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Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή παρουσιάζει 

μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Πρόλογος 
Η ετήσια έρευνα ανάπτυξης (AGS) από το 2014 δείχνει ότι η ανεργία μεταξύ των νέων 

ενηλίκων ηλικίας 18-30 ετών είναι ένα από τα κύρια κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), από την περίοδο της οικονομικής ύφεσης του 2009. Η ανεργία στην 

ομάδα αυτή έφτασε το 23,4%, δύο φορές πιο υψηλό από το ποσοστό των ενηλίκων, με 

περίπου 5.7 εκατομμύρια νέους να πλήττονται. Οι νέοι που έχουν ολοκληρώσει μόνο τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας. Το 2012, ο 

μέσος όρος ανεργίας στους νέους στην ΕΕ ήταν 22,8%, αλλά στους νέους με χαμηλή 

ειδίκευση ανήλθε σε 30,3%. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, η 

κατάσταση έχει καταστεί πολύ χειρότερη. Στην Ελλάδα, τον Ιούλιο του 2017, το ποσοστό 

ανεργίας των νέων ήταν 42,8% . 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στην Ανακοίνωση “Moving Youth to Employment” 2012) δηλώνει ότι 

το κύριο πρόβλημα όσον αφορά στην απασχόληση των νέων είναι η δυσκολία μετάβασης 

από το σχολείο στην εργασία. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συμβαίνει αυτό: α) οι εργοδότες 

δεν είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε μελλοντικό εργατικό δυναμικό και ,συνήθως, 

επικεντρώνονται στις τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας, β) το εκπαιδευτικό σύστημα δεν 

προσφέρει μια καλά δομημένη προσέγγιση για την προετοιμασία των μαθητών, ώστε να 

κάνουν τις σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Στην πραγματικότητα, 

δημιουργεί υψηλά ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και είναι 

εξαρτημένα από το δίκτυο που καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανεργία 

των νέων. Εκτός των άλλων, δεν είναι και αρκετά ικανό να εκπαιδεύσει τους μαθητές που 

είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της δικής τους σταδιοδρομίας (LLL). γ) υπάρχει έλλειψη 

συνεργασίας / συντονισμού μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων που 

αγωνίζονται για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στον τρόπο με τον οποίο 

προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης σταδιοδρομίας. Οι υπηρεσίες 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και οι υπηρεσίες τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας δεν είναι 

προσαρμοσμένες στην ατομική εκπαίδευση και τις ικανότητες των νέων, καθώς και στις 

περιφερειακές ανάγκες απασχόλησης. 

Στις καθημερινές υπηρεσίες υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που εμπλέκονται στη διαδικασία 

εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και απασχόλησης των νέων: (Ενηλίκων) Εκπαίδευση, ΕΕΚ, 

Δήμοι, Δημόσιοι φορείς Απασχόλησης, ΜΚΟ κλπ. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί χρησιμοποιούν 

τις δικές τους μεθόδους καθοδήγησης, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και τοποθέτησης 

στην εργασία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων 

οργανισμών: στο ίδιο πρόσωπο παρέχονται παρόμοιες επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες 

καθοδήγησης ή προσφέρονται καλές υπηρεσίες σε λάθος στιγμές. Επιπλέον, στις 

περισσότερες χώρες της ΕΕ υπάρχει έλλειψη επαγγελματικού προτύπου και κατάρτισης για 
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τους επαγγελματίες στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (τόσο εντός όσο και 

εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος). 

Η μεθοδολογία igma δίνει μια απάντηση στις παραπάνω προκλήσεις. Η igma παρέχει 

εργαλεία και υποστήριξη στο προσωπικό για να βοηθήσει τους νέους που διατρέχουν 

κίνδυνο να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία. Στο επίπεδο των υπηρεσιών, η igma 

υποστηρίζει τη διαδικασία για να εξατομικεύσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες και να 

εξασφαλίσει στους νέους μια επιθυμητή σταδιοδρομία. Μέσω της παροχής μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για το δίκτυο, η igma βοηθά στην οργάνωση της 

ευθυγράμμισης των υπηρεσιών και συμβάλλει στην αύξηση της συνεργασίας. Με την 

παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται, η igma βοηθά στην τεκμηρίωση της καλής 

διαχείρισης της χρηματοδότησης που διατίθεται για την καταπολέμηση της ανεργίας των 

νέων, καθώς και για την απόκτηση μιας σαφέστερης εικόνας των υπηρεσιών που πραγματικά 

απαιτούνται, αλλά επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμες. 

Η μεθοδολογία igma αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε ήδη σε δύο (2) προηγούμενα 

προγράμματα της ΕΕ: 1: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποτελεσματική συνεργασία των 

περιφερειακών δικτύων ενδιαφερόμενων μερών για τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

ενσωμάτωσης των μεταναστών (igma1: 2011). 2: Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την 

εκπαίδευση στην τάξη των δικτύων ενδιαφερόμενων μερών με βάση τη μεθοδολογία igma 

(igma2: 2013). 

Η μεθοδολογία του έργου igma3 θα συμπληρωθεί με: 

1. Μετασχηματισμό της μεθοδολογίας στη νέα ομάδα-στόχο. 

2. Μετασχηματισμό της κατάρτισης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στις 

απαιτούμενες δεξιότητες καθοδήγησης των νέων, καθώς και εστίαση στον τρόπο με 

τον οποίο οι εκπαιδευτές μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του εργοδότη 

στην εύρεση νέων θέσεων εργασίας στην αγορά εργασίας. 

3. Ανάπτυξη περιβάλλοντος για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Αυτό το εγχειρίδιο συμπληρώνει το εκπαιδευτικό υλικό της igma, το οποίο περιλαμβάνει τη 

λεπτομερή περιγραφή των εκπαιδευτικών ενοτήτων, τους σχετικούς μαθησιακούς στόχους, 

το υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας και τις ασκήσεις. Το μεθοδολογικό εγχειρίδιο, σε γενικές 

γραμμές, παρέχει μια περιγραφή της μεθοδολογίας igma και του περιεχομένου του. Αυτό το 

εγχειρίδιο, προσφέρεται ως υλικό υποστήριξης σε όλους τους συμμετέχοντες της 

εκπαίδευσης. Προεισαγωγικά να αναφέρουμε ότι οι διάφορες ενότητες θα παρουσιαστούν 

στα κεφάλαια αυτού του εγχειριδίου. 
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1. Εισαγωγή 
 

Η αρχική προέλευση της μεθοδολογίας igma προέρχεται από τον κόσμο των ασθενών 

χρόνιων νόσων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ολλανδία. Λόγω της φυσικής τους 

κατάστασης οι ασθενείς χρόνιων νόσων, συχνά, δεν θεωρούνταν κατάλληλοι για εργασία και 

επικρατούσε η αντίληψη ότι δεν μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνία. Οι εναλλακτικές 

λύσεις που παρουσιάστηκαν έκαναν χρήση της πρώιμης έννοιας της προστατευόμενης 

απασχόλησης: η αποία αποτελεί μια εναλλακτική μορφή ‘’εργασίας’’ (αλλά οι συμμετέχοντες 

εξακολουθούσαν να λαμβάνουν κοινωνικές παροχές) ή ειδικής ημερήσιας φροντίδας μέσω 

της οποίας τους προσφέρεται κάποια μορφή δραστηριότητας. 

Κατά τα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του '80, το όραμα για την κατάσταση έχει αλλάξει 

δραματικά μάλλον λόγω του αυξανόμενου αριθμού ανενεργών ανθρώπων, καθώς και των 

χρηματοδοτήσεων που εμπλέκονται σε αυτό, για τη διατήρηση της υφιστάμενης δομής 

κοινωνικών παροχών. Εκείνη την εποχή, ο αριθμός των ανθρώπων που ήταν αδρανείς λόγω 

σωματικών ασθενειών, άγχους, αναπηρίας ή άλλων σωματικών ή ψυχικών ασθενειών 

έφθασε σχεδόν το ένα εκατομμύριο! Ήταν άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν λάβει καμία 

φροντίδα, αν και τους είχε αναγνωριστεί η ανικανότητα για εργασία. Λάβετε υπόψη ότι εκτός 

από το γεγονός ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι λάμβαναν παροχές, οι Κάτω Χώρες είχαν, 

επίσης, και το ποσοστό  των «τυπικών» ανέργων: άτομα που είναι πρόθυμα και ικανά να 

εργαστούν, αλλά ήταν άνεργοι λόγω των συνθηκών της αγοράς εργασίας. Σταδιακά, άρχισαν 

να συνειδητοποιούν ότι το Ολλανδικό κοινωνικό σύστημα δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε 

με αποτέλεσμα να περιθωριοποιήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα του πληθυσμού. 

Όλο και περισσότερο, το γενικό όραμα μετατράπηκε σε έναν πιο συνεκτικό τρόπο σκέψης: 

κάθε άτομο είναι υποχρεωμένο και πρέπει να μπορεί να συμβάλει στην κοινωνία μέσω της 

αμειβόμενης εργασίας, μέχρι το βαθμό που έχει τη δυνατότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 

να δημιουργηθούν επαγγελματικές ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους που ζουν με 

παροχές. Για να επιτευχθεί το συγκεκριμένο νέο όραμα, σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη, 

οι ενδιαφερόμενοι φορείς, που ιστορικά ήταν υπεύθυνοι για την είσοδο στην αγορά 

εργασίας, πρέπει να προσαρμόσουν τους νέους τρόπους εύρεσης εργασίας. Αντί για την 

παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών, η βασική προσέγγιση είναι ότι άτομα με «μεγαλύτερη 

απόσταση από την αγορά εργασίας1» μπορεί να χρειάζονται ένα πιο δυναμικό πρόγραμμα 

για να εξασφαλίσουν με επιτυχία την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, σε σύγκριση με 

                                                           
1 Πρόκειται για μια μεταφορά όσον αφορά τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν ή / και το μέγεθος των 
δεξιοτήτων και της ανάπτυξης των ικανοτήτων που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η είσοδος στην αγορά 
εργασίας  
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εκείνα που έχουν σχετικά μικρή απόσταση να διανύσουν. Βασικά, αυτό έχει δύο ακόμη 

συνέπειες: 

1. Οι άνθρωποι που είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν «μεγάλη απόσταση» 

χρειάζονται, επίσης, καθοδήγηση και υποστήριξη για διανύσουν με επιτυχία αυτήν 

την απόσταση, δεδομένου ότι μέρος της απόστασης αυτής οφείλεται στην έλλειψη 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας. 

2. Θα ανέβαινε, επίσης, ο πήχης των απαιτήσεων όσον αφορά τις υπηρεσίες και τους 

οργανισμούς παροχής υπηρεσιών που στηρίζουν τα άτομα σε αυτό το «ταξίδι». 

