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Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Η
παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει
µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.
:

Ενδιαφέρεστε για …
… ένα συγκεκριµένο εργασιακό τοµέα?
Το TANDEM επικεντρώνεται στους ακόλουθους πέντε
εργασιακούς τοµείς: γεωργία, κατασκευές, τουρισµός,
βιοµηχανία και λιανική, υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες.
… µια συγκεκριµένη ικανότητα?
Το TANDEM επικεντρώνεται στις βασικές ικανότητες που
προωθούνται στο σύστηµα EUROPASS CV: προσωπικές,
κοινωνικές,
οργανωτικές,
τεχνικές,
υπολογιστών,
καλλιτεχνικές και άλλες.

Το έργο TANDEM
Το ‘TANDEM – Πως θεµελιώνεται η δια-γενεακή και η διαπολιτισµική
επικοινωνία και πως παρέχεται η µεταφορά και η διαφάνεια των
ικανοτήτων στα ΚΕΚ βασίζεται σε µια απλή αλλά πολύ γόνιµη ιδέα:
φέρνοντας σε επαφή διαφορετικές κοινωνικές οµάδες στα πλαίσια
παράλληλης µάθησης, προκειµένου να επωφεληθεί η µια οµάδα από
την άλλη.

… µια συγκεκριµένη γλώσσα?
Μπορείτε να βρείτε τις εργασιακές ιστορίες TANDEM στις
ακόλουθες γλώσσες: Βουλγαρικά, Ολλανδικά, Αγγλικά
Γαλλικά, Γερµανικά, Ελληνικά και Νορβηγικά.
… απλά να διαβάσετε ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες από τις ζωές
άλλων ανθρώπων?
Τότε διαβάστε την ιστορία του Πέτρου σαν ένα παράδειγµα εν
συντοµία:
Το 1992, µετανάστευσε από την Αλβανία στην Ελλάδα γιατί οι
διαθέσιµες δουλειές στην Αλβανία ήταν πολύ λίγες. Τώρα στην
Ελλάδα ο Πέτρος ασχολείται µε τις οικοδοµές. Ασχολείται µε όλες τις
οικοδοµικές εργασίες: χτίσιµο, σοβάντισµα πλακάκια. Αναλαµβάνει και
χτίζει σπίτια από την αρχή έως το τέλος. Ο Πέτρος έχει εξαιρετικές
τεχνικές ικανότητες και µπορεί να χειριστεί όλα τα εργαλεία που
σχετίζονται µε τις οικοδοµικές εργασίες. Λόγω της καθηµερινής του
επαφής µε διαφορετικούς ανθρώπους έµαθε να λειτουργεί οµαδικά
και να ακούει διάφορες απόψεις και γνώµες. Επιπλέον έχει καλές
οργανωτικές ικανότητες. και προσπαθεί να µάθει και στα παιδιά του
να οργανώνουν σωστά το χρόνο τους. Η ιστορία του Πέτρου είναι µια
από τις ιστορίες που βρίσκονται στην βιβλιοθήκη TANDEM.
Ηχογραφήθηκε στα πλαίσια παράλληλης µάθησης στην Ελλάδα.

Το TANDEM σηµαίνει διαγενεακή µάθηση:
Νεαρά άτοµα χωρίς επίσηµη επαγγελµατική εκπαίδευση παίρνουν
συνέντευξη από ηλικιωµένα άτοµα για τις εργασιακές τους εµπειρίες
και µαθαίνουν για τις βασικές ικανότητες και δεξιότητες που
χρειάζονται σε διαφορετικούς εργασιακούς τοµείς. Μαζί γράφουν την
εργασιακή ιστορία ακολουθώντας την δοµή του Europass CV; στη
συνέχεια η ιστορία τους αποθηκεύεται στην TANDEM Βιβλιοθήκη, η
οποία είναι µια διαδικτυακή βιβλιοθήκη.
Το TANDEM σηµαίνει διαπολιτισµική µάθηση:
Οι παράλληλες εκµαθήσεις δεν επιτρέπουν µόνο την γόνιµη
ανταλλαγή εργασιακών γνώσεων ικανοτήτων και εµπειριών αλλά
επιφέρουν επίσης την διαπολιτισµική επικοινωνία και τον σεβασµό. Οι
ηλικιωµένοι συµµετέχοντες είναι µετανάστες και αυτό προσθέτει µια
επιπλέον διάσταση στο έργο. Οι νέοι και οι ηλικιωµένοι συµµετέχοντες
εξασκούν την διαπολιτισµική ανταλλαγή.
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Μια καλή βάση …

Ένας κόσµος ιστοριών

To TANDEM είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα που µεταφέρει τα
αποτελέσµατα του επιτυχηµένου Grundtvig έργου ‘European
Generation Link” (2009 – 2011) στην επαγγελµατική εκπαίδευση
των ακόλουθων χωρών:

‘Ήταν πολύ συναρπαστικό να ακούσω την ιστορία του Jaman. Με
ευαισθητοποίησε για τις ιστορίες πολλών µεταναστών σε όλο τον
κόσµο » είπε ένας από τους πρώτους νέους συµµετέχοντες στο
TANDEM.

