων 
που αφορούν σπουδές η εργασία
Οικονομική στήριξη, υποτροφία για όσους σπουδάζουν 
στο εξωτερικό
Παροχές ανεργίας για όσους ψάχνουν εργασία στο εξω-
τερικό 

Φορολογία 

Βίζα, άδεια εργασίας, άδεια διαμονής 

Κοινωνική ασφάλιση και φροντίδα υγείας 

Εμβόλια 

Κάπου να μείνεις 

Διαβατήριο / ταυτότητα 

Αλλαγή διεύθυνσης

7. Τι χρειάζεται να κάνεις πριν φύγεις
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8. Σημειωματάριο ταξιδιού
Μπορείς να συμπληρώσεις το σημειωματάριο όταν θα έχεις επιστρέψει στην Ελλάδα. Ή, αν αποφασίσεις να μείνεις στο 
εξωτερικό για μεγάλο διάστημα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις σημειώσεις για να αξιολογήσεις τις εμπειρίες σου. Μπο-
ρείς να χρησιμοποιήσεις το σημειωματάριο για να ξανασκεφτείς την εμπειρία σου στο εξωτερικό, ακόμα και αν δεν έχεις 
συμπληρώσει καμία από τις άλλες ασκήσεις αυτού του οδηγού. 

Συμπλήρωσε τις προτάσεις 

Σκοπός του ταξιδιού μου ήταν να  ___________________________________________________________________

Όταν έφυγα δεν περίμενα να ζήσω __________________________________________________________________

Έχω κερδίσει  __________________________________________________________________________________

Νιώθω ότι έχω αλλάξει με την έννοια ότι  _____________________________________________________________  

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στη χώρα που έζησα ήταν  ______________________________________________

Δε μου άρεσε  __________________________________________________________________________________

Μου έλειψε  ____________________________________________________________________________________

Οι προηγούμενες προκαταλήψεις μου που αποδείχθηκαν λανθασμένες αφορούσαν  ____________________________

Ένα αξέχαστο σκηνικό ηρεμίας ήταν  _________________________________________________________________

Η πιο αδύναμη μου στιγμή ήταν  ____________________________________________________________________

Αν είχα μείνει στην Ελλάδα για το ίδιο χρονικό διάστημα, προφανώς δεν θα είχα μάθει  __________________________

Το διάστημα στο εξωτερικό μου έδωσε  _______________________________________________________________  

Η στάση μου απέναντι στην αλλαγή μου έμαθε  _________________________________________________________

Αν πήγαινα στο εξωτερικό ξανά, θα έκανα παρακάτω πράγματα διαφορετικά  _________________________________

Η συμβουλή μου για άλλους ανθρώπους που πάνε στο εξωτερικό είναι  _____________________________________

Οι εμπειρίες για τις οποίες περισσότερο  μου αρέσει να μιλάω σε φίλους είναι  ________________________________

Θα ήθελα να πω στους μελλοντικούς μου εργοδότες ότι έχω μάθει ιδιαίτερα  __________________________________

Η σχέση μου με τη χώρα καταγωγής μου είναι  _________________________________________________________

Τα πράγματα που θα μου λείψουν από το εξωτερικό είναι  ________________________________________________

Ο επόμενος διεθνής προορισμός μου είναι  ____________________________________________________________

Σκέψου τα θετικά πράγματα που βίωσες ή έμαθες.  
Μπορείς να ενσωματώσεις κάποια από αυτά και να τα χρησιμοποιήσεις στη ζωή σου στην Ελλάδα; 

Σκέψου τις αρνητικές σου εμπειρίες.  
Προέκυψε κάτι καλό από αυτές τις εμπειρίες; 
Αν είχες συμπληρώσει την άσκηση με τα σύννεφα στο κεφάλαιο «Νέα γλώσσα – νέοι ορίζοντες» πριν φύγεις στο 
εξωτερικό, πήγαινε πίσω και δες αν μπορούσες σωστά να προβλέψεις τις αλλαγές στη ζωή σου. 