Εντούτοις, οι εμπλεκόμενες οργανώσεις δεν είχαν επίγνωση της νέας ανάγκης, καθώς και των 

συνεπειών αυτής της ανάλυσης. Για τους παραδοσιακούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών 

(όπως τα γραφεία εργασίας, οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα ινστιτούτα κατάρτισης, οι 

οργανώσεις εργοδοτών κλπ.), η συνεργασία με ασθενείς χρόνιων νόσων και τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες αποτέλεσε μάλλον μία νέα πραγματικότητα. Και όπως συμβαίνει, συχνά, 

όταν οι άνθρωποι πρέπει να υιοθετήσουν κάτι καινούργιο, υπάρχουν κάποιοι που μένουν 

κολλημένοι στις παλιές διαδικασίες που εμπιστεύονται και υποστήριζουν από το παρελθόν. 

Αναπόφευκτα, οι πρώτες πρωτοβουλίες δεν στέφτηκαν με επιτυχία, και τότε ήταν που 

γεννήθηκε η μεθοδολογία igma. 

Η έρευνα αναφορικά με τη χρηστή διακυβέρνηση έδειξε ότι η εργασία με χρόνιες ασθένειες 

είναι ανεπαρκής και στερείται αποτελεσματικότητας σε ορισμένα ζωτικά σημεία: 

1. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν ήταν προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ατόμου. 

Ήταν απλώς μια συνέχεια των παραδοσιακών υπηρεσιών που προσφέρονται. 

2. Τα ινστιτούτα δεν διέθεταν τις απαιτούμενες ικανότητες καθοδήγησης, για να 

προσφέρουν την απαιτούμενη δυναμική υποστήριξη σε αυτή τη νέα ομάδα στόχο και 

να τους βοηθήσουν πραγματικά μέσα από τη διαδικασία. 

3. Οι ίδιες οι υπηρεσίες ήταν αναποτελεσματικές: υπήρξαν αλληλεπικαλύψεις σε 

ορισμένες περιοχές, ενώ σε άλλες περιοχές οι υπηρεσίες δεν παρέχονταν καθόλου. 

Ίδιου τύπου υπηρεσίες προσφέρονταν χωριστά. 

4. Μόλις, οι πελάτες καταχωρούνταν στο σύστημα του προσωπικού των οργανισμών 

παροχής υπηρεσιών, τα ίχνη τους χάνονταν. Κανείς δεν παρακολουθούσε το «ταξίδι» 

τους ή ήταν υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων όταν υπήρχαν προβλήματα κατά την 

πορεία του ταξιδιού τους. 

5. Ως εκ τούτου, δαπανήθηκαν πολλά δημόσια χρήματα, χωρίς να φέρουν τα 

αναμενόμενα  αποτελέσματα. 

Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων αναφορικά με ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού έχουν εισαχθεί νέες έννοιες, όπως η υποστηριζόμενη απασχόληση, 
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καθώς και η διαχείριση περιπτώσεων: μέσω αυτών των προσεγγίσεων προσφέρθηκε 

περισσότερη εξατομικευμένη καθοδήγηση, υποστήριξη και έλεγχος για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. Παρομοίως, την ίδια περίοδο, αναπτύχθηκε η μεθοδολογία igma συνδυάζοντας 

τις καλύτερες υποστηριζόμενες προσεγγίσεις που σχετίζονται με την απασχόληση και την 

επαγγελματική καθοδήγηση σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία της μη δαπανηρής διαχείρισης: 

άμεση παροχή υπηρεσιών, όταν ο μεμονωμένος πελάτης είναι έτοιμος να επωφεληθεί από 

αυτές. 

Στα επόμενα κεφάλαια, θα αναλυθούν λεπτομερώς οι διάφορες πτυχές της μεθοδολογίας. 

Αρχικά, θα αναλυθεί η μεθοδολογία σε ένα γενικότερο πλαίσιο, καθώς και μέρος της 

ορολογίας που θα χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο το τρέχων εγχειρίδιο. – Στη συνέχεια, γίνεται 

αναφορά στις ειδικές πτυχές: στην ανάγκη να επικεντρωθούμε στον πελάτη, στην ανάπτυξη 

ευκαιριών σταδιοδρομίας, στη μεθοδολογία igma και στο ρόλο της διαχείρισης 

περιπτώσεων, στη μεθοδολογία igma και τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο 

τέλος αυτού του εγχειριδίου, θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα για να καταδειχθεί ο τρόπος 

εισαγωγής και υλοποίησης αυτών των διαφορετικών πτυχών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης και των ασκήσεων, αυτές οι διαφορετικές πτυχές θα αναπτυχθούν 

λεπτομερώς, ώστε να καταστούν κατανοητές και να ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο των επαγγελματιών. 
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2. Γενικές πτυχές της μεθοδολογίας igma  
 

Από την υπηρεσία στην ατομική διαδικασία  

Αντί να δοθεί προτεραιότητα στις υπηρεσίες (για παράδειγμα, ποιες υπηρεσίες προσφέρουν 

οι οργανώσεις παροχής υπηρεσιών για να βοηθήσουν τους νέους σε κίνδυνο), η μεθοδολογία 

igma κάνει στροφή 180 °, εστιάζει και δίνει προτεραιότητα στη διαδικασία που αναπτύσσεται 

για το άτομο (αυτό που πραγματικά χρειάζεται). Το σημείο εκκίνησης είναι ότι κάθε άτομο 

είναι πράγματι μοναδικό, αλλά όσον αφορά την ενεργοποίηση, τη συμμετοχή, την είσοδο 

στην αγορά εργασίας, την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη και την ενσωμάτωσή του κλπ., 

τα άτομα ακολουθούν σχεδόν παρόμοια διαδικασία. Για κάποια άτομα, αυτή η διαδικασία 

μπορεί να είναι πιο δυναμική και λεπτομερής σε σύγκριση με κάποια άλλα. Εξαρτάται από 

τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, το επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

αυτοδιαχείρισης και αυτοκριτικής ή / και την κατάσταση και το πλαίσιο στο οποίο ανήκει το 

άτομο. 

 

Σταδιακή πρόοδος 

Η γνωστοποίηση και η επίγνωση αυτής της διαδικασίας είναι ένας από τους πρώτους στόχους 

της μεθοδολογίας igma. Εάν δεν γνωρίζουμε τη διαδικασία που υφίσταται το άτομο, δεν 

μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην παροχή και στον τρόπο που προσφέρουμε τις 

υπηρεσίες μας. Στο παρακάτω διάγραμμα το μπλε βέλος συμβολίζει τη διαδικασία του 

ατόμου: τη διαδικασία που αποτελεί τη βάση της (καριέρας) πορείας. Μια βαθύτερη 

κατανόηση αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται με τη διάσπασή της σε μικρά καλά 

καθορισμένα βήματα. Κάθε βήμα οδηγεί σε μια δεδομένη ανάπτυξη, εξέλιξη ή πρόοδο του 

ατόμου σε αυτήν την πορεία. Κάθε βήμα προσφέρει, επίσης, την υποστήριξη (ή ίσως ακόμη 

και μόνο την προετοιμασία) για το επόμενο. Όλα μαζί τα βήματα αποτελούν ένα είδος 

σκάλας, τη διαδρομή προς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα όλων των συνδυασμένων 

υπηρεσιών μας:  στόχος μας είναι να εργαζόμαστε ως κοινό δίκτυο με μια συγκεκριμένη 

ομάδα-στόχο. Αυτή η «σταδιακή πρόοδος» είναι τελικά αυτό με το οποίο ασχολείται το έργο 

igma. 
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Η έννοια της σκάλας δεν συνεπάγεται ότι κάθε άτομο θα την ανεβεί με τον ίδιο τρόπο και με 

την ίδια ταχύτητα. Δεδομένου ότι τα άτομα είναι διαφορετικά, θα ανεβαίνουν τη σκάλα με 

διαφορετικό τρόπο: κάποιοι θα ανέβουν αργά και βήμα-βήμα, άλλοι θα την ανεβαίνουν 

γρήγορα χωρίς να χρησιμοποιούν όλα τα μεμονωμένα βήματα. Όλα εξαρτώνται από τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες, το ιστορικό, την προσωπική υποστήριξη κλπ. που έχουν τα 

άτομα. Αποτελεί πρόκληση των οργανώσεων των ενδιαφερόμενων φορέων (πιο 

συγκεκριμένα: του αρμόδιου προσωπικού που υποστηρίζει και καθοδηγεί τους πελάτες) να 

εξατομικεύει την υποστήριξη προς τα άτομα με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει σε κάθε 

άτομο να ανέβει στη σκάλα με τον ιδανικό ρυθμό. Για το αρμόδιο προσωπικό αυτό σημαίνει, 

επίσης, να γνωρίζεις τον πελάτη σου πολύ καλά. Στη μεθοδολογία igma, η έννοια της 

«ανάπτυξης του προφίλ» χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στη διαδικασία εντοπισμού των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, καθώς και των αναπτυξιακών αναγκών κάθε ατόμου που 

πρέπει να εξασφαλιστούν για να επιτευχθεί ο στόχος της σταδιοδρομίας.  

 

Igma ανάπτυξη προφίλ και ατομική καθοδήγηση 

Οι δεξιότητες και οι ικανότητες αποτελούν μόνο ένα τμήμα των ατομικών χαρακτηριστικών 

που οδηγούν στην ολοκλήρωση του ατόμου. Ομοίως, η κατοχή δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

δεν αποτελεί εγγύηση για την εύρεση εργασίας ή ένταξης στη νέα χώρα. Τα άτομα δεν 

φέρουν μόνο δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω της εργασίας ή της 

SMART defined steps in client development

Coordinated interventions of individual coaches, 
trainers, etc.

Department /Organization

Local Coordinated Network

Shared goals
Targeted actions

Shared monitor of 
progress & results
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εκπαίδευσης. Χαρακτηρίζονται από όλη τους την προσωπικότητα, το πλαίσιο και τις 

προηγούμενες εμπειρίες, τις ελπίδες και τα όνειρά τους, καθώς και τους φόβους, τις έγνοιες 

και τις ανησυχίες τους. Όλα αναμιγνύονται με τα κίνητρά τους, τις δυνατότητες και τις 

επιλογές τους. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες να αποκαλύψουν τους 

στόχους της σταδιοδρομίας τους και να τους οδηγήσουμε στο επόμενο εφικτό βήμα της 

καριέρας τους, πρέπει να είμαστε σε θέση να δούμε την ευρύτερη εικόνα των πελατών μας. 

Το igma δίνει μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη του προφίλ ως μέσου, για να κατανοήσουμε τι 

πραγματικά συμβαίνει και πώς ένας πελάτης μπορεί να υποστηριχθεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Η σταδιακή πρόοδος, δηλαδή να κάνουμε το επόμενο βήμα στην καριέρα μας, 

είναι δυνατή μόνο αν διαθέτουμε τις πληροφορίες που μας δίνουν τη σιγουριά ότι το 

επόμενο βήμα είναι εφικτό και επιτεύξιμο. Η ανάπτυξη του προφίλ, επιτυγχάνεται εν μέρει 

από αυτό που παραδοσιακά ονομάζεται αξιολόγηση. Εξάλλου, οι πρόσθετες πληροφορίες 

αποκαλύπτονται, ως μέρος της αλληλεπίδρασής μας με έναν πελάτη, καθώς και ως μέρος 

των δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουμε για τους πελάτες μας. Αυτό έχει κάποιες συνέπειες. 