•
•
•
•

Νορβηγία
Βουλγαρία
Ελλάδα και
Ολλανδία.

Τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και δηµόσιοι φορείς
από αυτές τις χώρες υποστηρίζονται από οργανισµούς ΚΕΚ από
την Αυστρία, Γερµανία και το Βέλγιο.

…για νέους και µεγάλους

Το TANDEM επικεντρώνεται σε καθηγητές ΚΕΚ, εκπαιδευτές και
συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµού που θέλουν να
προωθήσουν την διαγενεακή και διαπολιτισµική µάθηση στις
προαναφερθέντες χώρες ή που θέλουν να κάνουν τους νέους και
τους µεγάλους να έχουν επίγνωση των ικανοτήτων τους και να
τους ευαισθητοποιήσει ως προς τις δεξιότητες που απαιτούνται
στην αγορά εργασίας. Στοχεύει επίσης στο να βοηθήσει τους
εκπαιδευτικούς φορείς των τεσσάρων αυτών χωρών δίνοντας ιδέες
για το πώς θα εφαρµόσουν την ιδέα του TANDEM σε νέα
εκπαιδευτικά σχήµατα.

Γνωρίστε τον Μπόρις από την Ρωσία, τον Τζάνι από το Ιράκ, την
Χάτιτσε από την Τουρκία, την Λίβια από την Σερβία, την Φρίντα από
την Γερµανία, την Γαλία από την Αλβανία, τον Κύριλλο από την Γαλλία
και πολλούς άλλους! Οι ιστορίες τους είναι µόνο ένα *click* µακριά
από την:
TANDEM Βιβλιοθήκη www.tandem-library.eu
Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρµα περιέχει περισσότερες από 100
ιστορίες ηλικιωµένων µεταναστών που ζουν και εργάζονται στο
εξωτερικό. Ηχογραφήθηκαν, επιµελήθηκαν και αναρτήθηκαν στην
πλατφόρµα σε συνεργασία µε νέους από την Βουλγαρία την Ελλάδα
την Ολλανδία και την Νορβηγία and Norway και µπορούν να
αναζητηθούν µε διάφορους παραµέτρους (π.χ. ανά εργασιακό τοµέα,
ανά δεξιότητες, µε λέξεις κλειδιά ή ανά γλώσσα
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Ιστορίες TANDEM
‘Ήταν µια συναρπαστική δυνατότητα να µάθω για την ζωή τόσο
πολλών ανθρώπων. Όταν διαβάζω µια ιστορία πάω αµέσως στην
επόµενη. Θα συνεχίσω να επισκέπτοµαι την TANDEM Βιβλιοθήκη στο
µέλλον»
(ένας νεαρός TANDEM αναγνώστης)

Στις ιστορίες TANDEM, ο αναγνώστης γνωρίζει πολλές
ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες για τις ζωές των µεταναστών και
µαθαίνει για τις ικανότητες που απέκτησαν στην εργασιακή του ζωή.
Κάθε ιστορία χωρίζεται σε κεφάλαια που αναπαρίστανται οπτικά σαν
δύο σελίδες βιβλίου µε πολλές φωτογραφίες και οπτικοακουστικό
υλικό.

Άλλα προϊόντα TANDEM
Για την υποστήριξη των καθηγητών εκπαιδευτών και συµβούλων ΚΕΚ
για να δουλέψουν µε τις ιστορίες TANDEM, οι εταίροι του έργου
ανέπτυξαν τα ακόλουθα προϊόντα:

•

Οδηγίες ∆ιδασκαλίας TANDEM: ∆ίνουν αναλυτικές πληροφορίες
για την παιδαγωγική προσέγγιση του TANDEM. Υποστηρίζουν
τους εκπαιδευτές των ΚΕΚ για να ευαισθητοποιήσουν τους νέους
και να τους παρακινήσουν να κάνουν παράλληλες οµάδες µε
ηλικιωµένους µετανάστες, να υλοποιήσουν συνεντεύξεις, να
εµπλακούν στην µεταφορά γνώσεων και να κάνουν τις ικανότητες
ορατές. Περιλαµβάνουν φύλλα εργασίας, τεχνικές και σηµειώσεις.