Complete the sentences

The purpose of my journey was to

When I left, I did not expect to experience

I have gained

I feel that I have changed in the sense that 

What I liked most about the country I lived in was

I did not like

I missed

My earlier prejudices that were proved wrong were

An unforgettable piece of scenery was

My weakest moment was 

You can complete the travel journal after you return to Finland. Or if you decide to 

stay abroad for a longer period, you can use the travel journal to evaluate your expe-

riences. You can also use the travel journal to reflect upon your previous experiences 

abroad, even if you do not complete any of the other exercises in this guide.

8. Travel journal

© Centre for International Mobility CIMO, Finland If I had lived in Finland for the same period, I probably would not have learned

My time abroad gave me 

My attitude to change has taught me

If I went abroad again, I would do the following things differently

My advice for others going abroad, would be

The experiences I most enjoy telling my friends about are

I would like to tell my future employers that I have learned in particular

My relationship with my native country is

The things that I will miss from abroad are

My next international destination is

Think about the positive things you have experienced or learned. 

Can you incorporate any of these things in your life at home or make use of them in Finland?

Think about your negative experiences. 

Did anything good come out of these experiences?

If you completed the Clouds exercise in the New language – new horizons? section prior to going 

abroad, go back and see whether you were able to correctly anticipate the areas of change in your life.

© Centre for International Mobility CIMO, Finland
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ΠΑΚΕΤο ΔρΑΣΤΗρίοΤΗΤΩΝ 2: 
ΠοΣο ΕΤοίμοΣ ΕίΣΑί ΝΑ ΔΕΧΘΕίΣ Το ΔίΑφορΕΤίΚο;30

1. Η εμπειρία της άλλης χώρας
Προσπαθήστε να θυμηθείτε την επίσκεψή σας σε μια χώρα του εξωτερικού. Σημειώστε στα κενά δίπλα από κάθε λέξη  
επίθετα που περιγράφουν τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις σας από τη χώρα αυτή αλλά και λέξεις ή ονόματα που σας 
θυμίζουν άμεσα τη χώρα αυτή.

α. Η «άλλη χώρα»: 

Άνθρωποι _______________________________________________________________ ______________________
Φαγητό  _______________________________________________________________________________________
Πόλεις  _________________________________________________________________ ______________________
Ιστορικά μνημεία __________________________________________________________ ______________________
Διασκέδαση ______________________________________________________________ ______________________
Μουσική ______________________________________________________________________________________  
Καιρικές συνθήκες _______________________________________________________ _______________________
Κατά την επίσκεψή μου στη χώρα αυτή μου άρεσε κυρίως ότι: _____________________________________________
Κατά την επίσκεψή μου στη χώρα αυτή με «σόκαρε»  ότι:___________________________________________________

β  Κάντε το ίδιο περιγράφοντας τη χώρα στην οποία ζείτε:
Άνθρωποι _____________________________________________________________________________________
Φαγητό  _______________________________________________________________________________________
Πόλεις  _______________________________________________________________________________________
Ιστορικά μνημεία ________________________________________________________________________________
Διασκέδαση ____________________________________________________________________________________
Μουσική ______________________________________________________________________________________  
Καιρικές συνθήκες ______________________________________________________________________________
Κατά την επίσκεψή μου στη χώρα αυτή μου άρεσε κυρίως ότι: _____________________________________________
Κατά την επίσκεψή μου στη χώρα αυτή με «σόκαρε»  ότι: _________________________________________________

γ. Σημειώστε τις πιο έντονες διαφορές που παρατηρήσατε ανάμεσα στην «άλλη χώρα» και τη δική σας:
Άνθρωποι _____________________________________________________________________________________
Φαγητό  _______________________________________________________________________________________
Πόλεις   _______________________________________________________________________________________
Ιστορικά μνημεία ________________________________________________________________________________
Διασκέδαση ____________________________________________________________________________________
Μουσική ______________________________________________________________________________________
Καιρικές συνθήκες ______________________________________________________________________________