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι: 

- Η διαδικασία γνωριμίας με τους τους πελάτες μας δεν σταματά ποτέ. 

- Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη διαδικασία. 

- Δημιουργεί εμπόδια στη σχέση μας με τους πελάτες: χωρίς εμπιστοσύνη είναι 

αδύνατο να αναπτύξουμε γνώση και κατανόηση των πελατών. Για την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης χρειάζεται χρόνος. 

- Περιορίζει τη συνεργασία μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Από τη στιγμή που είναι, 

σε κάποιο βαθμό, υπεύθυνοι για την οργάνωση δραστηριοτήτων με τους πελάτες, 

αποκτούν με αυτόν τον τρόπο πληροφορίες για τα προφίλ, πληροφορίες οι οποίες 

θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τις υπηρεσίες μας. 

Στη μεθοδολογία igma θα παρουσιαστούν ορισμένα εργαλεία για να διευκολυνθεί η 

διαδικασία ανάπτυξης προφίλ και η καθοδήγηση προς τον στόχο του πελάτη. Στο Κεφάλαιο 

5 θα αναπτύξουμε ορισμένες πτυχές στο επίπεδο της συνεργασίας των ενδιαφερόμενων 

μερών: όχι μόνο από την άποψη της ικανότητας συλλογής πληροφοριών που θα προστεθούν 

στο προφίλ του πελάτη, αλλά και όσον αφορά την κατανομή των συνεπειών των 

πληροφοριών αυτών: πώς να οργανώνουμε υπηρεσίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοούν την 

ανάπτυξη του συγκεκριμένου πελάτη, βάσει ενός ενημερωμένου προφίλ.  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο ρόλο του διαχειριστή περιπτώσεων που 

θεωρείται ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο και την οργάνωση αυτής της διαδικασίας. 
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Συγχρονισμένες ή μεμονωμένες υπηρεσίες; 

Η παραπάνω περιγραφή της διαδικασίας igma μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε κάποια βασική 

παρερμηνεία: την παρουσίαση της μεθοδολογία igma ως μίας σχεδόν ατελείωτης σειράς 

υπηρεσιών που προσφέρονται κάθε φορά η μία μετά την άλλη. Δεδομένου ότι και τα βήματα 

λαμβάνονται το ένα μετά το άλλο, κάποιοι ίσως θεωρήσουν ότι θα πρέπει και οι υπηρεσίες 

να ακολουθούν η μία μετά την άλλη. Αυτό το συμπέρασμα, όμως, δεν είναι ακριβώς αυτό 

που η μεθοδολογία της igma υποστηρίζει ή προωθεί. Η βασική ιδέα είναι ότι οι πρόσθετες 

υπηρεσίες, που αποσκοπούν στην υπέρβαση ζητημάτων ανάπτυξης, μπορούν να 

προσφερθούν μόλις το άτομο είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσει. Χρησιμοποιώντας 

μεταφορικά τη λέξη σκάλα: μπορεί κανείς να ζητήσει από το άτομο να κάνει με επιτυχία το 

επόμενο βήμα, μόνο εάν διασφαλιστεί η σταθερότητα του βήματος στη σκάλα. Παρομοίως, 

εάν το άτομο έχει φτάσει σε ένα ορισμένο ελάχιστο επίπεδο ικανότητας, μόνο τότε μπορεί 

να του επιτραπεί η μετάβαση στο επόμενο επίπεδο: πρέπει να πληρούνται οι "απαιτήσεις" 

μετάβασης για το επόμενο βήμα. Επίσης, από την προοπτική δημιουργίας εμπνευσμένων και 

ισχυρών μαθησιακών περιβαλλόντων, συνιστάται να εξετάσουμε τρόπους συγχρονισμού και 

συνδυασμού των δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, η εθελοντική εργασία, μια μικρή 

δουλειά κ.λπ. όταν συνδυαστούν με γλωσσική κατάρτιση μπορούν να αποτελέσουν ένα 

ισχυρό περιβάλλον γλωσσικής κατάρτισης. Επίσης, μπορούν να αποτελέσουν έναν πολύ καλό 

προσανατολισμό για τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής και ως εκ τούτου, ίσως, και της 

ανάγκης να μορφωθούν. Τα τραύματα ή τα ζητήματα υγείας που δεν έχουν δεχθεί φροντίδα 

ή έχουν περάσει απαρατήρητα μπορούν να προκαλέσουν ανυπέρβλητα εμπόδια στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία. 
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3. Προσωπική Καριέρα 
 

Τι είναι καριέρα ή πορεία καριέρας; 

Ορισμένοι θεωρούν την καριέρα και το έργο καθοδήγησης των συμβούλων και των 

διαχειριστών περιπτώσεων ως μια απλή πορεία που οδηγεί τους ανθρώπους από το  σημείο 

Α στο σημείο Β. Έτσι, μπορεί κανείς να διακρίνει για την πορεία καριέρας ένα ξεκάθαρο 

σημείο εκκίνησης και ένα ξεκάθαρο τέλος. Σύμφωνα με αυτό το όραμα γνωρίζουμε πού 

βρίσκεται το άτομο (σημείο Α) και πού θέλουμε να πάει (σημείο Β). Η παροχή 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας φαίνεται αρκετά οργανωμένη, όπως και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της παροχής συμβουλών. Χρησιμοποιούμε τα τυπικά 

προϊόντα (για χαρτογράφηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων) και τις τυπικές υπηρεσίες για την 

πραγματοποίηση της αντιστοιχίας μεταξύ του ατόμου και των διαφόρων επαγγελμάτων. Στο 

επίκεντρο βρίσκεται η εύρεση της αντιστοιχίας και δεν ρωτάμε αν η αντιστοιχία συμβάλλει 

ουσιαστικά στην ευημερία των ανθρώπων, τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες κλπ. Μολονότι, 

μερικές φορές για την ανάπτυξη της καριέρας προσφέρουμε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, 

σύμφωνες με το όραμα του χορηγού. Μπορεί να είναι μια τοπική / εθνική αρχή ή ένας άλλος 

χορηγός, αλλά στην ουσία όλοι έχουν ως στόχο να συντομεύσουν και να εξομαλύνουν τη 

διαδικασία της αντιστοίχισης. Αυτή η άποψη, μπορεί να συνοψιστεί ως προσέγγιση τύπου 

προϊόντος. Στις θεωρίες καριέρας αυτό, συχνά, αναφέρεται ως Θεωρίες Αντιστοίχισης (βλέπε 

π.χ. Parsons και Holland). Η καριέρα είναι μια εναλλακτική λύση για τη νέα αντιστοίχιση. Η 

πορεία καριέρας είναι το μεταγενέστερο τμήμα της διαδρομής, της απόκτησης δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων που σχετίζονται με την εργασία. Θα μπορούσε να συγκριθεί με την επίσκεψη 

στο γιατρό, για να σας χορηγήσει μια συνταγή. 

Υπάρχει ένα άλλο όραμα για την καριέρα και την πορεία καριέρας που αναπτύχθηκε 

σταδιακά από τα τέλη της δεκαετίας του '50 και μετά. Λόγω των επιρροών των ψυχολογικών 

και κοινωνιολογικών θεωριών σε αυτές τις νέες θεωρίες, δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις 

εμπειρίες του ατόμου, στο περιβάλλον και στην υποκειμενική σκέψη και πίστη του ατόμου. 

Μια επιλογή καριέρας αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα της αίσθησης του εαυτού, του 

περιβάλλοντος, της οικογένειας, των φίλων,  των περιστάσεων και εμπειριών, των 

προσωπικών πεποιθήσεων, των κινήτρων, των τρόπων αντιμετώπισης πιθανών ευκαιριών 

κλπ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι στοιχεία που επηρεάζουν μια πορεία καριέρας. 

Επομένως, μια καριέρα, σπάνια, είναι μια ευθεία πορεία που μπορεί να εξηγηθεί με τη 

λογική. Οι στόχοι που στην αρχή δείχνουν να είναι σαφείς, στη συνέχεια φαίνεται να είναι 

διφορούμενοι και να αναπτύσσονται ή / και να εμφανίζονται συνεχώς νέοι. (για 

περισσότερες πληροφορίες βλ. για παράδειγμα τις θεωρίες ανάπτυξης, την πελατοκεντρική 

θεωρία του Rogers και την κοινωνική μάθηση και τη θεωρία ευκαιριών του Krumboltz). 
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Υπάρχουν πολυάριθμες θεωρίες και προοπτικές, αλλά καμία από μόνη της δεν είναι σε θέση 

να περιγράψει το ευρύ πεδίο της καριέρας και της ανάπτυξης καριέρας. Χρειάζεται να 

αναζητήσουμε πτυχές από τα τα βαθύτερα πεδία της θεωρίας, ώστε να έχουμε ένα ευρύ 

φάσμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ατομικών ζητημάτων. Η μεθοδολογία igma 

υιοθετεί και τους δύο τύπους σκέψης: εστιάζει στην αξιολόγηση του ατόμου και στη 

συνεκτίμηση των διαφορετικών επιδράσεων που έχουν τα κανάλια / πτυχές στην καριέρα 

(αντίληψη) του.  

 

Η διαχείριση της σταδιοδρομίας ως συνεχής πρόκληση 

Ένα άτομο, συνεχώς, πρέπει να κάνει επιλογές. Η ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας 

αναγκάζει τους ανθρώπους να εμπλακούν σε αυτήν τη διαδικασία επανειλημμένα και με 

μεγαλύτερη συχνότητα συγκριτικά με το παρελθόν. Η δια βίου απασχόληση δεν αποτελεί 

πλέον ούτε δικαίωμα ούτε μία παγιωμένη κατάσταση. Αυτός ο νέος περιορισμός απαιτεί μια 

διαφορετική προσέγγιση στους στόχους της συμβουλευτικής και καθοδήγησης 

σταδιοδρομίας για τα άτομα. 

Στη σημερινή εποχή, αναμένουμε από τους ανθρώπους να διαχειρίζονται οι ίδιοι τη 

σταδιοδρομία τους. Οι περισσότεροι εργοδότες συμμερίζονται αυτήν την άποψη και τα 

περισσότερα συστήματα κοινωνικής υποστήριξης τη θεωρούν ως το νέο πρότυπο. Στο 

πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης όλο και περισσότερες αυτοδιαχειριζόμενες 

δεξιότητες (διά βίου μάθησης) ενσωματώνονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ως εκ 

τούτου, από αυτήν την άποψη, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας και η διαχείριση 

περιπτώσεων πρέπει να προσανατολίζονται στο να επιτρέπουν την αυτοδιαχείριση των 

ατόμων. Αυτό, όμως, έχει συνέπειες τόσο για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την 

οργάνωση συμβουλευτικών υπηρεσιών σταδιοδρομίας όσο και για το προσωπικό που είναι 

υπεύθυνο για την είσοδο στην απασχόληση ή για την εκπαίδευση των νέων που βρίσκονται 

σε κίνδυνο (στο igma: ο διαχειριστής περιπτώσεων). Κατά την άποψή μας, η συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας πρέπει να θεωρείται ως μια διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι 

μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται την καριέρα τους, μία στάση που πρέπει να έχουν για το 

υπόλοιπο της ζωής τους. 