•

Εγχειρίδιο χρήσης Βιβλιοθήκης TANDEM: Εξηγεί πως
χρησιµοποιείται η Βιβλιοθήκη TANDEM. Περιλαµβάνει οδηγίες
βήµα-βήµα για όλους τους χρήστες για το πώς παράγουν και
επεξεργάζονται υλικό σε διάφορες µορφές (κείµενο, ήχο, βίντεο,
κλπ.). Από τις βασικές γνώσεις µέχρι αναλυτικές πληροφορίες για
το πώς να βρουν συγκεκριµένες λέξεις κλειδιά ή βοήθεια, το
εγχειρίδιο καλύπτει τις ανάγκες των νέων χρηστών

•

Σχέδιο Υλοποίησης TANDEM: Οι εταίροι δηµιούργησαν ένα
βοηθητική έγγραφο για τους φορείς των ΚΕΚ που θα τους
βοηθήσει στο να ενσωµατώσουν τη προσέγγιση TANDEM και τα
προϊόντα στην συνολική στρατηγική τους αντίληψη.
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Πως χρησιµοποιούνται τα προϊόντα TANDEM στην
εκπαίδευση

Συµβουλές υλοποίησης

Τα προϊόνταTANDEM έχουν ευρεία χρήση σε: π.χ

Οι νέοι µαθητές χρειάζονται υποστήριξη πριν κατά την
διάρκεια και µετά την συνέντευξη!

•
•
•
•
•

Επαγγελµατικό προσανατολισµό,
Μαθήµατα κοινωνιολογία ιστορίας ή γλωσσών,
Βασικές δεξιότητες και εκπαίδευση ΤΠΕ,
κατάρτιση στην πολυµορφία,
και πολλά άλλα.

Οι εκπαιδευτές και σύµβουλοι επαγγελµατικού προσανατολισµού
των ΚΕΚ µπορούν να ενσωµατώσουν τα προϊόντα TANDEM στην
διδασκαλία τους για να βοηθήσουν τους µαθητές τους να κάνουν τις
άτυπες δεξιότητες του ορατές– σε συνδυασµό µε το Europass CV
π.χ, ή απλώς να προσφέρουν νέο ενδιαφέρον υλικό. (δείτε σχόλια
των χρηστών µας που ακολουθούν.) επιπλέον το υλικό µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τη κατάρτιση των συµβούλων σταδιοδροµία ή
την διαχείριση της διαφορετικότητα από τους ίδιους τους
εκπαιδευτές. Για το πως οι εταίροι υλοποίησαν το TANDEM δείτε
τις Οδηγίες ∆ιδασκαλίας TANDEM.

Αποσπάσµατα νεαρών µαθητών
‘Με ενδιαφέρουν οι διαφορετικές
κουλτούρες και µε αυτή την συνέντευξη
έµαθα πράγµατα που δεν θα µπορούσα
να µάθω από το ∆ιαδίκτυο.”
‘Ονειρεύοµαι τη δουλειά µου από τότε
που ήµουν πολύ µικρή. Η συνέντευξη µε
έκανε να σκεφτώ πιο σοβαρά το θέµα
αυτό. "’
Νέοι συµµετέχοντες στοTANDEM στο Stavanger (Νορβηγία).

Πολλοί νέοι δεν έχουν εµπειρία στο να παίρνουν συνεντεύξεις. Εκτός
από την εκµάθηση των τεχνικών συνέντευξης και την επεξεργασία
των ερωτήσεων πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να διαχειριστούν
απρόσµενες καταστάσεις όπως συναισθηµατικά ξεσπάσµατα των
ερωτηθέντων, άτοµα που δεν θέλουν να µιλήσουν ή που δεν
σταµατούν να µιλούν και άλλα. Εποµένως οι εταίροι έφτιαξαν τρείς
προπαρασκευαστικές φάσεις µε συστάσεις προς τους εκαπιδευτε΄ς
ΚΕΚ για το τι πρέπει να εξετάσου και το πώς να καθοδηγήσουν τους
νέους βήµα βήµα.
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ευαισθητοποίηση
Για ικανότητες & δεξιότητες
Εισαγωγή στο Europass CV

After the interview is

Φάση II
Εισαγωγή
before…
στην

Φάση III
Εισαγωγή σε τεχνικά
θέµατα: Η σηµασία
της συνέντευξης

Φάση II
Εισαγωγή στην
διαφορετικότητα
Ατοµική προετοιµασία
των ερωτήσεων

Μια µετά-αξιολόγηση είτε µόνο για τους
συνετευξιαστές
είτε
και
για
τους
συνεντευξιαζόµενους πρέπει να γίνει µετά
το τέλος των συνεντεύξεων για να τεθούν οι
εντυπώσεις και να συζητηθούν τι άρεσε
στους συµµετέχοντες και τι όχι και τι
νοµίζουν
ότι
έµαθαν.
Οι
Οδηγίες
∆ιδασκαλίας
TANDEM
έχουν
ένα
παράδειγµα για αυτό .

Τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, µην ξεχνάτε τους
ηλικιωµένους µετανάστες!
Περισσότερα

για

αυτό

θα

βρείτε

στις

οδηγίες

διδασκαλίας.
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Τι πιστεύουν οι
σύµβουλοι …

εκπαιδευτές,

καθηγητές

και

οι

… για την Βιβλιοθήκη TANDEM:

… για τις Οδηγίες ∆ιδασκαλίας TANDEM:

‘Εξαιρετική – προκαλεί το ενδιαφέρον, δίνει την εντύπωση του νέου
και του διαφορετικού, επικεντρώνεται σε διάφορους εργασιακούς
τοµείς και δεξιότητες µέσω των ιστοριών και εµπνέει την αναζήτηση
των κοινών σηµείων µε τους συµµετέχοντες αναφορικά µε τα
ενδιαφέροντα τους, τον επαγγελµατικό τους στόχο, την επίλυση
προβληµάτων και
την περίοδο προσαρµογής, τις αξίες, την
αυτοεκτίµηση τους, κλπ.’

‘Ενηµερωτικό και καλά δοµηµένο έγγραφο µε επαρκή πληροφόρηση
για τους σκοπούς και το περιεχόµενο του έργου, παρέχει
ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε την
πολιτιστική πολυµορφία σε όλη την Ευρώπη. Η βασική αξία του
εγγράφου είναι η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί στην πράξη µε τις
συγκεκριµένες οδηγίες, τις ασκήσεις τις τεχνικές συνέντευξης, την
συµπλήρωση του Europass CV και τις συγκεκριµένες τεχνικές για την
διεξαγωγή της κατάρτισης.’

‘Πολύ καλή πηγή πληροφόρησης, ένα χρήσιµο εργαλείο για την
εκπαίδευση τη κατάρτιση και την µάθηση γενικότερα. Πο προσωπικές
ιστορίες είναι µια µέθοδος παρακίνησης για την µεταφορά της
προσωπικής και της επαγγελµατικής ζωής.’

‘Πολύ περιεκτικές οδηγίες και πληροφορίες για το περιεχόµενο και το
νόηµα διαφορετικών προσωπικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Οι
οδηγίες για την συµπλήρωση του Europass CV είναι σαφής και µαζί
µε παράλληλη-αλληλεπίδραση βοηθά σε σηµαντικό βαθµό την
αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την καλύτερη τους
περιγραφή και παρουσίαση στο Europass CV.’

‘Τα άτοµα που ερωτήθηκαν είναι ποικίλα και οι αναγνώστες θυµούνται
τις ιστορίες τους. Τα κοινωνικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά τους, η
στάση τους απέναντι στην µετανάστευση και η προσαρµογή τους
προκαλούν την συµµετοχή, και τον προβληµατισµό για παγκόσµια
θέµατα, από τη µια πλευρά, και από την άλλη, θέµατα σχετικά µε τις
περιόδους µετάβασης και των προσωπικών ιδιοτήτων, πηγών
υποστήριξης και κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται. Πλούσιες
και
διάφορες
προσωπικές
και
επαγγελµατικές
εµπειρίες
συµπεριλαµβάνονται στις ιστορίες και το πλεονέκτηµα είναι ότι µαζί µε
τα γεγονότα ανακαλύπτονται αξίες, συναισθήµατα και προσωπικές
ιδιαιτερότητες’

‘Η αµοιβαία γνωριµία, οι νέα πληροφορίες, οι νέες δεξιότητες που
αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της προετοιµασία και υλοποίησης των
συνεντεύξεων από τους νέους µαζί µε την δυνατότητα που δόθηκε
στους ηλικιωµένους να µοιραστούν τις εργασιακές τους ιστορίες και σε
ένα βαθµό να τους δώσει ένα νέο θετικό νόηµα διευρύνει τον ορίζοντα
και µικραίνει το χάσµα µεταξύ των συµµετεχόντων. Αποκτήθηκε µε το
να δοθεί µια
νέα άποψη και στάση, µια σφαιρική µατιά στα
προβλήµατα και τις προκλήσεις για προσωπική και επαγγελµατική
ανάπτυξη καθώς και την επίδραση των κοινωνικών και των
οικονοµικών διαδικασιών. ‘
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