30 Πηγή: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα & Φάκελος Επιστημονικού Υποστηρικτικού Υλικού του Σεμιναρίου Πολυπολιτισμικής Συμ-
βουλευτικής για Στελέχη ΣΥΕΠ, Ε. Μαστοράκη και Κ.Σωτηροπούλου.© ΕΚΕΠ 2009. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότε-
ρες δραστηριότητες που αφορούν στην εξοικείωση του ατόμου με θέματα διαχείρισης πολιτισμικών διαφορών στη διεύθυνση 
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/polipolitismiki_symvouleftiki_20_seminars.pdf
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Το λουλούδι της κουλτούρας (Α)

Σκεφτείτε κάθε παράγοντα που θεωρείτε ότι αφορά τη δική σας κουλτούρα. Γράψτε σε κάθε πέταλο του λουλουδιού στο 
σχήμα που έχει κέντρο τον εαυτό σας, τους παράγοντες εκείνους που θεωρείτε ότι επηρέασαν ή διαμόρφωσαν τη δική σας 
κουλτούρα. Σημειώστε τους πιο σημαντικούς παράγοντες.

 

 

2. Το λουλούδι της κουλτούρας (Β)

Σε κάθε φυλλάδιο με λουλούδι υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ατόμων και η κουλτούρα τους. Κάθε ζευγάρι 
διαπραγματεύεται ένα λουλούδι.
Να διερευνήσετε τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο υπόβαθρο κουλτούρας στο κάθε άτομο μπορεί να έχει επηρεά-
σει τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς του. Πώς υποθέτουμε ότι συμπεριφέρεται κάθε ένα από τα άτομα αυτά με βάση το 
«λουλούδι» του;
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Άλλες προτεινόμενες Δραστηριότητες:

1. Το quiz γνώσεων των γλωσσών της ΕΕ

Πιστεύεις ότι ξέρεις αρκετά για τις γλώσσες; 

Δοκίμασε τις γνώσεις σου με το κουίζ της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές γλώσσες(© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2009-
2010) http://ec.europa.eu/languages/quiz/quiz_el.htm

Eίναι ένα quiz που εξετάζει τις γνώσεις του ατόμου για τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Κάθε μέρα εμφανίζεται και μια νέα ερώ-
τηση αλλά υπάρχει η δυνατότητα για αναζήτηση παλαιότερων ερωτήσεων.

2. ίστορίες κινητικότητας31  
Δείτε το DVD� με τις ιστορίες 10 ατόμων που μετακινήθηκαν σε μια άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές ή απασχόληση και 
σχολιάστε τις εμπειρίες των πρωταγωνιστών με τους συμβουλευόμενους σας. 
Ενδεικτικά θέματα προς συζήτηση: 
• Η επίδραση των εμπειριών κινητικότητας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενίσχυση αυτοπεποίθησης και επαγγελματικής 

ωριμότητας των συμμετεχόντων. 
• Άρση στερεοτυπικών αντιλήψεων (π.χ. νέα κοπέλα που εργάζεται σε μηχανουργείο)
• ΑΜΕΑ και κινητικότητα
• Αξιολόγηση των εμπειριών κινητικότητας από τους εργοδότες.
• Η κινητικότητα στην ΕΕ στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας: Πως μπορεί να αξιοποιηθεί η συμμε-

τοχή σε μια εμπειρία κινητικότητας από μαθητές, νέους και άλλους ενδιαφερόμενους. Πως αυτή εντάσσεται στο γενικό 
σχεδιασμό της σταδιοδρομίας του ατόμου σε σχέση με τις συνθήκες της προσωπικής ζωής και τις τρέχουσες κοινω-
νικο-οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. Πως θα αξιοποιηθούν οι αποκτηθείσες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες από 
μια εμπειρία κινητικότητας στην ΕΕ στο σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό της σταδιοδρομίας στην Ελλάδα.