Αυτή η τελευταία προσέγγιση έχει συνέπειες για το ρόλο των συμβούλων σταδιοδρομίας και 

των διαχειριστών περιπτώσεων. Σε αυτήν την περίπτωση ένας σύμβουλος δεν προσφέρει 

συγκεκριμένα μέσα ή έτοιμες λύσεις για ατομικούς (βραχυπρόθεσμους) στόχους 

σταδιοδρομίας. Αντ 'αυτού, η παροχή συμβουλών προϋποθέτει την προετοιμασία, 

καθοδήγηση και υποστήριξη του ατόμου με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να βρει το δικό 

του δρόμο ανεξάρτητα, να μάθει να ξεπερνά τα εμπόδια και να βρει λύσεις κατά την διάρκεια 

της πορείας. Έτσι, η παροχή συμβουλών απευθύνεται στη διδασκαλία του ατόμου, για να 
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αντιμετωπίσει τα προβλήματα σταδιοδρομίας και να μάθει από τις προηγούμενες εμπειρίες. 

Ο σύμβουλος διδάσκει το άτομο να διαχειρίζεται τα ταλέντα του και θέτει τις βάσεις για το 

μέλλον. Αυτό μπορεί να γίνει με επιτυχία μόνο εάν ο σύμβουλος / διαχειριστής περιπτώσεων 

είναι σε θέση να οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη και είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει τις συνθήκες για να διδάξει στον πελάτη τις συγκεκριμένες ικανότητες. Αυτό το 

όραμα και ο σχετικός στόχος θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μία ανάπτυξη ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων των πελατών για διά βίου μάθηση. Οι υπηρεσίες που είναι εξαρτημένες από 

τη χρηματοδότηση απόδοσης, δεν αποτελούν, συνήθως, έναν αποδεκτό στόχο. Αυτές οι 

υπηρεσίες, μπορούν εύκολα να επηρεαστούν από τη δυνατότητα που έχουν να 

παρουσιάζουν άμεσα θετικά αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, τα πιο χρονοβόρα ζητήματα 

ανάπτυξης τείνουν να μην βρίσκονται στο επίκεντρο του περιεχομένου της προσφερόμενης 

υπηρεσίας. 

 

Καθοδήγηση προς την αυτοδιαχείριση και τη δια βίου μάθηση 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πιθανώς, δεν γίνεται αποδεκτό από το προσωπικό, που 

εργάζεται με νέους οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο, η υποστήριξη και η ανάπτυξη 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων δια βίου μάθησης, ως μέρος της εργασίας του. Για ποιες, όμως, 

δεξιότητες και ικανότητες μιλάμε στην πραγματικότητα; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, υπάρχουν οκτώ βασικές ικανότητες. Η γνώση αυτών των βασικών ικανοτήτων είναι 

ζωτικής σημασίας για τον καθένα, από τη στιγμή που ζούμε σε μια κοινωνία της γνώσης. 

Εξίσου σημαντική είναι και για την ικανότητα καινοτομίας τόσο των επιχειρήσεων όσο και 

της κοινωνίας μας. Αυτές οι βασικές ικανότητες δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην αγορά 

εργασίας, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην 

κοινωνική συνοχή, στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη, προσφέροντας ευελιξία, 

προσαρμοστικότητα, ικανοποίηση και κίνητρα. Η δια βίου μάθηση είναι σημαντική για τη 

βιώσιμη απασχόληση και ως βασική «προληπτική» στάση είναι σημαντική για τη διατήρηση 

της εργασιακής ικανότητας κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Για τους λόγους αυτούς, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των 

ικανοτήτων. Οι οκτώ βασικές ικανότητες είναι: 

1. Επικοινωνία στην μητρική γλώσσα 

2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

3. Μαθηματικές ικανότητες και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 

4. Ψηφιακή ικανότητα 

5. Μεταγνωστική ικανότητα 

6. Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες 

7. Αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας 

8. Πολιτισμική επίγνωση και έκφραση 
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Όλες αυτές οι βασικές ικανότητες είναι σε κάποιο βαθμό αλληλένδετες, αλλά σε κάθε 

περίπτωση ο γενικός στόχος αυτού του συνόλου είναι η ανάπτυξη της ανεξαρτησίας, της 

κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της πρωτοβουλίας, της επίλυσης προβλημάτων, της 

εκτίμησης του κινδύνου, της λήψης αποφάσεων και της εποικοδομητικής διαχείρισης των 

προσωπικών συναισθημάτων. Εξετάζοντας τις παραπάνω οκτώ (8) δεξιότητες, είναι 

κατανοητό γιατί οι περισσότερες από αυτές είναι σήμερα ενσωματωμένες στην τυπική 

εκπαίδευση, ακόμη και στα μαθήματα ένταξης. Ωστόσο, για τη μεταγνωστική ικανότητα και 

την αίσθηση της πρωτοβουλίας, αυτό λειτουργεί διαφορετικά. Οι δύο ικανότητες είναι 

ζωτικής σημασίας, για την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη ανεξαρτησίας. Μέσα στη 

μεθοδολογία igma η ανάπτυξη και των δύο ικανοτήτων διευκολύνει τον τρόπο με τον οποίο 

το άτομο εκπαιδεύεται. Δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του πελάτη, αλλά βοηθά τον πελάτη 

να σκέφτεται τι χρειάζεται, ώστε να μπορεί να ανεβεί ο ίδιος τη «σκάλα προόδου». Προτρέπει 

τους πελάτες να αναπτύξουν την αυτοδιαχείριση και ως εκ τούτου να ανεξαρτητοποιηθούν 

από τις υπηρεσίες μας. 

 

Προκλήσεις για τον καθοδηγητή 

Τα παραπάνω έχουν κάποιες συνέπειες για τον τρόπο με τον οποίο ο καθοδηγητής 

συνεργάζεται με το άτομο. Για παράδειγμα: 

- Την ανάγκη να κατανοήσετε πραγματικά τον πελάτη σας (με μια ευρύτερη έννοια) και 
να γνωρίζετε τι συμβαίνει, τι κάνει τον πελάτη σας να κινητοποιηθεί και να 
προχωρήσει σε χρήση των υφιστάμενων δυνάμεων (παρακίνησης). 

- Την εξασφάλιση μιας καλής και αξιόπιστης σχέσης, προκειμένου να μπορέσετε να 
κάνετε όσα αναφέρονται παραπάνω και να υποστηρίξετε τους πελάτες σας, ώστε να 
προβληματιστούν με κάποιες πιο οδυνηρές καταστάσεις της ζωή τους. 

- Την ικανότητα οικοδόμησης κάθε αλληλεπίδρασης, εύρεσης (κρυφών) φραγμών και 
δημιουργίας μιας κατάστασης για τους πελάτες, προκειμένου (οι ίδιοι) να βρουν τις 
λύσεις που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα ανάγκη τους («να ανέβουν τη σκάλα»). 

- Τη δημιουργία καταστάσεων μάθησης που ενισχύουν την αυτοδιαχείριση, όταν αυτό 
είναι δυνατό. 

- Τη διαχείριση περιπτώσεων: δηλαδή επίτευξη ενός συμφωνηθέντος αποτελέσματος 

και διευθέτηση / διασφάλιση των ανάλογων δραστηριοτήτων και παρουσίαση του 

αποτελέσματος (σταδιακή πρόοδος). 

 

Επίσης, θέτει προκλήσεις για τον καθοδηγητή σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του εντός  

του τοπικού δικτύου. Ένας καθοδηγητής δεν λειτουργεί σε κενό χώρο. Ένας καθοδηγητής 

είναι μέρος ενός οργανισμού και κατ' επέκταση του δικτύου οργανισμών οι οποίοι από 

κοινού είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των στόχων των πελατών. Ένα δίκτυο στο οποίο 
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λαμβάνουν χώρα κάθε είδους δραστηριότητες με επιθυμητά και ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία igma, αυτό συνεπάγεται και πρόσθετες 

ευθύνες: πώς μπορεί ένας καθοδηγητής να συνεισφέρει σε αυτό το δίκτυο: να ενισχύει την 

υπάρχουσα κατάσταση και να μειώνει τις πιθανότητες ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων; 

 

Ο συνδυασμός όλων αυτών των ευθυνών είναι που καθιστά το ρόλο του καθοδηγητή 

πολύπλοκο και απαιτητικό. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε με περισσότερες 

λεπτομέρειες, περιγράφοντας τις διάφορες πτυχές του επαγγέλματος του καθοδηγητή και 

τους ρόλους και τις ευθύνες ενός ειδικού καθοδηγητή: του Διαχειριστή Περιπτώσεων. 
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4. Μεθοδολογία Igma και διαχείριση περιπτώσεων 
 

Το προσωπικό που χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία igma (προσωπικό που δραστηριοποιείται 

ως καθοδηγητής ή στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης ως «Παράγοντας Ενσωμάτωσης») 

λειτουργεί εντός ή για λογαριασμό τοπικών / περιφερειακών δομών υποστήριξης. Για να 

οργανώσει αποτελεσματικά τις δραστηριότητες και να χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά (να συνεργαστεί και να αναμιχθεί όποτε αυτό είναι 

εφικτό), απαιτεί τον συνδυασμό ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων. Σε συνάρτηση με 

τα παραπάνω να έχει τις σχετικές δεξιότητες και ικανότητες για να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις αυτές. 

Σε γενικές γραμμές, οι κύριες επαγγελματικές πτυχές του έργου του καθοδηγητή 

συνοψίζονται στα εξής: 

 Οργάνωση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων προβολής, προκειμένου να έρχεται σε 

επαφή με τα άτομα και να εξασφαλίζει τη δέσμευση τους για την είσοδο στις 

υπηρεσίες. 

 Διεξαγωγή ανάλυσης προβλημάτων και δραστηριότητες τύπου εισαγωγής των 

πελατών. 

 Χαρτογράφηση των διαθέσιμων υπηρεσιών τόσο στο δίκτυο παροχής υπηρεσιών 

όσο και στην αγορά εργασίας. 

 Χαρτογράφηση των δυνατοτήτων και των εμποδίων των ατόμων (εργασία με 

επίκεντρο τον πελάτη). 

 Διασφάλιση της συμφωνίας για τους στόχους και τις δράσεις με τα άτομα και το 

δίκτυο παροχής υπηρεσιών. 

 Οργάνωση και υλοποίηση των συμφωνημένων ενεργειών. 

 Διασφάλιση των ρυθμίσεων και δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

 Διασφάλιση της διαδικασίας σε περίπτωση στρεβλώσεων. 

 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και της ποιότητας της διαδικασίας. 