3. Τα έγγραφα Europass 
Το Europass αποτελεί έναν προσωπικό συντονισμένο φάκελο, κοινό για όλες τις χώρες της Ευρώπης, που απαρτίζεται από 
πέντε έγγραφα. Αυτά περιγράφουν τα προσόντα, τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κάποιος από 
την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία. Τα έγγραφα αυτά είναι: Βιογραφικό Σημείωμα Europass (Europass CV), 
Διαβατήριο Γλωσσών Europass (Europass LP), Κινητικότητα Europass (Europass Mobility), Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού 
Europass (Europass CS), Παράρτημα Διπλώματος Europass (Europass DS)
Στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  είναι 
το Εθνικό Κέντρο EUROPASS.

Συμπληρώστε τα έγγραφα Europass μαζί με τους συμβουλευόμενους σας στο  http://europass.eoppep.gr

31  Άρθρο με ιστορίες Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό για να εργαστούν. Μπορούν να αξιοποιηθούν ως μελέτες περίπτωσης κατά 
τη συμβουλευτική διαδικασία με τους εξυπηρετούμενους. Το άρθρο είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://news.in.gr/greece/
article/?aid=1231143184   
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Γ’ ΠΑρΑρΤΗμΑ

ΔίΚΤΥΑ – φορΕίΣ - ΕρΓΑΛΕίΑ ΥΠοΣΤΗρίΞΗΣ ΤΗΣ ΚίΝΗΤίΚοΤΗΤΑΣ ΚΑί ΤΗΣ ΔίΑφΑΝΕίΑΣ ΤΩΝ ΠροΣοΝΤΩΝ
Πρόγραμμα Διά Βίου μάθησης  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/index_en.htm
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενσωματώσει τις ποικίλες πρωτοβουλίες της για εκπαίδευση και κατάρτιση κάτω από μια ομπρέλα, το Πρόγραμμα 
Διά Βίου Μάθησης. Υπάρχουν τέσσερα υπο-προγράμματα που επικεντρώνονται σε διαφορετικά στάδια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συνε-
χίζοντας προηγούμενα προγράμματα: Comenius για τα σχολεία, Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση, Leonardo da Vinci για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων
Νέα Γενιά σε Δράση - Youth in Action 
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm, http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm
Το Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 για τους νέους ηλικίας 15-28 (σε ορισμένες περιπτώσεις, 13-30). Στόχος 
του είναι να εμπνεύσει μια αίσθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και να 
τους εμπλέξει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ένωσης. Προάγει την κινητικότητα εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ, τη μη τυπική μάθηση 
και το διαπολιτισμικό διάλογο, και ενθαρρύνει την ένταξη όλων των νέων, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο. 
Youthpass  https://www.youthpass.eu/en/youthpass
Τα αποτελέσματα της άτυπης μάθησης του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση αναγνωρίζονται μέσω ενός πιστοποιητικού που ονομάζεται Youthpass. 
Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα «Νέα Γενιά σε Δράση» έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν  τι έχουν κάνει στο πρόγραμμά τους και ποιες δε-
ξιότητες έχουν αποκτήσει.
Πρωτοβουλία Youth on the move – Νεολαία σε Κίνηση  http://ec.europa.eu/youthonthemove
Η πρωτοβουλία Youth on the move – Νεολαία σε Κίνηση  συμβάλλει ήδη σημαντικά στην ενίσχυση της κινητικότητας των νέων καθώς και στην 
αξιοποίηση ευκαιριών για σπουδές, κατάρτιση και εργασία στην Ευρώπη.
Education and Training 2020  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm
Στρατηγικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 2020
EUROGUIDANCE  www.euroguidance.net
Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
EUROPASS  http://europass.cedefop.europa.eu, http://europass.eoppep.gr
Δίκτυο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων.
Το Europass αποτελεί έναν προσωπικό συντονισμένο φάκελο, κοινό για όλες τις χώρες της Ευρώπης, που απαρτίζεται από πέντε έγγραφα: Βιογρα-
φικό Σημείωμα Europass (Europass CV), Διαβατήριο Γλωσσών Europass (Europass LP), Κινητικότητα Europass (Europass Mobility), Συμπλήρωμα 
Πιστοποιητικού Europass (Europass CS), Παράρτημα Διπλώματος Europass (Europass DS)
EURES (European Employment Services)  http://europa.eu.int/eures/
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης EURES
Eurodesk  www.neagenia.gr
Πληροφορίες  για νέους σχετικά με την εκπαίδευση-σπουδές-κατάρτιση-εργασία-απασχόληση-κινητικότητα-εθελοντισμός-σεμινάρια-ανταλλαγές 
νέων-εκδηλώσεις-ανεύρεση πόρων κ.α
Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ  europa.eu/youreurope
Ιστότοπος που παρέχει βοήθεια και συμβουλές για τη ζωή, την εργασία και τα ταξίδια στην Ε.Ε.
CEDEFOP  http://www.cedefop.europa.eu/
Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
EURAXESS – RESEARCHERS IN MOTION  http://ec.europa.eu./euraxess
Διαδικτυακή Πύλη αναζήτησης ελκυστικών ευκαιριών σταδιοδρομίας στον τομέα της έρευνας στην Ευρώπη.
SOLVIT  http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_el.htm
Το SOLVIT είναι ένα δίκτυο on-line επίλυσης προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για την - επίλυση προβλημάτων που 
ανακύπτουν από την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές
ΕΥρΩΠΑΪΚο ΔίΚΤΥο ΓίΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ “ΕΥρΥΔίΚΗ”  http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page984.htm