 Επανάληψη της διαδικασίας όταν είναι απαραίτητο (σταδιακή πρόοδος). 

 Υποβολή εκθέσεων με διαφανή τρόπο. 

 Παρακολούθηση των ατόμων μετά την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος ή 

της δράσης. 

 Συμβολή στην πολιτική και τη διαχείριση της ίδιας της οργάνωσης (οργανισμός 

μάθησης). 

 Συμβολή στην πολιτική και τις ρυθμίσεις των εταίρων του δικτύου (δίκτυο μάθησης). 

 Συμβολή στην επαγγελματική εξέλιξη (μάθηση ως επαγγελματίας). 
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Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο καθοδηγητής, στο πλαίσιο του έργου του, πρέπει 

να επιδείξει ικανότητα στους ακόλουθους έξι γενικούς επαγγελματικούς ρόλους: 

- Εκπαιδευτής Καριέρας. 

- Ειδικός παροχής πληροφοριών και αξιολόγησης καριέρας. 

- Διαχειριστής προγραμμάτων και υπηρεσιών. 

- Διαμεσολαβητής και Υπεύθυνος Ανάπτυξης κοινωνικών συστημάτων. 

- Σύμβουλος Καριέρας. 

- Επαγγελματίας που βασίζεται στον Απολογισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα μεγάλο μέρος του έργου ενός καθοδηγητή igma έχει μεγάλη ομοιότητα με το έργο του 

προσωπικού καριέρας και καθοδήγησης που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης 

και της απασχόλησης: έχοντας γνώση του πώς να αναπτύξουν μια καριέρα, πώς να 

κινητοποιήσουνε τα άτομα, πώς να καθοδηγήσουνε τους πελάτες να αναλάβουν δράση και 

να αναπτύξουν τη δική τους επαγγελματική πορεία. Οι διαφορές είναι σχετικές με το πλαίσιο 

του πελάτη, καθώς και με τις υπηρεσίες που παρέχονται, προκαλώντας τους καθοδηγητές να 

διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ των ιδρυμάτων. 

 

 

Counselor Educator 

Integration agent 

professional 

profile 
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 Εκπαιδευτής : 

Στο ρόλο του εκπαιδευτή καριέρας, ο καθοδηγητής υποστηρίζει τα άτομα για την επίτευξη 

και την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαχείρισης καριέρας, με σκοπό τη διαχείριση της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης τους, καθώς και για την ανάπτυξη της καριέρας τους 

(συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής εργασίας). Αυτός ο ρόλος ενισχύει τις ατομικές 

ικανότητες της «μεταγνωστικής μάθησης» και καθιστά τους πελάτες πιο ικανούς για 

αυτοδιαχείριση και πιο ανεξάρτητους από τα συστήματα εξυπηρέτησης.  

 Ειδικός παροχής πληροφοριών και αξιολόγησης καριέρας: 

Στο ρόλο του ειδικού παροχής πληροφοριών και αξιολόγησης καριέρας, ο καθοδηγητής 

υποστηρίζει τα άτομα για την αξιολόγηση των προσωπικών τους χαρακτηριστικών και των 

αναγκών τους, συνδέοντας τα άτομα με πληροφορίες (πηγές) σχετικά με τις ευκαιρίες και τις 

απαιτήσεις της περιφερειακής αγοράς εργασίας και των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

 Διαχειριστής έργων και υπηρεσιών: 

Στον ρόλο του διαχειριστή προγραμμάτων και υπηρεσιών, ο καθοδηγητής εξασφαλίζει ότι η 

παροχή συμβουλευτικής και καθοδήγησης σταδιοδρομίας παρέχεται σε στενή συνεργασία 

με τα σχετικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών. Εξασφαλίζει ότι η ποιότητα και η συνάφεια των 

παρεχόμενων υπηρεσιών είναι σύμφωνες με τις ατομικές ανάγκες και τους στόχους της 

καριέρας (προοπτική σταδιακής προόδου) και προσφέρονται με αποτελεσματικό τρόπο. 

 Διαμεσολαβητής και υπεύθυνος ανάπτυξης κοινωνικών συστημάτων: 

Στο ρόλο του διαμεσολαβητή και υπεύθυνου ανάπτυξης κοινωνικών συστημάτων, ο 

καθοδηγητής υποστηρίζει τα άτομα τόσο στην πρόληψη της αποτυχίας όσο και σε περιόδους 

κρίσης. Επιπλέον, βελτιώνει το περιβάλλον εκπαίδευσης και εργασίας μέσω δικτύωσης, 

διαβούλευσης και υποστήριξης. Τέλος, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών 

που παρέχονται από το δίκτυο παροχής υπηρεσιών (ενσωμάτωση των υπηρεσιών). 

 Σύμβουλος Καριέρας: 

Ως σύμβουλος καριέρας, ο καθοδηγητής υποστηρίζει τα άτομα για να τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν την κατάστασή τους, να προβληματιστούν και να βρουν λύσεις. Ο κύριος 

στόχος είναι να αυξηθεί η αυτοδιαχείριση των ατόμων όσον αφορά την εκπαίδευση και την 

εργασία. 

 Επαγγελματίας που βασίζεται στον απολογισμό: 

Ο καθοδηγητής είναι ένας επαγγελματίας που βασίζεται στον απολογισμό και ρυθμίζει τις 

σχέσεις μεταξύ των πελατών, των ίδιων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. γραφείο 

εργασίας, τοπική αρχή, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, ο 

επαγγελματίας δημιουργεί και διατηρεί εποικοδομητικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές 

περιλαμβάνουν, επίσης, την εύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ του ρόλου του 
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καθοδηγητή και των ενδιαφερόντων των άλλων ανθρώπων, ώστε να αντιμετωπίσει τις 

ενδεχόμενες συγκρούσεις ρόλων. Προκειμένου να διασφαλίσει τον επαγγελματισμό του, ο 

επαγγελματίας προωθεί την καλλιέργεια πνεύματος ανοικτού στον προβληματισμό, 

χρησιμοποιεί κριτική σκέψη, υιοθετεί επαγγελματικές αξίες και τηρεί τα ηθικά πρότυπα. 

 

Οι παραπάνω ρόλοι απαιτούν την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν οι 

καθοδηγητές να ενεργούν μέσα σε τρεις διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, να 

εξασφαλίζουν την ανατροφοδότηση, καθώς και να προχωρούν στις ανάλογες βελτιώσεις: 

 Ο επαγγελματίας. 

 Η οργάνωση στην οποία εργάζεται ο επαγγελματίας. 

 Το περιφερειακό δίκτυο παροχής υπηρεσιών με αρμοδιότητες για την προώθηση της 

ένταξης στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. 

 

Η υλοποίηση της μεθοδολογίας igma εξασφαλίζει την ανατροφοδότηση από τους παραπάνω 

διαφορετικούς τομείς. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή της igma, οι παραπάνω έξι (6) 

ρόλοι, που περιγράφονται,  παρουσιάζονται καλύτερα στη λειτουργία ενός διαχειριστή 

περιπτώσεων. 

 

Ποιος είναι ο διαχειριστής περιπτώσεων;   

Ο διαχειριστής περιπτώσεων είναι ο υπεύθυνος για το προσδοκώμενο αποτέλεσμα του 

πελάτη. Παρακολουθεί και ελέγχει τη διαδικασία του πελάτη από την αρχή. Επίσης, ο 

διαχειριστής περιπτώσεων είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών 

με τέτοιο τρόπο, ώστε η ανάπτυξη του πελάτη να προσανατολίζεται προς τον καθορισμένο 

στόχο. Για παράδειγμα, η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην κοινωνία των νέων που 

βρίσκονται σε κίνδυνο, σημαίνει όχι μόνο την οργάνωση διαδικασιών συμβουλευτικής, τη 

φροντίδα, την αξιολόγηση κ.λπ., αλλά επίσης και συχνά παράλληλα, την οργάνωση μιας 

(εθελοντικής) πρακτικής άσκηση. Καθήκον του είναι να βοηθήσει τους νέους να 

προσανατολιστούν στην αγορά εργασίας, να ενισχύσουν την επίγνωση των αναγκών και των 

επιλογών τους και να εξοικειωθούν με τους κανόνες και τις αξίες της εργασιακής ζωής κλπ. Ο 

διαχειριστής περιπτώσεων είναι ο συντονιστής που αποφασίζει για τις υπηρεσίες που 

απαιτούνται για έναν συγκεκριμένο πελάτη και τον τρόπο με τον οποίο αυτές παρέχονται , 

(μεμονωμένα, η μία μετά την άλλη ή παράλληλα, σε συνδυασμό και όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένες). Ο διαχειριστής περιπτώσεων ελέγχει, εάν πράγματι οι υπηρεσίες 

παρέχονται στα άτομα με επιτυχία. 
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Για να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις, ο διαχειριστής περιπτώσεων πρέπει να έχει 

πληροφορίες για τον πελάτη και αυτό απαιτεί άντληση πληροφοριών από το δίκτυο: 

πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη, πληροφορίες από τον καθοδηγητή ή τον μέντορα 

που καθοδηγεί τον πελάτη σε μια συγκεκριμένη φάση της πορείας καριέρας, από ένα 

συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών κ.λπ. Ο διαχειριστής περιπτώσεων δεν χρειάζεται 

απαραίτητα να παρέχει ο ίδιος ειδικές υπηρεσίες. Ένας διαχειριστής περιπτώσεων, κατ' 

ελάχιστο, οργανώνει, δημιουργεί συνθήκες και φροντίζει οι άλλοι να κάνουν τη δουλειά τους 

σωστά (όπως ο σκηνοθέτης μιας ταινίας κατευθύνει τους ηθοποιούς). Εξάλλου, το κατά 

πόσον ένας διαχειριστής περιπτώσεων θα εργαστεί με έναν συγκεκριμένο πελάτη θα 

εξαρτηθεί από το τοπικό πλαίσιο και τους πόρους, καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνεται, σε τοπικό επίπεδο, η πολιτική για τους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Όσο 

πιο μικρός είναι ο δήμος, τόσο πιο πιθανό είναι να συνδυαστεί ο ρόλος του διαχειριστή 

περιπτώσεων με το ρόλο της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

Με την ενσωμάτωση αυτής της ιδέας στο τοπικό (και εν μέρει περιφερειακό) δίκτυο, 

δημιουργούνται οι βασικοί πυλώνες για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 

παρόχων και την καλύτερη ολοκλήρωση των υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποίησης igma για την οργάνωση και την υλοποίηση του 

ρόλου της διαχείρισης περιπτώσεων θα συζητηθούν και θα αναπτυχθούν διάφορες επιλογές, 

καθώς και μερικά εργαλεία με παραδείγματα που θα υποστηρίξουν το έργο του διαχειριστή 

περιπτώσεων. 
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5. Μεθοδολογία Igma και τοπική συνεργασία 
 

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, η έννοια της σταδιακής προόδου (η σκάλα) 

αποτελεί το σκελετό της μεθοδολογίας igma. Δεν είναι μόνο το μέσο για τη δημιουργία 

κατανόησης και του τρόπου που πραγματοποιείται η ένταξη στην αγορά εργασίας ή η 

επανένταξή στην εκπαίδευση και τι χρειάζεται το άτομο. Είναι, επίσης, η βάση για το έργο 

ενός διαχειριστή περιπτώσεων και το μέσο μέτρησης του αποτελέσματος της καθοδήγησης 

και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιάσουμε έναν τρίτο λόγο 

για τον οποίο χρησιμοποιείται η σταδιακή πρόοδος. 