Το Δίκτυο “ΕΥΡΥΔΙΚΗ» είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση. Δημιουργήθηκε με στόχο να προωθήσει τις ανταλλαγές 
πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής της εκπαίδευσης και, γενικότερα να παρέχει πληροφορίες στο σύνολο 
των φορέων του εκπαιδευτικού χώρου στην Ευρώπη
YOUTH @WORK (AMPERSAND)  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=982
Η εκστρατεία “Youth@Work” (“Νεολαία και εργασία”) σκοπό έχει να προωθήσει τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους και τις 
μικρές επιχειρήσεις (MME). Στόχος είναι: να βοηθηθούν οι νέοι να βρίσκουν δουλειά σε ΜΜΕ και να αποκτούν γρήγορα εμπειρία και δεξιότητες να 
κατανοήσουν οι μικρές επιχειρήσεις τα οφέλη που θα μπορούσαν να έχουν προσλαμβάνοντας δραστήριους νέους με ιδέες.
EMPLOY@BILITY ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
http://www.rhodes.aegean.gr/employability/europaiki.kinitikotita.htm
Ιστοσελίδα με πληροφορίες για τη διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας
EUROPEDIRECT  http://www.europedirect.gr/cms/
Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης που διαχέει πληροφορίες για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθούν τη 
δημόσια συζήτηση σχετικά με την ΕΕ, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και διευκολύνουν τα ευρωπαϊκά όργανα στη διάδοση τοπικών και περι-
φερειακών πληροφοριών και παρέχουν στο κοινό τη δυνατότητα ανάδρασης πληροφοριών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
THE EUROPEAN FRAMEWORK OF KEY COMPETENCES  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc42_en.htm
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο των Βασικών Δεξιοτήτων για τη Διά βίου Μάθηση (European Framework for Key Competences for Lifelong Learning), το 
οποίο δημιουργήθηκε το 2006, προσδιορίζει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου το άτομο να επιτύχει τους προσωπικούς και επαγ-
γελματικούς του στόχους στη σύγχρονη πραγματικότητα.
EQARF  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm
Πρόκειται για ένα εργαλείο που έχει ως στόχο να προωθήσει και να υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης βασισμένο σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)  http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-policy/doc50_en.htm
Το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) είναι ένα σύστημα, το οποίο με την εφαρμο-
γή του από τις χώρες της Ε.Ε. το 2012 θα διευκολύνει τη αναγνώριση γνώσεων  και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό σε διαφορετικά 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ακόμα και μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων  THE EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK - EQF PORTAL
http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη Δια βίου Μάθηση λειτουργεί ως σύνδεσμος των επιμέρους συστημάτων προσόντων κάθε χώρας της Ε.Ε. Το EQF 
συμβάλει στο να γίνονται τα προσόντα κάθε άτομο κατανοητά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προωθώντας έτσι την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα.
EUROPEAN MOBILITY  http://www.european-mobility.eu/
Πρόκειται για μια ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης σε 21 χώρες της Ε.Ε. Μέσα από τη συγκε-
κριμένη ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σύμβασης κινητικότητας σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει στη χώρα σας 
καθώς και με τον κανονισμό της χώρας υποδοχής και που θα περιλαμβάνει :
- συνθήκες εργασίας  - διδασκαλία  - στέγαση  - χρήματα
EUROPA Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ  http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_
asylum_immigration/index_el.htm
Όλα όσα ισχύουν στην ΕΕ για την,Ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, άσυλο και μετανάστευση
Ευρωβαρόμετρο  http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Το Ευρωβαρόμετρο είναι μια σειρά ερευνών που υλοποιούνται συνεχώς για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1973. Παράγει αναφορές 
της κοινής γνώμης σε συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα Κράτη Μέλη. Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου 
δημοσιοποιούνται από τον Τομέα Ανάλυσης της Κοινής Γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Διεύθυνση Γενικής Επικοινωνίας. Αποτελεί μοναδικό 
εργαλείο για την παρατήρηση της κοινής γνώμης και των τάσεων, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με την ΕΕ.
Το γλωσσάριο της ΕΕ  http://europa.eu/legislation_summaries/glossary,http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/
index_el.htm 
Το γλωσσάριο της ΕΕ παρουσιάζει 233 όρους σχετικούς με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τα όργανα και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ερευνητικό Σχέδιο UP2Youth  http://www.up2youth.org  http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/ekcyp/index
To UP2Youth είναι ένα ερευνητικό σχέδιο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, που αφορά στην αντιπροσώπευση των νέων στο πλαίσιο της κοινωνικής 
αλλαγής. Καθώς η μετάβασή τους στην ενηλικίωση είναι δομημένη με ρίσκο και αβεβαιότητα, οι νέοι άντρες και γυναίκες αναπτύσσουν στρατηγικές 
αντιμετώπισης που με τη σειρά τους επηρεάζουν τις κοινωνικές δομές.
CEDEFOP Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  www.cedefop.europa.eu 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός που προωθεί την ανάπτυξη της ΕΕΚ στις χώρες της ΕΕ, διενεργεί μελέτες πρόβλεψης για τις μελλοντικές ανάγκες σε 
δεξιότητες, την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και την υποστήριξη των χωρών της ΕΕ στην ανάπτυξη των Εθνικών Πλαισίων 
Προσόντων, υποστηρίζει το EUOPASS σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διευκόλυνση της διαφάνειας των προσόντων και ενισχύει τη δια βίου ΣΥΕΠ.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Πολιτική σχετικά με τη Νεολαία
Το εικονικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Πολιτική σχετικά με τη Νεολαία (ΕΚΓΠΝ) στοχεύει να παρέχει στον τομέα της νεολαίας ένα σημείο 
εισόδου για την πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση σχετικά με την πραγματικότητα σε θέματα νεολαίας σε όλη την Ευρώπη. 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία  http://ec.europa.eu/legislation_summaries/education_training/youth/c11081_en.htm
Το Σύμφωνο για τη Νεολαία, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2005, στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής όλων των νέων 
ανθρώπων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία. Με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των 
νέων ανθρώπων σχετικά με την κοινωνική και επαγγελματική τους ενσωμάτωση και ενσωματώνονται σε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, κυρίως 
στη Στρατηγική της Λισαβόνας. Τα μέτρα στοχεύουν στη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην παροχή στήριξης για την πρώτη 
εργασία και στη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στις οποίες απασχολούνται νέοι άνθρωποι, καθώς και στην επίτευξη μεγαλύτερης 
συμφιλίωσης μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής.
Πρόγραμμα Erasmus  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
Γιορτάζοντας την 25η επέτειο του το 2012, τo ERASMUS είναι το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών στον κόσμο από το 1987. Κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 230 000 φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό χάρη στο πρόγραμμα Erasmus. Προσφέρει επίσης την ευκαιρία για την πρα-
κτική άσκηση των φοιτητών σε επιχειρήσεις, εκπαίδευση και κατάρτιση για πανεπιστημιακό διδακτικό προσωπικό και παράλληλα χρηματοδοτεί τα 
σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.
Πρόγραμμα Erasmus for all  http://ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm
To Erasmus για Όλους είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό που προτάθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2011. Η πρόταση βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση από το Συμβούλιο (27 κράτη μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο που θα λάβει την τελική απόφαση. Το Erasmus για Όλους θα ξεκινήσει το 2014 και θα αυξηθούν σημαντικά τα κονδύλια που διατίθενται για την 
ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων. Το Erasmus για όλους βασίζεται στην παραδοχή ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι 
το κλειδί για να αξιοποιηθεί το δυναμικό των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το υπόβαθρό τους. Τους βοηθά να αυξήσουν την προσωπική 
τους ανάπτυξη, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να ενισχύσει τις επαγγελματικές τους προοπτικές.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  www.iky.gr
Το Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί ετησίως μεγάλο αριθμό προγραμμάτων υποτροφιών, για Έλλη-
νες, ομογενείς, αλλογενείς, μαθητές, φοιτητές, επιστήμονες, ερευνητές και καλλιτέχνες.
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης)  www.doatap.gr
Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι ο αρμόδιος Οργανισμός για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύ-
θυνσης και τη παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή. Ο Οργανισμός στις διεθνείς του 
σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic National Academic Recognition and Information Center» (Hellenic N.A.R.I.C.). Το δίκτυο NARIC, ο 
συντονισμός του οποίου διεξάγεται από την ΕΕ, συγκροτείται από εθνικά κέντρα, τα οποία υποδεικνύονται από τις συμμετέχουσες χώρες και είναι 
υπεύθυνα για την παροχή πληροφοριών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε πολίτες για θέματα σχετικά με τους ακαδημαϊκούς τίτλους,
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς  ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ KAI ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)  http://www.neagenia.gr, http://online.neagenia.gr, 
http://www.inedivim.gr
Προγράμματα για τη Νέα Γενιά.
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Επαγγελματοποιώντας 
τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Δεξιότητες των επαγγελματιών και
Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας

Δεξιότητες των επαγγελματιών και  
διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη

Οι δεξιότητες των επαγγελματιών συμβούλων σταδιοδρομίας συμβάλλουν σημαντικά 
στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση στην υφιστάμενη παροχή κατάρτισης στους επαγγελματίες 
του χώρου από χώρα σε χώρα και από τομέα σε τομέα στην Ευρώπη, παρόλο που υπάρ-
χει ξεκάθαρη τάση προς την παροχή πιο εξειδικευμένης κατάρτισης. 
Οι ευκαιρίες μετακίνησης προσωπικού είναι περιορισμένες, ειδικά μεταξύ των τομέ-
ων της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας καθώς και από παραεπαγγελματικούς σε 
επαγγελματικούς ρόλους. Η μελέτη αναφέρει σύγχρονες τάσεις στην παροχή κατάρτι-
σης, καίρια ζητήματα που χρήζουν προσοχής και πιθανής δράσης εκ μέρους των υπευ-
θύνων χάραξης πολιτικής, των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών. Περιλαμβάνονται 
έξι λεπτομερείς μελέτες περίπτωσης κρατών που ανέλαβαν συντονισμένη δράση για 
την αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων. Η μελέτη ασχολείται με την έννοια των δεξιοτή-
των και ορίζει τις συγκεκριμένες δεξιότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι σταδιοδρο-
μίας.
Προτείνει ένα πλαίσιο προσόντων σχετικών με την εργασία τους και διερευνά τους τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο προσόντων, συμπερι-
λαμβανομένης της δημιουργίας πιο ευέλικτων μορφών κατάρτισης για μεμονωμένους 
επαγγελματίες του χώρου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δη-
μοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή.
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