Ένα παράδειγμα σκάλας προόδου παρουσιάζεται παρακάτω.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Παρακολούθηση Διερεύνησης / Αξιολόγησης 
12. Ανασκόπηση Περίπτωσης 
13. Προσωπικές και Κοινωνικές Δεξιότητες 
14. Βασικές Δεξιότητες 
15. Δεξιότητες Απασχολισημότητας 
16. Προσωπικός προσανατολισμός στην Αγορά Εργασίας 
17. Σύνδεση της Μάθησης 
18. Δεξιότητες Αναζήτησης Εργασίας 
19. Περίοδος Κατάρτισης / Εργασιακή εμπειρία 
20. Διαμεσολάβηση (Απασχόληση, Κατάρτιση, Εκπαίδευση)  
21. Μεσολάβηση 
22. Υποστήριξη στην Απασχόληση, την Κατάρτιση ή την 

Εκπαίδευση  
 

6. Ένδειξη 
7. Αυτοδιαχείριση 
8. Καθορισμός στόχων 
9. Προγραμματισμός Προόδου 
10. Δέσμευση 

 

1. Αναγνώριση 
2. Εμπλοκή 
3. Αρχική Καθοδήγηση 
4. Διερεύνηση 
5. Προγενέστερη και Αμοιβαία Δέσμευση 

 

23. Το άτομο λειτουργεί επιτυχώς σε μια εργασία ή σε ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (για περίοδο τουλάχιστον ενός 
εξαμήνου) 
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Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας igma, οι οργανώσεις των ενδιαφερόμενων φορέων 

αντιμετωπίζουν από κοινού την πρόκληση να διατυπώσουν την παραπάνω διαδικασία 

σταδιακής προόδου, για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο, και να καθορίσουν κάθε βήμα αυτής 

της διαδρομής. Έτσι, οι οργανώσεις των ενδιαφερόμενων φορέων σχηματίζουν από κοινού 

ένα είδος αμοιβαίας κατανόησης, ένα κοινό όραμα για την πορεία που θα ακολουθήσουν 

άτομα. Η παραπάνω σκάλα σταδιακής προόδου έχει αναπτυχθεί από όλες τις οργανώσεις 

των ενδιαφερόμενων φορέων στο Newcastle (UK) για να περιγράψει την αναπτυξιακή πορεία 

των νέων που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και δεν διαθέτουν ακόμη ένα ελάχιστο επίπεδο 

προσόντων. Σε μια κοινή συνάντηση των παρόχων υπηρεσιών και των πολιτικών φορέων 

(διαχειριστές, επαγγελματίες, πολιτικοί) όλοι συμφώνησαν για τη διαδικασία ανάπτυξης των 

νέων, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται  ότι όλοι οι νέοι 

περνούν από αυτά τα στάδια, αλλά ειδικά για τις δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί 

περαιτέρω δράση ή να γίνουν ρυθμίσεις για κάθε ένα από τα είκοσι τέσσερα (24) βήματα. 

 

Αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία 

Η αμοιβαία κατανόηση των διαδικασιών αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη συνεργασίας. 

Καθορίζοντας λεπτομερώς τη διαδικασία για τον πελάτη,  οι ενδιαφερόμενοι φορείς 

αναπτύσσουν, επίσης, μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να 

συνεισφέρουν και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συνδέσουν τις υπηρεσίες μεταξύ 

τους. Στο πλαίσιο εφαρμογής της igma, οι ενδιαφερόμενοι φορείς συζητούν από κοινού τι 

πρέπει να προσφέρουν σε κάθε ένα από τα βήματα της κλίμακας και πως μπορούν να 

συνδυαστούν / ενσωματωθούν οι υπηρεσίες στις ανάγκες της ομάδας στόχου με τον 

καλύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα, μια περίοδος εργασιακής 

εμπειρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά αναπτυξιακά ζητήματα, αρκεί να είναι σαφές 

για ποιο σκοπό προσφέρεται η εργασία και για ποιο λόγο οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

επιθυμούν να συνεργαστούν με έναν εργοδότη. Η αποτελεσματικότητα της γλωσσικής 

κατάρτισης και της γνώσης των αξιών μιας κοινωνίας μπορεί να αυξηθεί συνδυάζοντας την 

εκμάθηση γλωσσών με την εθελοντική εργασία, την τοποθέτηση εργασίας ή μια μικρή 

δουλειά. Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται πρέπει να προσανατολίζονται στην προοπτική 

της αναπτυξιακής οδού της ομάδας στόχου και όχι του τελικού σταθμού. 

 

Αμοιβαία κατανόηση και καλή διακυβέρνηση 

Μία άλλη επίδραση του καθορισμού της διαδικασίας για τον πελάτη, σε μικρά και ασφαλή 

βήματα, είναι ότι η περιγραφή αυτή θα καταστήσει τη διαδικασία ανάπτυξης ορατή και 

συνεπώς "μετρήσιμη".  Γίνεται τώρα εφικτό, ανά πάσα στιγμή, να δηλώσουμε για κάθε άτομο 

σε ποιο στάδιο της αναπτυξιακής διαδικασίας βρίσκεται. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
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εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα καθορίσουν από κοινού και θα αποφασίσουν πώς 

θα χρησιμοποιήσουν αυτήν την επιλογή μέτρησης. Είναι η σκάλα συνδεδεμένη με το 

υπάρχον σύστημα διαχείρισης πελατών ή όχι. Υπάρχει η βούληση να ενσωματωθούν 

πρόσθετα μέτρα και δείκτες που σχετίζονται με τη σκάλα; Τα επιπλέον μέτρα θα μπορούσαν 

να περιλαμβάνουν: 

- Καταγραφή χρόνου: πόσο χρόνο καταναλώνουν στα διάφορα βήματα της σκάλας 

- Ενσωμάτωση λεπτομερών παραμέτρων για την περιγραφή των χαρακτηριστικών της 

ίδιας της ομάδας στόχου 

- Ενσωμάτωση λεπτομερών παραμέτρων που περιγράφουν τους λόγους εξόδου από το 

πρόγραμμα ή την προσωρινή διακοπή 

- Ενσωμάτωση παραμέτρων που περιγράφουν πού πηγαίνουν οι πελάτες όταν 

αποχωρούν ή ολοκληρώνουν το πρόγραμμα 

Η καταγραφή πρόσθετων πληροφοριών, έχει νόημα μόνο αν είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο η 

πληροφορία είναι χρήσιμη και με ποιο τρόπο μπορεί να συλλεχθεί εύκολα. Αυτό που οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να συμφωνήσουν και να συζητήσουν είναι μέρος της 

υλοποίησης της igma. Σε περίπτωση, που οι ενδιαφερόμενοι φορείς αποφασίσουν για ένα 

πιο σύνθετο επίπεδο συλλογής δεδομένων, η ανατροφοδότηση αυτών των δεδομένων 

μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με: 

- Ποιοι πελάτες μπορούν να κινηθούν γρήγορα και γιατί; 

- Ποιο τμήμα της σκάλας είναι πιο χρονοβόρο και για ποιον; Τι μπορούμε να κάνουμε 

για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα; 

- Ποιοι πελάτες επιτυγχάνουν το στόχο του προγράμματος; 

- Ποιοι δεν το κάνουν και γιατί; 

- Ποιοι πελάτες αποχωρούν και για ποιους λόγους; Τι μπορούμε να κάνουμε για να το 

αποτρέψουμε αυτό; 

- Ποιοι πελάτες σταματούν προσωρινά και γιατί; Τί απαιτείται; 

 

Η απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους φορείς την 

ευκαιρία να επιδείξουν δείγματα καλής διακυβέρνησης: να αποδείξουν την αποτελεσματική 

διαχείριση του δημόσιου χρήματος που έχει δαπανηθεί: να δημιουργήσουν ευκαιρίες για 

μάθηση και βελτίωση. Η igma παρέχει ορισμένα πρότυπα και παραδείγματα για να 

διευκολύνει τη συζήτηση και τις αποφάσεις σχετικά με αυτήν την πτυχή της μεθοδολογίας. 
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Συμμετοχή του εργοδότη 

Τέλος, το κοινό όραμα για όλα τα βήματα που απαιτούνται όσον αφορά τους νέους που 

βρίσκονται σε κίνδυνο αποτελεί, επίσης, ένα πλαίσιο για τη διευθέτηση της συμμετοχής των 

εργοδοτών. Οι τοπικοί / περιφερειακοί εργοδότες, για τον επαναπροσανατολισμό και την 

ενεργοποίηση των νέων,  μπορούν να συμβάλλουν με πολλούς τρόπους. Οι εργοδότες 

μπορούν να συνεισφέρουν, για παράδειγμα, προσφέροντας θέσεις εργασίας, θέσεις εισόδου 

που σχετίζονται με ορισμένα επίπεδα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, θέσεις «δοκιμαστικής 

περιόδου» που προωθούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, ένα περιβάλλον 

για να αναπτύξουν οι νέοι τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες απασχόλησης κλπ. Για ποιο 

λόγο εμπλέκονται οι εργοδότες, αυτό εξαρτάται από τη θέση στην οποία βρίσκεται ο κάθε 

νέος στη σκάλα προόδου. Για τους διαχειριστές περιπτώσεων αποτελεί πρόκληση η ανάπτυξη 

ενός δικτύου με εργοδότες στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς αυτής της 

ποικιλομορφίας υποστήριξης και εισόδου. 
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6. Παράδειγμα της υλοποίησης igma 
 

Η διάταξη για την υλοποίηση της μεθοδολογίας igma, ιδανικά, αποτελείται από τα ακόλουθα 

έξι γενικά βήματα. Ο οργανισμός υλοποίησης προετοιμάζει και προβαίνει στις απαραίτητες 

ενέργειες για να διευκολύνει την υλοποίηση κάθε βήματος. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα βρείτε 

μερικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης η οποία κάθε φορά 

παρουσιάζεται με ένα πρακτικό παράδειγμα.  

 

1. Αρχική δέσμευση  Η διοίκηση ενός ή περισσότερων θεσμικών οργάνων στο δίκτυο 

της περιοχής αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να προετοιμαστεί 

για την εισαγωγή της igma. Ανάλογα με το βαθμό γνώσης της 

μεθοδολογίας igma, διορίζεται ένας υπεύθυνος έργου για να 

πραγματοποιήσει τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές 

ρυθμίσεις στην περιοχή. 

Αυτό το βήμα, περιλαμβάνει περαιτέρω προσανατολισμό στην 

igma και στις απαιτήσεις υλοποίησης της, ως συμπληρωματικές 

των υφιστάμενων προβλημάτων, και στη συμβολή που 

απαιτείται από την περιοχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές του 2000, η  κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

είχε ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα που απευθύνονταν σε άνεργους νέους και άτομα που 

εγκαταλείπουν το σχολείο. Αυτό το πρόγραμμα, ονομάστηκε The Learning Gateway. Σκοπός του, 

ήταν να προσεγγίσει νέους οι οποίοι δεν είχαν το ελάχιστο επίπεδο προσόντων και να τους 

παρακινήσει να ενταχθούν εκ νέου στην εκπαίδευση. Σε περιφερειακό επίπεδο, ένα νέο 

φιλόδοξο έργο στοχεύει να προσεγγίσει, μέσα σε 2 χρόνια, για παράδειγμα 1000 νέους μόνο από 

την περιοχή του Newcastle (Βόρεια Αγγλία). Στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής ανταλλαγής, η  

Revalento κλήθηκε να παρουσιάσει εξατομικευμένες προσεγγίσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Newcastle. Δεδομένου ότι αυτό θεωρήθηκε μια αναγκαία, αλλά δραματική αλλαγή σε 

σύγκριση με την προσέγγιση "ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλους" που ήταν μάλλον 

τυποποιημένος τρόπος σκέψης των διαφορετικών υπηρεσιών, η Revalento ανέλαβε να 

ενθαρρύνει αυτήν την αλλαγή των υπηρεσιών. Το πρώτο βήμα ήταν να προσκαλέσει τις βασικές 

οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και να τους ενημερώσει για το σχέδιο, τα διάφορα 

βήματα και το ρόλο τους στην υλοποίηση. 

Δημιουργήθηκε μια μικρή επιτροπή με βασικές οργανώσεις των ενδιαφερόμενων φορέων 

(Συμβούλιο Δεξιοτήτων Μάθησης, Καθοδήγηση Καριέρας, Γραφείο Εργασίας, Δημοτικό 

Συμβούλιο) η οποία ενημερώθηκε για το τι είναι το igma και τι απαιτείται, σε γενικές γραμμές, 

για να μπορέσει να υλοποιήσει τη μέθοδο. Ο φορέας χρηματοδότησης (υπεύθυνος για την 

περιφερειακή υλοποίηση της εθνικής πολιτικής σχετικά με το Learning Gateway) όρισε έναν 

υπεύθυνο  έργου. 
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2. Βελτιστοποίηση του μοντέλου Το μοντέλο εξετάζεται και μερικώς προσαρμόζεται στις 

απαιτήσεις και τις εμπειρίες της περιοχής, καθώς και στις 

διαδικασίες που χρησιμοποιούνται. Αυτό γίνεται σε 

στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους του 

περιφερειακού δικτύου ως μέρος μιας διαδικασίας 

δέσμευσης και επικοινωνίας. 

Αυτό το βήμα αποτελείται από: 

a. Συγκέντρωση των περιφερειακών πληροφοριών 

(γραπτές καθώς και επί τόπου). 

b. Δημιουργία ομάδων εργασίας / εκπρόσωποι των 

σημαντικότερων ενδιαφερόμενων μερών του 

δικτύου. 

c. Προετοιμασία σε μια μικρή ομάδα εργασίας 

(διαδικασία, σκάλα προόδου και εργαλεία). 

d. Συμπέρασμα: Συμφωνούμε ότι το προσαρμοσμένο 

μοντέλο και τα σχετικά εργαλεία είναι αυτά τα οποία 

εμείς ως ομάδα εργασίας συμβουλεύουμε τη 

διαχείριση μας να εργαστεί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη στιγμή, που ο αρχικός προσανατολισμός και το σχέδιο στρατηγικής υλοποίησης 

ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από την επιτροπή, τότε συγκροτήθηκε και η ομάδα εργασίας. Το 

έργο της ομάδας εργασίας ήταν να προσαρμόσει τη μεθοδολογία και να καθορίσει τι πρέπει οι 

επαγγελματίες να γνωρίζουν για να μπορέσουν πραγματικά να τη χρησιμοποιήσουν 

(συμπεριλαμβανομένων των  βοηθητικών εργαλείων και υλικών που ικανοποιούν τις ανάγκες της 

πολιτικής "Learning Gateway"). 

Η ομάδα εργασίας απαρτιζόταν από διαχειριστές και επαγγελματίες διαφόρων οργανισμών παροχής 

υπηρεσιών. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και υποβλήθηκαν ερωτήματα (συνεντεύξεις) σε όλους 

τους φορείς παροχής υπηρεσιών. Αυτές οι επισκέψεις, χρησιμοποιήθηκαν για να ενημερώσουν τους 

ενδιαφερόμενους φορείς για το τι είναι IGMA, γιατί πρόκειται να εισαχθεί, να διασφαλίσουν τη 

δέσμευσή τους να εργαστούν για την αλλαγή, καθώς και να συλλέξουν ιδέες για την αλλαγή των 

υπηρεσιών. 

Μαζί με τον υπεύθυνο του έργου, η Revalento επισκέφθηκε διάφορους φορείς παροχής 

υπηρεσιών, για να εξοικειωθεί με τις τρέχουσες διαδικασίες εργασίας, τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις επιλογές και την προθυμία τους να 

αλλάξουν. 

Εκτός από την έλλειψη των εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι κυριότερες προκλήσεις ήταν η 

κατανομή της ευθύνης, η αλλαγή των παλαιών διαδικασιών και του τυποποιημένου πακέτου 

προσφοράς σε υπηρεσίες οι οποίες να είναι ελκυστικές, προσιτές και αποτελεσματικές. 
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3. Διεύρυνση της δέσμευσης Η διοίκηση όλων των αρμόδιων φορέων που συμμετέχουν 

στο στόχο της ένταξης (ανεργία, μετανάστες, νέοι σε 

κίνδυνο κ.λπ.) ενημερώνεται σχετικά με τη μεθοδολογία 

igma, τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόστηκε για να 

ανταποκριθεί στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και 

τον τύπο υποστήριξης που πρέπει να δώσουν οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς στη διαδικασία υλοποίησης. 

Αυτό το βήμα αποτελείται από: 

a. Ενημέρωση της διοίκησης όλων των οργανώσεων των 

ενδιαφερόμενων μερών. 

b. Επιβεβαίωση της δέσμευσή τους. 

c. Επικοινωνία σχετικά με τη δέσμευση και το επόμενο 

στάδιο στο δίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εκπρόσωποι  (κυρίως διευθυντικά στελέχη) των 16 φορέων παροχής υπηρεσιών (που καλύπτουν 

τη στέγαση για νέους χωρίς γονική υποστήριξη, εκπαίδευση, προστατευόμενη εργασία, 

εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη νεολαία κλπ.), το Δημοτικό Συμβούλιο, το Γραφείο Εργασίας, το 

Συμβούλιο Καθοδήγησης Καριέρας και το Συμβούλιο Μάθησης και Δεξιοτήτων προσκλήθηκαν από 

κοινού σε συνάντηση με θέμα τα αποτελέσματα της συνέντευξης και τις συνέπειές της για την 

υλοποίηση του igma (τι, πώς και πότε). Παρουσιάστηκε η συμφωνηθείσα ιδέα για τη διαχείριση 

περιπτώσεων, καθώς και τα εργαλεία και οι διαδικασίες για την παρακολούθηση των περιστατικών 

και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Επίσης,  επεξηγήθηκαν και συζητήθηκαν οι στόχοι των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Στις συνεντεύξεις, πολλοί οργανισμοί παροχής υπηρεσιών ανέφεραν ότι η κύρια πρόκληση ήταν η 

πρόσληψη νέων, δεδομένου ότι δεν υπήρχε προϋπολογισμός για το σκοπό αυτό. Η δεύτερη μεγάλη 

πρόκληση ήταν να διατηρήσουμε τους νέους στο πρόγραμμα: να βρίσκονται όλη την ημέρα σε ένα 

χώρο και να εκπαιδεύονται δεν είναι ακριβώς το δυνατό σημείο αυτής της ομάδας-στόχου. Ωστόσο, 

σε αυτό το στάδιο, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν είχαν, επίσης, και επίγνωση του δικού τους 

ρόλου ... 

Μόλις διευθετήθηκαν, από κοινού, οι πτυχές της υλοποίησης και τα βοηθητικά εργαλεία και 

αναπτύχθηκε η κλίμακα προόδου, η Revalento δημιούργησε ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης και ένα 

σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης. Η διαχείριση περιπτώσεων σε συνδυασμό με τη σκάλα προόδου 

θεωρήθηκε ότι αποτελούσαν τα βασικά τμήματα της εκπαίδευσης, καθώς διευθετούσαν το 

πρόβλημα της ασαφούς κατανομής των ευθυνών. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει δύο στόχους: να 

παρακινήσει και να εκπαιδεύσει το προσωπικό στο νέο ρόλο και την ευθύνη του και να τους 

καθοδηγήσει για τον τρόπο χρήσης των υποστηρικτικών μέσων παρακολούθησης,  καθώς και να 

τους βοηθήσει να μάθουν από την ανατροφοδότηση που προκύπτει από τα μέσα αυτά. 
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4. Εκπαίδευση του δικτύου Οι διαχειριστές περιπτώσεων και οι πάροχοι εκπαιδεύονται, 

από κοινού,  να εργαστούν σύμφωνα με τη μεθοδολογία. Η 

κατάρτιση επικεντρώνεται στις ιδέες της igma, τους ρόλους και 

τις ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τις αναφορές 

πελατών, τη μέτρηση της εξέλιξης, τις πραγματικές ανάγκες του 

πελάτη, των υποστηρικτικών μέσων και την εξεύρεση νέων 

λύσεων για τα παλιά προβλήματα. Η διαδικασία επικοινωνίας 

αποτελεί βασικό στοιχείο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο τέλος της εκπαίδευσης οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο και 

τα σχετικά εργαλεία στο πλαίσιο των δικών τους οργανισμών. 

Ανάλογα με την έκταση των πιθανών προβλημάτων 

εκπαιδευτικής ανάπτυξης και  της πρόσθετης υποστήριξης, 

αξιολογούνται οι συνθήκες βελτίωσης. Τα αποτελέσματα της 

κατάρτισης μπορούν εύκολα να συνδεθούν με την τρέχουσα 

ποιότητα ή προγράμματα HDR. 

Αυτό το βήμα, σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνει διήμερες 

συναντήσεις για μικτές ομάδες έως δεκαπέντε (15) ατόμων. Ο 

Έγινε παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων της προηγούμενης φάσης προετοιμασίας και 

συνέντευξης: Πολλοί περισσότεροι από τους αναμενόμενους νέους είχαν θέματα κατάχρησης  

ουσιών, οπότε το επίπεδο των υπηρεσιών ήταν ανεπαρκές για να αντιμετωπιστεί σωστά το ζήτημα. 

Λόγω αυτής της νέας γνώσης, το Συμβούλιο Μάθησης και Δεξιοτήτων υπέβαλε αίτηση για 

μεγαλύτερη τοπική χρηματοδότηση, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει μεγαλύτερη 

επαγγελματική υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα. 

Επίσης, παρουσιάστηκαν ορισμένα κίνητρα προτροπής τα οποία θα μπορούσαν να προσφερθούν 

στους νέους που θα έδειχναν πρόοδο: κάρτες παροχών για είδη ένδυσης, είσοδο σε 

συγκεκριμένους χώρους δραστηριοτήτων, κάρτες γυμναστικής κλπ. Τα περισσότερα κίνητρα 

προσφέρθηκαν από τις τοπικές επιχειρήσεις. Αυτά τα κίνητρα, ήταν προσβάσιμα μόνο για το 

προσωπικό και υπό την ευθύνη της διαχείρισης περιπτώσεων. 

Στο τέλος της συνάντησης, οι εκπρόσωποι κλήθηκαν να δώσουν τη δέσμευσή τους για την 

παρουσίαση ιδεών σχετικά με τη διαχείριση περιπτώσεων, τα προτεινόμενα εργαλεία και τους 

στόχους του προγράμματος κατάρτισης. Καθορίστηκε η ημερομηνία ενημέρωσης όλων των 

διοικητικών στελεχών για τα αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης. 
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αριθμός των συναντήσεων εξαρτάται από τους στόχους που 

έχουν τεθεί,  καθώς και από τις απαιτήσεις της υλοποίησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ενημέρωση της Διοίκησης Λίγο μετά την τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση, τα 

αποτελέσματα της εκπαίδευσης παρουσιάζονται στους 

διαχειριστές όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών. Τα 

σχόλια των συμμετεχόντων όσων αφορά τη διαχείριση, 

καθώς και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης 

αναφέρονται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η 

συνάντηση αποτελεί το σημείο εκκίνησης για νέες 

πρωτοβουλίες συνεργασίας, νέες πρωτοβουλίες 

Στην περιοχή του Newcastle και σε διάστημα τριών (3) μηνών, έχουν εκπαιδευτεί στη μεθοδολογία 

igma πάνω από 150 στελέχη οργανώσεων, όπως μεσαία διοικητικά στελέχη και διορισμένοι 

διαχειριστές περιπτώσεων. Όλες οι συναντήσεις είναι μικτές: οι διαχειριστές και οι επαγγελματίες 

διαφόρων οργανισμών εκπαιδεύονται μαζί. Με τον τρόπο αυτό, ειδικά η εκπαίδευση θα μπορούσε 

να αντιμετωπίσει το χαρακτήρα της σχέσης μεταξύ διαχειριστή περιπτώσεων και παρόχου. Η 

παροχή δεν αποτελεί τον πυρήνα της δράσης, προκειμένου να βοηθήσει τους νέους στο Learning 

Gateway, αλλά η απαίτηση όπως διατυπώθηκε από τον διαχειριστή της υπόθεσης. Η εστίαση στην 

απαίτηση θα οδηγήσει σε παροχή που ανταποκρίνεται πραγματικά στην ανάγκη. 

Μία από τις πρώτες επιπτώσεις της κατάρτισης ήταν ότι το προσωπικό των φορέων παροχής 

υπηρεσιών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμά τους για τους νέους χάνει την ουσία του: 

ανεξάρτητα από το βαθμό που θα μπορούσαν, στην πραγματικότητα, να ωφεληθούν από την 

κατάλληλη εκπαίδευση, η διατήρηση των νέων σε μια αίθουσα διδασκαλίας και η εκπαίδευσή τους 

δεν είναι η ιδανική προσφορά που πρέπει να παρέχουμε στα παιδιά που εγκαταλείπουν το 

σχολείο. Αντ 'αυτού, το προσωπικό συζήτησε τους τρόπους με τους οποίους θα  κάνουν τα 

προγράμματα πιο ελκυστικά, μειώνοντας τις ώρες διδασκαλίας στην αίθουσα και προσθέτοντας 

υπαίθριες δραστηριότητες, δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των νέων (για 

παράδειγμα, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων). Προέκυψαν κάποιες πρακτικές βελτιώσεις 

μέσα από το απλό ερώτημα: τι μπορείτε να αλλάξετε οι ίδιοι άμεσα; 

Το προσωπικό αισθάνθηκε ότι υποστηρίζεται από το απλό γεγονός ότι τώρα διέθετε τα εργαλεία 

για να ενημερώνει τη διοίκηση για το τι πραγματικά χρειάζονται οι νέοι, για το πόσο χρόνο στην 

πραγματικότητα χρειάζεται να έρθει σε επαφή και να προσεγγίσει νέους που περνούν 

απαρατήρητοι των κυβερνητικών ινστιτούτων. Επίσης, η πραγματοποίηση συνάντησης με το 

δίκτυο, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπαίδευσης, θεωρήθηκε ως ένα σημαντικό βήμα για να 

γνωριστούν μεταξύ τους και να βελτιώσουν τη συνεργασία τους. 
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υπηρεσιών και για τη βελτίωση της βασικής τοπικής 

πολιτικής που σχετίζεται με τις πρωτοβουλίες της ομάδας 

στόχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Επανέλεγχος  Έχοντας εργαστεί με τη μεθοδολογία για ένα σημαντικό χρονικό 

διάστημα (τουλάχιστον 6 μήνες) μπορούν να παρουσιαστούν τα 

πρώτα αποτελέσματα της σταδιακής προόδου και η αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Μια τέτοια 

αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω 

ανάπτυξη της μεθοδολογίας υλοποίησης, σύμφωνα με τις 

περιφερειακές ανάγκες, ώστε να παρακινηθούν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι και να συνεχίσουν προς την ίδια κατεύθυνση. 

Τα αποτελέσματα μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για 

την προώθηση του περιφερειακού έργου όλων των 

Στη συνάντηση ανατροφοδότησης εγκρίθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις βελτίωσης από τις 

οργανώσεις των ενδιαφερόμενων φορέων (Πάροχοι, Συμβούλιο Σταδιοδρομίας, Γραφείο 

Εργασίας, Δημοτικό Συμβούλιο του Newcastle, Συμβούλιο μάθησης και δεξιοτήτων): 

 Πριν από την προσφορά υπηρεσιών, να γνωρίσετε πρώτα την ομάδα-στόχο σας! 

 Οργανώστε συνδυασμένες στρατηγικές ένταξης αντί για μεμονωμένες δράσεις κάθε 

οργανισμού 

 Περιορίστε δραστικά το χρόνο της εκπαίδευσης στην αίθουσα και δημιουργήστε 

εναλλακτικά και πιο ελκυστικά περιβάλλοντα μάθησης  

 Να επιτρέπεται η ατομική ευελιξία στα προσφερόμενα προγράμματα. Ορισμένοι νέοι 

χρειάζονται λιγότερο χρόνο και άλλοι χρειάζονται πιο δυναμικά προγράμματα και 

υποστήριξη 

 Εξασφάλιση της συνεργασία με τους εργοδότες στα πλαίσια των προγραμμάτων 

 Καθιέρωση ρυθμίσεων (τόσο στην πολιτική όσο και στις χρηματοδοτήσεις, καθώς και στα 

ίδια τα προγράμματα) που θα επιτρέπουν στους νέους να εγκαταλείπουν την περιοχή σε 

περίπτωση που αυτό συμβαδίζει περισσότερο με τις φιλοδοξίες τους 

 Αλλαγή της πολιτικής χρηματοδότησης με την καταβολή ενός ποσού εφάπαξ από την αρχή 

της περιόδου κατανομής και όχι μεμονωμένα για κάθε νεαρό, επιτρέποντας στους 

παρόχους να χρησιμοποιούν τα χρήματα εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη 

 Διορισμός προσωπικού που έχει πραγματικά τη θέληση να είναι (να γίνει) διαχειριστής 

περιπτώσεων και που διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για να εργαστεί 

με τους νέους 
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εμπλεκόμενων μερών και για να αποδειχτεί τι πραγματικά 

απαιτείται για να εργαστούν για λογαριασμό μιας 

συγκεκριμένης ομάδας πελατών (κάλυψη ειδικών αναγκών και 

πρόσθετος προγραμματισμός ή υποστήριξη). Μέρος αυτού του 

αποτελέσματος είναι τα στοιχεία και τα γεγονότα που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση πρόσθετης 

χρηματοδότησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Μετά από μισό χρόνο, κλήθηκαν και πάλι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς των οργανισμών να 

αξιολογήσουν, από κοινού, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Gateway Learning και πώς η ιδέα 

της διαχείρισης περιπτώσεων συνέβαλε στη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών και των 

επιπτώσεων στους νέους. Έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες βελτιώσεις / αλλαγές:  

- Σημαντικές αλλαγές στη σχεδίαση των προσφερόμενων προγραμμάτων: αύξηση της 

προσοχής για πρακτικές δραστηριότητες στην περιοχή ενδιαφέροντος των νέων. 

Περισσότερες υπαίθριες δραστηριότητες 

- Συνεργεία αυτοκινήτων και εργαστήρια μηχανικής προσφέρθηκαν ως μέρος της 

εκπαίδευσης, ακόμη και για τα Σάββατα 

- Διατέθηκαν μουσικά εργαστήρια και ζώνες συχνοτήτων 

- Συμμετοχή των παικτών της Newcastle United για να αποτελέσουν ένα εμπνευσμένο 

πρότυπο  

- Διοργανώθηκε από μια ομάδα φορέων παροχής υπηρεσιών ένας διαγωνισμός 

ποδοσφαίρου ως μέσο επαφής με τα άτομα που εγκατέλειψαν, προκειμένου να τους 

εντάξουν εκ νέου στο πρόγραμμα 

- Τα προγράμματα πρόληψης ξεκίνησαν ως μια λογική προσθήκη στο πρόγραμμα θεραπείας 

που στην πραγματικότητα είναι η Learning Gateway. 

- Τα γενικά επίπεδα επίτευξης (διατήρησης των νέων στο πρόγραμμα) έχουν σταδιακά 

αυξηθεί 

- Οι φορείς παροχής που δεν ήταν σε θέση να προσαρμόσουν και να βελτιώσουν την 

προσφορά τους, έχουν εγκαταλείψει το πρόγραμμα Learning Gateway και έχουν ενταχθεί 

οκτώ (8) νέες οργανώσεις (έλαβαν αργότερα επιπλέον εκπαίδευση) 

- Μέσα σε ενάμιση χρόνο η περιοχή του Newcastle έγινε μία από τις περιοχές με τις 

καλύτερες επιδόσεις στο πλαίσιο της Learning Gateway. Οι ενέργειες που έγιναν στάθηκαν 

ικανές να διατηρήσουν τους νέους στο πρόγραμμα και να τους οδηγήσουν είτε σε 

περαιτέρω εκπαίδευση είτε σε εργασία. Βάσει αυτής της επιτυχίας έχουν πραγματοποιηθεί 

παρόμοιες υλοποιήσεις  igma στο Gateshead, το Sunderland, το Lincolnshire και το Rutland. 
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